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  :يب زيد القريواين رضي اهللا عنه وأرضاهقال أبو حممد عبد اهللا بن أ
احلمد هللا الذي ابتدأ اإلنسان بنعمته وصوره يف األرحام حبكمته وأبرزه إىل رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما مل 
يكن يعلم وكان فضل اهللا عليه عظيما ونبه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة املرسلني اخلرية من خلقه فهدى من 

فضله وأضل من خذله بعدله ويسر املؤمنني لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا باهللا بألسنتهم ناطقني وفقه ب
وبقلوهبم خملصني ومبا أتتهم به رسله وكتبه عاملني وتعلموا ما علمهم ووفقوا عند ما حد هلم واستغنوا مبا أحل هلم 

وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتين أن أكتب لك  أعاننا اهللا وإياك على رعاية ودائعه: عما حرم عليهمأما بعد
مجلة خمتصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به األلسنة وتعتقده القلوب وتعمله اجلوارح وما يتصل بالواجب من 
ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من اآلداب منها وجل من أصول الفقه وفنونه على مذهب 

لك ابن أنس رمحه اهللا تعاىل وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسري الراسخني وبيان اإلمام ما
املتفقهني ملا رغبت فيه من تعليم ذلك للوالدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إىل قلوهبم من فهم دين اهللا 

لنفسي ولك من ثواب من علم دين اهللا أو  وشرائعه ما ترجى هلم بركتهوحتمد هلم عاقبته فأجبتك إىل ذلك ملا رجوته
دعا إليهواعلم أن خري القلوب أوعاها للخري وأرجى القلوب للخري ما مل يسبق الشر إليه وأوىل ما عين به الناصحون 

ورغب يف أجره الراغبون إيصال اخلري إىل قلوب أوالد املؤمنني لريسخ فيها وتنبيههم على معاملا لديانة وحدود 
اضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوهبم وتعمل به جوارحهم فإنه روي أن تعليم الصغار الشريعة لري

  .لكتاب اهللا يطفي غضب اهللا وأن تعليم الشيء يف الصغر كالنقش يف احلجر

 وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء اهللا حيفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به وقد جاء أن
يؤمروا بالصالة لسبع سنني ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم يف املضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض اهللا 

على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأيت عليهم البلوغ وقد متكن ذلك من قلوهبم وسكنت إليه أنفسهم وأنست 
قلب عمالً من االعتقادات وعلى اجلوارح الظاهرة مبا يعملون به من ذلك جوارحهموقد فرض اهللا سبحانه على ال

عمالً من الطاعاتوسأفصل لك ما شرطت لك ذكره باباً ليقرب من فهم متعلميه إن شاء اهللا تعاىل وإياه نستخري وبه 
  .تستعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا على سيدنا حممد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً

  باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب أمور الديانات



من ذلك اإلميان بالقلب والنطق باللسان أن اهللا إله واحد ال إله غريه وال شبيه له وال نظري له وال ولد له وال والد له 
لواصفون وال حييط بأمره وال صاحبة له وال شريك له ليس ألوليته ابتداء وال آلخريته انقضاء ال يبلغ كنه صفته ا

َوال ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه إِلَّا بَِما َشاَء َوِسَع كُْرِسيُّهُ {: املتفكرون يعترب املتفكرون بآياته وال يتفكرون يف مائية ذاته
العامل اخلبري املدبر القدير السميع ]٢٥٥: البقرة[} السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوال َيُؤوُدُه ِحفْظُُهَما َوُهَو الَْعِليُّ الَْعِظيُم

البصري العلي الكبري وأنه فوق عرشه اجمليد بذاته وهو يف كل مكان بعلمه خلق اإلنسان ويعلم ما توسوس به نفسه 
وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال 

لعرش استوى وعلى امللك احتوى وله األمساء احلسىن والصفات العلى مل يزل جبميع صفاته يف كتاب مبينعلى ا
وأمسائه تعاىل أن تكون صفاته خملوقة وأمساؤه حمدثة كلم موسى بكالمه الذي هو صفة ذاته ال خلق من خلقه وجتلى 

لوق فينفدواإلميان بالقدر خريه للجبل فصار دكا من جالله وأن القرآن كالم اهللا ليس مبخلوق فيبيد وال صفة ملخ
وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره اهللا ربنا ومقادير األمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه 
فجرى على قدره ال يكون من عباده قول وال عمل إال وقد قضاه وسبق علمه به أال يعلم من خلق وهو اللطيف 

ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسريه إىل ما سبق من علمه وقدره اخلبري يضل من يشاء فيخذله بعدله 
من شقي أو سعيدتعاىل أن يكون يف ملكه ما ال يريد أو يكون ألحد عنه غىن أو يكون خالق لشيء إال هو رب 

سالة والنذارة العباد ورب أعماهلم واملقدر حلركاهتم وآجاهلم الباعث الرسل إليهم إلقامة احلجة عليهمثم ختم الر
  والنبوة مبحمد نبيه صلى اهللا عليه وسلم فجعله آخر املرسلني بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا

وأنزل عليه كتابه احلكيم وشرح به دينه القومي وهدى به الصراط املستقيم وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا 
  اهللا سبحانه ضاعف لعباده املؤمنني احلسنات وصفح هلم بالتوبة عن كبائر يبعث من ميوت كما بدأهم يعودونوأن

إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ {: السيئات وغفر هلم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من مل يتب من الكبائر صائرا إىل مشيئته
فََمْن {ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإميانه فأدخله به جنته ] ٤٨: النساء[} ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء

وخيرج منها بشفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم من شفع له من أهل ] ٧: الزلزلة[} َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيرَُه
بالنظر إىل وجهه الكرمي الكبائر من أمتهوأن اهللا سبحانه قد خلق اجلنة فأعدها دار خلود ألوليائه وأكرمهم فيها 

وهي اليت أهبط منها آدم نبيه وخليفته إىل أرضه مبا سبق يف سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود ملن كفر به 
وَالَْملَُك َصفّاً {وأحلد يف آياته وكتبه ورسله وجعلهم حمجوبني عن رؤيتهوأن اهللا تبارك وتعاىل جييء يوم القيامة 

فََمْن ثَقُلَْت {لعرض األمم وحساهبا وعقوبتها وثواهبا وتوضع املوازين لوزن أعمال العباد ] ٢٢: الفجر[} َصفّاً
ويؤتون صحائفهم بأعماهلم فمن أويت كتابه بيمينه فسوف حياسب ] ٨: األعراف[} َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ

اوأن الصراط حق جيوزه العباد بقدر أعماهلم فناجون حسابا يسريا ومن أويت كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعري
متفاوتون يف سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعماهلمواإلميان حبوض رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم ترده أمته ال يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغريوأن اإلميان قول باللسان وإخالص بالقلب وعمل 

رح يزيد بزيادة األعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وهبا الزيادة وال يكمل قول اإلميان إال بالعملوال باجلوا
قول وعمل إال بنية وال قول وعمل ونية إال مبوافقة السنةوأنه ال يكفر أحد بذنب من أهل القبلةوأن الشهداء أحياء 

 يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إىل يوم الدينوأن عند رهبم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إىل
} ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوِفي الْآِخَرِة{. املؤمنني يفتنون يف قبورهم ويسألون

من ذلك عن علم رهبم وأن ملك املوت وأن على العباد حفظة يكتبون أعماهلم وال يسقط شيء ] ٢٧: إبراهيم[



  يقبض األرواح بإذن ربه
وأن خري القرون القرن الذين رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآمنوا به مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم وأفضل 

  .الصحابة اخللفاء الراشدون املهد يون

 يذكر أحد من صحابة الرسول إال بأحسن ذكر أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي رضي اهللا عنهم أمجعينوأن ال
واإلمساك عما شجر بينهم وأهنم أحق الناس أن يلتمس هلم أحسن املخارج ويظن هبم أحسن املذاهبوالطاعة ألئمة 
املسلمني من والة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصاحل واقتفاء آثارهم واالستغفار هلم وترك املراء واجلدال يف 

  ك كل ما أحدثه احملدثون وصلى اهللا على سيدنا حممد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثرياالدين وتر

  باب ما جيب منه الوضوء والغسل

الوضوء جيب ملا خيرج من أحد املخرجني من بول أو غائط أو ريح أو ملا خيرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر 
اللذة باإلنعاظ عند املالعبة أو التذكار وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر خيرج  كله منهوهو ماء أبيض رقيق خيرج عند

بإثر البول جيب منه ما جيب من البولوأما املين فهو املاء الدافق الذي خيرج عند اللذة الكربى باجلماع رائحته 
د كما جيب من طهر كرائحة الطلع وماء املرأة ماء رقيق أصفر جيب منه الطهر فيجب من هذا طهر مجيع اجلس

احليضةوأما دم االستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب هلا ولسلس البول أن يتوضأ لكل صالةوجيب الوضوء من 
زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو ختبط جنونوجيب الوضوء من املالمسة للذة واملباشرة باجلسد للذة 

أة فرجها يف إجياب الوضوء بذلكوجيب الطهر مما ذكرنا من خروج والقبلة للذة ومن مس الذكرواختلف يف مس املر
املاء الدافق للذة يف نوم أو يقظة من رجل أو امرأة أو انقطاع دم احليضة أو االستحاضة أو النفاس أو مبغيب احلشفة 

وحيل  يف الفرج وإن مل ينزلومغيب احلشفة يف الفرج يوجب الغسل ويوجب احلد ويوجب الصداق وحيصن الزوجني
املطلقة ثالثا للذي طلقها ويفسد احلج ويفسد الصوموإذا رأت املرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت 

اجلفوف تطهرت مكاهنا رأته بعد يوم أو يومني أو ساعة مث إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصالة مث 
لعدة واالسترباء حىت يبعد ما بني الدمني مثل مثانية إذا انقطع عنها اغتسلت وصلتولكن ذلك كله كدم واحد يف ا

أيام أو عشرة فيكون حيضا مؤتنفاومن متادى هبا الدم بلغت مخسة عشر يوما مث هي مستحاضة تتطهر وتصوم 
  .وتصلي ويأتيها زوجها

اغتسلت وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الوالدة اغتسلت وصلت وإن متادى هبا الدم جلست ستني ليلة مث 
  .وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ

  باب طهارة املاء والثوب والبقعة وما جيزىء من اللباس يف الصالة

باب طهارة املاء والثوب والبقعة وما جيزى ء من اللباس يف الصالةواملصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك 
ري مشوب بنجاسة وال مباء قد تغري لونه لشيء بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر ويكون ذلك مباء طاهر غ

خالطه من شيء جنس أو طاهر إال ما غريت لونه األرض اليت هو هبا من سبخة أو محأة أو حنومهاوماء السماء وماء 
العيون وماء اآلبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاساتوما غري لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك املاء طاهر غري 



وء أو طهر أو زوال جناسة وما غريته النجاسة فليس بطاهر وال مطهر وقليل املاء ينجسه قليل النجاسة مطهر يف وض
وإن مل تغريهوقلة املاء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة وقد توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبد 

ة والسالموطهارة البقعة للصالة واجبة وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد مبده عليه الصال
وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن املؤكدةوينهى عن الصالة 

يف معاطن اإلبل وحمجة الطريق وظهر بيت اهللا احلرام واحلمام حيث ال يوقن منه بطهارة واملزبلة واجملزرة ومقربة 
ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع القميص ويكره أن  املشركني وكنائسهموأقل

يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء فإن فعل مل يعدوأقل ما جيزى ء املرأة من اللباس يف الصالة الدرع احلصيف 
  .الرجلالسابغ الذي يستر ظهور قدميها ومخار تتقنع به وتباشر بكفيها األرض يف السجود مثل 

  باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر االستنجاء واالستجمار

وليس االستنجاء مما جيب أن يوصل به الوضوء ال يف سنن الوضوء وال يف فرائضه وهو من باب إجياب زوال 
النجاسة به أو باالستجمار لئال يصلي هبا يف جسده وجيزى ء فعله بغري نية وكذلك غسل الثوب النجسوصفة 

ستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل خمرج البول مث ميسح ما يف املخرج من األذى مبدر أو غريه أو بيده مث اال
حيكها باألرض ويغسلها مث يستنجي باملاء ويواصل صبه ويسترخي قليال وجييد عرك ذلك بيده حىت يتنظف وليس 

ثة أحجار خيرج آخرهن نقيا أجزأه واملاء عليه غسل ما بطن من املخرجني وال يستنجى من ريح ومن استجمر بثال
أطهر وأطيب وأحب إىل العلماءومن مل خيرج منه بول وال غائط وتوضأ حلدث أو نوم أو لغري ذلك مما يوجب 

الوضوء فال بد من غسل يديه قبل دخوهلما يف اإلناءومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخوهلما يف اإلناء 
ار ومسح األذنني سنة وباقيه فريضةفمن قام إىل وضوء من نوم أو غريه فقد قال واملضمضة واالستنشاق واالستنث

بعض العلماء يبدأ فيسمي اهللا ومل يره بعضهم من األمر باملعروف وكون اإلناء على ميينه أمكن له يف تناوله ويبدأ 
 توضأ مث يدخل يده يف فيغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثا فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه مث

اإلناء فيأخذ املاء فيمضمض فاه ثالثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثالث غرفات وإن استاك بأصبعه فحسن مث 
يستنشق بأنفه املاء ويستنثره ثالثا جيعل يده على أنفه كامتخاطه وجيزئه أقل من ثالث يف املضمضة واالستنشاق وله 

حسن مث يأخذ املاء إن شاء بيديه مجيعا وإن شاء بيده اليمىن فيجعله يف يديه مجيعا مجع ذلك يف غرفة واحدة والنهاية أ
مث ينقله إىل وجهه فيفرغه عليه غاسال له بيديه من أعلى جبهته وحده منابت شعر رأسه إىل طرف ذقنه ودور وجهه 

بهته وما حتت مارنه من كله من حد عظمي حلييه إىل صدغيه ومير يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير ج
ظاهر أنفه يغسل وجهه هكذا ثالثا ينقل املاء إليه وحيرك حليته يف غسل وجهه بكفيه ليداخلها املاء لدفع الشعر ملا 

يالقيه من املاء وليس عليه ختليلها يف الوضوء يف قول مالك وجيري عليها يديه إىل آخرهامث يغسل يده اليمىن ثالثا أو 
  املاء ويعركها بيده اليسرى وخيلل اثنتني يفيض عليها

أصابع يديه بعضها ببعض مث يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل إىل املرفقني يدخلهما يف غسله وقد قيل 
إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخاهلما فيه وإدخاهلما فيه أحوط لزوال تكلف التحديدمث يأخذ املاء بيده اليمىن 

يسرى مث ميسح هبما رأسه يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه وقد قرن أطراف فيفرغه على باطن يده ال
أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إهباميه على صدغيه مث يذهب بيديه ماسحا إىل طرف شعر رأسه مما يلي 



وعب رأسه واألول قفاه مث يردمها إىل حيث بدأ ويأخذ بإهباميه خلف أذنيه إىل صدغيه وكيفما مسح أجزأه إذا أ
  أحسن

ولو أدخل يديه يف اإلناء مث رفعهما مبلولتني ومسح هبما رأسه أجزأهثم يفرغ املاء على سبابتيه وإهباميه وإن شاء 
غمس ذلك يف املاء مث ميسح أذنيه ظاهرمها وباطنهماومتسح املرأة كما ذكرنا ومتسح على دالليها وال متسح على 

قاص شعرها يف رجوع يديها يف املسحثم يغسل رجليه يصب املاء بيده اليمىن على الوقاية وتدخل يديها من حتت ع
رجله اليمىن ويعركها بيده اليسرى قليال قليال يوعبها بذلك ثالثا وإن شاء خلل أصابعه يف ذلك وإن ترك فال حرج 

أو شقوق فليبالغ بالعرك  والتخليل أطيب للنفس ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما ال يكاد يداخله املاء بسرعة من جساوة
وعقب الشيء طرفه وآخره مث يفعل باليسرى مثل ذلك " ويل لألعقاب من النار"مع صب املاء بيده فإنه جاء األثر 

وليس حتديد غسل أعضائه ثالثا ثالثا بأمر ال جيزى ء دونه ولكنه أكثر ما يفعل ومن كان يوعب بأقل من ذلك 
من توضأ : "يف إحكام ذلك سواء وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأجزأه إذا أحكم ذلك وليس كل الناس 

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده : فأحسن الوضوء مث رفع طرفه إىل السماء فقال
لوضوء اللهم وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر ا"ورسوله فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء

اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرينوجيب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا هللا تعاىل ملا أمره به يرجو تقبله 
وثوابه وتطهريه من الذنوب به ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف ملناجاة ربه والوقوف بني يديه ألداء فرائضه 

  .يقني بذلك وحتفظ فيه فإن متام كل عمل حبسن النية فيه واخلضوع له بالركوع والسجود فيعمل على

  باب يف الغسل

أما الطهر فهو من اجلنابة ومن احليضة والنفاسفإن اقتصر املتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه وأفضل له أن 
ن شاء يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من األذى مث يتوضأ وضوء الصالة فإن شاء غسل رجليه وإ

أخرمها إىل آخر غسله مث يغمس يديه يف اإلناء ويرفعهما غري قابض هبما شيئا فيخلل هبما أصول شعر رأسه مث يغرف 
هبما املاء على رأسه ثالث غرفات غاسال له هبن وتفعل ذلك املرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها مث 

يتدلك بيديه بإثر صب املاء حىت يعم جسده وما شك أن يكون يفيض املاء على شقه األمين مث على شقه األيسر و
املاء أخذه من جسده عاوده باملاء ودلكه بيده حىت يوعب مجيع جسده ويتابع عمق سرته وحتت حلقه وخيلل شعر 
حليته وحتت جناحيه وبني أليتيه ورفغيه وحتت ركبتيه وأسافل رجليه وخيلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك 

ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهماوحيذر أن ميس ذكره يف تدلكه بباطن كفه فإن جيمع 
فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء وإن مسه يف ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد 

  .ذلك بيديه على مواضع الوضوء باملاء على ما ينبغي من ذلك وينويه

  من مل جيد املاء وصفة التيممباب في

التيمم جيب لعدم املاء يف السفر إذا يئس أن جيده يف الوقت وقد جيب مع وجوده إذا مل يقدر على مسه يف سفر أو 
حضر ملرض مانع أو مريض يقدر على مسه وال جيد من يناوله إياه وكذلك مسافر يقرب منه املاء ومينعه منه خوف 

سافر بوجود املاء يف الوقت أخر إىل آخره وإن يئس منه تيمم يف أوله وإن مل يكن لصوص أو سباع وإذا أيقن امل
عنده منه علم تيمم يف وسطه وكذلك إن خاف أن ال يدرك املاء يف الوقت ورجا أن يدركه فيه ومن تيمم من هؤالء 



وكذلك اخلائف من سباع مث أصاب املاء يف الوقت بعد أن صلى فأما املريض الذي مل جيد من يناوله إياه فليعد 
وحنوها وكذلك املسافر الذي خياف أن ال يدرك املاء يف الوقت ويرجو أن يدركه فيه وال يعيد غري هؤالءوال يصلي 
صالتني بتيمم واحد من هؤالء إال مريض ال يقدر على مس املاء لضرر جبسمه مقيم وقد قيل يتيمم لكل صالة وقد 

ليها بتيمم واحدوالتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه األرض روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يص
منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخةيضرب بيديه األرض فإن تعلق هبما شيء نفضهما نفضا خفيفا مث ميسح 
هبما وجهه كله مسحا مث يضرب بيديه األرض فيمسح ميناه بيسراه جيعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع 
يده اليمىن مث مير أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حىن عليه أصابعه حىت يبلغ املرفقني مث جيعل كفه على باطن 
ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حىت يبلغ الكوع من يده اليمىن مث جيري باطن هبمه على ظاهر هبم يده اليمىن مث 

ليمىن بكفه اليسرى إىل آخر أطرافه ولو مسح اليمىن ميسح اليسرى باليمىن هكذا فإذا بلغ الكوع مسح كفه ا
باليسرى واليسرى باليمىن كيف شاء وتيسر عليه وأوعب املسح ألجزأهوإذا مل جيد اجلنب أو احلائض املاء للطهر 

تيمما وصليا فإذا وجدا املاء تطهرا ومل يعيدا ما صلياوال يطأ الرجل امرأته اليت انقطع عنها دم حيض أو نفاس 
طهر بالتيمم حىت جيد من املاء ما تتطهر به املرأة مث ما يتطهران به مجيعا ويف باب جامع الصالة شيء من مسائل بالت

  .التيمم

  باب يف املسح على اخلفني

وله أن ميسح على اخلفني يف احلضر والسفر ما مل ينزعهما وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما يف وضوء 
الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإال فالوصفة املسح أن جيعل يده اليمىن من فوق اخلف حتل به الصالة فهذا 

من طرف األصابع ويده اليسرى من حتت ذلك مث يذهب بيده إىل حد الكعبني وكذلك يفعل باليسرى وجيعل يده 
زيله مبسح أو اليسرى من فوقها واليمىن من أسفلها وال ميسح على طني يف أسفل خفه أو روث دابة حىت ي

غسلوقيل يبدأ يف مسح أسفله من الكعبني إىل أطراف األصابع لئال يصل إىل عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح 
  .من خفيه من القشب وإن كان يف أسفله طني فال ميسح عليه حىت يزيله

  باب يف أوقات الصالة وأمسائها

ة الفجر فأول وقتها انصداع الفجر املعترض أما صالة الصبح فهي الصالة الوسطى عند أهل املدينة وهي صال
بالضياء يف أقصى املشرق ذاهبا من القبلة إىل دبر القبلة حىت يرتفع فيعم األفق وآخر الوقت اإلسفار البني الذي إذا 
سلم منها بدا حاجب الشمس وما بني هذين وقت واسع وأفضل ذلك أوهلووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد 

لظل يف الزيادة ويستحب أن تؤخر يف الصيف إىل أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت السماء وأخذ ا
عليه الشمس وقيل إمنا يستحب ذلك يف املساجد ليدرك الناس الصالة وأما الرجل يف خاصة نفسه فأول الوقت 

أبردوا : "صلى اهللا عليه وسلم أفضل له وقيل أما يف شدة احلر فاألفضل له أن يربد هبا وإن كان وحده لقول النيب
وآخر الوقت أن يصري ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهاروأول وقت " بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم

العصر آخر وقت الظهر وآخره أن يصري ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار وقيل إذا استقبلت الشمس 
فإن نظرت إىل الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن مل ترها  بوجهك وأنت قائم غري منكس رأسك وال مطأطئ له

ببصرك فلم يدخل الوقت وإن نزلت عن بصرك فقد متكن دخول الوقت والذي وصف مالك رمحه اهللا أن الوقت 



فيها ما مل تصفر الشمسووقت املغرب وهي صالة الشاهد يعين احلاضر يعين أن املسافر ال يقصرها ويصليها كصالة 
ها غروب الشمس فإذا توارت باحلجاب وجبت الصالة ال تؤخر وليس هلا إال وقت واحد ال تؤخر احلاضر فوقت

عنهووقت صالة العتمة وهي صالة العشاء وهذا االسم أوىل هبا غيبوبة الشفق والشفق احلمرة الباقية يف املغرب من 
 ينظر إىل البياض يف املغرب فذلك بقايا شعاع الشمس فإذا مل يبق يف املغرب صفرة وال محرة فقد وجب الوقت وال

هلا وقت إىل ثلث الليل ممن يريد تأخريها لشغل أو عذر واملبادرة هبا أوىل وال بأس أن يؤخرها أهل املساجد قليال 
  .الجتماع الناس ويكره النوم قبلها واحلديث لغري شغل بعدها

  باب يف األذان واإلقامة

تبة فأما الرجل يف خاصة نفسه فإن أذن فحسن وال بد له من اإلقامة واألذان واجب يف املساجد واجلماعات الرا
وأما املرأة فإن أقامت فحسن وإال فال حرجوال يؤذن لصالة قبل وقتها إال الصبح فال بأس أن يؤذن هلا يف السدس 

أشهد أن حممدا رسول اهللا األخري من الليلواألذان اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا 
أشهد أن حممدا رسول اهللا مث ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد 
أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على 

يف نداء الصبح زدت ههنا الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم ال تقل الفالح حي على الفالحفإن كنت 
اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله : ذلك يف غري نداء الصبح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا مرة واحدةواإلقامة وتر
لصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الفالح قد قامت ا

  .اهللا

  باب صفة العمل يف الصلوات املفروضة وما يتصل هبا من النوافل والسنن

اإلحرام يف الصالة أن تقول اهللا أكرب ال جيزى ء غري هذه الكلمة وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك مث تقرأ 
يف أم القرآن وال يف } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{ح بـ فإن كنت يف الصبح قرأت جهرا بأم القرآن ال تستفت

فقل آمني إن كنت وحدك أو خلف إمام وختفيها وال يقوهلا اإلمام فيما } َوال الضَّالَِّني{السورة اليت بعدها فإذا قلت 
املفصل وإن كانت أطول من جهر فيه ويقوهلا فيما أسر فيه ويف قوله إياها يف اجلهر اختالفثم تقرأ سورة من طوال 

ذلك فحسن بقدر التغليس وجتهر بقراءهتافإذا متت السورة كربت يف احنطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك 
وتسوي ظهرك مستويا وال ترفع رأسك وال تطأطئه وجتايف بضبعيك عن جنبيك وتعتقد اخلضوع بذلك بركوعك 

 العظيم وحبمده وليس يف ذلك توقيت قول وال حد يف وسجودك وال تدعو يف ركوعك وقل إن شئت سبحان ريب
اللبثثم ترفع رأسك وأنت قائل مسع اهللا ملن محده مث تقول اللهم ربنا ولك احلمد إن كنت وحدك وال يقوهلا اإلمام 
 وال يقول املأموم مسع اهللا ملن محده ويقول اللهم ربنا ولك احلمدوتستوي قائما مطمئنا مترسال مث هتوي ساجدا ال
جتلس مث تسجد وتكرب يف احنطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من األرض وتباشر بكفيك األرض باسطا 
يديك مستويتني إىل القبلة جتعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك وكل ذلك واسع غري أنك ال تفترش ذراعيك يف 

سجودك قائمتني وبطون  األرض وال تضم عضديك إىل جنبيك ولكن جتنح هبما جتنيحا وسطا وتكون رجالك يف
إهباميهما إىل األرض وتقول إن شئت يف سجودك سبحانك ريب ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر يل أو غري ذلك 

إن شئت وتدعو يف السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنامث ترفع رأسك 



ني وتنصب اليمىن وبطون أصابعها إىل األرض وترفع بالتكبري فتجلس فتثين رجلك اليسرى يف جلوسك بني السجدت
يديك عن األرض على ركبتيك مث تسجد الثانية كما فعلت أوال مث تقوم من األرض كما أنت معتمدا على يديك ال 

  .ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكرب يف حال قيامك

لك سواء غري أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل مث تقرأ كما قرأت يف األوىل أو دون ذلك وتفعل مثل ذ
الركوع بعد متام القراءة والقنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك وخننع لك وخنلع ونترك 
من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخناف عذابك اجلد إن عذابك 

قثم تفعل يف السجود واجللوس كما تقدم من الوصف فإذا جلست بعد السجدتني نصبت رجلك بالكافرين ملح
اليمىن وبطون أصابعها إىل األرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إىل األرض وال تقعد على رجلك اليسرى وإن 

ات ل الزاكيات هللا شئت حنيت اليمىن يف انتصاهبا فجعلت جنب هبمها إىل األرض فواسعثم تتشهد والتشهد التحي
الطيبات الصلوات هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة ا هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد ا هللا الصاحلني أشهد أن 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فإن سلمت بعد هذا أجزأك ومما تزيده إن شئت 
وأن اجلنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف وأشهد أن الذي جاء به حممد حق 

القبور اللهم صل على حممد وعلى آل حممد وارحم حممدا وآل حممد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما صليت 
ك واملقربني وعلى ورمحت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد اللهم صل على مالئكت

أنبيائك واملرسلني وعلى أهل طاعتك أمجعني اللهم اغفر يل ولوالدي وألئمتنا وملن سبقنا باإلميان مغفرة عزما اللهم 
إين أسألك من كل خري سألك منه حممد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه حممد نبيك اللهم اغفر لنا ما 

نا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعل
  النار وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات ومن فتنة القرب ومن فتنة املسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء املصري

مث تقول السالم عليكم تسليمة السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 
واحدة عن ميينك تقصد هبا قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليال هكذا يفعل اإلمام والرجل وحده وأما املأموم فيسلم 
واحدة يتيامن هبا قليال ويرد أخرى على اإلمام قبالته يشري هبا إليه ويرد على من كان سلم عليه على يساره فإن مل 

 يرد على يساره شيئا وجيعل يديه يف تشهده على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمىن ويبسط يكن سلم عليه أحد مل
  السبابة يشري هبا وقد نصب حرفها إىل وجهه واختلف يف حتريكها فقيل

يعتقد باإلشارة هبا أن اهللا إله واحد ويتأول من حيركها أهنا مقمعة للشيطان وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من 
ة ما مينعه إن شاء اهللا عن السهو فيها والشغل عنها ويبسط يده اليسرى على فخذه األيسر وال حيركها أمر الصال

وال يشري هبا ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح اهللا ثالثا وثالثني وحيمد اهللا ثالثا وثالثني ويكرب اهللا ثالثا وثالثني 
مللك وله احلمد وهو على كل شيء قديرويستحب بإثر صالة وخيتم املائة بال إله إال اهللا وحده ال شريك له له ا

الصبح التمادي يف الذكر واالستغفار والتسبيح والدعاء إىل طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجبويركع 
ركعيت الفجر قبل صالة الصبح بعد الفجر يقرأ يف كل ركعة بأم القرآن يسرهاوالقراءة يف الظهر بنحو القراءة يف 

من الطوال أو دون ذلك قليال وال جيهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ يف األوىل والثانية يف كل ركعة بأم الصبح 
القرآن وسورة سرا ويف األخريتني بأم القرآن وحدها سراويتشهد يف اجللسة األوىل إىل قوله وأشهد أن حممدا عبده 

  ورسوله مث يقوم فال يكرب حىت يستوي قائما



م والرجل وحده وأما املأموم فبعد أن يكرب اإلمام يقوم املأموم أيضا فإذا استوى قائما كرب ويفعل يف هكذا يفعل اإلما
بقية الصالة من صفة الركوع والسجود واجللوس حنو ما تقدم ذكره يف الصبحويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل 

ويفعل يف العصر كما وصفنا يف الظهر بأربع ركعات يسلم من كل ركعتني ويستحب له مثل ذلك قبل صالة العصر
سواء إال أنه يقرأ يف الركعتني األوليني مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه وحنومهاوأما 

املغرب فيجهر بالقراءة يف الركعتني األوليني منها ويقرأ يف كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار 
أم القرآن فقط ويتشهد ويسلمويستحب أن يتنفل بعدها بركعتني وما زاد فهو خري وإن تنفل بست ويف الثالثة ب

ركعات فحسن والتنفل بني املغرب والعشاء مرغب فيه وأما غري ذلك من شأهنا فكما تقدم ذكره يف غريها وأما 
القرآن وسورة يف كل ركعة  العشاء األخرية وهي العتمة واسم العشاء أخص هبا وأوىل فيجهر يف األوليني بأم

وقراءهتا أطول قليال من قراءة العصر ويف األخريتني بأم القرآن يف كل ركعة سرا مث يفعل يف سائرها كما تقدم من 
  الوصف ويكره النوم قبلها واحلديث بعدها

هر فأن يسمع نفسه لغري ضرورةوالقراءة اليت يسر هبا يف الصالة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن وأما اجل
ومن يليه إن كان وحده واملرأة دون الرجل يف اجلهر وهي يف هيأة الصالة مثله غري أهنا تنضم وال تفرج فخذيها وال 
عضديها وتكون منضمة منزوية يف جلوسها وسجودها وأمرها كلهثم يصلي الشفع والوتر جهرا وكذلك يستحب 

إلسرار وإن جهر يف النهار يف تنفله فذلك واسع وأقل الشفع ركعتان يف نوافل الليل اإلجهار ويف نوافل النهار ا
ويستحب أن يقرأ يف األوىل بأم القرآن وسبح اسم ربك األعلى ويف الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون 

شفاع جعل ويتشهد ويسلم مث يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو اهللا أحد واملعوذتني وإن زاد من األ
آخر ذلك الوتر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل اثنيت عشرة ركعة مث يوتر بواحدة وقيل 
عشر ركعات مث يوتر بواحدةوأفضل الليل آخره يف القيام فمن أخر تنفله ووتره إىل آخره فذلك أفضل إال من 

نوافل أول الليل مث إن شاء إذا استيقظ يف آخره تنفل ما شاء الغالب عليه أن ال ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من ال
منها مثىن مثىن وال يعيد الوتر ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبني طلوع الفجر وأول اإلسفار مث 
 يوتر ويصلي الصبح وال يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبحومن دخل املسجد على وضوء فال جيلس حىت
يصلي ركعتني إن كان وقت جيوز فيه الركوع ومن دخل املسجد ومل يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر وإن 

ركع الفجر يف بيته مث أتى املسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل ال يركعوال صالة نافلة بعد الفجر إال ركعتا الفجر 
  .إىل طلوع الشمس

  باب يف اإلمامة وحكم اإلمام واملأموم

يؤم الناس أفضلهم وأفقههم وال تؤم املرأة يف فريضة وال نافلة ال رجاال وال نساءويقرأ مع اإلمام فيما يسر فيه وال و
يقرأ معه فيما جيهر فيه ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك اجلماعة فليقض بعد سالم اإلمام ما فاته على حنو ما فعل 

فعله كفعل الباين املصلي وحده ومن صلى وحده فله أن يعيد يف اجلماعة اإلمام يف القراءة وأما يف القيام واجللوس ف
للفضل يف ذلك إال املغرب وحدها ومن أدرك ركعة فأكثر من صالة اجلماعة فال يعيدها يف مجاعة ومن مل يدرك إال 

فأكثر خلفه فإن التشهد أو السجود فله أن يعيد يف مجاعةوالرجل الواحد مع اإلمام يقوم عن ميينه ويقوم الرجالن 
كانت امرأة معهما قامت خلفهما وإن كان معهما رجل صلى عن ميني اإلمام واملرأة خلفهما ومن صلى بزوجته 



قامت خلفه والصيب إن صلى مع رجل واحد خلف اإلمام قاما خلفه إن كان الصيب يعقل ال يذهب ويدع من يقف 
ره يف كل مسجد له إمام راتب أن جتمع فيه الصالة معهواإلمام الراتب إن صلى وحده قام مقام اجلماعة ويك

مرتينومن صلى صالة فال يؤم فيها أحدا وإذا سها اإلمام وسجد لسهوه فليتبعه من مل يسه معه ممن خلفه وال يرفع 
أحد رأسه قبل اإلمام وال يفعل إال بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من اثنتني بعد قيامه ويسلم بعد سالمه وما سوى 

فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن وكل سهو سهاه املأموم فاإلمام حيمله عنه إال ركعة أو سجدة أو تكبرية  ذلك
اإلحرام أو السالم أو اعتقاد نية الفريضة وإذا سلم اإلمام فال يثبت بعد سالمه ولينصرف إال أن يكون يف حمله 

  .فذلك واسع

  باب جامع يف الصالة

للباس يف الصالة الدرع احلصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص واخلمار وأقل ما جيزى ء املرأة من ا
احلصيف وجيزى ء الرجل يف الصالة ثوب واحد وال يغطي أنفه أو وجهه يف الصالة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره 

هو بنقص فليسجد وكل سهو يف الصالة بزيادة فليسجد له سجدتني بعد السالم يتشهد هلما ويسلم منهما وكل س
له قبل السالم إذا مت تشهده مث يتشهد ويسلم وقيل ال يعيد التشهد ومن نقص وزاد سجد قبل السالم ومن نسي أن 

يسجد بعد السالم فليسجد مىت ما ذكره وإن طال ذلك وإن كان قبل السالم سجد إن كان قريبا وإن بعد ابتدأ 
رة مع أم القرآن أو تكبريتني أو التشهدين وشبه ذلك فال صالته إال أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسو

شيء عليهوال جيزى ء سجود السهو لنقص ركعة وال سجدة وال لترك القراءة يف الصالة كلها أو يف ركعتني منها 
وكذلك يف ترك القراءة يف ركعة من الصبح واختلف يف السهو عن القراءة يف ركعة من غريها فقيل جيزى ء فيه 

لسهو قبل السالم وقيل يلغيها ويأيت بركعة وقيل يسجد قبل السالم وال يأيت بركعة ويعيد الصالة احتياطا سجود ا
وهذا أحسن ذلك إن شاء اهللا تعالىومن سها عن تكبرية أو عن مسع اهللا ملن محده مرة أو القنوت فال سجود عليه 

كان بقرب ذلك فيكرب تكبرية حيرم هبا مث يصلي  ومن انصرف من الصالة مث ذكر أنه بقي عليه شيء منها فلريجع إن
ما بقي عليه وإن تباعد ذلك أو خرج من املسجد ابتدأ صالته وكذلك من نسي السالمومن مل يدر ما صلى أثالث 

ركعات أم أربعا بىن على اليقني وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سالمهومن تكلم ساهيا سجد بعد 
لم أم مل يسلم سلم وال سجود عليه ومن استنكحه الشك يف السهو فليله عنه وال إصالح السالم ومن مل يدر أس

عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السالم وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثريا أن يكون سها زاد أو نقص وال يوقن 
عتريه كثريا أصلح فليسجد بعد السالم فقط وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصالح صالته فإن كثر ذلك منه فهو ي

صالته ومل يسجد لسهوه ومن قام من اثنتني رجع ما مل يفارق األرض بيديه وركبتيه فإذا فارقها متادى ومل يرجع 
  وسجد قبل السالم وومن ذكر صالة صالها مىت ما ذكرها على حنو ما

قت من ليل أو هنار وعند فاتته مث أعاد ما كان يف وقته مما صلى بعدها ومن عليه صلوات كثرية صالها يف كل و
طلوع الشمس وعند غروهبا وكيفما تيسر له وإن كانت يسرية أقل من صالة يوم وليلة بدأ هبن وإن فات وقت ما 
هو يف وقته وإن كثرت بدأ مبا خياف فوات وقتهومن ذكر صالة يف صالة فسدت هذه عليه ومن ضحك يف الصالة 

ادى وأعاد وال شيء عليه يف التبسم والنفخ يف الصالة كالكالم والعامد أعادها ومل يعد الوضوء وإن كان مع إمام مت
لذلك مفسد لصالهتومن أخطأ القبلة أعاد يف الوقت وكذلك من صلى بثوب جنس أو على مكان جنس وكذلك من 



ءهورخص توضأ مباء جنس خمتلف يف جناسته وأما من توضأ مباء قد تغري لونه أو طعمه أو رحيه أعاد صالته أبدا ووضو
يف اجلمع بني املغرب والعشاء ليلة املطر وكذلك يف طني وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج املسجد مث يؤخر 

قليال يف قول مالك مث يقيم يف داخل املسجد ويصليها مث يؤذن للعشاء يف داخل املسجد ويقيم مث يصليها مث 
الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل  ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفقواجلمع بعرفة بني

صالة وكذلك يف مجع املغرب والعشاء باملزدلفة إذا وصل إليهاوإذا جد السري باملسافر فله أن جيمع بني الصالتني يف 
آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك املغرب والعشاء وإذا ارحتل يف أول وقت الصالة األوىل مجع حينئذ 

للمريض أن جيمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب وإن كان اجلمع أرفق به لبطن وحنوه و
مجع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق واملغمى عليه ال يقضي ما خرج وقته يف إغمائه ويقضي ما أفاق يف وقته 

قي من النهار بعد طهرها بغري توان مخس مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات وكذلك احلائض تطهر فإذا ب
ركعات صلت الظهر والعصر وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت املغرب والعشاء وإن كان من النهار أو 

من الليل أقل من ذلك صلت الصالة األخرية وإن حاضت هلذا التقدير مل تقض ما حاضت يف وقته وإن حاضت 
ىل ركعة أو لثالث ركعات من الليل إىل ركعة قضت الصالة األوىل فقط واختلف يف ألربع ركعات من النهار فأقل إ

حيضها ألربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل إهنا حاضت يف وقتهما فال تقضيهماومن أيقن بالوضوء وشك 
  .يف احلدث ابتدأ الوضوء

وما يليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك 
تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك وإن كان قد صلى يف مجيع ذلك أعاد صالته أبدا ووضوءهوإن ذكر مثل 

املضمضة واالستنشاق ومسح األذنني فإن كان قريبا فعل ذلك ومل يعد ما بعده وإن تطاول فعل ذلك ملا يستقبل ومل 
ذلكومن صلى على موضع طاهر من حصري ومبوضع آخر منه جناسة فال شيء عليه  يعد ما صلى قبل أن يفعل

واملريض إذا كان على فراش جنس فال بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليهوصالة املريض إن مل يقدر 
بالركوع  على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإال فبقدر طاقته وإن مل يقدر على السجود فليومى ء

والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه وإن مل يقدر صلى على جنبه األمين إمياء وإن مل يقدر إال على ظهره 
وإن مل يقدر على مس املاء لضرر به أو ألنه ال . فعل ذلك وال يؤخر الصالة إذا كان يف عقله وليصلها بقدر ما يطيق

ترابا تيمم باحلائط إىل جانبه إن كان طينا أو عليه طني فإن كان عليه  جيد من يناوله إياه تيمم فإن مل جيد من يناوله
جص أو جري فال يتيمم هبواملسافر يأخذه الوقت يف طني خضخاض ال جيد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه 

ر أن يتنفل قائما يومى ء بالسجود أخفض من الركوع فإن مل يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إىل القبلةوللمساف
على دابته يف سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصالة وليوتر على دابته إن شاء وال يصلي الفريضة 

وإن كان مريضا إال باألرض إال أن يكون إن نزل صلى جالسا إمياء ملرضه فليصل على الدابة بعد أن توقف له 
الدم مث بىن ما مل يتكلم أو ميش على جناسة وال يبين على ركعة ويستقبل هبا القبلةومن رعف مع اإلمام خرج فغسل 

مل تتم بسجدتيها وليلغها وال ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إال أن يسيل أو يقطر وال يبين يف قيء وال حدث 
ومن رعف بعد سالم اإلمام سلم وانصرف وإن رعف قبل سالمه انصرف وغسل الدم مث رجع فجلس وسلم 

أن يبين يف منزله إذا يئس أن يدرك بقية صالة اإلمام إال يف اجلمع فال يبين إال يف اجلامعويغسل قليل الدم وللراعف 
  من الثوب وال تعاد الصالة إال من كثريه وقليل كل جناسة غريه



  .وكثريها سواء ودم الرباغيث ليس عليه غسله إال أن يتفاحش

  باب يف سجود القرآن

َوُيسَبِّحُوَنُه َولَُه {: سجدة وهي العزائم ليس يف املفصل منها شيء يف املص عند قولهوسجود القرآن إحدى عشرة 
وهو آخرها فمن كان يف صالة فإذا سجدها قام وقرأ من األنفال أو من غريها ما ] ٢٠٦األعراف [} َيْسُجُدونَ

َيَخافُونَ {: ويف النحل] ١٥الرعد [} آصَالِوَِظاللُُهمْ بِالُْغُدوِّ وَالْ{: تيسر عليه مث ركع وسجد ويف الرعد عند قوله
} وََيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن يَْبكُونَ َويَزِيدُُهْم ُخُشوعاً{: ويف بين إسرائيل] ٥: النحل[} َربَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ

: ويف احلج أوهلا] ٥٨: مرمي[} نِ َخرُّوا ُسجَّداً وَُبِكيّاًإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياُت الرَّْحَم{: ويف مرمي] ١٠٩: اإلسراء[
أََنْسُجُد ِلَما َتأُْمُرَنا َوَزادَُهمْ {: ويف الفرقان] ١٨: احلج[} َوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْرِمٍ إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشاُء{

َوَسبَّحُوا {: ويف امل تنزيل] ٢٦: النمل[} إِلَهَ إِلَّا ُهَو َربُّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ اللَُّه ال{: ويف اهلدهد] ٦٠: الفرقان[} ُنفُوراً
وقيل ] ٢٤: ص[} فَاْسَتغْفََر َربَُّه َوَخرَّ َراِكعاً َوأََناَب{: ويف ص] ١٥: السجدة[} بِحَْمِد رَبِّهِْم َوُهْم ال َيسَْتكْبُِرونَ

} َواْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِنْ كُْنُتْم إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ{: ويف حم تنزيل] ٢٥: ص[} لَُزلْفَى َوُحْسَن َمآبٍ{: عند قوله
وال يسجد السجدة يف التالوة إال على وضوء ويكرب هلا وال يسلم منها ويف التكبري يف الرفع منها ]٣٧: فصلت[

افلة ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما مل يسفر سعة وإن كرب فهو أحب إلينا ويسجدها من قرأها يف الفريضة والن
  .وبعد العصر ما مل تصفر الشمس

  باب يف صالة السفر

ومن سافر مسافة أربعة برد وهي مثانية وأربعون ميال فعليه أن يقصر الصالة فيصليها ركعتني إال املغرب فال يقصرها 
ذائه منها شيء مث ال يتم حىت يرجع إليها أو وال يقصر حىت جياوز بيوت املصر وتصري خلفه ليس بني يديه وال حب

يقارهبا بأقل من امليلوإن نوى املسافر إقامة أربعة أيام مبوضع أو ما يصلي فيه عشرين صالة أمت الصالة حىت يظعن من 
مكانه ذلك ومن خرج ومل يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثالث ركعات صالمها سفريتني فإن بقي 

لي فيه ركعتني أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية ولو دخل خلمس ركعات ناسيا هلما صالمها قدر ما يص
حضريتني فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إىل ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية وإن قدم يف ليل وقد بقي 

ضرية ولو خرج وقد بقي من الليل للفجر ركعة فأكثر ومل يكن صلى املغرب والعشاء صلى املغرب ثالثا والعشاء ح
  .ركعة فأكثر صلى املغرب مث صلى العشاء سفرية

  باب يف صالة اجلمعة

والسعي إىل اجلمعة فريضة وذلك عند جلوس اإلمام على املنرب وأخذ املؤذنون يف األذان والسنة املتقدمة أن يصعدوا 
السعي إليها وهذا األذان الثاين أحدثه بنو حينئذ على املنار فيؤذنون وحيرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن 

أميةواجلمعة جتب باملصر واجلماعة واخلطبة فيها واجبة قبل الصالة ويتوكأ اإلمام على قوس أو عصا وجيلس يف أوهلا 
ويف وسطها وتقام الصالة عند فراغها ويصلي اإلمام ركعتني جيهر فيهما بالقراءة يقرأ يف األوىل باجلمعة وحنوها ويف 

ـ : لثانيةا وحنوهاوجيب السعي إليها على من يف املصر ومن على ثالثة ] ١: الغاشية[} َهلْ أََتاكَ َحِديثُ الَْغاِشيَِة{ب



أميال منه فأقل وال جتب على مسافر وال على أهل مىن وال على عبد وال امرأة وال صيب وإن حضرها عبد أو امرأة 
خترج إليها الشابة وينصت لإلمام يف خطبته ويستقبله فليصلها وتكون النساء خلف صفوف الرجال وال 

الناسوالغسل هلا واجب والتهجري حسن وليس ذلك يف أول النهار وليتطيب هلا ويلبس أحسن ثيابه وأحب إلينا أن 
  .ينصرف بعد فراغها وال يتنفل يف املسجد وليتنفل إن شاء قبلها وال يفعل ذلك اإلمام ولريق املنرب كما يدخل

  صالة اخلوف باب يف

وصالة اخلوف يف السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم اإلمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو فيصلي اإلمام بطائفة 
ركعة مث يثبت قائما ويصلون ألنفسهم ركعة مث يسلمون فيقفون مكان أصحاهبم مث يأيت أصحاهبم فيحرمون خلف 

سلم مث يقضون الركعة اليت فاتتهم وينصرفون هكذا يفعل يف صالة اإلمام فيصلي هبم الركعة الثانية مث يتشهد وي
الفرائض كلها إال املغرب فإنه يصلي بالطائفة األوىل ركعتني وبالثانية ركعةوإن صلى هبم يف احلضر لشدة خوف 
صلى يف الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتني ولكل صالة أذان وإقامة وإذا اشتد اخلوف عن ذلك صلوا 

  .حدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشني أو ساعني مستقبلي القبلة وغري مستقبليهاو

  باب يف صالة العيدين والتكبري أيام مىن

وصالة العيدين سنة واجبة خيرج هلا اإلمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصالة وليس فيها أذان وال 
أم القرآن وسبح اسم ربك األعلى والشمس وضحاها وحنومها ويكرب يف إقامة فيصلي هبم ركعتني يقرأ فيهما جهرا ب

األوىل سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبرية اإلحرام ويف الثانية مخس تكبريات ال يعد فيها تكبرية القيام ويف كل ركعة 
أن يرجع من سجدتان مث يتشهد ويسلم مث يرقى املنرب وخيطب وجيلس يف أول خطبته ووسطها مث ينصرف ويستحب 

طريق غري الطريق اليت أتى منها والناس كذلكوإن كان يف األضحى خرج بأضحيته إىل املصلى فذحبها أو حنرها ليعلم 
ذلك الناس فيذحبون بعدهوليذكر اهللا يف خروجه من بيته يف الفطر واألضحى جهرا حىت يأيت املصلى اإلمام والناس 

ويكربون بتكبري اإلمام يف خطبته وينصتون له فيما سوى ذلكفإن كذلك فإذا دخل اإلمام للصالة قطعوا ذلك 
كانت أيام النحر فليكرب الناس دبر الصلوات من صالة الظهر من يوم النحر إىل صالة الصبح من اليوم الرابع منه 

وإن مجع مع وهو آخر أيام مىن يكرب إذا صلى الصبح مث يقطع والتكبري دبر الصلوات اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب 
التكبري هتليال وحتميدا فحسن يقول إن شاء ذلك اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد وقد 

روي عن مالك هذا واألول والكل واسع واأليام املعلومات أيام النحر الثالثة واأليام املعدودات أيام مىن وهي ثالثة 
  .غسل للعيدين حسن وليس بالزم ويستحب فيهما الطيب واحلسن من الثيابأيام بعد يوم النحروال

  باب يف صالة اخلسوف

وصالة اخلسوف سنة واجبة إذا خسفت الشمس خرج اإلمام إىل املسجد فافتتح الصالة بالناس بغري أذان وال إقامة 
رفع رأسه يقول مسع اهللا ملن محده مث مث قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة مث يركع ركوعا طويال حنو ذلك مث ي

يقرأ دون قراءته األوىل مث يركع حنو قراءته الثانية مث يرفع رأسه يقول مسع اهللا ملن محده مث يسجد سجدتني تامتني مث 
يقوم فيقرأ دون قراءته اليت تلي ذلك مث يركع حنو قراءته مث يرفع كما ذكرنا مث يقرأ دون قراءته هذه مث يركع حنو 



مث يرفع رأسه كما ذكرنا مث يسجد كما ذكرنا مث يتشهد ويسلموملن شاء أن يصلي يف بيته مثل ذلك أن  ذلك
يفعلوليس يف صالة خسوف القمر مجاعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل 

  .هموليس يف إثر صالة خسوف الشمس خطبة مرتبة وال بأس أن يعظ الناس ويذكر

  باب يف صالة االستسقاء

وصالة االستسقاء سنة تقام خيرج هلا اإلمام كما خيرج للعيدين ضحوة فيصلي بالناس ركعتني جيهر فيهما بالقراءة 
ويف كل ركعة سجدتان ] ١: الشمس[} َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها{] ١: األعلى[} سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ الْأَْعلَى{يقرأ بـ 

د ويسلم مث يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو وركعة واحدة ويتشه
عصا فخطب مث جلس مث قام فخطب فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه جيعل ما على منكبه األمين على األيسر 

يدعو كذلك مث ينصرف وما على األيسر على األمين وال يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود مث 
  .وينصرفون وال يكرب فيها وال يف اخلسوف غري تكبرية اإلحرام واخلفض والرفع وال أذان فيها وال إقامة

  .باب ما يفعل باحملتضر ويف غسل امليت وكفنه وحتنيطه ومحله ودفنه

إن قدر على أن يكون طاهرا ويستحب استقبال القبلة باحملتضر وإغماضه إذا قضى ويلقن ال إله إال اهللا عند املوت و
وما عليه طاهر فهو أحسن ويستحب أن ال يقربه حائض وال جنب وأرخص بعض العلماء يف القراءة عند رأسه 

بسورة يس ومل يكن ذلك عند مالك أمرا معموال به وال بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي والتصرب أمجل 
س يف غسل امليت حد ولكن ينقى ويغسل وترا مباء وسدر وجيعل يف ملن استطاع وينهى عن الصراخ والنياحةولي

األخرية كافور وتستر عورته وال تقلم أظفاره وال حيلق شعره ويعصر بطنه عصرا رفيقا وإن وضى ء وضوء الصالة 
فحسن وليس بواجب ويقلب جلنبه يف الغسل أحسن وإن أجلس فذلك واسعوال بأس بغسل أحد الزوجني صاحبه 

ضرورة واملرأة متوت يف السفر ال نساء معها وال حمرم من الرجال فلييمم رجل وجهها وكفيها ولو كان من غري 
امليت رجال ميم النساء وجهه ويديه إىل املرفقني إن مل يكن معهن رجل يغسله وال امرأة من حمارمه فإن كانت امرأة 

ا من فوق ثوب يستر مجيع جسدهاويستحب أن من حمارمه غسلته وسترت عورته وإن كان مع امليتة ذو حمرم غسله
يكفن امليت يف وتر ثالثة أثواب أو مخسة أو سبعة وما جعل له من وزرة وقميص وعمامة فذلك حمسوب يف عدد 

األثواب الوتر وقد كفن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى اهللا عليه 
ص امليت ويعمم وينبغي أن حينط وجيعل احلنوط بني أكفانه ويف جسده ومواضع السجود وسلموال بأس أن يقم

منهوال يغسل الشهيد يف املعترك وال يصلى عليه ويدفن بثيابه ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله اإلمام 
وجيعل امليت يف قربه على شقه  يف حد أو قود وال يصلي عليه اإلماموال يتبع امليت مبجمر واملشي أمام اجلنازة أفضل

األمين وينصب عليه اللنب ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إىل ما عندك 
  .اللهم ثبت عند املسألة منطقه وال تبتله يف قربه مبا ال طاقة له به وأحلقه بنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم

ر وجتصيصهاوال يغسل املسلم أباه الكافر وال يدخله قربه إال أن خياف أن يضيع ويكره البناء على القبو
فليوارهواللحد أحب إىل أهل العلم من الشق وهو أن حيفر للميت حتت اجلرف يف حائط قبلة القرب وذلك إذا كانت 

  .تربة صلبة ال تتهيل وال تتقطع وكذلك فعل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  ة على اجلنائز والدعاء للميتباب يف الصال

والتكبري على اجلنازة أربع تكبريات يرفع يديه يف أوالهن وإن رفع يف كل تكبرية فال بأس وإن شاء دعا بعد األربع 
مث يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه ويقف اإلمام يف الرجل عند وسطه ويف املرأة عند منكبيها والسالم من 

سليمة واحدة خفية لإلمام واملأمومويف الصالة على امليت قرياط من األجر وقرياط يف حضور الصالة على اجلنائز ت
دفنه وذلك يف التمثيل مثل جبل أحد ثواباويقال يف الدعاء على امليت غري شيء حمدود وذلك كله واسع ومن 

ي حييي املوتى له العظمة مستحسن ما قيل يف ذلك أن يكرب مث يقول احلمد هللا الذي أمات وأحيا واحلمد هللا الذ
والكربياء وامللك والقدرة والسناء وهو على كل شيء قدير اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت 

ورمحت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
  أنت خلقته ورزقته وأنت

وأنت أعلم بسره وعالنيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه اللهم إنا نستجري حببل جوارك له إنك ذو  أمته وأنت حتييه
وفاء وذمة اللهم قه من فتنة القرب ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارمحه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع 

الدنس وأبدله دارا خريا من داره  مدخله واغسله مباء وثلج وبرد ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من
وأهال خريا من أهله وزوجا خريا من زوجه اللهم إن كان حمسنا فزد يف إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم 

إنه قد نزل بك وأنت خري منزول به فقري إىل رمحتك وأنت غين عن عذابه اللهم ثبت عند املسألة منطقه وال تبتله يف 
له به اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعدهتقول هذا بإثر كل تكبرية وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر  قربه مبا ال طاقة

حلينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا وملن سبقنا باإلميان 
ء منهم واألموات اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلميان ومن وللمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحيا

توفيته منا فتوفه على اإلسالم وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا مث تسلموإن 
ن زوجها كانت امرأة قلت اللهم إهنا أمتك مث تتمادى بذكرها على التأنيث غري أنك ال تقول وأبدهلا زوجا خريا م

  ألهنا قد تكون زوجا يف اجلنة لزوجها يف الدنيا ونساء اجلنة

مقصورات على أزواجهن ال يبغني هبم بدال والرجل قد يكون له زوجات كثرية يف اجلنة وال يكون للمرأة أزواجوال 
أفضلهم مما يلي  بأس أن جتمع اجلنائز يف صالة واحدة ويلي اإلمام الرجال إن كان فيهم نساء وإن كانوا رجاال جعل

اإلمام وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إىل القبلة وال بأس أن جيعلوا صفا واحدا ويقرب إىل اإلمام 
أفضلهموأما دفن اجلماعة يف قرب واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلةومن دفن ومل يصل عليه وووري فإنه يصلى 

  .ويصلى على أكثر اجلسد واختلف يف الصالة على مثل اليد والرجلعلى قربه وال يصلى على من قد صلي عليه 

  باب يف الدعاء للطفل والصالة عليه وغسله

تثين على اهللا تبارك وتعاىل وتصلي على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم مث تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن 
ه لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهم أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت حتييه اللهم فاجعل

وأعظم به أجورهم وال حترمنا وإياهم أجره وال تفتنا وإياهم بعده اللهم أحلقه بصاحل سلف املؤمنني يف كفالة إبراهيم 
ة وأبدله دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله وعافه من فتنة القرب ومن عذاب جهنمتقول ذلك يف كل تكبري

وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر ألسالفنا وأفراطنا وملن سبقنا باإلميان اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلميان ومن 



توفيته منا فتوفه على اإلسالم واغفر للمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات مث تسلموال 
يورث ويكره أن يدفن السقط يف الدوروال بأس أن يغسل النساء  يصلى على من مل يستهل صارخا وال يرث وال

الصيب الصغري ابن ست سنني أو سبع وال يغسل الرجال الصبية واختلف فيها إن كانت مل تبلغ أن تشتهى واألول 
  .أحب إلينا

  باب يف الصيام

وعشرين يوما فإن غم اهلالل  وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية اهلالل ويفطر لرؤيته كان ثالثني يوما أو تسعة
فيعد ثالثني يوما من غرة الشهر الذي قبله مث يصام وكذلك يف الفطرويبيت الصيام يف أوله وليس عليه البيات يف 
بقيته ويتم الصيام إىل الليل ومن السنة تعجيل الفطر وتأخري السحور وإن شك يف الفجر فال يأكل وال يصام يوم 

ومن صامه كذلك مل جيزه وإن وافقه من رمضان وملن شاء صومه تطوعا أن يفعلومن الشك ليحتاط به من رمضان 
أصبح فلم يأكل ومل يشرب مث تبني له أن ذلك اليوم من رمضان مل جيزه وليمسك عن األكل يف بقيته ويقضيهوإذا 

امدا أو سافر فيه قدم املسافر مفطرا أو طهرت احلائض هنارا فلهما األكل يف بقية يومهماومن أفطر يف تطوعه ع
فأفطر لسفره فعليه القضاء وإن أفطر ساهيا فال قضاء عليه خبالف الفريضةوال بأس بالسواك للصائم يف مجيع هناره 

وال تكره له احلجامة إال خيفة التغرير ومن ذرعه القيء يف رمضان فال قضاء عليه وإن استقاء فقاء فعليه القضاءوإذا 
أفطرت ومل تطعم وقد قيل تطعم وللمرضع إن خافت على ولدها ومل جتد من تستأجر  خافت احلامل على ما يف بطنها

له أو مل يقبل غريها أن تفطر وتطعمويستحب للشيخ الكبري إذا أفطر أن يطعم واإلطعام يف هذا كله مد عن كل يوم 
حىت حيتلم  يقضيهوكذلك يطعم من فرط يف قضاء رمضان حىت دخل عليه رمضان آخر وال صيام على الصبيان

َوإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ ِمْنكُُم الْحُلَُم {: الغالم وحتيض اجلارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال األبدان فريضة قال اهللا سبحانه
ومن أصبح جنبا ومل يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسال إال بعد الفجر ]٥٩: النور[} فَلَْيْسَتأِْذنُوا

مني اللذين بعد يوم النحر إال [ك اليوم وال جيوزصيام يوم الفطر وال يوم النحر وال يصوم اليوأجزأمها صوم ذل
  .املتمتع الذي ال جيد هديا واليوم الرابع ال يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان يف صيام متتابع قبل ذلك

ضرورة من مرضومن سافر سفرا تقصر ومن أفطر يف هنار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط وكذلك من أفطر فيه ل
فيه الصالة فله أن يفطر وإن مل تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إليناومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن 

الفطر مباح له فأفطر فال كفارة عليه وعليه القضاء وكل من أفطر متأوال فال كفارة عليه وإمنا الكفارة على من 
شرب أو مجاع مع القضاء والكفارة يف ذلك إطعام ستني مسكينا لكل مسكني مد مبد النيب  أفطر متعمدا بأكل أو

صلى اهللا عليه وسلم فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعينوليس على من أفطر يف قضاء 
وم وال يقضي من الصلوات إال رمضان متعمدا كفارة ومن أغمي عليه ليال فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الص

ما أفاق يف وقتهوينبغي للصائم أن حيفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم اهللا سبحانه وال يقرب 
الصائم النساء بوطء وال مباشرة وال قبلة للذة يف هنار رمضان وال حيرم ذلك عليه يف ليلهوال بأس أن يصبح جنبا 

مضان مبباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء وإن تعمد ذلك حىت أمىن فعليه من الوطء ومن التذ يف هنار ر
الكفارةومن قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت فيه مبا تيسر فذلك مرجو فضله وتكفري 

ويت نيته وحده وكان الذنوب به والقيام فيه يف مساجد اجلماعات بإمام ومن شاء قام يف بيته وهو أحسن ملن ق



السلف الصاحل يقومون فيه يف املساجد بعشرين ركعة مث يوترون بثالث ويفصلون بني الشفع والوتر بسالم مث صلوا 
بعد ذلك ستا وثالثني ركعة غري الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتينقالت عائشة رضي اهللا عنه 

  .رمضان وال يف غريه على اثنيت عشرة ركعة بعدها الوتر ما زاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

  باب يف االعتكاف

واالعتكاف من نوافل اخلري والعكوف املالزمة وال اعتكاف إال بصيام وال يكون إال متتابعا وال يكون إال يف 
ان بلد فيه اجلمعة فال يكون إال فإن ك]١٨٧: البقرة[} َوأَْنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمَساجِِد{: املساجد كما قال اهللا سبحانه

يف اجلامع إال أن ينذر أياما ال تأخذه فيها اجلمعة وأقل ما هو أحب إلينا من االعتكاف عشرة أيام ومن نذر اعتكاف 
يوم فأكثر لزمه وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلةومن أفطر فيه متعمدا فليبتدى ء اعتكافه وكذلك من جامع فيه ليال أو 

أو متعمدا وإن مرض خرج إىل بيته فإذا صح بىن على ما تقدم وكذلك إن حاضت املعتكفة وحرمة هنارا ناسيا 
االعتكاف عليهما يف املرض وعلى احلائض يف احليض فإذا طهرت احلائض أو أفاق املريض يف ليل أو هنار رجعا 

ه قبل غروب الشمس من الليلة ساعتئذ إىل املسجدوال خيرج املعتكف من معتكفه إال حلاجة اإلنسان وليدخل معتكف
اليت يريد أن يبتدى ء فيها اعتكافه وال يعود مريضا وال يصلي على جنازة وال خيرج لتجارةوال شرط يف االعتكاف 

وال بأس أن يكون إمام املسجدوله أن يتزوج أو يعقد نكاح غريهومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من 
اعتكف مبا يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر يف املسجد  اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره وإن

  .حىت يغدو منه إىل املصلى

  باب يف زكاة العني واحلرث واملاشية وما خيرج من املعدن وذكر اجلزية وما يؤخذ من جتار أهل الذمة واحلربيني

لعني واملاشية ففي كل حول مرة وال زكاة وزكاة العني واحلرث واملاشية فريضة فأما زكاة احلرث فيوم حصاده وا
من احلب والتمر يف أقل من مخسة أوسق وذلك ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النيب صلى اهللا 
عليه وسلم وهو أربعة أمداد مبده عليه الصالة والسالم وجيمع القمح والشعري والسلت يف الزكاة فإذا اجتمع من 

يزك ذلك وكذلك جتمع أصناف القطنية وكذلك جتمع أصناف التمر وكذلك أصناف الزبيب مجيعها مخسة أوسق فل
واألرز والدخن والذرة كل واحد منها صنف ال يضم إىل اآلخر يف الزكاة وإذا كان يف احلائط أصناف من التمر 

من اجللجالن  أدى الزكاة عن اجلميع من وسطهويزكى الزيتون إذا بلغ حبه مخسة أوسق أخرج من زيته وخيرج
وحب الفجل من زيته فإن باع ذلك أجزأه أن خيرج من مثنه إن شاء اللهوال زكاة يف الفواكه واخلضر وال زكاة من 

الذهب يف أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك 
وذلك مخس أواق واألوقية أربعون درمها من وزن سبعة أعين أن  وإن قلوال زكاة من الفضة يف أقل من مائيت درهم

السبعة دنانري وزهنا عشرة دراهم فإذا بلغت هذه الدراهم مائيت درهم ففيها ربع عشرها مخسة دراهم فما زاد 
فبحساب ذلكوجيمع الذهب والفضة يف الزكاة فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانري فليخرج من كل مال ربع 

 زكاة يف العروض حىت تكون للتجارة فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت مثنها أو زكيته ففي مثنها عشرهوال
الزكاة حلول واحد أقامت قبل البيع حوال أو أكثر إال أن تكون مديرا ال يستقر بيدك عني وال عرض فإنك تقوم 

أصله وكذلك حول نسل األنعام حول  عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العينوحول ربح املال حول
األمهاتومن له مال جتب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فال زكاة عليه إال أن يكون 



عنده مما ال يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من 
عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه وال يسقط الدين  املال فإن مل تف

  .زكاة حب وال متر وال ماشية

وال زكاة عليه يف دين حىت يقبضه وإن أقام أعواما فإمنا يزكيه لعام واحد بعد قبضه وكذلك العرض حىت يبيعه وإن 
وال مبا يقبض منهوعلى األصاغر الزكاة يف أمواهلم يف العني واحلرث كان الدين أو العرض من مرياث فليستقبل ح

واملاشية وزكاة الفطروال زكاة على عبد وال على من فيه بقية رق يف ذلك كله فإذا أعتق فليأتنف حوال من يومئذ 
والعروض وال مبا ميلك من ماله وال زكاة على أحد يف عبده وخادمه وفرسه وداره وال ما يتخذ للقنية من الرباع 

فيما يتخذ للباس من احلليومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فال زكاة عليه يف شيء من 
ذلك حىت يباع ويستقبل به حوال من يوم يقبض مثنهوفيما خيرج من املعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 

وم خروجه وكذلك فيما خيرج بعد ذلك متصال به وإن قل عشرين دينارا أو مخس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر ي
فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غريه مل خيرج شيئا حىت يبلغ ما فيه الزكاةوتؤخذ اجلزية من رجال أهل الذمة األحرار 

البالغني وال تؤخذ من نسائهم وصبياهنم وعبيدهم وتؤخذ من اجملوس ومن نصارى العرب واجلزية على أهل الذهب 
بعة دنانري وعلى أهل الورق أربعون درمها وخيفف عن الفقري ويؤخذ ممن جتر منهم من أفق إىل أفق عشر مثن ما أر

يبيعونه وإن اختلفوا يف السنة مراراوإن محلوا الطعام خاصة إىل مكة واملدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من 
من ذلكويف الركاز وهو دفن اجلاهلية اخلمس على من مثنهويؤخذ من جتار احلربيني العشر إال أن ينزلوا على أكثر 

  .أصابه

  باب يف زكاة املاشية

وزكاة اإلبل والبقر والغنم فريضة وال زكاة من اإلبل يف أقل من مخس ذود وهي مخس من اإلبل ففيها شاة جذعة أو 
عشر مث يف مخسة عشر ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إىل تسع مث يف العشر شاتان إىل أربعة 

ثالث شياه إىل تسعة عشر فإذا كانت عشرين فأربع شياه إىل أربع وعشرين مث يف مخس وعشرين بنت خماض وهي 
بنت سنتني فإن مل تكن فيها فابن لبون ذكر إىل مخس وثالثني مث يف ست وثالثني بنت لبون وهي بنت ثالث سنني إىل 

اليت يصلح على ظهرها احلمل ويطرقها الفحل وهي بنت أربع سنني إىل مخس وأربعني مث يف ست وأربعني حقة وهي 
ستني مث يف إحدى وستني جذعة وهي بنت مخس سنني إىل مخس وسبعني مث يف ست وسبعني بنتا لبون إىل تسعني مث 
يف إحدى وتسعني حقتان إىل عشرين ومائة فما زاد على ذلك ففي كل مخسني حقة ويف كل أربعني بنت لبونوال 

زكاة من البقر يف أقل من ثالثني فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوىف سنتني مث كذلك حىت تبلغ أربعني فيكون 
فيها مسنة وال تؤخذ إال أنثى وهي بنت أربع سنني وهي ثنية فما زاد ففي كل أربعني مسنة ويف كل ثالثني تبيعوال 

ففيها شاة جذعة أو ثنية إىل عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى زكاة يف الغنم حىت تبلغ أربعني شاة فإذا بلغتها 
وعشرين ومائة ففيها شاتان إىل مائيت شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثالث شياه إىل ثالمثائة فما زاد ففي كل مائة 
البقر شاةوال زكاة يف األوقاص وهي ما بني الفريضتني من كل األنعام وجيمع الضأن واملعز يف الزكاة واجلواميس و

والبخت والعراب وكل خليطني فإهنما يترادان بينهما بالسوية وال زكاة على من مل تبلغ حصته عدد الزكاةوال يفرق 
بني جمتمع وال جيمع بني مفترق خشية الصدقة وذلك إذا قرب احلول فإذا كان ينقص أداؤمها بافتراقهما أو 



لصدقة السخلة وتعد على رب الغنم وال تؤخذ العجاجيل يف باجتماعهما أخذا مبا كانا عليه قبل ذلكوال تؤخذ يف ا
البقر وال الفصالن يف اإلبل وتعد عليهم وال يؤخذ تيس وال هرمة وال املاخض وال فحل الغنم وال شاة العلف وال 

اليت تريب ولدها وال خيار أموال الناس وال يؤخذ يف ذلك عرض وال مثن فإن أجربه املصدق على أخذ الثمن يف 
  .نعام وغريها أجزأه إن شاء اللهوال يسقط الدين زكاة حب وال متر وال ماشيةاأل

  باب يف زكاة الفطر

وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على كل كبري أو صغري ذكر أو أنثى حر أو عبد 
ل عيش أهل ذلك البلد من بر أو من املسلمني صاعا عن كل نفس بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم وتؤدى من ج

شعري أو سلت أو متر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه وهو 
حب صغري يقرب من خلقة الربوخيرج عن العبد سيده والصغري ال مال له خيرج عنه والده وخيرج الرجل زكاة 

به وإن كان ال ينفق عليه ألنه عبد له بعدويستحب إخراجها إذا طلع الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكات
الفجر من يوم الفطر ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إىل املصلى وليس ذلك يف األضحى ويستحب يف العيدين أن 

  .ميضي من طريق ويرجع من أخرى

  باب يف احلج والعمرة

طاع إىل ذلك سبيال من املسلمني األحرار البالغني مرة يف وحج بيت اهللا احلرام الذي ببكة فريضة على كل من است
عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد املبلغ إىل مكة والقوة على الوصول إىل مكة إما راكبا أو راجال مع صحة 

م أن البدنوإمنا يؤمر أن حيرم من امليقات وميقات أهل الشأم ومصر واملغرب اجلحفة فإن مروا باملدينة فاألفضل هل
  ٧٣ص/١حيرموا من ميقات أهلها من ذي احلليفة وميقات أهل رسالة القريواين ج

العراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل جند من قرن ومن مر من هوالء باملدينة فواجب عليه أن حيرم من ذي 
ول لبيك اللهم لبيك لبيك ال احلليفة إذ ال يتعداه إىل ميقات هلوحيرم احلاج أو املعتمر بإثر صالة فريضة أو نافلة يق

شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك وينوي ما أراد من حج أو عمرةويؤمر أن يغتسل عند 
اإلحرام قبل أن حيرم ويتجرد من خميط الثياب ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة وال يزال يليب دبر الصلوات 

عليه كثرة اإلحلاح بذلكفإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حىت يطوف  وعند كل شرف وعند مالقاة الرفاق وليس
ويسعى مث يعاودها حىت تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إىل مصالهاويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية 
اليت بأعلى مكة وإذا خرج خرج من كدى وإن مل يفعل يف الوجهني فال حرجقال فإذا دخل مكة فليدخل املسجد 

م ومستحسن أن يدخل من باب بين شيبة فيستلم احلجر األسود بفيه إن قدر وإال وضع يده عليه مث وضعها احلرا
على فيه من غري تقبيل مث يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف ثالثة خببا مث أربعة مشيا ويستلم كلما مر به كما 

على فيه من غري تقبيل فإذا مت طوافه ركع عند  ذكرنا ويكرب وال يستلم الركن اليماين بفيه ولكن بيده مث يضعها
املقام ركعتني مث استلم احلجر إن قدر مث خيرج إىل الصفا فيقف عليه للدعاء مث يسعى إىل املروة وخيب يف بطن املسيل 
فإذا أتى املروة وقف عليها للدعاء مث يسعى إىل الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا 

  .بعا على املروةوأر



مث خيرج يوم التروية إىل مىن فيصلي هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح مث ميضي إىل عرفات وال يدع 
التلبية يف هذا كله حىت تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إىل مصالها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بني الظهر 

فيقف معه إىل غروب الشمس مث يدفع بدفعه إىل املزدلفة فيصلي والعصر مع اإلمام مث يروح معه إىل موقف عرفة 
معه باملزدلفة املغرب والعشاء والصبح مث يقف معه باملشعر احلرام يومئذ هبا مث يدفع بقرب طلوع الشمس إىل مىن 

وحيرك دابته ببطن حمسر فإذا وصل إىل مىن رمى مجرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى اخلذف ويكرب مع كل 
ةمث ينحر إن كان معه هدي مث حيلق مث يأيت البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع مث يقيم مبىن ثالثة أيام فإذا زالت حصا

الشمس من كل يوم منها رمى اجلمرة اليت تلي مىن بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث يرمي اجلمرتني كل مجرة 
رة األوىل والثانية وال يقف عند مجرة العقبة مبثل ذلك ويكرب مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي يف اجلم

ولينصرف فإذا رمى يف اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إىل مكة وقد مت حجه وإن شاء تعجل يف يومني 
من أيام مىن فرمى وانصرف فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرفوالعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أوال إىل 

الصفا واملروة مث حيلق رأسه وقد متت عمرته واحلالق أفضل يف احلج والعمرة والتقصري جيزئ متام السعي بني 
وليقصر من مجيع شعره وسنة املرأة التقصريوال بأس أن يقتل احملرم الفأرة واحلية والعقرب وشبهها والكلب العقور 

غربان واألحدية فقطوجيتنب يف حجه وما يعدو من الذئاب والسباع وحنوها ويقتل من الطري ما يتقى أذاه من ال
وعمرته النساء والطيب وخميط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث وال يغطي رأسه يف اإلحرام وال حيلقه إال 

من ضرورة مث يفتدي بصيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني مدين لكل مسكني مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم أو 
حيث شاء من البالدوتلبس املرأة اخلفني والثياب يف إحرامها وجتتنب ما سوى ذلك مما جيتنبه ينسك بشاة يذحبها 

الرجل وإحرام املرأة يف وجهها وكفيها وإحرام الرجل يف وجهه ورأسه وال يلبس الرجل اخلفني يف اإلحرام إال أن ال 
  .جيد نعلني فليقطعهما أسفل من الكعبني

التمتع ومن القران فمن قرن أو متتع من غري أهل مكة فعليه هدي يذحبه أو ينحره  واإلفراد باحلج أفضل عندنا من
مبىن إن أوقفه بعرفة وإن مل يوقفه بعرفة فلينحر مبكة باملروة بعد أن يدخل به من احلل فإن مل جيد هديا فصيام ثالثة 

بعة إذا رجعوصفة التمتع أن حيرم أيام يف احلج يعين من وقت حيرم إىل يوم عرفة فإن فاته ذلك صام أيام مىن وس
بعمرة مث حيل منها يف أشهر احلج مث حيج من عامه قبل الرجوع إىل أفقه أو إىل مثل أفقه يف البعد وهلذا أن حيرم من 
مكة إن كان هبا وال حيرم منها من أراد أن يعتمر حىت خيرج إىل احللوصفة القران أن حيرم حبجة وعمرة معا ويبدأ 

ته وإذا أردف احلج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارنوليس على أهل مكة هدي يف متتع وال بالعمرة يف ني
قرانومن حل من عمرته قبل أشهر احلج مث حج من عامه فليس مبتمتعومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من 

فمكة ويدخل به من احلل وله أن خيتار  النعم حيكم به ذوا عدل من فقهاء املسلمني وحمله مىن إن وقف به بعرفة وإال
ذلك أو كفارة طعام مساكني أن ينظر إىل قيمة الصيد طعاما فيتصدق به أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد 
يوما ولكسر املد يوما كامالوالعمرة سنة مؤكدة مرة يف العمرويستحب ملن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن 

  .لربنا حامدون صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحدهيقول آيبون تائبون عابدون 

  باب يف الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد واخلتان وما حيرم من األطعمة واألشربة



واألضحية سنة واجبة على من استطاعها وأقل ما جيزى ء فيها من األسنان اجلذع من الضأن وهو ابن سنة وقيل 
عشرة أشهر والثين من املعز وهو ما أوىف سنة ودخل يف الثانية وال جيزى ء يف الضحايا من ابن مثانية أشهر وقيل ابن 

املعز والبقر واإلبل إال الثين والثين من البقر ما دخل يف السنة الرابعة والثين من اإلبل ابن ست سنني وفحول الضأن 
من ذكور املعز ومن إناثها وفحول املعز  يف الضحايا أفضل من خصياهنا وخصياهنا أفضل من إناثها وإناثها أفضل

أفضل من إناثها وإناث املعز أفضل من اإلبل والبقر يف الضحاياوأما يف اهلدايا فاإلبل أفضل مث البقر مث الضأن مث املعز 
وال جيوز يف شيء من ذلك عوراء وال مريضة وال العرجاء البني ضلعها وال العجفاء اليت ال شحم فيها ويتقى فيها 

عيب كله وال املشقوقة األذن إال أن يكون يسريا وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فال جيوز وإن مل ال
يدم فذلك جائزوليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح اإلمام أو حنره يوم النحر ضحوة ومن ذبح قبل أن يذبح 

رب األئمة إليهم وذحبه ومن ضحى بليل أو أهدى مل اإلمام أو ينحر أعاد أضحيته ومن ال إمام هلم فليتحروا صالة أق
جيزهوأيام النحر ثالثة يذبح فيها أو ينحر إىل غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام النحر أوهلا ومن فاته الذبح يف 

اليوم األول إىل الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصرب إىل ضحى اليوم الثانيوال يباع شيء من 
جلد وال غريهوتوجه الذبيحة عند الذبح إىل القبلة وليقل الذابح بسم اهللا واهللا أكرب وإن زاد يف األضحية  األضحية

ربنا تقبل منا فال بأس بذلك ومن نسي التسمية يف ذبح أضحية أو غريها فإهنا تؤكل وإن تعمد ترك التسمية مل تؤكل 
ة والعقيقة والنسك حلم وال جلد وال ودك وال عصب وكذلك عند إرسال اجلوارح على الصيدوال يباع من األضحي

وال غري ذلك ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليهوال يأكل من فدية األذى 
وجزاء الصيد ونذر املساكني وما عطب من هدي التطوع قبل حمله ويأكل مما سوى ذلك إن شاءوالذكاة قطع 

  ء أقل من ذلك وإن رفع يده بعد قطع بعض احللقوم واألوداج وال جيزى

ذلك مث أعاد يده فأجهز فال توءكل وإن متادى حىت قطع الرأس أساء ولتؤكل ومن ذبح من القفا مل تؤكلوالبقر 
تذبح فإن حنرت أكلت واإلبل تنحر فإن ذحبت مل تؤكل وقد اختلف يف أكلها والغنم تذبح فإن حنرت مل تؤكل وقد 

ذكاة ما يف البطن ذكاة أمه إذا مت خلقه ونبت شعرهواملنخنقة حببل وحنوه واملوقوذة بعصا اختلف أيضا يف ذلك و
وشبهها واملتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها يف هذه الوجوه مبلغا ال تعيش معه مل تؤكل بذكاةوال 

باالنتفاع جبلدها إذا دبغ وال يصلى بأس للمضطر أن يأكل امليتة ويشبع ويتزود فإن استغىن عنها طرحها وال بأس 
عليه وال يباع وال بأس بالصالة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف امليتة وشعرها وما ينزع منها يف 

حال احلياة وأحب إلينا أن يغسل وال ينتفع بريشها وال بقرهنا وأظالفها وأنياهبا وكره االنتفاع بأنياب الفيل وقد 
لكوما ماتت فيه فأرة من مسن أو زيت أو عسل ذائب طرح ومل يؤكل وال بأس أن يستصبح بالزيت اختلف يف ذ

وشبهه يف غري املساجد وليتحفظ منه وإن كان جامدا طرحت وما حوهلا وأكل ما بقي قال سحنون إال أن يطول 
ود منهم من غري حترمي وال مقامها فيه فإنه يطرح كلهوال بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم وكره أكل شحوم اليه

يؤكل ما ذكاه اجملوسي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس حبراموالصيد للهو مكروه والصيد لغري اللهو 
مباح وكل ما قتله كلبك املعلم أو بازك املعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه وكذلك ما أنفذت اجلوارح مقاتله قبل 

ته قبل إنفاذها ملقاتله مل يؤكل إال بذكاة وكل ما صدته بسهمك أو رحمك فكله فإن قدرتك على ذكاته وما أدرك
أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما مل يبت عنك وقيل إمنا ذلك فيما بات عنك مما قتلته 

يدوالعقيقة سنة مستحبة ويعق اجلوارح وأما السهم يوجد يف مقاتله فال بأس بأكلهوال تؤكل اإلنسية مبا يؤكل به الص
عن املولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن األضحية وصفتها وال حيسب يف السبعة األيام اليوم الذي ولد فيه 



وتذبح ضحوة وال ميس الصيب بشيء من دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها وإن حلق شعر رأس املولود 
  مستحب حسن وإن خلق رأسه خبلوق بدال من الدم الذي كانت تفعلهوتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك 

  .اجلاهلية فال بأس بذلكواخلتان سنة يف الذكور واجبة واخلفاض يف النساء مكرمة

  باب يف اجلهاد

واجلهاد فريضة حيمله بعض الناس عن بعض وأحب إلينا أن ال يقاتل العدو حىت يدعوا إىل دين اهللا إال أن يعاجلونا 
أن يسلموا أو يؤدوا اجلزية وإال قوتلوا وإمنا تقبل منهم اجلزية إذا كانوا حيث تناهلم أحكامنا فأما إن بعدوا منا فإما 

فال تقبل منهم اجلزية إال أن يرحتلوا إىل بالدنا وإال قوتلواوالفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد املسلمني 
بذلكويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الوالةوال بأس بقتل من أسر من  فأقل فإن كانوا أكثر من ذلك فال بأس

األعالج وال يقتل أحد بعد أمان وال خيفر هلم بعهدوال يقتل النساء والصبيان وجيتنب قتل الرهبان واألحبار إال أن 
والصيب إذا عقل األمان  يقاتلوا وكذلك املرأة تقتل إذا قاتلت وجيوز أمان أدىن املسلمني على بقيتهم وكذلك املرأة

  وقيل إن أجاز ذلك اإلمام جاز
وما غنم املسلمون بإجياف فليأخذ اإلمام مخسه ويقسم األربعة األمخاس بني أهل اجليش وقسم ذلك ببلد احلرب 

أولىوإمنا خيمس ويقسم ما أوجف عليه باخليل والركاب وما غنم بقتال وال بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم 
ام والعلف ملن احتاج إىل ذلك وإمنا يسهم ملن حضر القتال أو ختلف عن القتال يف شغل املسلمني من أمر الطع

جهادهم ويسهم للمريض وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه وال يسهم لعبد وال المرأة وال 
هم له وال يسهم لألجري إال أن يقاتلومن لصيب إال أن يطيق الصيب الذي مل حيتمل القتال وجييزه اإلمام ويقاتل فيس

أسلم من العدو على شيء يف يده من أموال املسلمني فهو له حالل ومن اشترى شيئا منها من مال العدو مل يأخذه 
ربه إال بالثمن وما وقع يف املقاسم منها فربه أحق به بالثمن وما مل يقع يف املقاسم فربه أحق به بال مثنوال نفل إال من 

مس على االجتهاد من اإلمام وال يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفلوالرباط فيه فضل كبري وذلك بقدر اخل
  كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة حتررهم من

عدوهم وال يغزى بغري إذن األبوين إال أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغريون عليهم ففرض عليهم دفعهم وال يستأذن 
  .األبوان يف مثل هذا

  باب يف األميان والنذور

ومن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت ويؤدب من حلف بطالق أو عتاق ويلزمه وال ثنيا وال كفارة إال يف اليمني 
باهللا عز وجل أو بشيء من أمسائه وصفاته ومن استثىن فال كفارة عليه إذا قصد االستثناء وقال إن شاء اهللا ووصلها 

مل ينفعه ذلكواألميان باهللا أربعة فيمينان تكفران وهو أن حيلف باهللا إن فعلت أو حيلف بيمينه قبل أن يصمت وإال 
ليفعلن وميينان ال تكفرانإحدامها لغو اليمني وهو أن حيلف على شيء يظنه كذلك يف يقينه مث يتبني له خالفه فال 

ر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إىل كفارة عليه وال إمث واألخرى احلالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آمث وال تكف
اهللا سبحانه وتعالىوالكفارة إطعام عشرة مساكني من املسلمني األحرار مدا لكل مسكني مبد النيب صلى اهللا عليه 



وسلم وأحب إلينا أن لو زاد على املد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم يف غالء أو 
حال أجزأهوإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص ومخار أو عتق رقبة رخص ومن أخرج مدا على كل 

مؤمنةفإن مل جيد ذلك وال إطعاما فليصم ثالثة أيام يتابعهن فإن فرقهن أجزأهوله أن يكفر قبل احلنث أو بعده وبعد 
يه ومن نذر صدقة مال احلنث أحب إليناومن نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه وال شيء عل

غريه أو عتق عبد غريه مل يلزمه شيء ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل الرب من 
صالة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء مساه فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره جمردا من غري ميني 

فارة ميينومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب مخر أو شبهه أو ما وإن مل يسم لنذره خمرجا من األعمال فعليه ك
ليس بطاعة وال معصية فال شيء عليه وليستغفر اهللا وإن حلف باهللا ليفعلن معصية فليكفر عن ميينه وال يفعل ذلك 

ن وليس على وإن جترأ وفعله أمث وال كفارة عليه ليمينهومن قال علي عهد اهللا وميثاقه يف ميني فحنث فعليه كفارتا
من وكد اليمني فكررها يف شيء واحد غري كفارة واحدة ومن قال أشركت باهللا أو هو يهودي أو نصراين إن فعل 

  كذا فال شيء عليه وال يلزمه غري االستغفار ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل

قة أو هديا أجزأه ثلثه ومن حلف اهللا له فال شيء عليه إال يف زوجته فإهنا حترم عليه إال بعد زوجومن جعل ماله صد
بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح مبكة وجتزئه شاة وإن مل يذكر املقام فال شيء عليه ومن حلف 

باملشي إىل مكة فحنث فعليه املشي من موضع حلفه فليمش إن شاء يف حج أو عمرة فإن عجز عن املشي ركب مث 
ن ركوبه فإن علم أنه ال يقدر قعد وأهدى وقال عطاء ال يرجع ثانية وإن قدر يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماك

وجيزئه اهلدي وإذا كان صرورة جعل ذلك يف عمرة فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا 
املدينة أو إىل واحلالق يف غري هذا أفضل وإمنا يستحب له التقصري يف هذا استبقاء للشعث يف احلجومن نذر مشيا إىل 

بيت املقدس أتامها راكبا إن نوى الصالة مبسجديهما وإال فال شيء عليهوأما غري هذه الثالثة مساجد فال يأتيها 
  .ماشيا وال راكبا لصالة نذرها وليصل مبوضعه ومن نذر رباطا مبوضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه

  واللعان واخللع والرضاعباب يف النكاح والطالق والرجعة والظهار واإليالء 

وال نكاح إال بويل وصداق وشاهدي عدل فإن مل يشهدا يف العقد فال يبين هبا حىت يشهداوأقل الصداق ربع دينار 
ولألب إنكاح ابنته البكر بغري إذهنا وإن بلغت وإن شاء شاورها وأما غري األب يف البكر وصي أو غريه فال يزوجها 

ا وال يزوج الثيب أب وال غريه إال برضاها وتأذن بالقولوال تنكح املرأة إال بإذن وليها حىت تبلغ وتأذن وإذهنا صماهت
أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشريهتا أو السلطان وقد اختلف يف الدنية أن تويل أجنبياواالبن أوىل من األب 

صي أن يزوج الطفل يف واليته واألب أوىل من األخ ومن قرب من العصبة أحق وإن زوجها البعيد مضى ذلكوللو
وال يزوج الصغرية إال أن يأمره األب بإنكاحها وليس ذوو األرحام من األولياء واألولياء من العصبةوال خيطب أحد 
على خطبة أخيه وال يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقارباوال جيوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع وال نكاح 

ة وهو النكاح إىل أجل وال النكاح يف العدة وال ما جر إىل غرر يف عقد أو صداق وال مبا بغري صداق وال نكاح املتع
ال جيوز بيعهوما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فإن دخل هبا مضى وكان فيه صداق املثل وما فسد من 

حيح ولكن ال حتل به املطلقة ثالثا النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه املسمى وتقع به احلرمة كما تقع بالنكاح الص
ُحرَِّمْت {: وال حيصن به الزوجانوحرم اهللا سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر فقال عز وجل



فهؤالء من ] ٢٣: النساء[} ْخِتَعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم َوبََناُتكُْم وَأََخوَاُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوخَاالُتكُْم َوَبَناتُ الْأَخِ َوبََناُت الْأُ
َوأُمَّهَاُتكُُم اللَّاِتي أَْرَضْعَنكُْم وَأََخوَاُتكُْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاتُ {: القرابة واللوايت من الرضاع والصهر قوله تعاىل

بِهِنَّ فَإِنْ لَْم َتكُونُوا َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَال ُجَناَح َعلَْيكُْم  نِسَاِئكُْم َورََبائُِبكُمُ اللَّاِتي ِفي ُحُجورِكُْم ِمْن نِسَاِئكُُم اللَّاِتي َدَخلُْتْم
َوال {: وقال تعاىل] ٢٣: النساء[} َوَحالِئلُ أَبَْناِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصالبِكُْم َوأَنْ َتْجَمعُوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ إِلَّا َما قَدْ َسلََف

  ].٢٢: النساء[} َن النَِّساِءَتْنِكحُوا َما َنكََح آَباؤُكُْم ِم

وحرم النيب صلى اهللا عليه وسلم بالرضاع ما حيرم من النسب وهنى أن تنكح املرأة على عمتها أو خالتها فمن نكح 
امرأة حرمت بالعقد دون أن متس على آبائه وأبنائه وحرمت عليه أمهاهتا وال حترم عليه بناهتا حىت يدخل باألم أو 

ملك ميني أو بشبهة من نكاح أو ملكوال حيرم بالزىن حاللوحرم اهللا سبحانه وطء الكوافر ممن يتلذذ هبا بنكاح أو 
ليس من أهل الكتاب مبلك أو نكاح وحيل وطء الكتابيات بامللك وحيل وطء حرائرهن بالنكاح وال حيل وطء 

ته وال أمة ولده وله أن يتزوج أمة إمائهن بالنكاح حلر وال لعبد وال تتزوج املرأة عبدها وال عبد ولدها وال الرجل أم
والده وأمة أمه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غريه وتتزوج املرأة ابن زوجة أبيها من رجل غريهوجيوز للحر 

والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت ومل 
دل بني نسائه وعليه النفقة والسكىن بقدر وجده وال قسم يف املبيت ألمته وال ألم ولده وال جيد للحرائر طوالوليع

نفقة للزوجة حىت يدخل هبا أو يدعى إىل الدخول وهي ممن يوطأ مثلهاونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه وال 
ن كان أقل فهي خمرية فإن كرهته يذكران صداقا مث ال يدخل هبا حىت يفرض هلا فإن فرض هلا صداق املثل لزمها وإ

فرق بينهما إال أن يرضيها أو يفرض هلا صداق مثلها فيلزمهاوإذا ارتد أحد الزوجني انفسخ النكاح بطالق وقد قيل 
بغري طالق وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما وإن أسلم أحدمها فذلك فسخ بغري طالق فإن أسلمت هي كان 

وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها فإن كانت جموسية فأسلمت بعده مكاهنا كانا  أحق هبا إن أسلم يف العدة
زوجني وإن تأخر ذلك فقد بانت منه وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهنومن العن 

عبد وال ألمة إال أن يأذن زوجته مل حتل له أبدا وكذلك الذي يتزوج املرأة يف عدهتا ويطؤها يف عدهتاوال نكاح ل
السيدوال تعقد امرأة وال عبد وال من على غري دين اإلسالم نكاح امرأةوال جيوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها ملن 

  .طلقها ثالثا وال حيلها ذلك

يف  وال جيوز نكاح احملرم لنفسه وال يعقد نكاحا لغريه وال جيوز نكاح املريض ويفسخ وإن بىن هبا فلها الصداق
الثلث مبدأ وال مرياث هلا ولو طلق املريض امرأته لزمه ذلك وكان هلا املرياث منه إن مات يف مرضه ذلكومن طلق 

امرأته ثالثا مل حتل له مبلك وال نكاح حىت تنكح زوجا غريهوطالق الثالث يف كلمة واحدة بدعة ويلزمه إن وقع 
فيه طلقة مث ال يتبعها طالقا حىت تنقضي العدة وله الرجعة يف وطالق السنة مباح وهو أن يطلقها يف طهر مل يقرهبا 

اليت حتيض ما مل تدخل يف احليضة الثالثة يف احلرة أو الثانية يف األمةفإن كانت ممن مل حتض أو ممن قد يئست من 
األقراء هي احمليض طلقها مىت شاء وكذلك احلامل وترجتع احلامل ما مل تضع واملعتدة بالشهور ما مل تنقض العدة و

األطهاروينهى أن يطلق يف احليض فإن طلق لزمه وجيرب على الرجعة ما مل تنقض العدة واليت مل يدخل هبا يطلقها مىت 
شاء والواحدة تبينهاوالثالث حترمها إال بعد زوج ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حىت ينوي أكثر من 

قا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسهومن قال لزوجته أنت طالق ذلكواخللع طلقة ال رجعة فيها وإن مل يسم طال
البتة فهي ثالث دخل هبا أو مل يدخل وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثالث يف اليت دخل 



وإن كانت  هبا وينوى يف اليت مل يدخل هباواملطلقة قبل البناء هلا نصف الصداق إال أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا
بكرا فذلك إىل أبيها وكذلك السيد يف أمتهومن طلق فينبغي له أن ميتع وال جيرب واليت مل يدخل هبا وقد فرض هلا فال 

متعة هلا وال للمختلعةوإن مات عن اليت مل يفرض هلا ومل ينب هبا فلها املرياث وال صداق هلا ولو دخل هبا كان هلا 
معلوموترد املرأة من اجلنون واجلذام والربص وداء الفرج فإن دخل هبا ومل صداق املثل إن مل تكن رضيت بشيء 

يعلم ودى صداقها ورجع به على أبيها وكذلك إن زوجها أخوها وإن زوجها ويل ليس بقريب القرابة فال شيء 
  .عليه وال يكون هلا إال ربع دينار

يضرب له أجل أربع سنني من يوم ترفع ذلك  ويؤخر املعترض سنة فإن وطى ء وإال فرق بينهما إن شاءتواملفقود
وينتهي الكشف عنه مث تعتد كعدة امليت مث تتزوج إن شاءت وال يورث ماله حىت يأيت عليه من الزمان ما ال يعيش 

إىل مثلهوال ختطب املرأة يف عدهتا وال بأس بالتعريض بالقول املعروفومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون 
  ٩٦ص/١ويف الثيب ثالثة أيام رسالة القريواين جسائر نسائه 

وال جيمع بني األختني يف ملك اليمني يف الوطء فإن شاء وطء األخرى فليحرم عليه فرج األوىل ببيع أو كتابة أو 
عتق وشبهه مما حترم هبومن وطى ء أمة مبلك مل حتل له أمها وال ابنتها وحترم على آبائه وأبنائه كتحرمي النكاح 

ق بيد العبد دون السيدوال طالق لصبيواململكة واملخرية هلما أن يقضيا ما دامتا يف اجمللس وله أن يناكر والطال
اململكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس هلا يف التخيري أن تقضي إال بالثالث مث ال نكرة له فيهاوكل حالف على ترك 

إال بعد أجل اإليالء وهو أربعة أشهر للحر وشهران  الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول وال يقع عليه الطالق
للعبد حىت يوقفه السلطانومن تظاهر من امرأته فال يطؤها حىت يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها 

شرك وال طرف من حرية فإن مل جيد صام شهرين متتابعني فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا مدين لكل مسكني وال 
يف ليل أو هنار حىت تنقضي الكفارة فإن فعل ذلك فليتب إىل اهللا عز وجل فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض يطؤها 

الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها وال بأس بعتق األعور يف الظهار وولد الزىن وجيزى ء الصغري ومن صلى وصام 
أو رؤية الزىن كاملرود يف املكحلة واختلف يف  أحب إليناواللعان بني كل زوجني يف نفي محل يدعى قبله االسترباء

اللعان يف القذف وإذا افترقا باللعان مل يتناكحا أبداويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات باهللا مث خيمس باللعنة مث تلتعن 
هي أربعا أيضا وختمس بالغضب كما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل وإن نكلت هي رمجت إن كانت حرة حمصنة بوطء 

  .من هذا الزوج أو زوج غريه وإال جلدت مائة جلدة وإن نكل الزوج جلد حد القذف مثانني وحلق به الولدتقدم 

وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا مل يكن عن ضرر هبا فإن كان عن ضرر هبا رجعت مبا 
اواملعتقة حتت العبد هلا اخليار أن تقيم معه أو أعطته ولزمه اخللع واخللع طلقة ال رجعة فيها إال بنكاح جديد برضاه

تفارقهومن اشترى زوجته انفسخ نكاحهوطالق العبد طلقتان وعدة األمة حيضتانوكفارات العبد كاحلر خبالف 
معاين احلدود والطالقوكل ما وصل إىل جوف الرضيع يف احلولني من اللنب فإنه حيرم وإن مصة واحدة وال حيرم ما 

لني إال ما قرب منهما كالشهر وحنوه وقيل والشهرين ولو فصل قبل احلولني فصاال استغىن فيه أرضع بعد احلو
بالطعام مل حيرم ما أرضع بعد ذلك وحيرم بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا فبنات تلك املرأة وبنات فحلها ما 

  .تقدم أو تأخر إخوة له وألخيه نكاح بناهتا

  اءباب يف العدة والنفقة واالسترب



وعدة احلرة املطلقة ثالثة قروء كانت مسلمة أو كتابية واألمة ومن فيها بقية رق قرءان كان الزوج يف مجيعهن حرا 
أو عبدا واألقراء هي األطهار اليت بني الدمني فإن كانت ممن مل حتض أو ممن قد يئست من احمليض فثالثة أشهر يف 

 الطالق سنة وعدة احلامل يف وفاة أو طالق وضع محلها كانت حرة احلرة واألمة وعدة احلرة املستحاضة أو األمة يف
أو أمة أو كتابية واملطلقة اليت مل يدخل هبا ال عدة عليها وعدة احلرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صغرية أو 

ما مل ترتب كبرية دخل هبا أو مل يدخل مسلمة كانت أو كتابية ويف األمة ومن فيها بقية رق شهران ومخس ليال 
الكبرية ذات احليض بتأخريه عن وقته فتقعد حىت تذهب الريبة وأما اليت ال حتيض لصغر أو كرب وقد بىن هبا فال 

تنكح يف الوفاة إال بعد ثالثة أشهرواإلحداد أن ال تقرب املعتدة من الوفاة شيئا من الزينة حبلي أو كحل أو غريه 
لطيب كله وال ختتضب حبناء وال تقرب دهنا مطيبا وال متتشط مبا خيتمر يف وجتتنب الصباغ كله إال األسود وجتتنب ا

رأسها وعلى األمة واحلرة الصغرية والكبرية اإلحداد واختلف يف الكتابيةوليس على املطلقة إحداد وجترب احلرة 
إذا أعتقها فإن الكتابية على العدة من املسلم يف الوفاة والطالق وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك 

قعدت عن احليض فثالثة أشهرواسترباء األمة يف انتقال امللك حيضة انتقل امللك ببيع أو هبة أو سيب أو غري ذلكومن 
هي يف حيازته قد حاضت عنده مث إنه اشتراها فال استرباء عليها إن مل تكن خترج واسترباء الصغرية يف البيع إن 

احمليض ثالثة أشهر واليت ال توطأ فال استرباء فيهاومن ابتاع حامال من غريه أو  كانت توطأ ثالثة أشهر واليائسة من
ملكها بغري البيع فال يقرهبا وال يتلذذ منها بشيء حىت تضعوالسكىن لكل مطلقة مدخول هبا وال نفقة إال لليت طلقت 

ل وال نفقة للمالعنة وإن كانت دون الثالث وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثالثا وال نفقة للمختلعة إال يف احلم
حامال وال نفقة لكل معتدة من وفاة وهلا السكىن إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها وال خترج من بيتها يف 

طالق أو وفاة حىت تتم العدة إال أن خيرجها رب الدار ومل يقبل من الكراء ما يشبه كراء املثل فلتخرج وتقيم 
  .حىت تنقضي العدة باملوضع الذي تنتقل إليه

واملرأة ترضع ولدها يف العصمة إال أن يكون مثلها ال يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه وهلا أن تأخذ أجرة 
رضاعها إن شاءتواحلضانة لألم بعد الطالق إىل احتالم الذكر ونكاح األنثى ودخول هبا وذلك بعد األم إن ماتت أو 

من ذوي رحم األم أحد فاألخوات والعمات فإن مل يكونوا فالعصبةوال يلزم نكحت للجدة مث للخالة فإن مل يكن 
الرجل النفقة إال على زوجته كانت غنية أو فقرية وعلى أبويه الفقريين وعلى صغار ولده الذين ال مال هلم على 

وى هؤالء من الذكور حىت حيتلموا وال زمانة هبم وعلى اإلناث حىت ينكحن ويدخل هبن أزواجهن وال نفقة ملن س
األقاربوإن اتسع فعليه إخدام زوجته وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف يف كفن الزوجة فقال 
ابن القاسم يف ماهلا وقالعبد امللك يف مال الزوج وقال سحنون إن كانت ملية ففي ماهلا وإن كانت فقرية ففي مال 

  .الزوج

  باب يف البيوع وما شاكل البيوع

الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرِّبا ال َيقُوُمونَ إِلَّا كََما َيقُوُم الَِّذي يََتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك {أحل اهللا البيع وحرم الربا و
اَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنَتَهى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمُرُه إِلَى بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما الْبَْيُع ِمثْلُ الرِّبا وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرِّبا فََمْن َج

اللَُّه ال ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اللَِّه َوَمْن َعاَد فَأُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ يَْمَحُق اللَُّه الرِّبا َوُيرْبِي الصََّدقَاِت َو
وكان ربا اجلاهلية يف الديون إما أن يقضيه وإما أن يريب له فيه ومن الربا يف غري ] ٢٧٦ -٢٧٥: البقرة[} أَثِيمٍ



النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضال وكذلك الذهب بالذهب وال جيوز فضة بفضة وال ذهب بذهب إال مثال 
وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام ال مبثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إال يدا بيد والطعام من احلبوب والقطنية 

جيوز اجلنس منه جبنسه إال مثال مبثل يدا بيد وال جيوز فيه تأخري وال جيوز طعام بطعام إىل أجل كان من جنسه أو من 
خالفه كان مما يدخر أو ال يدخر وال بأس بالفواكه والبقول وما ال يدخر متفاضال وإن كان من جنس واحد يدا بيد 

تفاضل يف اجلنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر اإلدام والطعام والشراب إال املاء وحده وال جيوز ال
وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر احلبوب والثمار والطعام فال بأس بالتفاضل فيه يدا بيد وال جيوز التفاضل 

لسلت كجنس واحد فيما حيل منه وحيرم والزبيب يف اجلنس الواحد منه إال يف اخلضر والفواكهوالقمح والشعري وا
كله صنف والتمر كله صنف والقطنية أصناف يف البيوع واختلف فيها قول مالك ومل خيتلف قوله يف الزكاة أهنا 

صنف واحدوحلوم ذوات األربع من األنعام والوحش صنف وحلوم الطري كله صنف وحلوم دواب املاء كلها صنف 
س الواحد من شحم فهو كلحمه وألبان ذلك الصنف وجبنه ومسنه صنفومن ابتاع طعاما فال وما تولد من حلوم اجلن

جيوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد خبالف اجلزاف وكذلك كل طعام أو إدام 
 يدخل ذلك فيما حيرم من أو شراب إال املاء وحده وما يكون من األدوية والزراريع اليت ال يعتصر منها زيت فال

بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل يف اجلنس الواحد منهوال بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه وال بأس 
  .بالشركة والتولية واإلقالة يف الطعام املكيل قبل قبضه

ز بيع الغرر وال بيع شيء وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء خبطر أو غرر يف مثن أو مثمون أو أجل فال جيوز وال جيو
جمهول وال إىل أجل جمهولوال جيوز يف البيوع التدليس وال الغش وال اخلالبة وال اخلديعة وال كتمان العيوب وال 
خلط دينء جبيد وال أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه املبتاع أو كان ذكره أخبس له يف الثمنوال يفيت 

ز سلف جير منفعة وال جيوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء الرباع حوالة األسواقوال جيو
والسلف جائز يف كل شيء إال يف اجلواري وكذلك تراب الفضةوال جتوز الوضيعة من الدين على تعجيله وال 

من قرض إذا التأخري به على الزيادة فيه وال تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع وال بأس بتعجيل ذلك 
كانت الزيادة يف الصفةومن رد يف القرض أكثر عدد يف جملس القضاء فقد اختلف يف ذلك إذا مل يكن فيه شرط وال 
وأي وال عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ومل جيزهومن عليه دنانري أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن 

عام من قرض ال من بيعوال جيوز بيع مثر أو حب مل يبد صالحه يعجله قبل أجله وكذلك له أن يعجل العروض والط
وجيوز بيعه إذا بدا صالح بعضه وإن خنلة من خنيل كثريةومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن حيبسه وال شيء له أو 

د ما نقصه يرده ويأخذ مثنه إال أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القدمي من الثمن أو يرده وير
العيب عندهوإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلتهوالبيع على اخليار جائز إذا ضربا لذلك أجال قريبا إىل ما ختترب 
فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه املشورةوال جيوز النقد يف اخليار وال يف عهدة الثالث وال يف املواضعة بشرطوالنفقة 

ا يتواضع لالسترباء اجلارية اليت للفراش يف األغلب أو اليت أقر البائع بوطئها وإن يف ذلك والضمان على البائع وإمن
  .كانت وخشا

وال جتوز الرباءة من احلمل إال محال ظاهرا والرباءة يف الرقيق جائزة مما مل يعلم البائعوال يفرق بني األم وولدها يف 
ملبتاع فضمانه من املبتاع من يوم قبضه فإن حال سوقه البيع حىت يثغروكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه ا

أو تغري يف بدنه فعليه قيمته يوم قبضه وال يرده وإن كان مما يوزن أو يكال فلريد مثلهوال جيوز بيع ما يف األهنار 



الناقة وال  والربك من احليتان وال بيع اجلنني يف بطن أمه وال بيع ما يف بطون سائر احليوانات وال بيع نتاج ما تنتج
بيع ما يف ظهور اإلبل وال بيع اآلبق والبعري الشارد وهني عن بيع الكالب واختلف يف بيع ما أذن يف اختاذه منها وأما 

من قتله فعليه قيمتهوال جيوز بيع اللحم باحليوان من جنسه وال بيعتان يف بيعة وذلك أن يشتري سلعة إما خبمسة 
أحد الثمنني وال جيوز بيع التمر بالرطب وال الزبيب بالعنب ال متفاضال وال مثال نقدا أو عشرة إىل أجل قد لزمته ب

مبثل وال رطب بيابس من رسالة جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما هني عنه من املزابنة وال يباع جزاف مبكيل 
تفاضل يف اجلنس الواحد منه من صنفه وال جزاف جبزاف من صنفه إال أن يتبني الفضل بينهما إن كان مما جيوز ال

وال بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة وال ينقد فيه بشرط إال أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغريه من دار أو 
أرض أو شجر فيجوز النقد فيهوالعهدة جائزة يف الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهدة الثالث الضمان 

وعهدة السنة من اجلنون واجلذام والربصوال بأس بالسلم يف العروض والرقيق واحليوان  فيها من البائع من كل شيء
والطعام واإلدام بصفة معلومة وأجل معلوم ويعجل رأس املال أو يؤخره إىل مثل يومني أو ثالثة وإن كان بشرط 

سافته يومني أو ثالثة وأجل السلم أحب إلينا أن يكون مخسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر وإن كانت م
ومن أسلم إىل ثالثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غري واحد من العلماء وكرهه آخرون وال جيوز أن يكون 

رأس املال من جنس ما أسلم فيه وال يسلم شيء يف جنسه أو فيما يقرب منه إال أن يقرضه شيئا يف مثله صفة 
  بدين وتأخري رأس املال بشرط إىل حمل السلم أو ما بعد من العقدة منومقدارا والنفع للمتسلفوال جيوز دين 

ذلك وال جيوز فسخ دين يف دين وهو أن يكون لك شيء يف ذمته فتفسخه يف شيء آخر ال تتعجلهوال جيوز بيع ما 
ون ليس عندك على أن ال يكون عليك حاالوإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فال تشترها بأقل منه نقدا أو إىل أجل د

األجل األول وال بأكثر منه إىل أبعد من أجله وأما إىل األجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصةوال بأس بشراء 
اجلزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانري والدراهم ما كان مسكوكا وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز 

بال مشقة جزافاومن باع خنال قد أبرت فثمرها للبائع إال أن وال جيوز شراء الرقيق والثياب جزافا وال ما ميكن عده 
يشترطه املبتاع وكذلك غريها من الثمار واإلبار التذكري وإبار الزرع خروجه من األرضومن باع عبدا وله مال 

وب ال فماله للبائع إال أن يشترطه املبتاعوال بأس بشراء ما يف العدل على الربنامج بصفة معلومة وال جيوز شراء ث
ينشر وال يوصف أو يف ليل مظلم ال يتأمالنه وال يعرفان ما فيه وكذلك الدابة يف ليل مظلموال يسوم أحد على سوم 
أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا ال يف أول التساوموالبيع ينعقد بالكالم وإن مل يفترق املتبايعانواإلجارة جائزة إذا ضربا 

عل أجل يف رد آبق أو بعري شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب وحنوه وال شيء له هلا أجال ومسيا الثمنوال يضرب يف اجل
إال بتمام العملواألجري على البيع إذا مت األجل ومل يبع وجب له مجيع األجر وإن باع يف نصف األجل فله نصف 

فيما بقي وكذلك  اإلجارةوالكراء كالبيع فيما حيل وحيرم ومن اكترى دابة بعينها إىل بلد فماتت انفسخ الكراء
األجري ميوت والدار تنهدم قبل متام مدة الكراءوال بأس بتعليم املتعلم القرآن على احلذاق ومشارطة الطبيب على 
الربءوال ينتقض الكراء مبوت الراكب أو الساكن وال مبوت غنم الرعاية وليأت مبثلها ومن اكترى كراء مضمونا 

  .راكب مل ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غريهفماتت الدابة فليأت بغريها وإن مات ال

ومن اكترى ماعونا أو غريه فال ضمان عليه يف هالكه بيده وهو مصدق إال أن يتبني كذهبوالصناع ضامنون ملا غابوا 
عليه عملوه بأجر أو بغري أجر وال ضمان على صاحب احلمام وال ضمان على صاحب السفينة وال كراء له إال على 

أس بالشركة باألبدان إذا عمال يف موضع واحد عمال واحدا أو متقاربا وجتوز الشركة باألموال على أن البالغوال ب



يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد وال جيوز أن 
هم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة وال جيوز خيتلف رأس املال ويستويا يف الرحبوالقراض جائز بالدنانري والدرا

بالعروض ويكون إن نزل أجريا يف بيعها وعلى قراض مثله يف الثمن وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر يف املال الذي 
له بال وإمنا يكتسي يف السفر البعيد وال يقتسمان الربح حىت ينض رأس املالواملساقاة جائزة يف األصول على ما 

ا عليه من األجزاء والعمل كله على املساقى وال يشترط عليه عمال غري عمل املساقاة وال عمل شيء ينشئه يف تراضي
احلائط إال ما ال بال له من شد احلظرية وإصالح الضفرية وهي جمتمع املاء من غري أن ينشى ء بناءها والتذكري على 

ب وتنقية العني وشبه ذلك جائز أن يشترط على العاملوال العامل وتنقية مناقع الشجر وإصالح مسقط املاء من الغر
جتوز املساقاة على إخراج ما يف احلائط من الدواب وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب واألجراء على 

 العامل وعليه زريعة البياض اليسري وال بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله وإن كان البياض كثريا مل جيز أن يدخل
يف مساقاة النخل إال أن يكون قدر الثلث من اجلميع فأقلوالشركة يف الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما مجيعا 

والربح بينهما وإذا كانت األرض ألحدمها والعمل على اآلخر أو العمل بينهما واكتريا األرض أو كانت بينهما أما 
والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما مل جيز ولو كانا اكتريا إن كان البذر من عند أحدمها ومن عند اآلخر األرض 

األرض والبذر من عند واحد وعلى اآلخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك وال ينقد يف كراء أرض غري مأمونة قبل 
  أن تروىومن ابتاع مثرة يف رؤوس الشجر فأجيح بربد أو جراد أو جليد أو غريه فإن أجيح قدر

وضع عن املشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن املبتاعوال جائحة يف الزرع وال فيما  الثلث فأكثر
اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن قلت وقيل ال يوضع إال قدر الثلثومن أعرى مثر خنالت 

اجلذاذ إن كان فيها مخسة أوسق فأقل لرجل من جنانه فال بأس أن يشتريها إذا أزهت خبرصها مترا يعطيه ذلك عند 
  .وال جيوز شراء أكثر من مخسة أوسق إال بالعني والعرض

  باب يف الوصايا واملدبر واملكاتب واملعتق وأم الولد والوالء

وحيق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته وال وصية لوارث والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إال أن 
ثة والعتق بعينه مبدأ عليها واملدبر يف الصحة مبدأ على ما يف املرض من عتق وغريه وعلى ما فرط فيه من جييزه الور

الزكاة فأوصى به فإن ذلك يف ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر الصحة مبدأ عليهوإذا ضاق الثلث حتاص أهل الوصايا 
دبري أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر اليت ال تبدئة فيهاوللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغريهوالت

عن دبر مين مث ال جيوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما مل ميرض وله وطؤها إن كانت أمة وال يطأ املعتقة إىل 
أجل من أجل وال يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع ماهلا ما مل يقرب األجلوإذا مات فاملدبر من ثلثه واملعتق إىل 

رأس ماهلواملكاتب عبد ما بقي عليه شيء والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من املال منجما قلت النجوم 
أو كثرت فإن عجز رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه وال يعجزه إال السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيزوكل 

معتقة إىل أجل أو مرهونة وولد أم الولد من غري السيد مبنزلتها  ذات رحم فولدها مبنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو
ومال العبد له إال أن ينتزعه السيد فإن أعتقه أو كاتبه ومل يستثن ماله فليس له أن ينتزعه وليس له وطء مكاتبته وما 

 يعتقون إال بأداء حدث للمكاتب واملكاتبة من ولد دخل معهما يف الكتابة وعتق بعتقهما وجتوز كتابة اجلماعة وال
اجلميعوليس للمكاتب عتق وال إتالف ماله حىت يعتق وال يتزوج وال يسافر السفر البعيد بغري إذن سيده وإذا مات 



وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه حاال وورث من معه من ولده ما بقي وإن مل يكن يف املال وفاء فإن 
كانوا كبارا وإن كانوا صغارا وليس يف املال قدر النجوم إىل بلوغهم السعي رقوا  ولده يسعون فيه ويؤدون جنوما إن

وإن مل يكن له ولد معه يف كتابته ورثه سيدهومن أولد أمة فله أن يستمتع منها يف حياته وتعتق من رأس ماله بعد 
مبنزلة أمه يف العتق يعتق بعتقها مماته وال جيوز بيعها وال له عليها خدمة وال غلة وله ذلك يف ولدها من غريه وهو 

  وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد وال ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر

بالوطء فإن ادعى استرباء مل يطأ بعده مل يلحق به ما جاء من ولدوال جيوز عتق من أحاط الدين مباله ومن أعتق بعض 
شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن مل يوجد  عبده استتم عليه وإن كان لغريه معه فيه

مال بقي سهم الشريك رقيقا ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة وحنوه عتق عليهومن ملك أبويه أو أحدا من 
أعتق حامال كان ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه ألم أو ألب أو هلما مجيعا عتق عليه ومن 

  ١١٦ص/١جنينها حرا معها وال رسالة القريواين ج
يعتق يف الرقاب الواجبة من فيه معىن من عتق بتدبري أو كتابة أو غريمها وال أعمى وال أقطع اليد وشبهه وال من على 

أعتق عبدا عن رجل غري اإلسالموال جيوز عتق الصيب وال املوىل عليهوالوالء ملن أعتق وال جيوز بيعه وال هبته ومن 
فالوالء للرجل وال يكون الوالء ملن أسلم على يديه وهو للمسلمني ووالء ما أعتقت املرأة هلا ووالء من جير من ولد 

أو عبد أعتقته وال ترث ما أعتق غريها من أب أو ابن أو زوج أو غريهومرياث السائبة جلماعة املسلمينوالوالء 
ترك ابنني فورثا والء موىل ألبيهما مث مات أحدمها وترك بنني رجع الوالء إىل لألقعد من عصبة امليت األول فإن 

  .أخيه دون بنيه وإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالوالء بني الثالثة أثالثا

  باب يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

ع وال شفعة فيما قد قسم وال جلار وال يف طريق وال عرصة دار قد قسمت بيوهتا وال يف فحل وإمنا الشفعة يف املشا
خنل أو بئر إذا قسمت النخل أو األرض وال شفعة إال يف األرض وما يتصل هبا من البناء والشجروال شفعة للحاضر 

قف الشفيع فإما أخذ أو ترك وال بعد السنة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وعهدة الشفيع على املشتري ويو
توهب الشفعة وال تباع وتقسم بني الشركاء بقدر األنصباءوال تتم هبة وال صدقة وال حبس إال باحليازة فإن مات 

قبل أن حتاز عنه فهي مرياث إال أن يكون ذلك يف املرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغري وارثواهلبة لصلة الرحم 
رجوع فيها ومن تصدق على ولده فال رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغري أو أو لفقري كالصدقة ال 

الكبري ما مل ينكح لذلك أو يداين أو حيدث يف اهلبة حدثاواألم تعتصر ما دام األب حيا فإذا مات مل تعتصر وال 
يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا  يعتصر من يتيم واليتم من قبل األبوما وهبه البنه الصغري فحيازته له جائزة إذا مل

وإمنا جيوز له ما يعرف بعينه وأما الكبري فال جتوز حيازته هلوال يرجع الرجل يف صدقته وال ترجع إليه إال باملرياثوال 
  بأس أن يشرب من لنب ما تصدق به وال يشتري ما تصدق به

ها وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من واملوهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد اهلبة فإن فاتت فعليه قيمت
املوهوب هلويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك سائغ وال بأس أن يتصدق على الفقراء مباله 

كله للهومن وهب هبة فلم حيزها املوهوب له حىت مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ قبضها ولو مات 
  .قيام فيها على الواهب الصحيحاملوهوب له كان لورثته ال



ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته ولو كانت حبسا على ولده الصغري جازت حيازته له 
إىل أن يبلغ وليكرها له وال يسكنها فإن مل يدع سكناها حىت مات بطلت وإن انقرض من حبست عليه رجعت 

عومن أعمر رجال حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لرهبا وكذلك حبسا على أقرب الناس باحملبس يوم املرج
إن أعمر عقبه فانقرضوا خبالف احلبس فإن مات املعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكاومن مات من أهل احلبس 

ن يف أصل فنصيبه على من بقي ويؤثر يف احلبس أهل احلاجة بالسكىن والغلة ومن سكن فال خيرج لغريه إال أن يكو
احلبس شرط فيمضي وال يباع احلبس وإن خرب ويباع الفرس احلبس يكلب وجيعل مثنه يف مثله أو يعان به فيه 

واختلف يف املعاوضة بالربع اخلرب بربع غري خربوالرهن جائز وال يتم إال باحليازة وال تنفع الشهادة يف حيازته إال 
يغاب عليه وال يضمن ما ال يغاب عليه ومثرة النخل الرهن للراهن مبعاينة البينة وضمان الرهن من املرهتن فيما 

وكذلك غلة الدور والولد رهن مع األمة الرهن تلده بعد الرهن وال يكون مال العبد رهنا إال بشرط وما هلك بيد 
  ١٢٠ص/١رسالة القريواين ج

عليه من عبد أو دابة إال أن  أمني فهو من الراهنوالعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه وال يضمن ما ال يغاب
يتعدىواملودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إال أن يكون قبضها بإشهاد وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل 

حال والعارية ال يصدق يف هالكها فيما يغاب عليه ومن تعدى على وديعة ضمنها وإن كانت دنانري فردها يف صرهتا 
جتر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا وإن باع الوديعة وهي مث هلكت فقد اختلف يف تضمينه ومن ا

عرض فرهبا خمري يف الثمن أو القيمة يوم التعديومن وجد لقطة فليعرفها سنة مبوضع يرجو التعريف هبا فإن متت سنة 
وإن هلكت قبل  ومل يأت هلا أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق هبا وضمنها لرهبا إن جاء وإن انتفع هبا ضمنها

السنة أو بعدها بغري حتريك مل يضمنها وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها وال يأخذ الرجل ضالة اإلبل من 
الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء ال عمارة فيها ومن استهلك عرضا فعليه قيمته وكل ما يوزن أو 

  رد ذلك حباله فال شيء عليه وإن تغري يف يده فربه يكال فعليه مثلهوالغاصب ضامن ملا غصب فإن

خمري بني أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة ولو كان النقص بتعديه خري أيضا يف أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف يف 
ذلكوال غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع وعليه احلد إن وطى ء وولده رقيق لرب األمة وال يطيب 

رحبه حىت يرد رأس املال على ربه ولو تصدق بالربح كان أحب إىل بعض أصحاب مالك ويف باب  لغاصب املال
  .األقضية شيء من هذا املعىن

  باب يف أحكام الدماء واحلدود

وال تقتل نفس بنفس إال ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت يقسم الوالة مخسني ميينا ويستحقون الدم 
عمد أقل من رجلني وال يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد وإمنا جتب القسامة بقول امليت دمي عند وال حيلف يف ال

  ١٢٢ص/١فالن أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على اجلرح رسالة القريواين ج
مث يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب وإذا نكل مدعو الدم حلف املدعى عليهم مخسني ميينا فإن مل جيد من حيلف من 
والته معه غري املدعى عليه وحده حلف اخلمسني ولو ادعي القتل على مجاعة حلف كل واحد مخسني ميينا وحيلف 
من الوالة يف طلب الدم مخسون رجال مخسني ميينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم األميان وال حتلف امرأة يف العمد 

مرأة وإن انكسرت ميني عليهم حلفها أكثرهم نصيبا وحتلف الورثة يف اخلطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو ا



منها وإذا حضر بعض ورثة دية اخلطإ مل يكن له بد أن حيلف مجيع األميان مث حيلف من يأيت بعده بقدر نصيبه من 
 املرياثوحيلفون يف القسامة قياما وجيلب إىل مكة واملدينة وبيت املقدس أهل أعماهلا للقسامة وال جيلب يف غريها إال
من األميال اليسريةوال قسامة يف جرح وال يف عبد وال بني أهل الكتاب وال يف قتيل بني الصفني أو وجد يف حملة 

قوموقتل الغيلة ال عفو فيه وللرجل العفو عن دمه العمد إن مل يكن قتل غيلة وعفوه عن اخلطإ يف ثلثه وإن عفا أحد 
و للبنات مع البنني ومن عفي عنه يف العمد ضرب مائة وحبس البنني فال قتل وملن بقي نصيبهم من الدية وال عف

عاماوالدية على أهل اإلبل مائة من اإلبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ودية 
العمد إذا قبلت مخس وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة ومخس وعشرون بنت لبون ومخس وعشرون بنت 

خممسة عشرون من كل ما ذكرنا وعشرون بنو لبون ذكورا وإمنا تغلظ الدية يف األب يرمي ابنه خماض ودية اخلطإ 
حبديدة فيقتله فال يقتل به ويكون عليه ثالثون جذعة وثالثون حقة وأربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها وقيل ذلك على 

الكتابيني ونساؤهم على النصف من  عاقلته وقيل ذلك يف ماهلودية املرأة على النصف من دية الرجل وكذلك دية
  ذلك واجملوسي ديته مثامنائة درهم ونساوهم على النصف من ذلك ودية جراحهم

كذلكويف اليدين الدية وكذلك يف الرجلني أو العينني ويف كل واحدة منهما نصفها ويف األنف يقطع مارنه الدية ويف 
ويف األنثيني الدية ويف احلشفة الدية ويف اللسان الدية وفيما السمع الدية ويف العقل الدية ويف الصلب ينكسر الدية 

منع منه الكالم الدية ويف ثديي املرأة الدية ويف عني األعور الدية ويف املوضحة مخس من اإلبل ويف السن مخس ويف 
صف عشر كل إصبع عشر ويف األمنلة ثالث وثلث ويف كل أمنلة من اإلهبامني مخس من اإلبل ويف املنقلة عشر ون

واملوضحة ما أوضح العظم واملنقلة ما طار فراشها من العظم ومل تصل إىل الدماغ وما وصل إليه فهي املأمومة ففيها 
ثلث الدية وكذلك اجلائفة وليس فيما دون املوضحة إال االجتهاد وكذلك يف جراح اجلسدوال يعقل جرح إال بعد 

فال شيء فيهويف اجلراح القصاص يف العمد إال يف املتالف مثل الربء وما برى ء على غري شني مما دون املوضحة 
املأمومة واجلائفة واملنقلة والفخذ واألنثيني والصلب وحنوه ففي كل ذلك الديةوال حتمل العاقلة قتل عمد وال اعترافا 

ومة واجلائفة به وحتمل من جراح اخلطإ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال اجلاين وأما املأم
عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك يف ماله إال أن يكون عدميا فتحمله العاقلة ألهنما ال يقاد من 

عمدمها وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما ال يقاد منه ألنه متلف وال تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأوتعاقل 
ذا بلغتها رجعت إىل عقلهاوالنفر يقتلون رجال فإهنم يقتلون به والسكران إن قتل املرأة الرجل إىل ثلث دية الرجل فإ

قتل وإن قتل جمنون رجال فالدية على عاقلته وعمد الصيب كاخلطإ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإال 
حر بعبد ويقتل به العبد وال ففي ماله وتقتل املرأة بالرجل والرجل هبا ويقتص لبعضهم من بعض يف اجلراحوال يقتل 

يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر وال قصاص بني حر وعبد يف جرح وال بني مسلم وكافر والسائق والقائد 
والراكب ضامنون ملا وطئت الدابة وما كان منها من غري فعلهم أو وهي واقفة لغري شيء فعل هبا فذلك هدر وما 

فهو هدروتنجم الدية على العاقلة يف ثالث سنني وثلثها يف سنة ونصفها يف مات يف بئر أو معدن من غري فعل أحد 
  سنتني والدية

موروثة على الفرائضويف جنني احلرة غرة عبد أو وليدة تقوم خبمسني دينارا أو ستمائة درهم وتورث على كتاب 
جنني األمة من سيدها ما يف جنني اللهوال يرث قاتل العمد من مال وال دية وقاتل اخلطإ يرث من املال دون الديةويف 

احلرة وإن كان من غريه ففيه عشر قيمتهاومن قتل عبدا فعليه قيمتهوتقتل اجلماعة بالواحد يف احلرابة والغيلة وإن 



ويل القتل بعضهموكفارة القتل يف اخلطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ويؤمر بذلك إن 
د فهو خري هلويقتل الزنديق وال تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر اإلسالم وكذلك الساحر عفي عنه يف العم

وال تقبل توبته ويقتل من ارتد إال أن يتوب ويؤخر للتوبة ثالثا وكذلك املرأة ومن مل يرتد وأقر بالصالة وقال ال 
لزكاة أخذت منه كرها ومن ترك احلج أصلي أخر حىت ميضي وقت صالة واحدة فإن مل يصلها قتلومن امتنع من ا

فاهللا حسبه ومن ترك الصالة جحدا هلا فهو كاملرتد يستتاب ثالثا فإن مل يتب قتلومن سب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم قتل وال تقبل توبته ومن سبه من أهل الذمة بغري ما به كفر أو سب اهللا عز وجل بغري ما به كفر وقتل إال أن 

ملرتد جلماعة املسلمينواحملارب ال عفو فيه إذا ظفر به فإن قتل أحدا فال بد من قتله وإن مل يقتل فيسع يسلم ومرياث ا
اإلمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه يف فساده فإما قتله أو صلبه مث قتله أو يقطعه من خالف أو ينفيه إىل بلد 

وضع عنه كل حق هو هللا من ذلك وأخذ حبقوق الناس من يسجن هبا حىت يتوب فإن مل يقدر عليه حىت جاء تائبا 
  مال أو

دم وكل واحد من اللصوص ضامن جلميع ما سلبوه من األموال وتقتل اجلماعة بالواحد يف احلرابة والغيلة وإن ويل 
القتل واحد منهم ويقتل املسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابةومن زىن من حر حمصن رجم حىت ميوت واإلحصان 

ن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا فإن مل حيصن جلد مائة جلدة وغربه اإلمام إىل بلد آخر وحبس أ
  .فيه عاما وعلى العبد يف الزىن مخسون جلدة وكذلك األمة وإن كانا متزوجني وال تغريب عليهما وال على امرأة

رجال أحرار بالغني عدول يرونه كاملرود يف املكحلة وال حيد الزاين إال باعتراف أو حبمل يظهر أو بشهادة أربعة 
ويشهدون يف وقت واحد وإن مل يتم أحدهم الصفة حد الثالثة الذين أمتوها وال حد على من مل حيتلم وحيد واطى ء 
أمة والده وال حيد واطى ء أمة ولده وتقوم عليه وإن مل حتملويؤدب الشريك يف األمة يطؤها ويضمن قيمتها إن كان 

مال فإن مل حتمل فالشريك باخليار بني أن يتماسك أو تقوم عليهوإن قالت امرأة هبا محل استكرهت مل تصدق  له
وحدت إال أن تعرف بينة أهنا احتملت حىت غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدميوالنصراين إذا 

قيم الرجل على عبده وأمته حد الزىن إذا ظهر محل أو غصب املسلمة يف الزىن قتلوإن رجع املقر بالزىن أقيل وتركوي
قامت بينة غريه أربعة شهداء أو كان إقرار ولكن إن كان لألمة زوج حر أو عبد لغريه فال يقيم احلد عليها إال 

السلطانومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رمجا أحصنا أو مل حيصناوعلى القاذف احلر احلد مثانون وعلى 
أربعون يف القذف ومخسون يف الزىن والكافر حيد يف القذف مثانني وال حد على قاذف عبد أو كافر وحيد قاذف العبد 

الصبية بالزىن إن كان مثلها يوطأ وال حيد قاذف الصيب وال حد على من مل يبلغ يف قذف وال وطءومن نفى رجال من 
د ومن قذف مجاعة فحد واحد يلزمه ملن قام به منهم نسبه فعليه احلد ويف التعريض احلد ومن قال لرجل يا لوطي ح

مث ال شيء عليهومن كرر شرب اخلمر أو الزىن فحد واحد يف ذلك كله وكذلك من قذف مجاعة ومن لزمته حدود 
وقتل فالقتل جيزى ء عن ذلك إال يف القذف فليحد قبل أن يقتلومن شرب مخرا أو نبيذا مسكرا حد مثانني سكر أو 

جن عليه وجيرد احملدود وال جترد املرأة إال مما يقيها الضرب وجيلدان قاعدين وال حتد حامل حىت تضع مل يسكر وال س
وال مريض مثقل حىت يربأوال يقتل واطى ء البهيمة وليعاقبومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثالثة 

  دراهم من العروض أو وزن ثالثة

وال قطع يف اخللسة ويقطع يف ذلك يد الرجل واملرأة والعبد مث إن سرق قطعت  دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز
رجله من خالف مث إن سرق فيده مث إن سرق فرجله مث إن سرق جلد وسجنومن أقر بسرقة قطع وإن رجع أقيل 



ك الكفن من وغرم السرقة إن كانت معه وإال اتبع هبا ومن أخذ يف احلرز مل يقطع حىت خيرج السرقة من احلرز وكذل
القرب ومن سرق من بيت أذن له يف دخوله مل يقطع وال يقطع املختلسوإقرار العبد فيما يلزمه يف بدنه من حد أو قطع 
يلزمه وما كان يف رقبته فال إقرار هلوال قطع يف مثر معلق وال يف اجلمار يف النخل وال يف الغنم الراعية حىت تسرق من 

  وال يشفع ملن بلغ اإلمام يف السرقة والزىن واختلف يف ذلك يف القذفمراحها وكذلك التمر من األندر
ومن سرق من الكم قطع ومن سرق من اهلري وبيت املال واملغنم فليقطع وقيل إن سرق فوق حقه من املغنم بثالثة 

مبا ال يقطع  دراهم قطعويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة يف مالئه وال يتبع يف عدمه ويتبع يف عدمه
  .فيه من السرقة

  باب يف األقضية والشهادات

والبينة على املدعي واليمني على من أنكر وال ميني حىت تثبت اخللطة أو الظنة كذلك قضى حكام أهل املدينة وقد 
 قال عمر بن عبد العزيز حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجوروإذا نكل املدعى عليه مل يقض للطالب حىت

حيلف فيما يدعي فيه معرفة واليمني باهللا الذي ال إله إال هو وحيلف قائما وعند منرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 
ربع دينار فأكثر ويف غري املدينة حيلف يف ذلك يف اجلامع وموضع يعظم منه وحيلف الكافر باهللا حيث يعظموإذا وجد 

هبا قضي له هبا وإن كان علم هبا فال تقبل منه وقد قيل تقبل منهويقضى الطالب بينة بعد ميني املطلوب مل يكن علم 
بشاهد وميني يف األموال وال يقضى بذلك يف نكاح أو طالق أو حد وال يف دم عمد أو نفس إال مع القسامة يف 

ذلك كرجل النفس وقد قيل يقضى بذلك يف اجلراحوال جتوز شهادة النساء إال يف األموال ومائة امرأة كامرأتني و
واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمني فيما جيوز فيه شاهد وميني وشهادة امرأتني فقط فيما ال يطلع عليه الرجال 
من الوالدة واالستهالل وشبهه جائزة وال جتوز شهادة خصم وال ظنني وال يقبل إال العدول وال جتوز شهادة احملدود 

ب احملدود يف الزىن قبلت شهادته إال يف الزىن وال جتوز شهادة االبن وال شهادة عبد وال صيب وال كافر وإذا تا
لألبوين وال مها له وال الزوج للزوجة وال هي له وجتوز شهادة األخ العدل ألخيه وال جتوز شهادة جمرب يف كذب 

جيوز تعديل  أو مظهر لكبرية وال جار لنفسه نفعا وال دافع عنها ضررا وال وصي ليتيمه وجتوز شهادته عليه وال
النساء وال جترحيهنوال يقبل يف التزكية إال من يقول عدل رضا وال يقبل يف ذلك وال يف التجريح واحدوتقبل شهادة 

الصبيان يف اجلراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبريوإذا اختلف املتبايعان استحلف البائع مث يأخذ املبتاع أو 
 شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما بينتني قضي بأعدهلما فإن استويا حيلف ويربأوإذا اختلف املتداعيان يف

  حلفا وكان بينهماوإذا رجع الشاهد بعد احلكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله

القول أصحاب مالكومن قال رددت إليك ما وكلتين عليه أو على بيعه أو دفعت إليك مثنه أو وديعتك أو قراضك ف
قوله ومن قال دفعت إىل فالن كما أمرتين فأنكر فالن فعلى الدافع البينة وإال ضمن وكذلك على ويل األيتام البينة 

أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم وإن كانوا يف حضانته صدق يف النفقة فيما يشبهوالصلح جائز إال ما جر إىل حرام 
زوج على أهنا حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم احلكم له ومن وجيوز على اإلقرار واإلنكارواألمة الغارة تت

استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم احلكم وقيل يأخذها وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط إال أن خيتار 
مستحق األرض الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها ولو كانت بيد غاصب فعليه احلد وولده رقيق معها لرهباو

بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما فإن أىب دفع إليه املشتري قيمة البقعة براحا فإن أىب كانا شريكني بقيمة ما 



لكل واحدوالغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه رهبا قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة 
قيمة له بعد القلع واهلدمويرد الغاصب الغلة وال يردها غري الغاصبوالولد أجر من يقلع ذلك وال شيء عليه فيما ال 

يف احليوان ويف األمة إذا كان الولد من غري السيد يأخذه املستحق لألمهات من يد مبتاع أو غريه ومن غصب أمة مث 
غرف عليه إذا وطئها فولده رقيق وعليه احلدوإصالح السفل على صاحب السفل واخلشب للسقف عليه وتعليق ال

وهى السفل وهدم حىت يصلح وجيرب على أن يصلح أو يبيع ممن يصلحوال ضرر وال ضرار فال يفعل ما يضر جباره 
من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر جباره يف حفره وإن كان يف 

املاء ليمنع به الكأل وأهل آبار املاشية أحق هبا حىت يسقوا ملكهويقضى باحلائط ملن إليه القمط والعقودوال مينع فضل 
مث الناس فيها سواء ومن كان يف أرضه عني أو بئر فله منعها إال أن تنهدم بئر جاره وله زرع خياف عليه فال مينعه 

قضى عليه فضله واختلف هل عليه يف ذلك مثن أم ال وينبغي أن ال مينع الرجل جاره أن يغرز خشبه يف جداره وال ي
  وما أفسدت املاشية من الزرع واحلوائط بالليل فذلك على

أرباب املاشية وال شيء عليهم يف فساد النهارومن وجد سلعته يف التفليس فإما حاصص وإال أخذ سلعته إن كانت 
يغرمومن تعرف بعينها وهو يف املوت أسوة الغرماءوالضامن غارم ومحيل الوجه إن مل يأت به غرم حىت يشترط أن ال 

أحيل بدين فرضي فال رجوع له على األول وإن أفلس هذا إال أن يغره منه وإمنا احلوالة على أصل دين وإال فهي 
محالة وال يغرم احلميل إال يف عدم الغرمي أو غيبتهوحيل مبوت املطلوب أو تفليسه كل دين عليه وال حيل ما كان له 

ال يتبع به سيده وحيبس املديان ليستربأ وال حبس على معدموما انقسم على غريهوال تباع رقبة املأذون فيما عليه و
بال ضرر قسم من ربع وعقار وما مل ينقسم بغري ضرر فمن دعا إىل البيع أجرب عليه من أباه وقسم القرعة ال يكون 

الوصي  إال يف صنف واحد وال يؤدي أحد الشركاء مثنا وإن كان يف ذلك تراجع مل جيز القسم إال بتراضووصي
كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم ومن أوصى إىل غري مأمون فإنه يعزلويبدأ بالكفن مث الدين 
مث الوصية مث املرياثومن حاز دارا على حاضر عشر سنني تنسب إليه وصاحبها حاضر عامل ال يدعي شيئا فال قيام له 

املدةوال جيوز إقرار املريض لوارثه بدين أو بقبضهومن أوصى حبج  وال حيازة بني األقارب واألصهار يف مثل هذه
أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا وإذا مات أجري احلج قبل أن يصل فله حبساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده 

  .شيءفهو منه إال أن يأخذ املال على أن ينفق على البالغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل 

  باب يف الفرائض

وال يرث من الرجال إال عشرة االبن وابن االبن وإن سفل واألب واجلد لألب وإن عال واألخ وابن األخ وإن بعد 
والعم وابن العم وإن بعد والزوج وموىل النعمةوال يرث من النساء غري سبع البنت وبنت االبن واألم واجلدة 

لزوج من الزوجة إن مل تترك ولدا وال ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو واألخت والزوجة وموالة النعمةفمرياث ا
ولد ابن منه أو من غريه فله الربعوترث هي منه الربع إن مل يكن له ولد وال ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن 

ثنني من اإلخوة ما كانوا منها أو من غريها فلها الثمنومرياث األم من ابنها الثلث إن مل يترك ولدا أو ولد ابن أو ا
فصاعدا إال يف فريضتني يف زوجة وأبوين فللزوجة الربع ولألم ثلث ما بقي وما بقي لألب ويف زوج وأبوين فللزوج 

النصف ولألم ثلث ما بقي وما بقي لألب وهلا يف غري ذلك الثلث إال ما نقصها العول إال أن يكون للميت ولد أو 
ما كانا فلها السدس حينئذومرياث األب من ولده إذا انفرد ورث املال كله ويفرض له ولد ابن أو اثنان من اإلخوة 



مع الولد الذكر أو ولد االبن السدس فإن مل يكن له ولد وال ولد ابن فرض لألب السدس وأعطي من شركه من 
ما بقي بعد سهام من  أهل السهام سهامهم مث كان له ما بقيومرياث الولد الذكر مجيع املال إن كان وحده أو يأخذ

معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدةوابن االبن مبنزلة االبن إذا مل يكن ابن فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ 
األنثيني وكذلك يف كثرة البنني والبنات وقلتهم يرثون كذلك مجيع املال أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل 

فيما يرث وحيجبومرياث البنت الواحدة النصف واالثنتني الثلثان فإن كثرن مل السهام وابن االبن كاالبن يف عدمه 
يزدن على الثلثني شيئا وابنة االبن كالبنت إذا مل تكن بنت وكذلك بناته كالبنات يف عدم البنات فإن كانت ابنة 

دن على ذلك السدس شيئا إن وابنة ابن فلالبنة النصف والبنة االبن السدس متام الثلثني وإن كثرت بنات االبن مل يز
  مل يكن معهن ذكر وما بقي

  للعصبة وإن كانت البنات اثنتني مل يكن لبنات

االبن شيء إال أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ األنثيني وكذلك إذا كان ذلك الذكر 
ة السدس وحتتهن بنات ابن معهن أو حتتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك وكذلك لو ورث بنات االبن مع االبن

حتتهن ذكر كان ذلك بينه وبني أخواته أو من فوقه من عماته وال يدخل يف ذلك من دخل يف الثلثني من بنات 
االبنومرياث األخت الشقيقة النصف واالثنتني فصاعدا الثلثان فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو ألب فاملال بينهم 

قلوا أو كثروا واألخوات مع البنات كالعصبة هلن يرثن ما فضل عنهن وال يرىب هلن معهنوال للذكر مثل حظ األنثيني 
مرياث لإلخوة واألخوات مع األب وال مع الولد الذكر أو مع ولد الولدواإلخوة لألب يف عدم الشقائق كالشقائق 

بقي من األخوات لألب ذكورهم وإناثهم فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات ألب فالنصف للشقيقة وملن 
السدس ولو كانتا شقيقتني مل يكن لألخوات لألب شيء إال أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ 
األنثيينومرياث األخت لألم واألخ لألم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر واألنثى فيه سواء 

واجلد لألبواألخ يرث املال إذا انفرد كان شقيقا أو ألب والشقيق حيجب  وحيجبهم عن املرياث الولد وبنوه واألب
األخ لألب وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو ألب فاملال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني وإن كان مع األخ ذو 

ني فإن مل سهم بدى ء بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما بقي لإلخوة واألخوات للذكر مثل حظ األنثي
يبق شيء فال شيء هلم إال أن يكون يف أهل السهام إخوة ألم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو 
ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم اإلخوة لألم يف ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة اليت تسمى 

خوة لألم خلروجهم عن والدة األم وإن كان من بقي أختا أو املشتركةولو كان من بقي إخوة ألب مل يشاركوا اإل
أخوات ألبوين أو ألب أعيل هلن وإن كان من قبل األم أخ واحد أو أخت مل تكن مشتركة وكان ما بقي لإلخوة إن 

يف كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا وإن كن إناثا ألبوين أو ألب أعيل هلن واألخ لألب كالشقيق يف عدم الشقيق إال 
املشتركة وابن األخ كاألخ يف عدم األخ كان شقيقا أو ألب وال يرث ابن األخ لألم واألخ لألبوين حيجب األخ 
لألب واألخ لألب أوىل من ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق أوىل من ابن أخ ألب وابن أخ ألب حيجب عما ألبوين 

  م ألبوينوعم ألبوين حيجب عما ألب وعم ألب حيجب ابن عم ألبوين وابن ع

حيجب ابن عم ألب وهكذا يكون األقرب أولىوال يرث بنو األخوات ما كن وال بنو البنات وال بنات األخ ما 
كان وال بنات العم وال جد ألم وال عم أخو أبيك ألمه وال يرث عبد وال من فيه بقية رق وال يرث املسلم الكافر 

أم أيب األم وال ترث أم أيب األب مع ولدها أيب امليت وال ترث وال الكافر املسلم وال ابن أخ ألم وال جد ألم وال 



إخوة ة الم مع اجلد لألب وال مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى وال مرياث لإلخوة مع األب ما كانوا 
الدية  وال يرث عم مع اجلد وال ابن أخ مع اجلدوال يرث قاتل العمد من مال وال دية وال يرث قاتل اخلطإ من

ويرث من املال وكل من ال يرث حبال فال حيجب وارثاواملطلقة ثالثا يف املرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك 
وال يرثها وكذلك إن كان الطالق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة وإن طلق الصحيح امرأته طلقة 

اث بينهما بعدها ومن تزوج امرأة يف مرضه مل ترثه وال واحدة فإهنما يتوارثان ما كانت يف العدة فإن انقضت فال مري
يرثهاوترث اجلدة لألم السدس وكذلك اليت لألب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إال أن تكون اليت لألم أقرب بدرجة 
فتكون أوىل به ألهنا اليت فيها النص وإن كانت اليت لألب أقرهبما فالسدس بينهما نصفني وال يرث عند مالك أكثر 
من جدتني أم األب وأم األم وأمهاهتما ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثالث جدات واحدة من قبل األم واثنتني 
من قبل األب أم األب وأم أيب األبومل حيفظ عن اخللفاء توريث أكثر من جدتينومرياث اجلد إذا انفرد فله املال وله 

ركه أحد من أهل السهام غري اإلخوة واألخوات فليقض له مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس فإن ش
بالسدس فإن بقي شيء من املال كان له فإن كان مع أهل السهام إخوة فاجلد خمري يف ثالثة أوجه يأخذ أي ذلك 
أفضل له إما مقامسة اإلخوة أو السدس من رأس املال أو ثلث ما بقي فإن مل يكن معه غري اإلخوة فهو يقاسم أخا 

ين أو عدهلما أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع اإلخوة إال أن تكون املقامسة أفضل له وأخو
واإلخوة لألب معه يف عدم الشقائق كالشقائق فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين لألب فمنعوه هبم كثرة املرياث مث 

أخ ألب أو أخت ألب أو أخ وأخت ألب فتأخذ  كانوا أحق منهم بذلك إال أن يكون مع اجلد أخت شقيقة وهلا
  .نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم وال يرىب لألخوات مع اجلد إال يف الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا

ويرث املوىل األعلى إذا انفرد مجيع املال كان رجال أو امرأة فإن كان معه أهل سهم كان للموىل ما بقي بعد أهل 
ملوىل مع العصبة وهو أحق من ذوي األرحام الذين ال سهم هلم يف كتاب اهللا عز وجل وال يرث السهام وال يرث ا

من ذوي األرحام إال من له سهم يف كتاب اللهوال يرث النساء من الوالء إال ما أعتقن أو جره من أعتقن إليهن 
ملال أدخل عليهم كلهم الضرر بوالدة أو عتقوإذا اجتمع من له سهم معلوم يف كتاب اهللا وكان ذلك أكثر من ا

وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهموال يعال لألخت مع اجلد إال يف الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها 
وأختها ألبوين أو ألب وجدها فللزوج النصف ولألم الثلث وللجد السدس فلما فرغ املال أعيل لألخت بالنصف 

  .مجيع ذلك بينهما على الثلث هلا والثلثني له فتبلغ سبعة وعشرين سهما ثالثة مث مجع إليها سهم اجلد فيقسم

  باب مجل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

الوضوء للصالة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إال املضمضة واالستنشاق ومسح األذنني منه فإن ذلك سنة 
الغسل من اجلنابة ودم احليض والنفاس فريضة والسواك مستحب مرغب فيه واملسح على اخلفني رخصة وختفيف و

وغسل اجلمعة سنة وغسل العيدين مستحب والغسل على من أسلم فريضة ألنه جنب وغسل امليت سنةوالصلوات 
اخلمس فريضة وتكبرية اإلحرام فريضة وباقي التكبري سنة والدخول يف الصالة بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة 

يف الصالة فريضة وما زاد عليها سنة واجبة والقيام والركوع والسجود فريضة واجللسة األوىل والقراءة بأم القرآن 
سنة والثانية فريضة والسالم فريضة والتيامن به قليال سنة وترك الكالم يف الصالة فريضة والتشهدان سنة والقنوت 

ليها فريضة والوتر سنة واجبة وكذلك يف الصبح حسن وليس بسنة واستقبال القبلة فريضة وصالة اجلمعة والسعي إ



صالة العيدين واخلسوف واالستسقاء وصالة اخلوف واجبة أمر اهللا سبحانه وتعاىل هبا وهو فعل يستدركون به فضل 
اجلماعةوالغسل لدخول مكة مستحبواجلمع ليلة املطر ختفيف وقد فعله اخللفاء الراشدون واجلمع بعرفة واملزدلفة 

افر يف جد السري رخصة ومجع املريض خياف أن يغلب على عقله ختفيف وكذلك مجعه لعلة به سنة واجبة ومجع املس
فيكون ذلك أرفق هبوالفطر يف السفر رخصة واإلقصار فيه واجب وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن 

ر له ما تقدم من ذنبه وصالة الضحى نافلة وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبري ومن قامه إميانا واحتسابا غف
والقيام من الليل يف رمضان وغريه من النوافل املرغب فيها والصالة على موتى املسلمني فريضة حيملها من قام هبا 

لدفن وغسلهم سنة واجبةوكذلك طلب العلم فريضة عامة حيملها من قام هبا إال ما يلزم الرجل وكذلك مواراهتم با
يف خاصة نفسهوفريضة اجلهاد عامة حيملها من قام هبا إال أن يغشى العدو حملة قوم فيجب فرضا عليهم قتاهلم إذا 

  .ن قام بهكانوا مثلي عددهم والرباط يف ثغور املسلمني وسدها وحياطتها واجب حيمله م

وصوم شهر رمضان فريضة واالعتكاف نافلة والتنفل بالصوم مرغب فيه وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب 
وشعبان ويوم عرفة والتروية وصوم يوم عرفة لغري احلاج أفضل منه للحاجوزكاة العني واحلرث واملاشية فريضة 

فريضة والعمرة سنة واجبة والتلبية سنة واجبة  وزكاة الفطر سنة فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموحج البيت
والنية باحلج فريضة والطواف لإلفاضة فريضة والسعي بني الصفا واملروة فريضة والطواف املتصل به واجب 

وطواف اإلفاضة آكد منه والطواف للوداع سنة واملبيت مبىن ليلة يوم عرفة سنة واجلمع بعرفة واجب والوقوف 
ملزدلفة سنة واجبة ووقوف املشعر احلرام مأمور به ورمي اجلمار سنة واجبة وكذلك احلالق بعرفة فريضة ومبيت ا

وتقبيل الركن سنة واجبة والغسل لإلحرام سنة والركوع عند اإلحرام سنة وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة 
احلرام ومسجد الرسول مستحبوالصالة يف اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة والصالة يف املسجد 

صلى اهللا عليه وسلم فذا أفضل من الصالة يف سائر املساجد واختلف يف مقدار التضعيف بذلك بني املسجد احلرام 
ومسجد الرسول عليه الصالة والسالم ومل خيتلف أن الصالة يف مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم أفضل من 

املساجد وأهل املدينة يقولون إن الصالة فيه أفضل من الصالة يف  ألف صالة فيما سواه وسوى املسجد احلرام من
املسجد احلرام بدون األلف وهذا كله يف الفرائض وأما النوافل ففي البيوت أفضلوالتنفل بالركوع ألهل مكة أحب 

احملارم إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك هلمومن الفرائض غض البصر عن 
وليس يف النظرة األوىل بغري تعمد حرج وال يف النظر إىل املتجالة وال يف النظر إىل الشابة لعذر من شهادة عليها 
وشبهه وقد أرخص يف ذلك للخاطبومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة 

وقال " ان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمتمن ك: "والباطل كله قال الرسول عليه الصالة والسالم
وحرم اهللا سبحانه دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم إال حبقها "من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه: "عليه السالم

  وال حيل دم امرئ

 األرض أو ميرق من الدين مسلم إال أن يكفر بعد إميانه أو يزين بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغري نفس أو فساد يف
ولتكف يدك عما ال حيل لك من مال أو جسد أو دم وال تسع بقدميك فيما ال حيل لك وال تباشر بفرجك أو بشيء 

ظُونَ{: من جسدك ما ال حيل لك قال اهللا سبحانه } فَأُولَِئَك ُهُم الَْعاُدونَ{: إىل قوله} َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروجِهِْم َحاِف
وحرم اهللا سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يقرب النساء يف دم حيضهن أو نفاسهن ] ٧ -٥ :املؤمنون[

وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه وأمر بأكل الطيب وهو احلالل فال حيل لك أن تأكل إال طيبا وال تلبس إال طيبا 



ه طيبا ومن وراء ذلك مشتبهات من تركها سلم وال تركب إال طيبا وال تسكن إال طيبا وتستعمل سائر ما تنتفع ب
ومن أخذها كان كالراتع حول احلمى يوشك أن يقع فيهوحرم اهللا سبحانه أكل املال بالباطل ومن الباطل الغصب 

والتعدي واخليانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش واخلديعة واخلالبةوحرم اهللا سبحانه أكل امليتة والدم وحلم 
وما أهل لغري اهللا به وما ذبح لغري اهللا وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غريها واملنخنقة اخلنزير 

حببل أو غريه إال أن يضطر إىل ذلك كامليتة وذلك إذا صارت بذلك إىل حال ال حياة بعده فال ذكاة فيها وال بأس 
حها وال بأس باالنتفاع جبلدها إذا دبغ وال يصلى عليه للمضطر أن يأكل امليتة ويشبع ويتزود فإن استغىن عنها طر

وال يباع وال بأس بالصالة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف امليتة وشعرها وما ينزع منها يف 
من  احلياة وأحب إلينا أن يغسل وال ينتفع بريشها وال بقرهنا وأظالفها وأنياهبا وكره االنتفاع بأنياب الفيلوكل شيء

اخلنزير حرام وقد أرخص يف االنتفاع بشعرهوحرم اهللا سبحانه شرب اخلمر قليلها وكثريها وشراب العرب يومئذ 
فضيخ التمر وبني الرسول عليه السالم أن كل ما أسكر كثريه من األشربة فقليله حرام وكل ما خامر العقل 

وهنى عن اخلليطني من "ذي حرم شرهبا حرم بيعهاإن ال: "فأسكره من كل شراب فهو مخر وقال الرسول عليه السالم
األشربة وذلك أن خيلطا عند االنتباذ وعند الشرب وهنى عن االنتباذ يف الدباء واملزفت وهنى عليه السالم عن أكل 
: كل ذي ناب من السباع وعن أكل حلوم احلمر األهلية ودخل مدخلها حلوم اخليل والبغال لقول اهللا تبارك وتعاىل

وال ذكاة يف شيء منها إال يف احلمر الوحشيةوال بأس بأكل سباع الطري وكل ذي ] ٨: النحل[} كَُبوَها َوزِينَةًلَِتْر{
  .خملب منها

ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقني وإن كانا مشركني فليقل هلما قوال لينا وليعاشرمها باملعروف وال يطعهما 
ىل وعلى املؤمن أن يستغفر ألبويه املؤمنني وعليه مواالة املؤمنني والنصيحة هلم يف معصية كما قال اهللا سبحانه وتعا

وال يبلغ أحد حقيقة اإلميان حىت حيب ألخيه املؤمن ما حيب لنفسه كذلك روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ويشمته إذا عطس ويشهد  وعليه أن يصل رمحهومن حق املؤمن على املؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض

جنازته إذا مات وحيفظه إذا غاب يف السر والعالنية وال يهجر أخاه فوق ثالث ليال والسالم خيرجه من اهلجران وال 
ينبغي له أن يترك كالمه بعد السالم واهلجران اجلائز هجران ذي البدعة أو متجاهر بالكبائر ال يصل إىل عقوبته وال 

يقبلها وال غيبة يف هذين يف ذكر حاهلما وال فيما يشاور فيه لنكاح أو خمالطة وحنوه وال يف يقدر على موعظته أو ال 
جتريح شاهد وحنوهومن مكارم األخالق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعكومجاع آداب 

اآلخر فليقل خريا أو اخلري وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث قول النيب عليه السالم من كان يؤمن باهللا واليوم 
ليصمت وقوله عليه السالم من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه وقوله عليه السالم للذي اختصر له يف الوصية ال 

وال حيل لك أن تتعمد مساع الباطل كله وال "املؤمن حيب ألخيه املؤمن ما حيب لنفسه: "تغضب وقوله عليه السالم
حتل لك وال مساع شيء من املالهي والغناء وال قراءة القرآن باللحون املرجعة أن تتلذذ بسماع كالم امرأة ال 

كترجيع الغناء وليجل كتاب اهللا العزيز أن يتلى إال بسكينة ووقار وما يوقن أن اهللا يرضى به ويقرب منه مع إحضار 
رض وعلى كل من تصل الفهم لذلكومن الفرائض األمر باملعروف والنهي عن املنكر على كل من بسطت يده يف األ

يده إىل ذلك فإن مل يقدر فبلسانه فإن مل يقدر فبقلبهوفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من الرب وجه 
اهللا الكرمي ومن أراد بذلك غري اهللا مل يقبل عمله والرياء الشرك األصغروالتوبة فريضة من كل ذنب من غري إصرار 

  .د العود إليهواإلصرار املقام على الذنب واعتقا



ومن التوبة رد املظامل واجتناب احملارم والنية أن ال يعود وليستغفر ربه ويرجو رمحته وخياف عذابه ويتذكر نعمته لديه 
ويشكر فضله عليه باألعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله ويتقرب إليه مبا تيسر له من نوافل اخلري وكل ما ضيع من 

إىل اهللا يف تقبله ويتوب إليه من تضييعه وليلجأ إىل اهللا فيما عسر عليه من قياد نفسه فرائضه فليفعله اآلن ولريغب 
وحماولة أمره موقنا أنه املالك لصالح شأنه وتوفيقه وتسديده ال يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح وال ييأس 

رة فيما بعده ويف نعمة ربك عليك وإمهاله من رمحة اللهوالفكرة يف أمر اهللا مفتاح العبادة فاستعن بذكر املوت والفك
لك وأخذه لغريك بذنبه ويف سالف ذنبك وعاقبة أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلكوال خترج 

امرأة إال مستترة فيما ال بد هلا منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو حنو ذلك مما يباح هلا وال حتضر من ذلك 
ئحة أو هلو من مزمار أو عود أو شبهه من املالهي امللهية إال الدف يف النكاح وقد اختلف يف الكربوال ما فيه نوح نا

خيلو رجل بامرأة ليست منه مبحرم وال بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو حنو ذلك أو إذا خطبها وأما املتجالة 
ن الومشومن لبس خفا أو نعال بدأ بيمينه وإذا فله أن يرى وجهها على كل حالوينهى النساء عن وصل الشعر وع

نزع بدأ بشماله وال بأس باالنتعال قائما ويكره املشي يف نعل واحدةوتكره التماثيل يف األسرة والقباب واجلدران 
واخلامت وليس الرقم يف الثوب من ذلك وتركه أحسنواختلف يف لباس اخلز فأجيز وكره وكذلك العلم يف الثوب من 

ال اخلط الرقيقوال يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن وال جير الرجل إزاره بطرا وال ثوبه من احلرير إ
اخليالء وليكن إىل الكعبني فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غري ثوب يرفع ذلك 

لف فيه على ثوب ويؤمر بستر العورة من جهة واحدة ويسدل األخرى وذلك إذا مل يكن حتت اشتمالك ثوبواخت
  وإزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه والفخذ

عورة وليس كالعورة نفسهاوال يدخل الرجل احلمام إال مبئزر وال تدخله املرأة إال من علة وال يتالصق رجالن وال 
  .امرأتان يف حلاف واحد

  بذلك باب يف الفطرة واخلتان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل

ومن الفطرة مخس قص الشارب وهو اإلطار وهو طرف الشعر املستدير على الشفة ال إحفاؤه واهللا أعلم وقص 
األظفار ونتف اجلناحني وحلق العانة وال بأس حبالق غريها من شعر اجلسد واخلتان للرجال سنة واخلفاض للنساء 

وال تقص قال مالك وال بأس باألخذ من طوهلا إذا  مكرمةوأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر
طالت كثريا وقاله غري واحد من الصحابة والتابعينويكره صباغ الشعر بالسواد من غري حترمي وال بأس به باحلناء 

والكتم وهنى الرسول عليه السالم الذكور عن لباس احلرير وختتم الذهب وعن التختم باحلديد وال بأس بالفضة يف 
اخلامت والسيف واملصحف وال جيعل ذلك يف جلام وال سرج وال سكني وال يف غري ذلك ويتختم النساء حلية 

بالذهب وهني عن التختم باحلديد واالختيار مما روي يف التختم التختم يف اليسار ألن تناول الشيء باليمني فهو 
  .يأخذه بيمينه وجيعله يف يساره

  باب يف الطعام والشراب

شربت فواجب عليك أن تقول بسم اهللا وتتناول بيمينك فإذا فرغت فلتقل احلمد هللا وحسن أن تلعق  وإذا أكلت أو
يدك قبل مسحها ومن آداب األكل أن جتعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس وإذا أكلت مع غريك 



ك ولتنب القدح عن فيك مث تعاوده أكلت مما يليك وال تأخذ لقمة حىت تفرغ األخرى وال تتنفس يف اإلناء عند شرب
إن شئت وال تعب املاء عبا ولتمصه مصاوتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت 

يدك من الغمر واللنب فحسن وختلل ما تعلق بأسنانك من الطعام وهنى الرسول عليه السالم عن األكل والشرب 
ميينك وينهى عن النفخ يف الطعام والشراب والكتاب وعن الشرب يف آنية بالشمال وتناول إذا شربت من على 

الذهب والفضة وال بأس بالشرب قائما وال ينبغي ملن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل املسجد ويكره 
لشركاء فيه أن يأكل متكئا ويكره األكل من رأس الثريد وهني عن القران يف التمر وقيل إن ذلك مع األصحاب ا

وال بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم وال بأس يف التمر وشبهه أن جتول يدك يف اإلناء لتأكل ما 
تريد منه وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إال أن يكون هبا أذى وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر 

و بشيء من القطاين وكذلك بالنخالة وقد اختلف يف ذلك وليمضمض فاه من اللنب وكره غسل اليد بالطعام أ
ولتجب إذا دعيت إىل وليمة املعرس إن مل يكن هناك هلو مشهور وال منكر بني وأنت يف األكل باخليار وقد أرخص 

  .مالك يف التخلف لكثرة زحام الناس فيها

  يف السفر باب يف السالم واالستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر اهللا والقول

ورد السالم واجب واالبتداء به سنة مرغب فيها والسالم أن يقول الرجل السالم عليكم ويقول الراد وعليكم 
السالم أو يقول سالم عليكم كما قيل له وأكثر ما ينتهي السالم إىل الربكة أن تقول يف ردك وعليكم السالم ورمحة 

ذا سلم واحد من اجلماعة أجزأ عنهم وكذلك إن رد واحد منهم اهللا وبركاته وال تقل يف ردك سالم اهللا عليكوإ
وليسلم الراكب على املاشي واملاشي على اجلالسواملصافحة حسنة وكره مالك املعانقة وأجازها ابن عيينة وكره 
م مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه وال تبتدأ اليهود والنصارى بالسالم فمن سلم على ذمي فال يستقيله وإن سل

عليه اليهودي أو النصراين فليقل عليك ومن قال عليك السالم بكسر السني وهي احلجارة فقد قيل ذلكواالستئذان 
واجب فال تدخل بيتا فيه أحد حىت تستأذن ثالثا فإن أذن لك وإال رجعتويرغب يف عيادة املرضىوال يتناجى اثنان 

 ينبغي ذلك إال بإذنه وذكر اهلجرة قد تقدم يف باب قبل دون واحد وكذلك مجاعة إذا أبقوا واحدا منهم وقد قيل ال
هذاقال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عمال أجنى له من عذاب اهللا من ذكر اهللا وقال عمر أفضل من ذكر اهللا باللسان 

اللهم بك نصبح وبك منسي "ذكر اهللا عند أمره ومن دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلما أصبح وأمسى 
اللهم "وروي مع ذلك " وإليك املصري: "ويف املساء" وإليك النشور"ويقول يف الصباح " حنيا وبك منوتوبك 

اجعلين من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا يف كل خري تقسمه يف هذا اليوم وفيما بعده من نور هتدي به أو رمحة 
نة تصرفها أو معافاة متن هبا برمحتك إنك تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فت

ومن دعائه عليه السالم عند النوم أنه كان يضع يده اليمىن حتت خده األمين واليسرى على "على كل شيء قدير
اللهم بامسك وضعت جنيب وبامسك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر هلا وإن أرسلتها : "فخذه األيسر مث يقول
الصاحلني من عبادك اللهم إين أسلمت نفسي إليك وأجلأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك فاحفظها مبا حتفظ به 

  ووجهت وجهي إليك رهبة منك

ورغبة إليك ال منجى وال ملجأ منك إال إليك أستغفرك وأتوب إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 
ي ال إله إال أنت رب قين عذابك يوم تبعث أرسلت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إهل



اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو "ومما روي يف الدعاء عند اخلروج من املنزل "عبادك
وروي يف دبر كل صالة أن يسبح اهللا ثالثا وثالثني ويكرب اهللا ثالثا وثالثني وحيمد اهللا " أظلم أو أجهل أو جيهل علي

ا وثالثني وخيتم املائة بال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قديروعند اخلالء ثالث
تقول احلمد هللا الذي رزقين لذته وأخرج عين مشقته وأبقى يف جسمي قوهتوتتعوذ من كل شيء ختافه وعندما حتل 

 التامات من شر ما خلقومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه مبوضع أو جتلس مبكان أو تنام فيه تقول أعوذ بكلمات اهللا
اهللا الكرمي وبكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر وبأمساء اهللا احلسىن كلها ما علمت منها وما مل أعلم 

ن شر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ يف األرض وم
ما خيرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إال طارقا يطرق خبري يا رمحن ويقال يف ذلك أيضا 
ومن شر كل دابة ريب آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيمويستحب ملن دخل منزله أن يقول ما شاء اهللا ال 

وها وال يغسل يديه فيه وال يأكل فيه إال مثل الشيء اخلفيف قوة إال باللهويكره العمل يف املساجد من خياطة وحن
كالسويق وحنوه وال يقص فيه شاربه وال يقلم فيه أظفاره وإن قص أو قلم أخذه يف ثوبه وال يقتل فيه قملة وال 

ثر ويقرأ برغوثا وأرخص يف مبيت الغرباء يف مساجد الباديةوال ينبغي أن يقرأ يف احلمام إال اآليات اليسرية وال يك
الراكب واملضطجع واملاشي من قرية إىل قرية ويكره ذلك للماشي إىل السوق وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع ومن 

قرأ القرآن يف سبع فذلك حسن والتفهم مع قلة القراءة أفضل وروي أن النيب عليه السالم مل يقرأه يف أقل من 
اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم إين بسم اهللا : ثالثويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه

  أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب وسوء املنظر يف

األهل واملال ويقول الراكب إذا استوى على الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا 
وال ينبغي "السفر قطعة من العذاب: "وقال النيب عليه السالم ملنقلبونوتكره التجارة إىل أرض العدو وبلد السودان

أن تسافر املرأة مع غري ذي حمرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إال يف حج الفريضة خاصة يف قول مالك يف رفقة مأمونة 
  .وإن مل يكن معها ذو حمرم فذلك هلا

  لكالب والرفق باململوكباب يف التعاجل وذكر الرقى والطرية والنجوم واخلصاء والوسم وا

وال بأس باالسترقاء من العني وغريها والتعوذ والتعاجل وشرب الدواء والفصد والكي واحلجامة حسنة والكحل 
للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء وال يتعاجل باخلمر وال بالنجاسة وال مبا فيه ميتة وال بشيء مما حرم اهللا 

واء والرقى بكتاب اهللا وبالكالم الطيب وال بأس باملعاذة تعلق وفيها القرآنوإذا وقع سبحانه وتعالىوال بأس باالكت
الوباء بأرض قوم فال يقدم عليه ومن كان هبا فال خيرج فرارا منهوقال الرسول عليه السالم يف الشؤم إن كان ففي 

سنوالغسل للعني أن يغسل العائن املسكن واملرأة والفرس وكان عليه السالم يكره سىي ء األمساء وحيب الفأل احل
وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره يف قدح مث يصب على املعينوال ينظر يف النجوم إال ما 
يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ما سوى ذلكوال يتخذ كلب يف الدور يف احلضر وال يف دور البادية إال 

يف الصحراء مث يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه ال للهووال بأس خبصاء الغنم ملا فيه من  لزرع أو ماشية يصحبها
صالح حلومها وهني عن خصاء اخليل ويكره الوسم يف الوجه وال بأس به يف غري ذلكويترفق باململوك وال يكلف من 

  .العمل إال ما يطيق



  والسبق باخليل والرمي وغري ذلكباب يف الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغريها 

الرؤيا احلسنة من الرجل الصاحل جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة ومن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اللهم إين أعوذ بك من شر ما رأيت يف : رأى منكم ما يكره يف منامه فإذا استيقظ فليتفل عن يساره ثالثا وليقل

احلمد اهللا وعلى من مسعه : ومن تثاءب فليضع يده على فيه ومن عطس فليقل" ودنيايمنامي أن يضرين يف ديين
يهديكم اهللا ويصلح بالكموال : يغفر اهللا لنا ولكم أو يقول: يرمحك اهللا ويرد العاطس عليه: حيمد اهللا أن يقول له

س إىل من يلعب هبا والنظر جيوز اللعب بالنرد وال بالشطرنج وال بأس أن يسلم على من يلعب هبا ويكره اجللو
إليهموال بأس بالسبق باخليل وباإلبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا شيئا جعال بينهما حملال يأخذ ذلك احمللل إن سبق 

هو وإن سبق غريه مل يكن عليه شيء هذا قول ابن املسيب وقال مالك إمنا جيوز أن خيرج الرجل سبقا فإن سبق غريه 
لذي يليه من املتسابقني وإن مل يكن غري جاعل السبق وآخر فسبق جاعل السبق أكله من أخذه وإن سبق هو كان ل

حضر ذلكوجاء فيما ظهر من احليات باملدينة أن تؤذن ثالثا وإن فعل ذلك يف غريها فهو حسن وال تؤذن يف 
النمل إذا آذت ومل يقدر الصحراء ويقتل ما ظهر منهاويكره قتل القمل والرباغيث بالنار وال بأس إن شاء اهللا بقتل 

إن اهللا أذهب : "على تركها ولو مل تقتل كان أحب إلينا ويقتل الوزغ ويكره قتل الضفادعوقال النيب عليه السالم
وقال النيب عليه السالم " عنكم غبية اجلاهلية وفخرها باآلباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب 

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم : وقال عمر" علم ال ينفع وجهالة ال تضر"يف رجل تعلم أنساب الناس 
وأكره أن يرفع يف النسبة فيما قبل اإلسالم من اآلباءوالرؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءا من : وقال مالك

ال ينبغي أن يفسر الرؤيا من ال النبوة ومن رأى يف منامه ما يكره فليتفل عن يساره ثالثا وليتعوذ من شر ما رأى و
علم له هبا وال يعربها على اخلري وهي عنده على املكروهوال بأس بإنشاد الشعر وما خف من الشعر أحسن وال 

  ينبغي أن يكثر منه ومن الشغل

كتابه وعلى به وأوىل العلوم وأفضلها وأقرهبا إىل اهللا علم دينه وشرائعه مما أمر به وهنى عنه ودعا إليه وحض عليه يف 
لسان نبيه والفقه يف ذلك والفهم فيه والتهمم برعايته والعمل به والعلم أفضل األعمال وأقرب العلماء إىل اهللا تعاىل 
وأوالهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة والعلم دليل إىل اخلريات وقائد إليها واللجأ إىل كتاب اهللا عز وجل 

 وخري القرون من خري أمة أخرجت للناس جناة ففي املفزع إىل ذلك العصمة ويف وسنة نبيه واتباع سبيل املؤمنني
اتباع السلف الصاحل النجاة وهم القدوة يف تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه وإذا اختلفوا يف الفروع 

للهقال أبو حممد عبد اهللا واحلوادث مل خيرج عن مجاعتهمواحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا ا
بن أيب زيدقد أتينا على ما شرطنا أن نأيت به يف كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء اهللا من رغب يف تعليم ذلك من 

الصغار ومن احتاج إليه من الكبار وفيه ما يؤدي اجلاهل إىل علم ما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائضه ويفهم 
ونه ومن السنن والرغائب واآلدابوأنا أسأل اهللا عز وجل أن ينفعنا وإياك مبا علمنا ويعيننا كثريا من أصول الفقه وفن

وإياك على القيام حبقه فيما كلفنا وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا على سيدنا حممد نبيه وعلى آله 
  .وصحبه وسلم تسليما كثريا

  د القريواينفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زي

  خطبة الكتاب



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا العظيم ذي اجلالل واإلكرام، املان علينا بنعمة اإلسالم، واملبني لنا معامل حدود األحكام، مفرقا لنا فيه بني 

ه عن الصاحبة احلالل واحلرام، وأشهد أن ال إله إال اهللا، الواحد األحد، الفرد الصمد الذي ليس لنهايته أمد، املنز
والشريك والولد، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسوله من خبتم النبوة والرسالة انفرد، صلى اهللا عليه وسلم 

فيقول العبد احلقري الضعيف، واملفتقر إىل مواله القوي اللطيف، أمحد بن ": وبعد"وعلى آله وأصحابه يف كل أمد
موطنا املالكي مذهبا، قد كثر اشتغال الناس برسالة اإلمام أيب حممد امللقبة  غنيم بن سامل النفراوي بلدا، األزهري

بباكورة السعد وبزبدة املذهب، ملا ظهر يف اخلافقني من أثرها وبركتها، ألهنا أول خمتصر ظهر يف املذهب بعد تفريع 
ع عليها شرحا مشتمال إن ابن اجلالب وكثرت الشراح عليها، ومل يكن يستغىن بواحد منها عن غريه، أردت أن أض

: شاء اهللا بفضله العميم على ما حيتاج إليه، حبيث إن الشيخ أو الطالب يستغين به عند االقتصار عليه ومسيته
وأسأل اهللا املان بفضله أن يرزقين اإلخالص بوضعه ليكون " الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين "

ا والعلم بأن األمر منه وإليه، وسلكت فيه صنعة املزج ليسهل تناوله، فقلت مستعينا موجبا للفوز لديه للقطع بعجزن
ابتدأ هبا ألنه يستحب االبتداء هبا اقتداء بالكتب السماوية اليت أشرفها " بسم: "باهللا إنه مفيض اخلري واجلودقوله

هللا سبحانه افتتح مجيع كتبه ببسم اهللا القرآن ملا قاله العالمة أبو بكر التونسي من إمجاع علماء كل ملة على أن ا
الرمحن الرحيم، ويشهد له خرب بسم اهللا الرمحن الرحيم فاحتة كل كتاب، وقول يوسف بن عمر أهنا مبدأ كلمات اهللا 

ملا ورد من أهنا أنزلت على آدم مث رفعت وأنزلت على من بعده حىت أنزلت على حممد صلى اهللا عليه وسلم فقول 
بالقرآن ليس لالحتراز بل ألنه أشرف الكتب املنزلة، ومل تزل الناس تقتدي باألشرف وعمال خبرب  املؤلفني اقتداء

كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم أو باسم اهللا أو باحلمد هللا أو حبمد أو ال يفتتح بذكر اهللا فهو "
ـــــ ١" أقطع أو أبتر أو أجذم   ـأي قليل الربكة أو مقطوعهـا

 ١٨٩٤واين ماجة حديث ، ٤٨٤٠اهلدي يف الكالم حديث : أخرجه أبو داود كتاب األدب باب: ضعيف ١
صححه ابن حبان ويف إسناده مقال وعلى تقدير صحته فالرواية . ٨/٢٢٠وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح 

عض طرق احلديث بأسانيد املشهورة فيه بلفظ محد اهللا وما عدا ذلك من األلفاظ اليت ذكرها النووي وردت يف ب
  .واهية

وال تعارض بني هذه الروايات ألن املقيد منها حيمل على املطلق، فكل لفظ ابتدئ به منها حيصل املقصود، ألن 
القاعدة عكس هذا احلمل ألن املعروف عند األصوليني محل : الغرض الثناء على اهللا وهو حيصل مبطلق ذكروال يقال

آييت الظهار والقتل فإهنم محلوا الرقبة املطلقة يف الظهار على املقيدة يف كفارة القتل املطلق على املقيد كما يف 
قاعدة األصوليني مشروطة بكون القيد واحدا، وأما إذا تعددت القيود وختالفت فريجع للمطلق : ألنا نقول. باملؤمنة

وحديث . يث مل يسبقه شيءأو حيمل حديث البسملة على البدء احلقيقي وهو جعل الشيء أول عمل يعمل حب
احلمدلة على اإلضايف وهو الذي يكون أمام املقصود بالذات فيصدق مبا بعد البسملة، ومل يعكس لقوة حديث 

البسملة وملوافقة الكتاب العزيز الوارد على هذا املنوال، أو أن الغرض من الروايات ختيري البادئ يف العمل برواية 
ومل يعلم سبق وال نسخ فإنه خيري يف العمل بأحدمها كما يف األصول، ذكر هذا اجلواب منها، ألن اخلربين إذا تعارضا 

مرشد الشريازي، والذي قاله احلافظ ابن حجر أنه يوقف عن العمل هبما، وهذا التعارض احملتاج لتلك األجوبة مبين 
و للمصاحبة التربكية أو للمالبسة فال على محل الباء يف بسم اهللا ويف باحلمد هللا صلة ليبدأوأما إن جعلت لالستعانة أ

تعارض، ألن االستعانة بشيء ال تنايف االستعانة بغريه، ومعىن البال احلال والشأن، ومعىن أقطع وأجذم وأبتر ناقص 



قليل الربكة، ويصح أن يكون من باب التشبيه البليغ، وهو ما حذفت منه أداة التشبيه حنو زيد محار أو أسد أي 
ر يف النقص، ألن الشخص األجذم ناقص بالنسبة للسليم، والشاة ذات الذنب كاملة بالنسبة كأجذم أو كأبت

ملقطوعته، فهو من باب تشبيه النقص املعنوي باحلسي، ألن احلسي قريب للنفس تدركه سريعا فشبه صلى اهللا عليه 
اسف األمور وحمقراهتا، فال وسلم به لذلك، وقيد األمر بذي البال لالحتراز عن األمور غري ذات البال وهي سف

تطلب فيها بسملة لعدم االهتمام هبا أو يهتم هبا ال شرعا، فال جيوز فيها تسمية بل حترم يف احملرم وتكره يف 
: البسملة واحلمدلة من األمور ذوات البال فتحتاج إىل البسملة ويتسلسل األمرأجيب جبوابني: املكروهفإن قيل

وهو األحسن أن يقال كل من : يقصد يف ذاته حبيث ال يكون وسيلة لغريهثانيهما أن املراد األمر الذي: أحدمها
البسملة واحلمدلة كما حيصل الربكة لغريه ومينع نقصه كذلك جيب أن حيصل الربكة لنفسه كالشاة من األربعني 

  .تزكي نفسها وغريها، وإمنا كان هذا اجلواب أحسن ألن الوسيلة قد تطلب فيها البسملة كالوضوء

أن املراد بالتمام يف احلديث : كثري من األمور يبدأ فيه بالبسملة واحلمدلة وال يتم وكثري بالعكس فاجلواب: فإن قيل
كونه معتربا شرعا باشتماله على ما يستحب فيه وحيصل الربكة، ويعدم متامه عدم اعتباره يف الشرع فاملراد بتمامه 

إِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ َوإِنَّهُ {يشكل على احلديث : عىن وإن كمل يف احلسفإن قيلمتامه يف املعىن، وبعدم متامه نقصه يف امل
فإنه مل يصدر اسم اهللا ألن صورة الكتاب الذي أرسله سليمان عليه ] ٣٠: النمل[} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ

أَلَّا {الرمحن الرحيم السالم على من اتبع اهلدى من عبد اهللا بن داود إىل بلقيس ملكة سبأ، بسم اهللا : السالم لبلقيس
اذهب بكتايب، هذا فألقه : مث طبقه باملسك وختمه خبامته مث قال للهدهد] ٣١: النمل[} َتْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلمَِني

أن بلقيس أحسنها وعليه نقتصر : فاجلواب من وجوه. إليهم أي إىل بلقيس وقومها مع أن الكتاب من ذوات البال
ملا كانت كافرة خاف سليمان أن هتني اسم اهللا إذا رأته مصدرا به يف أول الكتاب فصدر سليمان امسه ليكون وقاية 

مقتضى احلديث أن يقال باهللا بدل بسم اهللا حىت يصدق عليه لفظ االبتداء باسم اهللا فلماذا قال : المسه تعالىفإن قيل
أن كل حكم ورد على اسم فهو : احلديث؟ فاجلواب ما قاله شيخ اإلسالم وغريهبسم اهللا ومل يقل باهللا عمال مبقتضى 

ذكرت اسم زيد فليس معناه أنه : يف احلقيقة وارد على مدلوله إال لقرينة كضرب فعل ماض، وذلك ألنه إذا قيل
: ، فكذا قولهذكر لفظ اسم بل أنه ذكر لفظ زيد ألنه مدلول اسم زيد، إذ مدلول اللفظ الدال عليه وهو لفظ زيد

بسم اهللا أبتدئ معناه أبتدئ مبدلول اسم اهللا وهو لفظ اهللا فكأنه قال باهللا أبتدئ، وإمنا مل يقل باهللا ألن التربك 
واالستعانة بذكر امسه أو للفرق بني اليمني أي احللف والتيمن أي التربك، وألن املسمى إذا كان يف غاية العظمة ال 

سالم على اجمللس العايل وعلى احلضرة العالية، وقولنا ضرب فعل ماض : كما يقال يذكر بل امسه وحضرته وجنابه،
فإن احلكم بالفعلية فيه إمنا هو وارد على ضرب نفسه ال على مدلوله من احلدث والزمن بقرينة امتناع وروده عليه، 

لى مسمى، وعرفا ما دل مفردا إذ الفعلية احملكوم هبا إمنا يتصف هبا اللفظ ال احلدث والزمانواالسم لغة ما دل ع
على معىن بنفسه غري متعرض ببينته للزمان، وهو مشتق عند البصريني من السمو وهو العلو ألنه يعلي مسماه 

ويظهره، وعند الكوفيني مشتق من السمة وهي العالمة فهو من األمساء الثالثية احملذوفة منها، وأو هي المه عند 
  وفاؤه عند الكوفيني ألن أصله عندهم وسم، فوزن اسمالبصريني ألن أصله عندهم مسو، 

يف االشتقاق تظهر يف صفات البارئ سبحانه وتعاىل، فعلى كالم البصريني تكون  ١إما افع أو اعل، وفائدة اخلالف
  يلزم: وال يقال. صفاته تعاىل قدمية، وعلى كالم الكوفيني تكون حادثة

  ـــــــ



ء عصاه إليه أو قصده بعد أن هناه عنه جاء يف فتح القدير والدر املختار املضادة وخالفه إىل الشي: اخلالف ١
وحاشية ابن عابدين ونقله التهانوي عن بعض أصحاب احلواشي التفريق بني االختالف واخلالف بأن األول يستعمل 

الراجح يقال له خالف  يف قول بين على دليل والثاين فيما ال دليل عليه وأيده التهانوي بأن القول املرجوح يف مقابلة
واحلاصل منه ثبوت الضعف يف جانب املخالف يف اخلالف كمخالفة اإلمجاع وعدم ضعف جانبه يف : ال اختالف قال

االختالف وقد وقع يف كالم بعض األصوليني والفقهاء عدم اعتبار هذا الفرق بل يستعملون أحيانا اللفظني مبعىن 
إن اخلالف أعم مطلقا من االختالف : فا فقد اختلفا إختالفا وقد يقالواحد فكل أمرين خالف أحدمها اآلخر خال

هذا ويستعمل الفقهاء التنازع أحيانا مبعىن االختالفاالختالف يف األمور . وينفرد اخلالف يف خمالفة اإلمجاع وحنوه
  :حقبقة االختالف وأنواعه -علم اخلالف -االجتهادية

ن نقل اخلالف يف مسألة ال خالف فيها خطأ كما أن نقل الوفاق يف موضع على اجملتهدين حتقيق موضع االختالف فإ
اخلالف ال يصح فليس كل تعارض بني قولني يعترب اختالفا حقيقا بينهما فإن االختالف إما أن يكون اختالفا يف 

ة فأن يعرب كل العبارة أو اختالف تنوع أو اختالف تضاد وهذ األخري هو االختالف احلقيقيأما االختالف يف العبار
هو القرآن وقال : قال بعضهم. من املختلفني عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه مثال ذلك تفسري الصراط املستقيم

هو : بعضهم هو اإلسالم فهذان القوالن متفقان ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن الكرمي وكذلك قول من قال
كر كل من املختلفني من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل السنة واجلماعةوأما اختالف التنويع فأن يذ

فَمِْنُهْم ظَاِلمٌ {: وتنبيه املستمع ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصهمثال ذلك تفسري قوله تعاىل
  ]٣٢: فاطر[} ِلَنفِْسِه َوِمنُْهْم ُمقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابٌِق بِالَْخيَْراِت

الذي يصلي أول الوقت واملقتصد يف أثنائه والظامل لنفسه الذي يؤخر العصر إىل : السابق: عضهمقال ب
وقيل السابق احملسن بالصدقة واملقتصد بالبيع والظامل بأكل الرباواختالف التنوع يف األحكام الشرعية قد .االصفرار

وم اجلهاد وعلى قوم الصدقة وعلى قوم يكون يف الوجوب تارة ويف االستحباب أخرى فاألول مثل أن جيب على ق
ويف فروض الكفايات وهلا تنوع خيصها وهو أهنا تتعني على من مل . تعليم العلم وهذا يقع يف فروض األعيان كما مثل

يقم هبا غريه فقد تتعني يف وقت أو مكان وعلى شخص أو طائفة كما يقع مثل ذلك يف الواليات واجلهات والفتيا 
وكذلك كل تنوع يف الواجبات يقع مثله يف املستحباتوقد نظر الشاطيب يف املسألة وحصر : تيميةوالقضاء قال ابن 

أن ال يتوارد اخلالف على حمل : ما تقدم من االختالف يف العبارة ومنها: منها: اخلالف غري احلقيقي يف عشرة أنواع
أن يقع : ومنها. الرجوع عما أفىت به أوالاختالف أقوال اإلمام الواحد بناء على تغري االجتهاد و: ومنها. واحد

االختالف يف العمل ال يف احلكم بأن يكون كل من العملني جائزا كاختالف القراء يف وجوه القراءات فإهنم مل 
يقرءوا مبا قرءوا به على إنكار غريه بل على إجازته واإلقرار بصحته فهذا ليس يف احلقيقة باختالف فإن املرويات 

خالف فيها إذ الكل متواتروهذه األنواع السابقة تقع يف تفسري القرآن ويف اختالفهم يف شرح السنة  على الصحة ال
  .إال أهنا ترجع إىل الوفاق –وهي أنواع وإن مسيت خالفا . وكذلك يف فتاوى األئمة وكالمهم يف مسائل العلم

الصواب على أن هذا مقتضى  الزم املذهب ليس مبذهب على: ألنا نقول. على هذا كون الكوفيني معتزلة
  وهو أنه إن١اللفظوجرى خالف يف كون االسم عني املسمى أو غريه أو وال واحلق التفصيل

  ـــــــ
أمور الدين اليت ميكن أن يقع فيها اخلالف إما أصول الدين أو فروعه : احلكم التكليفي لالختالف حبسب أنواعه

  :فهي أربعة أنواع وكل منهما إما أن يثبت باألدلة القاطعة أو ال



أصول الدين اليت تثبت باألدلة القاطعة كوجود اهللا تعاىل ووحدانيته ومالئكته وكتبه ورسالة حممد : النوع األول
فهذه أمور ال جمال فيها لالختالف من أصاب احلق فيها فهو . صلى اهللا عليه وسلم والبعث بعد املوت وحنو ذلك

بعض مسائل أصول الدين مثل مسألة رؤية اهللا يف اآلخرة وخلق القرآن : مصيب ومن أخطأه فهو كافرالنوع الثاين
وخروج املوحدين من النار وما يشابه ذلك فقيل يكفر املخالف ومن القائلني بذلك الشافعي فمن أصحابه من محله 

الرسول  على ظاهره ومنهم من محله على كفران النعم وشرط عدم التكفري أن يكون املخالف مصدقا مبا جاء به
صلى اهللا عليه وسلم والتكذيب املكفر أن ينفي ما أخرب به الرسول ويزعم أن ما قاله كذب حمض أراد به صرف 

الفروع املعلومة من الدين بالضرورة كفرضية الصلوات : الناس عن شيء يريده كذا قال الغزاليالنوع الثالث
  فقد كفراخلمس وحرمة الزنا فهذا ليس موضعا للخالف ومن خالف فيه 

الفروع االجتهادية اليت قد ختفى أدلتها فهذه اخلالف فيها واقع يف االمة ويعذر املخالف فيها خلفاء : النوع الرابع
وهو . األدلة أو تعارضها أو االختالف يف ثبوهتا وهذا النوع هو املراد يف كالم الفقهاء إذا قالوا يف املسألة خالف

ملعتد به يف األمور الفقهية فأما إن كان يف املسألة دليل صحيح صريح مل يطلع موضوع هذا البحث على أنه اخلالف ا
عليه اجملتهد فخالفه فإنه معذور بعد بذل اجلهد ويعذر أتباعه يف ترك رأيه أخذا بالدليل الصحيح الذي تبني أنه مل 

يصادف حمال وإمنا يعد يف مسائل يطلع عليه فهذا النوع ال يصح اعتماده خالفا يف املسائل الشرعية ألنه اجتهاد مل 
ما وقع من : اخلالف األقوال الصادرة عن أدلة معتربة يف الشريعةأدلة جواز االختالف يف املسائل الفرعيةأوال

ال : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب: روي البخاري عن ابن عمر قال: الصحابة يف غزوة بين قريظة
ال نصلي حىت نأتيها وقال : فأدرك بعضهم العصر يف الطريق فقال بعضهم" ين قريظةيصلني أحد العصر إال يف ب

اتفاق : بل نصلي مل يرد منا ذلك فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهمثانيا: بعضهم
ل يف العبادات الصحابة يف مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق اآلخر على العمل باجتهادهم كمسائ

ومعجم املصطلحات ، ٢٩٤ -٢٩١أنظر املوسوعة الفقهية . والنكاح واملواريث والعطاء والسياسة وغري ذلك
 ١٨١ولب األصول على مجع اجلوامع ص ، ٢/٣٥النظم املستعذب : ومن مصادره، ٤٥، ٢/٤٤واأللفاظ الفقهية 

ووجب وجاء يف القاموس أن احلق يطلق على  خالف الباطل وهو مصدر حق الشيء حيق إذا ثبت: احلق يف اللغة
املال وامللك واملوجود الثابت ومعىن حق األمر وجب ووقع بال شك وعرفه اجلرجاين بأنه الثابت الذي ال يسوغ 

النصيب والواجب واليقني وحقوق : إنكاره واحلق اسم من أمساء اهللا تعاىل وقيل من صفاته ومن معاين احلق يف اللغة
  .هالعقار مرافق

أريد اللفظ فغري املسمى ألنه يتألف من أصوات وحروف واملسمى ال يكون كذلك، وإن أريد به ذات الشيء فهو 
عني املسمى لكنه مل يشتهر هبذا املعىن، وأما لو أريد باالسم الصفة النقسم انقسامها فيكون عني املسمى يف الواحد 

علم " اهللا"ال غريا يف حنو احلي والسميع وسائر صفات الذاتوالقدمي وغريه يف كاخلالق والرازق، ويكون ال عينا و
الواجب الوجود إخل تعيني للموضوع له، : على الذات الواجب الوجود املستحق جلميع احملامد فهو جزئي، وقولنا

ملعارف إن الواجب الوجود كلي فال يكون املوضوع له معينا، فال تفيد ال إله إال اهللا التوحيد وهو أعرف ا: فال يقال
واالسم األعظم أيضا عند أكثر أهل العلم، وعدم االستجابة لكثريين لعدم استجماعهم شروط الدعاء اليت من 

إن بعض اجلبارين عزم أن يسمي ولده بلفظ اهللا فابتلعته األرض، : مجلتها أكل احلالل مل يتسم به غريه تعاىل، ويقال
أصله اله بالتنوين عند : اجلاللة الذي تركبت منه، فقيل اختلف يف أصل لفظ. نزلت عليه نار فأحرقته: وقيل

الكوفيني مصدر اله يليه ليها والها إذا احتجب أو ارتفع ألنه تعاىل حمجوب عن إدراك األبصار ومرتفع عن كل 



شيء وعما ال يليق به، مث أدخل عليه األلف والالم وأدغم وفخم فصار اهللا، وعلى هذا فهو غري مشتقوعند 
إله بالتنوين فيكون وصفا ألنه اسم مفعول كما يدل عليه قوله بعد ومعناه املعبود، وعلى هذا فيكون  البصريني

مشتقا، مث أدخلت عليه أل فصار اإلله، مث حذفت اهلمزة وأدغم وفخم، ومعناه قبل دخول أل عليه يطلق على 
قبل اإلدغام واحلذف غلبته حتقيقية وبعدمها املعبود مطلقا، وبعد دخوهلا يصري علما بالغلبة على الذات العلية، لكن 

تقديرية، والفرق بينهما أن التحقيقية اللفظ أطلق بالفعلي على غري ما غلب فيه من األفراد، والتقديرية اللفظ فيها 
  صاحل

  ـــــــ
  :واحلق يف االصطالح يأيت مبعنييني

ديان واملذاهب باعتبار اشتماهلا على ذلك ويقابله هو احلكم املطابق للواقع ويطلق على األقوال والعقائد واأل: األول
بأنه : فأما حق اهللا فقد عرفه التفتازاين. حق اهللا وحق العباد: أن يكون مبعىن الواجب الثابتوهو قسمان: الباطلواآلخر

ا قال ابن ما يتعلق به النفع العام للعامل من غري اختصاص بأحد فينسب إىل اهللا تعاىل لعظم خطره ومشول نفعه أو كم
وأما حق العبد فهو ما يتعلق به . حق اهللا ماال مدخل للصلح فيه كاحلدود والزكوات والكفارات وغريها: القيم

وأما حقوق العباد فهي اليت تقبل الصلح واإلسقاط واملعاوضة : مصلحة خاصة له كحرمة ماله أو كما قال ابن القيم
، ٥٥املصباح املنري حقق ص : ومن مصادره، ٥٨٠ -١/٥٧٨عليها أنظر معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية 

  .٢١٦وأنيس الفقهاء ص 

إلطالقه على أفراد كثرية على تقدير وجودها، لكن مل يوجد إال الفرد املستعمل فيه اللفظ كلفظ اجلاللة، فإن ذات 
ن أصل اهللا إله وهو قول الباري واحدة وحقيقة الغلبة قصر اللفظ على بعض مسمياته إما حتقيقا أو تقديرا، وعلى أ

البصريني وإنه وصف، فاختلف فيما اشتق منه فقيل من أله يأله أالهة وألوهة مبعىن عبد، وقيل من أله إذا حتري؛ ألن 
العقول تتحري يف معرفته، أو من أهلمت إىل فالن أي سكنت إليه ألن القلوب تطمئن بذكره واألرواح تسكن إىل 

ن أمر نزل إليه، وقيل غري ذلك كما يف البيضاوي، فعلم مما قررنا أن املختلف فيه معرفته، أو من أله إذا فرغ م
باالشتقاق وعدمه إمنا هو أصل لفظ اجلاللة ال لفظها، خالفا ملا جرى عليه األلسنة ويف عبارة كثري من املؤلفني، 

تعلق إال لفظ اجلاللة فإنه ال يصح إال ونقل األستاذ أبو القاسم القشريي أن مجيع أمسائه تعاىل صاحلة للتخلق هبا أو ال
للتعلق، ومعىن التعلق االعتماد والتوكل عليه واالفتقار إليه ومعىن التخلق االتصاف فإن حنو الرمحن واحلليم ميكن أن 

الئل أي البالغ يف الرمحة واإلنعام ألنه املنعم جب" الرَّْحَمنِ"يتصف مبعنامها بعض املؤمنني حنو فالن حليم أو عنده رمحة
املنعم بدقائق النعم، والرمحن والرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحم كالعليم من علم، " الرَِّحيمِ"النعم 

واستعملتا جمازا يف الكثرة كسائر صفات اهللا اليت على صيغة املبالغة كغفور وشكور وال مبالغة فيها، ألن املبالغة 
قه، وال يصح ذلك إال فيما يقبل الزيادة والنقص، وصفاته تعاىل منزهة عن احلقيقية إثباتك للشيء أكثر مما يستح

الفعل املتعدى إذا أريد : الصفة املشبهة إمنا تصاغ من الالزم ورحم متعد، ألنا نقول: ذلك لبلوغها الغاية، وال يقال
تشتق منه الصفة املشبهة أو ينزل به املدح أو الذم جيعل الزما مبنزلة فعل الغريزة، فينقل إىل باب فعل بضم العني مث 

منزلة الالزم، والفرق بني ما نزل منزلة الالزم وما جعل الزما أن األول متعد للمفعول لكن بقطع النظر عن مفعوله 
فال يذكر وال يقدر، وأما الثاين فهو غري متعد والرمحة املفهومة من رمحن ورحيم لغة رقة يف القلب وانعطاف تقتضي 

ان، وهذا املعىن حمال يف حقه تعاىل، فيجب محله يف حقه تعاىل على الغاية ال على املبدأ، فالتفضل التفضل واإلحس
واإلحسان غاية الرمحة والرقة مبدؤها، وكذا سائر أمساء اهللا املأخوذة من حنو ذلك إمنا تؤخذ يف حقه باعتبار الغايات 



حقه إرادة التفضل بناء على أهنا صفة ذات أو نفس  اليت هي أفعال دون املبادئ اليت هي انفعاالت، فالرمحة يف
التفضل بناء على أهنا صفة فعل، فهي جماز مرسل يف اإلحسان أو يف إرادته بإطالق اسم السبب على املسبب أو 

  استعارة متثيلية، وهي ما يكون وجه الشبه فيها منتزعا من

هلم فعمهم معروفه فأطلق عليه االسم وأريد غايته  عدة أمور، بأن ميثل حاله تعاىل حبال ملك عطف على رعيته ورق
اليت هي اإلحسان أو إرادته، ومن هنا يؤخذ أن الرمحن جماز ال حقيقة له على نزاع بينهم من فن البيان يطول 

خبالفهما، والذات مقدمة على الصفات، وقدم الرمحن على . ذكرهوإمنا قدم اهللا على الرمحن الرحيم ألنه اسم
واملختص املعرف باأللف والالم  ٢مقدم على العام ١منها اختصاصه بالبارئ خبالف الرحيم، واخلاص: رالرحيم ألمو

فال يرد ال زلت رمحانا، أو أن املراد ال زلت ذا رمحة، فهو على حذف مضاف كما قاله ابن مالك، واعترض اجلواب 
ن زيادة البناء تدل على زيادة املعىن كما يف بأنه من تعنتهم يف كفرهم فإنه غري مسلمومنها أبلغيته دون الرحيم أل

قطع وقطع بالتشديد وال ينتقض حبذر وحاذر، ألن هذا أكثري أو مشروط باحتاد نوع االمسية، وحذر صفة مشبهة 
من صيغ املبالغة، وحاذر اسم فاعل، وأبلغية الرمحن إما باعتبار الكمية اليت هي إفراد مدلوله التضمين وهو الرمحة، 

إنه علم أو صار كالعلم من حيث : اعتبار الكيفية اليت هي قوة مدلوله التضمين وعظمته يف نفسهومنها أنه قيلوإما ب
ومنها ما . إنه ال يوصف به غريه؛ ألنه وصف ملن وسعت رمحته كل شيء، وهذا ال يصدق على شيء من املخلوقات

  تقدم من أن
  ـــــــ

ضد عم واختص مثله واخلاصة : فهو خاص من باب قعد من خص الشيء خيصه خصوصا: اخلاص يف اللغة ١
هو ما وضع لواحد منفرد أو كثري حمصور سواء أكان الواحد باعتبار : خالف العامةويف اصطالح األصوليني

الشخص كزيد أو باعتبار النوع كرجل وفرسوإذا ورد يف النص لفظ خاص ثبت احلكم ملدلوله ما مل يقم دليل على 
 آخر منه وإن تعارض اخلاص مع العام بأن دل كل منهما على خالف ما يدل عليه اآلخر فذهب تأويله وإرادة معىن

الشافعية إىل أن اخلاص خيصص العام سواء علم أن اخلاص متأخر عن العام أم تقارنا أم علم تأخره عن اخلاص أم 
إن تأخر العام نسخ اخلاص وإن إن تأخر اخلاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه و: وقال احلنفية. جهل التاريخ

هو : العام ٦٢، ١٩/٥أنظر املوسوعة الفقهية . إال أن يترجح أحدمها على اآلخر مبرجح. جهل املتقدم جيب التوقف
لفظ يتناول أفرادا : اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له بوضع واحد من غري حصروعرف بعض األصوليني العام بأنه

أن العام هو اللفظ املتناول والعموم تناول اللفظ ملا : مولوالفرق بني العموم والعاممتفقة احلدود على سبيل الش
صلح له فالعموم مصدر والعام اسم فاعل مشتق من هذا املصدرومها متغايران ألن املصدر الفعل والفعل غري الفاعل 

  .٣١/٥أنظر املوسوعة الفقهية 

رمحن املنعم باجلالئل ليكون كالتتمة والرديف له، وإمنا اختصت الرحيم معناه املنعم بدقائق النعم، فذكر بعد ال
البسملة هبذه األمساء ليعلم العارف أن املستحق ألن يستعان به يف جمامع األمور هو املعبود احلقيقي الذي هو موىل 

بشيء، وعليه  زائدة فال تتعلق: واختلف يف الباء من بسم اهللا فقيل. النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقريها
فاسم مبتدأ مرفوع تقديرا وخربه حمذوف تقديره اسم اهللا مبتدأ به أو مستعان به، والصواب أهنا أصلية متعلقة 

األوىل منها كونه فعال خاصا : مبحذوف يصح كونه امسا أو فعال خاصا أو عاما مقدما أو مؤخرا، فهذه مثانية أوجه
 العمل لألفعال، وملا يف تقدير االسم من زيادة اإلضمار ألنه يضمر يف ١مؤخراأما أولوية كونه فعال فألن األصل



املضاف واملضاف إليه، ومتعلق اجلار واجملرور إن جعل خربا، وإن مل جيعل اجملرور خربا حيتاج إىل تقدير خرب، 
يف شيء يضمر فاحلاصل أنه حيتاج إىل ثالثه أمور خبالف الفعل وفاعله فإهنما كلمتان، وكونه خاصا ألن كل شارع 

ألنه } إِيَّاَك َنعُْبُد{ما جتعل التسمية مبدأ له وكونه مؤخرا عن الرمحن الرحيم، ألن تقدمي املعمول ههنا أوقع كما يف 
باسم الالت باسم العزى، فقصد : أهم وأدل على االختصاص، ألن املشركني كانوا يبدءون بأمساء آهلتهم فيقولون

ء لالهتمام والرد عليهم، فنكتة التقدمي االهتمام عند النحويني وإفادة االختصاص املوحد ختصيص اسم اهللا باالبتدا
  ويعرب عنه باحلصر عند

  ـــــــ
األصل جيمع على أصول وقد كثر استعمال األصل فاستعمل يف كل ما يستند إليه غريه ويبتين عليه من حيث إنه  ١

لجدار والنهر أصل للجدول وسواء أكان اإلبتناء حسيا يبتين عليه ويتفرع عنه فاألب أصل للولد واألساس أصل ل
كما مثل أم عقليا كابتناء املدلول على الدليلويطلق األصل يف االصطالح مبعان ترجع كلها إىل استناد الفرع إىل 

  :أصله وابتنائه عليه ومن تلك املعاين االصطالحية
 -٥ما يقابل األوصاف  -٤. وهو احلالة املاضية املستصحب -٣القاعدة الكلية -٢الدليل يف مقابلة املدلول  -١

وعلى أصل  -٧. على املبدل منه يف مقابلة البدل -٦. أبيه وأمه وأجداده وجداته وإن علوا: وعلى أصول اإلنسان
وعلى األصول يف باب البيوع وحنوها األشجار والدور وحنو ذلك يف مقابلة الثمرة  -٨القياس احملل املقيس عليه 

وعلى األصل يف  -١٠. وعلى أصول املسائل يف املرياث خيرج منه فرض املسألة أو فروضها بال كسر -٩واملنفعة 
الشيخ املروي عنه يف مقابلة الفرع وهو الراوي أو النسخة املنقول منها يف مقابلة النسخة : باب رواية األخبار

دم يف دراسته أنظر املوسوعة الفقهية وعلى أصول كل علم مبادئه والقواعد العامة اليت تستخ -١١. املنقولة
وإحكام ، ١٢٢ومن مصادره الكليات ص ، ٢٠٤، ١/٢٠٣ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، ٥٦، ٥/٥٥

  .٥٢الفصول ص 

البيانيني، واملراد أن املقصود بالذات للنحويني االهتمام، واملقصود بالذات للبيانيني احلصر، فال ينايف أن كال من 
خيالف غريه فيما يدعيه بل لكل مقصود بالذات، والفرق بني االهتمام واحلصر أن احلصر يقتضي الرد  الفريقني ال

على مدعي الشركة أو العكس خبالفه االهتمام ال يقتضي ردا، ألن اإلنسان قد يهتم وال يرد على أحد، وأما 
معىن االختصاص هنا جعل التأليف خمتصا  اختصاص بسم اهللا باالبتداء ومحله من بني أمساء اهللا خمتصا هبفاحلاصل أن

به دون غريه، فاحلاصل أن معىن االختصاص هنا جعل التأليف مقصورا على التربك أو االستعانة بامسه تعاىل، ال 
التربك أو االستعانة باسم الالت أو العزى وهو من باب قصر األفراد، ألنه خياطب به من يعتقد الشركة، والكفار 

َما َنعُْبُدُهْم إِلَّا {: ون بأمساء آهلتهم للتربك لالختصاص ال العترافهم بصحة التربك بامسه تعاىل لقوهلمإمنا كانوا يبدء
ومسلم الفرق بني قصر األفراد والقلب بأن األول خياطب به من يعتقد ]٣٠: الزمر[} ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى

: العلق[} اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{قيدنا التقدمي هبا هنا لالحتراز عن حنو الشركة، والقلب خياطب به من يدعي العكس، و
فإن تقدمي العامل فيه أوقع وأبلغ، ألن املقام يقتضي تقدمي العامل ملا قيل من أهنا أول سورة أو أول آية من سورة ] ١

لعارضة تقدم مراعاهتا على الذاتية، نزلت، فكان األمر بالقراءة أهم وإن كان ذكر اهللا أهم يف نفسه، ولكن األمهية ا
ألن العارضة يف مراعاهتا بالغة ليست للذاتية، ألن بالغة الكالم مطابقة ملقتضى احلال، أو أن بسم ربك متعلق باقرأ 
الثاين تعلق املفعولية ودخلت فيه الباء مع تعدي الفعل بنفسه للداللة على التكرير، واقرأ األول ال مفعول له لتنزيله 

ما حكم حذف ذلك املتعلق هل الوجوب أو اجلواز؟ : فالن يعطيفإن قيل: لة الالزم فمعناه أوجد القراءة حنومنز



إن كان خاصا ودلت عليه قرينة ما جاز حذفه، والقرينة عليه هنا هي الشروع يف التأليف وأيضا : فاجلواب أن يقال
دل عليه قرينة فيجب ذكره ألنه ال حيذف إال ما علم، كثرة االستعمال مع فهم املعىن، خبالف ما لو كان خاصا ومل ت

ما : فأنت لدى حببوحة اهلون كائنفإن قيل. كائن أو مستقر فال جيوز ذكره اختيارا فال يرد: وأما إن كان عاما حنو
له حمل اجلار واجملرور يف مثل هذا؟ فاجلواب أن فيه تفصيال حمصله إن قدر العامل فعال كما يقوله الكوفيون كان حم

نصبا على املفعولية أو على احلالية من فاعل ذلك الفعل، والتقدير أؤلف متربكا أو مستعينا بسم اهللا الرمحن الرحيم، 
  وكذا لو قدر احملذوف

مصدرا مبتدأ على ما يقوله البصريون وعلقاه بنفس املبتدأ واخلرب حمذوف تقديره ابتدائي بسم اهللا ثابت أو حاصل 
املصدر وإبقاء عمله ألنه يتوسع يف الظرف واجملرور حبذف عاملهما، على أن اشتراط ذكر يلزم حذف : وال يقال

املصدر يف العمل إمنا هو يف عمله بطريق النيابة عن الفعل فما هنا عمله بسبب ما فيه من رائحة الفعل، هلذا جيوز 
عند عمله باحلمل على الفعل، وكذا لو  تقدميه عليه عند احملققني خالفا ملن منع، واشتراط الذكر والتقدمي إمنا هو

قدر تعلقه خبرب حمذوف، وأما لو جعل نفس اخلرب أو هو مع كائن جلاز احلكم على حمله بالرفع وبالنصب، أما احلكم 
. بالرفع فألنه يف حمل اخلرب، وأما بالنصب فألنه معمول لكائن احملذوف، ومن له أدىن معرفة بالعربية يدرك ذلك

جمرور باملضاف الذي هو اسم على الصحيح، والرمحن نعت اهللا بناء على أنه صفة، والرحيم كذلك، ولفظ اجلاللة 
وأما على علمية الرمحن فيكون بيانا أو بدال، والرحيم نعت له ال هللا لئال يلزم تقدمي البدل على النعت وهو ممتنع، 

وهذا اإلعراب : ال شيخ اإلسالم يف منت البسملةوجيوز أيضا جعل الرمحن نعتا هللا مع كونه علما نظرا ملعناه كما ق
: مستعمل عربية وقراءة، وجيوز قطع النعت هنا للعلم باملنعوت فريفع الرمحن الرحيم أو ينصبان قال يف اخلالصة
رفع : وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا واألوجه تسعة حاصلة من ضرب ثالثة، وهي

و جره يف الثالثة يف الرحيم اجملمع على جوازه منها جر اجلميع، وأما رفعهما أو نصبهما أو نصب الرمحن أو نصبه أ
  الرحيم أو رفعه مع جر الرمحن فيجوز عربية ال قراءة خبالف جره مع نصب الرمحن أو رفعه فيمتنع

احب البسيط من أن الصحيح ملا يلزم عليه من االتباع بعد القطع على طريقة ابن أيب الربيع، وأما على ما قاله ص
إن ينصب الرمحن أو يرتفعا فاجلر يف الرحيم قطعا : اجلواز فال منع، وما يف نظم شيخ مشاخينا األجهوري حيث قال

منعا وإن جير فأجز يف الثاين ثالثة األوجه خذ بياين فعلى إحدى الطريقتني لشهرهتا، وإال فالشيخ واسع االطالع 
  :يف الكالم على البسملة مشتملة على فائدتني: اعتتمةوأكثر إحاطة مبا طرق األمس

ال منافاة بني قول العلماء، ابتدأ املصنف كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز فإنه مفتتح هبا بإمجاع : إحدامها
ال من الصحابة قراءة وكتابة، وكذا يف أوائل السور خال سورة براءة، وبني قول مالك إهنا ليست آية من الفاحتة و

لو : لو كانت قرآنا لكفر جاحدها، ألنه يقال عليه: كل سورة الختالف العلماء فيها يف تلك األماكن، وال يقال
  ويف. كانت من غري القرآن لكفر مثبتها

وقد جياب عن املالكي بأنه أراد أن الكتاب العزيز ابتدأ هبا يف الكتابة أي وهذا ال يستلزم كوهنا قرآنا، : التتائي
روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عنه : ا يف تلك األماكن لالحتراز عنها يف آية النمل فإهنا آية قطعا ثانيتهماوقولن
من أراد أن ينجيه اهللا تعاىل من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم فيجعل اهللا له بكل : أنه قال

إن يب صداعا ال يسكن فابعث يل دواء : ي اهللا تعاىل عنهحرف جنة من كل واحدوروي أن رجال كتب إىل عمر رض
بسم : فبعث إيل قلنسوة، فكان إذا وضعها على رأسه سكن صداعه وإذا رفعها عاد الصداع إليه، ففتحها فإذا فيها



الة على اهللا الرمحن الرحيم، وإمنا أطلنا الكالم عليها ملس احلاجة إىل ما ذكرناوملا استحب بعض العلماء البداءة بالص
النيب صلى اهللا عليه وسلم وباحلمدلة لكل مصنف ومدرس وقارئ بني يدي شيخه سواء كان املبدوء أو املقروء فقها 

بلفظ اخلرب واملراد الطلب " وصلى اهللا : "أو حديثا أو غريمها ذكرمها عقب البسملة على ما يف بعض النسخ فقال
مطلقها، ألن الصالة من اهللا الرمحة ومن املالئكة االستغفار ومن غريهم أي أنزل يا اهللا الرمحة املقرونة بالتعظيم أو 

أي فائقنا وعظيمنا يف سائر خصال اخلري من ساد قومه يسودهم سيادة وهو " على سيدنا "التضرع والدعاء خبري 
ت الياء سيد وأصله سيود على وزن فيعل اجتمعت الواو والياء وسبقت إحدامها بالسكون قلبت الواو ياء وأدغم

يف الياء، ويطلق السيد على احلليم الذي ال يستفزه الغضب، وعلى الكرمي وعلى املالك وعلى الشخص الكامل 
: قال يف التحقيق. احملتاج إليه، وعرب بسيدنا إشارة إىل جواز استعماله فيه صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة وغريها

: يوسف[} َوأَلْفََيا َسيِّدََها{] ٣٩: آل عمران[} يِّداً َوَحُصوراًَوَس{: واستعماله يف غري اهللا كثري، قال تعاىل
واختلف يف إطالقه على اهللا تعاىل، فعن مالك منعه وقيل يكره وقيل جيوز، وال وجه ملنع استعماله يف غري اهللا ]٢٥

أنا سيد "و  ٢" كمقوموا لسيد: "ويف سعد ١" إن ابين هذا سيد: "تعاىل، فقد قال عليه الصالة والسالم يف احلسن
  بدل أو عطف بيانـــــــ" حممد " ٣" ولد آدم وال فخر

إن ابين هذا : "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للحسن: أخرجه البخاري كتاب الصلح باب: صحيح ١
أخرجه : صحيح ١٤١٠٢والنسائي حديث ، ٣٧٧٣والترمذي حديث ، ٤٢٩٠وأبو داود ، ٢٧٠٤حديث "سيد

ومسلم كتاب اجلهاد والسري ، ٣٠٤٣د والسري باب إذا نزل العدو على حكم رجل حديث البخاري كتا ب اجلها
 ١١١٨٤٣حديث  ٣/٢٢وأمحد ، ٥٢١٥وأبو داود حديث ، ١٧٦٨جواز قتال من نقض العهد حديث : باب

وأبو داود حديث . ٢٢٧٨أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا صلى اهللا عليه وسلم حديث : صحيح
  .١/٢٨١وأمحد ، ٤٣٠٨وابن ماجة حديث ، ٣١٤٨الترمذي حديث و، ٤٦٧٣

وهو علم منقول من اسم مفعول الفعل املضعف، مسي به أفضل اخللق نبينا صلى اهللا عليه وسلم لكثرة خصاله 
صلى اهللا على " و"احملمودة، واملسمي له جده عبد املطلب رجاء أن حيمده أهل السماء واألرض فحقق اهللا رجاءه

أي أتقياء أمته عليه الصالة والسالم كما هو قول مالك رضي اهللا عنه لتعميم الدعاء كما قاله األزهري " آله "
ومجاعة، خبالف باب الزكاة فإن املراد هبم أقاربه املؤمنني من بين هاشم واملطلب، وآل اسم مجع ال واحد له من لفظه 

جمل حتركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وقيل مشتق من آل يئول إذا رجع إليك بقرابة وحنوها أصله أول ك
أصله أهل قلبت اهلاء مهزة مث اهلمزة ألفا لوقوعها ساكنة بعد فتحة، ويشهد لألول تصغريه على أويل، والثاين 

تصغريه على أهيل، وال يضاف إال ملن له شرف ولو باعتبار الدنيا فيدخل آل فرعون، فال يقال آل اإلسكايف وحنوه 
صلى " و "صحاب احلرف الرذلة خبالف هل فيضاف إىل كل شيء وأضافه للضمري إشارة للجواز خالفا ملن منعمن أ

اسم مجع لصاحب عند سيبويه مبعىن الصحايب ومجع له عند األخفش وبه جزم اجلوهري " صحبه "اهللا أيضا على 
ه وسلم مؤمنا به ومات على كركب وراكب، والصحايب عرفا كما قال ابن حجر من لقي النيب صلى اهللا علي

اإلسالم، واملراد باللقاء ما هو أعم من اجملالسة واملماشاة، ووصول أحدمها إىل اآلخر وإن مل يكامله ويدخل فيه رؤية 
الصحايب من رأى النيب : أحدمها إىل اآلخر، سواء كان اللقاء بنفسه أو بغريه، والتعبري باللقاء أوىل من قول بعضهم

وسلم ألنه خيرج ابن أم مكتوم وحنوه من العميان وهم صحابة بال تردد، وقويل مؤمنا كالفصل خيرج صلى اهللا عليه 
من حصل له اللقاء يف حال كفره، وقويل به فصل ثان خيرج به من لقيه مؤمنا بغريه من األنبياء، لكن هل خيرج من 

خ اإلسالم اعتبار لقيه بعد نبوته، ونقل من كالم لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ومل يدرك البعثة فيه نظر، والذي مال إليه شي



ابن حجر ما يدل عليه، واعترب مجاعة التمييز وألغاه آخرون، وجزم اجلالل بعد عيسى ابن مرمي عليه الصالة 
عيسى ابن مرمي نيب وصحايب فإنه رأى النيب : والسالم من الصحابة، ونقل عن بعضهم عد اخلضر وإلياسقال الذهيب

يه وسلم فهو آخر الصحابة موتا، وهذا مبين على أنه ال يشترط يف اللقى التعارف، وقد اعتربه آخرون صلى اهللا عل
فأخرجوهم واحلق الدخول، وملا اشتهر عند بعض الشيوخ كراهة إفراد الصالة عن السالم وإن كان خارج املذهب 

  أي على حممد وآله" وسلم . "على ما لبعضهم مجع املصنف بينهما فقال بالعطف على صلى اهللا

وصحبه، وما قيل من كراهة الصالة والسالم على غري األنبياء واملالئكة فذلك على وجه االستقالل، واجلملة خربية 
لفظا إنشائية معىن قصد هبا التضرع إىل اهللا تعاىل بأن يرحم وحييي نبيه، واملراد برمحته لنبيه زيادة تكرمة له وإنعام، 

طيب حتية وإعظامفإن قيل مما جيب اعتقاده أن اهللا تعاىل أفاض على نبيه حممد صلى اهللا عليه وبالسالم عليه تأمينه ب
وسلم كل كمال لبشر أو ملك حىت مل يبق كمال منها إال وقد أفيض عليه فأي شيء يطلب حصوله له؟ فاجلواب 

ك على طريقة الشكر له منا أن ذل: منها أن أمره سبحانه وتعاىل إيانا بالصالة عليه حمض تعبدومنها: من أوجه
أن ذلك لطلب كمال يف سعة كرمه تعاىل، علق حصوله على : للمكافأة له عليه الصالة والسالم ملا يف الوسعومنها

: الصالة مثال ألنه يلزم من مجعه للكماالت املفرقة يف امللك والبشر أن ال يكون عنده تعاىل زيادة ولذلك يقولون
هر أن فائدة الصالة عائدة علينا بسببه صلى اهللا عليه وسلم حال حياته وبعد وفاته ملا الكامل يقبل الكمال، واألظ

الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم مشتملة " تتمة "ورد من أنه إذا صلى عليه أحدنا صالة صلى اهللا عليه هبا عشرا
الم قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه على بيان فوائدها وهي أهنا مقبولة من كل مؤمن ملا ورد من أن جربيل عليه الس

وسلم إن من األعمال مقبوال ومردودا إال الصالة عليك فإهنا مقبولة غري مردودة وقد روي أن الدعاء موقوف بني 
وسئل الشيخ السنوسي عما تقدم : السماء واألرض حىت يبدأه الداعي وخيتمه بالصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم

 صلى اهللا عليه وسلم مقبولة غري مردودة هل هو صحيح؟ فأجاب بأنه مشكل إذ لو قطع من كون الصالة على النيب
بقبوهلا لقطع للمصلي عليه صلى اهللا عليه وسلم حبسن اخلامتة، وجياب بأن معىن القطع بقبوهلا إذا ختم للمصلي 

ما وإن مات صاحبها على باإلميان وجد حسنتها قطعا مقبولة من غري ريب، خبالف سائر احلسنات ال وثوق بقبوهل
اإلميان، وحيتمل أن قبوهلا على القطع إذا صدرت من صاحبها حمبة يف املصطفى فيقطع بانتفاعه هبا يف اآلخرة ولو 
بتخفيف العذاب عنه إن قضى عليه به ولو على سبيل اخللود لعظم حمبته صلى اهللا عليه وسلم، وانتفاع أيب هلب 

ابه يوم االثنني لعتقه مبشرته بوالدته صلى اهللا عليه وسلم فإذا حصل انتفاعها حبب بسقيه يف نقرة إيهامه وختفيف عذ
طبيعي وكان لغريه تعاىل فكيف حبب املؤمن له صلى اهللا عليه وسلم؟ انتهى من كفاية احملتاجوهلا فضائل ال حتصى 

لصالة على رسول اهللا صلى اهللا من سره أن يلقى اهللا وهو عنه راض فليكثر من ا: "فمنها قوله صلى اهللا عليه وسلم
  أكثروا من الصالة علي: "وقال أيضا عليه الصالة والسالم ١"عليه وسلم

  ـــــــ
  .مل أقف عليه ١

والكثرة كما قال بعض أقلها ثالمثائة وفضلها مشهور حىت ورد أهنا أحمق  ١"فإهنا حتل العقد وتكشف الكرب
وحكم الصالة والسالم على سيدنا  ٢م علي أفضل من عتق الرقابللذنوب من املاء البارد للنار، وورد إن السال

حممد صلى اهللا عليه وسلم الوجوب يف العمر مرة وكذلك احلمد هللا، وما زاد على ذلك فهو مستحب أو سنة، ومما 
هو واجب يف العمر مرة االستغفار والتهليل والتسبيح والتكبري والتعوذ واحلوقلة، هكذا قال بعض شراح أم 



فسبح وكرب فاستعذ باهللا، ويتأكد احلث عليها يوم : اهني، واستدل على ذلك بورود املذكورات بصيغة األمر حنوالرب
إن الصالة عليه ليلة اجلمعة أفضل : اجلمعة وليلتها ألهنا يف ليلة اجلمعة ويومها أفضل من نفسها يف غريمها حىت قيل

ليها عند ذكره والثناء عليه ويف آخر الدعاء ويف آخر الكتاب، من قراءة القرآن يف تلك الليلة، كما يتأكد احلث ع
ولكن ال حيصل ثواهبا للمصلي إال إذا قاهلا بقصد الدعاء والتحية، فال يثاب البياع عليها إذا قاهلا ليعجب غريه من 

ء وعند اجلماع حسن بضاعته؛ ألنه يكره له قوهلا يف تلك احلالة، كما تكره عند الذبح والعطاس ويف احلمام واخلال
ويف املواضع القذرة وعند األكل والشرب، فتلخص أهنا قد جتب وقد حترم كقوله عند فعل حمرم، وقد تكره وقد 

كتبه املصنف وهي جائزة ملن بلغ " قال أبو حممد "تستحب وال يتأتى فيها اإلباحة، وثبت يف بعض النسخ القليلة لفظ
ا أو كبريا، وإلشعارها بالتعظيم امتنع تكنية الكافر املبتدع والفاسق إال درجة التعظيم سواء كان ذكرا أو أنثى صغري

إذا مل يعرف إال هبا، أو خيف من ذكره بامسه فتنة، فقد كين عبد العزى بأيب هلب ألنه ال يعرف إال هبا أو كراهة يف 
ل قبل عصيانه عزازيل، امسه حيث جعل عبد الصنم، وكين إبليس بأيب مرة وبأيب الغمر وبأيب كردوس وعلمه األص

أتى أمر اهللا، والكثري أهنا من وضع التالمذة؛ ألن املصنف سيذكرها يف آخر : وعرب بقال لتحقق وقوع املقول حنو
اسم املصنف فهو بدل أو عطف " عبد اهللا "الكتاب، وعليه فالتعبري يقال يف حمله ولذلك أكثر النسخ على حذفها هنا

بن ورفعه ألنه صفة لعبد اهللا، وأيب زيد كنية أليب املصنف وامسه عبد الرمحن، وقيل حبذف ألف ا" بن أيب زيد "بيان
  امسه عبد اهللا بن بالل بن عبد الرمحنـــــــ

، ١/٧٦٠واملقاصد احلسنة ، ١/٣٢٨والفوائد اجملموعة ، ٢/٣٩أنظر كشف اخلفاء : موضوع ٢مل أقف عليه ١
  .١/١٧٥وأسىن املطالب ، ١/٧٥والنخبة البهية ، ١/١٢٨واجلد احلثيث ، ١/٢٣٥واألسرار املرفوعة 

بالرفع نعت لعبد اهللا، والقريواين نسبة للقريوان بلدة معروفة باملغرب نسب املصنف إليها ألهنا مسكنه " القريواين"
ومولده رضي اهللا عنه سنة ست عشرة وثلثمائة، وتويف سنة ست وتسعني وثلثمائة، فعمره حينئذ مثانون سنة على ما 

له بعض الشراح، ومناقب املصنف كثرية شهرية منها كثرة حفظه وديانته وكمال ورعه وزهده، وكان ممن من اهللا قا
عليه بسعة املال وبسطة اليد، ويقال إن من عمل بكتابه بعد قراءته جيمع اهللا فيه من األوصاف احلسان ما كان يف 

يروي عن سحنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتني املصنف أو معظمها، ومن أعظم أوصافه علو سنده؛ ألنه كان 
وعن مالك بثالث، وكان يعرف مبالك الصغري وخبليفة مالك، وكان يقال فيه قطب املذهب، وباجلملة فاملصنف إمام 

عظيم مجع يف كتابه هذا ما جيب على املكلف معرفته من عقائد اإلميان وأحكام العبادات واملعامالت ومما يسن أو 
اآلداب، وملا ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا وهو الذي مل يسبقه شيء، ابتدأ باحلمدلة ابتداء إضافيا وهو  يندب من

ومل يقل للخالق أو الرازق ألن : أي مملوك ومستحق هللا" احلمد هللا: "الذي يتقدم أمام املقصود سبقه شيء أم ال فقال
ليه غريه وال يضاف إىل غريه، فيقال الرمحن مثال اسم اهللا وال لفظ اجلاللة جامع ملعاين األمساء والصفات، إذ يضاف إ

يقال اهللا اسم الرمحن، وأيضا لإلشارة إىل استحقاقه احلمد لذاته ألنه لو قال احلمد للخالق أو الرازق لتوهم أن 
إلفادة االمسية استحقاقه احلمد إمنا هو لكونه خالقا أو رازقا، وعرب باجلملة االمسية دون الفعلية كحمدت أو حنمد 

  :ثالث فوائد
: الداللة على استحقاق املوىل احلمد، ولشمول لفظ احلمد للقدمي واحلادث وصريورة اللفظ حمض صدقبيان األوىل

أن لفظ : أن محدت أو حنمده حمض إخبار وليس فيه داللة على استحقاق املوىل احلمد لفقد آلة التعريفوبيان الثانية
أن محدت أو حنمد خرب فإن صدر منه فهو صدق وإال كان : ى احلادث فقطوبيان الثالثةمحدت أو حنمد إمنا يدل عل

كذبا خبالف قوله احلمد هللا فهو صدق محده أو مل حيمده، واختلف يف األلف والالم يف احلمد فقيل للجنس ويعرب 



رفا فالالم اجلنس يكون حمصورا عنها فالالم احلقيقة، فتفيد قصر احلمد على اهللا للقاعدة وهي أن املبتدأ إذا كان مع
  .يف املسند وعكسه عكسه، واختصاص اجلنس باهللا يوجب اختصاص مجيع أفراد احلمد هللا

وقيل لالستغراق وقيل للعهد، ومعىن كوهنا لالستغراق داللتها على أن أفراد احملامد األربعة ومها القدميان واحلادثان 
ق املوىل احلمد الذي هو الثناء، ألن احلمد إن كان قدميا فهو وصفه هللا، ومعىن كوهنا للجنس داللتها على استحقا

وإن كان حادثا فهو خلقه، فتعني استحقاقه للحمد دون غريه، وأما محد الناس بعضهم لبعض على اإلحسان املشار 
حلادث جماز ألن فهو يف احلقيقة محد هللا، فاستعماله يف حق ا" من مل حيمد الناس مل حيمد اهللا: "إليه يف احلديث وهو

املنعم احلقيقي هو اهللا تعاىل فهو املستحق للحمد، ألن توحيد العباد لإلحسان لغريهم إمنا هو من اهللا تعاىل، ومعىن 
كوهنا للعهد داللتها على احلمد الذي صدر من املوىل يف األزل، وذلك أن اهللا تعاىل ملا علم عجز خلقه عن كنه محده 

ابة عن خلقه قبل أن حيمدوه، وهذا بناء على أن العهد ذكري أو الذي قدره اهللا يف ذهن محد نفسه بنفسه يف أزله ني
آدم مث نطق به بناء على أن العهد ذهين، ومجلة احلمد هللا خربية لفظا إنشائية معىن حلصول احلمد هبا مع اإلذعان 

أنت حر وقم، : ارج بالتلفظ به حنوملدلوهلا، وجيوز أن تكون موضوعة شرعا لإلنشاء وهو كالم حيصل مدلوله يف اخل
اإلنشاء يتبعه مدلوله : واخلرب كالم حيصل مدلوله يف اخلارج قبل النطق به والتلفظ به حكاية له، وهذا معىن قوهلم

منها حصول احلمد بالتكلم هبا مع اإلذعان : واخلرب يتبع مدلوله، وإمنا كانت مجلة احلمد هللا إنشائية معىن ألمور
أن قائل احلمد هللا ال يقصد به اإلخبار عن محد غريه وإمنا يقصد إجياد احلمد منه له تعاىل، كما إذا قال : ملدلوهلاومنها

أن وصف املتكلم : لعبده أنت حر إمنا يقصد إجياد العتق وصدوره منه وذلك ال ميكن إال جبعل اجلملة إنشائيةومنها
حلمد هللا، كما أن وصف العبد باحلرية إمنا حيصل بقوله أنت حر هللا تعاىل بأنه مستحق جلميع احملامد إمنا حيصل بقوله ا

إن املتكلم يثاب على قوله احلمد هللا بناء على كونه حامدا به، ولو كانت اجلملة خربية : وذلك عالمة اإلنشاءومنها
معارضا به الشيخ مل يثب، إذ الثواب إمنا هو على الثناء على اهللا به ال على اإلخبار، وهذا ما قرره اجلالل احمللي 

عالء الدين ومن تبعه القائلني بأهنا خربية لفظا ومعىن، وأن املخرب بأن احلمد هللا مثن عليه فيحصل له الثواب مبحض 
اخلرب، وحقيقة احلمد اللفظي لغة الثناء باجلميل على اجلميل االختياري حقيقة أو حكما على جهة التعظيم والتبجيل 

الفضائل وهي املزايا غري املتعدية أو بالفضائل وهي املزايا املتعدية، ومعىن كوهنا متعدية ظاهرا وباطنا، وسواء تعلق ب
  .احلسن والعلم والشجاعة: أنه يتوقف حتققها على تعلقها بالغري، مثال القاصرة

ا جياوز اإلنعام والكرم، وهبذا علمت أنه ليس املراد تعدي ذوات الكماالت ألنه ال شيء من ذواهت: ومثال املتعدية
حمله، وليس املراد تعدي األثر أيضا ألن العلم والقدرة يتعدى أثرمها إىل الغري مع حكمنا عليهما بالقصور، وإمنا 

املراد بالتعدي توقف اتصاف املوصوف به على وصول األثر للغري، والقاصرة ما يصح اتصاف موصوفه به ولو مل 
شجاعة، فإنه يصح الوصف هبما ولو مل يتعد أثرمها للغري، ألن العلم يتعد أثره للغري، وإن كان يتعدى حنو العلم وال

حممود به وحممود : يظهر بنحو السؤال مثال، والشجاعة بنحو اإلقدام على احلروبواحلمد يتوقف على مخسة أمور
وجه فاحملمودية صفة تظهر اتصاف شيء هبا على . عليه وحامد وحممود وما يدل على اتصاف احملمود باحملمودية

خمصوص، وجيب أن تكون صفة كمال شرعا عند صاحب العقل السليم، وال يشترط يف احملمودية به كونه اختياريا، 
فلو وصفه باحلسن الذايت مع بقية املعتربات يف احلمد كان محدا وأما األمر الثاين، وهو احملمود عليه فهو ما كان 

 وأن يكون اختياريا ولو حكما ليشمل محد اهللا تعاىل على الوصف باجلميل بإزائه ومقابلته، وجيب أن يكون كماال
وأما األمر الرابع وهو احملمود فال بد أن يكون فاعال . صفاهتوأما األمر الثالث وهو احلامد فهو من يتحقق احلمد منه



اصطالحا : وأما األمر اخلامس فهو ذكر ما يدل على اتصاف احملمود باحملموديةوأما معناه. خمتارا حقيقة أو حكما
فهو فعل ينبئ عن تعظيم املنعم بسبب كونه منعما، والشكر لغة هو احلمد اصطالحا، وأما الشكر اصطالحا فهو 

صرف العبد مجيع ما أنعم اهللا به عليه من مسع وبصر وغريمها إىل ما خلق له وأعطاه ألجله، وظاهر كالم السعد يف 
ه، وكالم الفخر الرازي يف تفسري الفاحتة تقييدها بوصلها الشكر اللغوي مشوله النعمة الواصلة للشاكر وغري

للشاكر، وأما املدح فهو لغة الثناء باللسان على اجلميل مطلقا على جهة التعظيم، واصطالحا اختصاص املمدوح 
بنوع من الفضائل أو الفواضل، فبني احلمد اللغوي والشكر اللغوي عموم وخصوص من وجه لصدقهما بالثناء 

يف مقابلة إحسان، وانفراد الشكر املذكور بصدقه بغري اللسان يف مقابلة إحسان، فمورد احلمد أخص  باللسان
فيحلم أعم، والشكر بعكسه وبينه وبني احلمد العريف عموم وخصوص من وجه أيضا ملساواة احلمد العريف للشكر 

 تعاىل ولغريه واختصاص متعلق اللغوي، وبينه وبني الشكر العريف عموم وخصوص مطلق لشمول فيحلم احلمد هللا
  .الشكر به تعاىل، وبينه وبني املدح اللغوي عموم وخصوص مطلق أيضا لصدق احلمد باالختياري فقط

وصدق املدح باالختياري وغريه، وبينه وبني املدح العريف كذلك ملا تقدم، وبني الشكر اللغوي واحلمد العريف تساو، 
وص مطلق لصدق اللغوي بالنعمة فقط وصدق العريف هبا وبغريها، وبينه وبني وبينه وبني الشكر العريف عموم وخص

احلمد اللغوي كذلك لصدق الشكر بالثناء باللسان وغريه وصدق احلمد املذكور باللسان فقط، ومعىن الوجهني 
ط جبهة اجتماعهما يف مادة جبهيت خصوصهما وانفراد كل واحد جبهة عمومه، ومعىن املطلق أن ينفرد أحدمها فق

عمومهواعلم أن النسب املذكورة بني احلمدين والشكرين واملدحني يصح أن تكون حبسب احلمل وحبسب التحقق 
والوجود إال النسبة بني احلمد اللغوي والشكر االصطالحي فإهنا إمنا تصح حبسب التحقق والوجود ال حبسب 

ما أنعم اهللا به وال عكسه، ولكن كلما وجد  احلمل، إذ ال يصح محل الثناء باللسان إخل على صرف العبد مجيع
تشتمل على ما يتعلق باحلمد بعد معرفة انقسامه إىل قدمي " تتمة"صرف العبد إخل يوجد الوصف باجلميل بال عكس

وهو ثناء اهللا على نفسه بكالمه، وحادث وهو ثناء اخللق عليه تعاىل أو على غريه من خلقه وهو انقسامه إىل مطلق 
طلق هو احلمد على جمرد الذات حنو احلمد هللا، واملقيد هو احلمد للذات ألجل شيء حنو احلمد هللا ومقيد، فامل

الرازق، أو الذي مل يتخذ صاحبة وال ولدا، واختلف األئمة يف األفضل فالذي عليه مالك أن املقيد أفضل من 
أفضل من السلبية، والدليل على أفضلية  املطلق، باإلثبات أفضل من املقيد بالنفي ملا تقرر من أن الصفات الثبوتية

املقيد كثرة وروده يف القرآن وألنه يثاب عليه ثواب الواجب، ألن الغالب وقوعه يف مقابلة نعمة، وفضل الثناء نفي 
احلمد هللا جبميع حمامده كلها ما علمت : املطلق لصدقه على مجيع احملامد، ووقع خالف يف أفضل احملامد فقيل أفضلها

عدد خلقه كلهم ما علمت منهم : ا مل أعلم، على مجيع نعمه كلها ما علمت منها وما مل أعلم، وزاد بعضهممنها وم
احلمد هللا محدا يوايف، نعمه ويكافئ مزيده، ملا ورد أن اهللا تعاىل ملا أهبط آدم عليه السالم : وما مل أعلم وقيل أفضلها

فيه جمامع احلمد والتسبيح، فأوحى اهللا إليه أن قل ثالث  يا رب شغلتين بكسب يدي فعلمين شيئا: إىل األرض قال
احلمد هللا رب العاملني محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، فقد مجعت لك فيها : مرات عند كل صباح وعند كل مساء

اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ومثرة اخلالف تظهر يف بر : وقيل أفضل الصيغ. مجيع احملامد
  من حلف ليثنني على اهللا بأفضل الثناءات

ال إله : والورع واالحتياط يف بره باإلتيان جبميعها، وال يشكل على هذا اخلالف أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي
إال اهللا، ألن هذا بالنظر للدخول يف اإلسالم واحلمد يقع على السراء والضراء، خبالف الشكر فإنه ال يقع إال على 



اء، وحكم احلمد الوجوب يف العمر مرة بقصد أداء الواجب كالنطق بالشهادتني ولو يف حق املسلم األصلي، السر
أي أوجد مجيع " ابتدأ"اسم موصول صلته " الذي: "وما زاد على املرة فمستحب، ووصف مدلول لفظ اجلاللة بقوله

شامل للذكر واألنثى بناء على أن اشتقاقه من من غري سبق مثال، واملراد به الواحد من البشر ال" اإلنسان"أفراد 
التأنس، وأما على أن اشتقاقه من ناس ينوس إذا تدىل وحترك فليشمل اجلن، فأل يف اإلنسان لالستغراق الشامل 

وصوره يف األرحام راجعا لبعض ما تقدم، ألن آدم مل يصور يف : آلدم وعيسى عليهما السالم، ويكون قوله اآليت
إىل } َوالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ{: يذكر العام، ويعود الضمري على بعض أفراده كقوله تعاىلرحم وكثريا ما 

فإن ضمري املطلقات عام وضمري بعولتهن خاص بالرجعيات، وبدأ باهلمز وابتدأ } َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِّهِنَّ{: قوله
ان بلفظ القرآن وال مبعناه لإلمجاع على حرمة رواية القرآن باملعىن ألنه يتعبد مبعىن، وأيضا املصنف مل يقصد اإلتي

َولَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُساللَةٍ {: بلفظه، والوصف هنا كاشف؛ ألن اخلالق واملبتدئ ليس إال اهللا، قال جل من قائل
فاألول آدم والثاين ذريته، لكن غري عيسى خلق ] ١٣ -١٢: املؤمنون[} ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً ِفي قَرَارٍ َمكِنيٍ

من ماء األم واألب، وأما عيسى فإنه من نطفة أمه فقط إذ ال أب له، وذلك أن امللك متثل هلا بصورة بشر شاب 
لنفخة أمرد حسن الصورة لشدة اللذة بالنظر إليه فنزل املاء منها إىل الرحم فتولد عيسى عليه السالم مبجرد ا

املوجبة للذة منها، فهو من نطفة أمه فقط قاله احللبيويف هذا رد على الطبائعيني يف إنكارهم وجود مولود من ماء 
: أحد الزوجني دون اآلخر، هكذا قال بعض العلماء، وهذا خبالف قول املفسر بعد قول اهللا تعاىل ملرمي حني قوهلا

بأن ] ٢١ -٢٠: مرمي[} نِي َبَشٌر وَلَْم أَُك بَِغّياً قَالَ كَذَِلَك قَالَ رَبَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّنأَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم َولَمْ َيْمَسْس{
" بنعمته "جربيل فيك فتحملي به، فهذا ليس فيه تصريح بأنه خلق من مائها وحرره وصلة ابتدأ -بأمري  -ينفخ 

صفات التأثري، وقيل املراد هبا اإلنعام وهو أظهر، فتكون تعاىل واختلف يف املراد بنعمته فقيل قدرته ألن القدرة من 
بسبب إنعامه عليه اإلجياد من العدم، وحقيقة النعمة بكسر النون كل ما ينتفع به من كل . الباء سببية أي ابتدأه

  مالئم حتمد عاقبته، ومن مث اختلف

: عم عليه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، وقيلفالذي عليه األشعري أنه غري من: هل الكافر منعم عليه على ثالثة أقوال
منعم عليه يف الدنيا دون : منعم عليه فيهما وهو قول املعتزلة ألنه ما من عذاب إال ومث ما هو أشد منه، وقيل

. اآلخرة، وأما النعمة بالفتح فهي املصدر أي النعم، وأما بالضم فهي السرور، ونعم اهللا تعاىل على عباده ال حتصى
اهللا : أي إن تريدوا عدها ال ميكنكم ذلكفإن قيل] ٣٤: إبراهيم[} َوإِنْ تَُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوَها{: اىلقال تع

تعاىل ابتدأ مجيع احلوادث فما وجه االقتصار على اإلنسان؟ فاجلواب أنه إمنا اقتصر عليه ألنه أشرف املوجودات، فال 
اإلجياد، واختلف العلماء يف أول نعمة على العبد فقيل الوجود وهذه عامة حىت ينايف أن مجيع املوجدات عمتها نعمة 

وقع التوقف من بعض األكابر : للكافر، وقيل احلياة اليت تؤول إىل إدراك اللذات اليت ال يعقبها ضررتنبيهان األول
: مة على الغري؟ وأقوليف بعض املخلوقات غري احليوانات كاألشجار واألحجار هل هي منعم عليها أو وجودها نع

الذي يظهر يل من كالم العلماء يف حد النعمة هو الثاين، ألن وجود اجلمادات وحنوها كل ما ال نفع له بوجود نفسه 
نعمة على غريه من كل ما يترتب على وجوده انتفاع به وليس منعما عليه، خبالف احليوان فإنه منعم عليه بنحو 

أفضل النعم على اإلنسان كتب اإلميان يف قلبه ألنه سبب للخلود يف اجلنة، : ثاينالصحة واألكل والشرب كاإلنسانال
يا هذا قد محدت : "احلمد هللا على نعمة اإلسالم، فقال له: أنه مسع رجال يقول: وملا ثبت عنه عليه الصالة والسالم

  :ولذا قال يف اجلزائرية"اهللا تعاىل على نعمة مل حتمده على نعمة أفضل منها
  أجلها نعمة اإلميان بالرسل... حيصى الذي أواله من نعم  فليس



  لو كان يشكر طول الدهر مل يصل... من ذا من اخللق حيصي شكر واهبها 
توفيقه ملا جيازى عليه يف الدنيا أو يف اآلخرة خريا : وأما فضلها يف حق غري املسلم فتأخري عقوبته يف الدنيا، وقيل

مجع رحم وهو " يف األرحام"اهللا معظم أفراد اإلنسان على الشكل الذي أراده  أي وشكل" وصوره"كالصدقة وحنوها
موضع نطفة الذكر يف فرج األنثى، ومجعها باعتبار أفراد اإلنسان أو باعتبار الظلمات الثالث اليت هي البطن والرحم 

  .واملشيمة

له يف أعاله لتكون منفعته أعم، وجعل أي بإتقانه وابتداعه على وجه املصلحة له، حيث خلق له بصرا وجع" حبكمته"
عليه أجفانا كاألغطية تقيه من سائر اآلفات، وجعلها متحركة تنطبق وتنفتح مبقدار احلاجة، وجعل يف أطرافها شعرا 
ملنع لدغ الذباب واهلوام إن نزلت عليها، وجعلها زينة هلا كحلية ما حيلى، وجعل عظم احلاجب بارزا يقيها ويدفع 

طيفة يف شكلها، وجعل وجهه لظهر أمه لئال يتأذى حبر الطعام والشراب، وجعل غذاءه يف سرته وأنفه عنها ألهنا ل
بني فخذيه ليتنفس يف فارغ، وفسرنا احلكمة باإلتقان إخل، ألن التصوير تأثري فال حيسن تفسري احلكمة بالعلم؛ ألن 

هو تأثري باإلتقان واإلحكام بقدرته على وفق العلم صفة إحاطة، والتصوير تشكيل ونقل للشيء من حال إىل حال، ف
ما سبق يف علمه وخصصته إرادته، فاحلكمة وضع الشيء يف حمله؛ وبقولنا التصوير نقل للشيء إخل ظهر صحة تعلق 

القدرة واألحكام بالتصوير، وعدم صحة تعلق القدرة يف املوجود إمنا ذلك يف موجود كمل وجوده، وأما جمرد 
فرج فتعلق القدرة واحلكمة باق فيها حىت تصور على احلالة اليت أرادها اخلالق وسبق علمه حصول النطفة يف ال
علم مما قررنا أن الضمري املستتر يف صوره عائد على اهللا، والبارز املنصوب على اإلنسان والضمري : هباتنبيهان األول

ادة الصفات على الذات ملا سبق من أن النعمة مبعىن أشار بقوله بنعمته إخل إىل زي: اجملرور حبكمته عائد على اللهالثاين
القدرة، ففيه رد على النفات وعلى الطبائعيني القائلني بأنه تعاىل فاعل بالذات ال باالختيار، وعلى النصارى يف 

عيسى : إن عيسى ابن اهللا، ألن املصور بالكسر ال يكون أبا للمصور بالفتح حىت غريوا قوله تعاىل، يف التوراة: قوهلم
نيب اهللا وأنا ولدته بتشديد الالم بعيسى بين بلفظ التصغري وأنا ولدته بفتح الالم خمففة من الوالدة، وإمنا قلت أفراد 

من ال : اإلنسان ألن منه من مل يصور يف رحم كآدم عليه الصالة والسالم، واحلاصل أن اإلنسان على ثالثة أقسام
ن أب وهو عيسى عليه الصالة والسالم ومن له األب واألم وهو أب وال أم وهو آدم وحواء، ومن له أم دو

أي ارتفاقه مبا جيده بعد خروجه " إىل رفقه. "أي وأخرج اهللا اإلنسان من ضيق البطن بعد تصويره" وأبرزه "الباقي
 تعاىل من أنواع الراحة واللذة، وعلى هذا فاملصدر مضاف إىل الفاعل وهو اإلنسان، وحيتمل أن فاعل الرفق هو اهللا

واملعىن عليه وأبرز تعاىل اإلنسان إىل إرفاقه تعاىل به بإخراجه من بطن أمه، فتلخص أنه جيوز أن يكون الضمري يف 
  رفقه إىل اإلنسان وإىل

اهللا تعاىل، وعلى االحتمالني املصدر مضاف إىل الفاعل، وأما إن مل يكن له أم كآدم وحواء عليهما الصالة والسالم 
الروح فيه وإقداره على النطق ألنه ينال هبما لذة الدنيا واآلخرة إن كان من أهل الطاعة، فأنواع رفق فرفقه به نفخ 

اهللا باإلنسان كثرية وال حصر هلا، ففيها زيادة على ما تقدم وهو خروجه من بطن أمه برأسه يف أغلب األحوال دون 
بني العذوبة وامللوحة إذ لو كان أحدمها فقط لسئمه، رجليه، وجعل حجر أمه له وطاء وثديها له سقاء ولبنها معتدال 

وهو ما ينتفع " له من رزقه "أي مسهل " ما يسر "أبرزه أيضا إىل تناول " و "وجعل باردا يف الصيف حارا يف الشتاء
 به أكال أو شربا أو لبسا، إذ الرزق عند أهل السنة ما ينتفع به، تكفل سبحانه وتعاىل لكل حيوان مبحض فضلة ال

َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي {: عن إجياد وال جواب، إذ ال جيب عليه سبحانه ملخلوقه شيء وما أوهم الوجوب كقوله تعاىل



، فمعنا مبحض ]٥٤: األنعام[} كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ{: وحنو] ٦٠: هود[} الْأَْرضِ إِلَّا َعلَى اللَِّه رِْزقُهَا
ن حالل وحرام فالبهائم مرزوقة، وقيل الرزق ما ملك وهو قول ضعيف القتضائه أن اهللا فضله وبكون الرزق م

تعاىل يقال له مرزوق ألنه مالك جلميع املوجودات، والقتضائه أن البهائم وكل من ال ميلك غري مرزوق، والقتضائه 
  :احب اجلوهرةأن اإلنسان يأكل رزق غريه وأنه ميوت قبل استيفاء رزقه، ومجيع ذلك ال يصحقال ص

  وقيل ال بل ما ملك وما اتبع... والرزق عند القوم ما به انتفع 
  ويرزق املكروه واحملرما... فريزق اهللا احلالل فاعلما 

َنْحُن قََسْمَنا َبيَْنُهْم َمعِيَشتَُهْم {: واألرزاق مقسومة معلومة عند أهل السنة ال تزيد بتقوى وال تنقص بفجور قال تعاىل
وهذا ال ينايف الزيادة يف الربكة والنقصان بسبب الطاعة والعصيان، إذ املنفي ] ٣٢: الزخرف[} اةِ الدُّنَْياِفي الَْحَي

وملا بني املصنف أن اهللا تعاىل بدأ اإلنسان وأحسن تقوميه، شرح يف تعديد نعمه عليه . الزيادة احلسية والنقص احلسي
: قال تعاىل" يعلم "عند خروجه من بطن أمه " ما مل يكن" أي وعلم اهللا اإلنسان ومفعول علم" وعلمه : "فقال

اآلية، فشمل ] ٧٨: النحل[} وَاللَُّه أَخَْرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم ال َتْعلَُمونَ َشيْئاً َوَجَعلَ لَكُُم السَّْمَع وَالْأَْبصَاَر{
اإلنسان معرفة آبائه وأقاربه، مث متيزه بني كالم املصنف كاآلية العلم احلاصل بإهلام واكتساب، وأول ما يعلمه 

احليوانات، مث معرفة الضروريات من اآلالم واللذات والفرح واحلزن والسرور، مث معرفة وجوب وجوده تعاىل 
لو : وتوحيده وما يترتب على ذلك، وهذا صريح يف أن األصل يف اإلنسان اجلهل حىت بنوا عليه مسألة فقهية وهي

  ى احملاز عنه اجلهلحاز شخص شيئا وادع

" كان "بسبب ابتدائه وامتنانه عليه مبا تقدم من تعليمه " و "وادعى احلائز أنه كان عاملا بذلك فالقول قول احملاز عنه
بسبب ما امنت عليه من إجياده وتعليمه ما مل يكن يعلم الذي أعظمه معرفة الباري " فضل اهللا عليه عظيما "أي صار 

يف اجلنة مع الفوز بالنعيم املقيم، إذ ال فضل أعظم من هذا، والفضل إعطاء الشيء من غري املترتب عليها اخللود 
عوض ال يف احلال وال يف املال، وهذا ال يكون من غريه تعاىل، وإمنا قال عظيما دون غريه من األوصاف الندراج 

حملسنات البديعية وليس فيه رواية كل صفة حسنة حتت العظمةتنبيه يف قوله وعلمه تلميح باآلية السابقة وهو من ا
من فضله تعاىل على اإلنسان " و "القرآن باملعىن لإلمجاع على منعها، وليس باقتباس أيضا لكثرة التغيري فيه واهللا أعلم

على معرفة " صنعته "أي حمدثات " بآثار "أي أيقظه من غفلته بأن جعل له عقال يهتدي به إىل االستدالل " نبهه "أن 
أن اهللا تعاىل جعل لعبده ما يستدل به على معرفة وجوب : واملراد بصنعته صنعه أي إجياده، وحاصل املعىنصانعه، 

وجود خالقه ووحدانيته وسائر ما جيب عليه له سبحانه وتعاىل وهي مجيع املخلوقات اليت هي آثار صنعته، فإن النظر 
جياد ألن الصنعة حقيقة هي العلم احلاصل من التمرن فيها يوصل إىل ذلك، وإمنا فسرنا الصنعة بالصنع الذي هو اإل

: يف العمل وال تصح إرادهتا هنا، وطريق االستدالل باآلثار على معرفة وجوب وجوده أن تركب قياسا بأن تقول
هذه اآلثار مصنوعات، وهذه يقال هلا مقدمة صغرى، وكل مصنوع ال بد له من صانع تام العلم والقدرة، ويقال 

كربى ينتج هذه املصنوعات هلا صانع، ومن الطرق املوصلة إىل معرفة وجود اخلالق أيضا أن تنظر إىل  هلذه مقدمة
أقرب األشياء إليك وهي نفسك فتعلم بالضرورة أنك مل تكن مث كنت، فتعلم أن لك موجودا أوجدك الستحالة أن 

مل :لوجوب سبق للفاعل على فعلهتنبيهتوجد نفسك، وهو حمال ملا يلزم عليه من التقدم على نفسه والتأخر عنها 
يعلم من كالم املصنف حكم نظر اإلنسان يف نفسه أو غريها من املخلوقات، واحلكم فيه الوجوب لالتفاق على 

  إىل ١وجوب معرفة اهللا بالدليل ليخرج من التقليد
  ـــــــ



قلدت اجلارية إذا جعلت يف  :وتقول. مصدر ققلد أي جعل الشيء يف عنق غريه مع اإلحاطة به: التقليد لغة ١
وأصل القلد كما يف لسان . إذا جعل محائله يف عنقه: عنقها القالدة فتقلدهتا هي وقلدت الرجل السيف فتقلده

تقليد البدنة أن : ويف التهذيب. سوار مقلود: العرب يل الشيء على الشيء حنو يل احلديدة الدقيقة على مثلها ومنه
  وقلد فالنا األمر. و حلق نعل فيعلم أهنا هديجيعل يف عنقها عروة مزادة أ

التحقيق، وهو أول الواجبات على من له قدرة عليه ويأمث بتركه وإن كان إميان املقلد صحيحا على املعتمدقال 
  :صاحب اجلوهرة مشريا إىل وجوب املعرفة وما يوصل إليها بقوله

  معرفة وفيه خلف منتصب... واجزم بأن أوال مما جيب 
  للعامل العلوي مث السفلي... نفسك مث انتقل فانظر ل

  لكن به قام دليل العدم... جتد به صنعا بديع احلكم 
أي قطع عذره " أعذر إليه "من فضله تعاىل على اإلنسان أن " و "فالوجوب بالشرع ال بالعقل عند أهل السنة

لياء اخلالصة املنتخبني اخلربة مع زيادة بكسر اخلاء وفتح ا" على ألسنة املرسلني اخلرية . "بإرساله إليه األحكام
تعاىل وإمنا أعذر اهللا اإلنسان، واملراد مجيع أفراده بإرسال املرسلني فيبلغوا هلم األحكام " من خلقه . "اإليضاح

ويوضحوا هلم الشرائع ليقطعوا بذلك حجتهم ويزحيوا عنهم عللهم فيما قصرت عن إدراكه عقوهلم من مصاحل 
فلوال إعذاره سبحانه ] ١٦٥: النساء[} ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ بَْعَد الرُُّسلِ{: ل تعاىلالدنيا واآلخرةقا

وتعاىل إليهم وقطعه عذرهم على ألسنة املرسلني وإقامته احلجة عليهم ببعثته أهل خريته املرشدين لتومهوا أن هلم 
لَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِلِه لَقَالُوا َربََّنا لَْوال أَْرَسلْتَ إِلَْيَنا َرسُوالً فََنتَّبَِع آَياِتَك ِمْن قَْبلِ َولَْو أَنَّا أَْه{: حجة وعذرا قال تعاىل

ال سيما وقد جعلت أجسامنا تقبل السهو والغفلة، وسلطت علينا الشياطني ] ١٣٤: طه[} أَنْ َنِذلَّ وََنْخَزى
ن غري إرسال من يعلمنا مبا جيب أو حيرم علينا إغراء لنا على فعل القبائح وترك والشهوة واهلوى؛ فإمهالك إيانا م

الواجبات، ال سيما مع رغبة النفس إىل نيل مشتهاها وإن كان موجبا هلالكها ورداها، واملرسلني مجع مرسل وهو 
  األمة إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للعباد حىت إىل نفسه، ألن الرسول إذا بلغ

  ـــــــ
إياه ومنه تقليد الوالة األعمال ويستعمل التقليد يف العصور املتأخرة مبعىن احملاكاة يف الفعل ومبعىن التزييف أي 

صناعة شيء طبقا لألصل املقلد وكال املعنيني مأخوذ من التقليد للمجتهدين ألن املقلد يفعل مثل فعل املقلد دون أن 
ويرد . ما يفعل اتباعا ملا كان قبل ال بناء على فكر الفاعل نفسه وخالفه األمر املبتدعيدري وجهه واألمر التقليدي 

  :التقليد يف االصطالح الشرعي بأربعة معان
. تقليد اهلدي جبعل شيء يف رقبته ليعلم أنه هدي: ثانيها. تقليد الوايل أو القاضي وحنومها أي توليتهما العمل: أوهلا
التقليد يف الدين وهو األخذ فيه بقول الغري مع عدم معرفة دليله أو هو العمل : رابعها. وهاتقليد التمائم وحن: ثالثها

  .١٥٥، ١٣/١٥٤أنظر املوسوعة الفقهية . بقول الغري من غري حجة

حكما فإنه يكون مساويا هلم يف ذلك احلكم إال أن يقوم الدليل على التخصيص هلم، وهبذا عرفت أنه ال إشكال يف 
ف وأعذر إليه أي إىل اإلنسان املوهم خروجه صلى اهللا عليه وسلم من أفراده، ألن شأن الرسول مغايرته قول املصن

للمرسل إليه إال يف مثل هذا املوضع، فإن الرسول داخل يف املرسل إليهم وإن اختلف حال املرسلني، ألن منهم من 
ا أرسل إىل البعضواستعمل مجع القلة موضع مجع أرسل إىل مجيع الناس كنبينا عليه الصالة والسالم، ومن عداه إمن



الكثرة جمازا ألن عدهتم كثرية تزيد على ثلثمائة أو أربعة عشر، واألوىل عدم االقتصار على عدد فيهم كاألنبياء 
أوهلم هلم آدم عليه الصالة والسالم وآخرهم حممد صلى اهللا عليه وسلم ومن يف خلقه لبيان اجلنس، فيفيد تفضيل 

بشر على املالئكة وهو املختار عند األكثر، وأفضل الرسل حممد صلى اهللا عليه وسلم بإمجاع املسلمني رسل ال
  ١" أنا سيد ولد آدم وال فخر: "ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

ويليه عليه الصالة والسالم يف الفضل أولوا العزم أي الصرب على املشاق كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى 
إبراهيم على النار، ونوح على أذى قومه، وإمساعيل على الذبح ألنه الذبيح على مذهب أهل السنة وإمساعيل، لصرب 

ال إسحاق، وعدهتم عشرة وقيل مخسة، ولشدة صربهم وعظمتهم عند رهبم إمنا كان يوحى إليه يف النوم واليقظة 
قال صاحب . ا يف الفضل املالئكةخبالف غريهم إمنا كان يوحى إليه يف النوم دون اليقظة، ويلي األنبياء مطلق

  :اجلوهرة
  نبينا فمل عن الشقاق... وأفضل اخللق على اإلطالق 

  وبعدهم مالئكة ذي الفضل... واألنبياء يلونه يف الفضل 
وهذه طريقة األشاعرة وفيها تفضيل عوام املالئكة وهم غري الرسل على عوام البشر كالعلماء واألولياء حنو أيب بكر 

ا من أهل الفضل ومقابلها طريقة املاتريدية، واعتمد بعضهم تفضيل خواص البشر وهم الرسل على وعمر وغريمه
سائر املالئكة، وتفضيل خواص املالئكة وهم رسلهم كجربيل وميكائيل على عوام البشر كأيب بكر، وعوام البشر 

أن اخلواص من املالئكة أفضل من  على عوام املالئكةويف منهج األصوليني للسراج البلقيين عند احلنفية املختار
األنبياء غري الرسل، واألنبياء غري الرسل أفضل من املالئكة غري الرسل، والتفضيل حيث قيل به يكون باعتبار كثرة 

  الثواب والعمل، ومما يدل على مزية املصطفى أيضا أنه مل يكن ألحد
  ـــــــ

وأبو داود حديث ، ٢٢٧٨لى اهللا عليه وسلم حديث أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا ص: صحيح ١
وقد تقدم برقم  ٢٥٤٦حديث ، ١/٢٨١وأمحد ، ٤٣٠٨وابن ماجة حديث ، ٣١٤٨والترمذي حديث ، ٤٦٧٣

٤.  

معجزات كمعجزاته كمية وال كيفية، وال نزل عليه جربيل كعدد نزوله عليه فإنه نزل عليه أربعا وعشرين ألف مرة 
كما نقله السيوطي ومل يبلغ أحد هذا، وجربيل أول من سجد من املالئكة آلدم عليه  وقيل ستا وعشرين ألف مرة

ومن فضله أن أعذر إليه إشارة إال أن إرسال الرسل من اجلائزات العقلية خالفا : إمنا قلنا: األول: السالمتنبيهات
أو أنه حمال، فما ذكره املصنف من لبعض فرق املبتدعة يف قوهلم أنه واجب على اهللا تعاىل أو عبث ال عن العقل عنه 

  :كون اإلرسال من قبيل اجلائز عقال الواجب مسعا وشرعا هو مذهب األشاعرة، وأشار إليه صاحب اجلوهرة بقوله
  فال وجوب بل مبحض الفضل... ومنه إرسال مجيع الرسل 
  فدع هوى قوم هبم قد لعبا... لكن بذا إمياننا قد وجبا 
الرسول عرفا إمنا يكون من اإلنس ال من املالئكة وال من اجلن، والعام الرسالة : عقليالثاينوالضمري يف منه للجائز ال

من الرسل حممد صلى اهللا عليه وسلم فإنه مرسل حىت للمالئكة على أصح القولني، وإميان اجلن بالتواتر الدال عليه 
ال يدل على إرساله هلم جلواز أن يكون إمياهنم ] ٣٠: األحقاف[} ىإِنَّا َسِمْعَنا ِكتَاباً أُْنزِلَ ِمْن َبْعِد مُوَس{: قوله تعاىل

فاملراد من أحدكم ] ١٣٠:األنعام[} َيا َمْعَشَر الْجِنِّ وَالِْأْنسِ أَلَمْ َيأِْتكُمْ ُرُسلٌ ِمْنكُْم{: به تربعا منهم وأما قوله تعاىل
ال معارضة : فإن املراد من إحدامهاالثالث] ٢٢: الرمحن[} َيْخُرُج مِْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالْمَْرَجانُ{: وهم اإلنس على حد



بني قول املصنف هنا، وأعذر إليه املقتضي لقصر اإلرسال على جنس اإلنسان وبني قوله اآليت الباعث الرسل إليهم 
عد ترجيحه أي إىل مجيع العباد املقتضي للتعميم، ألن اإلرسال لإلنسان ال ينايف اإلرسال لغريه وقال التقي السبكي ب

أنه : إرساله إىل املالئكة أنه مرسل جلميع األنبياء واألمم السابقة من لدن آدم إىل قيام الساعة، ورجحه البارزي وزاد
فهم مما ذكرنا : مرسل جلميع احليوانات واجلمادات، وزيد على ذلك أنه مرسل إىل نفسه نص على ذلك احللبيالرابع

َوَما كُنَّا {: ن مات ومل تبلغه دعوة نيب ال عقاب عليه وال ثواب له لقوله تعاىلمن أن اإلرسال لتبليغ الشرائع أن م
ويكون قراره يف اجلنة ألنه غري مكلف كالبله واجملانني ومن ولد أكمه ] ١٥: اإلسراء[} ُمَعذِّبَِني حَتَّى َنبَْعثَ َرسُوالً

  ال ثواب هلم ألن الثواب إمنا يكون يف نظري أعمى أصم، ألن دخول اجلنة ال ينال بعمل وإمنا هو مبحض الفضل لكن

األعمال املقبولة، وأيضا النار إمنا خيلد فيها الكفار وأهل الفترة ومن ذكر معهم غري كفار، وقيل هؤالء يف املشيئة، 
اته وقيل يبعث هلم يوم القيامة نذير فإن أطاعوه دخلوا اجلنة وإن عصوه دخلوا النار، وملا كان التنبيه بآثار مصنوع

واإلعذار بإرسال الرسل سببا للهداية لإلميان وفقدمها سببا للغواية والكفران قال بفاء السببية الدالة على تسبب ما 
اهللا سبحانه وتعاىل مبعىن أرشد ودل، ألن حقيقة اهلداية عند أهل السنة على ما اشتهر يف " فهدى"بعدها عما قبلها

ىل املطلوب، سواء حصل الوصول واالهتداء أو مل حيصل، وعند املعتزلة على طريق توصل إ ١النقل عنهم هي الداللة
ألهنم لو وصلوا ملا استحبوا ] ١٧: فصلت[} َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم{: الداللة املوصلة إىل املطلوب ويرد عليهم آية
ألن معناه ال توصل، وأما ] ٥٦: القصص[} إِنََّك ال َتْهِدي َمْن أَْحبَْبَت{: العمى على اهلدى، ويدل ألهل السنة آية

إرشاده إدالله فمعلوم ال ريب فيه، وحيتمل أن معىن هدى خلق قدرة الطاعة يف قلب من أراد توفيقه لإلميان، ألن 
وأضل من خذله بعدله، ألن معىن أضل خلق : فاعل هدى هو اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا تفسري مناسب لقوله بعد

فآمنوا باهللا بألسنتهم بناء على أنه : من أراد خذالنه كما يأيت، واألول مناسب لقوله فيما يأيتقدرة املعصية يف قلب 
أي أراد توفيقه لإلميان إذ املوفق بالفعل مؤمن، وحقيقة التوفيق يف اللغة " من وفقه"مفرع على قوله هنا فهدى

على الطاعة والداعية إليها يف العبد، وقال  خلق القدرة: قال إمام احلرمني. التأليف وجعل األشياء متوافقة وشرعا
خلق قدرة الطاعة يف العبد وال يصدق على الكافر أنه موفق ألنه أراد بالقدرة العرض املقارن لفعل : األشعري

الطاعة ال سالمة اآلالت اليت بىن عليها األول، فزاد قيد الداعية إلخراجه ألهنم اختلفوا هل القدرة على الطاعة 
ا أو مقارنة هلا؟ فإمام احلرمني بىن كالمه على أن القدرة على الطاعة ختلق قبلها فاحتاج إىل زيادة قيد ختلق قبله

الداعية، واألشعري بىن كالمه على أن القدرة على الطاعة ختلق مقارنة هلا فالكافر والفاسق غري موفقني لعدم 
  حصوهلا

  ـــــــ
كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم : أرشد وهي: ر دلبفتح الدال وكسرها مجع دالئل مصد: الداللة ١

بشيء آخر وداللة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الزمه الذهين التزام واألخري شاملة لداللة 
د االقتضاء وداللة اإلمياء إن توقف صدق املنطوق أو صحته على إضماء فداللة إقتضاء وإال فإن دل على ما مل يقص

: كقوله تعاىل: أي املؤاخذة هباوالثاين" وضع عن أميت اخلطأ والنسيان: "كخرب: فداللة إشارة وإال فداللة إمياءفاألول
كقولك ملالك عبد أعتقه عين ففعل أي ملكه يل فأعتقه عين : أي أهلهاوالثالث] ٨٢: يوسف[} وَاْسأَلِ الْقَْريَةَ{

ومعجم لغة الفقهاء ، ٢/٨٤ظر معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية بفتح الدال من دل فعل الدال أن: والداللة
٢١٠.  



أي مبحض عطائه وامتنانه، ألنه ال جيب عليه تعاىل شيء خللقه إلصالح وال " بفضله"منهما وصلة فهدى
أي أراد خذالنه أي عدم " من خذله"مبعىن خلق سبحانه وتعاىل القدرة على الكفر والعصيان يف قلب " وأضل"أصلح

ميانه وتوفيقه، ألن اخلذالن ضد التوفيق فهو خلق القدرة على املعصية يف العبد والداعية إليها، أو خلق قدرة املعصية إ
يف العبد على الرأيني يف التوفيق، ويرادفه اللطف وهو ما يقع عنده صالح العبد آخرة بأن تقع منه الطاعة دون 

فعل املعصية مث يعدل عنها إىل فعل الطاعة آلخر عمرهقال اللقاين بعد املعصية، واملراد بآخرة آخر األمرين بأن يريد 
فبهذا ظهر ترادف التوفيق والعصمة واللطف والضالل واخلذالن والكفر عرفا أو تساويها وصلة خذله : كالم طويل

} ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة إِنَّ اللََّه{: أي بوضعه الشيء يف حمله ألنه تعاىل يستحيل عليه الظلم واجلورقال تعاىل" بعدله"
والعدل ما للفاعل أن يفعله من حجر عليه، ] ٤٤: يونس[} إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم النَّاَس شَْيئاً{: وقال] ٤٠: النساء[

فاحلاصل أن توفيقه تعاىل لبعض خلقه حمض فضل وإضالله لبعضهم حمض عدل، ألنه تعاىل ال جيب عليه شيء خللقه 
  :قال صاحب اجلوهرة. زلة يف قوهلم بوجوب الصالح واألصلح على اهللا لعباده لبطالن مذهبهمخالفا للمعت

  عليه زور ما عليه واجب... وقوهلم إن الصالح واجب 
  وشبهها فحاذر احملاال... أمل يروا إيالمه األطفاال 

لق إىل معرفة ما جيب وكيف جيب عليه فعل الصالح واألصلح وقد أمات املرسلني والعلماء الذين يرشدون اخل
عليهم وما حيرم، وأحيا إبليس وأعوانه الساعني يف الفساد واإلضالل إىل يوم الدين، وخلق الكافر الفقري املعذب يف 
الدنيا بالفقر واألسقام ويف اآلخرة بالتخليد يف النار، ومما يبطل مذهبهم ما حكي من املناظرة بني الشيخ أيب احلسن 

فن وبني شيخه أيب علي اجلبائي املعتزيل، ألن األشعري كان تلميذا له يف مبتدأ أمره، مث رجع األشعري إمام هذا ال
ماذا تقول : عن مذهبه إىل كالم أهل السنة ملا تبني له فساد مذهبه، والذي ناظره فيه قصة اإلخوة املشهورة قائال له

: خر ما حكمهم؟ فقال اجلبائي يف اجلوابيف ثالثة إخوة مات أحدهم صغريا وكرب اثنان فكفر أحدمها وآمن اآل
ال، ألن الكبري : هل يستويان يف اجلنة؟ فقال: املطيع والصغري يدخالن اجلنة والكافر يدخل النار، فقال له األشعري

  فلو قال له الصغري يا رب كان األصلح أن حتييين حىت أصري كبريا: عمل الطاعاتقال له األشعري

علمت أنك لو كربت : يقول له الرب: ذلك ما يكون جوابه؟ فقال له اجلبائي وأعمل الطاعات فلم فوت علي
حينئذ يقوم أهل النار مجيعا يقولون يا ربنا : كنت تكفر وتدخل النار ففعلت معك األصلح لك، فقال له األشعري

أبك : ل له اجلبائيكان األصلح يف حقنا أن متيتنا صغارا لندخل اجلنة فلم فوت علينا ذلك فما يكون جوابه هلم فقا
: ال بل وقف محار الشيخ يف العقبة، وقد رويت هذه القصة بوجوهثم عطف على قوله فهدى قوله: جنون؟ فقال له

فعل " ل"أي املصدقني جبميع ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم " املؤمنني"اهللا تعاىل مبعىن هيأ ووفق " ويسر"
" صدورهم"أي فتح ووسع " وشرح: "اد باليسرى اجلنة واألول أنسب بقولهأي الطاعة، وحيتمل أن املر" اليسرى"

أي لقبول املوعظة وثبوت اإلميان، وهذا كله على جهة اجملاز، وإال فالشرح حقيقة من صفات " للذكرى"أي قلوهبم 
نزوله،  األجسام، وعالمة انشراح الصدر العمل لدار اآلخرة والتجايف عن دار الغرور واالستعداد للموت قبل

ويسر املؤمنني لليسرى أن الكافرين ميسرون إىل ضدها، ألن كال ميسر أي مهيأ ملا : ويفهم بطريق املقابلة من قوله
خلق له من خري أو شر، وإن كان اجلميع صادرا من اخللق بإرادته تعاىل، إال أن اخلريات مرادة ومأمور هبا والشرور 

 يأمر بالفحشاء وتعاىل أن يقع يف ملكه ما ال يريد خالفا للمعتزلة، وعرب مرادة غري مأمور هبا، ألن اهللا تعاىل ال
باملؤمنني دون املسلمني لتالزمهما شرعا وجلريان العادة بذكر اإلميان يف، مقابلة الكفر، مث عطف على قوله فهدى 

أي صدقوا بوجوب وجوده " فآمنوا باهللا: "من وفقه بالفاء التفريعية الدالة على تسبب ما بعدها عما قبلها قوله



وإمنا حذف ذلك ألن اإلميان باهللا يتضمن اإلميان بالرسول إذ ال إميان . تعالىويف كالمه حذف تقديره وبرسله أيضا
ومبا أتتهم به رسله وكتبه عاملني والضمري يف : ملن مل يؤمن هبما فكأنه ذكرمها، والداللة على ذلك أيضا قوله بعد

] ٤٢: يونس[} َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ{فهدى من وفقه ومجعه نظرا إىل معناها على حد : هآمنوا راجع إىل من يف قول
اآلية، وحيتمل عوده إىل املؤمنني يف يسر املؤمنني لتأول املؤمنني مبن أراد اهللا إمياهنم لتصري الضمائر كلها للمؤمنني، 

فآمنوا أي صدقوا باهللا : لواقع حاال من فاعل آمنوا، والتقديرا" ناطقني: "متعلق بقوله" بألسنتهم: "وبني اإلميان بقوله
ومبا جاء به رسله حال كوهنم ناطقني أي قائلني بألسنتهم نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، على ما 

ه عند القدرة ارتضاه ابن عرفة ومن تبعه، وما يؤدي معىن الشهادتني على ما ارتضاه تلميذه األيب ومن تبعه، هذا كل
  على النطق وإال اكتفى باإلشارة إىل

الواقع حاال ثانية " خملصني: "متعلق بقوله" وبقلوهبم"الشهادتني وذكر األلسنة لبيان الواقع إذ النطق ال يكون إال هبا
هذا  من فاعل آمنوا، ومعىن املخلصني مصدقني مبا علم جميء الرسول به ضرورة، هذا هو املراد باإلخالص هنا، ألن

املعىن هو املعترب يف معىن اإلميان، وليس املراد به إخالص العمل ألنه غري شرط يف اإلميان، على أن إخالص العمل 
اإلميان باهللا هو نفس التصديق، فما فائدة النص على : ومبا أتتهم به رسله وكتبه عاملني، ال يقال: داخل يف قوله

ول قصد بذلك معىن التصديق الكايف يف اإلميان وهو التصديق بالباطن ذلك ثانيا بقوله وبقلوهبم خملصني؟ ألنا نق
والظاهر مع اإلذعان واالنقياد ال جمرد نسبة الصدق إليه، فال يكفي لوجود ذلك يف حنو أيب طالب ومن يشبهه ممن 

ى اللحمة يصدق بلسانه وهو جاحد بقلبه استكبارا أو عنادا فال ينفعه ذلك التصديق والقلوب مجع قلب يطلق عل
القلب الذي يقع منه : الصنوبرية وعلى املعىن القائم هبا وهو العقل بناء على أن حمله القلب وهو املشهورقال الغزايل

التصديق ويثاب ويعاقب لطيفة ربانية متعلقة بالقلب مبعىن اللحمة الصنوبرية تعلق األعراض باجلواهر، ويسمى روحا 
اجلار واجملرور متعلق بقوله " به رسله وكتبه"أي جاءهتم " ومبا أتتهم"ليانهونفسا وهو أشد تقلبا من القدر يف غ

الواقع حاال ثالثة لكن مقدرة ألن األعمال متأخرة عن اإلميان، ومعىن العمل مبا أتت به الرسل واإلميان باهللا " عاملني"
} الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا َوَما آَتاكُُم{: ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر املشار إليه بقوله تعاىل

واحلاصل أن املصنف جرى هنا ويف آخر باب ما تنطق به األلسنة على مذهب السلف من أن اإلميان ] ٧: احلشر[
النطق باللسان والتصديق بالقلب والعمل باجلوارح، لكن األعمال عندهم شرط لكماله، : مركب من ثالثة أمور

وال يكمل : ر يف أول الباب املذكور أنه مركب من أمرين فقط وهو املعتمد كما سيصرح به فيما يأيت بقولهوذك
قول اإلميان إال بالعمل، ولكن حبمل اشتراط العمل على الكمال صار كالمه أوال وثانيا وثالثا على قول واحد وهو 

رج عن حقيقة اإلميان شرط لكماله، واخلالف يف أن اإلميان مركب من النطق والتصديق فقط، وأما العمل فهو خا
حقيقة اإلميان شهري على أقوال أشهرها ما عليه مجهور املتكلمني من األشاعرة واملاتريدية وغريهم من أنه التصديق 

مبا علم جميء الرسل به ضرورة، وأما النطق بالشهادتني فهو شرط إلجراء أحكام الدنيا األعمال شرط لكمال 
  :اقتصر عليه صاحب اجلوهرة حيث قالاإلميان، و

  والنطق فيه اخللف بالتحقيق... وفسر اإلميان بالتصديق 

  شطر واإلسالم اشرحن بالعمل... فقيل شرط كالعمل وقيل بل 
وما عدا مذهب السلف ومذهب اجلمهور من املذاهب خالف املشهور، وإمنا قدم اجملرورات على عواملها الستقامة 

ما "أي الذين آمنوا مبعىن فهموا معىن " وتعلموا : "الكالم حالوة وعطف على آمنوا قولهالفواصل، وهو يورث 



َوَما آتَاكُُم الرَّسُولُ {: اهللا سبحانه وتعاىل أي وصله إليهم على لسان نبيه عليه الصالة والسالم لقوله تعاىل" علمهم 
هلونه مما جيب عليهم معرفته مما حيب اهللا ورسوله اآلية، فإهنم عرفوا منه مجيع ما كانوا جي] ٧: احلشر[} فَُخذُوُه

أي احلد " ووقفوا عندما : "ومجيع أحكام الشريعة، وفعلوا ما وجب عليهم وتركوا ما هنوا عنه كما أشار إليه بقوله
 واملراد بالوقوف هنا املواظبة على الشيء ال الوقوف احلسي، واملراد باحلد الذي حد اهللا" هلم"أي بني " حد"الذي 

لعباده الواجبات واملنهيات، فوقوفهم على املأمورات باالمتثال إىل فعلها وعلى املنهيات مبجرد اجتناهبا، ألن املكلف 
خيرج من عهدهتا ولو بتركها مكرها، إذ املتوقف على نية االمتثال بالنسبة إليها إمنا هو الثواب املترتب على نيته، 

 أن يأيت امتثاال ألمر الشارع هبا ال إن فعلها لقصد غري اللهقال األجهوري يف خبالف املأمورات ال خيرج من عدهتا إال
واحلاصل أن ما تتوقف صحته على نية يتوقف حصول الثواب فيه على النية مع قصد االمتثال أوال مع : شرح خليل

نية فيتوقف الثواب  قصد امتثال وال عدمه، وأما مع قصد عدم االمتثال فال ثواب فيه، وأما ما تتوقف صحته على
قاله يف فضل اجلماعة، وعدم الثواب يف فعله ال ينايف اخلروج من . فيه على قصد االمتثال وإال ال فال ثواب فيه

عهدته بفعله كقضاء الدين وحنوه، كما خيرج من عهدة املنهي عنه مبجرد تركه ملا قدمنا من أن التوقف عند تركه 
على ما ذكرنا يف املأمورات من أكره على فعل الصالة وإخراج الزكاة ألن نية إمنا هو ثواب االمتثال، وال يشكل 

أي املؤمنون " واستغنوا . "املكره لتارك الصالة عنادا أو الزكاة اإلمام أو نائبه ونيته تقوم مقام نية املكره بالفتح
عما حرم "على تناوله ورغبوا  بالنص على حله مقتصرين" هلم"اهللا " مبا أحل"الكاملون يف اإلميان مبعىن اكتفوا

  ليشمل ١بالنص على حترميه فال يتناولون شيئا منه، واملراد بالنص مطلق الدليل" عليهم
  ـــــــ

هو املرشد والكاشف من دللت على الشيء ودللت إليه واملصدر دلولة وداللة بكسر الدال وفتحها : الدليل لغة ١
بصحيح النظر فيه إىل العلم مبطلوب خربي ولو ظنا وقد خيصه  وضمها والدال وصف للفاعل والدليل ما يتوصل

بعضهم بالقطعي ولذلك كان تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه جاريا على الرأي األول القائل بالتعميم يف تعريف 
  الدليل مبا يشمل الظين ألن أصول الفقه اليت هي أدلة الفقه اإلمجالية

  ٢واالستحسان١القياس
  ـــــــ

ل ما هو قطعي كالكتاب والسنة املتواترة وما هو ظين كالعمومات وأخبار اآلحاد والقياس واالستصحاب ومن تشم
متفق عليه : هنا عرفه يف احملصول ويف املعتمد بأنه طرق الفقه ليشمل القطعي والظنياألدلة املثبتة لألحكام نوعان

. اع والقياس اليت ترجع إليها أدلة الفقه اإلمجاليةالكتاب والسنة واإلمج: وخمتلف فيه فاملتفق عليه أربعةوهي
االستحسان واملصاحل املرسلة وسد الذريعة والعرف وقول : واملختلف فيه كثري مجعها القرايف يف مقدمة الذخرية منها

الصحايب وشرع من قبلنا واالستصحاب وإمجاع أهل املدينة وغريها ويقصد باألحكام األحكام التكليفية اخلمسة 
كالشرط واملانع والسبب وحنوها أنظر املوسوعة : وجوب والندب واإلباحة والكراهة واحلرمة واألحكام الوضعيةال

، ١/٢٠مسلم الثبوت : ومن مصادره، ٨٨، ٢/٨٧ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، ٢٤، ٢١/٢٣الفقهية 
: ه به لذلك مسي املكيال مقياسا يقالتقدير شيء على مثال شيء وتسويت: القياس يف اللغة ٤١ومنتهى الوصول ص 

فقد اختلف علماء األصول فيه حىت قال إمام احلرمني يتعذر : أما يف االصطالح. فالن ال يقاس على فالن ال يساويه
مساواة : وعرفه احملققون بأنه. احلد احلقيقي يف القياس الشتماله على حقائق خمتلفة كاحلكم والعلة والفرع واجلامع

محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما :  علة احلكم أو زيادته عليه يف املعىن املعترب يف احلكم وقيلفرع ألصل يف



 -١: ال تتم ماهية القياس إال بوجود أركانه وهي أربعة: أو نفيه عنهما جبامع حكم أو صفة أو نفيهماأركان القياس
وهو ما ثبت بالشرع يف األصل كتحرمي : احلكم -٣ .وهو املشبه: الفرع -٢. وهو حمل احلكم املشبه به: األصل
ال : وهو الوصف اجلامع بني األصل والفرع أما شروط كل ركن من هذه األركاحنجية القياس: العلة -٤. اخلمر

خالف بني العلماء يف أن القياس حجة يف األمور الدنيوية كاألغذية واألدوية أما القياس الشرعي إذا عدم النص 
ذهب مجهور أئمة الصحابة والتابعني ومجهور الفقهاء واملتكلمني إىل أن القياس الشرعي أصل من  واإلمجاع فقد

أصول التشريع يستدل به على األحكام اليت مل يرد هبا السمع ونقل عن أمحد ال يستغين أحد عن القيامسا جيري فيه 
فارات واملقدرات اليت ال نص فيها وال اختلف العلماء يف جيان القياس يف بعض األمور كاألسباب والك: القياس

إمجاع وغري ذلك فذهب أصحاب أيب حنيفة ومجاعة من الشافعية وكثري من علماء األصول إىل أنه ال جيري القياس 
يف األسباب وذهب أكثر الشافعية إىل أنه جيري فيها ومعىن القياس يف األسباب أن جيعل الشارع وصفا سببا حلكم 

فيحكم بكونه سببا كما اختلفوا يف جريانه يف احلدود والكفارات واملقدرات اليت ال نص  فيقاس عليه وصف آخر
هو عد الشيء : االستحسان يف اللغة ٣٤/٩١٢وال إمجاع فيها فمنعه احلنفية وجوزه غريهم أنظر املوسوعة الفقهية 
ابل القياس اجللي يكون بالنص اسم لدليل يق: حسنا وضده االستقباحويف علم أصول الفقه عرفه بعض احلنفية بأنه

أو اإلمجاع أو الضرورة أو القياس اخلفي كما يطلق عند احلنفية يف كتاب الكراهية واالستحسان على استخراج 
فكأن االستحسان هاهنا : املسائل احلسان فهو استفعال مبعىن إفعال كاستخراج مبعىن إخراج قال النجم النسفي

  .إحسان املسائل وإتقان الدالئل

  واإلمجاع له ولو قيدنا بالكامل يف اإلميان ألن الذي يقتصر على احلالل ال يكون إال
  ـــــــ

اختلف األصوليون يف قبول االستحسان فقبله احلنفية ورده الشافعية ومجهور : حجية االستحسان عند األصوليني
الذي يظهر من مذهب مالك : ضهمأما املالكية فقد نسب إمام احلرمني القول به إىل مالك وقال بع. األصوليني

استعمال مصلحة جزئية يف مقابلة قياس كلي فهو يقدم االستدالل : القول باالستحسان ال على ما سبق بل حاصله
املرسل على القياسوأما احلنابلة فقد حكي عنهم القول به أيضا والتحقيق أن اخلالف لفظي ألن االستحسان إن كان 

ان ويشتهيه من غري دليل فهو باطل وال يقول به أحد وإن كان هو العدول عن دليل هو القول مبا يستحسنه اإلنس
  :إىل دليل أقوى منه فهذا مما ال ينكره أحدأقسام االستحسان

  :ينقسم االستحسان حبسب تنوع الدليل الذي يثبت به إىل أربعة انواع
سألة ما خمالف للقاعدة املعروفة يف الشرع يف وهو أن يرد يف السنة النبوية حكم مل: استحسان األثر أو السنة: أوال

امثاهلا حلكمة يراعيها الشارع كبيع السلم جوزته السنة نظرا للحاجة على خالف األصل يف بيع ما ليس عند 
وهو أن ينعقد اإلمجاع يف أمر على خالف مقتضى القاعدة كما يف صحة : استحسان اإلمجاع: اإلنسان وهو املنعثانيا

: ع فهو يف األصل أيضا بيع معدوم ال جيوز وإمنا جوز باإلمجاع استحسانا للحاجة العامة إليهثالثاعقد االستصنا
وهو أن خيالف اجملتهد حكم القاعدة نظرا إىل ضرورة موجبة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة : استحسان الضرورة

هري اآلبار واحلياض ألن القياس أال وذلك عندما يكون اطراد احلكم القياسي مؤديا إىل حرج يف بعض املسائل كتط
وهو أن يعدل عن حكم القياس الظاهر : االستحسان القياسي: تطهر إال جبريان املاء عليها وفيه حرج شديدرابعا

املتبادر إىل حكم خمالف بقياس آخر هو أدق وأخفى من القياس األول لكنه أقوى حجة وأسد نظرا فهو على احلقيقة 
قياسا مستحسنا للفرق بينهما وذلك كاحلكم على سؤر سباع الطري فالقياس جناسة سؤرها  قياس مسي استحسانا أي



قياسا على جناسة سؤر سباع البهائم كاألسد والنمر ألن السؤر معترب باللحم وحلمها جنس واالستحسان طهارة 
القياس الثاين لضعف املؤثر سؤرها قياسا على طهارة سؤر اآلدمي فإن ما يتصل باملاء من كل منهما طاهر وإمنا رجع 

يف احلكم يف القياس األول وهو خمالطة اللعاب النجس للماء يف سؤر سباع البهائم فإنه منتف يف سباع الطري إذ 
تشرب مبنقارها وهو عظم طاهر جاف ال لعاب فيه فانتفت علة النجاسة فكان سؤرها طاهرا كسؤر اآلدمي لكنه 

وتقريب األصول إىل ، ٣/٢١٨كانت كالدجاجة املخالة أنظر املوسوعة الفقهية مكروه ألهنا ال حتترز عن امليتة ف
له ولو قيدنا بالكاملني يف اإلميان،  ١وتعليق الدكتور حممد املختار عليهواإلمجاع، ٤٠٠ -٣٩٩علم األصول ص 

  ألن الذي يقتصر على احلالل ال يكون إال
فالن كذا أو أمجع على كذا إذا عزم عليه وتارة يراد به اإلتفاق  أمجع: يراد به تارة العزم يقال: اإلمجاع يف اللغة ١

إن املعىن األصلي له العزم واالتفاق : أمجع القوم على كذا أي اتفقواعليه وعن الغزايل أنه مشترك لفظي وقيل: فيقال
مد صلى اهللا عليه اتفاق مجيع اجملتهدين من أمة حم: ال زم ضروري إذا وقع من مجاعةواإلمجاع يف اصطالح األصوليني

وسلم يف عصر ما بعد عصره صلى اهللا عليه وسلم على أمر شرعي واملراد باألمر الشرعي ما اليدرك لوال خطاب 
، ٢/٢٨٠اإلحكام لآلمدي ، ٢/٤٨أنظر املوسوعة الفقهية . الشارع سواء أكان قوال أم فعال أم اعتقادا أم تقريرا

  .٢/١/١٩واحملصول ، ٣/٤٢٣وكشف األسرار 

امل اإلميان، وبقي على املؤلف الذي مل يرد فيه نص حبل وال حترمي هل يكون حالال أو يوقف عنه؟ ومها قوالن يف ك
املسألة لكن بعد ورود الشرع، ألنه ال حكم قبل الشرع ال أصليا وال فرعيا، خالفا للمعتزلة يف حتكيمهم العقل قبل 

والوقف ففيه نظر  ٢والتحرمي ١اإلباحة: ع فيها ثالثة أقوالورود الشرع، وما قيل من أن األشياء قبل ورود الشر
ملا عرفت من أنه ال حكم قبل الشرع قاله األجهوري وغريه، وبيان فساد مذهبهم مذكور يف املطوالت، وهذا آخر 

  أما بفتح" أما بعد: "احلامل على تأليف هذه الرسالة فقال ٣اخلطبةوشرع اآلن يف بيان السبب
  ـــــــ

أحبتك الشيء أي أحللته لك واملباح خالف احملظور وعرف األصوليون اإلباحة : اإلحالل يقال: ة يف اللغةاإلباح ١
ومعجم ، ١/١٢٧خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني ختيريا من غري بدل أنظر املوسوعة الفقهية : بأهنا

والبحر احمليط ، ١٣٠نري ص ومن مصادره شرح الكوكب امل، ٣٤، ١/٣٣املصطلحات واأللفاظ الفقهية 
حرم عليه الشيء حرمة وحراما : نقيض احلالل يقال: واحلرام. خالف التحليل وضده: التحرمي يف اللغة ١/٣١٨٢

ما حرم اهللا وأحرم باحلج أو العمرة أو هبما إذا دخل يف اإلحرام : ما حرم اهللا واحملرم احلرام واحملارم: واحلرام
كان حالال من قبل كالصيد والنساء فيتجنب األشباء اليت منعه الشرع منها كالكيب  باإلهالل فيحرم عليه به ما
حترميها : واألصل فيه املنع فكان احملرم ممتنع من هذه االشياء ومنه حديث الصالة. والنكاح والصيد وغري ذلك

ارجة عن كالم الصالة التكبري فكأن املصلي بالتكبري والدخول يف الصالة صار ممنوعا من الكالم واألفعال اخل
أحرمه وحرمه مبعنىوهو يف : حترمي ملنعه الصلي من ذلك واإلحرام أيضا مبعىت التحرمي يقال: وأفعاهلا فقيل للتكبري
خطاب اهللا املقتضي الكف عن الفعل اقتضاء جازما بأن مل جيوز فعله بدليل قطعي كما يف قوله : اصطالح األصوليني

لَّكُمْ يَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر َوالْأَْنَصاُب َوالْأَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعَيا أَيَُّها الَِّذ{: تعاىل
: فقد ثبت التحرمي واألمر بالكف بالنص القرآين القاطع وكتحرمي الربا يف قوله تعاىل] ٩٠: املائدة[} ُتفِْلُحونَ

هو جعل الشيء حمرما وإمنا : وأورد الربكي يف تعريفاته الفقهية تعريف التحرمي فقال]. ٢٧٥: البقرة[} باَوَحرََّم الرِّ{
خصت التكبرية األوىل يف الصالة بالتحرمية ألهنا حترم األمور املباحة قبل الشروع يف الصالة دون سائر التكبريات 



الزوج زوجته على نفسه أو حترمي بعض املباحات هذا وللتحرمي إطالق آخر حني يصدر من غري الشارع كتحرمي 
ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، ٢٠٧، ١٠/٢٠٦املنع أنظر املوسوعة الفقهية : بيمني أو بغريها ومعناه هنا

مث استعمل . احلبل: السبب لغة ٢٧٣والواضح يف أصول الفقه ص ، ١٠مجع اجلوامع ص : ومن مصادره، ١/٤٣٧
بأنه : أحد أقسام احلكم الوضعي وعرفه احلنفية: ىل غريه واجلمع أسبابوالسبب يف االصطالحلكل شيء يتوصل به إ

ما يكون طريقا إىل احلكم من غري تأثري أي من غري أن يضاف إليه وحوب وال وجود وال يعقل فيه معاين العلل لكن 
  العالمة واحترز بقيد الوجوب عنيتخلل بينه وبني احلكم علة ال تضاف إىل السبب واحترز بقيد كونه طريقا عن 

اهلمزة وتشديد امليم حرف بسيط، وبعد ظرف زماين باعتبار النطق ومكاين باعتبار الرقم، وأصل أما بعد مهما يكن 
إنك سألتين ومهما مبتدأ واالمسية الزمة للمبتدأ ويكن شرط : من شيء بعد البسملة واحلمدلة وما معهما فأقول

فحني تضمنت أما معىن االبتداء والشرط أي حلت حملهما فحذفهما اختصارا للزومها الفاء والفاء الزمة له غالبا، 
غالبا، ولصوق االسم الذي هو بعد إقامة الالزم مقام امللزوم وإبقاء ألثره يف اجلملة، فأما قائمة مقام شيئني، وبعد 

أن سبب احلذف االختصار وسبب تقدير قائمة مقام الثالث الذي هو املضاف إليه ولذا بنيت لتضمنها معناهوتقدم 
ما ذكر اإلشارة إىل حتقق اجلواب، ألنك إذا أردت اإلخبار عن وقوع أمر وال حمالة تقول أما بعد فيكون كذا، ال أن 

املعىن مهما يوجد شيء يف الكون يكون كذا، والكون ال خيلو عن وجود شيء، واملعلق على احملقق حمقق، فهي 
أما زيد : وتفصيل غالبا، وجيب توسط جزء مما يف حيزها بينها وبني الفاء، إما مبتدأ حنو حرف شرط وتوكيد دائما
أو غريمها من ظرف أو حال، كراهة توايل لفظيت ] ٩٠: الضحى[} فَأَمَّا الَْيِتيَم فَال َتقْهَْر{: فمنطلق، أو مفعول حنو

قع ليس كذلك، وقولنا غالبا لالحتراز عما إذا إرادة الشرط واجلزاء املوهم أن تلك الفاء عاطفة على مقدر والوا
} فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أَكَفَْرُتْم{: كان جواهبا قوال وأقيمت حكايته مقامه، وإال فيجوز حذفهما بكثرة حنو

أما بعد ما بال : أكفرمت؟ وأما إذا مل يكن اجلواب قوال فال حيذف إال ندورا حنو: أي فيقال هلم] ١٠٦: آل عمران[
  رجال احلديث؟
  ـــــــ

وحوب واحترز بقيد وجود عن العلة والشرط : العلة إذ العلة ما يضاف إليها ثبوت احلكم وهذا هو املقصود بقوهلم
ألن احلكم يضاف إىل العلة وجودا هبا ويضاف إىل الشرط وجودا عنده واحترز بقيد وال يعقل فيه معاين العلل عن 

هة العلة وهو ما أثر يف احلكم بواسطة فال يوجد للسبب احلقيقي تأثري يف احلكم بواسطة أو بغري السبب الذي له شب
كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا حلكم : واسطةوعرف الشافعية السبب بأنه

جوب العدة وإمنا شرعيواحترز بالظاهر عن الوصف اخلفي كعلوق النطفة بالرحم فإنه سبب خفي ال يعلق عليه و
واحترز باملنضبط عن السبب املتخلف الذي ال يوجد دائما كاملشقة فإهنا . يعلق على وصف ظاهر وهو الطالق مثال

  تتخلف ولذا علق سبب القصر على السفر دون
} الشَّْمسِأَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك {: زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصالة يف قوله تعاىل: ومثال السبب. املشقة

فََمْن َشهَِد ِمْنكُُم الشَّْهَر {: وكجعل طلوع اهلالل أمارة على وجوب صوم رمضان يف قوله تعاىل] ٧٨: اإلسراء[
 -٢/٢٣٢ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، ٢٤/١٤٥أنظر املوسوعة الفقهية ] ١٨٥: البقرة[} فَلَْيُصْمُه
  .٤٥١ -١/٤٤٥لكوكب املنري وشرح ا، ١٣غاية الوصول ص : ومن مصادره، ٢٣٦



  :واعلم أن بعده فيه أربعة مباحث
يف إعراهبا أو بنائها وحمصله أهنا تبىن عند حذف ما تضاف إليه إن كان معرفة ونوى ثبوت معناه لشبهها : األول

باحلرف يف االفتقار، وبنيت على حركة ليدل على أصلها وهو اإلعراب، وكانت احلركة ضمة جربا ملا فإهنا من 
حذف املضاف إليه، وأما لو ذكر املضاف إليه أو حذف ونوى ثبوت لفظه أو حذف ونوى ثبوت معناه وكان نكرة 

أو حذف ومل ينو لفظه وال معناه فإهنا تعرب يف تلك األحوال األربعة بالنصب على الظرفية أو مع اجلر مبن 
ة لفظا أو حمال، إما بفعل الشرط احملذوف الذي هو يف العامل فيها، وحمصل ما قاله الدماميين أهنا منصوب: خاصةالثاين

يكن أو يوجد، وإما بلفظ إما لنيابتها عن فعل الشرط، والصحيح كما قاله ابن مجاعة أهنا جزء من اجلواب فتكون 
ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان يأيت هبا يف  ١حكم اإلتيان ببعد يف اخلطب االستحباب: معمولة ملا بعد الفاءالثالث

  طباخل
  ـــــــ

آثره : مصدر استحبه إذا أحبه ويكون االستحباب مبعىت االستحسان واستحبه عليه: االستحباب يف اللغة ١
واالستحباب عند األصوليني غري احلنفية اقتضاء خطاب اهللا العقل اقتضاء غري جازم بأن جيوز تركه وضده 

والنافلة والنفل والقربة واملرغب فيه واإلحسان املندوب والتطوع والطاعة والسنة : الكراهيةويرادف املستحب
إن : والفضيلة والرغيبة واألدب واحلسنوخالف بعض الشافعية يف الترادف املذكور كالقاضي حسني وغريه فقالوا
الفعل إن واظب عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو السنة وإن مل يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتني فهو 

يفعله وهو ما ينشئه اإلنسان باختياره من األوراد فهو التطوع ومل يتعرضوا للمندوب هنا لعمومه  املستحب وإن مل
لألقسام الثالثة بال شك وهذا اخلالف لفظي إذ حاصله أن كال من األقسام الثالثة كما يسمى باسم من األمساء 

لطريقة والعادة واملستحب احملبوب ال يسمى إذ السنة ا: الثالثة كما ذكر هل يسمى بغريه منها؟ فقال البعض
نعم يسمى ويصدق على كل من األقسام الثالثة أنه طريقة أو عادة يف الدين : الزيادة واألكثر قالوا: والتطوع

وذهب احلنفيةإىل أن املستحب هو ما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم . وحمبوب للشارع بطلبه وزائد على الواجب
ن السنن املؤكدة كما قال التهانوي بل دون سنن الزوائد كما قال أبو البقاء الكفوي مرة وتركه أخرى فيكون دو

ويسمى عندهم باملندوب لدعاء الشارع إليه وبالتطوع لكونه غري واجب وبالنفل لزيادته على غريهوإمنا مسي 
ي حسني لوال أهنم خيتلفون املستحب مستحبا الختيار الشارع إياه على املباح وهم هبذا يقتربون مما ذهب إليه القاض

معه يف التطوع حيث جيعلونه مرادفا للمستحب وجيعله قسيما له على ما تقدمويفرقون بني املستحب وبني السنة 
الطريقة املسلوكة يف الدين من غري التزام على سبيل املواطبة فيخرج املستحب بالقيد األخري إذ ال : بألهنا هي

: الصالة والتسليموبعض احلنفية مل يفرق بني املستحبات وسنن الزوائد فقال مواظبة عليه من قبل النيب عليه
  .املستحب هو الذي يكون على سبيل العادة سواء أترك أحيانا أم ال

واملكاتبات وتستعمل مقرونة بأما أو بالواو، وال جيوز اجلمع بينهما إال على جعل الواو استئنافية، وعند انفراد الواو 
فقيل يعرب بن قحطان، : اختلف فيما نطق هبا أوال على أقوال سبعة: أما فتكون نائبة النائبالرابعتكون نائبة عن 

وقيل داود، وقيل يعقوب، وقيل سحبان، وقيل قيس، وقيل كعب، وأقرهبا أنه داود وهي فصل اخلطاب الذي 
أي اللهم أعنا، فاجلملة خربية " أعاننا اهللا"أوتيه، وقيل غريه، ومجع بني األقوال بأن كل واحد أول باعتبار قومه

يا سائل، وذكره بعد دخوله يف أعانتا بناء على أن الضمري جلميع املسلمني وهو األوىل " وإياك. "اللفظ إنشائية املعىن
اهتماما به ليحقق دخوله يف الدعاء، وعلى أن الضمري للمصنف يكون أتى بنون العظمة يف أعاننا إظهارا للزومها 



وفيه ] ١١: الضحى[} َوأَمَّا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّثْ{: من تعظيم اهللا له بتأهيله للعلم امتثاال لقوله تعاىل الذي هو نعمة
وقال علي رضي اهللا تعاىل عنه ال ١"ليس منا من مل يتعاظم بالعلم: "إشارة إىل جواز التعاظم بالعلم، فقد جاء يف األثر

العلم نور العامل وروح فيه، فإن تعاظم به أو افتخر فيحق له ذلك ألنه لباس حيل الفخر ألحد إال للعامل بعلمه ألن 
ظاهر، وال حيل ذلك لغري العامل ألنه يفتخر بأمر باطن ال يعلم حقيقته فيصري مدعيا، وإياك أن تفهم أن معىن التعاظم 

، وأما قوله عليه الصالة رؤية النفس مرتفعة على الغري حبيث حيتقر سواه، فإن هذا ينهى عنه بإمجاع املسلمني
  ليس منا من: فمعناه ٢"ليس منا من مل يتعاظم بالعلم: "والسالم وهو احلديث املتقدم

  ـــــــ
السنن الزوائد يف معىن املستحب إال أن املستحب ما أحبه العلماء والسنن الزوائد ما : ويف نور األنوار شرح املنار

املستحب على كون الفعل مطلوبا طلبا جازما أو غري جازم فيشمل الفرض اعتاده النيب عليه السالم هذا وقد يطلق 
وذهب األصوليون من غري احلنفية إىل أن . والسنة والندب وعلى كونه مطلوبا طلبا غري جازم فيشمل األخريين فقط

رك إن ورد غري أن هذا الت. وذلك ألن ترك املستحب جائز.املستحب ميدح فاعله ويثاب وال يذم تاركه وال يعاقب
فإن كان خمصوصا كان مكروها وإن كان هنيا غري خمصوص وهو النهي عن ترك املندوبات : فيه هني غري جازم نظر

عامة املستفاد من أوامرها فإن األمر بالشيء يفيد النهي عن تركه فيكون خالف األوىل كترك صالة الضحىوذلك 
دمون يطلقون املكروه على ذي النهي املخصوص وغري ألن الطلب بدليل خاص آكد من الطلب بدليل عام واملتق

املخصوص وقد يقولون يف األول مكروه كراهة شديدة كما يقال يف املندوب سنة مؤكدة أما احلنفية فإهنم ينصون 
على أن الشيء إذا كان مستحبا أو مندوبا عندهم وليس سنة فال يكون تركه مكروها أصالوال يوجب تركه إساءة 

ب عتابا يف اآلخرة كترك سنن الزوائد بل أوىل يف عدم اإلساءة وعدم استحقاق العتاب ألنه دوهنا يف أيضا فال يوج
الدوام واملواظبة وإن كان فعله أفضل وملعرفة ماتبقى من مباحث االستحباب ككون املستحب مأمورا به وهل يلزم 

  .قف عليهمل أ ٢مل أقف عليه ٢١٤١، ٣/٢١٣بالشرع فيه؟ أنظر املوسوعة الفقهية 

مل يعتقد أن اهللا جعله عظيما بالعلم حيث جعله حمال له وموصوفا به، ومل يسترذله حبيث حيظره عليه ومينعه منه ألنه 
والسائل الذي خاطبه املصنف هو الشيخ  ١"إذا استرذل اهللا عبدا حظر عليه بالعلم واآلدب: "ورد يف احلديث

يقتضي أن حمرزا لقي املصنف وال استحالة يف ذلك، وإن كان املؤلف الصاحل مؤدب األطفال حمرز بفتح الراء، وهذا 
بالقريوان حني التأليف وحمرز بتونس ألنه ميكن أن يكون حضر له خلصوص السؤال يف تأليفها ورجع إىل تونس 

دم أعاننا اهللا وإياه، وعلى فرض ع: سريعا، بل هذا هو الظاهر لقرينة اخلطاب، ولو كان غائبا حني سؤاله لقال
السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، وأيضا الدعاء للغائب : حضوره جيوز الدعاء له مع غيبته كما يف التشهد

دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة وعند رأسه ملك : "فيه فضل كثريقال صلى اهللا عليه وآله وسلم
ه البخاري يف األدب وقدم نفسه يف الدعاء اقتداء بالكتاب روا" كلما دعا ألخيه خبري قال آمني ولك مبثل ذلك

والسنة ما يف أيب داود عنه صلى اهللا عليه ] ٢٨: نوح[} َربِّ اغِْفْر ِلي َوِلوَاِلَديَّ{: والسنة فالكتاب حكاية عن نوح
سلم واملصنف مل من آداب الدعاء تقدمي الصالة على النيب صلى اهللا عليه و: وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسهفإن قيل

أعاننا اهللا إخل : يف قول املصنف: يصل، واجلواب ميكن أن يكون صلى يف نفسه أو اكتفى بالصالة بعد البسملةتنبيه
اإلشارة إىل أن العبد له قدرة يكتسب هبا فعل اخلري والشر، وفيه رد على اجلربية القائلني بأن العبد ال قدرة له وإمنا 

العبد خيلق أفعال : وكامليت بني يدي الغاسل مييله كيف يشاء، وعلى املعتزلة يف قوهلمهو كالنخلة متيلها الرياح 
  :قال يف اجلوهرة مشريا للمذاهب الثالث. نفسه، ومذهب أهل السنة من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربني



  به ولكن مل يؤثر فاعرفا... وعندنا للعبد كسب كلفا 
  وليس كال يفعل اختيارا. ..فليس جمبورا وال اختيارا 

تعاىل وهي جوارح اإلنسان، وأضيفت له تعاىل ألنه اخلالق هلا، ويقال " ودائعه"أي حفظ " على رعاية"ومتعلق أعاننا 
  السمع والبصر واللسان واليدان: هلا الكواسب وهي سبع

  ـــــــ
، ١/٢٨٥كه اجملموعة والفوا ١/١٥٦واملصنوع ، ٢/٢٣٥وكشف اخلفا ، ٢/٣٣٩الكامل : أنظر: موضوع ١

  .٤٩٩٨وضعيف اجلامع ، ١/٢٧٢وتنزيه الشريعة ، ١/٣٠٢واألسرار املرفوعة 

والرجالن والبطن والفرج، وحفظها أن ال يرتكب هبا منهيا عنه، ألن أبواب جهنم عضد اجلوارح السبع من عصى 
سبع، وتفسري الودائع باجلوارح ربه جبارحة يفتح له باب من تلك، ومن أطاعه جبوارحه السبع غلق عنه األبواب ال

وحفظ : أوىل من تفسريها بالشرائع من الصالة والزكاة وغريمها من املأمورات، ألنه يقتضي التكرار يف كالمه لقوله
املراد هبا األمانات، وجيوز إرادة مجيع ما ذكر، ألن املكلف راع على مجيع جوارحه : ما أودعنا من شرائعه، وقيل

أي ائتمننا " حفظ ما أودعنا "وأعاننا اهللا وإياك يا حمرز على " كلكم راع: "اته كما يف حديثوعبادته وسائر تصرف
مجع شريعة وهي لغة الطريق، وشرائع اهللا أحكامه وتكاليفه، وحفظها اإلتيان هبا مع " من شرائعه "عليه وكلفنا به 

ما الودائع : قلت أليب حممد: لوقال الطيالسياملداومة فيما تطلب إدامته كالصالة والصوم وحنومها على الوجه الكام
وديعة اإلميان عقد : مل مل جتعلها شيئا واحدا؟ قال: اإلسالم قلت: ما الشرائع؟ قال: اإلميان، قلت: اليت أردت؟ قال

. ومل مل تقل وحفظ ما كلفنا من شرائعه؟ فسكت ا هـ: قلت. خفي وديعة اإلسالم كذلك مع عمل ظاهر جلي
إِنَّا عََرْضَنا الْأَمَاَنةَ َعلَى السََّماوَاِت {: واب بأنه إمنا عرب بلفظ الودائع تلميحا باآلية، وقوله تعاىلميكن اجل: وأقول

اآلية، فإن املراد هبا التكاليف، فلما مساها اهللا تعاىل أمانة ناسب التعبري عنها ] ٧٢: األحزاب[} َوالْأَْرضِ َوالْجِبَالِ
ة والتلميح من احملسنات البديعية، وعلى تفسري أيب حممد الودائع والشرائع باإلميان بالودائع مجع وديعة وهي أمان

" تنبهات"واإلسالم يكون عرب عن كل منها بلفظ اجلمع تعظيما أو بالنظر لتعدد متعلق كل من اإلميان واإلسالم
زمة على الدعاء، وال سيما الشارع إمنا أتى هبذا الدعاء قبل الشروع يف املقصود ملا أنه يستحب لإلنسان املال: األول

يف تأليف ينبغي له اإلكثار من الدعاء لنفسه وللمتسبب ملا ورد من أن من أمهل الدعاء فقد استهدف للبالء، وقال 
واقتصر على تينك الدعوتني ألجل االختصار فال ينايف أن  ١" من مل يسأل اهللا يغضب عليه: "صلى اهللا عليه وسلم

ره، وما قيل من أن أدعية السلف ال تزيد على سبع كلمات غري معول عليه، أو املراد من بسطه أفضل من اختصا
مل يعلم هل األفضل للداعي التصريح حباجته أو عدم : اإلخبار مبا اتفق منهم فال ينايف أن الزيادة أفضاللثاين

  التصريح، وقد نص العلماء
  ـــــــ

، ٦٦٥٥حديث ، ١٢/١١وأبو يعلى يف مسنده ، ٣٣٧٣أخرجه الترمذي كتاب الدعوات حديث : حسن ١
  .٣٨٢٧وحسنه األلباين صحيح ابن ماجه 

أَنِّي {: على أن التعريض هبا أفضل من تسميتها فإنه شعار األنبياء عليهم الصالة والسالم، أال ترى أن أيوب قال
} إِنِّي ِلَما أَنَْزلَْت إِلَيَّ ِمْن خَْيرٍ فَِقٌري َربِّ{: فعرض ومل يصرح، وكذا موسى عند قوله] ٨٣: األنبياء[} َمسَّنَِي الضُّرُّ

آدابه كثرية منها أن يصلح لسانه بأن يدعو بأدب حصول أمر ممكن عادة وشرعا فال يدعو : الثالث]٢٤: القصص[



  مبستحيل وال يأيت بشيء من األلفاظ مما يعد إساءة أدب يف
ال يقبل : "ا مع القدرة على اإلعراب ملا جاء يف احلديثاملخاطبات لوجوب تعظيم اهللا، ومنها أن ال يكون ملحون

الفاء واقعة يف جواب أما ملا فيها من معىن " فإنك. "إال أن ال يستطيع غريه فيعذر: قال ابن الصالح١"دعاء ملحون
مع جوابا " فإنك سألتين"كيف يصح جعل مجلة : اخلطاب يف املوضعني حملرز ألنه السائلفإن قيل" سألتين . "الشرط

أن اجلواب ال يكون إال مستقبال ألنه معلق على الشرط، فالشرط سابق عليه ضرورة والواقع هنا خالف ذلك، ألن 
احلكم على مجلة فإنك سألتين بأهنا : سؤال حمرز املدلول عليه بسألتين قد وقع يف الزمان املاضي؟ فاجلواب أن يقال

اجلواب حقيقة حمذوف، وتلك اجلملة معمولة له أقيمت جواب على ضرب من اجملاز لوقوعها يف حمل اجلواب، و
أما بعد ما تقدم فإىن قائل لك إنك سألتين أي طلبت مين خلضوع السائل، واللفظ : ومقامه عند حذفه، والتقدير

الدال على الطلب يكون مع استعالء الطالب أمرا، ومع خضوعه سؤاال، ومع التساوي التماساولبعض السؤال 
ان من املتماثلني، والدعاء طلب األدىن من األعلى واألمر عكسه، وقد تقرر يف الشرع أن حكم وااللتماس يكون

: النحل[} فَاْسأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم ال َتْعلَُمونَ{: قال تعاىل. السؤال عما جيب على السائل معرفته الوجوب
كان مستحبا، والياء يف سألتين هي املفعول األول  وإن كان عن غري واجب أو كان وسيلة لنفع غري السائل] ٤٣

يا حمرز واملراد أؤلف لك، وعدل عنه إىل أكتب تواضعا ملا يف التعبري بالتأليف من اإلشعار " أن أكتب لك"والثاين 
مد على بالتعظيم املنهي عنه، وأيضا يف التعبري بالكتابة إشارة إىل جواز كتابة العلم خالفا ملن منع كتابته لئال يعت

املكتوب ويترك احلفظ، ولكن يف هذا الزمان ال خيتلف يف اجلواز لقصر اهلمم، ولذلك قال للذي شكا إليه سوء 
  ـــــــ٢"استعن عليه بيمينك: "احلفظ

أخرجه : ضعيف ١/١٢٥٢واألسرار املرفوعة ، ١/٦٢واملصنوع ، ١/٢٨٨كشف اخلفا : أنظر: موضوع ١
استعن "ولفظه ، ٨١٣أنظر ضعيف اجلامع ، ٢٦٦٦ الرخصة فيه حديث الترمذي كتاب العلم باب ما جاء يف

  ".بيمينك

" خمتصرة"أي طائفة من املسائل املقصودة للسائل " مجلة. "العلم صيد والكتابة قيد ومفعول أكتب: وقال سحنون
ختصر وضبطه، وترغيبا من االختصار مبعىن اإلجياز أي قليلة اللفظ كثرية املعىن، وإمنا طلبها خمتصرة لسهولة حفظ امل

للطالب يف تناوهلا ولبعض التفرقة بني االختصار واإلجياز وهي أن االختصار يكون يف اللفظ واإلجياز يكون يف املعىن، 
كما فرقوا بني االقتصار واالختصار بأن االقتصار هو اإلتيان ببعض الشيء وترك بعضه واالختصار جتريد اللفظ 

ولبعض االختصار حذف بعض الكالم لدليل، واالقتصار حذف بعضه لغري . عىن األصلياليسري من الكثري مع بقاء امل
فمن داخلة على واجب لبيان اجلنس، ١"من واجب أمور الديانة: "دليلثم بني ما تشتمل عليه تلك اجلملة بقوله

حق والالزم فهذه الفرض واملكتوب واحملتم واملست: والواجب لقب ألحد األحكام اخلمسة الشرعية وله ألقاب أخر
وأمور مجع أمر مبعىن الفعل وإن كان مبعىن القول املخصوص مجع على أوامر، واملراد هنا األول بدليل إضافة . ستة

والديانة مفرد الديانات مصدر دان يدين إذا طاع، واألوىل تفسري األمر بالشأن ألجل مشوله لألقوال . الواجب إليه
كرها منها القول وهو النطق بالشهادتني، ومنها االعتقاد بالقلب، ومنها أفعال وغريها، ألن أمور الدين اليت سيذ

اجلوارحويف بعض النسخ الديانات باجلمع أورد عليها أن الدين احلق واحد، وأجيب بأنه مجع باعتبار أشخاص 
. كه واحلرام عكسهاملكلفني أو باعتبار أنواع العبادات، والواجب الذي هو أحد األحكام ما ميدح فاعله ويذم تار

ليس كل : وعرف بعضهم الواجب بأنه ما يثاب على فعله امتثاال ويعاقب على تركه اختيارا غالبا فيهماقال القرايف
  واجب يثاب على فعله وال كل



  ـــــــ
الفرض والواجب عند اجلمهور مبعىن واحد إال يف احلج ويور اللفظان عندهم على معىن الثبوت والتقدير مطلقا  ١
هو أعم من أن يثبت بدليل قطعي أو ظين وذهب احلنفية وأمحد يف رواية إىل التفريق بني الفرض والواجب فمدار و

على ما ثبت بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة املتواترة أو : الفرض عندهم لغة على القطع وشرعا
لى ما يكون دليله موجبا للعلم فيثبت الواجب ع: اإلمجاع ومدار الواجب عندهم لغة على السقوط واللزوم وشرعا

عندهم بدليل ظنيويظهر أثر التفريق بني الفرض والواجب عند احلنفية يف أن جاحد الفرض كافر ألنه أنكر ما وجب 
عليه اعتقاد فرضيته قطعا وال يكفر جاحد الواجب ألن دليله ال يوجب االعتقاد وإمنا يوجب العمل ولذا يفسق 

ألول الصلوات اخلمس فإهنا فرض علمي وعملي ومثال الثاين صالة الوتر عند أيب حنيفة فهي فرض تاركه ومثال ا
  .٩٦، ٣٢/٩٥فرض عمال واجب اعتقادا وسنة ثبوتا أنظر املوسوعة الفقهية : عملي ويقال له

ن نية امتثال حرام يثاب على تركه، فنفقات الزوجات ورد الغصوبات والديون والعواري إذا فعلها املكلف غافال ع
ومن : أمر اهللا فيها وقعت واجبة مربئة للذمة، وال يثاب على شيء من ذلك كله حىت ينوي امتثال أمر اهللا فيه، قيل

الواجب الذي ال ثواب يف فعله معرفة اهللا تعاىل ألن الثواب يتبع النية والنية هنا ممنوعة، ألن وجوب الشيء بالشرع 
ه ال يكون عنده شيء واجب بالشرع فال يتصور أن يفعله بالنية امتثاال، وإذا انتفى إمنا يكون من جهته، فمن مل يعرف

ال حتتاج معرفة اهللا : قال بعض احملققني: فعله بالنية املذكورة انتفى الثواب، هذا ملخص كالم األجهوريوقال اللقاين
ما يعرف، فيلزم أن يكون عارفا قبل املعرفة  إىل نية بل ال ميكن توقفها عليها ألن النية قصد املنوي وإمنا يقصد العاقل

إن كل عاقل يشعر بأن له من يدبره فإذا نظر يف الدليل ليتحققه مل تكن النية : وهو حمال، وحبث بعضهم فيه قائال
حمالة، ونقل عن السعد أن احلق ترتب الثواب عليها باعتبار أسباهبا فإهنا اختيارية وحصوهلا بعد النظر عادي عند 

ري، واحملرم الذي ال يثاب على تركه شرب اخلمر والسرقة والزنا وقتل النفس وما أشبه ذلك من احملرمات، األشع
فإنه خيرج من عهدهتا بتركها وال يثاب على شيء من ذلك كله حىت ينوي بالترك امتثال أمر اهللا تعاىل، وملا كان 

كالشهادتني للقادر على النطق هبما، وكقراءة أم القرآن، " مما تنطق به األلسن: "واجب أمور الديانة مبهما بينه بقوله
" تعتقده"مما " و"واآلمر باملعروف والنهي عن املنكر، وسائر الواجبات القولية، واأللسنة مجع لسان آلة النطق املعروفة

األفئدة بدل : كاإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخرويف بعض النسخ" القلوب"أي جتزم به وتصمم عليه 
وهي السمع والبصر واللسان واليدان " اجلوارح "أي تكتسبه " تعمله "مما " و "القلوب مجع قلب وقد مر بيانه

: مث عطف على واجب قوله. والرجالن والفرج والبطن وتسمى الكواسب ألن هبا يكتسب اإلنسان اخلري والشر
ألتين أن أكتب لك مجلة خمتصرة من واجب أمور الديانات أظهر يف حمل اإلضمار أي فإنك س" وما يتصل بالواجب "

املذكور بناء على أن اإلشارة راجعة للثالثة، ويصح رجوعه ملا تعمله اجلوارح فقط بدليل " من ذلك "ومما يتصل به
به  من السنن ونوافلها ورغائبها، ألن الثالثة إمنا تتصل بأعمال اجلوارح خبالف ما تنطق: بيان املتصل بعد بقوله

األلسنة فال تتصل به رغيبة، وما تعتقده القلوب ال تتصل به سنةواحلاصل أن أعمال اجلوارح منها ما هو سنة ومنها 
  ما هو رغيبة ومنها ما هو فضيلة، فيتصل
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  والفضيلة، فاملتصل بالواجب منه ١مجيع ذلك بالواجب منها، وما تنطق به األلسنة فيه السنة
  ـــــــ

من سن يف اإلسالم "نن ويف احلديث الطريقة والعادة والسرية محيدة كانت أم ذميمة واجلمع س: السنة يف اللغة ١
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة 

مث استعملت يف الطريقة احملمودة " فعليه وزرها ووزر من عمل هبا بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء
من : فالن من أهل السنة معناه: بني طريقا قوميا ويقال: وهنيه وسن اهللا سنة أياملستقيمة فسنة اهللا أحكامه وأمره 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبما كتاب اهللا : "أهل الطريقة املستقيمة احملمودة ويف احلديث
وال وجوب وتطلق  أهنا اسم للطريقة املسلوكة يف الدين من غري افتراض: والسنة عند الفقهاء هلا معان منها"وسنيت

على الفعل إذا واظب عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يدل دليل على وجوبه وعرفها : أيضا عند بعض الفقهاء
بأهنا ما طلب فعله طلبا مؤكدا غري جازم فالسنة هبذا املعىن حكم تكليفي ويقابلها الواجب والفرض : بعضهم

اء بأهنا ما يستحق الثواب بفعله وال يعاقب بتركهوتطلق السنة أيضا واحلرام واملكروه واملباح وعرفها بعض الفقه
بأهنا ما صدر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو : على دليل من أدلة الشرع وعرفها األصوليون هبذا املعىن

على املندوب : نابلةتطلق السنة عند الشافعية واحل: السنة باالصطالح الفقهي: فعل أو تقريراألحكام املتعلقة بالسنة
واملستحب والتطوع فهي ألفاظ مترادفة فكل منها عبارة عن الفعل املطلوب طلبا غري جازم قال البناين ومثلها 

إن واظب النيب صلى اهللا عليه وسلم : احلسن أو النفل واملرغب فيه ونفى القاضي حسني وغريه ترادفها حيث قالوا
يه كأن فعله مرة أو مرتني فهو املستحب أو مل يفعله وهو ما ينشئه اإلنسان على الفعل فهو السنة وإن مل يواظب عل

باختياره من األوراد فهو التطوع ومل يتعرض القاضي حسني ومن معه للمندوب لعمومه لألقسام الثالثةويقسم 
ؤكدة مكروهأما إن ترك السنن امل: الشافعية واحلنابلة السنن إىل سنن مؤكدة وغري مؤكدة إال أن احلنابلة يقولون

فرض وواجب وستة ونفل فما كان : إن املشروعات أربعة أقسام: ترك غري املؤكدة فليس مبكروه وقال ابن عابدين
فعله أوىل من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض أو بظين فواجب وبال منع الترك إن كان مما واظب 

لراشدون من بعده فسنة وإال فمندوب ونفل وهذا مطابق لقواعد عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو اخللفاء ا
احلنفية من الفرق بني الفرض والواجب خالفا للشافعية ومن معهم من قوهلم بالترادف بينهما إال يف مواضع تذكر 

  :يف موضعهافالسنة عند احلنفية باملعىن الفقهي نوعان
وتتعلق بتركها كراهة أو إساءة كصالة اجلماعة واألذان وهي ما تكون إقامتها تكميال للدين : سنة اهلدي –أ 

واإلقامة وحنوها وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم واظب عليها على سبيل العبادة وتسمى أيضا السنة 
وهي اليت ال يتعلق بتركها كراهة وال إساءة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعلها على : سنن الزوائد -املؤكدةب
: عبادة فإقامتها حسنة كسري النيب صلى اهللا عليه وسلم يف لباسه وقيامه وقعوده وأكله وحنو ذلكوعند املالكيةسبيل ال

ما : والرغيبة. السنة ما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وواظب عليه وأظهره يف مجاعة ومل يدل دليل على وجوبه
فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يداوم عليه أي تركه يف ما : والنفل. رغب الشارع فيه وحده ومل يظهره يف مجاعة



: أدلة الشرع املتفق عليها واليت تستنبط منها األحكام الفقهية أربعة: بعض األوقاتالسنة يف اصطالح األصوليني
  .الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

فضيلة، واملتصل بالواجب فيه الفضيلة فقط، فيه السنة والفضيلة فقط، وما تعتقده األفئدة ليس فيه إال الواجب وال
كاعتقاد فضل األنبياء على املالئكة وحنو ذلك من كل ما ينفع علمه وال يضر جهله، هذا ملخص كالم األجهوري، 

ومعىن االتصال بالواجب فعله عقب فعله، وحيتمل اخنفاض رتبته عن رتبة الواجب وإن فعل قبله ولعل هذا هو 
ن السنن والفضائل ال يفعل بعد فرض كالكسوف واالستسقاء والعيدين، وعليه فيكون املراد األحسن، ألن كثريا م

مجع سنة واملراد هبا يف كالمه ما " من السنن : "مث بني ما يتصل بالواجب بقوله. يتصل بالواجب أي يليه يف رتبته
أما معىن السنة يف غري كالم املصنف و" من مؤكدها ونوافلها ورغائبها : "قابل الفرد بقرينة اإلبدال منها بقوله

فيختلف حبسب من تضاف إليه، ففي اللغة الطريقةويف اصطالح األصوليني أقواله صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله 
وتقريراته ومهه، ويزاد يف اصطالح احملدثني وصفتهويف اصطالح علمائنا ما فعله صلى اهللا عليه وسلم وداوم عليه أو 

ما فعله صلى اهللا عليه وسلم : يه كصالة اخلسوف واقترن به ما يدل على أنه ليس بفرض، وقيلفهم من املداومة عل
وأظهره يف مجاعة وداوم عليه، فعلى األول دون الثاين تدخل ركعتا الفجر ألنه فعلهما وداوم عليهما ومل يظهرمها يف 

طلب شرعا من العبادات فعله صلى اهللا  مجاعة، وإطالق السنة على ما قابل الفرض اصطالح البغداديني ألن كل ما
عليه وسلم، والتفصيل بني ما داوم عليه وغريه، وإطالق السنة على األول دون الثاين اصطالح غري البغداديني من 

الفقهاء، واملراد باملؤكد منها ما كثر ثوابه وهو السنة املصطلح عليها عند أكثر الفقهاء اليت هي قسم الرغيبة 
  رب عنه بالنافلة كالعيدين والوتر والكسوفواملندوب املع

  ـــــــ
. هي ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فالسنة هبذا املعىن ترادف احلديث: والسنة
إن احلديث ما صدر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من األقوال فهو هبذا املعىن أخص من السنة ويطلق على : وقيل
اخلرب أعم ليشمل ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن غريه فكل حديث خرب من : ث اخلرب أيضا وقيلاحلدي

السنة القولية وهي أقوال النيب صلى اهللا عليه وسلم والسنة الفعلية وهي : غري عكس والسنة هبذا املعىن ثالثة أقسام
له الصحابة رضوان اهللا عليهم أمامه أو ما أخرب هبوتنقسم أفعاله والسنة التقريرية وهي كفه وسكوته عن إنكار ما فع

هي دليل من أدلة الشرع توجب : إىل املتواتر واملشهور وخرب الواحدوالسنة باملعىن األصويل: السنة باعتبار السند
ومجلة علم اليقني إذا كانت متواترة وخرب الواحد يوجب العمل وال يوجب العلم يقينا وهذا مذهب أكثر أهل العلم 

فيلحقه بعضهم باملتواتر يف إجيابه علم اليقني وبعضهم باآلحاد فيوجب : الفقهاء كما حرره األصوليونوأما املشهور
ولبيان معىن التواتر والشهرة وشروطهما وآراء األصوليني وأدلتهم وما يوجبه خرب اآلحاد . العمل دون العلم اليقني

وتقريب األصول إىل علم ، ٢٦٦ -٢٥/٢٦٣أنظر املوسوعة الفقهية . وغريها من املسائل ينظر امللحق األصويل
وتيسري ، ١/٦٥والعدة أليب يعلى ، ٤/٤واملوافقات ، ٥٦واحلدود للباجي ص ، ٢٨١ -٢٧٥األصول ص 

  .٣/٢١التحرير 

حيده  والنوافل مجع نافلة وهي لغة الزيادة على الفرض واصطالحا ما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم ورغب فيه ومل
سوى الذي مل يداوم عليه أو داوم عليه كأربع ركعات قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد املغرب والعشاء 

والضحى وقيام الليل، والرغائب مجع رغيبة وهي كل ما حض على فعله صلى اهللا عليه وسلم وحده ومل يفعله يف 



أن تعريف السنة مبا فعله صلى اهللا عليه وسلم  اعلم: مجاعة خرجت السنة ومتحض التعريف للرغيبةتنبيهان األول
وداوم عليه وأظهره يف مجاعة متعني على طريق من يفرق بني السنة والرغيبة؛ ألنه ال يرد عليه شيء، ألن الرغيبة 
ة والنافلة خرجتا منه بقيد اإلظهار يف مجاعة، ومن مل يفرق بني السنة والرغيبة، وبعد الفجر سنة ال يعترب يف حد السن

قيد وأظهره يف مجاعة، فاحلاصل أن من جيعل الفجر رغيبة يعترب يف حد السنة قيد الفعل يف مجاعة، ومن مل جيعلها 
رغيبة يسقطه، والفرق بني النافلة والرغيبة أن الرغيبة داوم عليها وحدها خبالف النافلة فإهنا ما فعله صلى اهللا عليه 

ده أو حده ومل يظهره يف مجاعة، ومعىن اإلظهار يف مجاعة فعله يف مجاعة، وسلم ومل يداوم عليه أو داوم عليه ومل حي
قد ثبتت مداومته : ومعىن احلد التعيني يف عدد خمصوص حبيث تكون الزيادة عليه والنقص عنه مفوتا للثوابفإن قيل

: عن الرغيبة؟ قلتعلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وهذا يتضمن التحديد فبأي شيء تتميز هذه 
هذا مفهوم عدد ال يفيد قصر فعله على أربع يف هذه األوقات، ألن من يواظب على مائة ركعة قبل الظهر يصدق 

عليه املواظبة على أربع ركعات، وعلى تسليم أنه كان صلى اهللا عليه وسلم ال يزيد عليها يفرق بينهما بأن الرغيبة 
ة فتأمله، هذا ملخص ما قاله األجهوري قائال مل أمسعه من الثانيإذا عرفت أن فعلها وحض عليها أكثر من مطلق النافل

، وال شك أن "ونوافلها ورغائبها: "بعد: املراد بالسنن يف كالمه ما قابل الفرض ظهر لك عدم املنافاة بينه وبني قوله
ا أشتد طلبه يكون ثوابه أكثر والوتر سنة آكد مث عيد مث كسوف مث استسقاء، ألن كل م: قال خليل. التأكيد خمتلف

مجع أدب، واختلف يف املراد به فقيل ما يذكره يف آخر الكتاب من آداب األكل "وشيء من اآلداب"من غريه
والشرب، وحيتمل أن املراد به ما حتسن به حالة اإلنسان فيما بينه وبني اهللا ومالئكته وكتبه ورسله وسائر الناس، 

الكتاب، فالذي حتسن حالته فيما بينه وبني ربه جتنبه عن كل ما يؤمث وهو التقوى، فإنه تعرض للجميع يف آخر هذا 
والذي حتسن به حالته فيما بينه وبني كتب اهللا احترامها وتعظيمها حبيث ال ميسها إال على طهارة، وال يقرؤها يف 

  أحسن قول مواضع األقذار، ومع الرسل والناس التأدب مع اجلميع على الوجه املطلوب شرعا وما

األدب أن يؤدب ظاهره باتباع السنة قوال وفعال، وباطنه باحلقيقة بأن يرضى مبا يرد عليه من اهللا ويتلقاه : بعضهم
بالقبول ويعده نعمة إما عاجلة وإما آجلة، فالعاجلة بلوغ النفس يف احلال حمبوهبا وما حتتاج إليه، واآلجلة كأنواع 

ط عنها هبا خطيئة فهي نعمة هبذا االعتبار، وملا كان يتوهم أن اآلداب من غري ما املضار فإنه يثاب عليها آجال أو حي
أي إن ذلك الشيء الذي أذكره من اآلداب من تلك املذكورات اليت " منها: "ذكر من الواجب والسنة والنافلةقال

يف قوله من واجب أمور هي الواجب والسنة والنافلة فعود الضمري يف منها للواجب، والسنة والنافلة املذكورة 
الديانة أحسن، ألن بعض ما ذكر يف باب جامع من اآلداب بعضه واجب وبعضه سنة وبعضه نفل، وأما عود ضمري 

وذلك كالكرم : طبيعي: األدب على أربعة أقسام" تتمة "منها للجملة فبعيد إذ هو بصدد بيان ما تكون منه اجلملة
وهو معرفة النحو : لك من صفات اإلنسان اجلبلية احلسية وكسيبوالشجاعة وتعظيم من يطلب تعظيمه وحنو ذ

وهو ضبط احلواس ومراعاة : وصويف. واللغة والشعر وغري ذلك من العلوم العقلية ومن ذلك معرفة الكتاب والسنة
وهو ما يذكره املصنف يف آخر الكتاب مما جيب على : وشرعي. األنفاس واالشتغال بالتفكر يف مصنوعات اهللا

واألصول مجع أصل وهو ما بين عليه "ومجل من أصول الفقه وفنونه"كلف فعله أو تركه مما يتعلق باخلالق واملخلوقامل
، وهذا بيان ملعنامها لغة، واختلف يف ١غريه كأصل اجلدار وهو أساسه، والفنون مجع فن وهو الفرع املبين على غريه

مهات املسائل كمسألة بيوع اآلجال وحنوها من املسائل اليت املراد باألصول أ: املراد هبما يف كالم املصنف فقيل
املراد باألصول األدلة وبالفنون ما : يتشعب منها مسائل كمسألة األمة املشتركة وبالفنون ما يتفرع عليها، وقيل

سانيد يستفاد منها، والذي قاله الطيالسي نقال عن املصنف خالف هذا، وأن املراد باألصول األحاديث امللخصة األ



ــــــ   أي احملذوفة األسانيد، وبالفنون اآلراء املنسوبة إىل العلماـء
فرعت من هذا األصل : من كل شيء أعاله وهو ما يتفرع من أصله واجلمع فروع ومنه يقال: الفرع لغة هو ١

مسائل فتفرعت أي استخرجت فخرجت ويأيت الفرع أيضا مبعىن الشعر التام واألفرع ضد األصلع وتفرعت 
الفرع مبعىن الولد ويقابله األصل مبعىن  -أ: استعمل الفقهاء اللفظ يف ثالثة مغان: أغصان الشجرة كثرتواصطالحا

الفرع مبعىن املسألة  -ج. وهو من أركان القياس يف مقابلة األصل وهو املقيس عليه: الفرع مبعىن املقيس -الوالد ب
  .١٦٦والتعريفات ص ، ٣٢/٩٨قهية الفقهية املتفرعة عن أصل جامع أنظر املوسوعة الف

وهذا شاهد على خطأ من فسر أصول الفقه يف كالمه بأمهات املسائل والفنون مبا يتفرع عليها، : قال أبو عمران
وعلى تفسري املصنف يكون عطف مجل على واجب أمور الديانات من عطف املغاير، ويصح نصب مجل عطف على 

زم عليه خروجها من اجلملة مع أهنا بعضها، وجياب بأنه من عطف اخلاص مجلة إن ثبت نصبها يف املصنف، لكن يل
فقه بكسر القاف إذا فهم، وبفتحها : على العام خبالف اجلر فإنه من عطف املغاير، والفقه لغة الفهم والعلم، يقال

عملية املكتسب من العلم باألحكام الشرعية ال: إذا سبق غريه للفهم، وبضمها إذا صار الفقه له سجيةويف االصطالح
أدلتها التفصيلية واحترز مبعرفة األحكام عن معرفة الذوات واألجسام والصفات واألعراض فال تسمى فقها، 

وبالشرعية عن العقلية كأحكام احلساب واهلندسة فال تسمى معرفتها فقها، وباملكتسب من األدلة عن جزم املقلد 
ج وغري ذلك مما هو معلوم لإلنسان بالضرورة من غري استدالل، وعن شعائر اإلسالم كوجوب الصالة والزكاة واحل

وكذلك علم اهللا تعاىل وعلم الرسول وعلم امللك فإنه بالوحي، فال يسمى شيء من ذلك فقها لعدم اكتسابه من 
اهللا  الدليل وخرج بالتفصيلية علم املقلد فإنه مكتسب من دليل إمجايل، ألن كل ما أفىت به املفيت فهو يف حقه حكم
. بدليل إمجايل ال تفصيلي ألنه الذي خيتص بكل مسألةوموضوعه أفعال املكلفني من حيث عروض األحكام هلا

واستمداده من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وسائر األدلة املعروفة قال الشيخ أبو احلسن شارح املدونة نقال 
، ١نص الكتاب، وظاهر الكتاب وهو العموم: ستة عشراألدلة اليت بىن عليها مالك مذهبه : عن أيب حممد صاحل

  ، ومفهوم الكتاب وهو املفهوم باألوىل٢ودليل الكتاب وهو مفهوم املخالفة
  ـــــــ

مشلها : عم املطر البالد: الشمول والتناول يقال: مصدر من عم يعم عموما فهو عام ومن معانيه يف اللغة: العموم ١
خصب عام إذا مشل البلدان واألعيان ويف االصطالح عرفه : أي مشلهم ويقالعمهم بالعطية : ومنه قول العرب

العموم عند أئمة األصول هو القول املشتمل على شيئني : إحاطة األفراد دفعة وقال املازري: بعض األصوليني بأنه
: درهومن مصا ٥٤٧، ٢/٥٤٦ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، ٣١/٥فصاعدا انظر املوسوعة الفقهية 

وهو إثبات نقيض حكم : مفهوم املخالفة هو دليل اخلطاب ٤٨٢وإحكام الفصول ص ، ٨٣األشباه والنظائر ص 
واملفاهيم املخالفة بأقسامها حجة . وهو حجة عند مالك والشافعي خالفا أليب حنيفة. املنطوق به للمسكوت عنه

احتج مبفهوم القلب الدقاق والصرييف من : شكورقال اجلالل احمللي وابن عبد ال. عند اجلمهور إال مفهوم القلب
  الشافعية وابن

. أوفسقا، ومن السنة أيضا مثل هذه اخلمسة} فَإِنَُّه رِْجٌس{: مثل قوله تعاىل ١وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة
. الصحايبقول : والرابع عشر. عمل أهل املدينة: القياس والثالث عشر: اإلمجاع والثاين عشر: واحلادي عشر
احلكم بالذرائع أي بسد الذرائع، واختلف قوله يف السابع عشر وهو : االستحسان والسادس عشر: واخلامس عشر



ومما بىن عليه مذهبه االستصحاب ا هـ من : مراعاة اخلالف فمرة راعاه ومرة مل يراعهقال الشيخ أبو احلسن
ب نواهيه احملصالن للفوائد الدنيوية واألخروية حال كون امتثال أوامر اهللا واجتنا: األجهوري يف شرح خليلوفائدته

وأنس هو ابن مالك بن أيب عامر " مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل "اإلمام " مذهب"بيان " على. "تلك اجلملة مشتملة
بن عمرو بن احلارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن احلارث، وهو ذو أصبح بفتح اهلمزة وفتح الباء وهي بطن 

محري، وإمنا قيل ذو أصبح ومل يقل األصبحي ألن العادات عند العرب إذا كان الشخص من بيوت امللوك يقولون  من
ذو كذا، واإلمام من بيوت امللوك، وغيمان بغني معجمة مفتوحة فمثناة حتتية، وخثيل خباء معجمة مضمومة فثاء 

د املغازي كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثلثة فمثناة ساكنة، وأبو عامر جد أيب مالك اإلمام صحايب شه
خال بدرا، وولده مالك جد مالك كنيته أبو أنس من كبار التابعني، يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأيب هريرة 
وحسان بن ثابت وهو أحد األربعة الذين محلوا عثمان ليال إىل قربه وغسلوه ودفنوهوأما اإلمام مالك فهو تابع 

  اصل أن أبا عامر جد أيب مالك صحايب، وأنساتابعي، واحل
  ـــــــ

ال على عمرو ويف النعم : خويز منداد من املالكية وبعض احلنابلة علما كان أو اسم جنس حنو على زيد حج أي
ال يف غريهاوأما مجههور احلنفية فإهنم كما ذكر ابن عابدين نقال عن التحرير ينفون مفهوم املخالفة : زكاة أي
أفاد أن مفهوم املخالفة يف الروايات وحنوها معترب بأقسامه حىت : يف كالم الشارع فقط قال ابن عابدين بأقسامه

إحكام الفصول ، ٣٨/٢٣٢مفهوم اللقب ويف أنواع مفهوم املخالفة وشروط العمل به أنظر املوسوعة الفقهية 
أما يف . وتطلق على السببتطلق على املرض : العلة لغة ٣/٤٨٩١شرح الكوكب ، ٢/١٩١املستصفى ، ٤٤٦

هي ما أضاف الشارع احلكيم إليه وناطه به ونصبه عالمة عليه فقوله : فقد عرفها الغزايل بقوله: اصطالح األصوليني
جعلت السرقة فيه مناطا لقطع اليد وقوله صلى اهللا ] ٣٨: املائدة[} َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما{: تعاىل
جعل فيه قتل املورث مناطا للحكم وهو حرمان القاتل إرث املقتول أنظر املوسوعة " القاتل ال يرث: "ه وسلمعلي

شرح الكوكب املنري : ومن مصادره، ٥٣٧، ٢/٥٣٦ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، ٣٠/٢٨٦الفقهية 
  .٢١٣واملوجز يف اصول الفقه ص ، ٤٨٨ص 

م رضي اهللا تعاىل عنه فهو تابع تابعي، وإمنا سأل حمرز أن تكون تلك اجلملة على ومالكا أباه تابعيان، وأما اإلما
مذهب اإلمام مالك ألنه إمام دار اهلجرة الذي هرعت إليه الناس من سائر األقطار، فهو إمام األئمة يف التحقيق، 

ند االختالف إال عليه، ولألثر وناصر السنة بالدقيق، ال ينصرف جنم السنن إال إليه، وال يعول يف الكتاب والسنة ع
: املشهور الصحيح املروي عن الثقات عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ال : "وورد أيضا ١" يوشك الناس أن تضرب أكباد اإلبل يف طلب العلم فال جيدون أعلم وأفقه من عامل املدينة"
قال سفيان بن  ٢" باملدينة تضرب إليه أكباد اإلبل ليس على ظهر الدنيا أعلم منه تنقطع الدنيا حىت يكون عامل

كيف ترد فيه األحاديث قبل وجوده ألنه عليه : نرى أن املراد بالعامل يف هذه األحاديث مالك بن أنسفإن قيل: عيينة
ببعض مغيبات قبل وجودها،  الصالة والسالم قال ذلك قبل وجود مالك؟ فاجلواب أنه عليه الصالة والسالم خيرب

والعلماء رضي اهللا تعاىل عنهم حبثوا فما وجدوا صدق احلديث إال على مالك اإلمام ألنه الذي هرعت إليه الناس 
مالك أعلم : من غالب األقطار، ومما يدل على عظمة اإلمام مالك ومزيد فضله أن ابن هرمز من شيوخه وقال فيه

مالك عامل العلماء أو عامل أهل املدينة : ك سيد املسلمني، وكان األوزاعي يقول فيهمال: الناس، وقال فيه ابن عيينة
مالك أستاذي وعنه أخذت العلم، ومالك معلمي وما أحد آمن علي من مالك : ومفيت احلرمني، وقال الشافعي



 عنهويف سؤاله حمرزا وجعلته حجة فيما بيين وبني اهللا، ويكفيك شهادة هؤالء اآلئمة يف بيان فضله رضي اهللا تعاىل
كتابتها على مذهب مالك وإن كان ميتا إشارة إىل جواز تقليد امليت، وملا نص عليه ابن أيب طلحة من امتناع تقليد 

العامل مع وجود األعلم وإن كان األعلم ميتا لألمن مبوته عن رجوعه عن قوله، ومات رضي اهللا تعاىل عنه باملدينة 
يذه أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي نزيل مصر مات رضي اهللا تعاىل عنه هبا ألربع سنة تسع وسبعني ومائة وتلم

سنني ومائتني، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت نزيل بغداد مات هبا خلمسني ومائة، ويف تلمذته ملالك نزاع كما يف 
ئتني وهو تلميذ الشافعي اتفاقا، تابعيته، وأبو عبد اهللا أمحد بن حنبل نزيل بغداد مات هبا إلحدى وأربعني وما

  وباجلملة جيب اعتقاد أن مجيع اجملتهدين على هدي حىت
  ـــــــ

: أنظر. وقال هذا حديث حسن ٢٦٨٠ما جاء يف عامل املدينة حديث : أخرجه الترمذي يف كتاب العلم باب ١
  .مل أقف عليه ٦٤٤٨٢ضعيف اجلامع 

ا هو لعدم حفظ مذاهبهم فال ينايف أن مجيعهم على خري من اهللا وهدى من هجر مذهبه، وامتناع تقليد غري األربعة إمن
املراد هبا مذهبه : الضمري ملالك، واختلف يف املراد بطريقته فقيل" طريقته"على " و"وليسوا على ضالل وال بدعة

م أخذوا املراد بطريقته أقوال أصحابه إذ طريق أصحابه طريقه ألهن: فيكون من عطف الشيء على مرادفه، وقيل
قال ابن ناجي هذا هو الصواب إذ كثريا ما يذكر املؤلف وغريه : أقواهلم من قواعده، ومراده مبذهب مالك قوله

قول بعض األصحاب ويترك قول اإلمام لرجحان األول على قول اإلمام، وحينئذ يكون من عطف املغاير فكأنه 
مراده مبذهب مالك ما يفىت به وطريقته ما يؤخذ به : لاكتب يل مجلة ال خترج عن قوله وال قول أصحابه، وقي: قال

يف خاصة نفسه ألنه يلتزم بعض أشياء يف حق نفسه ويفيت الغري خبالفها، وعلى هذين القولني تكون الواو يف وطريقته 
املذهب يف األصل مصدر ميمي يطلق على الزمان واملكان واحلدث، وأما يف االصطالح : مبعىن أوتنبيهات األول

راد يف كالم املصنف فهو ما ذهب إليه اإلمام من األحكام معتمدة كانت أو ال، فيكون مذهب يف كالمه مبعىن امل
املذهوب إليه؛ ألن األحكام مذهوب إليها ال فيها، وقد يطلق لفظ املذهب على ما بالفتوى فيكون من إطالق 

  : األحكام ما معناهقال القرايف يف: احلج عرفةالثاين: الشيء على جزئه األعظم على حد
مذهبه ما يقوله من : ما معىن مذهب مالك الذي يقلد فيه ويتبع فيه ومذهب غريه من العلماء؟ فإن قلتم: فإن قيل

احلق أشكل عليه الواحد نصف االثنني وسائر احلسابيات والعقليات مما ال تقليد فيه، وإن قلتم ما يقوله من احلق يف 
الدين وأصول الفقه فإهنا أمور طلبها صاحب الشرع، وال جيوز التقليد فيها  خصوص الشرعيات بطل ذلك بأصول

إن أردمت مجيع الفروع املعلومة من : ملالك وال لغريه، إن قلتم مذهبه ومذهب غريه هو الفروع الشرعية يقال عليه
يه التقليد الستواء الدين بالضرورة كالصلوات اخلمس وصوم شهر رمضان وحترمي حنو اخلمر والسرقة مما يستحيل ف

العوام واخلواص فيه، فإن أردمت بعض ذلك فما ضابطه؟ وإن بينتم ضابطه ال يتم لكون احلد ال يكون جامعا، فإنه 
خيرج عنه األسباب املوضوعة لتلك األحكام والشروط اليت نقلدهم فيها ألهنا غري األحكام، وإمنا نقلدهم يف 

األحكام من خطاب التكليف واألسباب والشروط من : لك قال العلماءولذ. األحكام وهي غري الشروط واألسباب
  خطاب الوضع

فيهما بابان متباينان، وألجل هذه األسئلة ال يكاد فقيه يسأل عن حقيقة إمامه الذي يقلده فيه حيسن جواهبفجوابه أن 
هادية وأسباهبا وشروطها وموانعها األحكام الشرعية الفرعية واالجت: يقال املذاهب اليت تقلد فيها األئمة مخسة أشياء



واحلجج املثبتة لألسباب والشروط واملوانع، فخرجت العقلية كاحلسابيات، وخرجت األصولية بالفرعية، وخرجت 
الضرورية باالجتهادية، واملراد باحلجج املثبتة األسباب والشروط إخل ما تعتمده احلكام من البينات واألقارير، 

مسة قيد آخر أن ال يكون جممعا عليه، فيقال مذهب مالك مثال ما اختص به من األحكام وينبغي أن يزاد على اخل
لو قلد شخص : الشرعية الفرعية االجتهادية، وما اختص به من أسباب تلك األحكام وشروطها وموانعهاالثاين

: ماء على ثالثة أقوالمذهبا معينا ملتزما له وأراد أن ينتقل ملذهب آخر هل جيوز له ذلك أم ال؟ فيه خالف للعل
اجلواز مطلقا، عدم اجلواز مطلقا، عدم اجلواز إن عمل، واجلواز إن مل يعملوالذي اقتصر عليه الزنايت اجلواز فإنه 

أن ال جيمع بني املذهبني : األول: جيوز تقليد املذاهب يف النوازل واالنتقال من مذهب إىل مذهب بثالثة شروط: قال
من : من تزوج بغري صداق وال ويل وال شهود فإن هذه الصورة مل يقل هبا أحدالثاينعلى صفة ختالف اإلمجاع ك

من شروط : شروط التقليد أن يعتقد فيمن يقلده الفضل ولو بوصول خرب إليه وال يقلده زمنا يف عمائهالثالث
ريه جواز تقليد التقليد أن ال يتبع رخص املذاهب هذا ملخص ما نقله الشهاب القرايف عن الزنايت، ونقل عن غ

املذاهب واالنتقال إليها يف كل ما ال ينقض فيه قضاء القاضي وهو كل ما خالف قاطعا أو جلي قياس قال القرايف 
إن أراد الزنايت بالرخص هذه فهو حسن، وإن أراد هبا كل ما فيه سهولة على املكلف كيف لزمه أن يكون : رمحه اهللا

قد قدمنا أنه جيوز : ك األلفاظ يف العقود خمالفا لتقوى اهللا وليس كذلكالرابعمن قلد مالكا يف املياه واألرواث وتر
املختار جيوز تقليده إن : تقدمي تقليد األفضل ولو ميتا وهذا مما ال نزاع فيه، وأما تقليد املفضول ففيه ثالثة أقوال
  .د أفضلية إمامهماعتقده أفضل أو مساويا ال إن اعتقده مفضوال، ألنه جيب على أهل كل مذهب اعتقا

حكم التقليد لواحد من أصحاب املذاهب األربعة الوجوب حيث مل يكن يف هذا املقلد أهلية االجتهاد، : اخلامس
وقيدنا باملذاهب األربعة ألن غريهم مل يضبط مذهبه وإال جلاز تقليده ألن اجلميع على هدى؛ وإمنا أطلت يف ذلك 

تح العني على الفصيح أي سألتين أن أكتب لك مجلة خمتصرة مصاحبة بف" مع "لشدة احلاجة إىل معرفة ما ذكر 
املذكور " من ذلك "أي صعب وعسر فهمه " ما أشكل "أي طريق " سبيل "أي يسر " سهل "أي الذي " ما "لكتابة 

أي " من تفسري الراسخني: "يف اجلملة املختصرة أو من مذهب مالك وطريقتهثم بني املسهل بكسر اهلاء بقوله
ثابتني يف العلم من الصحابة كعبد اهللا بن عمرو وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن سالم وعبد اهللا بن الزبري ال

املشهورين بالعدالة وكبعض أتباع اإلمام مالك رضي اهللا تعاىل عن اجلميع فإهنم وضحوا ما خفي معناه من القرآن 
حاب اإلمام مالك رضي اهللا تعاىل عنه، كابن القاسم وأشهب املراد الفقهاء من أص" بيان املتفقهني "من " و"واحلديث

بأنه " ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه: "وغريمها فإهنم قيدوا ما أطلق وخصصوا ما عمم من اآلثار، فإهنم بينوا خرب
وفيه، بينوا ليس على إطالقه بل حمل النهي إذا ركبنا بأن تقاربا وتوافقا، وخرب من ابتاع طعاما ال يبيعه قبل أن يست

أنه ليس على إطالقه بل حمل النهي إن كان الشراء على الكيل ال إن كان اشترى على وجه اجلزاف وقوله صلى اهللا 
مقيد مبا إذا كان هناك خلطة أو ظنة يف غري املسائل  ١" البينة على املدعي واليمني على من أنكر: "عليه وسلم

ن للمتفقهني؛ ألن التفسري أشرف من البيان من حيث صعوبته ألنه املستثناة، وأضاف التفسري للراسخني والبيا
الكشف عن املراد من اللفظ، والبيان هو التعبري عن إظهار ذلك املعىن املراد بعبارة جلية، والفضل واملزية لكاشف 

: األول: صح هناتنبيهاناملراد، وإمنا قلت املراد الفقهاء ألن املتفقهني يف األصل املتوسطون يف الفقه وهذا املعىن ال ي
إذا أريد بالراسخني خصوص الصحابة كابن عباس ومن تقدم معه مل يصح جعل اإلشارة يف قوله من ذلك ملذهب 

  مالك وطريقته أي قوله وقول أصحابه، ألن الصحابة
  ـــــــ



ليه حديث ما جاء يف أن البينة على املدعي واليمني على املدعى ع: أخرجه الترمذي كتاب األحكام باب ١
أما لفظ واليمني على من أنكر أخرجه البيهقي يف " البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه: "بلفظ، ١٣٤١
ولفظ البيهقي ضعيف ، ٢٨٩٧ولفظ الترمذي صحيح صحيح اجلامع ، ٢٠٩٩٠حديث ، ١٠/٢٥٢الكربى 

  .٢٣٨٤ضعيف اجلامع 

أصحابه، وإن أريد بالراسخني مطلق الثابتني يف العلم حىت ليس هلم تسهيل يف طريق ما أشكل من قول مالك وقول 
غري الصحابة من أتباع مالك، ولعل هذا أوىل صح جعل اإلشارة يف ذلك ملذهب مالك وطريقته وللجملة، وأما قوله 

الف ما يقع من الصوفية يف بيان بعض آيات مما هو خم: وبيان املتفقهني فيصلح على كل تفسري قيل يف الراسخينالثاين
ملا يفيده ظاهرها، ليس تفسريا هلا وإمنا هو بيان ملا تشري له اآلية ويفهمونه منها، ألن الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه 

ال حيل تفسري املتشابه إال بشيء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو خرب عن أحد من أصحابه أو إمجاع : قال
ما احتوت عليه اجلملة، شرع يف بيان سبب سؤال حمرز يف تأليف هذا العلماء عليهوملا انتهى الكالم على بيان 

بفتح التاء ألن اخلطاب حملرز " رغبت "أي ألجل الذي " ملا : "الكتاب وكونه خمتصرا بذكر صلة سألتين وعلته فقال
" الولدان "الذي سألت فيه وهي اجلملة املختصرة " من تعليم ذلك : "الضمري راجع إىل ما املبينة بقوله" فيه "

الصغار من أوالد املسلمني الذكور واإلناث، ويلتحق هبم جهلة املؤمنني تعليما مشتمال على تدريب وترتيب شيئا 
ألن الولدان أول ما يعلمون احلروف ليتوصلوا للقرآن، فالتشبيه يف كيفية " كما تعلمهم حروف القرآن "فشيئا 

وب تعليم احلروف كوجوب تعليم العقائد وبعض القرآن لئال يشكل باقتضائه وج: التعليم وليس يف حكمه
كالفاحتة، والواقع ليس كذلك لقيام اإلمجاع على وجوب تعليم العقائد والشرائع احملتاج إليها املكلف، ألنه ال جيوز 

له أن يقدم على حكم حىت يعلم حكم اهللا فيه، خبالف تعليم جمرد احلروف فإنه ال جيب، وإمنا جيب على املكلف 
حفظ أم القرآن ويسن كآية، وما زاد على ذلك فتعلمه مستحب، وتعلم الفاحتة ال يتوقف على معرفة احلروف، 
وإضافة احلروف للقرآن من إضافة الدال للمدلول إن أريد بالقرآن املعىن القائم بذاته تعاىل، وإن أريد به اللفظ 

، وتقييد األوالد باملسلمني حلرمة تعليم أوالد الكفار املنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم فتكون اإلضافة بيانية
القرآن زمن علمهم مل تقبل له شهادة ومل تصح له إمامة على مذهب خليل، ونص يف خمتصر الربزيل على أنه ال جيوز 

املعصية  تعليم أوالد الظلمة وال أوالد كتبة املكوس اخلط ألهنم يتوصلون بتعليم ذلك إىل كتابة املعصية، واملوصل إىل
  بيان" من فهم دين اهللا"أي ألجل أن يسرع إىل الدخول يف قلوهبم " ليسبق إىل قلوهبم "معصية وإمنا خص األوالد

قدم على املبني وهو ما ترجى هلم بركته اآليت الواقع فاعال، والفهم ارتسام صورة ما يف اخلارج يف الذهن، واملراد 
صيب يف ذلك، واملراد بدين اهللا دين اإلسالم، وحيتمل أن يريد به معرفة معرفة األحكام، واجلاهل الغافل يشارك ال

أصول الديانات بأن يعرف اهللا تعاىل بصفاته، ألن من وصفه بغري ما وصف به نفسه إن كان عن قصد فكفر، وإن 
يستدعي  كان عن تأويل فابتداع، وإن كان عن جهل فال يعذر به، وإمنا قال من فهم ومل يقل من علم ألن العلم

معرفة حقيقة املعلوم، وذلك ال يتصور إال بعد االتصاف بكمال العقل، والصغري ليس كذلك وإمنا حظه من اإلدراك 
الفهم وهو انتفاء الوهم املستويل على العقل الذي ال يفارقه جهل الصيب إال بنور العلم، وألجل أن يسبق إىل قلوهبم 

والشارع مبني األحكام، والشارع لغة البيان واصطالحا جتويز الشيء مجع شريعة وهي الطريقة، "وشرائعه"من فهم
الشرع وضع إهلي، كما تعرف العباد منه أحكام : أو حترميه أي جعله جائزا أو حراما، وهذا قريب من قول بعضهم

 عقائدهم وأفعاهلم وأقواهلم يترتب عليه صالحهم يف دار املعاش واملعاد، ومعىن وضع موضوع وضعه اإلله،



واملشروع ما أظهره الشرع، فاملراد بالشرائع فروع الشريعة من الصالة والصوم وغري ذلك، فيطلب من الويل تعليم 
ألن العلم بأمور الدين فرض عني على : الصغار، ومن الزوج تعليم زوجته، ومن السيد تعليم رقيقهقال العويف وغريه

ف جهله، وعليه اإلمث يف كل زمان مير عليه ميكنه فيه حتصيله املكلف يف العينيات وكفاية يف غريها، ال يسع املكل
فيضيعه بترك التعلم ملا قدمنا من أنه ال جيوز ملكلف اإلقدام على حكم قبل معرفة حكم اهللا فيه ومل حتك األئمة يف 

صنف دين اهللا ذلك خالفا، واحلكم عام يف العبادات واملعامالت اليت ال بد له من التلبس هبا، ويؤخذ من تقدمي امل
على شرائعه وجوب تعلم ما يتعلق بذات الباري وصفاته من واجب وجائز ومستحيل ابتداء، ألن فهم دين اهللا 

  ـــــــ١شرط يف صحة كل عبادة
إلزام الشيء والتزامه وجيمع على شروط ومبعىن الشرط الشريطة ومجعها الشرائط : الشرط بسكون الراء لغة ١

ما يلزم : ه العالمة وجيمع على اشراط ومنه أشراط الساعة أي عالماهتاوهو يف االصطالحوالشرط بفتح الراء معنا
ما يتوقف عليه تأثري : وعرفه البيضاوي يف املنهاج بأنه.من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته

ذكر األسنوي وأما نفس الزنا فال املؤثر ال وجوده ومثل له باإلحصان فإن تأثري الزنا يف الرجم متوقف عليه كما 
هو أن الشرط يكون خارجا عن املاهية والركن يكون داخال فيهما فهما : ألن البكر قد تزنيوالفرق بينه وبني الشرط

  .٥/٢٦متباينان أنظر املوسوعة الفقهية 

ل وحترمي بعد والشرط مقدم على املشروط وهذا مما ال نزاع فيه وتعلم أحكام الشرائع من صحة وبطالن وحتلي
إضافة دين إىل اهللا يف كالم املصنف للتخصيص، ألن لفظ الدين يطلق على دين اهللا وعلى غريه : ذلكتنبيهات األول
، وأما إطالقه على األديان احلقة فهو باالشتراك املعنوي ويكون من قبيل املشكل ال املتواطئ ١باالشتراك اللفظي

اعة والعادة واجلزاء وكل ما ورد به الشرع من العبادات، وأما اصطالحا فهو الدين لغة الط: الختالف األديانالثاين
وضع إهلي سائق لذوي العقول باختيارهم احملمود فيما هو خري هلم بالذات، أي موضوع وأحكام وضعها اهللا تعاىل 

هلي األوضاع البشرية للعباد، فرعية كاألعمال أو أصلية كاالعتقاديات حنو العلم بأن اهللا قادر، فخرج بالوضع اإل
األوضاع اإلهلية غري السائقة " سائق"ظاهرا حنو الرسوم السياسية والتدبريات املعاشية والصناعية، وخرج بقوله 

كإنبات األرض وإمطار السماء، وخرج بقوله لذوي العقول ما يسوق غريهم من احليوانات كاألوضاع الطبيعية 
ارها، وخرج باالختيار األوضاع اإلهلية االتفاقية والقسرية السائقة ال يف اليت هتتدي هبا احليوانات ملنافعها ومض

االختيار كالوجدانيات، وخرج باحملمود الكفر فإنه وضع إهلي عند من يقول خبلق أفعال العباد وسائق لذوي العقول 
نه ما وضع إال لذلك، باختيارهم لكن باختيار مذموم وبالذات متعلق بسائق، يعين أن الوضع اإلهلي بذاته سائق أل

ومعىن كونه خريا بالذات أنه خري بالنظر إىل كل شيء، فتخرج صناعة الطب والفالحة فإهنما وإن تعلقتا بالوضع 
اإلهلي أعين تأثري األجرام العلوية يف السفلية وكانتا سائقتني لذوي األلباب باختيارهم احملمود إىل صنف من 

  ري الذايت الذي هو السعادة األبدية والقرب إىل خالق الربية واخلري النفعاخلريات، فليستا تؤدياهنم إىل اخل
  ـــــــ

: التشارك ورجل مشترك: اشترك األمر التبس ويأيت االشتراك مبعىن: االلتباس يقال: يطلق االشتراك يف اللغة على ١
من معنىويطلق االشتراك يف إذا كان حيدث نفسه كاملهموم أي أن رأيه مشترك ليس بواحد ولفظ مشترك له أكثر 

  :عرف العلماء كأهل العربية واألصول وامليزان املنطق على معنيني
االشتراك املعنوي وهو كون اللفظ املفرد موضوعا ملفهوم عام مشترك بني األفراد وذلك اللفظ يسمى : أحدمها

 معا على سبيل البدل من غري االشتراك اللفظي وهو كون اللفظ املفرد موضوعا ملعنيني: مشتركا معنوياثانيهما



فال خيرج عن معناه يف اللغة مبعىن التشارك : ترجيح وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظياأما االشتراك عند الفقهاء
  .٣١٠، ٤/٣٠٩أنظر املوسوعة الفقهية 

ال الذي ال ضرر معه وهو حصول الشيء ملا من شأنه أن يكون حاصال له ومناسبا له، فالفرق بينه وبني الكم
أمور : اعتباري، ألن احلاصل املناسب من حيث إنه خارج من القوة إىل الفعل كمال، ومن حيث إنه مؤثر خريالثالث

أما الصحة بالعقد فاالعتقاد . الصحة بالعقد، والصدق بالقصد، والوفاء بالعهد، واجتناب احلد: الدين أربعة
هللا، وأما الصدق بالقصد فالعبادات بالنية والعمل الصحيح السامل من التشبيه والتعطيل والتجسيم يف صفات ا

باإلخالص، وأما الوفاء بالعهد فأداء الفرائض يف أوقاهتا، وأما اجتناب احلد فاجتناب حمارم اهللا تعاىل، وجيمع هذه 
ما ترجى هلم "فاعل يسبق و]٧: احلشر[} َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَْتُهوا{: كلها قوله تعاىل

ألنه اسم موصول مبعىن الذي، ومجلة ترجى هلم بركته صلة، والرجاء تعلق القلب مبطموع حيصل يف " بركته 
املستقبل مع األخذ يف أسباب احلصول، فإن جترد عن األخذ يف السبب فهو طمع وهو قبيح والرجاء حسن، 

" هلم عاقبته "أي متدح " حتمد "الذي " و "والربكة كثرة اخلري وزيادتهملا، " بركته " لألوالد ويف " هلم " والضمري يف 
أي آخرته ألن عاقبة كل شيء آخرته، والظاهر أن ذلك بالنظر للدنيا واآلخرة، ألنه إذا متكن دين اإلسالم وأحكام 

نيا ومهومها الشرائع يف قلوب الصبيان ثبت بعد بلوغهم، ألن مجيع ما يطرق القلوب زمن خلوها من شواغل الد
يثبت فيها، ألن األصل استمرار ما ثبت، وال سيما يصري بعد البلوغ سهال خفيفا، فيحمدون عليها يف الدنيا 

من أن الغالب أن من كان على حالة حسنة ال يبدل به عند : التصافهم هبا ويف اآلخرة أيضا ملا قاله عبد احلق وغريه
: وأيضا الصيب يكتب له احلسنات وثواهبا له على املعتمد كما يف خرباملوت وإمنا يبدل مبن كان على حالة سيئة، 

الفاء رابطة للجواب " فأجبتك: "وملا انقضى السؤال وسببه ذكر اجلواب فقال"نعم ولك أجر: "أهلذا حج؟ قال
الذي قصدته بسؤالك وهو " إىل ذلك "بالسؤال واخلطاب حملرز السائل، ومعىن أجبتك أي أسعفتك ووصلتك 

وع يف كتب اجلملة املختصرة، فاإلشارة عائدة على السؤال مبعىن املقصود منه، مث ذكر علة امتثاله لإلتيان الشر
من ثواب : "أي يف اجلواب، مث بني ما ترجاه بقوله" فيه"يا حمرز " لك"رجوته " ملا رجوت لنفسي و: "باجلواب بقوله

أي إىل تعليم الدين اإلسالمي، والثواب مقدار من اجلزاء " هأو دعا إلي"أي دين اإلسالم " دين اهللا"أي فهم " من علم
  إمنا أجبتك البتغاء حصول الثواب: يعلمه اهللا تعاىل ويعطيه لعباده يف نظري أعماهلم احلسنة املقبولة، واملعىن

املصنف مل : يل ولك املترتب على التعليم وعلى الدعاء إليه ال لذاتك وال لثناء الناس علي وال لقصد دنيا، وال يقال
التأليف تعليم حبسب املعىن باعتبار أن كال من التأليف والتعليم فعل يترتب عليه العلم، وأوىف : يعلم، ألنا نقول

كالم املصنف تنويعه على ما ذكرنا وهو الظاهر من كالم املصنف، فاملعلم املصنف والداعي حمرز، وحيتمل أن تكون 
معلم وداع، فالتأليف تعليم إذ هو فعل يترتب عليه العلم فهو داع ومعلم  مبعىن الواو ألن كال من املصنف وحمرز

وقال صلى اهللا عليه ] ٢٣: فصلت[} َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ َصاِلحاً{: وحمرز كذلكقال تعاىل
ا وما فيها ومن تعلم بابا من العلم أعطي يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من الدني -بفتح الالم  -ألن : "وسلم

ادخال : يقول اهللا تعاىل يوم القيامة للمجاهد والعابد: "وروى صديقا وقال صلى اهللا عليه وسلم ١"ثواب سبعني نبيا
أنتم عندي كبعض مالئكيت : يا ربنا بفضل علمنا جاهدوا وعبدوا فما لنا عندك؟ فيقول هلم: اجلنة، فتقول العلماء

ما من داع إىل : "وقال عليه الصالة والسالم٢"عبادي كما كنتم حتسنون أدهبم وتعلموهنم ما ال يعلموناشفعوا ل
كنا إذا ودعنا مالكا يقول : وقال ابن القاسم. ٣" هدى إال كان له أجر من تبعه من غري أن ينقص من ثواهبم شيء



من أتى املسجد ليتعلم علما أو : "هللا عليه وسلم قالاتقوا اهللا وافشوا العلم بينكم وال تكتموه ألن النيب صلى ا: لنا
يعلمه رجع غامنا كاجملاهد يف سبيل اهللا، ومن جاءه املوت وهو يطلب العلم مل يكن بينه وبني النبيني إال درجة 

رواه البزار وأبو نعيم . إخل ٤" من علم علما: سبعة جيري للعبد أجرهن وهو يف قربه بعد موته" وحديث "واحدة
أفضل الصدقة أن يتعلم املرء املسلم علما مث يعلمه أخاه : "وروى ابن ماجه أنه صلى اهللا عليه وسلم قال. يهقيوالب

رجل أتاه اهللا ماال فسلطه على : ال حسد إال يف اثنتني: "ويف الصحيحني أنه صلى اهللا عليه وسلم قال. ٥" املسلم
  ـــــــ٦" ويعلمها هلكته يف اخلري، ورجل أتاه اهللا احلكمة فهو يقضي هبا

أخرجه البيهقي يف : حسن ٤بلفظه ٥٠٩حديث  ١/٢١٨أخرجه مالك يف املوطأ  ٣مل أقف عليه ٢مل أقف عليه ١
: أخرجه ابن ماجه كتاب املقدمة باب: ضعيف ٣٦٠٢٥وحسنه األلباين صحيح اجلامع ، ٣/٢٤٨شعب اإلميان 

: أخرجه البخاري كتاب العلم باب: صحيح ١٠١٦٦وانظر ضعيف اجلامع . ٢٤٣ثواب معلم الناس اخلري حديث 
فضل من يقوم بالقرآن : ومسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها باب، ٧٣االغتباط يف العلم واحلكمة حديث 

  .٨١٦ويعلمه حديث 

فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم، وإن اهللا ومالئكته وأهل السموات : "وقال صلى اهللا عليه وسلم
حسن : رواه الترمذي وقال ١" النملة يف جحرها وحىت احلوت ليصلون على معلمي الناس اخلري واألرض حىت

صحيح فهذه األحاديث دالة على ثواب من علم ودعا، وأطلنا هبا ترغيبا يف االشتغال بالعلم ألنه به تنال السعادة يف 
ن إجابة السؤال عن املسألة على جهة إجابة املصنف للسائل على جهة االستحباب، كما أ: الدارينتنبيهات األول

االستحباب حيث كان هناك من هو أهل لإلجابة، وأما إن مل يكن غري املسئول فتكون اإلجابة واجبة على املسئول، 
: لكن إن كان جمتهدا أجاب باجتهاده، وإن كان مقلدا أجاب مبا كان يعلمه راجحا من مذهب إمامه بشروط

أن : أن خياف فوات النازلة بترك اجلوابوثالثها: ب عليه من أمر دينه أو دنياهثانيهاأن يسأل السائل عما جي: أحدها
يكون املسئول بالغا وإال مل جتب عليه اإلجابة وإن انفرد باملعرفة، وأما السائل فال يشترط بلوغه حيث كان سؤاله 

ن الوجوب إال ملن له علم باملسئول عن أمر دنيوي وخيف فوات النازلة، ومن املعلوم أنه ال جيوز اإلجابة فضال ع
إذا كانت اإلجابة واجبة امتنع أخذ األجر عليها وإال جاز له األخذ عليها : عنه فال وجه لعد العلم شرطاالثاين

استشكل قول املصنف ملا رجوت، مع : بالرفق، إال أن يكون له يف بيت املال ما يكفيه وإال حرم عليه أخذهاالثالث
أن اإلخالص غري مقطوع بوجوده، وعلى : أحدمها: خلوص النية حمقق، واجلواب من وجهنيأن ثواب العمل مع 

احتمال أن املصنف قال ذلك : وثانيهما. فرض وجوده القبول للعمل غري مقطوع به واإلثابة مترتبة على القبول
مجيع تقلباته، وإنه مل يأت على وجه التواضع ملا تقدم أنه ما ينبغي للمكلف أن ينسب التقصري إىل نفسه يف طاعته و

بذلك على احلقيقة وخياف عدم القبولثم شرع يف الترغيب واحلث على تعليم تلك اجلملة ملن ينتفع هبا وهو من كان 
أيها الناظر " واعلم : "قلبه خاليا من املعاصي والشواغل ليعظم الثواب املترتب على تعليمها إن شاء اهللا تعاىل بقوله

  ضد" للخري "أي أحفظها " أوعاها " "القلوب "أي أحسن " خري  أن"يف تلك اجلملة 
  ـــــــ

حسن : وقال الترمذي ٢٦٨٥ما جاء يف فضل الفقه على العبادة حديث : أخرجه الترمذي كتاب العلم باب ١
  .غريب صحيح



وأحسنها أن قلوب املؤمنني قد اشتركت يف حفظ اخلري : الشر فليس كخري السابق ألنه أفعل تفضيل، واملعىن
أوعى أفعل تفضيل ال يبىن إال من الذي يبىن منه فعل التعجب قال يف : وأفضلها أشدها حفظا وضبطا هلفإن قيل

  :اخلالصة
  أفعل للتفضيل وأب اللذ أيب... صغ من مصوغ منه للتعجب 

أي " ى القلوب أرج"اعلم أيضا أن " و"وأوعى زائد على ثالثة، فاجلواب أن يقال أوعى من وعى اجملرد ال من أوعى
ألن القلب الذي مل يسبق الشر " الشر إليه "أي يسرع " مل يسبق "أي قلب " ما "أي حلفظه وقبوله " للخري "أقرهبا 

إليه الذي هو املعصية يقبل كل ما يرد عليه من اخلري لعدم املانع، وإذا سبق الشر إليه عظمت احليلة يف إزالته فيندر 
م القلب بآنية الفخار اجلديدة جيعل فيها القطران فال تزول رائحته منها إال بتعب قبوله للخري، ولذلك مثل بعضه
: أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى فصادف قلبا خاليا فتحكما وقال بعض الفضالء: ومشقة، وما أحسن قول الشاعر

 ١"صبا شعبة من اجلنونال: "الشر أكثر والركون إليه أسرع وال سيما يف حال الصبا لقوله صلى اهللا عليه وسلم
والقابلية يف مدة الصبا للشر أعظم وأوفر من قابلية اخلري إلعانة اجلهل والنفس والشيطان على ذلك وعدم العقل 
الوافرولذلك جيب على الويل أن جينب الصيب القرناء السوء فإهنم أشد ضررا على الشباب، والطباع تسرق وال 

املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل، والصاحب : " عليه وسلمسيما من املصاحبني ولذلك قال صلى اهللا
قد علمت أن املصنف إمنا ذكر هاتني اجلملتني حثا للشيخ حمرز : تنبيه٢" كالرقعة يف الثوب فلينظر مباذا يرقع ثوبه

خلري، ألن تعليم من قلبه وغريه على تعليمها ملن يقبل فهم معناها بسرعة، وهو من مل خيالط قلبه ما مينعه من قبول ا
مبتدأ وهو مبعىن أحق وأكثر " وأوىل: "مشغول مبا مينع ال فائدة فيه، ويدل ملا ذكرنا ما هو كالتعليل له وهو قوله

  فاعل مبعىن ألنه مبعىن" به الناصحون "بصيغة املبين للمفعول أي اهتم واشتغل " ما عين"ثوابا
  ـــــــ

دون : حسن ٥/٤٨٣٢أنظر الضعيفة . ٥٤حديث  ١/٦٦لشهاب أخرجه القضاعي يف مسند ا: ضعيف ١
: بلفظ ٢/٣٣٤وأمحد ، ٤٨٣٣من يؤمر أن جيالس حديث : الصاحب كالرقعة أخرجه أبو داود كتاب األدب باب

والصاحب كالرقعة "أما بقية الرواية ، ٣٥٤٥وانظر صحيح اجلامع " املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل"
  .أقف عليها فلم" يف الثوب

املبين للفاعل وإن كان بصيغة املفعول كحم وزكم، وبناؤه للفاعل لغية، والناصحون اخلالصون املرشدون للخري 
الطالبون وخرب " الراغبون . "أي ثوابه" أجره "حتصيل " يف "معطوف على عين أي طمع " ورغب"احملذرون من الشر
وإرشادهم إىل فهم قواعد الدين وأحكام الشريعة، وإمنا " د املؤمنني إيصال اخلري إىل قلوب أوال"أوىل الواقع مبتدأ 

أي القلوب " فيها "أي يثبت " لريسخ : "خص األوالد بالذكر وإن شاركهم غريهم من جهلة املؤمنني ألجل قوله
إيصال " على  بالرفع لعطفه" وتنبيههم"وتنقاد إليه طبائعهم وينطاعون إىل العمل بذلك خللو قلوهبم من شواغل الدنيا

واملعامل مجع معلم وهو يف اللغة األثر الذي يستدل به " على معامل الديانة "أي إيقاظهم من سنة الغفلة وإيقافهم " 
" حدود الشريعة "تنبيههم على " و "على الطريق، واملراد هبا هنا قواعد اإلسالم اخلمس بدليل إضافتها إىل الديانة

ة إيقافهم عليها ليتجنبوها، كالزنا والشرك والشرب وأكل أموال املسلمني ومعىن تنبيههم على حدود الشريع
أي إمنا كان أوىل ما عين به الناصحون ما ذكر ألجل أن " لرياضوا عليها : "بالباطل، مث بني علة األولوية بقوله

تنقاد إليها طبائعهم،  يتمرنوا على تلك املذكورات ويستأنسوا هبا وتصري هلم كاألمور الطبيعية الثابتة يف قلوهبم
كالبهيمة اليت تراض للتعليم ليحصل منها املراد وإن مل تتعلم كانت مجوحا ال تنقاد ال خري فيها، فينبغي للويل تدريب 



الصيب يف مجيع أحواله على ما حيتاج إليه من أمر دينه ودنياه وجينبه ما ختشى عاقبته، ألن الطباع تسرق، فمخالط 
بعد بلوغهم " عليهم "أي الذي جيب " ما "تنبيههم على معرفة " و "وخمالط السفهاء كذلكالعلماء يكتسب منهم 

وهو عقائد اإلميان املتعلقة بذات الباري وصفاته وما يتعلق باألنبياء عليهم الصالة " أن تعتقده من الدين قلوهبم "
تنبيههم على ما " و"عتقاد وال عملوالسالم، وبقولنا بعد بلوغهم اندفع اإلشكال بأن الصبيان ال جيب عليهم ا

أي أعضاؤهم، ويقال هلا الكواسب ألن هبا يكتسب اخلري والشر، ولذلك تسمى " به جوارحهم "أي تشتغل " تعمل"
ألن صاحبها يكتسب هبا، فما ] ٤: املائدة[} وََما َعلَّْمُتْم ِمَن الْجََوارِحِ ُمكَلِّبَِني{: قال تعاىل. الكالب املعلمة جوارح

وأوىل ما عين به الناصحون إخل إيصال : ولة كما بينا معطوفة على معامل وليست استفهامية وال نافية، واملعىنموص
اخلري إىل قلوب أوالد املؤمنني وتنبيههم على معامل الديانة وحدود الشريعة، وعلى اعتقاد الذي جيب عليهم اعتقاده 

  مر باملعروف والنهي عنبعد البلوغ وتعمل به جوارحهم من الصالة واحلج واأل

وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوهبم مع معامل الديانة وتكرار ما تعمل به : قد ادعى بعد تكرار قوله: املنكرتنبيه
جوارحهم مع حدود الشريعة، وقد مر ما يندفع به التكرار من محل معامل الديانة على قواعد اإلسالم، ومحل ما 

عقائد اإلميان، ومحل حدود الشريعة على املنهيات من حنو الزنا والقتل وما يترتب  يعتقده من الدين قلوهبم على
وأوىل ما : كيف يقول املصنف: عليهما، وما تعمل به اجلوارح على الصالة واحلج والصوم وما شابه ذلكفإن قيل

أن : املؤمنني؟ فاجلواب إخل مع أن أداء الفرائض أوىل من إيصال اخلري إىل قلوب أوالد. عين به الناصحون إيصال
أي األعمال أفضل؟ : يشكل على هذا اجلواب قوله صلى اهللا عليه وسلم سئل: املراد بعد أداء الفرائضفإن قيل

فظاهر هذه األحاديث  ٣" اجلهاد: "وقال يف آخر ٢" بر الوالدين: "وقوله يف حديث آخر ١" الصالة يف أول وقتها"
من علم منه عدم بر والديه بأن األفضل برمها : وسلم كان كالطبيبفأجاب التعارض، وأجيب بأنه صلى اهللا عليه

  من علم منه عدم احملافظة على الصالة يف: وأجاب
من علم منه عدم حمبته اجلهاد بأن أفضل األعمال : وأجاب" أفضل األعمال الصالة يف أول وقتها: "أول وقتها بقوله

ما عين به الناصحون إخل، ويبقى النظر يف األوىل على اإلطالق  اجلهادأو أن من مقدرة يف كالمه أي ومن أوىل
باالشتغال من غريه من أفعال اخلري الغري الواجبة مل أعلم من بينه، ويظهر يل أن األوىل على اإلطالق ما اشتد طلبه 

يصال اخلري إخل وكثر ثوابه منهامث استدل على ما قاله من أن أوىل ما عين به الناصحون ورغب يف أجره الراغبون إ
أي احلال والشأن ألنه مل يتقدم له مرجع، وما كان كذلك يسمى ضمري شأن وتكون " فإنه : "بثالثة أحاديث قال

  مجلة ما بعده مفسرة له، ألن احلال والشأن وهي مجلة األحاديث
  ـــــــ

وانظر صحيح . ٤٢٦يف احملافظة على وقت الصلوات حديث : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: صحيح ١
أن رجال سأل النيب  ٧٥٣٤األحاديث الواردة مجعت هذه األمور كلها ومنها ما أخرجه البخاري  ١٠٩٣٢اجلامع 

  .أنظر السابق ٣"الصالة لوقتها وبر الوالدين مث اجلهاد يف سبيل اهللا: "صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أفضل؟ قال

ها مبا قبلها ربط اجلواب بالسؤال ال كربط العلة باملعلول، ألنه ال يطرد يف اآلتية، والفاء هنا لربط اجلملة اليت بعد
قيل عن النيب صلى اهللا عليه " روي"مل قلت كذا؟ قاله يف اجلواب فإنه :األحاديث والشروط باملشروط، كأنه قيل له

عليم الصغار لكتاب أن ت"وسلم، وقيل عن علي من كالمه رضي اهللا عنه، ولكن ال يدرك بالعقل فهو مرفوع معىن
من حفظ : "أي القرآن ألنه املفهوم عند اإلطالق وهو أشرف الكتب السماوية حىت جاء يف بعض األحاديث" اهللا



وتفسرينا اإلطفاء باإلمخاد " غضب اهللا"أي خيمد ويسكن " ويطفئ. "أي علم ثلث النبوة ١"القرآن أعطي ثلث النبوة
رد العذاب الواقع بالغضب، ورده إما عن آبائهم أو عمن تسبب يف تعليمهم أو تفسري له باملعىن اللغوي، واملراد هنا 

عنهم يف املستقبل أو عن اجملموع أو يرد العذاب عموما، والغضب يف األصل هيجان الدم وغليانه طلبا للتشفي، وال 
غضب اهللا على هذا : فإذا قيل. شك أنه هبذا املعىن مستحيل يف حقه تعاىل، فيجب صرفه يف حقه تعاىل إىل الزمه

فمعناه أنه أراد االنتقام منه أو ذمه ومها راجعان إىل صفة الذات، أو مبعىن أوقع به االنتقام فريجع إىل صفة الفعل 
فيكون الغضب يف كالمه من باب اجملاز الذي عالقته الالزمية وامللزومية، واملراد الصغار من أوالد املؤمنني لقول 

إذا : "وروي أيضا"الصغار يف املكاتب شفعاء الكبار ذوي املعائب: "كفار القرآنوروي أيضاال تعلم أوالد ال: مالك
إذا تتابع الناس باملعاصي وأظلمت : "وروي أيضا" استوجب الناس العقاب نظر اهللا للصغار يف املكاتب فيدفعه عنهم

إىل أصوات األوالد يف املكاتب األرض بأهل الفسق وعبدت الصلبان وسجدت للنريان واستحقوا العقاب نظر اهللا 
" أن تعليم الشيء يف"احلديث الثاين ما روي " و""واملؤذنني يف املنائر فيحلم عليهم ويرد ما يستحقون من العذاب

والتعليم يف الكرب كالنقش على املاء، وما زاده يف : زاد يف النوادر على هذا" كالنقش يف احلجر"يثبت " الصغر"حال 
يف الرواية اآلتية، وهذا احلديث رواه الطرباين يف الكبري مرفوعا عن أيب الدرداء بسند ضعيف بغري النوادر مصرح به 
مثل الذي يتعلم يف صغره كالنقش يف احلجر، ومثل الذي يتعلم يف كربه كالذي يكتب على : "هذا اللفظ بل بلفظ

  واحلديثان داالن على فضل تعلم الولدان، وتعليم كتاب ٢"املاء
  ـــــــ

  .٢/٨٥وقال األلباين موضوع الضعيفة . ١/٣٩٤أخرجه الطرباين يف األوسط : موضوع ٢مل أقف عليه ١

اهللا املراد منه تعليم احلروف واملعاين حىت حتصل معرفة االعتقاد والشرائع، وحينئذ صح االستدالل باحلديث وسقط 
تاب اهللا بعض اخلري ألنه إمنا يتعلم حروفه االعتراض على املصنف بأن هذا الدليل أخص من املدلول، ألن تعليم ك

دون معانيهومن شرط الدليل كونه أعم من املدلول أو مساويا له، واحلديث هبذا املعىن ليس كذلك إذ ال يعلم منه 
معرفة اعتقاد وال شرائع، خبالف ما إذا أريد بتعليم كتاب اهللا تعليم احلروف واملعاين صار الدليل مساويا للمدلول 

م، ألن معاين القرآن أعم من ذلك املدلول، وإمنا رغب الشارع يف ذلك ألن قلب الصغري فارغ من وسواس بل أع
لو كلفت : مهوم الدنيا، وإن كان عقل الكبري أرجح لكن الوسواس واخلواطر تزيله قال الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه

 الرفق به فال يكلفه من العمل ما ال يطيقه قاله ينبغي ملن له والية على صغري: بصلة ما حفظت حديثاتنبيهان األول
ما أرى هذا : ومسعته يسأل عن صيب ابن سبع سنني مجع القرآن، قال: يف مساع أشهب من كتاب اجلامع قال

إمنا قال هذا ال ينبغي من أجل أن ذلك ال يكون إال مع التشديد عليه يف التأديب والتعليم وهو : ينبغيقال ابن رشد
إن اهللا رفيق وجيب الرفق من األمر : "ترك الرفق به يف ذلك، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصغري جدا و

أول من مجع األوالد يف املكتب عمر بن اخلطاب وأمر عامر بن عبد اهللا اخلزاعي أن يالزمهم للتعليم : الثاين١" كله
ب للبليد يف اللوح ويلقن الفهيم من غري كتب، وجعل رزقه من بيت املال وكان منهم البليد والفهيم فأمره أن يكت

وكان عمر رضي اهللا عنه يشهدهم على األمور اليت خياف عليها االنقطاع بطول الزمان كالنسب واجلنس 
والوالءفسألته األوالد أن يشرع هلم التخفيف فأمر املعلم باجللوس بعد صالة الصبح إىل الضحى العايل، ومن صالة 

صر، ويسترحيون بقية النهار، إىل أن خرج إىل الشام عام فتحها فمكث شهرا، مث إنه رجع إىل الظهر إىل صالة الع
املدينة وقد استوحش الناس منه فخرجوا للقائه فتلقاه الصغار على مسرية يوم وكان ذلك يوم اخلميس فباتوا معه 

  ورجع هبم يوم اجلمعة فتعبوا يف



  ـــــــ
إذا عرض الذمي وغريه بسبب النيب : بة املرتدين واملعاندين وقتاهلم بابأخرجه البخاري كتاب استتا: صحيح ١

  .٣٦٨٩وابن ماجه حديث ، ٤٨٠٧صلى اهللا عليه وسلم حديث 

خروجهم ورجوعهم فشرع هلم االستراحة يف اليومني املذكورين، فصار ذلك سنة إىل يوم القيامة، ودعا باخلري ملن 
يا حمرز أي جعلت لك املسائل واضحة " لك"أي بينت " وقد مثلت"ماهتاأحيا هذه السنة ودعا بضيق الرزق ملن أ

كاملثال املوضح للقواعد، واملصنف ذكر املسائل اليت اشتملت عليها اجلملة كالشيء املدرك باحلس حبيث يفهمه 
الزكاة، البليد ألنه وضح مجيع ما يذكره ببيان صفته، كبيان صفة الوضوء والغسل والصالة واحلج وغريها من صفة 
: ومن اعتىن بكالمه وجده كما ذكرنا، واملراد متثيلها يف املستقبل ألن هذا إخبار عما حيصل يف املستقبل، فقوله

مثلت من التعبري باملاضي عن املستقبل لتحقق وقوعه يف املستقبل لعلة رجائه يف إقدار اهللا له على إمتام ما قصد، ففي 
ما "املذكور يف السؤال وهو اجلملة املختصرة، ومفعول مثلت " من ذلك . "إخل ١" أنا عند ظن عبدي: "احلديث
َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي {: وأتى بإن شاء اهللا امتثاال لقوله تعاىل" حبفظه "النفع " إن شاء اهللا "أي الولدان " ينتفعون 

أي ينالون الرفعة يف الدنيا " بعلمه "بضم الراء " رفون ويش]"٢٤، ٢٣: الكهف[} فَاِعلٌ ذَِلَك غَداً إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه
شرف بفتح الراء : واآلخرة مبعرفته إن شاء اهللا تعاىل، وماضيه شرف بضم الراء شرفا بفتحه إذا نال العلو، ويقال

 أشرف الشيء إذا ارتفع، وأشرف املريض إذا انتهى إىل املوت، وأشرفت: شروفا بضم الشني إذا كرب وأسن، ويقال
على الشيء إذا علوت عليه، وشرف العلم وعلو مرتبته ومنزلة صاحبه العامل به ال ينازع فيه عاقل، إذ ال شيء 

. إنه أفضل من العقل على الراجح ألنه تعاىل يتصف به وال يتصف بالعقل: أعظم مرتبة من العلم، حىت قيل
تقاد وجود الباري جل وعال واتصافه بسائر أي باجلزم به كاع" باعتقاده"أيضا إن شاء اهللا تعاىل" ويسعدون "

بسائر اجلوارح اليت " والعمل به"أوصاف الكمال وتنزهه عن أوصاف النقصان وصدق الرسل يف كل ما أخربوا به 
يتوقف عليها العمل واملراد العمل على وجه اإلخالص ألنه الذي حتصل به السعادة، والسعادة هي املوت على 

  لالحقة يف العقىب، وهو دخول اجلنة، وهياإلميان، فهي املنفعة ا
  ـــــــ

حديث ]٢٨: آل عمران[} وَُيَحذُِّركُمُ اللَُّه نَفَْسُه{: قول اهللا تعاىل: أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب: صحيح ١
، ٢٦٧٥احلث على ذكر اهللا تعاىل حديث : ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب، ٧٤٠٥

  .٧٤١٦حديث ، ٢/٢٥١وأمحد ، ٣٨٢٢وابن ماجه حديث  ٢٣٨٨ديث والترمذي ح

غري معلوم لإلنسان، فينبغي له املبالغة يف اخلوف وعد نفسه عدما ألنه ال يدري ما اخلامتة، والشقاوة املوت على 
حذف إن الكفر والعياذ باهللا فهي املضرة الالحقة يف العقىب وهي دخول النار ولو انقضى عمر اإلنسان يف عبادة، و

شاء اهللا من اجلملتني األخريتني لداللة األوىل فهي مقدرة فيهما، وقيد النفع باحلفظ، والشرف بالعلم، والسعادة 
باالعتقاد والعمل، ألن االنتفاع بالشيء إمنا يكون حبفظه، والشرف إمنا يكون بالعمل الذي هو امتثال األوامر 

خرة باجلنة، وأما العلم بال عمل فال فائدة فيه ألنه كنخلة بال واجتناب النواهي إذ به حيصل شرف الدنيا واآل
مثرواحلاصل أن العلم بكتاب الرسالة املعرب عنها باجلملة املختصرة، والعمل مبا فيها حيصل للعامل غاية الشرف 

وامللوك ختضع  والسيادة يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة، ألن العلم أفضل ما يتزين به اإلنسان ألن املالئكة والرسل
من حفظ الرسالة أجزأته عن غريها وإن أراد غريها كانت له مفتاحا، وهذا كله إذا : للعامل، وقال بعض الفضالء



قصد بعلمه وبالعمل به وجه اهللا تعاىل، فإن قصد بطلبه العلم الدنيا وزينتها فليس أشد عذابا منه، ولذلك قال 
 يل من أن آكلها بالدين، واعلم أن حرف املضارعة من األفعال ألن آكل الدنيا بالدف واملزمار خري: سحنون

وأوىل : احلديث الثالث ما يدل على قوله" و"الثالثة مفتوح، وأجاز بعضهم ضمه من يسعدون لكن مل تقع به رواية
أي األوالد على جهة الندب " أن يؤمروا"عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " قد جاء "ما عين به الناصحون ما 

: أي إلمتام السبع على قول بعض شراح خليل، وقال احلطاب" لسبع سنني "املفروضة على البالغني " بالصالة "
املفهوم من النصوص يؤمرون بالدخول يف السبع، وهذا هو الظاهر من كالم املصنف ال بعد إكماهلا والذي يأمرهم 

ر، وليس اخلطاب للصيب ألنه غري مكلف، الويل ألن اخلطاب له، وأمر الشارع للويل أمر ندب على املشهو
إنه املشهور لو ترك الويل أمر الصيب ال إمث عليه ألنه إمنا : واخلطاب من الشارع إمنا يكون للمكلفني، وعلى ما قلنا

أمر الشارع للويل أمر إجياب على الويل، وعليه : ترك مندوبا، والتارك له ال إمث عليه، ومقابل املشهور قول ابن بطال
مل يأمر الويل األوالد يأمث بترك الواجب عليه ويكون أمرهم بالكالم ابتداء مث بالتهديد والتخوف بالضرب ال  إن

بالفعل ضربا غري مربح " يضربوا عليها"إذا مل حيصل منهم امتثال بالكالم وال باإليعاد بالضرب جيوز أن " و"بالشتم
يندب أيضا عند دخوهلم يف العشر على " و"اله ابن القاسمأي عند الدخول فيها كما ق" لعشر "وذلك عند البلوغ 

  رواية ابن وهب املقدمة هنا على قول ابن

الصواب أن ال يفرق بينهم يف : قال ابن رشد ١"يفرق بينهم يف املضاجع"يطلبها عند بلوغ السبع أن : القاسم
صل التفرقة بنوم كل واحد يف ثوبه املضاجع إال عند العشر وهو قول ابن وهب كما قدمنا وهو ظاهر احلديث، وحت
وال يتالصق رجالن وال امرأتان يف : وإن نام اجلميع حتت حلاف واحد ألن املنهي عنه املتالصق، كما يأيت يف قوله

حلاف واحد، فإن مفهومه اجلواز وإذا كان على كل واحد ثوبه، وإذا كان جيوز للبالغني التالصق حتت اللحاف مع 
لغري البالغني باألوىل، كما تندب التفرقة بني األوالد وبعضهم يندب بينهم وبني آبائهم، ستر كل بثوبه فيجوز 

وحكمه ندهبا خمافة مترينهم على االلتذاذ ببعضهم فريتكبوهنا بعد البلوغ لسابق األلفة، واملضاجع مجع مضجع وهو 
بناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء مروا أوالدكم بالصالة وهم أ: "حمل النوم، واحلديث الذي جاء خرب أيب داود

وهو صريح يف أن اخلطاب من الشرع للويل ال للصيب خالفا ملن قال خبطاب الصيب "عشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع
احلديث قاصر على الصالة، وأما : من الشارع، ولعله مبين على أن األمر بالشيء أمر بذلك الشيءتنبيهات األول

ا من املأمورات فلم يأت باألمر هبا خرب، واحلكم فيها أن األمر بالطهارة للصالة يستلزم الطهارة والصوم وغريمه
األمر هبا ألهنا شرط لصحتها ووجوهبا أيضا، وأما الصوم فال يندب بل ال جيوز على ما يظهر أمرهم به ملشقته، 

الويل به، وإذا صام الصيب ال ثواب له ألن والويل ال جيوز له إلزام الصيب ما عليه يف فعله مشقة ولذا مل يأمر الشارع 
الثواب يف فعل املطلوب ال يف فعل املباح وال املنهي عنه، وإمنا أمر بالصالة لكوهنا أعظم أركان اإلسالم بعد 

الشهادتني وال مشقة عليها يف فعلها فأمر هبا ليعتادها، ألنه لو مل يألفها قبل بلوغه لرمبا كرهتها نفسه بعد بلوغه 
ة شروطها وتكررها يف اليوم والليلة، وأما احلج فال جيوز للويل أمر الولد بالسفر ألجله، ولكن إن وقع ونزل لكثر

واستصحبه إىل حمل اإلحرام طلب منه أمره باإلحرام إن كان مميزا أو نوى إدخاله فيه إن كان غري مميز حلرمة احلرم، 
متعلقة باملال فيجب على وليه إخراجها كما جيب عليه هذا ما يؤخذ من كالم أهل املذهب، وأما الزكاة فهي 

إخراج صدقة فطره، وكما يسن يف حقه التضحية عنه إن كان له مال مل حيتج له يف عامه، أما بقية املأمورات سوى 
  فكذلك ينبغي أن يعلموا إخلـــــــ: ما ذكر فسينص عليه بقوله

  .١/٢٦٦وانظر اإلرواء ، ٤٩٥ر الغالم بالصالة حديث مىت يؤم: أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: صحيح ١



اختلف يف أجر صالة الصيب وسائر ما فعله مما يترتب عليه ثواب، فقيل لألب وقيل لألم وقيل بينهما وقال : الثاين
الصحيح أن أجر أعمال الصيب له وال تكتب عليه السيئات، وحنوه : العالمة حممد احلطاب ففي حاشيته على خليل

نص يف أن املرفوع عنه إمنا هو ما يكون عليه  ١" رفع القلم عن ثالث: "العلماء، وقوله عليه الصالة والسالملبعض 
نعم ولك أجر : "أهلذا حج؟ قال: ال ما يكون له، وأجر عمله له ال لغريه، بدليل قوله عليه الصالة والسالم ملا قيل له

ر كله ألبويه إما على املناصفة أو الثلثان لألم غلط سببه اجلهل األج: وقول من قال٢" وحلامله على الطاعة أجر محله
وقد ثبت أن الصغار يتفاوتون يف منازل اجلنة بقدر تفاوهتم يف األعمال الصاحلة يف الدنيا، : بالسنة قال أبو عمران

با غري مربح، قد قدمنا أهنم يضربون بعد الدخول يف العشر ضر: كما أن الكفار يف جهنم كذلك بقدر كفرمهالثالث
  قلت الصواب اعتبار حال الصبيان فقد شاهدت غري واحد من: لكن اختلف هل حيد حبد أم ال؟ قال ابن عرفة

  ـــــــ
وانظر صحيح اجلامع  ٣٤٣٢من اليقع طالقه من األزواج حديث : أخرجه النسائي كتاب الطالق باب: صحيح ١

األول : رفع القلم هل هو حقيقة أو جماز فيه احتماالنقال السيوطي نقال عن السبكي وقوله : رفع القلم٣٥١٣
أنه جماز مل يرد فيه حقيقة القلم وال الرفع وإمنا هو كناية عن عدم التكليف ووجه الكناية فيه : وهو املنقول املشهور

ن الكتابة القلم وغري ذلك ويلزم م] ١٨٣: البقرة[} كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم{: أن التكليف يلزم منه الكتابة كقوله
ألنه آلة الكتابة فالقلم الزم للتكليف وانتفاء الالزم يدل على النتفاء ملزومه فلذلك كين بنفي القلم عن نفي الكتابة 

وهي من أحسن الكنايات وأتى بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف الزم لبين آدم إال هؤالء الثالثة وأن صفة الوضع 
: ري الثالثة موضوعا عليهواالحتمال الثاين أن يراد حقيقة القلم الذي ورد فيه احلديثثابت للقلم ال ينفك عنه عن غ

فأفعال العباد كلها حسنها وسيئها جيري " له اكتب فكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة: أول ما خلق اهللا القلم فقال"
وقد خلق اهللا ذلك وأمر بكتبه  به ذلك ذلك القلم ويكتبه حقيقة وثواب الطاعات وعقاب السيئات يكتبه حقيقة

وفعل . وصار موضوعا على اللوح احملفوظ ليكتب ذلك فيه جاريا إىل يوم القيامة وقد كتب ذلك وفرغ منه وحفظ
الصيب واجملنون والنائم ال إمث فيه فال يكتب القلم إمثه وال التكليف به فحكم اهللا بأن القلم ال يكتب ذلك من بني 

م املوضوع للكتابة والرفع فعل اهللا تعاىل فالرفع نفسه حقيقة واجملاز يف شيء واحد وهو أن سائر األشياء رفع للقل
القلم مل يكن موضوعا على هؤالء الثالثة إال بالقوة والنهي ألن يكتب ما صدر منهم فسمي منعه من ذلك رفعا فمن 

أخرجه مسلم : صحيح ١٢/٤٧٢ود أنظر عون املعب. هذا الوجه يشارك هذا االحتمال األول وفيما قبله يفارقه
والنسائي حديث ، ٩٢٤والترمذي حديث ، ١٣٣٦صحة حج الصيب وأجر من حج به حديث : كتاب احلج باب

أما " نعم ولك أجر: "أهلذا حج قال"بلفظ ، ٣١٩٥حديث ، ١/٣٤٣وأمحد ، ٢٩١٠وابن ماجة حديث ، ٢٦٤٥
  .باقي الرواية فلم أقف عليها

والضرب املأمور به ثالث ضربات بدرة عليها : العشرين وأزيد، وقال بعض الشيوخاملعلمني الصلحاء يضرب حنو 
سوط لني عريض على الظهر فوق الثياب أو على باطن القدمني جمردين، فما زاد على ذلك أو خرج عن الصفة 

ه فال شيء فيهقال ففيه القصاص من غري األبوين، وما تولد عن غري املأذون فيه ففيه الدية، وما تولد عن املأذون في
يضرب : ويضرب الرجل يتيمه على نفعه وكذا أوالده وأهله على نفعه ونفعهم، وقال مالك: القاضي أبو بكر

قد قدمنا أن حكم التفرقة بني األوالد وبينهم وبني أبويهم يف املضاجع االستحباب : الرجل أهله على الصالةالرابع
ألهنم يأمرون هبا األطفال، وأما التفرقة بني البالغني فسيأيت أهنا واجبة عند وعدمها مكروه، والكراهة متعلقة باألولياء 

وال يتالصق رجالن وال امرأتان، لكن تالصق البالغني بالعورة من غري حائل حرام مطلقا كبه مع قصد اللذة : قوله



أو أحدمها اللذة أو جيداها، ووجداهنا وإال كره، وأما تالصقهما بغري عورتيهما من غري ساتر فمكروه إال أن يقصدا 
وأما تالصق البالغ وغريه فمكروه من حق ويل الصيب، ويف حق البالغ على األسبق من احلرمة على البالغ حيث ال 
ساتر مطلقا كبه مع قصد لذة أو وجداهنا أو الكراهة من عدمها، واإلناث كالذكور يف التفصيلوملا كان يتوهم من 

إال بالصالة مع أنه يستحب أمرهم وتعليمهم كل ما ال يشق مما جيب عليهم بعد احلديث أن الصبيان ال تؤمر 
" ما فرض اهللا على العباد "أي األوالد " أن يعلموا "أي يستحب " فكذلك ينبغي : "بلوغهم شبه فيما سبق فقال

اإلسالم، أو الذي يريد  كلفظ الشهادتني أو ما يف معنامها بالنسبة للقادر الذي يريد الدخول يف" من قول "املكلفني 
ولفظ . ببقية جوارحهم كالوضوء والصالة" عمل"من " و"أداء الواجب عليه، وقراءة أم القرآن بالنسبة للصالة

فقبل ظرف " قبل بلوغهم"العباد شامل للكفار ألن املشهور خطاهبم بفروع الشريعة، وزمن استحباب التعليم 
رة سنة أو احللم أو احليض أو احلمل، وإمنا استحب تعليمهم قبل ليعلموا منصوب به، وبلوغهم يكون بثمان عش

يف قلوهبم "الذي تعلموه مما هو مفروض على املكلفني " قد متكن ذلك"احلال أنه " ليأيت عليهم البلوغ و "بلوغهم 
رة إىل أن حبيث ال ميلون من فعله بعد بلوغهم، وإمنا فسرنا ينبغي بيستحب لإلشا" إليه أنفسهم"أي مالت " وسكنت

أمر الشارع للويل بتعليمهم أمر ندب على املعتمد كما قدمنا، فاسم اإلشارة راجع إىل ما يف فرض اهللا والضمري يف 
  قلوهبم وأنفسهم إىل األوالد، ومعىن متكن يف قلوهبم ثبت ورسخ فيها، ومعىن سكنت مالت إليه حبيث صار

وحقيقة الروح مل يتكلم عليها الرسول : الصحيحقال شيخ اإلسالممألوفها فال متل منه، والنفس يراد هبا الروح على 
َوَيسْأَلوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ {: عليه الصالة والسالم فنمسك عنها وال نعرب عنها بأكثر من أهنا موجودة لقوله تعاىل

خالفا للعز بن عبد السالم يف  أي مما استأثر به أي اختص بعلمه وهي واحدة،] ٨٥: اإلسراء[} الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَبِّي
أحدمها روح اليقظة اليت أجرى اهللا عادته بأهنا إذا كانت يف اجلسد كان مستيقظا : إن كل جسد له روحان: قوله

فإذا خرجت منه نام ورأت تلك الروح املنامات، واألخرى روح احلياة اليت أجرى اهللا العادة بأهنا ما دامت يف 
مات، وهاتان الروحان يف باطن اجلسد ال يعلم مقرمها إال اهللا أو من أطلعه اهللا على  اجلسد كان حيا وإذا فارقته

: ذلك فهما كجنني يف بطن امرأة واحدة، وبعض خاض يف حقيقة النفس وذلك البعض اخلائض على ثالث فرق
ليت يصري البدن إهنا عرض وهي احلياة ا: إهنا جسم بدليل وصفها بالعروج واخلروجوثانيتها تقول: إحداها تقول
إهنا ليست جبسم وال عرض وإمنا هي جوهر جمرد قائم بنفسه له تعلق بالبدن يدبره : وثالثتها تقول. بوجودها حيا

  :قال يف اجلوهرة. ليس داخال فيه وال خارجا عنه، ولكن األفضل ترك اخلوض
  نص عن الشارع لكن وجدا... وال ختض يف الروح إذ ما وردا 

  فحسبك النص هبذا السند... سد ملالك هي صورة كاجل
حبيث صارت ال تتأمل عند الفعل، " جوارحهم "املفروض " مبا يعملون به من ذلك "أي استأنست " وأنست "

قال : وجوارحهم فاعل أنست مبعىن عدم تأملها من فعله وإن كان التأنس يف األصل ضد التوحشتنبيهان األول
  وإنس وجن، فاملالئكة واألنبياء معصومون، واإلنس واجلن منهم مطيعالعباد أصناف مالئكة وأنبياء : الفاكهي

قسم له عقل وال شهوة له وهم املالئكة، وقسم له شهوة وال : ومنهم عاص، واخلالئق احليوانية على ثالثة أقسام
 عقل له وهم الدواب، وقسم له عقل وشهوة وهم بنو آدم، فمن غلب عقله على شهوته كان مع املالئكة، ومن

كلف من أول الفطرة : العقالء بالنسبة للتكليف على ثالثة أقسام: غلبت شهوته على عقله كان مع الدوابالثاين
قطعا وهم املالئكة وآدم وحواء وقسم مل يكلف من أول الفطرة قطعا وهم أوالد آدم، وقسم فيه نزاع والظاهر أهنم 

  .مكلفون من أول الفطرة وهم اجلن ذكره ابن مجاعة



على أصحاهبا أي بعد تكليفهم " اهللا سبحانه وتعاىل على القلوب "ويرادفه أوجب وحتم وكتب " رض وقد ف"
على "فرض أيضا " و "كاإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وسائر ما جيب هلا" االعتقادات "جنس " عمال من "

ا يتوقف صدوره على أعمال والصالة وشبه ذلك مم ١كالطهارة" الطاعات"جنس " اجلوارح الظاهرة عمال من
هذا ال يتأتى : اجلارحة وإن حصلت مشاركة بينها وبني القلب يف بعضها كالنية، هكذا قال بعض الشراح، وأقول

على الراجح من عدم اشتراط التلفظ بالنية، وأما على الراجح فالنية مما هو فرض على القلب، ويفهم من مقابلة 
وقد فرض إخل : إمنا ذكر املصنف قوله: إمنا األعمال بالنياتتنبيهات األول: رباألعمال ما يشمل األقوال كما يف خ

ومل : ليأيت عليهم البلوغ وقد متكن ذلك يف قلوهبم قيل له: بعد ما سبق ألنه يف معىن العلة للعلة السابقة، ألنه ملا قال
قلوهبم االعتقادات وعلى ألن اهللا قد فرض على : طلب متكن تلك املذكورات يف قلوهبم بعد بلوغهم؟ قال

َوإِنْ {: كثريا ما تتشوف النفس إىل معرفة ما خيطر بقلب املكلف هل يؤاخذ به لظاهر قوله: جوارحهم الطاعاتالثاين
الذي عليه : أو ال؟ قال العالمة األجهوري] ٢٨٤: البقرة[} ُتْبدُوا َما ِفي أَنْفُِسكُْم أَو ُتْخفُوُه ُيحَاسِْبكُْم بِهِ اللَُّه

عمل أن ما خطر بقلب املكلف من املعاصي واآلثام إن كان مما خيتص بالقلب فهو حياسب به وال كالم، لكن مع ال
  العزم عليه ال مبجرد خطوره يف القلب من غري عزم خالفا لبعضهم، وذلك كالرياء والشرك واحلسد والكرب

لقلب، وإن كان مما ال خيتص بالقلب بل والعجب وبغض املؤمنني وحمبة الكافرين، وما يف معىن ذلك مما خيتص با
يشاركه فيه بعض اجلوارح كالسرقة والغصب وما شاهبهما فإن خطر وانصرف من غري عزم فال يؤاخذ به أيضا بل 

يكتب له حسنة، وإن خطر بباله وواراه يف ضمريه وعقدت عزميته عليه فهذا هو الذي يكتب : قيل
  عليهـــــــ

طهر الشيء بفتح اهلاء وضمها يطهر بالضم طهارة فيهما واالسم الطهر بالضم : ة يقالالنظاف: الطهارة يف اللغة ١
: منزهويف الشرع: يتنزهون من األدناس ورجل طاهر الثياب أي: وطهره تطهريا وتطهر باملاء وهم قوم يتطهرون أي

رفع احلدث أو زوال حدث أو خبث أو : هي عبارة عن غسل أعضاء خمصوصة بصفة خمصوصة وعرفت أيضا بأهنا
إهنا صفة حكمية توجب للموصوف هبا جواز استباحة : إزالة النجس أو مايف معنامها أو على صورهتماوقال املالكية

  .٩٢، ٢٩/٩١الصالة به أو فيه أو هلفاألوالن يرجعان للثوب واملكان واألخري للشخص أنظر املوسوعة الفقهية 

تبارك وتعاىل أو عز وجل أو صلى اهللا عليه وسلم بعد قال الرسول،  كثريا ما يسأل عن حمل سبحان اهللا أو: الثالث
أما سبحان اهللا فهو من األمساء املالزمة للنصب بفعل : وحنن نبني ذلك بأمت بيان إن شاء اهللا تعاىل رأفة بالطالب فنقول

اسم مصدر  حمذوف وجوبا تقديره أسبح أو سبح بتخفيف الباء على اخلالف يف سبحان اهللا هل هو مصدر أو
فيكون مجلة معترضة بني فرض وصلته وهي قوله على القلوب، ونكتة االعتراض الدالة على التنزيه ألن سبحان 

سبحت اهللا مبعىن نزهته تنزيها بليغا من سبح إذا ذهب وبعد ألنك بعدت : علم على التسبيح الذي هو التنزيه تقول
رضة ال حمل هلا من اإلعراب، وكذلك مجلة عز وجل أو تبارك من سبحته عما نزهته عنه، ومعلوم أن اجلملة املعت

وتعاىل أو صلى اهللا عليه وسلم معترضة إلنشاء الثناء أو الدعاء وهي ال تصلح حاال وال نعتا، فاحرص عليها فقلما 
"  وسأفصل: "جتدها على هذا البيانثم شرع يف بيان كيفية ذكره للمسائل هل هي مفصلة يف أبواب أو جمملة فقال

بإجابيت لك حني سألتين، " لك ذكره "أي التزمت " ما شرطت "يا خماطب ألنك السائل يف كتابتها " لك "أي أفرق 
فبابا حال من ما املفعول، ويصح " بابا بابا "ألن اإلجابة يف معىن التزام الوفاء مبطلوب السائل حالة كونه مفصال 

التزمته بإجابيت لك حال كونه أو حال كوين مفصال بابا بعد  وسأفصل لك الذي: جعله حاال من فاعل أفصلواملعىن
ويكثر اجلمود يف سعر ويف مبدي : باب وصح نصبه على احلال مع مجوده لتأوله مبفصال كما ذكرنا قال يف اخلالصة



ألن  واملختار أنه وما قبله منصوبان بالعامل األول: ادخلوا رجال رجالقال املرادي فيه: تأول بال تكلف فهو مثل
جمموعهما هو احلال، ونظريه يف اخلرب الرمان حلو حامض يف أن كال من حلو وحامض خرب، فيكون كل من باب 

األول والثاين منصوبا على احلالية، ولعل وجه املشاهبة بني بابا بابا وحلو حامض يف أن جمموع األمرين هو احلال يف 
 األول، وأما حلو حامض فاالثنان يف معىن شيء واحد وهو مز ملا األول وخرب يف الثاين فال ينايف أن بابا الثاين غري

يشهد به احلس والوجدان، وعدة أبواهبا أربعة وأربعون بابا بعضها ملفوظ به وبعضها مقدر، وعدة مسائلها أربعة 
" رب ليق"آالف مسألة مأخوذة من أربعة آالف حديث وقيل أربعمائة حديث بدل أربعة آالف وإمنا فصلها أبوابا 

وليسهل عليهم حفظه والرجوع إليه عند االحتياج إىل الكشف عن شيء " من فهم متعلميه "أي ما ذكرته أي معناه 
راجع إىل قوله أفصل وما بعدهوملا كان اإلنسان وإن كان أوفر " إن شاء اهللا تعاىل"من املسائل وألنه أنشط للطالب 

  أي" وإياه " :عقال ال يهتدي بنفسه إىل ما هو أكثر ثوابا قال

أي نطلب منه أن يقدر لنا ارتكاب ما هو خري " نستخري "سبحانه وتعاىل ال غريه، وعلى ما يدل عليه تقدمي املعمول 
يف كيفية اإلتيان بألفاظ تلك اجلملة، وعلى أي وجه نأيت هبا هل هي على غاية من املبالغة يف االختصار أو بني بني، 

وعدمها ألهنا خري يقدم فعله على تركه، وأيضا االستخارة يف الشروع تقدمت  وليست االستخارة يف أصل الكتابة
اإلنسان إمنا يستخري قبل شروعه : قبل الشروعوإمنا االستخارة املطلوبة اآلن يف صفة اإلتيان فسقط ما قد يقال

سليم األمر إىل واملصنف شرع فكيف يستخري اآلن؟ وحكم االستخارة الندب يف كل أمر جتهل عاقبته، فإن فيها ت
اهللا سبحانه وتعاىل ليختار له تعاىل ما هو خري له، وتكون االستخارة باحلمد والصالة على نبيه عليه الصالة والسالم 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا : يف مجيع األمور، مث ميضي ملا انشرح له صدرهففي الصحيح عن جابر
إذا هم أحدكم بأمر فلريكع ركعتني من غري : "لمنا السورة من القرآن يقولاالستخارة يف األمور كلها كما يع

اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر : الفريضة مث يقول
بة أمري أو وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاق

ويسمي حاجتهوروى  ١" قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عين واصرفين عنه واقدر يل اخلري حيث كان مث أرضين به
يا أنس إذا مهمت بأمر فاستخر ربك سبع مرات مث : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن السين عن أنس قال

ويقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة سورة الكافرون، ويف : النوويقال  ٢"انظر إىل الذي سبق إىل قلبك فإن اخلري فيه
واقدره يل : قل هو اهللا أحد، وإذا تعذرت االستخارة بالصالة استخار بالدعاء، والدال يف قوله: الثانية بعد الفاحتة

به أن إن مبعىن إذ إن كنت تعلم فيه إشكال ال خيفى وجوا: مث أرضين به مقطوعة، وقوله: مضمومة، واهلمزة يف قوله
التعليلية أو املراد تفويض العلم إىل اهللا تعاىل، واألوىل يف اجلواب أن معىن إن كنت تعلم إن كان تعلق علمك يف 

وال تستخر : األزل بأن هذا األمر خري يل ألن علمه تعاىل متعلق بكل شيء تعلقا تنجيزيا قدميا قال صاحب املدخل
  بل يف فعل أحدها إذا يف املندوبات هل تفعلها أم ال؟

  ـــــــ
: ضعيف جدا ١١٦٦٢ما جاء يف التطوع مثىن مثىن حديث : أخرجه البخاري كتاب اجلمعة باب: صحيح ١

  .٧٣٥وانظر ضعيف اجلامع ، ٢١٥٣١أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة وانظر كنز العمال 

ضها، واالستشارة كاالستخارة يف أهنا إمنا تكون يف ضاق الوقت عن فعل اجلميع أو عند إرادة االقتصار على فعل بع
تقدمي بعض املندوبات على بعض، ال يف فعل وتركه من غري فعل غريه من أنواع اخلري، واالستشارة مقدمة على 



االستخارة قاله األجهوري، ويظهر يل أن الذي يراعى عند التعارض ما انشرح له الصدر على ما أشري به الحتمال 
سبحانه وتعاىل " وبه"شار وحرر املسألة، كما يظهر جواز االستخارة للغري ألنه إعانة على فعل اخلريخطأ املست

أي نطلب منه اإلعانة على ما أملناه، واإلقدار على فعل ما قصدناه، إذ اإلعانة التقوي على فعل اخلري أو " نستعني"
ال نستخري إال اهللا وال نطلب اإلعانة إال : صر ألن املعىنما يؤدي إىل فعل اخلري، وقدم املعمول يف املوضعني إلفادة احل

لنا أي ال حتول لنا عن معصية اهللا إال بعصمة اهللا وحفظه " وال حول: "من اللهثم تدىل للتربي من حوله وقوته بقوله
" ي العظيمإال باهللا العل"لنا وإن كنا على غاية من العظمة والشدة على شيء من أنواع الطاعات" وال قوة"تعاىل 

الذي يصغر كل شيء عند ذكر صفاته، وحاصل املعىن أنه ال يقدر أحد على حماولة شيء مما يريده إال حبول اهللا 
أال : "مسعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أقوهلا فقال: قال ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه. وقدرته وإرادته

ال حتول عن معصية اهللا إال بعصمته وال قوة على : "يا رسول اهللا، فقال بلى بأيب أنت وأمي: أخربك بتفسريها؟ قلت
فيكون تفسريها عن اهللا تعاىل وعن النيب صلى اهللا عليه  ٢كذا أخربين جربيل عن اهللا: ويف رواية ١"طاعته إال بإعانته
عة وتسعني داء أدناها اللمم ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم فإنه يدفع تس: أكثروا من قول: "وسلم أنه قال

أكثروا من ذكر ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم فإهنا كنز : "وروي من طريق أخرى٣"وهو طرف من اجلنون
  ـــــــ٤" من كنوز اجلنة

وصححه لكن بلفظ  ١٩٩٠حديث  ١/٧٢٧أخرجه احلاكم يف املستدرك : ضعيف ٣مل أقف عليه ٢مل أقف عليه ١
وبنحوه الطرباين يف األوسط " وال قوة إال باهللا كان دواء من تسعة وتسعني داء أيسرها اهلم من قال ال حول"
فضل ال حول : أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب ٦٢٨٦٤وانظر ضعيف اجلامع . ٥٠٢٨حديث  ٥/١٨٧

  .٨٣٧٨حديث  ٢/٣٣٣وأمحد ، ٣٦٠١وال قوة إال باهللا حديث 

ال حول وال قوة : من أنعم اهللا عليه بنعمة وأراد بقاءها فليكثر من قول: "لموروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
ملا أسرين العدو أكثرت من قوهلا فانقطع القيد الذي كانوا يشدوين به : وقال عوف بن مالك١"إال باهللا العلي العظيم

اهللا عنه سبعني  من قاهلا كشف: وعن مكحول. وسقط فخرجت من ديارهم وسقت إبلهم إىل أن دخلت هبا بلدي
بابا من الضر أدناها الفقر وأجاز النحويون يف لفظ ال حول وال قوة فتحهما بغري تنوين ورفعهما مع التنوين وفتح 

  :قال يف اخلالصة مشريا إليها. األول غري منون ورفع الثاين منونا أو عكسه
  حول وال قوة والثاين اجعال... وركب املفرد فاحتا كال 

  وإن رفعت أوال ال تنصبا... وبا أو مركبا مرفوعا أو منص
ذكرها بعد ما سبق تربكا هبا " آله وصحبه وسلم"على " و"ويف نسخة زيادة نبيه" وصلى اهللا على سيدنا حممد "

وقصدا إىل حصول ما قصده، والصالة اسم مصدر يستعمل مكان مصدر صلى الذي هو التصلية ألنه مهجور يف 
وهي يف اللغة الدعاء خبري، ولتضمنها معىن العطف عداها بعلى، والعطف بالنسبة إىل  االستعمال لعدم صحة معناه،

اهللا رمحته، وبالنسبة إىل املالئكة االستغفار، وبالنسبة إىل اآلدميني دعاء بعضهم إىل بعض، والسيد هو الكامل احملتاج 
: ويف سعد"إن ابين هذا سيد: "قوله يف احلسنو". أنا سيد ولد آدم"إليه، واستعمله يف غري اهللا إشارة إىل اجلواز ك 

وحكى ابن النري قوال مبنعه يف غري اهللا واستغراب جوازه يف غري اهللا باأللف والالم، وحكى يف منع ". قوموا لسيدكم"
إطالقه على اهللا وكراهته قولني عن مالك، وتقدم يف صدر اخلطبة ما يغين عن الزيادة، وحممد علم نبينا عليه أفضل 

صالة والسالم، وآله املراد هبم هنا أتقياء أمته ألنه مقام دعاء يطلب فيه التعميم ويكون عطف األصحاب عليه من ال
وآله إشارة إىل جواز إضافته إىل الضمري، وإشارة إىل جواز الصالة على غري األنبياء : عطف اخلاص على العام، وقال



وف الكراهة على وجه االستقالل، وتقدم أن الصالة على النيب تبعا، والذي فيه اخلالف باملنع والكراهية واملعر
  صلى اهللا عليه وسلم واجبة يف العمر مرة كالسالم، وبعد ذلك تستحب

  ـــــــ
وقال اهليثمي يف جممع  ١٥٥حديث  ١/٥٦واألوسط ، ٨٥٩حديث  ١٧/٣١٠أخرجه الطرباين يف الكبري  ١

  .فيه عبد الرمحن بن خالد وهو ضعيف: الزوائد

تتأكد على قدر الشوق واحملبة، ويف املسائل امللقوطة يكره إفراد الصالة عن السالم، وقال الشيخ زروق يف شرح و
والذي يدل عليه فعل من : كره مجهور احملدثني إفراد الصالة عن السالم وعكسهقال األجهوري عقبه: الوغليسية

هم اإلتيان بالسالم فقط من غري ذكر الصالة ووقع يقتدى به من أئمتنا أنه ال يكره إفراد السالم، فقد شاع عن
لألجالء ذلك يف خطوطهم ولوال اجلواز ملا ارتكبوه وملا فرغ من اخلطبة ومن بيان سبب التأليف وهو سؤال الشيخ 
حمرز، شرع يف املقصود مقدما مبحث ما جيب على القلوب أن تعتقده وهو فن التوحيد؛ ألنه أشرف أنواع العلوم 

  :ب بعلم أصول الدينوأول ما جيب على املكلف فقالولذلك يلق

  باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة

بالرفع ألنه خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هذا باب وهذا أوىل ما يقال ىف مجيع التراجم من حنو كتاب أو فصل أو " باب"
باب الدار جماز ىف املعاىن كباب الطهارة وال تنبيه أو فرع وهو ىف اللغة الطريق إىل الشيء وهو حقيقة ىف األجسام ك

يصح إرادة هذا املعىن هنا ألنه ىف االصطالح اسم لنوع من أنواع مسائل العلم املقصود ويسمون أنواعه فصوال 
ويسمون ما يشتمل عليه الفصل مسائل مجع مسألة وهي مطلوب خربي يربهن عليه ىف ذلك العلم وال تكون املسألة 

كتسبة من الدليل ولذلك ال تعد ضروريات العلوم من مسائله حنو الصلوات اخلمس فرض على إال كسبية أى م
املكلفواحلج فرض على املستطيع والصوم فرض على البالغ القادر عليه ألن العلم هبذه ضروري ليس مأخوذا 

طابق ملا علمت من أن الباب باجتهاد األئمة وجيوز ىف حنو باب اجلهاد فريضة التنوين ويكون ما بعده بدال منه بدل م
اسم جلميع املسائل املذكورة بعد لفظ باب وجيوز ترك التنوين إلضافته إىل ما بعده من إضافة الدال إىل مدلوله أو 

االسم إىل املسمى وأما ىف حنو هذا من كل موضع مل يل لفظ باب محلة يتعني فيه اإلضافة إىل لفظ ما بعدهوىف احلقيقة 
ىل ما املوصولة والتقدير باب بيان الذى وصلته تنطق أي تصوت ألن النطق واملنطق ما يصوت إىل حمذوف مضاف إ

ُعلِّْمَنا َمْنِطَق {: به من مفرد ومؤلف مفيدا وغريه ويكون للعقالء وغريهم قالت العرب نطقت احلمامة وقال تعاىل
هنا مبعىن الذى وفاعل تنطق األلسنة مجع لسان فهو أعم من الكالم والضمري ىف به راجع إىل ما املوصولة أل} الطَّْيرِ

يذكر ويؤنث وهو ترمجان القلب ألنه آلة النطق فذكره لبيان الواقع وال خبفى ما ىف كالمه من اجملاز ألن الذى ينطق 
  هو صاحب اللسان وكذا يقال فيما

لذى تعتقده املراد تعلمه كما قال باب بيان ا" و"بعده فهو من باب اجملاز العقلي وهو إسناد الفعل إىل غري ما هو له
بعض الشراح فإنه قال االعتقاد هو الذكر النفسي الذي ال حيتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فاملراد باالعتقاد العلم 
وهو ظاهر وال يصح أن يراد به هنا حقيقته وهو حكم الذهن اجلازم القابل للتغيري وقال ابن السبكي أيضا وجازمه 

التغيري علم وقابله اعتقاد صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد املقلد سنية الضحى وفاسد إن مل يطابق الذي ال يقبل 
كاعتقاد الفلسفي قدم العامل وفاعل تعتقده األفئدة مجع فؤاد وهو مرادف للقلب كما يدل عليه ما تقدم من قوله 



ى القلب فاألقوال ثالثةوقال الغزايل القلب وتعتقده القلوب وقيل الفؤاد داخل القلب وقيل الفؤاد الغشاء الذى عل
لطيفة ربانية هو املخاطبة وهي الىت تثاب وتعاقب وهلا تعلق بالقلب اجلسماين الصنوبري الشكل تعلق العرض 

باجلوهر ويسمى روحا ونفسا واعلم أن الذي يذكر يف هذا الباب منه ما جيب النطق به مطلقا وهو الشهادتان ومنه 
وال جيب النطق به إال إذا سئل عنه فيجب عليه أن ينطق مبا يدل على اعتقاده ذلك وذلك سائر ما جيب اعتقاده 

عقائد اإلميان فليس املراد أن كل ما ذكر ىف هذا الباب جيب النطق به واعتقاده مث بني عموم ما يقوله من واجب 
أنواع العبادات أو باعتبار املكلفني أمور أي أحوال وشؤون الديانات مجع دين وهو واحد عند اهللا ومجع باعتبار 

وقوله واجب أمور الديانات إن محل على املعىن الذي يدل عليه ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة فمن لبيان جنس 
الواجب املشار إليه مبا تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة وإ محل على أعم من أن تكون نطقا فقط أو اعتقادا فقط 

ض وهذا الباب عقده املصنف لبيان ما جيب على املكلف معرفته من علم التوحيد وقدمه على فن الفقه فهي للتبعي
لنقدمه ىف الوجوب وقد اشتمل على أزيد من مائة عقيدة ومرجعها إىل ثالثة أنواع ما جيب هللا وما يستحيل عليه وما 

الرسل وأشار إىل املستحيل عليه بقوله ال إله غريه إىل  جيوز فأشار إىل ما جيب هللا بقوله العامل اخلبري إىل قوله الباعث
قوله العامل اخلبري بإخراج الغاية وأشار إىل اجلائز بقول الباعث الرسل اخل هكذا قال بقض الشراح والذي يظهر أن 

" مقدمة"أول والواجبات أن اهللا إله واحد ألن الوجود املفهوم من قوله إله واحد صفة نفسية جيب اعتقادها له تعاىل
من الواجب على كل طالب علم أن يتصوره ولو برمسه ليكون على بصرية يف طلبه وأن يعرف موضوعه ليتميز 

  .عنده عن غريه وأن يعرف غايته لئال يكون اشتغاله به عبثا وأن يعرف استمداده ومنفعته وحكمه وواضعه

نية على الغري وإلزامها إياه بإيراد احلجج ورد فحده كما قال بعض الشيوخ علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدي
الشبه وقال السعد هو العلم بالعقائد الدينية عن األدلة اليقينية أو العلم بالقواعد الشرعية االعتقادية املكتسب من 

نه ال عربة بالظن أدلتها اليقينية واملراد بالدينية املنسوبة إىل دين حممد عليه الصالة والسالم واعترب ىف أدلتها اليقني أل
ىف االعتقاديات بل ىف العمليات وخرج عن التعريف العلم بغري الشرعيات وبالشرعيات الفرعية وعلم اهللا تعاىل 
وامللك وعلم الرسول عليه الصالة والسالم باالعتقاديات وكذا اعتقاد املقلد فيمن يسميه علما ألن هذه كلها 

الصحابة باالعتقاديات فإهنا كالم وأصول وعقائد وإ كانوا ال  ليست عن أدلة ودخل ىف التعريف علم علماء
يسمونه بعلم التوحيد ىف زمنهموموضوعه املعلوم من حيث ما يتعلق به إثبات العقائد الدينية إذ موضوع كل علم ما 

حدة يبحث ىف ذلك العلم عن عوارضه الذاتية وال شك أنه يبحث ىف هذا العلم عن أحوال الصانع من القدم والو
والقدرة واإلرادة وغريها مما هو عقيدة إسالمية ليعتقد ثبوهتا له وعن أحوال اجلسم والعرض من احلدوث واالفتقار 

والتركيب من األجزاء وقبول الفناء وحنو ذلك مما هو وسيلة إىل عقيدة إسالمية فإن تركيب اجلسم وقبوله للفناء 
ن أحوال املعلوم إلثبات العقائد الدينية وهو كاملوجود إال أنه أوثر دليل على افتقاره إىل املوجد له وكل هذا حبث ع

على املوجود ليصح على رأي من ال يقول بالوجود الذهين وال يعرف العلم حبصول الصورة ىف العقل ويرى مباحث 
املمكنات ىف  املعدوم واحلال من مباحق الكالم واحلاصل أن هذا العلم يبحث فيه عن ذات اهللا تعاىل وصفاته وأحوال

املبدإ واملعاد على قانون اإلسالموغايته أن يصري اإلميان والتصديق باألحكام الشرعية متقنا حمكما ال تزلزله شبهة 
املطلني ومنفعته ىف الدنيا انتظام أمر املعاش باحملافظة على العدل واملعاملة اليت حيتاج إليها ىف بقاء النوع اإلنساين 

الفساد ومنفعته ىف اآلخرة النجاة من العذاب املترتب على الكفر وسوء االعتقاد ومسائله وعلى وجه ال يؤدي إىل 
القضايا النظرية الشرعية االعتقادية واالحتزاز بالقضايا النظرية من غريها ألنه مل يقع خالف يف أن البديهي ال يكون 

طلب بالدليل واستمداده من الوجوب واجلواز من السائل واملطالب العلمية بل ال معىن للمسألة إال ما يسأل عنه وي



واالمتناع وقال بعض استمداده من التفسري والفقه واحلديث واإلمجاع ونظر العقل ولعل اخللف يف التعبري ألن 
اجلواز والوجوب والمتناع إمنا تؤخذ من تلك املذكورات وأما حكمه مما يرجع للدليل اجلملي ففرص عني على 

  ا يرجع للدليلطريق اجلمهور وأما م

التفصيلي فمختلف فيه على قولني فنقل ابن التلمساين أنه فرض كفاية وظاهر أسئلة ابن رشد أنه مندوب إليه وأما 
حكمه على اإلطالق وهو الوجوب فمجمع عليه يف مجيع امللل وواضعه أبو احلسن األشعري وإليه تنسب أهل السنة 

املعرب عنه بالفؤاد " بالقلب"أي التصديق " اإلميان"اجب أمور الديانات املذكور من و" من ذلك"حىت لقبوا باألشاعرة
أن اهللا إله واحد ال إله غريه تأكيدملا قبلهويف كالمه "ومعمول اإلميان والنطق على طريق التنازع " والنطق باللسان"

مرين وإمنا حذف تلك حذف تقديره وأن حممدا رسول اهللا ألن اإلميان ال يوجد إال إذا حصل التصديق مبجموع األ
اجلملة هنا ألنه يشري هلا عند قوله فيما يأيت مث ختم الرسالة اخل وكالم املصنف هنا كالصريح يف أن اإلميان مركب 
من التصديق بالقلب والنطق باللسان ويعني هذا قوله اآليت وأن اإلميان قول باللسان وإخالص بالقلب وأما العمل 

يأيت يف قوله وال يكمل قول اإلميان إال بالعمل وقدمنا قبل الباب عند قوله فآمنوا  باجلوارح فشرط يف كماله كما
باهللا بألسنتهم ناطقني وبقلوهبم خملصني ومبا أتتهم به رسله وكتبه عاملني أن هذا مذهب السلف وهو موافق لقول 

ه وسكت عن األعمال إشارة إىل املصنف هنا من ذلك اإلميان بالقلب والنطق باللسان أن اهللا إله واحد ال إله غري
أهنا غري ركن منه وإمنا هي شرط كمال كما سيصرح به فيما يأيت بقوله وال يكمل قول اإلميان إال بالعمل وال 

يشكل على هذا قوله آخر الباب وإن اإلميان قول باللسان وإخالص بالقلب وعمل باجلوارح املوهم أنه مركب من 
املتكلمني والفقهاء منهم ابن حبيب وللمعتزلة إلمكان محل األعمال فيه على وجه ثالثة ونسب جلمهور احملدثني و

الكمال ال اهنا ركن منه بدليل تصرحيه بقوله وال يكمل قول اإلميان إال بالعمل للقاعدة من رد احملتمل لغريه فيصري 
عمال ركنا حقيقيا لإلميان كما نبه كالمه يف املواضع الثالثة على قول واحد وأما املعتزلة ومن وافقهم فيجعلون األ

على ذلك شيخ شيوخنا اللقاين حيث قال األعمال عند السلف شرط لكمال اإلميانوعند املعتزلة ركن فيه هذا هو 
الذي ينبغي فهم كالم املصنف عليه ال ما يومهه كالم التحقيق من نسبة اآليت للمعتزلة واحملدثني ألن األماكن 

ا لشيء واحد يصار إليه وال سيما عند ما يعني ذلك كما هنا فإن قوله وال يكمل قول اإلميان املتخالفة إذا أمكن رده
إال بالعمل شاهد صدق فيما قلنا والذي عليه مجهور األشاعرة واملاتريدية عدم تركبه وإمنا هو عبارة عن التصديق 

  به يشابهالقليب بكل ما علم جميء الرسول به واشتهر بني أهل اإلسالم وصار العلم 

العلم احلاصل بالضرورة حبيث يعلمه العامة من غري توقف على نظر واستدالل وإن كان أصله نظريا كوحدة الصانع 
ووجوب الصالة واملراد من تصديقه عليه السالم قبول ما جاء به مع الرضا بترك التكرب والعناد واالمتثال لبناء 

إذعان حىت يلزم عليه إميان كثري من الكفار الذين كانوا يعملون  األعمال عليه ال جمرد نسبة الصدق إليه من غري
حبقيقة نبوته ولكن مل يذعنوا لذلك كأيب طالب ومن شاهبه وأما النطق باللسان فاملشهور فيه عندهم أنه شرط إلجراء 

صاحب اجلوهرة  أحكام الدنيا يف حق القادر عليه ومقابل املشهور جيعله شرطا يف صحة اإلميان أو شطرا منهواقتصر
  :على مذهبهم حيث قال
  والنطق فيه اخللف بالتحقيق... وفسر اإلميان بالتصديق 

  بل شطر واإلسالم اشرحن بالعمل... فقيل شرط كالعمل وقيل 
وأما أعمال اجلوارح فهي شرط لكمال اإلميان كما يدل عليه قول املصنف فيما يأيت وال يكمل قول اإلميان إال 



ا أو لبعضها من غري استحالل وال عناد وال شك يف مشروعيتها مؤمن مفوت على نفسه الكمال بالعمل فالتارك هل
واآليت هبا ممتثال حمصل ألكمل اخلصال فتلخص أن اإلميان هو التصديق وأما النطق باللسان فهو شرط إلجراء أحكام 

ومل ينطق بلسانه ال لعذر وال إلباء  الدنيا وأما األعمال الصاحلة فهي شرط لكمال اإلميان وعليه فمن صدق بقلبه
ومن أقر بلسانه ومل يصدق بقلبه . فهو مؤمن ناج عند اهللا غري مؤمن يف أحكام الشرع الدنيوية فال يرث وال يورث

فبالعكس ويقال له منافق وزنديق وأما اآليب من النطق فكافر يف الدارين واملعذور مؤمن فيهما فتلخص مما ذكرنا 
السلف وهو ما جرى عليه املصنف ومذهب مجهور األشاعرة وملا تريدية وهو ما صدر به  ثالث مذاهب مذهب

الظاهر من املصنف أنه ال يشترط : األول: صاحب اجلوهرة ومذهب احملدثني واملعتزلة وقد وضحنا مجيعهاتنبيهات
د يف اإلقرار بالرسالة النطق خبصوص أشهد بل اإلتيان مبا يدل على الوحدانية كما أنه ال يشترط خصوص لفظ أشه

واعتمد هذا األيب ومن تبعه خمالفا لشيخه ابن عرفة يف قوله ال بد من لفظ أشهد على القادر هبا ألهنا كلمة تعبدنا 
الشارع هبا فال يدخل يف اإلسالم إال هبا وعلى كال القولني لو أتى مبا جيب النطق به بالعجمية وهو حيسن العربية 

: لوجود اإلقرار يف اجلملة وأما مع العجز عن العربية فيكتفي منه مبا أتى به بلغته اتفاقاالثاينفاألصح االكتفاء بذلك 
  تعلم املصنف على اإلميان حيث قال من ذلك اإلميان بالقلب اخل وسكت عن

يراد اإلسالم فلعله مشى على طريق مجهور املاتريدية وبعض حمققني من األشاعرة باحتاد مفهوميهما مبعىن وحدة ما 
منهما شرعا وتالزمهما يف اخلارج وأما طريق مجهور األشاعرة فاإلميان يغاير اإلسالم يف احلقيقة ويف اخلارج وإن 

تالزما شرعا فاإلميان حقيقته التصديق القليب واإلسالم حقيقته االنقياد الظاهري بفعل املأمورات ويدل على تغايرمها 
وحديث جربيل بأنه ] ١٤: احلجرات[} ُب آَمنَّا قُلْ لَْم ُتْؤِمنُوا وَلَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَناقَالَِت الْأَعَْرا{: ذاتا ومفهوما آية

فسر اإلميان مبا يغاير اإلسالم واختالفهم يف خلق اإلميان وعدم خلقه وإن كان الراجح أنه خملوق ألنه التصديق وهو 
دتني وإقام الصالة إىل آخر احلديثالثالث الدليل على خملوق خبالف اإلسالم فإنه متفق على خلقه ألنه النطق بالشها

أنه تعاىل واحد الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل فالكتاب فاعلم أنه ال إله إال اهللا والسنة أمرت أن أقاتل الناس اخل 
ل له برهان واإلمجاع قول األمة بلسان واحد ال إله إال اهللا الواحد األحد والعقل املعرب عنه بربهان التمانع ويقا

التطارد وتقريره لو وجد على جهة املفرض فردان متصفان بصفات األولوهية ألمكن التمانع بينهما بأن يريد أحدمها 
صحة زيد واآلخر سقمه وحينئذ إما أن حيصل مرادمها وهو حمال الستلزامه اجتماع الضدين أو ال يقع مرادمها وهو 

بصفات األلوهية أو يقع مراد أحدمها دون اآلخر وهو حمال أيضا حمال أيضا الستلزامه عجزمها مع اتصافهما 
الستلزامه الترجيح بال مرجح واستلزامه عجز من فرض قادرا ويلزم منه عجز اآلخر بانعقاد املماثلة وإىل هذا 

أي ومل تفسدا فدل على أنه ] ٢٢: األنبياء[} لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِلَّا اللَُّه لَفََسَدتَا{: الربهان اإلشارة بقوله تعاىل
واحد ومن األدلة العقلية برهان التوارد أيضا وتقريره أن يقال لو وجد إهلان متصفان بصفات األلوهية فإذا قصدا 
إجياد مقدور معني فوقوعه إما بكل منهما فيلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو حمال ألن اجلوهر الفرد خملوق 

درتان وارادتان صار أثرين فيلزم انقسام ما ال يقبل القسمة إن قدر أن الذي أوجده أحدمها قطعا ولو توارد عليه ق
غري الذي أوجده اآلخر وهو ال يعقل ألن الغرض أنه شيئ ال يقبل القسمة فليس له إال وجود واحد ال ميكن 

ل أيضا وأن اإلجياد انقسامهوأما حتصيل احلاصل إن قدر الذي أوجده كل واحد هو ما أوجده اآلخر فهو حما
بأحدمها فيلزم الترجيح بال مرجح لن املقتضى للقادرية ذات اإلله واملقدورية إمكان املمكن فنسبة املمكنات إىل 

  .اإلهلني املفروضني على السوية من غري رجحان هذا ملخص كالم شيخ مشاخينا اللقاين رمحه اهللا تعاىل



من واجب أمور الديانات على كل مكلف اعتقاد " و: "دث بقولهوأشار إىل صفات السلوب وهي املخالفة للحوا
أنه تعاىل ال شبيه له وال نظري له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله والنظري مبعىن الشبيه فهما لفظان مترادفان وإمنا 

ناء اجلائز على وجب تنزهه عن الشبيه ألنه تعاىل لو أشبهه شيء من املخلوقات لكان مشبها له وجائزا عليه الف
لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَّمِيُع {: اخللوقات ولزم كونه خلقا وخملوقا وقدميا وحادثا وكل ذلك حمال قال تعاىل

فأول هذه اآلية تنزيه ففيه رد على اجملسمة وآخرها إثبات ففيه رد على املعطلة النافني ] ١١: الشورى[} الَْبصُِري
قدم فيها النفي على اإلثبات وإن كان األوىل العكس يف أماكن كثرية ألنه لو قدم اإلثبات لزيادة مجيع الصفات و

فيها ألوهم التشبيه باملخلوق الذي مسعه بأذن وبصره حبدقة فقدم التنزيه ليعرف السامع ابتداء أنه ليس مشاهبا 
هي أقمع آية للشيطان عند تعرضه لشيء من احلوادث وهذه اآلية دليل قاطع على خمالفته تعاىل لسائر احلوادث و

مما جيب اعتقاد على كل مكلف أيضا أنه تعاىل ال ولد له قال " و"لإلنسان يف مقام البحث عن ذات الباري وصفاته
] ٩١: املؤمنون[} َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد{: وقال تعاىل أيضا] ٩٢: مرمي[} وََما َيْنبَِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ َيتَِّخذَ وَلَداً{: تعاىل

وكذا وال والد له فاحلاصل أنه مل ينفصل عنه أحد ومل ومل ينفصل عن أحد والولد يشمل الذكر واألنثى والوالد 
" و"كذا جيب اعتقاد أنه ال صاحبة أي ال زوجة له وال صديق وال ضد وال وزير له " و"املراد به ما يشمل األم أيضا

ال يف الذات وال يف الصفات وال يف األفعال وسورة اإلخالص نفت مجيع  كذا جيب اعتقاد أنه تعاىل ال شريك له
ذلك حىت نفت أصول الكفر من العدد والنقص الذي هو االحتياج والتقليل بالقاف الذي هو البساطة والعلة 

اللَُّه {و  نفي الكثرة مبعىن التركيب والعدد] ١: اإلخالص[} اللَُّه أََحٌد{: واملعلول والشبيه والنظري ألن قوله
} لَْم َيِلْد َولَْم يُولَْد{نفي النقص الذي هو االحتياج والتقليل الذي هو البساطة و ] ٢: اإلخالص[} الصََّمُد

نفي الشبيه والنظري وإمنا وجب ] ٤: اإلخالص[} َولَْم َيكُْن لَُه كُفُواً أََحٌد{نفي العلة واملعلول ] ٣: اإلخالص[
هنا من لوازم املخلوقات وهو تعاىل منزه عن مشاهبة املخلوقات وسئل سيدي أمحد تنزههه عن هذه االمذكورات أل

بن زكريا إذا رأت اخلالئق رهبا يوم القيامة وحجبوا عن رؤيته هل يتخيلونه بعد ذلك فأجاب بعدم جواز التخيل 
ذا ما تقتضيه ظواهر ألن ما يف اخليال مثل واهللا تعاىل منزه عن أن يكون له مثل أو يدرك بالوهم أو اخليال ه

  .النصوص خالفا لبحث بعض الشيوخ

َولَهُ الْمَثَلُ الْأَْعلَى ِفي السََّماوَاِت {: فإن قلت له التنزيه عن املثل يقتضي نفي املثل له تعاىل وهو معارض لقوله تعاىل
عىن املماثل واملقيس عليه واملثبت قلت املثل املثبت له تعاىل غري املثل املنفي فاملثل املنفي مب] ٢٧: الروم[} َوالْأَْرضِ

أي هلم صفة النقص وهي ] ٦٠: النحل[} ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة َمثَلُ السَّْوِء{: مبعىن الصفة بدليل قوله تعاىل
 املطلق أي الوصف وهو الوجوب الذايت والغين] ٦٠: النحل[} َوِللَِّه الَْمثَلُ الْأَْعلَى{: احلاجة إىل الولد وبدليل

واجلود الفائق والنزاهة عن صفات املخلوقات فتبارك اهللا رب العاملينقاله السنوسي يف شرح اجلزائرية وملا قدم بعض 
الصفات السلبية وهي الوحدانية املدلول عليها بواحد مما تقدم واملخالفة للحوادث املعرب عنها بنفي الشبيه والنظري 

معربا عنهما بقوله ليس ألوليته أي لوجوده ابتداء ألنه قدمي بالذات وهو موجود  ذكر هنا صفتني ومها القدم والبقاء
ال ابتداء لوجوده المتناع أن يسبق وجوده عدم ألن القدم عبارة عن عدم األولية للوجود لئال يلزم حدوثه ومن 

كلف اعتقااد أن اهللا تعاىل الزم احلدوث االفتقار إىل حمدث ويلزم التسلسل وهو حمال وحاصل املعىن أنه جيب على امل
قدمي مل يسبق بعدم وقيدنا القدم بالذايت ألنه املختص به تعاىل لرجوعه إىل وجوب الوجود فهو صفة نفسية لالحتراز 

: يس[} كَالْعُْرُجوِن الْقَدِميِ{: عن القدم الزماين مبعىن مرور األزمنة على الشيء مع بقائه فهذا حمال عليه تعالىومنه
صل أن القدم على أربعة أقسام ذايت كقدم الواجب والوجود وزماين كقدم زمان اهلجرة بالنسبة لليوم واحلا] ٣٩



وإضايف كقدم األب بالنسبة لالبن وسليب كقدم وجوده تعاىل مبعىن سلب سبق العدم لوجوده تعالىوال جيوز أن 
تعاىل من وجوب القدم ألنه تقرر أن كل  يكون آلخريته أي بقاءه انقضاء أي فراغ االمتناع حلوق العدم ملا ثبت له

ما ثبت قدمه استحال عدمه ألنه لو قدر حلوق العدم له تعاىل لكانت نسبة الوجود والعدم إىل ذاته تعاىل سواء فيلزم 
افتقار وجوده إىل موجد خيترعه بدال عن العدم اجلائز عليه فيكون حادثا والالزم باطل فكذا امللزوم ملا تقرر من 

وجود له تعاىل وحاصل املعىن أنه جيب على املكلف اعتقاد أن اهللا باق ال يلحقه عدم ألن البقاء عدم انتهاء وجوب ال
الوجود أو نفي العدم الالحق للوجود ولعل املصنف كىن عن القدم والبقاء بلفظ األولية واآلخرية إشارة إىل قوله 

ا كان لفظ اآلية يوهم ابتداء األولية وانقضاء اآلخرية على ما هو لكن مل]٣: احلديد[} ُهوَ الْأَوَّلُ َوالْآِخُر{: تعاىل
  معهود يف كل أول ويف كل آخر بني املؤلف املراد بقوله ليس ألوليته ابتداء وال آلخريته انقضاء وقول صاحب

ملخلوقات األمساء أول بال ابتداء وآخر بال انتهاء مثل كالم املصنف وتقرير كالم املصنف ليس لسبقه على مجيع ا
ابتداء وال لبقائه بعد فناء اخللق انتهاء وتقرير كالم صاحب األمساء ليس لكونه اوال ابتداء وال لكونه آخرا انتهاء 

واملعىن واحد وهذا خبالف أولية املخلوقات فإن كل أول منها له آخر إال اجلنة والنار وأهلهما فإن هذه هلا أول 
ر ألهنا التفىن وما محلنا عليه كالم املصنف أظهر من قول بعضهم هذا الكالم باعتبار خلق اهللا إياها وليس هلا آخ

يفيد أن له أولية لكن ال ابتداء هلا وأن له آخرية لكن ال انقضاء هلا وأجاب بأنه كىن بنفي ابتداء األولية وانتهاء 
تحقق األولية إذ ال تكون أولية من اآلخرية عن نفي األولية واآلخرية أو يقال إذا انتفت اإلبتدائية عن األولية مل ت

غري ابتداء وإذا انتفت االنتهائية عن اآلخرية مل تتحقق اآلية إذ كيف تكون آخرية من غري انتهاء وأجاب بعض آخر 
بأمرين األول أن النفي منصب على األولية واآلخرية إذ ليس له أولية فيكون هلا ابتداء وال آخرية فيكون هلا انقضاء 

ال حب ال يهتدي مبنارهأي ليس له منار فيهتدي به فيكون أطلق نفي الصفة وأراد هبا نفي املوصوف كقوله على 
فهو من باب الكناية على طريق السكاكي إذ هي عنده االنتقال من امللزوم وإرادة الالزم كما هنا والالحب الطريق 

لبقاء والنفي منصب على ابتداء تلك األسبقية وعلى واملنار العالمة والثاين أن املراد باألولية األسبقية وباآلخرية ا
انتهاء تلك اآلخرية اليت مبعىن البقاء أي أنه قدمي أي مل يسبق وجوده عدم وباق مل يطرأ عليه عدم إذ القدم سلب 

العدم السابق على الوجود والبقاء سلب العدم الالحق للوجود وإمنا كان محلنا أظهر لسالمته من اإلشكال احملوج 
ىل اجلواب مبا تقدم ولسالمته من إيهام التناقص إلثباته األولية واآلخرية مث نفيهما عنه وهو تناقض وال كالم ألنه إ

مبين على أن األولية هي االبتداء واآلخرية االنقضاء وقد علمت أن املراد هبما خالف ذلكواحلاصل أن املصنف 
اء إىل صفات للسلوب وأشار إليهما صاحب اجلوهرة مع اإلشارة أشار بقوله ال إله غريه إىل قوله وال ألخريته انقض

  :للصفة النفسية بقوله
  كذا بقاء ال يشاب بالعدم... فواجب له الوجود والقدم 

وإنه ملا ينال العدم خمالف برهان هذا القدم قيامه بالنفس وحدانية منزه أو صافه سنية عن ضد أوشبه شريك مطلقا 
فالوجود صفة نفسية وما بعدها مخس سلبية وهي أمهات الصفات السلبية فال ينايف عدم  ووالد كذا الولد واألصدقا

  .حصرها

ومما جيب اعتقاده أنه ال يبلغ أي يدرك كنة أي حقيقة صفته تعاىل الواصفون أي العارفون بطريق معرفة الصفات 
احلقيقة هو الظاهر وقيل املراد بالكنة الغاية والصفة ال بقيد صفة اهللا تعاىل هي املعىن القائم باملوصوف وتفسري الكنه ب

ألن كنه الشيء غايته وعلى االحتمال األول الذي هو الظاهر يكون عدم إدراك حقيقة الذات من باب أوىل وأما 



على الثاين أن الصفة غاية ال تدرك وهذا ال يصح إال أن يقال هو على حد على ال حب ال يهتدي مبناره والالحب 
ار العالمة أي ليس له منار منار حىت يهتدي به ومثله وال ترى الضب هبا ينجحر أي ال ضب هلا حىت الطريق واملن

ينجحر أي ال يدخل اجلحر وبغري عمد تروهنا أي ال عماد هلا حىت تروها فااملذكورات من باب نفي الالزم وإرادة 
فته حىت تدرك فيكون كىن بعدم إدراك غاية الصفة نفي امللزوم إذ معناه ال منار له فيهتدي به واملعىن هنا ال غاية لص

عن عدم إدراك الصفة فريجع إىل املعىن األول وهو عدم إدراك صفته تعالىفأن قلت تعريفهم لكل صفة من صفاته 
تعاىل كتعريفهم العلم بأنه صفة هلا تعلق بالشيء على وجه اإلحاطة به يقتضي إدراك كنه الصفات قلت ال خيفي أن 

ما يفيد معرفة حقيقة املعرف يفيد متييزها عما عداها وإن مل يفد معرفة حقيقته كالتعريف ببعض اخلواص التعريف ك
مما هو رسم وتعريف الصفات تعريف هلا حبسب ما وصل إليه علم خلقه واحترز بقوله الواصفون عن الباري تعاىل 

ما يأتيتنبيه ما قدمناه من أن حقيقة ذاته ال تدرك فإنه يعلم ذاته وصفاته ألن علمه حميط بسائر أقسام احلكم العقلي ك
من باب أوىل عدم إدراك حقيقة الصفة قال ابن احلاجب فيه هو األصح فإنه قال وال تعرف حقيقة ذاته على األصح 
ول خالفا للجمهور وأطلق اجلنيد القول يف عدم املعرفة ة ومل يقيد بالصفة وقال ال يعرف اهللا إال اهللا ومقابل األصح ق

القاضي أيب بكر ومن تبعه أن الذات ميكن بلوغ حقيقتها ورمبا يكون املصنف أراد هذا حيث اقتصر على ال لصفة 
فتلخص أن يف بلوغ الذات قولني وأما الصفة فال ميكن إدراكها باتفاق القولني كما يفهم من قول التتائي أفهم 

القاضي اخلوبعضهم جعل اخلالف يف علم حقيقة  اقتصاره على الصفة أن الذات ميكن بلوغ حقيقتها وهو قول
الذات غري حقيقي بل لفظي ألن من أثبت املعلم باحلقيقة معترف بأنه تعاىل ال حياط به وال يلحقه وهم وال يقدره 
فهم وأن العقول قاصرة عاجزة عن إدراك جالله ومن نفى العلم باحلقيقة مقر بأنه عرفه العارفون بداللة اآليات 

  ونزهوه

ن سائر النقائص وأثبتوا له مجيع الكماالت فاتفق القوالن على عدم إدراك حقيقته إذ يرى من غري كيف وال ع
أي ال حتيط به واإلدراك أخص من الرؤية وال يلزم ] ١٠٣: األنعام[} ال ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر{: احنصار ولذا قال تعاىل

مما قررنا من لفظية خلالف أنه ال يلزم من معرفة الذات إدراك  من نفي األخص نفي األعم الذي هو الرؤيةتنبيه علم
حقيقتها وأن هذا اخلالف يف غري الرؤية وأما رؤية الذات العلية فلم تقع يف الدنيا يقظة ألحد وإن كانت ممكنة 

آن لكن من لسؤال موسى إياها سوى نبينا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء وأما يف اآلخرة فال شك فيها بنص القر
حيث مل يقل مل تره األبصار وقد علمت أنه ال ] ١٠٣األنعام [} ال ُتْدرِكُُه الْأَْبَصاُر{: غري كيف وال احنصار بشهادة

مما " و"يلزم من نفي األخص وهو اإلدراك بل يستحيل يف حقه تعاىل القتضائه االحنصار نفي األعم اليت هي الرؤية
علم يأمره أي شأنه املتفكرون مجع متفكر هو من قام به الفكر وهو عند أهل امليزان جيب اعتقاده أنه ال حييط أي ال ي

ترتيب أمور معلومة للتأدي إىل جمهول كترتيب الصغرى والكربى ليتوصل به إىل معرفة النتيجة اليت كانت جمهولة 
يطلق على التأملوإمنامل حييطوا بشأنه  وهذا ليس مبراد هنا وإمنا املراد باملتفكرين يف كالم املصنف املتأملون ألن الفكر

تعاىل لكثرة اختالفه إذ كل يوم أي زمن هو يف شأن أي أمر يظهره على وفق ما قدره يف األزل من إحياء وإمانة 
وإعزاز وإذالل وإغناء وإفقار إىل غري ذلك وليس املراد باألمر ضد النهي ألن اخللق مكلفون به فال بد من إحاطتهم 

ال بعض الشراح إن هذه اجلملة دليل ملا قبلها وكأنه قال ال يبلغ كنه صفته الواصفون ألنه ال حييط وعلمهم به وق
بأمره املتفكرون أي وما ال حييط بأمره فكيف يتوصل إىل إدراك كنه صفته وإمنا اقتصر على املتفكرين ألهنم الذين 

كُلَّ َيْومٍ ُهَو {: لى كرسي وعظه يقرر يف تفسرييتوهم منهم اإلحاطةوذكر بعض العلماء أن ابن اجلوزي جلس يوما ع
فما يفعل ربك اآلن فسكت وبات مهموما فرأى : فوقف رجل على رأسه وقال له] ٢٩: الرمحن[} ِفي َشأٍْن



املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فسأله فقال له إن السائل هو اخلضر وأنه سيعود إليك فقل له شؤون يبديها وال 
  .ا أو يرفع آخرين فأتاه فأجابه فقال له صل على من علمكيبتديها خيفض أقوام

: وذكر صاحب الكشاف يف تفسريه أن عبد اهللا بن طاهر سأل احلسني بن الفضل وقال له أشكل على قوله تعاىل
وقد صح أن القلم جف مبا هو كائن إىل يوم القيامة فقال احلسني يف ] ٢٩: الرمحن[} كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن{
شؤون يبديها أي يظهرها الشؤون يبتديها أي يقدرها أي ] ٢٩: الرمحن[} كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن{: جلواب إن معىنا

ملا بني عجز اخللق عن إدراك حقيقة صفته وذاته تعاىل ذكر " و"ألن التقدير يف سابق علمه فقام عبد اهللا وقبل رأسه
هذا خرب مبعىن الطلب أي وليتعظ ويستدل املتفكرون " املتفكرون بآياتهيعترب : "ما يطلب منهم يف شأنه تعاىل بقوله

بآيات اهللا وخملوقاته على أنه تعاىل موجود ال مشارك له يف حكمه وأنه املقدم املؤخر الضار النافع والعبدالصنع له يف 
هي العامل الذي هو ما سوى اهللا أمر فيجب عليه تفويض أمره إىل خالقه ممتثال أوامره جمتنبا نواهيه فاآليات مجع آية و

وصفاته فإن النظر يف شيء من خملوقاته يوصل إىل املطلوبواعلم أن آيات اهللا عقلية وشرعية فالعقلية أدلة خملوقاته 
وعجائب مصنوعاته ويف كل شيء له آية تدل على أنه الواحد املنفرد بإجياد مجيع الكائنات والشرعية آيات كتابه 

وال "معانيه وأسراره وهبماتستفاد األحكام الشرعية أصال أو قياسا وهبما يتذكر ويتعظ اإلنسان وأدلة خطابه ومحلة
أي وال يتأملون لالعتبار وال لغريه يف مائية أي حقيقة ذاته ملا نقدم من العجز عن الوصول إىل علم " يتفكرون

وز ذلك وينظر يف ذاته تعاىل فقوله وال حقيقتها وحاصل املعىن أنه ال جيوز ملن يعترب وينظر يف اآليات أن يتجا
من : إن الشيطان يقول ألحدكم: "يتفكرون خرب معناه اهني مل اورد تفكروا يف خملوقاته وال تتفكروا يف ذاته وورد

واملائية بياء "ال إله إال اهللا فإنه شفاء هذا الداء: من خلق اهللا؟ فدواء ذلك أن يقول: اهللا فيقول: خلق كذا؟ فيقول
بينها وبني األلف مهزة وقد تبدل هاء فيقال ماهية ومعناها احلقيقة كما بينا وهي منسوبة إىل لفظة ما اليت  مشددة

يسأل هبا حنو ما اإلنسان واملائية واملاهية احلقيقة والطبيعة ألفاظ مترادفة ما به الشيء هو هو كاحليوان الناطق بالنسبة 
نسبة إىل ما ألنه جياب هبا عن السؤال مبا كذلك املاهية نسبة إىل ما هو  للسؤال عن اإلنسان مبا هو فاملائية كما هي

وأراد املصنف بالنهي يف املعىن عن النظر يف ذاته اإلشارة إىل أنه جيب على املكلف أن يعتقد أن العقول قاصرة عن 
  .إدراك حقيقة ذات اهللا وصفاته وأنه ال حياط جبالله وكنه عظمته

غري معلومة لنا ألن العلم إما بالبداهة بأن يكون من غري نظر واستدالل وإما بالنظر وبطالن  وإمنا كانت حقيقة ذاته
األول ظاهر ألن ذاته غري متصورة بالبداهة اتفاقا وأما الثاين فألن العلم احلصل بالنظر إما باحلد وإما بالرسم وكل 

اته التحديد وهو املركب والتركيب مستحيل على منهما باطل أما األول مألن التعريف باحلد إمنا يكون ملا تقبل ذ
ذاته ومنتف عنها إذ ال مثل له تعاىل وملا مل يكن سبيل للخلق إىل معرفة حقيقته تعاىل وإمنا يعرفونه بصفاته أعرض 

 الذي قلت أنك] ٢٣: الشعراء[} َوَما َربُّ الَْعالَمَِني{: موسى عليه السالم حني سأله فرعون عن احلقيقة حيث قال
وقصد موسى ] ٦٥: مرمي[} َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهمَا{: رسوله أي أي شيء هو وأجاب بالصفة قائال

عليه السالم باإلجابة باللصفة وترك اإلجابة عن احلقيقةمع أن فرعون إمنا سأل عن بياهنا التنبيه على أن ذاته تعاىل ال 
ا له جنس وفصل مما هو مركب والتركيب مستحيل عليه تعاىل وملا مل يدرك فرعون تعلم ألنه ال يعلم وال حيد إال م

هذه النكتة اعترض على موسى عليه السالم وقال ألشراف أتباعه ممن حوله أال تستمعون جواب موسى الذي مل 
رعون وغلطه يطابق السؤال سألته عن حقيقته تعاىل فأجاب بصفاته فهو غري مطابق للسؤال ومل يبني موسى جهل ف

َربُّ الَْمْشرِقِ {: بل ذكر صفات أبلغ من األول مشريا إىل أن السؤال عن احلقيقة ليس من دأب العقالء فقال



فتستدلون مبا أقول فتعرفون ربكم وهذا غاية اإلرشاد ألنه ] ٢٨: الشعراء[} َوالَْمغْرِبِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُْنُتْم َتْعِقلُونَ
بالعام وهو خلق السموات واألرضثم مبا هو أقرب إليهم وهو أنفسهم وآباؤهم مث  ١تداللنبه أوال على االس

باملشرق واملغرب لزيادة البيان والتدريج يف االستدالل وليعلم أن يف كل شيء دليال على وحدانيته تعاىل وأما الثاين 
املتكلمون وجوزوا معرفة  فألن الرسم ال يفيد احلقيقة كما قاله الغزايل ومن وافقه واحلكماء ونازع

ــــــ   الذاـت
إذا أرشده إليه وله يف عرف األصوليني إطالقات : طلب الدليل وهو من دله على الطريق داللة: االستدالل لغة ١

  :أمهها اثنان
وال  أنه الدليل الذي ليس بنص: أنه إقامة الدليل مطلقا أي سواء أكان الدليل نصا أم إمجاعا أم غريمهاوالثاين: األول

. االستفعال يرد ملعان: قال الشربيين. الدليل الذي ليس بنص وال إمجاع وال قياس علة: إمجاع وال قياس ويف قول
واملعىن أن هذه األشياء أختذت أدلة أما الكتاب والسنة . وعندي أن املراد منها هنا أي يف هذا اإلطالق الثاين االختاذ

عن صنيع اجملتهدين واجتهادهم أما االستصحاب وحنوه مما اعترب استدالال  واإلمجاع والقياس فقيامها أدلة مل ينشأ
واالستدالل عند ، ٢٧٨، ٣/٢٧٧فشيء قاله كل إمام مبقتضى اجتهاده فكأنه اختذه دليال أنظر املوسوعة الفقهية 

  .١٩األصوليني ص 

وتزكيتها عن الصفات الذميمة وأقول ومنعوا حصرها يف طريق البداهة والنظر جلواز معرفتها باإلهلام وتصفية النفس 
الظاهر أنه ال خالف يف احلقيقة لالتفاق على امتناع إدراك حقيقة الذات ومن قال بعلمها مراده علمها بالصفة 

الدالة على جالل عظمته ويدل على ذلك ما قدمناه عن بعضهم يف شرح قوله ال يدرك كنه صفته الواصفونتنبيهات 
على املؤلف يف إطالق لفظ املائية على ذاته بل كان الواجب نفي املائية عن ذاته ألنه مل  قال ابن رشد ردوا: األول

يرد السمع بذلك وألن املائية ال تكون إال للذي له جنس ونوع وملا له مثال والباري ليس كذلك ففي كالمه إطالق 
ا أن إطالقها على الذات العلية ضرب املوهم على اهللا مع اتفاق العلماء على منعه وأجيب على ذلك جبوابني أحدمه

لَْيَس كَِمثِْلِه {: من اجملاز واالتساع يف التلفظ وهذا لعبد الوهاب بل ذاته تعاىل موجودة على ما يليق هبا بشهادة
أنه على حد على ال حب ال يهتدي مبناره أي ليس لالحب أي الطريق منار فيهتدي : والثاين]١١: الشورى[} َشْيٌء

المته وال مائية له تعاىل فيفتكر فيها املتفكرون واستعمل هذا يف كل ما أشكل عليك من كالمه فإنه مبناره أي ع
أصل جيد وما يروى عن أيب حنيفة من أنه كان يقول إن اهللا ماهية ال يعلمها إال هو فلم يصح عنه وعلى فرض 

ت ال املاهية املركبة من جنس وفصل ملا مر من أن ثبوته عنه فمعناه أن له تعاىل امسا ال يعلمه غريه أو املراد هبا الذا
املاهية إمنا تكون ملاله جنس ونوع والباري ال مماثل له يف أمر ما قال األشعري إمام هذا الفن ال يسأل عنه تعاىل 

ذات عند ال: بكيف ألنه ال مثيل له وال مبا ألنه ال جنس له وال مبىت ألنه ال زمان له وال بأين ألنه ال مكان هلالثاين
املتكلمني احلقيقة فإضافة مائية إىل ذاته يف كالمه بيانية أي مائية هي ذاته وقال ابن اخلشاب املعروف ألهل اللغة أهنا 

اختلف هل التفكر أفضل من حنو الصالة والصيام النفل أو مها ألفضل فذهب الفقهاء إىل أهنما : مبعىن الشئالثالث
ف باختالف الناس فمن كان عقله ساملا ثابتا حبيث يأمن صاحبه من التشبيه أفضل وقال بعض الشيوخ إن ذلك خيتل

فالتفكر يف حقه أفضل وإال فالصيام والصالة أفضل قاله الشاذيل وقال ابن عطاء اهللا ما نفع القلب شيء مثل عزلة 
من فعل النفس  يدخل هبا ميدان فكرة وإمنا كان التفكر أعلى الدرجات من فعل العبادات ألن فعل القلب أعلى

  وحديث تفكر ساعة خري من عبادة سبع أو سبعني أو سبعمائة سنة قال احلافظ ابن حجر هو من أوله



  إىل آخره ال أصل له؟
ال "مما جيب على املكلف اعتقاده أن العباد العارفني بطرق معرفة الصفات املشغولني بالتفكر يف املصنوعات " و"

أي معلوماته تعاىل إال مبا شاء أن يعلمهم به فيعلمون به وذلك " بشئ من علمه"م مبعىن ال يعلمون إىل العل" حييطون
علم من تفسري " تنبيه"كإخباره تعاىل رسله الكرام فاجملرور بدل من شيء ألن املعىن إال باملعلوم الذي أراد إعالمهم به

ضي أن علمه تعاىل يتبعض وأنه حياط به العلم باملعلومات اجلواب عن األشكال املفهوم من لفظ اآلية بأن ظاهرها يقت
إذا شاء اهللا والثاين خيالف قوله فيما سبق ال يبلغ كنه صفته الواصفون واألول خمالف ملا تقرر من أن علمه بل وكل 

صفة من صفاته واحدة ال تقبل التبعيض وإن تعدد متعلقها وكثريا ما يطلق لفظ املصدر ويراد به املفعول أي أن 
رة هلم على اإلحاطة بشيء من معلومات اهللا إال بإرادة اهللا أي مشيئته فما يف قوله إال مبا شاء يصح أن العباد ال قد

تكون مصدرية أي ال قدرة ألحد من أهل البصائر املتفكرين يف مصنوعات اهللا على معرفة شيء من معلومات اهللا إال 
م ال يعلمه إال هو سبحانه وتعاىل كذاته وصفاته مبشيئته تعالىقال ابن ناجي قيل أن املعلومات مخسة أقسام قس

وقسم علمه اللوح والقلم وهو معرفة ما جرى به القلم يف اللوح وقسم علمه املالئكة وقسم علمه األنبياء وقسم 
َوِسَع {علمه األولياء كاملكاشفات وعلمه تعاىل حميط بكل شيء ومما جيب اعتقاده أن اهللا تعاىل لعظمته وجاللة قدره 

ومعىن وسعه لتلك املذكورات أنه مل يضق عنهن إذ فضله على السموات واألرض } ْرِسيُُّه السََّماَواِت وَالْأَْرَضكُ
كفضل الفالة على احللقة والكرسي يف األصل واحد الكراسي الذي جيلس عليه وهذا مستحيل يف حقه تعالىولذا 

رية أبدا جتد من التعظيم واهليبة عند مساع األشياء وهذا تصوير لعظمته ومتثيل حسي ألن النفوس البش: قال بعض
احملسوسة الدالة على الكربياء والعظمة ما ال جتده عند عدم مساع ذلك فالقصد من ذكر الكرسي ومثله العرش 

الذي هو أعظم منه إلحاطته جبميع األجسام استشعار النفوس عند مساعها بعظمة الباري سبحانه وتعاىل وال كرسي 
من غري قبض وطي وميني بل هو ختييل لعظمته } وَالسََّماَواُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه{: وال قاعد نظري قوله تعاىل وال قعود

وقيل كرسي حقيقة وهو جسم عظيم نوراين بني يدي العرش ملتصق به ال قطع لنا حبقيقته واملاء كله يف جوف 
  الكرسي على منت الريح والكرسي غري العرش على

ال قطع لنا بتعيني حقيقته جيب اإلميان به خلقه اهللا تعاىل حلكمة يعلهما ال الحتياج إليه وقيل معىن وسع أحاط  املعتمد
علمه بالسموات واألرض بناء على أن العلم يسمى كرسيا ومجع السموات وأفراد األرضمع أهنا سبع كالسموات 

ن جنوم وأقمار وغريمها ومل يظهر لنا من األرض إال على املعتمد ملا اشتملت عليه السموات من األمور الظاهرة م
واحدة وسائر السموات واألرضني يف جوف الكرسي كحلقة ملقاة يف فالة من األرض وهو بالنسبة إىل العرش 

األول جرى خالف يف اخملوق أو ألهل األرض أو السماء كما جرى خالف يف األفضل " تنبيهان"كحلقة يف فالة
رض أفضل من السماء وأفضل السموات أعالها وأفضل األرضني اليت حنن عليها وقال ابن ففي كشف األسرار األ

املنذر عن ابن عباس قال أفضل السموات السماء اليت فيها العرش وأفضل األرضني اليت أنتم عليها وهذا يف غري 
بةالثاين أول ما خلق اهللا البقعة اليت ضمت أعضاء املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فإهنا أفضل حىت من العرش والكع

من األض بقعة الكعبة وهي اليت خلق منها املصطفى عليه الصالة والسالم وهي اجمليبة هللا تعاىل حني قوله هلا 
وال يقال حيث خلق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم من بقعة } ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني{: وللسماء
فكيف دفن باملدينة؟ ألنا نقول ميكن أن تكون القطعة اليت خلق منها املصطفى صلى اهللا عليه وسلم نقلها الكعبة 

الطوفان إىل املدينة ملا سبق يف علم اهللا أنه ال يدفن إال هبافائدة مشتملة على ما خلقت منه السموات واألرضون وما 
وىل موج مكفوف والثانية مرمرة بيضاء والثالثة حديد بني كل واحدة واألخرى فعن الربيع بن أنس أن السماء األ



ملا أراد اهللا أن خيلق األشياء إذ : والرابعة حناس واخلامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة محراءوعن ابن عمر
كان عرشه على املاء وإذ ال أرض وال مساء خلق الريح فسلطها على املاء حىت اضطربت أمواجه فأخرج من املاء 

دخانا وطينا وزبدا فأمر الدخان فعلى ومسا فخلق اهللا منه السموات وخلق من الطني األرضني وخلق من الزبد 
اجلبال واألرض خلقت قبل السماء وقيل السماء مخسمائة عام وبني كل مساء واليت تليها مخسمائة عام أيضا إىل 

  .ذلك وكثف كل مساء مسرية مخسمائة عام السابعة واألرض مثل ذلك وبني السماء السابعة والعرش مثل مجيع

وفوق السماء السابعة حبر بني أعاله وأسفله كما بني السماء واألرض مث إن اهللا فوق ذلك وقع خالف يف مدة 
عمارة الدنيا والصواب عندي تفويض ذلك إىل الباري ألنه مل يرد يف قدرها قرآن وال حديث وحكى مجاعة أن 

مع كون السموات واألرض " و"لخص ما قاله الشاديل يف شرح هذه العقيدة الكربىمدهتا سبعة آالف سنة هذا م
أي السموات " حفظهما"مشتملة على ما ال حيصى من املخلوقات ال يؤده أي ال يثقله سبحانه وتعاىل وال يشق عليه 

ذ كل ممكن حتت واألرضني وال حفظ ما فيهما إذ لو شق عليه حفظ شيء لكان عاجزا والعجز حمال عليه تعاىل إ
أي املتعاىل باملنزلة عن أن حييط به وصف واصف أو معرفة عارف العظيم " العلي"سبحانه وتعاىل " و هو"قدرته

وختمت اآلية بقوله وهو العلي العظيم لداللة هذين االمسني على تنزيه احلق جل وعال عن املكان واجلهة وعلى 
ا إشارة من املصنف إىل بيان بعض أمساءه سبحانه وتعاىل املتضمن لبيان إثبات العلو باملنزلة والعظمة يف املقدار وهذ

أي إن مما جيب على املكلف اعتقاده " العامل: "صفاته الذاتية وأمساؤه تعاىل كثرية منها ما تقدم من العلي والعظيمومنها
اته توقيفية على املختار من اخلالف أن من أمسائه تعاىل العامل وكذا العالم والعليم لورودها ألن أمسائه تعاىل وكذا صف

خبالف أمساء النيب صلى اهللا عليه وسلم فإهنا توقيفية اتفاقا ملشاحة اآلدمي يف حقه ومساحمة خالقه وألن تنزه الباري 
  :عن النقائص قطعي خبالف النيب فإنه بشر ميكن تطرق األلسنة إليه مبا ال يليق قال يف اجلوهرة

  كذا الصفات فاحفظ السمعية.. .واختري أن أساه توقيفية 
فال جيوز أن يسمى سبحانه وتعاىل إال مبا ورد به كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو انعقد عليه إمجاع األمة فال 

جيوز بأن يقال فيه عارف أو فطن أو عاقل أو داري وإن ورود إطالق ما رادفها عليه قعند الورود ال نزاع يف جواز 
فظ مومها ما ال يليق كالزراع واملنشيء وحنو ذلك كاملاكر واملستهزئ واملنزل والرامي ألنه الطالق إال إذا كان الل

ال يكفي يف صحة االجتزاء على اإلطالق جمرد وقوعها يف الكتاب والسنة حبسب اقتضاء املقام بل جيب أن ال خيلو 
ال نزاع يف عدم اجلواز اختلفوا  عن نوع تعظيم ورعاية أدب كما نص عليه السعد وغريه وعند ورود منع اإلطالق

  .حيث ال إذن وال منع يف جواز إطالق ما كان تعاىل متصال مبعناه

ومل يكن من األمساء األعالم املوضوعة يف سائر اللغات إذ ليس يف جواز إطالقها عليه حمل نزاع ألحد ومل يكن 
ا امسا أو صفة وجوزه املعتزلة مطلقا وفصل إطالقها مومها نقصا بل كان مشعرا باملدح فمنعه مجهور أهل احلق مطلق

الغزايل فجوز إطالق الصفة وهي ما دل على معىن زائد على الذات ومنع إطالق االسم وهو ما يدل على نفسه 
الذات واحتج اجلمهور على ما اختاروه بأنه ال جيوز أن يسمى النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا ليس من أمسائه بل لو 

اد الناس مبا مل يسمه به أبواه ملا ارتضاه فالبارئ أوىل فيجوز إطالق السمعي سواء أوهم كالصبور مسي واحد من أفر
واحلليم والشكور أو مل يهم كالعامل والقادر أو ورد به إمجاع ألنه غري خارج عن السمعيوأما القياس فالظهر منعة 

ر والعامل والعارف واجلواد والسخي واحلليم والعاقل إلهبام أحد املترافدين دون اآلخر كاخلالق وخالق القردة اخلنازي
وإن كان اجلمع مبعىن واحد كما أنه ميتنع إطالق ما ورد على وجه امشاكلة أو اجملاز ومما ال جيوز أيضا أن يدعي مبا 



مي يقتضي االشتراك كلفظ السيد ومن الثابت باإلمجاع الصانع املوجود والواجب والقدمي بل قيل إن الصانع والقد
مسموعان كاحلنان واملنان وال يكفي يف صحة اإلطالق جمرد التعبري بالفعل أو املصدر كصفة اهللا فال يطلق عليه 

أألول خذف املصنف صلة العامل إشارة إىل التعميم تقديره العامل بكل شيء كما تأيت اإلشارة إىل " تنبيهان"صانع
أين فعلمه صفة قدمية واحدة تتعلق بسائر أقسام احلكم العقلي عموم تعلقه عند قوم وهو يف كل مكان يعلمه اخل ما ي

تعلقا تنجيزيا قدميا على املعتمد وال يصح فيه الصلوحي ألن الصاحل للتعلق غري متعلق فيوهم خلو شيء عن علمه 
: الثاينوهو باطل إذ علمه متعلق مباكان ومبا مل يكن ومبا يترتب عليه أن لو كان وال يوصف بالضروري وال بالكسبي

وقع االضطراب يف حد علمه تعاىل واألوىل كما قال بقض شيوخنا أن حيد بأنه صفة أزلية تتعلق جبميع أقسام احلكم 
العقلي على وجه اإلحاطة هبا دون سبق خفاء وتعريف بعضهم له بأنه صفة تنكشف هبا األشياء أو تنجلي هبا ففيه 

بق اخللفاء ومن آداب من علم أن اهللا تعاىل عامل خبفيات األمور أن مساحمة بذكر قيد االنكشاف أو التجلي إليهامه س
: النساء[} َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َوال َيسَْتْخفُونَ ِمَن اللَِّه َوُهَو َمَعُهْم{: يستحي من إطالعه عليه قال تعاىل

لع على مجيع األشياء حىت حقيقة ذاته أي إن مما جيب اعتقاده أن من أمسائه تعاىل اخلبري املخترب املط" فاخلبري]"١٠٨
  فاخلبري هو الذي يعلم عواقب األمور وبواطنها ولعل وجه ذكره بعد

العامل جمرد بيان أنه من أمسائه تعاىل فال ينايف أن ما يدل عليه اخلبري يدل عليه العامل ألنه ال يغيب عن علمه تعاىل شيء 
أي إن مما جيب اعتقاذه أن من أمسائه تعاىل املدبر بكسر " املدبر"هذا ما ينبغي اعتقاده يف حق اهللا سبحانه وتعاىل

املوحدة املشددة وهو املربم لألمور واملنفذ هلا عرب عنه بذلك تقريبا لألفهام وتصويرا ألن اهللا تعاىل عامل بعواقب 
بة األمر والتدبر التفكر األمور كلها من غري نظر وال فكر وأما التدبري يف حق البشر فهو النظر فيما تؤول إليه عاق

فيه قاله اجلوهري ولفظ املدبر من أمسائه مل يرد يف األمساء احلسىن وال يف القرآن وإمنا ورد فيه بلفظ العقل يدبر األمر 
وقد قدمنا أن الصحيح أنه ال يكفي يف صحة اإلطالق ورود الفعل وال املصدر وميكن اجلواب بأنه ورد يف السنة 

اجلامع الصغري ووقع اخلالف فيما ورد من األمساء خبرب الواحد فمنعه الشيخ أبو الفواكه الدواين  السم املدبر كما يف
  ٤٧ص/١ج

أو خرب الواحد ال حيصل علما ] ٢٨: األعراف[} أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ{: احلسن عمال بظاهر قوله تعاىل
أي أن من أمساء اهللا تعاىل القدير على " القدير"يكفي فيه خرب الواحدوأجازه اجلمهور ألنه من باب العمل والعمل 

وزن فعيل مبالغة يف القدرة وهي صفة تؤثر يف املمكن عند تعلقها به على وفق اإلرادة املتعلقة باملمكن حسبما يف 
اة من أهنا إثباتك للشيء أكثر مما علمه تعاىل وقولنا مبالغة يف القدرة املراد هبا هنا الكثرة ال املبالغة املعروفة عند النح

يستحقه ألن صفات الباري اليت على صفة املبالغة كلها جمازات ألهنا يف بلك احلالة ال مبالغة فيها ألن املبالغة فيما 
يقبل الزيادة والنقص وصفاته تعاىل منزهة عن ذلكفالصيغة مستعملة يف غري ما وضعت له وهو حقيقة اجملاز ومن 

عاىل قادر على تغيري كل ممكن حيصل له اخلشية من سطوته ومن أمسائه تعاىل اليت ورد هبا السمع عرف أن اهللا ت
السميع مشتق من السمع وهو صفة أزلية تتعلق بسائر املوجودات أو املسموعات والبصري مشتق من البصر وهو 

} َوُهَو السَّمِيُع الَْبصُِري{: ل تعاىلصفة أزلية قائمة بذاته تعاىل زائدة عليها تتعلق بكل موجود وقيل باملبصراتقا
وورد هبما اخلرب وانعقد اإلمجاع عليهم وتعلقهما مغاير لتعلق العلم وهو املراد بزيادهتما على صفة ] ١١: الشورى[

العلم وليس املراد الزيادة يف االنكشاف الستحالة ذلك إذ علمه حميط بكل شيء وال فرق يف املوجود الذي يتعلقان 
كونه واجبا أو ممكنا معىن أو ذاتا كليا أو جزئيا وال حيجبهما شيء عن شيء فيسمع تعاىل السر والنجوى  به بني

  ونبصر ما حتت الثرى من جليل أو حقري فيسمع يف األزل وفيما ال يزال ذاته



لصفات العلية ومجيع صفاته الوجودية اليت قامت هبا وكذا يسمع ذواتنا بعد وجودها ويسمع ما قام هبا من ا
الوجودية من علومنا وألواننا وقدرتنا وكذا يبصر على هذا النحو وال يلزم من احتاد املتعلق للسلبية احتاد الصفة إال 
ترى أن العلم والكالم متعلقها واحد وهو سائر أقسام احلكم العقلي وجهة التعلق خمتلفة إذ تعلق العلم تعلق إحاطة 

ى تعلق السمع باملوجود غري املسموع أن موسى عليه السالم مسع كالم ربه وتعلق الكالم تعلق داللة والدليل عل
األزيل بال صوت وال حرف ومسع موسى حادث فكيف بالسميع القدمي وأيضا ترى ذاته تعاىل بالكم وال كيف وال 

ءه تعاىل اليت يتعلقان مبستحيل فمن عرف أن ربه مسيع وبصري داوم املراقبة ومطالبة النفس بدقيق احملاسبةومن أمسا
وانعقد عليهما ] ١٢: غافر[} فَالُْحكُْم ِللَِّه الَْعِليِّ الْكَبِريِ{: ورد هبا السمع العلي على عباده و الكبري قال تعاىل

إمجاع األمة ليس علوه جبهة وال اختصاص ببقعة وال كبري بعظم جثة بل العلي وصفه مبعىن أن ذاته موصوفة 
ياء نعته بصفات اجلمال ومن حق من عرف لربه العظمة والكربياء أن يذل بأوصاف اجلالل والعظمة والكرب

ويتواضع بيه خلقه فإن من تذلل هللا يف نفسه يرفع اهللا قدره على أبناء جنسه وعالمة التواضع قبول احلق ممن قال 
كما جيب اإلميان بأن " و]"٢٠٦: البقرة[} الِْأثْمَِوإِذَا ِقيلَ لَُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ بِ{: التكرب جحد احلق قال تعاىل
وهو جسم نوراين علوي حميط جبميع األجسام ال قطع " فوق عرشه"سبحانه وتعاىل " أنه"اهللا إله واحد جيب اعتقاد 

لنا بتعيني حقيقته وهو أول املخلوقات على األصح وفوق السموات والكرسي من حتته بني قوائمة ومعناه لغة كل ما 
يصح جره نعتا للعرش ورفعه على أنه خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو العائد على " واجمليد"والظرف خرب إن  عال

متعلق باجمليد والباء مبعىن يف مثل أقمت مبكة أي فيها والضمري عائد على العرش أي " بذاته"العرش أو على اهللا
املعنوية له تعاىل مستحقها بالذات ال بالغري من كثرة العظيم يف ذاته وقيل عائد على اهللا واملعىن أن هذه الفوقية 

أموال أو جنود كفوقية املخلوقات وال يصح تعلق بذاته بفوق لفساد املعىن لن املعىن حينئذ وهو فوق العرش بذاته 
فيجوز وهو ممتنع ألن فيه استعمال املوهم واحلاصل أنه جيوز إطالق لفظ الفوقية الغري املقيدة بلفظ الذات على الله

قول القائل فوق مسائه أو فوق عرشه وحتمل على فوقية الشرف واجلالل والسلطنة القهر ال فوقية حيز ومكان 
  الستحالة الفوقية احلسية عليه تعاىل الستلزامها اجلرمية

: عند قولهواحلدوث املوجبيني لالفتقار املنزه عنه اخلالق جل وعال وإمنا استعملهما املصنف رمحه اهللا تعاىل ملا مر 
من أن النفوس جبد عن التعظيم واهليبة عند مساع األشياء ] ٢٥٥: البقرة[} َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماَواِت َوالْأَْرَض{

: احملسوسة الدالة على الكربياء ما مل جتده عند عدم ذلك ولقيام الدليل القاطع على نفى مشاهبته للحوادث يف قوله
: فال ينبغى االعتراض على املصنف مبثل ذلك مع وروده يف القرآن قاىل تعاىل] ١١: الشورى[ }لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{
ولذلك ملا بلغ العالمة ] ٧: هود[} وَكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء{: وقال] ٥٤: األعراف[} ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ{

مكانا رد هذا التعقب بورود الفوقية يف القرآن  يوسف بن عمر تعقب بقض الشيوخ لكالم املصنف بأنه أثبت هللا
: معناه خيافون عذابه من فوقهم إن عصوه بالقهر والغلبةوقال] ٥٠: النحل[} َيَخافُونَ رَبَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم{: قال تعاىل

دست على املؤلف  وهو القاهر فوق عباده وما قيل من أن هذه اللفظة] ١٢٧: األعراف[} وَإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ{
رده ابن ناجي قائال ليس هذا من إطالق املصنف وإمنا هو من إطالق السلف الصاحل والصدر األول وميكن رد ابن 

ناجي بأن الذي أطلقه عليه السلف هو لفظ الفوقية الغري املقيدة بذاته وإليهام إمنا عظم من التقييد بذاهتقال يف 
ته وقيل هي دسيسة عليه فإن صح هذا فال إشكال يف سقوط االعتراض عنه التحقيق أخذ على املصنف يف قوله بذا

وال عليه ألنه مل يرد هبا مسع وسئل الشيخ عز الدين عن هذا هل يفهم منه القلو باجلهة أم ال وهل يكفر معتقدها أم 
ره القول باجلهة يرده ال فأجاب بأن ظاهره القول باجلهة واألصح أن معتقدها ال يكفر وما قاله عز الدين من أن ظاه



قول اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن جماهد يف رسالته مما أمجعوا على إطالقه أنه تعاىل فوق مسواته على عرشه دون أرضه 
إطالقا شرعيا ومل يرد يف الشرع أنه يف األرض فلذلك قال دون أرضه وهذا مع ثبوت علمهم باستحالة اجلهة عليه 

لعلمهم بفصاحة العرب واتساعهم يف االستعارة ونقل هذا الكالم بعينه املصنف  تعالىفليس هذا عندهم مشكال
وغري لفظه هنا قصدا للتقريب على املبتدى ء وإذا تقرر هذا فالناس عالة على الصدر األول فإذا كان إطالقهم هذا 

إلطالق يلزم منه إثبات فيتعني علينا تفهمه بالتمثيل والبسط إذ قد غلبت العجمة على القلوب حىت ظنت أن هذا ا
اجلهة يف حق املنزه عنها تقدس وتعاىل واعلم أ الفوقية عبارة عن كون الشيء أعال من غريه وتكون حية ومعنوية 

  كزيد فوق الفرس والسلطان فوق الوزير وأن الذي جيوز عليه املكان جيوز أن تكون فوقيته حسية

كون فوقيته إال معنوية ففوقية اهللا على عرشه املراد هبا فوقية ومعنوية والذي يستحيل عليه املكان واجلسمية ال ت
معنوية ملا قدمنا ومحل الفوقية يف حقه تعاىل على املعنوية مبين على طريقة اخللف وهي املؤولة وعليثا إمام احلرمني 

لباري سبحانه ومجاعة كتأويل اليد بالقدرة وأما السلف فيقفون عن اخلوض يف معىن ذلك ويفوضون علم ذلك إىل ا
  :وتعاىل وإىل هاتني الطريقتني أشار صاحب اجلوهرة بقوله

  أوله أو فوض ورم تنزيها... وكل نص أوهم التشبيها 
األول علم مما ذكرنا أن الباري سبحانه وتعاىل يوصف بالعلو حقيقية وبالفوقية " تنبيهات"واألوىل أعلم والثانية أسلم

من الصفات : وال يوصف سبحانه بالسفل وال بالتحتية ال حقيقية وال جمازاالثاينجمازا وإن كان معنامها العظمة وال 
ما يصح أن يوصف به اخلالق واملخلوق على وجه احلقيقة كالعلم بوحدانية اهللا تعاىل فاهللا نعلم أنه واحد والعبد 

قدميا وعلم العبد حادثا ومنها ما املوحد أيضا يعلم ذلك بطريق احلقيقة فيهما وكالعلم حبرارة النار وإن كان علم اهللا 
يوصف به تعاىل حقيقة والعبد جمازا كاملعطي والرازق فإن العبد إذا أعطى غريه شيئا يقال له معط جمازا حلصول 

صورة العطاء منه كما يقال لصورة الفرس فرسومن مث أجات بعض املفسرين عن خري الرازقني وأحسن اخلالقني مع 
هو سبحانه وتعاىل بأن الرازق يطلق على اهللا حقيقة وعلى املخلوق جمازا أو أن املراد خري  أنه ال رازق وال خلق إال

من تزعموهنم رازقني وجيري حنو هذين اجلوابيني يف أحسن اخلالقني ومنها ما يوصف به الباري بطريق احلقيقة وال 
يقة ويوصف به الباري جمازا كاالستواء يوصف به املخلوق ال حقيقة وال جمازا كاألزيل ومنها ما يوصف به العبد حق

قد قدمنا الكالم على أن أمساءه تعاىل وكذا صفاته توقيفية أي تعليمية وأنه ال يكتفي : والنزول واملعية والفوقيةالثالث
مبجرد الورود يف السمع يف صحة اإلطالق بل جيب أن ال خيلو عن نوع تعظيم فال جيوز إطالق حنو املاكر واحلارث 

هزئ وإن ورد هبا السمع ولذلك ميتنع قول العامة الذي خيون الفاحتة خيونه اهللا إال أن يشتهر يف العرف واملست
استعمال هذا اللفظ يف معىن جيازيه اهللا أو يعاقبه فال إمث على قائل هذا ملخص ما قاله األجهوريوملا كان علمه تعاىل 

  نه وتعاىلصفة ذاتية قدمية عامة التعلق قال وهو أي الباري سبحا

مبعىن أنه جيب على كل مكلف أن يعتقد أن علم اهللا تعاىل حميط بسائر أقسام احلكم العقلي " يف كل مكان بعلمه"
لْماً{: قال تعاىل يف أمكتنها وأزمنتها وقد قدمنا أن علمه تعاىل صفة أزلية قائمة ] ١٢: الطالق[} أََحاَطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِع

لواجبات واجلائزات واملستحيالت وال يوصف علمه بالضرورة وال االكتساب وهو صفة بذاته زائدة عليها حميطة با
َما َيكُونُ {: واحدة وإن تعددت متعلقها وأشار إليه املصنف بقوله وهو يف كل مكان بعلمه إىل بيان معىن قوله تعاىل

فإن املراد ] ٤: احلديد[} َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُْنُتْم{: وقوله تعاىل] ٧: اجملادلة[} ِمْن َنْجَوى ثَالثَةٍ إِلَّا ُهَو َرابُِعُهْم
اإلشارة إىل إحاطة علمه جبميع األمكنة وما احتوت عليهواملراد باملعية املصاحبة بالعلم ال املصاحبة يف املكان لتنزهه 



ال نفسا وذاتا وباحلمل املذكور علمت علما وحكما } إِلَّا ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما كَاُنوا{: عن الزمان واملكان ومعىن قوله
الرد على من قال أخذ على املصنف يف إستعمال هذا اللفظ من وجهني إيهامه اجلهة وأن علمه يتجزأ مع تنزهه عن 

اجلهة وعن التجرؤ لعلمه املوهم مفارقته لذاته فكأنه قال وعلمه تعاىل حميط بكل شيء حىت حبقيقة ذاته وصفاته 
والدليل على إحاطة علمه ] ٧٣: األنعام[} َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشَّهَادَِة{و ] ١٢: الطالق[} كُلِّ َشْيٍءأََحاَطَ بِ{بشهادة 

تعاىل حبميع األمكنة واألزمنة وما فيها مع ما قدمنا من اآليات أنه خلق أي أوجد اإلنسان وكذا غريه وإمنا اقتصر 
أي ما يقوله يف نفسه وخيطر بباهلقال } بِه َنفْسُُه{أي حتدث } َوَنعْلَُم َما ُتَوسْوُِس{: على اإلنسان ألجل قوله

األجهوري وسوسة النفس ما خيطر ببال اإلنسان ويهجس يف ضمريه من خري أو شر وإن غلب استعماهلا يف الشر 
فأطلق ] ٨: اجملادلة[} َوَيقُولُونَ ِفي أَْنفُسِهِْم{: ديث النفس مبا يقوله يف يفسه وجيريه على قلبه لقوله تعاىلوفسرنا ح

على حديث النفس قوال والوسوسة تطلق على الصوت اخلفي وعلى كل ما خيطر بالبال ويهجس يف ضسري اإلنسان 
تغال املتصف به عن غريه والغالب استعماهلا يف فالوسوسة والوسواس حديث النفس ومسي بذلك خلفائه أو الش

الشرولذا أضيفت للنفس وعموم اإلنسان متناول األنبياء ألهنم ليسوا معصومني من خواطر النفس وال من وسوسة 
وََما أَْرَسلَْنا {: اىلوقال تع] ٢٠٠: األعراف[} َوإِمَّا يَْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه{: الشيطان قال تعاىل

أي ] ٥٢: احلج[} أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَّتِِه{: أي قرأ] ٥٢: احلج[} ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتَمنَّى
ويف اآلية  قراءته مال ليس من القرآن مث ينسخ اهللا مجيع ما يلقيه الشيطان ويبطله ويثبت آياته قال بعض املفسرين

  دليل على أن األنبياء جيوز

عليهم السهو والنسيان والغلط بوسواس الشيطان أو عند شغل القلب حىت يغلط مث ينبه ويرجع إىل الصحيح وهو 
وحينئذ فالعصمة الواجبة لألنبياء من الشيطان ] ٥٢" احلج[} فَيَْنَسخُ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ{: معىن قوله تعاىل

األول النفس تطلق على ذات " تنبيهان"هم من إغوائه وأذيته ال من جمرد وسوسته وتفلته اجملردين من اإليذاءعصمت
الشيء وحقيقته وعلى الروح وهي املرادة يف كالم املصنف وتتنوع إىل ثالثة أنواع إمارة بالسوء للجاهل ولوامة 

وََما {: إلنسان للشيطان يف قوله تعاىل حكاية عن موسىللتائب ومطمئنة للعارف وإسناد الوسوسة إليها جماز كنسبة ا
والشيطان ال قدرة له على إجياد شيء وال إعدامه ووجهه اجملاز ما ] ٦٣: الكهف[} أَْنَسانِيهُ إِلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكُرَُه

: دث يف قلبه هو الشخصالثاينقدمناه من أن املراد بالوسوسة ما يقوله اإلنسان وجيريه على قلبه فاملوسوس مبعىن املتح
قد قدمنا أن النفس مرادفة للروح وأنه ال يعلم حقيقتها إال الباري سبحانه وتعاىل فيكره اخلوض يف حقيقتها قال يف 

  :اجلوهرة
  نص عن الشارع لكن وجدا... وال ختض يف الروح إذ ما وردا 

  فحسبك النص هبذا السند... ملالك هي صورة كاجلسد 
ى املعتمد خالفا للعز بن عبد السالم يف قوله إن يف كل جسد روحني روح اليقظة اليت يكون وهي واحدة عل

صاحبها غري نائم عند وجودها وينام عند مفارقتها وروح احلياة اليت ميوت احليوان خبروجها وحييا بوجودها وقد 
من "أي إىل اإلنسان " أقرب إليه" أي اهللا" هو"كما يعلم سبحانه وتعاىل ما توسوس به نفس اإلنسان " و"قدمنا ذلك
أن اهللا تعاىل : والقصد التمثيل للتقريب ألن قرب اهللا معنوي وقرب حبل الوريد حسيوحاصل املعىن" حبل الوريد

أعلم حبال اإلنسان ممن يكون يف القرب منه كحبل الوريد ويصح عود الضمري املنفصل على املصدر املفهوم من يعلم 
وحبل الوريد املراد به علم صاحب وسوسة النفس ] ٨: املائدة[} اْعِدلُوا ُهَو أَقَْرُب ِللتَّقَْوى{: وهو العلم على حد

هبا أي وعلم اهللا مبا توسوس به النفس أقرب من علم صاحبه فاملراد بالقرب هنا قرب علم ال قرب مسافة فهو مثل 



ئرهم وال خيفى عليه شيء فكأن ذاته قريبة منه يف فرط القرب ألنه تعاىل ملا كان مطلعا على معلومات العباد وسرا
  كما يقال اهللا تعاىل يف كل مكان وقد جل اهللا تعاىل عن األمكنة

واألزمنةوالوريد عرق بباطن العنق وكل إنسان له وريدان مكتنفان بصفحيت العنق من املقدم ومتصالن بالوتني 
رق متصل به إذا انقطع مات صاحبه واحلبل العرق شبه يردان من الرأس إليه أي إىل الوتني وهو نياط القلب وهو ع

باحلبل واستعري له لفظ احلبل من حيث اشتداد اللحم بالعرق مثل اجلبل وتلك االستعارة تسمى تصرحيية للتصريح 
مبعىن  باللفظ املستعار وإضافة احلبل إىل الوريد من قبيل إضافة الشيء إىل مرادفه ويقال هلا اإلضافة البيانية ألن احلبل

يف إتيانه بضمري الغيبة " تنبيه"العرق هو الوريد وقيل من إضافة اجلنس إىل نوعه كقوهلم حي الطري ال جيوز بيعه بلحمه
َولَقَْد َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ َوَنعْلَُم َما ُتَوسْوُِس بِِه نَفُْسُه وََنْحُن {: دون ضمري احلاضر تغيري للفظ القرآن إذ لفظ القرآن

وهذا التغيري يسمى عند أهل البيان باالقتباس وحقيقته أن يذكر شيء من ] ١٦: ق[} إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد أَقَْرُب
القرآن أو احلديث يف كالم ال بلفظ قال اهللا أو رسوله بل على وجه يتوهم معه أنه غري قرآن أو حديث ويغتفر فيه 

كما هناواختلف يف حكمه فعزا بعض الشيوخ ملالك التشديديف منعه  التغيري اليسري لنحو تقفيه أو إهبام ما ال يصح
وهو السيوطي حيث قال وأما حكمه يف الشرع فمالك مشدد يف املنع ونسب البن عبد الرب واقاضي عياض وابن 

ملعىن املنري جتويزه فلعل املصنف رأيه موافق لرأي هؤالء اجلماعة القائلني جبواز االقتباس وليس من نقل القرآن با
لالتفاق على عدم جوازهوقولنا يف حد االقتباس على وجه يتوهم معه أنه غري القرآن إشارة إىل شرط جوازه عند من 

جيوزه ألن ما تغري بعض لفظه ال جيوز نقله على وجه أنه قرآن أو حديث مطلقا وإمنا شدد مالك يف منع االقتباس 
نا أو حديثا وإمنا حرم نقل املغري على أنه قرآن ملا يف ذلك من وإن خال من التغيري إليهام السامع عدم كونه قرآ

الكذب ألن املغري ليس كالم اهللا وال رسوله واإليهام املقتضي لتغيري لفظ القرآن يف كالم املصنف إيهام عود الضمري 
و فاعل خلق إىل املصنف لو قال وحنن كما يف التالوة وهو ال يصح خبالف قوله وهو فإنه ظاهر يف رجوعه هللا ه

اإلنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وليس كالم املصنف من نقل القرآن باملعىن لالتفاق على منعه خبالف نقل 
احلديث باملعىن ففيه خالفووجه الفرق أن القرآن كالم اهللا واحلديث كالم رسوله وأما نقل شيء من القرآن يف حنو 

  يري لفظه على وجه ال يتوهم معه عدم القرآنية فالالدعاء أو الثناء على اهللا أو اخلطب من غري تغ

إِنِّي َوجَّْهُت َوْجهِيَ ِللَِّذي فَطَرَ {: شك يف جوازه فقد استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة وغريها فقال
والقمر حسبانا  اآلية وقال اللهم فالق اإلصباح وجاعل الليل سكنا والشمس] ٧٩: األنعام[} السََّماَواِت َوالْأَْرَض

وغري ذلك من استعمال الصحابة فقول بعض الناس إن ألفاظ القرآن ال تستعمل  ١اقض عين ديين وأمين من الفقر
إذا علمت أيها املكلف أنه تعاىل يف كل مكان بعلمه فيجب عليك أن تعتقد أنه " و"يف غري التالوة مطلقا غري صريح

لة على العموم وفاعل بسقط ورقة فمحلها رفع واملعىن ما تسقط ساقطة زائدة قياسا للدال" من"أي تقع " ما تسقط"
يف مجيع أقطار األرض ال خصوص الورقة إال بعلمها سبحانه وتعاىل ملا تقرر من أن علمه تعاىل متعلق بسائر أقسام 

رفع حبة واملراد  احلكم العقلي تعلقا تنجيزيا قدميا وال حبة عطف على ففظ ورقة على قراءة اجلر أو على حملها على
ألن معىن تسقط تغيب يف ظلمات " يف ظلمات األرض"باحلبة أقل قليل عرب عنه باحلبة تقريبا لألفهام وصلة تسقط 

املراد به علم اهللا وقيل املراد به اللوح احملفوظ فأخرب } َوال َرطْبٍ َوال يَابِسٍ إِلَّا ِفي كَِتابٍ ُمبِنيٍ{األرض أي بطوهنا 
احملفوظ فيه علم كل شيء حىت سقوط احلبة والورقة والرطب واليابس ومها معروفان وقيل الرطب  تعاىل أن اللوح

قلب املؤمن واليابس قلب الكافر والقصد من ذكر اآلية والتنصيص على أن اللوح احملفوظ مزبور فيه كل شيء 



  ـــــــ٢فاالستثناء بدل اشتمال من االستثناء األول
استثنيت الشيء من الشيء : مصدر استثىن تقول: االستثناء لغة ٤٩٥٢حديث  ١/٢١٢أخرجه مالك يف املوطأ  ١

إذا أخرجته ويقال حلف فالن ميينا ليس فيها ثنيا وال مثنوية وال استثناء كله واحد وذكر الشهاب اخلفاجي أن 
أي ال ] ١٨: القلم[} ُنونََوال َيْسَتثْ{: االستثناء يف اللغة واالستعمال يطلق على التقييد بالشرط ومنه قوله تعاىل

إما أن يكون لفظيا أو معنويا أو حكميا فاالستثناء : إن شاء اللهواالستثناء يف اصطالح الفقهاء واألصوليني: يقولون
اإلخراج من متعدد بإال أو إحدى أخواهتا ويلحق به يف احلكم اإلخراج بأستثين وأخرج وحنومها على : اللفظي هو

اإلخراج بإال أو إحدى أخواهتا من متكلم واحد وعرفه صدر الشريعة احلنفي : سبكي بأنهاللفظ املضارعوعرفه ال
املنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكالم يف حكمه بإال أو إحدى أخواهتا فعرفه باملنع ومل يعرفه باإلخراج : بأنه

نه أصال حىت يكون خمرجا فاالستثناء ملنعه ألن االستثناء عند احلنفية ال إخراج به إذ مل يدخل املستثىن يف املستثىن م
إن شاء اهللا يف كالم إنشائي أو خربي وهذا النوع ليس : من الدخول والفقهاء يستعملون االستثناء أيضا مبعىن قول

استثناء حقيقيا بل هو من متعارف الناس فإن كان بإال وحنوها فهو استثناء حقيقي أو استثناء وضعي كأن يقول ال 
إن يسر اهللا أو إن أعان اهللا أو ما : ألفعلن كذا إال أن يشاء اهللا ومن العريف قول الناس: إال أن يشاء اهللا أوأفعل كذا 

  شاء اهللا وإمنا مسي هذا

واملعىن أن اللوح احملفوظ فيه علم كل شيء ما دق وما جل حىت سقوط الورقة واحلبة وهي ال تكليف عليها فما 
الثواب والعقاب نسأل اهللا العفو والغفران إنه جواد كرمي وحيتمل أن الكتاب املبني هو بالك باألعمال اجملازي عليها ب
: األنعام[} إِلَّا َيْعلَُمهَا{: كالتأكيد بقوله تعاىل] ٥٩: األنعام[} إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ{: علم اهللا تعاىل وعليه فقوله تعاىل

ستثناء جار جمرى التوكيد ملا بينا من أن قوله وال حبة وما بعدها ألن معنامها واحد ولذا قال أبو حيان وهذا ا] ٥٩
معطوفان على ورقة فاالستثناء األول منسحب عليها كما تقول ما جاءين من رجل إال أكرمته وال امرأة إال أكرمتها 

ال يف كتاب بدل من ولكنه ملا طال الكالم أعيد االستثناء على سبيل التوكيد فتلخص أن االستثناء الثاين أعين قوله إ
اإلستثناء األول أعين قوله إال يعلمها بدل مطابق إن فسر الكتاب بعلمه تعاىل واشتمال إن فسر الكتاب باللوح 
احملفوظ الشتمال العلم على اللوح كنفعين زيد علمه هكذا قال بعض املفسرين وهذا اإلعراب مبين على عطف 

على حملهما على رفعهما وأما على رفعهما باالبتداء فيكون قوله رطب ويابس على لفظ حبة بناء على جرمها أو 
خربا ال بدال هذا حمصل كالم أيب السعود يف تفسريهوملا ذكر املصنف ] ٥٩: األنعام[} إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ{: تعاىل

أن كل شيء حتت أن علمه تعاىل حميط مبا كان ومبا يكون ومبا ال يكون أن لو كان كيف يكون ذكر ما يدل على 
قهره وحكمه فقال على العرش وهو لغة كل ما عال وشرعا جسم عظيم نوراين علوي حميط جبميع األجسام ال قطع 
لنا بتعيني حقيقته وهو غري الكرسي على املعتمد جيب اإلميان به استوى أي استوىل بالقهر والغلبة استيالء ملك قاهر 

أعظم األشياء وأعالها استيالؤه على ما دونه ولفظ االستواء من مجلة  وإله قادر ويلزم من استيالئه تعاىل على
املتشابه كاليد والوجه والعني واألصابع وحنو ذلك مما ظاهره مستحيل على الباري سبحانه وال يعلم معناه على 

  القطع إال اهللا سبحانه وتعالىـــــــ
ملتصل يف صرفه الكالم السابق له عن ظاهرهو االستثناء استثناء لشبهه باالستثناء ا –ولو كان بغري إال  -التعليق

له الدار وهذا البيت منها يل وإمنا أعطوه حكم : اإلخراج من اجلملة بغري أداة استثناء كقول املقر: املعنوي هو
لى عني له مجيع الدار إال هذا البيتواالستثناء احلكمي يقصد به أن يرد التصرف مثال ع: االستثناء ألنه يف قوة قوله

فيها حق للغري كبيع الدار املؤجرة فإن اإلجارة ال تنقطع بذلك والبيع صحيح فكأن البيع ورد على العني باستثناء 



منفعتها مدة اإلجارة وهذا اإلطالق قليل يف متعارف الفقهاء واألصوليني وقد ورد يف األشباه والنظائر للسيوطي 
، ٣/١٨٤ل يف مفهوم االستثناء املصطلح عليه أنظر املوسوعة الفقهية والقواعد البن رجب إال أن هذا النوع ال يدخ

  .١/١٢١وكشف األسرار ، ١/٣/٣٨واحملصول ، ٢/٦٥٩والعدة 

وأما العلماء فقد اتفق السلف واخللف على وجوب اعتقاد حقيقة وروده على وجوب تنزيه الباري عن ظاهره 
احلسن األشعري إمام هذا الفن أهنا أمساء لصفات قائمة املستحيل واختلفوا بعد ذلك على ثالث طرق طريق أيب 

بذاته تعاىل زائدة على صفات املعاين الثمانية أو السبعة اليت هي العلم والقدرة واإلدراك على القول به وحنو ذلك 
عية من بقيتها والدليل عنده على ثبوهتا السمع لورودها إما يف القرآن أو السنة لذلك تسمى على مذهبه صفات مس

وطريق السلف كابن شهاب ومالك اإلمام ومن وافقهما من السلف الصاحل متنع تأويلها عن التفصيل والتعيني وقال 
أهلها انقطع بأن املستحيل غري مراد ونعتقد أن له تعاىل استواء ويدا وغري ذلك مما ورد به الشرع ال يعلم معناه على 

اخللف تؤول املتشابه على وجه التفصيل قصدا لإليضاح ولذلك  التفصيل إال اهللا وكذلك تسمى املعنوية وطريق
تسمى املؤولة فأولوا االستواء باالستيالء واليد بالقدرة والعني بالبصر واألصابع بإرادات القلب وإىل طريق السلف 

  :واخللف أشار صاحب اجلوهرة بقوله
  أوله أو فوض ورم تنزيها... وكل نص أوهم التشبيها 

ا أن كال من أهل الطريقتني تؤول املتشابه يصرفه عن ظاهره الستحالته وافترقا بعد صرفه عن ظاهره فعلم مبا ذكرن
املستحيل يف بيان معناه على التعيني والتفصيل فالسلف يفوضون علم ذلك هللا تعاىل واخللف تؤوله تأويال تفصيليا 

ف ومذهب السلف أسلم فهو أوىل باالتباع حبمل كل لفظ على شيء معني خاص كما قدمناقال العالمة ابن أيب شري
كما قال بعض احملققني ويكفيك يف الداللة على أنه أوىل باالتباع ذهاب األئمة األربعة إليه فإن مالكا رضي اهللا تعاىل 

عنه ملا سئل عن االستواء قال االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة وملا سئل عنه 
عي رضي اهللا تعاىل عنه قال استوى بال تشبيه وصدقت بال متثيل واهتمت نفسي يف اإلدراك وأمسك عن الشاف

اخلوض يف ذلك كل اإلمساك وملا سئل عنه اإلمام أمحد بن حنبل قال استوى كما أخرب ال كما خيطر للبشر وملا سئل 
سماء أم يف األرض كفر ألن هذا القول يوهم أن عنه اإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه قال من قال ال أعرف اهللا يف ال

للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبهومعىن قول مالك االستواء معلوم أن عقولنا دلتنا على أن االستواء 
الالئق باهللا هو االستيالء دون االستقرار واجللوس ألنفسهما من صفات األجسام وقوله والكيف جمهول معناه أن 

  ذات

ال توصف باألحوال املتعلقة واهليئات احلسية من التربع وحنوه واإلميان به واجب لوروده يف الكتاب والسؤال  اهللا
  ٥٢ص/١عنه بدعة ألنه مل جتر العادة بالسؤال عنه من السلف بل يفوضون الفواكه الدواين ج
سر اهلمزة أي إثباتا ملا فيها من إزالة معرفته على التحقيق إىل اهللا وأما طريق اخللف فهي أحكم مبعىن أكثر إحكاما بك

الشبه عن اإلفهام وبعضهم عرب بأعلم بدل أحكم مبعىن أن معها زيادة علم ببيان املعىن التفصيلي ومال إىل ترجيحها 
العز بن عبد السالم حيث قال هي أقرب الطريقني إىل احلق وإمام احلرمني مال مرة إىل طريق اخللف ومرة إىل طريق 

ذا اخلالف حيث ال تدعو ضرورة إىل التأويل وإال اتفق على وجوب التأويل التفصيلي وذلك بأن حتصل السلف وه
شبهة ال ترتفع إال هبواخلالف بني اخللف والسلف مبين على اخلالف يف الوقف يف اآلية هل على قوله والراسخون 

شابه بأنه الذي استأثر اهللا بعلمه كمدة بقاء يف العلم أو على قوله إال اهللا فمن جعل الوقف على إال اهللا فسر املت



الدنيا ووقت قيام الساعة ومن قدر الوقف على والراسخون يف العلم فسر املتشابه وأوله تأويال تفصيليا ومجلة 
مما جيب اعتقاده أنه " و"يقولون آمنا به استئناف موضح حلال الراسخني أو حال منهم أو خرب إن جعلته مبتدأ

أي أحاطت قدرته جبميع املمكنات وملكه جبميع " احتوى"بضم امليم مبعىن اململوك " على امللك" سبحانه وتعاىل
الكائنات فال ملك وال ملك يف احلقيقة إال له سبحانه وتعاىل الستغنائه تعاىل عن كل ما عداه وافتقار كل ما عداه 

اللغة فهو االستغناء مع احلاجة إىل املستغىن إليه ال رب سواه وتفسري امللك باململوك تفسري مراد وأما معناه يف 
ويقرب من هذا التفسري قول بعضهم حقيقة امللك بالضم عبارة عن تصرفه يف املخلوقات بالقضاء والتدبري وأما 

امللك بالكسر فهو كسب عار عن االنتزاع أو تقول هو استحقاق التصرف يف الشيء بسبب شرعي ال بنيابة وأما 
عن باطن امللك وامللك هو الظاهر وإمنا فسرنا االحتواء باإلحاطة ألنه ال يصح تفسريه مبعناه  امللكوت فهو عبارة

إمنا ذكر مجليت على العرش استوى " تنبيه"اللغوي يف حقه تعاىل إذ هو االستدارة بالشيء وهي مستحيلة عليه تعاىل
: البقرة[} َع كُْرِسيُُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَضَوِس{: وعلى امللك احتوى مع كوهنما من املتشابه ملا قدمناه عند قوله

من أن النفوس جتد من التعظيم واهليبة عند مساع األشياء احملسوسة املألوفة هلا الدالة على التعظيم ما ال جتده ] ٢٥٥
  عنه عدم

مما جيب " و"ذلك ذلك وإال فاهللا سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء فال ينبغي االعتراض على املصنف بذكره شيئا من
اعتقاده أيضا أن له األمساء احلسىن واألمساء مجع اسم وهو لغة ما له مسمى واملراد به هنا ما دل على جمرد ذاته تعاىل 

كلفظ اهللا أو على الذات مع الصفة كالعامل والقادر وكلها توصف وصفا كاشفا باحلسىن تأنيث األحسن وصح 
ن حسىن مجع يف املعىن إذ هو مصدر حلسن حسنا ضد قبح فإذا قصدت جعله وصفا مع إفراده ومجع األمساء أل

املبالغة يف احلسن قلت حسىن على وزن فعلى ومذكره حسن على وزن فعل ووصف أمسائه تعاىل باحلسىن باعتبار ما 
يف كون األول قد اشتهر اخلالف " تنبيهان"تضمنته من صفات اجلالل والعظمة إذ ال حسن يوازيها وال مجال يدانيها

االسم عني املسمى أو غريه أو ال وال الذي حققه شيخ اإلسالم أن املراد من اسم اهللا املدلول ومن مسماه الذات 
فاالسم هو املسمى والقائل بأنه غريه أراد باالسم اللفظ وباملسمى الذات وأنت خبري بأن اخلالف حينئذ لفظي 

الذات هو املسمى والدليل عليها هو االسم فإذا قلت عامل ويقرب من هذا قول العالمة البساطي يف حتقيق ذلك 
فهناك أمران ذات وعلم فالذات هو املسمى والعلم هو االمسوإذا علمت ذلك فاألمساء منها ما هو عني املسمى 

 ومنها ما هو غريه ومنها ما اليقال فيه عني وال غري فاألول كموجود وقدمي فإن املوجود والقدمي عني الذات والثاين
مثل خالق ورازق وكل صفات األفعال فإن الفعل الذي هو االسم غري الذات والثالث مثل العامل والقادر واملريد 
فالعلم مثال الذي هو االسم ال يقال فيه إنه عني وال غري هذا حتقيق ما قاله األشعريالثاين الذي يظهر إبقاء األمساء 

} فَاْدُعوهُ بِهَا{: عاء إمنا يكون باالسم ال باملسمى وقد قال تعاىلعلى ظاهرها من غري تأويلها باملسميات ألن الد
يدل على ما قلنا وذلك ] ١٨٠: األعراف[} َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى{: وسبب نزول قوله تعاىل] ١٨٠: األعراف[

يذكرون الرمحن قالوا يزعم ألن الكفار ملا مسعوا أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم تارة يذكرون اهللا تعاىل وتارة 
َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى فَاْدُعوُه بَِها {: حممد وأصحابه أهنم يعبدون إهلا واحدا وإذا هم يعبدون آهلة فأنزل اهللا تعاىل

ه بغري األمساء أي اتركوا تسمية الذين مييلون عن احلق ويسمون] ١٨٠: األعاف[} َوذَُروا الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفي أَْسَمائِِه
احلسىن ألهنم كانوا يسمونه مبا ال جيوز عليه كيا أبيض الوجه ويا أبا املكارمولذلك نص علماؤنا على أنه ال جيوز أن 

  يدعى سبحانه إال باألمساء اليت مسى هبا نفسه يف



راد باحلنان الذي يقبل على كتابه أو على لسان نبيه أو اجتمعت عليه األمة ألهنا توقيفية ومن الوارد احلنان املنان وامل
له أيضا سبحانه " و"من أعرض عنه واملنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال وهي غري حمصورة يف التسعة والتسعني

مجع صفة وهي املعىن القائم باملوصوف العلى أي املرتفعة عن كل نقص والفائقة لكل شيء يف " الصفات"وتعاىل 
ر على يعلى فال إذا شرف وتناهى يف املكارم وعلى يعلو علوا إذا ارتفع ولكونه العظمة والكمال ولفظ العلى مصد

مصدرا صح جعله وصفا للجميع وهو وصف كاشف ال خمصص وملا ذكر أن له تعاىل األمساء احلسىن والصفات 
وفا جبميع صفاته العلى شرع يف بيان أهنا قدمية بقوله مل يزل سبحانه يريد املصنف وال يزال موجودا قدميا باقيا موص

تعاىل ومراده بلم يزل القدم وبال " أمسائه"مل يزل وال يزال أيضا مسمى جبميع " و"النفسية والسلبية واملعاين واملعنوية
يزال البقاء واملراد بقدم أمسائه تعاىل وصفاته باعتبار التسمية واالتصاف هبا كما سنوضحه عند ذكرنا لكالم اجلوهرة 

رب مل يزل متعلق جبميع وقدرناه قدميا باقيا لداللة املقام عليه ألنه مقام رد على املعتزلة كما سيبينه وعلم مما قررنا أن خ
" خملوقة و"مبعىن " أمساؤه حمدثة"تعاىل سبحانه وتنزه عن أن تكون صفاته الذاتية خملوقة و تعاىل أيضا عن أن تكون 

أمساؤه العظيمة كذا صفات ذاته قدمية واملعىن أن "وعندنا أشار يف اجلوهرة إىل بيان قدم األمساء والصفات بقوله 
أمساء اهللا تعاىل وصفاته الذاتية قدمية عندنا وعند أهل احلقواملراد بأمسائه تعاىل ما دل على جمرد ذاته كاهللا أو باعتبار 

 كالقدرة والعلم واإلرادة الصفة كالعامل والقادر وقدمها إما باعتبار قدم ما دلت عليه من املعاين القائمة بذاته تعاىل
وإما باعتبار التسمية هبا وهذا أحسن خصوصا والراجح أن واضع اللغة هو اهللا فهو الذي مسى نفسه هبا أزال ومعىن 

مسى نفسه هبا أظهر تسميته هبا إذ العقل ال يتصوره إال مسمى ومتصفا هبا وقصد املصنف بالتصريح بقوله مل يزل 
ه الرد على املعتزلة يف قوهلم إن اهللا كان يف األزل بال اسم وال صفة فلما أوجد اخللق جبميع صفاته اخل ومبا قبل

وصفوا له األمساء والصفات وفيه أيضا رد على النفاة لزيادة الصفات الذين يقولون إنه تعاىل عامل بال علم وقادر بال 
ه تسمى باعتبار التعلق باملعلومات عاملا قدرة زعما منهم أن صفاته عني ذاته وهناك صفة زائدة على الذات بل ذات

  .وباملقدرات قادرا هروبا من تعدد القدماء وهو جهل منهم إذ التعدد املمنوع تعدد اآلهلة

وحنن ال نقول بذلك وإمنا نقول املعبود ذات واحدة وهلا صفات قدمية بقدمها وال حظر يف لك فاحلاصل أن صفات 
حىت يكونا إهلني وال غريها حىت تكون حمدثة فهي كالواحدة من العشرة  الذات ال تنفك عنها وليست عني الذات

وإىل ذلك أشار صاحب اجلوهرة بقوله مث صفات الذات ليست بغري أو بعني الذات وقيدت الصفات بالذاتية 
أزلية لالحتراز عن صفات األفعال فإهنا حادثة عند األشاعرة قال احمللى أما صفات األفعال كاخللق والرزق فليست 

وإمنا هي حادثة متجددة ألهنا إضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاهتا بوجود ذات املقدورات ألوقات وجداهنا وال 
حمظورة يف اتصاف الباري باإلضافات ككونه قبل العامل ومعه وبعده وأزلية أمساءه الراجعة إىل صفات األفعال من 

أنه اخللق وهو املتصف بالصفة اليت هبا يصح اخللق وهي حيث رجوعها إىل القدرة ال الفعل فاخلالق مثال من ش
القدرة والقدرة قدمية وصدور اخللق ليس أزليا فإن قلت كيف يتصف الباري بصفات األفعال وهي حادثة على 

طريق األشعري وقيام احلادث بالقدمي حمال قلت اتصافه هبا ال يقتضي قيامها به ألهنا إضافات وهي من األمور 
اليت ال وجود هلا وحاصل اجلواب أن صفات األفعال ليست بصفات حقيقية حبيث تكون موجودة  االعتبارية

بالوجوداخلارجي وإمنا هي متعلقة باهللا تعاىل وال يلزم من تعلق الشيء بالشيء أن يكون صفة له مثل قولنا شريك 
موجودا ألن كل من اتصف بصفة الباري معدوم فإن العدم متعلق بالشريك وليس صفة له إذ لو كان صفة له لكان 

األوىل الصفات عند من يثبت األحوال أربع نفسية وسلبية ومعان ومعنويةفالنفسية " تتمات"وجودية فهو موجود
كالوجود وحقيقتها احلال الواجبة للذات ما دامت الذات غري معللة بعلة خبالف احلال املعنوية ككون الذات عاملة 



قيام العلم والقدرة بالذات والسلبية وهي الدالة على نفي ما ال يليق به سبحانه وتعاىل وقادرة ومريدة فإهنا معللة ب
وهي مخسة القدم والبقاء واملخالفة للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانيةوصفات املعاين وهي الدالة على معىن قائم 

واحلياة وزاد بعضهم اإلدراك فتكون بالذات زائد عليها وهي سبه العلم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر والكالم 
مثانية واملعنوية وهي فرع صفات املعاين ككونه قادرا ومريدا وهي قدمية كأصلها وضابطها أهنا احلال الواجبة للذات 
ما دامت الذات معللة بعلة واحلق أهنا ليست زائدة على صفات املعاين ألن الصحيح أنه ال حال والشيء إما موجود 

  د خالفا ملن أثبت احلال وهو كون الشيء ال موجوداوإما غري موجو

الذي يتعلق من : وال معدوما وإمنا يذكرها القوم للداللة على قيام صفة املعىن بالذات ال أهنا زائدة عليهاالثانية
الصفات كل ما اقتضى أمرا زائدا على الذات وذلك كالقدرة واإلرادة والسمع وبقية صفات املعاين سوى احلياة 

قدرة تتعلق باملمكن توجده أو تعدمه واإلرادة تتعلق به على وجه التخصيص والعلم والكالم يتعلقان بسائر أقسام فال
احلكم العقلي تعلقا تنجيزيا قدميا لكن تعلق العلم تعلق إحاطة وتعلق الكالم تعلق داللة والسمع والبصر يتعلقان 

واإلدراك باملشمومات واملذوقات وامللموسات واحلياة ال  بكل موجود وقيل السمع باملسمع والبصري باملبصر فقط
تتعلق بشيء ألهنا ال تقتضي أمر زائدا على الذات وإمنا تصحح للذات االتصاف بالعلم فهي شرط فيه ومثلها يف 

علم ما ذكرنا أن صفات املعاين وفروعها قدمية وصفات األفعال حادثة على طريق : عدم التعلق صفات السلوبالثالثة
األشاعرة وأما صفات السلوب فاملفهوم من كالم املصنف قدمها أيضا ولذلك قال السكتاين فإن قلت هل جيب 

القدم ألوصافه التنزيهية الواجبة له تعاىل كالقدم والبقاء وما معهما من صفات السلوب أو ال قلت نعم ألن القدم 
: ال فيما ال يزال وعليه فقس بقية صفات السلوبالرابعةمثال أمر جيب له عقال فال يصح سلبه عنه حبال ال يف األزل و

كثرة السؤال عن االسم واملسمى واملعىن هل هي متحدة أو متغايرة وهل املعبود االسم أو املسمى أو املعىن وحتقيق 
اجلواب أن تقول اسم الباري على قسمني قسم دال على جمرد الذات فقط كلفظ اهللا فإنه كزيد يف الداللة على 

رد الذات وإن استلزمت أوصافا لكن ال بطريق الوضع فهنا االسم احلروف واملسمى الذات العلية وهي اليت تعبد جم
ويعرب عنها باملعىن ال االسم ألنه لفظ واللفظ ال يعبد فحينئذ احلد املسمى واملعىن ما صدقا وإن اختلفا باالعتبار فمن 

وقسم دال على الذات مع الصفة واملقصود . اللفظ معىنحيث أنه مدلول اللفظ مسمى ومن حيث أنه مقصود ب
ذكر الصفة فإذا قلت عامل قصدك الصفة ال الذات وإن كان ال بد منها إلشعار اللفظ هبا وإن مل تكن مقصودة فهنا 

بود االسم عامل أعين حرفه واملسمى الذات واملعىن الصفة ألهنا املقصودة فليس املعبود االسم وال املعىن وإمنا املع
املسمى هذا على سبيل التحقيقوملا كان من مجلة صفات املعاين القائمة بذاته تعاىل صفة الكالم وكان تصوره منه 

  خفيا بسبب أن املعروف لنا أنه بآله وصوت ومها مستحيالن يف حقه نبه املصنف عليها لكثرة

انه وتعاىل نبيه ورسوله موسى عليه الصالة الكالم فيها حىت مسي هذا الفن هبا فقيل علم الكالم فقال كلم اهللا سبح
والسالم بكالمه القدمي الذي هو صفة ذاته ال هو خلق من خلقه وإمنا هو صفة أزلية قائمة بذاته تعاىل منافية 

للسكوت واآلفة هو هبا آمرناه خمرب إىل غري ذلك يدل عليها بالعبارة والكتابة واإلشارة والدال يسمى قرآنا وتوراة 
اعتبار النازل عليهواملعىن أن مما جيب اعتقاده أن موسى كلمه ربه ومسع كالمه من كل جهة بال واسطة دل وزبورا ب

يماً{: على ذلك اتفاق أرباب امللل واملذاهب قال تعاىل وإمنا اختلفوا يف ] ١٦٤: النساء[} َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْل
صالة والسالم فقال أهل السنة خلق له فهما يف قلبه ومسعا يف كيفية وصول الكالم النفسي إىل مسع موسى عليه ال

أذنيه مسع به كالما ليس حبرف وال صوت كما نرى ذاته تعاىل يف اآلخرة من غري تكييف وال احنصار وهللا تعاىل يف 



ا بال موسى إذا كان كالمه تعاىل صفة ذاتية له أيضا الزمة لذاته ال تفارقها فم: قدرته ما يفوق خرق العادةفإن قيل
عليه السالم مل يسمعه قبل التكليم وال بعده فاجلواب أن اهللا تعاىل ملا أراد إمساعه كالمه أزال احلجاب املانع من 

االستماع فسمع مث ملا مسع كالم ربه تعاىل وذاق لذته أعاد احلجابفإن قيل نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم مسع كالم 
راء فلماذا خص موسى بالكليم دون نبينا عليهما الصالة والسالم فاجلواب عن ذلك ربه تعاىل بكالمه له ليلة اإلس

من وجوه أحسنها طريق األشعري وحجة اإلسالم الغزايل أنه مسع كالم اهللا األزيل بال صوت وال حرف كما ترى 
يل أنه مسعه من ذاته يف اآلخرة بال كم وال كيف وقيل مسعه بصوت من مجيع اجلهات على خالف ما هو العادة وق

جهة لكن بصوت غري مكتسب للعباد على ما هو شأن مساعنا خبالف مساع نبينا بكالم ربه تعاىل فإنه كان على وجه 
خمالف لذلك واألظهر يف اجلواب أن يقال إن موسى كان حني مساع كالم ربه يف األرض ونبينا كان يف السماء 

د سوى موسى خبالف مساع من يف السماء لكالم ربه فإنه معهود أو ومساع من يف األرض ملن يف السماء مل يعهد ألح
إذ ا كان كالم اهللا عبارة عن املعىن النفسي القائم بذاته املنزه عن : لسماع موسى من كل جهة بال واسطةفإن قيل

وسى إما األصوات واحلروف والتقدم والتأخر فبأي طريق علم موسى أ املسموع كالم اهللا فاجلواب أن يقال علمه م
بوحي أو خبلق علم ضروري له علم به أن ذلك املسموع كالم ربه وسكت املصنف عن بيان الذي كلم اهللا موسى 

  به ومل أره سوى هامش ولفظه قال الثعليب إن اهللا

تعاىل كلم موسى يف تلك املرة مائة ألف كلمة وأربعة عشر ألف كلمة ويف كل كلمة يقول ملوسى قتلت نفسا بغري 
ما تقدم من أن املسموع هو املعىن النفسي القدمي الذي هو صفة ذاته هو مذهب األشعري : األول" يهاتتنب"حق

خالفا ملا ادعاه أبو إسحق اإلسفرايين واختاره أبو منصور باملاتريدي من أن املسموع هو صوت دال على الكالم 
الم ربه جل وعال مل يكن معه رؤيا من مساع موسى ك: لكن مل كان مساعه من غري واسطة خص باسم الكليمالثاين

موسى لربه ألن رؤيته تعاىل يف اليقظة مل تقع بالفعل ألحد يف دار الدنيا سوى نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ليلة 
إمنا قاله املصنف الذي هو صفة ذاته للرد على املعتزلة يف قوهلم إن كالمه تعاىل ليس بصفة ذاتية له : اإلسراءالثالث

المه قائم بغريه وإمنا قاله املصنف الذي هو صفة ذاته للرد على املعتزلة يف قوهلم إن كالمه تعاىل ليس بصفة بل ك
ذاتية له بل كالمه قائم بغريه وإمنا قال الخلق من خلقه وإن فهم من قوله صفة ذاته للرد على طائفة مست أنفسها 

ألن الكالم صفة املتكلم واألصوات  ١ا واضح البطالنباحلنابلة يف قوهلا إن كالمه بأصوات وحروف خلقها وهذ
واحلروف حادثة التقوم بالقدمي وإمنا قال بكالمه مع استفادته من كالم موسى إما توطئة لقوله الذي هو صفة ذاته 

أو ألن الكالم ملا كان يطلق على اإلشارة وعلى الكتابة وعلى النطق خصه من هذه اإلطالقات بقوله الذي هو صفة 
ته وأكده باملصدر يف اآلية الشريفة لإلشارة إىل أن التكليم على جهة احلقيقة ألنه ال يؤكد باملصدر إال احلقيقة ال ذا

علم من تقريرنا لكالم املصنف أن قوله ال خلق اخل مرفوع بالعطف على صفة ذاته فهو صفة لكالمه : اجملازالرابع
د على اهللا أي أن الذي كلم موسى هو اهللا تعاىل ال خلق من وحنتمل أن يكون معطوفا على الضمري يف كلم العائ

خلقه واملتبادر من لفظ املصنف أن الذي مسع الكالم هو موسى وحده وقيل بل مسعه السبعون الذين اختارهم موسى 
  وال ينايف هذا ما تقدم من

  ـــــــ
ذهب ضياعا : طال وبطالنا مبعىنبطل الشيء يبطل ب: الضياع واخلسران أو سقوط احلكم يقال: البطالن لغة ١

: احلبوط وهو يف االصطالح خيتلف تبعا للعبادات واملعامالت ففي العبادات: وخسرانا أو سقط حكمه ومن معانيه
عدم اعتبار العبادة حىت كأهنا مل تكن كما لو صلى بغري و ضوء والبطالن يف املعامالت خيتلف فيها تعريف : البطالن



أن تقع على وجه غري مشروع بأصله وال بوصفه وينشأ عن البطالن ختلف : عند احلنفيةاحلنفية عن غريهم فهو 
األحكام كلها عن التصرفات وخروجها عن كوهنا أسبابا مفيدة لتلك األحكام اليت تترتب عليها فبطالن املعاملة ال 

حلنفية هو تعريف الفساد بعينه يوصل إىل املقصود الدنيوي أصال ألن آثارها ال تترتب عليها وتعريف البطالن عند ا
ومعجم ، ٨/١٠٦أن تقع املعاملة على وجه غري مشروع بأصله أو بوصفه أو هبما أنظر املوسوعة الفقهية : وهو

  .١/٢٥١ودستور العلماء ، ١/٢١٥التلويح على التوضيح : ومن مصادره ١/٣٨٨املصطلحات واأللفاظ الفقهية 

يلزم من مساعهم كالمه وشهادهتم بذلك أن اهللا كلمهم ألن اإلنسان قد  اختصاص الكليم مبوسى يف األرض ألنه ال
إمنا ذكر املصنف هذه املسألة مع االستغناء عنها لقصد تفسري اآلية ولبيان أهنا مما : يسمع كالم من مل يكلمهاخلامس

له له الصفات العلى جيب اعتقاده ووجه االستغناء عنها أنه إن أراد بذكرها إثبات صفة الكالم فهي داخلة يف قو
ملا من اهللا سبحانه وتعاىل على موسى بإمساعه " و"وإن أراد بذكرها التنبيه على أهنا من القرآن فالقرآن سيأيت قريبا

] ١٤٣: األعراف[} َربِّ أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيَك{: كالمه طمع يف رؤية ذاته كما هو شأن احملب فسأله رؤية ذاته بقوله
ىل أي أظهر بعض جالله للجبل فصار دكا أي نازال يف األرض حىت قيل إىل اآلن خشية من جالله جتلى سبحانه وتعا

سبحانه وتعاىل وال استبعاد يف خوف اجلبل وخشيته جلواز خلق اهللا له علما وحياة وبصرا لتوقف اخلوف عليها 
دعاء " تنبيه"راد باجلبل طور سيناءوقال من جالله غشارة إىل أن جتليه تعاىل للجبل من غري تشبيه وال تكليف وامل

موسى عليه الصالة والسالم ربه وطلبه منه رؤية ذاته إشارة إىل جوزاها يف دار الدنيا وإمكاهنا ألهنا لو كانت ممتنعة 
ما طلبها موسى عليه الصالة والسالم ألن األنبياء عليهم الصالة والسالم معصومني من فعل املنهى عنه والدليل 

تعليقها على استقرار اجلبل وهو أمر ممكن ولكن مل تقع يف دار الدنيا يقظة إال لنبينا حممد صلى اهللا عليه  على إمكاهنا
وسلم ليلة اإلسراء وأما يف اآلخرة فرياه املؤمنون قال يف اجلوهرة عطفا على اجلائز العقلي الواجب السمعي بقوله 

ؤمنني إذ جبائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتتثم شرع يف ومنه أن ينظر باألبصار ولكن بال كيف وال احنصار للم
الذي هو املعىن القائم بذاته ال " وإن القرآن كالم اهللا: "مسألة ترمجها أصحاب الكالم مبسألة خلق القرآن فقال

لنصب اللفظ املنزل على حممد ليس مبخلوق خرب إن ألن كالم اهللا بيان أو بدل من القرآن فيبيد بالدال املهملة وبا
بالنصب لعطفه على خملوق ألنه منصوب تقديرا ألنه خرب ليس " وال صفة"بإن املضمرة يف جواب النفي مبعىن هبلك 

والباء تزاد يف خربها كثري ملخلوق فينفد بالدال املهملة مبعىن يفرغ وهو منصوب أيضا بإن املضمرة يف جواب 
ا وهو الذهاب للمناسبة ألن األجسام تفىن أصالة فناسبها لفظ النفيوإمنا غاير بني لفظ يبيد وينفد مع احتاد معنامه

  واألعراض خيلف بعضها بعضا فناسبها لفظ ينفد واملعىن أن" يبيد"

كالم اهللا املعرب عنه بالقرآن صفة ذاته القدمية فال تنفك عنها كسائر صفات الذات وقصد بذلك الرد على املعتزلة 
لك بأمرين أحدمها أنه علم بالضرورة حىت للصبيان والعوام أن القرآن هو القائلني خبلق الكالم مستدلني على ذ

اللفظ املنزل على حممد املنتظم من احلروف املسموعة املفتتح بالتحميد املختوم باالستعاذة وعليه انعقد إمجاع 
ة والفصاحة السلف واخللف وال شك يف أن هذا حادث وخملوقواألمر الثاين أنه قد اشتهر وصفه خبواص كالبالغ

والتقدم والتأخر وهذا أيضا من عوارض احلوادث وأجاب أهل السنة عما متسكت املعتزلة بأن كل ما دل على 
احلدوث جيب محله على اللفظ الدال على املعىن القائم بالنفس احملكوم عليه بأنه قدمي ولذلك قال صاحب اجلوهرة 

ل نص للحدوث دال امحل على اللفظ الذي قد دال وإمنا ونزه القرآن أي كالمه عن احلدوث واحذر انتقامه وك
فسر املصنف القرآن بكالم اهللا خوفا من تبادر الذهن إىل اللفظ لشهرة استعمال لفظ القرآن يف اللفظ كما اشتهر 



بته لفظ الكالم يف املعنىواحلاصل أن النزاع بني أهل السنة واملعتزلة يف إثبات الكالم النفسي ونفيه فأهل السنة تث
واملعتزلة تنفيه دليلنا أنه ثبت بالكتاب وباالمجاع وتواتر النقل عن األنبياء عليهم الصالة والسالم أنه تعاىل متكلم 

وال معىن له سوى أنه متصف بالكالم وميتنع قيام اللفظ احلادث بذاته تعاىل فيتعني النفسي القدمي واملعتزلة ملا مل 
بوا إىل أن معىن كونه متكلما أنه موجد للحروف واألصوات يف غريه وكالمهم ميكنهم إنكار كونه تعاىل متكلما ذه

باطل ألن املتكلم من قام به صفة الكالم ال من أوجده يف غريه كما أن القائم من قام به القيام ووجد منه ال من 
ه أو من قرأت الكتاب األول القرآن وزنه فعالن مبعىن مفعول من قرأت الشيء قرآنا مجعت" تنبيهات"أحدثه يف غريه

قراءة وقرآنا تلوته ألنه جمموع ومتلو وحقيقته عند الفقهاء والقراء واألصوليني والعامة اللفظ املنزل على حممد 
صلى اهللا عليه وسلم لإلعجاز بأقصر صورة منه املتعبد بتالوته احملتج بأبعاضه فخرج بقيد اللفظ املنزل األحاديث 

ل فيها املعىن دون اللفظ وبقيد على حممد التوراة فإهنا أنزلت على موسى واإلجنيل فإنه غري القدسية فاحلق أن الناز
أنزل على عيسى والزبور فإنه أنزل على داودويفيد اإلعجاز الذي هو صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعواه 

أنا عند ظن : "هلا القدسية كحديثالرسالة جمازا عن إظهار عجز املرسل إليهم عن معارضة األحاديث الربانية ويقال 
  فإهنا" عبدي يب

أنزلت للعمل واالحتجاج مبعانيها ال لإلعجاز واالقتصار على اإلعجاز مع أن القرآن أنزل لغريه مع أنه احملتاج إليه 
املصنف مل يتكلم : يف التعجيز ومعىن كون هذا اللفظ كالم اهللا مع أنه حمدث وخملوق أن اهللا تعاىل توىل تأليفهالثاين

على من رتبه ومجعه وحمصله أن ترتيب السور من جربيل كما ورد وترتيب اآليات من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فترتيب سوره وآياته توقيفي والذي مجعه هو زيد بن ثابت وذلك ألنه كان مفرقا يف صدور الرجال زمان النيب صلى 

ابت وأيب بن كعب وابن مسعود وكتبه الناس يف صحف اهللا عليه وسلم مل حيفظه من الصحابة سوى زيد ابن ث
وجريد وخرق وأقتاب وغري ذلك ملا حصل القتل يف أهل اليمامة قتل من محلة القرآن خلق كثري فأمر أبو بكر وعمر 
زيد بن ثابت أن يتتبع القرآ وجيمعه فقال زيد واهللا لو كلفاين بنقل جبل لنقلته وكان أهون علي مما أمراين به فجمع 
القرآن رضي اهللا عنه والقراء من الصحابة سبعة عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب وزيد بن ثابت وأيب بن كعب 

وأبو هريرة وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن مسعود وكلهم أخذوا القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عباس وزيد بن وأقرؤهم أيب بن كعبواملفسرون للقرآن مخسة علي بن أيب طالب و

ثابت وأيب بن كعب وأعلمهم بالتفسري عبد اهللا بن عباس واجلميع أخذوا التفسري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
كالم اهللا متحد واختالف املنزل عليه ألنه نزل على بعض الرسل فالنازل على حممد عليه الصالة : وسلمالثالث

نه بلغة العرب ويسمى قرآنا وفرقانا وذكرا والنازل على موسى عرب عنه بالعربانية لغته فيسمى توراة والسالم عرب ع
والنازل على عيسى عرب عنه بلغته ويسمى إجنيال والنازل على داود وعرب عنه بلغته يسمى زبورا فاحلاصل أن 

ل عليه ويوصف باخلري واألمر والنهي وغري املسمى واحد واختالف اإلسم باختالف العبارة والتفاصيل باعتبار املنز
ذلك ألنه وإن كان صفة قائمة بذاته إن تعلقت بطلب فعل املكلف تكون من تلك اجلهة أمرا وإن تعلقت بترك فعله 

اختلف يف كيفية وصوله إىل : تكون هنيا وإن تعلقت باإلعالم تكون خربا وهكذا فكالمه صفة واحدة هلا تعلقانالرابع
له صلى اهللا عليه وسلم يف األرض فقال ابن العريب إن جربيل عليه السالم فهم الكالم من العلو وأداه جربيل ومنه 

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األرض وقيل إن جربيل نقل ذلك من اللوح احملفوظ فنزىل به على النيب صلى 
  اهللا عليه وسلم وقيل املالئكة املكرمون تلقنته من رب



 يف ليلة واحدة ولقنته جلربيل يف عشرين ليلة ولقنه جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عشري سنة على العاملني
قدر احلاجة إليه مبا سبق يف علم اهللا وهي النجوم اليت أقسم اهللا هبا وهذا كله بناء على أنه نزل بلفظه وأما على أنه 

اهللا عليه وسلم باللفظ اخلاص وقيل ألقى جربيل جربيل املعىن على نزل باملعىن فقيل إن جربيل عرب عنه للنيب صلى 
قلب النيب صلى اهللا عليه وسلم والنيب صلى اهللا عليه وسلم عرب عنه فتلخص أن النازل فيه خالف على قولني قيل 

قال يف شرح  :اللفظ وقيل املعىن وعلى الثاين اختلف يف املعرب هل جربيل أو النيب عليهما الصالة والسالم؟اخلامس
املفاصد ميتنع أن يقال القرآن خملوق مرادا به اللفظ املنزل على حممد عليه الصالة والسالم باتفاق السلف وقيده 
بعضهم بغري مقام البيان والتعليم وهذا خبالف قويل أو نطقي بالقرآن خملوق فمذهب البخاري واملتأخرين جوازه 

ور القرآن أو ال ذهب األشعري والباقالين إىل عدم التقاضل بني سور هل يقع التفاضل بني س: وهو الراجحالسادس
قال العالمة : القرآن وبني اياته واألحاديث املصرحة بالتفضيل إن صحت حتمل على زيادة األجر وكثرة النفعالسابع

ا قدمي مطلقا وليس القرايف اعلم أن اكثر الناس من علماء األصول يف زماننا يعتقدون أن ألفاظ القرآن حمدثة ومدلوهل
كذلك بل احلق أن يف ذلك تفصيال وهو أن مدلول ألفاظ القرآن قسمان مفرد وهو قسمان مفرد وهو قسمان أيضا 

ما يرجع إىل ذات الباري سبحانه وصفاته كمدلول اهللا والسميع البصري وهذا قدمي وما مل يرجع إىل ذات الباري 
سموات واألرض واجلبالوإسنادات وهي قسمان أيضا حكايات وصفاته وهو حمدث كمدلول فرعون وهامان وال

وإنشاءات فاإلسنادات اليت هي اإلنشاءات كلها قدمية سواء كانت مدلولة للفظ اخلرب أو للفظ األمر أو النهي إذ 
هي قائمة بذاته وهي نفسها صفة واحدة ترجع إىل الكالم وتعددها إمنا هو حبسب تعلقاهتا واملدلوالت اليت هي 

] ٣٤: البقرة[} َوإِذْ قُلَْنا ِللَْمالِئكَةِ اْسُجدُوا ِلآَدَم{: ايات قسمان حكاية عن اهللا وحكاية عن غريه قاألول حنوحك
اآلية واحلكاية يف } قَالَ نُوٌح َربِّ{: فاحلكاية واحملكى يف هذا قدميان أي اإلسناد الواقع فيهما قدمي والثاين حنو قوله

قع فيها قدمي ألهنا خرب اهللا عن احملكى وأما احملكى فهو احملدث أي اإلسناد الواقع فيه حمدث هذا قدمية أي اإلسناد الوا
فإنه إسناد حمدث وإسناد احملدث حمدث خبالف اإلسناد وألول فإنه وقع من اهللا تعاىل فهو قدمي فقد ظهر أن ألفاظ 

اجة إىل ما ذكرنا و مما جيب اعتقاده عليك أيها القرآن حمدثة ومدلوالهتا فيها التفضيل وإمنا أطلنا يف ذلك لداعي احل
  .بتحريك الدال" بالقدر"أي التصديق " اإلميان"املكلف 

وحكى تسكينها وهو مصدر قدرت الشيء بفتح الدال خمففة إذا أحطت مبقداره وأل عوض عن املضاف إليه أي 
لقدر عند املاتريدية حتديده تعاىل أزال كل بتقدير اهللا األمور وإحاطته هبا ووجوب اإلميان به يستدعي الرضا به وا

خملوق حبده الذي يوجد به من حسن وقبح ونفع وضر وما حيويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من طاعة 
وعصيان وثواب وعقاب وغفران وعند األشاعرة إجياد اهللا األشياء على قدر خمصوص وتقدير معني يف ذواهتا 

القدمي واملآل واحد ولذا قال بعضهم املراد من القدر أن اهللا تعاىل علم مقادير األشياء  وأحواهلا طبق ما سبق به العلم
وأزماهنا قبل إجيادها مث أوجد ما سبق يف علمه أنه يوجد فكل حمدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته هذا هو املعلوم 

قبل حدوث القدرية املخالفني أو بدل  من الدين بقواطع الرباهينن وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعني
وهو لذة الطاعة " حلوه"وهو ما كان من أنواع املعاصي " وشره"وهو ما كان من أنواع الطاعات " خريه"من القدر
علم مما ذكرنا أن الضمائر عائدة على القدر لتأوله باملقدور من " تنبيه"وهو مشقة املعصية وعقوبتها" ومره"وثواهبا 

كذا ما كان من غري أنواع اخلري والشر كاملباحات فإن اجلميع بتقدير اهللا تعاىل ولعله إمنا اقتصر على اخلري والشر و
اخلري والشر لفهم غريمهات من النص عليهما ألن القصد من تلك العبارة التعميم كما تقول لغريك أعلم ما أنت 

يك أيها املكلف أن تعتقد أن كل ذلك الذي جيب عل" و"عليه من خري او شر وقصدك مجيع ما هو عليه واهللا أعلم



مر من اخلري والشر وما يستتبعهما قد قدره أي حده وخصه بزمان ومكان اهللا ربنا إذ ال موجد وال معدم لشيء من 
الكائنات سواه سبحانه وتعاىل خالفا للمعتزلة يف قوهلم إن العبد خالق ألفعال نفسه والقدرية يف قوهلم إنه خالق 

يلنا معاشر أهل السنة لو كان العبد خالقا ألفعاله لكان يعلم تفاصيلها ضرورة إذ إجياد الشيء بالقدرة للقبيح ودل
واالختيار ال يكون إال كذلك واالزم باطل فإن املشي من موضع إىل موضع قد يشتمل على سكنات متخللة وعلى 

ذا ذهوال عن العلم بل لو سئل مل حركات بعضها أسرع من بعض وبعضها أبطأ وال شعور للماشي بذلك وليس ه
مجع مقدار مبعىن " مقادير"باجلملة فيجب عليك اعتقاد أن " و"نعلم وهذا يف أظهر أفعاله فما بالك بغري الظاهر

أي صدورها وإخراجها من العدم إىل الوجود وكونا على " ومصدرها"تعاىل أي قدرته " األمور بيده"مقدورات 
  .ا الزمان واملكان كائنالشكل الذي وجدت عليه ويف هذ

أي إرادته ألن القضاء واإلرادة مبعىن واحد وقال التفتازاين القضاء عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام " عن قضائه"
بكسر اهلمزة أي إتقان هذا حقيقته عند املاتريدية وقال بعض األشاعرة القضاء إرادة اهللا األزلية املتعلقة باألشياء 

ال يزال وقصد املصنف رمحه اهللا بذكر اإلميان بالقدر والذي بعده بيان وجوب اعتقاد عموم على ما هي عليه فيم 
إرادة اهللا وقدرته لسائر املمكنات وإحاطة علمه تعاىل بسائر أقسام احلكم العقلي والرد على املعتزلة املعروفني 

أنه مل يقدر األمور ومل يتقدم علمه هبا  بالقدرية وهم فرقتان أوىل وهي تنكر سبق علمه باألشياء قبل وجودها وتزعم
أزال وإمنا يعلمها حال وقوعها وهذه الفرقة قرضها اللهوالثانية يعترفون بعلم اهللا وإمنا خالفوا السلف يف اعتقادهم 
 أن العمل بقدرة العبد بواسطة إقدار اهللا له ومتكينه وال شك يف كفر الفرقة األوىل خبالف الثانية وإن كان اعتقادها

باطال وأشار صاحب اجلوهرة هلذه املسألة بقوله وواجب إمياننا بالقدر وبالقضا كما أتى يف اخلرب ال يقال لو كان 
الرضا بالقضاء واجبا لوجب الرضا بالكفر والالزم باطل ألن الرضا بالكفر كفر ألنا نقول الكفر مقضى القضاء 

ه بالزنا أو الكفر والعياذ باهللا فالواجب عليه أن يالحظ جهة والرضا إمنا جبب بالقضاء دون املضي فمن قضى اهللا علي
املعصية فيكرهها وأماقدر اهللا املتعلق هبما فالالزم له الرضا به فإن سخط أي مل يرض كان ذلك معصية وأشار بقوله 

العجز  كل شيء بقضاء وقدر حىت: "كما أتى يف اخلرب إىل أن دليل ذلك مسعي من ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
قال يف شرح مسلم قال القاضي رويناه برفع العجز والكيس عطفا على كل وجيرمها عطفا على شيء قال "والكيس

وحيتمل أن العجز هذا على ظاهره وهو عدم القدرة وقيل هو ترك ما جيب فعله والتسويف به وتأخريه عن وقته قال 
واآلخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط واحلذق يف  وحيتمل العجز عن الطاعات وحيتمل العموم يف أمور الدنيا

األمور ومعناه أن العاجز قدر عجزه والكيس قدر كيسهويف حاشية شيخ اإلسالم على ابن الناظم والكيس ضد 
األول جيب " تنبيهات. "احلمق وفسره البخاري بالولد وطلب النسل قاله الشنواين يف حاشيته على نظم ابن هشام

وال حيتج به فمن وقع يف جرمية عمدا قضى عليه مبوجبها شرعا من حد أو تعزير وال يكون قوله قدر اإلميان بالقدر 
  .اهللا على حجة وعذرا له يدفع عنه املؤاخذة مبقتصاها بل هو نازل منزلة اإلخبار مبا ال يفيد

ع من حماجة آدم مع موسر إن قيل إذا ثبت بالكتاب والسنة عدم جواز االحتجاج بالقدر فكيف يفعل فيما وق: الثاين
عليهما السالم فقد احتج آدم بالقدر والمه موسى عليهما السالم وقد أشار العارف باهللا تعاىل الشعراين يف القواعد 

حاج آدم بالرفع موسى : "الكشفية لذلك وجوابه بقوله فإن قال قائل قال صلى اهللا عليه وسلم يف حديث مسلم
يا آدم أنت أبو البشر الذي خلقك اهللا بيده وأسجد مالئكته لك كيف : موسىحني اجتماعهما يف السماء فقال 

أكلت من الشجرة اليت هناك اهللا عنها وأخرجتنا من اجلنة فقال آدم وأنت يا موسى الذي اصطفاك اهللا لكالمه 



عرب بقدر اهللا وكتب لك التوراة بيده أتلومين على أمر قد قدره علي قبل ان خيلقين بأربعني سنة وساغ آلدم أن ي
فاجلواب أن مراد آدم عليه الصالة والسالم أربعون فأكثر أو أن مراده باألربعني سنة املدة اليت " القدمي بأربعني سنة

ظهر فيها التقدير يف اللوح احملفوظ ال يف أم الكتاب الذي هو مكنون علم اهللا وما وقع منه يف جواب موسى مل يكن 
وم أن احملاجة إمنا كانت بعد مول آدم وموسى ملا تقدم من أن حمل اجتماعهما كان يف دار التكليف ألن من املعل

الرضا واحملبة لفظان مترادفان وحقيقتهما إرادة الشيء من غري : بالسماء فال جيوز ارتكاب مثله يف دار التكليفالثالث
أن اهللا تعاىل يريد سائر أنواع املعاصي  اعتراض على فاعله ومها من اهللا غري املشيئة واإلرادة املترادفني أيضا بدليل

الظاهر أن : من كفر وغريه وال يرضى هبا مع توعد فاعلها بالعقوبة هذا هو مذهب أهل السنة وال يصح غريهالرابع
ذكر املصنف لقوله وكل ذلك قد قدره اهللا ربنا اخل بعد قوله واإلميان بالقدر اخل زيادة إيضاح لفهمه مما قبلهوملا كان 

تعاىل متعلقا بسائر أقسام احلكم العقلي تعلقا تنجيزيا قدميا قال علم تعاىل مبعىن تعلق علمه تعلقا تنجيزيا قدميا  علمه
كل شيء قبل كونه أي وجوده فجرى أي وقع وحصل ذلك املقدور على قدره بفتح الدال أي على حسب ما 

لق اإلرادة التنجيزي وتعلق اإلرادة على وفق علمه قدره يف سابق علمه وقد تقرر أن تعلق القدرة التنجيزي تابع لتع
َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء {: فال يقع مقدور غال على وفق علمه فلذلك أتى بفاء السببية والدليل على عموم علمه قوله تعاىل

فهو كافر فمن أنكر علمه تعاىل بتفاصيل األشياء الكليات واجلزئيات املركبات والبسائط ] ٢٨٢: البقرة[} َعِليٌم
فالواجب على املكلف اعتقاد أنه ال يكون أي ال يوجد من عباده قول وال عمل وقع عمدا أو سهوا إال واحلال أنه 

  .قد قضاه أي قدره اهللا تعاىل وأراده

وسبق علمه تعاىل به أي باملذكور من قول أو عمل ملا تقدم من أن علمه تعاىل حميط باألشياء قبل وجودها وإمنا أتى 
اجلملة مع علم معناها من قوله قبلها علم كل شيء اخل زيادة يف الرد على من ينكر علمه تعاىل بتفاصيل  هبذه

سبق علمه به الرد على القدرية األوىل : األشياء تعاىل اهللا عن أن خيفى عليه شيء يف األرض أو يف السماءويف قوله
م وإمنا يعلمها بعد وجودها منهم قال القرطيب وهؤالء الذين ينكرون علم البارى ء بأعمال العباد قبل وقوعها منه

قد انقرضوا والفرقة األخرى املوجودة اليوم مطبقة على أن اهللا يعلم بأفعال العباد قبل وقوعها وإمنا خالفوا السلف 
ن يف قوهلم إن أفعال العباد خملوقة هلم وواقعة منهم على جهة االستقالل وهو مذهب باطل أيضا إال أنه اخف م

األول قد علم مما ذكرنا أن الرضا بالقضاء واجب مطلقا وأما املقضي فالرضا " تنبيهات"األول لكفر أصحاب األول
به حبسب حكمه فالرضا بالواجب كاإلميان واجب والرضا باملندوب مندوب وباحلرام حرام وباملباح مباح واحلاصل 

ه ال من حيث أن اهللا قضاه قاله الغزايل ووضحه السيد أن الرضا بالكفر إمنا يكون كفرا إذا رضي به من حيث ذات
بقوله إن للكفر نسبة إىل اهللا باعتبار إجياده له ونسبه إىل املخلوق باعتبار حتليته به وإنكاره إمنا جيب باعتبار النسبة 

نسان باملرض فتأمل منه الثانية دون األوىل والرضا به إمنا جيب باعتبار النسبة األوىل دون الثانية فإذا ابتلى اهللا اإل
مبقتضى طبعه مع كونه مل ينسب للبارى ء جورا فهذا عدم رضا باملقضي ال بالقضاء وإن قال مل أفعل شيئا حىت 

أستوجب هذا فهذا عدم رضا بالقضاء فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء وال نتعرض جلهة ربنا إال باإلجالل والتعظيم 
آلنه خالقنا ومالكنا ففعله املخالف لطبائعنا ومشتهانا ال يعد ظلما ألن الظلم وال نتعرض ملا هو من سلطنته وقهره 

تصرف الفاعل يف غري مملوكهوأما خطابنا وأمرنا بأن تطيب لنا الباليا والرزايا ومؤملات احلوداث فلم ترد الشريعة 
اجملزم أن يستطيب مرضه بل بذلك إذ الوارد تكليف اإلنسان مبا يف وسعه من الطاعات فال جيب على حنو األرمد و

ذم اهللا قوما ال يتأملون بذلك بل املطلوب التأمل ليطلب من اهللا رفع ذلك ويلجأ إليه نقدم ذم اهللا من مل يبال بالشدائد 
فمن مل يستكن ويظهر ] ٧٦: املؤمنون[} َولَقَْد أََخذَْناُهمْ بِالَْعذَابِ فََما اسَْتكَاُنوا لَِربِّهِْم َوَما يََتَضرَُّعونَ{: بقوله تعاىل



اجلزع ويسأل ربه اإلقالة من الشدة فهو جبار عنيد هذا حمصل كالم السيد وال يضر يف هذا ما وقع من بعض 
  األكابر يف حال اشتداد

مرضه من طلب الزيادة حيث قال اللهم يا رب إن كان يف هذا رضاك فزدنا منه إلمكان محله على حنو األنبياء واهللا 
قضى أثر القضاء واملقدور أثر القدرة وإمنا أطلنا يف ذلك لداعي احلاجة إىل بيانه مث استدل على عموم امل: أعلمالثاين

معىن هذا التركيب أن اهللا تعاىل يعلم سائر ] ١٤: امللك[} أَال َيْعلَُم َمْن َخلََق{: تعلق علمه بسائر الكائنات بقوله
لشيء يعلم ما أوقع صنعته عليه ألن أال هذه مركبة من  املخلوقات وما يصدر منها من قول أو فعل ألن الصانع

مهزة االستفهام اإلنكاري وال النافية ومعناها حتقيق ما بعدها ألن االستفهام إذل دخل على نفي أبطله وأفاد اإلثبات 
علية والتقدير هو املقصود ويستحيل أن يكون االستفهام على بابه الستحالته على اللهومن يف حمل رفع على الفا

أي الذي خلق خملوقه فيكون املفعول حمذوفا ] ١٤: امللك[} أَال َيْعلَُم َمْن َخلََق{: ليعلم واملفعول حمذوف والتقدير
للعموم املتناول للعاقل وغريه فيشمل أعمال العباد هذا قول أهل السنة وقالت املعتزلة من يف حمل نصب على 

أال يعلم اهللا من خلق ومن للعاقل فاهللا يعلم عبادة : د على اللهوالتقديراملفعولية ليعلم وفاعله ضمري مستتر فيه عائ
وَاللَُّه {: وقوله تعاىل] ٧٣: األنعام[} عَاِلمُ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة{: دون أفعاهلم وهذا مذهب باطل بشهادة قوله تعاىل

وغري ذلك ] ٣: سبأ[} ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوال ِفي الْأَْرضِال يَْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ {] ٢٨٢: البقرة[} بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم
من اآليات الدالة على إحاطة علمه جبميع األشياء حىت حقيقة ذاته وصفاهتوال يعارض هذا اإلتيان مبن ألنه ليس 

يف غريه إما للتغليب  املراد من كوهنا ملن يعقل أهنا ال تستعمل يف غريه مطلقا لئال خيالف ما نصوا عليه من استعماهلا
َواللَُّه َخلََق كُلَّ {: أو القترانه بغري العاقل يف عموم فصل مبن حنو} َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ{حنو 

] ٤٥: النور[} َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى أَرَْبعٍ َدابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ
أو ألجل التشبيه حنو اسرب القطا هل من يعري جناحه لعلي إىل من قد هويت أطري وغري ذلك مما هو مبسوط يف 
كتب علم العربيةوحاصل مذهب أهل السنة أن اهللا تعاىل عامل جبميع املخلوقات وبأفعاهلا بعد خلقها وقبل خلقها 

أن اهللا مل يسبق علمه باألشياء قبل وجودها ويزعمون أن اهللا مل يقدر : فا للقدرية األوىل من املعتزلة يف قوهلمخال
األمور أزال ومل يتقدم علمه هبا وإمنا يأتنفها حال وقوعها وال شك يف كفر هؤالء ولذلك قرضهم اهللا تعاىل ومل يبق 

  .اآلن منهم أحد

القا لسائر العباد وعلما مبا أكنته صدورهم من خري أو شر اللطيف هبم يف سائر أي اهللا تعاىل مع كونه خ" وهو"
تقلباهتم فلطيف مبعىن ملطف أي حمسن وموصل لعباده النعم برفق ومن لطفه أن أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون 

تنزيه وقيل معىن اللطيف الطاقة وقيل مبعىن الباطن وهو الذي ال يتصور يف األوهام وال يتخيل يف الضمائر فهو اسم 
العامل خبفيات األمور وغوامضها واملراد اخلفاء بالنسبة إلينا وأما اهللا تعاىل فنسبة مجيع الكائنات إليه سواء وهو أيضا 

ال يكون من عباده قول وال : اخلبري أي العليم هبم واملطلع على أفعاهلم املشاهد هلا مث استدل على من سبق من قوله
بعدله "أي يصريه خمذوال ضاال" فيخذله"إضالله " من يشاء"سبحانه وتعاىل " ُيِضل: "ضاه اخل بقولهعمل إال قد ق

أي يصريه موفقا مهديا بفضله ملا تقدم من أن الضالل واخلذالن مبعىن واحد وهو " فيوفقه"هدايته " ويهدي من يشاء
القدرة على الطاعة واملراد بالقدرة العرض  خلق قدرة املعصية يف العبد واهلداية والتوفيق مبعىن أيضا وهو خلق

املقارن للفعل ال جمرد سالمة اآلالت فال يرد الكافر وإمنا مل يقل فيضله يف األول ويهديه يف الثاين جملرد التفنن 
ولركاكة تكرار اللفظ والعدل تصرف املالك يف ملكه من غري حجر عليه والفضل إعطاء الشيء من غري انتظار 



َوإِنْ َيْخذُلْكُْم فََمْن ذَا الَِّذي {: احلال وال يف املآل وخيذل على وزن ينصر فهو بضم الذالقال تعاىل عوض عليه يف
مث فرع على قوله يضل اخل قوله فكل ميسر بالتنوين مبتدأ وخرب والتنوين ] ١٦٠: آل عمران[} َيْنُصُركُْم ِمْن َبْعدِِه

اهلداية واإلضالل والتوفيق واخلذالن مهون ومسهل بتيسريه عوض عن املضاف إليه ألن التقدير فكل شيء من 
أي يف علمه " ما سبق من علمه"نيل " إىل"وتسهيله سبحانه وتعاىل ويصح إضافة كل املبتدأ إىل ميسر واخلرب بتيسريه 

لعقىب فمن وحقيقة الشقاوة املضرة الالحقة يف ا" سعيد"سعادة " شقي أو"شقاوة " من"وإرادته مث بني عموم ما يقوله 
أراد له يف األزل الشقاوة سهل عليه عمل أهلها وحقيقة السعادة املنفعة الالحقة يف العقىب فمن أراد له تعاىل يف 

سابق علمه السعادة تسهل عليه عمل أهلها وكل ما سبق يف علمه وتعلقت به إرادته ال حمالة يف وقوعه إذ ال تغيري 
يَْمُحوا اللَُّه َما َيَشاءُ {: ف ما يف اللوح احملفوظ فإنه قد يتغري قال اهللا تعاىلوال تبديل فيما تعلق علمه بوقوعه خبال

وهو أصله الذي ال تغيري فيه وال تبديل والسعيد شرعا عند األشاعرة من ] ٣٩: الرعد[} َوُيثْبُِت َوِعْنَدُه أُمُّ الِْكتَابِ
  .ولو كان مؤمنا فهما أزليتان أي مقدرتان يف األزلميوت على اإلميان وإن كان كافرا والشقي من ميوت على الكفر 

فوز السعيد عنده يف األزل كذا الشقي مث مل ينتقل فالسعادة املوت على اإلميان والشقاوة : قال صاحب اجلوهرة
املوت على الكفر ويترتب على السعادة اخللود يف اجلنة وتوابعه وعلى الشقاوة اخللود يف النار وتوابعه وهلذا يصح 

ن يقول الشخص أنا مؤمن إن شاء اهللا نظرا إىل املآل خالفا للماتريدية يف عدم اجلواز نظرا إىل احلال ولذلك أ
إمنا أتى املصنف هبذا التفريع " تنبيه"يقولون السعيد املؤمن والشقي الكافر ومن تأمل وجد اخلالف بني الفريقني لفظيا

أفال نتكل؟ " قالوا" د إال وقد فرغ من مقعده من اجلنة والنارليس منكم من أح: "إشارة إىل حديث البخاري ولفظه
وفرغ ] ٧ -٥: الليل[} فَأَمَّا َمْن أَْعطَى وَاتَّقَى َوَصدََّق بِالُْحسَْنى فََسنَُيسُِّرهُ ِللُْيسَْرى{" ال اعملوا فكل ميسر: "قال

ك يف األزل أفال نتكل عليه أي نعتمد بالبناء للمفعول أي حكم عليه بأنه من أهل اجلنة أو النار وقضى عليه بذل
عليه وهنمل العلم إذ املقدر كائن سواء علمنا أو ال فقال ال بل عليكم باألعمال فإن الذي قدر عليه بأنه من أهل 

اجلنة يسهل اهللا عليه عمل الصاحلني ومن قدر عليه بأنه من أهل النار يسر عليه عمل الضالينثم استدل على الكلية 
فهوم منها أن مجيع الكائنات بتيسري اهللا وإراداته سواء كانت خريا او شرا بقوله تعاىل أي تنزه وتقدس السابقة امل

سبحانه عن أن يكون أي يوجد يف ملكه ما ال يريد إجياده من خري أو شر أو أي وتعاىل أيضا عن أن يكون ألحد من 
وعدم استغناء غريهم غري ] ١٥: فاطر[} أَنُْتُم الْفُقََراُء إِلَى اللَِّه َيا أَيَُّها النَّاُس{: اخللق ولو أفضلهم عنه غىن قال تعاىل

وقع الكالم بني العلماء يف األفضل من الغىن والفقر والكفاف والذي قاله ابن رشد ال خالف أن الغىن " فائدة"متوهم
من يصلح حاله مع كل افضل من الفقر ملن يصلحه الغىن وأن الفقر أفضل ملن يصلحه الفقر وقد وقد اخلالف في

منهما واألصح قول من فضل الغىن قاله ابن رشد يف فتاويه وذكر ابن رشد أيضا يف البيان أن الفقر افضل من 
الكفاف ووجه ذلك بأن من عنده الكفاف إمنا يؤجر من وجه وهو شكر نعمة اهللا على ما أعطاه من املال والفقري 

لشكر وقال بعض الشيوخ يفضل الغىن الشاكر على الفقري الصابر من وجهني الصرب على الفقر مع الرضا به وا
أخذا من حديث ذهب أهل الدثور باألجور وبعض قال بالعكس والذي عليه احلافظ ابن حجر األول واملراد بالغين 

له ال  الشاكر الذي يكتسب املال من احلالل ويصرفه يف مصاحله وال حيبس منه إال ما احتاج إليه لنفسه أو ملن حيتاج
  .من جيمع املال وميسكه

والفقري الصابر القائم بوظيفة الفقر من الرضا حبالته وعدم شكواه ومعىن فضل الغىن كثرة الثواب احلاصلة به هذا 
خالق لشيء "أي وتعاىل سبحانه عن أن يكون أي يوجد " أو"ملخص ما ذكره العالمة األجهوري مع بعض تصرف



ود نفي اخللق عن غري اهللا بقوله تعاىل خالق كل شيء من احلوادث فال يرد ذاته بدل من خالق ألن املقص"إال هو 
وصفاته وأمساؤه لعدم تصور سبق العدم هلا بل ال يتصورها العقل إال قدمية مل تسبق بعدم حىت يتوهم دخوهلا يف عموم 

َواللَُّه َخلَقَكُْم َوَما {: تعاىلأي اخلالق للعباد وألعماهلمقال " رب العباد ورب أعماهلم"شيء فهو سبحانه وتعاىل 
األول استفيد من قوله أوال تعاىل أن يكون يف ملكه ما ال يريد عموم تعلق " تنبيهان] "٩٦: الصافات[} َتْعَملُونَ

إرادته بكل ممكن من خري أو شر خالفا ملن قال إنه ال يريد الشرور وأهنا تقع على خالف مراده وهو اعتقاد باطل 
رية ال يرضى أن يقع يف قريته ما ليس على مراده فكفر الكفار بإرادته وإن كان يعاقبهم عليه وال يعد ألن كبري الق

ذلك ظلما منه ألن الظلم التصرف يف ملك الغري وهو مالك سائر املوجودات ال يسأل عما يفعل وهم يسألونوإىل 
لكفر واحلاصل أن الشر ويعرب عنه هذا قال صاحب اجلوهرة وجائز عليه خلق الشر واخلري كاإلسالم وجهل ا

بالقبيح وهو كل ما يذم فاعله عاجال ويترتب عليه العقوبة آجال خملوق بإرادته تعاىل ولكن مل يأمر به تعاىل وال 
يرضاه واخلري يعرب عنه باحلسن وهو كل ما ميدح فاعله يف العاجل ويترتب على فعله الثواب يف اآلجل خملوق 

تعاىل به وال يقال إذا كانت الشرور ومجيع املؤذيات خملوق بإرادته ال ميتنع قول القائل اهللا بإرادته وأمره مع رضاه 
خالق للقردة واخلنازير وسائر القبائح يف غري مقام البيان ألنا نقول إمنا امتنع ملا فيه من إساءة األدب ويروى أن 

أن يعصى فقال نعم فقال الرجل ما أراد اهللا أن رجال قال البن عباس أنت الذي تزعم أن اهللا سبحانه وتعاىل يريد 
وحيك فما أراد اهللا فقال أراد أن يطاع وال نعصى فقال ابن عباس وحيك فمن حال بني اهللا : يعصىفقال ابن عباس

وبني ما أراد ونظري ذلك ما وقع لألستاذ ابن إسحق االسفرايين من عظماء األشاعرة مع عبد اجلبار املعتزيل حني 
اجلبار سبحانه من تنزه عن الفحشاء وفهم منه األستاذ أنه إن أراد املعىن تنزه اهللا عن خلقها فقال األستاذ قول عبد 

  سبحان من مل يقع يف ملكه إال ما يشاء فالتفت إليه عبد اجلبار وعرف أنه فهم فقال أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال

منعىن اهلدى وقضى علي بالردى أحسن يل أم أساء؟ فقال األستاذ أفيعصى ربنا قهرا فقال له عبد اجلبار أرأيت إن 
إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فيختص برمحته من يشاء فانصرف احلاضرون وهم : األستاذ

يقولون واهللا ليس عن هذا جواب الثاين إمنا أتى بقوله أو يكون خالق لشيء إال هو وإن علم مما قبله للرد صرحيا 
عتقد أن العبد خيلق أفعال نفسه إما بغري واسطة األقدار وهو مذهب باطل إذ العبد كاسب واخلالق هو اهللا على من ي

كما جيب اعتقاد أنه تعاىل ال يقع يف ملكه خري أو شر إال بإرادته وأنه ال غىن ألحد عنه ألنه رب العباد " و"تعاىل
وسكناهتم وإمنا اقتصر على " حلركاهتم"مبعىن احملدد واملعني  بكسر الدال" املقدر"ورب أعماهلم جيب اعتقاد أنه تعاىل 

احلركة ألهنا أظهر يف الوجود وحقيقة احلركة االنتقال من حيز إىل حيز وقيل احلركة حصول اجلوهر يف مكانني 
مجع أجل وهو زمن احليوان ووقته الذي " آجاهلم"املقدر ل " و"خبالف السكون فإنه حصول ذلك يف مكان واحد

ب اهللا يف األزل موته بانقضائه سواء مات بقتل أو مات على فراشه وكل من مات إمنا مات بانقضاء أجله خالفا كت
وميت بعمره مل يقتل وغري : للمعتزلة يف قوهلم إن القاتل قطع على املقتول أجله وأنه لو مل يقتل لعاشقال يف اجلوهرة

فَإِذَا َجاَء أََجلُُهمْ ال {: وقوله تعاىل] ٤: نوح[} لَ اللَِّه إِذَا َجاَء ال يَُؤخَُّرإِنَّ أََج{: هذا باطل ال يقبل دليلنا قوله تعاىل
  ]٣٤: األعراف[} َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْسَتقِْدُمونَ

ومعىن ال يستقدمون ساعة وال يستأخرون أهنم ال يستطيعون تغيريه وتكون مجلة وال يستقدمون معطوفة على مجلة ال 
رون فمجموع اجلملتني هو جواب الشرط على حد الرمان حلو حامض فإن جمموع حلو حامض هو اخلرب يستأخ

ألن املراد مز أي أخذ طرفا من احلالوة وطرفا من احلموضة وكذلك هنا إذا جاء األجل ال يستطيعون تغيريه واحتج 
إن الصدقة والصلة يعمران الديار : "وسلماملعتزلة على قبول العمر الزيادة والنقصان مبا ورد قوله صلى اهللا عليه 



] ١١: فاطر[} َوَما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ َوال ُينْقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِلَّا ِفي ِكَتابٍ{: وبظاهر قوله تعاىل"ويزيدان يف العمر
إن هذه  وبوجوب الدية أو القصاص واستحقاق الفاعل الذم والعقاب يف اجلناية واجيب عن ذلك مبا قاله النووي

الزيادة حممولة على الربكة أو على حقيقتها لكن بالنظر إىل ما يظهر للمالئكة يف اللوح احملفوظ فإنه قد يكون 
  مكتوبا فيه العمر فالن عشرون سنة ويكون يف علم اهللا ستني

أن  سنة بسبب صلة الرحم أو صدقة وعلى هذا اجلواب يتجه جواز الدعاء بطول العمر ألن مراد الداعي طلب
يكون هذا املدعو له مبن قدر اهللا له زيادة على عمر أمثاله بسبب صدقة أو صلة رحم وأجيب عن وجوه العقاب أو 
الدية أو القصاص بأنه بسبب ارتكابه املنهي عنه بكسبه الذي خيلق اهللا عقبه املوت بطريق العادة وإن كان العبد ال 

خلقا وإجيادا واحلدود والديات مترتبة على املكلف حبسب ما يصدر  تأثريله ألن األفعال تنسب إليه كسبا وإىل اهللا
وإن كان اخلالق ألفعال العباد هو . منه من امليل وصورة الفعل الواقعة منه اليت تسمى كسبا واألحكام مترتبة عليها

بحان من ال البارئ سبحانه وتعاىل وحاصل اجلواب أن األحكام حنوطة باألفعال وإن مل يكن ألصحاهبا تأثري فس
 ١" ريب قتلين فالن وظلمين وقطع أجلي: أن املقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة فيقول"يسأل عما يفعل وأما حديث 

فرواه الطرباين وتكلم فيه وعلى فرض صحته فيحتمل على مقتول سبق يف علم اهللا أنه لومل يقتل لكان يعطى أجال 
ل معىن كالم املصنف أنه جيب على املكلف اعتقاد أن اهللا أوجد سائر زائدا هذا هو االعتقاد الصحيح املعتمد وحاص

الكائنات بقدرته وختصيص إرادته على حسب ما سبق يف علمه وال خالق سواه فهو الغين املطلق ومجيع املوجودات 
ليه عقال وإن مفتقرة إليهوملا فرغ من الكالم على ما جيب اعتقاده يف حقه تعاىل وما يستحيل عليه شرع فيما جيوز ع

كان واجبا شرعا وهو إرسال رسل البشر إىل خلقه فقال الباعث الرسل إليهم أي إىل العباد واملعىن أنه جيب على 
كل مكلف اعتقاد أن اهللا تفضل بإرسال رسل البشر من آدم إىل حممد عليهم الصالة والسالم إىل خلقه ليبلغوهم 

ا حيتاجون إليه من أمور الدين والدنيا مما جاؤوا به من شرائعهم اليت عنه هنيه وأمره ووعده ووعيده ويبينوا هلم م
أي املكلفني ألنه تعاىل لو مل يرسل " إلقامة احلجة عليهم"أنزهلا اهللا تعاىل يف كتبه عليهم وإمنا بعث تعاىل رسله إليهم 

ه أنه ال يؤخذ إال من بلغته هلم لقالوا هال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك وقد تفضل سبحانه وتعاىل على عباد
والذي تقام عليه احلجة العاقل البالغ ] ١٥: اإلسراء[} َوَما كُنَّا مَُعذِّبَِني َحتَّى َنْبَعثَ َرُسوالً{: الدعوة حيث قال

الذي بلغته دعوة نبيفالصيب واجملنون ومن مل تبلغه دعوة نيب غري مؤاخذ فال تقام عليه حجة حبالف من بلغته دعوة 
  :عليه احلجة ألن كالم الرسول حمض صدق لتأييده باملعجزة النازلة منزلة قول اهللاتقام 

  ـــــــ
  .مل أقف عليه ١

صدق عبدي يف كل ما يبلغ عين وأعظم معجزات نبينا القرآن واختلف يف أهل الفترة هل يف املشيئة أو يف النار أو 
عذر إليه على ألسنة املرسلني ومن قوله هنا الباعث علم من قوله فيما تقدم وأ: األول" تنبيهات"معذورون أقوال

الرسل على ما بينا من أن اإلرسال من اجلائزات العقلية والواجبات السمعية الرد على من أوجبه كاملعتزلة وعلى 
من أحاله كالسمنية وعلى من عده عبثا كالربامهة والذي ذكره املصنف طريق األشاعرة وفيه رد أيضا على من قصر 

ذكر : الثاين. الة على آدم فقط أو على آدم وإبراهيم وعلى من قصرها على موسى وعيسى كاليهود والنصارىالرس
الرسل بصيغة مجع الكثرة لالتفاق على كثرهتم وإمنا اختلف يف عدهتم فقيل ثالمثائة وثالثة أو أربعة عشر واألوىل أن 

] ٧٨: غافر[} قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمنُْهْم َمْن لَْم نَقُْصْص َعلَْيَكِمنُْهْم َمْن {: ال يقتصر فيهم كاألنبياء على عدد آلية



واحلديث املشتمل على بيان عدة األنبياء متكلم فيه كما أن األوىل عدم االقتصار على حد يف عدد الكتب 
الواجب جتب كما جيب على املكلف معرفة ما جيب هللا وما جيوز وما يستحيل جيب عليه كذلك معرفة : املنزلةالثالث

لألنبياء واجلائز املستحيل وإن مل يكونوا رسال فالواجب يف حقهم الصدق واألمانة والتبليغ كما أمروا بتبليغه 
ويستحيل يف حقهم أضدادها وجيوز يف حقهم كاألكل والنكاح وسائر األعراض البشرية اليت ال تنقص من مراتبهم 

سال معصومون من مجيع الذنوب ال يصدر عنهم ذنب ولو صغرية ال سائر األنبياء وإن مل يكونوا ر: العليةالرابع
عمدا وال سهوا لكرامتهم على اهللا قاله ابن السبكي وتبعه اجلالل احملليوجوز األكثرون وقوع الصغرية منهم سهوا 
لقا ولكن ينبهون عليها إال الدالة على اخلسة كتطفيف حبة فال تصدر عنهم ومن قال بعدم صدور الذنب عنهم مط

حيمل ما ورد عنهم مما يقتضي الصدور عنهم على صدوره على جهة التأويل قال بعض وهذه الطريقة جيب اعتقادها 
وطرح ما عداهويف شرح اجلوهرة للعالمة اللقين ميتنع عليهم النسيان يف البالغيات قبل تبليغها قولية أو فعلية وأما 

غها وأما السهو فيمتنع عليهم عليهم الصالة والسالم يف األخبار بعد التبليغ فيجوز ألن الغري حفظها وضبطها ويبل
مطلقا بالغية كانت كاألمر والنهي أوال ويف األقوال الدينية اإلنشائية وجيوز عليهم يف األفعال البالغية وغريه خالفا 

  لقوم والسهو يف السالم وهو قول

السهو والنسيان أن السهو زوال الصورة من القوة  بالغي يف فعله وإيقاعه يف غري حمله ال يف لفظه والفرق بني
النسيان يكون فيما تقدم له ذكر : املدركة من القوة احلافظة والنسيان زواله منهما فيكون النسيان أخصوقيل

والسهو أعم فقد اتضح لك جواز السهو على األنبياء يف األفعال البالغية كما وقع القيام من اثنتني وترك اجللوس 
كما جتب لألنبياء العصمة جتب : ضا خلامسة وسلم من اثنتني خبالف السهو يف األخبار مطلقااخلامسوقام أي

ال َيْعُصونَ اللََّه َما أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما {: للمالئكة أيضا فال جيوز عليهم الذنب يف حالة من احلاالت لقوله تعاىل
ولو بالتعريض فقد كفر كاألنبياءووقع اخلالف يف هاروت وماروت  قال يف أعراضهم شيئا] ٦: التحرمي[} ُيْؤَمُرونَ

فقيل ملكان أنزل اهللا عليهما السحر ابتالء للناس فمن تعلمه وعمل به فقد كفر ومن جتنبه أو تعلمه ليتوقاه وال 
 ١وال تعمل فإن  يضر به أحدا فهو مؤمن ومها كانا يعظان الناس ويقوالن إمنا حنن فتنة وابتالء فال تكفر أي ال تعتقد

ذلك كفر وما قيل من أهنما يعذبان ببابل الرتكاهبما السحر فهو خالف الصواب بل احلق حرمة اعتقاد ارتكاهبما 
العمل بالسحر أو اعتقاد تأثريه وتعذيبهما إمنا هو على وجه املعاتبة كما تعاتب األنبياء على السهو والزلة من غري 

مها رجالن علجان من أهل بابل وقيل رجالن : واعتقاد سحر أو عمل هبوقيل ارتكاب منهما لكبرية فضال عن كفر
من بين إسرائيل وحمصل قصة هاروت وماروت على ما قاله السيوطي أهنما ملكان من مجلة املالئكة ركب اهللا فيهما 

افتتنا بامرأة مجيلة الشهوة اختيارا هلما وأمرمها أن حيكما يف األرض فنزال على صورة البشر وحكما بالعدل مرة مث 
فعوقبا بسبب ذلك بأن حبسا يف بئر بابل منكسني وابتليا بالنطق بتعليم السحر فصار يقصدمها من طلب ذلك 

ليتعلم منهما ذلك ومها قد عرفا ذلك وال ينطقان حبضرة أحد حىت حيذراه وإذا ثبت اخلالف يف ملكيتهما فال يقتل 
دل عليه قول شراح العالمة خليل فيمن يشدد يف أدبه من غري قتل أو من سبهما ولو مع اعتقاد ملكيتهما كما ي

سب من مل جيمع على نبوته أو من مل جيمع ملكيته فإن ظاهره ولو مع اعتقاد نبوته أو ملكيتهوملا أخرب بكثرة الرسل 
" ة بنبيه حممدمث ختم الرسالة والنذارة والنبو"شرع يف بيان بعض ما خص به املصطفى دون غريه من الرسل بقوله 

بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
  بن مالك بن النضر بن



كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هذا هو نسب املصطفى اجملمع عليه حىت 
وسلم ميسك ويقول كذب النسابون وتلك املسألة كما قال ابن عمر من مسائل  كان إذا بلغه صلى اهللا عليه

االعتقاد فيجب على كل مكلف اعتقاد أن نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم آخر األنبياء فمن كذب بذلك أو شك 
أي آخرهقال ] ٢٦: املطففني[} ِخَتاُمُه ِمْسٌك{: فيه فهو كافر واخلتم الطبع وختام الشيء آخره ومنه قوله تعاىل

ألن آخر ما جيدونه رائحة املسك وملا كانت رسالة نبينا عليه الصالة والسالم مانعة من ابتداء نبوة : اجلوهري
ورسالة بعده شبهت باخلتم املانع من ظهور ما ختم عليه واملراد باخلتم هنا التمام أي متم الرسالة قال صلى اهللا عليه 

واختلف فيمن مل يكن عنده علم بذلك وهو اجلاهل ويظهر عدم كفره وبقولنا من "أنا العاقب ال نيب بعدي: "وسلم
ابتداء نبوة ورسالة اندفع إيراده نبوة ورسالة عيسى عليه الصالة والسالم لتقدمهما ألن عيسى عليه السالم مل يعزل 

الشريعة احملمدية أصال  عنهما لكن ال يتعبد بعد نزوله بشريعته لنسخها يف حقه وحق غريه وتكليفه بأحكام هذه
وفرعا فال يكون إليه وحي وال نصب أحكام بل ينزل خلفة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحاكما من حكام 

ملته بني أمته مبا علمه يف السماء قبل نزوله من شريعته كما يف بعض اآلنار أو ينظر يف الكتاب والسنة فإنه ال يقصر 
استنباط األحكام اليت حيتاج إليها أيام مكثه يف األرض فكسره للصليب وعدم قبوله  املؤدي إىل ١عن رتبة االجتهاد

اجلزية من شريعتنا ال نسخ هلا لن غاية مشروعية جواز أخذ اجلزية نزول سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم 
املعجمة التخويف من والرسالة فعالة من أرسل وهي اختصاص النيب خبطاب التبليغ والنذارة بكسر النون وبالذال 

وشرعا إحياء اهللا تعاىل إلنسان عاقل حر . عقاب اهللا تعاىل والنبوة من النبأ وهو اخلرب أو من النبوة وهي الرفعة والعلو
ذكر حبكم شرعي تكليفي سواء أمره بتبليغه أم ال فهي أعم من الرسالة ومن قال إن النبوة جمرد الوحي ومكاملة 

  امللك فقد خرج عن طريق
  ـــــــ
بذل الوسع والطاقة يف طلب أمر ليبلغ جمهوده ويصل على هنايته وال خيرج استعمال الفقهاء : االجتهاد يف اللغة ١

أما األصوليون فمن أدق ماعرفوه به أنه بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي ظين . عن هذا املعىن اللغوي
الصلوات وكوهنا مخسا ومن هذا يعلم أن معرفة احلكم الشرعي  فال اجتهاد فيما علم من الدين بالضرورة كوجوب

 ١/٦٤ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، ١/٣١٦من دليله القطعي ال تسمى اجتهادا أنظر املوسوعة الفقهية 
  .٨٢واحلدود األنيقة ص ، ١٤٧لب األصول ص : ومن مصادره

مل تكن نبية على الصحيح وقدم الرسالة على النبوة ملا أن  الصواب ألن املالئكة كلمت حنو مرمي وأم موسى واألنثى
الرسالة أفضل من النبوة على الصحيح وزعم ابن عبد السالم عكس ذلك وقدم النذارة على النبوة ألهنا من لوازم 

: لإمنا اقتصر على النذارة ومل يقل والبشارة كما مجع اهللا بينهما يف القرآن حيث قا: األول" تنبيهات"الرسالة
قال احلطاب لوجهني أحدمها أن النذارة تستلزم املباشرة ألن من أنذرك ] ٤٥: األحزاب[} َشاِهداً َومَُبشِّراً َوَنِذيراً{

بالعقوبة على فعل شيء فقد بشرك بالسالمة من ذلك مع الترك لذلك الشيء ثانيهما أنه مراعاة لقوله صلى اهللا 
وما املبشرات يا رسول : قالوا" إال املبشرات: "ويف رواية" ا إال البشارةذهبت النبوة ومل يبق بعدي منه"عليه وسلم 
مل يقتصر على ختم الرسالة ألهنا أخص وال يلزم : الثاين"الرؤيا الصاحلة يراها الرجل الصاحل أو ترى له: "اهللا؟ قال

ما سبق فضل قد ذكرنا في: من ختم األخص ختم األعم خبالف العكس وما قيل خالف ذلك ففيه نظرالثالث
الرسالة على النبوة ألن الرسالة هداية األمة فنفعها متعد والنبوة قاصرة على النيب فهما كالعلم والعبادة خالفا البن 
عبد السالم هذا عند احتاد حملهما وأما رسالة رسول مع نبوة آخر فال خالف يف أفضلية الرسالة على النبوة وحدها 



وقع التردد من العلماء يف نبوة النيب مع واليته فمنهم من فضل نبوته على : الرابعضرورة مجع الرسالة هلا مع زيادة
واليته ومنهم من عكس خبالف والية ويل ونبوة أخر فال شك يف أفضلية النبوة ملا تقرر من فضل األنبياء على 

ات أعظم األولياء دون األولياء قال صاحب اإلسعادال يصل أحد من األولياء درجة أحد من األنبياء بل أعلى درج
" آخر املرسلني"أي صري اهللا نبيه حممدا " فجعله"درجات سائر األنبياء قاله األجهوري مث فسر ختم الرسالة بقوله 

أي خموفا للعاصني بالعذاب والبشارة عند " نذيرا"حال كونه " و"أي خمربا للطائعني باخلري" بشريا"حال كونه 
] ٢١: آل عمران[} فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ{: از استعماهلا يف الشر قال تعاىلاإلطالق تنصرف للخري وإن قيدت ج

وهذا االستعمال على جهة اجملاز والعالقة بني البشارة والنذارة مطلق التغري والتأثر ألن املبشر حيمر وجهه واملنذر 
  .يصفر وجهه

وة تقديره وجعله أيضا آخر النبيني ومثل هذا يسمى يف كالمه هنا حذف دل عليه قوله قب والنب: األول" تنبيهان"
فإن التقدير أو شر وحنو } وََما َتفَْعلُوا ِمْن َخيْرٍ{من باب االكتفاء وهو االستغناء بأحد األمرين عن اآلخر حنو 

لة الكرامات اليت جعله صلى اهللا عليه وسلم آخر النبيني واملرسلني من مج: أي والربدالثاين} سََرابِيلَ تَِقيكُُم الْحَرَّ{
خصه ربه تعاىل هبا ومنها أن أمته عليه الصالة والسالم أفضل األمم أي أكثرها ثوابا ومفاخر ومناقب ومنها أن أمته 
آخر األمم حىت ال يطول مكثها حتت األرض ومنها كونه شهيدا على اخللق ومنها تكليمه بغري واسطة ومنها عروجه 

وح احملفوظ ومنها انزواء األرض له حىت اطلع على مشارقها ومغارهبا ومنها به حىت مسع صريف األقالم يف الل
إعطاؤه كنزي الذهب والفضة ومنها نصرته بالرعب مسرية شهر ومنها جعل األرض له مسجدا طهورا ومنها 
 إحالل الغنائم له ومنها كونه أول شافع ومنها أنه أول من تنشق عنه األرض وأول من يدخل اجلنة ومنها غري

من اإلميان وغريه مما " اهللا"فعل ما يقرب إىل " إىل"مجيع املكلفني من الثقلني " داعيا"منها أن جعله دون غريه " و"ذلك
جيب على املكلفني خبالف غريه من الرسل إمنا كان يرسل إىل قومه ومل يرسل أحد منهم إىل اجلن فضال عن املالئكة 

اجلمادات فبعثه عامة صلى اهللا عليه وسلم ومعلوم أن تبليغه الشرائع فإنه أرسل إليهم على الصحيح بل قيل إىل 
اْدُع إِلَى َسبِيلِ رَبَِّك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَةِ {: أي بأمره سبحانه وتعاىل قال تعاىل" بإذنه"للمكلفني ودعوهتم إليها 

يستضاء به من " سراجا منريا"لسالم من الكرامات أيضا أن جعله عليه الصالة وا" و]"١٢٥: النحل[} الَْحَسنَِة
ظلمه اجلهل كاالستضاءة بالسراج من ظلمة الليل ويقتبس من نوره نور البصائر كاقتباس نور البصر من نور 

السراج وعلى هذا فالسراج هو النيب فيكون من قبيل االستعارة ة التضرحيية ومنريا قرينتها وحيتمل أن يكون من 
ل سراج يف وضوح الطريق بكل منهما فإن قيل كيف شبه عليه الصالة والسالم بالسراج قبيل التشبيه البليغ أي مث

مع أن الشمس والقمر أعظم فاجلواب أن نور الشمس والقمر ال يتوصل إىل األخذ منهما إال بتكلف خبالف نور 
م املصنف ليس فيه السراج وما قيل من أن املراد بالسراج القرآن واملعىن ذا سراج فخالف الظاهر كدعوى أن كال

: املائدة[} قَْد َجاَءكُْم ِمَن اللَِّه ُنوٌر{: بشبيه وإن النور والسراج امسان له عليه الصالة والسالم كما يف قوله تعاىل
  قيل هو حممد ألن الكالم يف ذكر أوصافه عليه الصالة والسالم ال] ١٥

هبا يف الدنيا على ثالثة أقسام قسم يزيد عند االنتفاع به  قال العالمة ابن ناجي األمور املنتفع" خامتة"يف ذكر أمسائه
" و"وال ينقص وهو العلم تعليما وعمال وقسم يذهب باالنتفاع به وهو املال وقسم ال يزيد وال ينقص وهو السراج

ه احلكيم مما أكرم اهللا به نبينا عليه السالة والسالم وجيب اعتقاده أنه تعاىل أنزل عليه صلى اهللا عليه وسلم كتاب
واملراد القرآن وهو اللفظ املنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم لإلعجاز بأقصر سورة منه املتعبد بتالوته احملتج 



بأبعاضه هذا معناه عند الفقهاء والصوليني وقد سبق الكالم على حمترزات بلك القيود وإنزاله من السماء حمدث قال 
والذكر املراد به القرآن وصفة إنزاله أن اهللا تعاىل ] ٥: الشعراء[} ِمَن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث وََما َيأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ{: تعاىل

خلق صوتا فأمسعه جلربيل بذلك الصوت واحلروف فحفظه جربيل ووعاه ونقله إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على النيب صلى اهللا عليه وسلم حفظه فاإلنزال إنزال الوحي والرسالة ال إنزال الشخص والصورة فلما تاله جربيل 

ووعاه وتاله على أصحابه فحفظوه وتلوه على التابعني وتاله التابعون على من تعدهم وهكذا حىت وصل لنا 
فاحلاصل أن الكتاب هبذا املعىن يوصف بأنه عريب ومرتب وفصيح ومقروء باأللسنة وغري ذلك مما هو من أوصاف 

 ليس قائما بلسان وال حااليف مصحف فاملراد به املعىن القائم بذاته تعاىل واحلكيم احلادثوما يقال من أن كالم اهللا
نعت للكتاب معناه احملكم اآليات فال يقع يف آياته نسخ وقيل معىن احلكيم احملكم اجلامع لعلوم األولني واآلخرين أو 

: النساء[} اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اخِْتالفاً كَِثرياً َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ{: الذي مل يقع فيه اختالف لقوله تعاىل
قال ابن رشد أنزل إىل مساء الدنيا مجلة واحدة مث صار ينزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم : األول" تنبيهان]"٨٢

ة حبسب الوقائع فكان أمد نزوله عشرين سنة بقدر زمن نبوته وصحح وقيل يف ثالث وعشرين سنة مدة الوحي مبك
ترتيب اآليات توقيفي اتفاقا واما ترتيب السور فقيل توقيفي وقيل : ثالث عشرة سنة وباملدينة عشر سنينالثاين

باجتهاد الصحابة وبه قال مالك وبه جزم ابن فارس وأما أمساء السور فالذي جزم به السيوطي أنه توقيفي من النيب 
أي بالكتاب " به"أي فهم وبني اهللا سبحانه وتعاىل " وشرح"صلى اهللا عليه وسلم كما تدل عليه األحاديث واآلثار 

وقال يف شأن الكتاب تبيانا لكل شيء ومفعول ] ٤٤: النحل[} ِلتَُبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم{: أو بالنيب لقوله تعاىل
  أي دين اهللا واملراد دين اإلسالم" دينه"شرح 

ووصف الدين بقوله القومي أي املستقيم الذي ال ] ١٩: آل عمران[} لَِّه الِْأْسالُمإِنَّ الدِّيَن ِعْنَد ال{: قال تعاىل
اعوجاج فيه وهدى أي أظهر به أي بالكتاب أو بالنيب عليه الصالة والسالم الصراط املستقيم أي الطريق القيم 

قال القاضي أبو بكر بن : ولاأل" تنبيهان"املوصل إىل اإلسالم وسائر أنواع اخلري واملستقيم الذي ال اعوجاج فيه
الطيب الصراط على قسمني حسي ومعنوي فاملعنوي يف الدنيا واحلسي جسر ممدود على ظهر جهنم يوم القيامة 

يف الصراط ثالث لغات بالسني والصاد واملضارعة : فمن مشى على املعنوي هنا وفق للمشي على احلسي هنالكالثاين
ي والسراط يرادفه الطريق والسبيل معناه يف األصل الطريق الواسع مأخوذ بني الصاد والزاي وغلط من قال بالزا

من سرطت الشيء بكسر الراء ابتلعته كأنه يبتلع املارة وجيمع على سرط ككتب ويذكر ويؤنث كالطريق واملراد به 
اخل عطف عليه قوله هنا طريق اخلري كما بيناوملا قدم أن من واجب أمور الديانة اإلميان بالقلب أن اهللا إله واحد 

أي القيامة ويسمى يومها اليوم اآلخر وهو كما قال القاضي عياض من وقت احلشر إىل ما ال يتناهى " وأن الساعة"
أو إىل أن يدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار مسي بذلك ألنه آخر األوقات احملدودة وقيل مسي بذلك ألنه ال ليل 

لدنيا وآخر أيامها ويسمى أيضا بيوم احلسرة ويوم الندامة ويوم احلاقة ويوم احملاسبة بعده وقيل ألنه زمن انقراض ا
ويوم املناقشة هوم الزلزلة ويوم املنافسة ويوم التالقي ونوم الدمدمة أي إطباق العذاب ويوم الصاعقة ويوم الواقعة 

القيامة ملا عظمت : حلسابقال القرطيبويوم القصاص ويوم القارعة ويوم الرادفة ويوم الراجفة ويوم املآب ويوم ا
أي جائية قطعا ووصفها " آتية"أحواهلا وجلت أهواهلا مساها اهللا بأمساء كثرية خمتلفة املعاين حبسب اختالف أهواهلا 

ال : "باإلتيان على صيغة اجملاز ألنه حقيقة يف األجرام فاملراد بإتياهنا انقراض الدنيا وهذا أمر ال بد منه ولذلك قال
الريب وقع يف إتياهنا فما معىن إخبار : أي ال شك وال تردد يف إتياهنا وإن عمي علينا وقت إتياهنافإن قيل" يب فيهار

  .اهللا تعاىل بذلك فاجلواب من أوجه ثالثة أحدها أن هذا خرب معناه النهي أي ال تشكوا يف إتياهنا



ما وقع على وجه باطل ينزل عند علماء البيان منزلة عدمه  أنه قد نزل ارتياب املرتابني فيها مبنزلة عدمه ألن: وثانيها
أن األخبار بالنسبة ملا يف علم اهللا فاملراد : وثالثها]٢: البقرة[} ذَِلَك الِْكَتابُ ال رَْيَب ِفيِه{: كما ذكره يف قوله تعاىل

م املصنف أن انقراض الدنيا ال ريب فيها يف علم اهللا ومالئكته وكتبه ورسله لقيام األدلة على إتياهنا ومعىن كال
َيا أَيَُّها النَّاسُ {: وحصول الفظائع يف يوم القيامة اليت تذيب األكباد وتوجب ذهول املراضع عن األوالد حققال تعاىل

} َضَعْت وََتَضُع كُلُّ ذَاِت حَْملٍ َحْملَهَااتَّقُوا رَبَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم َيْوَم َترَْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعٍة َعمَّا أَْر
َيْوماً َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ {أي شديدا ] ١٠: اإلنسان[} إِنَّا َنَخاُف ِمْن رَبَِّنا َيْوماً َعبُوساً قَْمطَرِيراً{اآلية ] ٢ -١: احلج[

 -٣٤: عبس[} ِتِه َوَبنِيهِ ِلكُلِّ اْمرِئٍ مِْنُهْم َيوَْمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِهَيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه َوأُمِِّه وَأَبِيِه َوَصاحَِب} {ِشيبا
يا جربيل أمل يغفر يل ريب ما تقدم من ذنيب وما : خوفين جربيل يوم القيامة حىت أبكاين فقلت: "ويف احلديث]٣٧

واحلق : ن اجلوزيقال السعدأخرجه اب" يا حممد لتشاهدن من أهوال ذلك اليوم ما ينسيك املغفرة: تأخر فقال يل
اختالفه باختالف أحوال الناس فيشدد على الكافرين حىت جيدوا من طوله الغاية ويتوسط على فسقة املؤمنني وخيف 

وهل يظهر أثر هذه اهلوال يف األنبياء والصاحلني فيه تردد : على الصاحلني حىت يكون كصالة ركعتني مث قال السعد
: وقال] ٣٠: فصلت[} َتَتنَزَّلُ َعلَْيهُِم الَْمالِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َوال َتْحَزنُوا وَأَْبِشرُوا بِالَْجنَِّة{ :والظاهر السالمةقال تعاىل

ونقل القاضي عياض والنووي عن احملاسيب وارتضاه أن خوف األنبياء ] ١٠٣: األنبياء[} ال َيحُْزنُُهُم الْفََزعُ الْأَكَْبُر{
نوا آمنني من العذاب وبه حيصل اجلمع بني اآليات واألحاديث املتعارضة الظواهر فعليه خوف إعظام إوجالل وإن كا

الساعة اسم حلصة من الزمان أقلها طرفة عني فهي نكرة تقبل التعريف والتنكري إال هذه : األول" تنبيهات"شد يدك
حنوها واملراد هبا هنا يوم القيامةقال فال جيوز حذف أل منها فإن األلف والالم قد لزمتها على وجه التغليب كالثريا و

والساعة القيامة وهي آخر ساعات الدنياة وزمن انقراضها مسيت بالساعة مع طول زمنها بالنسبة لكمال : الفكهاين
قدرته كساعة واحدة فال ينايف أهنا طويلة على غري األخيار وأول يوم القيامة من النفخة الثاينة إىل استقرار اخللق يف 

  ن اجلنة والنار والنفخة األوىل هي نفخةالداري

َمْن ِفي السََّماَواتِ {أي مات ] ٦٨: الزمر[} َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق{: الصعق أي املوت املشار إليها بقوله تعاىل
: هي املرادة بقوله تعاىلمن احلور والولدان وغريمها من املستثنيات و] ٨٧: النمل[} َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه

هي النفخة الثانية وتسمى نفخة ] ٧: النازعات[} تَْتَبُعَها الرَّاِدفَةُ{: وقوله]١٤: املزمل[} َيْوَم تَْرُجُف الْأَْرُض{
: الزمر[} ونَثُمَّ ُنِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َيْنظُُر{: اإلحياء والبعث وقيام اخللق للحساب وهي املرادة بقوله تعاىل

والضمري يف إذا هم جلميع اخلالئق واختلف يف قدر ما بني النفختني والصحيح أنه أربعون سنة وبعد قيامهم ] ٦٨
ينظرون ما يفعل هبم عند القيام بني يدي خالقهم وعرضهم عليه وحساهبم وقيل النفخات ثالث األوىل نفخة الفزع 

َوَيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي {: إليها يف النمل بقوله تعاىلأي يف الدنيا ال الفزع األكرب وهي املشار 
َوَما َيْنظُُر َهُؤالِء إِلَّا صَْيَحةً وَاِحَدةً َما لََها ِمْن {: ويف ص] ٨٧: النمل[} السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه

لبتني وترتج األرض بأهلها كالسفينة وهترب الشياطني إىل أقطار األرض فتردهم وهو ما بني احل] ١٥: ص[} فََواقٍ
املالئكة ويوىل الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا فهو يوم النتاد وتنصدع األرض وأجاب األولون بأن النفختني 

: ص األجهوريالثاينيرجعان إىل نفخة واحدة ألن معىن آية النمل أهنم يلقي عليهم الفزع إىل أن يصعقوا هذا ملخ
للساعة أشراط وعالمات جيب اإلميان هبا وهي على قسمني كربى وصغرى فالكربى عشرة مخس متفق عليها خروج 

الدحال ونزول عيسى بن مرمي من السماء الثانية وخروج الدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغرهبا 
رة العرب ودخان باليمن ونار خترج من قعر عدن ومخس خمتلف فيها خسف باملشرق وخسف باملغرب وخسف جبزي



تروح مع الناس حيث راحوا ومتيل معهم حيث مالوا حىت تسوقهم إىل احملشروالصغرى بعث النيب صلى اهللا عليه 
وأشار إىل السبابة والوسطى وقبض العلم ورفع القرآن وظهور اجلهل  ١" بعثت أنا والساعة كهاتني: "وسلم لقوله

ثرة الزنا ومعاملة الناس بالربا وظهور الدجالني وكثرة ازالزل وظهور املهدي وانشقاق العمر ورجم وكثرة الفنت وك
  الشياطني من السماء وتأمني اخلائن وخيانة األمني وكثرة العقوق وإمارة الصبيان والتطاول يف البنيان وفساد

  ـــــــ
" بعثت أنا والساعة كهاتني: " عليه وسلمقول النيب صلى اهللا: أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب: صحيح ١

والترمذي حديث ، ٢٩٥١قرب الساعة حديث : ومسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة باب، ٦٥٠٤حديث 
  .٤٠٤٠وابن ماجه حديث ، ١٥٧٨والنسائي حديث ، ٢٢١٤

الساعة وقد البلدان وخراب مكة ونقل حجارهتا أىل البحر وإذا حصل شيء من تلك العالمات تتابعت حىت تتصل ب
تقدم أن من أشراطها : وجد أكثرها لكن وقع اختالف يف السابق منها فقيل فساد معظم البلدان وقيل غريهالثالث

طلوع الشمس من مغرهبا على ما يف سنن أيب داود وقد اختلف هل ذلك يف يوم واحد أو ثالثة أيام مث تطلع من 
مغرهبا تغرب من جهة املشرق ألنه إذا أراد اهللا تعاىل أن يطلعها من املشرق كعادهتا إىل يوم القيامة وعند طالوعها من 

َيْومَ {: مغرهبا يديرها بالقطب فيجعل مشرقها مغرهبا ومغرهبا مشرقها وعند ذلك يغلق باب التوبة على ما قال اهللا
ع خالف بني أهل السنة يف مدة عدم قبول اآليةووق] ١٥٨: األنعام[} َيأِْتي َبْعُض آَياِت رَبَِّك ال َيْنفَعُ َنفْساً إِميَاُنهَا

  توبة الكافر بعد طلوعها من مغرهبا ويف قبول توبة املؤمن العاصي وهل ذلك خاص باملكلف أو عام؟
فنقل اللقاين يف شرح اجلوهرة ما نصه واحلق أن من يوم الطلوع إىل يوم القيامة ال تقبل توبة أحد كما يف حديث 

أخرجه الطرباين واحلاكم " القيامة ال ينفع نفس إمياهنا مل تكن آمنت من قبل فمن يومئذ إىل يوم: "ابن عمر
أهـوظاهر كالمه عمومه يف الكافر ويف حاشية األجهوري واختلف يف عدم قبول التوبة من الذنب واإلميان من 

فأما من يولد بعده الكافر فقيل ال يقبالن مطلقا وقيل عدم قبوهلما خمتص مبن شاهد هذا الطلوع وهو مميز بعد ذلك 
وقال بعض . أو قبله ومل يكن مميزا كصيب أو جمنون وميز بعد ذلك فإنه يقبل إميانه وتوبته وهذا هو الصحيح

إن من رأى طلوع الشمس من مغرهبا أو بلغه اخلرب وحصل له اليقني بذلك ال تقبل توبته وال إميانه ومن مل : الشيوخ
ميانه وقال يف شرح خليل نقال عن ابن عباس إذا طلعت الشمس من مغرهبا ال ير ومن بلغه مع اليقني تقبل توبته وإ

يقبل ممن كان كافراعمل وال توبة حني يراها إال من كان صغرياحينئذ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه ومن كان 
افوائد حسان مؤمنا مذنبا فتاب من الذنوب قبل منه وورد أن القمر حني طلوعها من مغرهبا يطلع من املغرب أيض

  :تتشوف النفس إىل معرفتها فأحببنا ذكرها
} َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِْم{: فيما يتعلق بالدابة من صفة خروجها ومكاهنا وكالمها وصفاهتا قال تعاىل: الفائدة األوىل

  .أي إذا قرب وقوع معناه وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب] ٨٢: النمل[

روي أن طوهلاستون ذراعا وهلا قوائم وزغب وريش وجناحان ال ] ٨٢: النمل[} ُهْم دَابَّةً ِمَن الْأَْرضِأَْخَرْجَنا لَ{
من أعظم املساجد حرمة : "يفوهتا هارب وال يدركها طالبوروي أنه عليه الصالة والسالم سئل عن خمرجها فقال

األرض من أجياد فبلغ صدرها الركن اليماين ومل  خترج دابة: "يعين املسجد احلرام وروي مرفوعا ١" على اهللا تعاىل؟
صورهتا : وقال علي رضي اهللا تعاىل عنه متر ثالثة أيام والناس ينظرون فال خيرج إال ثلثهاوقال كعب" خيرج ذنبها بعد

 صورة محار قال ابن عمر خترج الدابة ليلة مجع والناس يسريون إىل مىن فتخرج على الناس بذنبها وعجزها فال يبقى



منافق إال حطمته وال مؤمن إال مسحته وجتزع الناس وهو املراد بتكلمهم بفتح التاء وختفيف الالم من الكلم وهو 
اجلرح وقرئ تكلمهم من الكالمواختلف يف كالمها فقيل ببطالن األديان إال دين اإلسالم وقيل تقول يا فالن أنت 

خبروجي ] ٨٢: النمل[} أَنَّ النَّاَس كَانُوا بِآياِتَنا ال ُيوِقُنونَ{: من أهل اجلنة ويا فالن أنت من أهل النار وقيل تقول
وخترج ومعها عصى موسى وخامت سليمان فتجلو وجه املؤمن بالعصا وختطم وجه الكافر باخلامت وخروجها على 

أن هلا ثالث خرجات خرجة بأقصى اليمن فيفشو ذكرها يف : "الناس يكون ضحى وعنه عليه الصالة والسالم
البادية وال يدخل ذكرها مكة مث متكث زمانا طويال وخرجة قريبة من مكة فيفشو ذكرها يف البادية ومبكة وخرجة 

بينما عيسى ابن مرمي يطوف بالبيت ومعه املسلمون إذ هتتز األرض حتتهم وينشق الصفا مما يلي املشعر فيخرج رأس 
وبعد تكامل خروجها متس رأسها السحاب ورجالها يف الدابة من الصفا جتري الفرس ثالثة أيام وما خرج ثلثها 

يف صفة الدجال وبيان املوضع الذي خيرج منه وأتباعه من الناس : فسبحان القادر احلكيمالفائدة الثانية ٢" األرض
وعالمة خروجه ويف بيان جنته وناره ومسريه يف األرض وخرب دابته اجلساسة وأنه ال يدخل مكة واملدينة وبيان قتله 

  هو أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب: "قال صلى اهللا عليه وسلم عن الدجال. غري ذلك
  ـــــــ

وقال ، ٣٠٣٥حديث ، ٣/١٧٣والطرباين يف الكبري ، ٨٤٩٠حديث  ٤/٥٣٠أخرجه احلاكم يف املستدرك  ١
، ٨٤٩٠حديث ، ٤/٥٣٠اخرجه احلاكم يف املستدرك  ٢اهليثمي يف جممع الزوائد فيه طلحة بن عمرو وهو متروك

  .٥/١٠٦وميزان االعتدال للذهيب ، ٤/١٧٧وانظر لسان امليزان البن حجر  ٣/١٧٣والطرباين يف الكبري 

و

بضم اجليم وختفيف " الدجال أعور العني اليسرى جفال الشعر: "رواه مسلمويف رواية له مرفوعا ١" بني عينيه كافر
ويسريان معه إينما "واملراد أن معه مثل اجلنة ومثل النار " ارمعه جنة ونار فناره جنة وجنته ن"الفاء أي كثري الشعر 

" يسري واسم الدجال عند اليهود املسيح بن داود خيرج يف آخر الزمان فيبلغ سلطانه الرب والبحر وتسري معه األهنار
لثانية قبل خروجه بثالث سنني أول سنة متسك السماء ثلث قطرها واألرض ثلث نباهتا والسنة ا: "ويف احلديث٢

متسك ثلثي قطرها واألرض ثلثي نباهتا والسنة الثالثة متسك األرض ما فيها ومتسك السماء ما فيها ويهلك كل ذي 
وروى  ٤" الدجال خارج من خلة بني الشام والعراق: "وروى مسلم أنه صلى اهللا عليه وسلم قال٣" ضرس وظلف

رض باملشرق يقال هلا خراسان يتبعه قوم وجوههم اجملان خيرج من أ: "الترمذي وحسنه أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
إسناده صحيح واجملان مجع جمي الترسقال يف خمتصر النهاية واجملان األتراس اليت ألبست العصب شيئا  ٥" املطرقة

ينفر : "وفيه أيضا مرفوعا" يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة: "فوق شيء ويف زمن مسلم
لناس من الدجال يف اجلبال وخروج الدجال يف سبعة أشهر وعالمة خروجه فتح القسطنطينية ففتحها مقدم على ا

يلبث الدجال يف األرض أربعني يوما بعض األيام كسنة وبعضها : "وروي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال٦" خروجه
  كشهر

  ـــــــ
: صحيح ١٦٦٢ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث اإلسراء برسو: أخرجه مسلم كتاب اإلميان باب: صحيح ١

وابن ماجه حديث ، ٢٩٣٤ذكر الدجال وصفته وما معه حديث : أخرجه مسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة باب
وقال اهليثمي ، ٤٠٤حديث ، ٢٤/١٥٨أخرجه الطرباين يف الكبري  ٢٣٢٩٨٣حديث ، ٥/٣٨٣وأمحد ، ٤٠٧١

أخرجه مسلم كتاب الفنت : صحيح ٤حوشب وفيه ضعف وقد وثقوفيه شهر بن : ١١٧٩١يف جممع الزوائد 
: أخرجه الترمذي كتاب الفنت باب: صحيح ٢٩٣٧٥ذكر الدجال وصفته وما معه حديث : وأشراط الساعة باب



أخرجه الترمذي  ٣٤٠٤٦حسن غريب وانظر صحيح اجلامع : وقال ٢٢٣٧ما جاء من أين خيرج الدجال حديث 
وأخرج " لينفرن الناس من الدجال حىت يلحقوا باجلبال"بلفظ ، ٣٩٣٠العرب حديث يف فضل : كتاب املناقب باب

امللحمة العظمى وفتح ، ٢٢٣٨ما جاء يف عالمات خروج الدجال حديث : الفنت باب: الترمذي أيضا يف كتاب
  .القسطنطينية وخروج الدجال يف سبعة أشهر

كالغيث استذرته الريح : "وما إسراعه يف األرض؟ قال يا رسول اهللا: قلنا" وبعضها كجمعة وسائر أيامه كأيامكم
فيأيت على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر ويأمر األرض فتنبت مث يأيت القوم فيدعوهم 

فريدون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلني ليس بأيديهم شيء من أمواهلم ومير باخلربة فيقول هلا اخرجي 
وزك فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل مث يدعو رجال ممتلئا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتني رمية الغرض مث كن

فيأيت وهو حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة فينتهي إىل : "ويف مسلم أيضا١" يدعوه فيقبل يتهلل وجهه وهو يضحك
فيقول أشهد أنك الدجال الذي الذي حدثنا عنك  بعض السباخ اليت تلي املدينة فيخرج إليه رجل من خري الناس

أرأيتم إن قتلت هذا مث أحييته أتشكون يف أمري فيقولون ال فيقتله : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول الدجال
 ٢" مث حيييه فيقول حني حيييه واهللا ما كنت فيك قط أشد بصرية مين اآلن قال فرييد الدجال أن يقتله فال يسلط عليه

ويف حديث قاسم بن ٣امرأة جتر شعرها جلدها وراءها: وما اجلساسة؟ قال: يف رواية أيب داود قلت أليب سلمةو
إن للدجال محارا يركبه عرض ما بني أذنيه أربعون ذراعا ومحاره أعور كما هو أعور فلم يكن يف قدرته أن : "أصبغ

فلو كان إهلا مل يصبه شيء من ٤" يرى دمه يف احلربةحيسن خلقه وال خلق مركوبه مث ينزل عيسى فيقتله حبربته حىت 
: ويف بعض الروايات ٥" ليس من يلد إال سيطا الدجال إال مكة واملدينة: "ذلك واملنافق يشبه ويف مسلم مرفوعا

" فال يبقى موضع إال ويدخله غري مكة واملدينة وبيت املقدس وجبل الطور فإن املالئكة يطردونه عن هذه املواضع"
  ـــــــ٦
، ٢٩٣٧ذكر الدجال وصفته وما معه حديث : أخرجه مسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة باب: صحيح ١

أخرجه : صحيح ١٧٦٦٦٢حديث ، ٤/١٨١وأمحد ، ٤٠٧٥وامب ماجه حديث ، ٢٢٤٠والترمذي حديث 
يف ضع ٢٩٣٨٣يف صفة الدجال وحترمي املدينة عليه وقتله حديث : مسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة باب

، ٣/٣٦٨أخرجه أمحد : ضعيف ٤٣٢٥٤يف خرب اجلساسة حديث : أخرجه أبو داود كتاب املالحم باب: اإلسناد
أخرجه : صحيح ٤/٤٣٨٥الضعيفة : وانظر ٨٦١٣حديث ، ٤/٥٧٥واحلاكم يف املستدرك ، ١٤٩٩٧حديث 

مل  ٦" مكة واملدينة ليس من بلد إال سيطؤه الدجال إال"بلفظ ، ٢٩٤٣مسلم متاب الفنت وأشراط الساعة حديث 
  .أقف عليه

ولد بضم الالم وشد الدال  ١" أن عسى يدرك الدجال بباب لد فيقتله: "ويف مسلم أيضا عن النواس بن مسعان
أن الدجال إذا رأى عيسى عليه السالم ذاب كما يذوب امللح يف املاء : "منصرف قرية قريبة من القدس ويف مسلم

ال تقوم الساعة حىت يبعث كذابون دجالون قريب من : "ل صلى اهللا عليه وسلموقا ٢" فلو تلوكه لذاب حىت يهلك
يف نزول عيسى عليه السالم : رواه الترمذي وقال حسن صحيحالفائدة الثالثة ٣" ثالثني كلهم يزعم أنه رسول اهللا

} إِلَّا لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوتِِهَوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ {: إىل األرض وأن نزوله حق ثابت بالكتاب والسنة قال تعاىل
أي ليؤمنن بعيسى قبل موته وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان والضمري يف موته قيل ] ١٥٩: النساء[

: للكتاب املفهوم من أهل الكتاب وقيل لعيسى أنه ينزل قرب الساعة فإنه ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



مرمي حكما عدال فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويأمر بترك القالص فال يسعى لينزلن عيسى بن "
أنه : "رواه مسلموروى مسلم أيضا ٤" عليها وتترك الشحناء والتحاسد والتباغض ويدعو إىل املال فال يقبله أحد

أجنحة ملكني إذا طأطأ رأسه  عليه السالم ينزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق بني مهرودتني واضعا كفيه على
ومعىن كونه بني مهرودتني أنه البس ثوبني مصبوغني بورس مث  ٥" كرب وإذا رفع رأسه حتدر منه مجان كاللؤلؤ

بزعفران ومهرودتان بالدال املهملة وبالذال املعجمة واجلمان بضم اجليم وختفيف امليم حبات من الفضة تصنع اىل 
ه املاء على هيئة اللؤلؤ يف صفاته وانعقد اإلمجاع على أن عيسى عليه السالم متبع هلذه هيئة اللؤلؤ واملراد يتحدر من

الشريعة احملمدية ليس بصاحب شريعة مستقلة عند نزوهلوإمنا كان حيكم بشريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن مجيع 
  األنبياء كانوا يعلمون يف أزماهنم جبميع شرائع

  ـــــــ
 ٢٩٣٧٢ذكر الدجال وصفته وما معه حديث : لم كتاب الفنت وأشراط الساعة بابأخرجه مس: صحيح ١

يف فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن : أخرجه مسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة باب: صحيح
ث ما جاء ال تقوم الساعة حىت خيرج كذابون حدي: أخرجه الترمذي كتا بالفنت باب: صحيح ٢٨٩٧٣مرمي حديث 

نزول : أخرجه مسلم كتاب اإلميان باب: صحيح ٧٤١٧٤حسن صحيح وانظر صحيح اجلامع : وقال، ٢٢١٨
ذكر : أخرجه مسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة باب: صحيح ١٥٥٥عيسى ابن مرمي حاكما بشريعة نبينا حديث 

  .٢٩٣٧الدجال وصفته وما معه حديث 

ليهم ملا ورد يف األحاديث من أن عيسى عليه السالم بشر أمته من قبلهم ومن بعدهم بالوحي وبالكتب املنزلة ع
مبجيء حممد صلى اهللا عليه وسلم بعده وأخربه جبملة من شريعته يأيت هبا ختالف شريعته وأيضا عيسى عليه الصالة 

 عليه والسالم ال يقصر عن رتبه االجتهاد املطلق واستنباط جبملة أحكام من القرآن ومن سنة رسول اهللا صلى اهللا
وسلمويف بعض اآلثار أنه يتزوج ويولد له وحيج لتحقيق التبعية مث ميوت ويدفن يف روضة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أنبيت مثرتك فيومئذ : أنه يقال لألرض: "وصاحبيه رضي اهللا عنهما والناس يف زمانه يف أمن وخصب وروى مسلم
لقاف وهو قشرها الشبيه بقحف الرأس ويبارك يف اللنب حىت تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها بكسر ا

أن الناقة لتكفي اجلماعة الكثرية من الناس ويقع األمن يف زمنه يف األرض يرعى األسد مع اإلبل والنمر مع البقر 
والذئب مع الغنم ويلعب الصبيان باحليات وال يصاب أحد منهم ويتسلم األمر من املهدي ويكون املهدي مع 

اب الكهف الذين هم من أتباع املهدي من مجلة أتباعه ويصلي عيسى وراء املهدي صالة الصبح وذلك ال أصح
يقدح يف قدر نبوته ويسلم املهدي لعيسى األمر ويقتل الدجال وميوت املهدي ببيت املقدس وينتظم األمر كله 

عليه املسلمون وقيل ميكث سبع سنني  لعيسى عليه السالم وميكث يف األرض بعد نزوله أربعني سنة مث ميوت ويصلي
وسئل اجلالل السيوطي رمحه ١" بعد نزوله ليس يبقى بني اثنني عداوة مث يرسل اهللا الريح اليت تقبض أرواح املؤمنني

اهللا تعاىل عن حياة عيسى عليه السالم ومقره وطعامه وشرابه فقال يف السماء الثانية ال يأكل وال يشرب بل هو 
كاملالئكة وسبب رفعه إىل السماء أن اليهود كذبته وآذته ومهت بقبله فرفعه اهللا تعاىل وجتمع مالزم للتسبيح 

باملصطفى عليهما الصالة والسالم ليلة اإلسراء يف السماء الثانية واستمر فيها حىت ينزل آخر الزمان عند املنارة 
ة الصبح فيقول له أمري الناس وهو البيضاء شرقي دمشق واضعا يديه على أجنحة ملكني ويكون نزوله عند صال

املهدي تقدم يا روح اهللا فصل بنا فيقول إنكم معشر هذه األمة أمراء بعضكم على بعض تقدم فصل بنا فيصلي هبم 
املهدي فإذا انصرف يأخذ عيسى حربته ويتبع الدجال فيقتله عند باب لد الشرقي وحيكم بشريعتنا ويقيم سبع سنني 



بينهما ألن األربعني ومجع بينهما بأن األربعني جمموع لبثه يف األرض قبل الرفع وبعده فإنه  وقيل أربعني سنة ومجع
  رفع وله ثالث وثالثون سنةـــــــ

  .٢٩٣٧ذكر الدجال وصفته وما معه حديث : أخرجه مسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة باب: صحيح ١

ه من السماء أم ال فأجاب بأنه ينزل عليه كما يأيت يف وسئل شيخ شيوخنا األجهوري هل ينزل عليه جربيل بعد نزول
  اخل فإنه ظاهر يف نزول جربيل إليه ١حديث مسلم من قوله فأوحى اهللا إىل عيسى أين قد أخرجت عباد

فضعيف ونقل بعض احملدثني  ٢" هذا آخر وطأيت يف األرض: "وأما حديث الوفاة من قوله للنيب صلى اهللا عليه وسلم
ىل األرض بعد الرفع يف حياة أمه وخالته فسكن أملهما بإخبارمها حباله مث رفع حىت ينزل آخر أن عيسى نزل إ

الزمانوسئلت عن حاله يف السماء هل كان مكلفا أم ال فأجبت بعدم تكليفه أخذا من قول السيوطي هو مالزم 
لرد على اليهود يف زعمهم أهنم التسبيح كاملالئكة وحرر املسألة واحلكمة يف نزول عيسى دون غريه من األنبياء ا

يف : قتلوه فبني اهللا كذهبم وقيل ألجل أن يدفن يف األرض ألن ما خلق من األرض ال يدفن يف السماءالفائدة الرابعة
خروج يأجوج ومأجوج باهلمز ودونه فيهما ومها قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السالم فهما من ذرية آدم عليه 

أن اهللا تعاىل يوحي إىل عيسى عليه السالم بعد : "روى مسلم من حديث النواس بن مسعانالسالم من غي خالف 
قتله الدجال أين قد أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد يقاتلهم فحرز عبادي إىل الطور ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج 

يشربون ماءها وهي وهم من كل حدب ينسلون أي من كل نشر ميشون مسرعني فيمر أوائلهم على حبرية طربية ف
بالشام طوهلا عشرة أميال ومير آخر فيقول لقد كان هبذه أثر ماء وحيصرون عيسى وأصحابه حىت يكون رأس الثور 

ألحدهم خريا من مائة دينار ألحدكم فريغب نيب اهللا وأصحابه إىل اهللا تعاىل فريسل اهللا عليهم النغف يف رقاهبم 
نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل األرض فال جيدون يف األرض موضع  فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة مث يهبط

شرب إال مألته زمهتهم فريغب إىل اهللا نيب اهللا وأصحابه فريسل اهللا طريا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث 
ل لألرض شاء اهللا مث يرسل اهللا تعاىل مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر فيغسل األرض حىت يتركها كالزلفة مث يقا

  تثنية يده ومعناه ال قدرة وال طاقة ومعىن حرزهم إىل الطور ضمهم" ال يدان ألحد: "احلديثوقوله ٣" أنبيت مثرتك
  ـــــــ

أخرجه الطرباين يف  ٢ذكر الدجال وصفتهوما معه: أخرجه مسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة باب: صحيح ١
ذكر الدجال وصفته : اب الفنت وأشراط الساعة يابأخرجه مسلم كت: صحيح ٢٨٩٠٣حديث ، ٣/١٢٨الكبري 

  .٢٩٣٧وما معه حديث 

إليه واجعل هلم حرزا وقوله النغف هو بتحريك الغني املعجمة الدود الذي يكون يف أنوف اإلبل والغنم وقوله فرسي 
أمم : "قال يا رسول اهللا ما يأجوج ومأجوج؟: كقتلى وزنا ومعىن وواحده فريسويف الثعليب من حديث حذيفة قلت

كل أمة أربعمائة ألف ال ميوت الرجل حىت يرى ألف عني تطوف بني يديه من صلبه وهم من ولد آدم فيسريون إىل 
خراب الدنيا فيشربون الفرات والدجلة وحبرية طربية وبيت املقدس فيقولون قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من يف 

أن الدجال يقتله عيسى بن مرمي : "وقد روي١" ليهم نشاهبم حممرا دماالسماء فريمون بنشاهبم إىل السماء فريد اهللا ع
من اتبع الدجال الذي قتله عيسى ويتحصن عيسى ومن معه يف رؤوس : فيخرج بعده يأجوج ومأجوج فيقتلون

يف الدخان والريح اليت : الفائدة اخلامسة"اجلبال فيسلط اهللا عليهم داء يف أعناقهم فيموتون كموت رجل واحد
فَاْرَتِقْب َيْوَم تَأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن {: بض أرواح املؤمنني وأن الساعة ال تقوم إال على شرار الناس قال اهللا تعاىلتق



اآلية وقال ابن عباس وغريه هو دخان قبل قيام الساعة يدخل يف أمساع الكفار واملنافقني ] ١٠: الدخان[} ُمبِنيٍ
أن اهللا يبعث رحيا : "ون األرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاصويف مسلمويعتري املؤمنني كهيئة ازكام وتك

طيبة فتأخذهم حتت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها هتارج احلمر 
ن يتبايعان تقوم الساعة والرجل حيلب اللقحة فال يصل اإلناء إىل فيه والرجال: "وفيه أيضا" فعليهم تقوم الساعة

وملا قدم أن الساعة مبعىن "الثوب فال يتبايعانه حىت تقوم الساعة والرجل يليط حوضه فال يصدر حىت تقوم الساعة
سبحانه وتعاىل لتمام قدرته " وأن اهللا: "القيامة وانقراض الدنيا وفنائها حق وكان يتوهم أن الذي ميوت ال يعود قال

وذري يف اهلواء ألن البعث إعادة ما عدم بعد وجوده مثل ما كان  ولو حرق" من ميوت"أي حيي كل " يبعث"
  فيجب على كل مكلف

  ـــــــ
رواه الطرباين يف األوسط وفيه حيىي بن سعيد العطار وهو ضعيف واألصبهاين يف : ٨/٦قال يف جممع الزوائد  ١

حلافظ ابن حجر يف الفتح وقال ا، ٦/١٢١٥وأبو عمرو الداين يف السنن الواردة يف الفنت ، ٤/١٤٢٩العظمة 
هو من رواية حيىي بن سعيد العطار عن حممد بن اسحاق عن األعمش والعطار ضعيف جدا وحممد بن ، ١٣/١٠٦

منكر ا : واحلديث موضوع قال ابن أيب حامت: اسحاق قال ابن عدي ليس هو صاحب املغازي بل هو العكاش قال
  .لكن لبعضه شاهد صحيح: هـ قلت

دة مجيع العباد بعد إحيائهم بأجزائهم األصلية اليت من شأهنا البقاء من أول العمر إىل آخره كالعظام اعتقاد حقيقة إعا
واألعصاب وسوقهم إىل حمشرهم لفضل القضاء بينهم لثبوت ذلك بالكتاب والسنة وإمجاع السلف مع كونه من 

تر من األخبار به وأما الكتاب فقد ورد يف املمكنات اليت أخرب هبا الشارع أما اإلمكان فظاهر وأما السنة فلما توا
: يس[} قَالَ َمْن ُيحْيِي الِْعظَاَم َوِهَي َرمِيٌم قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ مَرٍَّة{: أخبار كثرية ال حيتمل التأويل مثل

فََسَيقُولُونَ َمْن ُيِعيُدَنا قُلِ الَِّذي فَطَرَكُْم أَوَّلَ {] ٥١: يس[} فَإِذَا ُهْم ِمَن الْأَْجَداثِ إِلَى رَبِّهِْم َيْنِسلُونَ{] ٧٩ -٧٨
] ٤ -٣: القيامة[} أََيْحَسُب الْأِْنَسانُ أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه بَلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَنْ ُنَسوَِّي َبَنانَُه{] ٥١: اإلسراء[} َمرٍَّة

: األنبياء[} كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنِعيدُُه} {كََما َبَدأَكُْم َتعُوُدونَ{] ٤٤: ق[} َيْوَم َتَشقَُّق الْأَْرُض َعْنُهْم سَِراعاً{
أن البعث من " واحلاصل]"٨١: يس[} أَوَلَْيَس الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم{] ١٠٤

من حياسب وغريه على ما ذهب إليه احملققون وصححه النووي  ضروريات الدين فإنكاره كفر وهو عام يف كل
خالفا ملن خصه مبن جيازي والبعث والنشور عبارة عن شيء واحد وهو اإلخراج من القبور بعد مجع األجزاء 

األصلية وإعادة األرواح إليها وأطلق على إحياء األموات نشورا النتشارها من قبورها يوم حشرها وبتقيد األجزاء 
صلية سقط ما قاله بعضهم من أنه يلزم على ذلك لو أكل إنسان إنسانا وصار جزءا من أجزائه أنه يعود بغري باأل

جسده األول وليس كذلك ملا عرفت من أن املعاد األجزاء األصلية ال الفضلية فاملعاد يف األكل واملأكول األجزاء 
نقل جزء من جسم إىل غريه وإمنا احلاصل لألكل بعد ال حاجة إىل هذا كله الستحالة : األصلية هكذا قالواوأقول

األكل ألجزاء غريه النماء يف جسده بسبب األكل وال يلزم من ذلك صريورة أجزاء املأكول أجزاء اآلكألال ترى 
أن الشخص يأكل الثمر واخلبز وال يصري واحد منهما جزءا له فتدبره يدفع عنك اإلشكال املذكور وعلم من قولنا 

األجزاء وإعادة الروح إليها الرد على الفالسفة يف قوهلم إمنا تعاد األرواح دون األجساد واحلاصل أن املعاد بعد مجع 
مبعىن العود اجلسماين والروحاين مما أمجع عليه املسلمون فيعدم اهللا الذوات مث يعيدها للجزاء ولكن اختلف القائلون 

أن اهللا يعدم الذوات بالكلية مث يعيدها وقيل يفرق األجزاء األصلية  باملعاد اجلسماين يف معناه الصحيح وعليه األكثر



مث يركبها مرة أخرى واقتصر على هذين صاحب اجلوهرة حيث قال وقل يعاد اجلسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن 
  تفريق واجلسمان بكسر

وتقدم ما يدل على حقيته مما ال  اجليم وبالسني املهملة نسبة إىل اجلسم الذي هو البدن وأنكرمها امللحدة والدهرية
يقبل التأويل وذكر املصنف من أدلته قياس اإلعادة على اإلبتداء بقوله كما بدأكم تعودون يعين كما أنشأهم من 

العدم إىل الوجود كذلك ينشئهم بعد موهتم إىل احلشر للجزاء إذ ال فرق بني اإلعادة واإلبتداء بل اإلعادة أهون من 
كََما َبَدأَكُمْ {: أي هني والتالوة] ٢٧: الروم[} َوُهَو الَِّذي َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{: اإلبتداءقال تعاىل

فكالم املصنف مشابه اآلية من غري قصد من املصنف لرواية القرآن باملعىن لالتقاق على ] ٢٩: األعراف[} َتُعوُدونَ
تداء ألن االبتداء مل خيالف فيه أحد ومن األدلة أيضا قياس اإلعادة على خلق السموات حرمته وشبه اإلعادة باالب

} أََولَْيسَ الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم{: واألرض بطريق األوىل املشار إليه بقوله تعاىل
َوُيْحيِي {: على إحياء األرض بعد موهتا باملطر املشار إليه بقوله تعاىل ومن األدلة أيضا قياس اإلعادة]٨١: يس[

: ومنها إخراج النار من الشجر األخضر املشار إليه بقوله تعاىل] ١٩: الروم[} الْأَْرضَ َبْعَد َموِْتَها َوكَذَِلَك ُتخَْرُجونَ
الَِّذي جََعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِ الْأَْخَضرِ نَاراً فَإِذَا أَْنُتْم ِمْنهُ {: ىل قولهإ] ٧٩: يس[} قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ َمرٍَّة{

تكلم املصنف على إعادة الذوات وسكت عن إعادة أعراضها وأزماهنا : األول" تنبيهات]"٨٠: يس[} ُتوِقُدونَ 
حالة حياهتا تعاد بأشخاصها ال فرق وفيه خالف رجح مجاعة إعادة أعيان األعراض اليت كانت قائمة باألجساد يف 

فيها بني ما يطول بقاء نوعه كالبياض والسواد وما ال يطول كاألصوات كما ال فرق بني ما كان مقدورا للشخص 
  ١كالضرب والقيام وغريه كالعلم

  ـــــــ
ما : عرفته ويقال علمت الشيء أعلمه علما: يطلق على املعرفة والشعور واإلتقان واليقني يقال: العلم يف اللغة ١

هو حصول صورة الشيء يف العقل : أتقنه واصطالحا: علم األمر وتعلمه: ما شعرت ويقال: علمت خبرب قدومه أي
واملعىن احلقيقي : واختار العضد اإلجيي بأنه صفة توجب حمللها متييزا بني املعاين ال حيتمل النقيضوقال صاحب الكليات

ىن متعلق وهو املعلوم ولو تابع يف احلصول يكون وسيلة إليه يف البقاء وهو امللكة للفظ العلم هو اإلدراك وهلذا املع
ينقسم العلم عند : فأطلق لفظ العلم على كل منها إما حقيقة عرفية أو اصطالحية أو جمازا مشهوراأقسام العلم

ية وهي صفة أزلية تنكشف علماء الكالم إىل قدمي وحادث فالقدمي هو علم اهللا تعاىل والعلم من صفات اهللا األزل
ضروري واكتسايب فالضروري ما حيصل يف : املعلومات عند تعلقها هبا والعلم احلادث هو علم العباد وهو نوعان

ما ال يكون حتصيله مقدورا : وعرفه اجلرجاين بأنه. العامل بإحداث اهللا وخنليقه من غري فكر وكسب من جهته
  للمخلوق ويقابله العلم

  والقصر ورجحوا أيضا إعادة مجيه ازمنتها اليت مرت عليها يف الدنيا تبعا والطول ١واجلهل
  ـــــــ
ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، ٣٠/٢٩٠العلم املقدور حتصيله أنظر املوسوعة الفقهية : االكتسايب وهو

: لغةاجلهل  ٦٦١واحلدود األنيقة ص ، ٦٧ -١/٦١شرح الكوكب املنري : ومن مصادره، ٥٣٦ -٢/٥٣٢
نقيض العلم يقال جهلت الشيء جهال وجهالة خبالف علمته وجهل على غريه سفه أو خطأ وجهل احلق أضاعه فهو 

هو اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليهوهو : نسبته إىل اجلهلويف االصطالح –جاهل وجهل وجهلته بالتثقيل 



عبارة عن : اجلهل املركب -يكون عاملابهو عدم العلم ممن شأنه أن : اجلهل البسيط -بسيط ومركبأ: قسمان
  :ينقسم اجلهل إىل قسمني: اعتقاد جازم غري مطابق للواقعأقسام اجلهل

اجلهل الباطل الذي ال يصلح عذرا وهذا القسم ال يصلح أن يكون عذرا يف اآلخرة وإن كان قد يصلح عذرا : أوال
: ن ال يكون عذرا يف اآلخرة حىت أنه يعاقب فيهاثانيايف أحكام الدنيا كقبول عقد الذمة من الذمي حىت ال يقتل ولك

اجلهل الذي يصلح أن يكون عذرا هو اجلهل الذي يكون يف موضع االجتهاد الصحيح : اجلهل الذي يصلح عذرا
بأن ال يكون خمالفا للكتاب أو السنة أو اإلمجاع وذلك كاحملتجم إذا أفطر على ظن أن احلجامة مفطرة ال تلزمه 

ويعقد األصوليون من احلنفية بابا لعوارض األهلية وجيعلون : ن جهله يف موضع االجتهاد الصحيحهذاالكفارة أل
  :اجلهل من العوارض املكتسبة وقد قسم صاحب مسلم الثبوت اجلهل إىل أنواع هي

يؤاخذ اجلهل الذي يكون من مكابرة العقل وترك الربهان القاطع وهو جهل الكافر ال يكون عذرا حبال بل : األول
اجلهل الذي يكون عن مكابرة العقل وترك احلجة اجللية أيضا لكن املكابرة فيه أقل حجة : به يف الدنيا واآلخرةالثاين

منها يف األول لكون هذا اجلهل ناشئا عن شبهة منسوبة إىل الكتاب أو السنة وهذا اجلهل للفرق الضالة من أهل 
م على جهلهم فإن لنا أن نأخذهم باحلجة لقبوهلم التدين األهواء وهذا اجلهل ال يكون عذرا وال نتركه

جهل نشأ عن اجتهاد ودليل شرعي لكن فيما ال جيوز فيه االجتهاد بأن خيالف الكتاب أو السنة : باإلسالمالثالث
أنه وإن كان عذرا يف حق اإلمث لكن ال يكون عذرا يف احلكم حىت ال ينفذ القضاء : املشهورة أو اإلمجاع وحكمه

جهل نشأ : جهل نشأ عن اجتهاد فيه مساغ كاجملتهدات وهو عذر البتة وينفذ القضاء على حسبهاخلامس: الرابعهب
جهل لزمه ضرورة بعذر وهو : عن شبهة وخطأ كمن وطئ أجنبية يظن أهنا زوجته وهذا عذر يسقط احلدالسادس

د بالشرباجلهل بالتحرمي مسقط لإلمث أيضا عذر يسقط به احلد كجهل املسلم يف دار احلرب أحكام اإلسالم فال حي
اجلهل بالتحرمي مسقط لإلمث واحلكم يف الظاهر ملن خيفى عليه لقرب عهده باإلسالم وحنوه فإن : واحلكم يف الظاهر

علمه وجهل املرتب عليه مل يعذر وهلذا لو جهل حترمي الكالم يف الصالة عذر ولو علم التحرمي وجهل اإلبطال بطلت 
  .س الكالم حيرم ومل يعلم أن التنحنح واملقدار الذي نطق به حمرم فمعذور يف األصحوإن علم ان جن

ــــــ   للذواـت
  :وقد ذكر الزركشي هنا تنبيهني

لو أن رجال قتل : أن هذا ال خيتص حبقوق اهللا تعاىل بل جيري يف حقوق اآلدميني ففي تعليق القاضي حسني: أحدمها
ن مثله خيفى عليه ذلك يقبل قوله يف إسقاط القصاص وعليه الدية مغلظة قال رجال وادعى اجلهل بتحرمي القتل وكا

وهلذا قال . أن إعذار اجلاهل من باب التخفيف ال من حيث جهله: وفيما قاله القاضي نظر قويالثاين: الزركشي
ليف ويريح قلبه لو عذر اجلاهل ألجل جهله لكان اجلهل خريا من العلم إذ كان حيط عن العبد أعباء التك: الشافعي

ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعدَ {من ضروب التعنيف فال حجة للعبد يف جهله باحلكم بعد التبليغ والتمكني 
: كل مسألة تدق ويغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي وجهان: قال القاضي حسني] ١٦٥: النساء[} الرُُّسلِ

إذا نطق األعجمي بكلمة كفر أو إميان أو طالق أو إعتاق أو بيع أو : اللفظ مسقط حلكمهأصحهما نعماجلهل مبعىن 
شراء أو حنوه وال يعرف معناه ال يؤاخذ بشيء منه ألنه مل يلتزم مبقتضاه ومل يقصد إليه وكذلك إذا نطق العريب مبا 

أردت به ما يراد عند : ال األعجميلو ق. نعم. يدل على هذه العبارة بلفظ أعجمي ال يعرف معناه فإنه ال يؤاخذ
أصحهما كذلك ألنه مل يرده فإن اإلرادة ال تتوجه إال إىل معلوم أو مظنون ألنه إذا مل يعرف معىن : أهله فوجهان

أنت طالق : اللفظ مل يصح قصده ولو نطق العريب بكلمات عربية لكنه ال يعرف معانيها يف الشرع مثل قوله لزوجته



و جاهل مبعىن اللفظ أو نطق بلفظ اخللع أو النكاح ففي القواعد للشيخ عز الدين بن عبد للسنة أو للبدعة وه
وكثريا ما خيالع اجلهال من الذين ال : السالم أنه ال يؤاخذ بشيء إذ ال شعور له مبدلوله حىت يقصده باللفظ قال

  جهل ما يترتب عليه؟يعرفون مدلول لفظ اخللع ويكمون بصحته للجهل هبذه القاعدةمن علم حترمي شيءو
كل من علم حترمي شيء وجهل ما يترتب عليه مل يفده ذلك كمن علم حترمي الزنا واخلمر وجهل وجوب احلد حيد 

باالتفاق ألنه كان حقه االمتناع وكذا لو علم حترمي القتل وجهل وجوب القصاص جيب القصاص أو علم حترمي 
حترمي الطيب على احملرم وجهل وجوب الفدية جتباجلهل عذر يف  الكالم يف الصالة وجهل كونه مبطال يبطل أو علم

  :املنهيات يف حقوق اهللا تعاىل
اجلهل عذر يف حق اهللا تعاىل يف املنهيات دون املأمورات واألصل فيه حديث معاوية بن احلكم ملا تكلم يف الصالة ومل 

عليه وسلم أعرابيا بنزع اجلبة عنه وهوحمرم  يؤمر باإلعادة جلهله بالنهي وحديث يعلى بن أمية حيث أمر صلى اهللا
ومل يأمره بالفدية جلهله واحتج به الشافعي على أن من وطئ يف اإلحرام جاهال فال فدية عليه والفرق بينهما من جهة 

املعىن أن املقصود من املأمورات إقامة مصاحلها وذلك ال حيصل إال بفعلها واملنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها 
انا للمكلف باالنكفاف عنها وذلك إمنا يكون بالتعمد الرتكاهبا ومع اجلهل مل يقصد املكلف ارتكاب املنهي امتح

فعذر باجلهل فيهأما يف حقوق اآلدميني فقد ال يعذر كما لو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل املريض جيب 
ة ال ميوت فيها الشيعان عند احلبس فال القصاص يف األصح خبالف مالو حبس من به جوع وعطش ومل يعلم حباله مد

ومعجم ، ٢٠٢ -١٦/١٩٧قصاص وكأن الفرق أن أمارات املرض ال ختفى خبالف اجلوع أنظر املوسوعة الفقهية 
وفتح الغفار ، ٥٧، ٣/٥٦هتذيب األمساء واللغات : ومن مصادره، ٥٤٥، ١/٥٤٤املصطلحات واأللفاظ الفقهية 

  .١٠٣، ٣/١٠٢بشرح املنار 

: أن اهللا تعاىل يعيد األجسام بأزمنتها وأوقاهتا كما تعاد بأكواهنا وهيأهتا لورود ظاهر القرآن به يف قوله تعاىل فاحلاصل
ألن املراد بالغريية حبسب الزمان وإال فاجللود هن ] ٥٦: النساء[} كُلََّما َنِضَجْت ُجلُودُُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً غَْيَرهَا{

اليت عصت فيعاد تأليفها إذا تفرقت وأعياهنا إذا عدمتويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه  األوىل بأعياهنا إذ هي
وسلم دعا برد الشمس بعد الغروب فردت فلوال أن الوقت يعاد مل تكن صالته بعد رد الشمس أداء ومل يكن للرد 

حىت فاتته صالة العصر فصالها بعد فائدة عن علي رضي اهللا تعاىل عنه حلبسه نفسه يف حاجته عليه الصالة والسالم 
ردها أداء والقول الثاين مينع إعادهتا ملا يلزم عليه من اجتماع املنافيات كاملاضي واحلال واالستقبال وأجاب صاحب 
الراجح بأن اإلعادة على سبيل التدريج حسبما مرت يف الدنيا ال دفعية ونظري هذا اإلشكال يأيت يف إعادة األعراض 

طول والقصر والصغر والكرب والعلم واجلهل والصحة واملرض وجواب ما علمت من أن إعادهتا تدرجيية ألن منها ال
علم من قول املصنف كما بدأهم يعودون أن العبد يبعث وخيسر كما نزل من : على حكم ما قامت به يف الدنياالثاين

ملماثلة ملا ولد يقتضي أن يبعث بال أسنان وال بطن أمه ومجيع ما قطع منه يرجع له يف القيامة حىت اخلتان وال يقال ا
حلية ألنا نقول املراد ال ينقص منه شيء مما ولد فال ينايف الزيادة عما ولد به قال احلليمي وسئل بعض عمن قطعت 
يده يف حال إسالمه وارتد ومات على ردته أتبعث يده أم ال فإن قلتم باألول فيلزم أن اليد تدخل النار ومل تذنب 

قلتم بالثاين فيخالف قولكم يبعث كما ولد فاجلواب إنا حنتار األول ألن اليد تابعة للبدن والعربة يف اجلزء إمنا  وإن
قد قدمنا أن الصحيح عموم البحث حىت من ال عقاب عليه من بين آدم ولو سقطا حيث : هو مبجموع اهليكاللثالث

احليوانات والصحيح بعثه قال العالمة القرطيب يف قوله ألقى بعد نفخ الروح فيه ووقع خالف يف غري اإلنسان من 
أي اجلزاءويف صحيح مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ] ٣٨: األنعام[} ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم ُيْحَشُرونَ{: تعاىل



لى أن البهائم فدل هبذا ع ١" لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة اجلماء من الشاة القرناء: "قال
: التكوير[} وَإِذَا الُْوحُوُش ُحشَِرْت{: حتشر يوم القيامة كما قال به أبو هريرة وأبو ذر واحلسم وغريهم ويف التنزيل

  ويف رواية جعفر] ٥
  ـــــــ

  .٢٥٨٢حترمي الظلم حديث : أخرجه مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب باب: صحيح ١

يوم القيامة البهائم والدواب والطري وكل شيء من عدل اهللا يومئذ أن يأخذ حيشر اهللا اخللق كلهم "بن برقان 
غري اإلنسان من ذوي الروح ال جيري عليه : وسوى هذا ال يلتفت إليه وال يعول عليهال يقال" للجماء من القرناء
لقلم إمنا هو إلجراء بل يؤاخذ فيما بينه وبني نظريه حتقيا للعدل ال الرتكاب ذنب وجرى ا: القلم فال يؤاخذ قلنا

األحكام فالصحيح القول حبشر كل ذي روح غري اآلدمي كما قدمنا وأما اجلمادات وسائر ما حتل فيه روح فقال 
بعث الليايل واأليام واألشهر واألعوام للشهادة لإلنسان "ال تبعث اتفاقا وقال اللقاين وجاء يف احلديث : األجهوري

ا نقله األجهوري من نفي البعث حممول على أهنا ال تبعث للجزاء فال ينايف أهنا فلعل م ١" وعليه بالطاعة واآلثام
تبعث للشهادة أو للقصاص فيما بينها ملا روي من زيادة بعض الرواه ويقاد للحجر الذي ركبه حجر مثله ومن 

ل اجلنة أو النار ال يلزم من عموم البعث لسائر املوجودات أو احليوانات فقط دخو: العود الذي خدش غريهالرابع
ألن دخوهلما من خواص من شأنه التكليف بل بعد متام القصاص على ما مر يصري احليوان البهيمي ترابا سوى عشر 

منه فإهنا تدخل اجلنة براق املصطفى عليه الصالة والسالم وناقة صاحل وكبش إمساعيل وعجل إبراهيم وهدهد 
مل يبني : وحوت ابن مىت وبقرة من بر أمه يف الرخاء واحملالخلامس بلقيس ومنلة سليمان ومحار العزير وكلب الكهف

بأنه إذا صار العظم رميما ومل يبق إال عجب الذنب وهو آخر "املصنف صفة البعث وبينها العلماء كما يف احلديث 
كانوا أول سلسلة صلبه فيأمر اهللا تعاىل مبطر ينزل من حتت العرش كمين الرجال حييي اهللا اخلالئق من ذلك كما 

وجيمع اهللا األرواح يف قرن من نور فيه ثقب على عدد اخلالئق مث يأمر اهللا إسرافيل بالنفخ يف الصور مرة ثانية ""مرة
وروي عنه عليه الصالة والسالم من ٢" وتسمى نفخة البعث فتخرج كل روح مزعوجة من قربها فيحييهم اهللا

عون عاما األوىل مييت اهللا هبا كل حي واألخرى حييي هبا اهللا كل ميت ما بني النفختني أرب: "طريق أيب هريرة أنه قال
مث ينزل من السماء ماء ويف بعضها من حتت العرش كمين الرجال فينبتون كما ينبت البقل بعد فنائهم ومل يبق إال 

  عجب
  ـــــــ

الشيخني وابن  وصححه وقال على شرط، ٨٥١٩حديث ، ٤/٥٤١أخرجه احلاكم يف املستدرك  ٢مل أقف عليه ١
  .٣٧٦٣٧حديث  ٧/٥١١أيب شيبة يف املصنف 

أن النفخ يف الصور ثانيا : وذكر القرطيب١" الذنب يركب عليه مجيع أجزاء اجلسد بقدرة من أحاط بكل شيء علما
جساد إمنا يكون بعد أن يرسل اهللا ماء يقال له احليوان كمين الرجال حىت يصري فوقهم إثنا عشر ذراعا مث يأمر اهللا األ

فتنبت كنبات البقل حىت تصري كما كانت يقول اهللا تعاىل لتحي محلة العرش فيحيون مث يقول ليحي جربيل وميكائيل 
وإسرافيل فيأمر اهللا إسرافيل فيأخذ الصور مث يدعو األرواح فيؤيت هبا تتوهج أرواح املؤمنني نورا واألخرى ظلمة 

إلسرافيل انفخ نفخة البعث فتخرج األرواح كأمثال النحل قد مألت  فيأخذها اهللا تعاىل فيلقيها يف الصور مث يقول
ما بني السماء واألرض فيقول اهللا عز وجل وعزيت وجاليل لترجعن كل روح إىل جسدها فتدخل يف اخلياشيم 



فتمشي يف األجساد كمشي السم يف اللديغ مث تنشق األرض عن األجساد ويف رواية من رؤوسهم كما تنشق عن 
مأة فتطرحهم على ظهرها مث يقومون فيجيبون إجابة رجل واحد قياما لرب العاملني وحني النفخ يكون رأس الك

إسرافيل واقفا على صخرة بيت املقدس فينفخ ويقول يا أيتها النظام النخرة واجللود املتمزقة واألشعار املتمعطة أي 
َيا َوْيلََنا َمْن َبَعثَنَا {: رض عنهم وقيامهم يقول الكافرالساقطة إن اهللا يأمرك أن جتتمعي لفصل القضاء وعند انفالق األ

: فيقول اهللا تعاىل] ٥٢: يس[} َهذَا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ{: ويقول املؤمن] ٥٢: يس[} ِمْن َمْرقَِدَنا
أول من تنشق عليه األرض : السادس]٥٣: يس[} َضُرونَإِنْ كَاَنْت إِلَّا صَْيَحةً وَاِحَدةً فَإِذَا ُهمْ َجِميٌع لََدْيَنا ُمْح{

نبينا صلى اهللا عليه وسلم فهو أول من يبعث وأول وارد احملشر وأول من يدخل اجلنة ومراتب الناس يف احلشر 
متفاوتة لتفاوت األعمال فمنهم الراكب ومنهم املاشي على رجليه ومنهم املاشي على وجهه وصفة كل إنسان يف 

ته اليت مات عليها كما أجاب به احلافظ ابن حجر حني سئل عن طوهلم يف املوقف فأجاب بأنه حيشر املوقف كصف
يبعث كل عبد "كل أحد على ما مات عليه مث يكونون عند دخوهلم اجلنة على طول واحد ففي احلديث الصحيح 

  إهنم على"ويف احلديث الصحيح يف صفة أهل اجلنة  ٢" على ما مات عليه
  ـــــــ

، ٤٩٣٥يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا زمرا حديث : أخرجه البخاري كتاب تفسري القرآن باب: صحيح ١
: قال" مابني النفختني أربعون: "بلفظ، ٢٩٥٥مابني النفختني حديث : ومسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة باب

مث ينزل اهللا من السماء : "أبيت قال: الأبيت قال أربعون سنة؟ ق: أربعون شهرا؟ قال: أبيت قال: أربعون يوما؟ قال
ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من اإلنسان شيء إال يبلى إال عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب اخللق 

األمر حبسن الظن : أخرجه مسلم كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب: صحيح ٢وهذا لفظ البخاري" يوم القيامة
  .١٤٥٨٣حديث  ٣/٣٣١وأمحد . ٢٨٧٨وت حديث باهللا تعاىل عند امل

ويف عرض سبعة أذرع وهم أبناء "ويف رواية اإلمام أمحد وغريه ١صورة آدم وطول كل واحد منهم ستون ذراعا
أي " ضاعف"وتعاىل " غريها أن اهللا سبحانه"مما جيب اإلميان به وخصت به هذه األمة دون " و"٢" ثالث وثالثني سنة

من اجلن واإلنس املكلف بالفعل وغريه " لعبادة املؤمنني"اده على أصل الشيء مبثله أو أمثله كثر إذا لتضعيف الزي
ومفهوم املؤمنني أن الكفار " نعم ولك أجر: "ألن الصحيح كتب حسنات الصيب بدليل أهلذا حج يا رسول اهللا قال

ازون عليها يف الدنيا فقط ال تضاعف هلم حسنات بل اختلف هل يكتب هلم حسنات أم ال وعلى األول فقيل جي
جيازون عليها يف اآلخرة بأن خيفف عنهم العقاب الذي استوجبوه جبنايتهم غري الكفر ألن : باملال وصحة البدنوقيل

عذاب الكفر ال خيفف عنهم وال يفتر وال يغفر وإمنا وقع اخلالف يف ثواب من أسلم من الكفار على أعمال الرب اليت 
ازي عليها مضاعفة أم ال؟ والذي اختاره شيخ مشاخينا اجلهوري األول وظاهر قوله املؤمنني عملها قبل إسالمه هل جي

مجع حسنة وهي كل ما حيمد " احلسنات"مشوله للعصاة وهو كذلك ألن املؤمن إمنا يقابله الكافر ومفعول ضاعف 
اويف كالم املصنف حذف فاعله شرعا مسيت بذلك حلسن وجه صاحبها عند رؤيتها والسيئة كل ما يذم فاعله شرع

تقديره جزاء احلسنات ألن الذي يضاعف ومفهوم احلسنات أن السيئات ال تضاعف بل جزاؤها باملثل قال صاحب 
اجلوهرة فالسيئات عنده باملثل واحلسنات ضوعفت بالفضل كما ورد به القرآن وجاءت به األخبار الصحيحة فمن 

وقال ]١٦٠األنعام [} ِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَال ُيجَْزى إِلَّا ِمثْلََهاَمْن َجاَء بِالَْحَسَن{: القرآن قوله تعاىل
ومن األخبار قوله عليه ] ٢٤٥:البقرة[} َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافاً كَِثريَةً{: تعاىل

ويف  ٣" من هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إىل سبعني: "الصالة والسالم



  ـــــــ٤رواية إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية
ومسلم كتاب اجلنة وصفة نعيم ، ٦٢٢٧بدء السالم حديث : أخرجه البخاري كتاب االستئذان باب: صحيح ١

مل  ٧٩٢٠٣حديث  ٢/٢٩٥أخرجه أمحد  ٢٨٤١٢مثل أفئدة الطري حديث  يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم: أهلها باب
ومسلم كتاب ، ٦٤٩١من هم حبسنة أو بسيئة حديث : أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب: صحيح ٤أقف عليه
  .١٣٠إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة حديث : اإلميان باب

ني صالة فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتردد بني أنه تعاىل فرض على العباد مخس"ويف حديث اإلسراء 
يا حممد إين يوم خلقت : "يدي ربه موسى حىت وقف الفرض على مخس فسمع النداء من قبل اهللا عز وجل

السموات واألرض فرضت عليك وعلى أمتك مخسني صالة وال يبدل القول هي مخس خبمسني فقم هبا أنت وأمتك 
وأخرج  ١" وخففت عن عبادي وأجزي باحلسنة عشر أمثلها لكل صالة عشر صلوات إين قد أمضيت فريضيت

واحلاصل أن كثرة املضاعفة وقلتها حبسب مراتب  ٢أمحد إن اهللا يضاعف احلسنة إىل ألف ألف حسنة
كتبت  التضعيف إمنا هو يف احلسنات املفعولة ولو بواسطة فلو هم حبسنة فلم يعملها ملانع: األول" تنبيهات"اإلخالص

له واحده وجوازي عليها من غري تضعيف كما ال يكون إال إلجزاء عبادة متت فال تضعيف لتسبيح وخشوع وتكبري 
وقراءة من ركعة من صالة قطعها املصلي كما حكي عليه بعضهم اإلمجاع وظاهره ولو مل يتسبب يف قطعها وبقولنا 

له ثواهبا من غري مضاعفة كاحلسنات الفرقية ألن املضاعفة املفعولة خرجت املأخوذة يف نظري الظالمة فال تضاعف بل 
ومل يقل من عمل لإلشارة إىل أن اإلثابة مع ] ١٦٠: األنعام[} َمْن َجاَء بِالَْحَسنَِة{: األصلية املقبولة لذا قال تعاىل

} لَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلهَاَمْن َجاَء بِا{: أقل مراتب املضاعفة عشرة بقوله تعاىل: التضعيف إمنا تكون مع القبواللثاين
وظاهر اآلية أن له إحدى عشر وليس كذلك ولكن حديث اإلسراء صريح يف أن له بكل حسنة ] ١٦٠: األنعام[

من قرأ القرآن "عشرة فقط ألنه جعل اخلمس صلوات خبمسني صالة وقد تكون املضاعفة خبمسني خلرب 
ال أقول مل حرف ولكن ألف حرف والم  ٤" فله بكل حرف مخسون حسنةفاعترب به "ويف بعض العبارات ٣"بإعرابه

حرف وميم حرف قاله الغزايل واملراد بإعرابه معرفة معاين ألفاظه وليس املراد به املصطلح عليه ألن القراءة مع 
ة فله من قرأه بوضوء فله بكل حرف مخسون حسنة وإن قرأه يف الصال"اللحن ال تعد قراءة وال ثواب عليها وروي 

  وال" بكل حرف مائة حسنة
  ـــــــ

حديث ] ١٦٤: النساء[} َوكَلَّمَ اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً{: قوله: أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب: صحيح ١
بلفظ  ٢/٣٧٤أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  ٤مل أقف عليه ١٠٧٧٠٣حديث  ٢/٥٢٢أخرجه أمحد  ٧٥١٧٢

 صالة قاعدا كتبت له مخسون حسنة وحميت عنه مخسون سيئة ورفعت له مخسون من قرأ حرفا من كتاب اهللا يف"
  ...".درجة

مانع من كون القراءة مع االعتبار كالقراءة على وضوء فال خمالفة بني الروايتني مما له الثواب من غري هناية يف 
احلكمة يف تضعيف : لثالثاملضاعفة الصائم احتسابا والصابر على ما أصابه وعلى طاعته وعلى ترك املعصيةا

احلسنات لئال يصري العبد مفلسا إذا اجتمع مع خصمائة يوم القيامة فتدفع له واحدة من حسناته وتبقى له تسعة 
فمظامل العباد تويف من أصول حسناته وال توىف من التضعيفات ألهنا فضل اهللا تعاىل فال تتعلق هبا العباد بل يدخرها 

اومثله حديث كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به فإن معناه أنه ال يؤخذ يف إذا أدخله اجلنة أثابه هب



مظامل العباد خبالف غريه من األعمال بل إذا مل يبق إال الصوم يتحمل اهللا عنه ما بقي من املظامل ويدخله اجلنة ومما 
تان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان كلمتان خفيف: "يبقى لصاحبه كثواب الصوم ما يف عدة احلصن احلصني

للرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم من قاهلا مع أستغفر اهللا العظيم وأتوب إليه كتبت له كما قاهلا مث 
الثواب اجملازي به : الرابع"علقت بالعرش ال ميحوها ذنب عمله صاحبها حىت يلقى اهللا يوم القيامة خمتومة كما قاهلا

من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك : "لى احلسنة جيوز أن تضاعف أفراده قال القرطيب يف شرح مسلم يف حديثع
له له امللك وله احلمد كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة وحمى عنه مائة سيئة وكانت له حرز من 

يح فيم ذكرنا ومن هذا املعىن ما قاله احلطاب وهو صر ١" الشيطان بقية يومه مث تضاعف كل حسنة من املائة بعشر
أن الصالة يف مجاعة مبائتني ومخسني حسنة فإن كانت يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبمائيت ألف 

قد قدمنا أن التضعيف من خصوصيات هذه األمة وليست له غاية وإن : ومخسني ألفا واهللا يضاعف ملن يشاءاخلامس
أي عفا على جهة التفضل " صفح"من اهللا به وجيب على كل مكلف اعتقاده أنه سبحانه وتعاىل  مما" و"كان له أقل

أي عنهم أي مجع عباده ولو كفارا خالفا ملا يومهه ظاهر كالمه من قصره على املؤمنني بالتوبة وهي " هلم"والكرم 
  لغة الرجوع من تاب يتوب إذا رجع يستعمل فعلها بالتاء

  ـــــــ
فضل التهليل والتسبيح والدعاء حديث : رجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار بابأخ: صحيح ١

٢٦٩١  

املثناة فوق وباملثلثة وبالنون وباهلمز من أوله فيقال تاب وثاب وناب وأناب وآب إذا رجع ويسند إىل اهللا وإىل العبد 
مث تاب عليهم ليتوبوافإذا أسند إىل العبد أريد به ] ١٢٢: طه[} َهَدىثُمَّ اجَْتَباُه َربُُّه فََتاَب َعلَْيِه َو{: قال تعاىل

رجوعه عن الزلة إىل الندم وإذا أسند إىل اهللا أريد به رجوع لطفه ونعمته إىل عبده وحقيقتها اصطالحا وشرعا الندم 
ا فيه من الصداع على املعصية من حيث هو معصية مع عزم أن ال يعود إليها إذا قدر فمن ندم على شرب اخلمر مل

أو إلضاعة املال مل يكن تائبا وقولنا مع عزم أن ال يعود زيادة تقرير ألن النادم على األمر ال يكون إال كذلك 
وقولنا إذا قدر ألن من سلب القدرة على الزنا مثال وانقطع طمعه من عود  ١" الندم توبة"ولذلك ورد يف احلديث 

على ما فعل وتصح توبته بإمجاع املسلمني كما يفهم من كالم اآلمدي وأما الندم القدرة إليه فيكفي يف توبته الندم 
خلوف النار أو للطمع يف اجلنة فهل يكون توبة فيه تردد مبين على أن ذلك هل يكون ندما عليها لقبحها مع غرض 

كما إذا كان الغرض آخرواحلق أن جهة القبح إن كانت حبيث لو انفردت لتحقق الندم فتوبة وإال فال تكون توبة 
جمموع األمرين وجرى اخلالف يف قبول التوبة عند املرض والظاهر من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم قبوهلا ما مل 

تظهر عالمات املوت وحقيقة الندم حتزن وتوجع على الفعل ومتين كونه مل يقع وقال النووي التوبة ما استجمع ثالثة 
يندم على فعلها وأن يعزم عزما جازما أن ال يعود إىل مثلها أبدا فإن كانت املعصية شروط أن يقلع عن املعصية وأن 

تتعلق بآدمي فلها شرط رابع وهو رد املظامل إىل أهلها أو حتصيل الرباءة منه وأصلها الندم وهو ركنها األعظم وإذا مل 
إال برد املظامل إىل أهلها فإن عجز لفقده أو يرد املظامل مع اإلمكان فصحح اإلمام توبته مع اجلمهوروقيل إهنا ال تصح 

لغيبة صاحبها أو موته يربأ بتصدقه به عنه إن أمكنه وإال فعليه بتكثري حسناته والتضرع إليه أن يرضى عنه خصمه 
ويف الغيبة والشتم والتفكري والتبديع بتكذيب نفسه عنده إن مل خيش فتنة . ومن القتل بتمكينه نفسه من القصاص

  لك ال يشترط وعن اإلسنوي يف بعض كتبه وكذلك السنوسي يف بعض مؤلفاته التوبة من الغصبوقال ما
  ـــــــ



. ٣٥٦٨حديث ، ١/٣٧٦وأمحد ، ٤٢٥٢ذكر التوبة حديث : أخرجه ابن ماجة كتاب الزهد باب: صحيح ١
  .٦٨٠وانظر صحيح اجلامع 
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لقريواين: كتاب  بن أيب زيد ا ا لة  على رسا لدواين  كه ا لفوا   ا
لنفراوي: املؤلف  بن سامل ا غنيم  بن   أمحد 

والسرقة واحلرابة وحنو ذلك يشترط يف صحتها رد املغصوب املوجود الذي مل يتعلق بالذمة وأما ما يتعلق هبا 
وإمنا هو واجب آخر مستقل بنفسه الستهالكه فرد عوضه ليس بشرط يف صحة التوبة من الغصب عند اجلمهور 

حيتاج لتوبة وميكن محل كالم اإلمام املتقدم الذي نسبه للجمهوري من تقريره إال يف شرحهوال يشترط يف صحتها 
رد املظامل إال أن تكون املعصية اليت تاب منها من املظامل فال د من ردها مع القدرة ويؤيد هذا ما يأيت عن إمام 

وهو ما إذا تاب الغاصب من الغصب فال بد من رد الذات املغصوبة وأيضا لو مل يرد األعيان احلرمني بل هو عينه 
مع قيامها مل يصدق عليه اإلقالع يف احلال الذي هو من مجلة أركاهنا قال يف شرح املقاصد مث املعصية الذي يتوب 

ر عند الزحف وترك األمر باملعروف منها إن كانت يف خالص حق اهللا تعاىل فقد يكفي الندم كما يف ارتكاب الفرا
وقد يفتقر إىل أمر زائد كتسليم النفس يف الشرب وتسليم ما وجب يف ترك الزكاة وإن تعلقت حبقوق العباد لزم مع 
الندم رضا العبد أو بذله إليه إن كان الذنب ظلما كما يف الغصب وقتل العمد ولزم إرشاده إن كان الذنب إضالال 

ن كان إيذاء كما يف الغيبة وال يلزم تفصيل ما اغتابه به إال إذا بلغه على وجه أفحش ولكن له واعتذاره إليه أ
التحقيق أن هذا الزائد واجب آخر عن التوبة لقول إمام احلرمني أن القاتل إذا ندم من غري تسليم نفسه للقصاص 

تستدعي توبة وال تقدح يف  صحت توبته يف حق اهللا تعاىل وكان منع نفسه من مستحق القصاص معصية متجددة
التوبة من القتلوهذا خبالف توبة الغاصب من غصبه فإهنا ال تصح إال برد املغصوب املوجود ألنه ال يصح الندم عليه 

التوبة واجبة شرعا على : األول" تنبيهات"مع إدامة اليد على املغصوب ففرق بني القتل والغصب قاله إمام احلرمني
نا كان أو كافرا وال جيوز تأخريها ولو كان الذنب صغرية فمن أخرها عصى فيجب عليه الفور على كل مكلف مؤم

: توبتان دل على وجوهبما الكتاب والسنة وإمجاع األمة وتوبة الكافر إسالمة وتقبل توبة الكافر قطعا لقوله تعاىل
اإلسالم جيب ما : "وقال عليه الصالة والسالم] ٣٨: األنفال[ }قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنَتهُوا ُيْغفَرْ لَُهْم َما قَْد َسلََف{
  أي يقطعه وهل يشترط مع اإلميان الندم على الكفر وبه قال اإلمام ١" قبله

  ـــــــ
  .١٨٠٦٩حديث  ٩/١٢٣والبيهقي يف الكربى  ١٧٨٤٦حديث  ٤/٢٠٤أخرجه أمحد : رجاله ثقات ١

} قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنَتهُوا ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف{: قالعهقال تعاىلأو ال وبه قال غريه ألن كفره ممحو بإميانه وإ
َوُهوَ {: وأما توبة املؤمن العاصي فقيل تقبل قطعا وقيل ظنا مع اإلتفاق على قبوهلا شرعا لقوله تعاىل] ٣٨: األنفال[

إذا أذنب التائب هل تعود عليه ذنوبه أم ال الصحيح ال تعود : الثاين]٢٥: الشورى[} الَِّذي َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَبادِِه
وظاهره ولو عاد مبجلس التوبة ولكن جيدد توبة ملا اقترف وإذا تاب من بعض الذنوب دون بعضها فصحح بعض 

: الثالثالشيوخ قبول توبته مع اإلصرار على البعض اآلخر بدليل صحة إميان الكافر مع إدامته شرب اخلمر أو الزنا
ال يشترط يف صحة التوبة تعيني الذنب إذا تاب من البعض وتصح التوبة من الذنوب إمجاال ولو مل يشق عليه التعيني 
خالفا لبعض شراح هذا الكتاب وما قدمناه من وجوب تعيني ما اغتابه به إذا بلغه على وجه أفحش منه وإن ذكره 

ب التفصيل مع اإلبراء مطلقا كما أن مذهبهم أن التوبة ال بعض الشراح ليس مذهبا للمالكية بل عندهم ال جي
تسقط احلدود وال التعازير إىل حد احلرابة من حيث هو حدها ويستحب التفصيل للمغتاب من غري وجوب عليه 



إذا اقتص من القاتل هل يكون القصاص مبجرده كفارة أو ال : وليس يف ذلك حتليل حرام بل إسقاط احلق املربئالرابع
معه من التوبة قال احلافظ ابن حجر مذهب اجلمهور أن إقامة احلد كفارة للذنب ولو مل يتب احملدود وقيل ال بد  بد

من التوبة والصواب أن القصاص كفارة ومسقط حلق املقتول يف اآلخرة خالفا ملن قال الساقط حق الويل وحق 
ل ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل بدليل احلديث الذي بل حقه وصل إليه وأي حق فإن املقتو: املقتول باققال ابن حجر

ال مير القتل بذنب إال حماه ولوال القتل ما كفرت "ويف آخر  ١" السيف حماء للخطايا"صححه ابن حبان وغريه 
يشترط يف صحة التوبة صدورها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغرهبا فإن احلق إن من : اخلامس٢" ذنوبه

  يوم القيامة ال تقبل توبة أحد من الكفار إال لعذر كما يف حديث يوم الطلوع إىل
  ـــــــ

  .مل أقف عليه ٤٦٦٣٢حديث ، ١٠/٥٢٠أخرجه ابن حبان  ١

أخرجه الطرباين واحلاكم وهو  ١" فمن يومئذ إىل يوم القيامة ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل"ابن عمر 
ث القرطيب ال نعول عليه عند األشاعرة وأما عند املاتريدية فإمنا يشترط عدم نص يف حممل النزاع قاله احلافظ وحب

الغرغرة يف الكفر دون املؤمن العاصي فتقبل توبته عمال باالستصحاب ولو غري معذور وقولنا يف الكافر إال لعذر 
مث أبدل من هلم . سبقألن املعذور جلنون أو صبا يصح إسالمه ولو بعد طلوع الشمس من مغرهبا كما ذكرناه فيما 

قوله عن كبائر السيئات الشتماهلم عليها وهو من إضافة الصفة إىل املوصوف واألصل عن السيئات الكبائر وسيأيت 
بياهنا واملعىن أن مما جيب اعتقاده أن اهللا تعاىل جتاوز عن مجيع عباده بترك مؤاخذهتم بذنوهبم بسبب توبتهم منها على 

ر كالم املصنف أن الكبائر ال يكفرها إال التوبة واحلق أن التكفري ال ينحصر يف التوبة وجه الفضل واإلحسان وظاه
بل جيوز عقال وشرعا أن يصفح عنها ويكفرها عن عبده مبحض فضله ولو مل يتب وإذا كان يصفح بالتوبة عن كبائر 

أي سترها " الصغائر"الذنوب " مهل"السيئات فصغائرها باألوىل أن مكفراهتا كثرية ولذا قال وغفر سبحانه وتعاىل 
إِنْ َتْجتَنُِبوا كَبَاِئَر َما تُْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّرْ {: قال تعاىل" باجتناب الكبائر"وأخفاها عن مالئكته وترك مؤاخذة فاعلها 

ال ما خيص عدم  أي الصغائر واملراد باجتناهبا ما تشمل التوبة منها بعد ارتكاهبا] ٣١: النساء[} َعْنكُْم سَيِّئَاِتكُْم
مقارفتها أصال وأما اجتناهبا بعد ارتكاهبا بغري توبة فال تغفر به الصغائر فظاهر القرآن واملصنف غفران الصغائر 

باجتناب الكبائر سواء كانت الصغائر مقدمات للكبائر ومتعلقة هبا أم الفمن قبل فما حمرما عليه وجتنب شرب اخلمر 
كون الصغائر مقدمات للكبائر واعلم أنه كما تغفر الصغائر باجلتناب الكبائر تغفر مثال غفرت قبلته خالفا ملن شرط 

: بنحو الصوم والوضوء وبصالة اجلمعة وبالصلوات اخلمس ملا رواه أبو هريرة من قوله عليه الصالة والسالم
ائر وأما إذا مل جتتنب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكب"

الكبائر فال يكفر هبذه املذكورات إال الصغائر وأما الكبائر املفعولة يف تلك املدة فال يكفرها إال التوبة أو حمض 
  وليس املراد أنه عند عدم اجتناب الكبائر ال تكفر املذكورات شيئاـــــــ" العفو
  .عبد اهللا بن عمرو من حديث ٨٥٢٦حديث  ٤/٥٤٥أخرجه احلاكم يف املستدرك  ١

واحلاصل أن الصغائر تكفر مبا ذكر حيث مل يصر عليها اجتنبت الكبائر أم ال خالفا ملا نقله ابن عطية عن مجهور 
أهل السنة من أن تكفري األعمال الصاحلة للصغائر مشروط باجتناب الكبائر فإن مل جتتنب مل تكفر شيئا والذي عليه 

تأويل احلديث بأن معناه أنه إذا كان هناك كبائر ال يكفرها إال التوبة أو فضل احلذاق عدم االشتراط وقد علمت 
اهللا ال الوضوء والصالة وليس املراد أنه مع الكبائر ال يكفر شيء كما حرره النووي رمحه اهللا هكذا قوله اللقاين 



وقوله عليه اصالة ]١١٤: هود[} ئَاِتإِنَّ الَْحَسَناتِ ُيذِْهْبَن السَّيِّ{: ومن املكفرات فعل احلسنات لقوله تعاىل
ومن املكفرات حصول املصائب لإلنسان واملؤملات ملا رواه مسلم يف  ١" وأتبع السيئة احلسنة متحها: "والسالم
ال : "ويف رواية ٢" ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إال رفعه اهللا هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة: "صحيحه

ففي األحاديث الداللة على تكفري ٣" ب حىت الشوكة يشاكها إال كفر به من ذنوبهيصيب املؤمن وصب وال نص
اخلطايا باألمراض واألسقام ومصائب الدنيا ومهومها وما ثقل على اإلنسان مشقته وهبا حيصل لإلنسان رفع درجات 

ماء أن املذكورات تكفر وهذا هو الصحيح الذي عليه مجاهري العلماء ومقابله لبعض العل: وزيادة حسناتقال النووي
اخلطايا فقط وال حيصل هبا رفع درجات وال كتابة حسنات ولعل هذا القائل مل يطلع على األحاديث الدالة على 

حصول مجيع ذلك وما قدمناه من تكفري املذكورات لصغائر الذنوب عام فيمن صرب عليها ومن مل يصرب لكن الصابر 
وهو املتسخط الذي مل يرض بالقضاء قد يعود عليه الذي كفر باملصيبة أو  جيتمع له التكفري واألجر وغري الصابر

املرض ومبا قررنا علم أن احلق جواز الدعاء للمريض ولكل مصاب بنحو جعل اهللا ذلك لك كفارة جلواز الدعاء مبا 
ظاهر : األول "تنبيهات"علمت السالمة منه وأيضا ألن قصد الداعي أن ال حيصل من املصاب ماخيل بثواب املصيبة

  القرآن غفران الصغائر مبجرد اجتناب الكبائر من غري توقف على
  ـــــــ

، ٥/١٥٣وأمحد ، ١٩٨٧ما جاء يف معاشرة الناس حديث : أخرجه الترمذي كتاب الرب والصلة باب: حسن ١
ثواب : أخرجه مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب باب: صحيح ٩٧٢وانظر صحيح اجلامع ، ٢١٣٩٢حديث 

ما جاء يف : أخرجه البخاري كتاب املرض باب: صحيح ٢٥٧٢٣ملؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن حديث ا
  .٥٦٤٢كفارة املرض حديث 

قصد االمتثال وإن كان قصد االمتثال حيصل به اخلالص من عهدة الكبرية والثواب خبالف الترك اجملرد عن قصد 
قط دون ثواباالمتثال خالفا ملن شرط يف تكفري الصغائر باالجتناب االمتثال فإنه خيرج به املكلف من عهدة الكبرية ف

كالم املصنف صريح يف إنقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر وهو قول اجلمهور خالفا ملن قال : قصد االمتثااللثاين
صغرية كلها كبائر وما مسي منها صغريا فبالنسبة ملا هو أكرب منه قال صاحب اجلوهرة مث الذنوب عندنا قسمان 

كبرية فالثاين منه املتاب واجب يف احلال وال انتقاض إن يعد للحالووقع خالف يف عد الكبائر واحلق عدم حصر 
: الكبائر يف عدد وإمنا وقع االقتصار على السمع يف رواية أيب هريرة عند مسلم يف قوله عليه الصالة والسالم

الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال : "؟ قاليا رسول اهللا وما هن: قيل" اجتنبوا السبع املوبقات"
لكوهنا من أفحش  ١" باحلق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتوايل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات

الكبائر مع كثرة وقوعها وميل النفس إليها وارتكاب املكلف هلا وكما أن الصحيح عدم حصرها بالعد فالصحيح 
عدم ضبطها باحلد بل يعتمد يف ذلك على نص العلماء على التعيني وإمنا مل ينص اهللا على أعياهنا ليكون العبد ممتنعا 

من مجيعها خمافة أن تكون من الكبائر كما أخفى ليلة القدر ترغيبا له يف انتظارها وساعة يوم اجلمعة واسم اهللا 
ل اليوم وبكل اسم من امسائه وعلى االعتقاد يف كل األعظم والويل من الناس للحرص على الدعاء يف ك

أ عظم الكبائر الكفر ويليه قتل العمد العدوان وقيل تعمد الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه : الناسالثالث
وسلم بناء على ما قاله إمام احلرمني من كفره بالكذب عليه وما عدا ذلك ختتلف مراتبه حبسب املفاسد املترتبة عليه 

الزنا والسرقة واخليانة يف الكيل والغيبة والنميمة وترك الصالة مجلة وكذا تأخريها عن وقتها أو تقدميها أو من غري ك
مسوغ شرعي وكضرب املسلم بغري حق وسب من مل جيمع على نبوته أو ملكيته مثل اخلضر وهاروت وماروت 



منها على ما يتوهم كونه كبرية مع كونه صغرية وكتمان الشهادة وقبول الرشوةوالصغرية أفرادها كثرية ولننبه 
ــــــ   كقبلة األجنبيـة

  .٨٩بيان الكبائر وأكربها حديث : أخرجه مسلم كتاب اإلميان باب: صحيح ١

ولعن املعني ولو هبيمة وكذب على غري األنبياء مبا ال حد فيه وال إفساد بدن وال مال وال ضرورة وهجر املسلم ولو 
فوق ثالثة أيام والنوح واجللوس مع الفاسق الذي ال يناسب والنجش واالحتكار املضر وبيع  تعريضا وهجر املسلم

ما علمه معيبا كامتا عيبه والغش واخلديعة والصغرية تنقلب كبرية باإلصرار عليها والتهاون هبا والفرح هبا وصدورها 
غفران الصغائر : زم على العود إليهالرابعمن عامل فيقتدي به فيها وحقيقة اإلصرار على الذنب اإلقامة عليه والع

باالجتناب املذكور قطعي وقيل ظين وعلى األول بعض املعتزلة والفقهاء واحملدثني وعلى الثاين أئمة الكالم ولكل 
دليل وحيصل غفران الصغائر ولو باجتناب كبرية واحدة على الظاهر قاله األجهوري ورمبا يعارضه تفسري االجتناب 

ارقة الكبرية أو بعد التوبة منها إن صدرت منه ألنه إن ارتكب كبرية وتاب منها مل يصدق عليه بأنه عدم مف
: االجتناب إن ارتكب أخرى ومل يتب بل الظاهر من اآلية عدم اإلصرار على الكبرية ولو واحدة وحررهاخلامس

لكبائر والكبائر ال يكفرها إال نشأ سؤال مما قدمنا ومن كالم املصنف حمصله إذا كانت الصغائر تكفر باجتناب ا
التوبة أو حمض العفو فماذا يكفره حنو الوضوء وأحسن األجوبة ما قاله السيد يوسف بن عمر أن الذنوب 

كاألمراض واألعمال الصاحلة كاألدوية فكما أن لكل نوع من أنواع األمراض نوعا من أنواع األدوية ال ينفع يف 
إن من الذنوب ذنوبا ال : "زيع ذلك موكول إىل علم اهللا ويشهد هلذا حديثغريه كذلك املكفرات مع الذنوب وتو

وأما من ال صغائر له وال كبائر فيحصل له هبا " يكفرها صوم وال صالة وال جهاد وإمنا يكفرها السعي على العيال
ث فيه رفع درجات وأما من له حمض كبائر وفعل بعض تلك املذكورات فقال بعض الشيوخ فتتشطر كبائره وحب

بعض العلماء قائال ال بد لكبائره من التوبة إال أن يتفضل اهللا عنه بالعفو والقول بالتشطري ال دليل عليه وهذا ال 
قد قدمنا أن الصغائرتكفر باحلسنات وباألعمال الصاحلة كالصلوات واحلج وهذا مع بقاء : جمال للرأي فيهالسادس

ن كبائره يعفو اهللا عنه وأن اجملتنب للكبائر ال يعاقب على صغائره ذكر ثواهبا املرتب عليها وملا قدم أن التائب ع
حكم من عمل الكبائر غري املكفرة غري مستحل هلا ومات من غري توبة وتعرف مسألته مبسألة صاحب الكبرية فقال 

أي إرادته سبحانه أي راجعا إىل مشيئته " من الكبائر صائرا"من عصاة املؤمنني " من مل يتب"سبحانه وتعاىل " وجعل"
  وتعاىل فال يقطع له بعفووال عقاب بل هو حتت مشيئة اهللا وعلى تقدير عقوبته يقطع له بدخول اجلنة وبعدم

ومن ميت ومل يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه خالفا : اخللود يف النار هذا مذهب أهل احلققال صاحب اجلوهرة
: النساء[} َمْن يَْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه نَاراً خَاِلداً ِفيهَاَو{: للمعتزلة القائلني بتخليده يف النار لظاهر

وخالفا للمرجئة القائلني بأنه ال يضر مع اإلميان معصية وخالفا للخوارج القائلني بتخليد صاحب الكبرية ] ١٤
بأن املراد باخللود طول اإلقامة ال الدوام مث استدل على  والصغرية يف النار وال إميان له وأجيب عما متسك به املعتزلة
أي ال ] ٤٨: النساء[} إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيشَْرَك{: كون صاحب الكثرية الذي مل يتب حتت املشيئة بقوله تعاىل

ذلك أي ما  يستر اإلشراك به ألنه بت احلكم على خلود عذاب الكفر بسائر أنواعه ويغفر كرما وفضال ما دون
دون الكفر من الذنوب ولو الكبائر ملن يشاء ومن أراد تعذيبه على معصية فقراره اجلنة ألنه ال خيلد يف النار إال 

َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمنْ {: الكافر وإمنا مل يقطع له بالعفو لئال تكون الذنوب يف حكم املباح وال بالعقوبة لقوله
لكن جيب اعتقاد تعذيبه بعض غري معني من كل صنف من أهل الكبائر تنفيذا للوعيد  ]٤٨: النساء[} َيَشاُء



لوجوب صدق إيعاده تعاىل ويكفي نعوذه ولو فيواحد من كل صنف من أهل الزنا وواحد من احملاربني وجيب اعتقاد 
د جمتنب فاآلية مفيدة إخراجه وإدخاله اجلنة بعد ذلك قال يف اجلوهرة وواجب تعذيب بعض ارتكاب كبرية مث اخللو

عدم غفران الكفر وال يشكل على الغفران ختلف الوعيد وقد قال : ألمرين كون صاحب الكبرية حتت املشيئةالثاين
وال شك أنه أوعد العاصي بالعقوبة ألن العفو بعد اإليعاد بالعقوبة ] ٤٧: احلج[} َولَْن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعدَُه{: تعاىل

ما : األول" تنبيهات"لوفاء مبا وعد به الطائع من الثواب فإنه جيب تنزه الباري عنه ألنه خبلحمض كرم خبالف عدم ا
ذكره املصنف من أن من مل يتب من الكبائر حتت املشيئة مقيد مبا إذا مل تكفر بغري التوبة كاحلد واحلج املربور إن 

من حج ومل يرفث ومل يفسق : "اهللا عليه وسلمالصحيح يف احلد أنه جابر واحلج مكفر حىت الكبائر لظاهر قوله صلى 
قال ابن حجر أي صار بال ذنب وهذا كالصريح يف غفر الكبائر سوى ما يف  ١" خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

  ذمته من الصلوات
  ـــــــ

والترمذي كتاب  ١٣٥٠يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة حديث : أخرجه مسلم كتاب احلج باب: صحيح ١
  .١٠٢٧٩حديث ، ٢/٤٨٤وأمحد  ٨١١ما جاء يف ثواب احلج والعمرة حديث : باحلج با

والكفارات وحقوقا اآلدميني من زنا وغريه ألن هذه ال يسقطها حد وال غريه ألن املكفرات إمنا تسقط إمث خمالفة اهللا 
ا أو مل يسلم القول بأن تعاىل فلعل يف كالم املصنف حذفا تقديره وجعل من مل يتب من الكبائر ومل حيصل منه مكفر هل

احلدود جوابر وال القول بتكفري احلج للكبائر فال يعترض عليه بإمهال هذا القيد الثاين ظاهر كالم املصنف أن من 
عليه صغائر ومات قبل تكفريها بتوبة أو بغريها ليس حتت املشيئة وهو كذلك إذ نقل الشاذيل عن بعض مشاخيه أن 

ا املستحل للمعاصيواملؤمن الطائع يف اجلنة بإمجاع والعاصي يسأل وال يعاقب والعاصي الكافر يف النار بإمجاع وكذ
جرى خالف فيمن مات زمن الفترة أو مل : بالكبائر التائب يف اجلنة بإمجاع وغري التائب يف املشيئة كما تقدمالثالث

يع يف املشيئة خبالف أوالد املسلمني ففي تبلغه دعوة نيب أو بلغ جمنونا ودام على جنونه وكذا أوالد الكفار فقيل اجلم
اجلنة اتفاقا وأهل الفترة هم األمم الكائنة بني أزمنة الرسل ومل يرسل إليهم األول وال أدركهم الثاين يشمل ما بني 

  :حممد وعيسى عليهما الصالة والسالم إال أن هؤالء على ثالثة أقسام
أم ال كقس بن ساعدة األيادي وزيد بن عمرو بن نفيل ممن  من عرف اهللا بالعقل دخل يف شريعة كورقة بن نوفل

تنصر يف اجلاهلية وحكم هذا القسم أن أصحابه ناجون على الصحيح ومثابون كما صرح به صاحب الشرعوثاين 
من بدل وغري ومل يوحد وشرح أحكاما كعمرو بن حلي سن للعرب عبادة األصنام وسيب السوائب وحبر : األقسام

من مل يشرك ومل يوحد وال دخل يف : هذا القسم استحقاق العقاب كما نطق به القرآنوثالث األقسامالبحائر وحكم 
شريعة بل فىن عمره على حني غفلة وهؤالء هم أهل الفترة حقيقة وحكمهم عدم استحقاق الثواب والعقاب وهم 

األكرب بأن أبوي النيب صلى اهللا عليه  يف املشيئة وال يوصفون بإميان وال كفروما قيل من أن أبا حنيفة صرح يف الفقه
وسلم ماتا على الكفر هو مبين على القول بوجوب املعرفة بالعقل نعم إن ورد نص صحيح أن اهللا أحيامها وآمنا به 

هُ فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَّ{: صلى اهللا عليه وسلم وجب القول به وقد ورد النص بأن أبا إبراهيم مات على الكفر لقوله تعاىل
واحتج بعض : والقول بأنه كان عمه عدول عن الظاهرقال العالمة األجهوري] ١١٤: التوبة[} َعُدوٌّ ِللَِّه َتَبرَّأَ ِمنُْه

  مشاخينا إىل ترجيح القول بأن أهل الفترة ناجون



وال تعذيب قبلها  فيكونون يف اجلنة وكذلك أبوي النيب صلى اهللا عليه وسلم ناجيان وليسا يف النار باملوت قبل البعثة
ودخول اجلنة ال ينال بعمل وإمنا هو مبحض ] ١٥: اإلسراء[} َوَما كُنَّا مَُعذِّبَِني َحتَّى َنْبَعثَ َرُسوالً{: لقوله تعاىل

الفضل والنار إمنا تكون للكافر والعاصي ومن مات قبل البعثة مل يتصور عصيانه وأيضا أطبقت األئمة األشاعرة من 
ول على أن من مات ومل تبلغه الدعوة ميوت ناجيا ال عقاب عليه وال ثواب هلوملا قدم أن من مل أهل الكالم واألص

يتب من الكبائر حتت مشيئته تعاىل وكان يتوهم أن من شاء عقوبته ال خيرج من النار قال ومن عاقبه سبحانه وتعاىل 
ده على املكلف أن اهللا إذا أدخل املؤمن النار بناره أخرجه منها بإميانه فأدخله به جنته واملعىن أن مما جيب اعتقا

لعصيانه ال بد وأن خيرجه منها بسبب إميانه وجيعل قراره اجلنة والنار مؤنثة وهي جسم لطيف حمرق حبكم العادة ال 
بقوة وال بطبيعة وإضافتها إىل الضمري من إضافة املخلوق للخالق وخص العقاب هبا وإن كان جيوز عقابه بغريها ألن 

عقاب هبا أعظم ومعلوم أن عقاب أهل النار متفاوت حبسب تفاوهتم يف املعاصي فمنهم من يعذب حلظة ومنهم من ال
يعذب ساعة ومنهم من يعذب يوما ومنهم من يعذب سبعة اآلف سنة وهو آخر من يبقى يف النار واختلف فيه فقيل 

: ع هي دار الثواب ويقال هلا الدار اآلخرةفإن قيلهناد وقيل رجل يقال له جهينة واجلنة يف اللغة البستان ويف الشر
وال : قيل" لن يدخل اجلنة أحد بعمله: "مل جعل املصنف اإلميان سببا لدخول اجلنة والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أو نقول السبب إميانه مع رمحة اهللا : فاجلواب أن نقول١" وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته: "أنت يا رسول اهللا؟ قال
اإلميان ال يطلق عليه لفظ عمل إال على جهة الندور والغالب إطالقه على أعمال اجلوارح وميكن أن يقال إن الباء 
يف إميانه للبدل أي بدل إميانه وهذا ال يفيد كون اإلميان سببا يف دخول اجلنة فال خيالف قوله عليه الصالة والسالم 

أجاب به يف املعىن عن معارضة احلديث لقوله ادخلو اجلنة مبا كنتم تعملون  لن يدخل اجلنة أحد بعمله وهذا حنو ما
قاله األجهوري رمحه اهللا تعاىل ويل وقفة هي هذا اجلواب ألن البدل معناه العوض وهو مناف لكون الدخول مبحض 

  الفضل فلعل الصواب جعل الباء للمصاحبة وقيل إمنا ذكر اإلميان لدفع توهم دخول الكافر يف
  ـــــــ
ومسلم كتاب صفة القيامة . ٥٦٧٣متين املريض املوت حديث : أخرجه البخاري كتاب املرضى باب: صحيح ١

  .٢٨١٦لن يدخل اجلنة أحد بعمله بل برمحة اهللا حديث : واجلنة والنار باب

املخرج من النار ومن عاقبه بناره أخرجه منها فأدخل جنته ألن لفظ من عام فلما زاد لفظ بإميانه دل على أن : قوله
سيأيت الكالم على اجلنة : األول" تنبيهات"إمنا هو املؤمن ويدخل يف كالم املصنف كل صاحب كبرية من املؤمنني

الضمائر املستترة يف عاقب وأخرج وأدخل عائده على اهللا تعاىل وأما الضمائر : والنار وحملهما وأنواعهماالثاين
على من ألن لفظها مفرد مذكر ومعناها خمتلف مث ذكر الدليل على خروج املنصوبة واجملرورة بإميان فهي عائدة 

أي " مثقال"من املؤمنني بقلبه أو غريه من اجلوارح " يعمل"شرطية وشرطها " ومن: "عصاة املؤمنني من النار بقوله
جواب أي من خري فهو منصوب على التمييز واخلري كل ما حيمد فاعله شرعا والشر عكسه و" ذرة خريا"زنة 

الشرط يره أي ير جزاءه واإلميان عمل خري وعد اهللا جبزائه ووعده حق البد من إجنازة ومعلوم أن جزاء اخلري إمنا 
يكون يف دار اجلزاء وهي اجلنة وذلك إمنا يكون بعد اخلروج من النار ملن دخلها وال يتصور أن يرى جزاء اخلري قبل 

" تنبيهات]"٤٨: احلجر[} َوَما ُهْم ِمْنَها بُِمخَْرجَِني{: نها قال تعاىلدخول النار ألن الذي يدخل اجلنة ال خيرج م
قيدنا املؤمنني ليتم االستدالل على دخول اجلنة بعد اخلروج من النار وأما الكافر فال يتصور خروجه من : األول

الدنيا بالتنعيم ومعافاة النار بل وال دخوله جنه وما عمله من اخلري الذي ال يتوقف على نية فقيل جيازي عليه يف 
البدن وكثرة الولد وقيل يف دار العذاب بتخفيف عذاب غري الكفر عنه ألن الصحيح من مذهب مالك كغريه إن 



اآلية وأما اإلميان فمخاطبون به اتفاقا ] ٤٢: املدثر[} َما َسلَكَكُْم ِفي َسقََر{: الكفار خماطبون بفروع الشريعة بدليل
اآلخرة على عمل اخلري إال مجاعة خمصوصة جاء فيها النص منهم حامت الطائي لكرمه ملا ورد  وقيل ال جيازي منهم يف

إن اهللا قد رفع عن أبيك العذاب األليم بسبب : "أنه ملا أسلم ولده عدي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ومنهم أبو ٢" اهللا عليه وسلم أعتقهاملا بشرته أمته ثويبة بوالدة رسول اهللا صلى "ومنهم أبو هلب ألنه ١" سخائه

نعم أين وجدته يف : "طالب فإنه ملا مات قال العباس يا ابن أخي إن أبا طالب كان يعولك ويكفيك أينفعه ذلك قال
  ٣" ضحضاح من النار ولو ال أنا لكان يف أسفل الدركات من النار

  ـــــــ
شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب : ميان بابأخرجه مسلم كتاب اإل: صحيح ٣مل أقف عليه ٢مل أقف عليه ١

  .٢٠٩طالب حديث 

وغري ذلك } َوقَدِْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوراً{: وأما غري هؤالء الثالثة فقد قال تعاىل يف حقهم
ولعل التخفيف احلاصل هلؤالء اجلماعة إمنا هو  واحلق أن التخفيف عن أيب طالبٍ إمنا هو بالشفاعة،: قال ابن ناجي

فيما يستحقونه من العذاب جبنايتهم اليت ارتكبوها سوى الكفر، وأما عذاب الكفر فال خيفف وال يفتر وال يغفر كما 
ا من هم حبسنٍة فلم يعملها كتبه: "جعلنا صلة يعمل بقلبه أو غريه ليشمل عمل القلب اهلم ملا يف احلديث: قدمناالثاين

وإن هم هبا وعملها كتبها اهللا عنده عشر حسناٍت إىل سبعمائةٍ إىل أضعاٍف كثريٍة حبسب . اهللا عنده حسنةً كاملةً
اهلاجس وهو ما يلقى فيها : وأما ما يقع من النفس على قصد املعصية فهو على مخس مراتب١" مراتب اإلخالص

فعل أو يترك، واهلم وهو أن يترجح عنده قصد الفعل، واخلاطر وهو ما جيري فيها، وحديث النفس وهو التردد هل ي
والعزم وهو قوة القصد واجلزم به، فاهلاجس ال يؤخذ به إمجاًعا؛ ألنه يطرقه قهًرا عليه وكذا ما بعده من اخلاطر، 

أو  إن اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم: "وحديث النفس وإن قدر على دفعهما ال يؤخذ هبما حلديٍث
وإذا جتاوز عن حديث النفس فما قبله أوىل، فاحلاصل أن الثالثة مرفوعة إىل جانب املعصية وال أجر  ٢" تعمل به

أنه باحلسنة يكتب : فيها يف جانب احلسنة لعدم القصد، وأما اهلم فتفترق فيه احلسنة من السيئة، فقد بني يف احلديث
ر يف الترك إن كان ترك السيئة هللا كتب له حسنة وال يكتب عليه له حسنة وبالسيئة ال يكتب عليه سيئة، وال ينظ

سيئة باهلموأما العزم على املعصية فاحملققون على املؤاخذة به لكن تكتب عليه سيئة مطلقة حيث تركها لغري خوف 
احلسنة باألوىل، اهللا، وال تكتب عليه املعصية اليت عزم عليها، وإن كان يعترب العزم يف جانب السيئة فيعترب يف جانب 

ويظهر يل على مقتضى كرمه تعاىل يف جانب السيئة أن يكتب له ثواب احلسنة املعزوم عليها ال حسنةً مطلقةً 
قال ابن السبكي دقيقة وهي أن عدم املؤاخذة حبديث النفس واهلم مشروط بعدم التكلم والعمل، : وحررهالثالث

  ل وال تفهم أنه يؤاخذ بالعملوأما لو انضم هلما فعل فإنه يؤاخذ باهلم والعم
  ـــــــ

وأمحد ، ١٣٠إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة حديث : صحيح أخرجه مسلم كتاب اإلميان باب ١
جتاوز اهللا عن حديث النفس واخلواطر : أخرجه مسلم كتاب اإلميان باب: صحيح ٢٥١٩٢حديث ، ١/٢٧٩

  .٩٠٩٧حديث ، ٢/٣٩٣ وأمحد، ٢٠٤٠وابن ماجه حديث ، ١٢٧بالقلب حديث 

} إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ{: الذي تدل عليه اآليات أن املؤاخذ عليه العمل فقط قال تعاىل: فقط ا هـوأقول
م وهل يوجد عمل بال تقدم هم؟ ويلز]٧: الزلزلة[} فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة خَْيراً َيرَُه{: وقال تعاىل] ١٦: الطور[



على كالمه أن يؤاخذ بالعزم وبالعمل وال تظن صحة هذا، ومقدمات الزنا تدرج يف حد الزنا، واألطراف تدرج يف 
فمن يعمل بالفاء وال قصد رواية القرآن باملعىن لعدم : املصنف مل يقصد لفظ التالوة وإال لقال: القتل وحررهالرابع

ومن يعمل مثقال ذرٍة شرا : ه اقتصر على حمل التدليل وإال لقالجوازه كما قدمنا، ومل حياك كل ما يف التالوة؛ ألن
يره، ومثل هذا التغيري يغتفر يف االقتباس كما هنا، والذرة النملة الصغرية وقيل أدق األشياء واالستدالل هبا من باب 

انه من غري شفاعة أحٍد، التنبيه باألدىن على األعلىوملا قدم أن اهللا تعاىل خيرج من أدخله النار من العصاة بسبب إمي
أيًضا " وخيرج: "ذكر هنا أنه قد يكون بشفاعة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فقال عاطفًا على إخراجه منها بإميانه

عليه " من شفع"ومفعول خيرج " بشفاعة نبيه حممٍد صلى اهللا عليه وسلم"أي من النار " منها" -سبحانه وتعاىل  -
أنه جيب على كل مكلٍف اعتقاد أن نبينا عليه : واملعىن" من أمته"الكائن " الكبائرله من أهل "الصالة والسالم 

وواجب شفاعة : الصالة والسالم يشفع يف بعض العصاة حىت خيرجوا من النار فيقبل اهللا شفاعتهقال يف اجلوهرة
الوسيلة : يقة الشفاعة لغةًاملشفع حممد مقدًما ال متنع وغريه من مرتضى األخيار يشفع كما قد جاء يف األخبار وحق

َعَسى أَنْ َيْبعَثََك َربَُّك َمقَاماً {: والطلبوعرفًا سؤال للغري، والدليل على أنه عليه الصالة والسالم يشفع قوله تعاىل
. اعةإن معنامها الشف: فقيل] ٥: الضحى[} وَلََسْوَف ُيعِْطيَك َربَُّك فَتَْرَضى{: وقوله تعاىل] ٧٩: اإلسراء[} َمْحُموداً

وألنه ال جيوز على اهللا غفران غري الكفر  ١" ادخرت شفاعيت ألهل الكبائر من أميت: "وقوله عليه الصالة والسالم
من الذنوب من غري توبٍة وال شفاعٍة فبالشفاعة أوىل، ولذا أمجع أهل السنة على ثبوهتا له صلى اهللا عليه وسلم 

أنا : "يشفع كل واحٍد على قدر جاهه عند اهللا تعاىل، ففي الصحيحني ولسائر املرسلني واملالئكة والعلماء والشهداء،
  ٢". أول شافعٍ وأول مشفعٍ

  ـــــــ
مل أجده عند البخاري لكن أخرجه : صحيح ٢بلفظه ٥٩٤٢حديث ، ٦/١٠٦أخرجه الطرباين يف األوسط  ١

الترمذي : فظ املؤلفبنحوه وبل ٢٢٧٨تفضيل نبينا صلى اهللا عليه وسلم حديث : مسلم كتاب الفضائل باب
  .٤٣٠٨وابن ماجه حديث . ٣٦١٦يف فضل النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث : كتاب املناقب باب

وله عليه الصالة والسالم شفاعات أعظمها وأمهها شفاعته صلى اهللا عليه وسلم يف أهل املوقف بعد أن يتكلم 
وأهواله وطول القيام فيه لرب العاملني، وزيادة القلق  األنبياء عليهم الصالة والسالم حني يعاينون من شدائد املوقف

وتصاعد العرق ما يذيب األكباد وينسي األوالد مدة ثالثة آالف سنٍة، فيترادوهنا من آدم إىل عيسى يف مخسة آالف 
يه وسلم سنٍة، إذ بني سؤال نيب وآخر ألف سنٍة كما قاله ابن حجرٍ والقرطيب وغريمها، فإذا انتهوا إليه صلى اهللا عل

وكل من قبله ال يقول إال نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي فيشفع فيشفع، وهذه  ١" أنا هلا أنا هلا أميت أميت: "قال
خمتصة به عليه الصالة والسالم وتسمى الشفاعة العظمى وهي أول املقام احملمود، خاصةً به وعامةً يف مجيع اخللق 

راحة من طول الوقوف حيث يتمنوا االنصراف من موقفهم ولو يوم الوقوف للحساب، وهذه جممع عليها وهي لإل
إىل النار، ومن شفاعاته أنه يشفع يف إدخال مجاعٍة اجلنة من غري حسابٍ، ويشفع يف قومٍ استوجبوا النار فال 

، يدخلوهنا، ويف مجاعٍة دخلوها فيخرجون منها وهي املرادة هنا يف كالم املصنف، ويشفع جلماعاتٍ يف رفع درجاٍت
: األول" تنبيهات"ويشفع لعمه أيب طالبٍ يف ختفيف العذاب عنه بأن نقل من غمراٍت إىل ضحضاحٍ كما يف احلديث

علم مما ذكرنا أن حممًدا صلى اهللا عليه وسلم له شفاعات كثرية، وأنه أول شافعٍ وأنه مقبول الشفاعة قطًعا، كما أنه 
نشق عنه األرض، وإمنا أنكر الشفاعة بعض املعتزلة متمسكني أول وارٍد اجلنة، وأول واردٍ احملشر، وأول من ت

َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوال َشِفيعٍ {: ومنها] ٢٨: األنبياء[} َوال َيْشفَُعونَ إِلَّا ِلَمنِ ارَْتَضى{: بظواهر آياٍت منها



َوال َيْشفَُعونَ {أهل احلق بأن معىن وأجاب . ٢"ال ينال شفاعيت أهل الكبائر من أميت: "ومنها] ١٨: غافر[} ُيطَاُع
أي ارتضاه للشفاعة له وهم املوحدون، واملراد بالظامل الكافر، واحلديث موضوع ] ٢٨: األنبياء[} إِلَّا ِلَمنِ ارَْتَضى

جيوز للعبد أن : وحقيق على من أنكرها أن ال يناهلاالثاين: باتفاق النقلة وعلى تسليمه على املرتدينقال بعض أئمتنا
يطلب من اهللا أن يكون ممن تناله شفاعة املصطفى ولو مل يكن مذنًبا، ملا مر من أهنا تكون لرفع الدرجات ولدخول 

وال : قال العالمة ابن رشٍد. إهنا ال تكون إال للمذنبني: اجلنة من غري سبق عذابٍ، وال يلتفت إىل قول من يقول
  :يأنف أحد أن يقول
  ـــــــ

، ٧٥١٠كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء حديث : كتاب التوحيد بابأخرجه البخاري : صحيح ١
، ١/١٦٦أسىن املطالب : موضوع ١٩٣٢أدىن أهل اجلنة منزلة منزلة فيها حديث : ومسلم كتاب اإلميان باب

  .مل يصح وهو من أكاذيب املعتزلة: وقال

ؤال السلف الصاحل هلا؛ وألن كل عاقلٍ معترف اللهم اجعلين ممن تناله شفاعة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم لس
بالتقصري ومستحق للعفو لعدم اعتداده بعمله، وأيًضا اخلامتة مغيبة عنا ال يعلمها إال هو، فكل منا ال يدري أين يصري 

ينبغي لك يا أخي أن ال ختري نفسك على أحٍد فإنك ال تدري ما : ومن أي فريقٍ، ولذلك قال بعض الصوفية
ال تنايف بني قول املصنف أولًا أخرجه منها بإميانه، وقوله ثانًيا خيرج منها : قال العالمة الفاكهاين: الثاخلامتةالث

بشفاعة نبيه؛ ألن اإلميان سبب للشفاعة لتوقفها عليه وسبب السبب سبب، ويصح إسناد اإلخراج إىل كل من 
لتعجيل اخلروج من الناروملا جرى خالف يف السببني، وحيتمل أن يكون اإلميان سبًبا ألصل اخلروج، والشفاعة 

وتعاىل " أن اهللا سبحانه"جيب على كل مكلٍف أن يعتقد " و: "وجود اجلنة والنار اآلن وعدم وجودمها بني احلق فقال
أي " دار خلوٍد"أي هيأها وصريها " فأعدها. "فهي موجودة اآلن فقد يف كالمه للتحقيق" اجلنة"أي أوجد " قد خلق"

مجع ويل واملراد هبم هنا املؤمنون من اإلنس واجلن بناًء على دخوهلم اجلنة وعليه " ألوليائه. "ٍة على التأبيدمنزل إقام
األكثر، واملأثور عن مالٍك والشافعي عدم دخوهلم وإمنا يكونون يف ربضها، وليس املراد األولياء املتعارفني وهم 

ت اجملتنبون للمعاصي املعرضون عن االهنماك يف الشهوات العارفون برهبم حسب اإلمكان املواظبون على الطاعا
واللذات؛ ألن الوالية عامة وهي والية اإلميان وخاصةً وهي والية هؤالء اجلماعةواجلنة لغةً البستان واملراد هبا دار 

الثواب، وهل هي سبع جناٍت متجاوراتٍ أوسطها وأفضلها الفردوس وهي أعالها وفوقها عرش الرمحن ومنها 
تفجر أهنار اجلنة، وجنة املأوى، وجنة اخللد، وجنة النعيم، وجنة عدٍن، ودار السالم، ودار اخللد، أو أربعة ورجحه ت

ومن دوهنما جنتان وقيل : مث قال]. ٤٦: الرمحن[} َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِّهِ َجنََّتاِن{: مجاعة أخذًا بظاهر قوله تعاىل
ليها لتحقق معانيها كلها فيها، والدليل على حقيقة وجود اجلنة اآلن من مث واحدة، واألمساء والصفات جارية ع

أحدمها قصة آدم وحواء : إخراجهما منهما باألكل من الشجرة وكوهنما خيصفان عليهما من ورق اجلنة وجهني
على بستاٍن من وإسكاهنما اجلنة على ما نطق به الكتاب والسنة وانعقد عليه إمجاع األمة، ومحل اجلنة يف قصة آدم 

بساتني الدنيا، وآدم على رجلٍ يسمى بذلك كان يف حديقٍة له على ربوٍة أي حمل مرتفعٍ فعصى فيها فأهبط منها إىل 
  إخل وثانيهما خري. وهي اليت أهبط منها آدم: بطن الوادي تالعب بالدين، كما سيشري إىل رده بقوله

َجنٍَّة عَْرُضَها السََّماَواُت َوالْأَْرُض أُِعدَّْت {و ] ١٥: النجم[} ةُ الَْمأَْوىعِْنَدَها َجنَّ{: محل اآليات الصرحية كقوله تعاىل
وغري ذلك من اآليات  ١" عرضت علي اجلنة فتناولت منها عنقودًا: "ومن السنة]١٣٣: آل عمران[} ِللُْمتَِّقَني



أبو البشر عليه الصالة والسالم وهو نيب اهللا واألحاديث فإهنا صرحية يف أن املراد هبا دار الثواب، وأن آدم املراد به 
علم مما مر أنه ال جيوز إنكار وجود اجلنة اآلن، فمن أنكر وجودها اآلن ويف املستقبل فهو : األول: وخليفتهتنبيهان

كافر كالفالسفة، وأما من أنكر وجودها اآلن ويعترف بوجودها فيما يستقبل كأيب هاشمٍ وعبد اجلبار من املعتزلة 
َوال َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر ال إِلََه إِلَّا ُهَو كُلُّ َشْيٍء {: مبتدعة، ومتسكهم بأهنا لو كانت موجودةً هللكت لعموم فهم

مردود بأهنا من املستثنيات اليت ال هتلك كالنار والعرش ] ٨٨: القصص[} َهاِلٌك إِلَّا َوْجَهُه لَُه الُْحكُْم َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ
ال يعلم حملهما إال من أحاط بكل شيءٍ : وقع خالف يف حملها كالنار فقال بعض: الكرسي والقلم واللوحالثاينو

اجلنة فوق السموات السبع، : علًما، ولعل هذا أحسن األقوال لعدم ورود الدليل القاطع بتعيني حملهما، وقال بعض
نة من ورائها، فلذلك ضرب الصراط على جهنم طريقًا جهنم حميطة بالدنيا واجل: والنار حتت األرض السابعة، وقيل

تدعوين إىل جنٍة عرضها السموات واألرض : إىل اجلنةويف احلديث أن هرقل كتب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
 وكما من اهللا سبحانه على املؤمنني ٢" سبحان اهللا أين الليل إذا جاء النهار: "فأين النار؟ فقال عليه الصالة والسالم

املراد بالوجه الذات عند اجلمهور، " إىل وجهه الكرمي"بأبصارهم " وأكرمهم فيها بالنظر"خبلق اجلنة خصهم هبا 
ومنه أن ينظر باألبصار لكن بال : وضمري اجلمع ألوليائه، واملفرد املؤنث للجنة، واملذكر هللا تعالىقال يف اجلوهرة

ًها عن املقابلة واملواجهة؛ ألن الرؤية عند أهل احلق قوة للمؤمنني كيٍف وال احنصارٍ فينكشف هلم انكشافًا تاما منز
  جيعلها اهللا يف

  ـــــــ
ومسلم كتاب ، ٧٤٨رفع البصر إىل اإلمام يف الصالة حديث : أخرجه البخاري يف كتاب األذان باب: صحيح ١

وأمحد ، ١٤٩٣والنسائي حديث ، ٩٠٧ما عرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث : الكسوف باب
واحلاكم يف املستدرك ، ١٥٦٩٣حديث ، ٣/٤٤١أخرجه أمحد يف املسند : صحيح ٢٧١١٢حديث ، ١/٢٩٨
  .وصححه وقال على شرط الشيخني ١٠٣حديث ، ١/٩٢

خلقه ينكشف هلم هبا املرئي وال تستدعي جرميةً وال جهةً وال مقابلةً، وإمنا تستدعي مطلق حمل تقوم به، وإن جرت 
ة واملواجهة يف رؤية بعضنا فإمنا ذلك على جهة االتفاق ال الشرطية، أال ترى أنا نعلمه سبحانه ال يف العادة باملقابل

جهٍة وال مكان؟ واملعول عليه يف إثبات الرؤية عند أهل السنة الدليل السمعي كالكتاب والسنة وإمجاع األمة، أما 
} َربِّ أَرِنِي أَنْظُْر إِلَْيَك{: وآية] ٢٣، ٢٢: القيامة[} َربَِّها َناِظرَةٌُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َناِضَرةٌ إِلَى {: الكتاب فقوله تعاىل

فلوال أهنا جائزة ما طلبها موسى عليه الصالة والسالم، وأيًضا اهللا تعاىل علق رؤية ذاته على ] ١٤٣: األعراف[
لوال أن املؤمنني يرون رهبم يوم : استقرار اجلبل وهو ممكن فتكون رؤية ذاته ممكنةًوقال مالك رضي اهللا تعاىل عنه

: املطففني[} كَلَّا إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم َيْومَِئٍذ لََمْحجُوُبونَ{: القيامة ملا عري سبحانه الكفار باحلجب عن رؤيته بقوله
ا، وأما لو مل يوقن حممد بن إدريس بأنه يرى ربه يف املعاد ملا عبده يف الدني: وقال الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه]١٥

وأما اإلمجاع فهو أن الصحابة رضي اهللا عنهم  ١" إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر: "السنة فحديث
لو كان مرئيا لكان : كانوا جممعني على رؤيته يف اآلخرة، وإمنا أنكرها املعتزلة متمسكني بشبهة املقابلة اليت تقريرها

وحيزٍ وهو حمال، وجواهبا املقابلة إمنا هي شرط يف رؤية املخلوق، وقياس  مقابلًا للرائي بالضرورة فيكون يف جهٍة
الغائب على الشاهد غري صحيحٍ لتوقفه على معرفة حقيقة الغائب وصفته وهي غري ممكنٍة لنا، ومتسكوا أيًضا بشبهةٍ 

دراك أخص من مطلق الرؤية، إذ وجواهبا أن اإل] ١٠٣: األنعام[} ال ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر{: مسعيٍة وهي قوله تعاىل
ومل يقل ال ] ١٠٣: األنعام[} ال ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر{: اإلدراك اإلحاطة باملدرك وهي حمالة على اهللا، ولذا قال تعاىل



وال : بال كيٍف، وعن الثانية بقوله: تراه، وإىل اجلواب عن الشبهة األوىل أشار صاحب اجلوهرة بقوله
علم من ختصيص اإلكرام بالنظر يف اجلنة قصر الرؤيا فيها على املؤمنني وظاهره تناول : لاألو: احنصارٍتنبيهات

النساء؛ ألهنن شقائق الرجال، وأما الكفار فال يرونه لعدم دخوهلم اجلنة، وأما يف عرصات القيامة فقيل عامة وقيل 
  خاصة باملؤمنني وسيأيت ما فيه، وأما احليوانات اليت

  ـــــــ
ومسلم كتاب املساجد ، ٥٥٤فضل صالة العصر حديث : رجه البخاري كتاب مواقيت الصالة بابأخ: صحيح ١

، ٤٧٢٩وأبو داود حديث ، ٦٣٣فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما حديث : ومواضع الصالة باب
  .٧٩١٤حديث ، ٢/٢٩٣وأمحد ، ١٧٧وابن ماجه حديث ، ٢٥٥٤والترمذي حديث 

حانه وتعاىل ال يف اجلنة وال يف املوقف، وظاهر كالمهم ولو اليت تدخل اجلنة؛ ألن الوارد يف ال عقل هلا فال تراه سب
يدخل فيمن يراه سبحانه وتعاىل كل من حيكم له باإلميان ولو غري : النصوص يف رؤية العقالء وحرر املسألةالثاين

له واجملانني الذين أدركهم البلوغ على مكلٍف، حىت يتناول الصبيان واملالئكة ومؤمن اجلن واألمم السابقة والب
اجلنون وماتوا عليه، ومن اتصف بالتوحيد من أهل الفترة؛ ألن إمياهنم صحيح، إذ هو يف حكم ما جاء به الرسل يف 

: اجلملة بناًء على أن غري هذه األمة يرونه يف اجلنة وهي حمل الرؤية من غري خالٍف، وخالف بعض العلماء فقال
اجلنة خمتصة مبؤمن اإلنسوأما املالئكة ومؤمنوا اجلن فال يرونه إال جربيل عليه السالم فإنه يراه، وأما  رؤيته تعاىل يف

يراه الكافر أولًا مث : رؤيته تعاىل يف عرصات القيامة فتقدم أهنا حاصلة لكل أحٍد وقال قاصرة على املؤمن، وقيل
ة ختتلف باختالف الرائي، فمنهم من يراه يف اجلنة بكرةً الرؤية يف اجلن: حيجب عنه لتكون احلجبة حسرةً هلالثالث

الكالم السابق يف رؤيته تعاىل يف غري الدنيا : وعشيا كاألنبياء والرسل، ومنهم من يراه يف العيد أو يوم اجلمعةالرابع
نافق مث خصوص امل: لكن يف املوقف الصحيح اختصاصها باملؤمن كما مر، ومقابله يراه حىت الكافر مطلقًا، وقيل

حيجب، وأما يف اجلنة فاالختصاص باملؤمن ظاهر حلرمة اجلنة على الكافرين، وأما رؤيته تعاىل يف الدنيا فهي من 
اجلائزات العقلية بدليل طلب سيدنا موسى عليه السالم هلا من ربه، ولكن مل تقع له على األصح وال لغريه يف الدنيا 

والذي عليه أكثر العلماء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " راءقال النووييقظةً إال حملمٍد عليه السالم ليلة اإلس
وأما موسى ففي رؤيته خالف األصح أنه مل يره، فمن ادعاها من آحاد الناس "رأى ربه بعيين رأسه ليلة اإلسراء 

أن أحدكم ال يرى ربه  واعلموا: "ففي احلديث: غريمها يف الدنيا يقظةً فهو ضال بإطباق املشايخ ويف كفره قوالن
وما يقع لبعض املشهورين بالوالية من دعوى رؤيته تعاىل يقظةً فيجب محله على املعرفة "حىت ميوت وهو قاطع للنزاع

وقع : ال الرؤية البصرية، وأما رؤيته تعاىل يف املنام فال خالف يف صحتها؛ ألن الشيطان ال يتمثل به تعالىاخلامس
  ية، فنقل شراح هذا الكتاب كاجلزويلخالف يف كفر من أنكر الرؤ

وأما مسائل الوعد والوعيد والرؤية وخلق األفعال وبقاء : واألقفهسي والشاذيل التكفري، وقال القاضي عياض
األعراض والتولد وشبهها من الدقائق فاملنع من إكفار املتأولني فيها أوضح، إذ ليس يف اجلهل شيء منها جهل باهللا، 

على تكفري من جهل شيئًا منها، نعم يؤدب ويفسق إن مل يتب، وأما من ال تأويل عنده أصلًا وهو  وال أمجع املسلمون
العابد، واجلاهل الذي مل يستند إىل شبهٍة فيكفر، واهللا أعلموملا جرى خالف يف اجلنة اليت حيصل فيها النظر هل هي 

أي اجلنة مبعىن دارٍ حديثًا وأيدها دار خلودٍ  "وهي: "يف الدنيا أو هي دار الثواب؟ بني الصحيح من اخلالف بقوله
بالرفع على النيابة عن الفاعل " منها آدم"بضم اهلمزة لبنائه للمفعول مبعىن أنزل " اليت أهبط"وأكرم اهللا فيها أولياءه 



ومنع الصرف العلمية والعجمة، ولو قرأ أهبط بفتح اهلمزة والفاعل ضمري مستتر على اهللا لصح نصب آدم على 
ملفعولية، وآدم عليه الصالة والسالم هو أبو البشر، مسي بذلك ألدمة لونه وهي محرة متيل إىل سواٍد، وكنيته إىل ا

اجلنة أبو حممٍد، كان هبوطه يوم اجلمعة، كما كان خلقه يوم اجلمعة يف جنة عدٍن عند اجلمهور، ومنها أخرج وأنزل 
إليها، وعاش ألف سنٍة، وكانت وفاته يوم اجلمعة ودفنه ولده إىل األرض بأرض اهلندوقيل مبا خلق يف األرض ورد 

وكان طوله يوم خلقه اهللا من الطني مخسمائة ذراعٍ، ومات وطوله ستون ذراعًا، وعرضه سبعة : شيث، بغار أيب قيسٍ
، أذرعٍ، وكان بني خلقه ونفخ الروح فيه أربع مجعٍ من مجع اآلخرة، وكان بني دخوله اجلنة وخروجه ستة أيامٍ

وسبب هبوطه أنه هني عن أكل الشجرة فأكل منها، قيل ناسيًا، وقيل متأولًا ظنا منه أهنا غري اليت هني عنها، واختلف 
. وهي اليت أهبط منها: يف تلك الشجرة فقيل شجرة التني، وقيل احلنطة، وقيل غري ذلك، وقصد املصنف بقوله

 الدنيا بأرض عدن حمتجا على ذلك بأن اهللا تعاىل وصف جنة إن اليت أهبط منها آدم جنة يف: إخلالرد على من يقول
أوليائه بدار اخللد والقرار واملقامة والسالم واجلزاء، وال خوف فيها وال نصب وال لغو وال تأثيم وال كدر وال 

رب حسد، ومن دخلها ال خيرج منها، وهذه الصفات منفية عن جنة آدم ألنه أخرج منها وكذب فيها إبليس وأمث وتك
وحسد، ويستحيل وصف اهللا هلا بصفٍة هي عالمة على خالفها، وأجيب عما استدل به بأن صفات اجلنة ليست 
ذاتيةً هلا، بل جيوز وصفها بذلك يف وقٍت دون وقٍت، أو يكون وصفها بتلك األوصاف موقوفًا على شرٍط فال 

  .اب على الصحيحتوصف به قبل ذلك الشرط، وملا كان املراد باجلنة يف كالمه دار الثو

أي اهللا تعاىل يف حكمه بأمره ألن كل نيب " نبيه وخليفته: "وكان املراد بآدم يف كالمه أيًضا أبا البشر وصفه بقوله
مسي بذلك خللفه من كان قبله أي من اإلنس؛ ألن آدم أبو البشر بنص القرآن، فقول : خليفته هبذا االعتباروقيل

َوإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْمالِئكَِة إِنِّي َجاِعلٌ {: يتعني فهمه على ذلك راجع قوله تعاىل كان قبل آدم سبع أممٍ: يوسف بن عمر
فإهنم بنو اجلان فإهنم كانوا يف ]. ٣٠: البقرة[} ِفي الْأَْرضِ َخِليفَةً قَالُوا أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن يُفِْسُد ِفيَها َوَيسِْفُك الدَِّماَء

م املالئكة فطردوهم إىل اجلزائر واجلبال راجع التفسريوما ورد من قوله صلى اهللا األرض فلما أفسدوا أرسل إليه
فيجب محله على أمم األنبياء السابقني على أمة  ١" إن هذه األمة تويف سبعون أمةً قبلها هي آخرها: "عليه وسلم

ة ليس هو نيب هللا وإمنا هو إن آدم الذي أهبط من اجلن: حممٍد صلى اهللا عليه وسلم، وقصد بذلك الرد على من قال
رجل ليس بنيب كان يف حديقٍة له على ربوٍة أي حمل مرتفعٍ فعصى فيها فأهبط منها، فنص املصنف على أن املراد 

اجلنة اليت هي دار الثواب، وآدم هو أبو البشر، فيجوز يف نبيه وخليفته الرفع والنصب على حكم ما سبق يف آدم 
أن اهللا تعاىل : فإنه متعلق بأهبط، واملعىن" مبا سبق يف سابق علمه : "وكذا قوله" رضهإىل أ"من الوجهني وصلة أهبط 

يف : أنزل آدم من اجلنة إىل األرض بسبب حصول ما سبق يف علمه القدمي من خمالفته يف األكل من الشجرةفقوله
كمٍ ومرتبٍة ال سبق سابق علمه صلة لسبق وهو من إضافة الصفة إىل املوصوف أي علمه السابق، وهذا سبق ح

زماٍن؛ ألن علمه قدمي ال يتقيد بزماٍن وال ترتيب يف تعلق علمه، بل علمه متعلق بسائر أقسام احلكم العقلي تعلقًا 
تنجيزيا قدميًا، واهلبوط يكون معنويا وحسيا، فاحلسي جيوز على األنبياء واملعنوي ال جيوز عليهم عليهم السالم؛ ألنه 

وهبوط آدم حسي وهو رقي يف نفس األمر؛ ألنه ازداد به قدره بسبب النبوة وحصول الذرية االحنطاط يف الرتبة، 
وإنزال الكتب السماوية على ما وجد من تلك الذرية وهو األنبياء واملرسلون وسائر الصاحلني، فإهباطه منها ليس 

آدم عليه السالم األكل من تلك  فكان مراد احلق من: قال ابن عطاء اهللا. طرًدا بل لقضاء أوطاره مث يعود إليها
  واهللا: قال الشيخ أبو احلسن. الشجرة لينزله إىل األرض ويستخلفه فيها، فكان هبوطًا يف الصورة رقيا يف املعىن

  ـــــــ



وابن ماجه حديث  ٣٠٠١ومن سورة آل عمران حديث : أخرجه الترمذي كتاب تفسري القرآن باب: حسن ١
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ما أنزل اهللا آدم إىل األرض واستخلفه فيها لتنقيصه وإمنا أنزله ليجعل له املزية حىت على املالئكة بتعليمهم والقيام 
عبودية التعريف وعبودية التكليف، فعظمت منة اهللا عليه وتوفر : بوظائف التكليف، فكمل يف آدم العبوديتان

  علم مما تقرر أن مجيع املكلفني من إنسٍ وجن من شخصني آدم عليه السالم وإبليس لعنه: ولإحسانه إليهتنبيهات األ
اهللا، فجميع البشر من آدم ومجيع اجلن من إبليس، وكان إلبليس سبعة أوالدٍ لكل واحٍد حرفة من حرف السوء ال 

أطلع على ما منه والدة إبليس هل  ينفك عنها كالزنا والسرقة وكالدخول بني الزوج وزوجته بالرمي باملكاره، ومل
من زوجه أو من نفسه، وأما آدم عليه السالم فقيل ولد له من حواء أربعون بطًنا يف كل بطنٍ ذكر وأنثى، وكان 
يزوج ذكر هذا البطن ألنثى األخرى، فما مات حىت بلغت ذريته مائة ألٍف ماتوا مجيًعا إال شيثًا، وخرج من شيثٍ 

، وخرج من نوحٍ ثالثة أشخاصٍ سام وحام ويافث وهم الذين أعقبوا، فسام أبو العرب والفرس ذرية كثرية إال نوًحا
ملا هبط نوح : والروم، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك واخلزرج ويأجوج ومأجوج وما هنالكقال ابن عباسٍ

ستر عليه، مث رأى ذلك سام من السفينة لعمارة األرض نام ذات يومٍ فبدت عورته فنظر إليها حام فضحك ومل ي
يا بين غري اهللا ماء صلبك فال : فأعرض بوجهه وغطى عورة أبيه، فلما استيقظ أخرب بذلك، فدعا ولده حاًما فقال له

اختلف يف مدة : يلد غري السودان السند واهلند والنوبة، وقولنا إال شيئًا املراد وزوجه، ومثل ذلك يقال يف نوٍحالثاين
غريها وقيل كانت أقل، كما اختلف يف الوطء فقيل ما حصل من آدم إال يف األرض بعد هبوطه محل حواء فقيل ك

شارك آدم عليه السالم يف اهلبوط من اجلنة حواء وإبليس واحلية، : من اجلنة واملعلم له جربيل وقيل غري ذلكالثالث
جلن كما مر، وكذا عصا موسى فإهنا كانت فإن إبليس كان من خزنة اجلنة وليس من املالئكة على املعتمد؛ ألنه أبو ا

مع آدم فهبطت معه فتناولتها ذريته حىت وصلت موسى وهي من آس اجلنة، وخامت سليمان فإنه كان مع آدم عليه 
السالم فخرج به من اجلنة وتناولته ذريته حىت وصل لسليمان، واحلجر األسود كان من جواهر اجلنان فأخذه آدم 

صار يف أركان الكعبة، والعود الذي منه الطيب، وورق التني الذي ستر سوأتيهما حني فصار حجًرا وهبط معه و
ملا قدم أن اهللا تعاىل خلق اجلنة دار إقامٍة ألوليائه ذكر هنا أنه خلق أيًضا النار دار خلوٍد ألعدائه " و"بدتا فنزل معهما

  ها السبع اليت أعالهااملراد دار العذاب جبميع طباق" خلق النار"تعاىل " إن اهللا: "فقال

جهنم وحتتها لظًى، مث احلطمة مث السعري مث سقر مث اجلحيم مث اهلاوية، وباب كل من داخل األخرى على االستواء، 
وبني أعلى جهنم وأسفلها سبعمائة سنٍة، وحرها هواه حمرق وال مجر هلا سوى بين آدم واألحجار املتخذة آهلةً من 

هذه النار اليت يف الدنيا ما أخرجها اهللا إىل الناس من جهنم حىت غسلت يف البحر  دون اهللا، وذكر ابن العريب أن
" ملن كفر به"على التأبيد " دار خلوٍد"أي هيأها " فأعدها"مرتني، ولوال ذلك مل ينتفع هبا من حرها وكفى هبذا زاجًرا

اليوم اآلخر، واملراد بآياته املخلوقات ومالئكته و" يف آياته وكتبه ورسله"أي ارتاب " أحلد"ملن " و"أي مل يصدق به
الدالة على وجوده تعاىل ووحدانيته ومتام قدرته واإلحلاد والكفر مبعًنى واحٍد وهو عدم التصديق مبا دلت عليه، 

وحيتمل أن املراد بآياته آيات كتبه، واإلحلاد فيها تأويلها على خالف ما تأوهلا السلف الصاحل، وباجلملة فعطف أحلد 
أي " حمجوبني"أي وصري اهللا تعاىل من كفر به أو بشيٍء من كتبه أو رسله " وجعلهم"ا قبله عطف تفسريٍعلى م

سبحانه وتعاىل يف اجلنة من غري نزعٍ قيل وكذا يف عرصات القيامة وقيل يرونه فيها " عن رؤيته"ممنوعني ومطرودين 
عرب بالفعل : األول: م وهم ليسوا من أهلهتنبيهاتمث حيجبون على ما تقدم، وإمنا حجبوا عن الرؤية ملا أهنا إكرا



املاضي هنا ويف قوله سابقًا خلق اجلنة إشارةً إىل وجودمها اآلن كما دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع وأهنما ال 
والنار حق أوجدت كاجلنه فال متل جلاحٍد ذي جنه دار خلودٍ : قال يف اجلوهرة. يفنيان فهما من مجلة املستثنيات

فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّارِ لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق خَاِلِديَن ِفيَها َما {: لسعيد والشقي معذب منعم مهما بقي قال تعاىلل
ُسِعدُوا فَِفي الَْجنَِّة خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت وَالْأَْرضُ إِلَّا َما َشاَء رَبَُّك إِنَّ َربََّك فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد ، َوأَمَّا الَِّذيَن 

أي غري مقطوعٍ، واملراد ] ١٠٨ -١٠٦: هود[} َداَمِت السََّماَواُت وَالْأَْرضُ إِلَّا َما َشاَء رَبَُّك َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوٍذ
معىن االستثناء بالسعيد من مات على اإلميان وإن كان عاصيًا، وبالشقي من استوجب النار وإن كان مسلًما، و

أي } إِلَّا َما َشاَء رَبَُّك{: األول أن بعض األشقياء ال خيلد يف النار كالعصاة من املؤمنني الذين شقوا بالعصيان، فقوله
عدم خلوده فيخرجه منهاومعىن الثاين أن بعض السعداء ال خيلد يف اجلنة بل يفارقها ابتداًء يعين أيام عذابه كالفساق 

  ين سعدوا باإلميان والتأبيد من مبدٍأ معنيٍ كما ينتقض باعتبار االنتهاء فكذلك باعتبار االبتداءمن املؤمنني الذ

قال . اتفق العلماء على أن اجلن معذبون يف اآلخرة على املعاصي: قال املازري. تدخل فيمن كفر من اجلن: الثاين
والصحيح أهنم يدخلوهنا ويثابون فينعمون فيها باألكل ] ١١٩: هود[} لَأَْملَأَنَّ جََهنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ{: تعاىل

والشرب وغريمها كما قاله مالك واحلسن البصري ومجع كثريوأن اهللا تبارك وتعاىل جييء يوم القيامة وامللك صفا 
احلساب ذكره لعرض األمم وحساهبا، وعقوبتها، وثواهباوملا قدم أن اجلنة والنار حق أهنما ال يدخالن إال بعد : صفا

أي تزايد وتكاثر " أن اهللا تبارك وتعاىل"مما جيب اعتقاده حقيقةً " و: "عقبهما وإن كان األنسب تأخريمها عنه فقال
املراد أمره أو حامل أمره أو املراد ظهور آثار " جييء"خريه وتعاظم وارتفع قدره عما يقول اجلاهلون علوا كبًريا 

نتقال عليه سبحانه وتعاىل، والقصد من ذلك التمثيل مبا يظهر عند حضور قدرته وقهره الستحالة احلركة واال
وهو زمن انقراض الدنيا ولذا يقال له اليوم " يوم القيامة"السلطان من تعظيم هيبته وإتقان سياسته للفصل بني خلقه

مسي بذلك لقيام اخللق كلهم من اآلخر؛ ألنه آخر أيام الدنيا، وأوله من النفخة الثانية إىل استقرار اخللق يف الدارين، 
قبورهم فيه، وقيامهم بني يدي خالقهم، وقيام احلجة هلم وعليهم وهي مصدر قام، ودخلتها التاء للمبالغة على عادة 

أي صفا بعد صف فهو حال من امللك؛ " صفا صفا"أيًضا حالة كونه " امللك"جييء " و"العرب يف حنو عالمة ونسابة 
االصطفاف إمنا حيصل من املتعدد وصفا مصدر ال يصح محله على ذي احلال، فهو إما على  ألن املراد اجلنس؛ ألن

التأويل باملشتق أي مصطفني، أو على حذف املضاف أي ذوي صفوٍف وتلك احلال منوية؛ ألن االصطفاف ليس 
نه إذا كان يوم القيامة مقارًنا للمجيء بل بعده وليس صفا الثاين تأكيًدا لألول؛ ألن الصفوف متعددة ملا ورد من أ

تبدل األرض غري األرض والسموات، وتكون اخللق إذ ذاك على الصراط يأمرها اهللا تعاىل أن متتد كاألدمي مسرية 
مخسمائة عاٍمفينزل اخلالئق من فوق الصراط وجتتمع فيها فعند ذلك تنزل مالئكة مساء الدنيا فيصطفون وحيتاطون 

لسماء الثانية والثالثة وهكذا بعدد السموات السبع، مث بعد تناهي الصفوف السبع باخلالئق صفا أولًا مث مالئكة ا
َيا َمْعَشَر الْجِنِّ وَالْأِْنسِ إِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ َتنْفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ فَانْفُذُوا ال {: يقول اهللا تبارك وتعاىل
أي حبجٍة، وخالف لفظ القرآن يف تعبريه بيجيء ملطابقة الواقع؛ ألن لفظ ] ٣٣: الرمحن[ }َتْنفُذُونَ إِلَّا بُِسلْطَاٍن

املاضي يف اآلية على معىن املضارع فهو من باب االقتباس بناًء على جوازه وهو يغتفر فيه التغيري اليسري املناسب 
  للمقام، وامللك مفرد املالئكة

ها اهللا قدرة التشكل بأشكالٍ خمتلفٍة كاملٍة يف العلم والقدرة على وهم عند اجلمهور أجسام لطيفة نورانية أعطا
األفعال الشاقة، شأهنا الطاعات ومسكنها السموات رسل اهللا إىل أنبيائه وأمناؤه على وحيه يسبحون الليل والنهار 



اهلواء واملشي على املاء، ال يفترون، وكثًريا ما يعينون الناس على األفعال الشاقة كالغلبة على األعداء وكالطريان يف 
عليه " لعرض األمم: "خبالف الشياطني من اجلن فإهنم من النار أو اهلواء وإمنا يعينون على الشر، وصلة جييء قوله

عرضتان لالعتذار واالحتجاج والتوبيخ والثالثة فيها : تعاىل لينظر يف أحواهلاوروي أنه يف يوم القيامة ثالث عرضاٍت
لفائز كتابه بيمينه واهلالك يأخذه بشماله، واألمم مجع أمٍة وهي طوائف املخلوقني بناًء على نشر الكتب، فيأخذ ا

فإن بعض تلك املذكورات وهو " وحساهبا وعقوبتها وثواهبا"بعث كل خملوقٍ أو خصوص من حياسب من الثقلني
املالئكة هبم سبع صفوفٍ ال الثواب خيتص بالثقلني، واختص احلساب بتلك احلالة؛ ألهنا أضيق األحوال باحتياط 

اإلعانة عليه، وعطف احلساب وما بعده على العرض  -سبحانه وتعاىل  -يستطيع ذو البطش منهم اهلروب نسأله 
من عطف السبب على املسبب؛ ألن العرض إمنا هو ألجل احلساب وما بعده، ولكن جيب عليك أن تعتقد أن 

 يعاقب عليها واحلسنات اليت يثاب عليها؛ ألنه تعاىل ال خيفى عليه حماسبة الرب لعبده ليست لإلحاطة جبرائمه اليت
إمنا ذلك للتخويف بإفشاء احلال بإظهار تفاوت مراتب أرباب ] ١٢: الطالق[} أََحاَطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلْماً{خافية بل 

ان عليه، وليس من باب الكماالت وفضيحة أرباب الضالل، ومعلوم أن العقوبة واإلثابة ناشئتان عن احلساب ومرتبت
اللف والنشر كما قاله بعض الشراح وعظائم العرض على الرب ال ختفى على أحٍد فإنه اليوم الذي يذيب األكباد 

ويفر فيه الوالد من بنيه واألخ من أخيه ويشتد فيه القلق ويكثر فيه العرق حىت يغوص يف األرض سبعني ذراًعا، وأما 
شخاص وتفاوهتم يف املراتب، فمنهم من يلجم بعرقه ومنهم من يغوص بنصفه يف على ظهرها فيختلف باختالف األ

عرقه ومنهم دون ذلك، يوم تشهد فيه األلسن واأليدي واألرجل والسمع والبصر واجللود واألرض والليل والنهار 
ائدمها معلومة واحلفظة الكرام وتتغري فيه األلوان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وباجلملة العرض واحلساب وشد
ال ينكرها إال ملحد، فينبغي للعاقل أن حيافظ على فعل املأمورات واجتناب املنهيات لعل أن ينجو من 

  ظاهر كالم املصنف اختصاص احلساب باملكلف لقوله وعقوبتها، وقال: األول: املهلكاتتنبيهان

واجملانني وأهل الفترة ووقع التوقف يف ومل أقف على نص صريحٍ يف حساب األطفال والبله : شيخ مشاخينا اللقاين
مل أر : العرض هل هو عام يف الكافر وغريه ممن ال حياسب كالسبعني ألفًا أو ال يعرض إال من حياسب؟ قال الفاكهاين

يف ذلك نصا والعرض أخص من احلشر، فال ينايف ما قيل إن البهائم حتشر، ووقع خالف فيما يدعى به الشخص يوم 
: يا فالن ابن فالنة ستًرا لولد الزناالثاين: ح أنه يدعى بأبيه ولو من زًنى، وقيل يدعى بأمه بأن يقال لهالقيامة والصحي

احلساب لغةً العدد واصطالًحا توقيف اهللا عباده قبل االنصراف من احملشر على أعماهلم خًريا كانت أو شرا، تفصيلًا 
أحدها أن اهللا تعاىل خيلق : عىن حماسبته تعاىل عباده على أقوالٍال بالوزن إال من استثىن منهم، واختلف العلماء يف م

أن يكلم اهللا عباده يف : فيهم علًما ضروريا مبقادير أعماهلم، وثانيها أن يوقفهم بني يديه ويؤتيهم كتب أعماهلموثالثها
، وال شك أن كيفية شأن أعماهلم بأن يسمعهم صوًتا خيلقه يسمع منه كل واحٍد حبيث يفهم منه مجيع ما له وعليه

احلساب خمتلفة، فمنه اليسري ومنه العسري ومنه اجلهر ومنه السر، ويكون للمؤمن والكافر واإلنسي واجلين إال من 
أول من يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفًا مع كل ألفٍ سبعون ألفًا ليس : "ورد احلديث باستثنائه ففي حديث حذيفة

من يكون أدىن إىل رمحٍة فال حياسب، فال يبعد أن يكون من الكافرين من هو  وإذا كان من املؤمنني"عليهم حساب
من أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة قضاء حوائج ": فائدة"أدىن إىل غضب اهللا فيدخل النار وال حياسب أيًضا

وكسوة العريان وإيواء  املسلمني وتفريج الكرب عنهم والتجاوز هلم يف معامالهتم أخذًا وعطاًء، وكذا إشباع اجلائع
البعث وهو : ابن السبيل وغري ذلك مما فيه رفق باملسلمني، وملا كانت أحوال الناس يوم القيامة مترتبةً، أوهلا

: إخراجهم من قبورهم وإعادهتم ملا كانوا عليه ويقال له النشور؛ ألهنم ينتشرون حني خروجهم من قبورهم وثانيها



القيام لرب : ثالثها] ٤٧: الكهف[} َوَحَشْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر ِمْنُهمْ أََحداً{: له تعاىلاحلشر واجلمع املشار إليه بقو
َيا {: تطاير الصحف وأخذها باألميان والشمائل اليت يقولون عند أخذها: العرض على الرخبامسها: العاملينرابعها

  ].٤٩: الكهف[} ال كَبَِريةً إِلَّا أَْحَصاَهاَوْيلََتَنا َمالِ َهذَا الْكَِتابِ ال ُيَغاِدُر َصِغَريةً َو

أن مما : واملعىن" وتوضع املوازين لوزن أعمال العباد: "امليزان أشار إليه بقوله: السؤال واحلسابوسابعها: سادسها
: األنبياء[} قَِياَمِةوََنَضُع الَْموَازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الْ{: جيب اإلميان به وزن أعمال العباد الذين حياسبون لقوله تعاىل

فأولئك هم "أي موزوناته " فمن ثقلت موازينه] " ٨: األعراف[} َوالَْوْزنُ َيْومَِئٍذ الَْحقُّ{: وقال تعاىل أيضًا]٤٧
أي الناجون، وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر وانعقد عليه إمجاع أهل احلق، وأنه ميزان حسي له كفتان " املفلحون

ومثل هذا الوزن : األعمال أو أعياهنا بعد جتسيمها ليظهر الراجح واخلاسرقال يف اجلوهرة ولسان توضع فيه صحف
إمنا قيدنا بالذين حياسبون ملا قاله القرطيب بأن امليزان ليس لكل : األول: وامليزان فتوزن الكتب أو األعيانتنبيهات

وأجزي  ١ال حساب عليه من الباب األمينيقال يا حممد أدخل اجلنة من أمتك من : أحٍد للحديث الصحيح فإن فيه
أهل الصرب أيًضا ال توزن أعماهلم وإمنا يصب هلم : األنبياء فالذي ال حياسب ال توزن أعماله، وذكر بعض األكابر

فمن قال بدخوهلم نظر لعموم اآليات، ومن قال . العباد مشول الكفار وفيهم قوالن: ظاهر قوله: األجر صباالثاين
وأوهلا من قال باألول ] ١٠٥: الكهف[} فَال ُنقِيُم لَُهْم َيْوَم الْقَِياَمِة َوزْناً{: د نظر لظاهر قوله تعاىلبعدم دخوهلم فق

وقت الوزن بعد احلساب كما ذكرنا : بأنه على حذف الصفة أي نافًعا، واإلنس واجلن يف كل ذلك سواءالثالث
رى على النار، واملنتصب لذلك جربيل؛ ألنه الذي يأخذ ومكانه بني اجلنة والنار، وإحدى كفتيه على اجلنة واألخ

بعموده مستقبلًا به العرش وميكائيل أمني عليه وهو ميزان واحد جلميع اخللق، وقيل متعدد بتعدد األمم، وقيل بعدد 
  ظواهر األحاديث وأقوال العلماء أن كيفية الوزن خفةً وثقلًا يف اآلخرة مثل كيفيته يف: املكلفينالرابع

  ـــــــ
: اإلسراء[} ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ إِنَُّه كَانَ َعْبداً َشكُوراً{: أخرجه البخاري كتاب تفسري القرآن باب: صحيح ١
والترمذي حديث ، ١٩٤أدىن أهل اجلنة منزلة فيها حديث : ومسلم كتاب اإلميان باب، ٤٧١٢حديث ] ٣

  .٩٦٢١حديث ، ٢/٤٣٥وأمحد ، ٢٤٣٤

ا ثقل ورجح نزل إىل أسفل مث يرفع إىل عليني، وما خف طاش إىل أعلى مث نزل إىل سجنيٍ، وعالمة الرجحان الدنيا م
خيلق اهللا لصاحب العمل علًما ضروريا يعرف به الراجح من احلسنات : ظهور نورٍ وعالمة عدمه ظهور ظلمٍة، وقيل

} َوَمْن َخفَّْت َموَازِينُُه{وهو ] ٨: األعراف[} ازِيُنُه فََمْن ثَقُلَْت َمَو{: سكت املصنف عن مقابل: أو السيئاتاخلامس
فيحتمل أنه فأولئك هم اخلاسرون وحيمل على الكافر وهو الظاهر، وسكت أيًضا عمن تساوت ] ٩: األعراف[

أصحاب األعراف طائفة من : وهم أصحاب األعراف وهو سور بني اجلنة والنارقال املفسرون: حسناته وسيئاته قيل
مٍد صلى اهللا عليه وسلم استوت حسناهتم وسيئاهتم فمنعتهم احلسنات من النار والسيئات من اجلنة فيقومون أمة حم

سكت عن الصنج : يف سور اجلنة مث يدخلهم اهللا اجلنة برمحته وهم آخر من يدخلها كما قال بعض العلماءالسادس
توضع احلسنة يف كفٍة : الظاهر من قوهلم: وأقول اليت يوزن هبا، فقال بعض العلماء كمثاقيل الذر حتقيقًا للعدل،

والسيئات يف كفٍة أن الصنج إمنا حيتاج إليها فيمن له حسنات فقط أو سيئات فقط، وأما من له حسنات وسيئات 
إذا وقع الوزن بني العباد يف املظامل : قال العالمة ابن ناجي: فإهنا توضع حسناته يف مقابلة سيئاته حررهالسابع

وتعدت بالدال املهملة مبعىن فرغت حسنات الظامل قبل فراغ ما عليه فإنه يؤخذ من سيئات املظلوم وتطرح  واحلقوق



أي ] ١٦٤: األنعام[} َوال َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرى{: على الظامل كما نص عليه مسلم وغريه وال يعارضه قوله تعاىل
آلية يف شخصني ال حق لواحٍد منهما على اآلخر، فأما هذه ال حتمل نفس ذنب أخرى ملا قاله املفسرون من أن ا

فبذنبه أخذ وبكسبه غفرت، وحمل الطرح املذكور إذا مات الظامل وهو قادر على القضاء، وأما إذا مات عاجًزا فال 
فإن مل يكن للمظلوم : يطرح عليه من سيئات مظلومه شيءقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم بعد الكالم السابق

سيئة كاألنبياء وال للظامل حسنة كالكفار فيعطى املظلوم من الثواب بقدر ما يستحقه على الظامل، ويزاد يف عقوبة 
واختلف العلماء إذا كان املظلوم ذميا والظامل : الظامل بقدر ما كان يأخذ منه املظلوم أن لو كان مث ما يؤخذ، مث قال

صار حقا للنيب صلى اهللا عليه وسلم يطلب به الظامل : آخرون يسقط حقه كاحلريب، وقال: مسلًما فقال بعضهم
  إال من ظلم معاهًدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ليس وزن : واحلديث بلغت رواته مبلغ التواترالثامن ١" أخذ منه شيئًا بغري طيب نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيامة
حاطة مبقادير أعمال العباد، وإمنا حكمة ذلك امتحان املكلفني باإلميان بذلك يف دار الدنيا أعمال العباد للوصول لإل

} ال َيِضلُّ رَبِّي َوال َيْنَسى{وختويفهم من عاقبة السيئات وترغيبهم يف فعل اخلريات، ألن علمه تعاىل حميط بكل شيٍء 
مجع صحيفةٍ " صحائفهم"أي يعطون " يؤتون" حساهبم مما جيب اإلميان به أن املكلفني الذين أراد اهللا" و]"٥٢: طه[

اليت كتبها عليهم احلفظة، وتقدم أن أخذ الصحف بعد العرض وقبل السؤال " بأعماهلم"وهي الكتب املشحونة 
واحلساب، فكان األوىل للمصنف أن يقدم أخذ الصحف على الوزن؛ ألن الوزن بعد احلساب واحلساب بعد أخذ 

وَُوِضَع الِْكَتاُب فَتََرى {: أحقية أخذ الصحف الكتاب واألحاديث واإلمجاعقال تعاىل الصحف، والدليل على
: الكهف[} ةً إِلَّا أَْحَصاَهاالُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا مَالِ َهذَا الِْكَتابِ ال ُيَغاِدُر َصغَِريةً َوال كَبَِري

أن املراد بالصحائف كتب املالئكة اليت كتبت فيها أعماهلم يف الدنيا هو الصحيح، ومل يذكر  وما ذكرناه من] ٤٩
من يؤيت هلم الكتب ويدفعها هلم ملا فيه من اخلالففقيل إن الريح تطريها من خزانٍة حتت العرش فال ختطئ صحيفة 

أخذ كتابه بيمينه، والكافر يأخذ كتابه عنق صاحبها، وقيل إن كل أحٍد يدعى فيعطى كتابه، فأما املؤمن الطائع في
بشماله، ووقع التوقف يف املؤمن العاصي واملشهور أنه يأخذ كتابه بيمينه، ومقابلة املؤمن بالكافر تدل على 

فََمْن {أي سهلًا هيًنا، ويدل عليه آية " فسوف حياسب حساًبا يسًريا"ولو عاصًيا " فمن أويت كتابه بيمينه"املشهور
أي ال ينقصون من ثواهبم مقدار فتيلٍ ] ٧١: اإلسراء[} اَبُه بَِيِمينِِه فَأُولَِئَك َيقَْرأُونَ ِكَتاَبُهْم َوال ُيظْلَُمونَ فَِتيالًأُوِتَي ِكَت

وهو القشر الذي يف شق النواة، مسي هبذا؛ ألن اإلنسان إذا أراد استخراجه ينفتل وهو ضرب مثلٍ للشيء احلقري 
فََسْوفَ {والتالوة " فأولئك يصلون سعًريا"وهو الكافر إمجاًعا" ا من أويت كتابه وراء ظهرهوأم"ومثله النقري والقطمري

  أي يتمىن الثبور بقوله يا ثبوراه: قال املفسر] ١٢ -١١: االنشقاق[} َيْدُعو ثُبُوراً وََيْصلَى سَِعرياً
  ـــــــ

ري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات يف تعش: أخرجه أبو داود كتاب اخلراج واإلمارة والفيء باب: صحيح ١
  .٢٦٥٥وانظر صحيح اجلامع ، ٣٠٥٢حديث 

وهو اهلالك، والصلى االحتراق أي يذوقون حرها، والسعري اسم لطبقٍة من طباق النار، والظاهر أن املصنف أطلقه 
أن الكافر يدخل، يده هنا على النار، وقوله وراء ظهره هو لفظ القرآن يف آيٍة ويف أخرى بشماله، وجيمع بينهما ب

اليسرى من صدره وخترج من وراء ظهره مث يعطى كتابه بشماله وتكون وراء ظهره، وجيمع أيًضا بأن مشاله جتعل 
الذين أراد اهللا حساهبم إلخراج الذين يدخلون اجلنة بغري : األول إمنا قلنا: وراء ظهره ويعطى كتابه هباتنبيهات



املالئكة واألنبياء، نعم ظاهر اآليات واألحاديث عدم اختصاص أخذ  حسابٍ فإهنم ال يأخذون صحفًا وكذا
: الصحف هبذه األمة وإن تردد فيه بعض العلماء، وعدم اختصاصه أيًضا باإلنس بل اجلن كذلك املؤمن والكافرالثاين

هللا فأبو أول من يعطى كتابه بيمينه مطلقًا وله شعاع كشعاع الشمس عمر بن اخلطاب، وقيل عند ذلك يا رسول ا
هيهات زفت به املالئكة إىل اجلنة كما يف احلديث، وبعده أبو سلمة عبد اهللا بن عبد األسد وهو أول من : بكرٍ؟ قال

هاجر من مكة إىل املدينة، وأول من يأخذ كتابه بشماله أخوه األسود بن عبد األسد، وتأمل هذا العجب يف هذين 
ظواهر : من السبعني ألفًا الذين يدخلون اجلنة بغري حسابٍالثالث األخوين، وهذا يقتضي أن عمر بن اخلطاب ليس

النصوص أن القراءة حقيقية وقيل جمازية عرب هبا عن علم كل أحٍد مبا له وما عليه، ولفظ احلسن البصري يقرأ كل 
لكل من شرع يف الطريق املوصل . إنساٍن كتابه أميا كان أو غريهوملا فرغ من أحوال القيامة واحلساب والوزن

أي أن مما جيب اجلزم حبقيقته وجود الصراط يوم القيامة يرده األولون واآلخرون " وأن الصراط حق: "الدارين بقوله
حىت من ال حساب عليه وهو بالصاد وبالسني املهملتني وبالزاي املعجمة على نزاعٍ يف إخالصها ومضارعتها بني 

لعته؛ ألنه يبتلع املارة، كما أن الطريق كذلك وحقيقته يف اللغة الصاد والزاي من صرت الشيء بكسر الراء إذا ابت
هو جسر ممدود على منت أي ظهر جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف، : الطريق الواضح وشرًعا قال السعد

نِهِْم فَاْسَتَبقُوا َولَْو َنَشاُء لَطََمْسَنا َعلَى أَْعُي{: دل عليه الكتاب والسنة واتفقت عليه الكلمة يف اجلملة قال تعاىل
ينصب الصراط على منت جهنم فأكون أول من : "وقال عليه الصالة والسالم] ٦٦: يس[} الصِّرَاطَ فَأَنَّى ُيْبِصُرونَ

  اليت عملوها يف" بقدر أعماهلم"مجيًعا لكن جوازهم عليه خمتلف إذ هو " جتوزه العباد""جيوزه أنا وأميت

ال : فيشمل من حياسب ومن مل حياسب كالسبعني ألفًا ونازع بعض يف الكفار قائلًا الدنيا، وأل يف العباد لالستغراق
" فناجون متفاوتون يف سرعة النجاة عليه"ميرون عليه ومحل كالمه على أثناء املرور ال على ابتدائه فإنه شامل للكافر

منون إذ هي بني اخلالئق وبني اجلنة أي من السقوط فيها وهم املؤ" من نار جهنم"فقوم ممن مير عليه ناجون : واملعىن
والصراط على ظهرها فال يدخل أحد اجلنة حىت مير على جهنم، وال يتكلم أحد حينئٍذ إال الرسل، ودعوى الرسل 

مير املؤمنون : "يومئٍذ اللهم سلم سلم، ويف جهنم كالليب مثل شوك السعدان ختتطف الناس بأعماهلم، ففي احلديث
أي " فيها"أي أوقعتهم " وقوم أوبقتهم""الريح وكأجاويد اخليل ومنهم املاشي ومنهم احلايبكطرف العني وكالربق وك

وهم متفاوتون أيًضا فمنهم من يسقط وال خيرج وهو الكافر، ومنهم من يسقط وميكث فيها مدةً " أعماهلم"يف جهنم 
وحدين من النار ليجوزوا عليه إىل اجلنة مل يثبت أنه يبقى إىل خروج امل: قال احلليمي. مث خيرج منها كعصاة املؤمنني

ما قدمناه من أنه : األول: أو يزال مث يعاد هلم أو ال يعاد أو تصعد به املالئكة إىل السور الذي هو األعرافتنبيهات
إنه : أرق أو أدق من الشعرة وأحد من السيف هو على ظاهره على الصواب خالفًا للقرايف يف قوله الصحيح

ن محله على األدلة الواضحة لوجوب محل النصوص على ظواهرها إال ما خالف القواطع، والعبور عريض، وخالفًا مل
عليه ليس بأبعد من املشي على املاء والطريان يف اهلواء ورفع السماء بغري عمٍد، وال يشكل على الصواب ما قيل من 

إمنا قيدنا وجود الصراط بيوم : ذلكالثاين أن فيه كالليب تأخذ من أمرت بأخذه؛ ألن كونه أرق من الشعرة ال ينايف
القيامة؛ ألنه جرى خالف يف وجوده اآلن وعدم وجوده، كما جرى خالف فيما منه الصراط، فالذي نقل عن 

وأن : ويف كالم الشهاب ما يرد قول الربهان. الربهان احلليمي أن الصراط شعرة من شعر جفن مالٍك خازن النار
ما قدمناه من أن جهنم بني اخلالئق وبني اجلنة يعني أن اجلنة جماورة : إىل اهللا تعالىالثالثاحلق تفويض معرفة حقيقته 

قد قدمنا أن املرور : إن اجلنة فوق السماء السابعة والنار حتت األرض السابعةالرابع: للنار، ويشكل على قول القائل
  عليه بعد احلساب ويف بعض األحاديث أن مسريته ثالثة آالف



ألف صعود وألف استواء وألف هبوط، وحكمته ظهور عظيم فضله تعاىل على املؤمنني يف النجاة من النار، سنٍة، و
وليتحسر الكافر بفوز املؤمن وسقوطه هو يف جهنم مع اشتراك اجلميع يف أصل املروروملا كان اإلنسان يغلب عطشه 

واجب " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبوض"أي التصديق " واإلميان: "عند خروجه من قربه ذكر احلوض فقال
بناًء على أنه احلوض، وقوله صلى اهللا عليه ] ١: الكوثر[} إِنَّا أَْعطَْينَاَك الْكَوْثََر{: ويبدع منكره دل على حقيته

حوضي مسرية شهرٍ زواياه سواء وماؤه أبيض من اللنب ورحيه أطيب من املسك وكيزانه عدد جنوم السماء : "وسلم
منه شربةً ال يظمأ بعدها أبًدا، ويشخب فيه ميزابان من اجلنة وهو يف األرض املبدلة وهي أرض بيضاء  فمن شرب

النيب صلى اهللا عليه  -رضي اهللا تعاىل عنها  -وسألت عائشة " كالفضة مل يسفك فيها دم وال ظلم على ظهرها أحد
عليه الصالة " ترده أمته"واهللا أعلم" صراطعلى ال: "أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري األرض؟ فقال: وسلم

بعد ذلك أبًدا، وظاهر كالم بعض الشيوخ أن وروده قبل الوزن وقبل احلساب " ال يظمأ من شرب منه"والسالم 
جهل التقدم والتأخر يف امليزان واحلوض والصراط غري قادحٍ يف : وقبل الصراط وهو املختارقال بعض العلماء

مرادف ملا " عنه من بدل وغري"بالذال املعجمة وبعدها مهملة يبعد " ويذاد. "اعتقاد ثبوهتاالعقيدة وإمنا الواجب 
: األول: قبلهإال أن الذي غري بكفرٍ ومات عليه يطرد أبًدا وأما من غري بعصياٍن دون كفرٍ فهو يف املشيئةتنبيهان

من أن لكل نيب حوًضا وأهنم : "ا يف احلديثمفهوم قول أمته يقتضي أن أمة غريه ال ترده وإمنا ترد حوض أنبيائها مل
إن كان لكل نيب : وهذا حديث غريبفإن قيل ١" يتباهون أيهم أكثر واردةً وأنا أرجو أن أكون أكثرهم واردةً

التفاق األحاديث : على اجلميع الصالة والسالم ؟ قلت -حوض فألي شيٍء خص وجوب اإلميان حبوض املصطفى 
ضي مفهوم أمته أيًضا أن الشرب منه خمتص مبؤمين هذه األمة فغري أمته يطرد عنهوقال على وجوده دون غريه، ويقت

  ومن املطرودين عن حوض املصطفى صلى اهللا عليه وسلم كل من أحدث يف الدين ما: ابن عبد الرب
  ـــــــ

، ٢٤٤٣ما جاء يف صفة احلوض حديث : أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب: صحيح ١
  .٢١٥٦وانظر صحيح اجلامع 

وكذا الظلمة املسرفون يف اجلور وطمس احلق : ليس منه كاخلوارج والروافض وسائر أصحاب األهواء، وقال غريه
ماء احلوض من هنرٍ يف اجلنة كما قدمناوحصل التوقف هل يف املوقف ماء أم ال ؟ روى ابن : واملعلنون بالكبائرالثاين
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مكان الوقوف بني يدي رب العاملني هل : عنه قالعباسٍ رضي اهللا تعاىل 

أي والذي نفسي بيده إن فيه ملاًء وإن أولياء اهللا لريدون حوض األنبياء ويبعث اهللا سبعني ألف ملكٍ : "فيه ماء؟ فقال
  ١". بأيديهم عًصى من نارٍ يذودون الكفار عن حياض األنبياء

وإين ألصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن : "يب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلمويف حديث أ
نعم لكم سيمى أي عالمة ليس ألحٍد من األمم تردون غرا : "يا رسول اهللا أتعرفنا يومئٍذ؟ قال: ، قالوا"حوضه

وإن : "يف بيان حقيقة اإلميان فقال وملا فرغ من السمعيات اليت جيب اجلزم حبقيقتها شرع"حمجلني من آثار الوضوء
أي تصديق جبميع ما جاء به " قول باللسان وإخالص بالقلب"على طريقة السلف اليت جرى عليها املصنف " األميان

لكن أعمال اجلوارح شرط " وعمل باجلوارح. "الرسول، ألن هذا هو املعترب يف اإلميان ال اإلخالص املقابل للرياء
كالمه، وأما حقيقة اإلميان عند مجهور األشاعرة واملاتريدية فهو التصديق القليب جبميع ما جاء به لكماله كما يأيت يف 

عليه الصالة والسالم، وأما النطق باللسان فإمنا هو شرط إلجراء أحكام الدنيا على املشهور من اخلالف، كما أن 
هور األشاعرة واملاتريدية، وقد قدمنا ما فيه املشهور أن أعمال اجلوارح شرط لكمال اإلميان على كالم السلف ومج



أي اإلميان بقطع " يزيد: "شفاء العليلوملا جرى خالف يف قبول اإلميان الزيادة والنقص وكان الراجح القبول قال
أي األعمال أي بسببها على " فيكون فيها: "وفرع على ذلك قوله" بزيادة األعمال وينقص بنقصها"النظر عن حمله 

دل على ذلك العقل والنقل، أما العقل " وهبا الزيادة"يف اإلميان " النقص"امرأة النار يف هرٍة أي بسببها دخلت : حد
فألنه لو مل تتفاوت حقيقة اإلميان لكان إميان الفسقة مساوًيا إلميان األنبياء والصديقني والالزم باطل فملزومه 

  وََما زَاَدُهْم{] ٢: األنفال[} َعلَيْهِْم آَياُتهُ َزاَدتُْهْم إَِمياناًوَإِذَا ُتِلَيْت {كذلكوأما النقل فلكثرة النصوص حنو 
  ـــــــ

  .٣٩٠٠٩أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وانظر كنز العمال  ١

لو وزن إميان أيب بكرٍ بإميان هذه األمة لرجح : "وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم]٢٢: األحزاب[} إِلَّا إِميَاناً
ما يقبل الزيادة يقبل النقص فتم الدليل، وهذا واضح على تفسري اإلميان بالتصديق والعمل، وأما على وكل ١" عليها

تفسريه بنفس التصديق فكذلك يزيد بزيادة النظر يف الدليل وينقص بعدمهاوعلى هذا الراجح مجهور األشاعرة 
البخاري، ومقابله جلماعٍة أعظمهم اإلمام أبو والفقهاء، واحملدثون واملعتزلة، ونقله الشافعي واإلمام مالك واإلمام 

حنيفة وتبعه أصحابه وطائفة من املتكلمني أنه ال يزيد وال ينقص ألنه اسم التصديق البالغ حد اجلزم وهو ال يتصور 
فيه زيادة وال نقصان، وأجابوا عما متسك به األولون من اآليات وغريها بأن املراد بالزيادة حبسب الدوام وكثرة 

مان، أو أن املراد زيادة األحكام اليت ال تتجدد؛ ألن الشرع كان يتجدد شيئًا فشيئًا، فاملراد زيادة متعلقاته وهو الز
ورجحت زيادة اإلميان مبا تزيد طاعة اإلنسان ونقصه : ما جيب اإلميان به، وأشار هلذه املسألة صاحب اجلوهرة بقوله

إن : وقيل ال خلف إىل قول الفخر الرازي مع مجاعٍة: ار بقولهبنقصها وقيل ال وقيل ال خلف كذا قد نقال وأش
اخلالف لفظي؛ ألن من يقول بقول الزيادة والنقصان يفسره بالتصديق واألعمال، ومن يقول بعدم قبوله الزيادة 

 كذا قد نقال إىل التربي من هذا القول وأن اخلالف حقيقي؛ ألن: والنقصان يفسره بالتصديق فقط، وأشار بقوله
األصح أن التصديق القليب يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح األدلة وعدم ذلكوهلذا كان إميان الصديقني أقوى من 

إميان غريهم حبيث ال تعتريه الشبه، ويؤيده أن كل أحٍد يعلم أن ما يف قلبه يتفاضل حىت يكون يف بعض األحيان 
إن قبل : عرفة حبسب ظهور الرباهني وكثرهتا، وال يقالأعظم يقيًنا وإخالًصا منه يف بعضها، فكذلك التصديق وامل

مراتب اليقني متفاوتة إىل علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني، : ألنا نقول. التصديق النقص والزيادة كان شكا
باشرة فاألول هو العلم املستفاد من اخلرب، والثاين هو املستفاد من املشاهد، والثالث هو املستفاد من املعاينة وامل

  إمنا قلنا بقطع النظر عن حمله؛ ألن حمل اخلالف يف إميان غري األنبياء: األول: مًعاتنبيهات
  ـــــــ

وعبد اهللا ابن اإلمام أمحد يف السنة ، ١/٦٩موقوف على عمر بإسناد صحيح أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  ١
اه البيهقي يف الشعب موقوفا على عمر وإسناده رو: من قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقال العراقي ١/٣٧٨

  .١/١٣٠صحيح 

واملالئكة ملا قاله سيدي أمحد زروق من أن إميان أهل االختصاص كاألنبياء واملالئكة ال جيوز عليه النقص وإميان 
يزيد وال  غريهم يزيد وينقص واحلاصل أن إميان األنبياء دائًما يف زيادٍة على توايل الزمان، وإميان املالئكة ال

قد قدمنا ما يتعلق مبرادفة اإلميان لإلسالم أو خمالفتهما وأهنما باقيان بعد موت صاحبهما حكًما كبقائهما : ينقصالثاين
حال النوم والغفلة؛ ألن الوصف الثابت الذي مل حيصل ما يضاده حيكم ببقائه وأهنما خملوقان، ومن قال اإلميان قدمي 



إنه فعل اهللا قد بناه على مذهب املاتريدية القائلني بقدم صفات األفعال ومذهب فباعتبار أصله وهو التوفيق ف
وأن اإلميان قول باللسان وإخالص بالقلب : األشعري حدوثها، فيكون التوفيق خملوقًا أيضًاوملا كان يتوهم من قوله

: ل شرط كمالٍ فقط بقولهوعمل اجلوارح توقف صحة اإلميان على عمل اجلوارح وإن قيل به، نبه هنا على أن العم
مراده بقوله اإلميان القول الدال على اإلميان وهو النطق بالشهادتني أو ما يقوم " وال يكمل قول اإلميان إال بالعمل"

واملراد بالعمل الطاعات، وأشار هبذا املصنف إىل دفع ما يتوهم من أن األعمال شرط يف صحة اإلميان وليس . مقامه
: عمل اجلوارح شرط يف كمال اإلميان على كالم أهل السنةواملصنف جرى عليه حيث قال كذلك، بل املعتمد أن

وال يكمل قول اإلميان إال بالعمل فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه وترك األعمال الواجبة كسلًا كان إميانه صحيًحا 
واإلميان عند البخاري : لبخاريواحلاصل أن األعمال جزء من اإلميان الكاملقال القسطالين يف شرح ا. إال أنه ناقص

كابن عيينة والثوري وابن جريجٍ وجماهٍد ومالك بن أنسٍ وغريهم من سلف األمة وخلفها من املتكلمني واحملدثني 
قول باللسان وهو النطق بالشهادتني وعمل بالقلب واجلوارح فتدخل االعتقادات والعبادات، وما نسب ألكثر 

يق والعمل فهو مؤول باإلميان الكامل كما قاله ابن التلمساين ومن وافقه، ويدل السلف من أن اإلميان اسم للتصد
على هذا التأويل إدخال الفاسق حتت اإلميان، ولوال التأويل لكان يف غاية الصعوبة لبطالن املاهية املركبة ببطالن 

إن اإلميان النطق : راميةجزئها، والقول بأن األعمال شرط يف صحة اإلميان قول املعتزلة وهو ضعيف كقول الك
أي عمل يفتقر إىل " عمل إال بالنية"ال " قول و"يكمل " وال"إنه العمل فقط: بكلميت الشهادتني فقط، وكقول قومٍ

  نيٍة فهو عام أريد به اخلصوص

مث إن وهذا إن أريد بالنية حقيقتها، وإن أريد هبا اإلخالص فيصح بقاؤه على عمومه يف األعمال اليت يدخلها الرياء 
فسرت النية باإلخالص فاملراد بال يكمل ال حيصل ثوابه، وإن أريد هبا حقيقتها فمعناه ال يصح، ومثال األقوال اليت 
حتتاج إىل نيٍة كاألذان واالستغفار وغريه مما جيب يف العمر مرةً كالشهادتني واحلمد والتسبيح فإهنا تفتقر إىل نية أداء 

جهوري ويل وقفة يف قوله مث إن فسرت النية باإلخالص فاملراد بال يكمل ال الواجب، هذا حمصل معىن كالم األ
حيصل ثوابه مبا قاله القرايف وغريه من حكاية اإلمجاع ببطالن العبادة بالرياء إن مشلها من أوهلا إىل آخرها، وإن مشل 

هتويكمل صحة كالم الشيخ بعضها وتوقف آخرها على أوهلا كالصالة ففي صحتها تردد قاله اللقاين يف شرح عقيد
األجهوري على أن املراد بعدم اإلخالص عدم مالحظة كون العمل هللا تعاىل وهذا ال يقتضي الفساد، وإمنا يفوت 
الكمال وعدم اإلخالص املقتضي للفساد هو فعل العبادة لقصد غري اهللا تعاىل وهذا هو الرياء الذي يفسد العمل، 

: نية هنا اإلخالص وهو أن يعمل العمل هللا خالًصا بأن يفرده بالعبادة لقوله تعاىلواستظهر الفاكهاين أن املراد بال
فإذا ابتدأ العمل لغري اهللا فسد اتفاقًاوإن ابتدأ هللا وأحب ]  ٥: البينة[} َوَما أُِمرُوا إِلَّا ِلَيعُْبُدوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن{

تدأه واطلع عليه يف أثنائه وأحب بقلبه أن حيمد واستمر على ذلك ومل بقلبه أن حيمد عليه فال يضر ذلك، وإن اب
  يدفعه بقلبه فما بعد ذلك يبطل اتفاقًا وما قبله على املشهور، وقيل

" و"وهو ما يصدر من اللسان كاألذان واحلمد" قول"يكمل " وال. "يصح وإن أىب ذلك بقلبه ودفعه فال يبطل اتفاقًا
أي طريقة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، فليس املراد بالسنة املقابلة للكتاب " وافقة السنةنية إال مب"ال " عمل و"ال 

بل املراد شريعته، وهي ما دل عليه األدلة الشرعية كالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، ومما دلت عليه شريعته 
ينتفع بعمله، فثبت هبذا أن القول  اإلخالص يف العمل، فمن عمل على شريعٍة غري شريعته صلى اهللا عليه وسلم مل

والعمل جيب على اآليت هبما عرضهما على شريعته، فما وافقها كان صحيًحا وما خالفها ال يلتفت إليه؛ ألنه إما 
معصية أو قريب منها، واملوافق هلا ما دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع السلف أو أضيف إىل واحٍد منها، وما خرج 



هذا الفصل الذي قاله : هو بدعة وإن اعتقد قربته وصحت فيه نيتهقال ابن عمر رمحه اهللا تعاىلعن هذه املذكورات ف
األول أن من آمن بقلبه ونطق بلسانه وعمل جبوارحه بنيٍة وكان عمله موافقًا : أبو حممٍد يشتمل على مخس قواعد

  للسنة فهذا هو

و الكافر، ومن آمن بقلبه ونطق بلسانه ومل يعمل جبوارحه املؤمن الكامل، فإن مل ينطق بلسانه وال صدق بقلبه فهذا ه
كان فاسقًاومن نطق بلسانه وعمل جبوارحه ومل خيلص بقلبه كان منافقًا، ومن آمن بقلبه ونطق بلسانه وعمل 
ن جبوارحه بنيٍة غري موافقٍة للسنة كان مبتدًعا، ومن عمل بغري نيةٍ شرعيٍة بأن قصد بفعله الناس كان مرائًيا فيكو

عمله باطلًا ويسمى الشرك األصغر، وإمنا بطل عمل املرائي؛ ألن اهللا تعاىل أمر بالعبادة متلبسةً باإلخالص حيث 
ومن عمل العبادة لغريه تعاىل مل يأت بشرطها، وليس من الرياء حمبة ] ٢: الزمر[} فَاعُْبِد اللََّه ُمخِْلصاً لَُه الدِّيَن{: قال

  :اشتمل كالم املصنف على أربعة مسائل: األول: مل هللا تعالىتنبيهانرؤية الناس له حيث ابتدأ الع
التصريح : قبول اإلميان الزيادة والنقصوالثالثة: والثانية. بيان كمال اإلميان باإلقرار والنطق وعمل اجلوارح: األوىل

مبوافقة شرعه صلى اهللا بيان أن صحة األعمال واألقوال والنيات : والرابعة. بأن عمل اجلوارح شرط لكمال اإلميان
رمبا أشعر سكوته عن اإلسالم باحتاده مع اإلميان؛ ألن اإلسالم هو اخلضوع واالنقياد مبعىن قبول : عليه وسلمالثاين

يَها فَأَخَْرْجَنا َمْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني فََما َوَجْدَنا ِف{: احلق واإلذعان له وهو حقيقة التصديق ويشهد له قوله تعاىل
وباجلملة ال يصح يف الشرع أن حيكم على أحٍد أنه : قال التفتازاين]٣٦ -٣٥: الذاريات[} غَْيَر َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلمَِني

مؤمن وليس مبسلمٍ، أو مسلم وليس مبؤمنٍ، وال يعين بوحدهتما سوى هذا يعين أهنما غري متعددين يف اخلارج شرًعا 
املراد بوحدهتما أن أحدمها ال ينفك عن اآلخر، وأما باعتبار : ذلك فقالوإن اختلف مفهومهما، وصرح بعضهم ب

} قَالَِت الْأَْعرَاُب آَمنَّا قُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا{: املفهوم فهما خمتلفان، وعليه حيمل حديث جربيل وآية
. ان، واحلاصل أن من قال بالتغاير أراد املفهومواحلديث واآلية صرحيان يف مغايرة اإلسالم لإلمي] ١٤: احلجرات[

ومن قال باالحتاد نظر باللزوم اخلارجي املوافق للشرع فافهموملا جرى خالف يف كفر صاحب الكبرية وكان 
بذنبٍ من أهل "ممن حكم بإسالمه " ال يكفر أحد"أي واحلال والشأن " وأنه: "الصحيح عدم كفره نبه عليه بقوله

  أن من تقرر باإلميان اجلازم إميانه وحتقق باإلتيان بالشهادتني إسالمه إذا ارتكب ذنبًا: ة، واملعىنأي الصال" القبلة

ليس من املكفرات وكان غري مستحل له فإنه ال يكفر عندنا بارتكابه، وال خيرج به عندنا عن اإلميان صغًريا كان 
ولو صغائر، وللمعتزلة يف إخراجهم العبد بالكبرية  الذنب أو كبًريا، خالفًا للخوارج يف التكفري بارتكاب الذنوب

من اإلميان وإن مل تدخله يف الكفر إال باستحاللٍ، وهذه القاعدة قال هبا مالك وأبو حنيفة والشافعي وأمحد يف أصح 
ة الروايتني عنه ومثل ذلك من ابتدع بإنكاره صفة الباري، وكمنكر خلق اهللا ألفعال العباد أو رؤيته يوم القيام

وكذلك سائر أهل البدع كالقدرية وغريهم، وأكثر قول مالٍك وأصحابه عدم تكفريهم بل يؤدبون، أما من خرج 
ببدعته من أهل القبلة كمنكري حدوث العامل والبعث واحلشر لألجسام والعلم للجزئيات فال نزاع يف كفرهم 

األقرب كفره، : اجملسم قال ابن عرفة إلنكارهم بعض ما علم مبجيء الرسول به ضرورةً، ووقع نزاع يف تكفري
فإن نفى شخص صفةً من صفات : واختيار العز عدم كفره لعسر فهم العوام برهان نفي اجلسميةقال القاضي عياض

ليس : اهللا الذاتية أو جحدها مستبصًرا يف ذلك أي حال كونه على بصريٍة من جحدها ونفيها متعمًدا لذلك كقوله
ريًدا وال متكلًما وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له عز وجل، فقد نص أئمتنا على عاملًا وال قادًرا وال م

اإلمجاع على كفر من نفى عنه الوصف هباوعلى هذا محل قول سحنوٍن من قال ليس هللا كالم فهو كافر وهؤالء 



ع إليه األشعري أنه ال يكفرون املتأولني، وأما من جهل صفةً من هذه الصفات فاختلف العلماء يف كفره، والذي رج
اهللا عامل وال علم له : يكفر؛ ألنه مل يعتقد مقالته حقا ومل يتخذها ديًنا، وأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال

فمن أخذ باحلال مل يكفره، ومن أخذ باملآل كفره واملعتمد : ومتكلم وال كالم له وهكذا فاختلف فيه على قولني
عنوية فإنه ال يكفر أيًضا، خبالف من اعتقد أنه غري قدميٍ فإنه يكفر، كما يكفر من عدم كفره، كمن نفى الصفات امل

اعترف بألوهيته ووحدانيته ولكن اعتقد أنه غري حي أو ادعى أن له ولًدا أو صاحبةً أو أنه متولد من شيٍء أو اعتقد 
فة البقاء ففيه تفصيل، فإن أراد بالنفي أن هناك صانًعا للعامل سواه، وكل ذلك كفر بإمجاع املسلمني، وأما من نفى ص

إن اهللا جيب : صفةً زائدةً على الذات فال يكفر خبالف من أراد بنفيه طريان العدم فال شك يف كفره، وأما من قال
عليه كذا فإن أراد بالفضل واإلحسان فال يكفر، وإن أراد الوجوب الذايت أي بالقهر وعدم اإلرادة فإنه يكفر لنفيه 

واالختيار، وأما مسائل الوعد والوعيد والرؤية وخلق القرآن واألفعال وبقاء األعراض وشبهها من الدقائق  اإلرادة،
  .فاألوىل عدم تكفري

املتأولني فيهاإذ ليس يف اجلهل بشيٍء منها جهل باهللا تعاىل، ودليل أهل السنة على عدم الكفر بالذنب اآليات 
} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص{: لى العاصي كقوله تعاىلواألحاديث الناطقة بإطالق لفظ املؤمن ع

وباإلمجاع على الصالة ] ٨: التحرمي[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوُبوا إِلَى اللَِّه تَْوَبةً َنصُوحاً{اآلية، و ] ١٧٨: البقرة[
شروعية احلدود لصاحب املعصية كالسارق والزاين ولو كفر الستحق على من مات من أهل الكبائر من غري توبٍة ومب
فمؤول على أن معناه أنه يعامله معاملة " من ترك الصالة فقد كفر: "القتل، وما استدل به املكفر من حنو حديث

حدا، خبالف الكافر باالرتداد من قتله إن تركها كسلًا وعناًدا أو أخرناه آلخر الوقت ومل يفعل وإن كان هذا يقتل 
إن : منهم معتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء اهللا الذي قال" أهل البدع على أصناٍف: تتمة"اجلاحد فإنه يكفر

صاحب الكبرية ليس مبؤمنٍ وال كافرٍ، مسوا بذلك لقول احلسن البصري شيخ واصلٍ حني سئل عن مجاعٍة يكفرون 
احلق فبادره واعتزل جملس احلسن البصري وأخذ بقوله صاحب الكبرية وأطرق رأسه مفكًرا يف اجلواب على وجه 

مؤمن وكافر وال وال وهو صاحب الكبرية، وأراد إثبات املنزلة بني املنزلتني وهي كون الشخص : الناس ثالثة أقسامٍ
ال مؤمًنا وال كافًرا اعتزل عنا واصل فهو أول من أسس قواعد االبتداع، ومسوا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد 

: وهلم بوجوب ثواب املطيع وعقوبة العاصي وهو فعل الصالح واألصلح، وينفون زيادة الصفات القدمية يقولونلق
ومنهم اجلربية الذين ينفون . العبد خيلق أفعال نفسه: اهللا عامل بال علمٍ وقادر بال قدرٍةومنهم القدرية الذين يقولون

ومنهم اخلوارج الذين خيرجون عن اإلمام العادل وال ميتثلون الكسب ويزعمون أن العبد كاخليط املعلق يف اهلواء، 
أمرهومنهم اجلهمية املتبعون إىل رأي أيب جهيمٍ املنفرد مبقالٍة باطلٍة كخلق القرآن وإنكار رؤية الباري والصفات 

مما جيب " و"يئةومن مل نكفره من هؤالء الفرق ال بد له من دخول اجلنة ولو بعد دخول النار؛ ألنه حتت املش. القدمية
حقيقةً " أحياء"مجع شهيٍد وهم الذين قاتلوا يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا " الشهداء"أجسام " أن"اجلزم حبقيقته 

َوال َتْحَسَبنَّ {: من مشتهى اجلنات مثل ما يرزق األحياء يف الدنياقال تعاىل" يرزقون"أي يف جنة رهبم " عند رهبم"
  ].١٦٩آل عمران [} بِيلِ اللَِّه أَْموَاتاً َبلْ أَْحَياٌء ِعْنَد رَبِّهِْم ُيْرَزقُونَالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َس

مات فالن وذهب عنه نعيم الدنيا ولذهتا، فكره : نزلت يف قتلى بدرٍ ملا قال الناس يف حق من قتل يف سبيل اهللا
اء حياة غري مكيفٍة وال معقولٍة للبشر جيب حياة الشهد: سبحانه أن حيط منزلتهم فأنزل هذه اآليةقال العالمة اجلزويل

قول النيب صلى اهللا عليه "اإلميان هبا على ما جاء به ظاهر الشرع ومجهور العلماء على أهنم يف اجلنة، ويؤيد ذلك 



ويف أسباب النزول للواحدي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للصحابة ملا " إنه يف الفردوس: "وسلم ألم حارثة
جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طيورٍ خضرٍ ترد أهنار اجلنة وتأكل من مثارها وتأوي إىل قناديل : "خواهنم بأحٍدأصيب إ

من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء يف اجلنة : من ذهبٍ معلقٍة يف ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرهبم قالوا
َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا {: فأنزل اهللا" أنا أبلغهم عنكم: اهللانرزق لئال يزهدوا يف اجلهاد ويتأخروا عن احلرب؟ فقال 

ما قدمناه من أن املتصف باحلياة أجساد الشهداء وأن : األول: تنبيهات١اآلية] ١٦٩: آل عمران[} ِفي َسبِيلِ اللَِّه
لدنيا ملا قاله بعضهم من أن أجسادهم حقيقة ظاهر اآلية الشريفة وعليه اجلمهور، لكن حياهتم ليست كحياهتم يف ا

اإلمجاع على أن أجسادهم ال تعود إليها احلياة على ما كانت عليه يف الدنيا فاحلاصل أن تلك احلياة ال متنع إطالق 
محلنا الشهداء على شهداء احلرب الذين قاتلوا إلعالء كلمة اهللا : اسم امليت عليه بل حياة غري معقولٍة للبشرالثاين

مؤمثٍ؛ ألهنم اجملاهدون شرعًا، وبعضهم أحلق هبم من قاتل لغرضٍ دنيوي ذاهًبا إىل إرادة الغنيمة أو من غري ارتكاب 
نعم اختار مجع التفصيل بني القصد األخروي فيؤجر بقدره وبني القصد . الوقوع يف معصيةٍ ال تنايف حصول الشهادة

وهذا الفضل وإن : كل مقتولٍ على احلققال النوويالدنيوي فال يؤجر كما إذا قصدا معًا، وأحلق القرطيب باجملاهد 
كان الظاهر أنه يف قتال الكفار فيدخل فيه من خرج يف قتال البغاة وقطاع الطريق ويف إقامة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، وإمنا مسوا شهداء؛ ألهنم شهد هلم باجلنة أو؛ ألن أرواحهم شهدت دار السالم، خبالف أرواح غريهم ال 

تشهدها إال عند القيامة، أو؛ ألن دمه يشهد له يوم القيامة، أو؛ ألن اهللا شهد له باللطف والرمحة وغري ذلك، 
  وللشهيد كرامتان غري هذه، كاألمن من الفزع األكرب يوم القيامة، وكالغفران بأول املالقاة وأنه

  ـــــــ
وابن ماجة ، ٣٠١١والترمذي حديث ، ٢٥٢٠يف فضل الشهادة حديث : أبو داود كتاب اجلهاد باب: صحيح ١

  .٥٢٠٥وانظر صحيح اجلامع  ٢٨٠١حديث 

يتوج بتاج الكرامة يوم القيامة، ومنها أنه يشفع يف اثنني وسبعني من أقاربه، ومنها أنه يتزوج بسبعني من احلور 
عاملني واملؤذنني احتساًبا العني، ومنها أنه ال يسأل يف قربه، ومنها أن األرض ال تأكل جسده كاألنبياء والعلماء ال

وهو عظم " كل ابن آدم تأكله األرض إال عجب الذنب: "فهو من مجلة املستثنيات من قوله صلى اهللا عليه وسلم
فهم من ختصيص احلياة والرزق بشهيد احلرب أو من معه أن شهيد اآلخرة : صغري يف مغرز الذنب للدابةالثالث

أو باإلسهال، أو كاملقتول دون أهله أو دينه أو مات غريًبا أو متلبًسا بطلب  كالغريق وامليت بالطاعون أو باإلحراق
قال أبو منصورٍ : العلم وغريهم من شهداء اآلخرة ليس مثله يف احلياة والرزق وإن أحلق به يف مطلق األجرالرابع

وفاته وإنه يسر بطاعة أمته، إن نبينا صلى اهللا عليه وسلم حي بعد : قال املتكلمون احملققون من أصحابنا: البغدادي
وإن األنبياء ال يبلون مع أنا نعتقد ثبوت اإلدراكات كالعلم والسماع لسائر املوتى ونقطع بعود حياة كل ميٍت يف 

قربه وبنعيم القرب وعذابه ومها من األعراض املشروطة باحلياة لكن من غري توقٍف على بنيٍة، وأما أدلة احلياة يف 
األنبياء والشهداء والعلماء ال يبلون واألنبياء والشهداء : أهنا مع البنية فقد قال العالمة الرملياألنبياء فمقتضاها 

يأكلون يف قبورهم ويشربون ويصلون ويصومون وحيجون، ووقع اخلالف يف نكاحهم نساءهم، وللشاذيل يف بعض 
: قال صاحب اجلوهرة. لف لآليةإن الشهداء ينكحون حقيقةً كما يأكلون ويشربون، وقائل غري هذا خما: كتبه

وصف شهيد احلرب باحلياة ورزقه من مشتهى اجلناتوقد قدمنا حقيقة الرزق فيما سبق مث شرع يف الكالم على 
مجع روحٍ ويرادفها " أرواح"مما يطلب اجلزم به أن " و: "الروح من حيث نعيمها وعذاهبا وحملها وحقيقتها فقال

وهم كل من مات على اإلميان ولو كان كافًرا قبل ذلك؛ ألن السعادة هي  "أهل السعادة"النفس على املعتمد 



ال تفىن عند موت صاحبها وال عند النفخة األوىل " باقية"املنفعة الالحقة يف العقىب وهي املوت على كلمة التوحيد 
أي " ناعمة"تقاد أهنا اليت يهلك عندها كل شيٍء؛ ألهنا من مجلة املستثنيات، وكما جيب اعتقاد أهنا باقية جيب اع

" و"أي يقومون أحياًء من قبورهم وهو يوم القيامة" إىل يوم يبعثون"منعمة برؤية مقعدها يف اجلنة ويستمر هلا ذلك 
برؤية " معذبة"وهم كل من مات على الكفر ولو كان مسلًما طول عمره " أرواح أهل الشقاوة"جيب أن يعتقد 

  وهو يوم القيامة، وإذا"  يوم الدينإىل"مقعدها من النار ويستمر هلا ذلك 

جاء يوم الدين حيصل النعيم احلقيقي والعذاب احلقيقي األبدي، وليس املراد أهنما بعد القيامة ينقطعانواحلاصل أن 
إذا مات : "كالم املصنف يف مدة الربزخ والدليل على مجيع ذلك ما يف الصحيح من أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار فمن أهل أحدكم عرض عليه 
والتنعيم والتعذيب إما للجسد كله أو جلزئه بعد إعادة الروح فيه على ١" النار فيقال هذا مقعدك إىل أن يبعثك اهللا

بن حزمٍ وابن هبرية القائلني بأن التنعيم إخل تبع فيه مذهب ا. وأرواح أهل السعادة: مذهب اجلمهور، فقول املصنف
عذاب القرب وهو عذاب الربزخ أضيف : والتعذيب للروح فقطقال اجلالل تبًعا لشيخه احلافظ ابن حجرٍ قال العلماء

وحمله الروح والبدن مجيًعا باتفاق أهل السنة، وكذا القول يف النعيم، وميكن : إىل القرب؛ ألنه الغالب إىل أن قال
عن املصنف بأنه إمنا أسند النعيم والعذاب لألرواح ملا تقرر من أهنا متصلة باألجساد، فيلزم من تعذيب أو اجلواب 

عذاب القرب : األول: تنعيم األرواح تنعيم أو تعذيب األجساد، فلم خيرج املصنف عن كالم أهل السنةتنبيهات
عذاب من خفت جرائمهم فإهنم يعذبون دائم وهو عذاب الكفار وبعض عصاة املؤمنني، ومنقطع وهو : قسمان

وحيتمل : بلغنا أن املوتى ال يعذبون ليلة اجلمعة تشريفًا هلا قال: ويرفع عنهم بدعاٍء أو صدقٍة أو غري ذلكوقال اليافعي
إن الكافر يرفع عنه : اختصاص ذلك بعصاة املسلمني دون الكفار، وعممه يف حبر الكالم يف الكافر أيًضا قال

جلمعة وليلتها ومجيع شهر رمضان، وأما املسلم العاصي فإن مات يف غري يوم اجلمعة وليلتها عذب إليها العذاب يوم ا
مث ينقطع فال يعود إىل يوم القيامة، وإن مات ليلة اجلمعة أو يومها عذب ساعةً واحدةً مث ال يعود إىل يوم القيامة، 

و يومها إال وقي من عذاب القرب وفتنة القرب ولقي اهللا وال ما من مسلمٍ أو مسلمٍة ميوت ليلة اجلمعة أ: "ففي احلديث
  ظاهر األحاديث الواردة يف عدم سؤال امليت ليلة اجلمعة ويوم: قال العالمة األجهوري٢" حساب عليه

  ـــــــ
: صحيح ٢بلفظه" ٨٢٦٦"حديث ، "٢/٣٢٢"وأمحد ، "٥٦٧"حديث ، "١/٢٣٩"أخرجه مالك يف املوطأ  ١

ومسلم ، "١٣٧٩"حديث ، امليت يعرض عليه مقعده بالغداة و العشي: باب، اب اجلنائزكت، أخرجه البخاري
  ".٢٨٦٦"عرض مقعد امليت من اجلنة و النار عليه حديث : باب، كتاب اجلنة وصفة نعيمهاوأهلها

اجلمعة عدم إعادة السؤال والعذاب بعد مضي الليلة واليوم لفضل ذلك اليوم، وما يوهم اإلعادة ليس 
من عذاب القرب ضغطته وهي التقاء حافتيه على امليت ال ينجو منها صاحل وال طاحل، ولو جنا منها غري : الثاينبصحيٍح

ويف . األنبياء لنجا سعد بن معاٍذ الذي اهتز عرش الرمحن ملوته وحضر جنازته سبعون ألفًا من أعيان املالئكة
ومن : "رد أن فاطمة بنت أسٍد أم علي بن أيب طالبٍوو ١". لو أفلت منها أحد ألفلت منها هذا الصيب: "احلديث

كما ورد عنه عليه  ٢" يف مرضه الذي مات به يسلمان من ضغطة القرب] ١: اإلخالص[} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{قرأ 
ا من نعيم القرب وتوسيعه وجعل قنديل فيه وفتح طاقٍة فيه من اجلنة وإمالئه خضًرا أي نعيًم: الصالة والسالمالثالث

وجعله روضةً من رياض اجلنة، وكل هذا حممول على حقيقته عند العلماء، وال خيتص نعيم القرب هبذه األمة وال 



من نومة العروس وما يتبعه من النعيم خاص بالطائع ومن أراد به : باملكلفني ويدخل فيهم من زال عقله، وقول امللك
أحدمها أن املستحب اإلمساك عن : حقيقة الروح على قولنياختلف يف جواز اخلوض يف : املغفرة يوم الدينالرابع

اخلوض يف حقيقتها باجلنس والنوع؛ ألهنا مما استأثر اهللا بعلمه فال ينبغي لنا التكلم فيها بأكثر من أهنا موجودة لعلم 
الرُّوحِ قُلِ  َوَيسْأَلوَنَك َعنِ{: العبد عجز نفسه حيث مل يعلم حقيقة ما احتوى عليه جسده وبني جنبيهقال تعاىل

أي مما انفرد بعلمه، ولكن احلق كما عليه مجع أن اهللا مل يقبض نبيه حىت أطلعه ] ٨٥: اإلسراء[} الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَبِّي
على حقيقتها وعلى غريها مما أخفاه كالساعة إال أنه أمره بكتمه، كما اختلف يف مقرها من الشخص حال احلياة، 

ا يف حمل خمصوصٍ من البدن، وإن جزم الغزايل بأن حملها القلب كما أن الصواب مرادفة والصواب عدم اجلزم بكوهن
النفس جسد على صورة اآلدمي والروح النفس املتردد يف اإلنسان، وكما اختلف يف : الروح للنفس خالفًا ملن قال

حلياة وهي اليت إذا خرجت روح ا: تعددها واجلمهور على أهنا واحدة، وخالف العز وادعى أن يف كل جسٍد روحني
  من اجلسد مات، وروح اليقظة

  ـــــــ
، ٢/١٦٩وأمحد ، ١٠٧٤ما جاء يف من مات يوم اجلمعة حديث : أخرجه الترمذي كتاب اجلنائز باب: حسن ١

 ٣٨٥٨حديث ، ٤/١٢١أخرجه الطرباين يف الكبري : صحيح ٥٧٧٣٢وانظر صحيح اجلامع ، ٦٥٨٢حديث 
  .٥٢٣٨وانظر صحيح اجلامع 

قد قدمنا أن حمل الروح من اجلسد يف : وهي اليت يكون صاحب اجلسد ببقائها مستيقظًا وإن خرجت منه ناماخلامس
حال احلياة غري معلومٍ على الصواب، وأما مقرها بعد املوت وقبل القيامة فمختلف، فمقر أرواح األنبياء اجلنة ومقر 

وتأكل من مثارها وتأوي إىل قناديل من ذهبٍ معلقٍة يف ظل  أرواح الشهداء يف أجواف طيورٍ خضرٍ ترد أهنار اجلنة
العرش، ومقر أرواح غريمها الربزخ، واملراد به هنا احلاجز بني الدنيا واآلخرة وله زمان وحال ومكان، فزمانه يف 

أهل  حني املوت إىل يوم القيامة وحاله األرواح ومكانه من القرب إىل عليني ألرواح أهل السعادة، وأما أرواح
الشقاوة فال تفتح هلم أبواب السماء بل هي يف سجنيٍ مسجونةً وبلعنة اهللا فيه موصوفة، واملراد بسجنيٍ األرض 

أرواح السعداء على أفنية القبور لكن ال على سبيل الدوام تسرح حيث شاءت كما قال : السابعة السفلى، وقيل
ل هلا من التنعيم والتعذيب ما كتب هلا، وبقولنا هلا مالك وقيل غري ذلك، ولكل روحٍ جبسدها اتصال معنوي ليح

: اتصال حيصل به اجلمع بني قول من قال إهنا على أفنية القبور ومن قال إهنا يف عليني، ويدل على االتصال ما ورد
أمجع أهل : السادس"أن من سلم على قرب شخصٍ كان يعرفه يف الدنيا فإنه يعرفه ويرد عليه السالم وهو يف قربه"

فقيل : السنة على أن األرواح حمدثة خالفًا للزنادقة، نعم وقع اخلالف يف خلقها قبل اجلسد وتأخرها عنه على قولني
َهلْ أََتى َعلَى اإلنسان ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَمْ َيكُْن شَْيئاً {: خلقت قبله بألفي عامٍ وقيل بعده؛ واستدل له بقوله تعاىل

إنه مكث أربعني سنةً قبل أن ينفخ فيه الروح، وأجيب بالفرق بني نفخ الروح وخلقه : قيل] ١: اإلنسان[} َمذْكُوراً
وقع االختالف يف فنائها عند النفخة األوىل والراجح أهنا ال تفىن كما ال يفىن : فال دليل يف اآلية على التأخريالسابع

معىن يفتنون يف " يف قبورهم و"تربون أي ميتحنون وخي" أن املؤمنني يفتنون"مما جيب اإلميان به " و"عجب الذنب
إلمجاع العلماء على أن املراد بفتنة القرب سؤال امللكني منكر بفتح الكاف ونكري بكسرها بيد كل " يسألون"قبورهم 

واحٍد منهما مرزبة من حديٍد لو وضعت على جبال الدنيا لذوبتها جعلها اهللا تكرمةً للمؤمنني لتثبيتهم وهتكًا لستر 
وهو } يُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت{:  يف الربزخ من قبل أن يبعثوا، واستدل على ذلك بقوله تعاىلاملنافقني



" يف احلياة الدنيا"ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا وما يقوم مقام ذلك، فإذا ثبتهم ال يزولون إذا فتنوا يف دينهم : قول
  أي

عند سؤال امللكني له يف قربه فإن القرب أول منزلٍة من منازل اآلخرة فال يتلعثمون إذا سئلوا " آلخرةويف ا"عند املوت 
املراد يثبتهم : عن معتقدهم وال مفهوم للمقبور بل كل ميٍت يسأل قرب أو مل يقرب إال ما ورد النص بعد سؤاله، وقيل

 للفتنة ملا تقرر من أن اإلنسان عند احتضاره حتضر له عند حضور الشياطني: يف الدنيا على قول اإلميان وفروعهوقيل
قد سبقناك إىل اآلخرة فوجدنا : شياطني على صورة من تقدم موته من أقاربه الذين هم أحب الناس إليه ويقولون له

جيب  أنه: أحسن األديان دين كذا إشارةً إىل دينٍ غري دين اإلسالم، فمن أراد اهللا ثباته يلقنه حجتهوحاصل املعىن
بالشرع اعتقاد أن املوتى تسأل يف قبورها لكن بعد أن حتيا برد الروح إىل مجيع البدن ورجح وقيل إىل النصف 

األعلى ويرد إليها ما يتوقف عليه فهم اخلطاب ويتأتى معه رد اجلواب من العقل والعلم؛ ألن تلك احلياة ليست 
قال رسول اهللا : لبخاري عن أنس بن مالٍك رضي اهللا عنه قالكاحلياة املعهودة مث تسأل، والدليل من السنة ما يف ا

إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهلم أتاه ملكان فيقعدانه : "صلى اهللا عليه وسلم
اهللا أشهد أنه عبد : ما كنت تقول يف هذا الرجل حملمٍد صلى اهللا عليه وسلم؟ فأما املؤمن فيقول: فيقوالن له

انظر إىل مقعدك من النار قد أبدلك به مقعًدا من اجلنة فريامها مجيًعا، وأما املنافق والكافر فيقال : ورسوله، فيقال له
ال دريت وال تليت : ال أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول: له

وأخرجه أي احلديث  ١" يح صيحةً يسمعها من يليه غري الثقلنيويضرب مبطراقٍ من حديٍد ضربةً بني أذنيه فيص
ويفسح له يف قربه سبعون ذراًعا وميأل عليه خضًرا أي شيئًا يتلذذ به إىل : "املتقدم يف البخاري ومسلمٍ بنحوه وزاد

  ٢." يوم يبعث
 هذه األمة وخيرج الكافر املؤمنني مشوله لكل مؤمنٍ ولو من اجلن ولو من غري: ظاهر قول املصنف: األول: تنبيهات

أن هذه : "ولو منافقًا، والذي جزم به ابن عبد الرب والترمذي يف نوادر األصول اختصاص السؤال هبذه األمة حلديث
كل نيب مع أمته كذلك، وما قدمناه من خروج الكافر خالف فيه : وخالف ابن القيم فقال ٢" األمة تبتلى يف قبورها

  القرطيب وابن
  ـــــــ

اجلنة وصفة : ومسلم كتاب، ٣٧٤ما جاء يف عذاب القرب حديث : أخرجه البخاري كتاب اجلنائز باب: حيحص ١
عرض مقعد امليت : عرض مقعد امليت من اجلنة ومسلم كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب: نعيمها وأهلها باب

وانظر الضعيفة ، ٥٧٨٥ديث ح، ٦/٥٧أخرجه الطرباين يف األوسط  ٢٨٧٠٢من اجلنة أو النار عليه حديث 
١/٤٧٣.  

إن ظواهر األحاديث أن الكافر واملنافق يسأالن، بل صريح حديث البخاري السابق سؤال الكافر : اجلوزي وقاال
وحصل االتفاق على سؤال املنافق، فلعل الراجح القول بسؤال الكفار فال ينبغي الشك يف سؤاهلم؛ ألن السؤال 

األخبار تدل على أن الفتنة وهي السؤال : قال املشذايل وابن ناجي: املسلمالثاين فتنة وعذاب وهم بذلك أحرى من
مل : مرةً ويف حديث أمساء أنه يسأل ثالثًا، وفصل اجلالل بني املؤمن فيسأل سبعة أيامٍ والكافر أربعني صباًحاالثالث

من ربك : فقط، يقول امللك للميتالسؤال يف القرب عن العقائد : يبني املصنف املسئول عنه وصرح البعض به فقال
ويف روايٍة زيادة من أبوك وما قبلتك، ويف أخرى . وما دينك وما كنت تقول يف هذا الرجل الذي بعث فيكم



االقتصار على بعض تلك املذكورات، ومجع باختالف املسئولني وبأن بعض الرواة اقتصر على بعضٍ وبعضهم أمت 
أن يسأال امليت مًعا كما يف روايٍة، وكتب شيخ مشاخينا اللقاين على ذلك يكون جوز العلماء : فتوهم االختالفالرابع

أحدمها حتت رجليه واآلخر على رأسه، والذي يباشر السؤال الواقف عند رجليه ألنه الذي قبالة وجهه وأن يسأله 
سؤال أول يومٍ بعد اختالف الرواة باختالف حال املسئولني وهو املختار، ووقت ال: أحدمها كما يف أخرى، وقيل

متام الدفن وعند االنصراف عنه، وتوقف اجلالل يف تعيني وقت السؤال يف غري اليوم األول بناًء على تعدد السؤال 
يشكل على كون السؤال أول يومٍ بعد متام : وجزم بأهنما يأتيان امليت مًعا وال يتوىل السؤال إال أحدمهافإن قيل

  احلديث، الدفن وعند انصراف الناس كما يف
وإنه ليسمع قرع نعاهلم لو مات مجاعة يف أماكن متباعدٍة ودفنوا يف زماٍن واحٍد فكيف ميكن من امللكني املعينني 

جيوز عقلًا أن يعظم اهللا جثتيهما حىت خياطبا اخللق الكثري يف : مباشرة سؤال اجلميع يف تلك احلالة؟ فاجلواب أن يقال
لكل أنه املسئول دون غريه، وحيجب مسع كل عن مساع كالم غريه على نظري  زماٍن متحٍد يف مرٍة واحدٍة وخييل

حماسبة اهللا خلقه يوم القيامة فإنه ال ترتيب فيه، وهذا كله مبين على ختصيص امللكني، وأما تعدد مالئكة السؤال 
يينهما بأهنما منكر ظاهر احلديث تع: بتعدد املسئولني فال حيتاج إىل هذا اجلواب هكذا قال بعض العلماء، وأقول

كالربق : صفة امللكني كما يف احلديث أهنما أسودان أزرقان أعينهما كقدور النحاسويف روايٍة: ونكرياخلامس
وأصواهتما كالرعد إذا تكلما خيرج من أفواههما كالنار بيد كل واحٍد مطراق من حديٍد لو ضرب به اجلبال ضربةً 

  و اجتمع أهل مًنىبيد أحدمها مرزبة ل: ويف روايٍة. لذابت

مل يستطيعوا محلها وامسهما منكر ونكري؛ ألهنما ال يشبهان خلق اآلدميني وال خلق املالئكة وال خلق الطري وال البهائم 
وال اهلوام بل مها خلق بديع وليس يف خلقهما أنس للناظرين جعلهما اهللا تذكرةً للمؤمنني وهتكًا لستر املنافقني ومها 

ه على الصحيح وقيل مها للكافر والعاصي وأما املؤمن املوفق فله ملكان اسم أحدمها بشري للمؤمن الطائع وغري
واآلخر مبشر، قيل ومعهما ملك آخر يقال له ناكور، وقيل وجييء قبلهما ملك يقال له رمان، وحديثه قيل موضوع 

ن الصاحل، وأما املؤمن الطائع ومن وقيل فيه لني، وما ورد من انتهاء امللكني للميت وإزعاجه فمحمول على غري املؤم
من نومة العروس الذي ال يوقظه إال أحب الناس إليه، واحلق كما قال شيخ : أراد اهللا له العفو والغفران فيقوالن له

مل يبني املصنف أيًضا كذلك كيف : أن كل من ختم له بالسعادة يوفق جلواب امللكينالسادس: شيوخنا اللقاين
إنه ورد يف حديٍث أهنما يبحثان األرض بأنياهبما : يت بعد متام الدفن، وقال شيخ شيوخنا اللقاينيدخالن القرب على امل

وأهنما كصياصي البقر أي قروهنماويف آخر أهنما ميشيان يف األرض كما ميشي أحدكم يف الضباب ومها رافعان 
صطفى صلى اهللا عليه وسلم ألحدٍ يف رمبا يقع السؤال يف حضور امل: لالحتماالت اليت أبداها بعض العلماءالسابع

مل يثبت أنه حيضر ألحٍد وإمنا ثبت حضور إبليس يف زاويٍة من : قربه وقت سؤاله، وقال فيه شيخ مشاخينا اللقاين
: من ربك مستدعًيا من جوابه هبذا ريب، فنسأل اهللا التوفيق للجوابالثامن: زوايا القرب مشًريا إىل نفسه عند قول امللك

املؤمنني عام يف كل مؤمنٍ إال من ورد عدم سؤاله كاألنبياء والصديقني والشهداء ولو شهد آخرةً : نفقول املص
واملرابط وامليت ليلة اجلمعة وتدخل بزوال مشس اخلميس، أو يومها واملالئكة؛ ألن السؤال ملن شأنه أن  -فقط 

ومقتضى الرواية أنه ال يسأل إال املكلف فال : الليقرب، وتوقف ابن الفاكهاين يف أهل الفترة واجملانني والبلهقال اجل
  تسأل األطفال، وجزم القرطيب بسؤاهلم

وهو املفهوم من قول املصنف فيما يأيت يف باب الدعاء للطفل، وعافه من فتنة القرب، وأحاديث كثريٍة، وتلخص أن 



} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{ليلٍة، ومن قرأ  يف سؤال األطفال قولني، وممن ال يسأل املواظب على قراءة السجدة وامللك كل
  يف مرضه الذي مات فيه] ١: اإلخالص[

من أنكر فتنة القرب وسؤال امللكني مبتدع ويؤدب، فإن أصر على إنكاره ال جيوز : ومجيع من نص على شهادهتالتاسع
اعي احلاجةوملا فرغ من الكالم قتله ويضرب أدًبا كما فعله عمر رضي اهللا عنه ببعض الناس، وإمنا أطلنا يف ذلك لد

مما جيب على املكلف اجلزم به ويكفر " و: "على ما يتعلق بالشخص بعد موته شرع يف بيان حاله يف حياته فقال
اليت تصدر منهم يف الدنيا يكتبوهنا يف ديواٍن من ورقٍ كما قال " أن على العباد حفظةً يكتبون أعماهلم"جبحده اعتقاد 

على أحد األقوال، ال يهملون من عمل العبد شيئًا قولًا أو اعتقاًدا، مها أو ] ٣: الطور[} َمْنُشورٍِفي َرقٍّ {: تعاىل
عزًما، خًريا أو شرا، أو الصغائر املغفورة باجتناب الكبائر، أو غريه من املكفرات صدر منهم على وجه القصد أو 

يكتبون على العباد كل شيٍء حىت : بن أنسٍ الذهول يف حالة الصحة أو املرض كما رواه علماء النقلقال مالك
والرقيب احلافظ والعتيد احلاضرقال يف } َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِلَّا لََدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد{أنينهم يف مرضهم حمتجا بظاهر 

 املرض كما بكل عبٍد حافظون وكلوا وكاتبون خريةً لن يهملوا من أمره شيئًا فعل ولو ذهل حىت األنني يف: اجلوهرة
والصواب : نقل فحاسب النفس وقل األمال فرب من جد ألمرٍ وصال وحينئٍذ يدخل يف العبد الكافرقال النووي

الذي عليه احملققون بل نقل عن بعضهم فيه اإلمجاع أن الكافر إذا فعل أفعالًا مجيلةً كالصدقة وصلة الرحم أي حنومها 
ى اإلسالم أن ثواب ذلك يكتب له، وممن نص على أن على الكافر من كل ما يتوقف على نيٍة مث أسلم ومات عل

وهو الذي ال يصح غريه وهو اجلاري على تكليفهم بفروع الشريعة، فظاهر كالم : حفظةً يوسف بن عمر قال بعض
 املصنف أن الكاتبني هم احلفظة، وكالم اجلوهرة يقتضي أهنم غري احلفظة، واملسألة ذات خالٍف، واهللا يعلم احلق

إطالقه العباد يتناول املكلف وغريه؛ ألن الصحيح كتبهم حسنات الصيب وإن كان اجملنون ال : األول: منهتنبيهات
حفظة عليه، ولعل وجه الفرق أن حال اجملنون ليس متوجًها للتكليف خبالف الصيب، وأما غري احلسنات فال يكتب 

زويل فيهم ويف اجلن هل عليهم حفظة أم ال؟ مث جزم بأن على على الصبيان ورمبا يتناول املالئكة أيضًا، وقد تردد اجل
  .اجلن احلفظة دون املالئكة فإنه استبعد كون عليهم حفظة ملا يلزم عليه من التسلسل

حمل احلفظة من اإلنسان يف حال حياته شفة اإلنسان، وقيل حمل كاتب احلسنات على عاتقه األمين، وكاتب : الثاين
يسر، وقلمهم لسانه ومدادهم ريقه ال يفارقونه إال عند اخلالء واجلماع، وال مينع من ذلك السيئات على عاتقه األ

كتبهما عليه ما يصدر منه يف هاتني احلالتني، وجيعل اهللا هلما عالمةً وعلى نوع ما يصدر منه يف اخلالء وعند اجلماع، 
بعد مضي ست ساعاٍت من غري توبٍة أو وكاتب احلسنات أمني على كاتب السيئات ال ميكنه من كتب السيئة إال 

غريها من املكفرات ويبادر لكتب احلسنات، وإمنا مل ميكنه كاتب احلسنات من كتب السيئة لعله يستغفر، فإن 
استغفر يف داخل الساعات كتبها كاتب اليمني حسنةً، وإن مل حيصل استغفار وال توبة كتبها صاحب الشمال سيئةً 

يكتبها كاتب السيئات على القول بكتبها، وأما حملهما بعد املوت فقرب امليت يسبحان واحدةً، وأما املباحات ف
: ويهلالن ويكربان ويكتب ثوابه للميت إىل يوم القيامة إن كان مؤمًنا ويلعنانه إىل يوم القيامة إن كان كافًراالثالث

رين، والدليل على وجوب اعتقاد اختلف هل على العبد غري امللكني؟ فقيل عليه عشرة، وعن عثمان أن عليه عش
 -١٠: االنفطار[} َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبَِني}{إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ{: حقيقة احلفظة قوله تعاىل

الة الفجر ويف يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار وجيتمعون يف ص: "وقوله عليه الصالة والسالم] ١١
وانعقد اإلمجاع على احلفظة فمن جحد أو كذب أو شك فيه فهو كافر وكذلك من جهله، ومسوا " صالة العصر



وقع تردد الشيوخ فيمن يصعد باملكتوب هل : حفظةً حلفظهم ما يصدر من العبد أو حلفظهم اآلدميني من اجلنالرابع
يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار فيجتمعون : "لسالمهو الكاتب له أو غريه كما يف قوله عليه الصالة وا

هل هم احلفظة فيكونون أربعةً اثنان بالليل واثنان بالنهار، كما وقع خالف هل  ١" يف صالة العصر وصالة الصبح
قيل غريمهوملا حفظة يكتبون أعماهلم أن الكتبة هم احلفظة و: الكتبة هم احلفظة أو غريهم؟ فاملتبادر من قول املصنف

كان يتوهم من وضع احلفظة على العباد خفاء شيٍء من أعماهلم على رهبم والواقع خالف ذلكقال كاملستدرك على 
  أي يغيب" ال يسقط"مما جيب اعتقاده أن " و: "ما سبق

  ـــــــ
اجد ومسلم كتاب املس، ٥٥٥فضل صالة العصر حديث : أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصالة باب: صحيح ١

وأمحد ، ٤٨٥والنسائي حديث ، ٦٣٢فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما حديث : ومواضع الصالة باب
  .١٠٣١٤حديث ، ٢/٤٨٦

إلحاطة علمه سبحانه وتعاىل مبا يسرون وما يعلنون، فاحلاصل أن " عن علم رهبم"مما ضبطوه على العباد " شيء"
  وإمنا -تعاىل  -حالة ذلك على الباري وضع احلفظة ال خلوف نسياٍن أو غفلٍة الست

فائدة ذلك ترجع للعبد؛ ألن اإلنسان إذا علم أن عليه من حيصي عمله ويضبطه ليشهد به عليه يوم القيامة على 
" و"رءوس األشهاد حيصل منه انزجار عن اإلقدام على ارتكاب املعاصي وإلقامة احلجة عليهم على قدر جحدهم

من " األرواح"مجيع " يقبض"وهو عزرائيل وقيل امسه عبد اجلبار " أن ملك املوت"د جيب على كل مكلٍف أن يعتق
واهللا لو أردت قبض روح بعوضٍة ما : "ملا يف اخلرب" بإذن ربه"مقرها أو من يد أعوانه املعاجلني لنزعها منه لكن 
اجب إمياننا باملوت وو: ، وأشار إىل هذا صاحب اجلوهرة بقوله"قدرت على ذلك حىت يكون اهللا أذن بقبضها

أن املوت حق ابتلى اهللا به كل ذي روحٍ ولو أعز خلقه كمحمٍد صلى اهللا عليه : ويقبض الروح رسول املوت واملعىن
َخلََق الَْمْوتَ {: وسلم فهو أعظم مصيبةً يصاهبا اآلدمي، وليس مث مصيبة أعظم منه سوى الغفلة عنهقال تعاىل

وحقيقته على مذهب األشاعرة كيفية وجودية تضاد احلياة أو ] ٢: امللك[} كُْم أَْحَسُن َعَمالًَوالَْحَياةَ ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّ
ما قدمناه من أن ملك املوت : األول: عدم احلياة عما من شأنه أن يكون حيا وجاحده كافر بإمجاع املسلمينتنبيهات
ائم ولو براغيث، بل قيل إنه يقبض روح يقبض كل روحٍ يشمل أرواح الشهداء ولو شهيد حبرٍ، ويشمل أرواح البه

إذا كان املتويل لقبض األرواح مجيًعا : نفسه، وقيل إمنا يقبضها اهللا تعاىل كما قيل إنه يقبض روح شهيد البحرفإن قيل
أن ملك املوت الدنيا بني : ملك املوت فكيف إذا مات خلق كثري يف أماكن متعددٍة متباعدٍة يف زمنٍ متحٍد؟ فاجلواب

كالقصعة بني يدي اآلكل ورجاله يف األرض السفلى ووجهه يف اللوح احملفوظ، وأخرج أمحد والبزار وصححه  يديه
كان ملك املوت يأيت الناس عياًنا فأتى موسى عليه الصالة والسالم فلطمه ففقأ : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

اذهب إىل عبدي فقل له : قال. ه عليك لشققت عليهيا رب عبدك موسى فقأ عيين ولوال كرامت: عينه فأتى ربه فقال
فاآلن فشمه : املوت، قال: ما بعد هذا؟ قال: فليضع يده على جلد ثورٍ وله بكل شعرٍة وارهتا يده سنة، فأتاه فقال

  مشةً فقبض روحه ورد

ملك : "جابر بن زيدانوأخرج ابن أيب الدنيا وأبو الشيخ عن  ١". اهللا تعاىل عينه إليه، فكان بعد يأيت الناس خفيةً
املوت كان يقبض األرواح بغري وجعٍ فسبه الناس ولعنوه فشكا إىل ربه فوضع اهللا األوجاع ونسي ملك املوت، 

ويقبض األرواح إشارةً إىل أن الروح باقية على حياهتا، : إمنا قال املصنف: الثاين٢"مات فالن من مرض كذا: يقال



} َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا{وآية ] ٤٢: الزمر[} اللَُّه َيَتَوفَّى الْأَْنفَُس ِحَني مَْوِتهَا{: ضه آيةلكن إسناد القبض إىل ملك املوت يعار
على ] ٤٢: الزمر[} اللَُّه َيَتَوفَّى الْأَْنفَُس{: إن إسناد التويف إىل اهللا يف آية: فما وجه اجلمع؟ فاجلواب] ٦١: األنعام[

كما يف كالم املصنف؛ ] ١١: السجدة[} قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الَْمْوِت{ية طريق اخللق، وإسناده إىل ملك املوت يف آ
ألهنم املعاجلون يف نزعها وإخراجها من ] ٦١: األنعام[} َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا{ألنه املباشر لنزعها، وإسناده إىل الرسل يف آية 

نٍة وقيل غري ذلك، والصواب تفويض علم ذلك وقع اخلالف يف قدر مدة الدنيا فقيل سبعة آالف س: األعصابالثالث
الذي دلت عليه اآلثار أن مدة هذه األمة : إىل اهللا تعاىل، وأما قدر مدة هذه األمة فقال اجلالل السيوطي يف الكشف

  كثر: تزيد على ألف سنٍة وال تبلغ الزيادة على األلف ومخسمائة سنٍة، وقال أيضًا
ة الناس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ميكث يف قربه ألف سنٍة، وأجيب السؤال عن احلديث املشهور على ألسن

أن "مما جيب اجلزم به " و: "بأنه باطل ال أصل هلثم شرع يف بيان فضل الصحابة على غريهم وعلى بعضهم فقال
ى اهللا عليه القرن الذين رأوا رسول اهللا صل"اليت توجد بعد موته صلى اهللا عليه وسلم " القرون"أي أفضل " خري

وهم الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم، واملراد هبم الذين رأوه وصحبوه ولو قليلًا فإهنم أفضل من " وسلم وآمنوا به
ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم : "مجيع أهل القرون املتأخرة وأوىل املتقدمة للحديث الصحيح

  ٣".  نصيفهأنفق ملء أحٍد ذهًبا ما أدرك مد أحدهم وال
  ويف. ٤"إن اهللا اختار أصحايب على العاملني سوى النبيني واملرسلني: "وحلديٍث

  ـــــــ
ومل أجده عند البزار وقال اهليثمي يف جممع ، ١٠٩١٧حديث  ٢/٥٣٣رجاله رجال الصحيح أخرجه أمحد  ١

خرجه البخاري كتاب أ: صحيح ٣مل أقف عليه ٢رواه أمحد والبزار ورجاله رجال الصحيح، ١٣٠١٢الزوائد 
ومسلم كتاب فضائل ، ٣٦٧٣حديث ...." لو كنت متخذا خليلي : "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: املناقب باب
والترمذي حديث ، ٤٦٥٨وأبو داود حديث ، ٢٥٤٠حترمي سب الصحابة رضي اهللا عنهم حديث : الصحابة باب

  .مل أقف عليه ١٦١٤وابن ماجة ، ٣٨٦١

ألن املراد أفضل ] ١١٠: آل عمران[} كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِ} {ِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِنيلَقَْد َر{: القرآن
أميت، ومعىن ال يبلغ مد أحدهم أن ثواب الصدقة مبلء أحٍد من الذهب من غريهم ال يبلغ ثواب إنفاق املد وال 

 عنهم كان يف وقت الضرورة وضيق احلال، وكان يف حضرة نصيفه من الصحابة، وذلك؛ ألن إنفاقهم رضي اهللا
املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ومحايته مع صدق نيتهم وخلوص طويتهم رضي اهللا تعاىل عنهم، والنصيف على وزن 
رغيٍف فهو بكسر الصاد املهملة قبلها نون مفتوحة لغةً يف النصف، قاله شيخ اإلسالم يف حاشيته على العقائد، وزاد 

تعبري املصنف : األول: أنه يطلق على ما يوضع على الرأس املسمى باحلربة، واملراد هنا املعىن األولتنبيهات: غريه
رأى النيب مسلًما ذو صحبٍة وقيل إن طالت ومل تثبت وقيل من : برأوا إشارةً إىل تعريف الصحايب كما قال العراقي
على بعٍد ولو مل يعرفه، واألوىل تعريفه مبن لقي النيب صلى اهللا عليه أقام عاًما وغزا وظاهر املصنف كالعراقي ولو رآه 

وسلم مؤمًنا به ومات على اإلسالم ليشمل األعمى، ويشمل من مر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم نائًما أو أحضره 
تعارف وألغاه آخرون، أبوه معه عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو غري مميزٍ، واعترب بعضهم التمييز كما اعترب ال

ووقع التردد فيمن كلم النيب صلى اهللا عليه وسلم وبينه وبينه حائط، وال يشترط يف ثبوت الصحبة طول زمان 
الرؤيا خبالف اجتماع التابعي بالصحايب فال بد من طوله حىت يكون تابعيا على ما ارتضاه بعض الشيوخ وكذلك 

املفضل كل فرٍد من أفراد الصحابة من حيث : به الصحبة عرفًاالثاينتابع التابعي، واملراد من الطول ما حتصل 



صحبته على غريه من أهل القرون، وبقولنا من حيث الصحبة ال يرد أنه قد يوجد يف قرن التابعني من هو أفضل من 
ورفع  كثريٍ من الصحابة من حيث العلم أو الصالح وغري ذلك من اخلصال احلميدة، ومعىن التفضيل كثرة الثواب
الدرجات، وإمنا كانت الصحابة أفضل القرون؛ ألهنم رضي اهللا عنهم آووه ونصروه وجاهدوا معه وتصدقوا 

كما جيب اعتقاد أهنم أفضل القرون جيب اعتقاد أهنم : بفضول أمواهلم مع احلاجة وباعوا النفوس هللا ورسوهلالثالث
زمة له صلى اهللا عليه وسلم واجملاهدة معه والقرب منه، إذ متفاوتون يف الفضل فيما بينهم رضي اهللا عنهم بكثرة املال

مل يبني املصنف ما تثبت به : ليس من رآه وفارقه كمن جاهد معه وإن كان شرف الصحبة حاصلًا للجميعالرابع
وتعرف الصحبة بالتواتر واالستفاضة وبالشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض : الصحبة ونص عليه غريه قائلًا

  .ت التابعني أو بإخباره عن نفسه بأنه صحايب إذا دخلت دعواه تلك حتت اإلمكان قاله ابن حجرٍثقا

وهم التابعني مجع تابعي وهو من لقي الصحايب وطال " الذين يلوهنم"يلي قرن الصحابة يف الفضل أهل القرن " مث"
هو من لقي الصحايب فجعل : ح والنووياجتماعه به حىت صار صاحًبا له عرفًا كما قاله اخلطيب، وقاله ابن الصال

الكالم فيه كالكالم يف الصحايب، والفرق على كالم اخلطيب مزية لقائه صلى اهللا عليه وسلم على لقاء غريه من 
صلحاء أمته وال يشترط فيه التمييز على أحد القولني كما تقدم يف الصحايب، وال شك يف تفاوهتم يف الفضل 

يلي " مث"القرين على األصح، كما أن أفضل التابعيات حفصة بنت سريين على خالٍف وأفضلهم على اإلطالق أويس
وهم تابعوا التابعني الذين اجتمعوا بالتابعني اجتماًعا طويلًا، واألصل يف الترتيب " الذين يلوهنم"قرن التابعني قرن 

خري أميت القرن الذين يلوين مث " :املذكور ما يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسعوٍد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قرين مث الذين : "سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم أي الناس خري؟ قال: "ويف روايٍة١" الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم

مث خيلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم ميينه : "فال أدري يف الثالثة أو يف الرابعة قال" يلوهنم مث الذين يلوهنم
اقتضى هذا احلديث أن الصحابة أفضل من التابعني وأن التابعني أفضل من : قال احلافظ العسقالين٢" ادتهوميينه شه

أتباع التابعني، واختلف هل هذه الفضيلة بالنسبة إىل اجملموع أو األفراد؟ والذي عليه اجلمهور الثاين، فيكون كل 
ن عاصًيا أفضل من كل القرن الثاين وإن كان عاملًا فرٍد من القرن األول من حيث كونه صحابيا أو تابعيا وإن كا

اختلف فيما بعد القرون الثالثة هل بينهم تفاضل بالسبقية : األول: كما تقدم نظريه يف قرن الصحابةتنبيهات
ما من يومٍ : "كالقرون الثالثة أم ال؟ فذهب مجاعة إىل األول، وأن كل قرٍن أفضل من الذي بعده إىل يوم القيامة خلرب

  وهبذا القول قال أبو احلسن املغريب ٣" إال والذي بعده شر منه وإمنا يسرع خبياركم
  ـــــــ

خريكم قرين مث الذين "رواية الصحيحني ليست من حديث أيب هريرة وإمنا حديث أيب هريرة عند أمحد بلفظ  ١
حيبون السمانة ويشهدون وال مث خيلف من بعدهم قوم "وال أدري أذكر مرتني أو ثالثا : قال أبو هريرة" يلوهنم

ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد حديث : أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب: صحيح ٢"يستشهدون
، ٢٥٣٣فضل الصحابة رضي اهللا عنهم مث الذين يلوهنم حديث : ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب، ٢٦٥٢

ال يأيت زمان إال الذي بعده شر منه : أخرجه البخاري كتاب الفنت باب: صحيح ٢٣٦٢٣وابن ماجه حديث 
  .١٢٣٦٩حديث ، ٣/١٣٢وأمحد ، ٢٢٠٦والترمذي حديث ، ٧٠٦٨حديث 

وذهب القاضي أبو الوليد بن رشٍد املالكي إىل أن ما بعد القرون الثالثة سواء ال مزية ألحدها على اآلخروقال بعض 
لسبقية يف الزمان، وهذا اختيار ألحد القولني فيما بعد واألقرب التفاضل باالستقامة والسداد يف الدين ال با: العلماء



القرون الثالثة، وقولنا بالسبقية احتراًزا عن التفاضل بغري السبقية فإنه ميكن التفاوت والتفاضل به، فقد روي عنه 
، "غريهم بل: "املالئكة، فقال: فقيل له" أتدرون أي اخللق أفضل إمياًنا؟: "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال للصحابة

أفضل : "، مث قال عليه الصالة والسالم"بل غريهم: "الشهداء، فقال: ، فقيل"بل غريهم: "األنبياء، فقال: فقيل له
  ١".اخللق إمياًنا قوم يف أصالب الرجال يؤمنون يب ومل يروين ويصدقون مبا جئت به ويعملون به فهم خري منكم

وال يلزم من تفضيل : من أفضلية القرن األول على سائر القرون قالوملا رأى الفاكهاين وغريه معارضة هذا ملا مر 
اختلف يف : هؤالء اجلماعة على غريهم من جهة إمياهنم به عليه الصالة والسالم من غري رؤيته تفضيلهم مطلقًاالثاين

اسم ملائة سنٍة،  معىن القرن فقيل هم أهل زماٍن واحٍد، وقيل اسم للزمان، وقيل املراد بالقرن اجليل، واألصح أنه
الذين رأوا رسول اهللا صلى اهللا : والظاهر أو املتعني أن املصنف أراد بالقرن اجليل وأهل الزمان الواحد بدليل قوله

التفضيل بني تلك القرون قطعي عند األشعري : عليه وسلم؛ ألن الزمان ال يرى وإمنا الذي يرى هو أهلهالثالث
، وبالظاهر والباطن على القطع، ويف الظاهر فقط على أنه ظنيوملا ذكر أن الصحابة وظين عند الباقالين وإمام احلرمني

" وأفضل الصحابة اخللفاء: "رضي اهللا تعاىل عنهم أفضل القرون قطًعا وقيل ظنا، شرع يف بيان األفضل منهم بقوله
ولوا اخلالفة بعده صلى اهللا عليه  أن مما جيب اعتقاده أن أفضل الصحابة الذين: واملعىن" الراشدون املهديون"األربعة 

وسلم وهي النيابة عنه يف عموم مصاحل املسلمني من إقامة الدين وصيانة املسلمني حبيث جيب على كافة اخللق 
  اخلالفة بعدي ثالثون سنةً مث: "االتباع هلم وحيرم عليهم خمالفتهم، وبني عليه الصالة والسالم مدهتا بقوله

  ـــــــ
 ١٦٠حديث ، ١/١٤٨وأبو يعلى يف مسنده  ٦٩٩٣حديث ، ٤/٩٦حلاكم يف املستدرك أخرجه ا: ضعيف ١

  .٢/١٠٣وانظر الضعيفة ..." أتدرون أي أهل اإلميان أفضل"بلفظ 

وهذه املدة هي دور واليتهم رضي اهللا تعاىل عنهم، واخللفاء مجع خليفٍة وهو كل من قام  ١" تصري ملكًا عضوضًا
فاء ألهنم خلفوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األحكام، والراشدون مجع راشدٍ مقام غريه يف خريٍ، ومسوا خل

وهو املسدد يف نفسه املوثق يف أمره وحاله، واملهديون أي املتصفون يف أنفسهم بكمال اهلدى فهما متقاربان أو 
فة وامللك أن النظر يف اخلالفة أرشدك اهللا مبعىن هداك وهداك مبعىن أرشدك، والفرق بني اخلال: مترادفان؛ ألنك تقول

إىل القيام يف مقام امليت عن رًضا ممن قام عليه، والنظر يف امللك إىل القيام يف مقام الغري مطلقًا، مع القهر والغلبة ملن 
قام عليه سواء كان بالقوة كقيامه عن رًضى ممن قام عليه، أو بالفعل كقيامه عن كرٍه ممن قام عليه قاله البقاعي، 

  :نه تعرف حكمة توصيف امللك يف احلديث بالعضوض قال يف اجلوهرةوم
  فتابعي فتابع ملن تبع... وصحبه خري القرون فاستمع 

أن شأن اخللفاء األربعة يف التفاوت يف الفضل على : وأمرهم يف العضل كاخلالفةواملعىن... وخريهم من ويل اخلالفة 
م فضلًا، مث التايل فالتايل، كذلك عند أهل السنة وإمامهم أيب احلسن حسب تفاوهتم يف اخلالفة، فاألسبق فيها أكثره

الصديق الذي صدق رسول اهللا صلى اهللا " أبو بكرٍ"األشعري وأيب منصورٍ املاتريدي فاألفضل منهم بعد األنبياء 
ضي اهللا عنهم ومدة عليه وسلم يف النبوة بغري تلعثمٍ، وصدقه يف املعراج بال تردٍد، ويل اخلالفة بإمجاع الصحابة ر

خالفته سنتان وثالثة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، ومات رضي اهللا عنه ليلة الثالثاء بني املغرب والعشاء لثماٍن بلغت من 
مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة من اهلجرة وله ثالث وستون سنةً كسن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان سبب 

هللا عليه وسلم وقيل غري ذلك، ودفن يف حجرة عائشة مع رسول اهللا موته شدة حقده وحزنه على املصطفى صلى ا
بن اخلطاب الفاروق لفرقه بني احلق والباطل يف القضاء " عمر"يلي أبا بكرٍ يف الفضل " مث"صلى اهللا عليه وسلم



عشر  واخلصومات، ويل اخلالفة باستخالف أيب بكرٍ رضي اهللا عنهما وأمجعت الصحابة على خالفته، ومدة خالفته
سنني وستة أشهرٍ ومثانية أيامٍ، وقتل رضي اهللا عنه يف سنة ثالٍث وعشرين، قتله أبو لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة وامسه 

  فريوز، وكان املغرية استغله بأن جعل
  ـــــــ

مث تصري ملكا عضوضا فأخرجه : وصححه دون قوله ٦٩٤٣حديث ، ١٥/٣٩٢أخرجه ابن حبان : صحيح ١
، ٢/١٧٧وأبو يعلى ، ١٦٤٠٧حديث ، ٨/١٥٩والبيهقي ، ٩١حديث  ٢٠/٥٣ يف الكبري بنحوه الطرباين

  .٨٧٣حديث 

يا أمري املؤمنني إن املغرية قد ثقل علي : عليه كل يومٍ أربعة دراهم؛ ألنه يصنع الرحى، فلقي عمر وكلمه فقال له
واعجباه قد وسع : أبو لؤلؤة وقال اتق اهللا وأحسن إىل موالك، فغضب: عملي فكلمه يل بالتخفيف عين، فقال عمر

خنجًرا لقتل عمر له رأسان ومسه فجاءه صالة  -لعنه اهللا  -الناس عدله غريي وأضمر على قتل عمر واصطنع له 
: إين لقائم يف الصالة وما بيين وبني عمر إال ابن عباسٍ فما هو إال أن كرب فسمعته يقول: الغداةقال عمر بن ميموٍن

عنه وطار العلج بسكنيٍ ذات طرفني ال مير على أحٍد مييًنا ومشالًا إال طعنه حىت طعن ثالثة عشر قتلين الكلب حني ط
رجلًا مات سبعة وقيل ستة، فلما رأى ذلك رجل من املسلمني طرح عليه برنًسا فلما علم أنه مأخوذ حنو نفسه فقال 

هللا الذي مل جيعل منييت على يد رجلٍ يدعي اإلسالم احلمد : قاتله اهللا لقد أمرت به معروفًا مث قال: عمر رضي اهللا عنه
كان نصرانيا، تويف عمر رضي اهللا عنه يف ذي احلجة ألربع عشرة ليلةً مضت منه يف : بل كان رقيقًا جموسيا، وقيل

السنة املذكورة، ومات وسنه كسن أيب بكرٍ، دفن أبو بكرٍ عند رجلي النيب صلى اهللا عليه وسلم وعمر خلفه، وبقي 
اك موضع قربٍ يدفن فيه عيسى عليه السالم ومناقبهما كثرية منها ما رواه أمحد والترمذي وابن ماجه يف حديث هن
ومنها ما رواه أبو يعلى ١" أبو بكرٍ وعمر سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني: "علي

ومنها ما رواه أبو داود واحلاكم من حديث أيب "من الرأسأبو بكرٍ وعمر مين مبنزلة السمع والبصر : "يف مسنده
وددت أين كنت معك حىت : أتاين جربيل فأخذ بيدي فأراين باب اجلنة الذي تدخل منه أميت قال أبو بكرٍ: "هريرة

عن ومنها ما نقله بعض شراح العقيدة أنه روي ٢" أما إنك يا أبا بكرٍ أول من يدخل اجلنة من أميت: قال. أنظر إليه
، "إذا كان يوم القيامة نادى مناٍد من حتت العرش أين من له حق على اهللا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ـــــــ٣"من أحب أبا بكرٍ وعمر: "قيل يا رسول اهللا ومن له حق على اهللا؟ قال
، ٣٦٦٦هما كليهما حديث يف مناقب أيب بكر وعمر رضي اهللا عن: أخرجه الترمذي كتاب املناقب باب: صحيح ١

أخرجه أبو داود كتاب السنة  ٥١٢صحيح اجلامع : وانظر ٦٠٢حديث  ١/٨٠وأمحد ، ٩٥وابن ماجه حديث 
وصححه وقال على شرط الشيخني  ٤٤٤٤حديث  ٣/٧٧واحلاكم يف املستدرك ، ٤٦٥٢يف اخللفاء حديث : باب

  .مل أقف عليه ٦٥٣وانظر ضعيف اجلامع 

يا جربيل حدثين : أتاين جربيل آنفًا فقلت له: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالونقل أيًضا أنه روي عن 
يا حممد لو حدثتك بفضائل عمر يف السماء ما لبث نوح يف قومه ألف : بفضائل عمر بن اخلطاب يف السماء فقال

يلي عمر يف الفضل " مث"١"سنٍة إال مخسني عاًما ما نفدت فضائل عمر، وإن عمر حسنة من حسنات أيب بكرٍ
بن عفان رضي اهللا عنه امللقب بذي النورين؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم زوجه رقية وملا ماتت رقية " عثمان"

لو كان عندنا ثالثة لزوجتكها، ويل رضي اهللا عنه اخلالفة بإمجاع الصحابة رضي اهللا : زوجه أم كلثومٍ وملا ماتت قال



عشرة سنةً وإحدى عشر شهًرا وتسعة أيامٍ، مث قتل ظلًما، وملا دخلوا عليه ليقتلوه عنهم، وكانت مدة خالفته إحدى 
إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاتركوه فإنه مكث أربعني سنةً يصلي الصبح بوضوء العتمة، ويروى أنه : قالت زوجته

ان ذو النورين يقتل ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا أبو بكرٍ الصديق عمر الفاروق عثم: مكتوب يف العرش
ظلًماوسبب قتل عثمان رضي اهللا عنه أنه ملا فتحت يف أيامه الفتوحات كاإلسكندرية وإفريقية وفارس وسواحل 

الروم وغري ذلك وعمرت املدينة وصارت قبة اإلسالم وكثرت فيها اخلريات واألموال، بطرت الرعية بكثرة 
طمأنوا وتفرغوا، أخذوا ينقمون على خليفتهم عثمان رضي اهللا عنه؛ األموال واخلري والنعم وفتحوا أقاليم الدنيا وا

ألنه صار من ذوي الشأن العظام حىت صار له ألف مملوٍك، ويعطي األموال ألقاربه ويوليهم الواليات اجلليلة، 
ا وكانوا أهل هذا ما يصلح للخالفة ومهوا بعزله وصاروا حملاصرته فحاصروه يف داره أياًم: فتكلموا فيه إىل أن قالوا

وفتحوا عليه داره واملصحف بني : جفاٍء، ووثب عليه ثالثون فذحبوه واملصحف بني يديه وهو شيخ كبريويف روايٍة
أرسل حلييت يا ابن أخي فواهللا لو رأى أبوك مقامك هذا لساءه : يديه فأخذ حممد بن أيب بكرٍ بلحيته فقال له عثمان

فَسََيكِْفيكَُهُم اللَُّه {: وسودان بن محران بسيفهما فنضح الدم على قوله فأرسل حليته ووىل، وضربه تبار بن عياضٍ
وجلس عمرو بن احلمق على صدره وضربه حىت مات، ووطئ عمر بن صابٍئ على بطنه } َوُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم

ــــــ   فكسر له ضلعني من أضالعه، وقتل رضي اهللا عنه وهو ابن مثانني سنةـً
 ١٦٠٣حديث ، ٣/١٧٩وأبو يعلى يف مسنده ، ١٥٧٠حديث ، ٢/١٥٩الطرباين يف األوسط  أخرجه: ضعيف ١

  .فيه الوليد بن الفضل العنزي وهو ضعيف جدا: ١٣٦٢٤وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

ويف روايٍة أنه قتل يوم األربعاء بعد العصر، ودفن يوم السبت قبل الظهر وقيل يوم اجلمعة لثمان عشرة ليلةً خلت 
بن أيب طالبٍ املرتضى من عباد اهللا وخواص " علي"يلي عثمان يف الفضل " مث"من ذي احلجة سنة مخسٍ وثالثني

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقال له كما يقال أليب بكرٍ الصديق األكرب وكرم اهللا وجهه؛ ألنه مل 
 امللة ولذا خص بكرم اهللا وجهه، ويل اخلالفة بعد يلتبس بكفرٍ قط وال سجد لغري اهللا مع صغره وكون أبيه على غري

عثمان بإمجاع الصحابة، وكانت مدة خالفته رضي اهللا عنه أربع سنني وتسعة أشهرٍ وسبعة أيامٍ، تويف بالكوفة طعنه 
الكلب عبد الرمحن بن ملجمٍ يف ليلة اجلمعة ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعني من اهلجرة، وثب عليه 

ربه خبنجرٍ على دماغه فمات بعد يومني، فأخذوا ابن ملجمٍ وعذبوه وقطعوه إرًبا إرًبا بعد موت علي رضي اهللا فض
عنه، ودفن يف حمراب مسجد الكوفة، وقيل بقصر األمراء، وقيل قربه برحبة الكوفة، وقيل ال يعلم قربه، وقد أشار 

وهلذا قال " الفة بعدي ثالثون سنةً مث تكون ملكا عضوًضااخل: "النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مدة خالفتهم بقوله
هذا الترتيب الواقع بني اخللفاء : األول: أنا أول امللوكتنبيهات: معاوية رضي اهللا عنه ملا ويل بعد انقضاء الثالثني

مجاع بعد متفق عليه يف أيب بكرٍ وعمر وخمتلف فيه يف عثمان وعلي، ومذهب مالٍك الذي رجع إليه وانعقد عليه اإل
قد ذكرنا أولًا أن فضل اخللفاء على : ذلك ما ذكره املصنف من تفضيل عثمان على علي رضي اهللا عن اجلميعالثاين

التفضيل الواقع بني الصحابة : ه اللقاين يف شرح جوهرته، وقال األجهوريبقية الصحابة مما جيب اعتقاده تبًعا لشيخ
ليس مما جيب على املكلف اكتسابه واعتقاده كما قد يتوهم، بل لو غفل عن هذه املسألة مطلقًا مل يقدح يف دينه، 

  نعم لو خطرت بالبال أو حتدث فيها
ل ال يكفر، وإن قيل بأنه قطعي نظًرا إىل القول باللسان وجب اإلنصاف وتوفية كل ذي حق حقه ولو جحد التفضي

ما ذكره املصنف من االقتصار يف اخللفاء على األربعة يفيد أن معاوية ليس خبليفٍة بل ملك وهو : بأنه ظنيالثالث
إمنا تتم مبدة احلسن بن علي وذلك أن : وقيل ١" اخلالفة بعدي ثالثون سنةً: "املطابق لقوله صلى اهللا عليه وسلم



اس بايعوه بعد أبيه يف العشر األخري من رمضان سنة أربعني من اهلجرة، مث إن احلسن سلم األمر إىل معاوية بن أيب الن
  سفيان يف النصف من مجادى األوىل سنة إحدى

  ـــــــ
  .١٣٣وقد تقدم برقم ، ٩٩٤٣حديث ، ١٥/٣٩٢صحيح ابن حبان  ١

هرٍ ونصفًا وأياًما، فبخالفته تتم مدة الثالثني سنةً كما ذكره وأربعني من اهلجرة، فتكون مدة خالفة احلسن سبعة أش
إمنا : القاضي ومن وافقه، ولعل هذا مبين على ما ذكرناه من املدة، وأما على أن مدهتا ثالث عشرة سنةً فالالرابع

لما حافظوا على مسوا باخللفاء رضي اهللا تعاىل عنهم؛ ألهنم مل خيرجوا عما كان عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ف
ملكًا عضوًضا امللك مثلث : متابعته مسوا خلفاء، وأما الذين خالفوا سنته وبدلوا سريته فهم ملوك، وقول الرسول

امليم، والعضوض بفتح العني من عض ومعناه أهنم يضرون الرعية ويتعسفون عليهم فكأهنم يعضوهنم باألسنان، 
وملكًا عضوًضا أي يصيب : عدم خلوصها من اخلللقال يف خمتصر النهايةومعىن ملكًا خالفةً ناقصةً لشوهبا بالزلل و

الرعية فيه غضب وظلم كأهنم يعضون عضا، وملوك عضوض مجع عضٍد بالكسر وهو اخلبيث الشرير، وأول امللوك 
ا قد سالت أنا أول امللوك بعد اخللفاء، وملا دخل عمر الشام رأى مجًعا كثًريا وجيًشا عظيًم: معاوية وملا توىل قال

هذا كسرى العربوملا حكم على : هذا نائبك معاوية، فقال: ما هذا؟ فقالوا: األودية به ونقع غبار اخليل فقال عمر
من املطلوب من كل " و: "الصحابة املكرمني بأهنم خري القرون أمجعني، شرع يف بيان ما يطلب منا يف حقهم بقوله

" أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بأحسن ذكرٍ" بالبناء للمفعول نائبه" أن ال يذكر"مكلٍف 
معناه أن ال يذكروا إال خبريٍ؛ ألنه الواجب : قال أبو حممٍد يف غري هذا الكتاب" إذا ذكر أصحايب فأمسكوا: "خلرب

 تسبوا ال: "وقال أيضا١" ال تؤذوين يف أصحايب: "هلم؛ ألن اهللا عظمهم، وقال الرسول عليه الصالة والسالم
. ٣" من سب أصحايب فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفًا وال عدلًا: "ويف روايٍة٢" أصحايب

  من: وقال أيوب السختياين. أي ال فرًضا وال نفلًا وقيل ال صدقةً وال قربةً
  ـــــــ

لو كنت متخذا : "النيب صلى اهللا عليه وسلمقول : أخرجه البخاري كتاب املناقب باب: صحيح ٢مل أقف عليه ١
حترمي سب الصحابة رضي اهللا عنهم حديث : ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب، ٣٦٧٣حديث ..." خليال
أخرجه : حسن ١٦١٣وابن ماحه حديث . ٣٨٦١والترمذي حديث ، ٤٦٥٨وأبو داود حديث ، ٢٥٤٠

ال يقبل اهللا : "دون قوله ٦٢٨٥ صحيح اجلامع وحسنه األلباين ١٢٧٠٩حديث ، ١٢/١٤٢الطرباين يف الكبري 
  .فلم أقف عليها" صرفا وال عدال

أحب أبا بكرٍ فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور اهللا، ومن 
ومن هنا قال أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، وغري ذلكواحلاصل أنه جيب علينا احترامهم وتعظيمهم، 

ومن قال إهنم كانوا : قال. من سب غري الزوجات فقد أتى كبريةً ويؤدب حيث اشتمل سبه على قذٍف: القاضي
على ضاللٍة وكفرٍ فإنه يقتل، وعن سحنوٍن مثله فيمن قال ذلك يف اخللفاء األربعة وينكل يف غريهم، وذكر يف 

عبد السالم الشافعي بعدم التكفري، ولفظ القرطيب مل خيتلف يف الشفاء خالفًا فيمن كفر عثمان أو علياوجزم العز بن 
إهنم كانوا على ضاللٍة؛ ألنه أنكر ما علم من الدين ضرورةً وكذب اهللا ورسوله فيما أخرب به، : كفر من قال

 واختلف هل يستتاب وتقبل توبته كاملرتد أو ال يستتاب وال تقبل توبته كالزنديق إن ظهر عليه وإن سبهم بغري



ذلك، فإن سبهم مبا يوجب احلد كالقذف حد للقذف مث ينكل النكال الشديد، وإن سبهم بغري ذلك جلد اجللد 
من سب واحدةً فال : وخيلد يف السجن إىل أن ميوت، وأما أذية الزوجات فقال ابن عباسٍ: قال ابن حبيبٍ. الشديد

ائشة احلد يف القذف والعقوبة يف غريهقال شيخ توبة له وال بد من قتله عائشة أو غريها، وقال األيب يف غري ع
قلت والظاهر أن حكم عائشة يف القذف بغري ما برأها اهللا منه كذلك، وأما مبا برأها اهللا منه فال شك يف : مشاخينا

كفره فيقتل إن مل يتبوملا حكم على الصحابة املكرمني بأهنم خري القرون وكان قد حصل بينهم بعض منازعاٍت 
مما يطلب " و: "لو كانت من غريهم مل تنقص عن التفسيق، خشي من إساءة الظن هبم بسبب ذلك فقال وحمارباٍت

إن احتجنا إىل " و"أي الصحابة من احملاربات واملخاصمات" بينهم"أي وقع " اإلمساك عما شجر"منا يف حقهم أيًضا 
: وفسر ذلك بقوله" هلم أحسن املخارج أهنم أحق الناس أن يلتمس"اخلوض فيما شجر بينهم فيجب علينا أن نعتقد 

وأول التشاجر الذي ورد إن خضت : أي املسالكقال يف اجلوهرة" هبم أحسن املذاهب"أي يسلك " يظن"أن " و"
فيه واجتنب داء احلسد فيجب على املكلف أن يطلب هلم أحسن التأويالت فيما نقل عنهم نقلًا صحيًحا من القتال 

  ملتشاجرين مل يصدر ذلك منه إال على وجٍه يعتقد فيه الصواب، فمن ذلك وقعةوغريه، ويعتقد أن كال من ا

صفني اسم موضعٍ أو ماٍء بالشام بني علي ومعاوية، ومل يقاتل علي فيها حىت قتل عمار بن ياسرٍ فجرد ذا الفقار وقتل 
فتأول ما وقع بني علي ومعاوية، يف ذلك اليوم ألفًا وستمائٍة، وكما يف وقعة اجلمل بالعراق بني علي والزبري وطلحة 

على أن عليا طلب انعقاد البيعة أولًا بعد عثمان قبل القصاص من الذين قتلوه ليحصل التمكن مما يريده، إذ ال تقام 
احلدود وال يستقيم أمر الناس إال باإلمام، وتأول ما وقع من معاوية على أنه طلب القصاص من الذين قتلوا عثمان، 

حسًنا فوقع بينهم ما وقع، وتعتقد أن وقوف علي عن مبايعة أيب بكرٍ إمنا كانت عتًبا، مث ملا أعتبه  فكل قصد مقصًدا
أبو بكرٍ بايعه على رءوس األشهادكما أن منازعته مع معاوية ووقوفه عن القصاص من قتلة عثمان إمنا ذلك لطلب 

حلدود وسائر مصاحل العباد ال يتمكن منها إال مع انعقاد البيعة ليستقيم األمر ويتمكن من االقتصاص ملا مر من أن ا
نصب اإلمام، والذي اتفق عليه أهل احلق أن عليا اجتهد وأصاب فله أجران، ومعاوية اجتهد وأخطأ فله أجر 

واحد، فاحلاصل أن املصيب يف مجيع ذلك كما قال السعد وعليه أهل احلق علي، واملخطئ معاوية، ولكن اجلميع ما 
قلٍد على هًدى وخريٍ فهو مأجور ، وسبب تلك احلروب مع عدالتهم اختالف اجتهادهم، واحلال أن بني جمتهٍد وم

: واإلمساك عما شجر بينهم، مث قال: يف كالم املصنف نوع تناقضٍ؛ ألنه قال أولًا: القضايا كانت مشتبهةًفإن قيل
أن املطلوب ابتداء اإلمساك من  :إخل وهذا يقتضي عدم اإلمساك، فاجلواب. وأهنم أحق الناس أن يلتمس هلم

املكلف، فإن وقع ونزل وتكلم فالواجب أن يلتمس هلم أحسن املخارج، أو أن اإلمساك إمنا هو مطلوب يف حق 
العوام أو حبضرة العوام أو املبتدعة، وأما اخلوض للعامل حبضرة غري العامي فال حرج ويلتمس هلم أحسن 

يعلم منه أن البحث عن أحوال الصحابة وعما شجر بينهم ليس من عقائد اإلميان قد قدمنا ما : األول: احملاملتنبيهات
وال مما ينتفع به يف الدين بل رمبا أضر باليقني، وإمنا ذكر القوم بعض شيٍء مما يتعلق هبا صوًنا للقاصرين عن اعتقاد 

ني ال جيب أن يلتمس هلم أحسن مفهوم املصنف أن غري قرن الصحابة ولو قرن التابع: ظواهر حكايات الرافضةالثاين
املخارج، بل كل من ظهر عليه قادح حكم عليه مبقتضاه ووسم مبا يستلزمه من كفرٍ أو فسقٍ أو بدعٍة، وكان من 
يزيد يف حق أهل البيت من الظلم واجلور واإلهانة ما ال خيفى على من لعنه، وال يقتصر عن الكبرية عند من طعنه، 

  قال السعد. ا بذكرهوأما حنن فال ننجس ألسنتن



واحلق أن رضي يزيد بقتل احلسني وإهانته أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما تواتر معناه وإن : التفتازاين
كانت تفاصيله آحاًدا فنحن ال نتوقف يف شأنه بل يف إميانه لعنة اهللا عليه وعلى أنصاره وعلى أعوانه، وخالف يف 

أما على وجه العموم كلعنة اهللا على الظاملني فيجوز قاله األجهوري يف بعض رسائلهقال جواز لعن املعني اجلمهور، و
وحيرم على الوعاظ حكاية قتل احلسني حيث مل يبينوا ما يندفع به سوء االعتقاد فيهم، وأن : ابن حجرٍ يف الصواعق

جواز ذكر ما شجر بينهم لبيان  فعلهم ذلك كان لغرضٍ مذمومٍ يؤدي إىل تنقيص الصحابة، فال ينايف ما قالوه من
قاتل احلسني سنان بن أنسٍ األشجعي : احلق الذي جيب اعتقاده من تعظيم الصحابة وبراءهتم من كل نقٍصالثالث

وكان قتله بكربالء من أرض العراق بناحية الكوفة، وملا محل رأسه ليزيد بن معاوية جعله يف طشٍت وجعل يضرب 
كان أشبه برسول اهللا من غريه من إخوته، وروى ابن أيب الدنيا أنه : ا فبكى وقالثناياه بقضيبٍ وكان أنس حاضًر
ارفع قضيبك فواهللا لطاملا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل ما بني هاتني : كان عنده زيد بن أرقم فقال

ت لضربت عنقكوملا فرغ من أبكى اهللا عينيك لوال أنت شيخ قد خرف: الشفتني، مث جعل زيد يبكي، فقال ابن زياٍد
" و: "بيان ما جيب على املكلف يف حق الصحابة، شرع يف بيان ما جيب عليه يف حق األئمة واألمراء والعلماء بقوله

بالظاهر والباطن يف مجيع ما أمروا به سوى " ألئمة املسلمني"أي االمتثال واالنقياد " الطاعة"جيب على كل مكلٍف 
" ال طاعة ملخلوقٍ يف معصية اخلالق: "حذف املتعلق، فأما يف املعصية فتحرم طاعتهم خلربٍ املعصية على ما يدل عليه

وغري املعصية يشمل املكروه، ويف وجوب إطاعتهم فيه خالف الوجوب عند ابن عرفة حيث مل تكن الكراهة جممًعا 
إمامٍ مأخوذ من اإلمامة وهي لغةً  عليها وعدمه عند القرطيب فإن أطاعهم بظاهره دون باطنه فهو عاصٍ، واألئمة مجع

: التقدم، واصطالًحا صفة حكمية توجب ملوصوفها تقدميه على غريه معًنى ومتابعة غريه له حساوتنقسم أربعة أقسامٍ
إمامة وحيٍ وهي النبوة، وإمامة وراثٍة كالعلم، وإمامة عبادٍة وهي الصالة، وإمامة مصلحٍة وهي اخلالفة العظمى 

مة، وكلها حتققت له صلى اهللا عليه وسلم، وحيث أطلقت يف لسان أهل الكالم انصرفت إىل املعىن ملصلحة مجيع األ
األخري عرفًا وهي هبذا املعىن رئاسة عامة يف أمور الدين والدنيا نيابةً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، لكن ال جتب 

  طاعة اإلمام إال بشروٍط اإلسالم

عدالة والعلم والكفاية وكونه قرشيا واحًدا على خالٍف فيهما، فإن اجتمع عدد والتكليف والذكورة واحلرية وال
هبذه الصفة فاإلمام من انعقدت له البيعة بأهل العقد واحلل، فإن انعقدت الثنني ببلدين يف وقٍت واحٍد فقيل هي 

والبلد إمجاًعا إال أن تتباعد  للذي عقدت له ببلد اإلمام امليت، وقيل يقرع بينهما، وال جيوز العدد يف العصر الواحد
األماكن حبيث ال يصل حكم اإلمام إىل حمل آخر كاألندلس وخراسان فيجوز التعدد لئال تتعطل حقوق الناس 

والضمري للمسلمني، واملراد " علمائهم"من " أمورهم، و"أي حكام " من والة: "وأحكامهمثم بني األئمة بقوله
: لسنة اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر، واألصل يف هذا كله قوله تعاىلالعلماء العاملون بأمر اهللا وأمر ا

إذ هم أمراء احلق العاملون العاملون اآلمرون ] ٥٩: النساء[} أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ مِْنكُْم{
واملؤلف " أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين من أطاع أمريي فقد: "باملعروف والناهون عن املنكرويف احلديث

املراد هبم أمراء احلق : فإنه قيل] ٥٩: النساء[} َوأُوِلي الْأَْمرِ ِمْنكُْم{: رمحه اهللا مجع بني القولني يف تفسري قوله تعاىل
ظنه وال يقلد، العلماء العاملون بعلمهم، فاجملتهد منهم جيب عليه العمل مبا غلب على : على الوجه الذي بينا، وقيل

إال عقائد ] ٤٣: النحل[} فَاْسأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم ال َتْعلَُمونَ{: واملقلد جيب عليه تقليد أهل العلم لقوله تعاىل
: اإلميان فيحرم التقليد فيها من القادر على النظر املوصل للمعرفة مع صحة إميانه وإن كان عاصًيا كما تقدمتنبيهان

من ثبتت إمامته ال ينعزل منها عند األكثر بالفسق وال باجلور حيث نصب عدلًا، وإمنا ينحل عقد اإلمامة مبا : األول



واجلنون املطبق وصريورة اإلمام أسًريا ال يرجى خالصه، وكذا باملرض الذي  ١يزول به مقصود اإلمامة كالردة
ه عن القيام مبصاحل املسلمني وإن مل يظهر املرض ينسيه العلوم، وبالعمى والصمم واخلرس، وكذا خبلعه نفسه لعجز

إمنا استشعر من نفسه العجز عن القيام بأمر اإلمامة، وعليه حيمل خلع احلسن نفسه رضي اهللا عنه، وما تقدم عن 
إذا نصب اإلمام عدلًا مث فسق بعد إبرام العقد، فقال : األكثر من عدم عزله بالفسق واجلور يعارضه قول القرطيب

  وتنفسخ إمامته وينخلع بالفسق الظاهر املعلوم؛ ألنه: وراجلمه
  ـــــــ

ارتد عنه ارتدادا أي حتول واالسم الردة والردة : الرجوع عن الشيء ومنه الردة عن اإلسالم يقال: الردة لغة ١
يح أو كفر املسلم بقول صر: وارتد فالن عن دينه إذا كفر بعد إسالمهويف االصطالح. الرجوع عنه: عن اإلسالم

أال تقع من املسلم إال إذا توفرت شرائط البلوغ والعقل واالختيار : لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنهومن شرائط الردة
  .٢٢/١٨٠املوسوعة 

قد ثبت أن اإلمام إمنا يقام إلقامة احلدود واستيفاء احلقوق وحفظ أموال األيتام واجملانني والنظر يف أمورهم وغري 
يقعده عن القيام هبذه األمور، فلو جوزنا أن يكون فاسقًا أدى إىل إبطال ما أقيم ألجله ا ذلك، وما فيه من الفسق 

هـوقول ينبغي أن يكون حمل اخلالف ما مل يشتد الضرر ببقائه وإال اتفق على عزله، وأما نائب اإلمام فيظهر أنه 
 سببٍ فليس له ذلك على مذهب مالكٍ ليس كاإلمام فيعزل مبا ذكر اتفاقًا وحرر املسألة، وأما خلعه لنفسه من غري

كل من ملك حقا على وجٍه ال ميلك معه عزل نفسه فله أن يوصي به ويستخلف : لضابط العالمة خليلٍ يف توضيحه
عليه من ينوب عنه كاخلليفة والوصي واجملرب يف النكاح عند ابن القاسم وإمام الصالة وكل من ملك حقا على وجٍه 

س له أن يوصي به وال يستخلف عليه إال بشرٍط كالقاضي والوكيل ولو مفوًضا، وإذا خلع ميلك معه عزل نفسه فلي
قد قدمنا أنه ال ينعزل عند األكثر بالفسق وال باجلور أيًضا، ولكن : بال سببٍ مل تنعقد اإلمامة ملن ويل بعدهالثاين

ظن إفادته أو تومهها، وال جيوز ينهى عن اجلور بلطٍف وينصح ويرشد إىل احلق وجوًبا على من متكن من ذلك و
الدعاء على األمراء جهًرا ملا يترتب عليه من الفنت كما ال جيوز خمالفتهم، بل املطلوب الدعاء هلم باإلصالح، 

وهم الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم يف أقواهلم " اتباع السلف الصاحل"مما جيب على املكلف أيًضا " و"واالستغفار
وتابع الصاحل ممن سلفا وجانب البدعة ممن خلفا وظاهر كالم : قال يف اجلوهرة. ه واستنبطوهوأفعاهلم وفيما تأولو

املصنف وجوب االتباع للسلف ولو يف حق اجملتهد وهو مذهب مالٍك رضي اهللا عنه ومن تبعه، وقال بعض أهل 
هد فال يتبعهم فيما استنبطوه وهذا واهللا أعلم يف حق من مل يبلغ درجة االجتهاد، وأما اجملت: املذهب كالفاكهاين

باجتهادهم ألن اجملتهد ال يقلد غريه، وأما أقواهلم وأفعاهلم املتعلقة بالشرائع اليت مل حيصلوها باجتهادهم وإمنا هي 
مأخوذة عنه صلى اهللا عليه وسلم فال خالف يف اتباعهم فيها، فلعل ظاهر كالم املصنف ال خيالف هذا، مث أكد 

؛ ألن االقتفاء هو االتباع، وإمنا طلب من املكلف اتباع السلف الصاحل يف "واقتفاء آثارهم: "هالكالم السابق بقول
: وقال أيًضا". اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكرٍ وعمر: "عقائده وأقواله وأفعاله وهيئاته لقوله صلى اهللا عليه وسلم

أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم : "وقال أيًضا"اجذعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضًوا عليها بالنو"
  واملراد العلماء منهم، وألن يف اتباع" اهتديتم

السلف الصاحل النجاة من كل سوٍء وفيه الفوز بكل كمالٍ؛ ألهنم أشد حمافظةً على طريقة نبينا عليه الصالة والسالم 
أي السلف " هلم"أي طلب املغفرة " االستغفار"فني حلصول النجاة لنا والفوز باتباعهم جيب علينا معاشر املكل" و"



الصاحل، لكن ال بقيد الصحابة بل األعم ملا يستوجبه املتقدم من املتأخر من حسن الثناء عليه والدعاء هلففي كالم 
: املصنف االستخدام الذي هو ذكر الشيء مبعًنى وإعادة الضمري عليه مبعًنى آخر، واألصل يف ذلك قوله تعاىل

} َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِلإِخَْوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالِْأَمياِن{: وقال تعاىل] ١٩: حممد[} َتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِتوَاْس{
 وهذا يفيد وجوب االستغفار: قال بعض. وإمنا طلب االستغفار هلم ملا سبق؛ وألهنم وضحوا السبيل] ١٠: احلشر[

ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، والصالة على النيب : ملن سبق باإلميان، وحيصل أداء الواجب مبرٍة كالشهادتني وقول
واحلمد هللا وسائر األذكار، وال خيرج من عهدة الواجب من تلك املذكورات إال إذا أتى هبا : صلى اهللا عليه وسلم

: قبل ذلك ولو كان حمكوًما له باإلميان؛ ألن الكالم يف املؤمنتنبيهمع قصد أداء الواجب وإال كان عاصًيا حيث مات 
تفسرينا للسلف الصاحل بالصحابة هو تفسري مراد، فال ينايف أن السلف يف اللغة كل متقدمٍ وسلف الرجل آباؤه، 

: ى الوليقال تعاىلوالصاحل عرفًا وشرًعا هو القائم مبا يلزمه من حقوق اهللا تعاىل وحقوق عباده ويطلق على النيب وعل
: وقال يف حيىي] ٨٦: األنبياء[} إِنَُّهْم ِمَن الصَّاِلحَِني{: ، إىل قوله]٨٥: األنبياء[} وَإِْسَماِعيلَ وَإِْدرِيَس وَذَا الْكِفْلِ{
ِمَن النَّبِيَِّني وَالصِّدِّيِقنيَ  فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم{: وقال] ٣٩: آل عمران[} َونَبِّياً ِمَن الصَّاِلحَِني{

وملا كانت الشرائع ال تتضح غالًبا إال بعد اجلدال وكان منه اجلائز وهو ما ]٦٩: النساء[} َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلحَِني
يف الدين " ترك املراء"جيب على املكلف " و: "كان إلظهار احلق أو إلبطال الباطل واحلرام وهو ما ليس كذلك قال

مريت الفرس إذا استخرجت جريه، واملماري يستخرج ما عند صاحبه، وعرفًا : وهو باملد لغةً االستخراج، تقول
: قال الغزايل] ٢٢: الكهف[} فَال ُتمَارِ ِفيهِْم إِلَّا مَِراًء ظَاِهراً{: منازعة الغري مما يدعي صوابه ولو ظناقال تعاىل
للٍ فيه لغري غرضٍ سوى حتقري قائله وإظهار مزيتك عليه، ولذا قال واملذموم منه طعنك يف كالم الغري إلظهار خ

مصدر جادل إذا خاصم وحقيقته احلجة " اجلدال"جيب أيًضا ترك " و"اجلدال ليس من الدين يف شيٍء : مالك
  هو تعارض بني اثنني فصاعًدا لتحقيق حق أو: باحلجة، وهذا قريب من قول بعضهم

اجلدال ليس من : واجلدال لفظان مترادفان قال مالك رضي اهللا عنه: ال بعض املراءإبطاله واحملرم هو الثاين، وق
ما ذاكرت أحًدا وقصدت إفحامه وإمنا أذاكره إلظهار احلق من حيث هو حققال : الدين يف شيٍء، وقال الشافعي

رارك من األسد، وقال صلى أكثر ما يوجد املراء واجلدال يف علماء زماننا فال جتالسهم وفر منهم ف: الشيخ أبو حامٍد
من ترك اجلدال وهو حمق بىن اهللا له بيًتا يف اجلنة، ومن ترك املراء وهو مبطل بىن اهللا له بيًتا يف أعلى : "اهللا عليه وسلم

ما استكمل أحد حقيقة اإلميان : ما ذاكرت حليًما إال وحقرين وال سفيًها إال وأخزاين، وقال: وقال بعضهم". اجلنة
يتنازعه املراء، واجلدال يف الدين هو جدال أهل األهواء " يف الدين"راء واجلدال وإن كان حمقا، وقوله حىت يدع امل

والبدع؛ ألنه يؤدي إىل الوقوع يف الشبهات، وقد أوجب الشارع هجران ذي البدع، ومفهوم قوله يف الدين أن 
للمناظرة : األول: دق وترك اللدد واإليذاءتنبيهاناجلدال يف أمر الدنيا جائز بني أهلها مع مراعاة احلق والتزام الص

شروط وآداب، فأما شروطها فهي ضبط قوانني املناظرة من كيفية  -ويقال هلا املذاكرات بني العلماء  -اجلائزة 
 إيراد األسئلة واألجوبة واالعتراضات وكيفية ترتيبها وكون كل واحٍد من املتناظرين عاملًا باملسألة اليت وقعت فيها
املناظرات، وصون كل واحٍد كالمه من الفحش واخلطأ على صاحبه، والصدق فيما ينسبه لنفسه أو لغريه، وكذا 

مجيع أقواله مطابقةً العتقاده، وأما آداهبا فهي جتنب اضطراب ما عدا اللسان من اجلوارح، واالعتدال يف رفع 
، والثبات على الدعوة إن كان جميبًا، الصوت وخفضه، وحسن اإلصغاء لكالم صاحبه، وجعل الكالم مناوبةً

واإلصرار على السؤال إن كان سائلًا، واالحتراز عن التعنت والتعصب وقصد االنتقام، وأن ال يتكلم فيما ال يعلمه 
وال يف موضع مهانٍة وال عند مجاعٍة تشهد بالزور خلصمه ويردون كالمه، وجيتنب الرياء واملباهاة والضحك، فإذا 



إيضاح احلجة، وإبطال الشبهة، ورد املخطئ للصواب والضال : داب أفادت املناظرة مخس خصالٍوجدت تلك اآل
بقي بعد املراء واجلدال ألفاظ : إىل الرشاد، والزائغ إىل صحة االعتقاد مع الذهاب إىل التعليم، وطلب التحقيقالثاين

ملعاندة واجملادلة واملناكرة واملناظرة واملشاغبة املكابرة وا: يقع االلتباس بني معانيها فينبغي للطالب معرفتها وهي
واملغالطة، فاملكابرة هي اإلقامة على إنكار الشيء بعد العلم به، واملعاندة هي النزاع يف املسألة العلمية مع عدم العلم 

  بكالمه وكالم صاحبه، واجملادلة هي الفكر يف النسبة بني الشيئني من اجلانبني إلظهار

املناظرة كذلك إال أن املناظرة قد تكون مع نفسه دون اجملادلة فإهنا ال تكون إال مع الغري،  الصواب، كما أن
واملناكرة ال تكون إال مع نفسه من غري تلفٍظ، واملشاغبة هي املنازعة يف املسألة ال إلظهار الصواب وال إللزام 

وملا كان كل خريٍ يف اتباع من . احملدثوناخلصم، واملخالطة إللزام اخلصم ال إلظهار الصوابوترك كل ما أحدثه 
من " كل ما أحدثه احملدثون"فعل " ترك"جيب على املكلف " و: "سلف وكل شر يف ابتداع من خلف قال

من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو : "االبتداعات املخالفة ملا كان عليه السلف الصاحل لقوله صلى اهللا عليه وسلم
وهي ابتداعات اخللف السيئ الذين أضاعوا  ٢" إياكم وحمدثات األمور: "لسالم أيًضاوقال عليه الصالة وا١" رد

الصالة واتبعوا الشهوات؛ ألنه عليه الصالة والسالم مل ميت حىت مهد الدين وأسس قواعده وأوضح كل ما حيتاج 
حلديث، فكل ما كان يف ا" عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي: "إليه مث أحال بعده على أصحابه فقال

كتابٍ أو سنٍة أو أمجع عليه أو استند إىل قياسٍ أو إىل عمل أحٍد من الصحابة فهو دين اهللا، وما خالف ذلك فبدعة 
وضاللة فال جيوز العمل به، وهبذا ال معارضة بني ما هنا وبني ما يأيت يف األقضية حيدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 

من الشرع ومل جيعلها ضاللةً؛ ألن ما يأيت حممول على ما استند إىل كتابٍ أو سنةٍ أو إمجاعٍ أو  من الفجور فإنه جعلها
قياسٍ، وما هنا حممول على ما مل يستند إىل واحٍد منها، وحمصل اجلواب بإيضاح أن ما يأيت حممول على ما تقتضيه 

اليت هي يف ضاللٍة ما ليست كذلك  ٣لبدعةقواعد الشرع ولو وجد سببه يف زمنه صلى اهللا عليه وسلم لفعله، وا
  واختلف يف معناها فقيل

  ـــــــ
، ٢٦٩٧إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود حديث : أخرجه البخاري كتاب الصلح باب: صحيح ١

وأبو داود حديث ، ١٧١٨نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور حديث : ومسلم كتاب األقضية باب
حديث ، ٢٦٨أخرجه املروزي يف السنة  ٢٦٠٧٥٢حديث  ٦/٢٤٠وأمحد  ١٤ه حديث وابن ماج، ٤٦٠٦
الشيء الذي يكون أوال ومنه : إذا أنشأه وبدأه والبدع: من بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه: البدعة لغة ٦٩٣

 الناس بل قد جاءت أي ليست بأول رسول بعث إىل] ٩: األحقاف[} قُلْ َما كُْنُت بِْدعاً ِمَن الرُُّسلِ{: قوله تعاىل
احلدث وما ابتدع يف الدين بعد اإلكمالويف : الرسل من قبل فما أنا باألمر الذي ال نظري له حىت تستنكروين والبدعة

أتى ببدعة ومنه قوله : املبتدع الذي يأيت أمرا على شبه مل يكن بل ابتدأه هو وأبدع وابتدع وتبدع: لسان العرب
نسبة إىل البدعة : وبدعة] ٢٧: احلديد[} َتَدُعوَها َما كََتْبَناَها َعلَْيهِمْ إِلَّا اْبِتَغاَء رِضَْواِن اللَِّهَوَرْهبَانِيَّةً اْب{: تعاىل

املبدع إلبداعه : اخترعته ال على مثال والبديع من أمساء اهللا تعاىل ومعناه: احملدث العجيب وأبدعت الشيء: والبديع
  فقد تعددت تعريفات البدعة وتنوعت الختالف أنظار العلماء يف مفهومها: حاألشياء وإحداثه إياهاأما يف االصطال

..............................................................................__________  
ومدلوهلا فمنهم من وسع مدلوهلا حىت أطلقها على كل مستحدث من األشياء ومنهم من ضيق ما تدل عليه فتقلص 



أطلق أصحاب االجتاه األول البدعة على : لك ما يندرج حتتها من األحكام وسنوجز هذا يف اجتاهيناالجتاه األولبذ
كل حادث مل يوجد يف الكتاب والسنة سواء أكان يف العبادات أم العادات وسواء أكان مذموما أم غري مذموم ومن 

القرايف والزرقاين : سالم والنووي وأبو شامة ومن املالكيةالقائلني هبذا اإلمام الشافعي ومن أتباعه العز بن عبد ال
ابن حزم ويتمثل هذا االجتاه يف تعريف العز ابن : ابن اجلوزي ومن الظاهرية: ومن احلنفية ابن عابدين ومن احلنابلة

عة واجبة أهنا فعل مامل يعهد يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموهي منقسمة إىل بد: عبد السالم للبدعة وهو
كاالشتغال بعلم : وبدعة حمرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة وضربوا لذلك أمثلة فالبدعة الواجبة

النحو الذي يفهم به كالم اهللا ورسوله وذلك واجب ألنه البد منه حلفظ الشريعة وما ال يتم الواجب إال به فهو 
مثل إحداث : والبدعة املندوبة. ة واجلربية واملرجئة واخلوارجمذهب القدري: والبدعة احملرمة من أمثلتها. واجب

مثل زخرفة املساجد : والبدعة املكروهة. املدارس وبناء القناطر ومنها صالة التراويح مجاعة يف املسجد بإمام واحد
املشارب مثل املصافحة عقب الصلوات ومنها التوسع يف اللذبذ من املآكل و: والبدعة املباحة. وتزويق املصاحف

  :واملالبسواستدلوا لرأيهم يف تقسيم البدعة إىل األحكام اخلمسة بأدلة منها
قول عمر رضي اهللا عنه يف صالة التراويح مجاعة يف املسجد يف رمضان نعمت البدعة هذه فقد روي عن عبد  -أ

ىل املسجد فإذا الناس خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليلة يف رمضان إ: الرمحن بن عبد القاري أنه قال
إين أرى لو مجعت هؤالء : أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط فقال عمر

على قارئ واحد لكان أمثل مث عزم فجمعهم على أيب ابن كعب مث خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة 
ها أفضل من اليت يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون نعم البدعة هذه واليت ينامون عن: قارئهم قال عمر

دخلت : تسمية ابن عمر صالة الضحى مجاعة يف املسجد بدعة وهي من األمور احلسنة روي عن جماهد قال -أوهلب
أنا وعروة بن الزبري املسجد فإذا عبد اهللا بن عمر جالس إىل حجرة عائشة وإذا ناس يصلون يف املسجد صالة 

األحاديث اليت تفيد انقسام البدعة إىل احلسنة والسيئة ومنها ما روي  -فسألناه عن صالهتم فقال بدعةج الضحى
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من : "مرفوعا

  :االجتاه الثاين"عمل هبا إىل يوم القيامة
اء إىل ذم البدعة وقرروا أن البدعة كلها ضاللة سواء يف العادات أو العبادات ومن القائلني هبذا اجته فريق من العلم

ومن الشافعية البيهقي وابن حجر . اإلمام الشمين والعيين: ومن احلنفية. اإلمام مالك والشاطيب والطرطوشي
عريف ميثل هذا االجتاه هو تعريف ابن رجب وابن تيمية وأوضح ت: العسقالين وابن حجر اهليتمي ومن احلنابلة

  :الشاطيب حيث عرف البدعة بتعريفني
طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا سبحانه وهذا التعريف : األول أهنا

طريقة يف الدين خمترعة : امل يدخل العادات يف البدعة بل خصها بالعبادات خبالف االختراع يف أمور الدنياالثاين أهن
  .تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية

......................................................................................__________  
م قائما ال يقعد متعرضا للشمس وهبذا التعريف تدخل العادات يف البدع إذا ضاهت الطريقة الشرعية كالناذر للصيا

ال يستظل واالقتصار يف املأكل وامللبس على صنف دون صنف من غري علةواستدل القائلون بذم البدعة مطلقا بأدلة 
  :منها
الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم {: أخرب اهللا أن الشريعة قد كملت قبل وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقال سبحانه -أ



فال يتصور أن جييء إنسان وخيترع فيها ] ٣: املائدة[} وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي َوَرِضيُت لَكُمُ اإلسالم ِديناًِديَنكُْم 
وتوحي بأن الشريعة ناقصة وهذا خيالف ما جاء يف . شيئا ألن الزيادة عليها تعترب استدراكا على اهللا سبحانه وتعاىل

َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْستَِقيماً فَاتَّبُِعوهُ {: املبتدعة يف اجلملة من ذلك قوله تعاىلوردت آيات قرآنية تذم  -كتاب اللهب
كل ما ورد من أحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا  -ج]١٥٣: األنعام[} َوال َتتَّبِعُوا السُُّبلَ فََتفَرَّقَ بِكُْم َعْن َسبِيِلِه

باض بن سارية وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة عليه وسلم يف البدعة جاء بذمها من ذلك حديث العر
: يا رسول اهللا كأهنا موعظة مودع فما تعهد إلينا فقال: بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل

ا أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة لوالة األمر وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالف"
كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا وعضو عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن 

دخلت مع عبد اهللا : أقوال الصحابة يف ذلك من هذا ما روي عن جماهد قال -د"كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
: وب املؤذن فخرج عبد اهللا بن عمر من املسجد وقالبن عمر مسجدا وقد أذن فيه وحنن نريد أن نصلي فيه فث

  :ومل يصل فيهالبدعة يف العادات" اخرج بنا من عند هذا املبتدع"
البدعة يف العادات منها املكروه كاإلسراف يف املآكل واملشارب وحنوها ومنها املباح مثل التوسع يف اللذيذ من 

وذهب قوم إىل . ة وتوسيع األكمام من غري سرف وال اختيالاملآكل واملشارب واملالبس واملساكن ولبس الطيالس
أن االبتداع يف العادات اليت ليس هلا تعلق بالعبادات جائز ألنه لو جازت املؤاخذة يف االبتداع يف العادات لوجب 

وهات أن تعد كل العادات اليت حدثت بعد الصدر األول من املآكل واملشارب واملالبس واملسائل النازلة بدعا مكر
والتايل باطل ألنه مل يقل أحد بأن تلك العادات اليت برزت بعد الصدر األول خمالفة هلم وألن العادات من األشياء 

اتفق العلماء على أن البدعة يف العبادات منها ما يكون حراما : اليت تدور مع الزمان واملكانالبدعة يف العبادات
بدعة التبتل والصيام قائما يف الشمس واخلصاء : ومن أمثلتها: رمةالبدعة احمل -ومعصية ومنها ما يكون مكروهاأ

لقطع الشهوة يف اجلماع والتفرغ للعبادة ملا جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الرهط الذين فعلوا 
ا كأهنم جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخربو: ذلك

قال أحدهم أما أنا . وأين حنن من النيب صلى اهللا عليه وسلم قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: تقالوها فقالوا
أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا فجاء : أنا أصوم الدهر وال أفطر وقال اآلخر: فإين أصلي الليل أبدا وقال اآلخر
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له لكين أصوم : "قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف

قد تكون البدعة يف : البدعة املكروهة -ب"وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين
  العبادات من املكروهات مثل االجتماع عشية عرفة للدعاء

.......................................................................................__________  
لغري احلجاج فيها وذكر السالطني يف خطبة اجلمعة للتعظيم أما للدعاء فسائغ وكزخرفة املساجد جاء عن حممد بن 

املغرب فيهم رجل أخرب رجل عبد اهللا بن مسعود أن قوما جيلسون يف املسجد بعد : أيب القاسم عن أيب البحتري قال
فإذا رأيتهم فعلوا ذلك : كربوا اهللا كذا وكذا وسبحوا اهللا كذا وكذا وامحدوا اهللا كذا وكذا قال عبد اهللا: يقول

فأتين فأخربين مبجلسهم فأتاهم فجلس فلما مسع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان رجال حديدا فقال أنا 
له غريه لقد جئتم ببدعة ظلما ولقد فضلتم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن مسعود واهللا الذي ال إ

علما فقال عمرو بن عتبة استغفر اهللا فقال عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذمت ميينا ومشاال لتضلن ضالال بعيداأنواع 
  :البدعة



هي اليت مل يدل عليها : بدعة احلقيقيةتنقسم البدعة من حيث قرهبا من األدلة أو بعدها عنها إىل حقيقية وإضافيةال
دليل شرعي ال من كتاب وال سنة وال إمجاع وال استدالل معترب عند أهل العلم ال يف اجلملة وال يف التفصيل وهلذا 
مسيت بدعة حقيقية ألهنا شيء خمترع على غري مثال سابق وإن كان املبتدع يأىب أن ينسب إليه اخلروج عن الشرع 

داخل مبا استنبط حتت مقتضى األدلة ولكن ثبت أن هذه الدعوى غري صحيحة ال يف نفس األمر وال إذ هو مدع أنه 
حبسب الظاهر أما حبسب نفس األمر فبالعرض وأما حبسب الظاهر فإن أدلته شبه وليست بأدلة ومن أمثلتها التقرب 

الشرعي كرهبانية النصارى املذكورة يف قوله  إىل اهللا تعاىل بالرهبانية وترك الزواج مع وجود الداعي إليه وفقد املانع
فهذه كانت قبل اإلسالم أما يف ] ٢٧: احلديد[} َوَرْهبَانِيَّةً اْبَتَدُعوَها َما كََتْبَناَها َعلَْيهِمْ إِلَّا اْبِتَغاَء رِضَْواِن اللَِّه{: تعاىل

أن يفعل : ومنها". ن سنيت فليس مينفمن رغب ع: "اإلسالم فقد نسخت يف شريعتنا مبثل قوله صلى اهللا عليه وسلم
املسلم مثل ما يفعل أهل اهلند يف تعذيب النفس بأنواع العذاب الشنيع والقتل باألصناف اليت تفزع منها القلوب 

وتقشعر منها اجللود مثل اإلحراق بالنار على جهة استعجال املوت لنيل الدرجات العليا والقرىب من اهللا يف 
إحدامها هلا من األدلة متعلق فال تكون من تلك اجلهة بدعة والثانية : وهي اليت هلا شائبتان :زعمهمالبدعة اإلضافية

ليس هلا متعلق إال مثل ما للبدعة احلقيقية وملا كان العمل له شائبتان ومل يتخلص ألحد الطرفني وضعت له هذه 
سبة إىل اجلهة األخرى بدعة الستنادها إىل التسمية ألهنا بالنسبة إىل إحدى اجلهتني سنة الستنادها إىل دليل وبالن

شبهة ال إىل دليل أو ألهنا غري مستندة إىل شيء وهذا النوع من البدع هو مثار اخلالف بني املتكلمني يف البدع 
صالة الرغائب وهي اثنتا عشرة ركعة يف ليلة اجلمعة األوىل من رجب بكيفية : والسنن وله أمثلة كثرية منها

مائة ركعة بكيفية : إهنا بدعة قبيحة منكرة وكذا صالة ليلة النصف من شعبان وهي: العلماءخمصوصة وقد قال 
أهنا مشروعة باعتبار النظر إىل أصل الصالة حلديث رواه : خاصة وصالة بر الوالدين ووجه كوهنا بدعة إضافية

تزام الوقت املخصوص وغري مشروعة باعتبار ما عرض هلا من ال" الصالة خري موضوع"الطرباين يف األوسط 
البدع : والكيفية املخصوصة فهي مشروعة باعتبار ذاهتا مبتدعة باعتبار ما عرض هلاالبدع املكفرة وغري املكفرة

إهنا على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحرمي فقط فقد وجد أهنا ختتلف يف أحكامها : متفاوتة فال يصح أن يقال
َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الَْحْرثِ {: لية اليت نبه القرآن عليها كقوله تعاىلفمنها ما هو كفر صراح كبدعة اجلاه

َوقَالُوا َما ِفي ُبطُونِ {: اآلية وقوله تعاىل] ١٣٦: األنعام[} َوالْأَْنَعامِ َنِصيباً فَقَالُوا َهذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم َوَهذَا ِلُشَركَاِئنَا
: وقوله تعاىل] ١٣٩: األنعام[} اِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم َعلَى أَزَْواجَِنا َوإِنْ َيكُْن َمْيَتةً فَُهْم ِفيِه ُشَركَاُءَهِذِه الْأَْنَعامِ َخ

  ما جعل اهللا{

................................................................................................._______
___  
وكذلك بدعة املنافقني الذين اختذوا الدين ذريعة حلفظ ]. ١٠٣: املائدة[} َريٍة َوال َساِئَبٍة َوال َوِصيلٍَة َوال َحامٍِمْن َبِح

فهذا وأضرابه ال يشك ]١٦٧: آل عمران[} َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم{النفس واملال وما أشبه ذلك 
تداعه أشياء أنكرهتا النصوص وتوعدت عليها ومنها ما هو كبرية وليس بكفر أو خيتلف أحد يف أنه كفر صراح الب

فيه هل هو كفر أم ال؟ كبدع الفرق الضالةومنها ما هو معصية وليس بكفر اتفاقا كبدعة التبتل والصيام قائما يف 
َوال {: منها ولقوله تعاىلالشمس واخلصاء بقطع شهوة اجلماع لألحاديث الواردة يف النهي عن ذلك وقد سبق بعض 

إن املعاصي : تقسيم البدع غري املكفرة إىل كبرية وصغرية]٢٩: النساء[} َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيماً
منها صغائر ومنها كبائر ويعرف ذلك بكوهنا واقعة يف الضروريات أو احلاجيات أو التحسينات فإن كانت يف 



فهي أعظم الكبائر وإن وقعت يف التحسينات فهي أدىن رتبة بال إشكال وإن وقعت يف احلاجيات  الضروريات
إِنْ {: وقوله]٣٢: النجم[} الَِّذيَن َيْجتَنُِبونَ كََباِئَر الِْأثْمِ َوالْفََواِحَش إِلَّا اللََّمَم{: فمتوسطة بني الرتبتني لقوله تعاىل

وإذا كانت ليست رتبة ] ٣١: النساء[} نَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُمْ َسيِّئَاِتكُْم وَُنْدِخلْكُْم ُمْدَخالً كَرِمياًَتجَْتنُِبوا كََباِئَر َما ُتْنَهْو
واحدة فالبدع من مجلة املعاصي وقد ثبت التفاوت يف املعاصي فكذلك يتصور مثله يف البدع فمنها ما يقع يف 

ما يقع يف رتبة التحسينات وما يقع يف رتبة الضروريات منه ما الضروريات ومنها ما يقع يف رتبة احلاجيات ومنها 
اختراع الكفار وتغيريهم ملة إبراهيم : يقع يف الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو املال فمثال وقوعه يف الدين

وحاصل ما يف ] ١٠٣: املائدة[} ال َحامٍَما َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة َوال سَاِئَبٍة َوال َوِصيلٍَة َو{: عليه السالم يف حنو قوله
ما : ومثال ما يقع يف النفس. اآلية حترمي ما أحل اهللا على نية التقرب به إليه مع كونه حالال حبكم الشريعة املتقدمة

ومثال . عليه حنل بعض اهلند من تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب واستعجال املوت لنيل الدرجات العلى على زعمهم
ما كان من أنكحة اجلاهلية اليت كانت معهودة ومعموال هبا ومتخذة كالدين وهي ال عهد هبا يف : يف النسلما يقع 

شريعة إبراهيم عليه السالم وال غريه بل كانت من مجلة ما اخترعوه من ذلك ما روته عائشة رضي اهللا عنها يف 
رات واملخدرات بدعوى حتصيل النفع والتقوي حديث أنكحة اجلاهلية ومثال ما يقع يف العقل ما يتناول من املسك

فإهنم احتجوا بقياس } الَْبْيُع ِمثْلُ الرِّبا{: على القيام ببعض الواجبات املشروعة يف ذاهتا ومثال ما يقع يف املال قوهلم
ر فاسد وكذلك سائر ما حيدث الناس بينهم من البيوع املبنية على املخاطرة والغرر هذا التقسيم من حيث اعتبا

أال يداوم عليها فإن الصغرية من املعاصي ملن داوم عليها تكرب : البدعة كبرية أو صغرية مشروط بشروطاألول
ال صغرية مع : بالنسبة إليه ألن ذلك ناشئ عن اإلصرار عليها واإلصرار على الصغرية يصريها كبرية ولذلك قالوا

أال يدعو إليها فإذا ابتلي إنسان ببدعة فدعا إليها : اينإصرار وال كبرية مع استغفار فكذلك البدعة من غري فرقالث
من سن سنة سيئة فعليه وزرها : "حتمل وزرها وأوزار اآلخرين معه مصداقا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يت تقام أال تفعل يف األماكن العامة اليت جيتمع فيها الناس أو املواضع ال: الثالث"ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة
فيها السنن وتظهر فيها أعالم الشريعة وأال يكون ممن يقتدى به أو حيسن به الظن فإن العوام يقتدون بغري نظر 

، ٣٥ -٨/٢١باملوثوق هبم أو مبن حيسنون الظن به فتعم البلوى ويسهل على الناس ارتكاهبا أنظر املوسوعة الفقهية 
، ٣٧والتعريفات ص ، ١/٣٧االعتصام : ومن مصادره ٣٦٣ -١/٣٦١ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية 

  .١/٢٣٢ودستور العلماء 

هي األمر الذي مل يقع يف زمنه صلى اهللا عليه وسلم سواء دل الشرع على حرمته أو كراهته أو وجوبه أو ندبه أو 
ريمها، وهذا أقرب إن البدعة تعتريها األحكام اخلمسة كابن عبد السالم والقرايف وغ: إباحته، وإليه ذهب من قال

هي ما مل تقع يف زمنه عليه الصالة والسالم ودل الشرع على : ملعناها لغةً من أهنا ما فعل من غري سبق مثاٍلوقيل
خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممٍد، : "حرمته وهذا معناها شرًعا، وعليه جاء قوله عليه الصالة والسالم

فإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب بدعة ١" ٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف الناروشر األمور حمدثاهتا، وكل بدع
على األول؛ ألنه مل يقع يف زمنه صلى اهللا عليه وسلم وإن وقع منه األمر به، وكذلك مجع القرآن يف املصاحف، 

اإلمام الشافعي رضي اهللا  واالجتماع على قيام رمضان، والتوسع يف لذيذ املآكل، وأذان مجاعٍة بصوٍت واحٍد، وكان
أحدمها ما أحدث مما خيالف الكتاب والسنة واإلمجاع فهذا هو البدعة الضاللةوثانيهما : احملدثات ضربان: عنه يقول

نعمت البدعة : ما أحدث من اخلري وال خالف فيه، وقد قال اإلمام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قيام رمضان
على هذه الكيفية وإذا كانت فليس فيها رد ملا مضى، واملختار أن لبس الطيلسان سنة، هي يعين أهنا حمدثة مل تكن 



األصحاب متفقون : قال القرايف" خامتة"من أنكر سنده فهو جاهل: وألف السيوطي يف استحباب لبسه كتاًبا وقال
  :على إنكار البدع نص عليه ابن أيب زيٍد وغريه، واحلق أهنا مخسة أقسامٍ

خلمسة بدعة واجبة إمجاًعا وهي كل ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن من ا: األول
  والشرائع إذا خيف عليها الضياع فإن تبليغها ملن بعدنا واجب إمجاًعا وإمهاله حرام إمجاعًا

هالء على العلماء وتولية بدعة حمرمة إمجاًعا وهي كل ما تناولته أدلة التحرمي وقواعده كاملكوس وتقدمي اجل: الثاين
بدعة مندوبة كصالة التراويح وإقامة صور األئمة والقضاة : املناصب الشرعية بالتوارث ملن ال يصلح هلاالثالث

  ووالة األمور، على
  ـــــــ

وابن ، ١٣١١والنسائي حديث  ٦٠٩٨يف اهلدي الصاحل حديث : أخرجه البخاري كتاب األدب باب: صحيح ١
  .٤٥ماجه حديث 

ف ما كانت عليه الصحابة، فإن التعظيم يف الصدر األول كان بالدين فلما اختل النظام وصار الناس ال يعظمون خال
بدعة مكروهة وهي ما تناولتها قواعد الكراهة كتخصيص األيام : إال بالصور كان مندوًبا حفظها لظلم اخللقالرابع

ندوبة كالصاع يف صدقة الفطر وكالتسبيح ثالثًا وثالثني الفاضلة بنوعٍ من العبادات، ومنه الزيادة على القرب امل
والتحميد والتكبري والتهليل فيفعل أكثر مما حده الشارع فهو مكروه حيث أتى به ال لشك ملا فيه من االستظهار 
 على الشارع، فإن العظماء إذا حدث شيئًا تعد الزيادة عليه قلة أدبٍ، ومن البدع املكروهة أذان مجاعٍة بصوٍت

بدعة مباحة وهي كل ما تناولته قواعد اإلباحة كاختاذ املناخل إلصالح األقوات واللباس احلسن : واحٍداخلامس
واملسكن احلسن وكالتوسعة يف لذيذ املأكول واملشروب على ما قاله العز، ومن البدع املباحة اختاذ املالعق والضابط 

عليه وسلم عرضه على قواعد الشرع فأي القواعد اقتضته أحلق  ملا جيوز وما ال جيوز مما مل يكن يف زمنه صلى اهللا
  ١" وكل بدعٍة ضاللة: "هبا، فعلم من هذا التقسيم أن قوله صلى اهللا عليه وسلم

حممول على البدعة احملرمةوملا كان الباب كالكتاب والفراغ منه كالفراغ من الكتاب ختمه بالصالة والسالم على 
ورسوله وأفضل خلقه، وتقدم أن معىن السيد " وصلى اهللا على سيدنا حممٍد نبيه: "فقال النيب عليه الصالة والسالم

" قوموا لسيدكم"وك " أنا سيد ولد آدم وال فخر"الكامل احملتاج إليه، واستعمل يف غري اهللا إشارةً إىل اجلواز كـ 
: ، هذا ملخص كالم التتائي، وأقولوهو سعد، وأما استعمال السيد يف اهللا فحكي عن مالٍك قوالن باملنع والكراهة

لعل وجه كالم مالكٍ رضي اهللا عنه مبين على الراجح من منع إطالق ما مل يرد أو؛ ألنه يستعمل يف غريه تعاىل، 
الطاهرات أمهات املؤمنني فضلًا عن خدجية وقيل عائشة، " وأزواجه"أي أتقياء أمته فتناول الصحابة، " وعلى آله"
هذه : قال سيدي يوسف بن عمر" تسليًما كثريًا"املاضي لعطفه على صلى الذي هو كذلك بلفظ " وذريته وسلم"

وصلى اهللا على حممٍد نبيه فقط، ويؤخذ منها أن اإلنسان يؤجر على الصالة على النيب : الرواية املشهورة وروي
نا ختمه بالصالة والسالم صلى اهللا عليه وسلم وإن مل يكملها على الصفة الواردة عنه عليه الصالة والسالموقول

  إشارةً إىل أن حمل ندبه اإلتيان هبما إذا كان الرجاء حصول
  ـــــــ

  .٤٢إتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني حديث : أخرجه ابن ماجه املقدمة باب ١



د ما قيل يف بركتها حبيث يقبل الفعل املبدوء واملختوم هبما ال جملرد قصد اإلخبار بتمام الباب أو الكتاب على ح
اإلتيان بلفظ، واهللا أعلم فإنه ال يندب إال وقد قصد تفويض العلم على احلقيقة هللا تعاىل أو غري ذلك ال لقصد 

اإلعالم بالفراغ؛ ألن األلفاظ املوضوعة لتستعمل يف معًنى ال ينبغي استعماهلا يف غريه، وتقدم أهنا جتب يف العمر مرة 
خارجها؛ ألهنا تفرج الكرب وحتل العقد وملا فرغ من الكالم على ما تعتقده وتسن أو تندب يف الصالة وتستحب 

  :القلوب، شرع يتكلم على ما تعمله اجلوارح فقال

  باب ما جيب منه الوضوء والغسل

هو لغةً ما يتوصل منه إىل غريه وهو حقيقة يف األجساد كباب املسجد وجماز يف املعاين، وال تصح إرادته هنا " باب"
عىن ألنه يف االصطالح اسم جلملٍة خمصوصٍة من مسائل العلم مشتملٍة على فصولٍ، والفصل يشتمل على هبذا امل

مسائل مجع مسألٍة وهي مطلوب خربي يقام عليه الدليل، ولذلك ال يسمى مسألةً إال ما أقيم عليه الدليل واكتسب 
أي املوجب الذي " ما"ن مسائل العلمبه، ال األمر الضروري كالصلوات اخلمس فرض وكالزكاة فرض فال تعد م

والضمري يف منه عائد على ما املوصولة ومن تعليلية ألن هذا " الغسل"املوجب الذي جيب منه " جيب منه الوضوء، و"
شروع يف موجبات الوضوء والغسل، واملوجب ما يلزم بسببه الوضوء أو الغسل، والوضوء لغةً النظافة واصطالًحا 

لى غسل الوجه واليدين والرجلني ومسح الرأس، والغسل إيصال املاء إىل مجيع اجلسد بنية طهارة مائية تشتمل ع
استباحة الصالة مع الدلك، وسيذكر كل واحٍد يف بابه، وموجبات الوضوء ويعرب عنها بنواقضه ومبطالته ثالثة 

والشك يف احلدث وليس أحداث وأسباب وما ليس حبدٍث وال سببٍ وهو ما ال يدخل حتت حدمها كالردة : أقسامٍ
منها رفضه ألنه ال يبطل بالرفض بعد الفراغ وال بالعزم على النقض، كما ال يبطل الصوم بالعزم على الفطر، وبدأ 

من أحد "على وفق العادة " جيب ملا خيرج"وقد قدمنا تعريفه وستأيت صفته يف بابه " الوضوء: "بأول األقسام فقال
  ل والدبر على وجه الصحة، فال ينتقض بالداخل باحلقنة وال بالقرقرةاملعتادين ومها القب" املخرجني

من بولٍ أو : "الشديدة وال باحلقن بالريح أو البول أو غريمها لعدم صدق احلدث عليهماوبني اخلارج املعتاد بقوله
له املعتاد، وقيدنا من الدبر ال إن خرج من فرج املرأة أو ذكر الرجل فال ينتقض ألنه مل خيرج من حم" غائٍط أو ريحٍ

  بقولنا على وفق العادة لالحتراز عن احلصى والدود املتخلقني يف املعدة فال ينقضان ولو كان عليهما عذرة كثرية،

ويعفى عن اخلارج عليهما فال جيب منه الوضوء ألنه تابع هلما ومها غري ناقضني فتابعهما كذلك، وال جيب غسل ما 
: ج احلصى والدود مستنكًحا بأن كان خيرج يف كل يومٍ مرةً فأكثر لقول خليلٍأصاب منه ولو كثر حيث كان خرو

وعفي عما يعسر، أو كان خروجهما غري مستنكحٍ لكن قل اخلارج عليهما، والظاهر أن املراد بالقليل ما يستحيل 
يعفى عنه وهو يف خروجهما بدونه ال إن كان كثًريا فيجب إزالته عن احملل لعدم العفو عنهوإن خرج شيء مما ال 

الصالة بطلت كسقوط سائر النجاسات اليت مل يعف عنها، ومثل احلصى والدود يف عدم نقض الوضوء الدم والقيح 
لكن بشرٍط خيرجا خالصني من احلدث وإال نقضا، والفرق بينهما وبني احلصى والدود غلبة خمالطة احلصى والدود 

أن احلصى والدود والدم والقيح ليست من احلدث على هذا  للعذرة وندرة خمالطة القيح والدم هلا، فتلخص
التفصيل ولو قدر على رفعهما، وتوقف بعض الشيوخ يف ذات احلصى والدود مث استظهر أهنما ظاهر الذات 

ومتنجسان، راجع األجهوري على خليلٍ، وأما احلصى والدود غري املتخلقني بأن ابتلعهما وخرجا من حمل احلدث 
ألهنما من احلدث يف تلك احلالة كما لو شرب ماًء حارا وابتلع درمهًا أو غريه فخرج منه سريًعا فال  فإهنما ينقضان



شك يف نقض ما ذكر للوضوءوقيدنا بقولنا على وجه الصحة لالحتراز عن اخلارج من القبل أو الدبر على وجه 
ضوء إن الزم جل الزمن أو نصفه إال السلس املالزم لصاحبه ولو نصف الزمن فإنه ال ينقض، لكن يستحب منه الو

أن يشق، وأما لو كان يفارق أكثر الزمن فإنه ينقض، فالصور أربع ال ينقض يف ثالٍث، والنقض يف صورٍة وحملها يف 
املعجوز عن رفعه وإال نقض يف اجلميع كما سنذكره، وقيدنا باملعتادين ومها القبل والدبر لالحتراز عن اخلارج من 

بوله أو فضلته من عينه أو أذنه أو من حلقه فال نقض، أو خرج حدثه من ثقبٍة يف جسده إال أن  غريمها بأن خرج
تكون حتت املعدة مع انسداد خمرجيه فإن اخلارج منها ينقض اتفاقًا، أو انقطع خروجه من حمله وصار موضع القيء 

لنقض باخلارج من ثقبٍة ولو فوق املعدة ويظهر يل اجلزم با: موضًعا له فإنه ينقض أيًضا كما قال ابن عبد السالم
حيث انسد املخرجان باألول من حمل القيء وإن حاولوا الفرق بينهما، ويدل ملا قلته ما تقرر من نقض الوضوء 

  عندنا بالشك يف احلدث وتأمله بإنصاٍف
على املعتمد من  بنيٍة" غسل الذكر كله منه"وجوب " ملا خيرج من الذكر من مذيٍ مع"أي وكذا جيب الوضوء " أو"

قولني لكن بشرط أن خيرج بلذٍة معتادٍة كما يؤخذ من كالم املصنف اآليت يف تعريف املذي، والدليل على ما قاله 
  أن عليا: "املصنف ما يف املوطأ والصحيحني

منه املذي  رضي اهللا عنه أمر املقداد أن يسأل له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج
إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح : "فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال: ماذا عليه؟ فقال املقداد

ولفظ الفرج يف احلديث ظاهر يف مجلة الذكر، واملراد بالنضح فيه الغسل، وبني  ١" فرجه وليتوضأ وضوء الصالة
ومقابل املشهور يكفي غسل موضع األذى وال حيتاج إىل  ٢ "يغسل ذكره ويتوضأ: "ذلك ما وقع يف مسلمٍ صرًحيا

ففي النية وبطالن صالة تاركها أو تارك : نيٍة بناًء على أن غسله غري تعبدي، وفيه صور أربع أشار هلا خليل بقوله
 الراجح من قول النية الوجوب كما أن الراجح من قويل الصحة وعدمها مع ترك النية الصحة مع غسل: كله قوالن

مجيعه، وأما عند االقتصار على بعضه فالقوالن يف الصحة والبطالن على السواء ولو مع ترك النية على 
كالم املصنف كاحلديث يف مذي الرجل، وأما مذي املرأة فيكفيها غسل حمل األذى فقط، : األول" تنبيهات"التحقيق

ووجهه ظاهر ألن النساء شقائق : قلت وتوقف بعض الشيوخ يف النية أو استظهر افتقارها إىل نيٍة كالرجل،
تسكني الذال مع ختفيف الياء، وكسر الذال مع شد : املذي بالذال املعجمة وفيه حينئذٍ ثالث لغاٍت: الرجااللثاين

ناقش بعض الفضالء يف تقدمي املصنف : الياء وختفيفها ساكنةً، ويروى بالدال املهملة ولعله يف اللغات الثالثالثالث
وء على الوضوء بأن فيه تقدمي التصديق وهو احلكم على التصور ألنه حكم على الوضوء بأنه جيب ملا موجبات الوض

خيرج من املخرجني مع أنه جيب تقدمي التصور على التصديق حكًما واحلكم على الشيء فرع عن تصوره، واجلواب 
ا فيه تقدمي احلكم على التصوير للغري، ال نسلم أن فيه تقدمي احلكم على التصور، وإمن: عن تلك املناقشة أن يقال

وحكم الشخص على شيٍء متصورٍ يف ذهنه قبل تصويره يف اخلارج لغريه غري ممتنعٍ، وال شك أن املصنف كان 
متصوًرا للوضوء حني حكم عليه بأنه جيب ملا خيرج من املخرجني وهذا أحسن األجوبة عن هذا اإلشكالثم عرف 

" ماء أبيض رقيق خيرج عند اللذة"أي املذي " وهو: "الطبيعة وصفة خروجه فقال املذي ببيان صفته عند اعتدال
  أي" باإلنعاظ"املعتادة وهي امليل إىل الشيء وإيثاره على غريه 

  ـــــــ
ومسلم ، ١٣٢بلفظ املصنف والبخاري خمتصرا حديث  ٨٤حديث ، ١/٤٠أخرجه مالك يف املوطأ : صحيح ١

  .٣٠٣املذي حديث : اب احليض بابأخرجه مسلم كت: صحيح ٣٠٣٢حديث 



بفتح التاء أي التذكر وفهم منه أنه لو خرج بال لذةٍ أو لذٍة غري معتادٍة ال جيب " عند املالعبة أو التذكار"قيام الذكر 
غسل مجيع الذكر منه وإمنا يغسل حمل األذى، وينقض الوضوء إن مل خيرج على وجه السلس وإال فال ينقض إال أن 

لزمن أو يقدر على رفعه، والناقض للوضوء يتعني فيه املاء وال يكفي فيه احلجر خبالف غري الناقض يفارق أكثر ا
  فيكفي فيه احلجر مثل املين الذي مل يوجب غسلًا، وفهم

من كالم املصنف أن جمرد اإلنعاظ ال يوجب الوضوء ولو كان مع التلذذ وإدامة تفكرٍ أو نظرٍ، وقولنا عند اعتدال 
تراز من عدم اعتداله فقد خيرج مذيه أصفر فال خيتل احلكم بل جيب منه غسل مجيع الذكر ألن احلكم املزاج لالح

يؤخذ من قول املصنف عند املالعبة جواز املالعبة للزوجة : قال بعض الشراح": تنبيه"دائر مع خروجه بلذٍة معتادٍة
ا " فهال بكًرا تالعبها وتالعبك: "حني تزوج ثيًباواألمة، وقد رغب عليه الصالة والسالم يف ذلك بقوله لعبد الرمحن 

احلكم مسلم ولكن مل يظهر يل وجه األخذ من كالم املصنف ألنه مل يشترط أحد كون املالعبة اليت ينشأ : قلت. هـ
بالدال " وأما الودي"عنها املذي جائزةً أو حمرمةً وتأمله، نعم يؤخذ من احلديث حيث حض على مالعبة البكر

باملثلثة أي ثخني " فهو ماء أبيض خاثر"لساكنة وحكى اجلوهري كسرها وتشديد الياء وروي باملعجمة املهملة ا
جيب منه "غالًبا وقد خيرج وحده وحكمه أنه " البول"بكسر اهلمزة وسكون املثلثة وبفتحهما أي عقب " خيرج بإثر"

ي فيه االستجمار باحلجر كالبول، وملا فينقض الوضوء وإمنا يغسل منه حمل األذى فقط، وجيز" ما جيب من البول
كان حكمه مغايًرا حلكم املذي أتى املصنف بأما الفاصلة حلكم ما بعدها عما قبلهاوملا كان مراد املصنف استيفاء 

أحكام اخلارج من القبل ذكر املين وإن كان من موجبات الغسل يف غالب أحواله قبل تتميم الكالم على موجبات 
دفعةً بعد " الذي خيرج"يعين املدفوق الثخني " املاء الدافق"من الرجل " فهو"بتشديد الياء " ا املينوأم: "الوضوء فقال

خبالف اليت خيرج هبا املذي فهي صغرى والتقييد باجلماع بالنظر " باجلماع"وهي احلاصلة " عند اللذة الكربى"دفعٍة 
من فحل " الطلع"غبار " كرائحة"ن صحيح املزاج إذا كان رطًبا م" رائحته"للغالب وإال فقد خيرج بغريه وصفة 

النخل وهو بالعني املهملة وفيه لغة باحلاء املهملة، وقيدنا ب رطًبا ألنه إذا يبس تشبه رائحته رائحة البيض عند يبسه 
 وبصحيح املزاج ألنه قد يتغري من املريض وختتلف رائحته، وإمنا نبه املصنف على لونه ورائحته لريجع إليها عند

  االشتباه إذا قام

من نومٍ مثلًا فوجد بللًا أو شيئًا جافا رائحته كرائحة الطلع أو البيض عند يبسه يعلم منه أنه مين، كما يعلم كونه 
منيا جيعل نقطة ماٍء حار عليه عند يبسه ويشرهبا سريًعا، وإمنا يشبه بالطلع دون غريه مما يشبه ألنه الذي كان 

غالًبا " أصفر"ضد ماء الرجل " ماء رقيق"أي منها فهو " املرأة"أما صفة " و" ذلكموجوًدا يف بالدهم وقيل غري
خبالف ماء الرجل فإنه أبيض غالًبا، وأما طعمه فهو من الرجل مر ومن املرأة ماحل، وإذا اجتمع املاءان يف الرحم كان 

أي جيب من أجل " جيب منه: "بقوله مث بني ما يوجبه املين. الولد بينهما، وأيهما سبق أو عال أشبه الولد صاحبه
أي غسل مجيع اجلسد حيث خرج يف نومٍ مطلقًا أو يف يقظٍة بلذٍة معتادٍة؛ " الطهر"خروج املين من الرجل أو املرأة 

كما يعلم من تعريف املصنف له بأنه اخلارج عند اللذة الكربى، وأما لو خرج بال لذٍة أو غري معتادٍة فال يوجب إال 
قدر على دفعه، وفهم من كالم املصنف أنه ال جيب على املرأة طهر إال خبروج منيها وال يكفي الوضوء ولو 

: تكرار ولعله ارتكبه ألجل التشبيه بقوله" فيجب من هذا طهر مجيع اجلسد: "إحساسها خالفًا للقاضي سنٍد وقوله
ن احليض أقوى املوانع ألنه مينع ما ال وإمنا شبه الغسل من اجلنابة بالغسل من احليض أل" كما جيب من طهر احليضة"

متنعه اجلنابة وقيل غري ذلكوملا كان يتوهم من التشبيه املذكور أن الدم اخلارج من املرأة يوجب عليها غسل مجيع 
وهو خارج من املرأة زيادةً على أيام عادهتا أو استظهارها " وأما دم االستحاضة: "جسدها يف كل األحوال قال



فقط على مشهور املذهب إذا كان ناقًضا لوضوئها وذلك بأن خيرج منها ال على وجه السلس " وءفيجب منه الوض"
إمنا " و"بأن يفارقها أكثر الزمن أو قدرت على رفعه، وأما لو الزمها ولو نصف الزمن فال جيب عليها منه الوضوء

فاعلٍ وهو املناسب لقوله هلا بكسر الالم أي للشخص الذي قهره البول فسلس اسم " يستحب هلا ولسلس البول"
أن يالزمهما جل الزمن أو نصفه، وحمل االستحباب إال أن يشق : وذلك يف صورتني" أن يتوضأ لكل صالٍة"

علم مما قررنا به كالم املصنف من وجوب الوضوء على ما فارق أكثره أو قدر على رفعه، : األول": تنبيهات"عليهما
قول املصنف : الزمن اندفاع التناقض الذي ادعاه بعضهم يف كالمهالثاين واالستحباب على ما الزم جل أو نصف

لسلس البول كان األوىل ولصاحب السلس ليشمل سائر األحداث بولًا أو رًحيا أو مذًيا أو منيا، فإن اجلميع سواء 
  يف عدم النقض الذي خرج منها والزم ولو

داوٍ أو سترٍ فإنه يكون ناقًضا إال يف مدة تداويه ومدة نصف الزمن حيث عجز عن رفعه، وأما لو قدر على رفعه بت
استرباء األمة املشتراة، والتفصيل يف السلس طريقة املغاربة واقتصر عليها خليل فهي املشهورة يف املذهب، خالفًا 

ظاهر املصنف وأهل املذهب عموم هذا احلكم يف : لطريق العراقيني يف استحباب الوضوء يف كل صورةٍالثالث
سلس ولو تسبب فيه الشخص، لكن جرى خالف يف اعتبار املالزمة هل يف خصوص أوقات الصالة اليت ابتداؤها ال

من الزوال ومنتهاها طلوع، الشمس من اليوم الثاين أو مطلقًا، واملعتمد أنه ال يعترب إال املالزمة يف أوقات الصالة، 
ئتان وستون درجةً وغري وقتها مائة درجٍة فأتاه فيها ويف وتظهر فائدة اخلالف فيما إذا فرضنا أن أوقات الصالة ما

مائٍة من أوقات الصالة فعلى املشهور ينقض ملفارقته أكثر الزمن ال على مقابلٍة ملالزمة أكثره قاله األجهوري يف 
إمنا تقيد مبا ال ينبغي أن تفهم املسألة على إطالقها، و: قال العالمة خليل يف توضيحه عن شيخه املنويف: كبريهالرابع

إذا كان إتيان السلس غري منضبٍط، وأما لو كان منضبطًا فإنه يعمل عليه، فإذا كان يعلم بالعادة أنه يأتيه إذا دخل 
وقت العصر مثلًا ويالزمه للغروب فإنه يقدم العصر يف آخر القامة األوىل وكذا يقال يف العشاء، واحلاصل أنه إذا 

فإنه يفعلها يف وقت األخرى تقدًميا أو تأخًريا، ألن الضروري قد يكون قبل كان يستغرق وقت إحدى الصالتني 
ينظر يف النقطة اليت تنزل من الشخص بعد وضوئه فإن كانت تنزل عليه كل يومٍ : االختياري يف مثل هذهاخلامس

وإذا حتقق نزوهلا مرةً فأكثر فإنه يعفى عنها وال يلزمه غسل ما أصاب منها وإن نقضت الوضوء وتبطل هبا الصالة، 
بعد ذلك إذا حتقق نزوهلا يعيد الصالة وجوًبا وال . وإن مل يتحقق يتمادى على صالته ولو كان إماًما ويتبعه مأمومه

يعيد مأمومه، مبنزلة من صلى باحلدث ناسًيا وهو إمام فيعيد أبًدا دون مأمومه، وال منافاة بني العفو عن النقطة 
كل ما يعسر، والنقض يكون مبا يفارق أكثر الزمن أو يقدر على رفعه، ووجه الفرق وبطالن الصالة ألن العفو عن 

خفة النجاسة خبالف طهارة احلدث قام اإلمجاع على وجوهباوملا فرغ من القسم األول وهو احلدث شرع يف ثاين 
ه الوجود لذاته، األقسام وهو األسباب مجع سببٍ وهو لغةً احلبل واصطالًحا ما يلزم من عدمه العدم ومن وجود

  زوال العقل واللمس بشرطه ومس الذكر للبالغ، والفرق بينه وبني احلدث الذي هو: وينحصر يف ثالثة أشياء

اخلارج املعتاد من املخرج املعتاد على طريق الصحة كما قدمنا أن احلدث ناقض بنفسه، والسبب إمنا ينقض بواسطةٍ 
وهو " بنومٍ مستثقلٍ"وهو آلة التمييز " العقل"أي استتار " ن زوالوجيب الوضوء م: "ألنه يؤدي إىل احلدث فقال

الذي ال يشعر صاحبه بسقوط لعابه أو حبوته أو الكراس من يده وال مبن يذهب من عنده وال مبن يأيت وال 
: باألصوات املرتفعة، وال فرق بني طويله وقصريه ال إن خف فال ينقض، ولو طال فصوره أربع ويشملها قول خليلٍ

وبسببه وهو زوال عقلٍ وإن بنومٍ ثقل ولو قصر ال خف وندب إن طال، ولكن يستحب الوضوء من خفيفه إن 



أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينامون مث يصلون : "طال، والدليل على عدم نقض اخلفيف ما يف مسلمٍ
وإمنا يوجب الوضوء الثقيل الذي يذهب  فيه دليل على أن النوم ليس حبدٍث يف نفسه: قال عياض١"وال يتوضئون

معه حس املرء حبيث ال يعلم باحلدث إذا خرج منه، وأما اخلفيف الذي حيس معه مبا خيرج منه فال ينقض، وحيمل 
هذا التفصيل يف النائم : األول" تنبيهان"على هذا نوم الصحابة رضي اهللا عنهم ألهنم كانوا جلوًسا ينتظرون الصالة

  لقائم الذي مل يستند إىل شيٍء يف حال قيامه فالجالًسا، وأما ا
ينتقض وضوءه إال بسقوطه، وأما املستند فإن كان حبيث لو أزيل املستند إليه لسقط فإنه يكون مبنزلة اجلالس، وأما 

لو كان حبيث لو أزيل ما استند إليه مل يسقط فإنه ال ينتقض وضوءه إال بسقوطه بالفعل، ألن عدم سقوطه عالمة 
ظاهر كالم املصنف كخليلٍ النقض بالنوم الثقيل ولو كان النائم اجلالس متمكًنا ومستقرا وهو : خفة نومهالثاين على

الذي يترجح اعتماده عندي ملا علم من أن النائم ترختي أعصابه فال يشعر مبا خيرج منه، فمقتضى املذهب من أن 
أي وجيب الوضوء أيًضا من زوال العقل " أو"د الدبرالنقض بالشك يف احلدث نقض وضوئه، واملراد باالستسفار س

ومن أغمي عليه فعليه بالوضوء وهو قول فقهاء األمصار : وهو مرض يف الرأسقال مالك" إغماٍء"من حصول مطلق 
  وانعقد عليه اإلمجاعـــــــ

  .٣٧٦الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض الوضوء حديث : أخرجه مسلم كتاب احليض باب: صحيح ١

بأن يتخبطه اجلن مث " ختبط جنوٍن"بسبب " أو"ولو حباللٍ " سكرٍ"أي وجيب الوضوء أيًضا بزوال العقل بسبب " أو"
يعود حلاله، وإمنا انتقض وضوءه هبذه ألهنا أشد من النوم ولذلك مل يفرقوا بني طويلها وقصريها وال بني ثقيلها 

بقي على : األول" تنبيهان"احبه خماطب وإن رفع عنه اإلمثوخفيفها ألن هذه يزول معها التكليف، خبالف النوم ص
ال وضوء عليه، والذي قاله مالك رضي اهللا عنه : املصنف لو زال عقله بترادف اهلموم عليه فقال ابن القاسم

 أحب إيل أن يتوضأ ومما ال ينقض زواله باالستغراق: أهو قاعد؟ قال: وجوب الوضوء وقال به ابن نافعٍ، وقيل ملالٍك
قاله يوسف بن عمر، ويل يف ذلك وقفة مع نقض الوضوء بزواله . يف حب اهللا تعاىل حىت غاب عن إحساسه

العقل ال يزيله النوم وال اإلغماء وال السكر وإمنا : فسرنا زوال العقل باالستتار ملا قاله العالمة الفاكهاين: بالنومالثاين
فإنه يزيله ال حمالة، وحينئٍذ فيكون التعبري يف املذكورات بلفظ تستره فقط، وكذلك اجملنون املنقطع خبالف املطبق 

  زوالٍ على جهة اجملاز
املراد اللمس وهو مالقاة جسمٍ جلسمٍ " املالمسة"أجل " وجيب الوضوء من: "ومن األسباب اللمس وأشار إليه بقوله
وملس يلتذ به صاحبه عادةً ولو : أي لقصدها أو وجودهاقال خليل" للذة: "على جهة االختبار كما يشعر به قوله

لظفرٍ أو شعرٍ أو حائلٍ وأول باخلفيف وباإلطالق وهذا حيث ال ضم، وأما لو ضم اللذات امللموسة أو قبض على 
شيٍء من جسدها فإن وضوءه ينتقض اتفاقًا ولو كان احلائل كثيفًا قصد لذةً أو وجدهاقاله األجهوري نقلًا عن 

البلوغ، وأما الصيب فال ينتقض وضوءه ولو جامع زوجته وكذلك امللموس فإن  احلطاب، لكن يشترط يف الالمس
بلغ والتذ أو قصد اللذة انتقض وضوءه كالالمس وبقيد العادة خيرج االلتذاذ بالصغرية غري املطيقة أو الدابة فإنه ال 

الناس بااللتذاذ بفرجهما، ينقض الوضوء إال االلتذاذ، أو مبس فرج الصغرية أو الدابة فإنه ينقض الختالف عادة 
ولذلك نصوا على نقض الوضوء بااللتذاذ باحملرم، وملا كان يتوهم قصر املالمسة على ما كان باليد فقط دفع ذلك 

وفهم من اشتراط املالمسة أن االلتذاذ بالنظر من " املباشرة باجلسد للذة"جيب الوضوء أيًضا من " و: "التوهم بقوله
  نعظغري ملسٍ ال ينقض ولو أ



كما ال يعترب يف اللمس كونه بعضوٍ خاص ال : األول" تنبيهان"وال لذة بنظرٍ كإنعاٍظ حيث ال مذي: قال خليل
  يشترط كونه أصليا بل ولو

كان اللمس بعضوٍ زائٍد، وال يشترط مساواته لغريه يف اإلحساس بل الشرط قصد وجود اللذة حال اللمس ولو 
ال يعترب يف اللمس هنا : د الزمان والقصد كالوجدانويف األجهوري على خليلٍبأمرد على املعتمد وال سيما مع فسا

كونه بعضوٍ أصلي أو زائدٍ له إحساس كما يف مس الذكر، فمىت حصل اللمس هنا بعضوٍ ولو زائًدا ال إحساس له 
عتقد أهنا أجنبية إذا قصد ملس امرأٍة ي: وانضم لذلك قصده للذة أو وجداهنا نقض، هذا ظاهر إطالقهم انتهىالثاين

فتبني أهنا حمرم فإنه ينتقض وضوءه، وأما لو ملس من يعتقدها حمرًما فتبني أهنا أجنبية فال نقض، هكذا قال بعض 
قصدها للفاسق : قال العالمة ابن رشٍد. الشيوخ، ولعله بناه على عدم النقض بلمس احملرم واملذهب أن احملرم كغريه

قصد فقط، وجدان : بالفاسق من مثله يلتذ مبحرمه، فتلخص أن صور اللمس أربع قال بعض املراد. يف احملرم ناقض
ينتقض الوضوء بالثالث األول وال نقض بانتفائهما، وكثًريا ما يتوضأ اإلنسان . فقط، قصد ووجدان، انتفاء األمرين

جيب الوضوء " و"ويلمس زوجته عقب وضوئه أو أجنبيةً فال ينتقض وضوءه وال وضوءها إال مع القصد والوجدان
حيث كانت على فم من يلتذ به عادةً ولو بامرأةٍ " للذة"بضم القاف وهي وضع الفم على الفم " القبلة"أيًضا من 

مبثلها، وال يشترط يف القبلة طوع وال علم وال قصد وال وجدان على املعتمد خالفًا للمصنف إال أن حيمل كالمه 
ه جتري على حكم املالمسة، خبالفها على الفم فتنقض مطلقًا لعدم انفكاكها على أن القبلة يف غري الفم ألهنا يف غري

إال القبلة بفمٍ وإن بكرٍه أو استغفالٍ ال لوداعٍ أو رمحٍة إال أن جيد اللذة، وال إن : عن اللذة عادةً، ولذا قال خليل
ر الباء صبيا أو كانت املقبلة كانت على حائلٍ إال أن يكون خفيفًا أو كانت على فم صغريٍةفلو كان املقبل بكس

قبلة ترحم الصغرية ووداع الكبرية وال : صغريةً ال تشتهى فال نقض بتقبيلها ولو التذ البالغ بتقبيلها، وقول ابن عرفة
لذة لغوٍ يقتضي حبسب مفهومه أنه ينتقض وضوءه بااللتذاذ حىت بقبلة الصغرية وحرره، وعدم النقض صرح به 

شاب شيًخا أو شيخ شيًخا فال نقض، خبالف ما لو قبل الذكر البالغ أنثى فالنقض ولو  األجهوري، وكذا لو قبل
كان شابا وهي كبرية ألن شأن الذكر االلتذاذ باألنثى ولو كانت كبريةً وإذا كان الوضوء ينتقض بالتقبيل من البالغ 

مثله، ألن علماءنا نصت على أن نظر على فم من يلتذ مبثله مطلقًا من باب أوىل تنتقض بالتقبيل على فرج من يوطأ 
  .الفرج أو مسه إمنا حيمل على قصد اللذة خالفًا لبحث بعض شيوخ شيوخنا رمحه اهللا تعاىل

املتصل املراد ذكر نفسه، فأل عوض " من مس الذكر"جيب الوضوء أيًضا " و: "ومن األسباب املس وإليه أشار بقوله
ما ال يشترط فيه العمد ال يشترط فيه لذة وال قصدها، ولو كان املاس عن الضمري سواء مسه عمًدا أو سهًوا، ألن 

شيًخا أو عنيًنا لكن بشرط البلوغ وعدم احلائل إال ما خف جدا وبشرط اتصال الذكر، وكون املس بباطن الكف 
املذهب أو األصابع أو جبنبها والزائد الذي فيه إحساس كغريه، وإن مل يساو غريه على ما ظهر لنا من جزم أهل 

بنقض وضوء اخلنثى املشكل مبس ذكره ونقض وضوء الشاك يف حدثه، وما أدري من أين أخذوا اشتراط مساواة 
الزائد لغريه يف اإلحساس والتصرف مع ما ذكرنا ومع وجوب االحتياط يف جانب العبادات، وما يف األجهوري من 

الشالء ال ينقض، وأيًضا صرح األجهوري بأنه ال بد من  إن املس باليد: أن األصلي ال يعترب فيه إحساس بنا يف قوهلم
اإلحساس يف األصابع األصلية، وأيًضا اشتراطهم يف الزائد مساواته لغريه يف اإلحساس شاهد صدقٍ على اشتراط 

اإلحساس يف األصابع األصلية، والدليل على وجوب الوضوء مبس الذكر ما يف املوطإ وأيب داود والترمذي عن 
قال ١" إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ: "صفوان أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول سربة بنت



هو أصح شيٍء مسعته يف هذا الباب وما خيالفه ضعيف، وفهم من : حديث حسن صحيح وقال البخاري: الترمذي
ه إال لقصٍد أو التذاٍذفإن قولنا املتصل أنه ال ينتقض مبسه بعد قطعه وال مبوضع اجلب ولو التذ وال مبس ذكر غري

أن اللمس مالقاة جسمٍ جلسمٍ آخر على وجه االختبار ولذلك عرب فيما : ما الفرق بني اللمس واملس؟ فاجلواب: قيل
يشترط فيه القصد باللمس واملس مالقاة جسمٍ آخر على وجه االختبار، ولذا عرب يف جانب الذكر باملس ألن 

هوم الذكر أنه لو مس شيئًا من جسده سواء ال ينتقض وضوءه كالدبرقال النقض حيصل مبسه ولو سهًوا، ومف
ال مبس دبرٍ وال أنثيني وال فرج صغريٍة وال دابٍة إال أن يلتذ مبس فرجهما فينتقض وضوءه، خبالف جسدمها : خليل

: ة رواياٍتوعدمه على عد" بذلك"عليها " واختلف يف مس املرأة فرجها يف إجياب الوضوء"فال نقض ولو التذ به
ــــــ   أحدها عدم النقض مطلقًا وهي الصحيحة املعول عليها يف املذهب ومذهب املدونـة

وابن ، ١٦٣والنسائي حديث ، ١٨١الوضوء من مس الذكر حديث : الطهارة باب: أخرجه أبو داود كتاب ١
ية الترمذي أما روا ٨٩حديث ، ١/٤٢ومالك يف املوطأ ، ٢٧٣٣٤حديث ، ٦/٤٠٦وأمحد ، ٤٧٩ماجه حديث 

  .٨٢ففيها زيادة فال يصل حىت يتوضأ 

وصدر هبا العالمة خليل ألطفت أم ال؟ والتفصيل بني اإللطاف بأن تدخل أصبعها بني شفريها فيجب عليها الوضوء 
مل يذكر املصنف القسم الثالث من " : تنبيه"وعدمه، ورواية باستحباب الوضوء وقد علمت أن أرجحها أوهلا

وبردٍة وبشك يف حدٍث بعد طهرٍ علم إال ملستنكحٍ وبشك : هو الردة والشك يف احلدثقال خليلموجبات الوضوء و
يف سابقهما، واملراد الشك يف الناقض مطلقًا سواء كان يف حدثٍ أو سببٍ إال الردة فال ينتقض الوضوء بالشك 

فرغ من الكالم على موجبات الوضوء فيهما، ألن اإلنسان ال يرتد بالشك يف االرتداد ألن األصل عدم االرتدادوملا 
خروج املين بلذٍة معتادٍة، ومغيب احلشفة، وانقطاع دم احليض والنفاس، : وهي أربعة ١شرع يف موجبات الغسل

أي إيصال املاء إىل مجع اجلسد بنية استباحة الصالة " وجيب الطهر: "وقدم املصنف منها خروج املين فقال. واملوت
املعتادة فال جيب الغسل خلروجه " من خروج املاء الدافق للذة: "ول الباب وأعاده هنا بقولهأ" مما ذكرنا"مع الدلك 

بال لذٍة بأن خرج على وجه السلس ولو قدر على رفعه، أو لذٍة غري معتادٍة كمن لدغته عقرب فأمىن أو ضرب 
ليه، إال أن حيس مببادئ اللذة فأمىن أو هزته دابة أو نزل يف ماٍء حار أو حك جسده لنحو جربٍ فأمىن فال غسل ع

ويستدميها هبز الدابة أو مبا بعدها فيمين فيجب عليه الغسل، وما ال يوجب الغسل قد يوجب الوضوء سواء حصل 
وال يشترط مقارنة اخلروج للذة، فلو التذ بتفكرٍ أو نظرٍ مث " من رجلٍ أو امرأٍة"وسواء خرج " يف نومٍ أو يقظٍة"

اهبا فإنه جيب عليه الغسل ولو كان اغتسل بعد اللذة ألن غسله مل يقع يف حمله، خبالف ما ذهبت لذته وأمىن بعد ذه
لو غيب حشفته يف مطيقٍة ومل ينزل مث اغتسل بعد اغتساله أمىن فال يلزمه إعادة الغسل ألن غسله األول وقع يف 

لغسل خبروج املين إال إذا كان خروجه قد علم مما مر أنه ال جيب ا: األول" تنبيهان"حمله وإمنا عليه إعادة الوضوء
  بلذٍة

  ـــــــ
مصدر غسله يغسله ويضم أو بالفتح مصدر وبالضم اسم والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من : الغسل لغة ١

استعمال : غسل اهللا حوبتك أي خطيئتكوالغسل يف االصطالح: خطمي وحنو ذلكويأيت الغسل مبعىن التطهري يقال
البدن على وجه خمصوص بشروط وأركانوالغسل مشروع بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله  ماء طهور يف مجيع

: البقرة[} َوال َتقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهْرنَ فَإِذَا َتطَهَّْرنَ{: وقوله تعاىل] ٦: املائدة[} َوإِنْ كُنُْتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا{: تعاىل
إذا جلس بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان : "صلى اهللا عليه وسلمأي اغتسلنوأما السنة فقول النيب ] ٢٢٢



والغسل قد يكون واجبا كغسل اجلنابة واحلائض وقد يكون سنة كغسل العيدين ويفرد الفقهاء "فقد وجب الغسل
  .١٩٥، ٣١/١٩٤لألغسال املسنونة فصال خاصا أنظر املوسوعة الفقهية 

ما يومهه قول املصنف يف نومٍ وليس كذلك، بل اشتراط اللذة إمنا هو يف اخلارج معتادٍة، وظاهرٍة ولو خرج يف نومٍ ك
وإن شك أمذي أم مين : يقظةً، وأما ما خرج يف النوم فالشرط وجود البلل، ولو ظن أو شك أنه مين لقول خليلٍ

يضرب فخرج منيه  شك اجلنابة كتحققها وأحرى لو حتقق أنه مين، ولو رأى يف نومه أنه: اغتسل، ولقول ابن عرفة
وجيب الطهر من خروج املاء الدافق للذة يقتضي أنه ال جيب على : مفهوم قول املصنف: فيجب عليه الغساللثاين

ال مبين وصل للفرج ولو : املرأة غسل بدخول مين يف فرجها من غري خروج منيها وهو كذلك فقد قال خليل
كان خروجه جلماعها يف غري فرجها، وأما لو أخذته من التذت، أي فال غسل عليها إال أن تنزل أو حتمل حيث 

ألن اللذة هنا غري : األرض ووضعته يف فرجها أو جلست عليه فال غسل عليها بدخوله ولو محلتقال األجهوري
معتادٍة ويلحق الولد بزوجها ولو علم أن املين من غريه، ولعل وجهه أن خروجه يف تلك احلالة بغري لذٍة أو بلذٍة غري 

تادٍة، وهذا خبالف ما لو ساحقت امرأة غريها فإنه جيب الغسل على كل واحدٍة خبروج منيها ألن خروج مين كل مع
وهو الدم اخلارج " انقطاع دم احليض"أي جيب الطهر من " أو"بلذٍة معتادٍةأو انقطاع دم احليضة أو االستحاضة 

وهو " االستحاضة"انقطاع دم " أو. "ة كما يأيتبنفسه من قبل من حتمل عادةً وإن دفعةً ومثله الصفرة والكدر
اخلارج زيادةً على أيام عادهتا أي واستطهارها، وإمنا جيب عليها الغسل من انقطاع دم االستحاضة إذا مل تكن 

اغتسلت عند متام عادهتا أو واستطهارها، وإال كان اغتساهلا النقطاع دم االستحاضة مستحبا فقط على مشهور 
ال باالستحاضة وندب النقطاعه وهذا أوىل ما يقرر به كالم : قتصر عليه العالمة خليل حيث قالمذهب مالٍك، وا

ظاهر كالم املصنف وجوب الغسل على من " : تنبيه"املصنف، ألن احملل على الراجح مع اإلمكان واجب صناعةً
تنقض به العدة كما  انقطع حيضها، ولو كانت استعجلت خروجه وهو كذلك حيث خرج ممن حتمل عادةً وإن مل

قال املنويف ألنه مل خيرج بنفسه، وتوقف يف باب العبادات واستظهر تلميذه خليل عدم تركها الصالة والصوم، وقال 
األظهر أهنا تتركهما مدة الدم وتقضيهما بعد االنقطاع، ويكره هلا اإلقدام على ذلك خبالف ما لو تأخر : األجهوري

نه فال شك يف كونه حيًضا يف باب العدة والعبادة وجواز إقدامها على ذلك، وأما لو عن عادته فعاجلته ليخرج يف زم
استعملت دواًء لقطعه أصلًا فال جيوز هلا حيث كان يترتب عليه قطع النسل كما ال جيوز للرجل استعمال ما يقطع 

  .نسله أو يقلله

وهو لغةً والدة املرأة، واصطالًحا دم خرج  بكسر النون" دم النفاس"أي وجيب على املرأة الطهر من انقطاع " أو"
ظاهر ": تنبيه"للوالدة بعدها اتفاقًا أو معها على قول األكثر أو قبلها ألجلها على قولٍ مرجوحٍ والراجح أنه حيض

كالم املصنف أن نفس احليض والنفاس ليسا مبوجبني للغسل، وإمنا املوجب انقطاعهما وليس كذلك بل مها موجبان 
من بالغٍ ولو غري منتشرٍة من غري " احلشفة"مجيع " مبغيب"أي وجيب الغسل " أو"ا شرط يف صحة الغسلوانقطاعهم

ال يف هواه " يف الفرج"حائلٍ كثيٍف، واملراد باحلشفة الكمرة بفتح امليم وهي رأس الذكر على صاحبها حيث غيبها 
أو ميتةً، ومثل الفرج الدبر جبامع استطالق  ولو كان فرج آدميٍة أو هبيمٍة مطيقٍة وسواء كانت ذات الفرج حيةً

املين، وتغيب قدر احلشفة من مقطوعها كاحلشفة يف مجيع األحكام ال ما دوهنا إال أن ينزل فيجب لإلنزال، والغسل 
جيب على الفاعل واملفعول أيًضا حيث كانا بالغني، وإمنا وجب الغسل على املفعول به يف دبره حلمله على الفاعل يف 

والغسل أحرى وإن كانا صبيني ال غسل عليهما، وإن كان الفاعل بالًغا وجب عليه دون املفعول خبالف  احلد



العكس فال غسل عليهما إال أن ينزل املفعول فالغسل عليه لإلنزال، وكذا لو غيب بعضها ولو الثلثني فال غسل إال 
لٍ بلغ بالسن أو اإلنبات كما أن ظاهره أن حيصل إنزال، وظاهر كالم املصنف ولو كانت احلشفة من خنثى مشك

قولنا من بالغٍ االحتراز عما لو كان املغيب حشفته صبيا فال : األول" تنبيهات"ولو كان فرج خنثى مشكلٍ أيًضا
جيب عليه الغسل كما ذكرنا، ولكن يستحب له الغسل فقط حيث بلغ سن من يؤمر بالصالة وأوىل املراهق حيث 

ة فإن أمرت بالصالة ووطئها بالغ استحب الغسل وإال فال، كما ال جيب وال يستحب وطئ مطيقةً، وأما الصغري
الغسل لكبريٍة وطئها غري البالغ ومل تنزل ولو مراهقًا على ما حبثه األجهوري وعند بعضهم يندب هلا، ولعله أظهر من 

حيح خبالف احلشفة من ميٍت ولو كانت صاحبة الفرج ميتةً ص: ندب غسل الصغرية من وطء البالغ وحرره، وقولنا
ظاهر كالم : فال غسل على من غيبت، فإذا غيبت امرأة حشفة دابٍة ميتةٍ يف فرجها فال غسل عليها إال أن تنزاللثاين

املصنف كغريه أن الكالم يف اآلدمي إذا غيب حشفته يف إنسيٍة أو دابٍة وسكت عن اجلين إذا غيب حشفته يف إنسيةٍ 
غيب حشفته يف جنيٍة، والذي يظهر من تكليف اجلن أن اجلين إذا غيب حشفته ولو يف إنسيٍة أو دابٍة واإلنسي إذا 

جيب عليه الغسل، خبالف اإلنسي يرى نفسه يطأ جنيةً أو ترى اإلنسية جنيا يطؤها فال غسل على كل، واستظهر 
  البدر

ال إنزال أو تكون اجلنية زوجةً  القرايف وجوب الغسل على كل منهما قياًسا على الشك يف احلدث، وهذا كله حيث
قد شرطنا يف وجوب الغسل على من غيب حشفته إطاقة : لإلنسي، وإال فال بد من الغسل من غري نزاٍعالثالث

الظاهر : املفعول اآلدمي، وتوقف بعض الشيوخ يف الدابة واستظهر عدم االعتبار من إطالق أهل املذهب، وأقول
آلدمي ألن الشأن يف البهيمة عدم ميل النفوس إليها خبالف اآلدمي وهذا مما ال تردد اعتباره باألوىل من اعتباره يف ا

والظاهر أن حشفة غري اآلدمي ال يعترب فيها البلوغ، وال بد من كون : فيه، وصرح األجهوري بذلك حيث قال
دمي شدة امليل إليها لعل وجه عدم اشتراط بلوغ صاحب احلشفة من غري اآل: املدخل فيه مطيقًا ولو آدميا، وأقول

لكربها أو حنو ذلك، خبالف املفعول هبا ال ميكن االلتذاذ هبا إال عند إطاقتهاوملا كان املوجب للغسل جمرد مغيب 
" إمنا املاء من املاء: "وحديث ١" إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل: "حلديث" وإن مل ينزل: "احلشفة بشرطه قال

ومغيب : "يف نومه أنه غيب مث انتبه فلم جيد بللًا فال غسل عليه إمجاًعا، مث أعاد قولهحممول على النوم فمن رأى  ٢
على الزاين الطائع اتفاقًا واملكره على أحد " ويوجب احلد: "ليترتب عليه قوله" احلشفة يف الفرج يوجب الغسل

ب احلشفة يف دبر الذكر وحده قولني، ويوجب حد اللواط على الالئط بشروطه اآلتية، ومعلوم أن اللواط هو تغيي
الرجم مطلقًا، وأما يف دبر األنثى غري زوجته فهو من قبيل الزنا إال أن يكون حمصًنا فريجم، وأما يف دبر زوجته 

على الزوج البالغ يف زوجته املطيقة ولو بغري انتشارٍ ولو يف دبرها أو يف زمن حيضهاقال " فيؤدب ويوجب الصداق
حرم وكذا أي يوجب الصداق على الواطئ الغالط بغري العاملة، وكذا على املعتمد لوطء خليل وتقرر بوطٍء وإن 

مما يوجبه مغيب احلشفة " و"أجنبيٍة حيث ال علم عندها أو أكرهها، وأما لو وطئ عاملةً طائعةً فهي زانية ال صداق هلا
. الزم حيث كان وطؤمها مباًحا مع انتشارٍاحلرين املسلمني العاقلني البالغني إن صح نكاحهما ال" حيصن الزوجني"أنه 

  أو اثنتني" وحيل املطلقة ثالثًا"
  ـــــــ

وأمحد ، ٦٠٨ما جاء يف وجوب الغسل إذا التقى اخلتانان حديث : أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب ١
وأبو ، ٣٤٣إمنا املاء من املاء حديث : أخرجه مسلم كتاب احليض باب: صحيح ٢٦٠٦٧٢حديث ، ٦/٢٣٩



حديث ، ٣/٤٧وأمحد ، ٦٠٧وابن ماجه حديث  ١٩٩حديث ، ١١٢والترمذي حديث ، ٢١٧داود حديث 
١١٤٥٢.  

" ويفسد"حرا يف األوىل أو رقيقًا يف الثانية بشرط االنتشار مع بقية شروط التحليل اآلتية يف حملها" للذي طلقها"
إن وقع الوطء قبل الوقوف مطلقًا أو بعده إن وقع " احلج"على احملرم بالعمرة عمرته اليت مل يستكمل أركاهنا، وكذا 

من فرضٍ أو تطوعٍ ولو وقع على " الصوم"مغيب احلشفة سائر أنواع " ويفسد"بعد إفاضٍة وعقبة يوم النحر أو قبله
جهة النسيان، ويلزمه القضاء مع الكفارة يف عمده برمضان احلاضر أو القضاء فقط يف غريه ولو تطوًعا هذا مع 

وقضاء يف الفرض مطلقًا ويف النفل بالعمد : عمد، وأما مع النسيان فال قضاء إال يف الفرض على طريق خليلٍ ولفظهال
احلرام ولو بطالقٍ بت إال لوجٍه كوالٍد وشيخٍ وإن مل حيلفاوملا قدم أن احليض والنفاس يوجبان الغسل ولكن ال يصح 

" البيضاء"بفتح القاف " القصة"احلائض " وإذا رأت املرأة: "فقال إال بعد انقطاعهما، شرع يف بيان عالمة االنقطاع
أي املاء األبيض الذي خيرج آخر احليض كاجلري، ألن القصة مأخوذة من القص وهو اجلري، وقيل القصة ما يشبه 

جواب الشرط أي وجب عليها الغسل إن رأت القصة عند وقت صالةٍ " تطهرت"العجني، وقيل غري ذلك 
أن تدخل املرأة خرقةً يف فرجها فتخرج جافةً : وهو عالمة ثانية للطهر ومعناه" ذا إذا رأت اجلفوفوك"مفروضٍة

أي وجب " تطهرت"ليس عليها شيء من أنواع الدم، وال يضر بللها بغري الدم كرطوبة الفرج إذ ال خيلو عنها غالًبا
ر يف وقتها أو طلب زوجها مواقعتها يف إن ضاق وقت الصالة اليت رأت عالمات الطه" مكاهنا"عليها االغتسال 

ذلك الوقت، ولو دعاها أبواها أو أحدمها إىل ما يوجب تأخري غسلها فإنه جيب عليها بر زوجها قبل بر أبويها، ألن 
حق زوجها أوكد عليها فتقدمه على حقهما ألنه يف مقابلة عوضٍ، كما تقدم الغسل على سائر ما جيب عليها فعله 

ظاهر كالم املصنف استواء العالمتني يف حق املعتادة : األول" تنبيهان"ة كقضاء الدين ورد الوديعة مثلًامما يقبل النياب
واملبتدأة وليس كذلك بل القصة أبلغ، فكل من رأهتا تتطهر سريًعا وال تنتظر اجلفوف ال وجوًبا وال ندًبا ولو 

و هي واجلفوف فإنه يستحب هلا انتظار القصة آلخر اعتادته، وأما من رأت اجلفوف أولًا فإن كانت معتادة القصة أ
: املختار، وأما معتادة اجلفوف فقط إذا أتاها فال يندب هلا انتظارها، وأما املبتدأة فاملعتمد أهنا تطهر بكل منهماالثاين
، ليس على املرأة أن تبحث عن عالمة الطهر إذا تومهت انقطاع حيضها إال عند نومها وعند دخول وقت الصالة

  ألن برؤيتها عند النوم تعرف حكم صالة الليل، وعند صالة الصبح

تعرف حكم صالة النهار، وإذا رأت عالمة الطهر غدوةً وشكت هل انقطع حيضها قبل الفجر أو بعده فال يلزمها 
ية، ولكن قضاء صالة الليل حىت تتحقق أنه انقطع قبل الفجر حبيث يبقى ما يسع الطهر ومجيع األوىل وركعةً من الثان

تصوم يومها إذا كان رمضان وتقضيه، وأما صالة الصبح فإن كانت رأت عالمة الطهر قبل طلوع الشمس حبيث 
تدرك الغسل وركعةً قبل الطلوع وجبت عليها وإال سقطت، كما لو شكت هل انقطع حيضها قبل طلوع الشمس 

ك يف االنقطاع يف وقت نيته أو بعده، أو بعده، والفرق بني الصوم والصالة وحيث وجب قضاء الصوم عند الش
وسقوط الصالة أن احليض مينع الصالة أداًء وقضاًء، خبالف الصوم فإمنا مينع أداًء ال قضاًءوملا كانت احلائض ختاطب 

" بعد يومٍ أو يومني أو ساعٍة"أي ما ذكر من القصة أو اجلفوف " رأته: "بالغسل مبجرد رؤيتها عالمة الطهر قال
احلائض مىت رأت عالمة الطهر وحضر وقت الصالة فإهنا جيب عليها الغسل، سواء انقطع الدم بعد  أن: واملعىن

استمراره نازلًا يوًما أو يومني أو ساعةً ألن احليض ال حد ألقل منه، وأما باعتبار أكثره فحده مخسة عشر يوًما ملن 
هذا احلكم بالنسبة ": تنبيه"ة وال حد له باعتبار أكثرهمتادى هبا، وأما باعتبار اخلارج فله حد باعتبار أقله وهو القطر



للعبادة، وأما بالنسبة للعدة فريجع يف أقله للنساء العارفات هل هو يوم أو بعضه؟ وال يكتفى يف باب العدة 
االسترباء بالقطرة لألنساب خبالف العبادة فإهنا حملض حق الرب سبحانه وتعالىثم شرع يف الكالم على من تقطع 

أو رأت "ولو قطرةً " دم"أي املرأة اليت رأت عالمة الطهر بعد يومٍ أو يومني قبل متام عادهتا " مث إن عاودها: "هاحيض
أن احلائض إذا انقطع عنها احليض : والصوم والطواف ألن ذلك حيض، واملعىن" صفرةً أو كدرةً تركت الصالة

قبله سواًء، ألن النازل يف املرة الثانية دًما خالًصا أو صفرةً واغتسلت مث نزل بعد طهرها فإهنا جتعله حيًضا وتضمه ملا 
وهو الدم الذي يشبه الصديد وتعلوه صفرة أو كدرة بضم الكاف وهو الدم الكدري الذي يشبه غسالة اللحم، 

: يلقال العالمة خل"اغتسلت"مرةً ثانيةً بعد معاودته " مث انقطع عنها"وتترك سائر العبادات ألهنا حائض حقيقةً 
وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ، وال جيوز هلا تأخري الغسل بعد دخول وقت الصالة إال أن تعلم بنحو 

أمارةٍ أنه يعاودها يف وقتها الذي رأت عالمة الطهر فيه فال جيب عليها الغسل، واعلم أن اليت عاودها الدم بعد 
  انقطاعه عليها يف حكم أيام نزول الدم

ولكن : "سل وال صالة وال صوم، وأما بالنسبة لغري العبادة فهي يف حكم أيام احليض ولذلك قالوإال مل جيب غ
أي الدم األول والذي عاودها بعد االنقطاع أقل من مدة الطهر تكون زمن الطهر بالنسبة للعبادة طاهًرا " ذلك كله

وال نظر " يف العدة واالسترباء"متصلٍ " حٍدكدمٍ وا"حقيقةً جيب عليها الغسل وسائر العبادات فليست أيام االنقطاع 
لزمن االنقطاع بل ينزل الفعل الواقع فيه منزلة الواقع يف زمن نزول الدم، مثاله يف العدة أن حتيض املرأة يوًما أو 
يومني مث ينقطع وتغتسل مث يطلقها زوجها دون الثالث مث يعاودها الدم بالقرب فيجرب مطلقها على رجعتها ألنه 

ولكن ذلك كله كدمٍ واحٍد يف العدة، وقال خليل يف باب طالق : لق زمن سيالن الدموهذا معىن قول املصنفكاملط
ومنع فيه ووقع وأجرب على الرجعة ولو ملعاودة الدم ملا يضاف فيه لألول على األرجح والضمري يف فيه : السنة

تربأة أو املتواضعة مبجرد رؤيتها الدم تدخل يف للحيض، وأما بالنسبة لالسترباء ففيه إشكال عويص، ألن األمة املس
ضمان مشتريها، وإذا طهرت املستربأة أو املتواضعة ولو بعد يومٍ حلت ملشتريها، ولو كان الدم الثاين كجزء األول 

ا بني بأن فائدة ذلك تظهر يف السيد إذا أراد بيعها فإنه ال جيوز له بيعه: مل حتل ملشتريها بعد طهرها من األول، وجياب
الدمني إذا انقطع قبل حصول ما يكفي يف االسترباء وهو يوم أو بعضه، بل ال جيوز له بيعها حىت يعاودها وميضي ما 

هو كاٍف يف االسترباء وغري ذلك، والعويص بالعني املهملة الشديد القويقال يف القاموس يف باب العني املهملة مع 
: من الشعر ما يصعب، وأما الغويص بالغني املعجمة فهو النازل يقالعوص الكالم اشتد، والعويص : الصاد املهملة

وملا كان جعل الدم الثاين من مجلة األول مشروطًا بكون انقطاع األول قبل مضي طهرٍ . غاص يف األرض نزل فيها
مثل " مٍ أومثل مثانية أيا"مبضي مدة أقل الطهر، واختلف يف قدرها فعند سحنوٍن " حىت يبعد ما بني الدمني: "قال

أقل مدة الطهر مخسة عشر يوًما وهو املعتمد وعليه اقتصر العالمة خليل، فأوىف : عند ابن حبيبٍ، وقيل" عشرة أيامٍ"
وال يضم لألولوملا قدم أن " حيًضا مؤتنفًا"الثاين " فيكون"كالم املصنف لتنويع اخلالف فإن بعد ما بني الدمني 

حيضها ولو رأت عالمة الطهر بعد خروج احليض بالقرب صرح مبفهوم احلائض جيب عليها الغسل عقب انقطاع 
أي استمر نازلًا عليها أو انقطع أقل من مخسة عشر يوًما بناًء على املشهور من " ومن متادى هبا الدم: "انقطاعه فقال

يه املصنف مث عاودها أن أقل مدة الطهر مخسة عشر يوًما أو بعد مثانية أيامٍ أو عشرة أيامٍ على مقابله الذي مشى عل
  وهي غري



حيث كانت " مخسة عشر يوًما"جواب الشرط أي مكثت تاركةً للغسل والصالة حيث استمر نازلًا " بلغت"حاملٍ 
أي اليت استمر الدم نازلًا عليها زيادةً على اخلمسة عشر يوًما " مث هي"مبتدأةً أو كانت عادهتا مخسة عشر يوًما

" تتطهر"منها حيًضا ألن أكثر احليض زمًنا مخسة عشر يوًما، وحينئٍذ جيب عليها أن أي ال تعد اخلارج " مستحاضة"
ولو بالوطء ألن املستحاضة عندنا " زوجها"أي يستمتع هبا " وتصوم وتصلي ويأتيها"عند متام اخلمسة عشر يوًما 

فقط إن فارق أكثر  طاهر حقيقةً على املعتمد، ويصري هذا الدم كالسلس ال يوجب الغسل وإمنا يوجب الوضوء
قال خليل يف املستحاضة واملميزة بعد طهرٍ . الزمن أو قدرت على رفعه إال أن متيز بعد مدة الطهر وإال كان حيًضا

وال تستظهر على األصح إال أن يدوم على الصفة اليت ميزهتا ويزيد على عادهتا فتستظهر على املعتمد، : مث حيضٍ
تادة اخلمسة عشر لالحتراز عن معتادة أقل منها يستمر الدم نازلًا عليها زيادةً على وفرضنا الكالم يف املبتدأة أو مع
وللمعتادة ثالثةً استظهار على أكثر عادهتا ما مل جتاوزه مث هي طاهر، فإن : قال خليل. عادهتا فإهنا تستظهر بثالثة أيامٍ

مٍ، وإن كانت عادته اثين عشر يوًما استظهرت بثالثةٍ كانت عادهتا ثالثة أيامٍ مث استمر نازلًا فإهنا تغتسل بعد ستة أيا
أيًضا، وإن كانت عادهتا أربعة عشر استظهرت بيومٍ، وإن اختلفت عادهتا بالقلة والكثرة مث زاد فإهنا تستظهر على 

عادة ألن األكثر من العادتني زمًنا ال وقوًعا، سواء كان األكثر سابقًا أو متأخًرا، ومدة االستظهار تصري من مجلة ال
قيدنا كالم املصنف بغري احلامل، ألن احلامل حتيض وتزيد أيام حيضها على ذلك حبسب ": تنبيه. "العادة تثبت مبرٍة

كرب احلمل وصغره، فإن كانت يف السابع فما بعده إىل غاية محلها فإنه إن استمر نازلًا عليها متكث عشر يوًما وحنوها 
السادس وما بينهما متكث عشرين، وإن كانت يف الشهر األول أو الثاين فقوالن كالثالثني، وإن كانت يف الثالث أو 

املعتمد منهما أهنا مبنزلة غري احلامل، وال تستظهر احلامل على ما رجحه األجهوريوملا فرغ من الكالم على ما أراد 
أو صفرة أو كدرة خيرج  من مسائل احليض، شرع يف الكالم على أحكام النفاس وهو لغةً والدة املرأة وشرًعا دم

باملد وهي املرأة اليت ولدت مث " وإذا انقطع دم النفساء: "للوالدة بعدها أو معها أو قبلها على قولٍ مرجوحٍ فقال
ألنه ال حد ألقل زمنه " قرب الوالدة اغتسلت وصلت"انقطاعه " وإن كان"رأت القصة أو اجلفوف عقب الدم 

  .اخلارج وهو قطرة كاحليض أيضًاكاحليض، وإن كان ألقله حد باعتبار 

إن استمر نازلًا عليها " مث"بأيامها ألهنا أكثر مدة النفاس" إن متادى هبا الدم حسبت ستني ليلةً"مفهوم انقطع " و"
وال تبايل هبذا اخلارج ألنه يصري كالسلس وال " مستحاضةً تصوم وتصلي وتوطأ"أي وصارت " اغتسلت وكانت"

قطع دم النفاس فإهنا تلفق الستني يوًما سواء كانت مبتدأةً أو معتادةً، خبالف احلائض إمنا تستظهر النفساء، وإذا ان
تلفق عادهتا فقط وتستظهر وإن كانت مبتدأةً تلفق اخلمسة عشر، وإذا ولدت ولدين فإن وضعت الثاين داخل 

عن الستني أو مضت مدة الطهر  الستني وقبل متام طهرٍ فلهما نفاس واحد تغتسل بعد الستني، وإن تأخر وضع الثاين
فلكل نفاسٍ مستقل، وما مر من أنه إذا تقطع نفاسها تلفق ستني يوًما كما تلفق احلائض املبتدأة مخسة عشر يوًما 

علم من قول : األول" تنبيهان"واملعتادة عادهتا فمقيد بأن ال يكون بني الدمني طهر تام وإال كان الثاين نفاًسا مؤتنفًا
. انقطع دم النفساء إخل أن ما حيصل من النفساء من تأخري الغسل مع انقطاع الدم لتمام أربعني يومًا وإذا: املصنف

وهو جهل منهن فليعلمن وحيرم عليهن هذا التأخري، وجيب على املرأة قضاء : قال العالمة ابن ناجي. خمالف للشرع
ة من غري دمٍ ال غسل، عليها ألنه شرط يف غسل لو ولدت املرأ: ظاهر كالم املصنف: الصلوات أيام االنقطاعالثاين

النفساء انقطاع دمها فمقتضاه أهنا ولدت بدمٍ واملسألة ذات قولني، واملعتمد منهما وجوب الغسل وتنوي الطهر من 
احليض والنفاس مينعان مس املصحف ودخول املسجد ورفع احلدث والصوم والصالة ووجوهبما ": خامتة"الوالدة

مرٍ جديٍد، ومينعان الطالق وإن وقع، ومينعان إباحة االستمتاع باملرأة مبا بني السرة والركبة ولو بغري وقضاء الصوم بأ



الوطء ولو حبائلٍ، وأما بالركبة فما حتتها أو السرة وما فوقها فال حرمة ولو بالوطء، وأما بالنظر فجائز ولو مبا بني 
تطهر باملاء ولو كانت كافرةً، وأما القراءة فال مينعاهنا مدة  السرة والركبة ولو من غري حائلٍ وغاية احلرمة حىت

وملا فرغ من الكالم على موجبات . السيالن مطلقًا وكذا بعد انقطاعهما إال أن يكون عليها جنابة هذا هو املعتمد
  .شرع يف بيان ما حتصل به الطهارة وما يطلب تطهريه للصالة فقال: الطهارة الصغرى والكربى

  يان طهارة املاءباب يف ب

باب يف بيان طهارة املاء هذا من إضافة الصفة إىل املوصوف أي املاء الطاهر، وكان األنسب الطهورية بدل طهارة، 
وهو الطهور ويرادفه املطلق على الصحيح، وأما الطاهر فهو  ٢وحكم اخلبث ١ألن مقصوده بيان ما يرفع به احلدث
ألجل املعاطيف، ألن الثوب واملكان إمنا يوصفان بالطهارة، ألن الطهورية من  أعم من الطهور، ولعله إمنا عرب بطهارة

أوصاف املاء فقط، وحقيقة املطلق ما صدق عليه اسم ماٍء بال قيدٍ أو تقولٍ هو الباقي على أوصاف خلقته غري 
  وهي حمل" البقعة"ارة يف بيان طه" و"وهو حممول املصلي " الثوب"يف بيان طهارة " و"مستخرجٍ من نباٍت وال حيواٍن

  ـــــــ
حدث به عيب إذا : وهو الوقوع والتجدد وكون الشيء بعد أن مل يكن ومنه يقال: احلدث يف اللغة من احلدوث ١

جتدد وكان معدوما قبل ذلك واحلدث اسم من أحدث اإلنسان إحداثا مبعىن احلالة الناقضة للوضوءويأيت مبعىن األمر 
  :عتاد وال معروف ومنه حمدثات األمورويف االصطالح يطلق ويراد به أموراحلادث املنكر الذي ليس مب

الوصف الشرعي أو احلكمي الذي حيل يف األعضاء ويزيل الطهارة ومينع من صحة الصالة وحنوها وهذا  -أ
الوصف يكون قائما بأعضاء الوضوء فقط يف احلدث األصغر وجبميع البدن يف احلدث األكرب وهو الغالب يف 

قهموقد ورد هذا التعريف يف كتب فقهاء املذاهب األربعة باختالف بسيط يف العبارة باألسباب اليت توجب إطال
خروج النجس من اآلدمي سواء أكان من السبيلني أم من غريمها : الوضوء أو الغسل وهلذا جند احلنفية يعرفونه بأنه

تاد من املخرج املعتاد يف حال الصحةواحلنابلة يعرفونه مبا أو معتادا كان أم غري معتادواملالكية يعرفونه بأنه اخلارج املع
ويطلق  -جب وضوءا أو غسال كما وضح بعض الشافعية بابا لألحداث ذكروا فيها أسباب نقض الوضوءج

وزاد املالكية إطالقه على خروج املاء يف املعتاد كما قال  -احلدث على املنع املترتب على املعنيني املذكوريند
يواملراد هنا من هذه اإلطالقات هو األول أما املنع فإنه حكم احلدث وهو احلرمة وليس وليس نفس احلدث الدسوق

اخلبث يف اللغة هو كل ما  ١٠٩٢، ١٧/١٠٨كما صرح به احلنفية واملالكية والشافعية أنظر املوسوعة الفقهية 
القبيحقال : ومن القول الكذب ومن الفعاليكره رداءة وخسة حمسوسا كان أو معقوال ويتناول من االعتقاد الكفر 

فهو الكفر وإن : اخلبث يف كالم العرب املكروه فإن كان من الكالم فهو الشتم وإن كان من امللل: ابن األعرايب
واخلبث يف املعادن ما نفاه الكري مما ال خري فيهويف . كان من الطعام فهو احلرام وإن كان من الشراب فهو الضار

  .١٩/١١هو عني النجاسة أنظر املوسوعة الفقهية : اءاصطالح الفقه

" يف الصالة: "وقوله" من اللباس"مريد الصالة " ما جيزئ"يف بيان " و. "قيام املصلي وسجوده أو ما متاسه أعضاؤه
راجع جلميع ما تقدم، ومجع مع طهارة املاء الثوب والبقعة الحتياج املصلي إىل اجلميع، وكان ينبغي أن يزيد بدن 

املصلي ولعله إمنا تركه لفهمه من اشتراط طهارة الثوب والبقعة والترمجة هلذه املذكورات ال تنايف الزيادة عليها بقوله 
وقلة املاء مع أحكام الغسل فإنه زائدة على الترمجة والطهارة بالفتح مصدر طهر بضم اهلاء أو فتحها لغةً : فيما يأيت



صفة حكمية توجب : ل جماًزا يف التنزيه من العيوب وشرًعا قال ابن عرفةالنظافة والنزاهة من األدناس، وتستعم
ملوصوفها جواز استباحة الصالة به أو فيه أو له، فاألوليان من خبٍث واألخرية من حدٍث، ومعىن حكمية أهنا حيكم 

لسواد والبياضوقوله به هبا ويقدر قيامها مبحلها، وليست معًنى وجوديا قائًما مبحله، ال معنويا كالعلم وال حسيا كا
أي مبالبسه فيشمل الثوب والبدن واملاء وكل ما جيوز للمصلي مالبسته، وقوله فيه يريد به املكان، وقوله له يريد به 
املصلي وهو شامل لطهارته من احلدث واخلبث، إال أن قوله بعد واألخرية من حدٍث خيصه به، والضمري يف به وفيه 

قوله ملوصوفهاومعىن توجب تصحح وتسبب وليس املراد بالوجوب أحد األحكام، وله عائد على املوصوف من 
ومعىن جواز استباحة الصالة جواز طلب إباحة الصالة شرًعا، ألن طلب إباحة الصالة مع املانع غري جائزٍ ألن 

ب دخوله، وال الطهارة مفتاح الصالة، وال جيوز ألحٍد طلب دخول حمل بغري مفتاحه، فإذا وجد مفتاحه جاز له طل
يرد طهارة امليت وطهارة الذمية من حيضها ليجوز لزوجها وطؤها، والطهارة لنحو زيارة ويل، فإن كل واحدٍة من 

هي طهارة شرعية لوال مقارنة املانع هلا يف األوليني وهو : هذه املذكورات مل توجب ملوصوفها جواز الصالة ألنا نقول
يف األخرية، ولذلك ينبغي ملن يتوضأ لفعل أمرٍ ال يتوقف على الطهارة نية رفع املوت والكفر ولعدم نيٍة وقع احلدث 

احلدث ليباح بوضوئه الصالة وغريهاوأما الطهارة بضم الطاء فهي فضلة ما يتطهر به اإلنسان، وأما الطهورية وهي 
، وأما الطاهرية فهي من خواص املاء فهي صفة حكمية توجب ملوصوفها كونه حبيث يصري املزال به جناسته طاهًرا

مقابلة النجسية وهي أعم لصدقها بالطهورية وعدمها وهو الطاهر فقط، وأما التطهري فهو إزالة النجس أو رفع مانع 
. الصالة، واملتطهر املوصوف بالطهارة اليت هي صفة حكمية، والطاهر ضد النجس، وسيأيت الكالم على النجاسة

  أي يتهيأ" ربه فعليه أن يتأهب"أي يسارر " واملصلي يناجي: "تربكًا به فقال وافتتح املصنف هذا الباب ببعض حديٍث

بأن كان " أو الطهر إن وجب عليه الطهر. "إن كان حدثه أصغر" بالوضوء"املذكور من املناجاة والصالة " لذلك"
سلم خرج على الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و: حدثه أكرب، ولفظ احلديث الذي رواه اإلمام مالك يف املوطإ

إن املصلي يناجي ربه فلينظر مبا يناجيه وال جيهر بعضكم على : "وهم يصلون وقد علت أصواهتم بالقراءة فقال
  ١". بعضٍ

مناجاة املصلي ربه عبارة عن إحضار القلب واخلشوع يف الصالة، وأما املناجاة من قبل الرب : وقال ابن بطالٍ
على عبده بالرمحة والرضوان وما يفتحه عليه من العلوم واألسرار، واختلف يف  سبحانه وتعاىل لعبده فهي إقباله

حكم اخلشوع يف الصالة، فالذي نقله سيدي يوسف بن عمر عن الفقهاء أن من استكمل صالته بالركوع 
من  والسجود ومل خيشع فيها أن صالته جتزيه وإمنا فاته األفضل، ونقل سيدي أمحد زروق أن حضور القلب يف جزٍء
الصالة واجب إمجاًعا وينبغي أن يكون عند تكبرية اإلحرام، وهذا ال ينايف أن املشهور فقًها صحة الصالة بدونه 

ألهنم مل جيعلوا من أركاهنا اخلشوع وال بد من مبطالهتا تركه، ويؤيد هذا صحة صالة من تفكر بدنيوي مع كراهة 
لتفكر وعلى الوجوب فهو فرض تبطل الصالة بتركه كما قال ذلك منه، ولو كان حضور القلب واجًبا حلرم عليه ا

التتائي يف شرح خليلٍ، وإمنا طلب من مريد الصالة اإلنصاف هبذه األوصاف ألن حالة الصالة أعظم احلاالت ألنه 
: قال سيدي يوسف بن عمر": تنبيه"متمثل بني يدي خالقه ومتلبس بعبادته، فينبغي أن يكون على أشرف األوصاف

ر على الطهارة الظاهرة وسكت عن الباطنة وهي النزاهة عن احلسد والكرب والعجب واحلقد وغري ذلك من اقتص
اآلفات مع أهنا مطلوبة أيًضا، فينبغي لإلنسان أن يتطهر ظاهًرا وباطًنا، وال يكون كمن بىن داًرا وحسن ظاهرها 

جاريةً مزينةً مللٍك وهي ميتة ال يقبلها، فاملتطهر  وترك باطنها مملوًءا بالنجاسات والقاذورات، أال ترى أن من أهدى
لعل املصنف إمنا اقتصر على طهارة الظاهر ألهنا اليت تتوقف عليها صحة : ظاهره دون باطنه كذلك ا هـوأقول



مث شرع يف بيان املاء . الصالة، وإن مل يبلغ املصلي درجة الكمال إال بطهارة جسده من تلك املذكورات واهللا أعلم
غري : "أي طهورٍ كما يدل عليه قوله" مباٍء طاهرٍ"املذكور من الوضوء أو الطهر " ويكون ذلك. "هور بقولهالط

وال "اللون والطعم والريح : فال يصح مبا شابته جناسة غريت أحد أوصافه الثالث" بنجاسٍة"أي غري خملوٍط " مشوبٍ
  حتقيقًا أو ظنا وإن" قد تغري"باملد " مباٍء

  ـــــــ
  .١٧٧حديث  ١/٨٠جه مالك يف املوطأ أخر ١

كل تغريٍ حبالٍ : أو اتصل به من أعاله وإن مل ميازجه لقول ابن عرفة" بشيٍء خالطه"أو طعمه أو رحيه " لونه"مل يقو 
كلنبٍ " أو طاهرٍ"كبولٍ وعذرٍة " من شيٍء جنسٍ"معترب وإن مل ميازج بشرط أن يكون ذلك املغري مما يفارق املاء غالبًا

ال مبتغريٍ لوًنا أو طعًما أو رًحيا : قال خليل. ، فاملتغري بشيٍء من هذه املذكورات ال يصح به وضوء وال غسلوعسلٍ
مبا يفارقه غالًبا من طاهرٍ أو جنسٍ وحكمه كغريه، فاملاء املتغري بالنجس يقال له متنجس، والذي غريه طاهر يكون 

آدمي، وغري الطهور ينتفع به يف العادات من الطبخ والعجن طاهًرا غري طهورٍ، واألول ينتفع به يف غري مسجد و
وال مباٍء قد تغري إخل معطوف على مقدرٍ عطف : دون العبادات كما يأيت يف كالمه، وعلم مما قررنا أن قول املصنف

ر إىل أشار املصنف باشتراط عدم التغري املذكو: األول" تنبيهات"عام على خاص خالفًا ملن زعم تكراره مع ما قبله
بيان حقيقة املاء املطلق ويرادفه الطهور، وعرفه خليل بأنه الذي يصح عرفًا إطالق لفظ املاء عليه من غري اعتبار قيٍد 
الزمٍ، وعرفه بعضهم بأنه الباقي على أوصاف خلقته غري مستخرجٍ من نباٍت وال حيواٍن، أو تقول كما قال القاضي 

غري أوصافه مبا ينفك عنه غالبًا، ويدخل فيه ماء آبار مثود وحنوها فإنه من هو الذي مل يت: عبد الوهاب وابن عسكرٍ
املطلق وإن هني عن استعماله، وكذلك ماء سائر اآلبار املنهي عن استعماهلا، فإن تطهر هبا وصلى صحت صالته مع 

لى أنه تكثري موجوٍد ال النهي ولو على جهة احلرمة ويدخل فيه النابع من بني أصابعه صلى اهللا عليه وسلم، بناًء ع
مفهوم : على أنه إجياد معدومٍ، على قول من يشترط يف حد املطلق أن يكون غري مستخرجٍ من نباٍت وال حيوانٍالثاين

قول املصنف خالطه مبعىن الصقه يقتضي أن التغري باملفارق اجملاور للماء املنفصل عنه ال يضر وهو كذلك ألنه باقٍ 
يستثىن من املفارق القطران فإنه يكون دباغًا للقربة فال يضر تغري مائها ولو طعًما أو : الثعلى إطالقه ولو تغريالث

لوًنا، وأما لو كان غري دباغٍ فإنه ال يضر تغري ريح املاء خبالف اللون والطعم ال فرق يف ذلك بني مسافرٍ وغريه، وال 
فيه التغيري ال يشترط فيه كونه بينا إال يف مسألة تغري  كل موضعٍ اعترب: بني كون القطران يف أسفل املاء وأعالهالرابع

ماء البئر بآلة استقائها فيشترط كونه بينا حبيث يظهر ولو لغري املتأمل، ويكفي ظن التغري من حتقق كون املغري مفارقًا، 
أو شك يف مغريه : خليلقال . ال إن حتققنا التغري وشككنا يف املغري هل هو من املفارق أو ال، فاملاء باقٍ على إطالقه

  هل يضر أو تغري مبجاوره من غري مالصقةٍ أو مبا

مجع من عليه كالندا اجملموع من فوق الزرع فاجلميع مطلقوملا كان التغري السالب للطهورية إمنا هو باملفارق غالًبا 
إال ما غريت : "وان البحر فقالاستثىن على جهة االنقطاع ما ال يضر التغري به وهو املالزم للماء دائًما أو غالًبا كحي

بكسر املوحدة " من سبخٍة"فإنه يصح التطهر به " األرض اليت هو هبا"أو طعمه أو رحيه أو الثالث ولو حتقيقًا " لونه
رويناه بفتح الباء فيكون بفتح الثالثة وهي أرض ذات ملحٍ ورشحٍ مالزمٍ، : قال الفاكهاين. أي األرض ذات سباخٍ
  ني جعل سبخةٍ صفةً لألرض فتكسر الباء كما قررنا وبني إرادة واحدة السباخوالصواب التفصيل ب

من كل ما ال ينفك عن " أو حنومها"بفتح املهملة وسكون امليم مهموز وهو طني أسود مننت " محأٍة"من " أو. "فتفتح



مما هو من قراره أو  املاء، ولو أخرجت تلك املذكورات من املاء وألقيت فيه قصًدا كمغرٍة وشبٍ وملحٍ وزرنيخٍ
متولد منه كالطحلب وهي اخلضرة اليت تعلو املاء وتسميها العامة بالرمي وكالسمك احلي فال يضر التغري بشيٍء من 

ذلك، وأما بعد موته فيضر التغري به ويصري املاء طاهًرا غري طهورٍوأما تغري املاء بروئه فيضر ولو حيا على ما 
وال يضر التغري بالسمك وال روثه احتاج إىل ذكورٍ وإناٍث أم ألنه إما متولد : باستظهره األجهوري، وقال احلطا

قال األجهوري عند قول . من املاء أو مما ال ينفك عنه غالًبا، ويظهر يل موافقة كالم احلطاب إلطالق أهل املذهب
ء فإنه يسلب طهوريته ولو ملًحا أو وأما لو طبخ حنو الطحلب وغري املا: العالمة خليلٍ أو مبتولٍد منه ما مل يطبخ فيه

كربيًتا على كالم احلطاب، وظاهر كالم خليلٍ أنه ال يضر التغري مبا يتولد منه، ولو أخرج من ماٍء وألقي يف آخر ولو 
تغري تغًريا بينًا، وظاهره أيًضا أنه لو وضع إناًء من أجزاء األرض ووضع فيه املاء وغريه ال يضر، ولو أحرقت األواين 

نار كاجلرار احلمر ولو حرقت بزبلٍ أو غريه من النجاسات بناًء على أن رماد النجس ودخانه طاهران، وال يضر بال
تغري املاء باجلبس وال باجلري ألنه كالفخار وال بامللح ولو طرح فيه قصًدا ولو مصنوًعا إال ما كان مصنوًعا من 

اقًاوملا قدم ما هو كاحلد للمطلق نص على أنواعه بالعد حشيشٍ فإنه إذا ألقي يف املاء وغريه يسلب طهوريته اتف
مبتدأ خربه قوله طيب طاهر، وهو يشمل املطر والندا والثلج والربد واجلليد ذاب بنفسه أو " وماء السماء: "فقال

 بفعل فاعلٍ، وإذا وجد داخله شيء، فإن مل يغريه فاملاء باقٍ على إطالقه، وإن غري أحد أوصافه فحكمه كمغريه،
ويقاس على ذلك ما يوجد يف بعض حيضان األخلية من العذرة فإن غريت أحد أوصاف املاء سلبت طهوريته وإال 

  خلق اهللا املاء طهوًرا ال ينجسه إال ما غري لونه أو طعمه أو: "فال، فاخلرب

فًا البن شعبان النابعة من األرض كزمزم طيب طاهر خال" وماء العيون"هذا هو مذهب مالكٍ رضي اهللا عنه ١" رحيه
إنه طعام حيرم إزالة النجاسة به وتغسل امليت به بناًء على جناسته، وأما على املشهور من دخوله يف املطلق : يف قوله

فيجوز استعماله يف رفع احلدث وإزالة عني أو حكم اخلبث، وأما تغسيل امليت به فيكره على القول بنجاسة ميته 
لو آبار مثود وإن هني عن استعماهلا طيب طاهر، وتقدم صحة صالة من توضأ و" وماء اآلبار"وجيوز على طهارته

مبائها أو تيمم على أرضها ألنه عليه الصالة والسالم وإن أمرهم بطرح ما عجن من مائها مل يأمرهم بغسل أوانيهم، 
طيب طاهر "والريح  ولو امللح ولو كان متغري اللون والطعم" وماء البحر"فالوضوء مبائها كالوضوء مباء املغصوب

أي ماؤه طهور  ٢" هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "ورافع لألحداث لقوله صلى اهللا عليه وسلم" مطهر للنجاسات
إفراد اخلرب وهو طيب طاهر، ألن املبتدأ واحد وإن اختلف باإلضافة أو حذف لفظ طيبٍ طاهرٍ ": تنبيه"وميتته حالل

والطاهر مرادف للطيب فهو تفسري هلوملا قدم أن املاء املتغري باملفارق ال يصح  من الثالث األول لداللة الرابع عليها،
مما يفارق املاء " شيء طاهر حل فيه"أو طعمه أو رحيه " وماء غري لونه: "به وضوء وال غسل بني هنا ما يفعل به فقال

يف "فال يصح استعماله " مطهرٍ لغريه" يف نفسه غري" فذلك املاء طاهر"غالًبا كلنبٍ أو عسلٍ ولو مل ميازج على املشهور
لزوال اسم املطلق عنه، فيستعمل يف العادات كالطبخ " جناسٍة"يف زوال حكم " أو"أي غسلٍ" وضوٍء أو طهرٍ

  والعجن وإزالة أوساخٍ طاهرٍة، ومفهوم كالمه أنه لو خالطه طاهر ومل يغريه يكون باقًيا على
  ـــــــ

، ٦٦ما جاء يف بئر بضاعة حديث : لكن أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب مل أقف على احلديث هبذا اللفظ ١
أنزل اهللا املاء : "وقد روي بلفظ" املاء طهور ال ينجسه شيء"بلفظ ، ٣٢٦والنسائي حديث ، ٦٦والترمذي حديث 

 ١/٢٥٩وسنن البيهقي الكربى  ٨حديث  ١/٢٩كما يف سنن الدار قطين " جعل اهللا املاء طهورا"و " طهورا
، ١٥١٨حديث  ١/١٣٢واملصنف البن أيب شيبة ، ١٨١حديث ١/٦١واملصنف لعبد الرزاق ، ١١٥٥حديث 



حديث  ١/٢٢٦والطرباين يف األوسط ، ٢حديث  ١/٢٨أما باقي الرواية إال ما غري فأخرجها الدار قطين يف سننه 
الوضوء مباء : رة بابأخرجه أبو داود كتاب الطها: صحيح ١١٦٠٢حديث  ١/٢٦٠والبيهقي يف الكربى  ٧٤٤

وأمحد ، ٣٨٦وابن ماجه حديث ، ٥٩والنسائي حديث ، ٦٩والترمذي حديث ، ٨٣البحر حديث 
  .٧٠٤٨وانظر صحيح اجلامع  ٨٧٢٠حديث ٢/٣٦١

وما : "إطالقه فيجوز استعماله يف العبادات وغريها من كراهٍة سواء كان قليلًا أو كثًريا، مث صرح مبفهوم طاهرٍ بقوله
وال "ولو كثًريا فال يستعمل يف طبخٍ وال عجنٍ " فليس بطاهرٍ"لوًنا أو طعًما أو رًحيا حتقيقًا أو ظنا " اسةغريته النج

لغريه فال يصح استعماله يف وضوٍء وال غسلٍ وإمنا ينتفع به يف غري مسجٍد وآدمي، وأشار خليل إىل مجع " مطهرٍ
طهورٍ، واملتغري بالنجاسة متنجس، وأما لو أخربك شخص  وحكمه كمغريه أي فاملتغري بالطاهر طاهر غري: ذلك بقوله

أو اثنان بنجاسة ماٍء ومل تشاهد فيه تغًريا لفقد بصرٍ أو ظلمٍة، فإن كان عدل روايٍة وهو املسلم البالغ وموافقًا لك يف 
اسة فاألحسن املذهب أو خمالفًا وبني لك وجه النجاسة فإنه جيب عليك قبول خربه، وإن مل يبني املخالف وجه النج

وقبل خرب الواحد إن بني وجهها واتفقا مذهًبا وإال فقال يستحسن تركه، وما لو أخربك شخص : ترك املاءقال خليل
بطهارة ماٍء شككت يف جناسته لوجب عليك الرجوع إىل خربه ولو كافًرا أو صبيا ألنه أقر مبا حيمل عليه املاء، اللهم 

لو زال تغري : األول" تنبيهان"ته أو يسلب طهوريته، وإال عمل بالتفصيل املتقدمإال أن يظهر يف املاء ما يقتضي جناس
املاء بعد احلكم بنجاسته من غري صب مطلقٍ عليه كبعض الربك اليت تلقى فيها النجاسة وكماء احملل املعروف 

ه، وأما لو زال تغريه باحلرارة هل يستمر على تنجيسه أو ينقلب طهوًرا؟ قوالن الراجح منهما أنه باقٍ على تنجيس
بصب مطلقٍ عليه ولو يسًريا أو ترابٍ ومل يظهر أثر التراب فيه فإنه يصري طهورًا، وأما لو ظهر أثر التراب يف املاء 
: فإنه يستصحب تنجيسه، وأما لو زال تغري الطاهر املفارق بنفسه وأوىل بواسطة شيٍء فإنه يصري طهوًرا قطعاالثاين

وشككنا يف املغري له هل هو من جنس ما يضر أم ال؟ فهو طهور حيث استوى طرفا الشك وإال لو حتققنا تغري املاء 
عمل على الظن، خبالف ما لو حتققنا التغري وعلمنا أن املغري مما يضر التغري به وشككنا يف طهارته وجناسته فال يكون 

وهو قدر " وقليل املاء: "بعض أصحابه بقولهطهوًرا بل هو طاهر فقطثم أشار إىل مسألٍة وقع فيها نزاع بني اإلمام و
هذا مذهب ابن القاسم " وإن مل تغريه"احلالة فيه " ينجسه قليل النجاسة"آنية الوضوء أو الغسل ولو للمتوضئ 
  فإنه: ويف روايٍة ١" إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثًا: "مستدال بقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
والنسائي ، ٦٧والترمذي حديث ، ٦٣ما ينجس املاء حديث : ود كتاب الطهارة بابأخرجه أبو دا: صحيح ١

  ٤١٧، ٤١٦وانظر صحيح اجلامع  ٤٨٠٣حديث ، ٢/٢٦وأمحد ، ٥١٧وابن ماجه حديث ، ٥٢حديث 

قاله الرملي الشافعي، ومفهومه أنه إذا مل . مل حيمل خبثًا أي يدفع النجس وال يقبله: ال ينجس، وهو املراد بقوله
بلغهما حيمل اخلبث أي يتنجس مبجرد املالقاة ولو مل يتغري، واملشهور عند مالٍك رضي اهللا عنه أنه ال يتنجس إال ي

بالتغيري ولو أقل من قلتني مستدال خبرب بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها خرق احليض وحلوم الكالب، إذ سئل عنها 
 ١" ء طهوًرا ال ينجسه شيء إال ما غري لونه أو طعمه أو رحيهخلق اهللا املا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وال يعارض هذا حديث القلتني لعدم صحته لتضعيف مالٍك وغريه له، وعلى تسليم صحته إمنا يدل باملفهوم، وداللة 
غري أحد مل حيمل خبثًا معناه يضعف عن محل النجاسة فتظهر فيه فت: املنطوق تقدم على داللة املفهوم، وأيًضا قوله

أوصافه، فيكون فيه إشارة إىل أن التنجس بسبب التغري والشيء ينعدم بانعدام سببه، وحكم هذا القليل على 



املشهور وجوب استعماله عند عدم غريه والكراهة مع وجود غريهوقد اقتصر عليه خليل حيث قال يف بيان املياه 
 كآنية وضوٍء وغسلٍ بنجسٍ مل يغري أو ولغ فيه كلب وكره ماء مستعمل يف حدٍث ويف غريه تردد ويسري: املكروهة

وراكد يغتسل فيه إخل، وإذا توضأ باملاء القليل املذكور وصلى فال إعادة عليه أصلًا على املشهور، وأما على 
مفهوم قليلٍ أن : األول" تنبيهان" لو صلى به يعيد يف الوقت أبًدا مراعاةً للخالف: الضعيف الذي هو كالم املصنف

لكثري وهو ما زاد على آنية الوضوء أو الغسل ال ينجس إال بالتغري بالفعل اتفاقًا، ومفهوم النجاسة أن القليل إذا ا
تلخص من كالم أهل املذهب أن املاء املخلوط : خالطه طاهر مفارق ومل يتغري باقٍ على إطالقه من غري نزٍعالثاين

الذي مل يتغري أحد أوصافه، وقسم غري طهورٍ وهو الذي تغري  قسم طاهرٍ طهور وهو الكثري: باملفارق على أقسامٍ
أحد أوصافه، وال فرق مع التغري بني القليل والكثري وحكمه كمغريه، وقسم فيه خالف وهو القليل الذي حلته 

جناسة ومل تغريه فعند املصنف متنجس، وعلى املشهور مكروه االستعمال مع وجود غريهثم مل فرغ من الكالم على 
أي وتقليل املاء " وقلة املاء: "يصح التطهري به من املاء وما ال يصح، شرع يف مسألٍة زائدٍة على ما ترجم له فقال ما

مبعىن مستحبة، " سنة"أو الوضوء " الغسل"بكسر اهلمزة أي إتقان " مع إحكامٍ"يف حال االستعمال من غري حتديٍد 
ون عن املستحب بالسنة ألن الكل فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وعرب بالسنة جريا على طريق البغداديني ألهنم يعرب

  أو مراده
  ـــــــ

  .سبق خترجيه قريبا ١

أي من املاء زيادة على احلد املطلوب شرًعا يف األعضاء أو " منه"أي اإلكثار " والسرف"بالسنة مقابل البدعة
والبدعة كل ما خرج عن الشرع وهي هنا بدعة ومعىن الغلو الزيادة على ما يطلب شرًعا، " غلو وبدعة"الغسالت 

والقصد يف املاء مستحب والسرف منه مكروه خمافة أن يتكل على صب املاء ويترك : مكروهة لقوله يف النوادر
التدلك، وال وجه لالعتراض على املصنف بتغيريه بلفظ البدعة إليهامه احلرمة ملا مر من أن البدعة قد تكون 

الوضوء والغسل بني الواجبني أو املندوبني، وأما السرف يف غري الوضوء كغسل الثوب أو مكروهةً، وال فرق يف 
اإلناء لزيادة التنظيف فال كراهة فيه، كزيادة الغسالت يف الوضوء لنحو تربدٍ أو تدف، وأما طرح املاء فإن كان 

ما لو كان عبثًا فإن كان املاء لسببٍ كأن يكون شرب منه ما عادته استعمال النجاسات فال إشكال يف اجلواز، وأ
مث . موقوفًا أو مملوكًا وهو يف حمل للماء فيه مثن عظيم فال جيوز ملا فيه من إضاعة املال وإال فال حرج هكذا ينبغي

وال حاجة إىل " توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبد"وقد : "استدل على استحباب تقليل املاء يف الطهارة بقوله
االستنجاء ألن االستنجاء مل يدخل يف الوضوء كما قرر بعض الشراح إال على ما يعتقده العامة من دخوله زيادٍة بعد 

بكسر الراء على  ١والرطل" وهو وزن رطلٍ وثلٍث"يف الوضوء، ولعل هذا ملحظ من قدر ذلك يف كالم املصنف
لدرهم مخسون ومخسا حبةً من متوسط األجود اثنا عشر أوقيةً، واألوقية عشرة دراهم وقيل أحد عشر درمهًا، وا

بصاعٍ "أي غسل مجيع جسده صلى اهللا عليه وسلم بعد غسل ما هناك من األذى " وتطهر"الشعري املقطوع الطرفني
وتقدم أن املد رطل وثلث، فيكون الصاع " أربعة أمداٍد مبده عليه الصالة والسالم"أي الصاع مبعىن وزنه " وهو

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "ه مصداق حديث الصحيحني عن أنسٍ قالمخسة أرطالٍ وثلث، وهذا كل
ففيه إشارة إىل استحباب االقتصار على القدر الكايف ال للتحديد  ٢"يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع إىل مخسة أمداٍد

الناس يف  وليس كل: خالفًا لبعض الشيوخ، وسينص املصنف على أن احلديث ليس القصد منه التحديد بقوله
ــــــ   أحكام ذلك سواـء



غراما وهو املراد بكالم  ٤٠٧و٥= درمها  ١٢٨= بكسر الراء وفتحها الذي يوزن به والرطل العراقي: الرطل ١
أخرجه البخاري كتاب : صحيح ٢٢٣٢الفقهاء عند كالمهم على أوزان غري الفضة انظر معجم لغة الفقهاء 

القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة : سلم كتاب احليض بابوم ٢٠١الوضوء باملد حديث : الوضوء باب
  .٣٢٥حديث 

املتبادر من قول املصنف واحلديث توضأ عليه الصالة والسالم مبد، أن املراد توضأ من وزن مد : األول" تنبيهات"
قدار ما يبلغه وزن مب: وليس كذلك بل املراد كما قال ابن العريب أنه توضأ من كيل مد ال بوزن مدقال الشيخ زروق

مد من الطعام ال مبقدار وزن مد من املاء، إذ ما يبلغه وزن مد من الطعام، فإذا وزن مد من الطعام ووضع يف آنيٍة 
فإنه يشغل منها أكثر ما يشغله وزن املد من املاء إذا وضع يف اآلنية املذكورة، واحلاصل أن املراد القدر من املاء 

وقع التردد يف بعض الشيوخ يف صورة وضوئه : غ املد من الطعام، ويقال مثله يف الصاعالثاينالذي يبلغ من اآلنية مبل
مل أر يف ذلك : صلى اهللا عليه وسلم باملد هل هو الوضوء الذي اقتصر فيه على مرٍة أو اثنني أو ثالٍث؟ قال اجلزويل

جه الكمال من شفع غسله وتثليثه أو أراد نصا، وهذا ال ينايف طلب االقتصار يف املاء سواء أراد أن يتوضأ على و
االقتصار على مرٍةوملا فرغ من الكالم على ما حيصل به التطهري ومن أنواع املياه، وما ال يصح به وهو املتغري 

باملفارق غالًبا، ومن بيان القدر املستحب منه، شرع يف الكالم على حكم إزالة النجاسة املضادة للطهارة وهي 
" وطهارة البقعة: "ح عليها وهي صفة حكمية توجب ملوصوفها منع استباحة الصالة به أو فيه بقولهالنجاسة املصطل

وفسرنا البقعة مبكان املصلي الذي متسه أعضاؤه ألن املومئ إمنا " واجبة"ولو نافلةً " للصالة"وهي مكان املصلي 
عمامته حال اإلمياء، ألن احلائل مانع من  يلزمه طهارة موضع قدميه ال طهارة ما يومئ إليه وإن أوجبنا عليه حسر

فرضٍ جممعٍ على فرضيته، خبالف الطهارة فإن أمرها خفيف، وأيًضا أسقطوا عن املومئ الركوع والسجود فكيف 
أي حممول املصلي ولو طرف عمامته امللقى " وكذلك طهارة الثوب"يشترطون عليه طهارةً أزيد من حمل قدميه؟ 

: ته أم ال واجبة عليهوملا كان املصنف كثًريا ما يطلق الواجب على الطلب املتأكد قالباألرض، سواء حترك حبرك
على املكلف يثاب على " وجوب الفرائض"مثل " واجب"أي البقعة والثوب " فيهما"أي الوجوب " فقيل إن ذلك"

الطلب به  فعله ويعاقب على تركه ويطلب من الصيب، ألن الطلب بالشروط من باب خطاب الوضع يستوي يف
البالغ وغريه، لكن مع القدرة والذكر ال مع العجز والنسيان، وعليه فإن صلى بثوبٍ جنسٍ أو يف بقعٍة متنجسٍة 

بطلت صالته ويعيدها أبًدا مع العمد ولو جاهلًا ويف الوقت مع العجز والنسيان، وهذا القول ظاهر املدونة وصدر 
ليه ابن القصار، وال يشكل عليه حديث السالم وهو كرش البعري به خليل وصرح غري واحدٍ مبشهوريته واقتصر ع

  الذي

ألقي عليه صلى اهللا عليه وسلم ومل يقطع الصالة إلمكان أنه مل يعلم به أو علم به وكان من مزكى أو غري ذلك مما 
بتركه، ويكون  أي الطلب املتأكد ال أنه يأمث" وجوب السنن املؤكدة"املراد بالوجوب فيهما " وقيل"مينع اإلشكال

عرب بالوجوب جماًزا الشتراك الفرض والسنة يف مطلق الطلب، وهذا القول شهره ابن رشٍد ألنه قول ابن القاسم، 
قال ابن رشٍد وعليه فمن صلى بثوبٍ . رفع النجاسات من الثياب واألبدان سنة ال فريضة: ورواه عن مالٍك ولفظه

صفرار والعشاءين للفجر والصبح للطلوع واجلمعة كالظهرين، وعلى جنسٍ أعاد يف الوقت ولو عمًدا الظهرين لال
مل يذكر عن أحد القولني باإلعادة أبًدا على القول بالسنية، وعلى فرض صحته : هذا فاخلالف حقيقي لقول القرطيب

قول  ميكن محل األبدية على جهة االستحباب خبالفه على القول بالوجوب خالفًا ملن قال إنه لفظي، وهذا حمصل



هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه ال طرف حصريه سنة أو واجبة؟ إن ذكر : خليلٍ
علم مما قررنا أن الوجوب مقيد بالذكر والقدرة دون : األول" تنبيهات"وقدر وإال أعاد الظهرين لالصفرار خالف

ينحط عن مرتبة السنية مع العجز والنسيان، ألن اإلعادة يف  القول بالسنية فإنه غري مقيٍد، إذ ال فائدة فيه ألنه ال
سكت : الوقت مرتبة على تركها على القول بالسنية ولو كان الترك عمًدا ومن باب أوىل مع العجز والنسيانالثاين

املصنف عن طهارة البدن وفيه تفصيل حمصله أن الظاهر ومنه داخل الفم واألنف واألذن والعني حكمه حكم 
عة، والثوب للصالة وفيه اخلالف الذي ذكره املصنف وكما تقدم يف عبارة خليلٍ، وأما الباطن فما دخل يف البق

املعدة طاهًرا فال حكم له إال بعد انفصاله وخروجه منها، وأما ما دخل فيها غري طاهرٍ فالراجح وجوب تقايئه مع 
ى القول بالوجوب وندًبا يف الوقت على القول بالسنية، القدرة والذكر، وإال أعاد الصالة املفروضة أبًدا وجوًبا عل

وأما عند العجز أو النسيان فالصالة صحيحة وتعاد يف الوقت ولو على القول بالوجوب، وهذا التفصيل شامل ملن 
مل يعلم من كالم املصنف : استعمل النجاسة خمتاًرا أو مضطرا، وسواء تاب أم ال على ما استظهره األجهوريالثالث

ويكره لبس الثوب النجس يف : م طهارة البدن لغري الصالة وفيه خالف، املشهور منه االستحباب لقول املدونةحك
أنه : الوقت الذي يعرق فيه فإنه يفيد أن التضمخ بالنجاسة مكروه، وقال سيدي زروق وسيدي يوسف بن عمران

  حرام واخلالف

غري النجاسة املانعة من الطهارة بقسميها، وإال فال نزاع يف إزالة يف غري اخلمر وأما هو فيحرم التضمخ به اتفاقًا ويف 
قد ذكرنا أن املراد بالثوب حممول املصلي ومل يعلم من كالمه حكم من صلى جبنب : املانع منها حيث إنه حائاللرابع

ٍء منه، ويلحق من بثوبه جناسة، وحمصله أنه إذا سقط عليه ما هو متصل بغريه فال شيء عليه إال أن يسجد على شي
به الولد غري طاهر الثياب يتصل بأبيه يف الصالة فال تبطل صالته إال إذا سجد على شيٍء منها، أو محل البس الثياب 

املتنجسة مثل أن يركب الصغري أباه أو يتعلق برقبته ويقوم به وهو يف الصالة فتبطل حلمله النجاسة، ألن محل ذي 
به دون محلهوملا ذكر أنه ال بد من طهارة البقعة للصالة ناسب ذكر األماكن الثياب املتنجسة أشد من سقوط ثيا

بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمري مستتر عائد على مريد " وينهى: "السبعة اليت ينهى عن الصالة فيها بقوله
ند املاء لشرهبا واملعاطن مجع معطنٍ وهو موضع بروكها ع" عن الصالة يف معاطن اإلبل"الصالة على جهة الكراهة

عللًا وهو الشرب الثاين بعد هنلٍ وهو الشرب األول وظاهره ولو مل يتكرر ذلك منها وهو كذلك على القول بأن 
ومبعطن إبلٍ ولو أمن من النجاسة ولو فرش شيئًا طاهًرا فيه، وعلى : قال خليل. الكراهة للتعبد وهو القول املختار
قاس عليه موضع مبيتها ال على مقابله من أنه معلل بكثرة إنزاهلا فيه فنكره يف أن الكراهة للتعبد وهو املعتمد ال ي

أحدمها اإلعادة يف الوقت مطلقًا، وثانيهما يعيد : مبيتها باألوىل، وإذا وقع ونزل وصلى ففي كيفية اإلعادة قوالن
: تكب مكروًها، وقال األجهوريالناسي يف الوقت، واجلاهل والعامد يعيدان أبًدا على جهة االستحباب ألنه إمنا ار

ومبعطن اإلبل ولو أمن، ويف اإلعادة قوالن، : هذا يفيد أن اإلعادة األبدية تكون فيما يعاد استحباًباقال خليل
وجازت : قال العالمة خليل. ومفهوم اإلبل أن الصالة يف مرابض البقر والغنم جائزة وهو كذلك على املنصوص

واإلضافة بيانية ألن احملجة هي الطريق والنهي للكراهة حيث " حمجة الطريق"لصالة يف ثانيها ا" و"مبربض بقرٍ وغنمٍ
شك يف إصابتها بأرواث الدواب وأبواهلا ويستحب اإلعادة يف الوقت، وأما لو تيقنت طهارهتا فال كراهة وال إعادة 

هل ومع النسيان أو العجز يف الوقت وإن حتققت جناستها فال جتوز الصالة فيها، وتعاد الصالة أبًدا مع العمد أو اجل
  فاألقسام ثالثة، وكالم املصنف حيث



كل موضعٍ كرهت فيه : قال العالمة ابن ناجي. صلى فيها اختياًرا، وأما اضطراًرا لضيق املسجد مثلًا فال كراهة
ظهر بيت اهللا "لى الصالة املفروضة ع: ثالثها" و"الصالة لغلبة النجاسة حكم له باألصل وهو الطهارة عند الضرورة

وبطل فرض على ظهرها وتعاد أبًدا، ولو كان بني يديه : أي الكعبة لكن النهي هنا للتحرمي ولذا قال خليل" احلرام
قطعة من حيطاهنا بناًء على أن املأمور باستقباله مجلة البناء ال بعضه وال اهلواء، وال ترد صحة الصالة على أبو قبيسٍ 

بلًا هلواء الكعبة ال جلملة البنيان ملا قالوه من أن اإلنسان كلما بعد عن البيت يرتفع له، مع كون املصلي عليه مستق
وكما تبطل الصالة على ظهر بيت اهللا تبطل يف حفرٍة حتته أو جنبه ولو نافلةً، وحاصل ما يتعلق بالصالة داخل 

تستحب، وإن كانت رغبيةً أو سنةً متنع إن كانت مندوبةً : الكعبة أو خارجها أن الصالة داخلها على ثالثة أقسامٍ
ابتداًء وتصح بعد الوقوع وال تعاد، وإن كانت مفروضةً متنع وتعاد يف الوقت االختياري، وأول بالنسيان 

وجازت سنة فيها ويف احلجر ألي جهةٍ ال فرض فيعاد يف الوقت وأول بالنسيان وباإلطالققال : وباإلطالققال خليل
ت سنة مضت، وأما الصالة خارجها فإن كانت حتتها فهي باطلة ولو كان بني يديه مجيع معىن جاز: حمققوا شراحه

وإن كان فوقها فالفرض باطل، وأما صالة النفل على ظهرها ففيه قوالن بالصحة . جدارها والفرض والنفل سواء
النهي على جهة الكراهة  علم مما ذكرنا ومما سنذكره أن": تنبيه"وعدمها، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والعمل

" احلمام"رابعها الصالة يف جوف " و"يف مجيع ما ذكره املصنف إال الصالة على ظهر بيت اهللا فإنه للحرمة واهللا أعلم
وال جناسٍة وإال فال كراهة يف األول ومينع يف الثاين، وقولنا يف جوف " حيث مل يوقن منه بطهارٍة"والنهي للكراهة 

هو موضع نزع الثياب فتجوز الصالة فيه حيث مل يتيقن جناسته ألن الغالب على خارجه لالحتراز عن خارجه و
قال . احلمام هو احملل املعروف وهو مذكر باتفاق أهل اللغة مشتق من احلميم وهو املاء احلار": فائدة"الطهارة 
ح الباء وضمها وهي بفت" املزبلة"خامسها " و"يقال للخارج من احلمام طاب محيمك أي طاب عرقك: األزهري

وهي احملل املعد للتذكية وحمل الكراهة يف املزبلة واجملزرة وقارعة الطريق " اجملزرة"سادسها " و"موضع طرح الزبالة
وإال فال إعادة على : عند الشك يف الطهارة، وتعاد الصالة يف الوقت ولو صلى عامًدا، ويأيت أن معىن قول خليلٍ

  .ققت فال كراهةاألحسن أي أبديةً، وأما لو حت

وكذا املسلمني والنهي للكراهة حيث شك يف طهارهتا، وأما لو حتققت " املشركني"مثلثة الباء " مقربة"سابعها " و"
جناستها فتمنع الصالة فيها وجتوز األمن من جناستها، ولذلك شهر العالمة خليل جواز الصالة يف احملجة واملقربة 

وجازت مبربض بقرٍ أو : لنجس، وال فرق بني مقربة مسلمٍ وكافرٍ، ولفظ خليلٍواملزبلة إن أمنت تلك البقاع من ا
غنمٍ كمقربٍة ولو ملشرٍك ومزبلٍة وحمجٍة وجمزرٍة إن أمنت من النجس وإال فال إعادة أي أبدية على األحسن إذ مل 

الكعبة فإن النهي لعدم حتقق، فعلم منه أن حمل النهي يف اجلميع إن مل توقن طهارة تلك البقاع سوى الصالة على 
كذا ينهى عن " و: "االستقبال وإال فال هني، وإمنا خص املقربة باملشركني وإن كان مفهومه غري معتربٍ ألجل قوله

وكرهت : أي املشركني واملراد حمل عبادهتم ليشمل الكنيسة والبيعة وبيت النارقال خليل" كنائسهم"الصالة يف 
كراهة بني العامرة واخلاربة، وال بني أن يصلى على فراشها أو غريه حيث صلى فيها بكنيسٍة ومل تعد، وال فرق يف ال

اختياًرا، أما اإلعادة فمشروطة بأن يصلي هبا اختياًرا وكانت عامرةً وصلى على فرشها فيعيد يف الوقت مبنزلة من 
ا أو عامرةً وصلى على شيءٍ صلى على جناسٍة ناسيًا، وأما لو تركها مكرًها أو كانت خاربةً ولو صلى على فرشه

طاهرٍ فال إعادة، فالكراهة معلقة بالصالة فيها على وجه االختيار، ولو صلى على فرشٍ طاهرٍ، واإلعادة مقيدة 
علم من تقريرنا لكالم املصنف أن ": تنبيه"بثالثة قيوٍد، ويلزم منها الكراهة خبالف الكراهة ال يلزم منها اإلعادة

ات على جهة الكراهة إال الصالة على ظهر بيت اهللا احلرام فعلى احلرمة، وأن النهي يف النهي يف مجيع املذكور



" خامتة"بعضها عند عدم تيقن الطهارة، ويف بعضها ولو عند األمن من النجاسة كالصالة يف معاطن اإلبل فافهم
اليت ال يتمكن املصلي من البقعة املعوجة : تشتمل على أماكن تكره الصالة فيها سوى ما نص عليه املصنف، منها

البقعة اليت هبا نائم أو : البقعة اليت فيها تصاوير ومتاثيل ومنها: اجللوس فيها على الوجه املطلوب يف الصالة، ومنها
البقعة اليت هبا جدار يرشح ويصلي إليه ألن املصلي يناجي ربه : مجاعة أو متيقظ ويصلي إىل وجهه كل الشتغاهلومنها

البقعة اليت ال يتوقى أصحاهبا النجاسات كبيت النصراين أو املسلم الذي مل : ألفضل اجلهات، ومنها فينبغي استقباله
يتنزه عن النجاسات، ومثل ذلك الفرش الذي ميشي عليه الصبيان، ومن ال يتحفظ من النجاسات وال يلزم من 

  الكراهة اإلعادة، ألن شرط اإلعادة تيقن النجاسة أو عدم تيقن الطهارة

ما الغالب فيه النجاسة كاملزبلة واجملزرة وحنومها، وأما البقعة اليت يصلي فيها على الثلج الشديد الربودة فكرهها يف 
يف الذخرية حيث ال يتمكن من السجود على الوجه األكمل، والدار املغصوب ال جتوز الصالة فيها ولكن ال إعادة 

ة يف مساجد األفنية يدخلها الدجاج والكالب ابن رشٍد ما مل ال بأس بالصال: معها على املشهور، ومسع ابن القاسم
يكثر دخوهلاوملا فرغ من الكالم على طهارة املاء والبقعة والثوب شرع يف الكالم على ما جيزئ من اللباس يف 

مجيع جسده سوى رأسه ويديه " من لباسٍ ثوب ساتر"على جهة الكمال " وأقل ما يصلي فيه الرجل: "الصالة فقال
الذي يلبس يف العنق وشرطه كونه كثيفًا ال يصف وال " والدرع القميص"بالدال املهملة " من درعٍ: "بينه بقولهو

عطف على درعٍ، والرداء باملد ما يلتحف به اإلنسان كحرامٍ أو بردٍة، وليس املراد به الذي يلبس " أما رداٍء"يشف 
زيادة على الستر املطلوب يف حق كل مصل، ويتأكد يف  فوق الثياب على عاتقي املصلي، ألن هذا مستحب أو سنة

حق أئمة املساجد، ويف حق املأموم يف اجلامع بأكثر من املأموم يف غريه، وأما الستر بغري الكثيف وهو ما يصف 
العورة أي حيددها من كوهنا صغريةً أو كبريةً أو يشف ويرى من لوهنا فهو مكروه، ويعيد يف الوقت على املعتمد بل 

الرجل " ويكره أن يصلي: "كراهة لبس الواصف يف الصالة وغريها، وبني حمترز ما جيزئ على جهة الكمال بقوله
أي مع وجود  ١" ال يصلني أحدكم بثوبٍ ليس على عاتقه منه شيء: "خلرب" بثوبٍ ليس على أكتافه منه شيء"

مل يعلم من كالم ": تنبيه"ن النهي للتنزيهال يف الوقت وال غريه أل" مل يعد صالته"املكروه " فإن فعل ذلك"غريه
املصنف حكم ما إذا اقتصر املصلي على ستر أقل مما ذكر، كما أنه مل يبني هل الستر واجب شرٍط أو ال؟ وحنن نبني 

واجب شرط مع الذكر : اعلم أنه جرى خالف يف ستر العورة يف الصالة فقيل: ذلك تتميًما للفائدة فنقول
غري شرٍط مع الذكر والقدرة أيضًا، وينبين عليهما لو صلى مكشوف العورة عامًدا قادًرا على واجب : والقدرةوقيل

الستر فعلى الشرطية يعيد الفرض لبطالنه، وعلى نفي الشرطية يعيد يف الوقت مع القدرة والعلم، لكن يأمث مع 
ٍة أو طلبٍ أو جنسٍ وحده كحريرٍ هل ستر عورته بكثيٍف وإن بإعاد: القدرة والعلم دون العجز والنسيانقال خليل

  وهو مقدم شرٍط إن ذكر وقدر وإن خبلوٍة للصالة خالف، ومقابل الشرطية الوجوب الغري الشرطي كما
  ـــــــ

صالة الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء حديث : أخرجه النسائي كتاب الصلة باب: صحيح ١
  .نحوهوهذا لفظه وهو خمرج يف الصحيحني ب ٧٦٩

قررنا ال السنة وال االستحباب وإن قيل هبما لضعفهما، واخلالف يف العورة املغلظة وهي من الرجل السوأتان ومها 
من املقدم الذكر واألنثيان ومن املؤخر ما بني األليتني، وأما عورته املخففة فهو من املؤخر األليتان ومن املقدم العانة 

لظة يعيد لكشفها عمًدا أو جهلًا أبًدا على الشرطية، واملخففة يعيد لكشفها يف وما فوقها للسرة على حبث فيهواملغ



الوقت فقط ولو عمًدا لالتفاق على عدم شرطية سترها وإن وجب وكشف بعض كل منهما ككشف كل، وال 
الرجل  فرق بني صالة اخللوة واجللوة ألن الستر للصالة مطلوب يف احلالتني، وما عدا املغلظة واملخففة من جسد

فإن فعل ذلك مل يعد صالته فمن صلى من : يستحب ستره ويكره كشفه من غري إعادٍة كما صرح به املصنف بقوله
الرجال مكشوف الفخذ ال إعادة عليه، هذا بيان عورة الرجل يف الصالة وأما املرأة فأشار املصنف إىل الكالم عليه 

باحلاء املهملة وهو " الدرع احلصيف"يف خلوٍة أو جلوٍة " الصالة من اللباس يف"احلرة " وأقل ما جيزئ املرأة"بقوله 
ظهور "مجيع جسدها حىت " الذي يستر"بالغني املعجمة بعد املوحدة أي " السابغ"الكثيف الذي ال يصف وال يشف 

ا حال وقوفها يف الصالة ألن بطوهنما يف هذه احلالة مستورات فإذا سجدت أو جلست فال بد من سترمه" قدميها
ال جيوز للمرأة أن تبدي يف الصالة إال وجهها وكفيها ألن مجيع أجزائها يف حالة الصالة : لقول مالٍك رضي اهللا عنه

أي تغطي به رأسها وشعرها " تتقنع به"باخلاء املكسورة " ومخار"عورة ولو شعرهاولذلك قال بالعطف على الدرع 
رأسها وتترك ذقنها وعنقها مكشوفني، ويشترط يف اخلمار من  وعنقها وعقصها، وال جيوز هلا أن جتعل الوقاية فوق

علم من كالم املصنف أن مجيع جسد املرأة عورة يف الصالة سوى : األول" تنبيهات"الكثافة ما يشترط يف الدرع
عدا  اعلم أن: الوجه والكفني ألنه مل ينص على سترمها إال أنه مل يبني املغلظ واملخفف من جسدها وحنن نبينه فنقول

مغلظة وخمففة فاملغلظة ما عدا : الوجه والكفني من املرأة عورة يف الصالة جيب عليها ستره إال أهنا على قسمني
صدرها وأطرافها كبطنها وظهرها ولو احملاذي لصدرها كما يؤخذ من كالم ابن عرفة وتعيد صالهتا بكشف جزءٍ 

ن والعجز بناًء على أن سترها واجب على جهة الشرطية منها أبًدا عند العمد أو اجلهل، ويف الوقت عند النسيا
: واملخففة حنو الصدر واألطرافقال خليل وأعادت لصدرها وأطرافها بوقٍت ككشف أمٍة فخذًا ال رجلًا، وقال مالك

  إن بدا صدرها أو شعرها أو ظهر قدميها أعادت يف الوقت وإال أبدًا، وقيدنا املرأة باحلرة احتراًزا عن

بشائبٍة فإن عورهتا بالنسبة للصالة خمالفة لعورة احلرة، إذ املغلظة منها األليتان وما حاذامها من القدم وتعيد  األمة وإن
لكشفها أبًدا، واملخففة منها الفخذان تعيد لكشفهما أو جزٍء منهما يف الوقت، وإن كان الرجل ال يعيد لكشف 

علم مما مر : يف الصالة منحصرة فيما بني السرة والركبةالثاينالفخذ ألنه من األنثى أقبح، واحلاصل أن عورة األمة 
بيان عورة الرجل واملرأة بالنسبة للصالة، وأهنا من الرجل واألمة منحصرة فيما بني السرة والركبة، ومن املرأة احلرة 

بالنسبة للرؤية فلم  مجيع جسدها إال الوجه والكفني، وقد بينا ما تعاد الصالة لكشفه منها أبًدا أو يف الوقت، وأما
اعلم أن عورة الرجل الواجب عليه سترها عن الناس خال زوجته وأمته ما بني : يبينه املصنف وحنن نبينه فنقول

الركبة والسرة مع رجلٍ مثله أو امرأٍة حمرمٍ له، والسرة والركبة خارجتان، وهذا يقتضي أن الفخذ من الرجل عورة 
والنظر إليه وهو ما اختاره ابن القطان، كما حيرم متكني الدالك منه ولو على فيجب عليه ستره وحيرم عليه كشفه 

والفخذ عورة وليس كالعورة : رأي من يقول بكراهة النظر إليه ألن املباشرة أشد من النظر، وسيأيت يف املصنف
ما عورته مع املرأة الفخذ عورة حقيقةً جيوز كشفها مع اخلاصة وال جيوز كشفها مع غريها، وأ: نفسهاقال ابن عمر

األجنبية ولو أمةً فهي ما عدا الوجه واألطراف، وأما عورة األمة معه فهي ما بني السرة والركبة ألنه ينظر منها ما 
عدا ما بني السرة والركبة وهي ترى منه الوجه واألطراف، والفرق قوة داعيتها للرجل وخفيف داعيته هلا، وأما 

كعورة الرجل مع مثله ما بني السرة والركبة، إال أن تكون املرأة كافرةً فعورهتا معها عورة احلرة مع امرأٍة مثلها ف
مجيع جسدها إال وجهها وكفيها، إال أن تكون تلك املرأة أمتها وإال كانت عورهتا معها كرجلٍ مع مثله ولو كانت 

ع أنثى غري كافرٍة أو كافرٍة وهي كافرةً، واحلاصل أن عورة الرجل مع مثله أو مع حمرمه، وعورة احلرة املسلمة م
أمتها، وعورة األمة مع رجلٍ أو امرأٍة ما بني السرة والركبة، وأن عورة احلرة مع الذكور املسلمني األجانب مجيع 



جسدها إال وجهها وكفيها، ومثل األجانب عبدها إذا كان غري وغٍد سواء كان مسلًما أو كافًرا فال يرى منها 
مع الكافر غري عبدها فجميع جسدها حىت الوجه والكفني، وأما عورهتا مع احملرم أو مع عبدها  الوجه والكفني، وأما

املسلم أو الكافر إذا كان وغًدا فجميع جسدها إال الوجه واألطراف فيجب عليها سترها منهما فرييان منها الوجه 
د مع سيدته كاحملرم وأطرافها كرأسها والعبد الوغ: واألطراف وترى منهما ما تراه من حمرمهاقال شيخنا يف شرحه

  وذراعيها وما فوق منحرها، فتلخص أن الذي حيل للمرأة النظر إليه من الرجل أكثر مما حيل له النظر إليه منها

سواء كانت حمرًما أو أجنبيةً ألنه يرى من األجنبية الوجه والكفني وهي ترى منه الوجه واألطراف، ويرى من حمرمه 
وترى منه ما عدا ما بني السرة والركبة، وهي ترى منه الوجه واألطراف وهذا كله حيث ال  الوجه واألطراف

قد قدمنا أن الستر بالكثيف يف الصالة إمنا يطلب حيث القدرة ولو : شهرة وإال حرم النظر ولو ألمه أو بنتهالثالث
رته إال عند القدرة وإال استتر بالنجس باالستعارة وأوىل بالشراء بالثمن املعتاد حيث مل حيتج له، وال يشترط طها

وأوىل احلرير فإن مل جيد شيئًا صلى عرياًنا، فإن وجد ما يستتر به بعد صالته عرياًنا ندب له اإلعادة يف الوقت خالفًا 
 ل خليلٍ، كما تندب اإلعادة ملن صلى حبريرٍ أو جنسٍ مث وجد ثوًبا غري حريرٍ أو وجد من صلى باملتنجس ثوًبا طاهًرا
أو ماًء يطهر به الثوب ويعيد الظهرين لالصفرار والعشاءين الليل كله والصبح للطلوع، وإمنا أطلنا يف ذلك لداعي 

تباشر بكفيها "يستحب للمرأة أن " و: "احلاجة إليهوملا ذكر ما خيتلف فيه الرجل واملرأة ذكر ما يشتركان فيه بقوله
ا ولو بالكمني من غري ضرورة حر أو برٍد أو غريمها كجراحاٍت، ويكره هلما سترمه" األرض يف السجود مثل الرجل

وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على األصح، فلو : قال خليل. وأما السجود عليهما فسنة على املشهور
ترك السجود عليها صحت صالته، وإن استحب إعادهتا يف الوقت كما قال سند ألن الصالة تعاد يف الوقت لترك 

: يعارض املشهور حديث: وعن سنٍة يعيد يف الوقت، وأما السجود على اجلبهة فهو فرضفإن قيل: قال خليل. السنة
. فإنه يدل على وجوب السجود على اليدين ألهنما من مجلة السبعة ١" أمرت أن أسجد على سبعة أعضاٍء"

مر ليس للوجوب بدليل أنه لو ضم يدل على أن األ" وال أكف الشعر والثياب: "فاجلواب أن قوله يف آخر احلديث
من مجلة السبعة اجلبهة لو ترك : ثيابه أو شعره ال تبطل صالته، فكذلك لو ترك السجود على اليدين، وال يقال

اْركَُعوا {: وجوب السجود على اجلبهة بدليلٍ آخر وهو قوله تعاىل: السجود عليها تبطل صالته، ألنا نقول
ة السجود وضع اجلبهة على األرضوملا فرغ من الكالم على موجبات الوضوء وحقيق] ٧٧: احلج[} َواْسُجدُوا

والغسل، وعلى ما حيصالن به من املاء املطلق، وما يطلب تطهريه للصالة من ثوبٍ ومكاٍن، شرع يف بيان واجباهتما 
  :وصفاهتما مقدًما الكالم على الوضوء فقال

  ـــــــ
: ومسلم كتاب الصالة باب ٨١٢السجود على األنف حديث  :أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ١

وابن ماجه حديث ، ١٠٩٦والنسائي حديث  ٤٩٠أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب حديث 
٨٨٣.  
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لقريواين: كتاب  بن أيب زيد ا ا لة  على رسا لدواين  كه ا لفوا   ا
لنفراوي: املؤلف  بن سامل ا غنيم  بن   أمحد 

  باب يف بيان صفة الوضوء

" مسنونه"بيان " و. "وهو طهارة مائية تتعلق بأعضاٍء خمصوصٍة على وجٍه خمصوصٍ بنيٍة" باب يف بيان صفة الوضوء"
الوضوء : وهو ما يطلب طلًبا جازًمافإن قيل" مفروضه"بيان " و"ملندوب وهو ما يطلب طلًبا غري جازمٍ فيشمل ا

مشتمل على مسنونه ومفروضه فكيف عطفهما عليه؟ فاجلواب أنه من باب عطف املفصل على اجململ لزيادة البيان 
ذي هذا اجلواب مبين على أن مسنونه ومفروضه معطوفان على لفظ الوضوء، وال: هكذا قرر بعض الشراح، وأقول

  ١وغسل اليدين إىل الكوعني واملضمضة: يظهر من متييزه السنة من الفريضة فيما يأيت بقوله
  ـــــــ

مضمض النعاس يف عينيه إذا حتركتا بالنعاس مث اشتهر باستعماهلا يف وضع املاء : التحريك ومنه: املضمضة يف اللغة ١
إذا حركته باإلدارة فيه : مضمضت املاء يف فمي: الهي حتريك املاء يف الفم يق: قال الفيومي. يف الفم وحتريكه

أن جيعل املاء يف فيه ويديره فيه مث : إذا حركت املاء يف فميواصطالحا قال الدردير والنووي: ومتضمضت يف وضوئي
يؤخذ إدارة املاء يف الفم و: استيعاب املاء مجيع الفم مث جمهوعرفها ابن قدامة بأهنا: ميجه أي يطرحهوقال ابن عابدين

من هذه التعاريف أن الفقهاء متفقون على أن املضمضة إدخال املاء إىل الفم واختلفوا يف إدارة املاء يف الفم 
وجمهومذهب اجلمهور عدم اشتراطهما واألفضل عندهم فعلهما ومذهب املالكية اشتراطهما وإال فال يعتد 

إن املضمضة سنة يف : الكية والشافعية وأمحد يف روايةقال امل: هباواختلف الفقهاء يف حكم املضمضة على ثالثة أقوال
الوضوء والغسل وبه قال احلسن البصري والزهري واحلكم ومحاد وقتادة وحيىي األنصاري واألوزاعي والليث لقوله 

فالوجه عند ] ٦: املائدة[} ْم إِلَى الْمََراِفقَِيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم وَأَْيِدَيكُ{: تعاىل
عشر من : "ما حصلت به املواجهة وداخل الفم ليس من الوجه وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: العرب
وذكر منها املضمضة واالستنشاق والفطرة سنة وذكرمها من الفطرة يدل على خمالفتهما لسائر الوضوء " الفطرة

هذا احلديث من أحسن األدلة ألن هذا : قال النووي" توضأ كما أمرك اهللا: "عليه وسلم لألعرايبولقوله صلى اهللا 
األعرايب صلى ثالث مرات فلم حيسنها فعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم حينئذ أنه ال يعرف الصالة اليت تفعل حبضرة 

ومل " توضأ كما أمرك اهللا: "ى اهللا عليه وسلمالناس وتشاهد أعماهلا فعلمه واجباهتا وواجبات الوضوء فقال النيب صل
يذكر له سنن الصالة والوضوء لئال يكثر عليه فال يضبطها فلو كانت املضمضة واجبة لعلمه إياها فإنه مما خيفى ال 
سيما يف حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصالة اليت تشاهد فكيف الوضوء الذي خيفىويرى احلنفية وأمحد يف 

أن املضمضة واجبة يف الغسل وسنة يف الوضوء وبه قال سفيان الثوري ألن الواجب يف باب الوضوء رواية أخرى 
غسل األعضاء الثالثة ومسح الرأس وداخل الفم ليس من مجلتها أما ما سوى الوجه فظاهر وكذا الوجه ألنه اسم ملا 

جوب املضمضة يف الغسل فألن الواجب يواجه به اإلنسان عادة والفم ال يواجه به بكل حال فال جيب غسلهوأما و
أي طهروا أبدانكم فيجب غسل ما ميكن ] ٦: املائدة[} َوإِنْ كُنُْتْم ُجنُباً فَاطَّهَّرُوا{: هناك تطهري البدن لقوله تعاىل

إن : "غسله من غري حرج ظاهرا كان أو باطنا ومما يؤكد وجوب املضمضة واالستنشاق قوله صلى اهللا عليه وسلم
يف األنف شعر ويف الفم بشرةوقال احلنابلة يف املشهور : وقالوا" عرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرةحتت كل ش



إن املضمضة واالستنشاق واجبة يف الطهارتني أي الغسل والوضوء ملا : وابن املبارك وابن أيب ليلى وإسحاق وعطاء
املضمضة واالستنشاق من الوضوء الذي البد : "قال روت عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وألن كل من وصف وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستقصيا ذكر انه متضمض واستنشق ومداومته " منه
عليهما تدل على وجوهبما ألن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيال للوضوء املأمور به يف كتاب اهللا أنظر املوسوعة 

  .٣٨/١٣الفقهية 

ومسنونه ومفروضه معطوفان على صفة الوضوء ال على الوضوء، : سنة وباقيه فريضة، أن قوله ١واالستنشاق
وتركيبه باب يف بيان صفة الوضوء ويف بيان املسنون من املفروض، ألنه ال يلزم من بيان صفة الوضوء معرفة ما هو 

وهو عرفًا غسل موضع اخلبث " االستنجاء"صفة  "ذكر"يف " و"سنة أو فريضة فنص على األمرين رفقًا باملتعلمني
وهو إزالة ما على املخرجني من األذى حبجرٍ أو غريه، ومسي استعمال احلجارة " االستجمار"صفة " و"باملاء 

يؤخذ من تعرضه لبيان الفرائض والسنن أنه يطلب من الشخص ": تنبيه"استجماًرا ألن اجلمار هي احلجارة الصغرية 
قد اختلف فيمن عمل عملًا ال يعرف فيه فرًضا من سنٍة، والصحيح صحته إن أخذ الوصف عن  معرفة ذلك ألنه

وملا اعتاد الناس تقدمي االستنجاء على الوضوء وكان ذلك مظنة اعتقاد وجوب تقدميه . عاملٍ قاله سيدي أمحد زروق
احملل " ال يف سنن الوضوء"يعد  إذ مل" االستنجاء مما جيب أن يوصل به الوضوء"فعل " وليس : "على الوضوء قال

وإمنا هو عبادة مستقلة يستحب تقدميها على الوضوء، " وال يف فرائضه. "ال يف سننه: لإلضمار فكان األوىل أن يقول
فلو توضأ قبل االستنجاء واستنجى بعد متام الوضوء صح وضوءه بشرط أن ال ميس : عند مالكٍ رضي اهللا تعاىل عنه

هو من "إمنا " و"أن يلف خرقةً على يديه حني فعله، ويشترط أن ال خيرج منه حدث عند فعلهذكره عند االستنجاء ب
وهو " أو باالستجمار"أي باالستنجاء وهو تطهري احملل باملاء " زوال النجاسة به"أي طلب " إجياب"أي طريق " باب

  :إزالة ما على احملل باألحجار، وعلل ذلك بقوله
  ـــــــ

إدخاله يف األنف وخيصه الفقهاء بإدخال املاء يف األنف أنظر املوسوعة : اق اهلواء أو غريهاستنش: االستنشاق ١
  .٤/١٢٦الفقهية 

فلو صلى قبل إزالة ما على احملل بواحٍد منهما فعلى القول بسنية إزالة " يف جسده"أي النجاسة " لئال يصلي هبا"
وهبا فيعيد أبًدا مع الذكر والقدرة ويف الوقت مع العجز أو النجاسة يعيد يف الوقت ولو عامًدا، وأما على القول بوج

قول املصنف به أو باالستجمار يوهم أن مرتبتهما واحدة وليس كذلك بل استعمال املاء أفضل، ": تنبيه"النسيان
، وميكن اجلواب بأن مراد املصنف التسوية بينهما يف صحة الصالة بفعل كل من غري إعادٍة ال يف الوقت وال غريه

أي ما ذكر من " جيزئ فعله"لكونه ليس من الوضوء " و"واملاء أطيب: وهو ال ينايف أن املاء أفضل كما يأيت يف قوله
ألن إزالة النجاسة من باب املتروك، وما كان " بغري نيٍة وكذلك غسل الثوب النجس"االستنجاء أو االستجمار 

  كذلك ال يفتقر إىل نيٍة لظهور علة
النظافة، وحكى بعضهم اإلمجاع على ذلك كترك الغصب وحنوه من املنهيات، فإن املكلف خيرج  احلكم فيه وهي هنا

من عهدهتا مبجرد تركها، وإن كان ال يثاب على الترك إال بنية االمتثال، والنية إمنا جتب يف التعبدات كالصالة 
 إزالة النجاسة يقتضي أهنا ليست من اشتراط املطلق يف: والصوم وحنومها من سائر القرب كاحلج والزكاة، وال يقال

إمنا طلب املطلق ألجل فعل العبادة مبا أزيلت عنه النجاسة من ثوبٍ أو مكان فال يرد : املتروك وأهنا عبادة، ألنا نقول



ملطلق ما قاله ابن عبد السالم من أن قوهلم ال تفتقر إزالتها إىل نيٍة يدل على أهنا معقولة املعىن، وقوهلم ال تزال إال با
وما ذكره صحيح ال شك فيه وأوردته يف دروس كثريٍ من املشايخ : يدل على أهنا تعبدية فهو تناقضقال ابن ناجي

فكلهم مل جيب إال مبا ال يصلح وقد علمت اجلوابثم شرع يف صفة االستنجاء مقدًما هلا عن الوضوء لندب تقدمه 
ولو بغري مطلقٍ " يديه"أي بل " أن يبدأ بعد غسل"ة الكامل" وصفة االستنجاء: "على الوضوء كما علمت بقوله

قبل غسل خمرج الغائط لئال تنجس يده من الذكر " فيغسل خمرج البول. "حيث مل يزل ما على احملل حبجرٍ أو غريه
إذا مس خمرج الغائط قبل خمرج البول، ولذا لو كانت عادته قطر بوله عند مس دبره باملاء يؤخر غسل قبله ألنه ال 

املراد ما عليه ففي مبعىن على أو على حذف " ميسح ما يف املخرج"بعد غسل خمرج البول " مث"دة يف التقدمي حينئٍذفائ
من كل ما يزيل النجاسة من الطاهر " أو غريه"أي طنيٍ يابسٍ " من األذى مبدرٍ"مضاٍف أي ميسح ما يف فم املخرج 
  شيٍء من" ب"ميسحه " أو. "املنقي الغري املؤذي أو غري احملترم

اليسرى إذا مل جيد غريها، واختلف يف اإلصبع الذي يستجمر به فقيل الوسطى وقيل البنصر، وجيري " يده"أصابع 
بعد مسح ما على املخرج بإصبع " مث"مثل ذلك يف االستنجاء هبا، وال ينبغي ال االستجمار وال االستنجاء بالسبابة 

مبا يزيل الرائحة املتعلقة هبا من طفلٍ أو صابونٍ أو غاسولٍ، وإىل هذه  "ويغسلها"إلزالة العني " حيكها باألرض"يده 
وبلها قبل لقي األذى وغسلها بكترابٍ بعده، فأشار إىل أن بلها وغسلها بعد االستنجاء : املسألة أشار خليل بقوله

فال يطلب منه بعد االستنجاء  بكترابٍ إمنا هو حيث القى هبا األذى، ال إن أزال ما على احملل ابتداًء حبجرٍ أو غريه،
وندب : املطلق، قال خليل" يستنجي باملاء"بعد كل ما تقدم " مث"باملاء غسلها بكترابٍ وال بلها قبل االستنجاء هبا

حال " يسترخي قليلًا"يستحب أن " و. "حني الغسل ألنه أعون على إزالة النجاسة" ويواصل صبه"مجع ماٍء وحجرٍ
أي املخرج " وجييد عرك ذلك"ء ليتمكن من إزالة ما غاب يف طيات الدبر من األذىاالستجمار وحال االستنجا

إن : بأن تذهب النعومة وتظهر اخلشونة، ويكفي غلبة الظن يف ذلك، وقولنا" يتنظف"اليسرى إن قدر حىت " بيده"
ز له مباشرة ذلك احملل قدر احتراز من عدم متكنه لفقد يده أو قصرها أو كونه مسيًنا فإنه يطلب منه متكني من جيو

كزوجته وأمته، لكن الزوجة ال يلزمها ذلك وإمنا يستحب هلا فقط، وأما األمة فيجربها على ذلك إال أن تتضرر، 
وال جيوز له متكني حمرمٍ ولو رضيت حلرمة كشف السوأتني ويلزمه شراء أمةٍ لتزيل أذاه مباٍء أو حجرٍ إن قدر على 

سة ألهنا ال جتب إال مع القدرة كما تقدم، وأما الزوجة إذا عجزت عن االستنجاء ذلك وإال سقط عنه إزالة النجا
بنفسها فلها أن متكن زوجها إن طاع خبالف غريه، وال جيوز هلا متكينه ولو أمتها ألنه ال جيوز هلا أن متكنها من رؤية 

علم مما قررنا أنه ال يطلب بل يده : لاألو" تنبيهان"ما بني السرة والركبة، ويستعمل املاء يف بقية جسده وال يتيمم
قبل غسل خمرج البول إال حيث مل يستجمر حبجرٍ أو غريه قبل صب املاء كما أنه ال يطلب حك يده باألرض إال إذا 
باشر هبا إزالة النجاسة، وأما لو أزال النجاسة حبجرٍ أو حنوه قبل صب املاء فإنه ال يطلب منه حكها، وكالم املصنف 

لو : وبلها قبل لقى األذى وغسلها بكترابٍ بعده فإن الضمري للقي األذىالثاين: ا يشعر بذلك حيث قالوخليلٍ أيًض
استنجى وغلب على ظنه أن احملل نظف مث توضأ وصلى وبعد الصالة وجد يف غضون احملل حبة تنيٍ أو شيئًا من 

  األذى وشك هل خرج بعد الوضوء أو من احلدث الذي

جيب عليه الوضوء ويعد ذلك خارًجا بعد الوضوء لغلبة : الفضالء عند السؤال عن ذلكقال بعض . استنجى منه
الظن بنظافة احملل عند استنجائه وملا تقدم أن االستنجاء من باب إزالة النجاسة وال تطلب إزالتها إال عن الظاهر من 

تنجائه ال وجوًبا وال ندًبا، بل حال اس" غسل ما بطن من املخرجني"أي مريد االستنجاء " وليس عليه: "اجلسدقال



وال جيوز له تكلف ذلك بأن يدخل الرجل أصبعه يف دبره وتدخل املرأة أصبعها يف قبلها ألنه من البدع املنهي عنها، 
إذ هو من الرجل كاللواط، ومن املرأة كاملساحقة، بل املرأة تغسل دبرها كالرجل، وتغسل ما يظهر من قبلها حال 

جة كغسل اللوح واملراد باملخرجني الدبر وقبل املرأةوملا قدم أن االستنجاء إمنا يكون من خروج جلوسها لقضاء احلا
وصرح الباجي " ليس منا من استنجى من الريح: "أي يكره خلرب" وال يستنجي من ريحٍ: "ما له عني قائمة قال

من كل مريد صالٍة أو " ومن استجمر": بطهارهتوملا اشتهر عند العامة أن االستجمار ال يقوم مقام االستنجاء قال
أي " خيرج آخرهن نقيا أجزأه"أو حبجرٍ له ثالثة أحرٍف " بثالثة أحجارٍ"طواٍف أو غريمها مما يتوقف على الطهارة 

كفاه عن استعمال املاء ولو مع وجود املاء، وال إعادة عليه يف وقٍت وال غريه، ألنه إمنا خالف األفضل فقط وهو 
العربة : ء واحلجر، ومن مثرات اإلجزاء أن حمل االستجمار لو عرق وأصاب ثوًبا ال ينجسهفإن قيلاجلمع بني املا

أنه يلزم من نقاء األحجار نقاء احملل، وأخذ من : بنقاء احملل ال بنقاء األحجار فكيف يقول املصنف أجزأه؟ فاجلواب
 اإلجزاء يف كالمه االستغناء عن املاء، ولكن كالم املصنف جواز االقتصار على احلجر ولو مع وجود املاء ألن معىن

يتوهم من كالمه أن غري احلجر ال يقوم مقام املاء وليس كذلك، بل كل ما ينقي احملل يقوم مقام املاء يف حمل 
ه االستنجاء فقط ولو يًدا أو جنًسا، فأما غري ذلك مما جيب إزالة النجاسة عنه فال بد فيه من املاء وال يكفي إزالتها عن

إال باملاء، كما أنه يتوهم من كالمه أن ما دون الثالث ال جيزئ وليس كذلك بل املعتمد إجزاء الواحد حيث حصل 
فإن أنقت أجزأت كاليد دون الثالث، واعلم أنه : قال خليل. به اإلنقاء ألن التثليث مستحب فقط حلصول اإليتار

واملاء : "االقتصار على احلجر مفضولًا بالنسبة للماء قالوملا كان . يستحب له االستنجاء ملا يستقبل من الصلوات
: أن استعمال املاء أفضل من االقتصار على األحجار قال العالمة خليل: واملعىن" أطهر وأطيب وأحب إىل العلماء

  .وندب مجع ماٍء وحجرٍ مث ما نقوله أظهر أي أبلغ يف التطهري من احلجارة

حجار إمنا تزيل العني، ومعىن أطيب أي للنفس ألن استعمال املاء يذهب ألن املاء يزيل العني واحلكم واأل
إنه من فعل : أحب العلماء املراد مجهورهم ألن ابن املسيب من أكابر العلماء ذم استعمال املاء وقال: الشكوقوله

معشر األنصار إن  يا: "النساء، ومعىن األحبية األفضلية والدليل على ذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
واحلاصل أن  ١" هو ذاك فعليكموه: "نستنجي باملاء، فقال: قالوا" اهللا قد أثىن عليكم خًريا يف الطهور فما طهوركم؟

: أعالها اجلمع بني املاء واحلجر، ويليها االقتصار على املاء، وأدناها االقتصار على األحجارقال خليل: املراتب ثالثة
إنه باقٍ على : إنه صار طاهًرا، وقيل:  ماٍء، ولكن وقع خالف يف موضع االستجمار فقيلوندب مجع ماٍء وحجرٍ مث

سكت املصنف عن صفة : األول" تنبيهات"جناسته إال أنه معفو عنه ألنه ال يرفع حكم اخلبث إال باملاء املطلق
ووجب استرباء باستفراغ : هاالسترباء وحكمه مع أنه متفق على وجوبه فكان األوىل بالذكر، وأشار له خليل بقول

أخبثيه ومها حمل الغائط والبول فيجب عليه أن خيليهما من األذى، وذلك بأن حيس من نفسه أنه مل يبق شيء بسبب 
اخلروج واإلحساس املذكور إمنا يكفي يف الغائط، وأما البول فال بد من مسك ذكره من أصله بالسبابة واإلهبام من 

نتره نتًرا خفيفًا، فإن مل يبق فيه شيء وضع رأسه على حجرٍ أو حنوه حىت أصبع يده يساره وميرمها إىل رأسه وي
اليسرى عند عدم غريه، وال يكلف إىل قيامٍ أو تنحنحٍ إال إذا كانت عادته أنه ال ينقطع حدثه إال بقيامه أو تنحنحه 

ارة، فلو انقبض على شيٍء لوال قبضه وإال لزمه، وإمنا وجب االسترباء ألن به حيصل اخللوص من احلدث املنايف للطه
مل يبني املصنف صفة االستجمار باألحجار الثالثة، ويظهر يل أن الراجح أنه ميسح مجيع : خلرج بطلت صالهتالثاين

حمل االكتفاء : خيرج آخرهن نقياالثالث: احملل بكل حجرٍ حىت يصدق عليه أنه أوتر، ورمبا يفيده قول املصنف
  إذا كان احلدث بولًا أو غائطًا أو مذًيا غري باالستجمار عند املاء



  ـــــــ
  .٣٦٩املشكاة : وانظر ٣٥٥االستنجاء باملاء حديث : أخرجه ابن ماجه يف كتاب الطهارة وسننها باب: صحيح ١

ناقضٍ للوضوء بأن خرج على وجه السلس، وأما لو كان احلدث مذًيا خرج بلذٍة أو كان حيًضا أو نفاًسا أو منيا 
وتعني يف مين وحيضٍ ونفاسٍ وبول امرأٍة ومنتشرٍ عن خمرجٍ كثريٍ، وأما لو : قال خليل. ضه التيمم فيتعني املاءملن فر

خرج املذي بال لذٍة أو بلذٍة غري معتادٍة فإنه مل ينتقض الوضوء، فتقدم أنه يكفي فيه احلجر، وأما لو نقض الوضوء 
املاء ويقتصر على حمل األذى، ألن وجوب غسل اجلميع بأن فارق أكثر الزمن أو قدر على رفعه لوجب فيه 

مشروط باللذة املعتادة كما قدمنا، وهذا كله حيث ال عفو عنه بأن مل يأت كل يومٍ وإال سقط وجوب غسله، ولو 
كان ينقض الوضوء بأن فارق أكثر الزمن ألن العفو شيء ونقض الوضوء شيء آخرفتلخص أنه إن مل ينقض 

جر وال يتعني املاء، سواء وجب غسل مجيعه بأن خرج بلذٍة معتادٍة أو وجب غسل حمل األذى الوضوء يكفي فيه احل
فقط بأن خرج بال لذٍة أو لذٍة غري معتادٍة، وكما يتعني املاء فيمن خرج منيه وفرضه التيمم يتعني على من خرج منيه 

وضوء، وأما إن مل يوجب غسلًا وال نقض ومل جيب عليه الغسل خلروج منيه بال لذٍة غري معتادٍة وكان موجًبا لل
وضوًءا فإنه يكفي فيه احلجر كالبول واحلصى والدود اخلارجني ببلٍة كثريٍة ألن اليسرية يعفى عنها، فتلخص أن املاء 

أن يكون ممن فرضه التيمم أو يكون غري موجبٍ الغسل وناقضا للوضوء، ويكفي : يتعني يف غسل املين يف صورتني
بالتاء مطابق ألحجارٍ وغري " ثالثة : " قول املصنف: صورٍة وهي أن ال يوجب وضوًءا وال غسلًاالرابعفيه احلجر يف 

مطابقٍ آلخرهن ألن التاء تشعر بالتذكري والنون بالتأنيث، وميكن اجلواب بأنه أنث على تأويل األحجار باجلماعة 
ويرجعن من دارين جبر احلقائب ويف قوله أطيب  ميرون بالدهنا خفافًا عياهبم: وإن كان غريًبا نظري قول الشاعر

وأطهر إشكال أيًضا، وذلك أن كال من أطيب وأطهر اسم تفضيلٍ وهو ال يبىن غالًبا إال من الثالثي وهو ال يصح 
هنا من حيث املعىن، ألنه يلزم على أخذه منه أن يكون املعىن أن الطهارة القائمة باملاء أشد من الطهارة القائمة 

، ألن الفعل القاصر ال جياوز حدثه فاعله وهذا غري مراٍد، ألن القصد أن تطهري املاء للمحل أشد من تطهري باحلجر
احلجر له ويقال مثله يف أطيب، وميكن اجلواب بأن هذا مبين على صوغه من طهر وطيب املضاعفني بعد حذف 

ًريا للمحل من تطهري احلجر له وهذا شأن كل أن املاء أشد تطه: الزائد على ثالثٍة وهو ثاين املضعف فيكون معناه
  فعلٍ متعد

  وملا فرغ من الكالم على الطهارة اخلبثية شرع يف صفة احلدثية ألن فعل األوىل من باب

وال غريمها " ومن مل خيرج منه بول وال غائط: "التخلية والثانية من باب التحلية، والتخلية مقدمة على التحلية فقال
وال يوجب " حلدثٍ أو نومٍ أو لغري ذلك مما يوجب الوضوء"أي أراد أن يتوضأ " وتوضأ"ء مما يوجب االستنجا

الذي يتوضأ منهوملا كان يتوهم من " من غسل يديه قبل إدخاهلما يف اإلناء"له على جهة السنية " فال بد"االستنجاء 
إىل الكوعني مبطلقٍ ونيٍة ولو " ينغسل اليد"ولو مندوًبا " ومن سنة الوضوء: "قوله ال بد وجوب غسل اليدين قال

حىت حتصل السنة حيث كان اإلناء صغًريا " قبل إدخاهلما يف اإلناء"نظيفتني ألن غسلهما للتعبد وال بد أن يكون 
ميكن اإلفراغ منه، ال إن كان كبًريا أو حبًرا أو غريمها مما ال ميكن اإلفراغ منه فيغسلهما داخله حيث كانتا طاهرتني 

ني ال خيشى تغيريه بغسلهما فيه لكثرته، وأما لو كان عليهما ما يسلب طهورية املاء وكان املاء قليلًا حبيث أو متنجست
يتحقق أو يظن تغريه بإدخاهلما، فإن كان ميكن التحيل على إزالة ما عليهما قبل إدخاهلما أزاله وغسلهما داخله وإال 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس : "ى اهللا عليه وسلمتركه وتيمم كعادم املاء، والدليل على ذلك قوله صل



ولكن ظاهر احلديث أن السنة تتوقف على  ١" يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثًا فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده
 وسننه غسل يديه أولًا ثالثًا تعبًدا مبطلقٍ ونيٍة، وصرح: غسلها ثالثًا، واقتصر عليه العالمة خليل حيث قال

ألنه "التثليث مستحب فقط : األجهوري يف شرحه على أن السنة تتوقف على التثليث، وقال بعض شراح خليلٍ
كان األوىل ": تنبيه"كما يستحب غسلهما مفترقتني" صلى اهللا عليه وسلم توضأ وغسل يديه تارةً مرتني وتارةً مرةً

يراد بسنته اجلنس وهو يقبل : د املبعض، وال يقالومن سنن الوضوء إلتيانه مبن التبعيضية لتعد: للمصنف أن يقول
وجود التاء ينايف ذلك القتضائها الوحدة إال أن يدعي أهنا ليست للوحدة بل هي كتاء فضٍة فال : التبعيض، ألنا نقول

واملضمضة واالستنشاق : "مينع وجودها من إرادة اجلنسوملا قيل بوجوب بعض سننٍ استأنف املصنف ذكرها بقوله
سنة خرب عنها وما عطف عليها مقدر مع كل واحدةٍ : فلفظ املضمضة مبتدأ وقوله" تنثار ومسح األذنني سنةواالس

  ألن كل واحدةٍ سنة، واملضمضة مبعجمتني أو مهملتني لغةً التحريكـــــــ
ومسلم كتاب الطهارة باب . ١٦٢االستجمار وترا حديث : أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب: صحيح ١

، ٢٤والترمذي حديث ، ١٠٣وأبو داود حديث ، ٢٧٨غمس املتوضئ وغري ه يده املشكوك حديث كراهة 
  .٣٩٥وابن ماجه حديث  ١والنسائي حديث 

وشرًعا خضخضة املاء يف الفم مث جمه، فلو مل ميجه أو مل خيضخضه مل يكن آتيا بالسنة، واالستنشاق مأخوذ من 
سه إىل داخل أنفه واالستنثار عكسه وهو طرح املاء بنفسه إىل خارج التنشق وهو لغةً الشم وشرًعا جذب املاء بنف

أنفه مع وضع أصبعيه السبابة واإلهبام من يده اليسرى على أنفه، وصفة مسح األذنني أن جيعل باطن اإلهبامني على 
وكره ابن  ظاهر الشحمتني وآخر السبابتني يف الصماخني ووسطهما مقابلًا للباطن دائرين مع اإلهبامني لآلخرة

حبيبٍ تتبع غضوهنما، وسيعيد املصنف الكالم على تلك السنن يف ذكر صفة الوضوء وملا بني املصنف صفة الوضوء 
مبعىن مفروضة وهي ما يثاب على فعله ويعاقب املكلف على تركه، واختلف الناس يف عد " وباقيه فريضة: "قال

هي األعضاء األربعة وثالث خمتلف فيها، ومشهور املذهب أربع جممع عليها و: فرائضه ومشهور املذهب أهنا سبعة
وباقيه فريضة بأن بعض غري ما قدمه سنة، كرد : النية والدلك والفور واعترض بعض األشياخ قوله: فرضيتها وهي

مسح الرأس وجتديد املاء لألذنني والترتيب بني الفرائض، ومنه فضيلة كشفع غسله وتثليثه وبقية املستحبات، 
] ٦: املائدة[} إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم وَأَْيِدَيكُْم{بأن املراد بباقيه ما هو مذكور يف آية وأجيب 

الوجه واليدان إىل املرفقني ومسح الرأس وغسل الرجلني : اآلية، فإهنا سيقت لبيان فروضه املذكورة فيها وهي
سنن أربع، وهذا ال ينايف أن هناك مفعوالته مما ليس يف اآلية ما هو فرض للكعبني فهذه أربع فرائض، وأعضاء ال

  ـــــــ١كالنية والدلك واملواالة
أفعل هذه األشياء على : واىل بني األمرين مواالة ووالء بالكسر تابع بينهما ويقال: املتابعة يقال: املواالة يف اللغة ١

وال خيرج املعىن االصطالحي عن .وتطلق املواالة يف اللغة على املناصرة الوالء أي متتابعة وتواىل عليهم شهران تتابعا
املواالة عدم التفريق الكثري بني فرائض الوضوء ويسمى : املعىن اللغويفال اآليب يف تعريف املواالة بني فرائض الوضوء

ف العضو األولوقال هي غسل األعضاء على سبيل التعاقب حبيث ال جي: املواالة يف الوضوء: فوراوقال الربكيت
هي أن ال يشتغل املتوضئ بني أفعال الوضوء بعمل ليس منهواختلف الفقهاء يف املواالة يف : املواالة: الكاساين

إهنا سنة وبه قال من الصحابة عبد اهللا : الوضوء فقال احلنفية والشافعية يف القول الصحيح اجلديد واحلنابلة يف رواية
التابعني احلسن وسعيد بن املسيب والثوري ألن التفريق ال مينع من امتثال األمر يف  بن عمر رضي اهللا عنهما ومن

اآلية فوجب أن ال مينع من اإلجزاء وروى نافع عن ابن عمر رضي ] ٦: املائدة[} فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم{: قوله تعاىل



عليها حني دخل املسجد فمسح  اهللا عنهما أنه توضأ يف السوق فغسل وجهه ومسح رأسه مث دعي جلنازة ليصلي
  =على خفيه مث صلى عليها وألنه 

وما هو سنة كالترتيب والتجديد لألذنني ورد مسح الرأس وما هو مستحب، واحلاصل أن سنن الوضوء املتفق 
غسل اليدين للكوعني واملضمضة واالستنشاق واالستنثار ومسح األذنني وجتديد املاء هلما ورد مسح : عليها مثانية

املواالة، فتصري مجلة : السواك، وابن رشٍد: مسح الصماخني، وابن عرفة: رأس وترتيب فرائضه، وزاد اللخميال
مل ينبه املصنف على ما يفتقر من السنن إىل نيٍة وما ال يفتقر، وحمصل : األول": تنبيهات"السنن إحدى عشرة سنةً

ه من نيٍة وذلك كغسل اليدين للكوعني واملضمضة الكالم يف ذلك أن كل ما تقدم منها على حمل الفرض فال بد ل
  واالستنشاق واالستنثار، وما تأخر عن الشروع يف الفرائض فنية الفرض

  ـــــــ
تفريق يف تطهري فجاز كالتفريق اليسري وألن كل عبادة جاز فيها التفريق اليسري جاز فيها التفريق الكثري كاحلجوقال 

جوز يف القدمي تفريق الصالة بالعذر إذا سبقه احلدث فيتوضأ ويبين فالطهارة  إن الشافعي: املسعودي من الشافعية
إن املواالة يف الوضوء أفضل ومتابعة األعضاء أكمل انقيادا ملا يقتضيه األمر من التعجيل : أولىوقال املاوردي

معفو عنه ال تأثري له يف  :قريب وبعيدفالقريب: واتباعا لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإن فرق فالتفريق ضربان
الوضوء وحده ما مل جتف األعضاء مع اعتدال اهلواء يف غري برد وال حر مشتد وليس اجلفاف معتربا وإمنا زمانه هو 

  :فهو أن ميضي زمان اجلفاف يف اعتدال اهلواء ففيه قوالن: املعترب وألنه ال ميكن االحتراز منهوأما البعيد
وهو القدمي ال جيوز والوضوء معه غري صحيحوقال : والوضوء معه صحيحوالثاين وهو اجلديد أنه جائز: أحدمها

املواالة سنة على األصح يف الوضوء والغسل والتيمم وبني أشواط الطواف والسعي واجلمع بني الصالتني : السيوطي
يف وقت األوىل وبني إهنا واجبة على األصح يف اجلمع : املواالة واجبة يف كل ما سبق وقال: يف وقت الثانيةوقيل

طهارة دائم احلدث وصالته وبني كلمات األذان واإلقامة وبني اخلطبة وصالة اجلمعة وجتب املواالة قطعا بني 
إهنا واجبة وبه : كلمات الفاحتة والتشهد ورد السالموقال املالكية والشافعية يف القول القدمي واحلنابلة يف املذهب

ضي اهللا عنه ومن الفقهاء األوزاعي ألن مطلق أمر اهللا تعاىل بالوضوء يف قوله قال من الصحابة عمر بن اخلطاب ر
يقتضي الفور والتعجيل وذلك مينع من التأجيل وألن النيب صلى ] ٦: املائدة[} فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم وَأَْيِدَيكُْم{: تعاىل

يعين مبثله يف الوالء وروى " منه صالة إال بههذا وضوء من ال يقبل اهللا : "اهللا عليه وسلم توضأ على الوالء مث قال
: جابر عن عمر رضي اهللا عنه أن رجال توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

فرجع مث صلىوأما الناسي والعجز فال جتب املوالة يف حقهما وحينئذ إذا فرق ناسيا أو " ارجع فأحسن وضوءك"
مطلقا سواء طال أم ال لكن الناسي يبين بنية جديدة وأما العاجز فال حيتاج لتجديد نيته أنظر عاجزا فإنه يبين 

  .٣٩/٢٣٧املوسوعة الفقهية 

تشمله كالفضائل وصفة النية أن يقصد بقلبه عند شروعه يف غسل يديه اإلتيان بسنن الوضوء السابقة على نية 
ما : ن ينبغي ذكره لتوقف املشروط على شرطه وهي ثالثة أقسامٍمل ينبه أيًضا على شروط الوضوء وكا: الفرضالثاين

هو شرط يف الوجوب والصحة، وما هو شرط يف الوجوب فقط، وما هو شرط يف الصحة فقط، فاألول مخسة 
العقل وبلوغ دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقطع احليض والنفاس ووجود الكايف من املطلقوالثاين ستة : أشياء
ول وقت الصالة احلاضرة أو تذكر الفائتة والبلوغ وعدم اإلكراه على تركه وعدم النوم وعدم السهو دخ: أشياء



اإلسالم ولو حكًما كوضوء من أمجع بقلبه : عن العبادة املطلوب هلا الوضوء والشك يف احلدثوالثالث ثالثة أشياء
تلبس باملنايف حال فعل الطهارة، واملراد على اإلسالم مث أسلم بعد ذلك وعدم احلائل على حمل الطهارة وعدم ال

بشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب، وبشرط الصحة ما تتوقف عليه الصحة، وال يصح تفسري شرط الوجوب 
مبا ال يطلب من الشخص حتصيله وشرط الصحة مبا يطلب منه حتصيله لئال يشكل اجتماعهما، واألوىل يف التعبري 

ل وضوء الصبيوملا فرغ من بيان ما هو سنة وما هو فريضة من الوضوء، شرع يف إبدال الوجوب بالطلب ليتناو
أو "موجبٍ للوضوء " فمن قام إىل وضوٍء من نومٍ: "صفته على الوجه األكمل الشتماهلا على السنن والفضائل فقال

" يبدأ فيسمي اهللا"نه إ: وهو ابن حبيبٍ واألهبري وروي عن مالٍك أيًضا" فقد قال بعض العلماء"من موجباته " غريه
عند " ومل يره بعضهم من األمر املعروف"الرمحن الرحيم على جهة االستحباب: بسم اهللا، وزاد بعضهم: بأن يقول

السلف بل جعله من الفعل املنكر أي مكروهويف املسألة ثالث رواياٍت عن اإلمام أشهرها ما صدر به واقتصر عليه 
: وتسمية والدليل على طلبها ما يف مسلمٍ من قوله صلى اهللا عليه وسلم: ضوءالعالمة خليل حيث قال يف فضائل الو

من فضائل الوضوء " و"ظاهر احلديث الوجوب : بل قال ابن عبد السالم ١" ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه"
وتيمن : قال خليل" لهله يف تناو"أي أسهل " أمكن"إن كان مفتوحًا؛ ألنه " على ميينه"موضوًعا " كون اإلناء"أيًضا 

  بعد وضع اإلناء على ما هو أمكن له يسن له" و"أعضاٍء وإناٍء إن فتح 
  ـــــــ

، ٢٥والترمذي حديث  ١٠١يف التسمية على الوضوء حديث : أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: صحيح ١
  .٧٥١٤وانظر صحيح اجلامع حديث  ٩٤٠٨حديث ، ٢/٤١٨وأمحد ، ٣٩٧وابن ماجه حديث 

" ثالثًا"حيث كان ميكن اإلفراغ منه على ما بينا سابقًا " قبل أن يدخلهما يف اإلناء"إىل كوعيه " يبدأ فيغسل يديه"ن أ
تعبًدا مبطلقٍ ونيٍة ولو نظيفتني، ويستحب غسل كل يٍد على حدهتا ويدلكها وخيللها كغسل الفرض، وهذا الذي 

أو " فإن كان قد بال أو تغوط: "جاء، وأما غريه فأشار له بقولهيبدأ بغسل يديه هو من مل حيصل منه ما يوجب االستن
  "قبل غسل يديه " منه"املخرج " غسل ذلك"أمذي 

أي يغسل يديه لكوعيه قبل إدخاهلما يف اإلناء على حنو ما بينا سابقًا، " توضأ"بعد غسل األذى الذي خرج منه " مث
يدخل يده يف اإلناء ليأخذ املاء "بعد غسل يديه لكوعيه " مث. "فاملراد الوضوء اللغوي أو أن املراد يشرع يتوضأ

ظاهر كالمه أن " ثالثًا من غرفٍة واحدةٍ إن شاء أو من ثالث غرفاٍت. "به على جهة السنية كما تقدم" فيمضمض فاه
ة الصفتني يف الفضل سواء وليس كذلك، بل الراجح أن الثانية أفضل كما يأيت يف قوله والنهاية أحسن، والغرف
وإن : "بالفتح املرة وبالضم اسم للمغروف منه وقيل غري ذلكوملا كان يستحب أو يسن االستياك عند املضمضة قال

أي مستحب وإمنا قلنا مع عدم وجود شيٍء إخل إشارةً إىل أن األفضل االستياك " استاك بأصبعه فحسن مرغب فيه
لوال أن : "ه سنة حلثه صلى اهللا عليه وسلم عليه بقولهبغري األصبع عند وجود الغري، واستظهر اإلمام ابن عرفة أن

ويستاك عند املرة األوىل أو غريها، وكما يطلب عند الوضوء  ١" أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالٍة
يطلب عند الصالة وعند قراءة القرآن وعند االنتباه من النوم وعند كثرة الكالم، بل يتأكد طلبه وصفته أن يكون 

اجلانب األمين أولًا طولًا يف اللسان وعرًضا يف األسنان، وأحسن ما يستاك به األراك كان رطًبا أو يابًسا إال يف  يف
حق الصائم فيكره له األخضر وال يستاك بعود الرمان والرحيان لتحريكهما عرق اجلذام، وال بالقصب الفارسي ألنه 

وال باجملهول خمافة كونه من احملذر منه، ويستاك ال حبضرة الناس يورث األكلة والربص، وال بعود الشعري واحللفاء 
وال يف مسجدٍ خيفة خروج شيٍء من أسنانه وقدره شرب ال أزيد فإن الزائد يركب عليه الشيطان، وحكمة 



مشروعيته تطييب رائحة الفم للملك ألنه يدنو من فم الشخص عند قراءته، وألنه يذهب حفر األسنان وجيلو البصر 
شد اللثة وينقي بالبلغم ويرضي الرب ويزيد يف حسنات الصالة ويصح به اجلسد ويذكر الشهادة عند املوت وي

  عكس احلشيشةـــــــ
: ومسلم كتاب الطهارة باب. ٨٨٧السواك يوم اجلمعة حديث : أخرجه البخاري كتاب اجلمعة باب: صحيح ١

وابن ماجه حديث ، ٧والنسائي حديث ، ٢٢والترمذي حديث ، ٤٧وأبو داود حديث ، ٢٥٢السواك حديث 
٢٨٧.  

علم مما ذكرنا أن حكمه األصلي الندب أو السنة، وقد يعرض له الوجوب كإزالة ما يوجب بقاؤه التخلف ": تنبيه"
عن صالة اجلمعة لواله، وقد تعرض حرمته كاالستياك باجلوز يف زمن الصوم، وقد تعرض كراهته كاالستياك بالعود 

وجاز سواك : ويكون مباًحا بعد الزوال للصائم على ما أجاب به بعض الشيوخ عن قول خليلٍاألخضر للصائم، 
كل النهارمث يستنشق بأنفه املاء ويستنثره ثالثًا جيعل يده على أنفه كامتخاطه وجيزئه أقل من ثالثٍ يف املضمضة 

أي " يستنشق بأنفه املاء"يسن أن  بعد املضمضة" مث. "واالستنشاق وله مجع ذلك يف غرفٍة واحدٍة والنهاية أحسن
راجع " ثالثًا"أي يطرحه بنفسه إىل خارج أنفه " يستنثره"يسن أن " و"يدخله فيه وجيذبه بنفسه إىل داخل أنفه 

أي إهبامه وسبابته من " جيعل يده"يستحب يف حال االستنثار أن " و. "لالستنشاق ويلزم منه أن االستنثار كذلك
أي كما يستحب له مسك أنفه بيسراه يف حال امتخاطه، فالتشبيه يف احلكم والصفة، " طهعلى أنفه كامتخا"يسراه 

إن : ويكره أن يستنثر أو ميتخط من غري وضع يده أو مع وضع ميناه مع وجود يسراه ألنه كامتخاط احلماروقيل
يتوهم أن ما دون الثالث ال وملا قدم أن املضمضة واالستنشاق يكونان ثالثًا ثالثًا خشي أن . الوضع من متام السنة
ومفهوم قوله يف " أقل من ثالثٍ يف املضمضة واالستنشاق"يف حصول السنة " وجيزئه: "حتصل به السنة فقال

املضمضة واالستنشاق أن غسل اليدين للكوعني ال حتصل السنة فيهما إال بالثالث وهو ظاهر خليلٍ واحلديث وقد 
أنه صلى اهللا عليه وسلم توضأ مرةً مرةً "ى حصول السنة بأقل من ثالٍث والدليل عل. علمت ما فيه مع ما قدمنا
، ويؤخذ من تعبريه اإلجزاء فيما دون الثالث أن األفضل الثالث وهو كذلك، وقد ذكرنا "ومرتني مرتني وثالثًا ثالثًا

ىت مبرٍة والتثليث أن غسل اليدين للكوعني ثالث واملأخوذ من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم أن السنة حتصل ح
مستحب، وملا ذكر ما يعلم منه أن الثالث أفضل، بني هنا كون األفضل فعل الثالث من غرفٍة أو من ثالث غرفاتٍ 

يتمضمض منها ثالثًا على الوالء مث " يف غرفٍة واحدٍة"املذكور من املضمضة واالستنشاق " وله مجع ذلك: "بقوله
تمضمض منها مرةً مث يستنشق مرةً وهكذا، ولكن الصفة األوىل أفضل يستنشق ثالثًا على الوالء، ويصح أن ي

أي أفضل وهي أن يتمضمض من ثالٍث ويستنشق من ثالٍث، قال " النهاية أحسن"لكن " و"للسالمة من التنكيس
وفعلهما بست أفضل وجاز أو أحدمها بغرفٍة، فتلخص أن السنة حتصل مبرٍة ولكن يكره االقتصار : العالمة خليل

ى املرة الواحدة، وأن األحسنية املشار إليها بقوله والنهاية أحسن بني الثالث واالثنتني ألن املرة الواحدة ال حسن عل
  .فيها الكراهة االقتصار عليها

وبالغ مفطر وحقيقتها إدارة املاء : قال خليل. يستحب للمتوضئ املبالغة يف املضمضة واالستنشاق: األول" تنبيهان"
يف املضمضة ويف االستنشاق جذب املاء ألقصى األنف، ولذلك كرهت للصائم خيفة أن يسبقه  يف أقصى احللق

ال يقال كان مقتضى قوة الفرائض على السنن تقدميها على السنن فلماذا قدمت السنن على : شيء إىل حلقهالثاين
عليه وسلم والختبار حال املاء  إمنا قدمت تلك السنن على الفرائض اقتداًء بالنيب صلى اهللا: الفرائض؟ ألنا نقول



ألن بتقدمي اليدين يعرف لون املاء، وباملضمضة يعرف حال طعم املاء، وباالستنشاق يعرف ريح املاءمث شرع يف 
بيده "يأخذه " يأخذ املاء إن شاء بيديه مجيًعا وإن شاء"بعد االستنثار " مث: "الكالم على صفة فعل الفرائض بقوله

ينقله إىل وجهه فيفرغه "بعد تفريغه يف يديه " يف يديه مجيًعا مث"أي يصريه " فيجعله"ا أسهل ألن األخذ هب" اليمىن
إن قدر وإال استناب كما صرحوا به يف الغسل، وهذه " بيديه"أي لوجهه أي دالكًا له " غاسلًا له"حالة كونه " عليه

ه أنه ال يشترط مقارنة الدلك للصب هي الفريضة األوىل من فرائض الوضوء وهي غسل الوجه، ويستفاد من كالم
وهو املعتمد وإن كان األكمل املقارنة، واملراد بيديه باطن كفيه ألن الدلك يف الوضوء إمنا يكون هبما، فال جيزي 

الدلك بظاهر كفه وال مبرفقه مع إمكانه بباطن كفه، وأحرى غريمها إال يف دلك إحدى الرجلني باألخرى فإنه جيزئ 
رمبا يتوهم من : األول" تنبيهات"قاسم، وقيدنا بالوضوء ألن الغسل جيوز فيه دلك األعضاء ببعضهاعلى قول ابن ال
ينقله إىل وجهه شرطية نقل املاء إىل العضو وليس كذلك، إمنا الشرط إيصال املاء إىل العضو، ولذا لو : قول املصنف

ترط النقل يف مسح الرأس إذا أريد مسحه، وأما غسل عضًوا من املطر عند نزوله أو من ماء امليزاب لكفى، وإمنا يش
وال بد من نقل املاء إىل مسح : لو قصد غسله نيابةً عن مسحه لكان كبقية األعضاءقال األجهوري يف شرح خليلٍ

الرأس، فلو نزل على رأسه مطر يسري ومسح به ال جيزئه، وأما لو غسل رأسه فال جيب نقل املاء إىل الغسل، بل لو 
سه مطر كثري فغسل رأسه أجزأه ألن النقل للمسح ال للغسل، ومن النقل مالقاة املطر بيده مث ميسح نزل على رأ

يفرغه عليه أنه لو أرسل املاء من يده ومسح وجهه ببلل يديه مل جيزه وهو كذلك، ويفهم من : رأسه، ويفهم من قوله
  تعبريه يفرغه أنه ال يلطم وجهه باملاء بقوٍة كما يفعله النساء

نه منهي عنه وإن أجزأ حيث عم، وفسرنا الغسل بالدلك تنبيًها على أن الدلك واجب لنفسه حىت يسمى الفعل فإ
: غسلًا ألنه شرط يف حقيقة الغسل عند مالكٍ أخذًا من قوله عليه الصالة والسالم لعائشة رضي اهللا تعاىل عنها

أفهم قوله بيديه أنه : لوضوء والغساللثاينواألمر للوجوب، وال فرق على املذهب بني ا" وادلكي جسدك بيدك"
جيب على اإلنسان أن يوضئ نفسه، وال جيوز له االستنابة على فعله أو على الدلك فقط إال من ضرورٍة فيجوز، بل 

جيب على حنو األقطع استنابة من يوضئه أو يدلك له إن قدر على االستنابة والنية من املستنيب، فلو استناب على 
لو أكره : املعتمد منهما عدم إجزاء االستنابة على صب املاء فيجوزالثالث: لى الدلك اختياًرا فقوالنالوضوء أو ع

شخص على فعل الوضوء فإن مل يستطع الدفع عن نفسه ال جيزئه هذا الوضوء لعقد النية، وأما إن استطاع املخالفة 
فعله عند العجز عن املخالفة فيما يظهر إذا كان  وفعله مع اإلكراه أجزأه حيث وجدت النية، كما أنه جيزئه إذا نوى

الدلك واقًعا من املكره بالفتح، وأما إن كان الدلك واقًعا من املكره بالكسر فال يصح الوضوء على املشهور من أن 
 االستنابة فيه ال تصح إال عند الضرورة ككونه ذا آفٍة أو عليلًا كما قال ابن رشٍد، وبقي ما لو أكره شخص شخًصا
: على ترك الدلك ومكنه من فعل الوضوء، والظاهر بل املتعني صحة وضوئه ألن الدلك إمنا جيب عند القدرةالرابع

لو وكل مجاعةً لعذرٍ فوضوءه مجلةً واحدةً لصح وضوءه حيث نواه لعدم فرضية الترتيب عندنا على املذهب، إال أنه 
. ده مع البعد ألجل سنية الترتيب بني فرائض الوضوءتنكيس حكًما فيسن إعادة املنكس مع ما بعده بالقرب وح

وترتيب سننه أو مع فرائضه فيعاد املنكس وحده إن بعد جبفاٍف وإال مع تابعه، ويستحب أن يكون : قال خليل
ليسيل املاء على مجيع الوجه، وألن املستحب يف الطهارة االبتداء بأول " من أعلى جبهته"تفريغ املاء والغسل 

إن ابتدأ من أسفلها أجزأه وبئس ما صنع، فإن كان عاملًا علم وإن كان جاهلًا علم، واجلبهة ما ارتفع عن األعضاء، ف
احلاجبني إىل مبدإ الرأس مما يصيب األرض يف حال السجود، واجلبينان ما أحاط هبا مييًنا ومشالًا، والعارضان صفحتا 



اجلبهة واجلبينان والعارضان والعنفقة وأهداب العني : اينقال الفاكه. اخلد والعذران الشعر النابت على العارضني
  والشارب كل ذلك من الوجه، فالشعر الكثيف يغسل ظاهره وال جيب إيصال املاء إىل البشرة وقيل جيب

" حد منابت شعر رأسه"أعلى اجلبهة هو " و" ١وما كان خفيفًا جيب فيه إيصال املاء إىل البشرة وهو حقيقة التخليل
والذقن جممع اللحيني بفتح الالم وسكون احلاء وهو ما حتت العنفقة وهذا " إىل طرف ذقنه"وينتهي الغسل املعتاد 

دور وجهه كله من حد "إىل منتهى " و"فيمن ال حلية له، وأما من له حلية فينهي غسله إىل آخر حليته ولو طالت 
ن الوجه حده طولًا من منابت شعر الرأس واحلاصل أ"صدغيه"أي مع " إىل"وهو ما حتت األضراس " عظمات حلييه

املعتاد إىل منتهى الذقن أو اللحية، وحده عرًضا من وتد األذن إىل وتد األذن األخرى، واملصنف بني حده طولًا 
من حد عظمات حلييه إىل صدغيه، فهو كقول خليلٍ ما بني : من أعلى اجلبهة، إىل طرف ذقنه، وعرًضا بقوله: بقوله

شعر الرأس املعتاد والذقن، والصدغان تثنية صدغٍ بضم الصاد املهملة والدال املهملة الساكنة  األذنني ومنابت
والغني املعجمة وهو ما بني األذن والعني فيجب غسله على املشهور، فإىل يف كالم املصنف مبعىن مع كما بينا، 

ر رأسه عن املنبت املعتاد لغالب وبشرط املعتاد يدخل األغم وخيرج األصلع، فيجب على األغم وهو ما نزل شع
  الناس غسل ما نزل عن

  ـــــــ
خلل الرجل حليته إذا أوصل املاء : تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلني يقال: التخليل لغة يأيت مبعان منها ١

لل الشخص خ: إىل خالهلا وهو البشرة اليت بني الشعر وأصله من إدخال الشيء يف خالل الشيء وهو وسطه ويقال
جعلته خالويستعمل الفقهاء كلمة التخليل : إذا أخرج ما يبقى من املأكول بينها وخللت النبيذ ختليال: أسنانه ختليال

يسن لغري احملرم ختليل اللحية : ختليل اللحية الكثيفة يف الوضوء١١/٥٠هبذه املعاين اللغوية أنظر املوسوعة الفقهية 
شافعية واحلنابلة وهو قول أيب يوسف من احلنفية وقول للمالكية وذلك للحديث الكثيفة يف الوضوء عند كل من ال

وفعله ابن عمر وابن عباس وأنس واحلسن رضي " كان إذا توضأ خلل حليته"الوارد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واألدلة ترجحه ورجح يف املبسوط قول أيب يوسف : هو فضيلةقال ابن عابدين: اهللا عنهم وقال أبو حنيفة وحممد

أهـوقد ورد الترخيص يف ترك التخليل عن ابن عمر واحلسن ابن علي وطاووس والنخعي وغريهم . وهو الصواب
إن اهللا تعاىل أمر بغسل الوجه ومل يأمر بالتخليل وإن أكثر من حكى وضوء النيب صلى اهللا عليه : وقال من مل يوجبه

التخليل مكروه وهو : ا فلو كان واجبا ملا أخل هبويف قول للمالكيةوسلم مل حيك أنه خلل حليته مع أنه كان كثيفه
حترك اللحية من غري ختليلوالقول الثالث للمالكية وهو قول : الراجح عندهم على ظاهر ما يف املدونة من قول مالك

وا عن أمحد التخليل واجب والتخليل عند من قال به يكون مع غسل الوجه إال أن احلنابلة نقل: إسحاق بن راهويه
أن التخليل يكون مع غسل الوجه أو إن شاء مع مسح الرأس وصفته على ما يف شرح منتهى اإلرادات أن يأخذ 

كفا من ماء يضعه من حتتها فيخللها بأصابعه مشتبكة أو يضعه من جانبها وحيركها به أنظر املوسوعة الفقهية 
٢٣٠، ٣٥/٢٢٩.  

احنسر شعر رأسه خارًجا عن احملل املعتاد، وهذا ال ينايف أنه يطلب من  املبدأ املعتاد، ويسقط عن األصلع وهو من
قد ذكرنا ": تنبيه"املتوضئ إدخال جزٍء من الرأس ليتحقق استيعاب الوجه، ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

العذار واألذن وهو الشعر النابت على العارض وهو صفحة اخلد جيب غسله ولو مل يعلم حكم ما بني  ١أن العذار
وجوب غسله مطلقًا، عدم وجوبه مطلقًا، الوجوب على األمر : من البياض الكائن فوق وتد األذن وفيه أربعة أقوالٍ



أن ما بني األذن : وعدمه لصاحب اللحية، والرابع سنية غسله، واملشهور األول وهو وجوب غسله مطلقًاواحلاصل
هو ما فوق العظم الناتئ ففرضه املسح وبعضه من الوجه وهو العظم والعني وهو املسمى بالصدغ بعضه من الرأس و

الناتئ فأسفل فيجب غسله، هذا حكم احملل املشغول بالشعر، وأما البياض الكائن فيه فما بني الشعر واألذن مما فوق 
أما ما نزل عن و. العظم الناتئ وفوق وتد األذن فذكر ابن العريب أن غسله سنة وهو أحد األقوال األربعة السابقة

العظم الناتئ مما حتت وتد األذن فهذا جيب غسله كما جيب غسل الوتدين لتحقق االستيعابوملا فرغ من بيان حد 
مير يديه على ما "جيب عليه أن " و: "الوجه طولًا وعرًضا نبه هنا على وجوب تتبع أماكن يبعد عنها املاء غالًبا بقوله

جيب عليه أيًضا أن ميرمها على " و"يعمه املاء ال داخل العني ألنه من الباطن  حىت" من ظاهر أجفانه"أي غاب " غار
وهي التكاميش اليت تكون فيها عند كربه غالًبا، وهذا إن مل يكن عليه مشقة يف ذلك ما ذكر، وإال " أسارير جبهته"

املاء إليه ودلكه إن  وجب إيصال املاء ويسقط الدلك، ومثل ذلك لو كان يف وجهه حمل غائر لوجب عليه إيصال
واملارن ما الن من " حتت مارنه من ظاهر أنفٍه"جيب عليه أيًضا أن ميرمها على ما " و"أمكن وإال يف إيصال املاء إليه

األنف والذي حتته هو ما بني املنخرين وهو املسمى بالوترة ألن املاء ينحدر عنها، فإن مل يدلكها بيده تصري ملعةًقال 
ة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه، واملراد بالغسل إيصال املاء مع الدلك، وملا كان الغسل الفرض فيضل الوتر: خليل

أي على الصفة املتقدمة من تعميم الوجه باملاء وإمرار " يغسل وجهه هكذا: "حيصل باملرة بني ما هو األكمل بقوله
  اليد على

  ـــــــ
  .٣٠٧ذي األذن أنظر معجم لغة الفقهاء بكسر العني مجع عذر موضع الشعر الذي حيا: العذار ١

لكن اليت تعم العضو هي الفرض وكل واحدٍة مما بعدها فضيلة فيعم اعتقاده أن ما " ثالثًا"العضو مع املاء أو بعده 
زاد على املسبغة فضيلة وال يزيد على الثالث احملققات، وأما لو شك يف غسلٍة هل هي رابعة أو ثالثة؟ ففي كراهتها 

أنه " ينقل املاء إليه"والن خبالف الرابعة احملققة ففي منعها وكراهتها قوالن إال لنحو تدف أو تنظٍف، ومعىن وندهبا ق
جيب عليه أن " و"يغسل وجهه: يوصله إليه ملا مر من أن النقل ال يشترط إال يف املسح وهذا مستغًنى عنه بقوله

لدفع الشعر ملا "إذ لو مل يفعل ذلك مل يعمها املاء " ها املاءغسل وجهه بكفيه ليداخل"حال " يف"الكثيفة " حيرك حليته"
مشهور " ختليلها يف الوضوء يف"وجوًبا وال ندًبا " وليس عليه: "وملا كان التحريك غري التخليل قال" يالقيه من املاء

سلم توضأ مرةً مرةً أنه صلى اهللا عليه و"بل ظاهر املدونة كراهة ختليلها، والدليل على سقوط ختليلها " قول مالٍك"
وجوب ختليلها، وعن ابن حبيبٍ وأصحاب : وعن مالٍك" وكانت حليته كثيفةً وال يصل املاء إىل بشرته مبرٍة واحدٍة

والقول : هو ظاهر كالم املصنف ألنه إمنا نفى الوجوب، قال يف البيان: استحباب ختليلها، وقال ابن العريب: الشافعي
منتهيا إىل " "أن جيري عليها يديه باملاء"إذا مل جيب عليه ختليل الكثيفة فيجب عليه " و"باالستحباب أظهر األقوال

وإن طالت على املشهور، ومفهوم قوله يف الوضوء أنه جيب عليه ختليلها يف الغسل قولًا واحًدا لقوله صلى " آخرها
الكثيفة ألن اخلفيفة جيب ختليلها  وقيد ١" خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن حتت كل شعرٍة جنابة"اهللا عليه وسلم 

حىت يف الوضوء، وعلم مما قررنا الفرق بني التحريك والتخليل إذ التحريك ضم الشعر بعضه إىل بعضٍ مع حتريكه 
ليداخله املاء وهذا عام يف الكثيفة واخلفيفة، والتخليل إيصال املاء إىل البشرةواملرأة كالرجل يف وجوب ختليل 

بتحريك الكثيفة على املعتمد ألن النساء شقائق الرجال، وهذا ال ينايف أنه جيب عليها حلق حليتها اخلفيفة واالكتفاء 
ألهنا جيب عليها التزين للرجل، ويقاس على شعر اللحية احلاجب واهلدب والشارب، وأفهم قول املصنف جيري 

عدم دخول ما حتت الذقن يف  ال خالف يف: عليها يديه أنه ال جيب عليه غسل ما حتتهاقال سيدي أمحد زروق



اخلطاب ألنه ليس بوجٍه ورأيت شيخ املالكية نور الدين السنهوري وهو من العلماء العاملني يفعله فال أدريه لورعٍ 
  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا"ورد يف حديٍث رواه أبو داود وغريه : قلت: أو غريه انتهىقال الشاذيل

  ـــــــ
وابن ، ١٠٦والترمذي حديث  ٢٤٨يف الغسل من اجلنابة حديث : و داود كتاب الطهارة بابضعيف أخرجه أب ١

  .١٨٤٧وانظر ضعيف اجلامع  ٥٩٧ماجه حديث 

وما ورد من احلديث املذكور حممول عند : قال القرايف ١"توضأ أخذ كفا من ماٍء فأدخله حتت حنكه فخلل به حليته
التخصيص حيتاج إىل دليلٍ : طلقًا حبسب اللفظ ال يعم كل وضوٍء وأقولمالٍك على وضوء اجلنابة، فإنه وإن كان م
اللهم : ويستحب أن يقول عند غسل وجهه: قال األقفهسي": خامتة"فإن ثبت عن الشارع فال إشكال وإال جاز

بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، وال تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك، إنك على كل 
يغسل "بعد الفراغ من غسل الوجه وهو أول الفرائض القرآنية ينتقل إىل ثانيها وهو غسل اليدين " مث"قديرشيٍء 

أي بباطن كفها " بيده اليسرى"أي يدلكها " يفيض عليها املاء ويعركها"وصفة غسلها أن " يده اليمىن ثالثًا أو اثنتني
بأن يدخل " خيلل أصابع يديه بعضها ببعضٍ"ب عليه أن جي" و"مبتدئًا من أوهلا كما هو املطلوب يف غسل كل عضوٍ 

اإلدخال من الباطن تشبيك وهو : أصابع إحدامها بني أصابع األخرى سواء أدخل من الظاهر أو الباطنوال يقال
الكراهة يف الصالة ال يف غريها قاله األجهوري، وقال بعضهم بكراهة التشبيك حىت يف الوضوء : مكروه، ألنا نقول

فهذا " إذا توضأ أحدكم فال يشبك بني أصابعه: "ل حبديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالواستد
تصريح بالنهي يف الوضوء، وما أدري ما رد به الشيخ على من قال بكراهة التشبيك حىت يف الوضوء مع وجود هذا 

وجوبًا " ويبلغ فيهما"املتقدمة يف غسل اليمىن أي كالصفة " يغسل يده اليسرى كذلك"بعد غسل اليمىن " مث"احلديث
بفتح امليم وكسر الفاء وبكسر امليم وفتح الفاء، وملا كان املغيا بإىل أصله اخلروج وهو هنا " بالغسل إىل املرفقني"

وهو جارٍ على قاعدة اللغويني من أن الغاية إذا كانت من أجزاء املغيا تدخل فيه " يدخلهما يف غسله: "داخل قال
ألن الليل ليس جزًءا من النهار، } أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{كبعت الثوب من طرفه إىل طرفه فيدخل الطرفان خبالف 

غايةً إىل املغسولوأما لو جعل غايةً للمتروك ] ٦: املائدة[} إِلَى الَْمَراِفقِ{: وهذا كله حيث جعل قوله يف اآلية
لوا وجوهكم واتركوا من آباطكم إىل املرافق، وما قدمه من وجوب غسل املرفقني واغس: الستقام اخلروج، ولتقدير

  هو املعتمد، ومقابله البن نافعٍ
  ـــــــ

  .٤٦٩٦وانظر صحيح اجلامع  ١٤٥ختليل اللحية حديث : أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: صحيح ١

وليس "الفرض " حد الغسل"أي إىل املرفقني " اوقيل ينتهي إليهم: "وأشهب ال جيب غسلهما وإليه اإلشارة بقوله
أحوط لزوال تكلف "أي الغسل على جهة الندب ألنه " إدخاهلما فيه"إمنا " و"أي يف الغسل " بواجبٍ إدخاهلما فيه

لزوال تكلف التحديد علةً لسقوط : وإدخاهلما إخل من مجلة القيل، ويكون قوله: وهذا بناًء على أن قوله" التحديد
املرفقني ال علةً لالحتياط، ألن طلب االحتياط تشديد ال ختفيف فال يناسب قوله لزوال إخل، وحيتمل  وجوب غسل

أنه ليس من متام القيل وإمنا هو قول ثالث جيعل غسلهما من باب ما ال يتم غسل الواجب إال به حيث خيالف 
ف من أنه داخل يف الفرض، ثانيهما سقوطه أوهلا ما صدر به املصن: األولفيتخلص أن يف غسل املرفقني ثالثة أقوالٍ

من الفرض وإمنا يستحب غسله، ثالثها أنه واجب لغريه، هذا ملخص كالم شراحه، وسبب تكلف التحديد عدم 



معرفة غاية الغسل يف اليدين بسبب اإلتيان يف اآلية بإىل احملتملة يف اجلملة دخول الغاية يف املغيا وعدم 
يان املصنف بثم إشارة إىل أن غسل اليدين مرتب مع غسل الوجه على جهة السنية وأما إت: األول" تنبيهات"دخوهلا

يغسل يديه ثالثًا أو اثنني، إشارةً إىل أن الفرض ال : تقدمي اليد اليمىن على اليسرى فهو على جهة االستحباب وقال
وجزم بالتثليث يف الرجلني يتوقف على الثالثة بل حيصل مبرٍة حيث عمت العضو، وإمنا خري يف جانب اليدين 

والوجه ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان يف بعض األحيان يغسل الوجه ثالثًا واليدين مرتني، ووجه فعله صلى اهللا 
قال خليل يف الفضائل . عليه وسلم أن يف الوجه مغابن وجوانب والرجالن حمل األقذار، وباجلملة الزائد مستحب

طعت يده لوجب عليه غسل ما بقي منها من الفرض، ومثله لو خلقت ناقصةً ولو مل لو ق: وشفع غسله وتثليثهالثاين
يوجد له إال كف مبنكبه كما جيب عليه غسل الزائدة حيث كانت مبرفقٍ مطلقًا أو مبحل الفرض ال إن كانت بغريه 

ن وصلت حملل إ: وال مرفق هلا فال جيب غسلهما ولو اتصلت مبحل الفرض على حبث األجهوري، وقال السنهوري
الفرض وجب غسل احملاذي للفرض منها ال إن مل تصل إليه، وما جرى يف اليدين جيري يف الرجلني، وأما لو وجد 
شخص من النصف األعلى على صورة رجلني واألسفل صورة واحٍد لوجب غسل وجهيه واألربعة أيٍد على جهة 

فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى {: أليدي يف عمومالفرضية، ألن االقتصار على البعض حتكم ولدخول الوجهني وا
  لو كشط جلد الوجه أو الذراع بعد الوضوء مل جيب عليه غسل موضع اجللد ألنه: الثالث]٦: املائدة[} الْمََراِفقِ

قًا يف ليس كاجلبرية، وأما لو انتقضت طهارته بعد ذلك لوجب عليه غسل موضع اجللد، وكذا اجللد إن كان معل
لو كان باليد خامت : حمل الفرض ال إن خرج عنه فال جيب غسله وإمنا يغسل حمله وجيري مثل ذلك يف الرجلينالرابع

أو سوار ال جيب نزعه إن كان ألنثى مطلقًا وإن كان ضيقًا أو ذهبا، وإن كان لذكرٍ وجب نزعه إن كان جمرًما 
بسه لزينٍة، وظاهر حبث األجهوري وجوب نزعه ولو اتسع، كخامت ذهبٍ أو فضةٍ أزيد من درمهني أو تعدد أو ل

ومقتضى حبث السنهوري االكتفاء بتحريك الواسع، وأما املباح أو املكروه كخامت احلديد والرصاص أو اخلشب أو 
جيب على املتوضئ تتبع عقد أصابعه : العظم فال بد من نزعه إن كان ضيقًا ويكفي حتريكه إن كان واسًعااخلامس

ها كما يتتبع أسارير جبهته باملاء والدلك، وأن حيين كفه ويغسل ظاهره باألخرى وجيمع رءوس أصابعه ورءوس
وحيكها على كفه، وال يلزمه إزالة ما حتت أظافره من األوساخ إال أن خيرج عن املعتاد فيجب عليه إزالته، كما جيب 

اللهم أعطين : أن يقول عند غسله يده اليمىن يستحب: قال األقفهسي" خامتة"عليه قلم ظفره الساتر حملل الفرض
وأعوذ بك أن تعطيين كتايب بشمايل أو من وراء : كتايب بيميين وحاسبين حساًبا يسًريا، وعند غسل اليسرى

إن شاء " يأخذ املاء بيده اليمىن"بعد الفراغ من غسل اليدين ينتقل إىل الفرض الثالث وهو مسح الرأس " مث"ظهري
وقولنا إن شاء ألن " ميسح هبما رأسه"بعد صريورته يف يسراه وإرساله منها " ن يده اليسرى مثفيفرغه على باط"

احلال أنه " و"املعتاد " يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه"مالكًا أجاز أخذه بيديه مًعا وصفة املسح الكاملة أن 
بعد تلك " على رأسه وجعل إهبامه يف صدغيه مثبعضها ببعضٍ "سوى إهباميه " أطراف أصابع يديه"أي مجع " قد قرن"

" إىل طرف شعر رأسه مما يلي قفاه مث يردمها إىل حيث بدأ"هبما مجيع الرأس منتهيا " يذهب بيديه ماسحًا"اهليئة 
ويأخذ بإهباميه خلف أذنيه إىل صدغيه وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه واألول أحسن ولو أدخل يديه يف اإلناء 

" خلف أذنيه إىل صدغيه"أي مير هبما " يأخذ بإهباميه"جيب عليه أن " و"ا مبلولتني ومسح هبما رأسه أجزأه، مث رفعهم
الصدغ ما فوق العظم حبلقه : أي مع صدغيه ألهنما من الرأس ومها ما بني األذن والعني مما فوق العظمقال الباجي

بني األذن والعني وهو املسمى بالصدغ بعضه من الرأس احملرم وما دون العذار، وقدمنا عند بيان حد الوجه أن ما 
  ميسح هو ما فوق العظم الناتئ وبعضه من الوجه وهو العظم الناتئ فأسفل فيجب غسله، هذا حكم احملل املشغول



بالشعر، وأما ما بني األذن والعني من البياض فالذي فوق وتد األذن فيه أربعة أقوالٍ، والذي حتته جيب غسله كما 
غسل الوتد، ومبا ذكرنا ظهر لك وجه كون إىل مبعىن مع، وال يصح بقاؤها على باهبا ألن املغيا هبا خارج،  جيب

ومنتهى املسح يف الصدغ منبت شعر العظم الناتئ، خالفًا لظاهر كالم خليلٍ املوهم أن مجيع العظم ميسح، نبه على 
دغيه مع املسترخي، واملراد باملسترخي ما طال ومسح ما على اجلمجمة بعظم ص: ذلك األجهوري عند قول خليلٍ

أي عم " وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب: "من الشعر ولو نزل إىل القدم، وملا كانت تلك الصفة غري متعينٍة قال
ألنه صفة فعله صلى اهللا عليه وسلم ألنه أقبل بيديه مث أدبر، واملراد أقبل بيديه " األول أحسن"لكن الفعل " رأسه و"

حالة " ولو أدخل يديه يف اإلناء مث رفعهما: "هة قفاهوملا بني الصفة الكاملة يف أخذ املاء ذكر صفةً أخرى بقولهإىل ج
مل يبني : األول" تنبيهان"وإمنا أجزأ ألن الفرض تعميم الرأس باملسح" مبلولتني ومسح هبما رأسه أجزأه"كوهنما 

املقدم مندوب وأن تعميمه باملسح فرض والرد سنة،  املصنف الفرض من ذلك واملسنون، وحمصله أن البدء من
مل يبني حكم ما لو جفت يده يف أثناء املسح، واحلكم أنه جيب : حيث مل يكن له شعر أو له شعر قصري وإال وجبالثاين

عليه جتديد املاء إن جفت إال قبل متام املسح الواجب وإال كره التجديد، ألن الرد إمنا يسن حيث بقي بعد مسح 
لفرض بلل وإال سقطت سنة الرد، ولذا وقع من عالمة الزمان األجهوري التردد فيما إذا بقي بعض بللٍ ال ميسح ا

يفرغ املاء على سبابتيه "بعد الفراغ من مسح الرأس " مث"مجيع الرأس يف الرد، مث استظهر أنه ميسح مبا بقي من البلل
ه اليسرى مع إهبامها، وما اجتمع يف كف اليسرى يفرغه على سبابة بأن يأخذ املاء بيمينه ويفرغه على سبابت" وإهباميه

ميسح "بعد إحدى الصفتني " يف املاء مث"املذكور من السبابتني واإلهبامني " وإن شاء غمس ذلك"اليمىن مع إهبامها 
، ويكره تتبع وهو ما تقع به املواجهة" وباطنهما"وهو ما يلي الرأس على األصح " ظاهرمها"عل جهة السنية " أذنيه

غضوهنما ألن املسح مبين على التخفيف والتتبع منافٍ له، وصفة املسح كما قدمنا أن جيعل باطن اإلهبامني على 
ظاهر الشحمتني وميرمها وجيعل آخر السبابتني يف الصماخني ووسطهما مالقًيا للباطن دائرين مع اإلهبامني قاله ابن 

  إن: داخل يف مسح األذنني والكل سنة واحدة، وقال اللخميعباسٍ، وهذا صريح يف أن مسح الصماخني 

علم مما ذكرنا أن مسح األذنني سنة وهذا ال نزاع فيه، وإمنا ": تنبيه"مسح الصماخ سنة اتفاقًا فلعله خمالف هلذا
ه اخلالف يف جتديد املاء هلما فالذي مشى عليه خليل يف خمتصره أنه سنة مستقلة، والذي نقله يف توضيحه وعزا

يف مسح " كما ذكرنا"وأذنيها " ومتسح املرأة رأسها: "لألكثر أنه من متام السنةوملا كانت النساء شقائق الرجال قال
بفتح الدال وهو ما استرسل من شعرها على " متسح على دالليها"جيب على املرأة أن " و"الرأس مقداًرا وصفةً 

لو " و"صدغني مما فوق العظم الناتئ ولو طال إىل القدمكما ميسح الرجل شعر ال: وجهها وعلى صدغيها ولو طال
بكسر الواو وهي اخلرقة اليت جتعلها على شعرها لتقيه من الغبار ألنه " ال متسح على الوقاية"كان على شعرها وقاية 

ح حائل فيجب عليها إزالته ومتسح على الشعر، إال أن تكون وضعتها لضرورٍة كصداعٍ أو جراحٍ وال تستطيع املس
أنه "على ما حتتها فيجوز هلا املسح على الوقاية، كالرجل الذي ال يستطيع نزع عمامته فيمسح عليها ملا يف الصحيح 

أي لضرورٍة كانت به، وإذا كان احلائل على بعض الرأس كمل الباقي  ١"صلى اهللا عليه وسلم مسح على عمامته
رأة املسح على الوقاية امللبوسة لغري ضرورٍة، ولو كانت ألن التعميم واجب، وظاهر كالم املصنف أنه ال جيوز للم

عروًسا فيجب عليها نزع ما على شعرها من زينٍة أو غريها، خالفًا ملن رخص للعروس يف سبعة أيامٍ املسح على 
" تدخل يديها من حتت عقاص شعرها يف رجوع يديها يف املسح"جيب على املرأة يف حال مسح رأسها أن " و"احلائل
من اإلدخال والرد فرض لتوقف التعميم عليه، وبعد تعميم رأسها باملسح يسن يف حقها الرد وتدخل يديها وكل 

حتته يف الرد للسنة أيًضا حيث بقي بيديها بلل، وأفهم قوله من حتت عقاص شعرها أنه ال يلزمها حل املعقوص وال 



هما حتته يف رد املسح وظاهره ولو اشتد ضفره وال ينقض ضفر رجلٍ أو امرأٍة ويدخالن يدي: فك املضفورقال خليل
الدليل على وجوب تعميم الرأس باملسح : األول" تنبيهات"حيث مل يكن خبيوٍط كثريٍة وإال وجب نزعها ألهنا حائل

فإن الباء لإللصاق وهو ظاهر يف تعميم الظاهر، وفعله صلى اهللا ] ٦: املائدة[} َواْمَسحُوا بُِرؤُوِسكُْم{: قوله تعاىل
  حني"فإنه : عليه وسلم

  ـــــــ
  .٢٠٥املسح على اخلفني حديث : أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب: صحيح ١

وهذا صريح يف التعميم، وأيًضا احلكم إذا علق باسمٍ مطلقٍ وجب استبقاؤه  ١"مسح رأسه بيديه أقبل هبما وأدبر
سح بعض الرأس ولو الناصية، وقال أبو الفرج يكفي م: وهذا مذهب مالكٍ رضي اهللا تعاىل عنه، وقال اإلمام أشهب

يكفي مسح الثلثني، واختالف األئمة رمحة، فاملرأة اليت تترك الصالة ملشقة : يكفي قدر الثلث، وقال ابن مسلمة
مسح مجيع الرأس وإذا أمرناها مبسح البعض تفعل، فإنه جيب على زوجها هتديدها ولو بالضرب مع ظن إفادته فإن مل 

لو خالف : واحًدا من هؤالء األشياخ، ألن اإلتيان بالعبادة ولو على قولٍ ضعيفٍ أحسن من تركهاالثاينتفعل قلدت 
علم مما ذكرنا وقدمنا أيًضا أن : املتوضئ الواجب يف الرأس وغسلها أجزأ وإن كره أو حرم اإلقدام على ذلكالثالث

ديده ولو من بلل حليته لكن مع الكراهة حيث وجد نقل املاء ال يشترط عندنا إال يف مسح الرأس، واملراد بنقله جت
: لو حلق رأسه بعد مسحها ال يعيد مسح موضعها ولو كان شعرها طويلًا قال خليل: غريه ألنه ماء مستعماللرابع

يغسل "بعد الفراغ من مسح الرأس وهو الفرض الثالث " مث"وال يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، ويف حليته قوالن
على الرفع على ] ٦: املائدة[} وَأَْرُجلَكُْم{: كعبيه الناتئني مبفصلي الساقني ألنه الفرض الرابع لقوله تعاىل مع" رجليه

االبتداء أو النصب عطفًا على وجوهكم وال يشكل قراءة اجلر املقتضية للمسح حلمله على البس اخلف ألنه مل يصح 
" يصب املاء بيده اليمىن على رجله اليمىن"صفة غسلهما أنه عنه صلى اهللا عليه وسلم مسح رجليه إال على اخلف، و

أي دلكًا رفيقًا فال جتب عليه " بيده اليسرى قليلًا قليلًا"أي يدلكها " ويعركها"ويندب كون الصب من أعلى الرجل 
رجلني حمل إزالة األوساخ الغر املتجسدة ألنه حرج، وإمنا أكد الدلك يف الرجلني بقليلٍ دون بقية األعضاء ألن ال

والفرض من ذلك " يوعبهما بذلك ثالثًا"األوساخ، فرمبا كان يتوهم فيهما املبالغة زيادةً على غريمها ويطلب منه أن 
الغسلة األوىل حيث عمت، والثانية مستحبة كالثالثة كما تقدم يف بقية األعضاء على املعتمدين من اخلالف املشار 

  أو املطلوب اإلنقاءـــــــوهل الرجالن كذلك؟ : إليه بقول خليلٍ
يف : ومسلم كتاب الطهارة باب، ١٨٥أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله حديث : صحيح ١

 ٩٧والنسائي ، ٣٠والترمذي حديث ، ١١٨وأبو داود حديث ، ٢٣٥وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث 
  .٤٣٤وابن ماجه حديث 

العرك باليد غري شرٍط بل لو دلك إحدامها باألخرى أجزأ خبالف غريمها كاليدين  ويعركها بيده إخل: قوله": تنبيه"
فال بد من الدلك بباطن الكف عند القدرة على ذلك وهذا حكم الوضوء، وأما الغسل فيجوز دلك بعض األعضاء 

عجز عنه  ببعضها من غري قيٍد، ويفهم من قول املصنف يعركها فرضية الدلك لنفسه وهو املشهور، ولذلك لو
بنفسه وجب عليه االستنابةوملا كان يتوهم من فرضية غسل الرجلني مساواهتما لليدين يف وجوب ختليل أصابعهما 

ال حاجة إىل نفي احلرج بعد قوله " وإن شاء ترك فال حرج"الغسل " أصابعه يف ذلك"املتوضئ " وإن شاء خلل: "قال
أي أفضل لدفع " التخليل أطيب للنفس"لكن " و: "ضة بدليل قولهإن شاء إال أن يكون أراد التنبيه على نفي الفري



الوسوسة ألنه أبلغ يف التعميم، وجبعلنا فاعل خلل املتوضئ خيرج املغتسل لنحو اجلنابة، فإنه جيب عليه ختليلهما على 
يدين حيث املعتمد كأصابع اليدينوالفرق بني أصابع اليدين حيث وجب ختليلهما يف الوضوء شدة اتصال أصابع ال

استحب ختليلها فيه شدة اتصال أصابع الرجلني ببعضها فأشبه ما بينهما الباطن، وافتراق أصابع اليدين فأشبهت 
األعضاء املستقلة، وال يرد على هذا الفرق وجوب ختليلها يف الغسل ألنه يتأكد فيه املبالغة بدليل وجوب ختليل 

سفل األصابع فيبدأ من خنصر اليمىن ألنه يف اجلانب األمين وخيتم الشعر الكثيف فيه، وصفة ختليلها أن يكون من أ
أي يدلك املتوضئ " ويعرك: "خبنصر اليسرى، وملا كان يف الرجلني بعض أماكن تشبه الباطن نبه على تتبعها بقوله

املوتر فوق  بضم العني ومها العصب الغليظ" وعرقوبيه"ومها مؤخر القدم مما يلي األرض وهي مؤنثة " عقبيه"وجوًبا 
من : "إما الرتفاعه أو خلفائه ونبه بقوله" يداخله املاء بسرعٍة"أي ال يقرب أن " ما ال يكاد"كذلك " و"العقب
يف تلك " فليبالغ بالعرك"يف الرجل " أو شقوقٍ"جبيمٍ وسنيٍ مهملٍة مفتوحتني غلظ يف اجللد ينشأ عن قشٍف " جساوٍة

ارير اجلبهة، وملا كان يف إيصال املاء إىل تلك األماكن معاجلة أتى املصنف عليها كأس" مع صب املاء بيده"األماكن 
كل شيٍء تعاجله فأنت تكيده، فدعوى زيادهتا غري صحيحةٍ ألن : فيها بلفظ يكاد الدال على ذلكقال يف الصحاح

يف املغسول ومها املعىن وما ال يقرب مداخلة املاء له، وقد ذكرنا أن منتهى غسلهما آخر الكعبني فهما داخالن 
  .العظمات الناتئان مبفصلي الساقني املعروفان عند العامة بإبراز الرجلني

: أي احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" جاء األثر"أي احلال والشأن " فإنه: "مث ذكر علة املبالغة بقوله
اب ووقع يف اهلالك، وقيل واٍد يف جهنم وال وويل كلمة تقوهلا العرب ملن استحق العذ ١" ويل لألعقاب من النار"

مانع من ختصيص التعذيب باألعقاب دون غريها، وجيوز أن يعم التعذيب مجيع البدن وعليه فيقدر مضاف يف كالم 
املصنف أي لذوي األعقاب، ونسب العذاب هلا لشدته فيها أو ألهنا أول معذبٍ، مث إن هذا جيري يف كل ملعٍة تبقى 

إمنا خص األعقاب بذلك ألنه صلى اهللا عليه وسلم قاله حني رأى أعقاب الناس تلوح ومل ميسها املاء يف األعضاء، و
يا وياله : وقوله من النار متعلق بويلٍ بناًء على أنه اسم ملن يستحق اهلالك، ألن املعىن أهنا تولول تقول. يف الوضوء

ي يولول إمنا هم أصحاب األعقاب، فمن على هذا وتضج من عذاب النار بناًء على التجوز يف اإلسناد ألن الذ
تعليلية وعلى أنه اسم لواٍد يف جهنم تكون من الداخلة على النار تبعيضية، وفسرنا األثر باحلديث ألنه يف اصطالح 

املتقدمني يقع على املرفوع للنيب صلى اهللا عليه وسلم كما هنا، وعلى املوقوف على الصحايب حنو عن ابن عمر وغري 
  :تقدمني يطلق األثر على املوقوف على الصحايب وخيص اخلرب باملرفوع، قال القرايفامل

  بصاحبٍ وصلت أو قطعته... وسم باملوقوف ما قصرته 
وعقب الشيء : "وبعض أهل الفقه مساه األثر، وقد علمت أن املصنف استعمله هنا يف املرفوع وفسر العقب بقوله

بعد الفراغ من غسل الرجل " مث"نه آخر القدم وهو الذي تسميه العامة بالكعبأل" آخره"هو " و"بفتح الراء " طرفه
من صب املاء بيده اليمىن وعركها بيده اليسرى " اليسرى مثل ذلك"الرجل " بغسل"اليمىن على الصفة املتقدمة 

اللهم ثبت : اليمىنيقول عند غسل : قال األقفهسي" خامتة"عركًا لطيفًا ويوعبها بذلك ثالثًا وخيلل أصابعها ندًبا
وأعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط يوم تزل : قدمي على الصراط يوم تثبت أقدام املؤمنني، وعند غسل اليسرى

األقداموملا قدمنا أن األعضاء يف الوضوء يطلب فيها غسل كل عضوٍ ثالثًا خشي أن يتوهم الواقف على كالمه 
أي " ال جيزئ دونه ولكنه"أي شأٍن " ثالثًا ثالثًا بأمرٍ"واليدين  كالوجه" وليس حتديد غسل أعضائه: "وجوهبا قال

  فال ينايف يف أن الواجب مرةً واحدةً" أكثر ما يفعل"التثليث 
  ـــــــ



: ومسلم كتاب الطهارة باب، ٦٠من رفع صوته بالعلم حديث : أخرجه البخاري كتاب العلم باب: صحيح ١
  .٢٤٠وجوب غسل الرجلني بكماهلما حديث 

وشفع غسله وتثليثه والزائد على الثالث : يث أسبغت وكل واحدٍة من الثانية والثالثة فضيلةقال خليل يف الفضائلح
أن أعرابيا سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "احملققات قيل مكروه وقيل ممنوع، والدليل على ذلك كله ما روي 

فقد عصى : "ويف روايٍة ١" فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم هكذا الوضوء: "عن الوضوء فأراه ثالثًا ثالثًا مث قال
ويدخل يف الزائد املنهي عن الوضوء اجملدد قبل أن يفعل به ما يتوقف على طهارةٍ حيث كان  ٢" أبا القاسم

قد قدمنا ثالثًاوحمل النهي عن الزيادة إذا فعلها على وجه أهنا مطلوبة يف الوضوء ال إن فعلها لزيادة تنظٍف أو تربٍد، و
وإن شك : بالكراهة والندبقال خليل: أن حمل النهي عن الزيادة عن حتقق الزيادة، وأما عند الشك يف الزيادة فقوالن
أي يغسل مجيع " ومن كان يوعب: "يف ثالثٍة ففي كراهتها قوالن، وملا علم من كالمه أن التثليث ليس بفرضٍ قال

أي " إذا أحكم"فعل ذلك يف أداء الواجب ولو مرةً واحدةً " أجزأه"املذكور وهو الثالث " بأقل من ذلك"العضو 
ومل يقيد } فَاغِْسلُوا{: فهو تأكيد ملا قبله، والدليل على االكتفاء مبا يعم ولو غسلةً واحدة قوله تعاىل" ذلك"أوعب 

هذا : " وقال وألنه صلى اهللا عليه وسلم توضأ مرةً مرةً"بعدٍد، فدل ذلك على أن الواجب ما يطلق عليه غسل 
اختلف يف االقتصار على : احلديث، وأخرب أن الواحدة هي الفرض، وقال القرايف" وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به

الواحدة املسبغة، فعن مالٍك جواز ذلكوعنه الكراهة إال من العامل ألن غري العامل خيشى عليه من بقاء ملعٍة، وعنه املنع 
، وكذلك يكره النقصان عن ٣ي إذا رأى ذلك يعتمده والغالب عليه عدم اإلسباغ باملرةمطلقًا احتياطيا ألن العام

  اثنتني خيفة ترك ملعٍة من األوىل، وفيه أيًضا ترك فضيلٍة وحاصله أن االجتزاء
  ـــــــ

وابن ، ١٤٠والنسائي حديث ، ١٣٥الوضوء ثالثا ثالثا حديث : أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: حسن ١
اإلكمال والتوفية وإسباغ : اإلسباغ لغة ٣مل أقف عليه ٦٩٨٩٢وانظر صحيح اجلامع ، ١٢٢حديث  ماجه

كمال إمتام : أن يعم مجيع األعضاء باملاء حبيث جيري عليهاوعرفه الشافعية بأنه: إبالغه مواضعهواصطالحا: الوضوء
ء فهو واجب وإن أريد به الزيادة والتوفية الوضوء وتوفيتهواإلسباغ إن أريد به تعميم األعضاء الواجب غسلها باملا

واستعمال الفقهاء "إسباغ الوضوء على املكاره"وحديث " أسبغوا الوضوء:"فهو مندوب باتفاق الفقهاء حلديث 
  .١٤٣، ٣/١٤٢لإلسباغ يرد يف الطهارة عند الكالم عن الوضوء أنظر املوسوعة الفقهية 

كيف يكون مكروًها ويفعله صلى اهللا : اإلشفاع والتثليث، وال يقال بالغسلة الواحدة املسبغة ال نايف كراهة ترك
هو مطلوب بفعله لقصد التشريع فال إشكالوملا علم من كالمه أن الواحدة تكفي وكان : عليه وسلم؟ ألنا نقول

سلة أي يف اإلتقان والتعميم بالغ" وليس كل الناس يف إحكام ذلك: "التعميم هبا قد يتعذر على بعض الناس قال
بالنصب خرب ليس، وسواء مبعىن مستويني إذ منهم السمني الذي ال يغسل وجهه إال أكثر فيتعني " سواًء"الواحدة 

أن كل ما يتوقف عليه اإليعاب ينوى به : واحلاصل. عليه فعل ما حيصل به التعميم ولو الثالث وينوي هبا الفرض
لو غسل وجهه ثالثًا وترك منه موضًعا مل يصبه املاء إال : دالفرضويالحظ أن ما زاد عليه هو املندوب ولذلك قال سن

يف املرة الثالثة فإن مل خيص الثالثة بنية الفضيلة أجزأه ذلك، فدل هذا على أن املطلوب من املتوضئ أن ال ينوي 
قال عمر  وقد: "بالزائد على املرة األوىل الفضيلةمث شرع فيما يستحب للمتوضئ اإلتيان به بعد متام وضوئه بقوله

أي أتى بفرائضه " من توضأ فأحسن الوضوء: "بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



بسكون الراء أي بصره، وأما الطرف الذي هو آخر الشيء " مث رفع طرفه"وسننه وفضائله وقيل أخلص فيه نيته 
حلائلٍ أو عًمىويف شرح الشيخ داود ما يفيد أنه ال بد للنظر  أي إىل جهتها وإن مل يرها" إىل السماء"فبالفتح ال غري 

والسر يف رفع الطرف إىل السماء هو شغل بصره بأعظم املخلوقات املرئية لنا يف الدنيا : إىل السماء بالفعل فإنه قال
ه، وأما سر وهي السموات، واإلعراض بقلبه وقالبه عن أمر الدنيا، فيكون ذلك أدعى حلضور قلبه وموافقته للسان

رفع اليدين عند الدعاء إليها فألهنا قبلة الدعاء، وقول يوسف بن عمر هذه زيادة يف احلديث مل يذكرها غريه فيه 
" فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله"نظر إال أن رواية أمحد رفع بصره 

ويف رواية الترمذي " له أبواب اجلنة"بالتشديد والتخفيف " فتحت"رمذي ويف بعض طرقه قبل أن يتكلم زادها الت
وورد يف روايٍة أنه يقول هذا ثالث مراٍت، والفتح قيل معناه تسهيل أبواب ١" الثمانية يدخل من أيها شاء"

  انإن يف اجلنة باًبا يقال له الري: "الطاعات املوصلة للجنة، وقيل الفتح على حقيقته وال يعارضه حديث
  ـــــــ

من حديث عقبة بن  ٢٣٤الذكر املستحب عقب الوضوء حديث : أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب: صحيح ١
  .١٧٤٣١حديث  ٤/١٥٣وأمحد ، ١٦٠٤وابن ماجه حديث ، ١٦٩عامر وأبو داود حديث 

اهللا تعاىل يزهده ألن التغيري ال يستلزم الدخول منه جلواز أن " ال يدخل منه إال الصائمون فإذا دخل آخرهم أغلق
، ويستفاد من احلديث أن أبواب "يدخل من أيها شاء: "فيه ويرغبه يف الدخول من غريه، ويرجح هذا القيل قوله

اجلنة مثانية، وظاهره أنه حيصل هذا الفضل ولو بإحسان الوضوء مرةً واحدةً وهو الالئق بصاحب الفضل 
بكثر اهلمزة وسكون املثلثة وبفتحها " يقول بإثر الوضوء أن"وهو ابن حبيبٍ " وقد استحب بعض العلماء"العظيم

واجعلين من "أي الذين كلما يذنبون يتوبون " اللهم اجعلين من التوابني"وبعد الذكر السابق كما يف رواية الترمذي 
من صغائر الذنوب وقيل غري ذلك، وهذا احلديث روي مرفوًعا وموقوفًا ومنهم من زاد ومنهم من " املتطهرين

مضطرب احلديث ما قد وردا خمتلفًا من : قص، ومعلوم أن املروي من وجوٍه خمتلفٍة يسمى مضطرًباقال العراقين
واالضطراب موجب للضعف حيث مل يترجح بعض الوجوه وإال زال االضطراب واحلكم : واحٍد فأزيدا إىل أن قال

ضعيف يعمل به يف فضائل األعمال حيث للراجح، وهنا مل يترجح بعضها فهو مضطرب، لكن قد تقرر أن احلديث ال
مل يشتد ضعفهوملا أمر اهللا تعاىل عباده اإلخالص يف عبادهتم وقام اإلمجاع على حرمة عبادة غري اهللا ولو مع التشريك 

أي يأيت باملطلوب فيه " أن يعمل عمل الوضوء"أي املكلف املريد للوضوء " وجيب عليه: "أشار لذلك املصنف بقوله
} َوَما أُِمُروا إِلَّا ِليَْعُبدُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّين{يف قوله تعاىل " ملا أمره به"أي خملًصا فيه وممتثلًا "  تعاىلاحتساًبا هللا"
دنيا، وهو أن يعمل طمًعا يف جنته : واإلخالص إفراد املعبود بالعبادة ال لرياٍء وال مسعٍة وله مراتب ثالٍث] ٥: البينة[

ناره، ووسطى وهي أن يعمل لكونه عبًدا مملوكًا هللا يستحق عليه مواله كل شيٍء وال يستحق على أو خوفًا من 
مواله شيئًا، وعليا وهي أن يعمل ألجل الذات العلية ال طمًعا يف جنته وال خوفًا من نارهوالظاهر أن املصنف عمل 

فإنه حال من ضمري يعمل " يرجو تقبله: "قولهيعمل عمل الوضوء ب: على املرتبة األوىل من تلك املراتب لتقييد قوله
أي الوضوء ملا ورد " ثوابه وتطهريه من الذنوب به"راجًيا " و"أي يعمل عمل الوضوء حالة كونه راجًيا من اهللا تقبله 

أال أخربكم مبا ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند : "من قوله عليه الصالة والسالم
  ه، وكثرة اخلطى إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكماملكار



إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئٍة نظر إليها بعينه مع : "واخلرب ١" الرباط
اء أو مع آخر قطر املاء فإذا املاء أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئٍة بطشتها يداه مع امل

وروى " غسل رجليه خرج كل خطيئٍة مشتها رجاله مع املاء أو مع آخر قطر املاء حىت خيرج تقيا من الذنوب
جيب عليه أيًضا أن " و""من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حىت خترج من حتت أظافره: "مسلم

أي تطهًرا من األحداث " وتنظفًا"أي استعداًدا " تأهًبا"وضوء ال" أن ذلك"أي يعظها ويعلمها " يشعر نفسه"
والذنوب، وما ذكر من نصب تأهًبا وتنظفًا هو الرواية املشهورة عن املصنف، وروي تأهب وتنظف بالرفع وال 

اة ملناج: "أن اخلرب قوله: إشكال فيها وإمنا اإلشكال يف رواية النصب مع وجوب رفع خرب أن، وأجيب بأوجٍه أحدها
أن نصبهما : وتأهًبا وتنظفًا منصوبان على احلال من الضمري املستتر يف متعلق اجلار واجملرور الواقع خًربا ثانيها" ربه

أن نصبهما : ثالثها. على اخلربية لكان احملذوفة ومجلة كان مع معموليها يف موضع رفع خرب إن وملناجاة صلة تأهًبا
إن حراسنا أسًدا، وملناجاة ربه يتنازعه تأهًبا وتنظفًا على هذا الوجه، : دعلى طريقة من ينصب بأن اجلزأين على ح

الوقوف بني يديه تعاىل ألداء فرائضه "ألجل " و"واملراد مبناجاة املصلي لربه إخالص قلبه وتفريغ سره لعبادة ربه
وتعظيم خالقه  فإذا استشعر من نفسه ذلك متكن من قلبه اإلجالل" بالركوع والسجود"تعاىل " واخلضوع له

أي الوضوء بأن يأيت به على " حتفٍظ فيه"يعمله على " و"الوضوء" بذلك"أي إخالصٍ " على يقنيٍ"الوضوء "فيعمل"
أي " فإن متام: "الوجه األكمل وملا بني أنه جيب على املكلف أن يعمل الوضوء على اإلخالص بني علة ذلك بقوله

وحسنها إمنا يكون مبقارنٍة من اإلخالص ال مطلق القصد، " نية فيهحبسن ال"يشترط فيه اإلخالص " كل عملٍ"صحة 
إهنا : ألن النية هبذا املعىن تقع من املرائي والكافر ومن مث وقع االختالف بني العلماء يف النية واإلخالص، فمن قال

فسر النية مبطلق إهنا شيئان : شيء واحد أراد النية الصحيحة املعتربة شرًعا وهي املقارنة لإلخالص، ومن قال
القصد، واإلخالص إفراد املعبود بالعبادة، فعلى وحدهتما تكون النية روح العمل واإلخالص روح النية، وال بد من 

  موافقتهما
  ـــــــ

والترمذي حديث  ٢٥١فضل إسباغ الوضوء على املكاره حديث : أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب: صحيح ١
  .١٤٣والنسائي حديث  ٥١

بقي على املصنف من : األوىل" تتمات"وال يكمل قول وال عمل وال نية إال مبوافقة السنة: قوله فيما تقدمللسنة ل
فرائض الوضوء املواالة ويعرب عنها بالفور وهي اإلتيان بأفعال الوضوء يف زمنٍ واحٍد من غري تفريقٍ متفاحشٍ، ألن 

رفقني ومسح الرأس وغسل الرجلني إىل الكعبني غسل الوجه واليدين إىل امل: الذي علم من كالمه مخس فرائض
والدلك، ولعل عدم ذكر املصنف املواالة بعدم االتفاق على وجوهبا، ألنه قيل بسنيتها وقيل بوجوهبا مع الذكر 

والقدرة، فعلى الوجوب إن فرق ناسًيا أو مكرًها بىن استناًنا فيهما وإن طال لكن بنيٍة مع النسيان ومع البناء فعل 
إحدامها أن يفعل بعض : سي مع ما بعده ولو كان فعله ألجل الترتيب، ألن عدم املواالة يصدق بصورتنياملن

األعضاء ويترك مجيع ما بعدهوالثانية أن يغسل وجهه مثلًا وينسى اليدين وميسح الرأس ويغسل الرجلني، فيطلب منه 
ويعيد مسح الرأس ويغسل الرجلني حيث كان  يف الصورة األوىل تكميل أعضاء الوضوء، ويف الثانية يغسل اليدين

بالقرب ألجل الترتيب، ويقتصر على فعل املنسي بعد الطول كما يفعل املنكس، وإن فرق عمًدا أو عجًزا بىن ما مل 
العاجز ال : يطل، وإن طال ابتدأ الوضوء، وتقدم أن معىن البناء االعتداد مبا فعل واإلتيان بعد باملتروك، وال يقال

العاجز مقصر خبالف الناسي ألن املراد : واالة يف حقه فكان مقتضاه البناء ولو طال الزمان، ألنا نقولجتب امل



بالعاجز من أعد من املاء ما يعتقد أنه كاٍف فيتبني خالفه، ألنه كان الواجب عليه االحتياط يف املاء أو يف التحفظ ممن 
ال يستطيع متابعة غسل األعضاء بسرعٍة ألن هذا أوىل من أراقه منه، وليس املراد بالعاجز ضعيف البنية الذي 

الناسي بالبناء مطلقًا فافهم، والطول مقدر جبفاف الغسلة األخرية من العضو األخري مع اعتدال الزمان واملكان 
والشخص، وعلى السنية إن فرق ناسًيا أو مكرًها بىن ولو طال باألوىل مع الوجوب وإن فرق عامًدا فكذلك عند 

ن عبد احلكم، وعند ابن القاسم إذا حصل طول يعيد الوضوء والصالة أبًدا كترك سنٍة من سننها عمًداوبقي عليه اب
وجيب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابًا، : النية أيًضا وهي الفريضة السابعة وادعى بعضهم أهنا تؤخذ من قوله

أهنا روح العمل وحقيقتها قصد الشيء مقترًنا بفعله، فإن  ألن اإلخالص ال يكون إال مع النية الصحيحة، ملا تقدم من
تأخرت عن الشروع فيه مل جتز مطلقًا، وإن تقدمت فباطلة اتفاقًا يف التقدم بكثريٍ ويف التقدم بيسريٍ خالف وهلا ثالث 

ي أداء فرض إحداها نية رفع احلدث مبعىن املنع املترتب على األعضاء عند أول مفعولٍ، ثانيتها أن ينو: كيفياٍت
نويت الوضوء الذي أمر اهللا : الوضوء أي امتثال أمر اهللا، ثالثتها أي ينوي استباحة ما يتوقف على الطهارة ولو قال

به صح، وحمل النية القلب فال يشترط التلفظ هبا بل األفضل ترك التلفظ إال أن يراعى اخلالف، وشرطها عدم 
  ا للناوي، فالاإلتيان مبناٍف للمنوي وكون املنوي مكتسًب

يصح أن ينوي شخص فعل غريه وأن يكون املنوي معلوم الوجوب أو مظنونه ال إن كان مشكوكًا فيه لترددها، 
إن كنت أحدثت فله، فشروطها ثالثة وحكمها الوجوب يف كل ما يتوقف صحته : فلذا ال يصح وضوء من قال

خص أن للنية حقيقةً وحكًما وحمال وزمًنا وكيفيةً عليها والندب فيما يصح بدوهنا وحكمتها متييز العبادات، فتل
سبع سؤاالٍت أتت يف نيٍة تلفى ملن حاوهلا بال وسن حقيقة : وشرطًا ومقصوًدا حسًناقال التتائي يف شرح اجلالب

ومقصود : حكم حمل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن وقد وضحناها، والوسن بفتحتني النعاس، وأشار بقوله
: ال بد أن يكون غري منهي عنه، بل ال بد أن يكون معيًنا للفاعل وزمنها عند أول الفعاللثانية حسن إىل أن املنوي

سيأيت يف باب جامع التعرض لبعض ما يتعلق بالوضوء كمسألة من ترك ا من فرائض وضوئه أو ترك ملعةً حىت صلى 
ملا يستقبل وصفة اإلتيان بالفرض أن يفعله ومن ترك فرًضا أتى به وبالصالة، وسنة فعلها : وقد أشار إليه خليل بقوله

مع النسيان ولو طال الزمان مع العجز أو العمد حيث مل حيصل طول، ويفعل املتروك عضًوا أو ملعةً ثالثًا ولو مع 
البعد وما بعده مرةً واحدةً مع القرب حيث غسله أولًا ثالثةً أو اثنتني واألكمل الثالث، ومع البعد يقتصر على 

وصفة اإلتيان بالسنة أنه يفعلها إن مل ينب عنها غريها حيث مل تقع إعادهتا يف مكروٍه، كرد مسح الرأس فال  املتروك،
يرجع له بعد أخذ املاء لرجليه وال لغسل يديه لكوعيه بعد غسل يديه ملرفقيه، وإمنا يفعل حنو املضمضة واالستنشاق 

ال يف وقٍت وال غريه، وأما مع العمد تستحب اإلعادة يف  ومسح األذنني، وال يعيد ما صلى حيث كان تركها سهًوا
وفضائله موضع طاهر وقلة ماٍء بال : سكت املصنف عن التصريح جبميع الفضائل وأشار هلا خليل بقوله: الوقتالثالثة

لقبلة حد وتيمن أعضاٍء وإناء إن فتح، وبدأ مبقدم رأسه أو غريه من سائر األعضاء، وشفع غسله وتثليثه واستقبال ا
واستحضار النية يف مجيع الوضوء واجللوس مع التمكن ويف حمل مرتفعٍ وترتيب سننه أو مع فرائضه والتسمية، 

اإلكثار من صب املاء، : مل يتعرض ملكروهاته وعدها بعضهم ستةً: وتقدم يف كالمه اإلشارة إىل بعضهاالرابعة
 ذكر اهللا، والزيادة يف املغسول على ثالٍث وعلى والوضوء يف اخلالء، وكشف العورة، والكالم يف أثنائه بغري

الواحدة يف املمسوح، واالقتصار على الواحدة لغري العامل، وحكى القاضي عياض ختليل اللحية الكثيفة، وملا فرغ من 
  :الكالم على بيان صفة الطهارة الصغرى شرع يف بيان الكربى فقال



  باب يف بيان صفة الغسل

سم للماء على األشهر وإن كان القياس العكس، ألن مصدر الثالثي املتعدي فعل بفتح الفاء، بالضم الفعل وبالفتح ا
وأما بالكسر فاسم ملا يفعل به من صابوٍن وحنوه، وتقدم تعريفه بأنه إيصال املاء إىل مجع ظاهر اجلسد بنية استباحة 

سل أن يسترخي، خبالف داخل األنف الصالة مع الدلك، ومن الظاهر التكاميش اليت يف الدبر فيجب على املغت
تعميم اجلسد : واألذن والعني والفم فليست من الظاهر يف هذا الباب، خبالف إزالة النجاسة فإهنا منه وفرائضه مخسة

: باملاء والنية واملواالة كالوضوء والدلك وباالستنابة مع العذر وختليل الشعر ولو كثيفًا وضغث املضفور وسننه مخس
للكوعني أولًا واملضمضة واالستنشاق واالستنثار ومسح الصماخني فقط ومها الثقبان فيمسح منهما ما غسل اليدين 

ال ميكن غسله، وأما غريمها مما ميكن إيصال املاء إليه فيجب غسله وذلك حبمل املاء يف يديه وإمالة رأسه حىت يصيب 
ورث الضرر، ويتحرى التجعيدات فيهما كما يتحرى املاء ظاهر أذنيه وباطنهماوال يصب املاء يف أذنيه صبا ألنه ي

ثقب احللقة يف أذنيه إن كان فيجب عليه إيصال املاء إليه كموضع اجلرح الذي يربأ غائًرا وال يلزمه جعل حنو زردةٍ 
فيه كما يقوله بعض األئمة، وفضائله سبع التسمية والبدء بإزالة األذى عن جسده وغسل أعضاء وضوئه كلها قبل 

والبدء بغسل األعايل قبل األسافل وامليامن قبل املياسر وتثليث الرأس وقلة املاء مع إحكام الغسل،  الغسل
تنكيس الفعل واإلكثار من صب املاء وتكرار الغسل بعد اإلسباغ والغسل يف اخلالء ويف مواضع : ومكروهاته ستة

و : من التعليم وهي متضمنة لذكر الواجبات فقال األقذار وغري ذلك، واملصنف اعتىن ببيان الصفة اتباًعا ملا التزمه
يف " ومن احليض والنفاس سواء"الشاملة ملغيب احلشفة وخروج املين " فهو من اجلنابة"املعرب عنه بالغسل " أما الطهر"

ومن مثرات : الصفة اآليت بياهنا من وجوب تعميم اجلسد باملاء ودلكه وختليل شعره وغري ذلكويف احلكم أيضًا
اواة يف احلكم أن مريد الغسل لو كان عليه جنابة وانقطع عنه احليض والنفاس أو مها واغتسل ألحدمها ناسًيا املس

وإن نوت احليض واجلنابة أو أحدمها ناسًيا لآلخر حصال : لآلخر أو ذاكًرا له ومل خيرجه ألجزأه عن اجلمعقال خليل
  ما معها بل سائر االغتساالت املسنونةال مفهوم لناسيٍة وال مفهوم للجنابة و: فقد قال شراحه

وأما الطهر فهو من اجلنابة وغريها سواء ليشمل : واملندوبة يف الصفة عندنا سواء، فكان األوىل للمصنف أن لو قال
سائر االغتساالت املطلوبة شرًعا، ولعله إمنا اقتصر على ما ذكر اهتماًما بشأنه لوجوبه وكثرة وقوعه، وألجل قوله 

إن غري الواجب : اقتصر املتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه فإنه خاص بالطهر الواجب، ولذا قلنافإن : بعد
مثل الواجب يف الصفة فقط، وذكر املصنف أن تلك الصفة على احلالتني مفضولة وفاضلة، فاملفضولة أن يقتصر 

على "من بعض تلك املذكورات " تطهرفإن اقتصر امل: "على تعميم اجلسد باملاء دون تقدم وضوٍء وأشار إليه بقوله
وله الصالة به إذ مل ميس ذكره حال دلكه، وصورة ما " دون الوضوء أجزأه"أي تعميم ظاهر اجلسد باملاء " الغسل

يفعل أن يغسل يديه لكوعيه بنية سنة الغسل ويغسلهما مرةً أو مرتني أو ثالثًا كما يف حديث ميمونة مث يغسل ذكره 
كرب مث حيك يده يف احلائط أو غريه مث يتمضمض ويستنشق ويستنثر وميسح قعر أذنيه وينغمس يف بنية رفع احلدث األ

املاء أو يصب املاء على رأسه ثالثًا استحباًبا ويعم سائر جسده وخيتم برجليه وقد ارتفع حدثه، وحتل له الصالة من 
ابن ماجه من حديث عائشة رضي اهللا تعاىل غري توقٍف على وضوٍء، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي والنسائي و

وقالت عائشة "من اجلنابة"روى ابن ماجه  ١"كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يتوضأ بعد الغسل: "عنها قالت
وأي وضوٍء أعم من الغسل ما مل ميس فرجه وأجزأ الغسل عن الوضوء على هذا الوجه ولو تبني عدم جنابته : أيًضا

ى عن الوضوء وإن تبني عدم جنابته، وقيدنا الطهر بكونه من بعض املذكورات لالحتراز عما لو وجيز: قال خليل



وقع االضطراب يف تلك السنن يف كوهنا للغسل أو ": تنبيه"اغتسل لنحو اإلحرام أو اجلمعة فإنه ال جيزئه عن الوضوء
أن السنة فيهما تتوقف على التثليث : الوضوء، والذي قاله األجهوري يف شرح خليلٍ بعد قوله وسننه غسل يديه

واملطلق والنية وكون الغسل قبل اإلدخال يف اإلناء، وأن غسلهما للكوعني قبل غسل األذى من سنة الغسل قطًعا، 
وإن مل يكن هناك أذًى يكون غسلهما من سنة الوضوء أيًضا كاملضمضة واالستنشاق حيث توضأ بنية الغسل، وأما 

  مث بعد متام وضوئه تذكر اجلنابة وكمل لو توضأ ناسًيا للجنابة
  ـــــــ

والنسائي حديث  ١٠٧ما جاء يف الوضوء بعد الغسل حديث : أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب: حسن ١
  .٤٨٤٣وانظر صحيح اجلامع  ٥٧٩وابن ماجه  ٢٥٢

وضوء عن غسل حمله وغسل ال: غسل جسده فوًرا فإن السنن تكون للوضوء، وتلك الصورة أشار إليها خليل بقوله
ولو ناسًيا جلنابته، وإمنا أجزأت نية الوضوء عن نية الغسل ألنه من باب قيام واجبٍ مقام جزٍء واجبٍ الشتراكهما 

ولو بنية األصغر ألهنا تقوم مقام نية األكرب يف " وأفضل له أن يتوضأ: "يف الوجوب، وأشار إىل الصفة الفاضلة بقوله
بنية رفع األكرب ليستغين عن الوضوء بعد متام " بغسل ما بفرجه أو جسده من األذى بعد أن يبدأ"مواضع الوضوء 

مكرر مع ما قبله أو األول الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين للكوعني، " مث يتوضأ وضوء الصالة: "غسلهوقوله
مث يزيل األذى عن جسده بنية  أنه يغسل يديه أولًا لكوعيه بنية السنية قبل إدخاهلما يف اإلناء: وحاصل املعىن بإيضاحٍ

رفع احلدث األكرب مث يتوضأ وضوء الصالة، وحديث ميمونة يقتضي أنه بعد إزالة األذى ال يعيد غسل يديه 
وضوء الصالة يوهم أنه يكرر غسل األعضاء وليس : لكوعيه، وغالب شراح خليلٍ قائل بإعادة غسلهما، وقوله

ضوئه كاملةً مرةً مرةً حىت مسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه وهو املفهوم مث أعضاء و: كذلك بل مرةً مرةً قال خليل
مسًحا وغسلًا فال يؤخر غسل رجليه لفراغ غسله كان املوضع نظيفًا : من قول خليلٍ كاملةً مرةًقال شارحه التتائي

ي يوسف بن أو وسًخا وهو كذلك على املشهور، وإمنا كان مرةً فقط ألنه غسل حقيقةً وصورة وضوٍء، وقال سيد
عمر بترك مسح رأسه وأذنيه ألهنما يغسالن فال فائدة يف مسحهما، وما قاله يوسف بن عمر يقويه حديث ميمونة 

توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضوء اجلنابة وأكفى بيمينه على يساره مرتني أو ثالثًا مث غسل فرجه : "وهو
ا مث متضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه مث أفاض على رأسه مث ضرب يده يف األرض أو احلائط مرتني أو ثالثً

احلديث، فهذا صريح يف أنه ال ميسح رأسه وال أذنيه يف هذا الوضوء  ١"املاء مث غسل جسده مث تنحى فغسل رجليه
أنه : "ومل يغسل فيه رجليه أيًضا، ولكن خليلًا اعتمد على ما يف املوطأ وغريه من حديث عائشة رضي اهللا تعاىل عنها

فظاهر قوهلا توضأ  ٢"عليه السالم كان إذا اغتسل من اجلنابة توضأ وضوءه للصالة مث اغتسل مث خيلل شعره بيديه
  وضوءه للصالة أنه يكمله ولكن يف بعض طرقه غري

  ـــــــ
والترمذي حديث ، ٢٥٩املضمضة واالستنشاق يف اجلنابة حديث : أخرجه البخاري كتاب الغسل باب: صحيح ١

ختليل الشعر حىت إذا ظن أنه قد : أخرجه البخاري كتاب الغسل باب: صحيح ٥٧٣٢وابن ماجه حديث ، ١٠٣
  .٣١٦صفة غسل اجلنابة حديث : ومسلم متاب احليض باب، ٢٧٣أروى بشرته حديث 

ن رجليه، ولكن املشهور التكميل فيقدم غسل رجليه سواء كانتا طاهرتني أو متنجستني، هذا هو املشهور خالفًا مل
" وإن شاء أخرمها إىل آخر غسله"يف أثناء وضوئه " وإن شاء غسل رجليه: "فصل وخالفًا ملن خري املشار إليه بقوله



وهذا اخلالف يف الغسل الواجب، وأما يف غري الواجب فال جيوز تأخري غسلهما إلخالله بالفورية قاله ابن عمر وهو 
ينوي : يغسلهما بنية الوضوء أو الغسل؟ والذي قاله املصنف اختلف الشيوخ إذا أخر غسل رجليه هل" تنبيه"واضح

ال حيتاج إىل نية الوضوء واتفق اجلميع على أنه ال ينوي به إمتام : بغسلهما الوضوء والغسل، وقال القابسي
ن أو يفرغه عليهما إ" يغمس يديه يف اإلناء"بعد متام ذلك الوضوء يغسل رجليه على املعتمد كما ذكرنا " مث"وضوئه

استحباًبا " فيخلل هبما أصول شعر رأسه"من املاء ألن القصد البلل " ويرفعهما غري قابضٍ هبما شيئًا"مل يكن مفتوًحا 
طبية وفقهية، فالطبية انسداد املسام اليت يف الرأس فيحصل األمن من الزكام ومن قشعريرة اجلسد : ألن فيه فائدتني

بعد ختليل أصول شعر رأسه بيديه " مث"البشرة وإىل أصول الشعر بسهولٍة عند صب املاء، والفقهية إيصال املاء إىل 
مجع غرفٍة بالفتح ملء اليدين مجيًعا حالة " ثالث غرفاٍت"ثالث مراٍت ب " على رأسه"املاء ويصبه " يغرف هبما"

شيئًا ولو عم وال أحب أن ينقص من الثالث : قال العالمة ابن حبيبٍ" هبن"أي دالكًا للرأس " غاسلًا له"كونه 
بواحدٍة ألنه فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم، واملتبادر من كالم املصنف أنه يعم الرأس بكل واحدٍة من الثالث، 

كل واحدٍة على جانبٍ والثالثة يف الوسط : إنه ظاهر كالم أهل املذهب وبه الفتوى خالفًا ملن قال: وقال ابن ناجي
على هذا الوجه يف معىن الغسلة الواحدة، وخيالف قول أهل املذهب الرأس ألنه مل حيصل هبا تثليث ألن الثالث 

من كان خياف بصب املاء على رأسه حصول النزلة فيه فإنه يغسل مجيع ": فائدة"تثليث دون سائر أعضاء الغسل
لفعلته، ومسعته من شيوخٍ عدٍة حىت وقع عندي موقع اليقني حبيث لو احتجت إليه : جسده وميسح عليهقال اجلزويل

ولكن ال بد أن يستند يف ذلك إىل جتربٍة من نفسه أو إخبار طبيبٍ حاذقٍ ال مبجرد اخلوف كما هو مقرر يف األعذار 
" و"املبيحة للترخيص يف النقل عن األصل إىل البدل، وال ينتقل يف تلك احلالة إىل التيمم ألهنا طهارة مائية يف اجلملة

فاإلشارة للبدء بغسل اليدين للكوعني وبعده " املرأة"املتقدم " تفعل ذلك"أن  ملا كانت النساء شقائق الرجال وجب
  إزالة األذى مث إكمال أعضاء الوضوء حىت مسح الرأس واألذنني

أي تعرك وحترك " تضغث"جيب عليها أن " و"وغسل الرجلني على ما سبق مث صب املاء على الرأس ثالث مراٍت 
 يصل إىل البشرة وال يلزمها نقض ضفره، وتقدم يف الوضوء أن التخليل إيصال ليداخله املاء ولو مل" شعر رأسها"

قال " ليس عليها حل عقاصها"كذا " و"املاء إىل البشرة خبالف التحريك والضغث فإنه عرك الشعر وحبس املاء عليه
ملعقوص حيث كان وختليل شعره وضغث مضفوره ال نقضه، واعلم أن حمل االكتفاء بالضغث يف املضفور أو ا: خليل

مرخوا حبيث يداخله املاء، وإال وجب نقضه وختليله ليصل املاء إىل البشرة كغري املضفوركما جيب نقض املضفور 
أن املضفور خبيٍط أو خيطني ال جيب : املشتد ولو بنفسه أو خبيوٍط كثريٍة ولو مل يشتد ألهنا حائل ويف األجهوري

اخليوط وقاسه على اخلامت الضيق فإنه ال جيب حتريكه ولو مل يصل إىل ما  نقضه، ولو حتقق عدم الوصول إىل ما حتت
وليس عليها : حتته وجعله كاجلبرية، وال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة، ويف هذا خمالفة لقول ابن ناجي يف شرحه
غري املضفور  حل عقاصها وهذا إذا كان مرخوا حبيث يدخل املاء وسطه، وإال كان غسلها باطلًا، واحلاصل أن

واملعقوص جيب ختليله حىت يصل املاء إىل البشرة ولو كثيفًا، ويتناول ذلك شعر احلاجب واللحية، ومثله مجيع املغابن 
اليت يف البدن كشقوق الرجلني إال ما شق دلكه فيكفي إيصال املاء إليه، والدليل على عدم لزوم حل عقاصها ما 

يا رسول اهللا إين امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل : قلت: " عنها قالترواه مسلم عن أم سلمة رضي اهللا تعاىل
: ويف روايٍة ١" ال، أما يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثياٍت مث تفيضي عليه املاء فتطهرين: "اجلنابة؟ فقال

مر النساء إذا اغتسلن أن وملا بلغ عائشة رضي اهللا تعاىل عنها أن ابن عمر يأ" ال: "أفأنقضه يف احليض واجلنابة؟ قال"
أفال يأمرهن أن حيلقن رءوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "ينقضن شعورهن قالت



أرخص للعروس يف السبعة : وقال أبو عمران الفاسي ٢"من إناٍء واحٍد وما أزيد أن أغرف على رأسي ثالث غرفاٍت
  ما يف رأسها من الطيب، وإن استعملته يف سائر جسدهاأيامٍ أن متسح يف الوضوء والغسل على 

  ـــــــ
، ٢٥١وأبو داود حديث ، ٣٣٠حكم ضفائر املغتسلة حديث : أخرجه مسلم كتاب احليض باب: صحيح ١

أخرجه مسلم كتاب احليض : صحيح ٦٠٣٢وابن ماجه حديث  ٢٤١والنسائي حديث ، ١٠٥والترمذي حديث 
  .٦٠٤وابن ماجه حديث  ٣٣١حكم ضفائر املغتسلة حديث : باب

تيممت ألن إزالته من إضاعة املال املنهي عنها قال احلطاب عقب هذه العبارة، وهذا خالف املعروف من املذهب، 
وأقول مما يدل على أنه خالف املذهب أهنم مل جيوزوا يف الوضوء والغسل املسح على احلائل إال يف الضرورة، وما 

كما ال يلزم املرأة حل عقاصها ال يلزمها نزع خامتها وال حتريكه، ": تنبيه"ورةكان للزينة فليس من أنواع الضر
وكذا سائر أساورها ولو ذهًبا أو زجاًجا ولو ضيقةً، وكذا ال يلزم الرجل نزع خامته املأذون فيه ولو ضيقًا خالفًا 

  :لقول ابن رشٍد
  واخلرص والسوار مثل ذلكا... وحرك اخلامت يف اغتسالك 

املشهور إليهامه أن الضيق جدا من خامتٍ أو سوارٍ جيب نزعه وليس كذلك فقد قال ابن رشدٍ يف عدم  فإنه خالف
لزوم إحالة اخلامت ولو ضيقًا حبيث ال يصل املاء إىل ما حتته ألنه إن كان سلًسا فاملاء يصل إىل ما حتته ويغسله، وإن 

بعد غسل الرأس " مث"له األجهوري يف شرح خليلٍكان قد عضن بأصبعه صار كاجلبرية ألن الشارع أباح لبسه قا
بادئًا له من " على شقه األيسر"بعد متام غسل األمين يفيضه " مث"من أعاله ندًبا فيهما " يفيض املاء على شقه األمين"

ريه بثم أعاله، وما ذكرناه من متام األمين قبل األيسر تبعنا فيه بعض شراح خليلٍ وألنه املتبادر من كالم املصنف لتعب
يفيض املاء على األمين إىل الركبة مث يفيضه على األيسر إىل الركبة مث يفيضه على أسفل اجلانب األمين مث : وقال

وخيتم بصدره : لدخوهلما يف الشقني، وقال الشيخ زروق: أسفل األيسر وسكت عن الظهر والبطنقال األقفهسي
أو ببعض أعضائه سوامها ولو " بيديه"مع القدرة " يتدلك"جيب عليه بعد إفاضة املاء على جسده أن " و"وبطنه، 

باملاء " حىت يعم جسده"على العضو املدلوك وهكذا يفعل" بأثر صب املاء"خبرقٍة ويكون الدلك مقارًنا للصب أو 
والدلك ولو حتقق وصول املاء للبشرة ألنه واجب لنفسه، ألن صب املاء بدون الدلك ال يسمى غسلًا عند مالكٍ 

لتمكن منه وإمنا يسمى انغماًسا وعلم من كالم املصنف أنه ال يشترط مقارنته للصب وإمنا يشترط حصوله مع مع ا
بقاء املاء على العضو ألنه لو انفصل املاء عن العضو لصار مسًحا، وأما العاجز عن الدلك بنفسه فإنه جيب عليه 

والركبة إال أن تكون زوجةً أو أمةً، فإن مل يقدر على استنابة غريه فيما يصح له مباشرته ال يف ذلك ما بني السرة 
  .االستنابة سقط وعمم جسده باملاء، وإن استناب غريه مع قدرته عليه مل يصح

وال يصح الدلك بالتوكيل إال لذي آفٍة أو عليل وما ذكرناه من وجوب االستنابة على العاجز وال : قال ابن رشٍد
، ومشى عليه العالمة خليل واستظهره يف توضيحه ومقابله البن حبيبٍ يسقط إال عند التعذر هو مذهب سحنوٍن

وقول ابن حبيبٍ : قال ابن عرفة ما عجز عنه ساقطقال ابن رشٍد: وصوبه ابن رشٍد أنه ال جيب االستنابة قال املواق
: جلميع اجلسد قالأشبه بيسر الدين فيوايل صب املاء وجيزيهوملا كانت الطهارة ال حتصل إال بعد اجلزم بالتعميم 

بيان ملا سواء كان عضًوا أو " من جسده"أي عمه " أن يكون املاء أخذه"املغتسل يف " شك"أي املوضع الذي " وما"
ودلكه حىت يوعب "وجوًبا " عاوده باملاء"ملعةً، وكذا لو شك يف موضعٍ هل كله أم ال؟ واملراد بالشك عدم اليقني 



: يقن وصول املاء إال أن يكون مستنكًحا أو ضريًرا أو يف حمل مظلمٍ لقول الربزيليقيًنا وال يكفيه عدم ت" مجيع جسده
من توضأ يف ضياٍء أو ظلمٍة يكفيه غلبة الظن أن املاء أتى على ما جيب تطهريهويف كالم الفاكهاين والشيخ داود أنه 

أ إال بيقنيٍ ما مل يكن مستنكًحا ال بد من حتقق إيعاب مجيع اجلسد وال يكفيه غلبة الظن ألن الذمة عامرة ال ترب
الذي يظهر من كالمهم يف الصالة ويف الوضوء ويف مواضع متعددٍة من : فيكفيه غلبة الظن ا هـ كالمهماوأقول

وجوب بناء املستنكح على األكثر عند الشك أي يف الركعات أو الغسالت، ومن بنائه على الفعل عند الشك يف 
فعله أم ال أنه يكتفي بالظن هنا ولو مل يكن غالًبا وحرره، وإذا أخربه خمرب بتعميم  النية وعدمها، ويف مسح رأسه هل

يقبل إخبار : جسده فال يعول على خربه إال إذا حصل له اليقني خبربه، واملراد باليقني االعتقاد اجلازم، وقال احلطاب
هره ولو واحًدا وهو كذلك، وينبغي الغري بكمال الوضوء والصوم، انظر ابن عرفة يف حبث الشك يف الطواف، وظا
لو شك هل صلى أم ال؟ فأخربته : أن يقيد مبا إذا كان عدل روايٍة وأما الصالة فليست كذلك كما قال ابن رشٍد

زوجته وهي معه أو رجل عدل أنه قد صلى مل يرجع إىل قول واحٍد منهما إال أن يعتريه ذلك كثًريا ومثل الشك يف 
مل يذكر املصنف ":تنبيه"صلى أربًعا أو ثالثًا؟ ويدل له قول خليلٍ ورجع إمام فقط لعدلنيولو شك هل : أصل الصالة

فإن كان قريًبا مل يلزمه جتديد النية : هل إعادة املشكوك فيه بنيٍة أم بغري نيٍة؟ وبينه سيدي يوسف بن عمر بقوله
مسي غسل تلك اللمعة إعادةً إما باعتبار لذلك وإن بعد لزمه جتديدها، وإن كان قد صلى هبذه اللمعة أعاد أبًدا و

  احتمال فعلها أو ال، أو مراعاةً

الستعمال العرب لفظ العود يف الذي مل يسبق فعله حنو عادوا محًما أو لتعودن يف ملتنا، والرسل مل يعودوا يف 
ويدلكه مع اإلمكان وإال أي داخلها فيوصل املاء إليه " سرته"باملهملة واملعجمة " يتابع عمق"جيب عليه أن " و"ملتهم

" خيلل شعر حليته"كذا جيب عليه أن " و"املراد حتت ذقنه" حتت حلقه"كذا يتابع " و"كفى إيصال املاء إىل داخلها 
ولو كان خللها يف الوضوء ألن املكروه  ١" خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن حتت كل شعرٍة جنابةً: "ولو كثيفًا خلرب

كذا جيب " و"ف ما لو كانت خفيفةً وخللها يف الوضوء فيكفيه عن ختليلها يف الغسلال جيزئ عن الواجب، خبال
أي مقعدتيه فيوصل املاء إليه مع استرخائه حىت يتمكن " بني أليتيه"ما " و"أي إبطيه " حتت جناحيه"عليه أن يتابع ما 

ومها أصول فخذيه مما يلي " رفغيه"ع كذا جيب عليه أن يتاب" و"من غسل تكافيش الدبر فإن مل يفعل كان غسله باطلًا
جيب عليه أن " و"كعرقوبيه وعقبيه" أسافل رجليه"كذا " و"ومجيع مغابن جسده " حتت ركبتيه"كذا ما " و"اجلوف 

جيمع "أي آخر غسله " ويغسل رجليه آخر ذلك"يف الوضوء إن قدمه وإال خللهما يف الغسل " خيلل أصابع يديه"
وإن كان أخر "الذي قدمه على جهة الندب " لتمام غسله ولتمام وضوئه"الرجلني أي يف " فيهما"الغسل " ذلك

وال يكون ذلك التأخري خمال باملواالة حيث كان الغسل واجًبا، ومفهوم كالمه أنه لو : على أحد األقوال" غسلهما
غسل الوضوء كان قدم غسلهما عند فعل الوضوء ال حيتاج إىل إعادة غسلهما حيث كان خلل أصابعهما، ألن 

جيزئ عن غسل حمله، ولو كان نوى بوضوئه رفع احلدث األصغر ألن نية الوضوء جتزى عن نية الغسل يف حمل 
أن من به نزلة يف رأسه وال : الوضوء، وأما مسح الوضوء عن مسح حمله فأفىت ابن عبد السالم باإلجزاء وصورته

وء ووجب عليه الغسل وتوضأ ومسح فقال ابن عبد يقدر على غسله يف الغسل فإنه ميسحه، فلو مسحه يف الوض
  ال جيزئهـــــــ: جيزئه مسح الوضوء عن مسح الغسل، وقال أشياخه: السالم

، ١٠٦والترمذي حديث  ٢٤٨يف الغسل من اجلنابة حديث : أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: ضعيف ١
  .١٨٤٧وانظر ضعيف اجلامع  ٥٩٧وابن ماجه حديث 



فرضت الصالة مخسني، والغسل من اجلنابة سبع مراٍت، وغسل الثوب من البول سبع : "بو داودخرج أ" فائدة"
مراٍت، فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حىت جعل الصالة مخًسا، وغسل اجلنابة مرةً، 

أن ميس ذكره "وشرع يتدلك  املغتسل الذي توضأ أولًا وصب املاء على بقية جسده" وحيذر"١"وغسل الثوب مرةً
املس " فإن فعل ذلك"أو بباطن األصابع أو جبنب الكف أو جنب األصابع أو رءوسها" تدلكه بباطن كفه"حال " يف
لبطالنه باملس إذا أراد صالةً أو حنوها مما يتوقف على " طهره أعاد الوضوء"أي أكمل " قد أوعب"احلال أنه " و"

الوضوء املنع أو الكراهة ملن ال جيد ما يتوضأ به، وعدم الكراهة إن كان واجًدا طهارٍة، وحكم اإلقدام على نقض 
ومنع مع عدم ماٍء تقبيل متوضٍئ ومجاع مغتسلٍ إال لطولٍ، واحترز مبس الذكر عن مس األنثى : قال خليل. للماء

إن مسه يف ابتداء "ره أنه مفهوم أوعب طه" و"فرجها أو الذكر الدبر أو األنثيني يف أثناء الغسل فال يعاد الوضوء
أي من املغتسل وقيل متام الغسل أو حصل املس يف أثناء أعضاء " بعد أن غسل مواضع الوضوء منه"لكن " غسله و
الذي جيدده، فإن فعل ذلك " بيديه على مواضع الوضوء باملاء"أي بعد املس أو الغسل " فليمر بعد ذلك"الوضوء 

اإلمرار بأن يعم العضو ويدلكه " يف ذلك"أي جيزئ " على ما ينبغي"رار ببلل جسده مل جيزئ ويكون ذلك اإلم
ويتتبع ما فيه من املغابن ويدلكه بنفسه مع القدرة على ذلك، وإمنا خص مس الذكر ألنه الغالب هنا فال ينايف أن 

مبنزلة ما إذا  أي الوضوء فإن نوى رفع احلدث األكرب مل جيزئ" ينويه"جيب عليه أن " و"غريه من النواقض كذلك 
نوى املتوضئ غري اجلنب رفع احلدث األكرب، وهذا الذي ذكره املصنف من وجوب النية خالفه ما قاله القابسي من 

قال عبد . عدم االحتياج للنية ويوافقه ظاهر املدونة، وأما إعادة ما فعل من أعضاء الوضوء بعد املس فمتفق عليه
  :أحوالإذا مس املغتسل ذكره فله ثالثة : احلق
أن ميسه قبل أن يغسل من أعضاء وضوئه شيئًا فهذا إذا غسل أعضاء الوضوء بنية الغسل املتقدمة فقد فعل : أحدها

أن ميسه بعد غسل مجيع جسده وكمال طهارته فهذا جيب عليه الوضوء بنية الوضوء وال حيسن : ما وجب عليهثانيها
ــــــ   اخلالف فيـه

  .٢٤٧يف الغسل من اجلنابة حديث : لطهارة بابأخرجه أبو داود كتاب ا: ضعيف ١

أن ميسه بعد غسل أعضاء الوضوء وقبل كمال طهارته أو بعد غسل أعضاء الوضوء، ويف هذه الصورة قال : ثالثها
مير بيديه على ما فعله منها وال : ال بد أن مير بيديه على أعضاء الوضوء مباٍء جديٍد ونيٍة، وقال القابسي: أبو حممٍد
إن مسه بعد الفراغ لزمته نية الوضوء اتفاقًا لوجوب : لنيٍة واحلاصل كما قال أبو احلسن املغريب شارح املدونة حيتاج

إعادته، وإن مسه قبل فعل شيٍء من أفعال الوضوء ال يلزمه نية الوضوء اتفاقًا ألنه مل يفعله حىت ينقض، وإمنا اخلالف 
ينوي : أو بعد أعضاء الوضوء وقبل متام الغسل فقال أبو حممٍد إذا مسه بعد الفراغ من عضوٍ من أعضاء الوضوء

ال ينوي، فالصور أربع اتفق على اثنني واختلف يف اثنني، ومنشأ اخلالف هل احلدث يرفع : الوضوءوقال القابسي
 بتمام عن كل عضوٍ بانفراده وعليه ابن أيب زيٍد فيلزمه جتديد النية لذهاب الطهارة عن األعضاء، أو ال يرتفع إال

إذا كان ال يرتفع إال بتمام الطهارة : الطهارة وهو ملحظ القابسي لبقاء النية ضمًنا يف نية الطهارة الكربى، وال يقال
مراد : فال حاجة إىل إعادة ما فعل من أعضاء الوضوء قبل املس مع أنه جيب إعادة غسله باتفاق الشيخني، ألنا نقول

إذا حصل رفعه : الطهارة، وإال فالرفع حصل بدليل وجوب إعادة غسله، وال يقالالقابسي ال يتحقق رفعه إال بتمام 
بقي ": خامتة"جواز مسه يرفعه عن املاس ال عن العضو فافهم: عن كل عضوٍ جيوز أن ميس به املصحف، ألنا نقول

وأما لو شيء جيب التنبه له وهو إذا حصل املس بعد إكمال الغسل يتوضأ ويثلث الغسل كوضوء غري اجلنب، 
حصل قبل متام الغسل سواء كان قبل أعضاء الوضوء أو يف أثنائها أو بعد الفراغ منها فإنه يتوضأ مرةً مرةً ألن 



ـ أجهوري باملعىن وملا قدم الطهارة األصلية بقسميها صغرى وكربى شرع يتقدم عن  الفرض أنه قبل متام الغسل ا ه
  :البدلية فقال

  باب يف أحكام من مل جيد املاء

وهو لغةً القصد، وشرًعا طهارة ترابية تشمل " صفة التيمم"يف " و"املطلق لطهارته أو وجده وعجز عن استعماله 
على مسح الوجه واليدين بنيٍة تستعمل عند عدم املاء أو عدم القدرة على استعماله، والترابية نسبة إىل التراب، 

حة التيمم عليه ولو مع وجود التراب، وحكمة مشروعيته واملراد به هنا سائر أجزاء األرض ولو احلجر األملس لص
فَلَْم َتجِدُوا َماًء {: إدراك الصالة يف وقتها دل على مشروعيته الكتاب والسنة وإمجاع األمة، أما الكتاب فقوله تعاىل

فضلنا على الناس : "سلموأما السنة فما يف مسلمٍ من قوله صلى اهللا عليه و] ٤٣: النساء[} فََتَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً
  :بثالٍث

وغري  ١" جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة، وجعلت لنا األرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها طهوًرا إذا مل جند املاء
اإلمجاع على أن التيمم واجب عند عدم املاء أو عدم القدرة على : ذلك من األحاديث، وأما اإلمجاع فقال ابن عمر

الرخصة يكون الشخص : ال عزمية، وال يقال ٢شك فيه فهو كافر، واملشهور أنه رخصة استعماله، فمن جحده أو
الرخصة قد تنتهي : فيها متمكًنا من فعل احلكم األصلي وال كذلك هنا فإنه قد ال يتمكن كمن فقد املاء، ألنا نقول

إن قول من : بن مجاعة قائلًاإىل الوجوب كأكل امليتة للمضطر وحنو ذلك، هكذا قال بعض العلماء، ونازع يف ذلك ا
إن الرخصة قد تنتهي للوجوب غري مسلمٍ ألهنا إذا انتهت إىل الوجوب صارت عزميةً وزال عنها اسم : قال

الرخصة، فاحلق أنه عزمية يف حق العادم للماء، خبالف من جيد املاء وال يقدر على استعماله حلصول مشقٍة فادحةٍ 
لتمكنه من فعل األصل يف اجلملة، وهبذا علم الفرق بني الرخصة والعزمية وهو  تسوغ له التيمم فإنه رخصة يف حقه

من خصائص هذه األمة، ألن األمم السابقة ال تصلي إال بالوضوء، كما أهنا كانت ال تصلي إال يف أماكن خمصوصةٍ 
ته يدع الصالة حىت جيد يعينوهنا للصالة ويسموهنا بيًعا وكنائس وصوامع، ومن عدم منهم املاء أو غاب عن حمل صال

املاء أو يعود إىل مصاله، وكالصالة على اجلنائز على اهليئة املعروفة، وقسم الغنائم، والوصية بالثلث، والسواك، 
والسحور، وتعجيل الفطر، واألكل والشرب، والوطء ليلًا ولو بعد النوم، وسؤال امللكني، والغسل من اجلنابة، وإمنا 

ــــــ كان يفعل بعض املذكورات   األنبياء ألممهـا
تطلق كلمة رخصة يف لسان العرب على معان كثرية  ٥٢٢٢أخرجه مسلم كتاب املساجد حديث : صحيح ١

  :جنمل أمهها فيما يلي
رخص البدن رخاصة إذا نعم ملمسه والن فهو رخص بفتح فسكون ورخيص وهي رخصة : نعومة امللمس يقال -أ

اإلذن يف األمر  -الشيء رخصا بضم فسكون فهو رخيص ضد الغالءجرخص : اخنفاض األسعار يقال -ورخيصةب
رخص له يف األمر إذا أذن له فيه واالسم رخصة على وزن فعلة مثل غرفة وهي ضد التشديد : يقال: بعد النهي عنه

رخص الشرع يف كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله قال عليه : أي أهنا تعين التيسري يف األمور يقال
: ويف االصطالح عرفها الغزايل بأهنا"إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته: "الصالة والسالم

حتقيق مبدأ : عبارة عما وسع للمكلف يف فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب احملرمواحلكمة من تشريع الرخص
: البقرة[} يُرِيدُ اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوال يُرِيدُ بِكُُم الُْعسَْر{: اليسر والسماحة يف اإلسالم حتقيقا عمليا تطبيقيا قال تعاىل



وقال عليه الصالة ] ٢٨: النساء[} ُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنكُْم َوُخِلَق الْإِْنَسانُ َضِعيفاً{: وقال جل ذكره] ١٨٥
  .١٥٣، ١٢٢/١٥٢وسوعة الفقهية أنظر امل". إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه: "والسالم

واعلم أن التيمم له فرائض وسنن وفضائل، واملصنف رمحه اهللا تعاىل تعاىل إمنا يهتم ببيان الصفة دون متعلقاهتا، وحنن 
النية وتكون عند وضع يديه على األرض فإن تقدمت ولو يسًريا : فأما فرائضه فستة: نذكر ذلك بفضل اهللا فنقول

فيه مل يصح تيممه، والصعيد الطاهر، والضربة األوىل، ومسح الوجه واليدين للكوعني  أو تأخرت عن الشروع
: واملواالة بني أجزائه وما فعل له، وختليل األصابع، ونزع اخلامت ولو واسًعا مأذوًنا فيه وسوار امرأةٍوسننه أربع

من الغبار إىل الوجه واليدين واملراد عدم الترتيب، والضربة الثانية، ومسح اليدين للمرفقني، ونقل ما يتعلق باليدين 
التسمية والسواك والصمت إال عن : مسحهما فلو مسحهما ولو قويا وتيمم صح تيممه مع فوات السنةوفضائله

ذكر اهللا والتيمم على ترابٍ غري منقولٍ والبدء بظاهر ميناه بيسراه إىل آخر ما يأيت، واملصنف اعتىن ببيان سببه وهو 
وجوب الفرائض " التيمم جيب: "يقةً أو حكًما، وبيان صفته، وبيان حكمه، وابتدأ ببيان حكمه بقولهفقد املاء حق

الكايف ملا جيب تطهريه وهو مجيع اجلسد بالنسبة للطهارة الكربى، واألعضاء األربعة بالنسبة للصغرى، " لعدم املاء"
باحٍ أو أقل من أربعة برٍد على ما رجحه سند ولو غري م" السفر"حال " يف"وال يلتفت إىل غسل ما ال جيب غسله 

والقرطيب وابن مرزوقٍ، ألن الرخصة إذا كانت تفعل يف السفر واحلضر ال يشترط فيها إباحة السفر، خبالف فطر 
الصائم يف رمضان احلاضر فال يباح له يف السفر إال إذا كان مباًحا، وأربعة برٍد كقصر الرباعية، ولعل إطالق 

: كالم هؤالء األشياخ وهو خالف كالم خليلٍ فإنه شرط يف جواز تيممه إباحة السفر حيث قال املصنف يوافق
أي املاء أو " أن جيده"من " إذا يئس"يتيمم ذو مرضٍ وسفرٍ أبيح، وشرط تيممه يف السفر إما مطلقًا أو بقيد اإلباحة

ومفهوم السفر معطل إذ احلاضر كذلك الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا، " يف الوقت"غلب على ظنه عدم وجوده 
علم مما قررنا به كالمه : األول" تنبيهان"إذا عدم املاء حتقيقًا أو طلبه بنفسه أو مبن يثق به ممن جيهل خبلهم به فلم جيده

أنه ليس املراد باليأس حتقق عدم املاء بال خوف خروج الوقت قبل وجود املاء فيصدق باآليس والراجي واملتردد يف 
حوق أو الوجود فإن هؤالء جيوز هلم التيمم، ولكن سيأيت أن وقت تيممهم خمتلف، فاآليس أو املختار واملتردد الل

  .وسطه والراجي آخره

تعبريه بالوقت يقتضي أن التيمم لعدم املاء خمتص بصالة الفرض وحنوه مما له وقت كالفجر، وأما ما ال وقت : الثاين
بل املذهب أن املسافر كاملريض يصح هلما أن يتيمما لكل صالٍة ولو نفلًا له فال يصح تيممه له، وليس كذلك 

مطلقًا، خبالف احلاضر الصحيح فإنه ال يتيمم إال لفرضٍ غري اجلمعة وللجنازة املتعينة، وأما النوافل فال يتيمم هلا 
وال تكثر جدا سواء نوى  استقاللًا وإمنا يفعلها بتيمم الفرض تبًعا لفعل الفرض لكن بشرط اتصاهلا بفعل الفرض

فعلها عند تيممه للفرض أم ال على مشهور املذهب، وأما لو قدمها على فعل الفرض الذي ال يتيمم له لصحت يف 
نفسها وال يصح هلا فعل الفرض بذلك التيمم، وإذا كان احلاضر الصحيح جيوز له ذلك فاملريض واملسافر أوىل، إذ 

يتيمم : لغري الفرض فيجوز للمسافر واملريض وال جيوز للحاضر الصحيحقال خليلال اختالف إال يف التيمم ابتداًء 
ذو مرضٍ وسفرٍ أبيح لفرضٍ ونفلٍ وحاضرٍ صح جلنازٍة إن تعينت، وفرضٍ غري مجعٍة إن عدموا ماًء كافًيا أو إن 

أو ماٍلوملا قدم أن عدم املاء خافوا باستعماله مرًضا أو زيادته، أو تأخر برٍء أو عطشٍ حمترمٍ معه أو بطلبه تلف نفسٍ 
أي املاء " مع وجوده"أي التيمم " وقد جيب: "يوجب التيمم وكان عدم القدرة على استعماله مبنزلة عدمه قال

" يف سفرٍ أو حضرٍ ملرضٍ مانعٍ"سواء كان " على مسه"مريد الصالة " إذا مل يقدر"الكايف ملا جيب تطهره وذلك فيما 



وات روحه أو زيادة مرضه أو تأخر برئه، ومنه الذي يعرق وخيشى من استعمال املاء له من استعماله، كخوفه ف
نكًسا، وظاهر كالم أهل املذهب وجوب تيمم املريض على هذا الوجه ولو كان تسبب يف املرض وهو كذلك، 

أو بإخبار وكذلك قد جيب التيمم مع وجود املاء على صحيحٍ ال يقدر على مسه لتوقف مرضٍ باستعماله بتجربٍة 
ال جيد من يناوله "لكن " و"أي املاء دون خشية مرضٍ أو زيادته " مريضٍ يقدر على مسه"على " أو"طبيبٍ حاذقٍ 

ولو بأجرةٍ أو ال جيد آلةً أو وجد آلةً حمرمة االستعمال أو ال يقدر على أجرة املناول فإنه جيب عليه " إياه
باملرض الصحيح إذا كان خيشى حدوث مرضٍ باستعمال املاء كحمى أو  علم مما قدمنا أن مثل املتلبس": تنبيه"التيمم

نزلٍة فإنه يتيمم، لكن ال يتيمم واحد من املريض ومن أحلق به مبجرد خوفه، بل ال بد من استناده إىل جتربٍة من نفسه 
افق له يف املزاج، وال أو إخبار طبيبٍ حاذقٍ ولو كافًرا مع عدم املسلم إال أن يكون الكافر أعرف ومثله إخبار املو

يكفي يف جواز التيمم جمرد التأمل الذي حيصل من استعمال املاء خشية مرضٍ أو علٍة يف املستقبل، وينبغي أن جيري 
  هنا

أو مريض معطوف على مقدرٍ لعدم صحة : فاآليس أو املختار واملتردد وسطه والراجي آخره، وعلم أيًضا أن قوله
ملشبه للفعل ال يعطف إال على فعلٍ وعكسه، وأيًضا عدم القدرة على استعمال املاء عطفه على مرضٍ، ألن االسم ا

" مسافرٍ يقرب منه املاء"جيب التيمم على " وكذلك"إمنا يعلل باملرض أو حنوه ال باملريض فكيف يصح عطفه عليه
" أو سباع"السارق  مجع لص وهو" خوف لصوصٍ"أي من الوصول إليه " مينعه منه"لكن " و"ويقدر على استعماله 

حيث تيقن ذلك أو ظن، وأما لو شك يف وجود اللص أو السبع فال جيوز له التيمم، ومما جيوز ألجله التيمم خوف 
فوات الرفقة إذا طلب املاء، وأحرى لو خاف باستعمال املاء العطش لنفسه أو لغريه ولو دابةً وكذلك جيب على 

تاج للماء لعطشه وال يقدر على شرائه وال الوصول إليه أن يتيمم ويسقي أهل القوافل الذين يعلمون أن معهم من حي
علقوا احلكم : قال ابن دقيق العيد: األول" تنبيهات"املاء للفقراء، فإن مل تسمح نفسه ببذله توضأ به مع عصيانه

اله مثلًا، باخلوف من اللصوص والسباع وليس هو على ظاهره، بل ال بد من خوف أكل السبع له أو أخذ اللص م
وأما لو جترد اخلوف عن ذلك فال اعتبار به، ومثل ماله مال غريه حيث كان معصوًما وله مال وهو ما يتضرر 

ممن جيوز له التيمم الواجد للماء القادر على استعماله وهو حاضر : بضياعه وذلك خيتلف باختالف الناسالثاين
إنه يتيمم على الراجح من اخلالف املشار إليه بقول صحيح لكن خيشى خروج الوقت الذي هو فيه باستعماله ف

وهو إن خاف فواته باستعماله خالف ولو كان حدثه أكرب، فمن مل يتنبه إال قرب طلوع الشمس وهو جنب : خليلٍ
ويعتقد إدراك الوقت إن تيمم ال إن استعمل املاء فإنه جيب عليه أن يتيمم وال تلزمه إعادة وال يقطع إن تبني له يف 

نائه بقاء الوقت، كما أنه ال يعيدها إن تبني له بعد الفراغ منها، خبالف لو تبني له قبل الشروع لبطالن تيممه أث
علم مما قدمنا يف عد فرائض التيمم، ومن كالم املصنف أن التيمم ال يصح إال بعد : حيث كان الوقت متسعًاالثالث

إن كانت فائتةً، وإذ حتقق دخوله صح لكن خيتلف دخول وقت اليت يريد فعلها إن كانت حاضرةً أو ذكرها 
إما موقن بوجود املاء : الشروع فيه باختالف األحوال، ألن العادم للماء عند دخول وقت الصالة على ثالثة أقسامٍ

آخر الوقت، أو عنده يأس من وجوده آخر الوقت، أو ال دراية له أو متردد أو مترج له، فاألول يؤخر الصالة، 
  .قدمها، والثالث يتوسط بفعلهاوالثاين ي

الكايف ملا " بوجود املاء"وكذلك احلاضر فاملفهوم معطل " املسافر"أو ظن " وإذا أيقن: "وأشار املصنف إىل أوهلا بقوله
حبيث يبقى منه قدر " إىل آخره"التيمم استحباًبا " أخر"وأما اآلن فهو عادم للماء " الوقت"أثناء " يف"جيب تطهريه 



سع الصالة، واملراد الوقت املختار كما سنبينه، وقولنا استحباًبا على قول ابن القاسم، وخالفه ابن حبيبٍ فعله وما ي
ووجه قول ابن القاسم أنه حني حلت الصالة ووجب القيام هلا غري : التأخري على جهة الوجوبقال األجهوري: وقال

وإمنا أمر باإلعادة يف الوقت ]. ٤٣: النساء[} َتَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباًفَلَمْ َتجُِدوا َماًء فَ{واجٍد للماء فدخل يف قوله تعاىل 
التيمم يف أول الوقت إمنا هو حلوز فضيلته، : ألنه غري تام العدم لوصوله املاء والوقت قائم، ووجه قول ابن حبيبٍ

املة، فإن خالف وتيمم وصلى وإذا كان موقًنا بوجود املاء يف الوقت وجب عليه التأخري إليه ليصلي بالطهارة الك
كانت صالته باطلةً ويعيدها أبًدا، فعلم مما ذكرنا أنه ال مفهوم للمسافر وال أليقن يف كالمه كما ذكرنا، وإمنا عرب 
بأيقن تبًعا للمدونة فال ينايف أن الظان كذلك، فاملراد بأيقن يف كالمه من مل ييأس من وجود املاء يف آخر الوقت، 

 حلوقه أو وجوده فيتناول الراجي، خالفًا ملا يقتضيه كالمه اآليت من أنه يتيمم وسط الوقت فإنه ومن مل يتردد يف
والراجي آخره فإنه قال فاآليس أو املختار واملتردد يف حلوقه أو : خالف املشهور الذي اقتصر عليه خليل بقوله

قد للقدرة على استعماله يف أوله ويرجو وجوده وسطه والراجي آخرهوممن يستحب له التأخري إىل آخر الوقت الفا
القدرة على استعماله آخره، فإن تيمم واحد ممن ذكرنا أوله وصلى صحت صالته، ويستحب له إعادهتا يف الوقت 
إن كان تيمم بعد طلب املاء الذي كان يطمح يف وجوده آخر الوقتأما لو تيمم أول الوقت من غري طلبٍ مث وجد 

إنه يعيد أبًدا إن وجده يف حمل كان يظن وجوده فيه إن طلبه ولو من رفقٍة كثريٍة يظن إعطاءهم املاء يف أثناء الوقت ف
له، وأما إن وجده يف حمل كان يشك يف وجوده وعدمه فيه إن طلبه فإنه يعيد يف الوقت، وأما إن ترك الطلب مع 

جوده يعلم أنه متحقق عدم املاء ال يلزمه الذي كان يطمع يف و: توهم الوجود فال إعادة عليه وال يف الوقت، وبقولنا
طلبه كما ال يلزم متحقق وجوده حتصيله إذا كان على حنو ميلني فأكثر وإن مل يشق عليه كأن يكون على أقل ويشق 

استحباًبا ليحوز " تيمم يف أوله"أي من وجود املاء يف الوقت" وإن يئس منه: "عليهوأشار إىل ثاين األقسام بقوله
  لوقت، ومثله اآليس من حلوقه أو من زوال مانع استعماله ولو بغلبةفضيلة أول ا

أي يقنيٍ باملعىن الذي قدمناه " وإن مل يكن عنده من علمٍ: "الظن، وأشار إىل ثالث األقسام وهو مفهوم األولني بقوله
ندًبا، واخلائف " سطهتيمم يف و"وال يأسٍ بل هو جاهل متردد يف وجوده ويلحق به العامل بوجوده املتردد يف حلوقه 

من لصوصٍ أو سباعٍ واملريض الذي ال جيد مناولًا واملسجون، فهؤالء اخلمسة يندب هلم التيمم يف وسط الوقت 
يف "أي املاء " أن ال يدركه"أي توهم " إن خاف"العادم للماء يف احلال يندب له التيمم وسط الوقت " وكذلك"

أي يف الوقت املختار، وما ذكره املصنف من تيمم الراجي " فيهأن يدركه "أي طمع حبسب ظنه " الوقت ورجا
وسط الوقت ضعيف، واملذهب أن الراجي كاملتيقن لوجود املاء آخر الوقت يندب له التأخري كما وضحناه فيما 

تردد ولزم فعله يف الوقت، فاآليس أول املختار، وامل: ورجا إخلقال اخلليل: سبق وإمنا فسرنا خاف بتوهم ليطابق قوله
يف حلوقه أو وجوده وسطه، والراجي آخره، ومن باب أوىل املتيقن ومن غلب على ظنه، فلو أبدل املصنف املتيقن 

بالراجي لكان موافقًا خلليلٍ ويعلم منه تأخري املتيقن والظان باألوىل، فخليل رمحه اهللا نص على املتومهوملا كان ال يلزم 
استحباب إعادهتا يف الوقت، أشار إىل بيان من يندب له اإلعادة وهو املقصر من براءة الذمة بالصالة بالتيمم عدم 

املذكورين وهو املريض الذي ال يقدر على مس املاء والذي ال " تيمم من هؤالء"شرطية وفعل الشرط " ومن: "بقوله
مث أصاب املاء يف " جيد مناولًا، وال اخلائف من لص أو سبعٍ واآليس واملتيقن ومن مل يدر وهو املتردد والراجي

وجواب الشرط حمذوف تقديره أعاد يف الوقت " بعد أن صلى"أو أصاب املريض القدرة على استعمال املاء " الوقت
صالته يف الوقت املختار لتقصريه بعدم " فأما املريض الذي مل جيد من يناوله إياه فليعد: "إن قصر، وبني املقصر بقوله

يتكرر عليه الداخلون، وأما إذا كان يتكرر عليه الداخلون فال إعادة عليه ألنه ال إعداد املاء وذلك بأن كان ال 



يستحب له اإلعادة يف الوقت إذا تيمم وسط الوقت وصلى " وكذلك اخلائف من سباعٍ وحنوها"تقصري عنده حينئٍذ
صل كما يؤخذ من كالم مث تبني عدم ما خافه لتقصريه وما لو تبني ما خافه أو مل يتبني شيئًا فال إعادة واحلا

األجهوري أن إعادة اخلائف من اللصوص أو السباع مشروطة بتيقن وجود املاء الذي منعه منه اخلوف وتيقن خوفه 
لوال اخلوف، وإدراك الصالة بعد الوضوء به قبل خروج الوقت وتبني عدم ما خافه، فإن مل يتيقن املاء وال حلوقه مل 

 يتبني شيء، وكذا لو وجد ماًء غري الذي منعه منه اخلوف، وال بد أن يغلب على يعد، وكذا لو تبني ما خافه أو مل
  ظنه أن

تيممه الذي صلى به إمنا كان ألجل اخلوف، وأما لو شك بعد زوال اخلوف وحصول املاء هل كان للخوف أو 
ب الفرار منهما كيف يعد اخلائف من اللصوص أو السباع مقصًرا مع وجو: للكسل؟ فإنه يعيد أبدًا، وال يقال

" وكذلك"ملا تبني عدم ما خافه علم أن خوفه كان جملرد جبنه ال لشيٍء رآه: حلرمة تغرير الشخص بنفسه؟ ألنا نقول
أن "أي تيقن أو ظن " أن ال يدرك املاء يف الوقت ورجا"أي يتوهم " املسافر الذي خياف"أي تستحب اإلعادة يف حق 

لصالة آلخر الوقت على املعتمد إذا خالف وقدم الصالة بالتيمم قبل آخره يستحب له تأخري ا: وقلنا" يدركه فيه
كان األوىل إبداله مبريد : ووجد املاء الذي كان يرجوه، خبالف لو وجد غريه فال تستحب له اإلعادة، وقوله املسافر
مد وميكن متشيته على الصالة ليشمل احلاضر، مث إن تقريرنا هذا مبين على ما قدمناه من تأخري الراجي وهو املعت

غري "من هؤالء السبعة " وال يعيد"كالم املصنف، وإن كان خالف الراجح حبمله على ما إذا قدم عن وسط الوقت
فأما املريض الذي مل جيد مناولًا واخلائف من السباع وحنوها والراجي، : الثالثة اليت نص على إعادهتا بقوله" هؤالء

االعتراض على املصنف بأن هناك من تستحب له اإلعادة من غري هؤالء الثالثة وهو وبقولنا من هؤالء السبعة اندفع 
الواجد للماء بقربه أو رحله بعد املبالغة يف طلبه واآليس منه وتيمم أول الوقت وصلى مث وجد املاء الذي أيس منه 

رحله، وكاملتردد يف وجوده  ويعيد املقصر يف الوقت وصحت إن مل يعد كواجده بقربه أو: بعينه قال العالمة خليل
إذا قدم الصالة عن وسط الوقت، ومثله املتردد يف حلوقه مع العلم به إذا تيمم وسط الوقت وأوىل لو قدم عن 

الوسط، وهذا ملخص حترير األجهوري يف شرح خليلٍ يف املتردد، وممن يستحب له اإلعادة املقتصر على كوعيه يف 
  ببولٍ أو غريه من أنواع النجاسات، واملصلي ناسًيا للماء ويذكره بعدها التيمم، واملتيمم عن أرضٍ مصابٍة

كل من أمر باإلعادة : األول" تنبيهات"وال يعيد غري هؤالء الثالثة غري مسلمٍ على ظاهره: واحلاصل أن قول املصنف
واملتيمم إلعادة احلاضرة يف الوقت ممن صلى بالتيمم، املراد بالوقت لفي حقه املختار إال من تيمم على مصاب بولٍ، 

املتقدمة على يسري املنسيات ولو عمًدا، ومن قدم إحدى احلاضرتني على األخرى نسيانا، واملعيد لصالته بنجاسٍة، 
كل من صلى بالتيمم وأمر باإلعادة يف الوقت ال يعيد إال بالوضوء إال : فإن الوقت يف حق هؤالء الضروريالثاين

  على مصاب البول واملصلي مالبًسا لنجاسٍة عجًزا أو نسياًنا، ومن يعد لتذكر املقتصر على كوعيه واملتيمم

إحدى احلاضرتني بعدما صلى الثانية منهما فإنه يتيمم ويصلي األوىل ويتيمم إلعادة الثانية، ومن يعيد يف مجاعٍة ومن 
ى جوازه ويتيمم قبل ضيق يقدم احلاضرة على يسري املنسيات ومن تيمم على حشيشٍ مع عدم وجود غريه بناًء عل

الذين مر ذكرهم " بتيممٍ واحٍد من هؤالء السبعة"واجبتني " صالتني"بالبناء للفاعل " يصلي"يصح أن " وال"الوقت
باجلر صفة لضررٍ مبعىن الزمٍ ال يرجو زواله يف " ال يقدر على مس املاء لضررٍ جبسمه مقيمٍ"فاعل يصلي " إال مريض"

ه أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فرضٍ، وهذا خالف املعتمد يف املذهب واملعتمد ما وقت الصالة األخرى فإن ل
مفروضٍة ولو مريًضا " يتيمم لكل صالٍة"جيب على كل من ال جيد املاء حقيقةً أو حكًما أن " وقد قيل: "ذكره بقوله



بطل الثاين ولو مشتركةً، وسواء ال فرض آخر وإن قصد أو : فكان األوىل االقتصار عليه، ولذا قال العالمة خليل
احتدت جهة الفريضة أو اختلفت كفريضٍة أصليٍة ومنذورٍة، ملا روى ابن شهابٍ من أن السنة أن ال يصلى فرضان 
بتيممٍ واحد، وألن التيمم طهارة ضعيفة ألنه ال يرفع احلدث على املشهور بل مبيح للعبادة فال يفعل به إال أقل ما 

ًعا مقيًدا بوجود املاء، ولعل هذا أصوب من القول بعدم رفعه لئال يلزم اجتماع النقيضني ومها ميكن، وقيل يرفعه رف
لو : وال يقال ١" جعلت لنا األرض مسجًدا وتربتها طهوًرا: "املنع واإلباحة، ويدل هلذا قوله صلى اهللا عليه وسلم

" وقد روي عن مالٍك"رع والوضوء أصلالتيمم ف: كان يرفع لكان يباح به أكثر من فرضٍ كالوضوء، ألنا نقول
مفروضاتٍ تركهن نسيانا أو نام عنهن أو تعمد تركهن مث تاب وأراد " فيمن ذكر صلواٍت"رضي اهللا تعاىل عنه 

وهذا ضعيف، واملعتمد من املذهب أن كل فرضٍ ال بد له من تيممٍ وهو " أن يصليها كلها بتيممٍ واحٍد"قضاءهن 
وفهم من التقيد بالفرضني أن النفل يصح بالتيمم الواحد ولو تعدد كعيٍد وضًحى أو ": يهتنب"احملكي قبل هذا بقليلٍ

فجرٍ وكسوٍف ولو كثر النفل كما قدمنا لكن بشرط اتصال بعضها ببعضٍ كما تقدم وأن ال تكثر جداوملا فرغ من 
إمنا " والتيمم: "عليه بقوله الكالم على سبب التيمم وهو فقد املاء أو العجز عن استعماله شرع فيما يصح التيمم

حالة كونه كائًنا " على وجه األرض"أي ظهر " ما صعد"أي الصعيد كما قال مالك " بالصعيد الطاهر وهو"يكون 
  وهو معروف" من ترابٍ: "وبينه بقوله" منها"
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أو "وهي احلجارة الصغرية يصح التيمم عليها ولو نقلت أيًضا " رملٍ أو"يصح التيمم عليه ولو نقل على املشهور 
كبريٍة يصح التيمم عليها ولو مل يكن عليها تراب ولو حنتت بالقدوم كالبالط ولو نقل من حمل إىل آخر " حجارٍة

ام فإن كان لكن بشرط عدم طبخها، فال يصح التيمم على اجلري وال على الطوب األمحر املعروف باآلجر، وأما الرخ
مصنوًعا بالنار فال يصح التيمم عليه، وأما لو كان منحوًتا بالقدوم فإنه يصح التيمم عليه، ألن كل ما دخلته صفة 
غري الطبخ يصح التيمم عليه، فلذا يصح على بالط املساجد وغريها كالرحى السفلى والعليا كسرت أم ال، كما 

وهي األرض ذات امللح، وكذلك الثلج " أو سبخٍة"ئه إىل تعفريهيصح على تراب املسجد وإمنا منعه بعضهم ألدا
ملا مجد : هو ليس من أجزاء األرض، ألنا نقول: واخلضخاض لكن الثلج يتيمم عليه ولو مع وجود غريه، وال يقال

عليه التحق بأجزائها، وأما اخلضخاض إمنا يتيمم عليه مع عدم وجود غريهوكذا يصح التيمم على حنو الشب 
ربيت والنحاس واحلديد وسائر املعادن يف حملها سوى معادن الفضة واجلوهر، وأما لو نقلت حبيث صارت يف والك

أيدي الناس كالعقاقري فال يصح التيمم عليها، وقيدنا النقل باحليثية املذكورة لالحتراز عن نقلها ال على هذا الوجه 
ألرض حائل فال مينع التيمم عليها، وأما معادن الذهب بأن نقلت يف حملها من حمل إىل آخر أو جعل بينها وبني ا

والفضة واجلوهر وحنومها مما ال يقع به تواضع فال يصح التيمم على شيٍء منها ولو يف حملها ولو مل جيد سواها على 
مشهور املذهب وتسقط الصالة، ومقابل املشهور للخمي ومن وافقه يصح التيمم عليها إذا تعذر غريها وضاق 

ال يتيمم إال على تراهبا، ومنهم من جوز التيمم على : ، ولكن وقع نزاع بني من يقول باجلواز فمنهم من قالالوقت
عينها، واحترز املصنف بقوله منها عن حنو احلصري واخلشب واحللفاء والنجيل فال يصح التيمم على شيٍء منها على 

يجوز إذا عدم غريها وتعذر قلعها وضاق الوقت وعلى املشهور ولو ضاق الوقت ومل جيد سواه، وأما على املقابل ف
] ٤٣: النساء[} فَلَمْ َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيداً طَيِّباً{: املشهور تسقط الصالة، والدليل على ذلك كله قوله تعاىل

لطاهر كما قال وفسر العلماء الطيب با ١" جعلت يل األرض مسجًدا وتربتها طهوًرا: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم



  لو مل جيد من فرضه التيمم الصعيد إال بالثمن لزمه شراؤه كما يلزمه شراء املاء" تتمة"املصنف
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بالعطف : بالثمن املعتاد الذي مل حيتج له، كما يلزمه قبوله ممن وهبه له ال قبول مثنه ويلزمه طلبه لكل صالٍةقال خليل
على ما يلزمه وقبول هبة ما ال مثن له وقرضه وأخذه بثمنٍ اعتيد مل حيتج له وإن بذمته وطلب لكل صالٍة وإن تومهه 
ال حتقق عدمه طلًبا ال يشق به، ويفهم من قول خليلٍ عند كل صالةٍ أنه ال جيب على املسافر وال على حنو احلصاد 

موملا فرغ من الكالم على ما يصح التيمم عليه شرع يف بيان صفته استصحاب املاء وإمنا يستحب فقط واهللا أعل
والتيمم : مجلة مستأنفة استئنافًا بيانيا فهي واقعة يف جواب سؤالٍ نشأ من قوله" يضرب بيديه األرض: "فقال

ن عجز يضرب بيديه األرض فلو مل يكن له يد تيمم بغريها من أعضائه فإ: بالصعيد الطاهر تقديره كيف يفعل؟ فقال
استناب فإن مل متكنه االستنابة مرغ وجهه فإن عجز أومأ إىل األرض بوجهه ويديه كما قال القابسي يف املربوط 
املعلق بني السماء واألرض، واملراد بالضرب وضع يديه على الصعيد مسمًيا ناوًيا استباحة الصالة وهذا الوضع 

ن الوضع مقصود لذاته ولو مل يتعلق بيديه شيء من التراب ملا فرض فلو القى بيديه الغبار من غري وضعٍ ال يكفي أل
" نفضه"من غبار األرض " فإن تعلق هبما شيء"قدمنا من صحة التيمم على الصخور واحلجارة اليت ال غبار عليها

إىل العضو من سنن التيمم نقل ما تعلق باليدين : لئال يؤذي املتعلق وجه املتيمم، وال يقال" نفًضا خفيفًا"استحباًبا 
املراد بالنقل الذي هو سنة عدم مسحهما بشيٍء قبل مالقاة العضو، ولذا لو : فكيف يستحب نفضهما؟ ألنا نقول

مسح هبما على شيٍء قبل أن ميسح هبما وجهه ويديه صح تيممه وإمنا فاته السنة ولو كان املسح قويا، واعلم أنه ال 
كرنا فلو أخرها لوجهه مل يصح تيممه، ونية الوضوء عند فعل أول بد من النية عند وضع اليدين على األرض كما ذ

واجبٍ ال عند أخذ املاء ولعل الفرق ضعف الفرع، وينوي فرض التيمم أو استباحة الصالة من احلدث ويالحظ 
 األكرب إن كان، فإن نوى استباحة الصالة ومل يتعرض لألكرب وصلى أعاد صالته أبًدا بعد تيممه بنية رفع احلدث

األكرب، ولو كان عدم التعرض سهًوا أو نسياًنا وال ينوي رفع احلدث وظاهر إطالق أهل املذهب ولو على املقابل 
فكيف باملشهور القائل بأن التيمم مبيح ال رافع للحدث، ويستحب أن يعني الصالة اليت يريد فعلها من فرضٍ أو 

فرض وحده أو النفل وحده فيصلي به النفل ال الفرض، نفلٍ أو مها على العموم الستباحة مطلق صالة الصادق بال
  .ألن الفرض حيتاج إىل نيٍة ختصه، فيكون كمن نوى النفل فال يصلي به الفرض

ومثله من نوى بتيممه صالة فرضٍ مطلقٍ مث ذكر فائتةً فإنه ال يصليها بذلك التيمم ألنه تيمم هلا قبل وقتها، وكمن 
ي به غريه خبالف من نوى بتيممه مطلق فرضٍ فإنه يصلي به ما حضر وقته من ظهرٍ نوى بتيممه فرًضا معيًنا فال يصل

أو عصرٍ أو املتقدم منهما، وقدمنا أن من واجباته املواالة بني أفعاله وبينه وبني ما فعل له فيبطل بعدم املواالة ولو 
إن تباعد ابتدأ تيممه، ألن كل ما يطلب ومن فرق تيممه وكان أمًدا قريًبا أجزأه و: عجًزا أو نسياًناقال يف املدونة

خفيفًا فال يتتبع " ميسح هبما وجهه كله مسًحا"بعد نفض يديه من الغبار " مث"فيه املواالة يغتفر فيه التفريق اليسري 
أسارير اجلبهة وكذا سائر غضون الوجه، وإمنا يتتبع الوترة وحجاج العينني والعنفقة ما مل يكن عليها شعر، ومير يديه 

بعد الفراغ من " مث"على شعر حليته الطويلة كثيفةً أو خفيفةً وال خيللها ويبلغ هبما حيث يبلغ هبما يف غسل الوجه 
وجوًبا " فيمسح"ضربةً ثانيةً تقوي ما بقي من أثر الضربة األوىل " يضرب بيديه األرض"مسح وجهه يسن أن 

على أطراف "غري اإلهبام " جيعل أصابع يده اليسرى" وذلك بأن" ميناه بيسراه"واملستحب يف صفة املسح أن ميسح 



" ذراعه و"على ظاهر " و"يعين كفه سوى اإلهبام " مث مير أصابعه على ظاهر يده"سوى اإلهبام " أصابع اليد اليمىن
تثنية مرفقٍ، " حىت يبلغ املرفقني"ويستمر ميسح " أصابعه"أي على ظاهر ذراعه دون كفه " قد حىن عليه"احلال أنه 

ولعل املصنف قصد بيان غاية املسح بالنسبة لليدين وإال كان يقول املرفق بلفظ اإلفراد ألن كل يٍد هلا مرفق واحد 
وهو ما يتكئ عليه اإلنسانوقيد مرور األصابع على الذراع باإلحناء ليتحقق مسح جانيب ذراعه يف حال مسح 

إىل دخول املرفقني يف املسح، ألن األصح دخول الغاية ظاهره، وأما ظاهر الكف فاألصابع فوقه وغيا حبىت لإلشارة 
مع حىت خبالف إىل، واختلف يف املسح من الكوع إىل املرفق بعد االتفاق على وجوبه للكوعني فقيل سنة وقيل 

واجب، وعلى كل لو اقتصر على كوعيه فصلى فإنه يستحب له اإلعادة يف الوقتوجيب عليه يف حال مسح يديه 
ذون له يف اختاذه كأساور املرأة ولو اتسع ما ذكر ليمسح ما حتته وخيلل أصابع يديه، ويكفي ختليل نزع خامته املأ

واحٍد بعد متام التيمم وإن كان األفضل ختليل كل عند مسحها، ويكون التخليل بباطن األصابع ال بأجناهبا لعدم 
بعد الفراغ " مث"جز جيب عليه االستنابةمسحها للتراب، وفهم من كالم املصنف أنه ميسح بيديه وهو كذلك والعا

  واملراد كف اليد ال" جيعل كف يده اليسرى"من ظاهر اليمني بتمام مرفقها 

أصابعها ألنه قد مسح هبا الظاهر، وإمنا قال جيعل يده ومل يضمر بأن يقول مث جيعلها كما هو الصناعة العربية، ألن 
جيعل أصابع يده اليسرى وهو غري صحيحٍ : ن أصابعها ألنه قال أولًاالكالم يف املسح باليسرى لئال يتبادر إىل الذه

أي على باطن ذراعه " قابًضا عليه"حال كونه " من طي مرفقه"األمين مبتدئًا له " على باطن ذراعه"كما علمت 
ام، ولوال وهو رأس الوتد ملا يلي اإلهب" حىت يبلغ الكوع من يده اليمىن"ويكون يف حال قبضه يف مسحه رافًعا إبطه 

بعد الفراغ من مسح باطن ذراعه " مث"إرادته زيادة اإليضاح لقال منها، ويعلم أن الضمري لليمىن ألن الكالم فيها
ألنه إمنا مسح أولًا ظاهر كفه " على ظاهر هبم يده اليمىن"أي إهبامه من يده اليسرى " باطن هبمه"أي مير " جيري"

 ملصنف من ترك مسح اإلهبام مع مسح الكف وإمرار البهم عليه بعد ذلكما ذكره ا: سواه قال العالمة ابن ناجي
هو البن الطالع وظاهر الروايات خالفه، وأنه ميسح ظاهر إهبامه اليمىن مع مسح ظاهر أصابعها وهو ظاهر الكف، 
وظاهر قول املصنف أو صرحيه حىت يبلغ الكوع أنه ال يكمل مسح اليمىن قبل اليسرى بل يبقي باطن الكف وهو 

ألكثر أنه ال ينتقل إىل اليسرى حىت ميسح باطن قول مطرٍف وابن املاجشون، والذي عليه العالمة خليل وطريقة ا
وبدأ بظاهر ميناه بيسراه إىل املرفق مث ميسح الباطن آلخر األصابع : الكف من اليمىن إىل آخر األصابع، ولفظ خليلٍ

ًما وإمنا ال أعلم أحًدا من أهل اللغة قال يف األصبع املعروف هب: مث يسراه كذلكوفسرنا البهم باإلهبام ملا قاله الفاكهاين
يقولون إهباًما، وإمنا البهم بفتح الباء وسكون اهلاء مجع هبيمٍة وهي أوالد الضأن، وأما البهم بضم الباء وفتح اهلاء 

املصنف أكثر اطالًعا من الفاكهاين، واالعتراض يتوقف على اإلحاطة بسائر : مجع هبمٍة وهي الشجعان، إال أن يقال
" مسح"إذا فرغ من مسح اليد اليمىن إىل آخر األصابع على طريق األكثر ينتقل " مث"اللغة وهذا متعسر أو متعذر

أي على الصفة املتقدمة يف مسح اليمىن، فيجعل يده اليمىن على أطراف أصابع يده " اليسرى باليمىن هكذا"اليد 
 مث جيعل كفه على اليسرى غري اإلهبام مث مير أصابعه على ظاهر كفه وذراعه وقد حىن عليه أصابعه حىت املرفقني

فإذا بلغ "باطن ذراعه من طي مرفقه قابًضا عليه حىت بلغ الكوع وجيزئ باطن هبم اليمىن على ظاهر هبم اليسرى 
أي أطراف الكف أراد به باطن الكف " مسح كفه اليمىن بكفه اليسرى إىل آخر أطرافه"من يده اليسرى " الكوع

  مل ميسح قبل االنتقال إىل اليسرى، واستحسنه بعض الشيوخ واألصابع، وصريح املصنف أن باطن كف اليمىن



ليبقى ما عليه من التراب، ولكن قد علمت مما قدمناه أن طريقة األكثر وقول ابن القاسم أيًضا استكمل اليمىن قبل 
كف وقيل الكوع آخر الساعد وأول ال" فائدة"الشروع يف اليسرى حمافظةً على الترتيب املندوب بني امليامن واملياسر

العظم الذي يلي اإلهبام، وأما الذي يلي اخلنصر فهو الكرسوع واملتوسط بينها رسغ وهذا يف اليد، وأما العظم الذي 
وعظم يلي اإلهبام من طرف ساعٍد هو الكوع والكرسوع : يلي إهبام الرجل فهو املسمى بالبوع، ولبعض أصحابنا

خالف الصفة املتقدمة و " ولو"إلهبام رجلٍ يف الصحيح الذي اجنال  من خنصرٍ تال وما بني ذين الرسغ والبوع ما يلي
ولو بدأ من املرافق " أوعب املسح"احلال أنه قد " مسح اليمىن باليسرى واليسرى باليمىن كيف شاء وتيسر عليه و"

اليدين ألن الصفة املتقدمة مستحبة فقط، والفرض التعميم للوجه و" ألجزأه"أو قدم مسح الباطن على الظاهر 
للكوعني وإىل املرفقني سنة، ولكن قول املصنف أوعب يوهم أنه إذا اقتصر على الكوعني ال جيزي، ويعيد صالته 

أبًدا وليس كذلك ملا قدمنا من أن املقتصر على كوعيه يف املسح يعيد يف الوقت، وميكن اجلواب بأن املراد باإلجزاء 
كان احملدث حدثا أكرب ال يستعمل من املاء إال ما يعم مجيع ظاهر جسده الذي ال إعادة معه فال ينايف ما ذكرناهوملا 

ولو وجدا ما يكفي مواضع " تيمما وصليا"جلميع ظاهر اجلسد " وإذا مل جيد اجلنب أو احلائض املاء للطهر: "قال
راجي أو املتيقن األصغر ويتيممان على التفصيل السابق، فاآليس أو املختار واملتردد يف حلوقه أو وجوده وسطه وال

فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا {: املصنف قدم أن من مل جيد املاء فرضه التيمم كما نطق به القرآن بقوله: آخرهفإن قيل
: فألي شيٍء نص على خصوص احلائض واجلنب؟ فاجلواب أنه قصد الرد على القائل] ٤٣: النساء[} َصعِيداً طَيِّباً

دث األصغر أو األكرب إن كان مريًضا أو مسافًرا كما هو ظاهر اآلية، ودليل املشهور إن الذي يتيمم صاحب احل
أجنبت : عمار بن ياسرٍ أنه قال"فإنه مل يقيد مبريضٍ وال مسافرٍ، وخرب ] ٤٣: النساء[} فَلَْم َتجِدُوا َماًء{عموم 

إمنا يكفيك لو : "يه وسلم فأخربته فقالفتمعكت أي مترغت يف التراب كما تتمعك الدابة مث أتيت النيب صلى اهللا عل
" فإذا وجد املاء"ووصف له التيمم، أخرجه الشيخانوأما احلائض والنفساء فيتيممان اتفاقًا  ١" فعلت بيديك هكذا

  تطهرا ومل يعيدا ما"الكايف هلما 
  ـــــــ

  .٣٦٨التيمم حديث : أخرجه مسلم كتاب احليض باب: صحيح ١

مة من العبادة بفعله، وإمنا وجب عليهما الطهر لبقاء حدثهما ملا مر من أن التيمم مبيح بالتيمم لرباءة الذ" صليا
للعبادة فقط أو رافع رفًعا مقيًدا، وحمل عدم اإلعادة ملا صلياه بالتيمم ما مل حيصل منهما تقصري يف طلب املاء 

  ر،كواجده بقربه أو رحله، أو تيمما خلوف لصوصٍ أو سباعٍ وتبني عدمهما كما م
ومل يعيدا ما صليا أن وجود املاء بعد صالتيهما بالتيمم، وأما لو وجدا املاء قبل الصالة فإن كان الوقت : وأشعر قوله

متسًعا للغسل والصالة ولو ركعةً يف الوقت الذي مها فيه فإن التيمم يبطل، وأما إن وجداه بعد الدخول فيها وقبل 
. ها ولكن مل يتسع الوقت للغسل وإدراك ركعٍة فإهنما يصليان بالتيممفراغها ولو اتسع الوقت أو قبل الدخول في

وبطل مببطل الوضوء وبوجود املاء قبل الصالة ال فيها إال ناسيه فيقطع إن كان متسًعا وإال : قال العالمة خليل
د حدثهما فإهنما لو كان املاء مشتركًا بني اثنني مثلًا وال يكفي إال أحدمها فإن كانا موسرين واحت": فائدة"فال

يتقاومان املاء حيث كان يكفي كل واحٍد على انفراده، فمن بلغه الثمن الالزم شراؤه به وهو الثمن املعتاد اختص 
به، وإن اختلف حدثامها اختص به صاحب األشد كاجلنب على صاحب احلدث األصغر، وكاحلائض على اجلنب، 

هلما بيعه والتساهم عليه فمن خرج له استعمله، وأما لو كان  وكالنفساء على غريها، وأما لو كانا معدمني لكان
املوسر أحدمها لوجب عليه بذل مثن حصة شريكه املعدم إال أن يكون حيتاج هلا لنحو شربه، كما لو كان املاء ال 



يكفي إال أحدمها لنظافة أعضائه دون شريكه فيختص به دون شريكه، هذا ملخص ما قاله األجهوري عند قول 
وقدم ذو ماٍء مات ومعه جنب إال خلوف عطشٍ ككونه هلما وضمن قيمتهوملا كان التيمم يقوم مقام املاء يف : لٍخلي

" وال: "حنو العبادات وخرج عن ذلك من انقطع حيضها وكان فرضها التيمم فال حتل لزوجها به دون الغسل قال
: لقوله تعاىل" نها دم حيضٍ أو نفاسٍ بالطهر بالتيمماليت انقطع ع"أو أمته ولو كافرةً " يطأ الرجل امرأته"جيوز أن 

يف احليض ومثله : اآليةقال خليل] ٢٢٢: البقرة[} فَأُْتوهُنَّ{أي باملاء ] ٢٢٢: البقرة[} َوال تَقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهْرنَ{
بعد نقاٍء وتيممٍ، اللهم النفاس، ومنع صحة صالٍة وصومٍ ووجوهبما وطالقًا وبدء عدٍة ووطء فرجٍ أو حتت إزارٍ ولو 

إال أن يتضرر الزوج من ترك الوطء ويتعذر على املرأة الطهر باملاء فإنه جيوز له وطء من رأت عالمة الطهر بالتيمم 
  اجلائز هلاومفهوم الوطء يقتضي أن االستمتاع هبا بغريه جيوز وليس على إطالقه بل على تفصيلٍ

بة ولو من فوق حائلٍ حرام، فأما ما خرج عن ذلك احملل فال حرج فيه ولو حمصله أن االستمتاع مبا بني السرة والرك
شأنه بأعالها أي : قال ابن القاسم ١" احلائض تشد إزارها وشأنك بأعالها: "وطئ لقوله عليه الصالة والسالم

ولو مع اجلرب ولو مل جيامعها يف أعكاهنا وبطنها أو ما شاء مما هو أعالها ولو جربها على الغسل، وحيل له وطؤها عقبه 
تنو رفع احلدث ألنه حل الوطء ال لرفع حدٍث ولذلك قلنا ولو كافرةً، والغسل الذي حيتاج إىل نيٍة هو الغسل 

الرافع للحدث، وكذلك إذا أسلمت الكتابية بعد ذلك الغسل أو أرادت املسلمة اليت اغتسلت باإلكراه ومل تنو رفع 
  ع حدثها،حدثها الصالة وجب عليهما الغسل لرف

من حيضها " من املاء ما تتطهر به املرأة"الزوج ويف نسخةٍ حىت جيدا " حىت جيد"يستمر منع وطء من كانت حائًضا 
ملا تقرر من أنه ال جيوز للشخص أن يدخل على نفسه احلدث بإبطال طهارهتقال " مث ما يتطهران به مجيًعا"أو نفاسها 

يؤخذ من نسخة اإلفراد أنه : اع مغتسلٍ إال لطولٍ قال العالمة ابن عمرومنع مع عدم ماٍء تقبيل متوضٍئ ومج: خليل
جيب على الزوج حتصيل املاء لطهارة زوجته وهو كذلك ألنه من مجلة النفقة، وسواء كان احلدث أصغر أو أكرب 

" تنبيهان"يعولو باحتالمها أو وطء الغري هلا على جهة الغلط، كما جيب عليه حتصيله لشرهبا ولو بالثمن يف اجلم
من علم من زوجته أنه إن وطئ ليلًا ال تغتسل زوجته إال هناًرا واحلال أنه ال ميكنه الوطء إال ليلًا فإنه جيوز له : األول

الوطء ويأمرها أن تغتسل ليلًا فإن خالفت فقد أدى ما عليه ومن علم من زوجته أهنا ال تغتسل إن جامعها فهل جيوز 
فاملشهور أنه جيوز له وطؤها ويأمرها بالغسل ولو بالضرب مع ظن اإلفادة، فإن مل تفعل له وطؤها أو جيب طالقها؟ 

عصت وال جيب طالقها خالفًا لبعضهم، وإمنا يستحب فراقها فقط كاستحباب فراق الزانية ومن كانت على بدعةٍ 
االستعمال ال بنفسه وال بنيابٍة ولو مل يتكلم املصنف على من مل جيد ماًء وال صعيًدا أو وجد وال يستطيع : حمرمٍةالثاين

يؤدي وال يقضي، وبعضهم عكسه، : تسقط عنه الصالة أداًء وقضاًء، وقال غريه: من فوق حائلٍ فقال مالك
وتسقط صالة وقضاء بعدم ماٍء وصعيٍد، : ولبعضٍ يؤدي ويقضي، والراجح األول واقتصر عليه خليل حيث قال

  يف ووجه قول مالكٍ أن الطهارة عنده شرط
  ـــــــ

حديث ، ٧/١٩١والبيهقي يف الكربى  ١٠٣٢والدارمي حديث ، ١٢٤حديث  ١/٥٧أخرجه مالك يف املوطأ  ١
  .هذا مرسل: وقال، ١٣٨٥٩

: صحة العبادة ووجوهبا مطلقًا، وأما لو قدر على التيمم من فوق حائلٍ لوجب عليه وال تسقط عنه، ويدخل يف قولنا
خل املريض واملكره على ترك الصالة وعلى ترك استعمال املاء والتراب حىت خيرج أو وجد وال يستطيع االستعمال إ



الوقت الضروري، وأما املكره على ترك الصالة فقط فإنه جيب عليه القضاء إن كان متمكًنا من الطهارة ولو بالتيمم 
شيء من "اآليت يف كالمه " لصالةويف باب جامع ا"ويصلي ولو باإلمياء أو باإلشارة، هذا هو حترير املسألة واهللا أعلم

وملريضٍ حائط لنبٍ أو حجرٍ حيث مل يكن مكسوا باجلري : كمسألة املريض اليت أشار إليها خليل بقوله" مسائل التيمم
وال مستوًرا بنحو التنب، واملراد باحلجر اجلبلي ال اآلجر ألنه مطبوخ بالنار ال يصح التيمم عليهوملا أهنى الكالم على 

  :البدلية ولو عن مجيع اجلسد، شرع يف النائبة يف بعض األعضاء بقولهالطهارة 

  باب يف بيان صفة وحكم املسح على اخلفني

ومل يعرفه ابن عرفة، ويؤخذ من كالمه حده بأنه إمرار اليد املبلولة يف الوضوء على خفني ملبوسني على طهارٍة مائيةٍ 
رخصة كما سيصرح به يف باب مجلٍ وحقيقة الرخصة ما  ١نيحتل هبا الصالة بدلًا عن غسل الرجلني ومسح اخلف

شرع على وجه التخفيف والتسهيل، وعرفها بعضهم بأهنا احلكم الشرعي املتغري من صعوبٍة لسهولةٍ لعذرٍ مع قيام 
السبب للحكم األصلي، واحلكم خطاب اهللا املتعلق بأفعال املكلفني على رأي األكثر، فال تشرع يف حق غري املكلف 

على طريقة األكثر، وذكر بعض العلماء أن املختص باملكلف من احلكم الوجوب واحلرمة، وأما الندب واإلباحة 
والكراهة فتتعلق حىت بغري املكلف، وعلى هذا فتجري هذه الرخصة وما شاهبها من حنو قصر الصالة حىت يف قصر 

  إن: الصيب ألن الصالة يف حقه مندوبة، بل قد يقال
  ـــــــ

إصابة البلة خلف خمصوص يف : إمرار اليد على الشيء بسطاواملسح على اخلفني: سح لغة مصدر مسح ومعناهامل ١
حمل خمصوص وزمن خمصوصواألصل يف املسح على اخلفني اجلواز والغسل أفضل عند مجهور الفقهاء وهو رخصة من 

األفضل املسح على اخلفني : حلنابلةالشارع واهللا سبحانه حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن جتتنب نواهيهوعند ا
أخذا بالرخصة وألن كال من الغسل واملسح أمر مشروع وقد جيب املسح على اخلفني كأن خاف فوت عرفه أو 
إنقاذ أسري أو انصب ماؤه عند غسل رجليه ووجد بردا ال يذوب ميسح به أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل 

ه من الركوع الثاين يف اجلمعة أو تعني عليه الصالة على ميت وخيف خلرج الوقت أو خشي أن يرفع اإلمام رأس
انفجاره لو غسل أو كان البس اخلف بشرطه حمدثا ودخل الوقت وعنده ما يكفي املسح فقط أنظر املوسوعة 

  .٢٧١ -٣٧/٢٦١الفقهية 

وهي وجوب غسل  الصيب أحق بالتخفيف من غريه وحكم هذه الرخصة اإلباحة، وقد تغري احلكم هنا من صعوبٍة
الرجلني لسهولٍة وهي جوازه والعذر مشقة النزع واللبس، والسبب للحكم األصلي كون العضو قابلًا للغسل 

وجوب املسح إمنا هو حيث أراد : كيف تكون الرخصة هنا مباحة مع وجوب املسح؟ ألنا نقول: وممكًناوال يقال
وفعل غسل الرجلني، وهكذا حكم كل فعلني جيب أحدمها عدم غسل الرجلني، وأما قبل ذلك فهو جائز إذ له فعله 

ال بعينه، فإنه حيث مل يرد واحًدا بعينه يكون كل جائًزا وعند إرادة أحدمها ال بعينه يكون واجًبا، واملراد بالوجوب 
أي  "وله: "هنا ما تتوقف صحة العبادة عليه حىت يشمل الصيب، والدليل على ما قلنا من إباحة املسح قول املصنف

ومثلهما اجلوربان " أن ميسح على اخلفني"لالبس اخلف على طهارٍة حتل هبا الصالة وانتقضت وأراد الوضوء 
ما وضع على شكل اخلف من قطنٍ أو كتاٍن وجلٍد ظاهره وهو ما يلي السماء وباطنه وهو ما يلي  ١واجلورب
من أن الرخصة اليت تباح يف احلضر ال يشترط املباح وغريه ملا تقرر يف املذهب " احلضر والسفر"زمن " يف"األرض 



يف جواز فعلها يف السفر إباحة كأكل امليتة للمضطر، وال يتقيد زمان املسح عليهما بزمنٍ خاص حبيث جيب نزعهما 
أو أحدمها من غري " ما مل ينزعهما"بانقضائه بل جيوز له املسح عليهما ولو طال الزمن ومل حيصل له موجب غسلٍ 

 غسل رجله على حكم املواالة فتبطل طهارته، وإذا توضأ فليس له أن ميسح عليهما يف ذلك الوضوءقال مبادرةٍ إىل
وإن نزعهما أو أحدمها بادر لألسفل كاملواالة الناسي يبين مطلقًا والعاجز والعامد حيث ال طول، : العالمة خليل

حدثين سبعون رجلًا من : صري رضي اهللا عنهواألصل يف مشروعية املسح فعله صلى اهللا عليه وسلمقال احلسن الب
وإمنا فعله عليه " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال ميسح على اخلفني: "أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

الصالة والسالم ورخص فيه ملا يلحق الشخص من املشقة عند خلعه يف كل طهارٍة، والدليل على عدم جتديد مسحه 
وهذا هو احملفوظ عن مالكٍ " إذا أدخلت رجليك يف اخلفني ومها طاهرتان فامسح عليهما ما مل تنزعهما: "بغايٍة خرب

ــــــ   رضي اهللا تعاىل عنه، وهذا ال ينايف استحباب نزعهما يف كل مجعٍة لغسلهـا
وقد . ذلكاجلورب هو ما يلبسه اإلنسان يف قدميه سواء كان مصنوعا من الصوف أو القطن أو الكتان أو حنو  ١

أن يكون اجلوربان جملدين يغطيهما اجللد  -١: ذهب مجهور الفقهاء على جواز املسح على اجلوربني يف حالتني
أن يكون اجلوربان منعلني أي هلما نعل وهو يتخذ من اجللد ويف احلالتني  -٢ألهنما يقومان مقام اخلف يف هذه احلالة 

  .٣٧/٢٧١ملاء أنظر املوسوعة الفقهية ال يصل املاء إىل القدم ألن اجللد ال يشف ا

علم مما قررنا أنه ال مفهوم للخفني بل مثلهما اجلرموقان ومها خفان غليظان ال ساقني هلما، واجلوربان ومها ": تنبيه"
على شكل اخلف إال أهنما من حنو قطنٍ أو غريه وجلٍد ظاهرمها وباطنهما كما قدمنا، وال مفهوم ملا ذكرنا أيًضا من 

امللبوس يف كل رجلٍ بل لو لبس يف كل رجلٍ خفني أو جوربني أو لبس صحفًا فوق جوربٍ أو لبس يف رجلٍ  اختاذ
ثالثةً ويف رجلٍ أقل حيث لبس األعلى على طهرٍ كاألسفل ال إن لبس األسفلني على طهرٍ مث أحدث مث لبس 

" إذا أدخل"ح على اخلفني مشروط مبا أي جواز املس" وذلك"األعليني قبل أن يتوضأ فليس له املسح على األعليني
" حتل به الصالة"أو غسلٍ يرتفع به احلدث األكرب واألصغر حبيث " فيهما رجليه بعد أن غسلهما يف وضوٍء"املاسح 

حتل به الصالة أنه لبسهما : وتعبريه بالغسل يؤخذ منه اشتراط لبسهما على طهارٍة وكوهنا مائيةً، ويؤخذ من قوله
يد رابع وهو أن ال يكون عاصًيا بلبسه كاحملرم الذي مل يضطر، وخامس وهو أن يكون لبسهما بعد كماهلما، وز

لضرورة حر أو بردٍ أو خوف عقارب أو لدفع مشقة النزع عند الوضوء أو اقتداًء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، أو 
ة أو فعل يف رجليه حناء مثلًا لغري لعادٍة ككونه من اجلند أو غريهم من حنو القضاة ال إن لبسهما للترفه والعظم

ضرورٍة ولبسه ليمسح لئال تزول بالغسل فال ميسح، واحلاصل أن الشروط أحد عشر، مخسة يف املاسح وقد علمتها 
بطهارة ماٍء كملت بال ترفٍه وعصياٍن بلبسه أو سفرٍ على مساحمٍة يف السفر، وستة يف : وأشار هلا خليل بقوله

ًدا طاهًرا خمروًزا ساتًرا حملل الفرض فلو نقص عنه مل جيز املسح عليه، وكذا لو كان املمسوح وهي أن يكون جل
خمروقًا قدر ثلث القدم ال أقل إن التصق وأن ميكن تتابع املشي به، والسادس أن ال يكون على اخلف حائل فإن 

" فهذا"ن كان بأسفلهمسح فوق احلائل كان كمن ترك مسحه فتبطل صالته إن كان بأعاله ويعيدها يف الوقت إ
بعد تلك الطهارة حدثًا أصغر " الذي إذا أحدث"الذي أدخل رجليه يف اخلفني املوصوفني بالشروط املتقدمة هو 

بأن أدخلهما على غري طهارٍة أو على طهارٍة " وإال"ومعىن توضأ أراد أن يتوضأ ميسح عليهما " وتوضأ مسح عليهما"
ميسح " فال"ا بعد غسل رجليه منكًسا أو كان مترفًها بلبسه أو مل يكن اخلف جلًدا ترابيٍة أو مائيٍة ناقصٍة بأن لبسهم

يده "املاسح " أن جيعل"على اخلفني الكاملة " وصفة املسح: "عليهما إذا أراد الوضوءمث شرع يف صفة املسح فقال



من رجله " األصابع"راء بتحريك ال" من طرف"مبتدئًا " من فوق اخلف"حال املسح على ظهر رجله اليمىن " اليمىن
  املوضع الذي بدأ منه" يده اليسرى من حتت ذلك"جيعل " و"اليمىن 

أي الناتئني بطرف الساقني " الكعبني"أي منتهى " إىل حد"ماسًحا " بيديه"أي مير " يذهب"بعد أن يفعل ذلك " مث"
ره تتبع غضونه وهي جتعيداته ويدخلهما يف املسح كما يدخلهما يف غسل الوضوء ألن املسح بدل عن الغسل، ويك

وكره غسله وتكراره وتتبع : ألن املسح مبين على التخفيف ويكون املسح مرةً واحدةً فال يكررهقال خليل
مثل ما فعل باليمىن من البداءة من طرف األصابع واملرور باليدين إىل " اليسرى"رجله " وكذلك يفعل ب"غضونه

عكس وضعهما عند مسح " اليمىن من أسفلها"جيعل " ليسرى من فوقها وجيعل يده ا"لكن هنا " و. "آخر الكعبني
الوضع يف مسح اليسرى كالوضع يف مسح : اليمىن ألنه أمكن وهذا قول مطرٍف وابن املاجشون، وقال ابن شبلون

يه، ووضع ميناه على طرف أصابعه ويسراه حتتها وميرمها لكعب: اليمىن على ظاهر املدونة، وصدر به خليل حيث قال
ما ذكره املؤلف من طلب اجلمع بني مسح أعلى : األول" تنبيهات"وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويالن

مشهورها جيب مسح األعلى ويستحب مسح : اخلف وأسفله متفق عليه، وإمنا اختلفوا يف اجلمع بينهما على أقوالٍ
إن ترك أعاله ال أسفله ففي الوقت وترك  وبطلت: مسح األسفل واجب غري شرٍط لقول خليلٍ: األسفل، وقيل

  البعض كترك الكل
إذا جفت يده يف حال املسح يف أثناء الرجل كما مسحها بغري جتديٍد وجدد للرجل األخرى، وليس مسح : الثاين

اخلفني كمسح الرأس يف الوضوء يف وجوب التجديد له ولو جفت يده يف أثنائه، ألن الرأس هو املطهر فيحب أن 
ه املاء، خبالف اخلف فإنه ليس املطهر وإمنا املطهر الرجل فال معىن إليصال املاء إىل حمل ال يتطهر، وإمنا طلب جيدد ل

يطلب : قال اجلزويل: الشارع نقل املاء إليه أو أن جتديد املاء للخف يؤدي إىل إتالفه وإضاعة املال منهي عنهاالثالث
ليسرى اليت مسح هبا أسفل خفه ألنه ال يأمن أن يتعلق هبا ما ينجس من املاسح بعد فراغه من مسح ميناه غسل يده ا

أو أعلى " ميسح على طنيٍ يف أسفل"جيوز أن " وال: "خف اليسرىوملا تقدم أن من مجلة الشروط عدم احلائل قال
" أو غسلٍ" .ولو بطنيٍ أو خرقٍة تزيل العني" حىت يزيله مبسحٍ"كالفرس واحلمار " روث دابٍة"أي وال على " خفه أو"

ليقع املسح على اخلف الطاهر، وإمنا اكتفي هنا باملسح املزيل للعني رفقًا بصاحب اخلف فهو من مجلة ما يعفى عنه 
  وخف ونعل من روث دواب وبوهلا إن دلكًا ال غريه، وهذا هو الذي رجع: قال خليل يف املعفوات. لعسر االحتراز

وأفهم كالمه أن غري الطني والروث املذكور كبولٍ أو عذرة اآلدمي ال  إليه مالك حيث كان احملل تكثر فيه الدواب،
يكفي فيه املسح، بل ال بد له من غسله باملاء املطلق حيث يصح املسح عليه، فإن مسح على الطني أو الروث فإن 

سفله فيعيد يف كان بأعلى اخلف كانت صالته باطلة ولو كان احلائل طاهًرا ألنه مبنزلة من ترك أعاله، وإن كان بأ
الوقت إن كان احلائل طينًا، وإن كان روثًا جنًسا أعاد أبًدا مع العمد ويف الوقت مع العجز أو النسيان، ومبا ذكرنا 
علمت أنه ال مفهوم ألسفل اخلف وإمنا اقتصر عليه ألن الغالب أن حنو الطني والروث إمنا يصيبان األسفلوأشار إىل 

واملوضوع أنه يضع " إىل أطراف األصابع"منتهًيا " يبدأ يف مسح أسفله من الكعبني وقيل: "صفٍة أخرى للمسح بقوله
لئال يصل "ميناه على ظهر الرجل اليمىن واليسرى فيها اخلالف السابق، وعلة االبتداء يف مسح أسفله من الكعبني 

ت عن ابتداء املسح إن ابتدأ من طرف األصابع وسك" إىل عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب
إما يبدأمها : يف صفة املسح أقوال: من أعاله إشارةً إىل أنه من طرف األصابع كالصفة األوىل قال العالمة ابن عمر

يبدأ بأعلى اخلف من األصابع، وأسفله من : مًعا من األصابع إىل الكعبني أو يبدأمها مًعا من الكعبني إىل األصابعوقيل



ويف صفته بعد زوال طينه ست الكايف وكيفما مسح أجزأه فال نطيل ببسط : لفظ ابن عرفةالكعبني إىل األصابع، و
فهو " حىت يزيله"على اخلف " فال ميسح"أو حنوه " وإن كان يف أسفله أو أعاله طني: "باقي الصفات، وأما قوله

أو غسلٍ، وقد قدمنا أنه إن وال ميسح على طنيٍ يف أسفل خفه حىت يزيله مبسحٍ : مستغًنى عنه مبا قدمناه من قوله
ينتهي حكم املسح ": تنبيه"مسح عليه يكون كترك املسح فيبطل إن كان بأعاله ويعيد يف الوقت إن كان بأسفله

حبصول موجب غسلٍ كحيضٍ أو جنابٍة وخبرقٍ كبريٍ وهو قدر ثلث القدم أو دونه إن انفتح حبيث يصل البلل إىل 
سل رجليه وال يعيد الوضوء وإن كان يف صالٍة بطلت، ومثل خرقٍ كبريٍ نزع الرجل فيجب عليه نزع خفيه مًعا ويغ

: أكثر قدم رجله على ما قال يف اجلالب واإلرشاد وشهره يف املعتمد، واقتصر عليه خليل يف خمتصره حيث قال
يضر وإمنا وبنزع أكثر رجلٍ لساق خفه ال العقب وإن كان املفهوم من املدونة خالفه، وإن نزع أكثر الرجل ال 

  وإن أخرج مجيع قدمه إىل ساق خفه وكان قد مسح عليهما غسل مكانه فإن أخر: املضر إخراج كل الرجلقال فيها

ذلك ابتدأ الوضوء، وال خيفى أن ما يفهم من املدونة مقدم على تشهري صاحب املعتمد انظر األجهوري على 
زيٍد رمحه اهللا تعاىل يف رسالته إىل مسح اجلبائر مع أن بياهنا  مل يتعرض ابن أيب: ألبواب الطهارة البدلية" خامتة"خليلٍ

وحمصل ما يتعلق هبا على وجه االختصار أن املوضع اجملروح أو الذي يتأمل صاحبه مبسه ومل يكن . أهم من غريها
ن خاف هالكًا، جمروًحا إن خاف بغسله مرًضا أو زيادته أو تأخر برٍء كاخلوف اجملوز للتيمم فإنه ميسح عليه وجوًبا إ

أو شديد أذًى وندًبا إن خشي دون ذلك، فإن مل يستطع مباشرته باملسح مسح على جبريته وهو الدواء الذي جيعل 
عليه، فإن مل يستطع مسح على اخلرقة ولو انتشرت وخرجت عن حمله حيث احتيج إىل ذلك وال يشترط لبسها 

لٍ بل ميسح ولو على الرفراف، وهذا كله إن صح جل مجيع على طهارٍة، ومثل اجلرح الرمد فال يتيمم األرمد حبا
جسده إن كان حدثه أكرب أو جل أعضاء الوضوء إن كان أصغرواملراد باجلل ما فوق األقل فالنصف من اجلل أو 

أقل الصحيح وهو أكثر من يدٍ أو رجلٍ، واحلال أن غسل الصحيح ال يضر اجلريح يف مجيع ذلك فإنه يغسل 
ى اجلريح، وأما لو عمت اجلراحات مجيع اجلسد أو أعضاء الوضوء أو كان غسل الصحيح يضر الصحيح وميسح عل

إن : اجلريح أو أقل الصحيح جدا بأن كان كيٍد أو رجلٍ ولو مل يضر غسل الصحيح اجلريح ففرضه التيممقال خليل
سله وإال ففرضه التيمم خيف غسل جرحٍ كالتيمم مسح مث جبريته مث عصابته إن صح جل جسده أو أقله ومل يضر غ

كأن قل جدا كيٍد فلو حتمل املشقة وغسل اجلميع أجزأ، خبالف لو غسل الصحيح ومسح على اجلريح فال جيزئ، 
ألنه مل يأت باألصل وال بالبدل، وهذا التفصيل عند إمكان مس اجلراحات ولو من فوق حائلٍ، وأما لو تعذر مسها 

املاء وال بالتراب ال مباشرةً وال حبائلٍ، فإن كانت بأعضاء التيمم سقط حملها بسائر الوجوه بأن ال يستطيع مسها ال ب
يتيمم : ويفعل ما سواها من غسلٍ أو مسحٍ يف الوضوء أو الغسل، وأما لو كانت بغري أعضاء التيمم فأربعة أقوالٍ

: ت وكثر الصحيحوالرابعيتيمم إن كثرت اجلراحات ويغسل ما سواها إن قل: مطلقًا، يغسل الصحيح مطلقًا، ثالثها
: جيمعها ويقدم الغسل ويؤخر التيمم ليتصل بالصالة وملا فرغ من الكالم على الوسيلة وهي الطهارة بسائر أنواعها

أصلية وبدلية عامة وخاصة، شرع يف الكالم على مقصدها وهو الصالة مبتدئًا بأوقاهتا ألهنا سبب لوجوهبا والسبب 
  :يقدم على املسبب بقوله

  يف بيان معرفة أوقات الصالةباب 



واألوقات مجع وقٍت وهو الزمان املقدر للمؤدي شرًعا مطلقًا أي سواء كان موسًعا كأوقات الصلوات أو مضيقًا 
كأوقات الصوم فإهنا مضيقة باعتبار الفعل ألنه مبجيء زمنه ال يتأخر عنه خبالف الصالة جيوز تأخريها إىل أثناء 

من الليل أو النهار، واصطالًحا مقارنة متجدٍد موهومٍ ملتجدٍد معلومٍ إزالةً لإلهبام من األول  الوقت، والزمان لغةً املدة
جاء زيد طلوع : إذا اقترن خفي جبلي مسي اجللي زماًنا حنو: مبقارنته للثاين كما آتيك عند طلوع الشمسقال املازري

يء خفيا ولو خفي الطلوع على ضريرٍ أو الشمس، فطلوع الشمس زمان اجمليء إذا كان الطلوع معلوًما، واجمل
تطلع الشمس عند جميء زيٍد لكان اجمليء زمن الطلوعوالصالة مشتقة من الدعاء الشتماهلا : مسجوٍن مثلًا وقلت له

عليه، هذا ما عليه أكثر أهل العربية والفقهاء، وقيل من الصلوين ومها عرقان، وقيل مها عظمات ينحنيان يف 
قربة فعلية ذات إحرامٍ وسالمٍ أو : قيل من الرمحة فهي يف اللغة الدعاء، وشرًعا قال ابن عرفةالركوع والسجود، و

وفرضت ليلة اإلسراء يف السماء وذلك مبكة قبل اهلجرة بسنٍة، . سجوٍد فقط، فتدخل سجدة لتالوٍة وصالة اجلنازة
م وعلى أمته، ويف السماء دليل على خبالف سائر الشرائع فإهنا فرضت باألرض وفرضها عليه عليه الصالة والسال

مزيتها على غريها من الفرائض، واختلف هل فرضت ركعتني وزيدت أو أربًعا وهو املشهور مث قصرت قوالن، 
أن : وكان الفرض قبل ذلك ركعتني بالغداة وركعتني بالعشي ويف بعض شراح منهاج الشافعية معزوا للرافعي

والعصر صالة سليمان، واملغرب ليعقوب، والعشاء ليونس، وأورد خًربا يف  الصبح صالة آدم، والظهر صالة داود،
ذلك، ومعرفة أوقات الصالة واجبة إمجاًعا على جهة الكفاية عند القرايف فيجوز التقليد فيها وعلى العينية عند 

الصالة حىت صاحب املدخل، ووفق بينهما حبمل كالم صاحب املدخل على معىن أنه ال جيوز لإلنسان الدخول يف 
أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوكِ {: يتحقق دخول وقتها ألنه حيرم التقليد فيه، وقد وردت يف القرآن مبهمةً وبينتها السنةقال تعاىل

الظهر بدلوكها : اآلية، فقد دلت اآلية على ثالثة أوقاٍت] ٧٨: اإلسراء[} الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ َوقُْرآنَ الْفَجْرِ
دلت على اخلمس : لها عن كبد السماء، وعلى العشاء بغسق الليل، وعلى الصبح بقرآن الفجر، وقيلوهو مي

فَُسْبَحانَ اللَّهِ {: فدلوكها على الظهر والعصر، وغسق الليل على املغرب والعشاء، وقرآن الفجر على الصبح، وقال
  حَِني

فتمسون دلت على ] ١٨: الروم[} َعِشّياً َوِحَني ُتظْهُِرونََو{: إىل قوله] ١٧: الروم[} ُتْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ
ألن " أمسائها"يف بيان معرفة " و"املغرب والعشاء، وتصبحون على الصبح، وعشيا على العصر، وتظهرون على الظهر

ب الصالة معرفتها واجبة كمعرفة أوقاهتا ألن هبا يقع التمييز، ألنه إذا مل يعني الصالة يف نيته كانت باطلةً ووجو
معلوم من الدين بالضرورة، فاالستدالل على وجوهبا من باب حتصيل احلاصل، فجاحد وجوهبا أو ركوعها أو 

قسم شرط يف : سجودها كافر يستتاب ثالثةً أيامٍ فإن تاب وإال قتل كباقي أركان اإلسالموشروطها ثالثة أقسامٍ
عدم اإلكراه على تركها والبلوغ، : ، فاألول اثنانوجوهبا فقط، وقسم شرط يف صحتها فقط، والثالث شرط فيهما

طهارة احلدث واخلبث واالستقبال وترك الكثري من األفعال وستر العورة مع القدرة عليه : وأما الثاين فخمسة
قطع احليض والنفاس والعقل وبلوغ الدعوة ووجود املاء أو الصعيد وعدم النوم : واإلسالم، وأما الثالث فهو ستة

دخول الوقت على قول غري القرايف، وأما على قوله فهو سبب يلزم من وجوده وجود خطاب املكلف والسهو و
أداء وقضاء، ووقت األداء : بالصالة ويلزم من عدمه عدم خطابه هبا، وكالم القرايف هو الظاهروكل صالٍة هلا وقتان

بيان كل ذلك بفضل اهللا، وبدأ ببيان ضروري واختياري، واالختياري إما وقت فضيلٍة وإما وقت توسعٍة، وسيأيت 
فهي الصالة "باإلضافة البيانية أي اليت هي الصبح " أما صالة الصبح: "وقت الصبح ألهنا أول صالة النهار فقال

الصبح والوسطى : وصالة الغداة فلها أربعة أمساٍء" وهي صالة الفجر"على ما قاله مالك " الوسطى عند أهل املدينة



وحينئٍذ فإضافة صالٍة إىل تلك األلفاظ من قبيل إضافة املسمى إىل امسه، فالصالة هي املسمى وما والفجر والغداة، 
بعدها االسم، ومسيت بذلك لوجوهبا عند الصبح، والصبح والصباح هو أول النهار، والغداة لوجوهبا أول النهار 

الظهر والعصر واملغرب والعشاء وهي : وهو يسمى غدوةً وغداةً، ومسيت وسطى إما لتوسطها بني أربعٍ مشتركاٍت
} َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت وَالصَّالةِ الُْوْسطَى{: مستقبلة، وقيل معىن الوسطى الفضلى ولذلك حث اهللا عليها بقوله

مشتق من الصباح هو البيان ألهنا جتب بأول النهار، وأما حرف فيه معىن الشرط، والفاء الداخلة ] ٢٣٨: البقرة[
الفجر "أي انشقاق " انصداع"املختار " فأول وقتها: " الفصل زائدة ألن جواب الشرط هو قولهعلى ضمري
ويقال له الفجر الصادق، وأقصى املشرق موضع طلوع " املشرق"أي أبعد " بالضياء يف أقصى"أي املنتشر " املعترض

  الشمس، وقوله يف أقصى حيتمل تعلقه بانصداع

دائًما وفيه نظر ألنه ضوء الشمس وهو يطلع يف موضع طلوعها وهو تارةً أقصى  فيفيد أنه يطلع يف أقصى املشرق
املشرق وذلك يف غري زمن الشتاء وتارةً إمنا يطلع من القبلة وذلك يف زمن الشتاء، فاألحسن تعلقه باملعترض أي 

نه يطلع من جهة املشرق املنتشر يف أقصى املشرق، وهذا ال يلزم منه أنه يطلع دائًما يف أقصى املشرق، بل يفيد أ
وهو أعم من أقصاهوإيضاح هذا أن الفجر هو ضوء الشمس وال شك أنه تابع هلا سواء طلعت من أقصى املشرق أو 
من القبلة، وعلى كل حالٍ يذهب من القبلة إىل دبرها، وخرج باملعترض بالضياء الفجر الكاذب وهو البياض الذي 

فهذا ال حكم هلواحلاصل أن الفجر معناه البياض ويتنوع إىل كاذبٍ يصعد كذنب السرحان دقيقًا غري منتشرٍ 
وصادقٍ وكالمها من نور الشمس، إال أن الكاذب ال ينتشر لدقته وينقطع بالكلية إذا قرب زمن الصادق، والصادق 

ن يف غنيٍة وهذا بيان شاٍف لصفة الفجر فكا: قال العالمة ابن عمر. ينتشر لقرهبا ويعم األفق، والسرحان هو الذئب
واملراد " األفق"أي يسد " حىت يرتفع فيعم"أي مقابلها " من القبلة إىل دبر القبلة"أي بارًزا وجائًيا " ذاهًبا: "عن قوله

دبر األمر آخره واألفق بضم الفاء وسكوهنا هو ما واىل األرض من أطراف : بدبر القبلة مقابلهاقال يف الصحاح
رض واملراد بكونه يعم األفق أي ميلؤه ويسده كما بينا، مث إن يف مجع املصنف بني السماء، وقيل ما بني السماء واأل

ذاهًبا من القبلة تناقًضا بيانه أن قوله املعترض إخل يقتضي : املعترض بالضياء يف أقصى املشرق، وبني قوله: قوله أولًا
إىل : من القبلة ال من املشرق، وقوله أيًضاأن الفجر يطلع من املشرق، وقوله ذاهًبا من القبلة يقتضي أنه إمنا يطلع 

إن املصنف أخذ يبني الفجر : دبر القبلة يقتضي أن للقبلة دبًرا وليس كذلك، وافترق الناس يف اجلواب فمن قائلٍ
 ألهل املغرب بقوله ذاهًبا من القبلة إىل دبر القبلة وهو اجلوف، أو نقول ذاهًبا إىل القبلة وإىل دبر القبلة، فمن مبعىن

فينتشر يف املشرق حىت إىل القبلة وحىت إىل اجلوف، ومن : إىل ألن حروف اجلر ينوب بعضها عن بعضٍ وكأنه يقول
املعىن ذاهًبا من قبلة الناظر إليه إىل دبر : قائلٍ يقول ذاهًبا من القبلة إىل دبر القبلة يف زماٍن دون زماٍن، وقال بعض

أبينها أوهلا، والذي يظهر يل أن مراد املصنف بقوله من القبلة إىل دبر : عضالناظر إليه، فبهذه ثالث تأويالٍت قال ب
القبلة أنه ينتشر من مبدأ طلوعه إىل منتهاه، فاملراد بالدبر اآلخر ألن دبر كل شيٍء آخره، والتعبري باملشرق تارةً 

ألن كال من القبلة واملشرق يقابالنه على  وبالقبلة تارةً لعله جملرد التفنن، ألن املراد باملشرق والقبلة ما قابل املغرب،
  أنه قيل يف مذهبنا أن القبلة إذا أغميت على

املصلي وجعل املشرق أمامه أو املغرب خلفه يكون مستقبلًا، ألنه إن احنرف عن القبلة يكون احنرافًا يسًريا، قاله 
االختياري للصبح " خر الوقتوآ: "األجهوري يف شرحه على خليٍلوملا بني أول وقت الصبح بني آخره بقوله

أي طرف " حاجب الشمس"بغري مهزٍ ألن املراد ظهر " بدا"فيه " الذي إذا سلم منها"أي الواضح  ١"اإلسفار البني"



قرصها فال ضروري هلا، وعزا هذا العالمة خليل البن حبيبٍ، وعزاه ابن ناجي لرواية ابن وهبٍ وعياضٍ لكافة 
هو الصحيح : عليه الناس، وقال القاضي أبو بكرٍ: ر قول مالٍكوقال ابن عبد الربالعلماء وأئمة الفتوى وهو مشهو

عن مالٍك، وقيل آخر وقتها املختار اإلسفار األعلى وهو الذي مييز فيه الشخص الذكر من األنثى وما بعده إىل 
، واقتصر عليه طلوع الشمس وقت ضروري هلا كما يف املدونة، ورواه ابن القاسم وابن عبد احلكم عن مالٍك

وللصبح من الفجر الصادق إىل اإلسفار األعلى، ودليل األول الذي جرى عليه املصنف : العالمة خليل حيث قال
وقت صالة الصبح من طلوع الفجر إىل أن تطلع : "هنا ما يف مسلمٍ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ة خرب أيب داود من قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ودليل ما اقتصر عليه خليل وهو مذهب املدون ٢" الشمس
أي " وقت واسع"أي الطلوع واإلسفار " وما بني هذين الوقتني" ٣" وصلى يب الصبح يف اليوم الثاين فأسفر: "جربيل

ت جيوز للمكلف إيقاع الصالة يف أي جزٍء منه، ألن الوقت املختار أوله وآخره سواء يف نفي اإلمث إال أن يظن املو
وإن مات وسط الوقت بال أداًء مل يعص إال أن : قبل الفعل فإنه يصري مضيقًا يف حقه ويعصى بالتأخري اتفاقًاقال خليل

ال حرج عليه وال جيب عليه العزم : يظن املوت، وإذا أراد التأخري عن أول الوقت حيث ال يظن املوت فقال الباجي
  على األداء داخل الوقت، وملا كان ال يلزم من جيب عليه العزم: على األداء يف الوقت، ولبعضٍ

  ـــــــ
: أي أضاء وأسفر القوم أصبحوا وسفرت املرأة: سفر الصبح وأسفر: الكشف بقال: من معاين اإلسفار يف اللغة ١

كشفت عن وجههاوأكثر استعمال الفقهاء لإلسفار مبعىن ظهور الضوء يقال أسفر بالصبح إذا صالها وقت اإلسفار 
: أخرجه مسلم كتاب املساجد باب: صحيح ٤/٢٢٥٢أنظر املوسوعة الفقهية .ظهور الضوء ال يف الغلس أي عند

أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصالة : وفيه، ٦١٣أوقات الصلوات اخلمس حديث 
 ٣مل أقف على لفظ املؤلففأمر بالال فأذن بغلس فصلى الصبح حني طلع الفجر و" اشهد معنا الصالة: "فقال
  .٣٩٤يف املواقيت حديث : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: حسن

لقوله عليه " أوله"الوقت االختياري للصبح " وأفضل ذلك: "كون مجيع الوقت اختياريا التساوي يف الفضلقال
 بل كل صالٍة األفضل أول الوقت رضوان اهللا"وخرب  ١" أفضل األعمال الصالة يف أول وقتها: "الصالة والسالم

واألفضل لفذ تقدميها مطلقًا صبًحا أو ظهًرا أو غريمها يف صيفٍ أو : قال العالمة خليل"للفذ تقدميها يف أول وقتها
شتاٍء، ومثل الفذ اجلماعة اليت ال تنتظر غريها وكذلك اليت تنتظر غريها حيث كانت الصالة غري ظهرٍ، وليس املراد 

يث ال تؤخر أصلًا فإنه من فعل اخلوارج، وإمنا املراد عدم تأخريها عما يصدق عليه أول الوقت، بأوله املبادرة جدا حب
فال ينايف أنه يندب التنفل قبلها حيث كان يندب التنفل قبلها كالظهر والعصر، وأما الصبح أو املغرب فيشرع فيهما 

آخر : الٍك وأكثر العلماء، وقال أبو حنيفةبعد فراغ األذان، وما ذكره املصنف من أفضلية أول الوقت هو مذهب م
" أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر: "الوقت يف الصبح أفضل ملا رواه أصحاب السنن من قوله عليه الصالة والسالم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : "ودليل مالٍك ما يف املوطإ والصحيحني أن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت ٢
ولفظ كان " متلففاٍت: "ويف روايٍة٣"بح فتنصرف النساء متلفعاٍت مبروطهن ما يعرفن من الغلسوسلم يصلي الص

يقتضي الدوام واالستمرار، والغلس اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل، وعلى هذا واظب الصحابة رضي اهللا تعاىل 
 يصلي الصبح حىت يتحقق طلوع عنهم كأيب بكرٍ وعمر وعثمان وأجابوا عما متسك به أبو حنيفة بأن معناه أن ال

ومل يقل أسفروا " أسفروا بالفجر: "الفجر ألن مدرك الفجر خفي، ويدل لذلك قوله عليه الصالة والسالم
بالصالةوملا فرغ من الكالم على الصبح شرع يف بيان وقت الظهر وهي أول صالةٍ صالها جربيل بالنيب عليه 



بفتح " الشمس عن كبد"أي مالت " إذا زالت"املختار فهو " لظهروقت ا"أما أول " و: "الصالة والسالم فقال
  احلال" السماء و"الكاف وكسر الباء أو كسر الكاف وسكون الباء وسط 

  ـــــــ
وانظر صحيح  ٤٢٦يف احملافظة على وقت الصلوات حديث : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: صحيح ١

والنسائي  ١٥٤ما جاء يف اإلسفار بالفجر حديث : صالة بابأخرجه الترمذي كتاب ال: صحيح ١٠٩٣٢اجلامع 
أخرجه البخاري كتاب : صحيح ٩٧٠٣وانظر صحيح اجلامع ، ١٧٣١٨حديث ، ٤/١٤٢وأمحد ، ٥٤٨حديث 

استحباب : ومسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة باب، ٨٦٧خروج النساء بالليل والغلس حديث : األذان باب
  .٤حديث  ١/٥ومالك يف املوطأ ، ٦٤٥ا حديث التكبري بالصبح يف أول وقته

الوقت املختار للظهر من : إن كان هناك للزوال ظل أو حدث إن كان ذهبقال خليل" أخذ الظل يف الزيادة"أنه قد 
زوال الشمس آلخر القامة بغري ظل الزوال، ويعرف الزوال بأن ينصب عود مستقيم يف أرضٍ مستويٍة، فإذا تناهى 

أو ذهب مجلةً مث شرع يف الزيادة أو حدث بعد ذهابه فهذا هو وقت الزوال، وذلك ألن الشمس  الظل يف النقصان
إذا طلعت يظهر لكل شاخصٍ ظل يف جانب املغرب وكلما ارتفعت ينقص، وإذا وصلت وسط السماء وهي حالة 

يبقى شيء من الظل االستواء وقف عن النقصان مدةً من الزمان، وعند الزوال قد يبقى للعود ظل قليل وقد ال 
وذلك مبكة وزبيٍد مرتني يف السنة وباملدينة املنورة مرةً يف السنة وهو أطول يومٍ فيها، فإذا مالت الشمس عن وسط 
السماء جلانب املغرب يتحول الظل إىل جانب املشرق ويأخذ يف الزيادة، فعند شروعه يف الزيادة أو حدوثه يف جهة 

وأخذ الظل يف الزيادة تفسري للزوالواحلاصل أن الوقت الذي ال يزيد فيه : ملصنفاملشرق جتب صالة الظهر، فقول ا
الظل وال ينقص أو يعدم أصلًا يسمى وقت االستواء وهذا ال تصلى فيه الظهر ألنه مل يدخل وقتها وحتل فيه النافلة، 

الزوال، إال أنه ال يتحقق وال فإذا مالت إىل أول درجات احنطاطها يف الغروب مييل الظل إىل جهة املشرق فذلك هو 
يعرف للناظر إال بعد حدوث الظل أو شروع الظل يف الزيادة فال تصلى الظهر وال يؤذن هلا قبل ذلك، وملا كانت 

ويستحب أن : "صالة الظهر تأيت يف حال اشتغال املكلف يف أمر معاشه ندب الشارع له تأخريها وأشار إليه بقوله
وكذا يف الشتاء على املعتمد ألن العلة " يف الصيف"ئب الفاعل ضمري صالة الظهر بالبناء للمفعول ونا" تؤخر

بعد "وتعترب الزيادة " إىل أن يزيد ظل كل شيٍء ربعه"االشتغال يف وقتها وهي موجودة حىت يف الشتاء وينتهي التأخري
ستحب له التأخري للظهر على وال فرق بني أهل املساجد وغريها، بل حىت املنفرد ي" الظل الذي زالت عليه الشمس

" املساجد"حق أهل " يف"أي تأخري صالة الظهر إىل ربع القامة يف زمن الصيف " وقيل إمنا يستحب ذلك"هذا القول
وأما الرجل يف خاصة "يف مجاعٍة " الصالة"فضل " ليدرك الناس: "وكذا كل مجاعٍة تنتظر غريها بدليل التعليل بقوله

أول الوقت رضوان اهللا، ووسطه رمحة اهللا، : "خلرب" فأول الوقت أفضل له"ال تنتظر غريها  ومثله اجلماعة اليت" نفسه
  ـــــــ١"وآخره عفو اهللا

وانظر  ١٨٩٢حديث  ١/٤٣٥والبيهقي يف الكربى ، ٢٢حديث  ١/٢٤٩أخرجه الدار قطين يف سننه : ضعيف ١
  .٢١٣١ضعيف اجلامع 

األفضل لفذ تقدميها مطلقًا : مد وموافقًا ملا مشى عليه خليل حيث قالولوال تقييد كالمه بالصيف لكان هذا هو املعت
وقيل أما يف شدة . "واألفضل للجماعة تقدمي غري الظهر وتأخريها لربع القامة ويزاد لشدة احلر: أي ولو ظهًرا مث قال
أبردوا "عليه وسلم أن يربد هبا وإن كان وحده لقول النيب صلى اهللا "أي ملريد صالة الظهر " احلر فاألفضل له



واحلاصل أن كالم املصنف . وهذا القيل خالف املعتمد" جهنم"أي هلب نار  ١" بالصالة فإن شدة احلر من فيح
األول ندب التأخري ولو للمنفرد يف الصيف خاصةً، الثاين الندب ألهل املساجد دون : مشتمل على ثالثة أقوالٍ

وكلها خمالفة خلليلٍ لتقييدها بالصيف ومشول أوهلا للمنفرد، وقد علمت املنفرد، الثالث ندب التأخري ولو للمنفرد، 
أن الراجح القول باختصاص ندب تأخريها لربع القامة بكل مجاعٍة تنتظر غريها ولو يف الشتاء، واملختص بالصيف 

لجماعة تقدمي غري ول: إمنا هو باستحباب التأخري زيادةً على ربع القامة يف شدة احلرقال خليل عاطفًا على املندوب
أبردوا بالصالة فإن شدة : "الظهر وتأخريها لربع القامة ويزاد لشدة احلر، وعليه حيمل قوله صلى اهللا عليه وسلم

فال ينايف أن التأخري لربع القامة ولو يف الشتاء، وال يشكل على حديث اإلبراد حديث  ٢" احلر من فيح جهنم
أي مل يزل شكوانا، " يف أكفنا وجباهنا فلم يشكنا ٣ه وسلم حر الرمضاءشكونا إىل النيب صلى اهللا علي: خبابٍ"

فيحمل على أهنم طلبوا الزيادة يف التأخري على ما حيصل به اإلبراد، واملراد باجلماعة يف كالم خليلٍ اليت تنتظر 
صالٍة ولو للظهر، ولوال غريها، وأما اليت ال تنتظر غريها فهي كاملنفرد األفضل يف حقهم التقدمي يف أول الوقت لكل 

" وآخر الوقت"تقييد املصنف التأخري بالصيف لكان القول الثاين يف كالمه موافقًا للراجح الذي مشى عليه خليل
ظل "جماوزة " مثله بعد. "قصريٍ أو طويلٍ آدمي أو غريه يف األرض املستوية" أن يصري ظل كل شيٍء"املختار للظهر
شمس وآخره الغروب، خبالف النهار يف الصوم فإنه من طلوع الفجر وظل نصف الذي أوله طلوع ال" نصف النهار

  النهار وهو املعروف بظل
  ـــــــ

وابن ماجه حديث ، ٣٢٥٩صفة النار وأهنا خملوقة حديث : أخرجه البخاري كتاب بدء اخللق باب: صحيح ١
تقدمي : لصالة بابأخرجه مسلم كتاب املساجد ومواضع ا: صحيح ٧٢٤٥٢حديث ، ٢/٢٣٨وأمحد ، ٦٨٠

حديث  ٥/١٠٨وأمحد ، ٦٧٦وابن ماجه حديث ، ٤٩٧والنسائي حديث ، ٦١٩الظهر يف أول الوقت حديث 
  .٥/١٢١أي الرمل الذي اشتدت حرارته شرح النووي على مسلم : حر الرمضاء ٢١٠٩٠٣

ف النهار، وهو مل يبني املصنف مقدار ظل نص": تنبيه"الزوال مسي بذلك لزوال الشمس عن وسط السماء بعده
خمتلف باختالف األشهر القبطية اليت أوهلا توت وظل الزوال فيه أربعة أقدامٍ، مث يليه بابه وظل الزوال فيه ستة 

أقدامٍ، مث يليه هاتور وظل الزوال فيه مثانية أقدامٍ، مث يليه كيهك وظل الزوال فيه عشرة أقدامٍ، مث يليه طوبه وظل 
شري وظل الزوال فيه سبعة، مث يليه برمهات وظل الزوال فيه مخسة، مث يليه برمودة وظل الزوال فيه تسعة، مث يليه أم

الزوال فيه ثالثة، مث يليه بشنس وظل الزوال فيه اثنان، مث يليه بؤونة وظل الزوال فيه واحد، مث يليه أبيب وظل 
المة األجهوري وهو خمالف لتحرير الزوال فيه واحد أيًضا، مث يليه مسرى وظل الزوال فيه قدمان، هكذا حرره الع

آخر وقت "املختار هو " وأول وقت العصر: "الديرينيوملا فرغ من بيان وقت الظهر شرع يف بيان وقت العصر فقال
وهو آخر القامة األوىل، فتكون العصر داخلة على الظهر وينبين عليه صحة صالة العصر يف آخر القامة " الظهر

إن وقت : هر اختياًرا إىل أول القامة الثانية ألن بينهما اشتراكًا بقدر فعل أحدمها، وقيلاألوىل، وأمث مؤخر صالة الظ
االشتراك يف أول القامة الثانية فتكون الظهر داخلةً على العصر وينبين عليه بطالن صالة العصر يف آخر القامة 

وقت االشتراك اخلالف يف فهم قوله صلى  األوىل، وعدم إمث من أخر الظهر إىل أول القامة الثانية، وسبب اخلالف يف
فمنهم من قال معىن  ١" فصلى يب الظهر من الغد حني صار ظل كل شيٍء مثله"اهللا عليه وسلم يف حديث جربيل 

صلى شرع فتكون الظهر هي الداخلة على العصر، ومنهم من قال معناه فرغ فتكون العصر هي الداخلة على 
أي " وآخره. "اختياري للصالتني سواء كان يف آخر القامة األوىل أو أول الثانيةالظهر واحلاصل أن زمن االشتراك 



  وقت العصر االختياري
وهذا مما ال نزاع فيه يف املذهب، وملا قدم أن أول " نصف النهار"جماوزة الظل "أن يصري ظل كل شيٍء مثليه بعد"

يف حتديد أول وقت العصر املختار " وقيل: "قولهوقت العصر املختار هو آخر وقت الظهر وهو املعتمد ذكر مقابله ب
فإن "تفسري ملا قبله" غري منكسٍ رأسك وال مطأطٍئ له"حالة كونك " استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم"أنك إذا 

" فقد دخل الوقت"حبيث صارت قبالة بصرك ال مرفوعةً وال خمفوضةً " ببصرك"أي قابلتها " نظرت إىل الشمس
  لكوهنا على غايٍة من" ن مل ترها ببصركوإ"املختار للعصر 
  ـــــــ

  .٣٠٧١وأمحد حديث  ١٤٩ما جاء يف مواقيت الصالة حديث : أخرجه الترمذي كتاب الصالة باب: صحيح ١

قد متكن دخول "حتقق أنه " وإن نزلت عن بصرك ف"املختار للعصر " مل يدخل الوقت"تعلم أنه " ف"االرتفاع 
ه ال يطرد يف كل األزمنة، ألن الشمس تكون يف الصيف مرتفعةً ويف الشتاء وهذا القول ضعيف ألن" الوقت

مل يقل به أحد ألن األحكام الشرعية ال يصح بناؤها على مثل هذا، والظاهر أن : منخفضةً، حىت قال ابن الفخار
؛ ألن املصلي على املصنف إمنا ذكر هذا القول رمحةً للضعفاء الذين ال يدركون معرفة األوقات على القول املشهور

هذا القول موقع للصالة يف اختياريها، سواء كان يف صيٍف أو شتاٍء، ألهنا ال تقابل بصر الناظر إال وقد ظل كل 
أول " أن"يف بيان آخر املختار للعصر " والذي وصفه مالك رمحه اهللا تعاىل: "شيٍء مثله، واملعتمد ما أشار له بقوله

فإذا دخل وقت االصفرار صار الوقت ضروريا " ما مل تصفر الشمس"ويستمر  من آخر وقت الظهر" الوقت فيها"
وهو أول : وهذا هو املعتمد وصدر به ابن احلاجب ورواه ابن القاسم عن مالٍك، واقتصر عليه خليل حيث قال

صفرار وآخره أن يصري ظل كل شيٍء مثليه ألن اال: وقت العصر لالصفرار، وهذا غري خمالٍف ملا صدر به من قوله
وهذا واضح يف زمان : ال حيصل إال بعد ذلك وأما قبل ذلك فتكون الشمس نقيةًقال العالمة ابن عمر ما معناه

الصحو، وأما يف زمان الغيم الذي ال يظهر فيه ظل فإنه يرجع إىل قول أهل األوراد والصنائع ممن له دراية مبعرفة 
ووقت املغرب وهي صالة : "يف بيان وقت املغرب بقوله األوقات واالحتياطوملا فرغ من بيان وقت العصر شرع

يف " يعين أن املسافر ال يقصرها: "وملا استشعر سائلًا عن معىن احلاضر قال" يعين احلاضر: "وفسره بقوله" الشاهد
ونقض هذا التعليل بصالة الصبح، فاألوىل يف التعليل أهنا تطلع عند طلوع جنمٍ " ويصليها كصالة احلاضر"سفره 

كأن الصواب إسقاط لفظ فوقها ويقتصر على اخلرب وهو غروب الشمس " فوقتها غروب الشمس"سمى الشاهد ي
أي غاب مجيع قرصها يف العني احلمئة أي ذات احلمأة وهي " فإذا توارت: "وال ينظر للحمرة الباقية ولذلك قال

: قال خليل" إال وقت واحد ال تؤخر عنهباحلجاب وجبت الصالة ال تؤخر عنه وليس هلا "الطني األسود وهي املراد 
وللمغرب غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطها فوقتها مضيق، وجيوز ملن غربت عليه حمصلًا لشروطها من 

طهارٍة وسترٍ واستقبالٍ تأخري فعلها مبقدار حتصيلها وذلك بالنظر لعادة غالب الناس، فال يعترب حال موسوسٍ وال من 
  .ويراعى زمن االسترباء املعتاد ملن احتاج إليه على غايٍة من السرعة،

ال يؤخر عنه لو شرع فيها وطول حبيث غاب الشفق ال إمث عليه وهو كذلك : فهم من قوله: األول" تنبيهات"
فالشفق بالنسبة للشروع فيها وما ذكره املصنف هو املعتمد، ولذلك اقتصر عليه العالمة خليل ومقابله ميتد وقتها 

إنه الصحيح ويف أحكامه إنه املشهور من مذهب : األمحر الذي هو وقت العشاء، وقال ابن العريب فيه لغروب الشفق
ما ذكره املصنف من : مالٍك، لكن قد علمت أن الذي به الفتوى ما ذكره املصنف وال سيما اقتصر عليه خلياللثاين



ل أو يف فالٍة من األرض، وأما من يكون أن وقت املغرب غروب الشمس إمنا هو بالنسبة ملن يكون يف رءوس اجلبا
خلف اجلبال فال يعول على غروب الشمس وإمنا يعول على إقبال الظلمة من جهة املشرق، فإذا ظهرت كان دليلًا 

ليس هلا إال وقت واحد أهنا مىت أخرت عن أول : رمبا يفهم من قوله: على مغيبها فيصلي ويفطر واهللا أعلمالثالث
ليس كذلك، بل املراد أنه ال جيوز تأخري الشروع فيها إال مبقدار حتصيل شروطها، فال ينايف أن الوقت تصري قضاًء و

هلا وقًتا ضروريا كالظهر والعصر، واملنفي إمنا هو وقت التوسعة املوجود يف حنو الظهر والعصر فافهموملا فرغ من 
وملا كانت تسميتها بالعتمة : املختار" ووقت صالة العتمة: "بيان وقت املغرب شرع يف بيان وقت العشاء بقوله

وأفضل من لفظ العتمة ألنه املصرح به يف " وهذا االسم أوىل هبا"بكسر العني واملد " وهي صالة العشاء: "غريبةً قال
املغرب من بقايا "جهة " احلمرة الباقية يف"هو " والشفق: "وفسره بقوله" غيبوبة الشفق"القرآن والسنة وخرب وقت 

" الوقت"أي دخل " املغرب صفرة وال محرة فقد وجب"ناحية " فإذا مل يبق يف"من ضوئها كالقضبان " مسشعاع الش
خالفًا أليب حنيفة، دليلنا ما رواه الدارقطين أن النيب صلى " يف املغرب"الباقي " وال ينظر إىل البياض"املذكور للعشاء

أنوار الشمس : الغوارب ثالثة"وأيًضا  ١"الصالة الشفق احلمرة فإذا غاب الشفق وجبت: "اهللا عليه وسلم قال
أي غيبوبة الشفق " فذلك" "الفجران والشمس واحلكم للوسط يف الطوالع والغوارب: والشفقان، والطوالع ثالثة

وللعشاء من غروب محرة الشفق للثلث : وابتداؤه من الغروبقال خليل" إىل ثلث الليل"ممتد " هلا وقت"األمحر 
  على ذلك ما يف األول، والدليل
  ـــــــ

  .٣٤٤٠وانظر ضعيف اجلامع  ٣حديث  ١/٢٦٩ضعيف أخرجه الدار قطين يف سننه  ١

كانوا : "وحديث عائشة"أنه عليه الصالة والسالم كان يؤخر العشاء إىل ثلث الليل ويكره النوم قبلها: "الصحيحني
ن األحاديث، ولكن ال ينبغي أن يقع تأخريها وغري ذلك م" يصلون العتمة فيما بني أن يغيب الشفق إىل ثلث الليل

كمرضٍ " عذرٍ"ألجل " أو"مهم كعمله يف حرفته اليت ال غىن له عنها " ممن يريد تأخريها لشغلٍ"إىل أثناء الثلث إال 
أي أفضل إلدراك " أوىل"يف أول الوقت " املبادرة هبا"أما من ال شغل وال عذر له فقد مر أن " و"فهو مغاير ملا قبله

ضيلة أول الوقت وهذا يف حق املنفرد، وما يف حكمه من اجلماعات اليت ال تنتظر غريها، وأما اليت تنتظر غريها ف
واحلرس وهم املرابطون وأصحاب " أن يؤخرها أهل املساجد"مبعىن أنه يستحب " وال بأس: "فأشار حلكمها بقوله

قدمنا أن األفضل يف حق اجلماعة اليت تنتظر غريها تقدمي  قد: لصالهتا مجاعةًفإن قيل" قليلًا الجتماع الناس"املدارس 
. غري الظهر ويدخل فيه العشاء، وإمنا يندب هلم تأخري الظهر لربع القامة يف كل الزمن ويزاد عليها لشدة احلر

هنا أن ما تقدم حممول على غري مساجد أهل القبائل، وما هنا يف حق أهل مساجد القبائل، أو أن التأخري : فاجلواب
وفيها ندب تأخري العشاء : يف حكم التقدمي بدليل قوله قليلًا فليس كتأخري الظهر، وجرى على هذا خليل بقوله

أي قبل دخول " ويكره النوم قبلها: "قليلًاوملا كانت العشاء تأيت يف زمن غلبة النوم فرمبا يتوهم جوازه قبلها قال
أشد كراهٍة من نومه قبلها، وظاهر كالمه كراهة النوم قبلها ولو  وهو" واحلديث لغري شغلٍ بعدها"وقتها أي العشاء 

وكل من يوقظه وهو كذلك الحتمال نوم الوكيل أو نسيانه فيفوت اختياريها، وإمنا كره النوم قبلها وجاز قبل 
لصبح، دخول وقت غريها كما يأيت ألن وقتها زمن نومٍ خبالف غريها، وكراهة احلديث بعدها خمافة نومه عن صالة ا

ومفهوم لغري شغلٍ أن احلديث بعدها ملصلحٍة ال كراهة فيه سواء كانت دينيةً كالكالم يف العلم أو دنيويةً كاملناقشة 
يف أمر الدنيا، وكالكالم مع القادم من السفر ليؤنسه أو العروس، واختلف يف فضل النوم على السهر اجملرد عن 

م النوم قبل صالٍة حنو الظهر والعصر وبينه شيخ شيخنا األجهوري مبا مل يعلم من كالم املصنف حك": تنبيه"الطاعة



النوم قبل دخول وقت الصالة ال حرج فيه وظاهره ولو جوز نومه إىل آخر الوقت، وأما بعد دخول الوقت : حمصله
  .فال جيوز إال إذا علم أنه يستيقظ قبل خروج الوقت أو وكل من يوقظه

وقت االختياري وسكت عن الضروري وهو غالًبا تلو املختار إىل غروب الشمس ذكر املصنف ال: األوىل" تتمات"
للظهرين وإىل طلوع الفجر يف العشاء، وأما الصبح فعند املصنف ال ضروري هلا، وعلى كالم خليلٍ من اإلسفار إىل 

السلس الذي الطلوع، وقيدنا بغالًبا لالحتراز عن الضروري لذي قبل املختار، وهو إمنا يكون يف حق صاحب 
يالزمه يف كل وقٍت ثانية املشتركتني فإنه يقدمها يف وقت األول، ويف حق املسافر الذي يكون نازلًا باملنهل وينوي 
االرحتال بعد الزوال والنزول بعد الغروب فإنه جيوز له تقدمي الثانية بعد فعل األوىل، وكذلك من جيمع العشاء مع 

مع العصر يوم عرفة، فإن الثانية قدمت على اختياريها، وال يتصور للصبح وال املغرب ألجلٍ املطر، وكذلك الظهر 
مل يذكر املصنف أيًضا ما يدرك به الوقت حبيث يكون املصلي مؤديا، وبينه خليل : لألوىل من املشتركتني فافهمالثانية

هران والعشاء أن يفصل ركعةً وتدرك فيه الصبح بركعٍة بسجدتيها مع الطمأنينة واالعتدال والكل أداء والظ: بقوله
وقال . عن األوىل وهذا يف الضروري، واختلف فيما يدرك به االختياري، والذي اختاره العالمة خليل أنه كذلك

إنه الراجح، وفائدة اإلدراك يف الضروري على أن الكل أداء وإن كان آمثًا مع عدم الضرورة، ويف : األجهوري فيه
من : "فيه ولو أخرها اختياًرا، والدليل على أن الكل أداء قوله صلى اهللا عليه وسلم رفع اإلمث بإدراكها: املختار

أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعةً من العصر أي قبل الغروب فقد 
الٍة إىل إقليمٍ آخر مل مل يتكلم املصنف على حكم الويل يطري من إقليمٍ بعد دخول وقت ص: الثالثة١" أدرك العصر

يدخل فيه وقت تلك الصالة ملا تقرر من أنه قد يكون وقت الطلوع عند قومٍ غريه عند آخرين، واحلكم للمحل 
الذي يوقع فيه الصالة سواء كان هو الذي طار منه أو الذي إليه، فإذا زالت عليه الشمس يف حمل وصلى فيه مل يعد 

ز له فعلها يف الذي طار إليه قبل زواهلا واهللا أعلموملا انقضى الكالم على الوقت صالته، وإذا طار قبل فعلها ال جيو
الذي هو سبب لوجوب الصالة وشرط يف صحتها، وكان كل أحٍد ال يستطيع الوصول إىل معرفته بالزوال 

  :والغروب، شرع فيما يعلم به دخوله لكل أحدٍ مسعه وهو األذان فقال
  ـــــــ

مسلم كتاب ، ٥٧٩حديث " من أدرك من الفجر ركعة: "ري كتاب مواقيت الصالة بابأخرجه البخا: صحيح ١
  .٦٠٨حديث " من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك: "املساجد ومواضع الصالة باب

  باب يف حكم صفة األذان واإلقامة

وَأَذَانٌ ِمَن اللَّهِ {: لقوله تعاىل وحقيقة األذان باملعىن املصدري ويرادفه األذين والتأذين باملعجمة لغةً اإلعالم بأي شيٍء
أي أعلم وشرًعا اإلعالم بدخول وقت ] ٢٧: احلج[} َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ{أي إعالم ] ٣: التوبة[} َوَرسُوِلِه

لصَّالةِ إِذَا ُنوِدَي ِل{: الصالة بألفاٍظ خمصوصٍة دل على مشروعيته الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله تعاىل
وأما السنة فما يف احلديث عن أيب داود بإسناٍد صحيحٍ عن عبد اهللا بن زيد بن عبد ] ٩: اجلمعة[} ِمْن َيْومِ الُْجُمعَِة

ملا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس جلمع الصالة طاف يب وأنا نائم رجل : "ربه قال
: ندعو به إىل الصالة، فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ا عبد اهللا أتبيع هذا الناقوس؟ فقالي: حامل ناقوًسا يف يده فقلت

اهللا أكرب إىل آخر األذان، مث استأخر عين غري بعيدٍ : بلى، فقال تقول: أو ال أدلك على ما هو خري من ذلك؟ فقلت



ت أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا أكرب إىل آخر اإلقامة، فلما أصبح: وتقول إذا قمت إىل الصالة: مث قال
، " إهنا رؤيا حق إن شاء اهللا تعاىل قم مع باللٍ فألق عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوًتا: "فأخربته مبا رأيت فقال

: فقمت مع باللٍ فجعلت ألقي عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن اخلطاب وهو يف بيته فخرج جير رداءه قائلًا
ويروى أنه  ١" فلله احلمد: "بيا يا رسول اهللا لقد رأيت مثل ما رأى، فقال صلى اهللا عليه وسلموالذي بعثك باحلق ن

ليس : تابع عمر يف الرؤيا من الصحابة بضعة عشر رجلًا، وال يرد على ذلك أن األحكام ال تثبت بالرؤيا ألنا نقول
أن النيب صلى اهللا عليه : "فقد روى الترمذيمستند األذان الرؤيا وإمنا وافقها نزول الوحي فاحلكم ثبت به ال هبا

وسلم أري األذان ليلة اإلسراء وأمسعه مشاهدةً فوق سبع مسواٍت مث قدمه جربيل فأم أهل السماء وفيهم آدم ونوح 
يشكل على ما روى الترمذي ما : وأقول ٢"عليهم الصالة والسالم فأكمل له الشرف على أهل السماء واألرض

تنصب : ود املتقدم من اهتمامه صلى اهللا عليه وسلم مبا جيمع به الناس إىل الصالة حىت قيل لهروي من حديث أيب دا
هو من فعل اليهود، فذكروا له : رايةً فإذا رأوها أعلم بعضهم بعًضا فلم يعجبه فذكروا له البوق فلم يعجبه وقال

ومل يعلم به ليلة اإلسراء، إذ لو علمه يف هو من أمر النصارى، فإن االهتمام يقتضي أنه مل يسمعه : الناقوس فقال
  بأن: السماء ألمر بفعله من غري طلب غريه، ولذلك أجاب بعض

  ـــــــ
مل  ١/٢٦٥٢وحسنه األلباين اإلرواء  ٤٩٩كيف األذان حديث : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: حسن ١

  .أقف عليه

عند األصوليني يف حكمه باجتهاده، ويف هذا اجلواب  اجتهاده صلى اهللا عليه وسلم أداه إىل ذلك على اختالٍف
إشكال، إذ كيف جيتهد فيما يدعو به إىل الصالة مع معرفة األذان وميكن على بعٍد أن يكون مسعه ومل يكن على 

أمجعت األمة على مشروعية : صفة اإلتيان به أو حمله أو أن احلديث غري متفقٍ عليه؟ وأما اإلمجاع فلقول القرايف
إذا نودي : "ان فقد ورد يف فضله أحاديث صحيحة، فمما ورد ما يف الصحيحني من قوله صلى اهللا عليه وسلماألذ

اإلعالن بدخول وقت الصالة وهو : وله فوائد كثرية منها ١" للصالة أدبر الشيطان له ضراط حىت ال يسمع التأذين
دار اإلسالم ويؤنس اجلريان ويستجاب عنده املقصود منه املوجب ملشروعيته، ومن فوائده اإلعالم بأن الدار 

الدعاء، وذكر اجلالل السيوطي يف اخلصائص الصغرى أن األذان الشرعي من خصائص هذه األمة، وشرع يف السنة 
األوىل من اهلجرةوحقيقة اإلقامة شرًعا هي ألفاظ خمصوصة تذكر على وجٍه خمصوصٍ عند الشروع يف الصالة 

ود وستأيت ألفاظها، وقولنا على وجٍه خمصوصٍ أي من كوهنا مفردة األلفاظ سوى املفروضة ذات الركوع والسج
التكبري، وجرى خالف يف أفضليتها على األذان، فمن الشيوخ من فضلها التصاهلا بالصالة وبطالهنا على قولٍ 

إلمامة عليهما ملا بتركها عمًدا، ومنهم من فضل األذان لوجوبه يف املصر على القول املختار، وفضل بعض الشيوخ ا
ليؤذن لكم : "ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدون واظبوا على اإلمامة، وقال عليه الصالة والسالم

وجرى خالف أيًضا يف أذانه واملعتمد أيًضا أنه صلى اهللا عليه وسلم أذن مرةً يف سفره  ٢" أحدكم وليؤمكم أكربكم
أشهد أين رسول اهللا : ول اهللا، وأما يف تشهده يف الصالة فكان مرةً يقولأشهد أن حممًدا رس: وهو راكب وقال

: ومرةً أشهد أين حممد رسول اهللا، كما قاله ابن حجرٍ الشافعي يف شرح املنهاجثم شرع يف بيان حكم األذان بقوله
جوب السنن كذلك جيب و" و"سواء كانت جامعةً أم ال" املساجد"حق أهل " يف"وجوب السنن " واألذان واجب"

يف حمل ولو مل يكن مسجًدا حيث كانوا يطلبون غريهم، بل كل مجاعٍة تطلب غريها ولو " اجلماعات الراتبة"يف حق 
  :مل تكن راتبةً، ولذلك قال خليل



  ـــــــ
ومسلم كتاب ، ١٢٢٢أخرجه البخاري كتاب اجلمعة باب يفكر الرجل الشيء يف الصالة حديث : صحيح ١

أخرجه البخاري كتاب األدب : صحيح ٣٨٩٢ذان وهرب الشيطان عن مساعه حديث فضل األ: الصالة باب
من أحق باإلمامة حديث : ومسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة باب ٦٠٠٨رمحة الناس والبهائم حديث : باب
٦٧٤.  

ئض الكفائية سن األذان جلماعٍة تطلب غريها يف فرضٍ وقيت، وأما فعل األذان يف األمصار فهو واجب وجوب الفرا
الوجوب كفايةً يف املصر، والسنية : واحلاصل أن األذان تعتريه أحكام مخسة سوى اإلباحة. ويقاتلون على تركه

كفايةً يف كل مسجٍد ومجاعٍة تطلب غريها، واالستحباب ملن كان يف فالٍة من األرض سواء كان واحًدا أو مجاعةً مل 
ه للسنن وللجماعة اليت مل تطلب غريها ومل تكن يف فالٍة من تطلب غريها، وحرام قبل دخول الوقت، ومكرو

األرض، كما يكره للفائتة ويف الوقت الضروري ولفرض الكفايةوإذا توقفت مشروعيته على أجرٍة كانت على من 
له عقار يف البلد سواء كان ساكًنا به أو ال، خبالف أجرة مؤدب األطفال فإهنا تكون على من له ولد، وجيوز أخذ 

وأجرة عليه أو مع صالٍة وكره عليها، وإمنا يكره : األجرة عليه وحده أو مع الصالةقال خليل عاطفًا على اجلائز
أخذ األجرة على الصالة وحدها إذا كانت من املصلني ال من بيت املال أو من وقف املسجد فال كراهة، ألن 

فأما الرجل : "واهللا أعلمثم ذكر مفهوم اجلماعة بقوله املأخوذ من بيت املال أو األحباس من باب اإلعانة ال اإلجارة
أي مندوب أذانه، ومثله اجلماعة اليت ال تطلب غريها " فإن أذن فحسن"يكون يف فالٍة من األرض " يف خاصة نفسه

وأذان فذ إن سافر فهو غري معترب : حيث كانت يف فالٍة من األرض ولو مل تكن يف زمن سفرٍ، وأما قول خليلٍ
م، وأما إن مل يكن الفذ أو اجلماعة يف فالٍة من األرض فيكره هلم األذان، والدليل على ما قاله املصنف ما صح املفهو

إذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت بالصالة فارفع : "أن أبا سعيدٍ مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
قال أبو سعيٍد  ١"  شيء إال شهد له يوم القيامةصوتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن إنس وال جن وال

من صلى مبكاٍن قفرٍ بعد : "مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال عليه الصالة والسالم أيًضا: اخلدري
أي من املالئكة، وصالة الربية بسبعني صالٍة ملا تضمنته من إحياء الذكر يف ذلك  ٢" أذانٍ صلى وراءه أمثال اجلبال

على جهة " من اإلقامة"أي للرجل يف خاصة نفسه " وال بد له: "احمللوملا كان اإلقامة تطلب حىت من املنفرد قال
وتسن إقامة مفردة وهي آكد من األذان كما قدمنا، وال بد من اتصاهلا بالصالة فإن تراخى : قال خليل. السنية

  ا سنةباإلحرام أعادها وال تسن إال لفرضٍ ولو فائتًا، واعلم أهن
  ـــــــ

 ٦٤٤٢والنسائي حديث  ٦٠٩رفع الصوت بالنداء حديث : أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ١
  .١٦٠حديث  ١/٧٤أخرجه مالك يف املوطأ 

عنيٍ يف حق الذكر املنفرد، أو املصلي إماًما بالنساء فقط، وأما يف حق اجلماعة من الذكور أو امللفقة من الرجال 
فال "بأن تركت اإلقامة " وإال"أي فعلها حسن مبعىن مندوب " وأما املرأة فإن أقامت فحسن"فائيةوالنساء فسنة ك

أي ال إمث وهذا غري متوهمٍ، واعلم أن اإلقامة إمنا تستحب من املرأة إذا صلت منفردةً أو مع حمض نساٍء وأما " حرج
أو امرأٍة يستحب له إسرارها إال املؤذن فيجهر  إذا صلت مع إمامٍ فتنهى عن اإلقامة، وكل من أمر باإلقامة من رجلٍ

وال بأس أن يؤذن غري متوضٍئ وال : قال يف املدونة. هلا لإلعالم بالصالةوال بد من الطهارة يف اإلقامة خبالف األذان



لفتح يقيم إال متوضئ،ومما يسن عند شروع املؤذن يف اإلقامة تركها واالشتغال بالدعاء من اإلمام وبقية املأمومني 
أبواب السماء إذ ذاك وقل داعٍ ترد دعوهتوحيرم اخلروج من املسجد بعد اإلقامة للمتطهر إال أن يكون قد صلى 

تلك الصالة وهي مما ال تعاد، وأما اخلروج بعد األذان فمكروه إال أن يريد الرجوع إليه، فإن خرج راغًبا عن 
قع لبعض الناس، ويستحب لإلمام تأخري اإلحرام قليلًا بعد الصالة مجلةً فهو منافق وخيشى عليه من املصيبة كما و

اإلقامة حىت تعتدل الصفوف، وال يدخل احملراب إال بعد اإلقامة وهي إحدى املسائل اليت يعرف هبا فقه اإلمام 
" وقتها"حتقق دخول " يؤذن لصالٍة قبل"جيوز أي حيرم أن " وال"كخطف اإلحرام والسالم وتقصري اجللسة األوىل

" أن يؤذن هلا يف السدس األخري من الليل"أي يسن " إال الصبح فال بأس"نه إمنا شرع لإلعالم بدخوله فيحرم قبله أل
غري مقدمٍ على الوقت إال الصبح فبسدس الليل ملا يف املوطأ والصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال خليل
وأيًضا الصبح تأيت والناس نيام  ١"  ينادي ابن أم مكتومٍإن باللًا ينادي بليلٍ فكلوا واشربوا حىت: "وسلم قال

فيحتاجون إىل التأهب هلا ورمبا يكون فيهم اجلنب وحنوه، ويسن أيًضا أن يؤذن هلا عند دخول وقتها فلذا قال 
ا والذي ينبغي أن كل واحٍد من املقدم واملفعول عند الوقت سنة مستقلة كأذاين اجلمعة ال إن جمموعهم: األجهوري

  صفته الشرعية" واألذان: "سنةوملا فرغ من بيان حكم األذان واإلقامة شرع يف بيان الصفة بقوله
  ـــــــ

أن : ومسلم كتاب الصيام باب ٦٢٠األذان بعد الفجر حديث : أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ١
  .١٦١يث حد ١/٧٤ومالك يف املوطأ ، ١٠٩٣الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر حديث 

مرتني بقطع اهلمزة من أكرب ومد اجلاللة مدا طبيعيا حىت حيصل اإلمساع، وينبغي أن ال " اهللا أكرب اهللا أكرب: "أن تقول
يبطل بإبدال مهزة أكرب واًوا، كما ال يبطل مجعه بني اهلمزة والواو باألوىل من عدم بطالن تكبرية اإلحرام بذلك، 

أشهد أن "علم بكم مبعىن عامل، أو أن املراد أكرب من كل كبريٍ حبسب زعم الزاعم ربكم أ: وأكرب مبعىن كبري على حد
مث يأيت " أشهد أن ال إله إال اهللا: "أي أحتقق وأذعن أن ال معبود حبق سواه، ويكررها فيقول أيضًا" ال إله إال اهللا

وال بد من رفع " حممًدا رسول اهللا أشهد أن حممًدا رسول اهللا أشهد أن: "بالشهادتني بالرسالة مرتني أيًضا فيقول
رسول ألنه خرب فنصبه يصريه بدلًا ويكون ساكن الكلمات لقول املازري اختار شيوخ صقلية جزم األذان وشيوخ 
القريوان إعرابه واجلمع جائز فيتخلص أن املعتمد فقًها أن عدم اللحن يف األذان مستحب فال يبطل بنصب املرفوع 

بعد تكرير الشهادتني يسن أن " مث"املعتمد صحة الصالة باللحن يف الفاحتة فكيف باألذان؟وال برفع املنصوب، ألن 
مرتني كما فعلت أولًا " أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا: "ترجع من الترجيع بأن تعيد لفظهما فتقول

هذا قول مالٍك يف تكرير التشهد أربعًا، وظاهر مرتني أيًضا " أشهد أن حممًدا رسول اهللا أشهد أن حممًدا رسول اهللا"
كالمه أن الترجيع إمنا يكون بعد اإلتيان بالشهادتني، فال يرجع األوىل قبل اإلتيان بالثانية، وإمنا سن الترجيع لعمل 

هنما أهل املدينة وألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم به أبا حمذورة، وحكمة طلبه إما لتدبر معىن كلميت اإلخالص لكو
من أن أبا حمذورة أخفى صوته بالشهادتني : املنجيتني من الكفر املدخلتني يف اإلسالم، وإما إغاظة الكفار، أو ملا قيل

حياًء من قومه ملا كان عليه قبل توفيقه لإلسالم من شدة بغض النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعاه وعرك أذنه وأمره 
يرفع غاية صوته : قال اإلمام أشهب"أول مرٍة"هبما " بأرفع من صوتك"بالترجيع، وإذا رجعت تأيت بالشهادتني 

بالتكبري مث يترك من غايته شيئًا يف الشهادتني، مث إذا رجع يرفع صوته بالشهادتني عند الترجيع حىت يساوي صوته 
يث ال يتجاوز بالتكبري، فاحلاصل أن املؤذن يرفع صوته بالتكبري حد اإلمكان وخيفضه بالشهادتني قبل الترجيع حب

إمساع الناس ويرفع صوته هبا عند الترجيع حبيث يساوي صوته بالتكبري، هذا هو املعتمد من املذهب، واختاره 



عليه عمل الناس، وعلم مما قررنا أنه ال بد من اإلمساع قبل الترجيع وإال مل : املازري وابن احلاجب، وقال خليل
سنة ولو كثر املؤذنون وهو كذلك، ويعلم من كونه سنةً عدم بطالن يصح األذان، وظاهر كالم غريه أن الترجيع 

  األذان بتركه، مث بعد الترجيع تقول

تكررها مرتني، وحي اسم فعل أمرٍ معناه هلموا " حي على الصالة حي على الصالة: "بصوتك الذي ابتدأت به
ًضا مبعىن هلموا على الفالح أي على ما مرتني أي" حي على الفالح حي على الفالح: "وأقبلوا على الصالة، مث تقول

الصالة خري من "أي بعد حي على الفالح " فإن كنت يف نداء الصبح زدت ها هنا"فيه فالحكم وهو الفوز بالنعيم 
وهو مثىن ولو الصالة خري من النوم املشروعة يف نداء الصبح خاصةً، : مرتينقال خليل" النوم الصالة خري من النوم

صنف كغريه أن املؤذن يقوهلا ولو مل يكن أحد بأن كان بفالٍة من األرض وهو كذلك، أال ترى أن وظاهر كالم امل
رفع الصوت باألذان ال بد منه ولو مل يكن هناك أحد؟ ومشروعيتها يف الصبح صادر منه عليه الصالة والسالم، 

خري من النوم اجعلها يف نداء الصبح الصالة : وقول عمر بن اخلطاب ملن جاء يؤذنه بالصالة فوجده نائًما فقال له
الصالة : إنكار على املؤذن حيث استعمل ألفاظ األذان يف غري حملها، كما كره مالك التلبية يف غري احلج، ومعىن

خري من النوم أن التيقظ للصالة خري من الراحة احلاصلة بالنوم، والصالة خري من النوم مبتدأ وخرب يف حمل نصبٍ 
فإن كنت يف نداء : ال حاجة إليه مع قوله" تقل ذلك يف غري نداء الصبح: "فرٍد وهو هذا اللفظوقولهبزدت لتأوهلا مب

وهذه الصفة هي اليت " مرةً واحدةً"تقوهلا " ال إله إال اهللا"مرتني " اهللا أكرب اهللا أكرب: "الصبح، مث ختتم األذان بقولك
واخللف، ولو غري هذه الصفة بأن نكسه أو أوتره ولو  وعليها السلف ١علمها صلى اهللا عليه وسلم أليب حمذورة

جله أعاده مع الطول، ويبين على أوله يف اإليتار ويعيد املنكس يف التنكيس مع عدم الطول ألن تكرر كلماته من 
باب التأسيس ال من باب التوكيد اللفظي، وهذا آخر األذان الشرعي، وما زاد على ذلك مما يقوله املؤذنون من 

إنه بدعة فما كان من ذكرٍ أو تسبيحٍ مما يقوله آخر الليل فهو : ء والتسبيح فغري مشروعٍ، بل قال ابن شعبانالدعا
علم من كالم املصنف أن كلماته مرتبة ومتوالية فال جيوز له : األول" تنبيهات"بدعة حسنة وما عدا ذلك فمكروه

المٍ ولو وجب لكإنقاذ أعمى بىن إن مل يطل فإن طال الفصل بينها ولو بإشارةٍ لسالمٍ، فإن فصل ولو بأكلٍ أو ك
ابتدأه لبطالنه، كما يبطل لو مات أو جن أو كفر يف أثنائه، وال يبين الثاين على فعل األول ولو قرب، وأما لو نسي 

  منه شيئًا فإن كان بالقرب أعاد من موضع نسي إذا كان املنسي جله، وإن
  ـــــــ

  .٣٧٩صفة األذان حديث : الة بابأخرجه مسلم كتاب الص: صحيح ١

كان حنو حي على الصالة مرةً فال يعيد شيئًا، وإن تباعد أعاد األذان إن كان الذي أتى به ال يعده السامع أذاًنا وإال 
النية ويكفي نية : شروط صحٍة وشروط كمالٍ، فشروط الصحة: مل يذكر شروطه وهي على قسمني: مل يعدهالثاين

يصح أذان الكافر وإن حكم بصحة إسالمه لنطقه بالشهادتني على املشهور يف املذهب بل  الفعل، واإلسالم فال
حكى بعضهم االتفاق عليه، ولو كان ممن يؤمن برسالة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم على اخلصوص فيحمل بأذانه 

ادعى أنه فعل ذلك لعذرٍ على أنه مؤمن هبا على العموم حبيث إذا رفع حلاكمٍ جيب عليه احلكم بصحة إميانه، وإن 
وقبل عذر من أسلم وقال أسلمت عن ضيقٍ إن ظهر عليه، وعلى كل : قبل إن دل على عذره دليل لقول خليلٍ

حالٍ أذانه باطل البتدائه قبل ما حيصل به اإلسالم، واختلف إن أذن عازًما على اإلسالم قبل شروعه فيه، فعلى ما 
خليلٍ كغريه بطالنه ولو كان عازًما وينظر ما الفرق بينه وبني الطهارة،  يفيده كالم ابن ناجي يصح، وظاهر كالم



فإن : يبطل أذانه ويعاد إن كان وقته باقًيا، وقال املصنف يف النوادر: وأما لو ارتد بعد أذانه مسلًما قال ابن عرفة
كمن ارتد بعد صالته لو خرج الوقت بطل ثوابه : أعادوا فحسن وإن اجتزءوا به أجزأهم، وعلى كالم ابن عرفة

: فإنه إن رجع لإلسالم وقتها أعادها وإن رجع بعدها مل يعدها ويبطل ثواهباقاله األجهوري يف شرح خليل والذكورة
فال يصح أذان الصيب املميز : مكروه والبلوغ: فال يصح أذان املرأة ولو لنساء، فأذاهنا حبضرة الرجال حرام، وقيل

: ون ضابطًا تابًعا لبالغٍ فيصح ويصح أذانه لصبياٍن مثلهوالعقل والعلم بالوقت قال خليلللبالغني وال ينبغي إال أن يك
وصحته بإسالمٍ وعقلٍ وذكورٍة وبلوغٍ، وشروط الكمال الطهارة وكونه صيًتا حسن الصوت مرتفًعا وقائًما إال لعذرٍ 

الشهادتني من غري ترجيحٍ، كما يستحب  يستحب لكل من مسع األذان أن حيكيه ملنتهى: ومستقبلًا إال إلمساٍعالثالث
: للمؤذن والسامع أيًضا أن يصلي ويسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد فراغه مث يقول عقب الصالة والسالم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممًدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاًما حمموًدا الذي وعدته، 
د هو الشفاعة يف فصل القضاء يوم القيامة، والدعوة التامة هي دعوة األذان، والوسيلة منزلة يف اجلنةمث واملقام احملمو

أي غري مثناٍة ما عدا " وتر"مصدر أقام واملراد هبا األلفاظ املخصوصة " واإلقامة: "شرع يف بيان صفة اإلقامة بقوله
  رضٍ وإنوتسن إقامة مفردة وثين تكبريها لف: قال خليل. التكبري

حي على "مرةً " أشهد أن حممًدا رسول اهللا"مرةً " أشهد أن ال إله إال اهللا"مرتني " اهللا أكرب اهللا أكرب: "قضاًء تقول
اهللا "مرةً، ومعىن قامت استقامت عبادهتا وآن الدخول فيها" قد قامت الصالة"مرةً " حي على الفالح"مرةً " الصالة

مرةً واحدةً، وتقدم إن شفعها ولو جلها أعادها لبطالهنا ولو ناسيًا، فكلماهتا "  اهللاال إله إال"مرتني " أكرب اهللا أكرب
اثنان وثالثون كلمة ومجلها عشر، وأما كلمات األذان فثمانية وستون يف غري الصبح، واثنتان وسبعون يف الصبح، 

كان : "ع األذان خرب مسلمٍومجله سبع عشرة يف غري الصبح، وتسع عشرة يف الصبح، والدليل على إفرادها وشف
أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر : "وفيه ١"األذان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني واإلقامة مرةً مرةً

وعليه العمل، فلو أوتر األذان ولو نصفه على ما يظهر بطل ولو غلطًا أو  ٢"باللًا أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة
امة فلو نكس أعاد املنكس قاله األجهوري، ويل حبث يف بطالن اإلقامة بشفعها ولو سهوًا، ومثله شفع اإلق

واإلقامة مثل األذان يف شروط الصحة ما عدا الذكورة وهي من الصيب للبالغني صحيحة كاألذان ": تنبيه"اجلميع
  تصح إقامتهحيث كان ضابطًا أو ال يفعلها إال تبًعا ألمر غريه بل عند حصول حتقيق األذان من غريه 

وملا فرغ من الكالم على ما حيصل به العلم بدخول الوقت وما يفعل قبل . لغريه ولو مل يكن ضابطًا وال تابًعا لغريه
  :اإلحرام بالصالة شرع يف بيان صفتها فقال

  ـــــــ
بدء  :أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ٩٠٢يف اإلقامة حديث : أخرجه أبو داود متاب الصالة باب ١

  .ومسلم كتاب الصالة باب األمر بشفع األذان وإيتار اإلقامة ٦٠٣األذان حديث 

  باب صفة العمل يف الصلوات املفروضة

ولعل املراد مبا يتصل بالفرض ما يليه يف الطلب ليشمل ما " ما يتصل هبا من النوافل والسنن"صفة العمل يف " و"
قبل الظهر أو قبل العصر، ويشمل ما كان من السنن غري متصلٍ  كان من النوافل سابقًا على فعل الفرض كأربعٍ

بفعل فرضٍ كالعيد والكسوف، ومراده بالعمل مطلق الفعل ليشمل األقوال واألفعال الشتمال الصالة على األقوال 



م هلا النية وتكبرية اإلحرام والقيام هلا والفاحتة والقيا: واألفعال، واعلم أن فرائض الصالة سبع عشرة فريضةً
والركوع والقيام له والرفع منه والسجود، والرفع منه واجللوس بني السجدتني، واجللوس بقدر السالم والسالم 

  والطمأنينة واالعتدال وترتيب األداء ونية اقتداء املأموم، واملراد بالنية نية الصالة املعينة إذا

نيةٍ خاصٍة، خبالف ما ليس فريضةً وال سنةً وال رغيبةً كانت الصالة فريضةً أو سنةً أو رغيبةً الفتقار اجلميع إىل 
فيكفي نية فعل ما قصده، ولو مل يالحظ كوهنا صالة ضًحى أو تراويح، ويقال مثل ذلك يف حنو الصوم واحلجقال 

لها تكبرية اإلحرام والفاحتة والسالم، وأفعاهلا ك: يف حتريره أقوال الصالة كلها ليست فرًضا إال ثالثةً: ابن بشريٍ
: رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام، واجللسة الوسطى والتيامن عند السالم، زاد يف املقدمات: فرائض إال ثالثةً

واملصنف إمنا اهتم ببيان الصفة املتضمنة لألركان وغريها، ولذلك قال سيدي أمحد . واالعتدال فإنه خمتلف فيه ا هـ
ن من أتى بصالٍة على صفة ما قال املصنف جتزيه، ولو مل مييز يؤخذ من اقتصار املصنف على بيان الصفة أ: زروق

واإلحرام يف : "فرضها من سنتها، ومثل ذلك من أخذ وصفها من فعل عاٍملوملا كان مفتاحها تكبرية اإلحرام قال
ح إحرامه، باملد الطبيعي للفظ اجلاللة قدر ألٍف فإن تركه مل يص" أن تقول اهللا أكرب"ولو نافلةً ركن وصفته " الصالة

كما أن الذاكر ال بد له من ذلك، واعلم أنه ال بد من اإلتيان هبذا اللفظ على هذا الترتيب، وحيذر من مد مهزة اهللا 
حىت يصري مستفهًما، ومن مد باء أكرب، ومن تشديد رائه، ومن الفصل الطويل بني اهللا وأكرب، ومن اجلمع بني 

ة أكرب، فإن مجيع ذلك مبطل للتكبري، كما يبطل ما وقع قبل العلم بدخول إشباع اهلاء من اهللا، وزيادة واوٍ مع مهز
وقت ما أحرم له من فرضٍ أو سنٍة، وأما زيادة واوٍ قبل مهزة أكرب أو قلب اهلمزة واًوا أو إشباع اهلاء من اهللا أو 

 أصل له وعلى صحته فيحمل وقفة يسرية بني اهللا وأكرب، أو حتريك الراء فال يبطل به اإلحرام، وخرب التكبري جزم ال
على أن معناه ال تردد فيه، فلو أبدل اهللا أكرب بالعظيم أو اجلليل أو أبدل اهللا بالعزيز ال جيزيه، وتبطل صالته، حيث 

بشروطها اليت مرت، وأما لو عجز عنها أو " ال جيزئ غري هذه الكلمة: "قدر على هذا اللفظ العريب ولذلك قال
ىن له فيكفيه الدخول بالنية، وال يكلف الدخول بغريها كاهللا العظيم، ولكن ال تبطل صالته قدر منها على ما ال مع

به، ولو كان ما أتى به أعجميا على ما يظهر من اقتصارهم على كراهة الدعاء بالعجمية للقادر على العربية دون 
يف من بطالهنا بالدعاء أو التسبيح أو قوهلم بالبطالنوما قاله بعض شيوخ شيوخنا من البطالن فمبين على كالم القرا

التكبري بالعجمية، واملعتمد عدم بطالن الصالة بشيٍء من ذلك، كما يؤخذ من كالم خليلٍ فإنه قال يف مكروهات 
إذا "الدليل على وجوب تكبرية اإلحرام العمل وخرب املسيء صالته، : األول" تنبيهات"الصالة أو بعجميٍة لقادرٍ
  رب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكًعا، مث ارفعقمت إىل الصالة فك

حىت تعتدل قائًما مث اسجد حىت تطمئن ساجًدا، مث ارفع حىت تطمئن جالسًا، مث اسجد حىت تطمئن ساجًدا، مث افعل 
ام على املأموم وجتب تكبرية اإلحر ٢" صلوا كما رأيتموين أصلي: "، رواه الشيخانوخرب١" ذلك يف صالتك كلها

كما جتب على اإلمام والفذ إال القيام هلا فإنه جيب يف حق اإلمام والفذ واملأموم غري املسبوق، وأما املسبوق وهو من 
سبقه اإلمام بالركوع ففي وجوب القيام عليه وعدمه تأويالن يف فهم قول املدونة، وإذا كرب للركوع ونوى به العقد 

معناها كرب قائًماابن : وهو ظاهرها، وقال غريمها: تكبري له إمنا هو يف حال االحنناء قاالأجزأه الباجي وابن بشريٍ ال
لو كرب منحنًيا مل تصح له تلك الركعة، وشهره يف التنبيهات على الوجوب إذا وجد إمامه راكعًا، وابتدأ : املواز

ال يعتد بتلك الركعة، وعلى عدم وجوبه يعتد  التكبري قائًما، وأمته يف حال احنطاطه أو بعد متام احنطاطه من غري فصلٍ
هبا، وفرض املسألة أنه ينوي بتكبرية الركوع واإلحرام أو اإلحرام فقط أو مل ينو شيئًا؛ ألنه ينصرف لإلحرام، وأما 



 لو ابتدأ التكبري يف حال احنطاطه أو أمته يف حال احنطاطه أو بعده من غري فصلٍ، فإن الركعة تبطل قولًا واحًدا،
: وإحرامه صحيح، وما لو فصل بني أجزاء التكبري لبطلت صالته سواء افتتحه من قيامٍ أو من احنطاٍط، فالصور ست

ظاهر كالم املصنف : صورتان حمل التأويلني، وصورتان تبطل فيهما الركعة فقط، وصورتان تبطل فيهما الصالةالثاين
ن إضافة التكبري لإلحرام تقتضي املغايرة، وأجاب بعض بأن أن التكبري نفس اإلحرام؛ ألن املبتدأ نفس اخلرب مع أ

التحقيق أن اإلحرام : ويف األجهوري. اإلحرام النية: اإلضافة بيانية، وهذا عني كالم املصنف، وقال ابن العريب
زء إىل مركب من عقٍد هو النية، وقولٍ هو التكبري، وفعلٍ هو االستقبال، فإضافة التكبري إىل اإلحرام من إضافة اجل

ومن صلى وحده مث شك يف " فرع"اإلحرام ابتداؤها بالتكبري مقارًنا لنيتها: الكل، وهذا قريب من قول ابن عرفة
تكبرية اإلحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كرب بغري سالمٍ، مث استأنف القراءة، وإن كان بعد أن ركع فقال ابن 

  يقطع ويبتدئ، وإن تذكر: القاسم
  ـــــــ

ومسلم ، ٧٥٧وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات حديث : أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ١
أخرجه البخاري كتاب األذان باب : صحيح ٣٩٧٢كتاب الصالة باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة حديث 

  .٦٣١اآلذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة حديث 

ميضي : على من شك يف صالته مث بان له الطهر، ولو كان الشاك إماًما فقال سحنونبعد شكه أنه كان أحرم جرى 
" و"أحرمت رجع قوهلم، وإن شكوا أعاد مجيعهم، انظر تبصرة اللخمي : يف صالته، وإذا سلم سأهلم فإن قالوا

نكبٍ وهو بفتح امليم تثنية م"حني شروعك حبيث جتعلها حذو منكبيك" ترفع يديك"يستحب لك يف إحرامك أن 
أي حبيث حياذيان الصدر، وبقي قول ثالث يرفعهما حذو " دون ذلك"جتعلهما " أو"والكتف ١جممع عظم العضد

األذنني، واألول هو املشهور كما قاله القرايف واختاره العراقيون، وصفة رفعهما على كل قولٍ من الثالثة أن تكون 
ذنيه على القول األول، وهي صفة الراغب؛ ألن الراغب للشيء اليدان قائمتني حبيث حتاذي كفاه منكبيه وأصابعه أ

يبسط له يديه، وعند سحنونٍ يرفعهما صفة الراهب بأن جيعل ظهورمها إىل السماء وبطوهنما إىل األرض، ويف تت 
م الراغب جيعل بطون يديه للسماء، والراهب جيعل بطوهنما لألرضوهذا يقتضي عد: نوع خمالفٍة ملا قدمنا فإنه قال

أنه "قيام اليدين عند اإلحرام، إال أن يراد باليدين فيما تقدم غري الكفني، والدليل على األول ما يف البخاري من 
  ٢"صلى اهللا عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبه إذا افتتح الصالة

  ٣".أنه عليه الصالة والسالم رفع يديه حىت حاذى هبما أذنيه"من : ودليل الثالث ما يف الصحيحني
رأيت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفعون أيديهم : "ودليل الثاين ما يف أيب داود وقال وائل بن حجرٍ

وهذه األقوال يف رفع الرجل، وأما املرأة فدون ذلك إمجاًعا، ويستحب كشفهما  ٤"إىل صدورهم يف افتتاح الصالة 
ة القبض يف املفروضة، ويكون إرساهلما برفقٍ وال يرفعهما إىل عند اإلحرام كما يستحب إرساهلما بعد التكبري لكراه

قدام، وحكمة استحباب رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام إما ملخالفة املنافقني يف ضم أذرعهم إىل أجناهبم حرًصا على 
  بقاء أصنامهم

  ـــــــ
خرجه البخاري كتاب األذان أ: صحيح ٢٤/١١٩٢ما بني املرفق إىل الكتف أنظر املوسوعة الفقهية : العضد ١

: أخرجه مسلم كتاب الصالة باب: صحيح ٧٣٥٣رفع اليدين يف التكبرية األوىل مع االفتتاح حديث : باب



أخرجه أبو : صحيح ٤ومل أجده عند البخاري، ٣٩١استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام حديث 
  .٧٢٨يف صحيح سنن أيب داود : وانظر ٧٢٨حديث  رفع اليدين يف الصالة: داود كتاب الصالة باب

بعد تكبرية " مث"حتت آباطهم فأمرنا بالرفع ملخالفتهم، ولإلشارة إىل أن املصلي قد رفض الدنيا وأقبل على ربه
من غري فصلٍ بتسبيحٍ أو غريه لكراهة ذلك هنا، فثم يف كالمه مبعىن الفاء لعدم تأخري القراءة عن " تقرأ"اإلحرام 
بأم "حبيث تسمع من يليك " قرأت جهًرا"أو اجلمعة أو املغرب أو العشاء " الصبح"صالة " فإن كنت يف. "ريالتكب
ببسم اهللا الرمحن الرحيم "قراءتك " ال تستفتح"وهي فاحتة الكتاب، ومسيت بأم القرآن جلمعها ملعانيه ولكن " القرآن

سرا وال جهًرا إماًما كنت أو فذا أو مأموًما؛ ألهنا عند " بعدهااليت "أو غريها مما تقرؤه " يف أم القرآن وال يف السورة
اإلمام أمحد وأيب حنيفة ليست آيةً من الفاحتة وال من أول كل سورٍة، فينهى املصلي عن قراءهتا يف الفريضة هني 

تها وعزي البن كراهٍة هذا هو املشهور يف املذهبوالبن نافعٍ قول بوجوهبا كمذهب الشافعي وعند اإلمام مالٍك إباح
: مسلمة ندهبا، ودليل املشهور حديث عبد اهللا بن مغفلٍ والعمل، وكان املازري يأيت هبا سرا فكلم يف ذلك فقال

مذهب مالٍك كله على صحة صالة من يبسملومذهب الشافعي على قولٍ واحٍد ببطالن صالة تاركها، واملتفق عليه 
شٍد والغزايل ومجاعة أن من الورع اخلروج من اخلالف بقراءة خري من املختلف فيه، وقد ذكر القرايف وابن ر

البسملة يف الصالة، ومثل ذلك قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة بعد إحدى التكبريات، لكن مع بعض دعاٍء لتصري 
فرض الصالة صحيحةً باتفاقٍ؛ ألن الدعاء عندنا ركن وحمل كراهة البسملة يف الفريضة إذا أتى هبا على وجه أهنا 

من غري تقليٍد ملن يقول بوجوهباوأما إذا أتى هبا مقلًدا له أو بقصد اخلروج من اخلالف من غري تعرضٍ لفريضٍة وال 
نفليٍة فال كراهة، بل واجبة إذا قلد القائل بالوجوب ومستحبة يف غريه، وأما البسملة والتعوذ يف النافلة فاجلواز من 

مث تقرأ وجوب القراءة على كل مصل، وليس كذلك بل إمنا جتب : املصنفظاهر قول : األول"تنبيهات"غري كراهٍة
وفاحتة حبركة لساٍن على إمامٍ وفذ فيجب تعلمها إن أمكن، وإال ائتم فإن مل ميكنا : على اإلمام والفذقال خليل

ألنه ضامن فاملختار سقوطها، ويستحب أن يفصل بني التكبري والركوع، وأما املأموم فقراءة اإلمام قراءة له؛ 
  لقراءته، لكن اختلف هل جتب يف كل ركعٍة أو اجلل خالف، والدليل

كل صالٍة ال يقرأ فيها بأم : "وخرب١" ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب: "على فرضية أم القرآن خرب الصحيحني
ل فال يقوم غري الفاحتة أي غري متامٍ، وهذا شامل لصالة الفرض والنف ٢" القرآن فهي خداج خداج خداج قاله ثالثًا

حكم اجلهر فيما جيهر فيه، وحكم السر فيما يسر فيه من الصلوات اخلمس السنية، وسيذكر املصنف : مقامهاالثاين
حقيقة كل منهما يف آخر هذا الباب، وإذا قرأ يف حمل السر جهًرا ويف حمل اجلهر سرا فإنه يسجد يف األوىل بعد 

لثاين قبله؛ ألنه أتى بنقصٍ، وهذا حيث مل يتذكر املخالفة له إال بعد وضع يديه على السالم؛ ألنه أتى بزيادٍة ويف ا
ركبتيه، وإال أعاد القراءة على سننها، وهل يسجد بعد السالم أو ال؟ قوالن وهذا كله حيث كان ما وقعت فيه 

ا إذا وقع منه على جهة السهو، املخالفة له بأل كالفاحتة أو جلها، وكانت الصالة فريضةً وإال فال سجود، وحمله أيًض
: قال خليل. تبطل: يستغفر اهللا وال تبطل صالته، وقيل: وأما لو جهر يف حمل السر أو أسر يف حمل اجلهر عمًدا فقيل
لو قرأ يف الصبح أو حنوها مما يسن فيه اجلهر سرا، ومل : وهل تبطل بتعمد ترك سنٍة أولًا وال سجود خالفالثالث

تبطل صالته لرجوعه من : يديه على ركبتيه وقلنا ال يرجع فلو خالف رجع ألجل اجلهر فقيل يتذكر إال بعد وضع
ال تبطل وهو الظاهر كما يف تارك اجللوس بعد اثنتني من الرباعية يرجع له بعد استقالله : فرضٍ إىل سنٍة، وقيل
على جهة " قلت وال الضالني فقل"و قرأت أم القرآن " فإذا"وال تبطل إن رجع ولو استقل: املشار إليه بقول خليلٍ



باملد وختفيف امليم على وزن فاعيل، وبالقصر مع ختفيف امليم على وزن فعيل، وباملد مع تشديد " آمني"االستحباب 
إنه عجمي : امليم والنون مفتوحةً على اللغات الثالث، واملشهور لغة وسنة املد مع التخفيف، وعلى هذه اللغة فقيل

مبين على الفتح اسم فعل أمرٍ لطلب اإلجابة معناه استجب : عريب:  كالم العرب فاعيل، وقيلمعرب ألنه ليس يف
إنه اسم عريب من أمسائه تعاىل فتكون نونه مبنيةً على الضم؛ ألنه معرفة مناًدى : وامسع وأمنا خيبة دعائنا، وقيل

  يا آمني استجب دعاءناـــــــ: والتقدير
ومسلم ، ٧٥٦وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات حديث : األذان بابأخرجه البخاري كتاب : صحيح ١

: أخرجه مسلم كتاب الصالة باب: صحيح ٣٩٤٢كتاب الصالة باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة حديث 
والنسائي  ٢٩٥٣والترمذي حديث ، ٨٢١وأبو داود حديث ، ٣٩٥وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة حديث 

  .واللفظ له ٨٤٠وابن ماجه حديث ، ٩٠٩حديث 

واملعتمد أنه اسم فعل أمرٍ، وليس من أمسائه تعاىل ألن املختار أن أمساءه تعاىل توقيفية ومل يرد منها آمني، وعلى هذا 
ابن عباسٍ وقتادة وأشعر قوله فقل إن آمني ليست من الفاحتة وال من القرآن، وهو كذلك إمجاًعا وحمل ندب التأمني 

يف السرية أو اجلهرية إن مسع قول اإلمام " أو خلف إمامٍ"سواء كانت الصالة سريةً أو جهريةً " حدكإن كنت و"
أي لفظة آمني " وال يقوهلا"أي لفظ آمني؛ ألهنا دعاء واألفضل فيه اإلخفاء" ختفيها"يستحب لك أن " و"وال الضالني 

وال يقوهلا اإلمام اخل االتفاق : وملا كان يتوهم من قوله على جهة السنية،" اإلمام فيما جهر فيه ويقوهلا فيما أسر فيه"
وتأمني فذ مطلقًا : واملعتمد األول قال خليل" إياها يف اجلهر اختالف"أي اإلمام " ويف قوله: "على عدم قوهلا قال

ة وهو لفظ وإمامٍ بسر ومأمومٍ بسر أو جهرٍ إن مسعه على األظهر وإسرارهم به، والضمري يف مسعه للجهر بآخر الفاحت
بعدها " تقرأ"بعد قراءة أم القرآن " مث"وال الضالني، وإن مل يسمع ما قبلها ال إن مل يسمع آخرها وإن مسع ما قبله

أو بعض آيٍة طويلٍة ] ٦٤: الرمحن[} ُمْدَهامََّتاِن{على جهة السنية شيئًا من القرآن ولو آيةً قصريةً كذواتا أفناٍن أو 
الذي أوله احلجرات على ما رجحه " من طوال املفصل"كاملة ويستحب أن تكون " ةسور"كآية الدين، واألفضل 

األجهوري ومنتهاه النازعات، ومن عبس إىل الضحى وسط، ومن الضحى إىل آخر القرآن قصار، فعلم مما ذكرنا 
مث تقرأ أن : أن السنة ال تتوقف على كمال السورة إذ كماهلا مستحب، ويكره االقتصار على بعضها، وأشعر قوله

السورة مؤخرة على أم القرآن قيل على جهة الوجوب، وقيل إنه شرط يف حصول السنية فلو قرأها قبل الفاحتة 
  أعادها إال

أن يركع ويضع يديه على ركبتيه فكإسقاطها فتفوت ويسجد هلا قبل السالم، وإذا أعادها فإنه يسجد بعد السالم، 
رأ الفاحتة أم ال؟ فقرأ الفاحتة وأعاد السورة فإنه ال سجود عليهوفهم من خبالف ما لو شك بعد قراءة السورة هل ق

سورةً أنه ال يقرأ سورتني يف الركعة، وهو كذلك يف حق الفذ واإلمام، وأما املأموم يف السرية فال بأس بقراءته : قوله
بإثبات األلف وكسر الطاء،  رويناه طوال: من طوالٍ، قال الفاكهاين: قوله": تنبيه"سورةً ثانيةً إذا طول إمامه

واألصل فيه طول بضم الطاء وفتح الواو من غري ألٍف بعد الواو؛ ألنه مجع طوىل كأوىل وأول وأخرى وأخر وقرىب 
ــــــ ١" السبع الطوال: "وقرب، وجاء يف احلديث   وهو مجع طويلٍ كقصريٍ وقصارـٍ

  .٧٨٦أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب من جهر هبا حديث  ١

الطول بضم الطاء الطويل يقال فيه طويل وطول فإذا أفرط يف الطول قيل طوال مشددًا، والطوال : ال يف الصحاحق
ال أكلمه طوال الدهر وطول الدهر، أي ال : بالكسر مجع طويلٍ، وأما الطوال بالفتح فهو الزمن الطويل، يقال



ألنه مجع طوىل، قد يقال إنه مجع طويلٍ : ل الفاكهاينقال األجهوري بعد قو. أكلمه أبًدا، فطوال وطول الدهر مبعًنى
ال يصح أن يقال طوال مجع طويلٍ؛ ألن : فال إشكال يف كالم املصنف حىت يعترض عليه بأن األصل طول، قلت

كالم املصنف يف وصف املؤنث؛ ألن املراد وصف السور، ووصف املؤنث طوىل ومجعها طول وطوال مجع طويلٍ 
وإن "الفاكهاين يف حمله اللهم إال أن يكون مراد األجهوري كاملصنف طوال القرآن املفصلوصف املذكر، فكالم 

أي " فحسن"بأن تقرأ سورةً قريبةً من طوال املفصل " أطول من ذلك"السورة اليت تقرؤها يف الصبح " كانت
واألصل يف ذلك ما يف حبيث ال حيصل إسفار، والتغليس اختالط الظلمة بالضياء، " التغليس"زمان " بقدر"مستحب 

صل الصبح والنجوم مشتبكة واقرأ فيها بسورتني طويلتني من املفصل، : كتاب عمر إىل أيب موسى رضي اهللا عنهما
وإمنا ندب التطويل يف الصبح إلدراك الناس مجاعتها؛ ألن الغالب على الناس عدم االجتماع قبل وقتها، وهذا 

ورين يرضون بالتطويل، أو شخص منفرد يقوى على التطويل، وإما منفرد ال التطويل إمنا هو يف حق إمامٍ لقومٍ حمص
إذا : "يقوى على التطويل، أو إمام قومٍ غري حمصورين، فاألفضل يف حقهم عدم التطويل لقوله صلى اهللا عليه وسلم

يسن أن " و" ١". صلى أحدكم للناس أي إماًما للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبري وذا احلاجة
حال " يف"استناًنا " كربت"املراد ما قرأته بعد أم القرآن " كما يسن بقراءة أم القرآنفإذا متت السورة" جنهر بقراءهتا"
: وتكبريه يف الشروع إال يف قيامه من اثنتني فالستقالله فأخذ من كالمه ثالثة أشياء: قال خليل" احنطاطك للركوع"

قارنته للشروع فيه والركوع، أما التكبري فسنة لكن اختلف هل كل تكبري الصالة طلب التكبري يف حال الركوع وم
لو ترك تكبريةً واحدةً غري : خال تكبرية اإلحرام سنة أو كل واحدٍة سنة؟ وهو قول ابن القاسم، وعلى كال القولني
إن ترك أكثر من سنٍة ولو تكبري العيد سهًوا ال يسجد، وإن سجد هلا قبل السالم عمًدا أو جهلًا بطلت صالته، و

  مجيعه يسجد، فإن ترك السجود
  ـــــــ

، ٩٠الغضب يف املوعظة والتعليم إذا رأى ما يكره حديث : أخرجه البخاري بنحوه متاب العلم باب: صحيح ١
والترمذي ، ٧٩٤وأبو داود حديث ، ٤٦٧أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام حديث : ومسلم كتاب الصالة باب

  .٨٢٣والنسائي حديث  ٢٣٦حديث 

وطال فيفترق القوالن، فعلى القول بأن اجلميع سنة واحدة ال تبطل الصالة، وعلى اآلخر تبطل بترك السجود، 
لثالٍث فأكثر لقول خليلٍ عاطفًا على ما تبطل به الصالة وبترك قبلي عن ثالث سننٍ وطال، وأما مقارنته ألفعاهلا 

] ٧٧: احلج[} اْركَعُوا{: ففرض من فرائض الصالة اجملمع عليها لقوله تعاىلفمستحبة، وأما الثالث وهو الركوع 
والركوع لغةً احنناء الظهر، وشرًعا  ١" مث اركع حىت تطمئن راكًعا: "ولقوله صلى اهللا عليه وسلم للمسيء صالته

ه حبيث تقرب بطنا احنناء مع وضع يديه على آخر فخذي: فأقله الذي ال يسمى ركوًعا إال به كما قال ابن شعبان
كفيه من ركبتيه، فلو قصرتا مل يزد على تسوية ظهرهولو قطعت إحدامها وضع األخرى على ركبتها، فإن مل تقرب 

راحتاه من ركبتيه مل يكن ركوًعا، ووضع اليدين على الركبتني مستحب، فلو سد هلما يف حال ركوعه مل تبطل 
أي كفيك مفرقًا أصابعهما يف حال ركوعك " فتمكن يديك: "هصالته، وللوضع ثالث حاالٍت أشار ألفضلها بقول

أي معتدلًا ملا روي عنه صلى اهللا عليه " مستويًا"حال كونك " وتسوي ظهرك"على جهة االستحباب " من ركبتيك"
  ٢".أنه كان إذا ركع يسوي ظهره حبيث لو صب عليه املاء ووضع القدح عليه ال يذهب منه شيء"وسلم من 

أي جتنح " جتايف"إذا مكنت يديك من ركبتيك " و"بأن ختفضه إىل أسفل فإنه مكروه" سك وال تطأطئهوال ترفع رأ"
فأطلق اجملافاة وأراد هبا التجنح املتوسط كما " عن جنبيك"بفتح الباء وسكون املوحدة " بضعيك"وتباعد متوسطًا 



ووضع يديه على ركبتيه بركوعه وندب : ليلقال خ. يأيت، وهذا يف حق الرجل، وأما املرأة فاملطلوب منها االنضمام
متكينهما منهما ونصبهما فيؤخذ منه أن وضًع اليدين على الركبتني مستحب، فلو مل يضعهما على ركبتيه حال 

ركوعه بل سد هلما مل تبطل صالته، ويؤخذ منه استحباب تسوية الركبتني فال يبالغ يف االحنناء فيجعلهما قائمتني، 
نصبهما، ويستحب تسوية القدمني فال يقرهنما وهذا الذي ذكره املصنف هو الصفة الكاملة يف  وهو املراد بقوله

وضع اليدين، وبقي صفتان إحدامها وضع اليدين قرب الركبتني وهذه أدىن، ويليها صفة أخرى وضع اليدين على 
ــــــ   الركبتني من غري متكنيٍ ف املصنف اقتصر على األفضـل

ومسلم ، ٧٥٧وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات حديث : ري كتاب األذان بابأخرجه البخا: صحيح ١
أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة : صحيح ٣٩٧٢وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة حديث : كتاب الصالة باب

  .٤٧٣٢وانظر صحيح اجلامع ، ٨٧٢الصالة والسنة فيها باب الركوع يف الصالة حديث 

وضع والتمكني واجملافاة املذكورة وتسوية الظهر وعدم رفع رأسه وعدم خفضه االستحباب فال واحلاصل أن أصل ال
بركوعك "أي " اخلضوع بذلك"بقلبك " تعتقد"يطلب منك أن " و. "تبطل الصالة بترك شيٍء منه بل يكره فقط

وهو وقوع اخلوف يف  فقوله بركوعك بيان السم اإلشارة، واخلضوع والتذلل واخلشوع متقاربة املعىن،" وسجودك
القلب، واختلف يف حكم طلب اخلشوع يف الصالة فقيل الندب، وهو املشهور عند الفقهاء بدليل صحة من تفكر 

إنه فرض من فرائض الصالة كما عده : بدنيوي إذ مل يقولوا ببطالهنا مع ضبطه أفعاهلا، وإمنا ارتكب مكروًها، وقيل
جيب يف جزٍء منها وينبغي أن يكون : اليت ال تبطل بتركها، وقال بعضهمإنه من فرائضها : عياض، وقال ابن رشٍد

: من أراد أن يصرف اهللا عنه اخلواطر الرديئة فليضع يده على قلبه وليقل: عند تكبرية اإلحرام، عن الشيخ زروقٍ
بَِخلْقٍ َجِديٍد َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم َوَيأْتِ {: سبحان امللك القدوس اخلالق الفعال سبع مراٍت، مث يقول

" يف ركوعك"بإثبات الواو؛ ألنه خرب أريد به النهي أي يكره أن تدعو " وال ندعو]"٢٠ -١٩: إبراهيم[} بَِعزِيزٍ
وإن شئت " إن شئت سبحان ريب العظيم وحبمده"ندًبا يف حال ركوعك " وقل: "وإمنا يستحب التعظيم لذلك قال

إن شئت ليس املراد التخيري يف القول وعدمه أصلًا؛ ألن التسبيح وحنوه مستحب، وقيل : على، فقولهسبحان ريب األ
سنة فال يكره تركه سويا لفعله، والدليل على ما ذكره املصنف من كراهة الدعاء وندب غري قوله صلى اهللا عليه 

فقمن أي  ١" م أو فاجتهدوا يف الدعاءأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه مبا شئت: "وسلم
سبحانك اللهم وحبمدك اللهم : حقيق أن يستجاب لكم، وال يعارضه ما صح أنه كان يقول يف ركوعه وسجوده

اغفر يل؛ ألن هذا حممول على أنه فعله لبيان جوازٍ، واألول لبيان األوىل، وأمت من هذا اجلواب أن الدعاء هنا وهو 
بع للتسبيح الذي قبلهومما يدل أيًضا على اختصاص الركوع بالتسبيح ما ورد يف احلديث من اللهم اغفر يل ت: قوله

اجعلوها يف : "قال صلى اهللا عليه وسلم] ٧٤: الواقعة[} فَسَبِّْح بِاْسمِ َربِّكَ الَْعظِيمِ{: أنه ملا نزل قوله تعاىل
  علم من" تنبيه" ٢" اجعلوها يف سجودكم: "قال] ١: األعلى[} سَبِّحِ اْسَم َربَِّك الْأَْعلَى{: وملا نزل"ركوعكم

  ـــــــ
وأبو ، ٤٧٩النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود حديث : أخرجه مسلم كتاب الصالة باب: صحيح ١

أخرجه أبو داود كتاب : ضعيف ١٩٠٠٢حديث ، ١/٢١٩وأمحد  ١٠٤٥والنسائي حديث  ٨٧٦داود حديث 
، ٥/٣٨٩وأمحد ، ٨٨٧وابن ماجه حديث ، ٨٦٩ركوعه وسجوده حديث ما يقول الرجل يف : الصالة باب

  .١٨٦/٨٨٧وانظر يف ضعيف سنن ابن ماجه ، ٢٣٣٥٩حديث 



كالم املصنف كراهة الدعاء يف الركوع وهو أحد مواضع الكراهة، ومنها الدعاء بعد اإلحرام وقبل الفاحتة، ومنها 
رة يف الفريضة دون النافلة، ومنها بعد الفاحتة وقبل السورة، عقب التشهد األول، ومنها أثناء الفاحتة وأثناء السو

ومنها بعد اجللوس وقبل التشهد، ومنها بعد سالم اإلمام وقبل سالم املأموم، وليس منها بني السجدتني خالفًا 
سبيح ال أي أن الت" ليس يف ذلك توقيت قولٍ: "لبعضهم، وملا كان إمامنا يفر من التحديد يف النوافل واألذكار قال

يتحدد بعدٍد حبيث إذا نقض عنه يفوته الثواب، بل إذا سبح مرةً حيصل له الثواب، وإن كان يزاد يف الثواب بزيادته 
أي أن الركوع ال حد لزمن املكث فيه زيادةً على ما يطلب؛ ألنه حيصل فرضه مبطلق الطمأنينة " وال حد يف اللبث"

ئر األركان، وأما الزائد عليها فهو سنة وال حد فيه إال أن ينهى عن فيه مع االعتدال، إذ الطمأنينة فرض يف سا
إذا " مث"الطول املفرط يف الفريضة خبالف النافلة، وهذا كله يف حق الفذ، وأما اإلمام فاملطلوب يف حقه التخفيف

أي واحلال  "وأنت"منه وجوًبا حىت تعتدل قائًما " ترفع رأسك"فرغت من الركوع على النحو الذي قاله املصنف 
: مع ذلك على جهة الندب" مث تقول"إن كنت إماًما أو فذا، " مسع اهللا ملن محده: "على جهة السنية" أنك قائل"
وال يقول "مسع اهللا ملن محده : بل يقتصر على" إن كنت وحدك وال يقوهلا اإلمام"بالواو " اللهم ربنا ولك احلمد"

أن الفذ جيمع : ، واحلاصل"وإمنا يقول اللهم ربنا ولك احلمد"ة ساقطة عنه؛ ألن هذه السن"املأموم مسع اهللا ملن محده
بني التسميع والتحميد، واإلمام يقتصر على التسميع واملأموم على التحميد، وإمنا الفذ بينهما؛ ألن مسع اهللا ملن محده 

و يف ربنا ولك احلمد اتباع ملا اختاره مبنزلة الدعاء، وربنا ولك احلمد مبنزلة التأمني، ويف مجع املصنف بني اللهم والوا
اللهم ربنا لك احلمد، وعنه رواية ثالثة : مالك وابن القاسم؛ ألن الكالم معهما أربع مجلٍ، وروى أشهب عن مالٍك

ربنا لك احلمد، والكالم عليها مجلتان، والدليل على هذا : بزيادة الواو فقط، ورابعة بنقص اللهم والواو بأن يقول
مسع اهللا : إذا قال اإلمام: "ا يف املوطإ والصحيحني عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالتفصيل م

ومعىن موافقة  ١" اللهم ربنا ولك احلمد فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه: ملن محده فقولوا
  املالئكة يف النية واإلخالص فيستفاد من احلديث أن

  ـــــــ
ومسلم كتاب الصالة ، ٧٩٦فضل اللهم ربنا لك احلمد حديث : أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ١

  .٤٠٩باب التسبيح والتحميد والتأمني حديث 

ربنا ولك احلمد، وأما الفذ فيجمع بينهما، واألصل يف : اإلمام يقتصر على مسع اهللا ملن محده، واملأموم إمنا يقول
أن الصديق رضي اهللا عنه مل تفته صالة خلف الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فجاء "يع والتحميد مشروعية التسم

يوًما وقت العصر فظن أهنا فاتته معه عليه الصالة والسالم فاغتم لذلك وهرول ودخل املسجد فوجده صلى اهللا 
وسلم فنزل جربيل والنيب عليه  احلمد هللا وكرب خلف الرسول صلى اهللا عليه: عليه وسلم مكًربا يف الركوع فقال
يا حممد مسع اهللا ملن محده فقل مسع اهللا ملن محده فقاهلا عند الرفع من الركوعوكان : الصالة والسالم يف الركوع فقال
فصارت سنةً من ذلك الوقت بربكة أيب بكرٍ رضي اهللا عنه، ولعل املراد  ١"قبل ذلك يركع بالتكبري، ويرفع به

  :ن غري خببٍ كما سيأيت من أن احملافظة على السكينة مقدمة على إدراك اجلماعةباهلرولة اإلسراع م
علم مما ذكرنا أن ربنا لك احلمد من املندوبات ومسع اهللا ملن محده من السنن، ولكن اختلف هل مجيع " تنبيه"

من بطالن الصالة بترك التسميع سنة واحدة أو كل مرٍة سنة؟ اخلالف يف التكبري يأيت هنا وما يتفرع على القولني 
جيب عليك " و"السجود للسهو مجيعه أو ثالٍث بناًء على أن كل واحدٍة سنة وعدم البطالن بناًء على أن مجيعه سنة

وطمأنينة : قال العالمة خليل" قائًما مطمئنا"أي تعتدل حالة كونك " تستوي"بعد رفع رأسك من الركوع أن 



والفرق بني  ٢" مث ارفع حىت تعتدل قائًما"ه وسلم للمسيء صالته واعتدال على األصح لقوله صلى اهللا علي
الطمأنينة واالعتدال أن االعتدال نصب القامة والطمأنينة استقرار األعضاء زمًنا ما، ويطلب منك زيادة على 

تمل أن يكون أي متمهلًا زيادةً على الطمأنينة؛ ألن الزائد عليها سنة، وحي" مترسلًا"الطمأنينة واالعتدال أن تكون 
يف " ساجًدا ال جتلس"بفتح التاء أي تنزل إىل األرض " هتوي"بعد اعتدالك يف رفعك " مث"مترسلًا تفسًريا ملطمئنا

فإنه مكروه خالفًا لبعض األئمة حيث جعله سنةً مستدال بفعله صلى اهللا عليه وسلم، ولنا ما قالته " مث تسجد"هويك 
، مث إن خالف املطلوب "ا فعله عليه الصالة والسالم ملا كرب سنةً وثقلت أعضاؤهأنه إمن"عائشة رضي اهللا تعاىل عنها 

وجلس مث سجد فإن فعله عمًدا فال سجود عليه وال بطالن إن مل يفحش، وأما إن كان سهًوا فال شيء عليه إال أن 
  يسن أن" و. "يطول فيسجد له بعد السالم

  ـــــــ
وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات حديث : تاب األذان بابأخرجه البخاري ك: صحيح ٢مل أقف عليه ١

  .٣٩٧وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة حديث : ومسلم كتاب الصالة باب، ٧٥٧

لتعم الركن بالتكبري وتقدم يديك على ركبتيك يف هويك للسجود وتؤخرمها عن " تكرب يف احنطاطك للسجود"
مي يديه يف سجوده وتأخريمها عند القيام ألمره صلى اهللا عليه وسلم بذلك، وما وتقد: الركبتني عند القيامقال خليل

أنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا هنض يرفع يديه قبل "من : رواه أصحاب السنن
وهي " فتمكن جبهتك"د فمتكلم فيه بالنسخ أو مما انفرد به بعض الرواة، وإذا أردت معرفة حقيقة السجو ١"ركبتيه

" أنفك من األرض"متكن أيًضا " و"مستدير ما بني احلاجبني إىل الناصية، والفرض حيصل مبس األرض بأدىن جزٍء منها
أو ما اتصل هبا وهذا بيان لصفة السجود الكاملة، وأما أصل الفرض فيحصل مبس األرض باجلبهة ولو من غري 

والسجود شرًعا أقله الواجب لصوق األرض أو ما اتصل هبا من سطح غرفٍة أو : متكنيٍ، ولذا قال العلماء يف تعريفه
سرير خشبٍ أو شريٍط للمريض العاجز عن النزول إىل األرض كائًنا ذلك، واللصوق على أدىن جزٍء من جبهته 

عها حبيث وهي مستدير ما بني احلاجبني إىل الناصية، فالفرض حيصل مبس األرض بأدىن جزٍء من جبهته وإلصاق مجي
جيب ال على جهة الشرطية فيعيد الصالة : تستقر منبسطةً مستحب فقط، كما يستحب السجود على األنف، وقيل

وسجود على جبهته وأعاد لترك أنفه بوقٍت، ومبا قررنا تعلم أن ما : لتركه يف الوقت، واقتصر عليه خليل حيث قال
األنف خالفًا ملا يومهه كالمه، وأما السجود على حنو اتصل باألرض كاألرض، وأن الفرض السجود باجلبهة ال ب

القطن والصوف واحلشيش الذي ال يستقر حتت جبهة الساجد فال يصح كالسجود على العمامة إال ما كان قدر 
الطاقة والطاقتني اللطيفتني، وأما السجود على السرير فإن كان من اخلشب فهو كسقف البيت يصح السجود عليه 

األرض ولو للصحيح، خبالف ما كان من شريٍط أو حبلٍ فال يصح السجود عليه إال ملن ال يستطيع لتنزله منزلة 
النزول على األرض، وأما من ال يستطيع السجود ولو على سريرٍ فيكفيه اإلمياء، ولو كان يستطيع على أنفه فقط؛ 

ندًبا " وتباشر"ا سقط تابعهاألن السجود على األنف إمنا يطلب تبًعا للسجود على اجلبهة فحيث سقط فرضه
  يف سجودك وكذا جببهتك ألنه من التواضع، ويكره"بكفيك األرض"

  ـــــــ
والترمذي حديث ، ٨٣٨كيف يضع ركبتيه قبل يديه حديث : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: ضعيف ١

  .اودوضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب د ٨٨٢وابن ماجه حديث ، ١٠٨٩والنسائي حديث ، ٢٦٨



السجود على حصريٍ أو غريه مما فيه رفاهية إال لنجاسة األرض أو حر أو برٍد أو لكوهنا مفروشةً يف املسجد فال 
فإىل القبلة " مستويتني إىل القبلة"أي مادا هلما حالة كوهنما " باسطًا يديك"كراهة، وتكون يف حال مباشرة األرض 

عند وضعهما " جتعلهما"ا مقبوضتني أو مادا هلما لغري جهة القبلة، و ظرف لغوٍ متعلق بباسطًا، ويكره السجود عليهم
بأن تضعهما أسفل من األذنني، وكل ذلك " حذو أذنيك أو دون ذلك"على األرض مبسوطتني مستويتني إىل القبلة 

على جهة االستحباب، فلو خالف شيئًا من ذلك لك يسجد لسهوه وال تبطل صالته لعمده، وأما السجود على 
وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على األصح : ليدين فسنة كالسجود على الركبتني والقدمينقال خليلا

وال أكفت : "فإنه حممول عندنا على السنية بدليل آخر احلديث وهو قوله" أمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ: "خلرب
إذًا ال جيب : ليس للوجوب، وال يقال فإهنم نصوا على عدم البطالن بكفته، وهو يدل على أن األمر" الشعر

} اْركَعُوا َواْسُجُدوا{: السجود أخذت فريضته من قوله: السجود على اجلبهة فإهنا من مجلة السبعة، ألنا نقول
: وحقيقة السجود وضع اجلبهة باألرض، وملا كان الوضع املذكور ال مزية فيه لبعض الوجوه قال] ٧٧: احلج[
إذ ليس من الفرائض، وحيتمل أن اسم اإلشارة راجع ملباشرة األرض بالكفني وبسطهما " كله واسع"اجلعل " وذلك"

: بل املستحب رفعهما لقوله صلى اهللا عليه وسلم" غري أنك ال تفترش ذراعيك يف األرض"وما بعده وهو صحيح 
وال تضم "فخذيه ألنه مكروه، كما يكره افتراشهما على ١" إذا سجد أحدكم فال يفترش يديه كافتراش الكلب"

" هبما جتنيًحا وسطًا"أي متيل " إىل جنبيك ولكن جتنح"تثنية عضٍد وهو املفصل من املرفق إىل الكتف " عضديك
كان إذا سجد جنح بيديه حىت يرى وضح إبطيه "أنه : واألصل يف ذلك خرب ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يفرج يديه عن : "وايةواملعىن كما يف ر ٢"أي بياض إبطيه من ورائه
  ـــــــ٣"إبطيه
والنسائي ، ٢٧٥والترمذي حديث ، ٨٩٧صفة اجلود حديث : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: صحيح ١

وصححه األلباين يف حديث أيب . ١٢٠٨٥حديث  ٣/١٠٩وأمحد ، ٨٩١وابن ماجه حديث ، ١١٠٣حديث 
والنسائي ، ٤٩٧صفة الصالة وما يفتتح به وخيتتم حديث : تاب الصالة بابأخرجه مسلم ك: صحيح ٢داود

صفة النيب صلى اهللا : أخرجه البخاري كتاب املناقب باب: صحيح ١٣٣٠٣والدارمي حديث ، ١١٤٧حديث 
  .٤٩٥ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح هبا وخيتتم حديث : ومسلم كتاب الصالة باب، ٣٥٦٤عليه وسلم حديث 

وجمافاة رجلٍ فيه بطنه عن فخذيه ومرفقيه وركبتيه، واحلاصل أنه يستحب للساجد يف الفريضة والنافلة : قال خليل
اليت مل يطول فيها أن يفرق بني بطنه وفخذيه، وبني مرفقيه وركبتيه، وبني ذراعيه وفخذيه، وبني ركبتيه، وأما املرأة 

سجودك "حال " يف"أي صدور قدميك " ون رجالكتك"يستحب لك أن " و"فسيأيت أهنا تكون يف سجودها منضمةً
وكذا بطون سائر األصابع، فالندب متعلق بتلك " وبطون إهباميهما إىل األرض"بأن جتعل كعبيك أعلى " قائمتني

إن شئت يف سجودك سبحانك ريب "على جهة االستحباب " وتقول"اهليئة فال ينايف أن السجود على القدمني سنة 
؛ ألهنا حالة يكون العبد فيها قريًبا من ربه، والتسبيح تنزيه اهللا تعاىل عما ال "ا فاغفر يلظلمت نفسي وعملت سوًء

يليق به، ومعىن ظلمت نفسي أطعتها يف فعل ما ال حيل شرًعا، ومعىن اغفر يل استر ما وقع مين عن املالئكة واخللق 
" أو"ملٍ مقدرٍ تقديره سبحت أو ذكرتيوم احلساب وال تؤاخذين به، وسبحان من املصادر املالزمة للنصب بعا

؛ ألن اإلمام يفر من التحديد، وإمنا اختار املصنف التصريح باللفظ املتقدم "إن شئت"اللفظ املتقدم " غري ذلك"تقول 
  من أن آدم عليه الصالة والسالم قاله حني أكل من الشجرة وأهبط إىل: ملا قيل

يستحب لك أن " و"وملا كان السجود جيوز فيه غري التسبيح األرض فابيض وجهه بعد اسوداده من أكل الشجرة



ودعا مبا أحب وإن لدنيا، لكن ال تدعو إال : قال خليل. من األدعية" مبا شئت"بدل التسبيح " تدعو يف سجودك"
ا بأمرٍ جائزٍ وممكنٍ عادةً وشرعًا، فال تدعو مبمتنعٍ وإن كانت ال تبطل صالتك على ما استظهره بعض شيوخنا، وإمن

ويكره الدعاء } َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى فَاْدُعوُه بِهَا{: قال مبا شئت إشارةً إىل أن املندوب حيصل مبطلق دعاٍءقال تعاىل
علم مما : األول" تنبيهات"}َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى فَاْدُعوُه بِهَا{: بلفٍظ خاص ملا فيه من إساءة األدب مع قوله تعاىل

كرنا ندب الدعاء بكل ممكنٍ، سواًء كان من أمر الدين أو الدنيا، سواًء كان يف القرآن أو غريه، كما ورد عن ذ
إين ألدعو اهللا يف حوائجي كلها يف الصالة حىت بامللح لو مسى املدعو عليه يف : عروة بن الزبري رضي اهللا تعاىل عنه

ذا مل تبطل صالته حيث كان غائًبا مطلقًا أو حاضًرا، ومل يقصد يا فالن فعل اهللا بك ك: ولو قال: قال خليل. صالته
  .خماطبته وإال بطلت

أفىت بعض شيوخنا باجلواز حمتجا : قال ابن ناجي. اختلف يف جواز الدعاء على املسلم العاصي بسوء اخلامتة: الثاين
] ٨٨: يونس[} وَاِلهِْم َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْمَربََّنا اطِْمْس َعلَى أَْم{: بدعاء موسى على فرعون بقوله تعاىل حكايةً عنه

اآلية، والصواب عندي أنه ال جيوز وليس يف اآلية ما يدل على اجلواز؛ ألنه فرق بني الكافر املأيوس من إميانه 
لعن اهللا : "كفرعون وبني املؤمن العاصي املقطوع له باجلنة إما ابتداًء أو بعد عذابٍ، وقد قال عياض يف حديث

إنه حجة للعن من مل يسم؛ ألنه لعن للجنس ولعن اجلنس جائز؛ ألن اهللا أوعدهم وينفذ الوعيد فيمن شاء " لسارقا
الدعاء على : قال القرايف: منهم، وإمنا ينهى عن لعن املعني والدعاء عليه باإلبعاد عن رمحة اهللا وهو معىن اللعنالثالث

هذا حسن، وثانيها بذهاب أوالده وهالك أهله وحنوهم ممن له تعلق إما بعزله لزوال ظلمه فقط و: الظامل له أحوال
به، ومل حيصل منه جناية عليه وهذا ينهى عنه ألذيته من مل مين عليه، وثالثها الدعاء بالوقوع يف معصيٍة كابتالئه 

عليه حبصول مؤملاتٍ بالشرب أو الغيبة أو القذف فينهى عنه أيضًا؛ ألن إرادة املعصية للغري معصية، ورابعها الدعاء 
فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِمِثْلِ َما {: يف جسمه أعظم مما يستحقه يف عقوبته، فهذا ال يتجه أيًضا لقوله تعاىل

: الشورى[} مِ الْأُمُورَِولََمْن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْز{: وخيص تركه لقوله تعاىل] ١٩٤: البقرة[} اْعَتَدى َعلَْيكُْم
؛ ألن الشارع مل يرد عنه فيه غاية لطوله إال "وقت"السجود " وليس لطول ذلك"ففعله جائز وتركه أحسن ] ٤٣

" أن تطمئن مفاصلك"الواجب الذي ال تصح الصالة إال به فهو " أقله"أما " و. "أنه ينبغي أن ال خيرج عن العرف
إذا فرغت " مث"لًا ملا مر من أن الطمأنينة فرض وكذا االعتدال على األصحأي معتد" متمكًنا"باألرض حالة كونك 

بالتكبري "من سجودك على سبيل الفرضية حال كونك متلبًسا " ترفع رأسك"من سجودك وتسبيحك أو دعائك 
 بأن جتعلها" فتثين رجلك اليسرى"وجوًبا حىت تعتدل جالًسا مطمئنا؛ ألن اجللوس بني السجدتني فرض " فتجلس

بطون أصابعها إىل "جتعل " رجلك اليمىن و"أي تقيم قدم " يف جلوسك بني السجدتني وتنصب"على األرض 
واجللوس كله بإفضاء ورك اليسرى لألرض واليمىن : واملراد بطن بعض أصابعها وهو اإلهبامقال خليل" األرض

اليسرى مباشرة لألرض، وينصب جانب عليها وإهبامها لألرض، وجبعلنا اليسرى صفةً للورك يستفاد منه أن أليته 
  قدم الرجل اليمىن عليها حبيث يصري الورك األمين مرتفًعا عن األرض، ويفضي بباطن إهبام اليمىن

وبعض أصابعها لألرض فتصري رجاله إىل اجلانب األمين وقاعًدا على أليته اليسرى وال يقعد على رجله اليسرى كما 
تصٍة باجللوس بني السجدتني، واحترز بقوله بني السجدتني عن اجللوس بدل يأيت يف كالمه، وتلك الصفة غري خم

القيام ملن يصلي جالًسا فإن جلوسه حال القراءة والركوع التربع على جهة الندب وعند السجود بغري جلسته كما 
لى يستحب بعد رفع رأسك من السجود وجلوسك ع" و"قال خليل، وتربع كاملتنفل وغري جلسه بني السجدتني



وهذا قول خليلٍ على ما يف بعض النسخ، " على ركبتيك"وتضعهما " ترفع يديك عن األرض"تلك الصفة أن 
ووضع يديه على ركبتيه فيكون من تتمة الكالم على صفة اجللوس، ولعل املراد بقوله على ركبتيك وضعهما 

  بالقرب من الركبتني فيوافق
ه قريًبا من ركبتيه، والظاهر أن ذلك كله واسع؛ ألن القصد ويضع يدي: قوله بعد على فخذيك، وقول اجلواهر

رفعهما عن األرض، سواء وضعهما على الركبتني أو على الفخذين، واعلم أن املصنف مل يبني حكم وضع اليدين 
أما وضعهما على الركبتني فال خالف أن ذلك مستحب، وأما : على الركبتني وال حكم الرفع، وقال ابن ناجي

اختلف أصحابنا إذا مل يرفعهما فقال بعضهم بصحة صالته، وقال بعضهم ببطالهنا : األرض فقال سحنون رفعهما عن
وشهر كل منهما، ولكن الذي صححه سند واقتصر عليه خليل الصحة، وأن رفعهما عن األرض مستحب فقط، 

ما يف األرض فقال يف وعن سنة اجللوس أن يرفع يديه من األرض على فخذيه، فإن تركه: ويقويه قول القرايف
سكت املصنف عن : األول" تنبيهان"واألصح أن ذلك خفيف ال يضر تركه: يعيد يف الوقت، وقال سند: النوادر

الدعاء بني السجدتني هل يطلب أم ال؟ واقتصر خليل على عدم كراهة الدعاء حيث قال ال بني سجدتيهقال 
: ه يستحب كاستحبابه بعد التشهد األخري، وعن ابن أيب زيٍدأي فال يكره الدعاء بني السجدتني واحلكم أن: شارحه

اللهم اغفر يل : "ال دعاء وال تسبيح ومن دعا فليخففويف احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يقول بني السجدتني
اء، قيل يستحب الدعاء بني السجدتني هبذا الدع: وقال ابن ناجي ١". وارمحين وارزقين واهدين وعافين واعف عين

  الظاهر ندب فعله كما قدمنا عن شرح خليلٍ للحديث ملا تقرر من جواز العمل: وأقول
  ـــــــ

وابن ، ٢٨٤والترمذي حديث  ٨٥٠الدعاء بني السجدتني حديث : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: حسن ١
  .وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود" اعف عين: "دون ٨٩٨ماجه حديث 

يؤخذ من ندب تلك اهليئة يف اجللوس كراهة ما خالفها : يف فضائل األعمال وإن فرض ضعفهاالثاينباألحاديث 
إين أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره : "بكسر اهلمزة ملا يف أيب داود من قوله عليه الصالة والسالم لعلي ١كاإلقعاء

يبه أو الرجوع على صدور القدمني، وأما ال تقع بني السجدتني وهو اجللوس بأليتيه على عق ٢" لك ما أكره لنفسي
جلوس الرجل على أليتيه مع نصب فخذيه ووضع يديه على األرض كإقعاء الكلب فممنوع كما قاله أبو احلسن يف 

السجدة " تسجد الثانية كما فعلت يف"بعد رفعك من السجدة األوىل " مث"شرح املدونة وهو تفسري أيب عبيدة
كما فعلت يف األوىل أنه ال : األنف وقيام قدميك ومباشرة األرض بكفيك، ومقتضى قولهمن متكني اجلبهة و" األوىل"

  على جهة" تقوم من األرض كما أنت معتمًدا على يديك"بعد السجدة الثانية " مث"يطول الثانية عن األوىل
  ـــــــ

أقعى : رض وقال ابن القطاعإلصاق اإلليتني باألرض ونصب الساقني ووضع اليدين على األ: اإلقعاء عند العرب ١
  :الكلب جلس على إليتيه ونصب فخذيه وأقعى الرجل جلس تلك اجللسةوللفقهاء يف اإلقعاء تفسريان

أن يضع إليتيه على عقبيه ويضع يديه على : حنو املعىن اللغوي وهو اختيار الطحاوي من احلنفيةوالثاين: األول
قعاء غري التورك واالفتراش فاالفتراش أن جيلس على كعب يسراه األرض وهو اختيار الكرخي من احلنفيةوجلسة اإل

حبيث يلي ظهرها حبيث يلي ظهرها األرض وينصب ميناه وخيرجها من حتته وجيعل بطون أصاهبا على األرض معتمدا 
عليها لتكون أطراف أصابعه إىل القبلةوالتورك إفضاء ألية وورك وساق الرجل اليسرى لألرض ونصب الرجل 

 على اليسرى وباطن إهبام اليمىن لألرض فتصري رجاله معا من اجلانب األمينواإلقعاء باملعىن األول مكروه يف اليمىن



: وعند املالكية" هنى عن اإلقعاء يف الصالة: "الصالة عند أكثر الفقهاء ملا روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ا اإلقعاء باملعىن الثاين فمكروه أيضا عند احلنفية واملالكية اإلقعاء هبذه الصورة حرام ولكن ال تبطل الصالةوأم

اإلقعاء هبذه الكيفية بني السجدتني سنة ففي مسلم : واحلنابلة إال أن الكراهة تنزيهية عند احلنفيةوعند الشافعية
ء يف اجللوس بني وفسره العلماء هبذا ونص عليه الشافعي يف البويطي واإلمال"اإلقعاء سنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم"

العبادلة كانوا يفعلوهنأما اإلقعاء يف : ال أفعل وال أعيب من فعله وقال: ونقل عن أمحد بن حنبل أنه قال. السجدتني
" رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل مترا: " األكل فال يكره روى أنس رضي اهللا عنه قال

ما جاء يف كراهية اإلقعاء بني : أخرجه الترمذي كتاب الصالة باب: ضعيف ٨٨٢، ٦/٨٧أنظر املوسوعة الفقهية 
  .٦٤٠٠وانظر ضعيف اجلامع  ٢٨٢السجدتني حديث 

وتقدمي يديه يف سجوده وتأخريمها عند القيام خالفًا أليب حنيفة حيث ندب عكسه وتقدم : االستحباب قال خليل
خالفًا للشافعي " من جلوسٍ"للركعة الثانية " جالًسا لتقوم" من سجودك" وال نرجع"دليلنا، واجلواب عما متسك به، 

يف رجوعه جالًسا جلسة االستراحة، فلو جلس غري مقلٍد للشافعي فإن كان عامًدا استغفر اهللا، وإن كان ساهًيا فقيل 
من  يف اهلوي" كما ذكرت لك"املندوب الرجوع من السجود إىل القيام من غري جلوسٍ " ولكن"يسجد بعد السالم

أنك كما تنزل إىل السجود من قيامٍ، وال جتلس تقوم من : القيام إىل السجود من غري جلوسٍ، فحاصل املعىن
استحباًبا لشغل الركن بالتكبري إال يف قيامك " يف حال قيامك"استناًنا " وتكرب"السجود إىل الركعة من غري جلوسٍ
الركعة " كما قرأت يف"يف ثانية الصبح " تقرأ"للركعة الثانية  بعد انتهاء قيامك" مث"من اثنتني فتؤخره إىل استقاللك

أي بيسريٍ إذ تكره املبالغة يف تطويل األوىل، واملبالغة " أو دون ذلك"بأم القرآن وسورٍة من طوال املفصل " األوىل"
قرآن يف املصحف فال يف تقصري الثانية بأن تقرأ يف األوىل بيوسف ويف الثانية بالكوثر، ويستحب أن يقرأ على نظم ال

واملستحب يف الصالة املفروضة تقصري الثانية عن األوىل قال : ينكسه، فإن فعل ذلك ال شيء عليهقال الفاكهاين
وله : ويكره كون الثانية أطول من األوىل قال األقفهسي: وتقصري ثانيٍة عن أوىل املراد زمنًا، قال الفقيه راشد: خليل

لنافلة إذا وجد احلالوة، وما قاله الفاكهاين وخليل من ندب تقصري زمن الثانية يف الفريضة أن يطول قراءة الثانية يف ا
كان : "عن األوىل نسبه القرايف واألكثر للشافعية ودليله ما يف الصحيحني من حديث أيب قتادة واللفظ للبخاري

ة الكتاب وسورتني، وكان يطول يف النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الركعتني األوليني من صالة الظهر بفاحت
وَأَْرَسلَْناهُ إِلَى ِمائَةِ {: أو دون ذلك إضرار، فأو مبعىن على حد: فقوله ١"األوىل يف صالة الصبح ويقصر يف الثانية

 يستحب تقصري زمن القراءة يف الثانية عن زمن األولىفإن قيل حينئٍذ يف: أي بل يزيدون، واملعىن} أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ
كالم املصنف إشكال بيانه أن قوله تقرأ كما قرأت يف األوىل ظاهره املساواة واملوجود يف النص ال يوافقه؛ ألن ابن 

  ال بأس بطول: عبد احلكم قال يف خمتصره
  ـــــــ

: ومسلم كتاب الصالة باب، ٧٥٩القراءة يف الظهر حديث : أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ١
  .واللفظ للبخاري ٤٥١ظهر والعصر حديث القراءة يف ال

قراءة ثانية الفريضة عن األوىل، ويف الواضحة استحباب تطويل األوىل وتقصري الثانية عكس ما البن عبد احلكم، 
كما قرأت يف األوىل ال يوافق قولًا منهما، وميكن اجلواب بأن املعتمد كالم الواضحة يف ندب تقصري الثانية : قوله

ا يف احلديث، ومحل ال بأس يف كالم ابن عبد احلكم على ما غريه أفضل منه، ومحل التشبيه يف كالم عن األوىل كم



املصنف على كون املقروء من طوال املفصل، ولكن ملا كان يتوهم من تعبريه مساواة زمن القراءة يف الركعة الثانية 
حينئٍذ مل خيالف املصنف املنصوص ورجع كاملستدرك أو دون ذلك على طريق اإلضراب اإلبطايل، و: لألوىل قال

الذي فعلته يف األوىل من جهر قراءهتا والطمأنينة " مثل ذلك"يف الركعة الثانية " وتفعل"اخلالف لقولٍ واحٍد
أي " سواًء"واالعتدال يف ركوعها وسجودها والتعظيم يف الركوع والتسبيح أو الدعاء يف السجود حالة كوهنما 

ندًبا " غري أنك تقنت: "صري زمن قراءة الثانية عن األوىل كما ذكرناوسوى ما استثناه بقولهسوى ندب تق: مستويتني
وظاهر كالم املصنف استواء األمرين، " بعد متام القراءة"لكن " بعد الركوع، وإن شئت قنت قبل الركوع"يف الثانية 

أنه صلى "من : ل الركوع ملا يف الصحيحوليس كذلك بل املشهور يف املذهب واقتصر عليه العالمة خليل أفضليته قب
إن فالًنا حيدث عنك أن النيب صلى اهللا : قيل ألنس١ٍ" قبل: "اهللا عليه وسلم سئل أهو قبل الركوع أم بعده؟ فقال

كذب فالن، وملا يف كونه قبل الركوع من الرفق باملسبوق فإذا قنت قبل : عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال
فضل فال يكرب وال يرفع يديه كما ال يرفع يف التأمني وال يف دعاء التشهد، ويستحب أن الركوع على ما هو األ

يكون سرا؛ ألنه دعاء فيطلب إخفاؤهوإذا نسي وركع قبله فإنه يكمل رجوعه ويقنت بعد الركوع وال يبطل 
سبوق بركعٍة من الركوع ويرجع له، فإن فعل بطلت صالته؛ ألنه ال يرجع من فرضٍ ملا هو دونه، واختلف يف امل

وقضى القول : ال يقنت واملعتمد أنه يقنت، وال يعارضه قول خليلٍ: يقنت يف ركعة القضاء، وقيل: الصبح فقيل
وبىن الفعل املوهم عدم القنوت من قوله قضى القول؛ ألن املراد بالقول يف كالمه خصوص القراءة وما عدا القراءة 

لثانية، وإمنا يستحب القنوت عندنا يف الصبح فقط ولو كانت فائتةً ال يف وترٍ يكون بانًيا فيه، فيندب له القنوت يف ا
وال يف غريه من الصلوات سوى الصبح؛ ألنه عليه الصالة والسالم ما زال يقنت يف الصبح حىت فارق الدنيا، وما 

  ورد من
  ـــــــ

مجيع الصالة إذا نزلت  أخرجه مسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة باب استحباب القنوت يف: صحيح ١
  .من قول أنس رضي اهللا عنه ٦٧٧باملسلمني نازلة حديث 

كونه قبل : أنه عليه الصالة والسالم قنت يف املغرب فلم يصحبه عمل فتلخص يف أن القنوت مخس مستحباٍت
ح وقنوت سرا بصب: الركوع وكونه سرا وكونه يف الصبح ومطلق مستحب وكونه خبصوص اللفظ اآلتيقال خليل

لغةً الطاعة والسكوت " والقنوت: "فقط قبل الركوع ولفظه وملا قال غري أنك تقنت ناسب أن ينص عليه بقوله
قال مالك ليس يف القنوت دعاء خمصوص بل املقصود مطلق دعاٍء، ولكن : واملراد به هنا الدعاءقال ابن عبد الرب

اء وعوض عنها امليم وشددت؛ ألهنا عوض من أي يا اهللا فحذفت ياء الند ١"اللهم: "املستحب خصوص هذا وهو
أي نطلب منك اإلعانة على طاعتك أو " إنا نستعينك"ياٍء وهي حرفان ولذا ال جيمع بينهما إال يف ضرورة الشعر

] ٢٥: يونس[} َواللَُّه َيْدُعو إِلَى دَارِ السَّالمِ{: على مجيع مهماتنا، ويدل عليه حذف املتعلق املؤذن بالعموم على حد
أي " ونؤمن بك. "أي نطلب منك املغفرة، وهي ستر ذنوبنا وعدم مؤاخذتنا عليها" ونستغفرك"ي مجيع عباده أ

يف مجيع أمورنا فإنا ال حول لنا وال " عليك"أي نعتمد " ونتوكل"نصدق بوجوب وجودك ومجيع ما جيب لك علينا 
لة، وإمنا هو من زيادة بعض الرواة، والصحيح أن لفظ ونتوكل عليك ليس يف الرسا: قوةقال سيدي أمحد زروق

أي وخنضع ونذل ونلجأ " وخنشع"والصواب عدم زيادهتا " ونثين عليك اخلري كله. "ورمبا ثبت يف بعض الروايات
أي ونزيل ربقة الكفر من أعناقنا مبعىن نترك مجيع األديان الباطلة " وخنلع"؛ ألن مجيع املخلوقات مفتقرة إليك "لك"

  قة نبيك حممٍدالتباع دينك وطري



وال يشكل على هذا عدم حرمة نكاح الكتابية مع أن يف نكاحها مودةً " من يكفرك"أي نطرح مودة كل " ونترك"
ال َتجُِد قَْوماً {: ألن النكاح من باب املعامالت، وألن املطلوب عدم املودة اليت معها حمبة لدينهم املراد بقوله تعاىل

اآلية، والنكاح ال يلزم منه حمبة الدين إذ ] ٢٢: اجملادلة[} مِ الْآِخرِ يَُوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرسُولَُهُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْو
أي خنصك بالعبادة؛ ألن عبادة غريك كفر، " اللهم إياك نعبد"ميكن أن يتزوجها مع كراهة دينها بل جيب عليه ذلك

أي ال نصلي وال نسجد إال لك، وذكرمها بعد " ولك نصلي ونسجد"بد والدليل على هذا تقدمي املعمول حنو إياك نع
  أي ال نعمل طاعةً وال شيئًا" وإليك نسعى"العبادة تنبيًها على شرفهما

  ـــــــ
عن خالد بن أيب عمران كما روى موقوفا عن غري واحد ، ٢٩٦١حديث  ٢/٢١٠أخرجه البيهقي يف الكربى  ١

  .من الصحابة رضي اهللا عنهم

بفتح الفاء وكسرها والدال املهملة أي خندم ونسرع يف طاعتك، ومنه " حنفد"إليك " و"واع اخلري إال لك من أن
أي نطلب ونطمع يف نيل إحسانك، إذ الرجاء " نرجو رمحتك"تسمية اخلدمة حفدةً لسرعتهم يف خدمة السادات

بكسر اجليم على " اجلد"ع منهياتك فنتجنب مجي" وخناف عذابك. "تعلق القلب مبرغوبٍ فيه مع األخذ يف أسبابه
األشهر أي الثابت احلق؛ ألنه ضد اهلزل ويروى واجلد بالفتح مصدر جد، ومجع بني الرجاء واخلوف؛ ألن شأن 
ويف . القادر أن يرجى فضله وخياف عذابه وهي أحسن احلاالت إال يف حال املرض فتغلب الرجاء على اخلوف أفضل

إال أنه يف حال الشبوبية " بٍد مؤمنٍ إال أعطاه اهللا ما يرجوه وأمنه مما خياف منهال جيتمعان يف قلب ع: "احلديث
بكسر احلاء " بالكفار ملحق"اجلد " إن عذابك"والكهولة يغلب اخلوف، ويف حال الشيوخة واملرض يغلب الرجاء 

ره يف املدونة عن النيب صلى وفتحها، فالكسر مبعىن الحق والفتح مبعىن أن اهللا ملحقه بالكافرين، وهذا القنوت اختا
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت : اهللا عليه وسلم وذكره يف التلقني إىل حنفد وزاد

واختار ابن . إنك تقضي باحلق وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
وقنا شر ما قضيت مع أنه : كيف يقول:دة الدعاء على الكفار والدعاء للمسلمينفإن قيلشعبان اجلمع بينهما مع زيا

ال جيوز الدعاء إال باملمكن، واملقضي ال يقع غريه؟ فاجلواب ما قاله القرايف من أن معناه أن اهللا تعاىل يقدر املكروه 
، وحاصل اجلواب أن املقضي قد يكون بعد دعاء العبد املستجاب فإذا استجاب دعاءه مل يقع املقضي لفوات شرطه

رفعه معلقًا على دعاٍء أو نزوله معلقًا على دعاٍء، وليس هذا ردا للقضاء املربم، ومن هذا صلة الرحم تزيد يف العمر 
فإن صلى مالكي خلف شافعي جيهر بدعاء القنوت فإنه يؤمن على : قال احلطاب قال ابن فرحوٍن" تنبيه"والرزق

ه والقنوت معه من فعل اجلهال، انظر خمتصر الواضحة يف القنوت يف رمضان، ومن إمالء دعائه وال يقنت مع
األجهوري لبعض التالمذة أن الصواب أنه إذا كان يف صالة الصبح يقنت معه من أول القنوت، وادعى أن كالم 

سبب القنوت خرب : قال عبد احلق يف اإلحكام" خامتة"الواضحة قاصر على قنوت رمضان وهو غري مشروعٍ عندنا
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو على مضر يف صالته إذ جاء جربيل فأومأ إليه أن اسكت : "أيب داود

  إن اهللا: فسكت فقال يا حممد

َعلَْيهِْم أَْو يَُعذَِّبُهمْ  لَْيَس لََك ِمَن الْأَْمرِ َشْيٌء أَْو َيتُوَب{تعاىل مل يبعثك سباًبا وال لعاًنا وإمنا بعثك رمحةً ومل يبعثك عذاًبا، 
أنه كان : وعلمه هذا القنوت السابق ذكره، ولذا استحبه اإلمام دون غريه، حىت قال ابن وهبٍ ١}فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ

تفعل "بعد الفراغ من القنوت والركوع هتوي ساجًدا و " مث"سورتني يف مصحف ابن مسعوٍد رضي اهللا عنه مث نسختا



فإذا "يف الركعة األوىل " كما تقدم من الوصف"بني السجدتني " اجللوس"يف " و"الركعة الثانية  من" يف السجود
" بطون أصابعها إىل األرض وثنيت"جعلت " و"أي قدمها " نصبت رجلك اليمىن"للتشهد " جلست بعد السجدتني

وما يف بعض " األرضإىل "باإلفراد مقعدتك اليسرى " بأليتك"أي دنوت " اليسرى وأفضيت"أي عطفت رجلك 
وال تقعد على رجلك . "ألنه إذا جلس عليهما كان إقعاًء وهو مكروه: النسخ من تثنية أليتك فخطأقال األقفهسي

هذا مفهوم مما قبله؛ ألنه إذا جلس على وركه األيسر مل جيلس على قدمه، وإذا جلس على قدمه مل جيلس " اليسرى
فة القائل بأنه جيلس على قدمه اليسرى، وهذه الصفة اليت ذكرها املصنف على وركه، وإمنا كرره للرد على أيب حني

يف اجللوس مثلها يف املدونة يف مجيع جلوس الصالة ونصها على ما قال شيخ اإلسالم هبرام يف شرح خمتصر خليلٍ 
األرض ويثين واجللوس كله سواء يفضي بأليته إىل األرض وينصب رجله اليمىن وظاهر إهبامها مما يلي : قال فيها

وتركت " إن شئت حنيت اليمىن يف انتصاهبا فجعلت جنب هبمها إىل األرض"قال يف الرسالة : رجله اليسرى مث قال
ما ذكره : قال العالمة ابن ناجي. أي جائز" واسع"إن ذلك " ف"القدم قائًما، وحنيت اإلهبام فقط دون سائر القدم 
يكون بطن إهبامها مما يلي األرض ال جنبها ا هـ، ومثل : ول الباجياملصنف من التخيري يف جنب البهم هو خالف ق

ويستحب يف مجيع اجللوس جعل الورك األيسر على األرض ورجاله من اجلانب األمين ناصًبا : قول ابن احلاجب
، والذي يف املدونة وجرى عليه خليل أن  قدمه اليمىن وباطن إهبامها على األرض وكفاه مفروجتان على فخذيه ا ـه

مل يبني املصنف حكم اجللوس واملشهور أنه سنة، ولو : األول" تنبيهات"ظاهر إهبامها مما يلي األرض ال باطن اإلهبام
  واجللوس األول والزائد على قدر: تعدد يف الصالة سوى ما كان منه ظرفًا للسالم املفروض قال خليل

  ـــــــ
  .الد بن أيب عمران ومل أقف عليه عن أيب داودعن خ ٢٩٦١حديث  ٢/٢١٠أخرجه البيهقي يف الكربى  ١

مل يؤخذ من كالم املصنف وال : السالم من الثاين وسوى ما كان طرفًا للدعاء فإن الظرف يعطى حكم مظروفهالثاين
: من املدونة وال من كالم خليلٍ موضع جعل قدم اليسرى، والذي يف اجلالب يضعه حتت ساق اليمىن فإنه قال

ة كلها األول واألخري وبني السجدتني على هيئٍة واحدٍة وهو أن يفضي بوركه األيسر إىل واجللوس يف الصال
األرض، وينصب قدمه اليمىن على صدرها، وجيعل قدمه اليسرى حتت ساقه األمين ا هـ، ونقله األقفهسي عن عبد 

كأن الشيخ رمحه اهللا وهم يف : قال الفاكهاين: وقيل جيعله حتت فخذه األمين قيل بني فخذيهالثالث: الوهاب مث قال
اإلهبام األصبع العظمى وهي مؤنثة ومجعها اإلهبام، وأما : قوله هبمها وإمنا يقال إهبام كما هو املعروفقال اجلوهري

البهم فقال ابن العماد البهم بفتح الباء اسم جنسٍ مجعي واحدة هبمٍة بالفتح وهي الصغرية من أوالد الضأن وأما 
بعد متام جلوسك على تلك الصفة بعد رفع رأسك من " مث"وفتح اهلاء مجع هبمٍة فهو الرجل الشجاع البهم بضم الباء

أي تشرع يف التشهد على جهة السببية، وحتصل مبطلق تشهدٍ سواء الوارد عن " تتشهد"سجود الثانية من الصبح 
اللفظ الوارد عن عمر؛ ألنه الذي ، ولكن األفضل عند مالٍك ٣أو الوارد عن عمر ٢أو عن ابن عباسٍ ١ابن مسعوٍد

علمه له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يعلمه الناس وهو على املنرب من غري نكريٍ بل قبل خصوصه سنةً، 
مجع حتيٍة واختلف فيها فقيل معناها امللك " التحيات هللا"الذي ارتضاه مالك " والتشهد"ولذا اختاره املصنف بقوله 

لسالم، وإن محل على السالم فالتقدير مجيع التحيات اليت حتيا هبا امللوك مستحقة هللا، وعلى وقيل العظمة وقيل ا
تفسريها بامللك فيكون مجعها باعتبار تعلق الذي هو استحقاق التصرف يف سائر املوجودات من غري توقٍف على 

أي الكلمات الطيبات " الطيبات"الص املراد هبا األعمال الصاحلة اليت تزكو وتنمو بكثرة اإلخ" الزاكيات هللا"سببٍ
هللا . "اخلمس وقيل كل الصلوات، وقيل العبادات كلها واألدعية وهو األوىل" الصلوات"وهي ذكر اهللا وما وااله 



  أي اهللا حفيظ عليك؛ ألن السالم اسم" السالم عليك
  ـــــــ

أخرجه مسلم كتاب : يحصح ٨٣١٢التشهد يف اآلخر حديث : أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ١
والنسائي حديث  ٢٩٠والترمذي حديث ، ٩٧٤وأبو داود حديث  ٤٠٣التشهد يف الصالة حديث : الصالة باب
وصححه األلباين يف  ٢٦٥١حديث  ٢/١٤٠والبيهقي  ٢٠٣حديث  ١/٩٠صحيح مالك يف املوطأ  ١١٧٤٣

  .١٢٨صفة الصالة 

وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم األولني واآلخرين قال ابن العريب أي أخص النيب " أيها النيب: "من أمساء اهللا تعاىل
املراد هبا ما جتدد من نفحات إحسانه، وهلذا أظهر من " ورمحة اهللا"وينبغي إذا قاله املصلي أن يقصد الروضة الشريفة

أي " لسالم عليناا"أي خرياته املتزايدة " وبركاته"تفسري الرمحة باإلرادة، وإن صح ألن اإلرادة من صفات الذات 
أي املؤمنني من اإلنس واجلن واملالئكة " وعلى عباد اهللا الصاحلني"اهللا شهيد ومطلع علينا أو أمانه وحفظه علينا 

أقيم من : قال ابن ناجي ١" إذا قاهلا العبد أصابت كل عبٍد مؤمنٍ يف السماء واألرض: "لقوله عليه الصالة والسالم
ه فالن يسلم عليك ومل يكن فالن أمره بذلك القول أنه غري كاذبٍ لقول املصلي هذا الشخص إذا لقي آخر فقال ل

وعلى عباد اهللا الصاحلني، ملا علمت من أن املراد املؤمنون، وهذه إقامة ظاهرة حيث كان : ما يدل عليه وهو قوله
ل ما هو متكلم به، وأما إذا القائل لذلك يعلم أن املنقول عنه يعلم معىن ما وقعت اإلشارة إليه من كونه يعلم مدلو

أي ال معبود " أن ال إله"أي أعترف " أشهد"علم أنه ال يعلم معىن ما يقول أو شك يف علمه بذلك فإنه يكون كاذًبا
بالضمري ويف " وحده ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله"زاد يف بعض الروايات عن عمر " إال اهللا"حبق 

وأشهد أن حممًدا رسول اهللا فيعلم من جمموع تلك الصيغ : بعض نسخ ابن احلاجببعضها عبد اهللا ورسوهلويف 
التوسعة يف ذلك، وهذا كله بالنسبة إلينا، وأما نبينا عليه الصالة والسالم ملا كان يتشهد يف صالته فقال الرافعي من 

اظ التشهد متواترة عنه صلى اهللا وال أصل لذلك بل ألف: إين رسول اهللا قال ابن حجرٍ: أئمة الشافعية أنه كان يقول
فالكالم على إطالقه، وقد قدمنا عن ابن " أشهد أن حممًدا رسول اهللا أو عبده ورسوله: "عليه وسلم وأنه كان يقول

هذا آخر التشهد؛ ألن لفظ التشهد علم على هذا اللفظ، وقد مر أن السنة حتصل مبطلق " تنبيه"حجرٍ ما خيالف هذا
وص هذا فقيل فضيلة وقيل سنة، فاآليت هبذا اللفظ آتٍ بسنتني وقيل سنة وفضيلة، واآليت تشهٍد، واختلف يف خص

وليس مجيعه سنةً بل إمتامه مستحب والسنة حتصل ببعضه قياًسا على السورة، : بغريه آٍت بالسنة فقط قال ابن ناجي
لسنة، وليس املراد بالبعض ما يشمل أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله فقد أدى ا: فإذا قال

  التحيات هللا الزاكيات هللا فإن هذا ال يصدق عليه تشهد ال لغةً وال شرًعا، ومسي هذا اللفظ تشهًدا لتضمنه: حنو
  ـــــــ

  .٤٠٢صحيح أخرجه مسلم كتاب الصالة باب التشهد يف الصالة حديث  ١
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لقريواين: كتاب  بن أيب زيد ا ا لة  على رسا لدواين  كه ا لفوا   ا
لنفراوي: املؤلف  بن سامل ا غنيم  بن   أمحد 

املسنون التشهد وهو اسم هلذا اللفظ، واملسنون قراءة ما زاد : الشهادتني، وحبث بعض شيوخنا يف ذلك القياس قائلًا
أي التحيات " فإن سلمت بعد هذا: "وخنا قولهعلى أم القرآن وهو يصدق ببعض سورٍة، ورمبا يقوي حبث بعض شي

املتبادر منه أجزأك يف أداء السنة وال يتوقف حصوهلا على " أجزأك"وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله : هللا إىل قوله
الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم خالفًا لبعض األئمة فظاهره أنه لو اقتصر على بعضه مل جيزه فيخالف قياسه 

مراده باإلجزاء الذي ال سجود معه وال إمث وليس املراد اإلجزاء الذي ال يصح غريه، فال : سورة إال أن يقالعلى ال
بعد التشهد " ومما تزيده"ال إله إال اهللا يف التشهد أجزأه أي لصدق التشهد عليه: ينايف ما قاله األقفهسي أنه لو قال

أنت خمري يف الزيادة وعدمها مع استوائهما يف احلكم فإن هذا  لكمال املوجب لكثرة الثواب؛ ألن املراد" إن شئت"
إن شئت الرد على من يقول بوجوب الصالة على النيب صلى اهللا عليه : غري صحيحٍ كما ال خيفى، أو أنه قصد بقوله

ويدل على  وسلم يف التشهد األخري؛ ألن الكالم يف صالة الصبح أو أراد التخيري بني هذا الدعاء وغريه من األدعية،
وأما  ١" وليتخري من الدعاء ما أحب: "هذا خرب الصحيحني من أنه عليه الصالة والسالم ملا علمهم التشهد قال

التشهد األول فاملطلوب تقصريه ويكره الدعاء فيه، والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم دعاء كما يأيت يف 
د أن حممًدا عبده ورسوله، وأشار إىل ما يزيده مشتملًا على شيءٍ وأشه: ويتشهد يف اجللسة األوىل، إىل قوله: قوله

من القرآن وشيٍء من السنة وشيٍء من فعل السلف الصاحل، إشارةً إىل جواز الدعاء يف الصالة مبا ليس يف القرآن 
لواقع يطلق أي ثابت إذ احلق هو احلكم املطابق ل" حق"صلى اهللا عليه وسلم " وأشهد أن الذي جاء به حممد: "فقال

على األقوال والعقائد واألديان واملذاهب ويقابله الباطل، وأما الصدق فقد شاع يف األقوال خاصةً ويقابله الكذب 
وأهنما " حق"وهي دار العذاب " حق وأن النار"وهي دار الثواب " وأن اجلنة"وحقيقته مطابقة حكم اخلرب للواقع 
" ال ريب فيها"أي جائية " آتية"وهي القيامة وانقراض الدنيا " عةوأن السا"موجودتان اليوم، وأن الصراط حق 

اخلرب هنا معناه النهي أي ال ترتابوا فيها أو هو باقٍ على معناه، ونزل ريب املرتابني منزلة عدمه ملا أن معهم من 
أن اهللا "أشهد " و"واملؤمننياألدلة إن نظروا فيه مل يرتابوا، أو أن املراد ال ريب فيها يف علم اهللا ومالئكته وأنبيائه 

  وكذا غريهم من مجيع األموات، فذكر"من يف القبور"أي حييي " يبعث
  ـــــــ

ومسلم كتاب ، ٨٣٥أخرجه البخاري كتاب األذان باب ما يتميز من الدعاء بعد التشهد حديث : صحيح ١
  .٤٠٢التشهد يف الصالة حديث : الصالة باب

ذكر اجلنة والنار والبعث وجميء القيامة والصالة على : قال العالمة ابن عمرالقبور وصف طردي ال يعترب مفهومه 
النيب صلى اهللا عليه وسلم من ذكر اخلاص بعد العام لدخوهلا فيما جاء به صلى اهللا عليه وسلم فأعادها اهتماًما هبا 

صلى اهللا عليه وسلم بالرمحة، فيه إشارة إىل جواز الدعاء له " اللهم صل على حممٍد وعلى آل حممٍد وارحم حممًدا"
وهم شيخنا أبو حممٍد ومهًا قبيًحا خفي عليه على األثر : وال عربة برد تلميذ ابن العريب وتشنيعه عليه حيث قال

: إذا تشهد أحدكم يف الصالة فليقل: "وارحم حممًدا، ومما رد به على ابن العريب حديث ابن مسعوٍد: والنظر فزاد
احلديث رواه " لى آل حممٍد وارحم حممًدا وآل حممٍد كما صليت ورمحت على إبراهيماللهم صل على حممٍد وع



احلاكم يف املستدرك، ومنها أن املؤلف من احلفاظ، وأن الذي ذكره صح عنده، ومما رد به عليه أيًضا أنه قد جاء يف 
السلف الصاحل، وأيًضا قال  اللهم اغفر حملمٍد وهو مبعىن ارمحه، ومنها أن هذه الزيادة مروية عن: بعض الطرق

اختلف يف جواز الدعاء له صلى اهللا عليه وسلم بالرمحة وعلى جواز الدعاء غري واحٍد ومنهم : القاضي عياض
السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، فقد قال النيب صلى : املصنف، ومما يرد عليه قول املصلي يف التحيات

ته وأمر به كل مصل، فهو استدالل قوي على اجلواز، وأقوى ما حيتج به ما يف صحيح اهللا عليه وسلم يف مجيع صلوا
اللهم ارمحين وحممًدا وال ترحم معنا أحًدا، : البخاري وغريه من قول األعرايب الذي بال يف املسجد وانتهره الناس

الرمحة، ومل ينكر عليه والنيب ، فأقره على ما قال من دعائه له ب١" لقد حجرت: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه وسلم ال يقر على منكرٍ، واعلم أن إقراره صلى اهللا عليه وسلم إمنا يكون حجةً على اجلواز إذا كان 

الذي أقره مسلًما كواقعة األعرايب املذكورة، وأن حمل جواز الدعاء له صلى اهللا عليه وسلم بالرمحة إذا كانت 
الم أو حنومها مما يشعر بالتعظيم، فال جيوز ملن مسع ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقول مضمومةً للصالة والس

أي وانشر رمحتك " آل حممٍد وبارك"ارحم " و"ابتداًء رمحة اهللا، هكذا قال بعض ويل فيه وقفة مع قول األعرايب 
تأكيًدا لفظيا لالعتناء " ورمحت: "الصالة من اهللا الرمحة فيكون قوله" على حممٍد وعلى آل حممٍد كما صليت"

تنازعه العوامل الثالثة، ولفظ " على إبراهيم"أي نشرت رمحتك " وباركت"بالصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم 
مبعىن كرميٍ أو " جميد"مبعىن حمموٍد " وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد"إبراهيم اسم أعجمي معناه أب رحيم

الصالة اليت ذكرها املصنف هي : رم واجلميع فيه سبحانه قال العالمة ابن عبد السالمشريٍف، وقيل واسع الك
  الصالة الكاملة وحكمها أهنا واجبة يف العمر مرةً يف غري الصالة، وأما يف الصالة

  ـــــــ
  .٦٠١٠رمحة الناس والبهائم حديث : أخرجه البخاري كتاب األدب باب: صحيح ١

: إن قيل" تتمة"ها كما قدمنا يف تشهد السالم كما قال املصنف وغريه من أهل املذهبفقيل سنة وقيل فضيلة وحمل
كما صليت على إبراهيم مع : كيف يشبه الصالة على أفضل اخللق بالصالة على إبراهيم الذي هو مفضول بقوله

الصالة على إبراهيم قبل أن القاعدة تشبيه الضعيف بالقوي أو الناقص بالكامل عكس ما هنا؟ فاجلواب أنه إمنا شبه ب
شبه بالصالة على إبراهيم تواضًعا منه صلى اهللا عليه وسلم على حد ما : علمه بشرفه وعلو منزلته على غريه، وقيل

الوقف على حممٍد يف املوضعني والتشبيه بني آل حممدٍ : وقيل ١" ال تفضلوين على يونس بن مىت: "قيل يف حديث
يادة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم كالصالة على إبراهيم أو شبه بالصالة على وإبراهيم، أو أن املقصود طلب ز

وإمنا خص إبراهيم ] ٧٣: هود[} َرْحَمُت اللَِّه َوَبرَكَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت{: إبراهيم ألجل ما ذكر يف اآلية وهي
 صلى اهللا عليه وسلم رأى ليلة املعراج مجيع أحدمها أن النيب: بالذكر يف الصالة دون غريه من األنبياء لوجهني

األنبياء وسلم عليه كل نيب ومل يسلم واحد منه على أمته غري إبراهيم، فأمرنا معاشر األمة أن نصلي عليه يف آخر 
: لأن إبراهيم ملا فرغ من بناء الكعبة جلس مع أهله فبكى ودعا فقا: كل صالٍة إىل يوم القيامة جمازاةً إلحساهنثانيهما

اللهم من حج : آمني، مث قال إسحاق: اللهم من حج هذا البيت من شيوخ أمة حممٍد فهبه مين السالم فقال أهل بيته
اللهم من حج هذا البيت من شباب : آمني، فقال إمساعيل: هذا البيت من كهول أمة حممٍد فهبه مين السالم، فقالوا

اللهم من حج هذا البيت من نساء أمة حممٍد فهبه مين : ت سارةآمني، مث قال: أمة حممٍد فهبه مين السالم، فقالوا
اللهم من حج هذا البيت من املوايل واملواليات من أمة حممٍد فهبه مين السالم، : آمني، مث قالت هاجر: السالم، فقالوا

أن نطلب من اهللا أن  ملا سبق منهم السالم قابلناهم يف الصالة جمازاةً على صنيعهم، واحلكمة يف أن اهللا تعاىل أمرنا



يصلي على نبينا عليه الصالة والسالم ومل نصل حنن بأنفسنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل املخلوقات فأمرنا 
سبحانه وتعاىل أن نطلب منه أن يصلي على أشرف خلقه صلى اهللا عليه وسلم لتقع الصالة من كاملٍ على 

كذا روي بإثبات الواو فتكون شاملةً "املقربني"صل على عبادك " و"مجع ملٍك " اللهم صل على مالئكتك"كاملٍ
  لغري املالئكة وروي حبذف الواو فتكون الصالة خاصةً باملالئكة املقربني

  ـــــــ
: طه[} وََهلْ أََتاَك َحدِيثُ ُموَسى{: قول اهللا تعاىل: أخرجه البخاري بنحوه كتاب أحاديث األنبياء باب: صحيح ١
ومل أقف عليه بلفظ ، ٢٣٧٧يف ذكر يونس عليه السالم حديث : مسلم كتاب الفضائل بابو ٣٣٩٦حديث ] ٩

  .املؤلف

روي بإثبات الواو وحذفها كالذي قبله " على أنبيائك واملرسلني"كجربيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل تشريفًا هلم 
أي استر " اللهم اغفر يل" خيلوا من طاعٍةاملراد هبم املؤمنون وإن كانوا عصاةً ألهنم مل" وعلى أهل طاعتك أمجعني"

: يريد املؤمنني يصح بفتح الدال فيكون مثىن، وحيتمل بكسرها فيكون مجًعا قال ابن ناجي" لوالدي"اغفر " و"ذنويب 
ويف كالمه داللة على أن املطلوب ممن أراد قبول دعائه أن يبدأ بوالديه مث مبن قرأ عليه، وكان بعض العلماء يبدأ 

ه قبل أبويه حمتجا بأن املعلم تسبب له يف احلياة الدائمة، ولكن احلق األول؛ ألن الشرع دل على شرف مبعلم
ملن سبقونا "اغفر " و"وهم العلماء واألمراء اآلمرون باملعروف الناهون عن املنكر " ألئمتنا"اغفر اللهم " و"الوالدين
أي عاجلةً وقيل قطًعا؛ " مغفرةً عزًما"دخلوا يف أهل الطاعة  كالصحابة والتابعني، وأما عامة املسلمني فقد" باإلميان

اللهم إين أسألك "اللهم ارزقين إن شئت إليهامه االستغناء : ألن العبد ينبغي له العزم على املسألة فال ينبغي أن يقول
ظمى فإهنا خمتصة به مما ليس خمتصا به فال ترد الشفاعة الع ١"من كل خريٍ سألك منه حممد نبيك صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه وسلم، " منه حممد نبيك"أي استعاذ بك " من كل شر استعاذك"أي أحتصن بك يا اهللا " وأعوذ بك"
هذا حديث صحيح خرجه الترمذي والدعاء به مندوب؛ ألنه تعميم يف الدعاء، وسبب قول النيب صلى اهللا عليه 

أعطين كذا وكذا، وأخذ يكثر من املسائل فقال له النيب صلى اهللا عليه اللهم : وسلم هذا الدعاء أنه مسع رجلًا يقول
ويكره اإلحلاح يف الدعاء ورفع الصوت به والدعاء باحملالواختلف هل يرد الدعاء : إخل، مث قال" قل اللهم: "وسلم

رد القدر وروى ورد يف احلديث اإلحلاح يف الدعاء وأنه ي: من القدر شيئًا أوال يرد وهو الصحيح؟ قال الشاذيل
وروى احلاكم وصححه الترمذي  ٢" إن اهللا حيب امللحني يف الدعاء: "الطرباين وغريه عن عائشة رضي اهللا عنها

  وأن: "ويف روايٍة هلما مرفوًعا ٣" من سره أن يستجيب اهللا له عند الشدائد فليكثر من الدعاء يف الرخاء: "مرفوًعا
  ـــــــ

 ٢١٦٥٢وقال حسن غريب وانظر ضعيف اجلامع ، ٣٥٢١لدعوات حديث أخرجه الترمذي كتاب ا: ضعيف ١
: حسن ٢/٩٦٣من حديث عائشة وانظر الضعيفة  ١٠٦٩حديث  ٢/١٤٥موضوع أخرجه الشهاب يف مسنده 
واحلاكم يف املستدرك ، ٣٣٨٢ما جاء أن دعوة املسلم مستجابة حديث : أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب

  .٦٢٩٠حيح اجلامع وانظر ص، ١٩٩٧حديث  ١/٧٢٩

إن البالء لينزل فيلقاه : "ويف رواية احلاكم وغريه ١" الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل فعليكم عباد اهللا بالدعاء
من " وما أخرنا"من الذنوب " اللهم اغفر لنا ما قدمنا"أي يتصارعان ويتدافعان  ٢" الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة

" و"أي أظهرناه من املعاصي" وما أعلنا"وهو ما أخفيناه من املعاصي " ما أسررنا"اغفر لنا " و"الطاعات عن أوقاهتا



رفع عن : "وهو ما أقرفناه عمًدا أو نسيناه؛ ألن ما وقع حال النسيان ال إمث فيه خلرب" ما أنت أعلم به منا"اغفر لنا 
ما مل يعزم على ما : قال أبو بكر بن الطيب ٤ "ما حدثت به أنفسها ما مل تقل أو تفعل"و  ٣" أميت اخلطأ والنسيان

قيل العلم، ] ٢٠١: البقرة[} رَبََّنا آِتَنا ِفي الدُّنَْيا َحَسَنةً{: خطر بقلبه فيؤاخذ به حينئٍذ، ومن الدعاء مبا يف القرآن 
وهي العاقبة ] ٢٠١: البقرة[} وَِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً{. وقيل املال احلالل، وقيل الزوجة احلسنة، وقيل العافية يف الدنيا

أي اجعل بيننا وبينها وقايةً، وقال ابن ] ٢٠١: البقرة[} َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ{: يف اآلخرة، وقيل اجلنة، وقيل املغفرة
بك من فتنة "أي أحتصن " وأعوذ: "عذاب النار املرأة السوء يف الدنيا، ومع األدعية مبا يف السنة: عمر والفاكهاين

أعوذ بك من فتنة " و"قيل الكفر، وقيل العصيان، وقيل املال والولد، واألحسن كل ما يشغل عن اهللا فتنة احمليا" احمليا
وهي التبديل عند املوت والعياذ باهللا؛ ألن األعمال باخلواتيم، وذلك أن الشيطان يأيت اإلنسان عند خروج " املمات"

بقتك إىل اآلخرة فأحسن األديان دين كذا لغري دين اإلسالم قد س: روحه بصفة من تقدم موته من أقاربه فيقول له
فمت عليه ويكون لك ما كان يل من اخلري، فيتحري امليت فمن أراد اهللا ثباته بعث إليه ملكًا يطرده، اللهم جننا من 

احلاء ب" من فتنة املسيح"أعوذ بك " و"وهي عدم الثبات عند سؤال امللكني" من فتنة القرب"أعوذ بك " و"كيده 
املهملة؛ ألنه ممسوح القدمني، وقيل ملسحه األرض أي طوافه فيها يف أقل زمنٍ من فتنٍة عظيمٍة خياف منها إذ يدعي 

  الربوبية وتتبعه األرزاق
  ـــــــ

وانظر  ٣٥٤٨أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب يف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث : ضعيف ١
وانظر صحيح اجلامع  ١٨١٣حديث  ١/٦٦٩خرجه احلاكم يف املستدرك أ: حسن ٥٧٢٠٢ضعيف اجلامع 

وانظر صحيح ، ٢٠٤٣طالق املكره والناس حديث : أخرجه ابن ماجه كتاب الطالق باب: صحيح ٧٧٣٩٣
يف اإلغالق واملكره والسكران واجملنون حديث : أخرجه البخاري كتاب الطالق باب: صحيح ١٧٣١٤اجلامع 
  .١٢٧ان باب جتاوز اهللا عن حديث النفس واخلواطر بالقلب حديث ومسلم كتاب اإلمي، ٥٢٦٩

فمن تبعه كفر، ويسلك الدنيا كلها إال مكة واملدينة وميكث يف الدنيا أربعني يومًا، ويضع رجله حيث ينتهي بصره 
التفرقة بينه ؛ ألنه يغطي احلق بالباطل ولتحصل "الدجال: "وهو مقيد اليوم فإذا جاء وعده أطلقه اهللا ووصفه بقوله

ألنه ما مسح على ذي : وبني عيسى ابن مرمي عليه السالم؛ ألنه يسمى باملسيح أيًضا؛ ألنه ممسوح بالربكة، وقيل
عاهٍة إال ويربأ بإذن اهللا تعاىل، وقيل لسياحته يف األرض، وقيل بأنه ممسوح بالدهن، فعيسى عليه الصالة والسالم 

ذنا اهللا منه، رمبا قيل فيه مسيخ باخلاء املعجمة لكن تكلم يف هذا مسيح اهلدى، والدجال مسيح الضالل أعا
إن أراد بسوء املصري سوء : وناقش ابن ناجي املصنف قائلًا" من عذاب النار وسوء املصري"أعوذ بك " و"الضبط

ومن عذاب : اخلامتة فقد قدمه يف قوله واملمات، وإن أراد به سوء املنقلب أي العذاب يف اآلخرة فقد تقدم يف قوله
أي خرياته املتكاثرة " السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته"النار، وممكن اجلواب بأنه من باب التوكيد اللفظي 

أي املؤمنني واملشهور عدم زيادة هذا بعد التشهد خالفًا البن عمر، " عباد اهللا الصاحلني"سائر " السالم علينا وعلى"
املشهور أنه ال يعيد التسليم على النيب صلى :  حق املأموم، هكذا قال القرايف حيث قالوعلى ندب زيادته إمنا هو يف

السالم عليك أيها النيب إخل، مما : اهللا عليه وسلم بعد الدعاة، وعن مالٍك يستحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول
د متام التشهد والدعاء توقع تسليمةً بع" مث"يدل على ضعف تلك الزيادة ما مر من كراهة الدعاء بعد سالم اإلمام

عليكم السالم : وسالم عرف بأل، فلو قال: بالتعريف والترتيب وصيغة اجلمعقال خليل" تقول السالم عليكم"بأن 
السالم عليكم بالتعريف والتنوين ففي صحته : أو سالمي عليكم أو سالم اهللا عليكم أو أسقط أل مل جيزه، ولو قال



ا الصحة خترًجيا على صحة صالة الالحن يف الفاحتة عجًزا عن تعلم الصواب لعدم معلمٍ أو ضيق قوالن املعتمد منهم
وقٍت مع قبول التعلم له وإال اتفق على عدم صحة صالته، وال بد من اإلتيان به باللفظ العريب عند القدرة، فال 

يقدر عليه له معىن، ومن عجز عنه  يكفي أم سالم عليكم بلغة محري وال يسقط عنه بالعجز عن بعضه حيث كان ما
مجلةً خرج من الصالة بنيته، وينبغي اجلزم يف تلك احلالة بوجوب نية اخلروج من الصالة، فلو سلم باللغة األعجمية 
عجًزا عن العربية فيظهر لنا عدم بطالن الصالة، كما لو أتى بتكبرية اإلحرام بالعجمية للعجز عنها بالعربية على ما 

ا ال ينبغي الشك فيه عدم بطالن صالة من حلن فيه أو يف تكبرية اإلحرام؛ ألن اللحن فيهما عجًزا عن قدمناه، ومم
  الصواب ليس بأقبح من اللحن يف الفاحتة عند العجز كما

قدمنا، وال التفات ملن قال غري ذلك؛ ألن النظر للقول ال للقائلوتسليمة التحليل فرض على كل مصل ولو مأموًما 
عند أيب حنيفة اخلروج منها بكل مناٍف حىت عمد احلدث دليلنا حديث الصحيحني حترميها التكبري وحتليلها عندنا، و

التسليم، والذي يظهر يل أنه ال بأس بزيادة ورمحة اهللا وبركاته؛ ألهنا إن مل تكن من حسن الدعاء فهي خارج الصالة 
لصالة عند السالم، شهر الفاكهاين وابن عرفة عدم خالفًا ملن كرهها، وجرى خالف يف اشتراط نية اخلروج من ا

اشتراطها وعليه فال تبطل الصالة بعدمها وتبطل مقابله، ومما يتفرع على االشتراط أن املسلم إذا كان إماًما يقصد 
بسالمه اخلروج من الصالة والسالم على املأمومني واملالئكة، واملأموم ينوي باألوىل اخلروج من الصالة والسالم 

على املالئكة وبالثانية الرد على اإلمام، والفذ ينوي هبا التحليل والسالم على املالئكة وعلى املعتمد من عدم 
ما الفرق بني تكبرية اإلحرام اليت ال بد معها من نية الصالة املعينة قولًا واحًدا بني سالم : اشتراط نية اخلروج فقيل

أحدمها أن التكبري يف الصالة متعدد يقع فيه االشتراك، فاحتاجت : التحليل مع أنه فرض أيًضا؟ والفرق من وجهني
تكبرية اإلحرام ملصاحبتها النية ورفع اليدين معها ليحصل التمييز، وثانيهما ضعف أمر التسليم وعظم تكبرية 

واجبة لتمييز اإلحرام، أال ترى أن بعض األئمة يكتفي بكل مناٍف عند اخلروج من الصالةوأيًضا نية الصالة املعينة 
: العبادات بعضها من بعضٍ، وملا كانت صفة إيقاع السالم خمتلفةً باختالف املصلني بني مفعول السالم بقوله

وتتيامن "أي جهة القبلة " قبالة وجهك"أي تبتدئها " عن ميينك تقصد هبا"على هيئتها السابقة " تسليمةً واحدةً"
سالم : قال خليل يف املستحبات وتيامن بالسالم، وقال ابن عرفة" برأسك قليلًا هكذا يفعل اإلمام والرجل وحده

غري املأموم قبالته متيامًنا قليلًا، وحاصل املعىن أنه يبتدئها إىل جهة القبلة، ولكن يلتفت إىل جهة اليمىن قليلًا حبسب 
قبالة : اليمني، وبني قوله عن ميينك املوهم أنه يوقع مجيع التسليمة على: االنتهاء، فال إشكال يف اجلمع بني قوله

وجهك ملا عرفت من أن االستقبال هبا عند االبتداء والتيامن قليلًا حبسب االنتهاء، وذلك عند نطقه بالكاف وامليم، 
وإمنا طلب من اإلمام والفذ االبتداء هبا إىل القبلة؛ ألهنما مأموران باالستقبال يف سائر أركان الصالة، والسالم من 

إال أنه ملا كان خيرج به من الصالة ندب احنرافه يف أثنائه إىل جهة ميينه ليكون ذلك االحنراف دليلًا  مجلة أركاهنا،
لنحو األصم أو التنبيه على خروجه من الصالة فالتيامن مستحب، كما أن ابتداءها إىل جهة القبلة أيًضا مستحب، 

  ومل يبني املصنف حد القليل وبينه ابن عبد السالم

وكذا لو . ث ترى صفحة وجهه، فلو أوقع اإلمام أو الفذ مجيع التسليمة على ميينه أجزأته على املشهورحبي: بقوله
وإن سلم على اليسار مث تكلم مل تبطل وفاعل سلم اإلمام والفذ، : أوقعها على جهة اليسار، مث تكلم قال خليل

هور املذهب، وقيل ال بد لإلمام والفذ من واحدةً هو مش: وسواء وقع السالم على اليسار عمًدا أو سهًوا، وقوله
تسليمتني، وسبب اخلالف هل كان صلى اهللا عليه وسلم يقتصر على تسليمٍة واحدٍة أو يسلم تسليمتني؟ والذي 



رأى مالك العمل عليه االقتصار على واحدةً، ولكن قد علمت أن من الورع مراعاة اخلالف فاألوىل اإلتيان 
بعد فراغ اإلمام " واحدة"تسليمتني " يسلم"صفة سالمه أن " ف"الذي أدرك فضل اجلماعة  "بالتسليمتينوأما املأموم

أي يرفع مجيعها على جهة ميينه وال يستقل هبا، " يتيامن هبا قليلًا"من سالمه ولو الثانية كأن يرى الثانية ويندب له أن 
أي يوقعها إىل " على اإلمام قبالته"األخرى أي يسلم " يزاد أخرى"يسن أن " و"وهذه فريضة ألهنا تسليمة التحليل 

أي إىل اإلمام بقلبه ال برأسه، سواء كان اإلمام " يشري هبا إليه"جهة القبلة، وال يتيامن وال يتياسر هبا حالة كونه 
سالم عليكم وعليك السالم، وما ذكرناه : أمامه أو كان خلفه أو على ميينه أو على يساره وجيزئه يف تسليمة الرد

أن يرد على من كان "يسن " و"أن املأموم يوقع مجيع التسليمة على ميينه هو ظاهر رواية ابن القاسم يف املدونة من
بأن مل يكن على يساره أحد أو كان عليه أحد إال أنه مل يسلم " سلم عليه على يساره فإن مل يكن سلم عليه أحد

على تسليمتني، وظاهر كالم املصنف أن املأموم الذي يسلم ويقتصر " مل يرد على يساره شيئًا"لكونه مل يدرك ركعةً 
مع اإلمام لو كان على يساره مسبوق ال يسن رده عليه، وهو خالف ما عليه ابن احلاجب وخليل من املأموم يسلم 
على من كان على يساره، ومل يقيده بكونه سلم عليه ولفظه بالعطف على السنن ورد مقتٍد على إمامه مث يساره وبه 
أحد، فيشمل كالمه من كان على يساره سواء كان باقًيا حىت أمت هذا املسلم صالته، أو كان على يساره وسلم مع 

إمامه وذهب وأمت هذا صالته بعده لكونه مسبوقًا، واحلاصل أن املسبوق يرد على إمامه ولو انصرف قبل إمتام 
وق الذي تأخر سالمه، وال يشترط يف الرد على من صالته، كما أن املأموم الذي يسلم مع اإلمام يسلم على املسب

على اليسار كونه سلم على هذا الراد، خالفًا الظاهر كالم املصنف فإن قوله مرجوع عنه، والذي ذكرنا عن خليلٍ 
مل يعلم من كالم املصنف حكم سالم املأموم على : األول" تنبيهات"وابن احلاجب هو قول اإلمام الذي رجع إليه

   على مناإلمام وال

ورد مقتٍد على إمامه مث يساره وبه أحد والدليل على : على يساره، وقد بينا أن حكمها السنيةقال خليل يف السنن
أنه كان يسلم على ميينه مث على إمامه مث إن كان على " ذلك ما رواه ابن القاسم عن مالٍك عن نافعٍ عن ابن عمر 

لى اهللا عليه وسلم أن نرد على اإلمام وأن يسلم بعضنا على أمرنا ص: "ويف احلديث"١"يساره أحد رد عليه
  ٢".بعضٍ
علم مما قررنا أن شرط الرد على اإلمام أن يكون املأموم أدرك ركعةً مع اإلمام، فمن مل حيصل فضل اجلماعة : الثاين

لم عليه؛ ألنه بأن أدرك دون ركعٍة مع اإلمام ال يرد على إمامه وال على من على يساره ومن على ميينه ال يس
منفرد، وجيوز لغريه أن يقتدي به، وبقي شرط لرد املأموم على اإلمام أن يكون سلم قبل املأموم، وأما لو كان 

السابق بالسالم هو املأموم كأهل الطائفة األوىل يف صالة اخلوف فإهنم ال يردون على اإلمام، ويسلم بعضهم على 
م يسلم على من على يساره وال يسلم على إمامه؛ ألن إمامه مل يسلم عليه لنا مأمو: من على يساره ويلغز هبا فيقال

قاله عالمة العصر األجهوري ولنا فيه حبث مع املسبوق يسلم عليه من على ميينه مع كون املسبوق مل يسلم 
لوجوب مل يعلم حكم الترتيب بني تسليمة التحليل وتسليمة الرد، واملأخوذ من شراح خليلٍ عدم ا: عليهالثالث

بدليل أنه لو سلم على يساره بقصد الرد على من على يساره مع نية اإلتيان بتسليمة التحليل بعد ذلك، وأتى هبا 
عن قربٍ صحت صالته، وإن نسي السالم على ميينه حىت انصرف وطال بطلت صالته، كما تبطل مطلقًا لو سلم 

أما لو سلم على اليسار معتقًدا أنه سلم للتحليل، مث على اليسار لقصد الرد ويقصد السالم على اليمني للفرض، و
يسن اجلهر بسالم : تذكر أنه مل يسلم فإن أتى بتسليمة التحليل عن قربٍ صحت صالته وإن طال بطلتالرابع

التحليل لكل مصل ولو فذا أو مأموًما ولو امرأةً، وأما ما عدا تسليم التحليل فاألفضل فيه اإلسرار، وإمنا يكون هذا 



حق املأموم، وأما التكبري فيندب اجلهر بتكبرية اإلحرام لكل مصل واإلسرار مبا عداها للمأموم والفذ، وأما اإلمام  يف
فالشأن يف حقه اجلهر بالتكبري والتسميع ليقتدي به املأموموملا فرغ من الكالم على صفة السالم من كل مصل ذكر 

  صفة وضع يديه يف حال تشهده
  ـــــــ

وانظر اإلرواء  ١٠٠١الرد على اإلمام حديث : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: ضعيف ٢يهمل أقف عل ١
٢/٨٧.  

" تشهديه على فخذيه"حال " جيعل يديه يف"يندب أن " و: "وكان ينبغي تقدميها قبل السالم بل قبل التشهد فقال
فخذيه، وقوله كخليلٍ يف تشهديه ال مفهوم  تثنية فخٍذ وهو ما بني الركبة والورك أو جيعلهما على ركبتيه لقرهبما من

الوسطى والبنصر " يقبض أصابع يديه اليمىن"يندب أن " و"للتشهدين بل مثلهما حال الدعاء أيًضا إىل السالم
وندب عقده ميناه يف : قال العالمة خليل. واإلهبام ميدها أيًضا حتت السبابة" السبابة"أي ميد " ويبسط"واخلنصر 

أي ينصبها حمركًا هلا مييًنا ومشالًا أو من أسفل " يشري هبا"مادا السبابة واإلهبام ويف حال بسط السبابة تشهديه الثالث 
واختلف "أي قبالة وجهه " إىل وجهه"أي السبابة واملراد جنبها " قد نصب حرفها"احلال أنه " و"إىل أعلى وعكسه 

وحتريكها دائًما أي إىل آخر التشهد : له خليل بقوله أي يف سبب حتريك السبابة مع نصبها الذي أشار" يف حتريكها
أي يقصد " يتأول"قيل " فقيل يعتقد باإلشارة هبا أن اهللا إله واحد و"بل املوافق ملا ذكروه علة حتريكها أنه إىل السالم 

  ١".ال يسهو أحدكم ما دام يشري بأصبعه: "ملا يف احلديث" من حتركها أهنا مقمعة للشيطان"
إن جعلت  ٢"حتريك األصبع يف الصالة مذعرة للشيطان ومقمعة: "بيهقي أنه عليه الصالة والسالم قالويف سنن ال

  حمال للقمع كانت بفتح امليم، وإن جعلت آلةً له كسرت امليم الثانية وضمت األوىل واألنسب
" تأويل ذلك"أي أعتقد " بوأحس: "املعىن الثاين وملا ذكر علة التحريك عن الشيوخ بني ما اختاره هو يف العلة فقال

بذلك من أمر الصالة ما مينعه إن شاء اهللا عن السهو فيها والشغل "املصلي " أن يذكر"أي علة التحريك املذكور 
أن سبب حتريك السبابة يف التشهد عند املصنف حضور القلب يف الصالة واخلشوع، وما دام القلب : واملعىن" عنها

ريه، واختصت السبابة بذلك دون غريها؛ ألن عروقها متصلة بالقلب فإذا حاضًرا حيصل األمن من السهو وغ
وجيوز لإلنسان أن يفعل يف صالته ما مينعه وحيفظه عن السهو كاخلامت : حركت ينزعج القلب فينتبه قال األقفهسي

": تنبيه"ل الصالةيكون يف أصبعٍ فإذا صلى ركعةً ينزعه وجيعله يف األخرى، ولعل حمل اجلواز حيث ال يكثر وإال أبط
مل يعلم من كالم املصنف كيفية قبض األصابع وال كيفية حال السبابة مع اإلهبام، والذي قاله األكثر إنه على هيئة 

  عدد التسعة والعشرين فيكون اخلنصر والبنصر والوسطى
  ـــــــ

خرجه البيهقي يف أ: ضعيف جدا ١/٨٦٢وتنوير احلوالك ، ١/٢٦٥وشرح الزرقاين ، ١٣/١٩٦أنظر التمهيد  ١
  .٢٤٠١ضعيف اجلامع : وانظر، ٢٦١٦حديث  ٢/١٣٢الكربى 

أطرافهن على اللحمة اليت حتت اإلهبام، ويبسط املسبحة وجيعل جنبها إىل السماء وميد اإلهبام جبنبها على الوسطى، 
ام هو العشرون، فقبض الثالثة ووضع أطرافهن على اللحمة اليت حتت اإلهبام هو قبض تسعةً، ومد السبابة واإلهب

يف تشهديه أنه ال يعقد يف ركوعه وال سجوده بل ينصبهما على الركبتني أو قرهبما يف الركوع أو : ويفهم من قوله
وال حيركها وال "أو على ركبتيه " ويبسط يده اليسرى على فخذه األيسر. "على األرض يف السجود مبسوطتني



لى صفة صالة الصبح اليت ابتدأ هبا وأشار إىل ما يستحب عقب ولو قطعت ميناهوقد انتهى الكالم ع" يشري هبا
أن رجلًا صلى : "املفروضة من غري فصلٍ بنافلٍة ملا رواه أبو داود" ويستحب الذكر بأثر الصالة: "الصالة بقوله

فقال له  ال تصل النافلة بأثر الفريضة،: الفريضة فقام ليتنقل فجذبه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأجلسه وقال له
وأما الفصل بآية الكرسي فال  ١"أصبت يا ابن اخلطاب أصاب اهللا بك: "النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم

يكره، وكذا تكبري أيام الضحايا؛ ألنه يقدم على التسبيح، واألذكار الواردة كثرية واملختار للمصنف منها أن 
بفتح " وحيمد"هللا ميد لفظ اجلاللة مدا طبيعيا وهو ما كان قدر ألٍف تسبيحةً بلفظ سبحان ا" يسبح اهللا ثالثًا وثالثني"

ثالثًا وثالثني وخيتم املائة بال إله إال اهللا "اهللا أكرب : بأن يقول" ثالثًا وثالثني ويكرب اهللا"احلمد هللا : بأن يقول" اهللا"امليم 
من " ه احلمد وهو على كل شيٍءول"أي استحقاق التصرف يف سائر املوجودات " وحده ال شريك له له امللك

تقدمي احلمد على التكبري  ٢فإذا قال ذلك غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحريف الصحيحني" قدير"املمكنات 
كما هنا، وذكره املصنف آخر الكتاب بتقدمي التكبري على التحميد كما يف املوطإ، أي فيؤخذ من الروايات أنه ال 

من األذكار املسموعة عقب الصلوات ما رواه ابن حبان وغريه أنه صلى اهللا عليه وسلم ضرر يف التقدمي والتأخري، و
قُلْ ُهَو اللَُّه {: زاد الطرباين و ٣" من قرأ آية الكرسي دبر كل صالٍة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت: "قال
  إليه غفر له وإن أن من قال دبر كل صالٍة أستغفر اهللا وأتوب: "ومنها]١: اإلخالص[} أََحٌد

  ـــــــ
يف الرجل يتطوع يف مكانه الذي صلى منه املكتوبة حديث : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: ضعيف ١

الرد على اإلمام : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: ضعيف ٣مل أقف عليه ٩٧٢٢وانظر املشكاة  ١٠٠٧
  .٢/٨٧وانظر اإلرواء  ١٠٠١حديث 

سُْبَحانَ رَبَِّك َربِّ الِْعزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ َوَسالٌم َعلَى {: أن من قال دبر كل صالٍة: "نهاوم" كان فر من الزحف
ومنها ما رواه  ١"فقد اكتال باجلريب األوىف] ١٨٢ -١٨٠: الصافات[} الْمُْرَسِلَني َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : "كان يقول دبر كل صالٍة مكتوبٍة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "الشيخان
له امللك وله احلمد وهو على كل شيٍء قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك 

م الذي ال إله إال هو أستغفر اهللا العظي: أن من قال بعد الفجر ثالث مراٍت: "ومنها ما ورد يف الصبح خاصة٢ً" اجلد
وروى أمحد أنه صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣". احلي القيوم وأتوب إليه كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر

. ٤" سبحان اهللا العظيم وحبمده، تعاىف من العمى واجلذام والفاجل: إذا صليت الصبح فقل ثالثًا: "لبعض الصحابة
فها لطفًا وامتناًنا من موىل الثواب حيث مل حيجر على عبده يف خصوص واألذكار كثرية وثواهبا خمتلف باختال

مل يذكر املصنف حييي ومييت عقب له امللك كما يزيدها بعض الناس؛ ألهنا ليست يف احلديث، : األول" تنبيهات"لفٍظ
، فاألحوط اجلمع بني وأربًعا وثالثني تكبريةً: ويروى زيادهتا بعد له امللك وله احلمد، نعم ورد يف روايٍة ملسلمٍ

ظاهر : ال إله إال اهللا إخلالثاين: الروايات فيسبح اهللا ثالثًا وثالثني، وحيمد كذلك ويكرب أربًعا وثالثني وخيتم بقوله
سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب ثالثًا وثالثني : كالم املصنف واحلديث من اإلتيان بالواو دون مث أنه جيوز أن يقول

تار هذا ابن عرفة ومجاعة، واختار غريهم اإلتيان بالتسبيح على حدٍة والتحميد كذلك والتكبري جمموعةً، واخ
األذكار الواردة عن الشارع مضبوطة هل جتوز الزيادة عليها ويقتصر : فيستفاد جواز األمرينالثالث: كذلك، وأقول

  صلوات لثوابٍ خمصوصٍ، فإذاإن األعداد الواردة عقب ال: عليها؟ قال احلافظ العراقي عن بعض مشاخيه
  ـــــــ



أخرجه البيهقي يف : ضعيف جدا ١/٨٦٢وتنوير احلوالك ، ١/٢٦٥وشرح الزرقاين ، ١٣/١٩٦أنظر التمهيد  ١
: أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: ضعيف ٢٤٠١٣ضعيف اجلامع : وانظر، ٢٦١٦حديث  ٢/١٣٢الكربى 

أخرجه : صحيح ٩٧٢٤وانظر املشكاة ، ١٠٠٧بة حديث يف الرجل يتطوع يف مكانه الذي صلى منه املكتو
: ومسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة باب ٨٤٣البخاري كتاب األذان باب الذكر بعد الصالة حديث 

  .٥٩٥استحباب الذكر بعد الصالة ةبيان صفته حديث 

عليه الثواب فال تكون الزيادة زاد عليها أو نقص ال حيصل له ذلك الثواب وفيه نظر؛ ألنه إن أتى باملقدار املرتب 
مزيلةً له، ورمبا يفهم هذا من قول القرايف من البدع املكروهة الزيادة على حتديد الشارع ملا فيه من إساءة األدب 

اختلف هل األفضل يف األذكار الواردة عقب الصلوات السر أو : املومهة أنه ال يعطي الثواب إال بتلك الزيادةالرابع
كنت أعرف انقضاء : "يستحب رفع الصوت هبا ملا يف الصحيحني من حديث ابن عباسٍ قال: هماجلهر؟ قال بعض

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا . "ويف مسلمٍ من حديث الزبري ١"صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتكبري
حلمد وهو على كل شيٍء قدير ال حول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله ا: "سلم من صالته قال بصوته

وال قوة إال باهللا العلي العظيم ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ال إله إال اهللا 
ومحل الشافعي رضي اهللا عنه احلديث على أنه جهر زمًنا يسًريا حىت . ٢" خملصني له الدين ولو كره الكافرون

صفة الذكر ال أنه داوم على اجلهر، فاختار لإلمام واملأموم إخفاء الذكر، إال أن يريد اإلمام برفع صوته علمهم 
ويف كالم أئمتنا يف التكبري املطلوب يف يوم العيد ما يوافق ما قاله الشافعي؛ ألهنم : تعليم اجلماعة أو إعالمهم، قلت

أن : "سبب مشروعية هذا الذكر الذي اقتصر عليه املصنف :عدوا رفع الصوت بالتكبري بدعةً واهللا أعلماخلامس
: قالوا" ما ذاك؟: "يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم املقيم قال: نفًرا من املهاجرين قالوا

 أال أعلمكم شيئًا تدركون به من: "يصلون ويصومون كما نفعل وهلم أموال يتصدقون وحيجون ويعتمرون منها فقال
تسبحون اهللا : "بلى يا رسول اهللا، قال: قالوا" سبقكم، وال يكون أحد أفضل منكم إال من صنع مثل ما صنعتم؟

ثالثةً وثالثني وحتمدونه ثالثةً وثالثني وتكربونه كذلك وختتمون املائة بال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك وله 
مسع إخواننا ففعلوا مثل ما فعلنا، فقال صلى اهللا عليه : الوا، مث رجعوا إليه فق"احلمد وهو على كل شيٍء قدير

ذلك : "ال خصوصية للفقراء لقوله صلى اهللا عليه وسلم: فقال الفقهاء ٣" ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء: "وسلم
  قهمإخل يريد هذا الفضل خمصوص هبم ال يلح" ذلك فضل اهللا: "بل قوله: وقالت الصوفية" فضل اهللا يؤتيه من يشاء

  ـــــــ
أخرجه ابن : بلفظ املؤلف وذكر يف كنز العمال ٨٠٦٨حديث  ٨/٩٢أخرجه الطرباين يف األوسط : صحيح ١

أخرجه البخاري : صحيح ٣مل أقف عليه ٦٤٦٤٢ومل أقف عليه وانظر صحيح اجلامع  ٢٥٣٤حبان عن أيب أمامة 
استحباب الذكر : ومواضع الصالة بابومسلم كتاب املساجد  ٨٤٤كتاب األذان باب الذكر بعد الصالة حديث 

  .٥٩٣بعد الصالة وبيان صفته حديث 

غريمهويستحب بإثر صالة الصبح التمادي يف الذكر واالستغفار والتسبيح والدعاء إىل طلوع الشمس أو قرب 
بإثر صالة الصبح التمادي يف الذكر "زيادة على الذكر املتقدم أو غريه " ويستحب"طلوعها وليس بواجبٍ 

من صلى : "ملا ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم قال" الستغفار والتسبيح والدعاء إىل طلوع الشمس أو قرب طلوعهاوا
الصبح يف مجاعٍة مث قعد يذكر اهللا تعاىل حىت تطلع الشمس، مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجٍة وعمرٍة تامةٍ تامةٍ 



يف مصاله يذكر اهللا حىت تطلع الشمس وصلى ركعتني  من صلى الصبح يف مجاعٍة، وجلس: "ويف الصحيح ١" تامٍة
أن من صلى الصبح وجلس يف مصاله، : "وورد أيضًا٢" كان له ثواب حجٍة وعمرٍة تامتني تامتني تامتني قاله ثالثًا

وعلى هذا مضى السلف  ٣"ومل يتكلم إال خبريٍ إىل أن ركع سجدة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر 
انوا حيرصون على االشتغال بالذكر بعد صالة الصبح، وإمنا رغب الشارع يف إحياء هذا الوقت وكثر الصاحل ك

الثواب يف إحيائه؛ ألنه زمن خلو قلب اإلنسان وتفرغه من شواغل الدنيا، حىت كان مالك رمحه اهللا حيدث بعد 
إن زمان ما بني : ومسعت من يقول: الفجر فإذا أقيمت صالة الصبح ترك الكالم إىل طلوع الشمسقال الفاكهاين

يف الذكر واالستغفار والتسبيح والدعاء : وقوله. الفجر وطلوع الشمس شبيه بزمن اجلنة أباحها اهللا لنا مبنه وكرمه
املراد بالذكر : التسبيح خالف االستغفار وخالف الدعاء، وقال بعض: تردد بعض الشيوخ يف فهمها فقال بعض

القرآن أفضل شيٍء يشتغل به اإلنسان بعد صالة : سري له، ولذا قال سعيد بن املسيبقراءة القرآن وما بعده تف
  الصبح؛ ألنه أفضل

يدعو ابتداًء بالدعاء املأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث بالذكر بعده مث قراءة القرآن : األذكار، وقال أبو حامٍد
وبأفضلية االشتغال بالعلم : قال التاديل. كله االشتغال بالعلم وأفضل من هذا: مث التفكر يف هذا العاملقال أبو حامٍد

يف هذا الوقت على االستغفار أفىت بعض من لقيناه ال سيما يف زماننا لقلة احلاملني له على احلقيقة وهبذا القول أقول 
تبقى فائدته بعد املوت  وتعليم العلم مما ٤" إحداها علم ينتفع به: ذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالٍث: "خلرب

  ال يشكل على هذا ترك مالكٍ له بعد
  ـــــــ

أخرجه أمحد يف  ٢..."من قال حني يأوي إىل فراشه : "وفيه ٣٣٩٧أخرجه الترمذي كتاب الدعوات حديث  ١
، ٨٤٢الذكر بعد الصالة حديث : أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ٢٠٦٢١٣حديث  ٥/٦٠مسنده 

أخرجه مسلم كتاب : صحيح ٥٨٣٤الذكر بعد الصالة حديث : ساجد ومواضع الصالة بابومسلم كتاب امل
  .٥٩٤املساجد ومواضع الصالة باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته حديث 

كما يستحب التمادي يف الذكر والتسبيح بعد الصبح يستحب ": تنبيه"الصبح ألن زمنه مل يقل فيه حامل العلم
من كان أول صحيفته حسنات ويف آخرها حسنات حما اهللا ما : "ر لقوله صلى اهللا عليه وسلمكذلك بعد العص

يا عبدي اذكرين ساعةً بعد الصبح وساعةً بعد العصر أغفر لك ما : أن اهللا تبارك وتعاىل يقول: "وملا ورد ١" بينهما
ل هذا الوقت كفضل ما قبل طلوع أن فض: فاحلاصل كما قال صاحب هداية املريد ٢" بينهما أو أكفك ما بينهما

َوَسبِّحْ {: الشمس وقبل غروهبا وغري ذلك، وملا قال بعض الظاهرية بوجوب التسبيح بعد الصبح لظاهر قوله تعاىل
أي التمادي يف الذكر إىل طلوع الشمس " وليس: "رده بقوله] ١٣٠: طه[} بِحَْمِد رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ

ويستحبوملا فرغ من الكالم على صفة صالة الصبح وما يفعل بعدها : الرد الستغىن عنه بقوله ولوال قصد" بواجبٍ"
شرع فيما هو دون الصبح يف الرتبة وقبلها يف الفعل، وهو ركعتا الفجر وفاًء مبا وعد به من ذكر الفرائض وما 

حتقق طلوع " بعد"لكن " الصبحركعيت الفجر قبل صالة "أي يصلي " ويركع: "يتصل هبا من الرغائب والسنن فقال
وال جتزي إن تبني تقدم إحرامها : قال خليل. الصادق الذي هو ضوء الشمس فإن ركعهما قبله مل يصحا" الفجر"

للفجر ومل يتحرومفهوم كالمه أنه لو تبني أن اإلحرام وقع بعد دخوله أو مل يتبني شيء أهنا جتزي، وهو كذلك مع 
الشك يف طلوع الفجر فال جتزي ولو تبني أن اإلحرام وقع بعد دخوله، ف املصنف التحري، وأما لو أحرم هبا مع 

علم من كالمه وقتها ومل ينص هنا على حكمها ملا سيأيت يف بابٍ مجل يف القولني بالسنية والرغيبة، واقتصر خليل 



ن ثواب الرغيبة، وفعل وهي رغيبة، وفائدة اخلالف تفاوت الثواب؛ ألن ثواب السنة أوىف م: على الثاين حيث قال
السنة يف املسجد أفضل من فعلها يف البيوت خبالف الرغيبة، وكل من السنة والرغيبة ال بد له من نيٍة ختصه 

وندب االقتصار على : قال خليل" ويسرها"فقط " بأم القرآن"من ركعيت الفجر " يقرأ يف كل ركعٍة"ويستحب أن 
  كان: "ة قالتالفاحتة سرا ملا يف املوطإ من حديث عائش

  ـــــــ
ومسلم كتاب املساجد ومواضع  ٨٤٣الذكر بعد الصالة حديث : أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ١

أخرجه الترمذي كتاب اجلمعة : صحيح ٥٩٥٢الصالة باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته حديث 
  .٦٣٤٦صحيح اجلامع : وانظر، ٥٨٦ما يستحب من اجللوس يف املسجد بعد صالة الصبح حديث : باب

 ١"هل قرأ فيهما بأم القرآن أم ال؟: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ركعيت الفجر فيخفف فيهما حىت أقول
أنه "يقرأ فيهما بأم القرآن وسورٍة من قصار املفصل خلرب مسلمٍ من حديث أيب هريرة : روى ابن القاسم عن مالٍك
قال بعض  ٢"} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{و } قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{: فيهما بأم القرآن وسورة قلصلى اهللا عليه وسلم قرأ 

إنه املشهور؛ ألن هذا نص فيه على أنه قرأ سورةً بعد أم : ودليل هذا أظهر من الدليل األول الذي قيل فيه: العلماء
: اعتمد على ختفيف الصالة، والنص مقدم على الظاهر، وأقولالقرآن خبالف األول دليله الظاهر؛ ألن قائله إمنا 

ذكر األجهوري يف شرح خليلٍ " فائدة"ينبغي على القول الثاين اإلسراع بقراءة أم القرآن والسورة عملًا بالروايتني 
ـ  ال الغزايل يف كتاب ق} أَلَْم َتَر كَْيَف{و } أَلَْم َنشَْرْح لََك{أنه مما جرب لدفع املكاره أن يصلي ركعيت الفجر ب

وقد بلغنا عن غري واحٍد من الصاحلني وأرباب القلوب أن من قرأ يف ركعيت الفجر : وسائل احلاجات وآداب املناجاة
وهذا : قال الغزايل. قصرت عنه كل يٍد عاديٍة ومل جيعل هلم إليه سبيلًا} أَلَمْ َتَر كَْيَف{و } أَلَْم َنْشَرحْ لََك{بـ 

تشتمل على مسائل متعلقٍة " خامتة"هـ من تفسري سورة الفيل لسيدي عبد الرمحن الثعاليبصحيح ال شك فيه ا 
أنه لو صالمها ببيته مث أتى إىل املسجد ال يعيدمها وال يصلي حتيةً بعد الفجر، وإن أقيمت عليه : بصالة الفجر، منها

لنافلة وال يفعلهما بعد اإلقامة، ولو الصبح وهو يف املسجد قبل صالهتما يدخل مع اإلمام، مث يقضيهما بعد حل ا
وال جيوز أن خيرج  ٣" إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة: "كان اإلمام يطول حبيث حيرم معه قبل الركوع خلرب

لفعلهما، خبالف الوتر تقام صالة الصبح على من هي عليه، وهو يف املسجد فيخرج لريكعها حيث مل خيش فوات 
ومثل املأموم اإلمام إذا أقيمت صالة الصبح عليه قبل صالته الفجر فإنه حيرم بالصبح وال يسكت  ركعٍة مع اإلمام،

املؤذن خبالف الوتر فإنه يسكت املؤذن حىت يفعلها، والفرق بينهما وبني الوتر أن الفجر يقضى بعد الصبح خبالف 
  نه يفعلهما خارجه إن مللو أقيمت الصبح على من هو خارج املسجد قبل فعلهما فإ: الوتر، ومنها

  ـــــــ
من صلى الصبح يف : "بلفظ ٧٦٤٩حديث  ٨/١٤٨مل أقف عليه يف الصحيحني لكن أخرجه الطرباين يف الكبري  ١

مل أقف عليه  ٢"مسجد مجاعة مث مكث حىت يسبح تسبيحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجته وعمرته
من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن : "ن حديث أيب هريرةم ١٣٨٢هبذا اللفظ لكن أخرج ابن ماجة 

أخرجه مسلم كتاب الوصية باب ما يلحق اإلنسان : صحيح ٥٥٤٩٣وانظر ضعيف اجلامع " كانت مثل زبد البحر
  .٣٦٥١والنسائي حديث ، ١٣٧٦والترمذي ، ٢٨٨٠وأبو داود حديث ، ١٦٣١من الثواب بعد وفاته حديث 



لو نام عن الصبح حىت طلعت الشمس صلى الصبح، مث صالمها بعد حل النافلة، هذا : ومنهاخيف فوات ركعٍة، 
يصلي الصبح خاصةً مث يصلي الفجر بعد ذلك إن شاء، ومقابله ألشهب : مشهور مذهب مالٍك لقول ابن القاسم

ليه الصالة والسالم مل يبلغين أنه ع: يصلي الفجر مث يصلي الصبح وروي عن مالٍك ال يصليهما مع الصبح قائلًا
بلغين واحلاصل أنه جرى خالف يف قضائهما يوم الوادي، والذي يؤخذ من كالم : قضاهن يوم الواديوقال أشهب

مل يبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى شيئًا من التطوعات إال : العلماء أنه قضامها فقد قال أمحد بن حنبلٍ
وال يقضي غري فرضٍ إال هي فللزوال، ومثل من نام عنهما من صلى : الركعيت الفجر، واقتصر عليه خليل حيث ق

يستحب " و: "الصبح ناسًيا هلماوملا فرغ من الكالم على صفة صالة الفجر شرع يف بيان صفة صالة الظهر بقوله
وهذا قول  بناًء على تساويهما يف القراءة" الطوال"جهة " القراءة يف الظهر بنحو القراءة يف الصبح من"أن تكون 

أي قريًبا منه، " قليلًا"املقروء يف الصبح " دون ذلك"أي وقيل املستحب أن يكون القراءة يف الظهر " أو"أشهب 
وتطويل قراءة صبحٍ والظهر تليها أي تقرب منها يف : وهذا هو الذي قاله مالك، واقتصر عليه خليل حيث قال

ظهر بنحو اجلمعة والصف، وإياك أن تفهم أنه يقرأ من أوساط الطول، فإن قرأ بالفتح مثلًا يف الصبح يقرأ يف ال
املفصل، وإمنا يستحب التطويل للمنفرد واإلمام لقومٍ حمصورين يطلبون منه التطويل ال اإلمام لغري حمصورين أو غري 

ة الظهر أي يكره أن جيهر بصال" وال جيهر فيها""من أم بالناس فليخفف: "حمصورين ال يرضون بالتطويل فيكره خلرب
منها " األوىل والثانية يف كل ركعٍة"الركعة " يقرأ يف"إمنا " و"ال يف الفاحتة وال فيما زاد عليها " بشيٍء من القراءة"
على جهة السنية، واملراد أن اإلسرار " يف األخريتني بأم القرآن وحدها سرا"كذا يقرأ " بأم القرآن وسورٍة سرا و"

كعٍة، ومثلها السورة إال أهنا مؤكدة يف الفاحتة وسنة خفيفة يف السورة، فلو خالف يف الفاحتة وحدها سنة يف كل ر
وأبدل السر بأعلى اجلهر فإنه يسجد بعد السالم؛ ألنه زيادة حمضة حيث فعل ذلك يف الفاحتة ولو من ركعٍة أو يف 

سالم، وأما لو كان ما السورة لكن من ركعتني، وكذا عكسه لو أسر يف حمل اجلهر فإنه يسجد قبل لكن قبل ال
وقعت املخالفة فيه كاآلية واآليتني من الفاحتة أو يف السورة فقط من ركعٍة فال سجود، وهذا حكم املخالفة سهًوا، 

وفات التدارك بأن مل يتذكر إال بعد وضع اليدين على الركبتني من ركعٍة أخرى، وأما لو تذكر أنه جهر يف حمل 
  وضع يديه على ركبتيه فإنه يعيد القراءة على سنتها وال سجود السر أو أسر يف حمل اجلهر قبل

عليه حيث حصل ذلك يف سورٍة، وأما يف الفاحتة فإنه يسجد بعد السالم كما لو كرر أم القرآن سهًوا وأما لو 
إمنا قال " هتنبي"بطالن الصالة وعدم بطالهنا ويستغفر اهللا، والثالث يعيدها يف الوقت: خالف السنة عمًدا فأقوال ثالثة

يف األخريتني بأم القرآن وحدها مع عدم تومهه لقصد الرد على من يقول بأن السورة تزاد يف األخريتني كاألوليني 
وهو ضعيف، بل ظاهر كالم األصحاب كراهة قراءة السورة يف األخريتني مع الرباعية كالثالثة من الثالثية، وحجة 

عليه وسلم كان يقرأ يف الظهر يف األوليني بأم القرآن وسورتني ويف أنه صلى اهللا : "املشهور ما يف الصحيحني
  ١".األخريتني بأم القرآن

وتكره الزيادة " إىل قوله وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله"بأن يقول التحيات " أن يتشهد يف اجللسة األوىل"يسن " و"
ن ندب التقصري وكراهة التطويل يف اجللوس على ذلك حىت الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نصوا عليه م

؛ ألنه يف قيامه من اثنتني كاملفتتح لصالٍة خبالف "فال يكرب حىت يستوي قائمًا"بعد فراغ التشهد " مث يقوم"األول 
" هكذا يفعل اإلمام والرجل"القيام بعد األوىل أو الثالثة يستحب تعمري الركن بالتكبري، فيكرب يف الشروع كما قدمنا

أي " فإذا استوى"ساكًتا " يقوم املأموم أيًضا"بعد استقالله " وحده وأما املأموم فبعد أن يكرب اإلمام"راد املصلي امل
؛ ألنه تابع لإلمام ولذا يقوم بعد استقالل إمامه، ولو قام يف أثناء تشهده بتركه، واسم اإلشارة يف "قائًما كرب"استقل 



ويفعل . "وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله: ويتشهد يف اجللسة األوىل إىل قوله: هكذا يفعل اإلمام إخل راجع لقول: قوله
بني السجدتني وحال تشهده واالعتماد على اليدين عند " يف بقية صالة الظهر من صفة الركوع والسجود واجللوس

كله فعله صلى اهللا  واألصل يف ذلك" الصبح"صفة صالة " حنو ما تقدم ذكره يف"القيام وتقدميها عند هويه للسجود 
فهذا مما ال خالف فيهثم انتقل يتكلم على ما يتصل بالظهر  ٢" صلوا كما رأيتموين أصلي: "عليه وسلم وقد قال
أي الظهر وبعد الفصل بشيٍء من األذكار بأربع ركعاٍت أو " يتنفل بعدها"يستحب له أن " و: "من النوافل بقوله

فرضه ألن التحديد إمنا هو شرط يف الثواب املخصوص، وأما مطلق الصالة  أكثر، ورد التحديد بأربعٍ؛ ألن إمامنا
أنه صلى اهللا عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتني وبعدها "فيصل ولو بصالة ركعتني فال إشكال، ويدل على هذا 

  ركعتني وبعد
  ـــــــ

  .مل أقف عليه ٢مل أقف عليه ١

تني، وكان ال يصلي بعد اجلمعة حىت ينصرف فريكع املغرب ركعتني يف بيته، وبعد صالة العشاء ركع
ملا جاء عنه " يسلم من كل ركعتني"قبلها أي الظهر وبعد الزوال " ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعاٍت""ركعتني

رواه  ١" من حافظ على أربع ركعاٍت قبل الظهر وأربعٍ بعدها حرمه اهللا على النار: "صلى اهللا عليه وسلم من قوله
وإمنا  ٢" من صلى قبل الظهر أربًعا غفر له ذنوب يومه ذلك: "لسنن، وقال عليه الصالة والسالم أيًضاأصحاب ا

يسلم من كل ركعتني؛ ألنه يكره عدم الفصل بالسالم بني األربع ملا يف املوطإ والصحيحني من حديث ابن عمر : قال
كان ابن عمر : ولفظ املوطإ ٣" مثىن مثىن: "قاليا رسول اهللا كيف صالة الليل؟ : أن رجلًا قال: "واللفظ للبخاري

وهو األمر عندنا، وأما ما رواه الترمذي : قال مالك٤"صالة الليل والنهار مثىن مثىن يسلم من كل ركعتني: يقول
احلديث ضعفه  ٥"أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي أربع ركعاتٍ بعد الزوال ال يسلم إال يف آخرهن"وغريه من 
تفرع على املشهور من ندب السالم بعد ركعتني لو سها وقام لثالثٍة أنه يرجع قبل عقد الثالثة يرفع رأسه احلفاظ، وي

من ركوعها، ويسجد بعد السالم فإن مل يتذكر إال بعد عقدها متادى وصالها أربًعا كانت نافلة ليلٍ أو هنارٍ على 
إمنا ذلك االحتياط ملا يف : قال ابن ناجي. والسجود املشهور ويسجد قبل السالم، وال مناقضة بني األمر بالتمادي

التمادي من مراعاة اخلالف والسجود مراعاة ملذهبنا، وأما لو قام خلامسٍة يف النفل لوجب عليه الرجوع مطلقًا 
ذلك يف الفرائض : الصالة تبطل بزيادة مثلها سهًوا فكيف يرجع مطلقًا؟ ألنا نقول: ويسجد قبل السالم، وال يقال

النفل الكائن بأربع ركعاتٍ يسلم من كل " مثل ذلك"أي ملريد صالة العصر أن يفعل " ويستحب له"لنفل احملدودوا
  ودعاؤه صلى اهللا عليه وسلم ٦" رحم اهللا امرأً صلى قبل العصر أربًعا"خلرب " قبل صالة العصر"ركعتني 

  ـــــــ
: كتاب صالة املسافرين وقصرها باب أخرجه مسلم: صحيح ٢٨٤٢حديث  ١/١٢٨أخرجه مالك يف املوطأ ١

أخرجه مسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها : صحيح ٧٢٦٣استحباب ركعيت سنة الفجر واحلث عليهما حديث 
والترمذي حديث ، ١٢٦٦وأبو داود حديث ، ٧١٠كراهة الشروع يف نافلة بعد شروع املؤذن حديث : باب
يقرأ يف : أخرجه البخاري كتاب األذان باب: صحيح ١١٥١٤وابن ماجه حديث ، ٨٦٥والنسائي حديث ، ٤٢١

 ٤٥١٥القراءة يف الظهر والعصر حديث : ومسلم كتاب الصالة باب، ٧٧٦األخريني بفاحتة الكتاب حديث 
والدارمي ، ٦٣١أخرجه البخاري كتاب األذان باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة حديث : صحيح



والترمذي حديث ، ١٢٦٩كتاب الصالة باب األربع قبل الظهر وبعدها حديث  أخرجه أبو داود ١٢٥٣٦حديث 
  .١١٦٠وابن ماجه حديث ، ١٨١٤والنسائي حديث ، ٤٢٧

واحلكمة يف تقدمي النفل على الفرض : مستجاب، فإذا صلى دخل يف دعائه عليه الصالة والسالمقال العالمة خليل
نفسه من العبادة أشد نفورٍ، فأمر بصالة أربعٍ قبل الظهر لتتأنس  وتأخريه عنه أن العبد مشغول بأمر الدنيا فتنفر

نفسه وحيضر قلبه فيألف العبادة، وأما بعد الفرائض فلما ورد من أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض ملا عساه أن 
ه لكراهة يكون نقص منها، ومع هذا ال ينبغي أن يتنفل اإلنسان بقصد إن كان حصل منه نقص يكون هذا جابًرا ل

وليس من عمل الناس أن يتنفل ويقول أخاف أين نقصت من الفريضة وما مسعت : تلك النيةقال يف مساع ابن القاسم
أي مستويتني يف " سواًء"حالة كوهنما " العصر كما وصفنا يف الظهر"صالة " ويفعل يف"أحًدا من أهل الفضل يفعله

مع أم "مع العصر " يقرأ يف الركعتني األوليني"يستحب له أن " نهإال أ"اإلسرار واجللوس بني ركعتني وكل ما تقدم 
إىل آخر القرآن، فلو افتتح " مثل والضحى وإنا أنزلناه وحنومها: "املشار إىل أوهلا بقوله" القرآن بالقصار من السور

ة العصر العصر بسورٍة من طوال املفصل تركها وقرأ قصريةً، وسكت عن التنفل بعدها لكراهته بعد فعل صال
وحرمته عند الغروب، وأما املغرب فيجهر بالقراءة يف الركعتني األوليني منها ويقرأ يف كل ركعٍة منهما بأم القرآن 
وسورٍة من السور القصار، ويف الثانية بأم القرآن فقط ويتشهد، ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتني وما زاد فهو 

 املغرب والعشاء مرغب فيه، وأما غري ذلك من شأهنا فكما تقدم خري، وإن تنفل بست ركعاٍت فحسن والتنفل بني
ذكره يف غريها وملا كانت صفة صالة املغرب خمالفةً لصفة صالة الظهر والعصر من جهة اجلهر والسر أتى بأما 

الثة، وهذا مما ويسر يف الث" بالقراءة يف الركعتني األوليني منها"استناًنا " املغرب فيجهر"صالة " وأما: "الفاصلة فقال
لضيق " بأم القرآن وسورٍة من السور القصار"أي من األوليني " ويقرأ يف كل ركعٍة منهما. "ال نزاع فيه بني العلماء

وتقصريها مبغربٍ وعصرٍ، وما رواه : وقتها، فاحلاصل أن العصر واملغرب يقرأ فيهما من قصار املفصل قال خليل
إنه حممول على من عرف : فقيل ١"عليه وسلم كان يقرأ يف املغرب بآل عمران أنه صلى اهللا"النسائي وأبو داود من 

ممن خلفه الرضا بذلك، وإال فالذي استمر عليه العمل التخفيف، واألوىل يف اجلواب عن قراءته عليه السالم 
ة للشروع فيها من أن التضييق يف وقت املغرب إمنا هو بالنسب: بالسورة الطويلة ما قاله األجهوري يف شرح خليلٍ

أي فحسب زاده للرد على القائل بزيادة سورٍة على أم القرآن يف الثالثة " يف الثالثة بأم القرآن فقط"يقرأ " و"فقط
  كاأوىل والثانية، وما ورد من أن أبا بكرٍ الصديق رضي اهللا عنه كان يقرأ فيها

  ـــــــ
  .١٠/٢٤٨أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد  ١

فهو ] ٨: آل عمران[} رَبََّنا ال ُتزِغْ قُلُوَبَنا َبْعَد إِذْ َهدَْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنتَ الَْوهَّاُب{قرآن و بأم ال
يسن العمل عليه، وإمنا دعا بذلك لكثرة االرتداد يف زمنه رضي اهللا : مذهب صحايب حيفظ وال يتبع، ولذا قال مالك

ه، وما أجاب به الباجي من أنه مل يقصد به القراءة فغري صوابٍ لكراهة الدعاء يف أثناء الفاحتة وبعدها، وإن تعاىل عن
ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ويدعو كما تقدم يف " ويتشهد"رفع رأسه من سجود الثالثة فإنه جيلس 

التسليمة على قبالة وجهه وتيامنه بالكاف وامليم  على الكيفية املتقدم ذكرها من أن ابتداء" ويسلم"تشهد الصبح 
إذا أتى بشيٍء من " و"حبيث ترى صفحة وجهه إن كان إماًما أو فذا، وإن كان مأموًما فيسلمها على جهة ميينه 

أنه كان صلى اهللا "ملا يف الترمذي والنسائي " يتنفله بعدها بركعتني"هـ " أن"له " يستحب"األذكار بعد سالمها 



من صلى بعد املغرب ركعتني : "وروى عن عبد الرزاق يف جامعه مرفوًعا ١"سلم يصلي ركعتني بعد املغربعليه و
تعجلوا الركعتني بعد : "وينبغي املبادرة هبما ملا رواه أبو الشيخ ورزين يف جامعه ٢"قبل أن يتكلم كتبتا يف عليني

: أي أكثر ثواًبا، ففي الترمذي وابن ماجه" فهو خري" على الركعتني" وما زاد" ٣"املغرب فإهنما يرفعان مع املكتوبة
أي " بست ركعاٍت فحسن"بعدها " وإن تنفل"٤"من صلى بعد املغرب عشرين ركعةً بىن اهللا له بيًتا يف اجلنة"

قيل  ٥"من صلى بعد املغرب ست ركعاٍت مل يتكلم بينهن بسوٍء عدلن له بعبادة ثنيت عشرة سنةً: "مستحب حلديث
 ٦"من صلى بعد املغرب ست ركعاٍت غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر: "ين إسرائيل، ووردمن عبادة ب

  ـــــــ٧"من صلى ست ركعاٍت بعد املغرب قبل أن يتكلم غفرت له هبا ذنوب مخسني سنةً: "وورد
ملوطأ أخرجه مالك يف ا ٤٧٢٢احللق واجللوس يف املسجد حديث : أخرجه البخاري كتاب الصالة باب: صحيح ١
وابن ماجه ، ٤٧٨أخرجه الترمذي كتاب الصالة باب ما جاء يف الصالة عند الزوال حديث : صحيح ١/١١٩٣

  )٣٦٨٦: انظر السلسلة الضعيفة: الكالم فيه نظر. (وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه، ١١٥٧حديث 
وأمحد ، ٤٣٠والترمذي حديث  ١٢٧١الصالة قبل العصر حديث : أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب: حسن ٤
  )٥٦٦٢: انظر السلسلة الضعيفة: الكالم فيه نظر. (٣٤٩٣وانظر صحيح اجلامع  ٥٩٨٠حديث  ٢/١١٧
مل أقف عليه وإمنا احملفوظ أنه صلى اهللا عليه وسلم قرأ فيها باألعراف وبالطور وباملرسالت وبالصافات وحبم  ٥

أخرجه الترمذي كتاب : صحيح ٦وباملعوذتني وبقصار املفصل السجدة وسبح اسم ربك األعلى وبالتني والزيتون
وصححه األلباين يف صحيح سنن ، ٨٧٣والنسائي حديث  ٤٣٢الصالة باب ما جاء أنه يصليها يف البيت حديث 

  )٣٣٣: انظر السلسلة الضعيفة: الكالم فيه نظر. (١١٥٨أيب داود 
  .٤٨٣٣حديث  ٣/٧٠ضعيف أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  ٧

  وإن تنفل بست ركعاٍت فحسن من مجلة احملدود، فكان ينبغي تقدميها على: ال خيفى أن قوله"نبيهت"
وما زاد : وما زاد فهو خري، ويعلم من قوله: وما زاد فهو خري؛ ألن املناسب ذكر احملدود أولًا، مث يعقبه بقوله: قوله

التنفل بني املغرب "باجلملة " و"عدد كما قدمنافهو خري أن التحديد غري شرٍط إال يف الثواب املرتب على ذلك ال
من أهنا صالة األوابني وصالة الغفلة، وقال عليه الصالة : أي حض عليه الشارع ملا قيل" والعشاء مرغب فيه

أي تطرح ما على العبد  ١"عليكم بالصالة بني املغرب والعشاء فإهنا تذهب مبالغاة النهار وهتذب آخره: "والسالم
: نعم ساعة الغفلة يعين الصالة بني املغرب والعشاء، قال حذيفة: اللهو وتصفي آخره، وقال ابن مسعوٍدمن الباطل و

وأما غري "رواه النسائي بإسناٍد جيٍد ٢"أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فصليت معه املغرب فصلى إىل العشاء"
أي املغرب كالتكبري واجللوس " من شأهنا"ا هو املذكور من اجلهر والقراءة من القصار وحيتمل غري التنفل مم" ذلك

من بقية " كما تقدم ذكره يف غريها"حكمها فيه " ف"ورفع اليدين حذو املنكبني وغري ذلك مما هو مطلوب فيها 
الصلوات فال حاجة إىل بسط الكالم عليه وملا كانت العشاء ختالف املغرب يف القراءة زيادة ركعٍة أتى بأما الفاصلة 

احتراز من املغرب فإنه يطلق عليها لفظ العشاء على جهة التغليب؛ ألهنا مل تسم " األخرية"باملد " وأما العشاء: "فقال
؛ ألن اهللا "هبا وأوىل"ويف نسخٍة أحق " اسم العشاء أخص"لكن " و"فلها امسان " وهي العتمة"به ال لغةً وال شرًعا 

صالة العشاء، واختلف يف حكم تسميتها بالعتمة على ثالثة  ومن بعد: تعاىل مساها به يف كتابه العزيز حيث قال
اجلواز وهو املشهور، والكراهة والتحرمي ومها ضعيفان بل ال وجه للحرمة، كيف وقد وردت تسميتها : أقوالٍ

بالعتمة يف األحاديث، وعلى فرض ورود التسمية هبا أي حمظور ترتب على تسميتها بذلك ومجلة وهي العتمة وكذا 
بأم "منها " فيجهر يف األوليني: "وأما العشاء وجواهبا وهو قوله: واسم العشاء أحق هبا اعتراض بني، أما يف قولهمجلة 



منها لفعله عليه الصالة والسالم املستمر عليه العمل، فإن خالف وأسر أعاد القراءة " القرآن وسورةٍ يف كل ركعٍة
  على سنتها إن مل يضع يديه على ركبتيه، وسجد بعد

  ـــــــ
وقال سنده ضعيف وانظر ضعيف اجلامع  ١/٥٥٤وكشف اخلفا ، ٣/٢٠٠ابن عدي يف الكامل : سند ضعيف ١

أخرجه الترمذي كتاب الصالة باب ما جاء يف فضل التطوع وست ركعات بعد املغرب : ضعيف جدا ٣٦٨٦٢
  .٥٦٦١وضعيف اجلامع  ٢٤٤وضعفه األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجه ، ٤٣٥حديث 

م إن أعاد الفاحتة ال السورة فقط إال من ركعتني وإن فات التدارك سجد قبل السالم إن كان يف الفاحتة كما السال
قليلًا "طولًا " أطول"أي القراءة يف األوليني من صالة العشاء بسورٍة " قراءهتا"يستحب أن تكون "و"يأيت يف السهو

سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ {ءة املغرب، فيقرأ يف العشاء بـ فتكون متوسطةً بني قراءة الظهر وقرا" من قراءة العصر
واحلاصل أن أطول الصالة قراءةً الصبح والظهر قريبة منها يف الطول، وأقصرها املغرب } وَالشَّْمسِ}{الْأَْعلَى

} َك الْأَْعلَىسَبِّحِ اْسَم رَبِّ{بـ : ويقرب منها يف القصر العصر، وأما العشاء فمتوسطة بني الظهر واملغرب فيقرأ فيها
وتطويل قراءة صبحٍ والظهر : وسورة والشمسهذا هو التحرير الذي نقله األئمة ودل عليه كالم خليلٍ حيث قال

" و"تليها وتقصريها ملغربٍ وعصرٍ كتوسٍط بعشاٍء، تقدم أن حمل الندب التطويل للفذ واإلمام ملن يرضى بالتطويل
وال يزيد على أم القرآن على ما جرى به العمل، " سرا"منها "  كل ركعٍةيف"وحدها " يف األخريتني بأم القرآن"يقرأ 

كما تقدم "أي يف باقي أفعال صالة العشاء " مث يفعل يف سائرها"خالفًا البن عبد احلكم يف زيادة سورٍة يف األخريتني 
ا، فأما ما تتوافق عليه يف غريها من الصلوات؛ ألنه إمنا ينبه على ما ختالف فيه إحدى الصلوات غريه" من الوصف

الصلوات فقد علم بيانه من الكالم على صالة الصبح، فرمحه اهللا ما أخلصه، فإنه بني صفة العمل يف الصلوات على 
الوجه الذي ال كمال بعده، ولذا نص بعض شراحه على أن من يأيت بالصالة على صفة ما ذكر املصنف ال نزاع يف 

يئات، ولو مل مييز فرضها من سنتها، وها هنا قد مت الكالم على صفة العمل يف صحتها؛ ألنه أتى هبا على أكمل اهل
يكره " و"أي العشاء؛ ألن الليل إبان النوم، فإذا نام قبل فعلها رمبا خيرجها عن وقتها " ويكره النوم قبلها"الصلوات

خمافة النوم عن صالة الصبح، وأما  وإمنا كره احلديث بعدها" لغري ضرورٍة"أي بعد صالهتا " بعدها"املباح " احلديث"
الكالم بعد دخول وقتها وقبل صالهتا فإنه ال يكره؛ ألنه ال خيشى معه فواهتا كالنوم قبلها، كما أنه ال كراهة فيه 

بعدها إذا كان لضرورٍة دينيٍة أو دنيويٍة كالعلم أو مع الضيف أو العروس، وكذا كل ما خف، وكذا يكره السهر 
فويت الصبح، وقيام الليل كله ملن يصلي الصبح مغلوًبا عليه مكروه اتفاقًا قاله ابن عرفة، وسئل بال كالمٍ خوف ت

ما أعلمه حراًما، نعم ورد أن األرض عجت من نوم العلماء بالضحى خمافة : مالك عن النوم بعد صالة الصبح فقال
  :م قالالغفلة عليهم، وما ورد عن عثمان بن عفان أن النيب صلى اهللا عليه وسل

فحديث ضعفه أهل اإلسناد، ومل يصح عن مالٍك، وقد روي عن عبد اهللا بن عمرو بن  ١"الصبحة متنع بعض الرزق"
نوم خرقٍ ونوم خلقٍ ونوم محقٍ، فاخلرق نومة الصبحى يقضي الناس : النوم ثالثة أقسامٍ: العاص أنه كان يقول

قٍ النوم حني حتضر الصالة، والقراءة اليت يسر هبا يف الصالة حوائجهم وهو نائم، ونومة خلقٍ نومة القائلة، ونومة مح
كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما اجلهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده، واملرأة دون 

اليت يسر  والقراءة: "الرجل يف اجلهر وملا بني ما يقرأ فيه من الصلوات سرا وما يقرأ فيها جهًرا بني حقيقة كل بقوله
قال " بالقرآن"أي يف التلفظ " هي بتحريك اللسان بالتكلم"بالرفع توكيد للقراءة الواقعة مبتدأً " هبا يف الصالة كلها



وفاحتة حبركة لساٍن وهذا أقل السر وأعاله أن يسمع نفسه فقط، وأما إجراء القرآن على قلبه من غري : خليل
ال يعد قراءةً، وال حيرم على اجلنب وال حينث احلالف ال يقرأ به كما ال يرب حتريك لسانه فإنه ال يكفي يف الصالة إذ 

احلالف ليقرأن السورة الفالنية بإجرائها على قلبه، واحترز بقوله بالتكلم القرآن عما لو قرأ يف صالته بنحو التوراة 
، أو ملخالفة النيب صلى اهللا عليه واإلجنيل والزبور فال يكفيه وتبطل صالته لنسخها بالقرآن، أو ألهنا غريت وبدلت

يلزم على كالم املصنف حيث قال : ومل يصل إال بالقرآن، ال يقال ٢" صلوا كما رأيتموين أصلي: "وسلم فإنه قال
املراد بالقرآن اللفظ املنزل على حممٍد : بالتكلم بالقرآن أن القرآن حادث خملوق، والقرآن كالم اهللا قدمي، ألنا نقول

": تنبيه"ادث والقدمي مدلوله، فيتعني محل القرآن يف كالم املصنف على العبارة الدالة على صفة ذاتهوهو خملوق ح
مفهوم قول املصنف والقراءة إىل قوله هي حبركة اللسان عند التكلم بالقرآن أن ما يطلب به اإلسرار به يف الصالة 

اإلحرام ليس كالقرآن ا هـ، وليس كذلك بل ال بد من غري القرآن كتسليم املأموم للرد وكتكبري غري اإلمام لغري 
يف اجلميع من حركة اللسان على ما يظهر، إذ جمرد اإلجراء على القلب ال حكم له يف قراءٍة وال ذكرٍ وال أدعيةٍ 

أن يسمع "هو " ف"أي أقله الذي يسن فعله يف القراءة يف الصبح وأوليت املغرب والعشاء " وأما اجلهر"واهللا أعلم 
وأما أعاله فال حد له، وأما اإلمام فاملطلوب يف حقه الزيادة " وحده"صلى " إن كان"أن لو كان " ه ومن يليهنفس

على أقل ما يطلب من املأموم إلمساع املأمومني ال خصوص من يليه حبيث يستغىن عن املسمع، وإن صحت صالته 
ته يف دار أيب جهمٍ بالبالط موضعٍ باملدينة، مث إن كان ابن عمر رضي اهللا عنه تسمع قراء: واالقتداء به ففي املوطإ

  طلب حمل اجلهر حيث كان ال
  ـــــــ

  .٩٠٠حديث  ٢/١٢٧أخرجه الطرباين يف الصغري  ٢أنظر السابق: ضعيف جدا ١

يترتب عليه ختليط على الغري، وإال هنى عما حيصل به التخليط ولو أدى إىل إسقاط السنة؛ ألنه ال يرتكب حمرم 
باملعىن الذي ذكره املصنف فال تسمع من يليها فيكفيها " دون الرجل يف اجلهر"فهي " املرأة"أما " و"سنٍة لتحصيل 

حركة لساهنا، فاجلهر يف حقها كالسر فال يسن يف حقها اجلهر بل تنهى عنه؛ ألن صوهتا عورة، والظاهر استواء 
وهي "تقدم يف أذاهنا، وإمنا جاز بيعها وشراؤها للضرورة حالتها يف اخللوة واجللوة؛ ألهنا ال تأمن طرو أحٍد عليها كما

بفتح " وال تفرج"أي تنكمش " تنضم"يستحب هلا أن " غري أهنا"مثله أي مثل الرجل " صالهتا"أي صفة " يف هيئة
فخذيها "التاء وسكون الفاء وضم الراء وهو تفسري لتنضم، فكان األنسب إسقاط الواو ويقول بعد تنضم ال تفرج 

يف جلوسها : "توكيد لفظي ملا قبله، مث بني احلالة اليت تنضم فيها بقوله" تكون منضمةً منزويةً"إمنا " عضديها ووال 
وجتايف : يدخل فيه الركوع فال جتنح كالرجل، وكالمه هنا يدل على أن قوله السابق" وسجودها وأمرها كله

رها كله يقتضي أهنا جتلس على وركها األيسر وأم: ضبعيك عن جنبيك يف الرجل دون املرأة، غري أن قوله هنا
وفخذها اليمىن على اليسرى، تضم بعضهما لبعضٍ على قدر الطاقة خبالف الرجل وهو رواية ابن زياٍد عن مالٍك، 
خالفًا البن القاسم يف املدونة جلوسها كالرجل فسوى فيها بني الرجل واملرأة يف اجللوس بإفضاء اليسرى لألرض 

بعد " مث"فيصري قعودها على أليتها اليسرى وال تقعد على رجلها اليسرى كما تقدم يف كالم املصنف واليمىن عليها
بفتح " الوتر"يصلي " و"وأقل ما يندب منه ركعتان " يصلي الشفع"الفراغ من صالة العشاء وشيٍء من األذكار 

 عيد مث كسوف مث استسقاء والوتر سنة آكد مث: الواو وكسرها وهي ركعة واحدة وهي آكد السنن قال خليل
ووقته بعد عشاٍء صحيحٍة وشفقٍ للفجر، إمنا كان آكد مراعاةً ملن يقول بوجوبه كأيب حنيفة ومجاعٍة مستدلني 

أنه عليه الصالة والسالم قال للسائل عن : "بظواهر األحاديث، ودليلنا على السنية ما يف املوطأ والصحيحني



فنفى الوجوب عن غري " ال إال أن تطوع: "هل علي غريها؟ قال: ، فقال" لليلةمخس صلواٍت يف اليوم وا: "اإلسالم
اخلمس، وغري ذلك من األدلة، واملندوب أن يكون عقب شفعٍ منفصلٍ عنه بسالمٍ إال القتداٍء بواصلٍ فال كراهة، 

وإن مل يعلم ابتداًء أنه واصل  وينوي املأموم بالركعتني األوليني الشفع وباألخرية الوتر، وإن نوى اإلمام باجلميع الوتر
فإنه حيدث نية الوتر عند قيام اإلمام هلا من غري قطعٍ، وإذا دخل مع الواصل يف اآلخرة فإنه يصلي الشفع بعد سالم 

اإلمام أي من غري فصلٍ بسالمٍ وال جلوسٍ بينهما، ويقرأ فيهما مبا يقرأ به فيهما لو كان منفرًدا، ويلغز هبا ويقال 
  شخص

شفع بعد الوتر، وأما لو دخل معه يف الثانية فإنه ال يسلم بسالمه بل يقوم للثالثة من غري سالمٍ تبًعا لوصل صلى ال
إمامه، نعم تردد األجهوري فيما يفعله بعد الثانية هل ينوي به ركعة القضاء أو ينوي به الوتر حماذاةً لإلمام؟ هذا 

نا يف بيان وقته عن خليلٍ أن من قدم العشاء عند املغرب علم مما ذكر: األول" تنبيهات"ملخص كالم األجهوري
لضرورٍة كاجلمع ليلة املطر أو ملرضٍ أو سفرٍ ال يصلي الوتر إال بعد مغيب الشفق األمحر وهو وقته املختار له إىل 
إلمام طلوع الفجر وضروريه منه إىل صالة الصبح أو عقد ركعٍة منها، وأما قبل عقدها فيندب قطعها له للفذويف ا

من أعاد العشاء ألجل : روايتان، وأما املأموم فال يقطع الصبح للوتر وفعله يف الضروري من غري عذرٍ مكروهالثاين
الترتيب يعيد الوتر، ومثله من صالها بنجاسٍة وأعادها ألجل صالهتا بنجاسٍة ناسًيا وأحرى من أعادها لظهور بطالهنا 

ماعة جهلًا أو عمًدا ال يعيده، وال بد له من نيٍة ختصه كالفجر؛ ألن يعيد الوتر، خبالف معيد العشاء لفضل اجل
املسنونات والرغائب ال بد هلما من نيٍة ختصها، خبالف مطلق التطوعات من صالٍة أو صومٍ فيكفي فيها نية 

دبه يف الوتر، لكن يتأكد ن" جهًرا"علم من أن وقتهما بعد العشاء الصحيحة والشفق األمحر أن القراءة : الفعاللثالث
نوافل الليل "باقي " يستحب يف"أي كما يستحب اجلهر يف الشفع والوتر " وكذلك"وتأكد بوترٍ: قال خليل
لكن التشبيه غري تام ملا علمت من تأكده يف الوتر دون غريها من نوافل الليل، وإمنا تؤكد فيها ملا قيل من " اإلجهار

اتباًعا له " اإلسرار"فاملستحب فيها " يف نوافل النهار"أما القراءة  "و"أهنا واجبة، والصفة تشرف بشرف موصوفها 
جهر "خالف املستحب بأن " وإن"صالة النهار عجماء وليس حبديٍث : صلى اهللا عليه وسلم ولذا قال بعض العلماء

احلكمة يف طلب أي ال سجود عليه، وإن كره له ذلك، و" فذلك واسع"أو أسر يف الليل يف تنفله " يف النهار يف تنفله
اجلهر يف صالة الليل واإلسرار يف صالة النهار أن صالة الليل تقع يف األوقات املظلمة فينبه القارئ جبهره املارة، 

ولألمن من لغو الكافر عند مساع القرآن الشتغاله غالًبا يف الليل بالنوم أو غريه خبالف النهار، وإمنا طلب اجلهر يف 
ل البوادي والقرى فأمر القارئ باجلهر ليسمعوه فيحصل هلم االتعاظ بسماعهوأقل اجلمعة والعيدين حلضور أه

قُلْ َيا {ويف الثانية بأم القرآن و } َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك الْأَْعلَى{الشفع ركعتان ويستحب أن يقرأ يف األوىل بأم القرآن و 
  الكافرون[} أَيَُّها الْكَاِفُرونَ

مث "؛ ألنه يستحب فصله عن الوتر، ويكره وصله كما قدمنا "ويتشهد ويسلم" وإذا فرغ من سجودها جيلس] ١: 
بكسر الواو املشددة " يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو اهللا أحد واملعوذتني"واحدةً ويستحب أن " يصلي الوتر ركعةً

بأي شيٍء كان : سئلتأن عائشة رضي اهللا عنها : "وفتحها خطأ ملا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطين
ـ : يوتر النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت ـ : ويف الثانية} سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك الْأَْعلَى{يقرأ يف األوىل ب قُلْ َيا أَيَُّها {ب

ر كان وظاهر كالم املصنف استحباب القراءة هبذه السو ١"واملعوذتني} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{بـ : ويف الثالثة}الْكَاِفُرونَ
إال ملن له حزب فمنه، وحبث فيه : له حزب أم ال، وهو املعتمد خالفًا البن العريب وخليلٍ يف خمتصره حيث قال



تبع خليل يف تقييده حبث املازري وما كان ينبغي له العدول عن نقل األئمة من استحباب : العالمة ابن غازي قائلًا
له حزب، وأيًضا هو خمالف للحديث فإنه عام فيمن له حزب  قراءة السور املذكورة يف الشفع والوتر ولو ملن

إن مل يدر أهو يف الوتر أو يف ثانية : أحدها" فروع تتعلق بالشفع والوتر"وغريه، فلله در املصنف حيث ترك التقييد
مبا شك  الشفع فإنه جيعلها ثانية الشفع، ويسجد بعد السالم كمن شك أصلى واحدةً أو اثنتني يبين على األقل ويأيت

إن شك أهو يف ثانية الشفع أو أواله أو يف الوتر؟ جعلها : فيه ويسجد بعد السالم، مث يوتر بواحدٍة بعد ذلك ثانيها
من زاد ركعةً يف الوتر سهًوا سجد بعد : أوىل الشفع وأتى بواحدٍة ويسجد بعد السالم مث يصلي الوتر بعد ذلكثالثها

نه نسي سجدةً من شفعه فإنه يشفع وتره بنية الشفع، وال يضر إحداث هذه من ذكر يف تشهد وتره أ: السالمرابعها
قيل : إذا شك هل شفع وتره فقال ابن املواز: النية مث يسجد لزيادة اجللوس الذي كان يسلم بعده مث يوترخامسها

" اإلشفاع من"مصلي الشفع " وإن زاد"يسلم ويسجد للسهو وجيز به، وقيل يسجد ويأيت بوترٍ آخر وهو أحب إيل 
اجعلوا آخر : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" الوتر"الذي صاله " آخر ذلك"ندًبا " جعل"على أقله وهو ركعتان 
اثنيت عشرة ركعةً مث "أي فيه " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل"ملا روي " و"٢" صالتكم بالليل وترًا

قال الفاكهاين وسيدي أمحد " عشر ركعاٍت مث يوتر بواحدٍة"يصلي  كما روي أيًضا أنه كان" وقيل" يوتر بواحدٍة
  أنه"واجلمع بينهما : كال احلديثني صحيح من حديث عائشة: زروق

  ـــــــ
  )فيه نظر. (١/٤٥٤أنظر العلل املتناهية البن اجلوزي : ال يصح ١
  )فيه نظر. (٣٧٦٨ وانظر ضعيف اجلامع حديث ١٩٤٤٩أخرجه الديلمي عن سلمان كنز العمال : ضعيف ٢

فتارةً اعتربهتما من الورد فجعلته اثنيت عشرة " كان صلى اهللا عليه وسلم يفتتح صالته بركعتني خفيفتني بعد الوضوء
كان قيامه من : كان يصلي عشر ركعاٍت، وقيل: ركعةً وتارةً مل تعتربمها ألهنما للوضوء، وحلل عقدة الشيطان فقالت

سبع عشرة، والصحيح ما سبق وروده يف الصحيحثم شرع يف بيان حمل الوتر  :الليل مخس عشرة ركعةً، وقيل
ينزل ربنا تبارك : "واملراد بآخره الثلث األخري خلرب الشيخني وغريمها" وأفضل الليل آخره يف القيام: "األفضل بقوله

ب له، من يسألين فأعطيه، من يدعوين فأستجي: وتعاىل كل ليلٍة إىل مساء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل األخري فيقول
اختلف يف قيام الليل هل : ومعىن ينزل ربنا أي أمره ورمحتهقال سيدي يوسف بن عمر ١" من يستغفرين فأغفر له

هو مستحب وهو ملالٍك وهو املشهور لكن االستحباب يف حقنا، وأما يف حقه صلى اهللا عليه وسلم فهو واجب ملا يف 
والواجب عليه صلى اهللا  ٢"التهجد وهو قيام الليل والوتر والضحى: م تطوعثالث هن علي فرائض ولك: "البيهقي

عليكم بقيام الليل؛ ألنه دأب الصاحلني قبلكم : "عليه وسلم منه أقله وهو ركعتان، وقال عليه الصالة والسالم
فذلك "أي الليل  "فمن أخر تنفله ووتره إىل آخره: "مث فرع على قوله أفضل الليل آخره قوله. ٣" وقربة إىل ربكم

فليقدم "بأن كان غالب أحواله النوم إىل الصبح " إال من الغالب عليه أن ال ينتبه آخره"من أول الليل " أفضل له
احتياطًا، واحلاصل أن تأخري الوتر مندوب يف صورتني ومها أن " من النوافل أول الليل"صالته " وتره مع ما يريد

توي حالتاه وتقدميه مستحب يف صورٍة واحدٍة وهي أن يكون أغلب أحواله تكون عادته االنتباه آخر الليل وتس
على غري " إذا استيقظ يف آخره"من يغلب عليه عدم االنتباه وقدم وتره أول الليل " مث إن شاء"النوم إىل الصبح 

وتر مانًعا له من ذلك، أي من النوافل من قليلٍ أو كثريٍ، وال يكون تقدميه لل" ما شاء منها"استحباًبا " تنفل"عادته 
وحمل ندب التنفل بعد الوتر إذا حدثت له نية التنفل بعد الوتر، وأما من نوى أن جيعل الوتر أثناء نفلٍ فمخالف 

للسنة، ويستحب ملن أوتر يف املسجد وأراد أن يتنفل بعده أن يتربص قليلًا، ويكره أن يوقع النفل عقب الوتر من 



  اجمليء إىلغري فصلٍ، ويكفي الفصل ولو ب
  ـــــــ

وأمحد ، ٣٧٨١أخرجه الترمذي كتاب املناقب باب مناقب احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما حديث : صحيح ١
وانظر ضعيف ، ٥٣٠حديث  ١/٧٣ضعيف أخرجه أمحد  ٦١٦٢٢وانظر املشكاة ، ٢٣٣٧٧حديث  ٥/٣٩١

ا كانوامجاعة واإلقامة أخرجه البخاري كتاب األذان باب األذان للمسافر إذ: صحيح ١٤٨٤٣اجلامع 
  .١٢٥٣حديث  ١/٣١٨والدارمي ، ٦٣١حديث

أي ركعتني ركعتني، ويكره أن يصلي أربًعا من " مثىن مثىن"البيت من املسجد بعد الوتر كما يف املدونة ويكون تنفله 
ريتني وإذا نوى شخص النفل أربًعا خلف من يصلي الظهر، ودخل معه يف األخ: غري فصلٍ بسالمٍ، قال األجهوري

فهل له االقتصار على ركعتني ويسلم مع اإلمام أم ال؟ واألول هو املنقول بل يفيد النقل أنه مأمور باالقتصار على 
اختلف الناس يف عدد ركعات النفل، فذهب مالك أنه مثىن مثىن بليلٍ أو هنارٍ فإن صلى ثالثًا : ركعتني قال اللخمي

صله نواه أربًعا ابتداًء أم ال فإنه يؤمر بالسالم من ركعتني، وإن دخل على أمت أربًعا ال يزيد على ذلك، وسواء على أ
نية ركعتني فصلى ثالثًا فإنه يؤمر أن يتم أربعًا، ومن نوى ركعتني خلف من يعتقد أنه مسافر فتبني أنه مقيم فإنه يتم؛ 

ال "د وتره الذي قدمه أول الليل ألن اإلمتام أربًعا ال يتوقف على نيٍة، هذا ملخص كالم األجهوري، وإذا تنفل بع
اجعلوا : "وال يعارضه حديث ١" ال وتران يف ليلٍة: "حيث وقع بعد عشاءٍ صحيحٍة وشفقٍ، بل حيرم خلرب" يعيد الوتر

ومل : ألن النهي تقدم على األمر عند تعارضهما، وأشار خليل إىل تلك املسألة بقوله ٢" آخر صالتكم من الليل وتًرا
إن شاء أشار : لى وجاز أي جواًزا راجًحا؛ ألن النفل مندوب ال ما يومهه لفظ جاز، فقول املصنفيعده مقدم مث ص

به إىل أنه غري ممتنعٍ وال مكروٍه فال ينايف الندب ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبني طلوع الفجر 
بأن " غلبته عيناه عن حزبه"اهه آخر الليل ولكن أخر ورده لعدم انتب" ومن"وأول اإلسفار، مث يوتر ويصلي الصبح 

استغرقه النوم حىت ضاق الوقت عن ورده الذي كان يصليه يف كل ليلٍة بأن انتبه عند طلوع الفجر أو قبله حبيث ال 
األعلى الذي مييز فيه " وبني طلوع الفجر وأول اإلسفار"أي ما بني وقت انتباهه " فله أن يصليه ما بينه"يسعه 

جليسه على القول بأن الصبح ال ضروري هلا ومعىن كالم املصنف أن من كانت عادته االنتباه آخر الليل  الشخص
وغلبته عيناه حىت طلع الفجر أو انتبه قبله بيسري صالة ورده ووتره قبل اإلسفار البني ويصلي الصبح، ولو بعد 

فال بد من صالهتا مع ما يقدم عليها من فجرٍ ووترٍ اإلسفار بناًء على أهنا ال ضروري هلا، وأما على أن هلا ضروريا 
قبل اإلسفار، واحلاصل أن ما بني انتباهه واإلسفار ظرف لفعل الورد والوتر أو الصبح بناًء على أن هلا ضروريا 

  :هكذا قال املصنف، والذي يف املدونة التحديد بصالة الصبح ال باإلسفار ونصها
  ـــــــ

، ٤٦٣والترمذي حديث ، ١٤٣٢تاب الصالة باب ما يقرأ يف الوتر حديث أخرجه أبو داود ك: صحيح ١
أخرجه البخاري كتاب : صحيح ١٤٢٤٢وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ، ١٧٠٠والنسائي حديث 

ومسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها باب صالة الليل مثىن ، ٩٩٨اجلمعة باب ليجعل آخر صالته وترا حديث 
  .١٤٣٨وأبو داود حديث ، ٧٥١ركعة حديث مثىن والوتر 

ومن فاته حزبه من الليل أو تركه حىت طلع الفجر فله أن يصليه بعد طلوع الفجر إىل صالة الصبح، وال شك أن 
بني املدونة والرسالة ختالفًا؛ ألن الرسالة تقتضي أن احلزب ال يصلى بعد اإلسفار، فاملدونة تقتضي أنه يصلى بعده؛ 



إن الذي قاله أبو : فليصله إىل صالة الصبح، ووفق الشيخ أبو احلسن شارح املدونة بينهما مبا حمصله: ألنه قال فيها
حممٍد حممول على أن من انتبه قبل طلوع الفجر أو بعده لكن بزمنٍ يسع الورد والشفع والوتر والفجر والصبح قبل 

وأول اإلسفار حبيث يصلي احلزب والفجر والصبح اإلسفار، والذي قاله يف املدونة على من انتبه بعد طلوع الفجر 
قبل طلوع الشمس على القول بأن الصبح ال ضروري هلا، أو قبل اإلسفار على أن هلا ضروريا، والذي حتفظه عن 

يلزم على صالته : شيوخنا أن الراجح كالم الرسالة وأن احلزب ال يفعل بعد اإلسفار خالفًا لظاهر املدونةفإن قيل
فاجلواب أنه ملا اعتاده صاحبه صار يف حقه " ال صالة نافلة بعد الفجر إال ركعتني: "الفة حلديثبعد الفجر خم

كاملنذور، وأيًضا عمل الصحابة املستمر فقد فعله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نزله منزلة املستثىن من 
لع الفجر ال يصليه، وهو كذلك على غلبته عيناه أنه لو تعمد تأخريه حىت ط: فهم من قول املصنف": تنبيه"احلديث

املشهور، ولو كان ميكنه فعله مع الفجر والصبح قبل اإلسفار خالفًا للجالب فإنه أحلق العامد مبن غلبته عيناه، 
ولعله تبع قول املدونة أو تركه وهي معترضة إذا مل يقله مالك إال فيمن غلبته عيناه، واعترضوا على أيب سعيدٍ 

أو تركه نعم يلحق مبن غلبته عيناه من حصل له إغماء أو جنون أو حيض وزال عنه عند طلوع  الربادعي يف زيادة
الفجر، نعم شرط فعله بعد الفجر أن خيشى فوات اجلماعة، فيتلخص أن شرط فعله بعد الصبح على كالم املصنف 

شرط تركه وصلى الصبح بعد أن ال خيشى إسفاًرا وال فوات اجلماعة بصالة الصبح، وأن يكون نام عنه، فإن اختل 
ويصلي الفجر " يوتر"بعد الفراغ من حزبه قبل اإلسفار " مث"الشفع والوتر؛ ألهنما يفعالن بعد الفجر من غري شرٍط 

إذا تبني اتساع الوقت، وأما لو مل يبق إال قدر ثالث ركعاتٍ صلى الوتر والصبح وأخر الفجر قال " ويصلي الصبح"
أي الضروري إال لركعتني تركه أي الوتر ال لثالٍث وخلمسٍ صلى الشفع ولو قدم وإن مل يتسع الوقت : خليل

: ولسبعٍ زاد الفجر، وملا كان ضروري الوتر ينقضي بصالة الصبح أشار إىل حكم من صلى الصبح ناسًيا له بقوله
بعد أن "فظ الوتر فاعل يقضي، وذكر الضمري العائد على الوتر من ذكره نظًرا إىل ل" وال يقضي الوتر من ذكره"

  النقضاء ضروريها؛ ألن السلف كانوا يوترون بعد طلوع الفجر ما" صلى الصبح

مل يصلوا الصبح، ومفهوم كالمه أنه لو ذكره يف صالة الصبح مل يكن احلكم كذلك، واحلكم إن كان مل يعقد ركعةً 
ندب له القطع بل يتمادى، وإن كان منها استحب له القطع إن كان فذا، مث يصلي الوتر، وإن كان مأموًما فال ي

وندب قطعها له لفذ ال مؤمت، ويف اإلمام روايتان، وعلى قطعه فهل : إماًما ففي ندب قطعه روايتانقال خليل
يستخلف أو ال؟ قوالن، اقتصر األجهوري على أنه يستخلف ويف الشيخ ساملٍ ما خيالفه، وأما لو مل يتذكر إال بعد 

ا، وهذا كله عند اتساع الوقت للوتر والصبح، وأما ضيقه فيجب التمادي، ولو مل يعقد عقد ركعٍة يتمادى ولو فذ
علم من متادي املأموم أنه من مساجني اإلمام؛ ألن مساجني اإلمام أربعة، عدوا منها من ذكر الوتر ": تنبيه"ركعةً

م ومل يقدر على الترك، ومنها خلف اإلمام يف صالة الصبح وهي مسألتنا هنا، ومنها من ضحك يف الصالة مع اإلما
من مل يكرب تكبرية اإلحرام، وإمنا كرب قاصًدا بتكبريه الركوع، ومنها من نفخ يف الصالة عمًدا أو جهلًا خلف اإلمام، 

ذكر اجلميع العالمة األجهوري، ونص بعض شراح خليلٍ على أن من متادي املأموم على جهة الندب ولعل فيه 
لو : األول"فروع"اإلمام؛ ألن مسجون اإلمام جيب عليه اتباعه وحيرم عليه القطع وتأملهمصادمةً لعده من مساجني 

إذا صلى الفجر مث ذكر : صلى شخص الفجر ناسًيا الوتر مث ذكره قبل صالة الصبح صلى الوتر مث أعاد الفجرالثاين
لو ذكر الوتر وهو يف صالة : الثصالة فرضٍ تقدم على الصبح لكوهنا يسريةً فإنه بعد صالة الفائتة يعيد الفجرالث

  الفجر فهل يقطعها؟ له قوالن البن ناجي وشيخه الربزيل
ومن دخل املسجد على وضوٍء فال جيلس حىت يصلي ركعتني إن كان وقت جيوز فيه الركوع، ومن دخل املسجد 



فيه فقيل يركع وقيل ال ومل يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر، وإن ركع الفجر يف بيته مث أتى املسجد فاختلف 
ندًبا " فال جيلس حىت يصلي"فإن كان مسجد غري مكة " على وضوٍء"حالة كونه " ومن دخل املسجد"يركع 

ينوي هبما حتية املسجد والتقرب إىل اهللا؛ ألن معىن حتية املسجد حتية رب املسجد؛ ألن الداخل بيت ملكٍ " ركعتني"
أن : للنافلة، فاحلاصل أن حتية املسجد هلا ثالثة شروٍط" جيوز فيه الركوع"الدخول " إذا كان وقت"إمنا حيىي امللك 

يدخل على طهارٍة، وأن يكون مراده اجللوس يف املسجد، وأن يكون الوقت وقت جوازٍ، والشرط الثاين يفهم من 
  يصلي إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت: "قوله فال جيلس، واألصل يف ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم

والنهي على األوىل  ٢" إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس: "رواه مسلم ويف روايٍة١" ركعتني
: وما حقها يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا"أعطوا املساجد حقها: "للكراهة، واألمر يف الثانية على جهة الندب، وورد

على جهة الندب، فلو جلس ال يفوتان ولو طال زمان  وكوهنما قبل اجللوس ٣" صالة ركعتني قبل اجللوس"
اجللوس، فأل يف املسجد لالستغراق يتناول مسجد اجلمعة وغريها، وهل يتناول مساجد البيوت أو قاصر على 

املتبادر من الروايات العموم لتسمية اجلميع مساجد، وحرر املسألة وقيدنا بغري مسجد : املساجد املباحة؟ وأقول
ية مسجد مكة الطواف للقادم حبج أو عمرٍة أو إفاضٍة أو املقيم الذي يريد الطواف، وأما من دخله مكة؛ ألن حت

للصالة أو للمشاهدة فتحيته ركعتان بالشروط املتقدمة كغريهقاله ابن رشٍد وعياض ومشى عليه خليل، ومسجد 
 عليه وسلم؛ ألن التحية حق اهللا املصطفى صلى اهللا عليه وسلم كغريه يبدأ بالتحية قبل السالم عليه صلى اهللا

علم من كالم املصنف أن املار أو الداخل على غري وضوٍء "تنبيه"والسالم على املصطفى حق عبده، وحق اهللا أوكد
سبحان اهللا واحلمد هللا وال : أو يف وقت هنيٍ ال تستحب التحية يف حقه صالةً، وإمنا يستحب له أن يقول أربع مراٍت

وهو حسن ملكان : ينبغي أن يقوهلا يف أوقات النهي، قال احلطاب:  أكربقال سيدي أمحد زروقإله إال اهللا واهللا
أجزأه "يف بيته " ومن دخل املسجد ومل يركع الفجر"اخلالف؛ ألن التحية مبعىن الصالة وإن سقطت ال يسقط بدهلا 

سجده ونابت عن التحية؛ ألن وندب إيقاعها أي الفجر مب: قال خليل" ركعتا الفجر"أي لتحية املسجد " لذلك
وتأدت بفرضٍ، ومعىن اإلجزاء يف كالم : القصد شغل البقعة وقد حصل كما أهنا حتصل بصالة الفرض قال خليل

املصنف وتأديتها بالفرض على كالم خليلٍ سقوط طلبها، وأما حصول ثواهبا فيتوقف على مالحظتها ونيتها عند فعل 
د السالم يف إجزاء الفرض وغريه عن التحية بأنه كيف تقوم العبادة الواحدة مقام غريها مما تتأدى به، ونازع ابن عب

بأنه ال إشكال يف ذلك إذ قصد الشارع افتتاح دخول املسجد بصالٍة حبيث يتميز عن : اثنني؟ وأجاب الشيوخ
ــــــ   دخول البيـت

ومسلم كتاب ، ١١٤٥حديث  أخرجه البخاري كتاب اجلمعة باب الدعاء يف الصالة من آخر الليل: صحيح ١
أخرجه البيهقي يف الكربى  ٧٥٨٢صالة املسافرين وقصرها باب الترغيب يف الدعاء والذكر آخر الليل حديث 

أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث : صحيح ٤٢٤٨٣حديث  ٢/٤٦٨
  .٤٠٧٩وانظر صحيح اجلامع ، ٣٥٤٩

ونابت عن التحية، بأن هذا : أجزأه لذلك ركعتا الفجر، كما استشكل قول خليلٍ: املصنف استشكل قول": تنبيه"
الوقت ال يطلب فيه حتية، واإلجزاء عن الشيء أو تأديته فرع الطلب به، واجلواب عن هذا اإلشكال بأن هذا مبين 

ومن ركع : ملصنف بعدعلى القول بطلب التحية يف هذا الوقت كما ذهب إليه بعض الشيوخ وأخذًا من قول ا
فاختلف فيه، أو أنه حممول على ما إذا كان دخل املسجد وصلى الفجر بعد الشمس قضاًء : الفجر يف بيته، إىل قوله



أي هل " فاختلف فيه"لصالة الصبح مع اإلمام " الفجر يف بيته مث أتى املسجد"أي صلى " ومن ركع"واهللا أعلم 
وعلى هذا ١" إذا أتى أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني: "ربركعتني خل" فقيل يركع"يطلب منه حتية 

بل جيلس حىت يقوم لصالة الصبح " وقيل ال يركع"القول هل ينوي هبما التحية أو إعادة الفجر قوالن للمتأخرين 
لها أي وإن فع: وهذا هو املعتمد، واقتصر عليه خليل حيث قال ٢" ال صالة بعد الفجر إال ركعيت الفجر: "خلرب

الفجر بنيته مل يركع أي مل يركع ركعيت الفجر يف املسجد وال غريه على املشهور، وملا كان يتوهم من قوله فيما 
  :ومن دخل املسجد ومل يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر أن التحية تطلب بعد الفجر دفعه بقوله: سبق

لنائمٍ عنه، والشفع والوتر مطلقًا، وكاجلنازة وسجود التالوة والورد " وال صالة نافلةً بعد الفجر إال ركعتا الفجر 
فإن أخذت يف الطلوع " إىل طلوع الشمس"قبل اإلسفار فإن هذه تفعل، والنهي يف كالمه على الكراهة وينتهي 

ا حرمت النافلة حىت يتكامل طلوعها فتعود الكراهة حىت ترتفع قيد رمحٍ من أرماح العرب الذي قدره اثنا عشر شًرب
ومنع نفل وقت طلوع الشمس وغروهبا وخطبة مجعٍة وكره بعد فجرٍ، وفرض عصرٍ إىل : بالشرب املتوسط قال خليل

أن ترتفع قيد رمحٍ وتصلي املغرب إال ركعتا الفجر، والورد قبل الفرض لنائمٍ عنه وجنازة وسجود تالوٍة قبل 
ات اخلمس اجلنازة اليت مل خيش تغريها، والنفل اإلسفار واالصفرار فيحرم وقت الطلوع والغروب ما عدا الصلو

املنذور واملفسد رعًيا ألصله، وأما الفرائض اخلمس ومثلها اجلنازة اليت خيشى عليها تغريها فال حيرم شيء منها وقت 
  الطلوع وال وقت
  ـــــــ

والنسائي  ،٤٧٠والترمذي حديث ، ١٤٣٩أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب يف نقض الوتر حديث : صحيح ١
أخرجه البخاري كتاب : صحيح ٧٥٦٧٢وانظر صحيح اجلامع  ١٦٣٣٩حديث  ٤/٢٣وأمحد ، ١٦٧٩حديث 

ومسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها باب صالة الليل مثىن ، ٩٩٨اجلمعة باب ليجعل آخر صالته وترا حديث 
  .١٤٣٨وأبو داود حديث ، ٧٥١مثىن والوتر ركعة حديث 

وال صالة نافلةً إخل، ال نافية : قوله" تنبيه"ال كراهة يف فعل شيٍء منها قبلهما وال بعدمهاالغروب، ومن باب أوىل 
للجنس نصًبا بقرينة االستثناء؛ ألنه معيار العموم، ونافلةً نعت مفرد تابع ملفرٍد فيجوز فيه الفتح لتركبه مع امسها، 

بًعا حملل ال مع امسها؛ ألن حملهما رفع باالبتداء عند والنصب بقطع النظر عن رسم املصنف تبًعا حملل صالٍة، والرفع ت
قد مر أن " خامتة"ومفرًدا نعًتا ملبين يلي فافتح أو انصنب أو ارفع تعديل: سيبويه، كما أشار إليه يف اخلالصة بقوله

اهتمامه فرائض الصالة سبع عشرة فريضةً، وقد بيناها أول الباب بالعد، وأما سننها فلم يفصح عنها املصنف؛ ألن 
قراءة ما : هي مثان عشرة: إمنا هو ببيان صفة العمل من غري بيان الفرض من السنة، وحنن نبينها رفقًا بالطالب فنقول

زاد على أم القرآن والقيام له، واجلهر والسر يف صالة الفرائض مبحلهما وكل تكبريةٍ أو مجيع التكبري سوى اإلحرام 
مجيعه لإلمام والفذ، وكل مطلق تشهٍد وكل جلوسٍ سوى ظرف السالم،  لكل مصل، وكل مسع اهللا ملن محده أو

والزائد على قدر الطمأنينة، ورد املقتدي على إمامه السالم ورده على من على يساره، وجهر بتسليمة التحليل 
امه يف اجلهرية، لكل مصل ولو مأموًما أو فذا، وسترة إلمامٍ وفذ خيشيان املرور بني أيديهما، وإنصات مقتٍد لقراءة إم

واعتدال عند األكثر ولفظ التشهد اخلاص على أحد قولني، والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد 
قراءة املأموم خلف اإلمام : رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام، ومنها: األخري على أحد قولينوأما مندوباهتا فكثرية منها

قول املقتدي : تقصري غري جلوس السالم، ومنها: ين الفريضة عن أوالها، ومنهاتقصري زمن ثا: يف السرية، ومنها
تأمني الفذ على قراءته مطلقًا واإلمام يف : التسبيح بالركوع والسجود، ومنها: ربنا ولك احلمد، ومنها: والفذ



أمني، وغالب ذلك يعلم من إسرار الت: وال الضالني، ومنها: السرية واملأموم يف السرية واجلهرية إن مسع قول اإلمام
البسملة، والتعوذ يف الفريضة من غري مراعاة خالٍف، وكالقبض بإحدى : كالم املصنفومكروهاهتا كثرية أيًضا منها

يديه على األخرى يف صالة الفرض على أي صفٍة، وكالدعاء بعد اإلحرام وقبل الفاحتة أو بعدها أو يف أثنائها أو 
لدعاء يف الركوع وكالدعاء قبل التشهد وكالدعاء بعد سالم اإلمام وكالدعاء يف أثناء السورة يف الفرض، وكا

التشهد غري األخري، وكالسجود على ما فيه رفاهية لقصد الرفاهية، ومنها الدعاء اخلاص وبالعجمية مع القدرة على 
  .العربية، والتفكر بأمر الدنيا، وغري ذلك مما هو منصوص يف املطوالت

  :كالم على صفة الصالة وكان يسن فعلها مع إمامٍ شرع يف باب اإلمامة بقولهوملا فرغ من ال

  باب فيبيان حكم اإلمامة

  باب يف بيان حكم اإلمامة
إمامة وحيٍ أي حصلت بسبب الوحي وهي : وهي يف اللغة مطلق التقدم، وأما يف الشرع فتنقسم أربعة أقسامٍ

ن العلماء ورثة األنبياء وهي العلم، وإمامة مصلحٍة وهي اخلالفة النبوة، وإمامة وراثٍة أي حصلت بسبب اإلرث؛ أل
العظمى ويقال هلا اإلمامة الكربى، وإمامة عبادٍة وهي صفة حكمية توجب ملوصوفها كونه متبوًعا ال تابًعا وكلها 

مصل آخر يف اتباع : حتققت له صلى اهللا عليه وسلم، وما ذكرناه يف تعريف إمامة العبادة أظهر من قول ابن عرفة
من اشتراط كونه ذكًرا " حكم اإلمام"يف بيان " و"غري تابعٍ غريه صفة آلخر: جزٍء من صالته غري تابعٍ غريه، وقوله

وعاملًا مبا ال تصح الصالة إال به، ومن جهة كونه حيصل له فضل اجلماعة إن صلى وحده إن كان راتًبا وصلى يف 
من جهة اشتراط نية االقتداء ومساواته إلمامه وكونه يقف " املأموم"يان حكم يف ب" و"وقته املعتاد وغري ذلك مما يأيت

: خلرب" ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم: "عن ميني اإلمام إن كان ذكًرا وحده، وأشار إىل بيان من يصلح لإلمامة بقوله
أن تقبل منكم إن سركم : "وقال عليه الصالة والسالم ٢" وليؤمكم أكربكم: "وخرب ١" أئمتكم شفعاؤكم"

تؤم املرأة يف "يصح أن " وال. "٣"صالتكم فليؤمكم خياركم فإنه وفد بينكم وبني ربكم فال يؤمكم إال الذكور
وسواء عدمت الرجال أو وجدت؛  ٤" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةً"خلرب " فريضٍة وال نافلٍة ال رجالًا وال نساًء

ع املسلمني واعلم أن اإلمامة هلا شروط صحٍة وشروط كمالٍ، فشروط ألن اإلمامة خطة شريفة يف الدين ومن شرائ
صحتها ثالثة عشر أوهلا الذكورة احملققة فال تصح إمامة املرأة وال اخلنثى املشكل، وتبطل صالة املأموم دون األنثى 

  اليت صلت إمامًاـــــــ
واللفظ له أما الرواية  ١١٦٧ حديث ما جاء يف التطوع مثىن مثىن: أخرجه البخاري كتاب اجلمعة باب: صحيح ١

أخرجه مسلم كتاب صالة املسافرين باب استحباب حتية املسجد بركعتني : صحيح ٢اليت عند مسلم فهي التالية
وابن خزمية يف صحيحه ، ٣٤٢٢حديث  ١/٢٩٩أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه : ضعيف ٧١٤٣حديث 

أخرجه البخاري كتاب اجلمعة باب ما جاء يف : صحيح ٩٤٥٤وانظر ضعيف اجلامع  ١٨٢٤حديث  ٣/١٦٢
ومسلم بنحوه كتاب صالة املسافرين وقصرها باب استحباب حتية املسجد  ١١٦٧التطوع مثىن مثىن حديث 

  .٧١٤بركعتني حديث 

و العقل فال تصح إمامة اجملنون ول: اإلسالم فال تصح إمامة الكافر وإن حكم بإسالمه إن نطق بالشهادتينثالثها: ثانيها
عدم الفسق املتعلق : بلوغه يف صالة الفرض وبغريه تصح وإن مل جيزخامسها: متقطًعا وأم يف حالة صحوهرابعها



بالصالة، فالفاسق فسقًا متعلقًا هبا كمن يقصد بإمامته الكرب أو يقرأ عمًدا بالشاذ املخالف للرسم العثماين أو بالتوراة 
حة كمن يشرب اخلمر أو يزين فتكره إمامته فقط وهي صحيحة، كما أو اإلجنيل إمامته باطلة، خبالف فاسق اجلار

تصح خلف املبتدع املختلف يف تكفريه ببدعته كاحلروري والقدري على املعتمد، وما يف خليلٍ من بطالهنا بفاسق 
: ااجلارحة فهو خالف املعتمد إذ كيف تصح إمامة من اختلف يف تكفريه وتبطل إمامة من مل يقل أحد بكفرهسادسه
علم اإلمام مبا تتوقف صحة الصالة عليه من قراءٍة وفقٍه، فاجلاهل بالقراءة والفقه ال تصح صالة املقتدي به، وأما 

األمي الذي مل يقرأ مبثله فتصح عند فقد القارئ وعدم قبوله التعليم، واملراد مبعرفة ما تصح به الصالة معرفة 
ال يوجبه، ويكفي معرفة تلك املذكورات ولو حكًما، كمن أخذ  فرائضها وسننها وفضائلها وما يوجب السجود وما

صفة الصالة من كالم مصنٍف أو من عاملٍ يأيت هبا على الوجه األكمل كوصف املصنف فإهنا تصح خلفه ولو مل مييز 
، وال فرًضا من سنٍة، خبالف من يعتقد أن مجيع أفعاهلا فرائض أو سنن أو فضائل، أو يعتقد أن فيها فرائض وغريها

مييز الفرض من غريه، وال أخذ الوصف من كالم مصنٍف وال من عاملٍ فال يصح االقتداء به، وال صالته لنفسه أيًضا 
إال ملن كان يعتقد فرضية مجيع أفعاهلا ويأيت هبا من غري إخاللٍ بشيٍء من أفعاهلا، فينبغي صحة صالته يف نفسه ال 

موافقة مذهب : ال تصح إمامة العاجز عن بعضها إال كالقاعد مبثلهثامنهاالقدرة على األركان ف: االقتداء هبسابعها
املأموم لإلمام يف الواجبات، فال يصح االقتداء مبن يسقط القراءة يف األخريتني أو يترك الرفع من الركوع أو 

حة االقتداء السجود مثلًا، ذكر هذا الشرط يف الذخرية، وفرع عليه ابن القاسم ما سبق ولكن اشتراطه ينايف ص
باملخالف يف الفروع إال أن جياب بأن حمل صحة االقتداء باملخالف مقيدة بأن ال يسقط شيئًا من األركان بل كان 

يأيت هبا، وإن كان اإلمام مثلًا يقول بعدم وجوهبا، واملأموم يقول بوجوهبا، وأما شروط االقتداء فال بد منها 
كل ما كان شرطًا يف : ة يف اإلحرام والسالم، ولذلك قال العويفكالتساوي يف شخص الصالة ووصفها واملعاقب

صحة الصالة ال تضر املخالفة فيه والعربة فيه مبذهب اإلمام، وأما ما كان شرطًا يف صحة االقتداء فالعربة فيه 
  مبذهب املأموم فيصح اقتداء من يوجب الدلك مبن ال يوجبه، ومن يوجب

عضه، وال يصح اقتداء مفترضٍ مبتنفلٍ أو مبعيٍد، وأما اقتداء املالكي باحلنفي مسح مجيع الرأس مبن يكتفي مبسح ب
الذي ال يعد الرفع من فرائضها فإن كان يأيت به فصحيح وإال فال كما يؤخذ من كالم القرايف املتقدم عن الذخرية؛ 

لزم عليه أنه أتى بشيٍء مل يأت به ألنه ال ميكن املأموم املالكي تركه؛ ألنه فرض عنده وإن أتى به مع ترك اإلمام له 
إمامه، وجيب التعويل على كالم العويف، خالفًا لكالم سنٍد فإنه خمالف عليه مجهور املتأخرين من صحة االقتداء 

باملخالف، ولو رآه يأيت مبناٍف أي مبطلٍ كتقبيل احلنفي لزوجته، وسند يشترط عدم اإلتيان باملنايف، راجع شرح 
اإلقامة يف اجلمعة فال تصح إمامة املسافر إال اخلليفة، واملراد باملسافر اخلارج عن بلد اجلمعة :عهاخليلٍ لألجهوريتاس

احلرية يف اجلمعة فال تصح : بأكثر من كفرسخٍ ال يصح أن خيطب فيها إال إذا نوى إقامةً تقطع حكم السفروعاشرها
سافر والعبد يف اجلمعة لسقوطهما عنهما فاالقتداء هبما إمامة العبد فيها وتعاد مجعة إن أمكن، وإمنا مل تصح إمامة امل

املساواة يف الصالة شخًصا، وصفًا وزماًنا، فال : يشبه اقتداء املفترض باملتنفل، وأما غري اجلمعة فيصححادي عاشرها
تصح ظهر خلف عصرٍ وال عكسه، وال أداًء خلف قضاٍء وال عكسه، وال ظهر سبٍت خلف ظهر أحٍد وال عكسه، 

و كان عدم التساوي على االحتمال فال يقتدي أحد شخصني بصاحبه وكل منهما شاك يف ظهر اخلميس؛ ألن ول
أن ال : عمارة ذمته بصالة املأموم فال تصح إمامة املعيدثالث عشرها: صالة كل حتتمل الفرضية والنفليةوثاين عشرها

إلمام فيما بقي من صالته بعد سالم إمامه؛ ألنه يكون مأموًما فال يصح االقتداء باملسبوق الذي أدرك ركعةً مع ا
مأموم فيه حكًما، واملأموم ال يكون إماًما خبالف من أدرك دون ركعٍة فإنه يصح االقتداء به؛ ألنه مل حيصل له فضل 



قوة كالمهم تقتضي اشتراط كونه بشرًا، ولكن : اجلماعة، وبقي شرط فيه خالف وهو البشرية فإن املشذايل قال
اله صاحب حكام اجلان صحة إمامة اجلين؛ ألن اجلن مكلفون، بل مال ابن عرفة إىل صحة إمامة امللك للبشر الذي ق

بدليل إمامة جربيل لنبينا صلى اهللا عليه وسلم، ويل حبث فيما قاله ابن عرفة بأهنا مل تكن إمامةً حقيقيةً، وإمنا كانت 
م مل يكن يعرف صفة الصالة حني فرضها عليه حىت علمه جربيل، جمرد متابعٍة فقط للتعليم؛ ألنه صلى اهللا عليه وسل

وأيًضا النيب مفترض وجربيل متنفل وال يصح اقتداء املفترض باملتنفل، خبالف اجلين يصح االقتداء به؛ ألنه مفترض 
  وحرر املسألة فإين مل أر هذا

إمامة األقطع واألشل واألعرايب  اإليضاح وأما شروط الكمال فهي السالمة من النقص احلسي واملعنوي، فتكره
وصاحب السلس للصحيح والفاسق باجلارحة، ومن تكرهه كل املأمومني أو معظمهم، وإمنا أطلنا يف ذلك روًما 

: على جهة السنيةقال خليل" يقرأ مع اإلمام فيما يسر فيه"من أحكام املأموم أنه يستحب له أن " و"إلفادة الطالب
على جهة السنية بل يسن له اإلنصاتقال خليل يف عد " فيما جيهر فيه"أي املأموم " هوال يقرأ مع"وندبت إن أسر 

السنن وإنصات مقتٍد ولو سكت إمامه، وظاهره ولو كان ال يسمع قراءة اإلمام، وهو كذلك فتكره القراءة خلفه 
قال ] ٢٠٤: األعراف[} ُه وَأَْنِصتُواوَإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمعُوا لَ{: يف اجلهرية، واألصل يف ذلك قوله تعاىل

: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الصالة فسمع قراءة فًتى من األنصار فنزل: "وعن جماهٍد قال: البيهقي
ف، وإال ، وهذا ما مل يراع املأموم اخلال١"اآلية] ٢٠٤: األعراف[} َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصتُوا{

من أن من الورع القراءة يف اجلهرية خلف اإلمام واإلتيان بالبسملة يف الفاحتة : استحب له القراءة ملا قال القرايف
لالتفاق على صحة الصالة حينئٍذ، فإن الشافعي يوجب القراءة على املأموم يف السرية واجلهرية، وعند أيب حنيفة 

ل صالة املأموم بالقراءة خلف اإلمام، وإمنا قلنا على جهة السنية لالحتراز تبط: حرام يف السرية واجلهرية، بل قيل
عما لو أسر اإلمام فيما يسن فيه اجلهر فإنه ال يستحب للمأموم القراءة خلفه، وعما لو جهر يف حمل السر فال يسن 

سالم اإلمام ما فاته على اإلنصات خلفه بل املستحب القراءة ومن أدرك ركعةً فأكثر فقد أدرك اجلماعة فليقض بعد 
  حنو ما فعل اإلمام يف القراءة وأما يف القيام واجللوس ففعله كفعل الباين املصلي وحده

مع اإلمام يف صالة الفرض ألهنا اليت تسن فيها " ومن أدرك ركعةً فأكثر: "ومن أحكام املأموم ما أشار إليه بقوله
فقد أدرك الصالة بدل اجلماعة، ومعىن أدرك اجلماعة أو : بلفظكذا يف املوطإ لكن " فقد أدرك اجلماعة"اجلماعة 

صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم : "الصالة أدرك فضلها وحكمها، واملراد بفضلها التضعيف الوارد يف خرب
أي صالةً وحكمها فال يقتدي به غريه وال يعيد يف مجاعٍة، ويلزمه السجود القبلي " وحده بسبعٍ وعشرين درجةً

لبعدي املترتب على إمامه، ويسلم على إمامه وعلى من على يساره، ومن مل يدرك ركعةً ال حيصل له حكمها وا
فيعيد يف مجاعٍة وال يسلم على إمامه وال على يساره ويصح االقتداء به، وال حيصل له فضلها املتقدم، وإمنا حيصل له 

  ثواب ما أدرك من تشهٍد أو غريه مما هو دون
  ـــــــ

 ٤١٩أخرجه الترمذي كتاب الصالة باب ما جاء ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعتني حديث : يحصح ١
  .وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود

ركعٍة، وإدراك الركعة هنا يكون بتحقق وضع اليدين على الركبتني قبل رفع اإلمام رأسه من ركوعها ولومل يطمئن 
ك سجدتيها قبل سالم اإلمام، فإن زوحم عنهما أو نعس حىت سلم اإلمام فيأيت إال بعد رفع اإلمام، وال بد أن يدر



األظهر منهما احلصول كما : هبما، واختلف هل حيصل له فضل اجلماعة أم ال؟ قوالن البن القاسم وأشهبوأقول
خالفًا لتقييد حفيد يشهد له احلديث السابق، وظاهره أيًضا حصول الفضل، ولو فاتته بقية الصالة مع اإلمام اختياًرا 

بن رشدٍ مبا إذا فاته وباقي الصالة اضطراًرا، ويدل ملا قلناه أن إدراك ركعٍة من االختياري مبنزلة إدراك مجيع الصالة 
يف نفي اإلمث، ولو أخر اختياًرا، وأيًضا مل يقل أحد أن من فاته بعض الصالة مع اإلمام اختياًرا يعيد لتحصيل فضل 

لنا، وقولنا بتحقق وضع اليدين إخل احتراًزا عما لو شك هل وضعهما قبل رفع اإلمام أم ال؟  اجلماعة هذا ما ظهر
وإن شك يف اإلدراك ألغاها ويتمادى مع اإلمام، قال سيدي أمحد : فإنه ال يعتد بتلك الركعة ويلغيه قال خليل

يدرك تلك الركعة باتفاقٍ، وحكمه أنه  وإن ركع مع اإلمام مث أيقن أنه إمنا أدركه رافًعا من الركوع فإنه مل: زروق
خير ساجًدا مع اإلمام وال يرفع، فإن فعل ورفع جاهلًا أو عامًدا بطلت صالته ولو أتى بدهلا بركعٍة بعد سالم اإلمام، 

وهذا إذا تيقن عدم اإلدراك قبل الرفع، وأما إذا مل يتيقن إال بعد رفع رأسه فال تبطل صالته غري أنه ال يعتد بتلك 
أن من احنىن مع اإلمام مع تيقنٍ أو ظن أو شك : ركعة، ومثل تيقن عدم اإلدراك الشك، ولألجهوري ما حمصلهال

اإلدراك وتبني له عدم اإلدراك يرفع مع اإلمام، فلو تركه وخر ساجًدا مل تبطل، وأما لو كان حني االحنناء يتيقن أو 
مل يعلم من كالم ": تنبيه"ا وتبطل صالته إن رفع غري ساٍهيظن عدم اإلدراك وتبني له عدم اإلدراك فهذا خير ساجًد

اجلماعة بفرضٍ غري اجلمعة سنة سواء كان : املصنف حكم إيقاع الصالة يف مجاعٍة وبينه غريه بأنه سنةقال خليل
ل الفرض حاضًرا أو فائًتا سنةً مؤكدةً، وأما يف اجلمعة فهي واجبة، وظاهر كالم خليلٍ أنه سنة يف البلد ويف ك

: مسجٍد ويف حق كل مريد صالٍة فيسن للمنفرد أن يوقع صالته يف مجاعٍة قال ابن رشٍد جامًعا بني أقوال العلماء
إقامة اجلماعة يف البلد فرض كفايٍة جيربون على إحضار ثالثٍة فأكثر، فإن امتنعوا أجربوا على ذلك ولو بالقتال، 

ا إقامتها بعد ذلك يف كل مسجٍد، ويندب للمنفرد بعد إقامة ويكفي ثالثة باإلمام، ويسن على جهة الكفاية أيًض
فرض الكفاية والسنة أن يطلب من يصلي معه، واختلف فيها يف صالة اجلنازة فقيل سنة، وقيل مندوبة وطلب 

  .اجلماعة للرجال والنساء

وهذا ال ينايف ما قاله ابن  ١ "ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا"والنساء فيها كالرجال حلديث : قال القيسي على العزية
اجلماعة أفضل : "رشٍد من أن إقامتها للنساء يف البيوت أفضل، والدليل على مشروعيتها قوله صلى اهللا عليه وسلم

واملراد باجلزء والدرجة  ٣" بسبعٍ وعشرين درجةً: "ويف لفٍظ ٢" من صالة أحدكم وحده خبمسٍ وعشرين جزًءا
ىت ال يتنافيا بأن اجلزء أكرب من الدرجة، أو بأن اهللا أخرب نبيه أولًا بالقليل، مث تفضل الصالة، ومجع بني احلديثني ح

بالزيادة فأخربه هبا ثانيًا، ويستفاد من احلديث أن صالة اجلماعة بثماٍن وعشرين صالةً، واحدة كصالة الفذ وبسبعٍ 
  وعشرين لفضيلة اجلماعة على رواية سبعٍ وعشرين،

ركعةً كاملةً مع اإلمام حيصل فضل اجلماعة الشتماهلا على معظم أفعال الصالة وما زاد عليها  وملا قدم أن من أدرك
قبل " فليقض بعد سالم اإلمام ما فاته: "كالتكبري شرع يف كيفية إتياهنا بباقيها بعد سالم اإلمام أتى بقاء التفريع فقال

فما قرأ فيه اإلمام بأم القرآن وسورةٍ جهًرا أو سرا يقرأ " على حنو ما فعل اإلمام يف القراءة"دخوله معه من األقوال 
وقضى القول : قال خليل" كفعل الباين املصلي وحده"فيه " القيام واجللوس ففعله"حنو " يف"حاله " وأما"فيه كذلك 

صالته فإنه أن املسبوق املدرك لركعٍة فأكثر مع إمامه إذا سلم إمامه وقام ليأيت مبا بقي من : وبىن الفعل، واملعىن
يقضي األقوال ويبين يف األفعال، وحقيقة القضاء جعل ما فاته قبل الدخول مع اإلمام أول صالته، وما أدركه آخر 
صالته، والبناء جعل ما أدرك معه أول صالته وما فاته آخر صالته عكس القضاء، واملراد باألقوال القراءة خاصةً، 

فيه، فلذا جيمع بني مسع اهللا ملن محده وربنا ولك احلمد، وإذا أدرك ثانية  وأما غريها من األقوال واألفعال فهو باٍن



فإن أدرك مع اإلمام ركعةً من : الصبح يقنت يف اليت يقضيها على املشهور كما قال سيدي يوسف بن عمر واجلزويل
قاضٍ مث جيلس؛ ألن اليت  العشاء قام بعد سالم اإلمام فأتى بركعٍة بأم القرآن وسورٍة جهرًا؛ ألهنا أول صالته فهو

أدركها كاألوىل بالنسبة للفعل فيبين عليها، مث يأيت بأخرى بأم القرآن وسورٍة جهرًا؛ ألنه يقضي القول وال جيلس بل 
إحدامها أنه قاضٍ يف : يقوم ويأيت بركعٍة بأم القرآن فقط وجيلس ويتشهد ويسلمويف املسألة طريقتان سوى هذه

  عليه أبو األقوال واألفعال وهو ما
  ـــــــ

ومسلم كتاب  ٦٠٠٨أخرجه البخاري كتاب األدب باب رمحة الناس والبهائم حديث : صحيح ٢مل أقف عليه ١
أخرجه : ضعيف ١٥٦٣٦٣حديث  ٣/٤٣٦وأمحد  ٦٧٤املساجد ومواضع الصالة باب من أحق باإلمامة حديث 

والطرباين يف الكبري  ٢حديث  ٢/٨٨والدار قطين يف سننه  ٤٩٨١حديث  ٣/٢٤٦احلاكم يف املستدرك 
  .٤/٣٠٣وانظر الضعيفة  ٢٠/٣٢٨

إذا أتيتم الصالة فال : "حنيفة، والثانية أنه باٍن فيهما وهو ما عليه الشافعي، ومنشأ اخلالف قوله صلى اهللا عليه وسلم
 ٢" فاقضوا"وي ور ١" تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا

فجعله قاضًيا يف األقوال واألفعال، وأخذ الشافعي برواية فأمتوا فجعله بانًيا يف " فاقضوا"فأخذ أبو حنيفة برواية 
األفعال واألقوال، ومجع مالك بني الروايتني فحمل رواية فأمتوا على األفعال ورواية فاقضوا على األقوال، وتظهر 

درك ركعةً من املغرب، فعلى القول بأنه قاضٍ مطلقًا يأيت بركعتني بأم القرآن وسورٍة مثرة اخلالف بني األئمة فيمن أ
جهًرا وال جيلس أي بينهما، وعلى القول بأنه بان مطلقًا يأيت بالثانية بأم القرآن وسورٍة جهًرا وجيلس، مث يأيت بركعةٍ 

أيت بركعتني بأم القرآن وسورٍة جهًرا وجيلس بأم القرآن فقط سرا، وعلى القول بالقضاء يف األقوال دون األفعال ي
ففعله أي املدرك : بينهما، واعلم أن الباين هو املنفرد والقاضي هو املسبوق ويعرب عنه باملدرك ولذا قال املصنف

لركعٍة فأكثر مع اإلمام يف حال قضاء ما سبقه به اإلمام املنفرد يف حال بنائه حىت يفسد بعض ركعاته فإنه جيعل ما 
كفعل الباين املصلي : قال سيدي يوسف بن عمر يف قول املصنف: األول" تنبيهات"عنده أول صالته ويبين عليه صح

وحده إشكال من حيث أنه أحال املدرك بفعله على الباين وهو مل يبني صورة الباين فأحال جمهولًا على جمهولٍ، 
فعله كفعل املصلي وحده، : للباين فكأنه قالوأجاب بعض الشيوخ عن هذا اإلشكال جبعل املصلي وحده تفسًريا 

وقد بني فعل املصلي وحده يف باب صفة العمل يف الصالة فيما تقدم، فليس فيه إحالة على جمهولٍ بل على معلومٍ، 
وأما ابن عمر فقد سلم اإلشكال وجهه ظاهر؛ ألنه ال يلزم من تفسري الباين باملصلي وحده زوال اإلشكال،؛ ألنه مل 

ف يفعل املصلي وحده إذا تبني له فساد بعض صالته، وفسر الباين بأنه الذي يصلي صالته إىل آخرها، مث يبني كي
ورجعت الثانية أوىل ببطالهنا لفذ وإمامٍ؛ ألنه جيعل ما صح : يذكر ما يفسد له بعض صالته املشار إليه بقوله خليلٍ

عةً إما بترك ركوعٍ أو سجوٍد مثلًا، ويوازي هذا إحداها أن يذكر ما يفسد له رك: عنده أول صالته وصوره ثالث
  من حال املدرك الذي كالم املصنف فيه أن تفوته ركعة مع اإلمامـــــــ

 ٤٤٢٥أخرجه البخاري كتاب املغازي باب كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل كسرى حديث : صحيح ١
  .مل أقف عليه ٢٠٥٢٧٢ث حدي ٥/٥٠وأمحد يف مسنده  ٥٣٨٨والنسائي  ٢٢٦٢والترمذي حديث 

أن يذكر ما يفسد له : أن يذكر ما يفسد له ركعتني ويوازي هذا من حال املدرك أن تفوته ركعتانثالثتهما: ثانيتهما
ثالث ركعاٍت ويوازي هذا من حال املدرك أن تفوته ثالث ركعاٍتوأما إن ذكر ما يفسد له مجيعها فال عمل عنده 



لصالة شيئًا، وصورة العمل يف هذه املسألة أن جيعل اإلمام على حدٍة والباين على فيها وهو كحال من مل يدرك من ا
حدٍة واملدرك واسطة بينهما، فيفعل أي املدرك وهو املسبوق ببعض صالته مع اإلمام يف القراءة كفعل اإلمام ويفعل 

على حنو ما فعل اإلمام يف فليقض : يف األفعال كفعل الباين فقد أخذ من كل طرٍف شيئًا وهو معىن قول املصنف
القراءة، وأما يف القيام واجللوس فكالباين املصلي وحده، ووجه العمل يف الباين أن جيعل ما صح عنده هو أول صالته 
فيبين عليه، ويأيت مبا فسد له على حنو ما يفعل يف ابتداء صالته، فإذا ذكر ما يفسد له الركعة األوىل من العشاء مثلًا 

لتشهد األخري فإنه يأيت بركعٍة ويقرأ فيها بأم القرآن فقط، ويسجد قبل السالم لنقص السجود وهو يف حال ا
واجللوس األول؛ ألنه أتى به يف غري حمله؛ ألنه أتى به بعد ركعٍة وزاد الركعة امللغاةواملدرك يأيت بركعٍة بأم القرآن 

اإلمام مل جيلس فيها، وجلس هو فيها؛ ألهنا رابعة له،  وسورٍة؛ ألنه يفعل كفعل اإلمام فيها، وخيالفه يف اجللوس؛ ألن
وإن ذكر ما يفسد له ركعتني فإنه يأيت هبما بأم القرآن خاصةً، وتكون صالته كلها بأم القرآن، ويسجد قبل السالم؛ 

أيت هبا بأم ألنه نقص السورتني وزاد الركعتني الفاسدتني ونقص اجللوس؛ ألنه ظهر فعله يف غري حملهوأما املدرك فإنه ي
القرآن وسورٍة جهرًا؛ ألن اإلمام قرأ فيهما كذلك يف آخر صالته، وإن ذكر ما يفسد له ثالث ركعاٍت أتى بركعٍة 
بأم القرآن وسورٍة وجيلس ألهنا ثانيته، ويقوم فيأيت بالركعتني الباقيتني بأم القرآن فقط، ويسجد أيًضا قبل السالم؛ 

فاسدة، وهذا الكالم يف الباين على قول ابن القاسم الذي مشى عليه املصنف و ألنه نقص السورة وزاد الركعات ال
ورجعت ثانيته أوىل ببطالهنا لفذ وإمامٍ النقالب ركعاهتما، وأما على قول غريه فإنه يأيت مبا فسد له على : خليل بقوله

قرآن وسورٍة وجيعلها مع اليت أدرك، حنو ما أفسدهوأما املدرك إذا فاته ثالث ركعاٍت فإنه يقوم ويأيت بركعةٍ بأم ال
وجيلس بعدها، فوافق يف هذا الفعل الباين، مث يقوم فيأيت بركعٍة بأم القرآن وسورٍة، مث يأيت بركعٍة بأم القرآن فقط، 

وهذا وجه العمل يف هذه الثالث صورٍ اليت تتصور يف الباين واملدرك، وإن ذكر الباين أنه ترك سجدةً من كل ركعٍة 
  من كل ركعٍة سجدتيها، فإن كان أو ترك

تذكر يف التشهد األخري قبل أن يسلم فإنه يسجد سجدةً يف الصورة األوىل وسجدتني يف الثانية وتصري الرابعة أوىل 
فيبين عليها لبطالن الثالث األوىل، لفوات تدارك إصالح كل ركعٍة بعقد ما بعدها وعقدها باالحنناء فيها وقبل رفع 

اليت تليها، وهو املعتمد، مث يأيت بثانيةٍ بأم القرآن وسورٍة وجيلس مث بركعتني بأم القرآن  الرأس من الركعة
فقطويسجد قبل السالم؛ ألن معه زيادة الركعات الباطلة ونقص السورة من الرابعة اليت صارت أوىل، وإن تذكر 

وبطلت بأربع : إليها خليل بقوله بعد السالم بطلت الصالة كلها؛ ألن السالم يفوت تدارك األخرية، وهذه أشار
سجداٍت من أربع ركعاٍت األول والثاين مثل األربع كما ذكرنا، وأما لو ذكر الباين أنه ترك سجدةً أو شك يف 

خير ساجًدا الحتمال أن تكون من الركعة اليت هو فيها، ومل : تركها وال يدري من أي ركعٍة هي، فقال ابن القاسم
  نظر إن كان تذكره أو شكه وهو يفيفت تداركها وبعد ذلك ي

اجللسة األخرية يأيت بعد السجدة بركعٍة بفاحتٍة فقط النقالب ركعاته، ويسجد قبل السالم الحتمال أن تكون من 
وإن شك يف سجدٍة مل يدر حملها : إحدى األوليني ورجعت اليت ال سورة فيها مكاهنا، وأشار خليل إىل هذه بقوله

بركعٍة ويف قيام ثالثته بثالٍث ورابعته بركعتني وتشهٍد أي بعد اإلتيان بالسجدة؛ ألنه بعد  سجدها ويف األخرية يأيت
لو قال املصنف كفعل الباين : قال سيدي أمحد زروق: اإلتيان هبا ثبت له ركعتان؛ ألنه مل يبق معه حمقق سوامهاالثاين

 البناء على ما صح من صالهتم عند تبني فساد دون قيد املصلي وحده لكان أمت؛ ألن حكم اإلمام واملأموم والفذ يف
ـقال األجهوري يف كالمه نظر؛ ألن املأموم خيالف الفذ واإلمام النقالب ركعاهتما، وأما املأموم : بعضها سواًء ا ه

ما فال تنقلب ركعاته إال تبًعا إلمامه، وأما لو مل تنقلب ركعات إمامه مل تنقلب ركعاته، ويأيت مبا فسد له على صورة 



قول املصنف فيمن أدرك ركعةً فليقض يوهم اختصاص هذا احلكم باملدرك، ويعرب عنه باملسبوق وليس : فسدالثالث
كذلك، بل مثله من دخل مع اإلمام من أول الصالة إىل آخرها، مث ذكر ما يفسد له ركعةً أو أكثر؛ ألنه صار مثل 

: بعض صالته فيقوم قاضًيا يف األقوال بانًيا يف األفعااللرابعاملسبوق جبامع أن كال منهما بقي عليه بعد سالم اإلمام 
سكت املصنف عن سجود السهو لظهور أمره ألن الباين يسجد من غري شك ألن معه زيادةً ورمبا ينضم هلا نقص، 

خبالف املدرك قد ال حيصل له نقص وال زيادة، نعم إن كان على إمامه سجود خياطب به أو حصل له بعد قيامه 
  اء ما عليه ما يوجب السجود يسجد،لقض

ومن أدرك مع اإلمام ركعةً فقد أدرك : وإمنا أطلنا يف ذلك لداعي احلاجة وتسهيلًا على الطالب مث صرح مبفهوم قوله
على " فله"فريضةً أو صالها مع صيب ومل يكن إماًما راتًبا صلى يف حمله بشرطه " ومن صلى وحده: "اجلماعة بقوله
اثنني فأكثر ال مع واحٍد إال أن يكون إماًما راتًبا، " يف اجلماعة"صالته ولو يف وقت الضرورة " عيدأن ي"جهة الندب 

ولو مع واحٍد فإن ظاهره يصدق بغري اإلمام الراتب، وليس كذلك؛ ألن ابن عرفة أنكر : خالفًا لظاهر خليلٍ يف قوله
الفرض مع التفويض الحتمال تبني عدم صحة األوىل  القول باإلعادة مع الواحد غري اإلمام الراتب، وينوي بإعادته

فتجزيه هذه املعادة، وأما لو صالها مع بالغٍ ولو امرأةً فقد حصل له الفضل، وكذا لو كان إماًما راتًبا صلى يف حمله 
واإلمام الراتب : املعتاد له بعد األذان وانتظار اجلماعة فقد حصل له الفضل لقول خليلٍ واملصنف فيما يأيت

أي يف صالة اجلماعة وهو ما يف املوطإ والصحيحني من قوله " للفضل يف ذلك: "كجماعٍة، مث بني علة اإلعادة بقوله
أي صالةً، وتندب إعادهتا لذلك  ١" صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبعٍ وعشرين درجةً: "صلى اهللا عليه وسلم

ية اجلماعة على االنفراد، خبالف أفضلية الصالة يف الفضل ولو كان صالها وحدها أول الوقت لالتفاق على أفضل
: أول وقتها على فعلها مجاعةً آخره، وحمل ندب إعادة من صلى وحده أن ال يكون صالها يف أحد املساجد الثالثة
مكة واملدينة وبيت املقدس وإال مل تندب إعادهتا؛ ألن فذها أفضل من مجاعة غريها فكيف يعيد؟ واحلاصل أن من 

واحٍد منها ال يعيد يف غريها ولو يف مجاعٍة، وأما لو دخل واحًدا منها بعد أن صلى يف بعضها فذا فإن له أن  صلى يف
يعيد يف البعض اآلخر يف مجاعٍة ال فذ، ولو كان ما دخل فيه أفضل مما صلى فذا فيه، وأما من صلى يف غريها منفرًدا 

صلى يف غريها مجاعةً فال يعيد فيها إال يف مجاعٍة على املشهور، استحب له إعادهتا فيها ولو منفردًا، وأما لو كان 
أن فذها أفضل من مجاعٍة غريها، وملا كان مفعول صلى يؤذن : ومقابله للخمي يعيدها ولو فذا وهو مقتضى قوهلم

ال العشاء بعد وإ: كان عليه أن يزيد" إال املغرب وحدها: "بالعموم حلذفه استثىن منه ما ال يعاد لفضل اجلماعة بقوله
الوتر فتحرم إعادهتا لفضل اجلماعة كما هو املفهوم من تعبري التوضيح باملنع، وصرح به ابن عرفة؛ ألن املغرب وتر 

  صالة النهار وباإلعادة تصري شفعًا، فإن اقتحم النهي وأعاد املغرب قطع ما مل يركع وإال
  ـــــــ

ومسلم  ٩٠٠من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء حديث أخرجه البخاري كتاب اجلمعة باب هل على : صحيح ١
وابن  ٥٦٥وأبو داود حديث  ٤٤٢كتاب الصالة باب خروج النساء إىل املساجدإذا مل يترتب عليه فتنة حديث 

  .٤٦٥٥حديث ٢/١٦وأمحد يف مسنده  ١٦ماجه حديث 

عد قطع وإال شفع، وإن أمت ولو سلم وإن أعاد ومل يق: شفعها، وإن مل يذكر إال بعد ثالٍث شفعها بواحدٍةقال خليل
أتى برابعٍة إن قرب، وإمنا حرم إعادة العشاء بعد الوتر ملا يلزم من اجتماع وترين يف ليلٍة إن أعاد الوتر، ومن خمالفة 

إن مل يعده فإن اقتحم النهي وأعاد العشاء  ١" اجعلوا آخر صالتكم من الليل وتًرا: "قوله عليه الصالة والسالم



من التفريع يف كالم خليلٍ على إعادة املغرب فقط قطع العشاء ولعل الفرق بني قطع العشاء مطلقًا وشفع  فالظاهر
إذا : األول" تنبيهان"املغرب بعد عقدها ما قيل من أن العشاء بعد الوتر ال يتنفل بعدها، ومل يقل أحد ذلك يف املغرب

ل اجلماعة علمت أن اقتصار املصنف على املغرب غري علمت أن العشاء بعد الوتر كاملغرب يف عدم اإلعادة لفض
مسلمٍ؛ ألنه اتباع لغري املشهور، وعلى مقابل املشهور من إعادة العشاء لفضل اجلماعة بعد الوتر فهل يعاد الوتر أو 

ب املغرب والعشاء بعد الوتر وإن كانا ال يعادان لفضل اجلماعة يعادان للترتي: ال؟ قوالن لسحنوٍن وغريهالثاين
ومن أدرك ركعةً "وللصالة بالنجاسة نسياًنا، ويعاد الوتر يف الصورتني؛ ألن اإلعادة للحل آكد منها لفضل اجلماعة

أي حيرم عليه ذلك ولو كانت الثانية أفضل " فال يعيدها يف اجلماعة"ولو مع اإلمام وحده " فأكثر من صالة اجلماعة
دة قد حصل، وإن كانت الصالة ابتداًء مع الفضالء ويف اجلموع وأكثر عدًدا؛ ألن الفضل الذي تشرع ألجله اإلعا

إذا علمت أن الصالة مع واحدٍ : األول" تنبيهات"الكثرية أفضل، إال أن هذا الفضل ال تشرع ألجله اإلعادة
كالصالة مع اجلماعة علمت أن قول املصنف من صالة اجلماعة غري معترب املفهوم؛ ألنه يوهم أن من صلى مع واحدٍ 

مفهوم أدرك ركعةً من صالة اجلماعة أن املصلي وحده يعيد مطلقًا وليس كذلك ملا سيأيت : يعيد وليس كذلكالثاين
  من أن اإلمام الراتب حكمه حكم اجلماعة يف أنه إن صلي وحده حيصل له الفضل وال
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فال يعيدها يف مجاعٍة، ولو كانت اجلماعة اليت يريد اإلعادة معها يف : ظاهر قوله: يعيد مفهوم ما هنا مبا يأتيالثالث
أحد املساجد الثالثة وليس كذلك بل جيب تقييد كالمه مبا إذا كانت اجلماعة اليت يريد اإلعادة معها يف غري 

ا، وأما لو كانت األوىل يف غريها والثانية فيها فيندب له اإلعادة املساجد الثالثة أو كانت اجلماعة األوىل يف أحده
قوله هنا : معها ملا قدمنا من أن املصلي يف غريها يف مجاعٍة يعيد فيها مجاعةً ألن مجاعتها أفضل من مجاعة غريهاالرابع

ألن ما تقدم قصد به  ومن أدرك ركعةً فقد أدرك اجلماعة؛: ومن أدرك ركعةً إخل ليس مكرًرا مع قوله أول الباب
التنبيه على أن مدرك ركعٍة كاملٍة مع اإلمام حيصل له فضل اجلماعة، وما هنا قصد به التنبيه على أن حمصل الفضل 

ال يلزم من فهم شيٍء من : من األول يفهم الثاين؛ ألنا نقول: حترم عليه إعادة الصالة للفضل احلاصل، وال يقال
" إال التشهد األخري أو اجللوس"مع اإلمام " من مل يدرك"وم إدراك ركعٍة إخل أن مفه" و"شيٍء كونه مقصوًدا منه

أخرى ليحصل له " يف مجاعٍة"تلك الصالة " أن يعيد"على الندب " فله"وحنومها مما ليس بركعٍة كاملٍة وكمل صالته 
لرد على من يقول حبصول فضل اجلماعة كمن صالها ابتداًء وحده كما تقدم، وإمنا مل يستغن مبا تقدم عن هذه ل
وكمل صالته لإلشارة إىل من : الفضل بإدراك ما دون ركعٍة أو جملرد رفع توهم اعتقاد حصول الفضل له، وإمنا قلنا

أدرك ركعةً مع اإلمام له أن يقطع ويدرك مجاعةً أخرى يرجوها، فإن مل يرج مجاعةً كمل صالته وال يقطعها حيث 
أما املعيد لفضلها فإنه إن مل يدرك ركعةً يشفع ندًبا حيث كانت الصالة األوىل مما كان غري معيٍد لفضل اجلماعة، و

" والرجل الواحد: "ينتفل بعدها كما يف اجلالبثم شرع يتكلم على حمل وقوف املأموم؛ ألنه من مجلة أحكامه بقوله
أي جهة " عن"أي يصلي " يقوم"يستحب له أن " مع اإلمام"ومثله الصيب الذي يعقل القربة إذا صلى واحًدا منهما 

ويندب له أن يتأخر عنه قليلًا حبيث يتميز اإلمام من املأموم وتكره حماذاته، والدليل على ذلك حديث " ميينه"
بت يف بيت خاليت ميمونة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما قال: "الصحيحني

وإمنا مل يدره  ١"ي من وراء ظهره فعدلين كذلك من وراء ظهره إىل الشق األمينيصلي فقمت عن يساره فأخذ بيد
  من أمامه لئال مير بني يديه وهو
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يف مسلمٍ عن جابر بن عبد  ملا" الرجالن فأكثر خلفه"أي يصلي " يقوم"مفهوم الواحد أنه يستحب أن " و"يصلي
قمت عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارين حىت أقامين عن ميينه، مث جاء جابر بن : "اهللا

ويؤخذ من هذا  ١"صخرٍ فقام عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ بيدينا مجيًعا فدفعنا حىت أقامنا خلفه
إلمام أولًا، مث جاء آخر أهنما يتأخران خلف اإلمام وال يؤمر اإلمام بالتقدم أمامهما بل أنه لو كان واحد عن ميني ا

فإن "يستمر واقفًا ومها املأموران بالتأخر خلف اإلمام، وبتأويلنا يقوم فيصلي يشمل كالم املصنف املصلي جالًسا 
صليت أنا : "البخاري عن أنسٍ قال وال تقف يف صفهما خلرب" قامت خلفهما"أي مع الرجلني " كانت امرأة معهما

  واليتيم وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أي مع اإلمام واملرأة بقرينة اسم كان؛ ألنه " فإن كان معهما"واليتيم محزة والعجوز أم سليمٍ  ٢"والعجوز من ورائنا

عن ميني اإلمام "رجل ومن يف حكمه ال" صلى"ومثله الصيب الذي يعقل القربة " رجل"مل يبق بعده إال اإلمام واملرأة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته وأقامين : "ملا يف مسلمٍ عن أنسٍ" خلفهما"تصلي " واملرأة

وحكم مجاعة النسوة مع اإلمام والرجل حكم الواحدة معهما،  ٣"عن ميينه؛ ألنه كان يعقل الصالة وأقام املرأة خلفنا
كوقوف ذكرٍ عن ميينه واثنني خلفه وصيب : يف باب اجلمعة، وإىل هذا كله قال خليل مشبًها يف املندوب وسيأيت ذلك

وال تقف عن " قامت خلفه"املراد بامرأٍة ولو أجنبيةً " ومن صلى بزوجته"عقل القربة كالبالغ والنساء خلف اجلميع
ا بالتأخري، وال تبطل صالة واحٍد منهما باحملاذاة إال ميينه، فلو وقفت جبنبه كالرجل كره هلا ذلك، وينبغي أن يشري هل

مل يعلم من كالمه كخليلٍ حكم وقوف اخلنثى، وينبغي أن ": تنبيه"أن حيصل ما يبطل الطهارة كما هو معلوم مما مر
  هذاحكمه مع اإلمام وحده أو مع رجالٍ كاألنثى، وأما مع رجالٍ وإناٍث فيقف خلف الرجال واألنثى احملققة خلفه، 

  ـــــــ
ومسلم كتاب املساجد  ٦٣٥أخرجه البخاري كتاب األذان باب قول الرجل فاتتنا الصالة حديث : صحيح ١

أخرجه النسائي كتاب اإلمامة : صحيح ٦٠٣٢ومواضع الصالة باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة حديث 
: صحيح ٢٧٢٣صحيح اجلامع وانظر ، ٧٢٤٩حديث  ٢/٢٣٨وأمحد  ٨٦١باب السعي إىل الصالة حديث 

ومسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة باب  ٦٤٥أخرجه البخاري كتاب األذان باب فضل صالة اجلماعة حديث 
  .٢٨٨حديث  ١/١٢٩ومالك يف املوطأ ، ٦٥٠فضل صالة اجلماعة حديث 

كالبالغني " فإما خلفه" املراد اقتديا به" والصيب إن صلى مع رجلٍ واحٍد خلف اإلمام"ما يدل عليه كالمهم وحرره
وصيب عقل القربة : قال خليل" ال يذهب ويدع من يقف معه"القربة حبيث " إن كان الصيب يعقل"لكن بشرط 

علم مما قررنا أن هذا الترتيب وكذا : األول" تنبيهان"كالبالغ، وأما الذي ال يعقل فيتركه اإلمام يقف كيف شاء
مما : وحمل كراهة التقدم على اإلمام وحماذاته حيث ال ضرورةالثاين الوقوف خلف اإلمام مستحب، وخالفه مكروه

يستحب يف الصالة أيًضا تسوية الصفوف واتصاهلا، ويكره عدم تسويتها أو تقطيعها، وكذلك ال يشرع يف الصف 
أو املنرب،  الثاين إال بعد كمال األول، واختلف يف األول، والصحيح أنه الذي يلي اإلمام، وال يضر الفصل باملقصورة

وإيقاع الفرض بالصف األول : وسواء قرب صاحبه من اإلمام أو بعد عنه، ويستحب إيقاع الصالة فيه؛ قال خليل
وحيصل فضل اجلماعة عندنا ولو  ١" إن اهللا ومالئكته يصلون ثالثًا على أهل الصف األول وواحدةً من يليه: "خلرب



الصالة يف الصف حيث ترك الدخول فيه اختياًرا ال لضرورٍة فيحصل صلى يف غري الصف اختياًرا، وإمنا يفوته ثواب 
وصالة منفردٍ خلف صف أي حيصل معها فضل اجلماعة وإن كره مع : له ثوابه لنية الدخول فيه لوال املانعقال خليل

أو نصبه  وهو الذي نصبه السلطان أو نائبه على وجٍه جيوز أو يكره" واإلمام الراتب"التمكن من الدخول يف الصف 
واقف املسجد؛ ألن شرط الواقف واجب االتباع وإن كان مبكروٍه، وكذلك السلطان أو نائبه لوجوب اتباع أمره، 

فإنه  ٢" ال طاعة ملخلوقٍ يف معصية اخلالق: "وإن أمر مبكروٍه على أحد قولني لظاهر قوله صلى اهللا عليه وسلم
ملكروه، وسواء كان الراتب منصوًبا يف مسجٍد أو سفينٍة أو يف يقتضي مبفهومه أن طاعة السلطان واجبة يف أمره با

يف مكانه الذي نصب " إن صلى وحده"مكان جرت العادة باجلمع فيه، سواء كان يف مجيع الصلوات أو بعضها
  يف حصول فضلها له وهو سبع وعشرون أو مخس وعشرون صالةً زيادةً" قام مقام اجلماعة"للصالة فيه 

  ـــــــ
ومسلم كتاب صالة ، ٩٩٨أخرجه البخاري كتاب اجلمعة باب ليجعل آخر صالته وترا حديث : صحيح ١

: صحيح ١٤٣٨٢وأبو داود حديث  ٧٥١املسافرين وقصرها باب صالة الليل مثىن مثىن والوتر ركعة حديث 
تاب ومسلم ك، ٦٩٨أخرجه البخاري كتاب األذان باب إذا قام الرجل عن يسار اإلمام فحوله اإلمام حديث 

  .١/١٢١ومالك يف املوطأ ، ٧٦٣صالة املسافرين وقصرها باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه حديث 

على صالة الفذ، فتصري مثانيةً وعشرين أو ستةً وعشرين، وجعلنا التمييز صالةً؛ ألهنا املرادة باجلزء أو الدرجة يف 
حلصول الفضل له، وال جيوز لغريه أن جيمع يف حمله  واإلمام الراتب كجماعٍة فال يعيد يف مجاعٍة: احلديث قال خليل

مسع اهللا ملن محده، : قبله أو بعده، ويستحب له أن جيمع ليلة املطر حيث كان منزله خارج املسجد، ويقتصر على
س ربنا ولك احلمد، لكن يشترط يف قيامه مقام اجلماعة صالته يف وقته املعتاد وانتظار النا: جيمع بينهما وبني: وقيل

إذا أقام اإلمام الصالة فلم يأته أحد مل يندب له طلب مجاعٍة يف : على العادة ونية اإلمامة واألذان واإلقامةقال سند
أو ما " يف كل مسجٍد"تنزيًها على املعتمد " ويكره"مسجٍد آخر بل يكره له ذلك، وهو مأمور بالصالة يف مسجده

: قال خليل عاطفًا على املكروه" أن جتمع فيه الصالة مرتني"منا على الوجه الذي قد" له إمام راتب"يف حكمه مما 
يكره مجعها : وإعادة مجاعٍة بعد الراتب، وإن أذن اإلمام، لكن عبارة املصنف أحسن من عبارة خليلٍ؛ ألن قوله هنا
ا هـ،  مرتني يصدق بصالهتا مجاعةً قبل اإلمام أو بعده، وكالم خليلٍ يوهم أن الكراهة يف اجلمع بعده فقط

واحلاصل أن الكراهة يف اجلمع قبله أو بعده وإن أذن اإلمام؛ ألن من أذن لشخصٍ أن يؤذيه ال جيوز له أذيته، وإمنا 
اجلمع الكثري مغفور له، فإذا : كره اجلمع لغري الراتب على هذا الوجه؛ ألن غرض الشارع تكثري اجلماعة خلرب

ادروا حلضورها مع الراتب، ومن كرمه تعاىل أن جعل اجلمعة جممًعا علمت الناس عدم مجع الصالة يف احملل مرتني ب
للناس فوق اجلماعة يف كل صالٍة؛ ألن اجلماعة يف غري اجلمعة قد ال يكون فيها مغفور له فنجده يف اجلمعة، وشرع 

ء بشأن العيد، العيد الجتماع أهل البلدان املتقاربة، وشرع املوقف بعرفة الجتماع سائر األقطار فيه، ففيه اعتنا
ومحلنا الكراهة يف اجلمع على وقوعها قبله وبعده لالحتراز عن اجلمع يف حال صالة الراتب فإنه حرام، بل صالة 

وإن أقيمت مبسجٍد على حمصل النفل، وهو به خرج ومل يصلها وال غريها، : املنفرد حرام يف تلك احلالة قال خليل
ومفهوم  ١" إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة: " عليه وسلموإال لزمته كمن مل يصلها، ولقوله صلى اهللا

كالمه أن املساجد اليت ال راتب هلا ال يكره تعدد اجلماعة فيها، كما ال تكره صالة املنفرد فيها بعد مجع اإلمام، وأما 
  صالة املنفرد قبل الراتب، وخيرج قبل إتيانه فإنه يكره إال لضرورٍة فيجوز،



  ـــــــ
  .٣٠١٤أخرجه مسلم كتاب كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر حديث : صحيح ١

كما جيوز لإلمام الراتب أن جيمع إذا جاء فوجد غريه مجع يف حمله حيث كان بغري إذنه، وإال كره له كما يكره مجعه 
نائب الراتب حكمه حكم الراتب ": تنبيه"ؤخر كثريًاوله اجلمع إن مجع غريه قبله إن مل ي: إذا تأخر كثًريا قال خليل

حبيث برئت ذمته منها سواء " ومن صلى صالةً"يف كل ما ذكرناه على ما يظهر خالفًا ملن نازع يف ذلك، واهللا أعلم
؛ ألن شرط اإلمام أن ال يكون معيًدا سواء كانت تلك الصالة فريضةً "فال يؤم فيها أحًدا"صالها فذا أو يف مجاعٍة 

أو نافلةً، فمن صلى العيد يف مجاعٍة ال يؤم فيها غريه، ومن صلى خلف املعيد يعيد صالته أبًدا حيث كان صالته 
وأعاد مؤمت مبعيٍد أبًدا أفذاذًا فإن قوله أفذاذًا خالف املعتمد، وأما السنة : فريضةً ولو يف مجاعٍة، وأما قول خليلٍ

وأما اإلمام يف هذه الصورة فال يعيد صالته إال إذا كان أداها أولًا منفرًدا كالعيد فتعاد قبل الزوال وهذا يف املأموم، 
وإذا "حلصول فضل اجلماعة له يف تلك احلالة على تقدير بطالن صالته األوىل كما يؤخذ من كالم الناصر اللقاين

ن مل يسه معه ممن م"يف السجود وجوًبا " وسجد لسهوه فليتبعه"عن شيٍء يوجب السهو عنه السجود " سها اإلمام
وأوىل من حضر معه السهو وإن أتى به؛ ألن القاعدة أن كل ما جيمله اإلمام عن املأموم يكون سهو اإلمام " خلفه

سهًوا للمأموم، وإن فعله أو مل حيضر موجبه، واعلم أن املأموم إن مل يكن مسبوقًا فأمره واضح من لزوم متابعة 
ن مل يدرك مع اإلمام ركعةً خياطب بالسجود، وإن سجد ولو مع اإلمام بطلت اإلمام، وأما لو كان مسبوقًا فإن كا

صالته إن سجد عمًدا أو جهلًا، وإن أدرك معه ركعةً فإنه يسجد القبلي والبعدي بعد القضاء، فلو سجده معه 
ود وبسج: بطلت صالته يف العمد واجلهل كما تبطل بسجوده القبلي معه حيث مل يكن أدرك ركعةً قال خليل

املسبوق مع اإلمام بعديا مطلقًا أو قبليا إن مل يلحق ركعةً، وإال سجد ولو ترك إمامه أو مل يدرك موجبه وأخرى 
فليتبعه أن املأموم لو ترك تبعية اإلمام يف السجود بطلت صالته إن كان قبليا، وتركه : مفهوم قوله": تنبيه"البعدي

وسجد : سهًوا، كما ال تبطل بترك سجوده البعدي، ومفهوم قوله عمًدا أو جهلًا، وال تبطل إن تركه مع اإلمام
لسهوه أن اإلمام لو ترك السجود لسهوه ال يسجد املأموم، وليس كذلك بل يؤمر بالسجود ولو تركه اإلمام قال 

ت وإال سجد ولو ترك إمامه أو مل يدرك موجبه، وأخر البعدي فإن سجد املأموم القبلي معه وتركه إمامه صح: خليل
  وتزاد هذه على قاعدة كل: صالته، وتبطل صالة إمامه إن كان عن نقص ثالث سننٍ وطال قال األجهوري

من أحكام " و"صالٍة بطلت على اإلمام بطلت على املأموم إال يف سبق احلدث ونسيانه كما نص على ذلك ابن رشٍد
حلرمة ذلك، ويقاس عليه اخلفض " اإلمام"رفع " قبل"من ركوعٍ أو سجوٍد " رأسه"منهم " ال يرفع أحد"املأمومني أنه 

أيها : "صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يومٍ فلما قضى أقبل علينا بوجهه فقال: "ملا يف حديث أنسٍ
" الناس إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود وال بالقيام وال باالنصراف فإين أراكم من أمامي ومن خلفي

فلو رفع العتقاده رفع اإلمام رجع إليه من يعتقد أنه يلحقه قبل رفعه وإال متادى، خالفًا لسحنونٍ : بن ناجيقال ا ١
وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه كأن خفض : ال بد من رجوعه ليقع رفعه بعد اإلمام قال خليل: يف قوله

ث أخذ فرضه مع اإلمام قبل رفعه، فإن مل يكن أخذ على ما صوبه ابن غازي، فلو ترك العود فصالته صحيحة حي
فرضه وترك الرجوع عمًدا أو جهلًا بطلت؛ ألنه كمتعمٍد ترك ركنٍ، كان سهًوا كان كمن زوحم تفوته الركعة 

أي اإلمام ملا يف الصحيحني عن " إال بعد فعله"واحد منهم شيئًا " ال يفعل"الواجب على من خلفه أن " و"ويأيت ببدهلا
مسع اهللا ملن محده مل حين أحد منا ظهره حىت يقع رسول : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قال: "ء قالالربا



إمنا : "ويف الصحيحني أيًضا أنه عليه الصالة والسالم قال ٢"اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساجًدا مث نقع سجوًدا بعده
م املصنف عموم التأخر عن اإلمام حىت يف الركوع، وهو كذلك وظاهر كال ٣" جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه

  يشرع معه يف الركوع: عن مالٍك رضي اهللا عنه، وقيل
وهو ملالٍك أيًضا وهذا كله يف غري القيام من اثنتني، وأما فيه فمتفق على طلب التأخر حىت يستقل اإلمام قائًمافإن 

أحدمها أن هذا من باب ذكر العام بعد : بله، فاجلواب من وجهنيقوله وال يفعل إال بعد فعله تكرار مع ما ق: قيل
  وال: اخلاص، وثانيهما أن األول هنى فيه عن السبق، وقوله هنا

  ـــــــ
صليت أنا : "بلفظ ٧٢٧أخرجه البخاري كتاب األذان باب املرأة تكون وحدها تكون صفا حديث : صحيح ١

أخرجه مسلم كتاب املساجد : صحيح ٢"م وأمي أم سليم خلفناويتيم يف بيتنا خلف النيب صلى اهللا عليه وسل
أخرجه ابن ماجه : صحيح ٦٦٠٣ومواضع الصالة باب جواز اجلماعة يف النافلة والصالة على حصري حديث 

" إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول: "كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب فضل الصف املقدم بلفظ
  .١٨٣٩ده فلم أقف عليه وقد صحح األلباين الرواية املخرجة صحيح اجلامع أما مابع ٩٩٩حديث 

علم مما قررنا به ": تنبيه"يفعل إال بعد فعله هنى فيه عن املصاحبة اليت كان يتوهم من كالم املصنف السابق جوازها
احلرمة واملصاحبة كالم املصنف أنه ال جيوز سبق اإلمام وال مصاحبته يف فعل ركنٍ من األركان، وحكم السبق 

الكراهة، وأما التأخر عنه حىت ينتقل إىل ركنٍ آخر فحرام، وعلم أنه جيب الرجوع إىل اإلمام يف السبق يف الرفع 
جيب على مريد االقتداء أن " و: "واخلفض وهذا كله يف غري اإلحرام والسالم، وأما مها فأشار إىل اإلحرام بقوله

ي بعد فراغ اإلمام وهذا خرب مبعىن النهي أي ال جيوز للمأموم أن حيرم قبل أ" بعده"أي يكرب لإلحرام " يفتتح"
اإلمام، فإن افتتح املأموم اإلحرام قبل إمامه بطلت صالته، وإن ختمه بعده، وكذا إن صاحبه يف افتتاحه تبطل صالته 

ه إن تأخر عنه يف ختمه، وكذا وإن تأخر ختمه، وأما إن افتتح اإلمام اإلحرام قبل املأموم ولو حبرٍف فال تبطل صالت
إن صاحبه على املعتمد، وتبطل إن ختمه قبله، فالصور تسع، تبطل صالة املأموم يف سبعٍ وتصح يف صورتني، وال 

إذا علم املأموم أن إحرامه : قال الفاكهاين": تنبيه"فرق يف صورة البطالن من وقوع ذلك عمًدا أو جهلًا أو سهًوا
يكرب وال يسلم؛ ألنه كأنه مل يكرب ملخالفته ما أمر به من : راد أن حيرم بعده فقال مالكسابق على إحرام إمامه وأ

التأخري عن اإلمام، خالفًا لسحنوٍن يف قوله يسلم، وهذا خبالف من صلى منفرًدا أو شك يف تكبرية اإلحرام، فهذا 
نا ذلك يف أول باب صفة العمل يف إن كان قد ركع يقطع بسالمٍ، وإال كرب من غري احتياجٍ إىل سالمٍ، وقد ذكر

أي اإلمام، وهذا أيًضا خرب مبعىن النهي، أي ال جيوز " يقوم من اثنتني بعد قيامه"يطلب من املأموم أن " و"الصالة
  للمأموم أن يقوم من اثنتني إال بعد استقالل إمامه وحيرم سبقه وتكره مصاحبته كما قدمنا

يف شروط : أي اإلمامقال خليل" بعد سالمه"إال " يسلم"على املأموم أن ال جيب " و: "وأشار إىل حكم السالم بقوله
االقتداء ومتابعة يف إحرامٍ وسالمٍ، فإن شرع يف السالم قبل إمامه عمًدا أو جهلًا بطلت، ومثل السبق املصاحبة يف 

لو حبرٍف فهذا إمنا يبطل صالة ابتدائه تبطل هبا الصالة، وإن تأخر ختمه عن اإلمام، أما لو سبقه اإلمام يف ابتدائه و
ن سالم اإلمام أو صاحبه على املعتمد، فالصور تسع كصور اإلحرام تبطل املأموم إن ختم قبل اإلمام ال إن تأخر ع

السالم إن وقع السالم قبل اإلمام أو معه على وجه العمد أو : يف سبعٍ وتصح يف صورتني، وحمل البطالن يف سبعٍ
وما سوى "مه اجلهل، وأما لو سبقه سهو األمر بالسالم بعد اإلمام، مل تبطل صالته حيث مل يأت مببطلٍ بعد سال

  املذكور من االفتتاح باإلحرام والقيام من اثنتني" ذلك



أي " بعده أحسن"لكن فعله " و"أي مع اإلمام " أن يفعله معه"أي ال حرج على املأموم يف " فواسع"والتأخر بالسالم 
م خليلٍ كالم املصنف صريح يف جواز املساواة يف حنو الركوع والسجود وليس كذلك، إذ كال": تنبيه"مستحب

الذي قدمناه كراهة املساواة يف غري اإلحرام والسالم وفيهما مبطلة، وميكن اجلواب بأن مراده بواسعٍ عدم احلرمة 
أن املطلوب من املأموم أن : وبعده أحسن مبعىن مستحب فأفعل ليس على باهبواحلاصل: فال ينايف الكراهة بقرينة قوله

رم سبقه يف مجيعها، وكذا مصاحبته يف اإلحرام والسالم لبطالن الصالة يتأخر عن اإلمام يف كل أركان الصالة وحي
ومتابعة يف إحرامٍ : هبما، وأما السبق يف غريمها عمًدا فحرام وال تبطل به الصالة، وأما املساواة فمكروهة قال خليل

وكل سهوٍ سهاه "إال كرهوسالمٍ، فاملساواة، وإن شك يف املأمومية مبطلة ال املساواة كغريمها لكن سبقه ممنوع و
كالتكبري ولفظ التشهد وزيادة سجدٍة أو ركوعٍ " فاإلمام حيمله عنه"فيما حيمله عنه إمامه يف حال اقتدائه " املأموم

وال سهو على مؤمت حالة القدوة، وأما لو كان مسبوقًا سها بعد مفارقة اإلمام عن شيٍء فال حيمله عنه بل : قال خليل
للسهو يف كالمه كخليلٍ بل حيمل عنه بعض عمٍد كترك التكبري أو لفظ التشهد، وإمنا قلنا مما يسجد له، وال مفهوم 
أو تكبرية اإلحرام أو السالم أو اعتقاد "أو ركوعٍ أو طمأنينة " ركعٍة أو سجدٍة"حنو " إال: "حيمله اإلمام ألجل قوله

فرائض، واإلمام إمنا حيمل عن املأموم ما يسجد ألجله، فإن اإلمام ال حيمل شيئًا منها عن املأموم ألهنا " نية الفريضة
الصواب حذف لفظ اعتقاد الذي هو العزم على الشيء والتصميم عليه، : أو اعتقاد نية الفريضة قال التاديل: وقوله

بأهنا  والنية هي إرادة الفعل وهي متأخرة عن العزم، والعزم سابق عليها، ويل يف هذا الكالم حبث؛ ألهنم عرفوا النية
من " وإذا سلم اإلمام"العزم على الشيء مقترًنا بفعله، فلعل إضافة اعتقاد إىل نيٍة بيانية أي اعتقاد هو نية الفريضة

وكره تنفله : من حمرابه ندًبا قال خليل" ولينصرف: "وفسر عدم الثبوت بقوله" فال يثبت بعد سالمه"الصالة 
يف احملراب من غري تنفلٍ، وإمنا خيرج من الكراهة بانصراٍف أو تغيري  وكذا جلوسه على هيئته: مبحرابه، وقال شارحه

هيئته اليت كان عليها يف صالته، بل هذا أوىل من االنصراف ملا يأيت من أن االنصراف سريًعا من التشديد يف الدين، 
  وإمنا طلب من اإلمام االنصراف بعد سالمه لئال يتوهم الداخل أنه يف صالة الفريضة أو غري

ذلك من التعاليل، فظاهر كالم املصنف أنه ينصرف قبل الذكر املطلوب عقب الفريضة وهو كذلك؛ ألنه يأيت به 
بعد انصرافه أو تغيري هيئته، واحلاصل أنه يندب لإلمام أن يغري حالته بعد السالم إما باالنصراف أو تغيري هيئته بأن 

شمال كما قال مالك بناًء على أن العلة التلبيس على الداخل، يتحول إىل أي جهٍة شاء، إما إىل جهة اليمني أو ال
فقد نقل مسلم عن أيب بكرٍ الصديق وعمر بن . وإما باالنصراف بناًء على أن العلة تطرق العجب إليه أو الرياء

وما : اليباخلطاب رضي اهللا عنهما أهنما كانا إذا سلما ينهضان من احملراب هنضة البعري اهلائج من عقاله، وقال الثع
قاله مالك من أنه يتحول إىل أي جهٍة هو السنة، وحنوه البن أيب مجرة وصاحب املدخل ال انصرافه مجلةً من حمله، 
فإن هذا فعل أهل التشديد يف الدين حىت يقوم الرجل سريًعا كأمنا ضرب بشيٍء يؤمله، ويفوته بذلك خري استغفار 

ويف هذا نوع : اللهم اغفر له اللهم ارمحهقلت: ما مل حيدث، يقولون له املالئكة له ما دام يف مصاله الذي صلى فيه
خمالفٍة ملا تقدم عن أيب بكرٍ وعمر املنقول عن مسلمٍ، والذي تركن إليه النفس ما قاله الثعاليب عن مالٍك وجرى عليه 

ورية فأوىل هذا؛ ألنه حمل ابن أيب مجرة وصاحب املدخل؛ ألن التراخي اليسري مغتفر يف العقود اليت تطلب فيها الف
اللهم أنت السالم : إمنا ينصرف اإلمام بعد مكثه مدةً لطيفةً بقدر ما يقول: السكينة والوقار، ولذلك قال بعضهم

ومنك السالم وإليك يرجع السالم تباركت وتعاليت يا ذا اجلالل واإلكرام وملا علل بعض الشيوخ طلب 
اململوك " يف حمله"ذلك اإلمام صلى " إال أن يكون: "فراغه من الصالة قالاالنصراف بزوال استحقاقه حملل صالته ب

أي ال كراهة فيه النتفاء العلل املقتضية لالنصراف أو " واسع"أي جلوسه يف حمل صالته " فذلك"له أو يف الصحراء 



املفروضة الذكر، وأما  قد تقدم يف باب صفة العمل يف الصالة أن املطلوب بأثر الصالة": خامتة"حتوله من حمل صالته
إنه بدعة مل يرد به عمل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن السلف : االشتغال بالدعاء زيادةً على ذلك فقال

كره مالك ومجاعة من العلماء ألئمة املساجد واجلماعات الدعاء عقب الصلوات : الصاحل، ولذا قال القرايف
م بذلك نوع من العظمة بسبب نصب نفسه واسطةً بني الرب وعبده من املكتوبة جهًرا للحاضرين، فيحصل لإلما

قلت وقد استمر العمل على جوازه عندنا بإفريقية، وكان : حتصيل مصاحلهم على يديه من الدعاء، مث قال ابن ناجي
] ٦٠: غافر[} اْدعُونِي أَسَْتجِْب لَكُْم{: بعض من لقيته يصرح بأن الدعاء ورد احلث عليه من حيث اجلملةقال تعاىل

  ألنه

عبادة فلذا صار تابًعا فعله بل الغالب على من ينصب نفسه لذلك التواضع والرقة فال يهمل أمره بل يفعل، وما كل 
طلب ذلك يف : بدعٍة ضاللة، بل هو من البدع احلسنة، واالجتماع فيه يورث االجتهاد فيه والنشاط، وأقول

وقد انتهى ربع الرسالة أعاننا اهللا مبنه : ابن ناجيقال بعض الفضالءاالستسقاء وحنوه شاهد صدقٍ فيما ارتضاه 
  وكرمه على باقيهامت حبمد اهللا وتوفيقه

  اجمللد الثاين
  باب جامع الصالة

  باب جامع يف الصالة
باب جامع يف الصالة روي بتنوين باب وهو األظهر لعدم إيهامه، وباإلضافة أي باب : مث شرع يف الربع الثاين بقوله

امع لكن اإلضافة توهم أنه مجع كل مسائل الصالة، والواقع ليس كذلك خبالف تنوينه املعين عليه أنه يذكر ج
وهذان الوجهان على نسخة يف، وأما على إسقاطها فالتنوين وعدمه سيان يف أن املعىن أن " يف الصالة"مسائل خمتلفة 

لصالة ال غريها، مع أنه يذكر فيه أحكام غري الصالة الباب مجع أحكام الصالة لكن يوهم أن مجيع ما فيه أحكام ا
ومن أيقن بالوضوء وشك يف احلدث، ومن مل يقدر على مس املاء لضرر به، : مسائل متعلقة بالوضوء والتيمم كقوله

ويوهم أيضا أنه استوعب مجيع أحكام الصالة، وميكن اجلواب عن األول بأنه مل يقل مل أذكر فيه إال أحكام الصالة 
ا يدل على احلصر، أو أن املراد أنه جامع أحكام الصالة وما يتعلق هبا من وضوء وتيمم وستر عورة، وعن الثاين مم

احلج عرفة، وعلى إضافة باب إىل جامع فيكون من إضافة الدال إىل : بأن املراد جامع معظم أحكام الصالة على حد
على إسقاط يف وتنوين باب يصح يف الصالة النصب واجلر مدلوله؛ ألن الباب اسم جلميع املسائل املذكورة بعده، و

وجاعل الليل سكناوابتدأ هذا الباب مبسألة تقدمت يف طهارة املاء والثوب؛ ألن الستر يطلب حني إرادة : على حد
" الدرع"شيئان ساتران جلسدها أحدمها " وأقل ما جيزئ املرأة من اللباس يف الصالة: "الدخول يف الصالة فقال

باحلاء املهملة ومعناه الكثيف املتني الذي ال يصف وال يشف، ويروى باخلاء املعجمة، " احلصيف"ال املهملة بالد
، وملا كان "ظهور قدميها"مجيع جسدها سوى رأسها حىت " الذي يستر"أي " السابغ: "وفسره على الضبطني بقوله

ثاين األمرين " و"الذي يسلك يف العنق" صوهو القمي: "الدرع مشتركا لفظا بني درع احلديد وبني الثوب قال
وحقيقة اخلمار الثوب الذي جتعله املرأة على رأسها وخديها، مسي " اخلصيف"باخلاء املعجمة املكسورة " اخلمار"

كالبندقي : مخارا؛ ألنه خيمر الرأس أي يغطيه، واحترز باخلصيف من اخلفيف النسج الذي يشفقال يف التوضيح
من أن الذي يشف كالعدم، : عادت أبدا على ما قال خليل تبعا البن احلاجب تبعا البن بشريالرفيع فإن صلت به أ



قول ابن بشري وتابعيه الشاف كالعدم وما يصف لرقته يكره، وهم ملخالفته لرواية : واعترضه ابن عرفة بقوله
  التسوية بينهما يف: الباجي

تستر مجيع جسدها وشعرها حىت دالليلها ما عدا الوجه  اإلعادة يف الوقت، فيجب على املرأة يف حال صالهتا أن
والكفني، والظاهر أن املراد بالوجه هنا الوجه املتقدم حتديده يف فرائض الوضوء، فال جيب عليها ستر حليتها إن خلق 

أقل أقل ما جيزئ إخل أهنا لو صلت ب: هلا حلية وظاهر كالمهم هنا أنه جيب عليها ستر بعض خديها، وفهم من قوله
إن صلت : من ذلك مع القدرة على الواجب مل جيزها، وتعيد أبدا وليس على إطالقه بل على تفصيل تقدم وهو

مكشوفة الصدر أو بعض األطراف كظهور قدميها وذراعيها وشعرها أو بعض شيء من ذلك تعيد يف الوقتقال 
صلت مكشوفة شيء من حنو البطن وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا ال رجال، وأما لو : خليل

أو الظهر أو اجلنب ألعادت أبدا، وال فرق يف مجيع ما تقدم بني اخللوة واجللوة، وأما يف غري الصالة فإن كانت مع 
زوجها فيحل لكل النظر لفرج اآلخر، وأما مع الغري فيجب عليها ستر مجيع اجلسد إال الوجه واألطراف مع حمرمها 

بالنصب على املفعولية " وجيزئ الرجل"ها إال الوجه والكفني كما قدمنا بسط ذلك فراجعهومع األجنيب مجيع جسد
ويشترط فيه على جهة الندب كونه كثيفا حبيث ال يصف وال يشف وإال كره " الصالة يف الثوب الواحد"والفاعل 

أو يشف بأن يرى منه  وكونه ساترا جلميع جسدهفإن ستر العورة املغلظة فقط أو كان مما يصف أي حيدد العورة
لوهنا كرهت الصالة فيه مع اإلعادة يف الوقت حىت من الذي يشف على املعتمد كما قدمنا عن ابن عرفة، والدليل 

وهذه  ١" أولكلكم ثوبان: "على ما قاله املصنف قوله صلى اهللا عليه وسلم حني سئل عن الصالة يف الثوب الواحد
أي املصلي " وال يغطي: "يها ما مل يقدمه يف باب طهارة املاء والثوب وهو قولهاملسألة إمنا كررها املصنف لريتب عل

أي يكره لكل مصل ولو امرأة االنتقاب يف الصالة وهي تغطية الوجه حىت يصل إىل " أنفه أو وجهه يف الصالة"
من الغلو يف الدين وهو وال يغطي أنفه، ويكره أيضا التلثم بأن يغطي شفته السفلى؛ ألنه : عينيه، وهو املراد بقوله

مناف للخشوع، وأما يف غري الصالة فإن كان الفاعل عادته ذلك فال كراهة حيث كان ممن عرفوا بذلك، 
  ويستحب تركه يف الصالة، وأما من مل تكن عادته ذلك فيكره له حىت يف غري الصالة؛ ألنه من

  ـــــــ
" ٣٥٨"يف الثوب الواحد متلحفا به، حديث  الصالة: أخرجه البخاري، كتاب الصالة باب: صحيح مسلم ١

، "٦٢٥"وأبو داود، حديث " ٥١٥"الصالة يف الثوب واحد وصفة لبسه، حديث : ومسلم، كتاب الصالة باب
  ".٧٥٩٥"، حديث "٢/٢٦٥"، وأمحد "٧٦٣"والنسائي، حديث 

ملريد الصالة أن يشمر ثوبه أو  واملعىن أنه يكره" شعره"أي يضم " يضم ثيابه أو يكفت"أي وال " أو. "فعل املتكربين
: وكره انتقاب امرأة، قال شراحه: كمه أو يضم شعره ملنافاة مجيع ذلك للخشوع املطلوب يف الصالةقال خليل

وأوىل رجل ككفت كم وشعر لصالة وتلثم، فقول خليل لصالة راجع لالنتقاب وللمشبه به، ومفهوم الصالة أنه ال 
، وسواء عاد ملا كان الكفت له من الشغل أم ال وهو ظاهر املدونة، ومحله يكره ضم الثوب وال الشعر لغريها

أمرت أن أسجد على سبعة : "بعضهم على ما إذا عاد ملا كان عليه، واألصل يف ذلك كله قوله صلى اهللا عليه وسلم
د اإلنسان فسجد إذا سج: "وروي. فأخرب أن النهي إمنا هو إذا قصد به الصالة ١" أعضاء وال أكفت شعرا وال ثوبا

، واحلاصل أن كال من االنتقاب والتلثم واالحتزام والتشمري وضم األكمام ٢"معه شعره كتب له بكل شعرة حسنة
والشعر إمنا يكره إذا فعل يف الصالة، وال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة، وال يكره شيء من ذلك لغري الصالة إال 



من ذلك أنه لو حضرته الصالة وهو حمتزم أو شامر لثوبه ال تكره صالته  االنتقاب ملن مل تكن عادته ذلك، ويفهم
على تلك احلالة وإن كان األوىل حل ذلكثم شرع يتكلم على أحكام الساهي يف صالته وما يفعله من سجود 

يكن ومل " يف الصالة"أي ذهول عن شيء تقدم له ذكر أم ال؛ ألنه أعم من النسيان سهاه " وكل سهو: "وعدمه فقال
يسرية سواء كان من جنس الصالة كزيادة ركوع أو سجود " بزيادة"مستنكحا، ولو كانت صالته نافلة فإن كان 

أو أكثر حيث مل تبلغ أربع ركعات كوامل يف الرباعية أو الثالثية أو الثنائية املقصورة أو اثنتني يف الثنائية أصالة 
مال هنا برفع الرأس من الركعة أو من غري جنس الصالة كأكل كالصبح أو اجلمعة بناء على أهنا فرض يومها، والك

استنانا على املعتمد الذي اقتصر عليه خليل ولو تكرر سهوه إن كان إماما أو فذا " فليسجد له سجدتني. "أو شرب
شهد هلا يت"بإحرام مبعىن أنه ينوي بتكبرية اهلوي اإلحرام من غري زيادة تكبري له ويكرب يف الرفع و " بعد السالم"

وإمنا طلب هلاتني السجدتني إحرام . بإحرام وتشهد وسالم جهرا: جهرا ولو بعد شهر، قال خليل" ويسلم منهما
وتشهد وسالم؛ ألهنما عبادة مستقلة، وألن السنة يف السالم أن يقع عقب تشهد، وحكم السالم من البعدي أنه 

  واجب غري شرط فال تبطل الصالة بتركه، كما ال
  ـــــــ

ومسلم، كتاب " ٨١٦"أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب ال يكلف ثوبه يف الصالة، حديث : صحيح ١
، وابن ماجه، "١٠٩٦"، والنسائي، حديث "٤٩٠"الصالة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب 

  .مل أقف عليه ٢"٢٥٢٧"، حديث "١/٢٧٩"، وأمحد يف مسنده "٨٨٤"حديث 

ال خالف أنه ليس بشرط، : م مبعىن التكبري، وأما النية فال بد منها، وأما التشهد فقال يف الطرازتبطل بترك اإلحرا
فلو ترك اإلحرام مبعىن التكبري والتشهد والسالم واقتصر على فعل السجدتني بنيتهما مل تبطل صالته، بل لو ترك 

ث سنن فأكثر؛ ألنه داخل الصالة فهو جابر البعدي مل تبطل صالته، وإمنا تبطل بترك القبلي املترتب عن نقص ثال
هلا، واملقصود األعظم من البعدي ترغيم أنف الشيطان، وقيدنا الزيادة باليسرية؛ ألن الصالة تبطل بالفعل الكثري 

ولو سهوا ولو من جنس الصالة كزيادة أربع يف الرباعية والثالثية أو املقصورةوأما زيادة أقوال الصالة فال سجود 
ها كما ال تبطل بعمدها، كما لو كرر السورة أو التكبري أو زاد سورة يف أخرييه إال أن يكون القول فرضا يف سهو

فإنه يسجد لسهوه، كما لو كرر الفاحتة سهوا ولو يف ركعة، وجرى خالف يف بطالن الصالة بتعمد تكريرها 
ويتعمد كسجدة من كل ركن فعلى : واملعتمد واقتصر عليه األجهوري عدم البطالن، ويفهم أيضا من قول خليل

عدم بطالهنا بتعمد زيادة الركن القويل، وإمنا قلنا ومل يكن مستنكحا ملا سيأيت من أن من استنكحه السهو يصلي وال 
ترك السر : يسجد، وإمنا قلنا ولو نافلة لإلشارة إىل أن السهو يف النافلة كالسهو يف الفريضة إال يف مخس مسائل

وترك السورة فهذه الثالثة ال سجود يف تركها من النافلة، ويسجد لتركها من الفريضة، والرابعة  واجلهر يف حملها
إذا عقد ثالثة النفل يرفع رأسه من ركوعها يكملها أربعا ويف الفرض يرجع، واخلامسة إذا ترك ركنا من النافلة 

الف الفريضةوالدليل على أن السجود وطال أو شرع يف صالة مفروضة مطلقا أو نافلة وركع ال يلزمه قضاؤها خب
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى : للزيادة فقط بعد السالم خرب املوطإ وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

: أقصرت الصالة يا رسول اهللا أم نسيت؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم: العصر فسلم من ركعتني فقام ذو اليدين فقال
قد كان بعض ذلك يا رسول اهللا، فأقبل صلى اهللا عليه وسلم على الناس : فقال ذو اليدين، " كل ذلك مل يكن"

ومعىن أقصرت  ١نعم، فقام فأمت مث سجد سجدتني بعد السالم وهو جالس: فقالوا" أصدق ذو اليدين؟: "فقال
خطاب ملا قد  الصالة هل أوحي إليك بقصرها أم نسيت؟ فالتاء يف أقصرت للتأنيث والصالة فاعل وليست حرف



مشروعية السجود للسهو والعمل باحلديث إىل اآلن : أم نسيت، وفهم من احلديث أمور منها: يتوهم من قوله
  خالفا ملن قال أن قصة ذي اليدين منسوخة، وما وقع كان قبل اإلسالم؛ ألن راوي احلديث أبو

  ـــــــ
  ".٢١٠"حديث " ١/٩٣"أخرجه مالك يف املوطأ  ١

أنه يكون بعد السالم للزيادة، : ر إسالما فاحلق عدم نسخ قصته وفهم منه أنه سجدتان، ومنهاهريرة وهو متأخ
أن الفصل اليسري بعده غري مبطل، وأن الكالم العمد إلصالحها : أن السالم سهوا ال تبطل به الصالة، ومنها: ومنها

إلمامه عند شكه، وجواز سؤال اإلمام ملأموميه  جواز سؤال املأموم: من املأموم واإلمام ال يبطلها إذا مل يكثر، ومنها
سنة مؤكدة داخلة يف " وكل سهو بنقص: "كذلكوملا قدم أن حمض الزيادة يسجد هلا بعد السالم ذكر حمترزها بقوله

الصالة كالزائد على أم القرآن يف صالة الفريضة أو آية من الفاحتة أو مجيعها حيث أتى هبا يف جل الصالة أو يف 
لى ما يأيت للفاكهاين، ومثل السنة املؤكدة السنتان اخلفيفتان، وسواء كان النقص حمققا أو مشكوكا فيه، أقلها ع

سجدتني على جهة السنية ولو كثرت السنن املتروكة على املعتمد، " فليسجد له"وخرب كل سهو الواقع مبتدأ 
زيادة سجدتان قبل سالمه، ومقابله  سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع: واقتصر عليه خليل حيث قال

يكرب للخفض والرفع مع نية فعل " قبل السالم"الوجوب إن كان عن نقص ثالث سنن لبطالن الصالة بتركه 
السجدتني على ما يظهر وخالفه ال يظهر، وجعلنا مفعول املصدر سنة ملا يأيت من أن الفرائض ال يسجد هلا وال بد 

تداركها، وقيدنا السنة باملؤكدة أو اخلفيفة املتعددة؛ ألن حنو التكبرية ال يسجد هلا من اإلتيان هبا مع التمكن من 
وبداخلة الصالة لالحتراز عن اإلقامة فال يسجد هلا، وإن سجد ملا ال يسجد له قبل السالم ولو جهال تبطل صالته، 

واختلف هل تبطل صالته به؟ قال  إال أن يسجد تبعا ملن يرى السجود لذلك، وحمترز السهو أن العمد ال يسجد له،
الذي هو آخر صالته " إذا مت تشهده"وهل بتعمد ترك سنة أو ال؟ وال سجود خالف وحمل السجود القبلي : خليل

أي يعيد التشهد " يتشهد"بعد فعل السجدتني " مث"وفرغ من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم والدعاء أيضا 
يتشهد أنه ال يعيد الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو كذلك؛ ألن هذا : ولهاستنان على ما يظهر، وأشعر ق

" ويسلم. "أحد املواضع اليت ال يطلب يف تشهدها الدعاء، والصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الدعاء
، "وقيل ال يعيد التشهد: "لهوملا بني أن إعادة التشهد هي الصواب ذكر مقابلها بقو. وجوبا؛ ألنه سالم الفريضة

وإمنا يقتصر على فعل السجدتني وهو مروي عن مالك واملعتمد األول ولذا اقتصر عليه خليل املبني ملا به الفتوى 
أن إعادة التشهد سنة أنه لو ترك إعادته ولو عمدا ال شيء عليه، : وأعاد تشهده، وفهم من قولنا: حيث قال

لسهو قبل تشهده للفريضة واكتفى بتشهد الفريضة لصحت صالته باألوىل من واستظهر األجهوري أنه لو سجد ل
  .ترك إعادته وهو ظاهر

لو شك هل سجد لسهوه سجدة أو اثنتني؟ أو شك هل سجد لسهوه أو مل يسجد أصال؟ فإنه يسجد ": تنبيه " 
س كمن شك هل صلى واحدة واحدة يف الصورة األوىل، ويف الثانية يأيت بسجدتني وال سجود عليه بعد سالمه، فلي

أو اثنتني وبىن على األقل، ووجه الفرق أنه لو أمر بالسجود يف شكه يف سجود السهو ألمكن أن يشك مرة أخرى 
املصغر ال يصغر، وهذا خبالف لو سجد : ويسجد فيتسلسل األمر، ومن مث ملا سئل بعض النحويني عن ذلك قال

ن قبليا سجد بعد السالم ال إن كان بعديا، وملا قدم أن حمض للسهو ثالث سجدات سهوا فيفترق احلال إن كا
ومن : "الزيادة يسجد هلا بعد السالم، وحمض النقص قبل السالم شرع يف حكم ما لو حصل منه نقص وزيادة بقوله



ليبا تغ" قبل السالم"هلما " سجد"فيها أيضا زيادة سهوا ال تبطل مبثلها " وزاد"سنة من سنن صالته ولو خفيفة " نقص
جلانب النقص احلاصل على الزيادة؛ ألن القبلي جابر هذا قول األكثر، واعلم أن النقص احلاصل مع الزيادة ال فرق 

فيه بني السنة املؤكدة واخلفيفة كما ذكرنا، وال بني احملققة واملشكوك فيها، ولذلك جعلوا الصور تسعا بياهنا أن 
ة وحدها كذلك إما حمققة أو مشكوك فيها فهذه أربع، وإذا اجتمعا النقص وحده إما حمقق أو مشكوك فيه، والزياد

فصورمها أربع أيضا؛ ألهنما إما حمققان أو مشكوك فيهما أو النقص حمقق والزيادة مشكوك فيها أو عكسه فهذه 
أربع تضم لألربع األوىل تصري مثان صور، وللتاسعة أن يتيقن حصول املوجب للسجود ويشك هل هو زيادة أو 

ص فيسجد يف اجلميع قبل السالم إال يف صورتني يسجد فيهما بعد السالم ومها بعض الزيادة احملققة والزيادة نق
ما ذكره املصنف من التفضيل بني الزيادة والنقص هو مرضي : األول " تنبيهات"املشكوك يف حصوهلا وعدم حصوهلا

يفرق بني زيادة ونقص ومحل السجود للجميع قبل اإلمام رضي اهللا تعاىل عنه، وأما الشافعي رضي اهللا عنه فلم 
السالم، وأما أبو حنيفة رضي اهللا عنه فجعله بعديا مطلقا، وتقدم دليل إمامنا على الزيادة حديث ذي اليدين، ودليل 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى هبم الظهر فقام من ركعتني من غري : النقص ما يف املوطإ من حديث ابن حبينة
للتشهد فقام الناس معه حىت إذا قضى صالته وانتظر الناس تسليمه كرب وهو جالس فسجد سجدتني قبل أن  جلوس

  ـــــــ١يسلم مث سلم مث غلب النقص على الزيادة عند اجتماعهما
  ".٢١٨"حديث " ١/٩٦"أخرجه مالك يف املوطأ  ١

وصح إن قدم أو أخر لكن مع : قال خليل. لو خالف املصلي وقدم ما يؤخر وأخر ما يقدم مل تبطل صالته: الثاين
حرمة تقدمي البعدي عمدا وكراهة تأخري القبلي كما يفيده كالم أيب احلسن شارح املدونة، ومما يصح أيضا لو سجد 

وصح إن قدم أو أخر أي ولو من املأموم خمالفا إلمامه، فاحلاصل : اإلمام يف حمله، وقدمه املأموم أو أخره فقول خليل
تقدمي البعدي ولو من املأموم خمالفا إلمامه، وتأخري القبلي ولو من املأموم خمالفا إلمامه، هذا ملخص كالم أنه يصح 

وهو من زاد يف " بعد السالم"عند خماطبته بالسجود " ومن نسي أن يسجد"األجهوري على خليل رمحهما اهللا تعاىل
بعد سالمه " فليسجد مىت ما ذكره وإن طال ذلك"مه صالته شيئا سهوا ال تبطل بزيادته وفارق حمل صالته بعد سال

ولو بعد شهر ال مفهوم له، كما أن قول املصنف نسي ال مفهوم له، وإمنا كان يسجد : وتذكره، وقول املدونة
البعدي ولو طال الزمان؛ ألنه لترغيم أنف الشيطان خبالف القبلي فإنه جابر لنقص الصالة فلذا طلب وقوعه فيها أو 

ظاهر كالم املصنف أن السجود يفعل ولو يف وقت النهي، وهو كذلك يف القبلي؛ : األول ". تنبيهات"لقربعقبها با
ألنه من مجلة الصالة وتابع هلا، وأما البعدي فظاهر املدونة واملصنف أنه كذلك وهو كذلك حيث كان من صالة 

حلل النافلة كما قاله أبو احلسن ومحل مفروضة، وأما لو تذكره من صالة غري مفروضة يف وقت النهي فإنه يؤخر 
املدونة عليه رعيا ألصله، ويوافقه نقل عبد احلق عن بعض شيوخهالثاين ظاهر كالمه أنه يسجد البعدي يف أي حمل 
ولو من صالة مجعة وليس كذلك بل إن كان من صالة مجعة ال يصح إال يف جامع، ويشترط كونه الذي صلى فيه 

ه اإلمام بركعة منها وقام للقضاء فنسي السورة وسلم وخرج من املسجد فذكره سريعا إن كان قبليا كما لو سبق
فإنه يركع ملسجده الذي صلى فيه ويسجد حيث مل حيصل طول بناء، على أن اخلروج من املسجد ليس بطول بل 

سجد فإنه بالعرف، وأما لو كان بعديا كما لو تكلم ساهيا أو زاد ركعة سهوا ونسي السجود حىت خرج من امل
التقييد بالسهو يف هذا الباب بالنظر : وباجلامع يف اجلمعة يف أوهلالثالث : يسجد يف أي جامع كان، قال خليل

للغالب، فال ينايف أنه يطلب السجود للعمد كطول مبحل مل يشرع به التطويل كالرفع من الركوع واجللوس بني 



نه يسجد بعد السالم، خبالف التطويل مبحل يشرع فيه التطويل السجدتني، ومن استوفز للقيام على يديه وركبتيه فإ
  فال سجود إال أن خيرج عن حده فيسجد، ومن غري السهو الشك يف الزيادة فإنه يسجد هلا، وأيضا

ذكر اللخمي أن من ترك الفاحتة عمدا من ركعة يسجد قبل السالم على أحد قولني ومقابله بطالن صالته بل حكى 
هذه سنة . السنة الواحدة جرى اخلالف يف بطالن الصالة بتركها وعدمه؛ ألنا نقول: ليه، وال يقالبعضهم االتفاق ع

شهرت فرضيتها فتبطل الصالة بتركها عمدا وبترك السجود هلا، ولو من ركعة عند تركها سهوا، وإن كانت 
الذي سها عن اإلتيان به السجود " وإن كان"الصالة ال تبطل بترك سجود السهو إال إن كان عن نقص ثالث سنن

من الصالة والقرب " قريبا"تذكره " إن كان"وسلم تاركا له سجد بعد السالم وتصح صالته " قبل السالم"يف حمله 
وحيرم هلما وال يرجع إال إصالح ما : قال الفاكهاين. بالعرف عند ابن القاسم وبعدم اخلروج من املسجد عند أشهب

وتأخري القبليتني عفو، وروى حممد إن ذكرمها قبل سالمه رجع هلما : ن عرفةنقص من صالته إال بإحرامقال اب
بإحرام، وكذا كل راجع لباق عليه بالقرب، كمن سلم وتذكر ما يفسد له ركعة أو نسي ركوعا من ركعة فإنه يأيت 

، وتارك سجدة وتارك ركوع يرجع قائما: بركعة بدهلا حيث قرب لكن بإحرام، وصفة اإلتيان أشار هلا خليل بقوله
وتدارك الركن املتروك إن مل يعقد ركوع : جيلس ال سجدتني، وتارك الرفع من الركوع يرجع حمدودبا، وقال أيضا

ركعة تالية لركعة السهو، وإال رجعت املعقودة مكاهنا، وإن كان الركن املتروك من األخرية يتدارك إن مل يسلم فإن 
تذكره من " إن بعد"مفهوم إن كان قريبا " و"وجلس له على األظهرسلم بىن إن قرب بإحرام ومل تبطل بتركه 

إال أن يكون : "لبطالهنا حيث كان السجود مترتبا عن نقص ثالث سنن فأكثر بقرينة قوله" ابتدأ صالته"السالم 
فال يلزمه ابتداء " مع أم القرآن"اليت تقرأ " شيء خفيف كالسورة"أي من أجل نقص " من نقص"السجود " ذلك
الته لعدم بطالهنا ملا تقدم من أهنا ال تبطل بترك السجود القبلي، إال إن كان عن نقص ثالث سنن، وعدم لزوم ص

ابتداء الصالة ال ينايف أنه يطلب منه السجود لترك السورة؛ ألهنا سنة مؤكدة، وظاهر كالم املصنف عدم البطالن 
أن القيام هلا سنة وسرها أو جهرها من صفتها؛ ألنه مل  بترك السجود للسورة، ولو مل حيصل منه القيام، بناء على

القيام هلا سنة زائدة على : يترك إال سنة واحدة فال تبطل الصالة بترك السجود هلا ولو كانت مؤكدة، وأما لو قلنا
السورة والسر أو اجلهر كذلك لبطلت الصالة بترك السجود حيث ترك اجلميع، واحلاصل أن املصنف حيتمل كالمه 

  املشي على عد قيامها سنة، فال يقيد كالمه مبا إذا قام، وحيتمل املشي على عده سنة كالسر أو اجلهر

فيقيد عدم البطالن مبا إذا قام من غري قراءة السورة؛ ألنه مل ينقص ثالث سنن، وإمنا نقص سنتني، وجرى على هذا 
ال سواء كانت قولية أو فعلية كالسورة أو أكثر شراح خليل حيث قالوا عند قوله وبترك قبلي عن ثالث سنن وط

واحلال أنه جلس هلما وإال بطلت، " تكبريتني أو التشهدين"إال أن يكون عن نقص " أو"قولية فقط كثالث تكبريات
ال يتصور أن ينسى التشهدين ويكون السجود هلما قبل السالم؛ : واعترض القرايف على املالكية يف تلك املسألة قائال

حقق سهوه عن التشهد األخري إال بالسالم؛ ألن كل ما قبله ظرف للتشهد، وأجيب بتصور ذلك يف املدرك ألنه ال يت
ركعة من صالة املغرب فإنه يتشهد مع اإلمام يف جلوسه األخري، فإذا قام أتى بركعة وجلس عليها يتشهد، فإذا أتى 

يتصور بنسيان تشهدين زائدين على ما قبل السالم،  بالثانية يتشهد، فإذا نسي األول الذي يتشهده مع اإلمام والثاين
وكذا يتصور يف املقيم يدرك ركعة من صالة اإلمام املسافر، ويل يف هذا اجلواب حبث وذلك؛ ألن التشهد األول يف 

والبحث مبين على أن التشهدين يسجد هلما، نعم يتصور يف الراعف : هاتني الصورتني حيمله اإلمام فال ينظر له
ق بركعة خلف اإلمام، واملقيم يصلي صالة اخلوف خلف مسافر، واملقيم املسبوق يصلي خلف مسافر، املسبو



فيجتمع هلؤالء القضاء وهو ما فاهتم قبل الدخول مع اإلمام، والبناء وهو ما فاهتم بعده، ومذهب ابن القاسم تقدمي 
أي ال إعادة " فال شيء عليه"أو تكبريتني املذكور كنص تكبرية عيد أو تسميعة " شبه ذلك"من اخلفيف " و"البناء

عليه، وإن كان خياطب بالسجود جلميع ما ذكره املصنف من نقص السورة أو التشهدين أو أحدمها على ما شهره 
وبترك قبلي عن ثالث سنن : إنه املذهب؛ ألنه ال تالزم بني البطالن وعدم السجود، قال خليل: ابن رشد وقال

ما تقدم من بطالن الصالة بترك القبلي املترتب على نقص ثالث سنن بشرط ": تنبيه " وطال ال أقل فال سجود
الطول إن كان تركه على جهة السهو، وأما لو تركه عمدا لبطلت صالته مبجرد الترك هكذا قال األجهوري وهو 

م السنهوري ملا تقدم لعل األوجه كال: ال تبطل إال بالطول ولو كان الترك عمدا، وأقول: املعتمد، وقال السنهوري
وصح إن قدم أو أخر ولو كان كل منهما عمدا : قال خليل. من أن التأخري القبلي ال يبطل الصالة ولو كان عمدا

وال جيزئ سجود : "فإطالق خليل يف قوله وطال مسلم وتأمله، وملا كان اجملبور بالسجود خمتصا بنقص السنن قال
قال . شك فيه حال تشهده وقبل سالمه، وال بد من اإلتيان بتلك الركعة كاملة تيقن تركها أو" السهو لنقص ركعة

  وال لفريضة أو غري مؤكدة، وكيفية اإلتيان بتلك الركعة أنه يأيت هبا بانيا على ما معه: خليل

من الركعات ولو كانت إحدى األوليني، وبعد ذلك يسجد لنقص السورة إذا فاتته فيما صار أول صالته النقالب 
أو ركوع أو رفع " سجدة"جيزئ أيضا سجود السهو لنقص " وال"ه عند ابن القاسم حيث كان إماما أو فذاركعات

منهما، وذكر ذلك يف حال قيامه أو تشهده قبل سالمه فإنه يأيت بالركوع قبل عقد ما يلي الركعة املتروك منها بأن 
ما، وتارك الرفع منه يرجع حمدودبا، وتارك وتارك ركوع يرجع قائ: يرجع للركوع قائما إن ذكره جالساقال خليل

سجدة جيلس وسجدتني خير ساجدا، واحلاصل أنه يأيت مبا نسيه من أركان الصالة عند إمكان تداركه، وذلك بأن مل 
يسلم إذا كان املتروك من األخرية، ومل يعقد ركوعا إن كان من غري األخرية، فإن سلم بطلت الركعة املنقوص منها؛ 

من األخرية مبنزلة عقد ركوع فيأيت بركعة بدهلا إن كان قريبا، ومثل ذلك لو سلم من ركعتني أو من  ألن السالم
ثالث العتقاده كمال صالته، فإنه يبين على ما معه إن قربقال خليل مفرعا على السالم وبىن إن قرب ومل خيرج من 

م من اثنتني وإال حرم من احلالة اليت فارق املسجد بإحرام، ومل تبطل بتركه وجلس له على األظهر إن كان السال
الصالة منها من غري جلوس، وإن كان النقص من غري األخرية فإنه يأيت به ما مل يعقد ركوع ما بعدها، فإن مل يذكر 

النقص حىت رفع رأسه من ركوع اليت تليها فإن املنقوص منها تبطل وترجع املعقودة مكاهنا وتنقلب ركعاهتقال 
الثانية أوىل ببطالهنا لفذ وإمام، وكذا لو نقص مجيع سجدات األربع ركعات، ومل يذكر ذلك حىت  ورجعت: خليل

وبطل : جلس يف التشهد األخري فإن ركعاته تبطل ما عدا األخرية فيجربها بالسجود هلا حيث مل يسلم لقول خليل
بل أوىل، وأما لو مل يذكر بأربع سجدات من أربع ركعات األول وترك مجيع السجدات مبنزلة ترك األربع 

هذا كله إذا عرف الركن املتروك منها من سجدة أو : األول ". تنبيهات " السجدات حىت سلم بطلت صالته كلها
ركوع، وأما لو نسي فريضة ومل يدركوهنا سجدة أو ركوعا أو غريمها فإنه جيعله اإلحرام أو النية فيحرم بنيته من 

متلبس بصالته ويأيت جبميع الصالة ويسجد بعد السالم، وإن تيقن اإلحرام وحده أو غري قطع بسالم وال كالم؛ ألنه 
شيئا زائدا عليه فإنه يبين على ما تيقن اإلتيان به من كونه إحراما أو مع شيء بعده، فمتيقن اإلحرام يبين عليه أو 

  اإلحرام والفاحتة فإنه يبين عليهما ويأيت مبا بعدمها،

لزوم : ه هو ما بعد املتيقن، فمتيقن اإلحرام فقط جيعل املنسي الفاحتة وهكذا، وال يقالوهكذا جيعل املشكوك في
إنشاء اإلحرام مع بقائه يف : اإلحرام بنية يقتضي أن األوىل بطلت أصال فألي شيء سجد بعد السالم؛ ألنا نقول



غري قطع األوىل كما قدمنا الحتمال الصالة؛ ألنه مل يقطعها بسالم أو كالم، بل املطلوب اإلتيان بإحرام متيقن من 
قوهلم الفرض املتروك ال بد : وجود إحرامه وال موجب لقطعهما فيكون هذا اإلحرام حمض زيادة هذا إيضاحهالثاين 

من اإلتيان به يشعر بأنه ميكن تداركه، وأما حنو النية وتكبرية اإلحرام فال يتداركان؛ ألهنما إذا نسيا مل توجد صالته، 
عن النية أو عن تكبرية اإلحرام فإنه يبتدئ صالته من أوهلا، وليست هذه مبنزلة من ترك فرضا أو شك يف  فإذا سها

عينه؛ ألن هذه تيقن ترك النية فال شيء معه يبين عليه إن كان إماما أو فذا ويتمادى مع اإلمام إن كان مأموماالثالث 
اد بالشك ما يشمل الوهم؛ ألن الشك يف نقص الفرائض علم مما ذكرنا أن النقص املشكوك فيه كاحملقق، واملر: 

كتحققه يف وجوب اإلتيان ببدل املشكوك فيه حيث ال استنكاح، خبالف السنن فال يسجد لنقصها إال عند تيقن 
النقص أو التردد فيه على السواء ال عند تومهه، وإمنا أطلت يف ذلك شفقة على الطالب؛ ألنه قل أن يوجد هذا 

على من جتب عليه قراءهتا على " يف الصالة كلها"للفاحتة " لترك القراءة"جيزئ أيضا سجود السهو " وال"اإليضاح
مشهور املذهب من وجوب الفاحتة، وظاهر كالم املصنف ولو على القول بوجوهبا يف كل ركعة، وإن كان مرجوحا 

ب يف شيء من الركعات حلمل اإلمام هلا، وروي عن اإلمام مالك اإلجزاء بناء على أن الفاحتة ال جت. بالنسبة لغريه
أي من " ركعتني منها"ترك القراءة عن " يف"أي وكذا ال جيزئ سجود السهو " أو"هو شذوذ: قال الباجي
أو اجلمعة وال بد من اإلتيان ببدل " يف ترك القراءة يف ركعة من الصبح"أي ال جيزئ السجود " وكذلك"الرباعية

ة تبطل بترك الفاحتة يف مجيع الصالة أو جلها أو نصفها حيث فات تدارك املتروك املتروك منها، فتلخص أن الصال
واختلف يف السهو : "وشرع يف حكم ما لو أتى هبا يف جل صالته وتركها يف أقلها، وهو مفهوم ما قبله بقوله. منها

يف جل الصالة على ثالث أي من غري الصبح بل من رباعية أو ثالثية، وأتى هبا " عن القراءة يف ركعة من غريها
أي عن الفاحتة من " فقيل جيزئ عنها: "روايات عن اإلمام كل واحدة مقيدة بقيد تراه يف حمله أشار إىل األوىل بقوله

  بناء على عدم وجوهبا أو يف ركعة وال إعادة عليه، وقيد هذا" سجود السهو قبل السالم"ركعة 

قراءهتا إال بعد رفع رأسه من الركوع بناء على عقدها برفع الرأس  القيل مبا إذا فات تداركها بأن مل يتذكر عدم
وهو ما عليه خليل وعلى مقابله بوضع اليدين على الركبتني، وأما إن مل يفت التدارك فإنه يقرؤها، ولو كان قرأ 

ال سجود  السورة، واختلف هل يعيد السورة أو ال؟ وعلى إعادهتا فقيل يسجد لزيادهتا وهو مذهب املدونة، وقيل
فإن سلم قبل السجود على القول بالسجود سجد بعده إن ذكره بالقرب وإن طال بطلت؛ ألن الفاحتة سنة : قوالن

شهرت فرضيتها فالسجود هلا أوكد من القبلي املرتب عن نقص ثالث سننويفهم من اخلالف يف إعادة السورة أنه ال 
غريها من باقي الركعات وهو كذلك، وأشار إىل الرواية الثانية فرق بني كون الفاحتة املنسية من الركعة األوىل أو 

ويأيت "أي الركعة املتروكة منها الفاحتة " يلغيها"ال جيزئ عن الفاحتة السجود، ولو من ركعة و " وقيل: "بقوله
و وشهره ابن احلاجب وابن شاس؛ ألنه قول ابن القاسم يف املدونة بناء على وجوهبا يف كل ركعة، وه" بركعة

املشهور فيأيت بركعة لفوات ركنها كما لو نسي سجودها أو ركوعها، ويسجد بعد السالم حيث جلس بعد ركعتني 
صحيحتني حبيث قرأ فيهما الفاحتة والسورة، وإال سجد قبل السالم لزيادة الركعة امللغية ونقص اجللوس والسورة 

ا إذا تذكر يف الرابعة جلعله السجود قبل السالم فإنه من الثانية اليت ظنها ثالثة؛ ألن كالم املصنف حممول على م
جيعلها ثالثة ويأيت برابعة بأم القرآن فقط فيجتمع له نقص وزيادة الزيادة هي الركعة امللغية والنقص السورة 

ن واجللوس يف غري موضعه مبنزلة العدم، وأما لو تذكرها يف الركعة األوىل قبل إكماهلا بسجدتيها أللغى ما فعله م
السجود والركوع، واستأنف قراءة الفاحتة، فإن مل يذكرها حىت قام للثانية فإنه يلغيها وجيعل الثانية اليت قام هلا حملها، 

وإن تذكرها يف الثالثة قبل ركوعه فإنه يقرؤها مع السورة، وجيعلها ثانية ويسجد يف ذلك كله بعد سالم إذ معه 



بل يعتد هبا إلغناء السجود عن " قبل السالم وال يأيت بركعة"هلا " وقيل يسجد: "حمض زيادة، وأشار إىل الثالثة بقوله
ظاهر كالمه أن إمتام األوىل واجب وإعادهتا مندوبة؛ ألن : قال األجهوري"احتياطا"ندبا " ويعيد الصالة"إعادهتا 

قول بوجوهبا يف كل ركعة، االحتياط ال يكون إال مندوبا، وإمنا أمر املصلي باالحتياط لرباءة ذمته مراعاة ملن ي
وباإلعادة افترقت الرواية الثالثة من األوىل التفاقهما على السجود قبل السالم، وإمنا متيزت الثالثة عن األوىل بندب 

وحمل هذا اخلالف إذا فات تداركها، وكان التذكر يف الرابعة فإن مل يفت تداركها بأن ذكر : إعادهتاقال يف التحقيق
  رأسه من ركوعها الفاحتة قبل رفع

أو وضع يديه على ركبتيه على اخلالف املتقدم لرجع للقراءة وسجد قبل السالم، وأما لو كان التذكر يف الثانية قبل 
رفع الرأس من الركوع فقوالن بالقطع من غري شفع وقيل يشفعها، وأما لو تذكر يف الثانية بعد رفع رأسه من 

ذكر يف الثالثة قبل قيامه للرابعة فإنه يشفعها ولو بعد سجودها، وأما لو تذكر ركوعها فإنه يشفعها اتفاقا، وأما لو ت
يف الرابعة فإنه يتمها ويسجد قبل السالم، وقد قدمنا أن ظاهر كالمه أن إمتامها على جهة الوجوب إذا علمت هذا 

" أحسن ذلك"ثالث القيل ال" وهذا"ظهر لك ما يف كالم املصنف من اإلمجال، وما يتميز به كل قول من غريه
اخلالف أي املرتضى من الروايات الثالث، وإمنا كان هذا أحسن ملا فيه من االحتياط باإلعادة ففيه اجلمع بني ترغيم 

مع كونه أحسن الروايات إما لعدم جزمه " إن شاء اهللا تعاىل: "أنف الشيطان بالسجود واإلعادة لالحتياط، وإمنا قال
ربك هبا، وهذا مسلك حسن؛ ألن علم احلسن قطعا مفوض إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا مبا قاله من األحسنية أو للت

وإن ترك آية منها سجد بعد حكاية اخلالف يف وجوهبا يف كل : الفرع زيادة على كالم العالمة خليل؛ ألنه إمنا قال
  "تنبيهات " ركعة أو جل الصالة وطوى القولني اآلخرين روما لالختصار

ذكره املصنف من عدم إجزاء السجود يف ترك الفاحتة يف كل الصالة أو نصفها، وأوىل جلها هي طريقة ما : األول 
املصنف رمحه اهللا تعاىل فال ينايف ما شهره الفاكهاين من أن تركها يف جل صالته وأوىل نصفها جيزيه السجود قبل 

الصالة احتياطا، وما شهره العالمة خليل يف السالم مراعاة ملن يقول بعدم وجوهبا مجلة أو يف ركعة فقط، ويعيد 
توضيحه من أن من تركها يف نصف صالته يتمادى ويسجد قبل السالم ويعيد الصالة احتياطا وهو مذهب 

وإن : علم من كالمه أنه لو ترك بعض الفاحتة من ركعة يسجد من غري خالف، وأشار إليه خليل بقوله: املدونةالثاين 
إعادة عليه، وظاهر كالمهم ولو على القول بوجوهبا يف كل ركعة، واستظهره بعض ترك آية منها سجد وال 

مل يعلم من كالمه حكم تركه : الشيوخ، ولعله مراعاة ملن يقول بوجوهبا يف بعض الصالة أو عدم وجوهبا مجلةالثالث 
بطلت صالته على القول أنه إن تركها أو بعضها عمدا : الفاحتة أو بعضها عمدا، وحمصله كما يف بعض شراح خليل

أحدمها البطالن : بوجوهبا يف كل ركعة من غري نزاع، وأما على عدم وجوهبا مجلة أو على وجوهبا يف بعضها فقوالن
  وهو طريقة لبعض الشيوخ وحكي عليها االتفاق، والثاين للخمي يسجد واملعتمد األول ملا

جد لنقص شيء من الصالة إال إذا كان سنة مؤكدة أو علمت من حكاية بعضهم االتفاق عليهوملا قدمنا أنه ال يس
أو "من غري تكبري العيد وغري تكبرية اإلحرام، " ومن سها عن تكبرية: "خفيفة متعددة شرع يف حمترز ذلك بقوله

جواب " القنوت فال سجود عليه"سها عن " أو"راجع للتكبرية والتسميعة " مسع اهللا ملن محده مرة واحدة"لفظ " عن
؛ ألهنا شرطية، وقرنه بالفاء؛ ألنه مجلة امسية، وإن سجد لشيء من ذلك عمدا قبل سالمه بطلت صالته إال من سها

أن يكون مقتديا بإمام سجد على مذهبه فال تبطل صالة املأموم، كما ال تبطل صالته إن ترك السجود خلفه، أما لو 
جد، وإن صحت الصالة بعدم السجود، ومثل كانت تكبرية العيد أو تكبريتني من غري العيد أو تسميعتني لس



التكبريتني لفظ التشهد الواحد فإنه يسجد لتركه على ما شهره غري خليل وادعى أنه املذهب، وقولنا غري تكبرية 
اإلحرام لالحتراز عن الفرض فإنه ال يسجد هلثم شرع يف بيان ما يفعله من سلم قبل إكمال صالته العتقاده كماهلا 

ذكر أنه بقي "بعد خروجه منها بالسالم " مث"بسالم معتقدا كماهلا " من الصالة"أي خرج " نصرفومن ا: "بقوله
" بقرب ذلك"تذكره " إن كان"وجوبا بإحرام إىل متام صالته " فلريجع"كركوع أو سجود " عليه شيء منها

فع اليدين يف ذلك اإلحرامقال أي ينوي هبا إمتام ما بقي من صالته، ويندب له ر" فيكرب تكبرية حيرم هبا"االنصراف 
وبىن إن قرب ومل خيرج من املسجد بإحرام، ومل تبطل بتركه، وجلس له على األظهر إن كان سلم من اثنتني، : خليل

وإذا قلنا يرجع بإحرام فال بد من الرجوع إىل احلالة : وأما لو كان فارق الصالة بعد ثالث مل جيلسقال يف املقدمات
ها، فإن كان سلم من اثنتني رجع إىل اجللوس، وإن كان سلم من ركعة أو ثالث فذكر وهو اليت فارق الصالة في

قائم رجع إىل حالة رفع رأسه من السجود، وأحرم منه وال جيلس، وحكم هذا اجللوس إذا كان سلم من اثنتني 
لس وكرب لإلحرام فإنه الوجوب، ولكن ال تبطل الصالة بتركه، كما ال تبطل بترك اإلحرام مبعىن التكبري، وإذا ج

بعد إحرامه بالنية والتكبري مع رفع اليدين كما قدمنا " مث"يقوم بالتكبري الذي يفعله من فارق الصالة من اثنتني
من الصالة ويسجد إال أن يكون مستنكحا فال سجود عليه كما " ما بقي عليه"ويف بعض النسخ يصلي " يصلح"

ذا كان املصلي فذا أو إماما وافقه املأمومون على ذلك، وإن خالفوه فإن وكالم املصنف إ: قال يف الكفاية. يأيت
  أخربه عدالن بأنه نقص من صالته ركعة مثال فإنه يرجع إىل قوهلما إن مل يتيقن خالف ما

أخرباه به، وإن تيقن خالف ما أخرباه به فال يرجع إىل قوهلما، وإن كثر املخربون له جدا رجع إىل قوهلم، ولو تيقن 
ورجع إمام فقط لعدلني إن مل يتيقن إال : قال خليل. الف ما أخربوه به، وال يرجع إىل قول الواحد على املشهورخ

التذكر، وهو حمدود بالعرف عند مالك وابن " إن تباعد ذلك"مفهوم قوله إن كان بالقرب " و. "لكثرهتم جدا
باعد، وإمنا ابتدأ صالته للطول، وظاهر كالم جواب إن ت" ابتدأ صالته"عند أشهب " أو خرج من املسجد"القاسم 

أشهب أن جمرد اخلروج من املسجد تباعد، ولو كان املسجد صغريا وصلى بقرب بابه وهو ظاهر املدونة، واملعتمد 
األول وهو التحديد للقرب والبعد بالعرف، واملراد باملسجد على كالم أشهب احملل احملصور، فإن صلى يف 

أن يصل املصلي بعد انصرافه إىل حمل ال ميكن االقتداء مبن فيه ممن يكون يف حمل املصلي  الصحراء فالبعد عنده
حمل كالم املصنف فيمن سلم من صالته عامدا العتقاده إمتام صالته، وأما لو سلم عاملا عدم إمتامها ": تنبيه " الناسي

كمسلم شك يف اإلمتام، مث : ها يف البطالنقال خليل مشب. أو شاكا يف إمتامها، ومل يكن مستنكحا فإن صالته تبطل
ظهر الكمال على األظهر وأوىل لو تبني عدم الكمال أو مل يظهر شيء وأما املستنكح فال تبطل صالته؛ ألنه مأمور 

بالبناء على األكثر، وقولنا عامدا إخل ال ينايف أنه ساه عن اإلمتام؛ ألن من اعتقد اإلمتام ساه عن النقصان فافهم، 
املصنف يف اإلمام والفذ، وأما املأموم يسلم قبل إمامه لظنه سالم إمامه، فإنه ينتظر سالم إمامه ويسلم معه وال  وكالم

شيء عليه حيث مل حيصل منه ما يبطل صالته وإال ابتدأها، مث شبه يف البناء مع القرب وابتداء الصالة مع البعد من 
ومل يذكره حىت طال طوال متوسطا " وكذلك من نسي السالم": كمل صالته ونسي السالم عقب التشهد منها فقال

بني القرب والبعد أو فارق موضعه فإنه يعيد التشهد بعد رجوعه بإحرام من جلوس ليقع سالمه من جلوس عقب 
وأعاد تارك السالم التشهد وسجد إن احنرف عن القبلة، وأما إن : تشهد مث يسلم ويسجد بعد السالمقال خليل 

رج من املسجد فإن صالته تبطل، هذا هو الذي حيمل عليه كالم املصنف هنا؛ ألنه شبه فيما تقدم البناء تباعد أو خ
يرجع بإحرام وتشهد، ويسجد بعد السالم يف : مع البعد، فال ينايف أن ناسي السالم يتصور فيه مخسة أحوال



: القرب جدا وفيه وجهان: صالهتالرابع  الطول جدا فتبطل: صورتني ومها الطول املتوسط أو مفارقة املوضعالثالث 
  أحدمها االحنراف عن القبلة فيعتدل ويسلم ويسجد بعد

السالم من غري تكبري وال تشهد، والثاين أن ال ينحرف فيسلم فقط وال سجود عليه، فهذه مخسة أحوال، وما 
ومن مل "و املدينة أو جامع عمروذكرناه من سجود من احنرف عن القبلة مقيد مبن مل يكن احنرافه مبطال كمن مبكة أ

أي " على اليقني"وجوبا " بىن"واحلال أنه مل يكن مستنكحا " ما صلى أثالث ركعات أم أربعا"أي من مل يعلم " يدر
أي يف تركه القتصاره على املتيقن وطرحه املشكوك فيه وهو الرابعة فيأيت " وصلى ما شك فيه"على االعتقاد اجلازم 

وقيدنا بغري املستنكح ملا يأيت من أن من " وسجد بعد سالمه"تفسري لقوله ما شك فيه " برابعةوأتى : "هبا، فقوله
استنكحه الشك يبين على األكثر، ويسجد بعد السالم ندبا، واملراد بالشك يف كالم املصنف ما قابل اليقني فيشمل 

ن الذمة عامرة يقينا فال تربأ إال بأمر متيقن، الوهم، فمن ظن أنه صلى أربعا وتوهم أنه صلى ثالثا فإنه يأيت برابعة؛ أل
وما ذكره املصنف من أن الشاك فيما صلى يبين على األقل ويسجد بعد السالم هو املشهور، ومقابله يسجد قبل 

السالم إذا شك أحدكم يف صالته فلم : "وبه أقول ملا يف املوطإ مع قوله صلى اهللا عليه وسلم: السالمقال ابن لبابة
وإمنا سجد  ١" صلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك ولينب على ما استيقن، مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم يدر كم

قبل السالم؛ ألن الركعة املشكوك فيها حيتمل أهنا األوىل أو الثانية فتصري الثالثة ثانية فتنقص السورة واجللوسوقال 
يف التوايل هل هو يف الرابعة أو يف الثالثة؟ حتقق سالمة  السجود بعد السالم حممول على أن الشك إمنا وقع: ابن عمر

الركعتني األوليني من النقص بأن حتقق قراءة السورة فيهما واجللوس بعدمها، وإال سجد قبل السالم الحتمال 
الزيادة والنقصان النقالب الركعات على تقدير وقوع الشك يف ترك سجدة أو ركوع من األوليني، أو حصل شك 

أن شك هل صلى ثالثا أم أربعا، وعلى تقدير أن ما صاله أربع أو ثالث هل قرأ السورة يف األوليني أم ال؟ مركب ب
وأتى برابعة تفسري ملا : إذا علمت أن قوله": تنبيه " فإنه يسجد قبل السالم؛ ألن النقص يراعى ولو مشكوكا فيه

إن قوله بىن على اليقني الذي هو الثالثة وصلى ما  :شك فيه، علمت أنه ال إشكال يف كالم املصنف، خالفا ملن قال
وأتى برابعة فهي رابعة يف اللفظ خامسة يف املعىن، وأجاب بعض عن هذا اإلشكال : شك فيه اليت هي الرابعة مث قال

  وأتى برابعة من زيادة الناسخ، وبعض بأنه حمض تكرار، وأجاب بعض؛: بأن قوله
  ـــــــ

  ".٢١٤"حديث " ١/٩٥"أخرجه مالك يف املوطأ  ١

ألنه عطف تفسري وهو أحسن، وعلم من تفسرينا الشك مبا قابل اليقني دفع اإلشكال يف كالمه من جهة املعىن، وهو 
بىن على اليقني مفهومه أنه ال يبين على الظن، ظاهر قوله وصلى ما شك فيه أنه ال يصلي ما ظن فعله، وال : أن قوله

عه بأنه ليس املراد بالشك التردد على السواء بل ما قابل اليقني فيدخل فيه شك أن هذا تدافع، وقد علمت اندفا
إن كان إماما أو فذا إال أن يكون كثريا فتبطل " سجد بعد السالم"عن كونه يف الصالة " ومن تكلم ساهيا"الظن

مه، ولو قل أو وجب صالته، وأما املأموم فيحمله عنه اإلمام، واحترز بقوله ساهيا عن املعتمد فتبطل صالته بكال
كالكالم إلنقاذ أعمى، أو إلجابة املصطفى عليه السالم على فرض وقوعه على ظاهر كالم خليل، إال ما كان 

إلصالحها فال تبطل به إال أن يكثر يف نفسه، وهو ما يعده العرف كثريا ولو توقف اإلصالح عليه، ومثال الكالم 
مال صالته، مث يشك هل كملت أم ال؟ وتعذر عليه التسبيح فسأل من إلصالح الصالة أن يسلم من اثنتني معتقدا ك

خلفه هل كمل الصالة أم ال؟ وال سجود يف هذا الكالم؛ ألنه عمد وإن سجد لزيادة السالم؛ ألنه وقع منه سهوا، 



يت أنه صلى اهللا عليه وسلم سلم من اثنتني يف إحدى صال: والدليل على ما قاله املصنف حديث ذي اليدين وهو
أنسيت يا رسول اهللا أم قصرت الصالة بالرفع على الفاعلية؟ فقال له النيب صلى اهللا : العشاء فقال له ذو اليدين

قال ١نعم، فقام وكمل صالته: ؟ فقالوا" أحق ما يقول ذو اليدين: "، فالتفت فقال" مل أنس ومل تقصر: "عليه وسلم
أن ذلك كان قبل حترمي الكالم، ألنا : ال يقال. وسلم تكلم مث قالوموضع الدليل منه أنه صلى اهللا عليه : الفاكهاين
إن حترمي الكالم كان مبكة وقصة ذي اليدين كانت مبكة أيضا قاله عبد الوهاب، وتقدم الرد على من ادعى : نقول

ذلك  النسخ أيضا بأن راوي هذا احلديث أبو هريرة وهو متأخر إسالما، وقولنا يسلم معتقدا لإلمتام، وشك بعد
فسأل احترازا عما لو شك قبل سالمه فإنه ال جيوز له السؤال كما ال جيوز له السالم، بل جيب عليه أن يبين على 

يقينه، فلو سلم أو سأل يف حال شكه بطلت صالته، واحلاصل أن من عنده شك يف إمتام صالته قبل السالم أو 
ا تربأ به ذمته، وال جيوز له السؤال بالكالم وال عرض له الشك بعد سالمه مع اعتقاد كماله جيب عليه فعل م

السالم، وإال بطلت صالته، إال اإلمام يسلم على يقني، مث حيصل له الشك من كالم املأمومني فيجوز له السؤال 
  بالكالم إذا تعذر عليه الوصول إىل العلم حبيث ال حيصل بإشارة وال تسبيحـــــــ

  ".٢١٠"يث حد" ١/٩٣"أخرجه مالك يف املوطأ  ١

وكان : من قال بعد صالة ركعتني السالم فقط سهوا، مث ذكر وكمل صالته سجد بعد السالم، الربزيل: فرع 
شيخنا اإلمام يفيت بأنه يرجع بإحرام أي ويسجد، ومسعت يف املذكرات أنه ال سجود عليه وال إحرام؛ ألن السالم 

ومثله لو " سلم وال سجود عليه"وتفكر قليال " سلم أم مل يسلم"بعد إمتام صالته " ومن مل يدر"اسم من أمسائه تعاىل 
شك هل سها عن شيء أو مل يسه، وتفكر قليال مث تبني عدم سهوه، وحمل عدم السجود حيث كان قريبا، ومل 

ينحرف عن القبلة ومل يفارق مكانه، فإن احنرف عنها سجد وإن طال زمن تفكره بأن توسط، ومثله لو فارق مكانه 
حرام وتشهد وسلم وسجد بعد السالم، فإن طال جدا بطلت صالته، وإمنا مل يسجد يف كالم املصنف ألن بىن بإ

سالمه إما واقع يف حمله أو خارج الصالة وكالمها ال يسجد له، وملا كان البناء على اليقني إمنا هو يف غري املستنكح 
أي يعرض " فليله عنه"يف الصالة " شك يف السهوال"أي كثر " ومن استنكحه: "كما قدمنا ذكره حمترزه هنا بقوله

؛ ألنه من الشيطان وداؤه كالنفس اإلعراض عنه، وخمالفته خبالف غري املستنكح "وال إصالح عليه"عنه وجوبا 
يصلح ويسجد، فلو بىن املستنكح على األقل ومل يله عنه مل تبطل صالته، ولو عامدا كما قال احلطاب يف شرح 

ن األصل البناء على اليقني، وإمنا سقط عن املستنكح ختفيفا عنه فإذا أصلح فعل األصل، وال خليل، ولعل وجهه أ
أخرجوا من عمومه املستنكح فإنه جيب عليه البناء على األكثر وال : الشك يف النقصان كتحققه؛ ألنا نقول: يقال

وسوس يبين على أول خاطريه، فإن أن امل: يبين على أول خاطريه، خالفا البن احلاجب وبعض القرويني يف قوهلم
سبق له خاطر بأن صالته متت، مث قيل له إهنا مل تتم فإنه يبين على أهنا متت، وعكسه والذي عليه خليل واملدونة ما 
ذكره املصنف ووجهه أن املستنكح مل ينضبط له خاطر أول من غريه كما يشهد بذلك الوجدان، إذا الشاك متردد 

أي املستنكح " ولكن عليه: "، وملا كان يتوهم من عدم إصالح املستنكح عدم سجوده قالبني أمرين يف زمن واحد
إمنا يسجد قبل : استحبابا؛ ألنه إىل الزيادة أقرب هكذا قاله ابن القاسم، وقال أشهب" أن يسجد بعد السالم"

ارع هلى كعلم وخشي، فلما دخل فليله اهلاء منه مفتوحة؛ ألنه مض: قوله" تنبيه " السالم واملعتمد كالم ابن القاسم
اجلازم حذفت ألفه وبقيت الفتحة دليال عليها، كما يف سائر األفعال املعتلة تبقى حركة ما قبل حرف العلة بعد 
حذفه، ومعىن اإلهلاء اإلعراض عنه وعدم العمل مبقتضاه حبيث يأيت مبا شك يف عدم اإلتيان به، مث فسر حقيقة 

  أي" الذي يكثر ذلك"ملستنكح أي ا" وهو: "املستنكح بقوله



ال "احلال أنه " أن يكون سها زاد أو نقص و"أي زمنا كثريا " يشك كثريا"أي املستنكح، وذلك بأن " منه"الشك 
بشيء يبين عليه هذا هو معىن االستنكاح، وفسر ابن عمر الكثرة بأن يطرأ عليه يف كل وضوء ويف كل صالة " يوقن

فظهر يل : ما لو كان ال حيصل له إال بعد يوم أو يومني فليس مبستنكحوقال األجهوريأو يف اليوم مرتني أو مرة، وأ
أن الذي ينبغي أن جيري يف مسألة الشك ما جرى يف مسألة السلس، فإذا زاد من إتيانه على زمن عدم إتيانه أو 

ت الذي حيصل فيه، بل املراد تساويا فهو مستنكح، وإن قل زمن إتيانه فليس مبستنكح، وليس املراد بزمن إتيانه الوق
األيام اليت يأيت فيها ولو مرة فقط، فإذا أتاه يوما وانقطع يوما وهكذا أو أتاه يومني وينقطع الثالث وهكذا كان 
مستنكحا، وأما لو أتاه يوما وانقطع عنه يومني فليس مبستنكح، بل الذي تقتضيه احلنفية السمحة أي الشريعة 

شق معه الوضوء يف الشك يف الوضوء، ويف الصالة ما تشق معه الصالة، ألنه ال يلفق السهلة أن االستنكاح ما ي
ولكن عليه أن يسجد بعد : مكرر مع قوله" فليسجد بعد السالم فقط: "شك الوضوء إىل الشك يف الصالة، وقوله

قال بعض شراح " يهتنب"وال يوقن تكرار يف املعىن مع قوله يشك؛ ألن الذي يشك ال يوقن: السالم، كما أن قوله
هذا الكتاب يف كالمه تقدمي التصديق على التصور والواجب عكسه، وذلك ألنه حكم على املستنكح بأنه جيب 

عليه أن يلهى عنه قبل أن يتصور، وأحسن ما جياب به يف مثل هذا اإلشكال أنا ال نسلم أن فيه تقدمي التصديق على 
وير للغري ال على التصور، والواجب تقدميه على التصديق هو التصور ال التصور، وإمنا فيه تقدمي التصديق على التص

التصوير، وال شك أن املصنف كان متصورا للمستنكح قبل حكمه عليه بأن يلهى عنه فال اعتراض على املصنفوملا 
املصلي " وإذا أيقن: "فرغ من الكالم على الشاك بقسميه غري املستنكح واملستنكح شرع يف الساهي بقسميه بقوله

باإلتيان باملنسي بأن تذكر يف " سجد بعد إصالح صالته"بأن تذكر أنه زاد أو نقص فإن مل يكثر ذلك منه " بالسهو"
تشهده أنه نسي ركوعا أو سجودا من أواله أو ثانيته، فيجب عليه اإلتيان به على حنو ما بيناه سابقا، ويسجد بعد 

اد ركعة أو سجودا قبل السالم إن تذكر بعد متام صالته وقبل سالمه أن السالم، ألن معه حمض زيادة إن تيقن أنه ز
سجد بعد إصالح صالته : نقص السورة أو تكبريتني أو لفظ تشهد مع جلوسه أو بدونه كما قدمنا، فقول املصنف

  إحالة على ما قدمه من أن حمض الزيادة يسجد هلا بعد السالم، وغريها يسجد

بأن يأيت مبا تيقن نسيانه " أصلح صالته"تفسري لقوله كثر " منه فهو يعتريه كثريا"لسهو ا" فإن كثر ذلك. "هلا قبله
ملا فيه من املشقة، وسواء كان السهو بزيادة أو نقص، وحمل اإلصالح إذا متكن " ومل يسجد لسهوه"وعدم اإلتيان به 

ا مل ينحن ويضع يديه على ركبتيه، منه، وذلك فيه تفصيل بني السنن والفرائض، فاملنسي إن كان سورة أتى هبا م
ومثلها السر واجلهر وتكبري العيد، وإال فاتت وال سجود على املستنكح، ومثل ذلك السهو عن اجللوس الوسط 
فإنه يأيت به ما مل يفارق األرض بيديه وركبتيه كما يأيت، وأما لو كان السهو عنه فرضا كركوع أو سجود فيكفيه 

تنبيهات " ن مل يعقد ركوع الركعة الوالية للمنسي منها لبطالهنا وال سجود على املستنكحإصالحه اإلتيان به وحده إ
ومن مل يدر إخل، وشاك : شاك غري مستنكح وأشار إليه أوال بقوله: علم من كالم املصنف أربعة أقسام: األول " 

يسجد وال يصلح، وساه غري  ومن استنكحه الشك إخل، فاألول يصلح ويسجد، والثاين: مستنكح وأشار إليه بقوله
مستنكح وهذا كالشاك غري املستنكح يصلح ويسجد، والرابع الساهي املستنكح وهو عكس الشاك املستنكح؛ ألن 

األول يصلح فقط، والثاين يسجد فقط، وغري املستنكح يصلح ويسجد مطلقا، والتفرقة يف املستنكح، والفرق بني 
منه من نقص أو زيادة سواء كان مستنكحا أم ال، والشاك بقسميه ال الساهي والشاك أن الساهي يضبط ما وقع 

مل يتكلم املصنف على حكم ما لو خالف املستنكح للسهو وسجد، ونظر فيه األجهوري : يضبط ما يصدر منهالثاين 
دا أو ولو سجد لسهوه يف هذه احلالة، وكان سجوده قبل السالم فهل تبطل صالته به إن فعله عم: رمحه اهللا بقوله



جهال أم ال؟ مراعاة ملن يقول أنه يسجد وهذا واضح إذا أصلح ما سها عنه، وأما إن مل يصلح فإنه يكون مبنزلة 
التارك له وهو من مل يستنكحه السهو فيجري فيه حكمه، فإن كان فرضا فال بد من اإلتيان به أو بركعة إن فات 

السهو ال سجود عليه، ولو تعذر عليه تدارك ما نسيه من تداركه، وإن كان سنة فال شيء عليه؛ ألن من استنكحه 
السنن، ويظهر يل أنه لو خالف وسجد للسهو املستنكح ومل تبطل صالته، ولو تعمد السجود قبل السالم باألوىل من 
عدم بطالن من استنكحه الشك إذا خالف ما وجب عليه، وأصلح بأن بىن على األقل وزاد ركعة مثال فإنه ال شك 

الفرق بني السهو والنسيان أن السهو الذهول عن : ة زيادة السجود عن زيادة ركعة كاملة وحررهالثالث يف خف
السهو : قال صاحب شرح املواقف. الشيء تقدم له ذكر أم ال، والنسيان الذهول عن الشيء بعد ذكره فهو أخص

  زوال املعلوم من

نها ومن احلافظة، وقد قدمنا الفرق بني الشاك والساهي بعد القوة املدركة مع بقائه يف احلافظة، والنسيان زواله م
من رباعية أو ثالثية " من اثنتني"أي تزحزح وهم للقيام " ومن قام " ضبط األول دون الثاين فإنه يتذكر ما سها عنه

شهد مجيعا فإذا رجع ت" ما مل يفارق األرض بيديه وركبتيه"للجلوس عند تذكره سريعا " سهوا رجع"ناس للجلوس 
كمل صالته وال سجود عليه ليسارة ما حصل منه، فلو مل يرجع عمدا بطلت صالته على املشهور، وقيل ال تبطل 
على اخلالف يف تارك السنة عمدا، فحكم الرجوع الوجوب على األول والسنية على الثاين، وأما لو متادى على 

، فإن ترك السجود وطال زمن الترك بطلت صالته القيام ومل يرجع سهوا مل تبطل صالته، وإمنا يسجد قبل السالم
اجللوس ومطلق التشهد وخصوص اللفظ بناء على سنيته، ومحلنا الكالم على : لترك القبلي املترتب عن ثالث سنن

ورجع تارك اجللوس األول إن مل : من قام من اثنتني تاركا للجلوس، ومن الزمه ترك التشهد تبعا خلليل حيث قال
يديه وركبتيه وال سجود وإال فال، لالحتراز عما لو جلس وقام ناسيا التشهد فال يرجع له كما قاله يفارق األرض ب
لو جلس اجللسة الوسطى ونسي التشهد فلم يذكره حىت هنض فإنه يتمادى وال سجود يف تركه : الفاكهاين ولفظه

صالته إذا رجع للجلوس، قاله يف  كالتسبيح، فإن رجع للتشهد بعد هنوضه للقيام مل تبطل صالته، كما ال تبطل
للجلوس " ومل يرجع"على القيام وجوبا لتلبسه بفرض " متادى"أي األرض بيديه وركبتيه " فإذا فارقها. "التحقيق

وال تبطل إن رجع، : قال خليل. فلو خالف ورجع مل تبطل صالته" وسجد قبل السالم"الذي هو سنة وكمل صالته 
الرجوع، وإذا رجع فال ينهض حىت يتشهد؛ ألن رجوعه معتد به عند ابن القاسم ولو استقل مراعاة ملن يقول ب

وينقلب سجوده القبلي بعديا، فلو ترك التشهد عمدا بعد رجوعه بطلت صالته على كالم ابن القاسم ال على كالم 
" تنبيهات " اجلهلأشهب؟ وإذا كان إماما تبعه مأمومه يف املسائل الثالث، فلو مل يتبعه بطلت صالته مع العمد و

من رباعية أو ثالثية؛ ألهنما اللتان يتشهد يف وسطهما، ولإلشارة إىل أن النافلة إذا قام : محلنا القيام من اثنتني: األول 
منها بعد اثنتني من غري جلوس يرجع، ولو استقل قائما إال أن يعقد الثالثة برفع الرأس من ركوعهما، وإال كملها 

ظاهر كالمه كخليل أنه ال يرجع بعد مفارقة : م، واقتصر عليه خليل وقيل بعدهالثاين أربعا وسجد قبل السال
اإلصالح : من استنكحه السهو يصلح، ألنا نقول: األرض بيديه وركبتيه ولو كان مستنكحا للسهو، وال يقال

  مشروط بإمكان التدارك،

 يرجع منه لسنة، وقيد بعض الشيوخ عدم وبعد مفارقة األرض بيديه وركبتيه فاته اجللوس لتلبسه بالفرض وال
قد قدمنا عن خليل أن الصالة : الرجوع بعد االستقالل بغري املستنكح، وحرر املسألة فإن الفقه نقلي ال عقليالثالث 

ال تبطل بالرجوع بعد االستقالل، وهو مقيد مبا إذا كان الرجوع قبل متام قراءة الفاحتة، وإال بطلت الصالة 



يف رجوعه إبطال ركن، ونظر األجهوري يف القراءة، والذي يظهر كما قدمنا أن املراد الفاحتة؛ ألهنا  بالرجوع؛ ألن
وقع التوقف من بعض املشايخ يف حنو السورة إذا رجع هلا بعد : اليت تقرأ بعد القيام من اثنتني وحرر املسألةالرابع 

وس جبامع أن كال يفوت الشروع يف الركن الذي االحنناء أو السر أو اجلهر، فهل يصح قياس ما ذكر على اجلل
بعده؟ فبعض مسعنا منه عدم بطالن صالة من رجع لنحو السورة بعد احننائه، قياسا على عدم بطالن من رجع 

يقوم من عدم رجوع من : قال بعض املشايخ: للجلوس بعد استقالله قائما، وحرر املسألة فإن الفقه نقلياخلامس 
كبتيه تاركا للجلوس، ومن نسي السورة حىت احنىن، أن ناسي املضمضة واالستنشاق ال يرجع فارق األرض بيديه ور

هلما بعد شروعه يف غسل وجهه بل يتمادى ويفعلهما بعد فراغه، وحيمل قول مالك يف املوطإ بالرجوع على غري 
ث فإنه يتمادى وال يقطعها للمؤذن، الناسي، وأن اإلمام إذا شرع يف اخلطبة بعد فراغ املؤذن الثاين العتقاد أنه الثال

الثالث وهو الصواب قال ذلك األجهوري يف شرح خليلوملا فرغ من الكالم على أحكام السهو شرع يف الكالم 
ولو " مىت ما ذكرها"وجوبا " صالها"نسيها من إحدى اخلمس " ومن ذكر صالة: "على صفة قضاء الفوائت فقال

من نام عن : "مجعة حيث حتقق تركها، أو ظنه لقوله صلى اهللا عليه وسلمعند طلوع الشمس أو غروهبا أو خطبة 
وما يف احلديث  ٢" فكفارهتا أن يصليها إذا ذكرها: "ويف مسلم ١" صالة أو نسيها فليفعلها إذا ذكرها فذلك وقتها

مرفوع عن النائم خرج خمرج الغالب، فال ينايف أن متعمد الترك جيب عليه القضاء يف أي وقت باألوىل؛ ألن القلم 
والساهي خبالف املتعمد فإن امتنع من صالهتا فإنه جيرب على فعلها، واختلف هل يقتل إذا عاند يف فعلها؟ فقيل يقتل، 

  وقيل ال، والذي اقتصر عليه
  ـــــــ

من نام عن صالة أو نسيها فليلها إذا "بلفظ " ٣٠٨٦"حديث " ٠٥/٤٠٩"أخرجه أبو يعلى يف مسنده : صحيح ١
أخرجه مسلم، كتاب املساجد، باب قضاء الصالة الفائتة : صحيح ٢واحلديث مبعناه يف الصحيحني" اذكره

  ".٦٨٤"واستحباب تعجيل قضائها، حديث 

وقيدنا مبحققة الترك أو املظنونة؛ ألن املشكوك يف تركها وعدمه . خليل عدم قتله بالفائتة فإنه ال فائتة على األصح
ن يتوقى الفاعل أوقات النهي وجوبا يف هني احلرمة وندبا يف هني الكراهة، وأما على السواء جيب قضاؤها، ولك

قد تقدم أن نقص الفرائض ولو : الوهم والتجويز العقلي فال جيب هبما وال يندب قضاء كما قاله احلطاب، وال يقال
اخلطاب به، وما هنا مل يتحقق املتقدم يف الفرض احملقق : املوهوم كاحملقق فأوىل الفرض الكامل املوهوم، ألنا نقول

خطاب فافهم، ومن هنا علم خطأ بعض املطاوعة يف قوهلم بقضاء صالة زمن من الصبا أو مدة البطن، ويسموهنا 
" ما فاتته " أي صفة " على حنو " صالة وهو جهل منهم، ويفوت اإلنسان به ثواب النفل، ويطلب منه أن يصليها

نوت يف صبح وتطويل قراءة، وقراءة بسورة يف الثنائية وأوليت غريها، واستثنوا من سر أو جهر أو قصر أو إمتام، وق
من كالم املصنف من فاتته صالة املرض وقضاها يف الصحة فيجب عليه القيام، ولو كان فرضه اجللوس يف املرض 

فاتته مع وعكسه من فاتته يف الصحة يقضيها ولو من جلوس، أو . وإن خف معذور انتقل لألعلى: لقول خليل
القدرة على الوضوء ومل يقضها إال مع القدرة على التيمم، والضابط أن املعترب حال الفعل سواء كان أعلى من 

بيان ملا، " أعاد ما كان يف وقته مما صلى بعدها"إن كان ذكرها بعد فعل صالة حاضرة " مث " الفوائت أو عكسه
أن : لذا ذكر الضمري، والضمري يف بعدها على املنسية، واملعىنوالضمري يف وقته عائد على ما الواقعة على الفرض و

من صلى فريضة يف وقتها احلاضر، مث بعد فراغها فائتة جيب تقدميها عليها عند ذكرها وهي مخس أو أربع صلوات، 
ل فإنه يستحب له بعد صالة تلك الفائتة إعادة تلك احلاضرة اليت كان صالها ما دام وقتها ولو الضروري حلصو



ما كان يف وقته عما فاته وقته فال يعاد، مثل ذلك أن ينسى املغرب ومل يذكرها حىت صلى : الترتيب، واحترز بقوله
الصبح فإنه يصلي املغرب ويعيد الصبح إذا كان التذكري قبل طلوع الشمس لبقاء وقتها، وال يعيد العشاء لفوات 

املغرب فقط، وإذا كان هذا املعيد إماما ففي إعادة مأمومه وقتها، وإن مل يذكر املغرب إال بعد طلوع الشمس صلى 
: ال إعادة فينبغي أن يكون هو الراجح، وإن قال بعضهم: صالته خالف الذي رجع إليه مالك، وقال ابن القاسم

ة واختاره اللخمي وطائفة، وقيدنا الفائت. الراجح اإلعادة؛ ألنه ال يعادل ما رجع إليه مالك وقال به ابن القاسم
باليسرية لالحتراز عما لو صلى حاضرة مث ذكر فائتة كثرية وهي ست أو مخس فإن احلاضرة تقدم عليها عند 

  ذكرها، فال

قال خليل يف . قد علمت أن املراد بالوقت هنا ما يشمل الضروري" تنبيه " يتأتى إعادة احلاضرة بعد قضائها فافهم
عاد بوقت الضروري، وهذا خبالف إعادة الصالة بعد صالهتا فإن خالف ولو عمدا أ: يسري الفوائت مع احلاضرة

بثوب جنس على جهة السهو أو العجز، فإن الوقت الذي تعاد فيه هو املختار، ويفرق بني اإلعادة للنجاسة وبني 
اإلعادة للترتيب بتأكد الترتيب على إزالة النجاسة، بدليل تقدمي الفائتة اليسرية على احلاضرة وإن خاف خروج 

وهي ما زاد على صالة يوم وليلة، " عليه صلوات كثرية"ترتب " ومن " قت احلاضرة، وبالعفو عن يسري النجاسةو
أي يف كل كما هو يف بعض " بكل"وجوبا فورا " صالها. "وقيل أو ساوامها سواء كانت منسية أو متروكة عمدا

مجعة، وهذا حيث كانت حمققة الترك أو  أو خطبة" وقت من ليل أو هنار وعند طلوع الشمس وعند غروهبا"النسخ 
مظنونته، وأما لو تردد فيها على السواء، فيتوقى أوقات النهي وجوبا يف هني احلرمة وندبا يف هني الكراهة كما 

من ذكر إخل فإنه يشمل الواحدة : قدمناه، ونقله صاحب اإلرشاد، وإمنا ذكر املصنف هذا وإن فهم من قوله سابقا
إنه ال يصلي عند طلوع الشمس إال صبح يومه وعند غروهبا إال عصر يومه، : أيب حنيفة يف قوله واألكثر للرد على

جيب عليه القضاء " و"فذلك وقتها: ودليلنا عموم من نسي صالة أو نام عنها فليصلها مىت ما ذكرها إىل أن قال
: ال الصحة ملا مر من أن املعتربولو يف حال املرض الذي يصلي فيه من جلوس، ولو فاتته يف ح" كيفما تيسر له"

كيفما تيسر له أنه جيب عليه شغل زمانه بالقضاء، وإمنا يوسع له يف : حال الفعل ال حال الوجوب، وأشعر قوله
ومن عليه صلوات كثرية أمر أن يصليها مىت قدر : الضرورات اليت ال غىن له عنها، كما يدل عليه قول املدونة

أو هنار دون أن يضيع ما ال بد منه من حوائج دنياه من نفقة عياله وصغار أوالده  ووجد السبيل إىل ذلك يف ليل
الفقراء أو أبويه الفقراء، ويلحق بذلك درس العلم الواجب عليه والتمريض وإشراف القريب على ما يظهر، وحيرم 

النوافل دوهنا كركعيت عليه صلوات النفل قبل قضاء ما عليه إال الصالة املسنونة كالعيد والكسوف وما خف من 
واحلاصل . الفجر والشفع التصاهلما بالوتر ال ما كثر كقيام رمضان فال يفعله، فإن فعله أمث من وجه وأجر من وجه

خيرج من احلرمة وال يعد مفرطا بصالة يومني يف كل : أنه ال خيرج من إمث التأخري إال بفعل ما قدمناه، وقول من قال
  خص نفسه يف عمل إجارة الزمة وهي الوجيبة أو املشاهرة مع نقد األجرة،لو أجر ش" فرع " يوم ضعيف

مث أقر أن عليه منسيات مينعه قضاؤها عن العمل مل يقبل منه كإقرار من رهن عبدا أو باعه أنه لغريه، أو أنه كان 
يف حكم ترتيب الفائتة مع وملا بني أن الفائتة جيب قضاؤها فورا على ما بينا شرع . أعتقه قبل رهنه للتهمة يف اجلميع

أو قدر صالة يوم وليلة " أقل من صالة يوم وليلة"وهي ما كانت " يسرية"أي الفوائت " وإن كانت: "احلاضرة بقوله
وقت ما هو يف "أي خاف فوات " وإن فات. "وجوبا قبل الصالة احلاضرة سواء اتسع الوقت أم ال بل" بدأ هبن"

ويسريها مع حاضرة وإن خرج وقتها، وهل أربع أو مخس خالف؟ فإذا  :قال خليل عاطفا على الواجب" وقته



خالف وقدم احلاضرة على يسري الفوائت ولو عامدا صحت، ولكن يستحب له إعادة احلاضرة بعد فعل الفائتة ولو 
ن فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، ويف إعادة مأموميه خالف، وقدمنا بيا: يف وقتها الضروريقال خليل 

الراجح وأشعر التقييد باإلعادة يف الوقت أن الترتيب بني الفائتة اليسرية واحلاضرة ليس بشرط، وإن وجب مع 
الذكر، ويدخل يف الفائتة اليسرية ما لو كان عليه الظهر والعصر أو املغرب والعشاء ومل يبق من الوقت إال ما يسع 

وقدم احلاضرة صحت مع اإلمث يف العمد دون النسيان، وال  األخرية، فيجب تقدمي األوىل على الثانية، فإن خالف
بأن زادت على صالة يوم وليلة أو " إن كثرت"مفهوم اليسرية أن الفوائت " و"يتأتى هنا إعادة خلروج الوقت

من احلاضرة، فإن اتسع وقت احلاضرة قدم الفائتة، وإن " بدأ مبا خياف فوات وقته"ساوت على اخلالف يف يسريها 
قت احلاضرة عن فعل الفائتة واحلاضرة قدم احلاضرة، هذا ما ارتضاه املصنف تبعا لبعض أهل املذهب، ضاق و

أن احلاضرة تقدم على كثري الفوائت مطلقا ولو اتسع الوقت، لكن : والذي ارتضاه خليل وشراحه وهو املعتمد
الدخول يف صالة حاضرة شرع  وجوبا عند ضيق الوقت وندبا عند اتساعه، ولو قدم حكم من ذكر الفوائت قبل

املذكورة فيها " ومن ذكر صالة يف صالة فسدت هذه: "يف حكم من ذكر صالة وهو متلبس بصالة حاضرة فقال
مبجرد ذكرها إن كانتا حاضرتني، وأما لو كانت املذكورة فائتة بأن خرج وقتها مل تفسد املذكور فيها إال إن " عليه"

املصنف بالفساد من غري تقييد بإفساده، أن املراد ذكر حاضرة يف حاضرة؛ ألن  أفسدها، ولكن املتبادر من تعبري
الترتيب بني احلاضرتني واجب مع الذكر والقدرة على جهة الشرطية، خبالف الترتيب بني الفوائت يف أنفسها أو مع 

سرية أو كثرية، وأما احلاضرة فإنه غري شرط، بل جيب بني الفوائت يف أنفسها ال على وجه الشرطية سواء كانت ي
  ترتيبها مع

احلاضرة فيجب يف اليسرية ال على وجه الشرطية، وأما مع الكثرية فعند خليل يقدم احلاضرة مطلقا، وعند املصنف 
وجب قضاء : قال خليل مشريا إىل مجيع ما سبق. التفصيل بني ضيق الوقت فتقدم احلاضرة واتساعه فتقدم الفائتة

تيب حاضرتني شرطا، والفوائت يف أنفسها ويسريها مع حاضرة وإن خرج وقتها، وهل فائتة مطلقا، ومع ذكر تر
أربع أو مخس خالف؟ فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، والفرق بني الوجوب الشرطي وغري الشرطي أن 

ثانية احلاضرة على الشرطي يلزم من عدمه العدم، خبالف غريه ال يلزم من عدمه العدم، وقيدنا بالذكر؛ ألنه لو قدم 
األوىل ناسيا، واستمر ناسيا حىت سلم صحت وتستحب اإلعادة فقط، وإن قدمها مع العمد بطلت، ومثل ذلك لو 

ذكرت األوىل يف أثناء الثانية، ألن املراد الذكر ابتداء أو يف األثناء، واملراد بالفساد البطالن؛ ألن معنامها واحد عند 
لبطالهناقال " يف الصالة أعادها"أي قهقه " ومن ضحك: "مبطالت الصالة فقال غري أيب حنيفةمث شرع يف مبحث

وبطلت بقهقهة عمدا أو سهوا أو غلبة ملنافاهتا للصالة لطلب اخلشوع فيها، وظاهر كالم املصنف كخليل : خليل
وهو ظاهر : زيلولو كان ضحكه فرحا مبا أعده اهللا له يف اآلخرة، وأفىت به بعض أهل تونس والقرويني، وقال الرب

املدونة، وصوب ابن ناجي صحة صالته معلال ذلك بعدم قصد اللعب، وأقول برد تعليل بطالن صالة الناسي 
واملغلوب، فلعل الصواب إطالق املصنف وخليل واملدونة، نعم يظهر صحة من به سلس القهقهة كلما دخل يف 

احلدس كلما توضأ، خبالف من عادته كلما صام يشتد الصالة، وال يستطيع تركها بوجه، كما قالوه يف معتاد سلس 
عطشه املوجب للفطر، وال يستطيع اإلمساك بوجه، فإنه يسقط عنه الصوم؛ ألن شرطه اإلطاقة، ولعل الفرق بينه 

وبني سلس القهقهة أن األكل والشرب مناف حلقيقة الصوم، واحلدث شرطوا فيه اخلروج على وجه الصحة ال ما 
لس فال ينتقض كما قدمنا، وظاهر قول املصنف أعادها إماما أو فذا وهو كذلك، ويقطع من خرج باملرض كالس

خلف اإلمام، ووقع البن القاسم يف العتبية وحنوه يف املوازية أن اإلمام يستخلف يف الغلبة والنسيان، ويرجع مأموما 



أبدا مراعاة قول من يقول بالصحة من على صالة باطلة، وجيب عليه إعادهتا، ولعل وجه رجوعه مأموما مع اإلعادة 
ما الفرق بني القهقهة نسيانا تبطل الصالة دون الكالم النسيان؟ : الغلبة والنسيان، وإن كان ضعيفافإن قيل 

شدة منافاهتا للخشوع خبالف الكالم أال ترى أنه عهد عمده يف الصالة إلصالحها حىت منه صلى اهللا عليه : فاجلواب
  وسلم،

؛ "الوضوء"من قهقهة يف صالته " ومل يعد: "قهقهة تنقض الوضوء عند بعض األئمة ال عند إمامنا قالوملا كانت ال
الضاحك " وإن كان"ألن الناقض عندنا إما حدث أو سبب أو ردة أو شك يف حدث، وهي ليست من ذلك 

ته بعد سالم إمامه أبدا صال" وأعاد. "ندبا على صالة باطلة: وجوبا حلق إمامه، وقيل" مع إمام متادى"بالقهقهة 
وبطلت بقهقهة ومتادى : لبطالهنا، وحمل التمادي على املأموم يف ضحكه غلبة أو سهوا مل يقدر على التركقال خليل

املأموم إن مل يقدر على الترك بشرع اتساع الوقت، ومل تكن صالة مجعة، ومل يلزم على متاديه ضحك بعض 
وال " إحدى مساجني اإلمام نبه على مجيع ذلك األجهوري يف شرح خليل املأمومني، وإال قطعت يف اجلميع، وهذه

وهو حتريك الشفتني من غري تصويت، ومعىن ال شيء عليه ال سجود " يف التبسم"أي املصلي ولو فذا " شيء عليه 
وسط يف عليه يف السهو، وال بطالن يف العمد أو اجلهل غري العمد مكروه، وإن كثر أبطلها ولو سهوا، وأما املت

حكم التبسم يف غري الصالة اجلواز وفيها الكراهة إال ": تنبيه " الكثري والقليل فيسجد لسهوه، وتبطل الصالة بعمده
أن يكثر فيحرم، وأما القهقهة فال نزاع يف حرمتها يف الصالة، وأما يف غري الصالة فحرام عند الصوفية ومكروهة 

؛ وألن الضحك مييت القلب "من ضحك يف الدنيا بكى يف اآلخرة: "عند الفقهاء لقوله صلى اهللا عليه وسلم
عجبت من ضاحك والنار وراءه، وعجبت من مسرور واملوت وراءه، ولعل : ويذهب بنور الوجه، وقال احلسن

" لو اطلع عليه الفقيه حلرمها، وإال فالصوفية من عظماء أهل الشرع: قول الصوفية حبرمتها ألمر يدركونه منها
واجلاهل " والعامد لذلك. "فإن وقع سهوا ومل يكثر سجد له بعد السالم" يف الصالة كالكالم " من الفم " والنفخ 
ولو قل منه، وال فرق بني أن يظهر منه حرف أم ال، وأما النفخ من األنف فال يبطل عمده " مفسد لصالته"حلكمه 

بثا، وإال جرى على األفعال الكثرية؛ ألنه وينبغي أن يقيد بأن ال يكون فعله ع: وال سجود لسهوهقال األجهوري
ليس من جنس أفعال الصالة، فإن كثر أبطلها، والدليل على ما قال املصنف ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  والظاهر رفعه؛ ألن مثل ١"النفخ يف الصالة كالكالم: "من قوله
  ـــــــ

  .مل أقف عليه ١

من نفخ من الصالة : "قال صلى اهللا عليه وسلم لرباح وهو ينفخ يف التراب هذا ال يقال من قبل الرأي، وأيضا قد
وغري ذلك كما روي، ومفهوم يف الصالة أن النفخ يف غريها ليس بكالم، فمن حلف ال يتكلم ال  ١" فقد تكلم

لصالة التنحنح يف ا: منها" فروع تشتد حاجة الطالب ملعرفتها " حينث بنفخه، أو حلف ليتكلمن ال يرب بنفخه
لضرورة ال يبطل عمده وال سجود يسجد، ولغري ضرورة قوالن املختار منهما عند اللخمي أنه ال يبطل الصالة، 

واملختار عدم اإلبطال به لغريها، ولكن قيده السنهوري مبا إذا فعله لغري ضرورة : واقتصر عليه خليل حيث قال
 قول خليل تبعا للخمي لغريها أو لغري حاجة متعلقة بالصالة، متعلقة بالصالة، وليس معناه أنه فعله عبثا، وإمنا معىن

فال ينايف أنه فعله حلاجة غري متعلقة هبا كإعالم أنه يف الصالة، وأما لو تنحنح عبثا عامدا يف صالته لبطلت وال وجه 
قال . ي أوجهظاهر كالم خليل ولو فعله عبثا حيث قل، ويظهر يل أن كالم السنهور: لعدم البطالن، وقال احلطاب



إن : قال الربزيل. التشهد يف الصالة" الفرع الثاين " وينبغي أن اجلشاء والتنخم كالتنحنح يف أحكامه: األجهوري
األنني " الفرع الثالث " فعله غلبة فمغتفر، وإن فعله سهوا سجد غري املأموم، وإن فعله عمدا أو جهال أبطل الصالة

الصالة به، ومثله البكاء إذا كان بال صوت حصل اختيارا أو غلبة كان للوجع يف الصالة، املذهب عدم بطالن 
لتخشع أو ال، إال أن يكثر اختيارا، وإال أبطل الصالة، وأما ما كان بصوت فإن كان اختيارا أبطل مطلقا، وأما غلبة 

ول ابن عطاء فإن كان خلشوع مل يبطل ولغري خشوع يبطل، وهذا التفصيل حيث مل يكثر وإال أبطل، هذا ملخص ق
البكاء املسموع إذا كان ال يتعلق بالصالة واخلشوع يلحق بالكالم، والدليل على ذلك ما يف الصحيح أن : اهللا

، وإن تردد الناس يف ٢"إن أبا بكر رجل إذا قام يف مقامك مل يسمع الناس من البكاء: "عائشة رضي اهللا عنها قالت
أن أبا : "رأوا أبا بكر قام مقام املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ويف مسلم البكاء هل هو من أيب بكر أو من الناس؟ ملا
واملراد ببكاء التخشع البكاء خلوف اهللا والدار اآلخرة، ووقع ٣"بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن ال ميلك دمعه

  التوقف من شيخ مشاخينا
  ـــــــ

جه البخاري، كتاب األذان باب أهل أخر: صحيح ٢"٣٠١٧"حديث " ٢/١٨٩"أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  ١
أخرجه مسلم، كتاب الصالة، باب استخالف اإلمام إذا : صحيح ٣"٦٧٩"العلم والفضل أحق باإلمامة، حديث 

  ".٤١٨"عرض له عذر من مرض، حديث 

 األجهوري يف البكاء سرورا ملا أعده اهللا للمؤمنني يف اآلخرة هل هو كالضحك قهقهة يف الصالة، فيكون الصواب
فيه البطالن به أم ال؟ انظر النص الصريح يف ذلك ويظهر البطالن به؛ ألنه إن مل يكن غلبة فيكون عبثا فتبطل به 

ومن : "الصالة، كما يؤخذ من الفرق بني القهقهة والكالم فيما مرمث شرع يف الكالم على من أخطأ القبلة فقال
ه عدال عارفا أو حمرابا مل يكن مبكة أو املدينة أو جامع بعد أن صلى جمتهدا يف جهتها أو مقلدا غري" أخطأ القبلة

أي تلك الفريضة يف وقتها " أعاد يف الوقت " عمرو بن العاص، واحلال أنه شرق أو غرب وكان اخلطأ بغري نسيان
وبطلت إن : قال خليل. االختياري على جهة االستحباب، واحترز باخلطأ عمن خالف القبلة عمدا فإن صالته تبطل

لفها وإن صادف، فإنه خمتص بالعمد كما قاله بعض شراح خليل كالتتائي والزرقاين، وقولنا يف اجملتهد إذا اجتهد خا
أو قلد غريه عدال عارفا احتراز من اجملتهد الذي حتري واختار جهة وصلى هلا، واملقلد الذي مل جيد من يقلدهوختري 

ومل يكن مبكة أو املدينة أو جامع عمرو لالحتراز عمن كان : ناجهة وصلى هلا فإنه ال إعادة على واحد منهما، وقول
يصلي هلؤالء وأخطأ، فإن صالته تبطل ويعيدها أبدا حيث تبني له اخلطأ، سواء كان يسريا أو كثريا، وسواء كان 

نة يصلي أعمى أو بصريا، هذا هو الذي يفيده كالمهم؛ ألن من مبكة إمنا يستقبل عني الكعبة وإن مبشقة، ومن باملدي
إىل حمرابه صلى اهللا عليه وسلم، ومثل مسجد املدينة سائر املساجد اليت صلى إليها عليه الصالة والسالم، فإن قبلتها 

مسامتة للكعبة فال يصلي إال إليها مع العلم بقبلتها، وال يصح االجتهاد يف تلك األماكن، وقبلة جامع عمرو جممع 
عد أن صلى يشعر بأن اخلطأ تبني بعد متام الصالة، وأما لو تبني يف أثنائها فأشار على مسامتتها للكعبة أيضا، وقولنا ب

وإن تبني خطأ بصالة قطع غري أعمى ومنحرف يسريا، وهو البصري املنحرف كثريا بأن شرق أو : إليه خليل بقوله
االستقبال عمدا مل تبطل غرب، وأما األعمى مطلقا، والبصري املنحرف يسريا فيستقبالنه ا وال يقطعان، فإن تركا 

أما لو مل يستقبالهنا فالصالة صحيحة فيهما يف اليسري : صالهتما خبالف البصري املنحرف كثرياولفظ األجهوري 
جعله البطالن لغري األعمى يف الكثري مرتبا على عدم االستقبال يقتضي أنه لو : باطلة لغري األعمى يف الكثري، وأقول

  قطع غري أعمى، دون أن: تصح صالته، وهو مقتضى قول خليلاستقبل بعد العلم باخلطأ 



بأن شرق أو غرب : يقول بطلت، ولعل وجهه عذره بعدم الدخول على اخلطأ وتلبسه بالصالة وحرر املسألةوقولنا
لالحتراز عن اخلطأ اليسري، فإنه ال تندب ألجله إعادة يف حق األعمى مطلقا وال البصري يف اليسري، وإمنا تندب يف 

حق البصري املنحرف كثريا؛ ألنه الذي يؤمر بالقطع عند تبني اخلطأ يف األثناء، خبالف من مل يؤمر بالقطع بل 
باالستقبال وهو األعمى مطلقا أو غريه يف اليسري، وفرضنا كالم املصنف فيمن حصل له اخلطأ بغري النسيان، وأما 

أبدا بال خالف، واملراد نسي إما مطلوبية االستقبال أو  وهو يعيد الناسي: من أخطأ ناسيا فأشار إليه خليل بقوله
نسي أن يستقبل جهة القبلة مع علمه بوجوب االستقبال يف الصورتني، وقيل يعيد يف الوقت واخلالف يف صالة 

  الفرض، وأما جاهل حكم االستقبال فيعيد صالته أبدا من غري خالف،
د يف الوقت قوال واحدا، ومن أخطأ لنسيان؟ ففيه خالف يف ما الفرق بني من أخطأ لغري نسيان يعي: فإن قيل 

أن الناسي عنده تفريط خبالف غريه قد فعل مقدوره من االجتهاد أو التقليد : اإلعادة أبدا أو يف الوقت، فاجلواب
ى من صل: للعدل العارف، مث تبني اخلطأ، وكالم املصنف يف قبلة االجتهاد والتخيري قال األجهوري يف شرح خليل

بواحد من مسجد مكة أو املدينة أو جامع عمرو بالفسطاط فتبني له اخلطأ فيها فإنه يقطع، ولو كان أعمى منحرفا 
يسريا، وإن تبني له اخلطأ بعدها فإنه يعيد أبدا، والظاهر أن سائر احملاريب الكائنة باملدينة لو صلى إليها كمحراب 

علم من كالم املصنف ومما ذكرنا وجوب استقبال ": تنبيه " مقباء حكمه حكم حمراب مسجده عليه الصالة والسال
وجيب على كل مكلف . القبلة وهو كذلك، إذ هو شرط يف صحة الصالة ولو سجدة تالوة لكن مع الذكر والقدرة

ال ق. أن يتعلم أدلة القبلة إن مل جيد من يقلده، واجملتهد ال يقلد غريه مع ظهور العالمات له ومتكنه من االستدالل
من جحد وجوب االستقبال فهو كافر يقتل بعد : القرايف يف شرح اجلالب، وابن عمر يف شرح هذا الكتاب

دليل القبلة بالنهار أن تستقبل ظلك : االستتابة إن مل يرجع، فإن رجع ترك، وقد اختلف يف أدلتها فقال ابن القاسم
  عند وقوفك قبل األخذ يف الزيادة فذلك قبلتك،

والذي ليس فيه أهلية االجتهاد، : وما قاله ابن القاسم ال جيري يف كل زمان، وقال األجهوري: اء قال بعض العلم
ومل جيد من يقلده ولو حمرابا صحيحا، فإنه جيب عليه أن جيعل املغرب يف صالته خلف ظهره، أو جيعل املشرق أمام 

  وجهه، وتصح صالته يف أي زمن؛

هو ال يضر عندنا، فيمن كان يف غري املساجد الثالثةومن مجلة العالمات ملن ألنه إن حصل له احنراف يكون يسريا، و
كان مصريا أن جيعل القطب خلف أذنه اليسرى، وإن كان بالعراق خلف أذنه اليمىن، وإن كان بالشام جيعله وراء 

من جهة املشرق، ظهره، وإن كان باليمن جيعله أمامه، فإنه إن فعل ذلك يكون مستقبال، فإن العراق مقابل ملصر 
والشام من جهة مشال مستقبل قبلة مصر، واليمن يف جنوبه، وقولنا إن كان غري جمتهد لقول خليل وال يقلد جمتهد 

غريه وال حمرابا إال ملصر وإن أعمى، وسأل عن األدلة، وقلد غريه مكلفا عارفا أو حمرابا، فإن مل جيد املقلد من يقلده 
هة تركن إليها نفسه ويصلي، وإن صلى لألربع جهات لكان فعله حسنا الختيار بعض أو ختري اجملتهد فإنه يتخري ج

الشيوخ له، وأما العاجز عن االستقبال بكل وجه كاملصلي يف حالة االلتحام أو من حتت هدم، فإنه يسقط عن 
وترا، وإمنا  االستقبال وتصح صالته كما تصح صالة املسافر سفر قصر على دابة النافلة جلهة سريها ولو كانت

أو " بثوب جنس"فريضة " من صلى"أي يعيد يف الوقت " وكذلك " أطلت يف ذلك لداعي احلاجة وإجحاف املصنف
متنجس مع عدم القدرة على إزالتها واتساع الوقت، وكانت تلك النجاسة غري معفو عنها، أو كان قادرا على 

فإنه يعيد يف الوقت أيضا، ملا تقدم من أن " لى مكان جنسع"صلى " أو. "إزالتها، لكن صلى ناسيا هلا حىت أمت صالته
إزالة النجاسة إمنا جتب مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان، وأما مع العمد والقدرة فالصالة باطلة وتعاد 



ب، إهنا سنة فتعاد يف الوقت ولو مع العمد والقدرة، فظاهر كالم املصنف حيتمل جريه على الوجو: أبدا، وقيل
وحيمل على ما ذكرنا من صالته عاجزا عن إزالة النجاسة أو ناسيا، وحيتمل أن يكون مشى على القول بأن إزالتها 

سنة، وال حيتاج إىل التقييد ملا تقدم من أن املصلي هبا عامدا على القول بالسنية إمنا يعيد يف الوقت، والوقت يف 
والصبح لطلوع الشمس، بناء على أهنا ال ضروري هلا ولألسفار الظهرين لالصفرار، ويف العشاءين لطلوع الفجر، 

أشعر قوله صلى أنه مل يتذكر النجاسة يف الثوب أو املكان إال بعد الفراغ من الصالة، " تنبيه " األعلى على مقابله
ة مبطل وسقوطها يف صال: قال خليل. وأما لو علم بذلك يف أثنائها لبطلت مبجرد علمها كما لو سقطت عليه فيها

كذكرها فيها ال قبلها، ولكن يقيد البطالن مبا إذا كانت غري معفو عنها، وكان قادرا على إزالتها بوجود املطلق 
واتساع الوقت، ومثل وجود املطلق الثوب أو املكان الطاهر فيصلي يف غريه بعد اإلحرام وال يكمل، ولو متكن من 

  طرح ما عليه أو حتوله

مبجرد الذكر على القول بوجوب إزالتها إال على القول بسنيتها، وال إن كان عاجزا عن  إىل موضع طاهر لبطالهنا
إزالتها أو معفوا عنها، وأما لو رآها يف ثوبه، وهم بقطعها فنسيها ومتادى فإنه يعيد أبدا، خبالف ما لو علم هبا قبل 

، وأما لو رآها يف ثوب إمامه لوجب ال قبلها: الدخول يف الصالة ونسيها وصلى فاملشهور صحة صالهتقال خليل 
عليه إعالمه إن قرب منه، وإذا بعد أعلمه بالكالم، وال جيوز للمأموم تبعيته بعد علمه بنجاسة ثوبه أو مكانه بل 
يستخلف اإلمام، ولو الذي أعلمه بالنجاسة حيث مل يتبعه بعد العلم يف شيء منها لبطالهنا عليه، هذا هو الذي 

ا من سجد أو جلس على جناسة ومل يعلم هبا إال بعد مفارقتها فقيل يقطع صالته وبه قال ابن رجحه ابن رشد، وأم
من علم يف صالته أنه شرق أو غرب قطع وابتدأ صالته بإقامته، وإن علم بعد الصالة : عرفة أخذا من قول املدونة

 صالته جناسة بعمامته بعد سقوطها يتم صالته متنحيا عنها، وأما من رأى يف: أعاد يف الوقت، وقال غري ابن عرفة
يقطع على املشهور، وجرى عليه ابن عرفة، وذهب بعض القرويني إىل أنه يتمادى ويعيد يف الوقت، وهذه فروع 

األوىل " من توضأ مباء جنس"أي يعيد يف الوقت " وكذلك " حسان قل أن جتدها جمموعة هكذا فاحرص عليها
لقليل الذي حلته جناسة ومل تغريه على قول ابن القاسم، سواء توضأ به عامدا كا" خمتلف يف جناسته: "متنجس لقوله

أو ناسيا، وبعد الوضوء ما أصابه من ثوب أو جسد، ولعل وجه اإلعادة يف الوقت على كالم املدونة البن القاسم 
إن : البن القاسمواملصنف مراعاة للخالف، وإال فهو متنجس على قوله، ومشى عليه املصنف فيما سبق؛ ألن النص 

مل جيد سواه تركه وتيمم، ومعىن مراعاة اخلالف أن القائل بالنجاسة يكتفي باإلعادة يف الوقت مراعاة لقول القائل 
بعدم جناسته، والقائل بالطهارة يقول باإلعادة يف الوقت مراعاة ملن يقول بالنجاسة، والذي يف شراح خليل أن 

وإذا استعمله ال إعادة عليه، : أصال على املشهورقال األجهوري يف شرح خليل املتوضئ هبذا املاء ال إعادة عليه 
قول العالمة األجهوري يف شرح خليل : وعلى مذهب املدونة والرسالة يعيد يف الوقت مراعاة للخالف، وأقول

ال؛ ألن بعدم إعادة مستعمله إن كان لنص صريح عن اإلمام أو غريه فال إشكال، وإن كان لظاهر كالم خليل ف
حكمه بعدم جناسته ال ينايف ندب إعادة الصالة يف الوقت كما قال يف الرسالة، فلعل األحوط كالم املدونة والرسالة 

  .من ندب اإلعادة يف الوقت

مبا يفارقه غالبا من طاهر كلنب " لونه أو طعمه أو رحيه"ولو ظنا غري قوي " مباء قد تغري"أو اغتسل " وأما من توضأ"
واستنجاءه؛ ألن احلدث وحكم اخلبث ال يرتفع إال باملطلق، وهو الباقي " أعاد صالته أبدا ووضوءه"ول أو جنس كب

على أوصاف خلقته غري مستخرج من نبات وال حيوان ال مبتغري لونا أو طعما أو رحيا، وال فرق يف اإلعادة بني 



لتيمم، وملا كان من متعلقات الصالة مجعها استعماله يف وقت الضرورة أو االختيار؛ ألن الواجب على من هو معه ا
املطر وحده والطني والظلمة وعرفة واملزدلفة : فتصلى إحدامها يف غري وقتها املعتاد هلا إما قبله أو بعده، وأسبابه ستة

أي سهل على وجه " ورخص: "والسفر واملرض وحكمه خمتلف، وبني كال يف حمله، فأشار إىل اجلمع ليلة املطر بقوله
الغزير الذي حيمل الناس على تغطية رءوسهم حبيث يشق " يف اجلمع بني املغرب والعشاء ليلة املطر"دب أو السنية الن

معه الوصول إىل املنازل، وال فرق بني الواقع أو املتوقع بقرائن األحوال، واختص اجلمع باملغرب والعشاء للمطر؛ 
إذا كان يوم مطر اجلمع بني املغرب والعشاء، وأيضا : ن السنةألهنما اللذان ورد هبما اخلرب، وهو قول أيب سلمة م

إمنا يفعالن يف الليل، وهو حمل الظلمة، وال يتوهم من لفظ الرخصة اإلباحة؛ ألن الرخصة قد تكون سنة وقد تكون 
األصل اجلمع ليلة املطر سنة ماضية، و: اجلمع ليلة املطر سنةوقول املدونة: مندوبة، ففي رواية ابن عبد احلكم

احلقيقة، وقد فعله صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء رضي اهللا تعاىل عنهم وفعلهم ال يطرأ عليه نسخ، وأحلق باملطر 
لكوهنا من ليايل " طني وظلمة"كل ليلة ذات " يف"أي رخص يف اجلمع بني املغرب والعشاء " وكذلك " الثلج والربد

ها ولو انضم هلا طني أو ريح شديد، وإمنا يطلب ذلك اجلمع يف حق آخر الشهر ال ظلمة الغيم هنارا، فال جيمح ألجل
أرباب املساجد الساكنة بغريها رفقا هبم يف حتصيل فضل اجلماعة هلم من غري مشقة زائدة بسبب ذهاهبم قبل شدة 

ن منزله خارج الظالم الالحقة هلم إن صربوا لغيبوبة الشفق، ولذلك ال جيمع أرباب املساجد املعتكفة هبا إال تبعا مل
عن املسجد كاجملاورين باألزهر املنقطعني به ال جيمعون إال تبعا لإلمام الذي منزله خارج عن املسجد، وأما لو كان 

تنبيهان " اإلمام من مجلتهم لوجب عليه استخالف من منزله خارج عن املسجد ويتأخر املعتكف يصلي مأموما تبعا
مث أتى املسجد فوجد اجلماعة يف صالة العشاء فإنه جيوز له الدخول  لو صلى شخص املغرب يف بيته: األول ". 

  معهم حيث يطمع يف إدراك ركعة ليحوز فضيلة اجلماعة،

ونية اإلمام اجلمع تقوم مقام نيته، وأما لو وجدهم فرغوا أو يف التشهد فال يدخل معهم ويؤخر العشاء للشفق، إال 
عوا أحد املساجد مكة أو املدينة أو بيت املقدس فإنه جيمع لنفسه أن يكون املسجد الذي دخله ووجد أهله قد مج

الذي منزله متصل باجلامع ومل يأت اجلامع ليس له اجلمع تبعا ألهل : لعظم فضلها على اجلماعة يف غريهاالثاين
شرع يف اجلامع، فلو خالف ومجع مع أهل املسجد صحت صالته مراعاة ملن يقول جبواز مجعهم تبعا ألهل املسجدمث 

على " خارج املسجد"على جهة السنية " يؤذن للمغرب أول الوقت: "صفة اجلمع للمطر أو الطني مع الظلمة بقوله
بقدر ما يدخل وقت " قليال يف قول مالك"املغرب ندبا عن أول الوقت " مث يؤخر. "املنابر يرفع صوته حكم املعتاد

قدر حلبه شاة، وقول مالك هو املشهور، وعلة التأخري ليأيت االشتراك الختصاص األوىل بثالث بعد الغروب، وقيل 
تأخريها مراعاة للقول بامتداد : وقت املغرب مضيق فتأخريها مناف لذلك، ألنا نقول: من بعدت داره، وال يقال

اختياريها للشفق، فإن له قوة يف باب اجلمع رفقا بالناس يف حصول فضل اجلماعة هلم، وأيضا نصوا على جواز 
يف داخل املسجد "املؤذن الصالة " يقيم"بعد التأخري قليال " مث"أخري قليال حملصلي الشروط قبل دخول وقتهاالت

بعد الفراغ من صالة " مث. "أي املغرب من غري تطويل؛ ألن تقصريها مطلوب يف غري هذا فهذا أوىل" ويصليها
غرب من غري مهلة وال تسبيح وال حتميد من إثر صالة امل" يؤذن للعشاء"املغرب وانصراف اإلمام من حمل صالته 

بصوت منخفض؛ ألنه ليس لطلب اجلماعة، ولذلك كان مندوبا، وعند دخول " املسجد"صحن " يف داخل"املؤذن 
" مث ينصرفون"سريعا " مث يصليها"للعشاء " ويقيم. "الوقت يسن األذان على املنار بصوت مرتفع ليعلم أهل البيوت

"" قبل مغيب الشفق"أي بقية من نور النهار حبيث يصلون إىل منازهلم " عليهم اإلسفار"ل أن احلا" و"إىل منازهلم 
مث بعد الفراغ من صالة املغرب وانصرافه إخل، إشارة إىل أن اإلمام ال يبقى يف حمله بعد : إمنا قلنا: األول " تنبيهات 



قال . من حمله أو يستمر؟ مل أر فيه نصا هل ينصرف: الفراغ من صالة املغرب فإن اجلزويل توقف يف ذلك فقال
وينبغي لإلمام أن يقوم من مصاله إذا صلى املغرب حىت يؤذن : قال ابن أيب زيد وغريه: األجهوري يف شرح خليل

  .ولينصرف اإلمام إخل يشمل هذا: كالم املصنف فيما سبق: وأقول. املؤذن، مث يعود ا ـه

فهم من : ومل ينصرفوا حىت غاب الشفق أعادوا العشاء وقيل ال إعادةالثالث قوله مث ينصرفون إخل لو مجعوا : الثاين 
ينصرفون وعليهم اإلسفار أهنم ال يصلون الوتر، وهو كذلك ألن وقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر : قوله

وال تنفل  :قال خليل. فهم من طلب انصرافهم بعد العشاء أهنم ال يشتغلون بنفل وال غريه: كتراويح رمضانالرابع 
بينهما وال بعدمها، وإذا وقع ونزل وتنفل بينهما ال مينع اجلمع إال أن تكثر النوافل حبيث يدخل وقت الظلمة 

الشديدة فيفوت اجلمع، والظاهر أن حكم التنفل الكراهة، وال وجه حلرمته؛ ألنه وإن كثر ال يترتب عليه فوات 
مل يبني املصنف حكم نية اجلمع : ال حيرم فعله فتأملهاخلامس واجب إذ اجلمع مندوب أو مسنون واملفوت ألحدمها 

وال حملها، وحملها على الراجح عند الصالة األوىل، وتطلب من اإلمام واملأموم، وأما نية اإلمامة فقيل عند الثانية؛ 
ت الثانية على األول، ألهنا اليت يظهر أثر اجلمع فيها، وقيل فيهما واملشهور الثاين، فلو ترك اإلمام نية اإلمامة بطل

وبطلت على الثاين حيث تركها فيهما، وأما لو تركها يف الثانية وأتى هبا يف األوىل فالظاهر صحتها وتبطل الثانية وال 
يصليها إال عند مغيب الشفق، وأما لو تركها عند األوىل ونيته اجلمع فإهنا تبطل؛ ألن صحتها مشروطة بنية اإلمامة 

يوم " واجلمع بعرفة: "اإلمام نية اإلمامة يف صالة اجلمعثم شرع يف ثالث أسباب اجلمع بقولهعلى هذا القول كترك 
أي مؤكدة، وصفته " عند الزوال سنة واجبة"مجع تقدمي " بني الظهر والعصر"الوقوف وهو تاسع احلجة ليلة العيد 

ؤذن للظهر ويقيم هلا، واإلمام أن خيطب للناس بعد الزوال وجيلس يف وسطها، ولذلك مساها خليل خطبتني، مث ي
" بأذان: "جالس على املنرب مث ينزل يصلي الظهر مث بعد صالهتا يؤذن املؤذن ويقيم للعصر، وإىل ذلك أشار بقوله

ونظر األجهوري يف : قال زروق. وال يتنفل بينهما كغريمها من الصلوات اجملموعة" وإقامة لكل صالة"لكل صالة 
ومن صلى يف رحله كفته اإلقامة لكل : ع الظهرين ويف مجع العشاءين باملزدلفةقال مالك التنفل بعد الصالتني يف مج

صالة وال حيتاج إىل أذان، ومن فاته اجلمع بني الصالتني بعرفة مع اإلمام وهو قوي على ذلك فليجمع بينهما يف 
  رحله إذا زالت

ع الصالتني بعرفة مع اإلمام، والصالة يف ذلك ال ينبغي ألحد ترك مج: قال ابن حبيب. الشمس ويتبع يف ذلك السنة
مجع الرشيد مالكا وأبا يوسف فسأله أبو يوسف : سرية وتصلى الظهر يف عرفة، ولو وافق يوم مجعة قال يف الذخرية

: ال جيوز ألنه عليه الصالة والسالم مل يصلها يف حجة الوداع، فقال أبو يوسف: عن إقامة اجلمعة بعرفة فقال مالك
أجهر بالقراءة كما جيهر باجلمعة، : ها؛ ألنه خطب خطبتني وصلى بعدمها ركعتني وهذه مجعة، فقال مالكقد صال

يف مجع املغرب "احلكم " وكذلك: "فسكت أبو يوسف وسلموأشار إىل رابع األسباب للجمع وهو املزدلفة بقوله
بعد " إذا وصل إليها"من غري خطبة وحمله  سنة مؤكدة بأذان وإقامة لكل صالة لكن" باملزدلفة"مجع تأخري " والعشاء

مغيب الشفق من غري تأخري إال بقدر حط الرحال اخلفيفة، بأن يؤذن للمغرب بعد الشفق ويقيم هلا فإذا صلوها 
وفرغوا منها يؤذن للعشاء ويقيم هلا ويصلوهنا من غري فصل بني الصالتني بتسبيح وال تنفل كسائر اجلموع، ال يتنفل 

زروق، فإن وصل إىل املزدلفة قبل مغيب الشفق مل يصح مجعه قبله، فلو مجع أعاد املغرب ندبا والعشاء  قاله. بينهما
بعد الشفق وجوبا، واحترز بقوله إذا وصل عما إذا مل يصل ملرض به أو بدابته فهذا جيمع إذا غاب الشفق يف أي 

" تنبيهان " مجاعة بل لكل من فاته اإلمام اجلمع حمل، ولو كان منفردا؛ ألن اجلمع باملزدلفة أو عرفة ال يشترط فيه



حمل سنية اجلمع باملزدلفة أن يكون مريدا اجلمع وقف مع اإلمام وسار، وإن تأخر عنه لعجز فإنه جيمع بعد : األول 
، الشفق يف أي حمل، واحلاصل أن من وقف مع اإلمام ونفر منه أو تأخر عنه اختيارا ال جيمع إال باملزدلفة بعد الشفق

وأما لو وقف معه، وتأخر عنه لعجز فيجمع بني الشفق يف أي حمل ولو غري املزدلفة، ومن مل يقف مع اإلمام بل وقف 
ما ذكرناه من األذان للمغرب بعد الشفق خيالف ما تقدم من أن األذان يكره يف : بعده ال جيمع وال باملزدلفةالثاين 

العصر مجع تأخري، وميكن اجلواب بأن باب اجلمع باب الضروري، ومثل ذلك األذان للظهر حيث جيمع مع 
ضرورة، أال ترى أن إحدى الصالتني تفعل بعد أو قبل وقتها املعتاد، فاألذان أوىل فيقيد ما يف األذان بغري الصالة 

ن يف الرب سفرا مباحا، وإ" باملسافر"أي اشتد " وإذا جد السري: "اجملموعة، وأشار إىل خامس أسباب اجلمع بقوله
إحدامها أن يدرك الزوال سائرا ويف هذا وجهان أحدمها أن ينوي النزول بعد : قصر عن مسافة القصر فله حالتان

  "فله"الغروب 

فصلى الظهر يف آخر " أول وقت العصر"يف " يف آخر وقت الظهر و"الظهر والعصر " أن جيمع بني الصالتني"حينئذ 
صوريا وللصحيح فعله؛ ألن اجلمع احلقيقي هو الذي تقدم فيه  وقتها والعصر يف أول وقتها، وهذا يسمى مجعا

إحدى الصالتني عن وقتها املعتاد أو تؤخره عنه، وهلذا صليت فيه كل صالة يف وجهها، وثاين الوجهني أسقطه 
وإن زالت : املصنف وهو أن ينوي النزول يف االصفرار وقبله فإنه يؤخرمها، وإىل هذين الوجهني أشار خليل بقوله

راكبا أخرمها إن نوى االصفرار أو قبله، وإال ففي وقتهما، وحكم التأخري اجلواز بالنسبة للصالتني يف نية النزول يف 
" و"االصفرار، ويف النزول قبله اجلواز بالنسبة للظهر والوجوب بالنسبة للعصر، هذا هو الظاهر وسواء غري ظاهر

أحدمها أن ينوي النزول بعد طلوع الفجر : را فله وجهان أيضايف العشاءين إذا أشركه الغروب سائ" كذلك"احلكم 
مجعا صوريا بأن يصلي املغرب يف آخر وقتها الضروري ويصلي العشاء يف أول " املغرب والعشاء"فله أن جيمع بني 

ده وقتها؛ ألنه ينزل طلوع الفجر هذا منزلة الغروب يف الظهرين، والثلث األول منزلة ما قبل االصفرار، وما بع
للفجر منزلة االصفرار، وثاين الوجهني أن ينوي النزول يف الثلثني األخريين أو قبلهما فإنه يؤخرمها كما كان يؤخر 

الظهرين عند نية النزول يف االصفرار أو قبلهوثاين احلالتني أن يدركه الزوال أو الغروب بازال باملنهل وفيه ثالث 
املسافر أي أراد االرحتال؛ ألن فرض املسألة أنه نازل باملنهل " ارحتلوإذا : "أوجه ذكر املصنف منها وجها بقوله
وهي الظهر من الظهرين أو املغرب من العشاءين؛ " يف أول وقت الصالة األوىل"وزالت أو غربت الشمس وهو به 

يصلي  بأن" مجع حينئذ"ألن كالم املصنف شامل هلما، ونوى أنه ال ينزل إال بعد غروب الشمس أو طلوع الفجر 
: العصر عند الظهر والعشاء عند املغرب، ويسمى مجع تقدمي وهو خالف األول كما قال األجهوري يف شرح خليل

واألول إيقاع كل صالة يف وقتها، وثانيها أن ينوي النزول قبل االصفرار يف الظهرين أو يف الثلث األول يف 
النزول يف االصفرار بالنسبة للظهرين أو بعد الثلث األول  العشاءين فإنه يؤخر الصالة الثانية فقط، وثالثها أن ينوي

يف العشاءينفإنه خيري يف الثانية، واحلاصل أن من زالت عليه الشمس أو غربت عليه راكبا له حالتان، ومن زالت أو 
يف الثالث، غربت عليه وهو نازل باملنهل له ثالث أحوال بالنسبة للصالة الثانية؛ ألنه يصلي األوىل، قبل االرحتال 

  وإن زالت راكبا: وأشار خليل إىل قسمي الراكب بقوله

ورخص : أخرمها إن نوى االصفرار أو قبله، وإال ففي وقتيها كمن ال يضبط نزوله، وأشار إىل أحوال النازل بقوله
 فيها، له الظهرين باملنهل إذا زالت به، ونوى النزول بعد الغروب وقبل االصفرار أخر العصر ويف االصفرار خري

والعشاءان كالظهران على املعتمد كما قال املصنف هنا بتنزيل طلوع الفجر منزلة الغروب، والثلث األول منزلة ما 



تلخص مما تقدم أن النازل وقت الزوال أو الغروب : األول " تنبيهات " قبل االصفرار وباقي الليل منزلة االصفرار
إذا أراد أن يرحتل وينزل بعد الغروب أو طلوع الفجر إمنا جيمع مجع  خمالف للسائر يف هذين الوقتني؛ ألن النازل

تقدمي، والسائر إذا أراد أن ينزل بعد الغروب أو طلوع الفجر إمنا جيمع مجعا صوريا؛ ألنه يصلي األوىل يف آخر 
مال املاء يف وقتها، والثانية يف أول وقتها وللصحيح فعله، ونظريه من ال يضبط وقت نزوله، ومن يشق عليه استع

وقت كل صالة واملبطون جيوز لكل من هؤالء تأخري األوىل إىل آخر وقتها حبيث إذا فرغ منها يؤذن ويقيم ويشرع 
أحدمها إسناد اجلد إىل السري، وهو إمنا يسند إىل : قول املصنف جد اليسري فيه أمران: يف الثانية لدخواللثاين 

تهد، وقد قدمنا جواب هذا بتضمني جد مبعىن اشتد أو أنه من باب اجملاز الشخص؛ ألن معناه االجتهاد والسري ال جي
عيشة راضية أي صاحبها، واملعىن هنا جد السري أي صاحبه، : العقلي، وهو إسناد الفعل إىل غري ما هو له على حد

نه عدم اشتراطه وثاين األمرين أن تعبريه ب جد يوهم اشتراط اجلد يف جواز اجلمع، ويف املسألة خالف واملشهور م
قد ذكرنا أن هذا اجلمع صوري؛ ألن احلقيقي هو : وإن قصر ومل جيد إخلالثالث : كما صدر به خليل حيث قال

الذي تقدم فيه إحدى الصالتني عن وقتها أو تؤخر، واملراد وقتها املعتاد هلا، فال ينايف أن ما صليت فيه وقت هلا 
مر أغليب، واختلف يف الصوري هل هو رخصة أو غري رخصة؟ فظاهر إن الضروري بعد املختار أ: ضروري، وقوهلم

كالم املصنف كخليل أنه رخصة، وخالف املازري يف كونه رخصة، ولعل وجه كونه رخصة أنه يطلب من املكلف 
إيقاع الصالة يف أول وقتها؛ ألنه من أفضل األعمال، ويالم عليه يف تأخريها من غري عذر، وأما حنو املريض ومن 

ق عليه إيقاع كل صالة يف أول وقتها فال يالم عليه يف تأخريها، ألنه يرخص لصاحب الضرورة ما ال يرخص فيه يش
  إذا"بني املشتركتني " للمريض أن جيمع"يستحب " و: "للصحيح، واهللا أعلموأشار إىل سادس األسباب بقوله

عند "ثانية جبنون وإغماء أو محى أو دوخة يف وقت ال" على عقله"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل " خاف أن يغلب
وقدم خائف : بالنسبة للعشاءينقال خليل" وعند الغروب"متعلق بقوله جيمع، وذلك بالنسبة للظهرين " الزوال

اإلغماء والنافض وامليد، واستشكل القرايف طلب هذا اجلمع؛ ألنه على تقدير حصول حنو اإلغماء ال جتب الصالة، 
بل حيرم التقرب بصالة من مخس مل جتب، وعلى تقدير عدم حصول حنو اإلغماء ال ضرورة  فال جيمع ما مل جيب

تدعو إىل اجلمع، وقد جياب بأن األصل وجوب الصالة الثانية لو حصل الشك يف سقوطها وهو شك يف املانع 
انية فال يطلب فيطلب إلغاؤه خبالف الشك يف أصل الوجوب، وهذا خبالف ما إذا خافت املرأة حتيض يف وقت الث

منها تقدمي الثانية عند األوىل، ولعل الفرق أن الغالب على احليض استغراقه الوقت خبالف غريه ميكن انقطاعه قبل 
ذكر املصنف حكم ما لو خاف السليم أن يغلب على عقله : األول " تنبيهات " خروج الوقت فال يسقط الصالة

لب على عقله وقت األوىل من املشتركتني، واحلكم فيها عكس ما يف وقت الثانية، ومل يذكر عكسه وهو ما إذا غ
قال املصنف وهو أنه يؤخر األوىل إىل وقت الصالة الثانية كصاحب السلس الذي يالزمه يف وقت األوىل وينقطع يف 

م أنه ما ذكرناه من ندب التقدمي يف كالم املصنف وندب التأخري يف عكسه واضح إذا كان يعل: وقت الثانيةالثاين 
يستغرق مجيع الوقت، وأما لو كان يعلم أنه يذهب يف آخره لطلب منه التأخري، لكن يتجه عليه أنه إذا كان يعتقد 

استغراقه لوقت الثانية أهنا تسقط فما وجه طلبه هبا ويقدمها قبل وقتها، وجوابه احتمال انقطاعه قبل خروج 
خوف أعاد الثانية يف وقتها كما قاله مالك، وكذا لو مجع يف لو مجع املريض يف وقت األوىل من غري : الوقتالثالث

وإن سلم أو : أول وقت األوىل خلوف زوال عقله أو حلمى عند الثانية، مث سلم فقال سند يعيد األخريةقال خليل
وحمل  قدم ومل يرحتل أو ارحتل قبل الزوال، ونزل عنده فجمع أعاد الثانية واملعتمد عدم اإلعادة يف الفرع الثاين،

: اإلعادة يف الفرع الثالث إذا مجع غري ناو االرحتال، وإال فال إعادة، وأشار إىل احلالة الثانية من حاليت املريض بقوله



به لبطن به "أي أيسر " أرفق"بني الصالتني " كان اجلمع"كان املريض ال خياف على عقله عند الثانية، ولكن " وإن"
وهو آخر القامة األوىل حبيث إذا سلم دخل وقت العصر " وسط وقت الظهر"جوازا يف " مجع"كشدة برد " وحنوه

األمحر فيوقع املغرب يف " عند غيبوبة الشفق"مجع بني العشاءين " و"فيؤذن هلا ويقيم ويسمى اجلمع املذكور صوريا
  آخر وقتها االختياري

ألنه ليس مجعا حقيقيا لفعل كل صالة يف بناء على امتداده، والعشاء يف أول اختيار هبا، والصحيح فعل هذا اجلمع؛ 
وقتها، واحلقيقي ما تقدم فيه إحدى الصالتني أو تؤخر كما قدمنامث شرع يف األعذار املسقطة لقضاء الصلوات 

الضروري " ما خرج وقته"واحد منهم " ال يقضي"ومثله السكران حبالل وباألوىل اجملنون " واملغمى عليه: "بقوله
" و"و جنونه أو سكره احلالل، كمن شرب مخرا يظنه عسال أو لبنا لعدم خطاهبم يف تلك احلالةأ" إغمائه"زمن " يف"

وفسرنا يقضي بيؤدي؛ ألن " أفاق يف وقته"أي الفرض الذي " ما"أي يؤدي املغمى عليه ومن ذكر معه " يقضي"إمنا 
د املشاكلة فعرب بيقضي لوقوعه يف القضاء فعل ما خرج وقته، وما فعل يف وقته ال يقال له قضاء، ولعل املصنف قص

صحبة القضاء، وهو حقيقة املشاكلة، نظريه وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن أو الضمري يف وقته 
مما : "عائد على ما املفسرة بالفرض، ولذلك ذكر الضمري، مث بني أقل القدرة الذي إذا أفاق فيه يلزمه األداء بقوله

أن : وحاصل املعىن بإيضاح" فأكثر من الصلوات"بسجدتيها " ركعة"راجع ملا أفاق يف وقته  الضمري" يدرك منه
املغمى عليه، ومن أحلق به ال يلزمه فعل ما أفاق يف وقته إال إذا كان يعتقد إدراك ركعة كاملة بسجدتيها فأكثر بعد 

ا عند ضيق الوقت سواء حصل له حتصيل الطهارة وستر العورة وغري ذلك من شروطها اليت تتوقف الصحة عليه
مما يدرك منه ركعة يعين يف : واملعذور غري الكافر يقدر له الطهر، فقوله: اإلغماء يف أول الوقت أو آخرهقال خليل 

جانب السقوط واإلدراك معا، فالتقدير واملغمى عليه ال يقضي ما خرج وقته يف إغمائه مما ال يدرك منه ركعة فأكثر، 
 وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر ألدائه، فإذا أغمي عليه ومل يكن صلى الظهر والعصر وقد بقي من ويقضي ما أفاق يف

النهار مقدار مخس ركعات يف احلضر ومقدار حتصيل شروطها اليت تتوقف عليها الصحة مل يقضهما إلغمائه يف 
ما، وإذا أغمي عليه، ومل يكن صلى وقتهما، وإن أفاق وقد بقي من النهار هذا القدر قضامها؛ ألنه أفاق يف وقته

املغرب والعشاء وقد بقي لطلوع الفجر مقدار الطهر وأربع ركعات مل يقضهما، وإذا أفاق يف ذلك الوقت قضامها، 
علم مما قررنا أن املراد بالوقت يف كالم املصنف الضروري، وأشار ": تنبيه " واحلاصل أن ما به اإلدراك به السقوط

وتدرك فيه الصبح بركعة ال أقل، والظهران والعشاءان إن بفضل ركعة عن األوىل ال األخرية، : إليه خليل بقوله
أي ترى " تطهر"ومثلها النفساء " وكذلك احلائض: "ومن األعذار املسقطة احليض ومثله النفاس وأشار إليه بقوله

  كل واحدة عالمة الطهر حكمها حكم املغمى عليه، فال تقضي

تدرك منه ركعة فأكثر، وتؤدي ما طهرت يف وقته مما تدرك فيه ركعة بسجدتيها، مث فرع على  ما خرج وقته مما ال
باملاء " بقي من النهار بعد طهرها"رأت احلائض والنفساء عالمة الطهر هنارا واحلال أنه قد " فإذا: "ذلك التشبيه قوله

أي تراخ كما يف بعض النسخ أي يعترب زمن " بغري توان"حيث مل تكن من أهل التيمم، وإال قدر هلا الطهر بالتراب 
يف احلضر " مخس ركعات"طهرها على املعتاد ملثلها ال مع سرعة العجلة وال مع التساهل يف الفعل واهليئة وفاعل بقي 

أي وجب عليها صالهتا لطهرها يف وقتهما؛ ألهنا تدرك األوىل بقدرها " صلت الظهر والعصر"أو ثالث يف السفر 
ية ركعة، فلو شرعت يف الطهر من غري تراخ تظن إدراك الصالتني فغربت الشمس صلت العصر ويبقى للثان

وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى األخرية، وإن تطهر فأحدث أو تبني عدم : وسقطت الظهرقال خليل



نه غري مدخول عليه، طهورية املاء، أو ذكر ما ترتب فالقضاء، ويتم ما شرع فيه نافلة حبيث يسلم من ركعتني؛ أل
بعد طهرها أنه يقدر هلا الطهر زيادة على ما تدرك فيها الركعة، ومثلها سائر أرباب األعذار غري : وفهم من قوله

واملعذور غري كافر يقدر له الطهر، وأما الكافر يسلم يف آخر وقت الصالة فال يقدر له الطهر : الكافرقال خليل
لتقدير السقوط عند ضيق الوقت للطهر والركعة وعدمه عند اتساعه هلما، وكما لقدرته على زوال مانعه، وفائدة ا

واملراد الطهر : يعترب مقدار الطهر يف جانب اإلدراك يعترب أيضا يف جانب السقوطقال األجهوري يف شرح خليل 
قق اخلطاب بالصالة باملاء، وإن كان عند ضيق الوقت وخشية فواته باستعمال املاء ال ينتقل الشخص للتيمم لعدم حت

هنا، وأما من كان خماطبا بالصالة يف مجيع الوقت لكونه ليس من أصحاب األعذار، وأخر فعلها حىت ضاق وقتها، 
وعلم أنه إن تيمم أدرك الوقت بركعة، وإن توضأ خرج وقتها فإنه يتيمم، ولعل وجه الفرق أن هذا عنده نوع 

سقوطها إن مل يبق زمن للطهر باملاء، هذا إيضاح كالم تفريط فشدد عليه دون صاحب العذر فخفف عنه ب
وأفهم اقتصاره على الطهر أي طهر احلدث؛ ألنه املتبادر عند اإلطالق، وأيضا : األجهوري، وقال األجهوري أيضا

طهر اخلبث إمنا يطلب عند اتساع الوقت أنه ال يقدر له ستر عورة وال استقبال قبلة وال استرباء واجب إن احتيج 
يه وهو كذلك، ويف كالم الشاذيل ما يقتضي اعتبار بقية شروط الصالة فانظره مع كالم الشيخ، ومفهوم بغري إل

  توان أهنا لو تراخت يف الفعل، أو كانت موسوسة حىت خرج الوقت الذي يسع الطهر املعتاد

عد طهرها باملاء بغري توان ما ب" بقي من الليل"رأت عالمة الطهر، واحلال أنه قد " وإن"والركعة لوجب عليها القضاء
إلدراك املغرب بثالث وتبقي ركعة للعشاء ملا تقدم عن " صلت املغرب والعشاء"ولو يف السفر " أربع ركعات"يسع 

بعد " من النهار أو من الليل"الباقي " وإن كان. "خليل أن املشتركتني يدركان بفضل ركعة عن األوىل على املذهب
، وسقطت "صلت الصالة األخرية"املذكور من اخلمس يف النهار واألربع يف الليل " ذلكأقل من "طهرها إمنا يسع 

أو " وإذا حاضت: "األوىل ألن الوقت إذا ضاق خيتص باألخرية، وملا كان ما به اإلدراك حيصل به السقوط قال
مل تقض ما حاضت "لطهر وهو اخلمس يف النهار بعذر من الطهر أو األربع يف الليل مع زمن ا" هلذا التقدير"نفست 
وأسقط عذر حصل غري نوم ونسيان املدرك، وإمنا قلنا بعد زمن الطهر : بل يسقط عنها الصالتانقال خليل " يف وقته

ملا قاله األجهوري أن املذهب أنه يقدر الطهر يف جانب السقوط كما يقدر يف جانب اإلدراك، وقال العالمة ابن 
مدا أو نسيانا أو رجاء أن حتيض يف وقتهما حىت ال تقضيهما إال أهنا تأمث يف وسواء أخرت املرأة الصالة ع: عمر

: املقيم املريد للسفر يؤخر الصالتني آلخر الوقت حىت يقصرمها فله قصرمها، ومنها: العمد، وهلذه املسألة نظائر منها
من : اء فإنه يقضيه، ومنهامن دخل عليه رمضان يف زمن احلر فأراد السفر فيه ألجل الفطر ويقضيه يف زمن الشت
ومجيع ذلك مكروه، وقال : عنده مال يصري به مستطيعا فتصدق به ليسقط عنه احلج فإنه يسقط عنهقال اللخمي

مأثوم، ومل يعامل واحد من هؤالء بنقيض مقصوده، خبالف اخلليطني يقصدان باخللطة أو باالفتراق اهلروب من : غريه
عليه قبل اخللطة، ومثلهما من أبدل إبله بذهب فرارا من الزكاة، وفرق شيخنا حممد  الزكاة، فإهنما يؤاخذان مبا كانا

بني تلك املذكورات املتقدمة وبني مسائل الزكاة بأن احلق يف املتقدمة هللا ويف مسائل الزكاة للفقراء فعومل بنقيض 
فأقل "ر أو ركعتني يف السفر يف احلض" ألربع ركعات من النهار"أو نفست يف آخر الصالتني " وإن حاضت"مقصوده
" لثالث ركعات من الليل إىل ركعة قضت الصالة األوىل فقط"حاضت " أو"بعد مقدار زمن الطهر " إىل ركعة

وتسقط الثانية حليضها يف وقتها، والوقت إذا ضاق خيتص باألخرية إدراكا وسقوطا، وتقضي األوىل؛ ألهنا ترتيب يف 
هي كدين أعسر من هو عليه به ال يسقط عنه بل يقضيه يف يساره املستقبل، ذمتها خلروج وقتها قبل املسقط، ف

  "ألربع ركعات من الليل"أي فيما إذا حاضت " واختلف يف حيضها. "وكذلك احلائض تقضي األوىل بعد الطهر



ثانية، أي تقضي األوىل وتسقط الثانية بناء على أن التقدير بفضل ركعة عن ال" فقيل مثل ذلك"مع ما يسع الطهر 
" وقيل إهنا حاضت يف وقتهما فال تقضيهما. "وهو قول ابن عبد احلكم نظرا إىل أن الوقت إذا ضاق اختص باألخرية

بناء على أن القول بأن املشتركتني يدركان بفضل ركعة عن األوىل، وهو قول مالك وابن القاسم واملعول عليه، 
وتدرك الصبح بركعة : ة عنها، واقتصر عليه خليل حيث قالووجهه أن األوىل جيب تقدميها فعال فيقدر بفضل ركع

علم مما قدمنا من اعتبار زمن الطهر ": تنبيه " يف الضروري، والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن األوىل ال األخرية
يف جانب اإلدراك والسقوط أن من أخرت الظهر والعصر وحاضت يف وقتهما حبيث بقي مخس ركعات إمنا يسقطان 

ا حيث كانت طاهرا حني حصول احليض ال إن كان عليها جنابة، حبيث لو أمرناها بالغسل مل تدرك سوى أربع عنه
أو أقل فإمنا تسقط الثانية وتقضي األوىل، ولو كانت أخرهتما عمدا كما قدمنا، وعلم مما قدمنا أن املراد بالطهر 

شرع يف مسألة كان حملها باب موجبات الوضوء  الوضوء أو الغسل ملن جيب عليه أو التيمم ملن فرضه التيممثم
املراد الناقض ولو سببا سوى الردة فيشمل الشك " احلدث"طريان " بالوضوء وشك يف"أي جزم " ومن أيقن: "فقال

ويشك يف حدث بعد طهر : قال خليل" ابتدأ الوضوء " يف نومه أو إغمائه أو مس ذكره أو غري ذلك من النواقض
واملراد بالشك التردد على حد سوى فال يلزم الوضوء بتوهم احلدث مع ظن الطهارة، وإمنا جيب علم إال املستنكح، 

الوضوء على من ظن احلدث أو تردد فيه ويف عدمه على السواء، وكذا ال جيب الوضوء بالشك يف الردة لعدم 
إذا تيقن احلدث وشك  حصوهلا بالشك، وفهم من إجياب الوضوء يف صورة املصنف إجيابه يف عكسها، وذلك فيما

يف حصول الطهارة أو تيقنهما وشك يف السابق منهما أو شك فيهما، أو تيقن الوضوء وشك يف احلدث، وشك مع 
ذلك هل كان قبله أو بعده؟ أو تيقن احلدث وشك يف الوضوء، وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده من باب 

يف الصالة، وأما لو دخل يف الصالة متيقنا الطهارة، مث  أحرى؟ ورمبا يفهم من كالمه أن الشك حصل قبل الدخول
طرأ له الشك يف الناقض فيها فإنه جيب عليه التمادي فيها، وبعد متامها إن بان له البقاء على الطهارة مل يعدها، وإن 

: األول  "تنبيهات " وإن شك يف صالته مث بان الطهر مل يعد: بان حدثه أو بقي على شكه أعادها وجوباقال خليل 
  إمنا وجب الوضوء بالشك ألن الطهارة شرط، والشك يف الشرط مؤثر

. خبالف الشك يف طالق زوجته أو عتق أمته أو شك يف الطهارة أو الرضاع ال يؤثر؛ ألنه شك يف املانع وهو ال يؤثر
منها إال بطهارة حمققة، واملانع قاله الوانشريسي، وإمنا أثر يف الشرط دون املانع؛ ألن العبادة حمققة يف الذمة فال تربأ 

إذا صلى : قال يف الذخرية: يطرأ على أمر حمقق، وهو اإلباحة أو امللك من الرقيق فال تنقطع بأمر مشكوك فيهالثاين 
صالته تامة ألن الشرط الطهارة وهي حاصلة يف نفس األمر علمت أم ال؟ : شاكا يف الطهارة، مث تذكرها قال مالك

يف قول املصنف ومن أيقن : باطلة وهو املشهور؛ ألنه غري عامل على قصد الصحةالثالث  :وقال أشهب وسحنون
بالوضوء وشك يف احلدث إشكال بيانه إيهام أن مجلة وشك فيه حالية فيلزم اجتماع الشك واليقني يف زمن واحد 

ن اليقني، وأصل العبارة يف وهو مستحيل، ولذلك كان األوىل التعبري بثم بدل الواو، وليعلم منه أن الشك متأخر ع
ويشك يف حدث بعد طهر علم، وقد أشرنا : املدونة كما يف املصنف، وعبارة خليل خالية من هذا اإلشكال ولفظها

يف حصول احلدث الدال على أن الشك طرأ بعد اليقني فتصري عبارته : إىل ما يدفع هذا اإلشكال يف املزج بقولنا
ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو : "حقها أن تذكر يف باب صفة الوضوء بقوله كعبارة خليلثم شرع يف مسألة كان

من " بالقرب"ذلك التذكر " فإن كان"نسيه حال الوضوء، أو شك يف نسيانه ومل يكن مستنكحا " فريضة منه
جوبا ومعىن و" أعاد ذلك"وضوئه، وذلك بأن مل جتف أعضاؤه املعتدلة يف الزمن املعتدل واملعترب آخر األعضاء غسال 

اإلعادة اإلتيان به؛ ألن فرض املسألة أنه مل يغسله، ويأيت به بنية إمتام وضوئه، ويفعله ثالثا إن كان مغسوال، سواء 



استنانا ألجل الترتيب وهو سنة بني الفرائض، ويغسله مرة إن " ما يليه"أعاد " و"كان عضوا كامال أو بعض عضو
بأن مل " إن تطاول ذلك"مفهوم بالقرب " و. "ان غسله مرة بغسله مرتنيكان غسله أوال ثالثا أو مرتني، وإن ك

، وال يغسل ما يليه ملا فيه "فقط"أي اقتصر على فعل املتروك " أعاده"يتذكر إال بعد جفاف العضو املغسول آخرا 
" يغسلهمن املشقة خبالف حالة القرب، وقيدنا هذا بغري املستنكح فإنه إن شك يف ترك عضو يطرح الشك وال 

يفعله حني يذكره فلو تأخر عن : يطلب من الناسي أن يغسل ذلك املنسي فورا، قال يف املدونة: األول " تنبيهان 
  وقت الذكر حىت طال فسد وضوءه تعمد التأخري أو كان ناسيا؛ ألنه ال

فرع سحنون املشهور  يعذر بالنسيان املتكرر على املشهور، ومقابله يعذر به فيفعل املنسي وحده، ويتفرع على ذلك
من صلى اخلمس بوضوء وجب لكل صالة فذكر مسح رأسه من وضوء أحدها مسحه وأعاد : بني طلبة العلم وهو

اخلمس، فلو أعادها ناسيا مسحه مسحة وأعاد العشاء فقط، وبيانه أن املسح املتروك إن كان من إحدى األربع فقد 
يعها، وإن كان املسح املتروك من وضوء العشاء فقد برئت ذمته أعادها بوضوء العشاء الكامل وبرئت الذمة من مج

ألن : قال أبو احلسن: واعترض هذا بعضهم بأنه يف املدونة مل يعذر بالنسيان الثانيقال املصنف . باملسح الثاين ا ـه
لو  :ال مانع من بناء مشهور على ضعيف، ومثل فرع سحنون: قال األجهوري يف جوابه. معه نوعا من التفريط

صلى الصبح والظهر والعصر واملغرب بوضوء واحد، مث أحدث وتوضأ للعشاء، مث بعد صالهتا تذكر أنه نسي مسح 
رأسه من أحد الوضوءين وأعاد اخلمس ناسيا مسح رأسه فإنه ميسح رأسه ويصلي العشاء فقط، وبرئت ذمته، ألن 

ن ذكر من وضوئه شيئا قد ذكرنا أن املراد وم: كل صالة فعلت مرتني بوضوءين أحدمها صحيح قطعاقول املصنف 
بالشيء أعلم من أن يكون عضوا أو ملعة، وتقدم أن ما يلي املتروك يعاد مع القرب، ووقع التوقف من بعض 

الشيوخ فيما يلي اللمعة هل هو بقية العضو املتروك منه، أو العضو الذي يلي العضو املتروك منه اللمعة؟ وهذا هو 
، فتغسل اللمعة ثالثا بنية إمتام الوضوء، ويعيد العضو املوايل لعضو اللمعة، وال يغسل بقية ما ظاهر كالم ابن عمر

ترك منه اللمعة، فلو نسي ملعة من يد مثال، ومل يدر هل هي من اليمىن أو اليسرى غسلها من اليدين مجيعا، وأعاد ما 
إن تعمد "مفهوم إن تذكر أنه " و"سل العضو كلهبعدمها آلخر الوضوء، وإن نسيها من يد أو رجل، ومل يدر حملها غ

أي زمن الترك فتخلص أن التارك " الوضوء إن طال ذلك"وجوبا " ابتدأ"أي ترك شيئا من فرائض الوضوء " ذلك
لشيء من فرائض الوضوء عضوا أو ملعة يبين ما فعل مع النسيان مطلقا، وأما مع العمد أو العجز فإنه يبين ما مل 

وبىن بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما مل يطل جبفاف أعضاء بزمن اعتدل، وإمنا ابتدأ الوضوء مع  :قال خليل. يطل
الطول لعدم املواالة بناء على املشهور من وجوهبا مع الذكر، وأما مع النسيان فال جتب، فلذا بىن مع النسيان ولو 

وم إن طال إن مل يطل ال يبتدئ الوضوء، طال زمن الترك، وال فرق بني كون املتروك مغسوال أو ممسوحا، ومفه
  ويأيت باملتروك فقط من غري نية لوجودها،

وتسن إعادة ما بعده ألجل الترتيب، فصار العمد كالنسيان عند عدم الطول يف االقتصار على املتروك، وإمنا يفترقان 
ان بالوضوء يف زمن واحد من غري مع الطول، ويؤخذ من كالم املصنف فريضة املواالة، ويعرب عنها بالفور وهي اإلتي

وهل املواالة واجبة : تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة وهو املشهور، ومذهب املدونة وصدر به خليل حيث قال
إن ذكر وقدر إخل، ووجب األخذ أنه أوجب ابتداء الوضوء مع العمد يف حال الطول والبناء يف حال النسيان 

التعبري بالفعل وهو : املصنف مل يعرب بالوجوب؛ ألنا نقول: الوجوب، وال يقالمطلقا، ومحله الفاكهاين أيضا على 
يبتدئ الوضوء : ابتداء يف كالمه األصل يف الوجوب، خالفا لسيدي أمحد زروق وسيدي يوسف بن عمر يف قوهلما



ئض، وتبعا يف يف حال العمد مع الطول، ولو على القول بسنية املواالة؛ ألن التهاون بالسنن كالتهاون بالفرا
ال يبتديه ولو فرقه عامدا، وإمنا يبين على ما فعل : كالمهما ابن القاسم، وأما ابن عبد احلكم فعلى خالفه ألنه قال

كما لو فرقه ناسيا، ويدل على هذا ما يأيت من أن املتوضئ لو تعمد ترك مجيع سنن الوضوء مل يبطل خبالف الصالة 
قابل املصنف الترك نسيانا املفهوم من ذكر : األول " تنبيهات " ها فعظم أمرهااملواالة شهرت فرضيت: إال أن يقال

باملتعمد، وخليل قابله بالعاجز، وأما األوىل منهما مع االتفاق يف احلكم على املنقول كما قال األجهوري يف شرح 
بالعامد ك املصنف لتوهم أن األوىل مقابلة الناسي بالعاجز ليكون نصا على املتوهم؛ ألنه لو قابله : خليل فأقول

املقابلة بالعاجز : العاجز كالناسي يبين مطلقا وليس كذلك، فلما قابله بالعاجز علم باألوىل بناء املتعمد، وال يقال
قد اشتهر يف املذهب أن : توهم أيضا أن املتعمد يبتدئ الوضوء مطلقا، ولو مع القرب كما قاله بعضهم، ألنا نقول

تطلب فيها الفورية يغتفر فيها التفريق اليسري فافهم، نعم أحلقوا املكروه على الترك بالناسي، سائر األماكن اليت 
ويظهر أن اإلكراه يكون مبطلق التخويف باألمر املؤمل من ضرب وحنوه، وصوروا التفرق بني أعضاء وضوئه عجزا 

الظاهر أنه ال مفهوم ملا ذكر : يكفيه، وأقولبأن يعد من املاء ما يظن أنه يكفيه فيغصب منه أو يراق أو يتبني عدم ما 
ملا تقدم من أن املتعمد للتفريق كالعاجز يف أنه ال يصح البناء على ما تقدم إال مع القرب، وجيب ابتداء الوضوء مع 
الطول، خبالف من أعد من املاء ما يقطع بكفايته فرياق عليه أو يغضب منه فهذا كالناسي كما هو مفهوم من كالم 

  وجوب املواالة مشروط بالذكر ومشروط بالقدرة، فألي شيء افترقا عند التخلف إذ يبىن: اب، فإن قيلاحلط

مطلقا عند عدم الذكر وهو النسيان، وأما عند فقد القدرة وهو العجز إمنا يبىن عند القرب، وكان مقتضى شرطية 
تقصري بعدم احتياطه بتكثري املاء أو بالتحفظ  القدرة كالذكر البناء مطلقا عند العجز؟ فاجلواب أن العاجز عنده نوع

التارك لبعض أعضاء الوضوء عمدا أو عجزا إمنا أمر : ممن يريقه أو يغصبه، فشابه املتعمد لترك املواالة فافهمالثاين 
بابتداء الوضوء عند الطول لترك املواالة، وذلك الترك يشمل ترك بعض األعضاء من غري غسل، وغسل ما بعده 

د تفريق فاحش، ويشمل ما إذا غسل أول أعضاء الوضوء، ومل يشرع فيما بعده حىت جف األول، فهذا لكن بع
أيضا مبنزلة التارك مجلة فيبتدئ الوضوء كاألول، وال مفهوم للوضوء بل مثله الغسل يف التفصيل، فإن ترك عضوا 

ام الغسل، ولو مع الطول ويبتديه مع التفريق أو ملعة من غري غسل فإنه مع الترك نسيانا أو ألجل إكراه يبين بنية إمت
عمدا، ولكن يقتصر على فعل املتروك ولو مع القرب؛ ألن الترتيب يف الغسل ال جيب وال يسن، ويغسل املتروك 

مرة واحدة إال الرأس فتثلث لطلب التثليث فيها دون غريها، ومثل أعضاء الغسل أعضاء الوضوء املندرجة يف 
قال األجهوري يف شرح : ا الوضوء السابق على الغسل فيجري فيه تفصيل الوضوءالثالث الغسل تفعل مرة، وأم

اعلم أن تارك املواالة وتارك بعض فرائض الوضوء واملنكس سواء يف إعادة ما حصل فيه اخللل بشيء مما : خليل
: وغريهالرابع  ذكر وحده إن حصل البعد، ويف إعادته مع ما بعده عند القرب كما يستفاد من كالم احلطاب

ومن ذكر من وضوئه شيئا النية فإنه إذا ذكرها أو شك يف تركها يبتدئ الوضوء، وإن مل : يستثىن من قول املصنف
حيصل طول وال يعتد بشيء مما فعله دون حتقق نية الوضوء، وإمنا أطلنا يف ذلك لداعي احلاجة إليهثم شرع يف بيان 

املذكور من ترك بعض مفروضات " وإن كان قد صلى يف مجيع ذلك: "ما إذا كان صلى قبل فعل املتروك بقوله
أعاد " و"إن كانت مفروضة لفعلها قبل متام طهارته" أعاد صالته أبدا"الوضوء مع النسيان أو غريه وقبل فعله 

على ما  وأما لو كان الترك نسيانا أو إكراها فإنه يعيد صالته بعد بنائه. إن كان طول مع العمد أو العجز" وضوءه"
ومن ترك فرضا أتى به وبالصالة، وأشار إىل حكم ترك غري : قال خليل. فعل من أعضاء الوضوء قبل الصالة
  ومن ذكر من: الفرض؛ ألن هذا مفهوم قوله سابقا



مثل املضمضة "من وضوئه بعد متامه شيئا مما ليس فريضة بل " وإن ذكر: "وضوئه شيئا مما هو فريضة فقال
فإن "وحنوها مما هو سنة، ومل ينب عنه غريه، ومل يكن فعله موجبا لتكرير املسح " ومسح األذنني"بل " واالستنشاق

املنسي استنانا حيث أراد البقاء على الطهارة، ولو مل يرد فعل قربة، ال إن كان مراده " قريبا فعل ذلك"التذكر " كان
وسواء قرب أو بعد، قاله األجهوري؛ ألن ترتيب سواء كان الترك عمدا أو سهوا، " ومل يعد ما بعده. "نقض طهارته

من غسل وجهه قبل أن : السنن فيما بينها أو مع الفرائض مندوب، هذا هو املشهور؛ ألنه قول مالك فإنه قال
أي بعد " وإن تطاول"يتمضمض متضمض ومل يعد غسل وجهه، ومثل حتقق النسيان الشك حيث مل يكن مستنكحا 

ومن ترك فرضا أتى به : من الصلواتقال خليل" ملا يستقبل"املنسي وحده " ذلك فعل"ما بني وضوئه وتذكره 
وبالصالة وسنة فعلها ملا يستقبل، كأن يذكر بعد الفراغ من صالة الظهر أنه نسي املضمضة أو غريها من السنن، 

الطواف كما استظهره فإذا أراد أن يصلي هبذا الوضوء العصر فإنه يسن يف حقه فعل السنة املتروكة، ومثل الصالة 
األجهوري فتلخص أنه مع القرب يفعل املتروك من السنن حيث أراد البقاء على طهارته، ولو مل يرد الصالة وال 
غريها، وأما مع الطول فإنه يسن فعله إذا أراد الصالة أو الطواف، وقيدنا باليت مل ينب عنها غريها لالحتراز عن 

عني؛ ألنه ناب عنهما غريمها، ولالحتراز عن رد مسح الرأس؛ ألنه يوجب تكرار االستنثار، ومثله غسل اليدين للكو
املسح مباء جديد، وكذا جتديد املاء لألذنني على ما قاله احلطاب خالفا للزرقاين، وإمنا قلنا بعد متام وضوئه لالحتراز 

ختلفت أقوال شيوخ أهل عما لو نسي املضمضة أو االستنشاق وذكرمها بعد شروعه يف غسل وجهه أو بعده، وا
أنه يفعل املضمضة أو االستنشاق، وال يؤخر إىل متام الوضوء، وإذا كان : املغرب فيه، والراجح وهو قول مالك

التذكر بعد متام غسل الوجه ال يعيده، وإذا كان يف أثنائه كمله ويتمضمض بعد ذلك؛ ألنه ال يرجع من فرض إىل 
يكمل الوضوء ويفعل السنة املتروكة بعد متام الوضوء، وكل من كالم مالك  :سنة، وأما القرايف يف الذخرية فقال

والذخرية مفروض يف الناسي، وأما العامد فيتفقا على أنه يفعل السنة املتروكة سريعا وال يؤخرها إىل متام الوضوء، 
فروض يف حال ويفعل ذلك ملا يستقبل من الصلوات فم: هذا ملخص كالم األجهوري، وأما قول املصنف كخليل

مل يعد ما صلى به قبل "إذا كان قد صلى هبذا الوضوء املتروك بعض سننه " و"الطول بعد متام الوضوء كما علمت
  "أن يفعل ذلك

املتروك من السنن ال وجوبا وال ندبا حيث كان تركها نسيانا، وأما لو تعمد تركها ولو مجيع السنن، وصلى فصالته 
تعمد ترك سنة، خبالف الصالة؛ ألنه جرى يف بطالن صالته خالف، الحنطاط رتبة صحيحة؛ ألن الوضوء ال يبطل ب

: وقال يف الوضوء١" صلوا كما رأيتموين أصلي: "سنن الوسيلة عن سنن املقصد ألنه صلى اهللا عليه وسلم قال
قال العالمة  .ولكن يستحب له إعادة الصالة يف الوقت كما هو املنصوص عن ابن القاسم ٢" توضأ كما أمرك اهللا"

ما ذكره املصنف : األول " تنبيهات " وهو املشهور، وأما الناسي فال يعيد اتفاقا كما قاله ابن عرفة: البساطي
ال فرق فيه بني سنن الوضوء أو الغسل حيث فعلت يف الوضوء قبل الغسل، وأما لو : كخليل يف ترك السنن

ينبغي يف ترك السنن، ولعل الفرق حصول املشقة يف الغسل  اندرجت يف الغسل فال يفعل ما تركه ملا يستقبل، كذا
مل يبني حكم الفعل، : وإن تطاول فعل ذلك ملا يستقبل إخل: قول املصنف: الشتماله على غسل مجيع اجلسدالثاين 

الظاهر ما قاله : وقد قدمنا أن حكمه السنية وتبعنا يف ذلك الناصر اللقاين، وقال غريه على جهة الندب، وأقول
مل يتكلم املصنف على من ترك : الناصر اللقاين؛ ألن السنة ال تنحط رتبتها بتركها إال إن ناب عنها غريهاالثالث 

فضيلة كشفع غسله وتثليثه، وحكمه أنه ال يطلب إعادهتا ال حاال وال ملا يستقبل، ويعلم منه حكم تنكيس السنن يف 
يستقبل، إال من اقتصر على االستجمار يف صالته فإنه يندب له أنفسها أو مع الفرائض، فال يعاد املنكس منها ملا 



أو غريه مما يسدله وصلى عليه كحرامه " ومن صلى على موضع طاهر من حصري " االستنجاء ملا يستقبل من الصالة
" فال شيء عليه"ولكن مل يسجد على شيء منها " مبوضع آخر منه جناسة"احلال أن " و"الذي طرحه يف األرض 

  ه صحيحة، ولو ملستها ثيابه سواء حتركت حبركته أم ال؛ ألن املصلي إمناوصالت
  ـــــــ

، "٦٣١"، حديث -أخرجه البخاري، كتاب األذن، باب أألذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة: صحيح ١
، أخرجه الترمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء يف وصف الصالة: صحيح ٢"١٢٥٣"حديث " ١/٣١٨"والدارمي 

" ٨٥٦"أبو داود، كتاب الصالة، باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود، حديث " ٣٠٢"حديث 
  ".٧٤٠صحيح اجلامع : "وانظر

يطلب منه طهارة ما متسه أعضاؤه، ومن هذا يعلم صحة الصالة على الفروة اليت بباطنها جناسة ولو جلد كلب أو 
الشعر يتصل : ان الشعر ساترا للجلد وال جناسة به، وال يقالخنزير أو شاة ماتت بغري ذكاة شرعية حيث ك

املتنجس املنبت يف اجللد اخلارج الزائد عليه فهو كاحلصري الذي بباطنه جناسة ولو : بالنجاسة فهو متنجس؛ ألنا نقول
ه احملمول له متصلة به، فالصالة عليه صحيحة لعدم محله هلا، وهذا خبالف ما لو كانت النجاسة بطرف عمامته أو ثوب

فصالته باطلة حيث كان عاملا وقادرا على إزالتها، ووجه الفرق بني حنو العمامة واحلصري أن حنو احلصري مبنزلة 
األرض، فالشرط طهارة ما متاسه أعضاء املصلي، خبالف حنو العمامة فإنه حممول له يف اجلملة، واحلاصل أن املضر 

لصالة، ولذلك لو وقف على طرف حبل متنجس أو مربوط به جناسة، إمنا هو اجللوس على احملل أو محله يف ا
والطرف اآلخر طاهر فتبطل صالته إن وقف على املتنجس، وأما إن وقف على الطرف الطاهر، ومل تبطل صالته؛ 

 على"جالسا " واملريض إذا كان"ألنه غري حامل فهو مبنزلة الواقف على احلصري الذي بباطنه جناسة مل تتصل بأعاله
غري حرير إال أن ال " أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا"إذا أراد الصالة عليه " فال بأس"وأوىل متنجس " فراش جنس
وملريض ستر جنس بطاهر ليصلي عليه كالصحيح على األرجح، : قال خليل. وتصح صالته" ويصلي عليه"جيد غريه 

حيتاج إىل ذلك غالبا، فال ينايف أن الصحيح كذلك، وإمنا اقتصر املصنف على املريض لالتفاق عليه؛ وألنه الذي 
ال بأس املراد به اجلواز املستوي أو املرجوح إن كان ميكنه الصالة يف غري هذا احملل وإال وجب، فلو مل جيد ما : فقوله

صحت وعصى و: يستر به النجاسة إال احلرير فله سترها به؛ ألن الصالة عليه إمنا حترم يف حال االختيارقال خليل
إن لبس حريرا كما يعصى بالصالة عليه اختيارا، ولو فرش عليه ثوبا غري حرير ألن حرمة احلرير أشد من حرمة 

النجاسة، خالفا لبعض األئمة يف جتويز اجللوس عليه بعد ستره بغريه، فإذا أقيمت الصالة عليك مبحل مفروش حبرير 
تستطيع فال بأس بفرش شيء عليه، وتصلي بعد تقليد فيجب عليك رفع الفرش وتصلي على ما حتته، إال أن ال 

يشترط يف الثوب الذي يفرش على النجاسة أن يكون منفصال عن ": تنبيه " القائل بزوال احلرمة بفرش شيء عليه
املصلي، وأما لو فرش كم ثوبه املالبس له على جناسة مبوضع سجوده أو طرف حرامه امللتحف به على النجاسة، 

  وسقوط طرف ثوبه على جاف جناسة: تصح صالته، فقد قال عياض ولو اجلافة مل

بغري حمله أن طرف ثوبه الساقط على النجاسة لو كان مفروشا على جناسة : بغري حمله ا هـ مواق، فإن مفهوم قوله
حتت جبهته أو قدمه أو ركبته مل يكن لغوا فال يصح للمصلي أن يفرش كمه على جناسة مبوضع سجوده أو حتت 

فيها " إن مل يقدر على القيام"الفريضة " وصالة املريض: "ثم شرع يف الكالم على صفة صالة املريض بقولهقدمه
إن قدر على "مستقال ويستحب أن يتربع " صلى جالسا"مستقال بأن عجز عنه مجلة أو تلحقه به مشقة شديدة 



ا هو مروي عن ابن عباس وابن عمر كم" كان يتربع يف صالته جالسا"اقتداء به صلى اهللا عليه وسلم " التربع
وكذا يف : وتربع كاملتنفل، وغري جلسته بني سجدتيه، قال شراحه: وأنس؛ وألنه األليق باألدبقال العالمة خليل 

سجوده، واعلم أن الذي يصلي الفرض جالسا هو من ال يستطيع القيام مجلة أو خياف بالقيام املرض أو زيادته 
به املشفة الفادحة دون املرض فالراجح التفصيل فيه بني كونه صحيحا فال يصح له كالتيمم، وأما من حيصل له 

اجللوس، وإن كان مريضا يصح جلوسه، كما هو مقتضى كالم ابن عبد السالم، خالفا لتلميذه ابن عرفة فإن ظاهر 
الطمأنينة كالمه عدم صحة صالته جالسا، والقادر على القيام مع االستقالل جيب عليه ولو عجز معه عن 

واالعتدال، والقادر عليه مع االستناد جيب عليه االستناد لغري جنب وحائض وهلما أعاد بوقت حيث استند هلما مع 
وجود غريمها، وقيدنا الصالة بالفريضة املقابلة للسنة فيدخل فيها النفل املنذور فيه القيام وصالة اجلنازة على القول 

وملتنفل جلوس ولو يف أثنائها إن مل يدخل على : فال جيب فيها القيامقال خليل بفرضيتها لالحتراز عن غري الفريضة
إن مل يقدر على القيام أنه لو قدر على القيام مل يصح له اجللوسقال : مفهوم قول املصنف: األول " تنبيهان " اإلمتام
ملصنف كخليل مل يبني موضع جيب بفرض قيام إال ملشقة أو خلوفه به فيها أو قبل ضرر كالتيمم، ولكن ا: خليل 

الوجوب من غريه، وحمصله أنه إمنا جيب القيام يف حال فعل الفرض كالركوع واإلحرام وقراءة الفاحتة على غري 
املأموم أو زمن قراءهتا يف حق املأموم، وأما السورة فال جيب القيام فيها إال على مأموم لئال حتصل املخالفة بني اإلمام 

تناد غري املأموم يف حال قراءهتا فلم يكن مبطال لصالته خبالف استناده يف حنو الركوع أو الفاحتة، واملأموم، وأما اس
فإنه يكون مبطال حيث كان استناده على وجه العمد ال إن كان سهوا، فإمنا تبطل تلك الركعة، فيحمل عليه قول 

  ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت على املستند عمدا يف حال: خليل

الفرض، وأما لو كان حبيث لو أزيل ال يسقط مل تبطل صالته، وإمنا يكره ذلك فقط ويعيد يف الوقت فعل 
ما قدمناه من استحباب التربع للمصلي جالسا ال ينايف أنه يطلب منه تغري جلسته إذا أراد السجود : الضروريالثاين 

بأن مل يقدر املريض " وإال"ندب بني السجدتنيأو اجللوس للتشهد، وحكم التغيري السنية حال السجود والتشهد، وال
ولو غري " بقدر طاقته"جالسا " صلى"على اجللوس حبالتيه متربعا بأن عجز عنه مجلة أو يلحقه بالتربع املشقة الفادحة 

متربع، واستند لغري جنب وحائض، وهلما أعاد بوقت إن كان االستناد هلما مع وجود غريمها، واحلاصل أن الصور 
وملا فرغ من الكالم على . القيام مع االستقالل، القيام مع االستناد، اجللوس استقالال، اجللوس مع االستناد: أربع

العاجز عن القيام القادر على الركوع والسجود من جلوس شرع يف الكالم على العاجز عنهما من جلوس أيضا 
والركوع من جلوس بل عجز عنهما مجلة أو " على السجود"أي العاجز عن القيام حبالتيه " وإن مل يقدر: "بقوله

أي إليهما، فإن مل يقدر على " بالركوع والسجود"أي يشري برأسه وظهره " فليومئ"تلحقه هبما املشقة الفادحة 
" يكون"جيب أن " و. "اإلمياء هبما أومأ إليهما برأسه فقط، فإن مل يقدر برأسه فيما يستطيع أومأ ولو بيده أو طرفه

ذكر املصنف حكم من عجز عن : األول " تنبيهات " أي من إميائه لركوعه" سجوده أخفض من ركوعه"إمياؤه ل 
القيام وال يستطيع السجود والركوع بأنه يومئ هلما من جلوس، وترك حكم عكس كالمه وهو من ال يقدر إال 

الته كلها من قيام بأن يومئ إىل وأومأ عاجز إال عن القيام فإنه يأيت بص: على القيام فقط، وأشار إليه خليل بقوله
فإن مل يقدر على اإلمياء بشيء من جسده : الركوع والسجود برأسه وظهره أو مبا قدر من أعضائهقال األجهوري 

مع القدرة على القيام كان مبنزلة من ال يقدر إال على النية، فيجب عليه قصد أفعال الصالة مع اإلتيان باألقوال إن 
يع، ويظهر أن املراد قصد شيء يف حمله زيادة على نية الصالة املعينة، واحلاصل أن العاجز عن قدر، وإال نوى اجلم

الركوع والسجود يومئ هلما من قيام إن عجز عن اجللوس، وإن قدر على اجللوس أومأ إىل الركوع من قيام وإىل 



اء للركوع والسجود، وحمصله أن مل يعلم من كالم املصنف كيف يفعل بيديه حال اإلمي: السجود من جلوسالثاين 
املومئ للركوع ال نزاع يف أنه إن أومأ إليه من قيام أن ميد يديه مشريا هبما إىل ركبتيه، وأن يضعهما على ركبتيه إن 

  .أومأ إليه من جلوس
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لقريواين: كتاب  بن أيب زيد ا ا لة  على رسا لدواين  كه ا لفوا   ا
لنفراوي: املؤلف  بن سامل ا غنيم  بن   أمحد 

والظاهر أن حكم املد يف األول والوضع يف الثاين الوجوب، وأما املومئ للسجود فأشار إليه خليل : قال األجهوري 
إىل األرض إن أومأ إىل السجود من قيام،  وهل يومئ بيديه أو يضعهما على األرض؟ أي هل يومئ هبما: بقوله

مل يبني : ويضعهما على األرض إن أومأ إليه من جلوس واملقابل مطوي؟ أي أو ال يفعل هبما شيئا تأويالنالثالث 
وهل جيب فيه الوسع أي بذل اجلهد حبيث لو قصر عن وسعه : املصنف حد اإلمياء، وحكى فيه خليل تأويلني بقوله

قولنا جيب أن : كتفي مبا يعد إمياء؟ لكن ال بد من التفرقة بني اإلمياء للركوع من السجودالرابع بطلت صالته، أو ي
يكون إمياؤه للسجود أخفض إخل هو املفهوم من كالم املصنف واملدونة، ويف التحقيق عن ابن عمر أنه على جهة 

 ومستندا، واجللوس كذلك شرع يف حالة القيام مستقال: وملا انقضى الكالم على احلاالت األربع وهي. الندب
مضطجعا، " صلى"املريض على الصالة من جلوس ولو مع االستناد " وإن مل يقدر: "حاالت االستلقاء بقوله

برأسه أو غريه، واحلال أن وجهه إىل القبلة كما يفعل به يف حلده، فإن مل " على جنبه األمين إمياء"ويستحب أن يكون 
بأن جيعل وجهه " على ظهره فعل ذلك"جهه إىل القبلة أيضا، وإن مل يقدر إال مضطجعا يقدر فعلى جنبه األيسر وو

إىل السماء ورجاله إىل القبلة، فلو عجز عن الصالة على الظهر صلى مضطجعا على بطنه ووجهه إىل القبلة ورجاله 
القدرة بطلت، والقدرة إىل دبرها، وحكم االستقبال يف تلك احلاالت الوجوب مع القدرة، فلو صلى لغريها مع 

: األول " تنبيهان " تكون بوجود من حيوله وإال سقط، مث وجد من حيوله بعد الصالة استحب له إعادهتا يف الوقت
األمين واأليسر والظهر مستحب، خبالف الترتيب : علم مما قررنا أن الترتيب بني حاالت االستلقاء الثالث وهي

اجب، كالترتيب بينها وبني اجللوس حبالتيه والقيام حبالتيه، واحلاصل أن الترتيب بينها وبني الصالة على البطن فهو و
بني القيام مستقال والقيام مستندا واجللوس حبالتيه فرض، وكذلك الترتيب بني القيام مستندا واجللوس حبالتيه على 

ب على املشهور فقط، وكذا أن الترتيب بني القيام مستندا واجللوس مستقال مستح: كالم خليل وعلى كالم غريه
الترتيب بني اجللوس حبالتيه واالضطجاع فرض، كما بني حاالت االستلقاء الثالث والصالة على البطن كما قدمنا 

املصلي من اضطجاع يصلي باإلمياء، ولكن مل يعلم هل يومئ بكل أعضائه أو : خالفا ملا يتوهم من كالم املصنفالثاين 
  بعض الشراح أنه يومئ برأسه، فإن عجز عن اإلمياء برأسه أومأببعضها، واملأخوذ من كالم 

والظاهر أن ترتيب اإلمياء هبذه املذكورات واجب، وملا كان : بعينيه وقلبه، فإن مل يستطع فبأصبعهقال األجهوري
ملكلف ا" وال يؤخر: "يتوهم من يسر الدين سقوط الصالة عمن ال يستطيع اإلتيان بشيء من أفعاهلا سوى النية قال

: قال يف اجلالب: ، ولو بنية أفعاهلا"وليصلها بقدر طاقته"املراد أهنا ال تسقط عنه بوجه " الصالة إذا كان يف عقله"
وال تسقط عنه الصالة ومعه شيء من عقله، وصفة اإلتيان هبا أن يقصد أركاهنا بقلبه بأن ينوي اإلحرام والقراءة 

م إن كان ال يقدر إال على اإلمياء بطرفه أو غريه، وإال أومأ مبا قدر والركوع والرفع والسجود، وهكذا إىل السال
على اإلمياء به، ولو حباجب كما قال املازري، وإذا مل يستطع املريض أن يومئ إال بطرفه وحاجبه فليومئ هبما، 

علم أنه ال بد سكت املصنف عن الطهارة لل: األول " تنبيهات " ويكون مصليا هبذا مع النية وهذا مقتضى املذهب
منها، ولو يف حق العاجز ولو من فوق حائل ولو بالنية، فإن عجز عنها بكل وجه سقطت عنه الصالة على مذهب 

وتسقط صالة : مالك أداء وقضاء؛ ألن العجز عنها بقسميها املائية والترابية مبنزلة عدم املاء والصعيد، وقال خليل



عدم سقوطها باإلكراه مع التمكن من الطهارة، بل إن أخرها يف حال وقضاؤها بعدم ماء وصعيد، ويؤخذ من كالمه 
: واعلم أنه ال يتصور اإلكراه على عدم الصالة بالقصدالثاين : قال العالمة األجهوري. اإلكراه وجب عليه قضاؤها

اللَُّه نَفْساً إِلَّا  ال ُيكَلُِّف{: األصل يف صالة املريض على الصفة املتقدمة الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعاىل
وأما السنة فما يف صحيح } َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ{. أي ما يف طاقتها، وآية] ٢٨٦: البقرة[} ُوْسَعهَا

صل : "كانت يب بواسري فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة فقال: البخاري عن عمران بن حصني قال
مل : الثالث "فإن مل تستطع فمستلقيا: "زاد ابن صخر ١" تستطع فجالسا فإن مل تستطع فعلى جنبكقائما فإن مل 

يذكر املصنف حكم ما لو شرع يف الصالة فطرأ عليه ما يغري حالته اليت كان عليها، وحمصله أنه لو كان يصلي 
 الوقت، وأما لو حصلت له القدرة مضطجعا أو جالسا وطرأ له الصحة، فإن كان بعد السالم فال إعادة عليه وال يف

وإن خف : قال خليل. زيادة عن احلالة اليت كان يصلي عليها يف أثناء صالته فإنه جيب االنتقال إىل األعلى زيادة
  معذور وانتقل إىل
  ـــــــ

  ".١١١٧"أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب إذا مل يطق قاعداً صلى على جنب، حديث : صحيح ١

ا إن كان الترتيب بني احلالتني واجبا، وندبا إن كان الترتيب بينهما مندوبا، ومفهوم خف أنه لو حصل األعلى وجوب
له عذر حبيث صار ال يستطيع احلالة اليت كان يصلي عليها، فإنه يتمها صالة عجز على ما مر من جلوس مع 

يان بالصالة على حالة من احلاالت، لكن لو كان املريض يستطيع اإلت: االستقالل أو االستناد أو االضطجاعالرابع 
نسي بعض أقواهلا وأفعاهلا ولكن يقدر عليها بالتلقني، فهل جيب عليه اختاذ من يلقنه أم ال؟ قال األجهوري نقال عن 

أنه جيب عليه اختاذ من يلقنه حنو القراءة والتكبري ولو بأجرة، ولو زادت على ما جيب : ابن املنري من علماء املالكية
اهللا أكرب وهكذا إىل السالم، ويقول له بعد الفاحتة : يه بذله يف مثن املاء فيقول له عند اإلحرام للصالة قلعل

وإن مل : "افعل هكذا إشارة إىل الركوع أو السجود عند نسياهنمامث ذكر مسألة وعد هبا يف التيمم بقوله: والسورة
أي جاز له " تيمم"مع قدرته على مسه "  جيد من يناوله إياهعلى مس املاء لضرر به؛ أو ألنه ال"مريد الصالة " يقدر

إىل جانبه "القريب " تيمم باحلائط"يتيمم عليه " من يناوله ترابا"املريض " فإن مل جيد"التيمم؛ ألنه مبنزلة العادم للماء 
از عن الصحيح، إذ وملريض حائط لنب أو حجر، والتقييد باملريض ال لالحتر: قال خليل" إن كان طينا أو عليه طني

يصح أن " فال"أو تنب " فإن كان يف جص أو جري"الصحيح يصح تيممه باحلائط، وإمنا قيد باملريض بالنظر للغالب 
صحيح أو مريض، ومثل ذلك لو كان خملوطا بشيء جنس، وقد قدمنا يف باب التيمم أن من مل يقدر " يتيمم عليه"

 بنيابة تسقط الصالة وقضاؤها، كما تسقط عمن مل جيد ال ماء وال على استعمال املاء وال الصعيد ال بنفسه وال
" يأخذه الوقت"املراد الراكب مطلقا " واملسافر: "صعيدا فراجعهثم أشار إىل مسألة مناسبة ملا قبلها يف العجز بقوله

ال "واحلال أنه  وهو الطني الرقيق ومثله املاء اخلالص،" يف طني خضخاض"أي يضيق عليه الوقت املختار وهو سائر 
قائما يومئ "حال كونه " فلينزل عن دابته ويصلي فيه"خوفا من الغرق أو من تلطيخ ثيابه " جيد أين يصلي فيه

اجللوس : وال يلزمه الركوع والسجود عند مالك وأصحابه، خال أشهب يف إجيابه" بالسجود أخفض من الركوع
ا أومأ إىل الركوع يضع يديه على ركبتيه، وإذا رفع والسجود مع التخفيف وإن تلطخت ثيابه النفيسة، وإذ

يرفعهما، وإذا أومأ إىل السجود يومئ بيديه إىل األرض وينوي اجللوس بني السجدتني قائما، وكذلك جلوس 
  التشهد إمنا يكون قائما قاله ابن عمر، واحترز باخلضخاض من اليابس الذي



املسافر ال مفهوم له كما أنه : فيه بالسجود على األرض، وقولهميكن السجود عليه، فإنه جيب عليه النزول ويصلي 
" فإن مل يقدر"فلينزل بل أوىل من املاشي فإنه يصلي يف اخلضخاض باإلمياء: ال مفهوم للراكب، املفهوم من قوله

وقفها بأن ي" صلى على دابته إىل القبلة"خوفا من الغرق " أن ينزل فيه"اخلائف خروج الوقت وهو من طني أو ماء 
خوفا من الغرق احتراز من خوف تلطيخ الثياب فقط، فال يبيح الصالة على : ويصلي إىل جهة القبلة، وقولنا

خشية تلطيخ الثياب ال توجب صحة الصالة على الدابة، وإمنا تبيح الصالة إمياء باألرض، : الدابةقال األجهوري
لرعاف ما يقتضي التقييد بكون الغسل يفسدها، وهل يقيد بكون الغسل يفسدها أو مطلقا خالف، وسيأيت يف ا

واعلم أن صالة الفرض على الدابة إمنا تكون باإلمياء إىل األرض ال إىل رحل الدابة أو شيء من جسدها، فإن أومأ 
إليه فصالته باطلة قاله األجهوري، وهذا ظاهر يف اإلمياء للسجود، وأما للركوع فيكون حيث القدرة، فليس له أن 

ى ظهر الدابةويف التتائي عن سيد ما يفيد أنه لو صلى على الدابة قائما وراكعا وساجدا من غري نقص يسجد عل
وبطل فرض على ظهرها : ال جيزئه لدخوله على الضرر، وال يقال يعارضه قول خليل: أجزأه على املذهب، سحنون

سند يف الفرض ال النفل، ولكن كالم حلمله على من ال يقدر على الصالة عليها قائما وراكعا وساجدا، أو كالم 
العالمة خليل يقتضي أنه ليس للصحيح أن يصلي الفريضة على ظهر الدابة يف غري االلتحام واخلوف من كسبع، أو 
" يف خضخاض ال يطيق النزول به، أو ملرض ويؤديها عليها كاألرض، هذا ملخص كالم األجهوري، يف شرح خليل

يف املاء أو الطني يف جواز صالته الفرض على الدابة باإلمياء اخلائف من لصوص أو مثل من يأخذه الوقت ": تنبيه 
وبطل فرض : سباع، فإنه يصلي باإلمياء إىل جهة األرض ويرفع العمامة عن جبهته عند اإلمياء للسجودقال خليل
 يطق النزول به أو على ظهرها أي الكعبة كالراكب إال اللتحام أو خلوف من كسبع وإن لغريها، وإال خلضخاض ال

للمسافر أن يتنفل على "جيوز " و: "ملرض ويؤديها عليها كاألرض مث شرع يف الكالم على النافلة على الدابة فقال
واملراد هبا ما عدا السفينة، فيشمل الفرس واحلمار واآلدمي ملقابلتها بالسفينة، وظاهره سواء كان راكبا على " دابته

" سفره"مدة " يف"ووقع التوقف يف راكب حنو السبع هل جيوز له التنفل عليه أم ال؟  ظهرها أو يف شقدف أو غريه،
ولو سهل االبتداء بالنافلة إىل جهة القبلة لكن بشرط أشار إليه " حيثما توجهت به"وال يلزمه استقبال قبلة بل 

  سفرا تقصر"سفره " إن كان: "بقوله

نفل العاصي وال مسافر أقل من أربعة برد، واملراد بالنفل ما قبل بأن كان مباحا وأربعة برد، فال يت" فيه الصالة
ولو متكن من النزول باألرض، والتخيري إمنا هو يف مطلق " على دابته إن شاء"املسافر " وليوتر: "الفرض ولذلك قال

دل يف نفل وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط، وإن مبحل ب: قال خليل. اجلواز، فال ينايف أن التنفل باألرض أفضل
وإن وترا وإن سهل البتداء هلا ال السفينة فيدور معها إن أمكن، وهل إن أومأ أو مطلقا تأويالن، والدليل على جواز 

رأيت : النفل على ظهر الدابة فعله صلى اهللا عليه وسلم، ففي املوطإ من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
ويوتر عليها غري : ويف لفظ البخاري ١محار وهو متوجه إىل خيرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي وهو على

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حاجة : ويف حديث جابر رضي اهللا عنه قال ٢أنه ال يصلي عليها املكتوبة
ويومئ بالركوع والسجود : قال ابن عمر٣فجئت وهو يصلي على راحلته حنو املشرق السجود أخفض من الركوع

ىل األرض، وال يسجد على ظهر الدابة، ويكون يف سجوده متربعا عند اإلمكان، ويرفع عمامته عند إميائه إ
للسجود، وله ضرب الدابة وركضها يف الصالة، وله ضرب غريها، إال أنه ال يتكلم وال يلتفت، ووقع التوقف يف 

اط طهارته يف النافلة دون الفريضة؛ ألنه طهارة السرج وحنوه مما هو راكب عليه، والذي استظهره ابن عرفة اشتر
وما ذكره ابن عرفة يف النافلة من : قد استحق ترك الفرض كالركوع والسجود فكيف بطهارة احمللقال األجهوري



ويومئ إىل األرض ليس على طريق الوجوب، وهذا : اشتراط طهارة احملل يفيد صحة اإلمياء إليه، فقول ابن عمر
لفرض يف املسائل اليت تصلى فيها الفريضة على ظهرها ال يكون إال لألرض، فال يصح يف خبالف اإلمياء لصالة ا

سرجها أو شيء من جسدها كما قدمناه، واحترز باملسافر على احلاضر فال يصح تنفله على ظهر الدابة وال الفريضة 
يصلي فيها إال للقبلة ويدور معها إال يف املسائل املتقدمة، وال يصح تنفله يف السفينة أيضا حيث ما توجهت، بل ال 

حمل منع بعض النفل يف : إن أمكن، ولو كان يصلي بالركوع والسجود على ظاهر املدونة، وقال بعض الشيوخ
السفينة حيث ما توجهت إذا كان يصلي باإلمياء لعذر اقتضى ذلك، وأما لو كان يصلي بالركوع والسجود فال منع 

ــــــيصلي حيث ما توجهت، ولو ترك الد   وران مع التمكن منـه
أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب ينزل : صحيح ٢"٣٥٣"حديث " ١/١٥٠"أخرجه مالك يف املوطأ  ١

  ".١٠٩٩"أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب ينزل للمكتوبة، حديث : صحيح ٣"١٠٩٨"للمكتوبة، حديث 

جهة سفره، فلو احنرف عنها من غري عذر فقد أشار إليه يف  علم مما مر أن قبلة املسافر يف النفل: األول " تنبيهات " 
وإذا احنرف املسافر بعد اإلحرام إىل جهة سفره من غري عذر وال سهو، فإن كانت القبلة فال شيء : الذخرية بقوله

لقبلة عليه؛ ألهنا األصل وإال بطلت صالته، وإن ظن أن تلك طريقه أو غلبته الدابة فال شيء عليه، ولو لغري جهة ا
علم من كالم املصنف وغريه أنه ليس له أن حيرم إىل جهة دبر الدابة، ولو كان إىل جهة الكعبة، : ألنه معذورالثاين 

إذا وصل منزال وهو متلبس بصالة : فإن فعل فالظاهر أنه إن حتول إىل جهة القبلة مل تبطل صالته وإال بطلتالثالث
باألرض بالركوع والسجود واالستقبال، وإن مل يكن منزل إقامة خفف النافلة، فإن كان منزل إقامة نزل وكملها 

وأمتها على الدابة؛ ألن عزمه السفر، وهكذا كله حيث بقي منها ما له بال، وأما حنو التشهد فيفعله على ظهرها 
وإن "لقيامها  ولو بالنذر" يصلي الفريضة"يصح للمسافر وأوىل غريه أن " وال: "مطلقا، وأشار إىل مفهوم يتنفل بقوله

فلو صالها على ظهر الدابة أعادها أبدا، وظاهره ولو كان يصليها عليها قائما وراكعا " كان مريضا إال باألرض
جتزيه على املذهب، وسيأيت ما يقتضي : وساجدا من غري نقص شيء عند سحنون لدخوله على الضرر، وقال سند

" على الدابة"الفرض " صلى جالسا إمياء ملرضه فليصل"دابة عن ظهر ال" إال أن يكون إن نزل"أنه خمالف للمشهور
حينئذ إن كان يفعلها على ظهرها كفعله هلا على األرض من غري تفاوت بني احلالتني فيومئ إىل األرض بعد رفع 

ى وأشار إليها خليل بقوله عاطفا عل" بعد أن توقف له ويستقبل هبا القبلة"العمامة عن موضع السجود، وذلك الفعل 
وهي ثالث مسائل قدمناها سوى هذه، وإال ملرض ويؤديها عليها كاألرض : ما تصح فيه الفريضة على ظهر الدابة

فعلها، وأما لو كان يؤديها على األرض أمت من صالهتا على ظهرها لوجب عليه صالهتا باألرض اتفاقا، وذلك بأن 
باإلمياء، هذا هو املراد باألمتية املقتضية  يكون إن نزل على األرض بقدر يسجد، وإن صلى على ظهرها يصلي

لوجوب فعلها باألرض، وأما لو كان يصلي باإلمياء على ظهرها وباألرض لكن يزيد إن نزل على األرض بالقدرة 
على التربع وحنوه مما ليس بفرض فال يقتضي وجوب فعلها باألرض بل الندب فقط كما يفهم من كالم األجهوري، 

ما قاله املؤلف : املريض الذي فرضه اإلمياء علم الرد على تعقب ابن الفخار للمصنف حيث قالوبتقييد املسألة ب
خمالف ملذهب مالك، إذ مل خيتلف مذهبه يف املريض الذي يصلي جالسا، ويقدر على السجود أنه ال يصلي إال 

  .باألرض وغفل عن تقييد حبال اإلمياء

ا عليه األكثر من الكراهة ملا تقرر من أن اجلواز قد يكون مع الكراهة وما ذكره املؤلف ال خيالف م: قال ابن ناجي
وفيها كراهة األخري حيث كان له قدرة على النزول عن الدابة لكن فرضه اإلمياء، وأما العاجز عن : ولذا قال خليل



يف خضخاض أو يف النزول عن الدابة فال تتأتى الكراهة يف حقه إذ جيب عليه فعلها على ظهرها، كمن أخذه الوقت 
مل خيتلف مذهب مالك يف املريض الذي يصلي جالسا، ويقدر على السجود أنه : حال االلتحام، ويقول ابن الفخار

ال يصلي إال باألرض، ضعف كالم سند املتقدم فافهم، وأيضا خليل مل يصحح الفريضة على ظهر الدابة إال يف أربع 
ع ومن يف حال االلتحام، ومن يأخذه الوقت يف ماء أو خضخاض، مسألة املريض واخلائف من لص أو سبا: مسائل

وتقدم أن اإلمياء لألرض يف األربع ومع االستقبال إال يف حال االلتحام وعند اخلوف من اللصوص والسباع فقد 
كما اغتفر يف حق املريض إيقاع صالة الفرض على ": تنبيه"يسقط؛ ألن معظم شروط الصالة إمنا جتب مع القدرة

ر الدابة، اغتفر له الصالة على السرير املفعول من الشريط، وشبهه مما ليس خبشب وال حجر حيث ال يستطيع ظه
النزول باألرض، وأما لو كان له قدرة النزول إىل األرض فال تصح صالته عليه، ولو كان فرضه اإلمياء حيث أومأ 

ة يف تلك احلالةوأما الصالة على السرير إليه، وأما لو أومأ إىل األرض لصحت صالته كما صحت على الداب
ال خالف يف جواز الصالة عليه؛ ألنه شبيه بالسطحثم شرع يتكلم عن : املصنوع من اخلشب فقال العالمة هبرام

بفتح عينه يف املاضي " ومن رعف: "وهو الدم اخلارج من األنف ومثله القيح والصديد فقال ١مسائل الرعاف
وكثر رعافه حبيث سال أو قطر، ومل يتلطخ به ومل يظن دوامه " مع اإلمام"ل صالته واملضارع على األفصح يف حا

وصفة خروجه أن خيرج ممسكا " فغسل الدم"من املسجد مستمرا على صالته إن شاء " خرج. "آلخر الوقت املختار
ل أو القاطر حبيث ال أنفه من أسفله أو أعاله، وهو األوىل لئال حيتبس الدم إذا مسكه من أسفله، وقيدناه بالسائ

  وال ينصرف: يذهبه الفتل لالحتراز عن الراشح الذي يذهبه الفتل؛ ألنه يأيت يف قوله
  ـــــــ

الرعاف الدم نفسه، وأصله السبق : اسم من رعف رعفا، وهو خروج الدم من األنف، وقيل: الرعاف لغة ١
وال خيرج استعمال . الشخص الراعف والتقدم، وفرس راعف أي سابق، ومسي الرعاف بذلك؛ ألنه يسبق علم

  ".٢٢/٢٦٢"انظر املوسوعة الفقيه . الفقهاء هلذا اللفظ عن املعىن اللغوي

ومل يتلطخ به لالحتراز عن الكثري الذي يلطخه فتبطل به الصالة حيث زاد على : لدم خفيف وليفتله، وقيدنا بقولنا
از عما إذا ظن الدوام آلخر الوقت املختار، فإنه يتمها درهم واتسع الوقت لغسله، وقيدنا بعدم ظن الدوام لالحتر

وال خيرج ولو سائال أو قاطرا حيث كان يف غري مسجد أو فيه، وفرش شيئا يالقي به الدم أو كان حمصبا أو ترابا ال 
حصري عليه ألن ذلك ضرورة، ويغسل الدم بعد فراغ، كما ترك عليه الصالة والسالم األعرايب يتم بوله يف 

أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أمتها إن مل يلطخ فرش مسجد، فإن كان يف مسجد : جدقال خليل املس
مفروش أو مبلط خيشى تلويثه ولو بأقل من درهم يقع وجوبا على اإلمتام يتمها بركوع وسجود، إال أن خيشى ضررا 

باإلمياء، ال إن خشي تلطخ جسده أو ثيابه اليت بالركوع والسجود، أو تلطخ ثيابه الذي يفسدها الغسل فيتمها ولو 
إن شاء إشارة إىل أنه جيوز له القطع بسالم أو كالم، ولكن األفضل : ال يفسدها الغسل فال يصح له اإلمياء، وقولنا

على ما فعل " يبين"بعد خروجه وغسل الدم " مث: "البقاء والبناء على ما فعل بعد غسل الدم كما أشار إليه بقوله
ومن رعف مع اإلمام يوهم : خروج الدم على جهة الندب عند مالك ومجهور الصحابة والتابعني، وقول املصنف قبل

أن غريه ليس كذلك، بل اإلمام كاملأموم ولو مل يكن خلفه مجاعة حيث كان راتبا ملا مر من أن الراتب كجماعة، إال 
ةوأما الفذ ففي بنائه خالف هل منشؤه رخصة أن اإلمام يستحب له االستخالف عند خروجه إذا كان معه مجاع

البناء حلرمة الصالة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل اجلماعة؟ فيبين على األول دون الثاين، وما تقدم من 
أن من خرج لغسل الدم يندب له البناء مقيد بالعام، وأما لو كان الراعف من العوام، أو ممن ال حيسن التصرف 



: وشروط البناء أربعة أشار إىل أحدها بقوله. ع يف حقه أوىل، هكذا قال سيدي أمحد زروق وهو حسنبالعلم فالقط
يف زمن خروجه لغسل الدم، وإال بطلت صالته، ولو تكلم ساهيا سواء تكلم يف حال االنصراف أو " ما مل يتكلم"

فإن مشى عليها يف حال " ميش على جناسة"أي وما مل " أو: "الرجوع والفرق ال يظهر، وأشار إىل ثاين الشروط بقوله
انصرافه أو رجوعه بطلت صالته، ولو يابسة حيث علم هبا يف حال الصالة ال بعدها فيعيد يف الوقت إال أن تكون 

واحلاصل أن املرور عليها مع العلم واالختيار مبطل : أرواث الدواب أو أبواهلا حيث ال مندوحة هلقال األجهوري 
  سة ولو أرواث الدواب، وأما مع االضطرار فال بطالن، وال إعادة أيضا يف املرور على أرواثمطلقا أي ولو ياب

الدواب ولو رطبة، وكذا يف املرور على غريها ال بطالن، لكن تستحب اإلعادة يف الوقت هذا كله مع العلم، وأما 
ا مل يتذكر، إال بعد الصالة، وأما لو تذكر املرور مع النسيان فال إعادة يف أرواث الدواب وأبواهلا، وكذا يف غريها إذ

فيها فإن تعلق به شيء بطلت، وإن مل يتعلق به شيء جرى على اخلالف يف من سجد على جناسة، ومل يعلم هبا إال بعد 
رفع جبهته ومل يتعلق به شيء منها، فابن عرفة يبطل صالته وغريه يتحول عنها ويتم صالته، وبقي شرطان مل 

أن ال جيد املاء يف موضع ويتجاوزه إىل أبعد منه مع اإلمكان، وأن ال يستدبر قبلة بال عذر فإن : يذكرمها ومها
فيخرج : استدبرها اختيارا بطلت صالته، ومن العذر استدبارها لطلب املاء، وأشار خليل إىل تلك الشروط بقوله

فرعان " ويطأ جنسا ويتكلم ولو سهوا ممسك أنفه لغسل إن مل جياوز أقرب مكان ممكن قرب، ويستدبر قبلة بال عذر
إذا دار األمر بني الذهاب ملاء قرب مع االستدبار وماء بعد االستدبار معه، فإنه يذهب إىل القريب ولو : أحدمها " 

. مع االستدبار؛ ألن االستدبار اغتفر جنسه يف الصالة يف بعض األماكن، خبالف الفعل الكثري فتبطل به ولو سهوا
، ورمبا يبحث فيه بأن الفعل الكثري اغتفر جنسه أيضا، ولو عمدا يف صالة املسابقة إال أن يقال بندور قال األجهوري

إذا دار األمر بني االستدبار ووطء النجاسة اليت يبطل وطؤها فإنه يقدم ": الفرع الثاين " هذا بالنسبة لعذر االستدبار
إذا خرج الراعف " و" العالمة األجهوري يف شرح خليلاالستدبار؛ ألنه استدبار لعذر، أشار إىل هذين الفرعني

أي ال يعتد بشيء من " وليلغها"قبل رعافه " ال يبين على ركعة مل تتم بسجدتيها"لغسل الدم مع الشروط املتقدمة 
م أجزائها، وإمنا يبين على ركعة تامة، ومتامها يكون اجللوس إن كان يقوم منها للجلوس، ويكون بالقيام إن كان يقو
منها للقيام، فلو ركع وسجد السجدتني مث قبل اجللوس أو القيام رعف فال يعتد بتلك الركعة، ويبتدئ القراءة من 

أوهلا بانيا على اإلحرام إن كان الرعاف حصل يف الركعة األوىل، أو على الركعة الكاملة السابقة على امللغية إن 
ال يبين على ركعة مل تتم ال يعتد : على االعتداد، فمعىن قولهكان الرعاف يف غري األوىل، فاملصنف أطلق البناء 

وإذا بىن مل يعتد إال بركعة كملت، وقد : وليلغها فال ينايف أنه يبين ولو على اإلحرامولذا قال خليل: بقرينة قوله
الدم السائل أو ذكرنا ما به الكمال على ما حققه العالمة األجهوري يف شرح خليل، وملا قدم أنه ال خيرج إال لغسل 

  املراد ال جيوز للراعف" دم خفيف"غسل " وال ينصرف ل: "القاطر، شرع يف حكم ما ليس كذلك بقوله

فإن رشح : أي رءوس أنامل يسراه اخلمس العلياقال خليل " وليفتله بأصابعه. "اخلروج من الصالة لغسل دم راشح
يلقاه برأس اخلنصر ويفتله برأس اإلهبام، مث بعد اخلنصر  فتله بأنامل يسراه واملراد اخلمس العليا، وصفة الفتل أن

البنصر مث الوسطى مث السبابة، وال يلقي الدم برأس اإلهبام بل يفتل هبا، فإن استمر وتلطخت األنامل العليا انتقل 
كما إذا  :لألنامل الوسطى، فإن زاد ما فيها عن درهم حتقيقا بطلت صالته إن اتسع الوقت الذي هو فيه وإال أمتها

ظن الزيادة أو شك فيها، وال ينظر ما يف العليا، فلو انتقل بعد تلطيخ العليا إىل عليا اليمىن وزاد ما فيها عن درهم مل 
علم من تقريرنا ": تنبيه " مراعاة ملن يقول بفتله بيديه: تبطل صالته على ما استظهره شيخ مشاخينا معلال له بقوله



وأن " جيعلون أصابعهم يف آذاهنم: "ءوسها، فهو جماز مرسل عالقته الكلية واجلزئية نظريلكالمه أن املراد باألصابع ر
املراد العليا من اليد اليسرى على جهة الندب؛ ألهنا معدة ملباشرة األقذار، وملا كان فتل الدم اخلفيف مشروطا 

ينصرف لغسله بالشروط املتقدمة حبيث ال يذهب بالفتل، فله أن " إال أن يسيل أو يقطر: "باستمراره خفيفا قال
ومن رعف خرج : ويبين على ما فعل، وله القطع بسالم أو كالم كالسائل ابتداء، وال يقال هذا مكرر مع قوله أوال

فغسل الدم، حلمل ما تقدم على السائل أو القاطر ابتداء، وهذا راشح ابتداء وطرأ له الزيادة حىت سال أو قطر، 
 بإىل موضع إال ليكون ظاهرا فيما ذكرنا، وملا كان اخلروج لغسل الدم والبناء على ما ولذلك كان األوىل التعبري

متنجس خرج منه يف حال صالته " يف قيء"املصلي " وال يبين: "صاله قبل الرعاف رخصة ال يقاس عليها غريها قال
ع احلدث الغالب، وألشهب يف تذكره فيها أو خرج منه خالفا أليب حنيفة يف البناء م" حدث"يبين أيضا يف " وال"

وال يبين يف غريه كظنه فخرج فظهر نفيه : بناء من رأى جناسة يف ثوبه أو سقط عليه شيء منها يف صالته قال خليل
فتبطل صالته يف كل ما ذكرنا، لكن باحلدث ولو عند ضيق الوقت، وأما القيء النجس أو سقوط النجاسة فإمنا 

لكالم على القيء النجس؛ ألنه الذي يوجب اخلروج من الصالة، وأما الطاهر فال تبطل عند اتساعه، وإمنا محلنا ا
طهارته ويسارته وخروجه غلبة، ال إن : ومن ذرعه قيء مل تبطل صالته بشروط ثالثة: تبطل به الصالةقال خليل 

ه قوالن على حد سوى، كان جنسا أو كثريا أو تعمد ابتالعه فتبطل به الصالة، وأما لو ابتلعه غلبة ففي بطالن صالت
وكما ال يبين يف غري الرعاف ال يبين يف الرعاف املتكرر على ما قاله ابن فرحون، خالفا البن عبد السالم يف قوله 

  بالبناء، ولو تكرر الرعاف مرتني أو أكثر يف صالة

يستمر على  واحدة، وليس من املتكرر احلاصل يف حال رجوعه من غسل الدم قبل دخوله يف إكمال الصالة بل
إذا علمت ما قررناه من محل كالم املصنف على الرعاف املبطل علمت أن كالم املصنف : األول " تنبيهان " صالته

ليس على إطالقه، ولعله رمحه اهللا أطلق اتكاال على ظهور املراد، ألن الكالم يف حصول ما يوجب اخلروج من 
وال يبين يف قيء، ويف بعض : فقه فضال عن غريهالثاين قول املصنف الصالة، وإال فاملصنف إمام ال خيفى عليه أمور ال

النسخ بإثبات الياء على جعل ال نافية، ويف بعضها حبذفها على جعلها ناهية، ويف خليل كذلكوملا فرغ من الكالم 
من  "ومن رعف: "على الرعاف احلاصل يف أثناء الصالة، شرع يف حكم احلاصل بعد متامها وقبل السالم بقوله

؛ ألن سالمه مع النجاسة أخف من خروجه لغسلها وسالمه بعد ذلك، "بعد سالم اإلمام سلم وانصرف"املأمومني 
ولو رعف قبل تشهده حلمل اإلمام له، فلو خالف وخرج لغسل الدم قبل السالم فالظاهر عدم : وظاهر كالمه
؛ ألنه إن مل خيرج "انصرف وغسل الدم"مام أي اإل" إن رعف قبل سالمه"مفهوم بعد سالم اإلمام " و"بطالن صالته

وتشهد فلو كان تشهد قبل " فجلس"بعد انصرافه لغسل الدم " مث رجع. "يصري حامال للنجاسة عمدا فتبطل صالته
وسلم وانصرف إن رعف بعد سالم إمامه ال : ؛ ألن سنة السالم أن يكون عقب تشهدقال خليل"وسلم"االنصراف 

: " ف قبل سالم اإلمام ما مل يسلم إمامه قبل جماوزتني الصف والصفني وإال جلس وسلمقبله، وحمل انصراف من رع
علم من كالم املصنف حكم املأموم إن رعف بعد سالم إمامه من أنه يسلم وال ينصرف لغسل الدم، ومن ": تنبيه 

الفذ على القول رعف قبل سالم إمامه خيرج قبل سالمه، وسكت عن نفس اإلمام يرعف يف حال جلوسه، ومثله 
إن حصل الرعاف بعد أن أتى مبقدار السنة من التشهد : مل أر فيهما نصا، والظاهر أن يقال: ببنائه، وقال احلطاب

فإنه يسلم، واإلمام والفذ يف ذلك سواء، وإن رعف قبل ذلك فليستخلف اإلمام من يتم هبم التشهد وخيرج هو 
مكاهنثم شرع يف بيان احملل الذي يتم فيه الراعف صالته بعد غسل  لغسل الدم، وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم

  أي" وللراعف: "الدم بقوله



الذي غسل فيه " يف منزله"أي يتم ما بقي من صالته بانيا على ما فعله " أن يبين"وجيب على الراعف بعد غسل الدم 
ن فراغ إمامه وأمكن، وإال فاألقرب إليه، وأمت مكانه إن ظ: قال خليل" إذا يئس أن يدرك بقية صالة اإلمام. "الدم

وإال بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو تشهد، واحلاصل أن الراعف له بعد غسل الدم حالتان إحدامها أن يظن 
فراغ إمامه، والثانية أن يظن بقاءه أو يشك فيه، ففي األوىل يتم مكانه إن أمكن، وإال ففي أقرب مكان إليه وتصح 

 سالمه قبل إمامه، ويف الثانية يرجع ملكانه حيث يوقن إدراك اإلمام قبل سالمه، وهذا يف املأموم، صالته ولو تبني
ومثله اإلمام بعد استخالفه؛ ألنه يلزمه بعد االستخالف ما يلزم املأموم ابتداء، وأما الفذ فيتم مكانه، وهذا كله يف 

" إال: "يتم مكانه، ولو تيقن فراغ إمامه وإليه أشار بقولهغري الراعف يف صالة اجلمعة، وأما الراعف يف اجلمعة فال 
أول " فال يبين إال يف"وحصل له الرعاف بعد ركعة بسجدتيها " يف اجلمعة"أن يكون الراعف من إمام أو مأموم 

الذي ابتدأها فيه، ولو ظن فراغ إمامه؛ ألن اجلامع شرط مع صحة اجلمعة، وال يتمها برحابه ولو كان " اجلامع"
يصح إمتامها : بتدأها به لضيق أو اتصال صفوف، كما استظهره احلطاب لتمكنه من اجلامع، وقال ابن عبد السالما

يف الرحاب، خبالف ما لو أمتها يف غري اجلامع الذي ابتدأها فيه فتبطل على املشهور خالفا البن شعبان، وإذا رجع 
ركعته لتصري له نافلة ويبتدئها ظهرا بإحراموإمنا قلنا يف أول إليه فوجده مغلوقا ال ينتقل إىل غريه ويضيف ركعة إىل 

اجلامع لإلشارة إىل أنه ال يلزمه الرجوع إىل مكانه، الذي افتتح الصالة فيه، بل تبطل صالته مبجاوزته أقرب مكان 
مام ممكن، وكما جيب الرجوع ألول اجلامع على من أدرك ركعة بسجدتيها جيب على من يظن إدراك ركعة مع اإل
بعد رجوعه، وأما إن مل يدرك ركعة قبل الرعاف وال يعتقد إدراك ركعة بعد رجوعه مع اإلمام فإنه ال يرجع بل 

ويف اجلمعة مطلقا ألول اجلامع وإال بطلت، وإن مل يتم ركعة : يقطع إحرامه ويبتدئ ظهرا بإحرام جديدقال خليل 
بىن على إحرامه وصلى أربعا الظاهر صحة صالته ومل أره ولو خالف و: يف اجلمعة ابتدأ ظهرا بإحرامقال احلطاب

منصوصا، وحمل ابتدائها ظهرا حيث مل يتمكن من صالة اجلمعة، وإال فعل بأن كان البلد مصرا تتعدد فيه اجلمعة 
تلخص مما ذكرنا أن من مل يظن سالم اإلمام قبل رجوعه جيب عليه : األول " تنبيهات " فيذهب إىل جامع آخر

  ومن يظن فراغه يتم مكانه إن أمكنه، وإن مدرك ركعة من اجلمعة سواء كان أدركها الرجوع،

قبل الرعاف أو يعتقد إدراكها بعد رجوعه يطلب بالرجوع، ولو ظن فراغ اإلمام يف الصورة األوىل، وكل من 
كر املصنف مل يذ: خالف ما وجب عليه بطلت صالته، ومن فعل ما وجب عليه صحت صالته وإن أخطأ ظنهالثاين 

أن يطمع يف انقطاعه قبل خروج الوقت، حبيث يبقى : حكم الرعاف قبل الدخول يف الصالة وفيه وجهان، أحدمها
منه ما يسع الطهارة وأربع ركعات أو ركعة بناء على ما يدرك به لوقت االختياري، ويف هذا يؤخر الصالةوثانيهما 

غري تأخري، كما يصلي مع نزول الدم آخر الوقت إذا مل أن يظن دوامه إىل آخر الوقت، ويف هذا يصلي من : 
ينقطع، بأن ختلف ظنه وضاق الوقت وهو نازل، ويصلي بركوع وسجود مع اإلمكان، وأما لو تضرر بالركوع 

والسجود لضرر جبسمه أو للخوف على تلطخ ثيابه اليت يفسدها الغسل صلى باإلمياء، وهذان الوجهان يفهمان من 
عف قبلها ودام آخر آلخر االختياري وصلى؛ ألنه يفهم من قوله آخر أنه يرجى انقطاعه قبل وإن ر: قول خليل

خروج الوقت، ويفهم منه أنه إن مل يرج االنقطاع يصلي من غري تأخري، وال فرق بني السائل والقاطر 
مما يوجب فوات  مل يتعرض املصنف للمسبوق الذي يدخل مع اإلمام وحيصل له الرعاف أو حنوه: والراشحالثالث 

وإذا اجتمع : ركعة أو أكثر بعد الدخول مع اإلمام حبيث جيتمع يف صالته القضاء والبناء، وقد أشار إليه خليل بقوله
قضاء وبناء لراعف أدرك الوسطيني أو إحدامها، أو احلاضر أدرك ثانية صالة مسافر أو خوف حبضر قدم البناء 

: ، وملا كان الرعاف مظنة إلصابة الدم ناسب التعرض حلكم غسله بقولهوجلس يف آخر اإلمام ولو مل تكن ثانيته



أو اجلسد، " من الثوب"ولو من غري رعاف، كدم حيض أو نفاس ومثله القيح والصديد " قليل الدم"ندبا " ويغسل"
الدرهم  وعفا عن دون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد، واملراد بالدرهم: واملراد بالقليل أقل من درمهقال خليل

البغلي وهو قدر الدائرة اليت تكون بباطن ذراع البغل، ومفهوم من الثوب وما أحلق به مما يتعلق باملصلي أنه لو 
وينجس كثري طعام مائع بنجس ولو قل، : أصاب طعاما لنجسه ولو قل، فالعفو يف غري الطعام والشرابقال خليل 

وهو ما كان قدر الدرهم مساحة ال وزنا، " إال من كثريه"بسة الدم مع مال" وال تعاد الصالة: "وإمنا قلنا ندبا لقوله
  واألثر والعني سواء يف

العفو عن القليل ووجوب الغسل يف الكثري، فإن صلى بالكثري أعاد مع العمد أو اجلهل أبدا على القول بوجوب 
نية، ويف الوقت على القول بالسنية إزالة النجاسة، وندبا يف الوقت مع العجز أو النسيان أو العمد على القول بالس

مطلقا، أو عند العجز أو النسيان على القول بالوجوب، وإمنا عفي عن يسري الدم؛ ألن اإلنسان ال يكاد يسلم منه؛ 
وعفي عما يعسر، وأما حنو : ألن بدن اإلنسان كالقربة اململوءة ماء وهي ال تسلم غالبا من رشحوقد قال خليل

يف " وكثريها سواء"أي الدم " وقليل كل جناسة غريه: "غسل قليله ككثريه وإليه اإلشارة بقولهالبول أو املين فيجب 
أي خرؤها ومثلها القمل " دم الرباغيث"مما يعفى عنه ملشقة االحتراز عنه " و"وجوب الغسل ولو كرءوس اإلبر

تحي أن جيلس به بني أقرانه حبيث يس" إال أن يتفاحش"ال وجوبا وال ندبا " ليس عليه غسله. "والبق والبعوض
: فيستحب له غسله، إال أن يطلع على ذلك يف حال الصالة فال يندب غسله إذ ال يقطع الفرض ملندوبقال خليل

وندب غسل ما يعفى عنه عند تفاحشه كدم براغيث إال يف صالة، وفسرنا دم الرباغيث وما أحلق هبا خبرئها؛ ألن 
ذكر العالمة خليل " خامتة"يسريها، وجيب غسل الكثري ولو من مسك وذباب دمها احلقيقي كسائر الدماء يعفى عن

وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور يف : ضابطا كليا ملا يعفى عنه مما هو حمقق النجاسة أو مظنوهنا بقوله
ر بأرض يد أو ثوب إن كثر الدم، وثوب مرضعة جتتهد، ودون درهم من دم مطلقا، وقيح وصديد، وبول فرس لفا

حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة سطح وكطني مطر، وإن اختلف العذرة باملصيب ومل تغلب وذيل امرأة 
مطال للستر ورجل بلت ميران بنجس يبس يطهران مبا بعده وخف ونعل من روث دواب وأبواهلا إن دلكا بغري 

الصقيل جيزي فيها زوال النجاسة بغري املاءوملا املاء؛ ألن اخلف والنعل والقدم واملخرجان وموضع احلجامة والسيف 
قربة فعلية ذات إحرام وسالم أو : كانت سجدة التالوة داخلة يف حقيقة الصالة لقول ابن عرفة يف حقيقة الصالة

  :ذكرها يف عقب الباب اجلامع ألحكام الصالة فقال. سجود فقط
* * *  

  "سجود القرآن"بيان مواضع " باب يف"
لتالوة وهي أوىل من سجود القرآن؛ ألن التالوة أخص من القراءة، ألن التالوة ال تكون يف كلمة ويترجم بسجود ا

واحدة، والقراءة تكون فيها، والسجود ال يكون إال عند التالوة ال عند جمرد قراءة كلمة أو اثنتني، ومل يتعرض 
يف كثرة الثواب وقلته، وأما السجود  فضيلة، وتظهر مثرة اخلالف: سنة، وقيل: حلكم السجود، وفيه خالف، فقيل

يف الصالة فهو مطلوب على القولني خالفا ملن قصره على السنية، واملطلوب من السجود إجياد ماهية السجود، 
وَإِذَا قُرِئَ {: وهي توجد يف سجدة واحدة دل على مشروعيتها الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله تعاىل

يف معرض الذم فيدل على طلبه، وأما السنة فما يف الصحيحني أن ] ٢١: االنشقاق[} نُ ال َيْسُجُدونََعلَْيهُِم الْقُْرآ
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ القرآن فإذا مر بسورة فيها سجدة : ابن عمر رضي اهللا عنهما قال



د اإلنسان اعتزل الشيطان يبكي إذا سج: "وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أيضا أنه قال ١فسجدها سجدنا معه
وأمجعوا على مشروعيته  ٢" يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فله اجلنة، وأمرت أنا بالسجود فأبيت فلي النار: فيقول

عند قراءة القرآن ولو يف حالة الصالة، وإن استظهر بعض الشيوخ عدم كفر من أنكر مشروعيته؛ ألنه ليس مما علم 
 تالزم بني اإلمجاع على مشروعيته وصريورته معلوما للخاص والعام، واعلم أن الذي يؤمر حكمه بالضرورة، إذ ال

بالسجود القارئ واملستمع واملعلم واملتعلم، أما القارئ فيسجد بشرط الصالة من طهارة حدث وخبث وستر عورة 
: يف شرح شيخنا حممدواستقبال قبلة، ويف اشتراط البلوغ نزاع، والذي ارتضاه األجهوري اشتراط البلوغو

استحباب سجود الصيب وهو الذي يظهر خلطابه مبا دون الواجبات واحملرمات، وال يشترط يف سجود القارئ 
أحدها أن يكون جلس ليتعلم القرآن : صالحيته لإلمامة فيسجد الفاسق واملرأة، وأما املستمع فيسجد بشروط ثالثة

ند األكثر، كما أن السامع من غري قصد ال يسجد، ومنها أن يكون أو أحكامه فال يسجد اجلالس البتغاء الثواب ع
القارئ الذي جلس املستمع ليسمع قرآنا صاحلا لإلمامة بالفعل، فال بد أن يكون متوضئا على ما جزم به اللخمي، 

سجد، واقتصر عليه أبو احلسن يف شرح املدونة قال األجهوري أو يؤخذ من هذا التقييد أن املستمع من العاجز ي
ولو كان املستمع قادرا لصالحية العاجز عن ركن لإلمامة ملثله، ويقتضي أن املستمع املكروه اإلمامة يسجد، ومنها 

  أن ال يكون القارئ جلس
  ـــــــ

ومسلم، كتاب " ١٠٧٥"أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب من سجد لسجود القارئ، حديث : صحيح ١
أخرجه مسلم، كتاب اإلميان باب بيان : صحيح ٢"٧٥٧"التالوة حديث  املساجد ومواضع الصالة، باب سجود

  ".١٠٥٢"، وابن ماجه، حديث "٨١"إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، حديث 

ليسمع الناس حسن قراءته، فإذا وجدت هذه الشروط فيسجد املستمع ولو ترك القارئ السجود، وأما املعلم أو 
بشرط الصالة كالقارئ، واملعلم واملتعلم يتكرر عليهما حمل السجود فيسجدان أول  املتعلم فالظاهر أهنما يسجدان

وسجدات القرآن إحدى عشرة سجدة ليس يف : "مرة، وملا وقع خالف يف عدد السجدات، بني املشهور منه بقوله
احلجرات إىل آخر  واملراد باملفصل ما كثر تفصيله بالبسملة لقصر سوره، وأوله على الراجح من" املفصل منها شيء

أي " وهي. "إال ثانية احلج والنجم واالنشقاق والقلم: القرآن، فال يسجد لقراءة النجم واالنشقاق والقلمقال خليل
: أي األوامر مبعىن املأمور بالسجود عند قراءهتا، هكذا قال األقفهسي، وقال زروق" العزائم"اإلحدى عشرة سجدة 

وتظهر مثرة اخلالف بني هذين التفسريين يف سجود غريها من ثانية : ال األجهوريالعزائم مجع عزمية وهي املتأكدةق
إن سجد عند شيء من هذه يف صالته : احلج والنجم وحنومها مما ال يسجد له على املشهود، فعلى تفسري األقفهسي

هذه التفرقة، بل بطلت صالته إال أن يكون مقتديا مبن يسجد هلا، وعلى تفسري زروق ال تبطلومل يظهر يل وجه 
الظاهر االستواء يف احلكم وهو بطالن سجود الساجد عمدا حيث مل يكن مقتديا مبن يرى السجود عندها، ويظهر 
أن معىن العزائم األمور املطلوبة ال على وجه الرخصة؛ ألن العزمية ما قابلت الرخصة، كقصر الصالة وفطر املسافر 

زائم، وإمنا هي رخص مجع رخصة، ومسيت بالعزائم للحث على فعلها ومسح اخلف، فهذه األفعال ال يقال هلا ع
وهو " } وَُيسَبُِّحوَنُه َولَُه َيْسُجُدونَ{: " تعاىل" عند قوله"األعراف " يف املص"خشية تركها وهو مكروه أوالها سجدة 

  آخرها،
اجلاهل بأنه آخرها أو ليفرع عليه نص إما لتنبيه : قوله وهو آخرها غري متوهم فما باله نص عليه؟ فاجلواب: فإن قيل
فريضة أو نافلة أو قرأ آية السجدة، ولو مع تعمد قراءهتا " يف صالة"يف حال قراءة تلك السورة " فمن كان: "قوله



فإنه يسجدها، وإن كره تعمدها بالفريضة، بل وإن كان يف وقت هني حرمة كما قاله ابن احلاج؛ ألهنا تبع للصالة 
: قال خليل" من األنفال أو غريها ما تيسر عليه، مث ركع وسجد"ندبا " فإذا سجدها قام فقرأ" كسجود السهو املقبل

  وندب لساجد األعراف قراءة قبل ركوعه؛ ألن الركوع ال يكون إال عقب قراءة،
أن سجدة األعراف قد يتوهم فيها : إذا كان كذلك فال خيتص هذا مبن قرأ سجدة األعراف، فاجلواب: فإن قيل 

  جواز قراءة األنفال أو غريها، ملا يلزم عليه من تعدد السورة يف عدم

أنه لو قرأ سجدة األعراف يف غري صالة كالتايل حلزبه مثال ال : ركعة واحدة، ومفهوم قول املصنف يف صالة
اللُُهمْ وَِظ{: يف الرعد عند قوله تعاىل: "ثانيتها" و"يستحب له بعد السجود أن يقرأ من غريها إال بقصد التالوة 

} َيَخافُونَ رَبَُّهْم{: يف النحل عند قوله تعاىل: "ثالثتها" و"ويف هذه مدح الساجدين ]" ١٥: الرعد[} بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ
فالفوقية فوقية قهر الستحالة ] ٥٠: النحل[} ِمْن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيؤَْمُرونَ{أي عذاب رهبم ]" ٥٠: النحل[

َوَيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن يَْبكُونَ {: وهي سورة اإلسراء عند قوله تعاىل" يف بين إسرائيل: "رابعتها" و"حقه تعاىلاحلسية يف 
: عند قوله تعاىل" يف مرمي: "خامستها" و"ويف هذه أيضا املدح للساجدين ] ١٠٩: اإلسراء[} َوَيزِيُدُهمْ ُخُشوعاً

يف احلج : "سادستها" و"وفيه مدح للساجدين أيضا] ٥٨:مرمي[} َمنِ َخرُّوا ُسجَّداً َوُبِكّياًإِذَا ُتتْلَى َعلَْيهِْم آيَاُت الرَّْح{
ففيه ]" ١٨: احلج[} َوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْرِمٍ إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشاُء{: عند قوله تعاىل"بدل من احلج " أوهلا

أوهلا بذكر اآلية إال أن يقال ذكرها لالحتراز عن اليت يف آخر السورة فإنه ال ذم ملن مل يسجد ويستغىن عن قوله 
} أََنْسُجدُ ِلَما َتأْمُُرَنا َوَزاَدُهمْ ُنفُوراً{: يف الفرقان عند قوله تعاىل: "سابعتها" و"يسجد هلا على املشهور كما قدمنا

اللَُّه ال إِلَهَ إِلَّا ُهَو َربُّ الَْعْرشِ {: دهد عند قوله تعاىلاهل"سورة " يف: "ثامنتها" و. "وفيه ذم للتاركني]" ٦٠: الفرقان[
: عند قوله تعاىل"السجدة " يف امل تنزيل: "تاسعتها" و"وفيه توحيد للباري سبحانه وتعاىل]" ٢٦: النمل[} الَْعظِيمِ

يف ص عند : "عاشرهتا" و. "ح للساجدينوفيه مد]" ١٥: السجدة[} َوسَبَّحُوا بَِحْمِد َربِّهِْم وَُهْم ال َيْسَتكْبُِرونَ{
] ٢٥: ص[} فََغفَْرَنا لَُه{: على املعتمد؛ ألن قوله تعاىل]" ٢٤: ص[} فَاْسَتْغفََر َربَُّه َوَخرَّ َراِكعاً وَأََناَب{: قوله

" : تعاىل" عند قوله"حمله " وقيل"كاجلزاء على السجود، وهل يدل على تقدمي السجود لتقدم السبب على املسبب؟ 
: عند قوله تعاىل"فصلت " يف حم تنزيل: "حادي عشرهتا" و. "وفيه مدح أيضا]" ٢٥: ص[} لَُزلْفَى َوُحْسَن مَآبٍ{
وصاد : على املعتمد الذي ارتضاه خليل بقوله]" ٣٧: فصلت[} وَاْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِنْ كُنُْتْم إِيَّاُه َتعُْبُدونَ{

وهذا قول ابن القاسم، وما روي من السجود لغري هذه اإلحدى عشرة فهو حممول على وأناب وفصلت تعبدون، 
النسخ عند مالك، والذي استمر عليه عمل املصطفى عليه الصالة والسالم اإلحدى عشرة املذكورة، وإن صح أنه 

وأهنا أول سجدة ] ٦٢: النجم[} فَاْسُجُدوا ِللَِّه َواعُْبُدوا{: عليه الصالة والسالم سجد عند قوله تعاىل يف النجم
  أعلن هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلرم وسجد معه املؤمنون واملشركون من اإلنس واجلن

يكفي هذا، فإنه نسخ بدليل إمجاع فقهاء املدينة وقرائها : سوى أيب هلب فإنه رفع حفنة من تراب إىل جبهته وقال
يها ليال وهنارا أو ال جيمعون على ترك سنةمث أشار إىل شرط السجود على ترك السجود فيها مع تكرر القراءة ف

أو بدله مع بقية شروط الصالة؛ ألهنا " السجدة يف التالوة إال على وضوء"من يؤمر بالسجود " وال يسجد: "بقوله
قرأ سورة من مجلة الصالة، والطهارة شرط يف صحة مطلق الصالة، وتبطل بدوهنا ولو مع العجز أو النسيان، فإن 

السجدة يف وقت هني أو على غري وضوء، فهل حيذف موضع السجود خاصة ك يشاء يف احلج، وكالعظيم يف النمل، 
صفة " و"أو حيذف اآلية مجلة تأويالن أشار إليهما خليل بالعطف على املكروه، وإال فهل جياوز حملها أو اآلية تأويالن



: وكرب خلفض ورفع ولو بغري صالة، وقال يف املدونة: ال خليلعند اخلفض والرفعق" يكرب هلا"فعل السجدة أن 
ويكرب إذا سجدها وإذا رفع رأسه منها، وهذا يف الصالة اتفاقا، ويف غريها فيه خالف، والذي رجع إليه مالك 

هلا، التكبري يف غري الصالة أيضا، والظاهر أن حكم تكبريها كتكبري الصلوات السنية، وفهم من كالمه إنه ال إحرام 
سجد بشرط الصالة بال إحرام، وسالم قارئ ومستمع فقط ومعلم : وإمنا يكرب عند خفضه ورفعهقال خليل 

بال إحرام أي زائد مع تكبري اخلفض، خبالف غريها من الصلوات فال ينايف أنه ينوي : ومتعلم، ومراد خليل بقوله
ومن قال بال إحرام  ١" إمنا األعمال بالنيات" :فعل السجدة عند خفضه ألهنا عمل، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

" و"وال نية ال يظهر كالمه، بل املنفي اإلحرام املعروف بالنية مع رفع يدين وتكبرية، فال ينايف أنه ال بد من نية فعلها
. بل يكره إال أن يقصد اخلروج من اخلالف فال يكره" ال يسلم منها"إذا كرب عند فعل السجدة يف اخلفض والرفع 

ويف النفس من عدم اإلحرام والسالم شيء، وملا قدم ما يعلم منه طلب التكبري ذكر مقابله : قال خليل يف توضيحه
حيتمل أن هذه إشارة إىل أحد األقوال، وهو " الرفع منها سعة وإن كرب فهو أحب إلينا"حال " ويف التكبري يف: "بقوله

  أحب إلينا اختيار منه للمشهور الذي قدمناه من تكبريه للخفض وإن كرب فهو: أنه خمري يف التكبري وعدمه، وقوله
  ـــــــ

، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله "١"أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث : صحيح ١
، والترمذي، حديث "٢٢٠١"، وأبو داود، حديث "١٩٠٧"، حديث -إمنا األعمال: صلى اهللا عليه وسلم

  ".٤٢٢٧"، وابن ماجه، حديث "٧٥"النسائي، حديث ، و"١٦٤٧"

مل يتعرض املصنف ملا يقوله الساجد يف حال سجوده، ولنذكره تتميما " تتمة " والرفع وإن نسب غريه مالك أيضا
أن النيب صلى اهللا عليه : ويسبح الساجد يف سجوده أو يدعو، فقد روي: قال ابن جزي يف قوانينه: للفائدة فنقول
اللهم اكتب يل هبا عندك أجرا، وضع عين هبا وزرا، واجعلها يل عندك ذخرا : "كان يدعو هبذا الدعاءوسلم سجد و

والضمري يف تقبلتها راجع ملطلق السجدة ال سجدة التالوة؛ " وتقبلها مين كما تقبلتها من عبدك داود عليه السالم
" ويسجدها: "دة مطلوبا حىت يف الصالة قالألن سجدة داود مل تكن سجدة تالوة كما قد يتومهوملا كان فعل السج

فذا كان أو إماما، لكن يطلب منه اجلهر هبا يف الصالة " يف الفريضة"ولو كان " من قرأها"أي سجدة التالوة كل 
وجهر إمام السرية، فإن مل جيهر وسجد تبعه مأمومه عند ابن القاسم؛ ألن األصل عدم : السرية ليعلم الناسقال خليل

ويسجدها من قرأها يف الفريضة، ولو تعمد قراءهتا وهو : مل يتبعه املأموم مل تبطل صالته، وظاهر قوله السهو، فإن
كذلك، فإنه يؤمر بسجودها وإن كره له تعمد قراءهتا يف الفريضة، ويسجدها يف الصالة ولو كان الوقت ال حتل فيه 

باألوىل من سجودها يف صالة الفريضة لعدم " لةالناف"كذا يسجدها من قرأها يف صالة " و. "النافلة كما قدمناه
كراهة تعمد قراءهتا يف النافلة، وإمنا كره تعمدها بالفريضة؛ ألنه إن مل يسجد يدخل يف الوعيد، وإن سجد يزيد يف 

مفهوم فريضة ونافلة أنه لو : األول " تنبيهات " سجود الفريضة، على أنه رمبا يؤدي إىل التخليط على املأمومني
ا يف حال اخلطبة ال يسجد ملا فيه من اإلخالل بنظام اخلطبة، وحكم اإلقدام على قراءهتا فيها الكراهة كما يكره قرأه

تعمدها بالفريضة، وإن وقع أنه سجد يف اخلطبة مل تبطل، وإن هنى عن السجود فيها، وما ورد من نزوله عليه الصالة 
لو سها املصلي عن السجود عقب قراءهتا، فإن : ثاينوالسالم وسجوده فلم يصحبه عمل وهو يدل على نسخهال

كان التجاوز يسريا كاآلية وحنوها سجد من غري إعادة قراءهتا ولو كان يف غري صالة، وإن جاوزها بكثري رجع إليها 
فقرأها مث سجد ورجع إىل حيث انتهى من القراءة، وسواء من يف صالة أو غريها، لكن من يف صالة يعود لقراءهتا 

يف الفرض ما مل ينحن، فإذا احنىن للركوع ال يرجع منه وتفوت السجدة يف الفرض وال يقرؤها يف الركعة الثانية  ولو



لكراهة تعمدها بالفريضة، ويستحب يف صالة النفل فعلها يف الركعة الثانية، ولكن اختلف هل يسجدها قبل قراءة 
  .لسجود يقرأ السورة قوالنأم القرآن فتقدم بسببها، أو بعد قراءهتا مث يقوم بعد ا

إذا كان القارئ للسجدة إماما وتركها فإن املأموم يتركها وما تقدم من السجود، ولو ترك القارئ هذا يف : الثالث 
املستمع يف غري صالة، وإن سجدها املأموم دون إمامه فإن كان عمدا أو جهال بطلت صالته وأما سهوا فال، حلمل 

أنه ال تبطل صالة املأموم بترك السجود خلف إمامه الساجد ولو عمدا يف اإلحدى اإلمام لسهوه اليسري، كما 
عشرة املشهورة، ولكنه أساء بعدم تبعيته اإلمام، وملا كان القارئ يسجدها يف الصالة، ولو يف وقت النهي؛ ألهنا تبع 

بعد الصبح ما مل تسفر "لو يف غري صالة و" ويسجدها من قرأها: "للصالةشرع يف وقت سجودها لغري املصلي بقوله
أداء فرض " بعد"سجدها " و"أي يظهر الضوء، وتسفر بالسني املهملة؛ ألنه من اإلسفار وهو الضوء" الشمس

: وجاز جنازة وسجود تالوة قبل إسفار واصفرارويف املدونة: على اجلدران، قال خليل" العصر ما مل تصفر الشمس"
سفار واصفرار؛ ألهنا سنة مؤكدة ففارقت النوافل احملضة، ومثلها صالة يسجدها بعد الصبح والعصر ما مل حيصل إ
أحدمها متفق على املنع : وتفعل يف كل وقت من ليل أو هنار ما عدا وقتني: اجلنازة كما تقدم عن خليلقال الفاكهاين 

يد رمح، فيه، وهو إذا اصفرت الشمس بعد العصر حىت تغرب، وبعد اإلسفار إىل أن تطلع الشمس وترتفع ق
واملختلف فيه بعد صالة الصبح والعصر، واملشهور ما قدمناه من اجلواز قبل االصفرار ا هـ كالم الفاكهاين، ويف 

املتفق على املنع فيه إخل تأمل، إذ املمنوع على املشهور إمنا هو عند الغروب أو الطلوع، وأما عند االصفرار أو : قوله
عبارة خليل فافهم، إال أن يكون مراد الفاكهاين املنع ما قابل اجلواز فال  اإلسفار فاحلكم الكراهة كما هو صريح

قد ذكرنا فيما سبق أن املعلم واملتعلم خياطبان بالسجود؛ ألهنما ال خيرجان عن ": تتمة " ينايف الكراهة يف اإلسفار
حد، ووقع اخلالف يف سجوده القارئ واملستمع، ولكن قد يقرأ القارئ املتعلم على املعلم سورا كثرية يف جملس وا

مرة أو يتعدد بتعدد السور، واملشهور منه أهنما يسجدان أول مرة، ولو كرر املتعلم سورا، وأما لو تعدد املتعلم 
واملعلم واحد فال إشكال يف سجود مجيع املتعلمني كل واحد سجدة؛ ألن سجود زيد ال يغين عن سجود عمرو، 

األول حيث قرأ ما بعد األول السورة اليت قرأها األول، وإن قرأ الثاين غري سورة  وأما املعلم فإنه يسجد مع املتعلم
املتعلم األول ففي سجود املعلم مع الثاين خالف، وأما غري املعلم واملتعلم ممن له حزب يقرؤه كل ليلة مثال فقال 

د قراءته ال احلزب املعروف الذي فيه أصل املذهب تكرير السجود عليه، واملراد باحلزب الورد الذي اعتا: املازري
  .هو من جتزئة ستني

  "السفر"الفرض يف زمن " صالة"صفة " باب يف"
ألن السفر ليس له صالة ختصه، واملراد به هنا قطع مسافة خمصوصة على وجه خمصوص لقصد شرعي، فال يقصر 

أسفرت املرأة عن وجهها : ف، يقالاملسافر سفرا منهيا عنه، وأما يف اللغة فهو مشتق من السفر وهو الظهور والكش
إذا كشفته وأظهرته، مسي بذلك؛ ألنه يسفر عن أخالق الرجال ويكشفها، قال عمر رضي اهللا عنه ملن أراد أن 

مسافة "أي شرع يف سفر " ومن سافر"هل سافرت معه؟ وأشار إىل بيان املسافة املخصوصة بقوله : يزكي رجال عنده
ا دفعة واحدة ولو قطعها يف أقل من يوم وليلة بنحو طريان؛ ألن النظر يف الشرع ذهابا مقصودا قطعه" أربعة برد

أي األربعة " وهي: "للمسافة، والربد بضم الباء مجع بريد وقدره أربعة فراسخ، والفرسخ ثالثة أميال ولذلك قال
اآلخر يف البحر، سواء تقدم هامشية سواء كانت يف بر أو حبر أو بعضها يف الرب والبعض " مثانية وأربعون ميال"برد 

الرب أو البحر، وللبعض تفصيل انظره يف شرح خليل، واختلف يف قدر امليل فقيل ألفا ذراع وشهره بعضهموقيل 



ثالثة آالف ذراع ومخسمائة ذراع وصححه ابن عبد الرب، والذراع ما بني طريف املرفق إىل آخر األصبع املتوسط 
شعريات بطن إحدامها إىل ظهر األخرى كل شعرية ست شعرات من شعر  وهو ستة وثالثون أصبعا كل أصبع ست

الربذون، وهذا بيان ألقل املسافة اليت تقصر فيها الصالة وحدها بالزمان سفر يوم وليلة بسري احليوانات املثقلة 
أنه يقصر يف  باألمحال املعتادة، وهذا الذي ذكره املصنف هو قول مالك الذي رجع إليه املشهور، وعن اإلمام أيضا

بفتح املثناة " فعليه أن يقصر"يقصر يف أربعني، وجواب من سافر إخل : مخسة وأربعني ميال، وقال ابن املاجشون
الرباعية الوقتية أو الفائتة فيه على جهة السنية، واملراد بقوله فعليه " الصالة"التحتية وسكون القاف وضم الصاد 
سن ملسافر غري عاص به واله أربعة برد : ضهم فإن ابن رشد أنكرهقال خليلاملتأكد ال الوجوب احلقيقي خالفا لبع

ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه أو نوتيا بأهله، والدليل على السنية قوله صلى اهللا عليه 
ب، وقال عليه الصالة فهذا صريح يف عدم الوجو ١" يف القصر صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته: "وسلم

  خيار: "والسالم
  ـــــــ

، وأبو "٦٨٦"أخرجه مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة املسافرين وقصرها، حديث : صحيح ١
  ".١٠٦٥"، وابن ماجه "١٤٣٣"، والترمذي، حديث "١١٩٩"داود، حديث 

ركعتني "الرباعية احلاضرة أو الفائتة يف السفر " فيصلي: "مث فسر القصر بقوله ١"عباد اهللا الذين إذا سافروا قصروا
؛ ألهنا لو قصرت صارت ركعة ونصفا ومل يعهد يف الشرع، وإن كملت كتكميل طلقة العبد "إال املغرب فال يقصرها

صارت شفعا فيفوت غرض الشارع من جعلها وترا، ومفهوم أربعة برد أن من سافر أقل منها ال يسن يف حقه 
إطالقه بل يف مفهومه تفصيل حمصله أن حنو املكي واملنوي واملزدلفي يسن يف حقهم قصر الصالة القصر، وليس على 

يف حال خروجهم لعرفة للنسك فقط ورجوعهم منها، وأما غري هؤالء فال يسن يف حقهم القصر يف أقل من أربعة 
صر يف أربعني ميال فصحيحة وال برد، ولكن إن قصر يف مخسة وثالثني ميال فأقل مل تصح صالته وتعاد أبدا، وإن ق

تعاد وال يف الوقت، وإذا قصر فيما بني األربعني واخلمسة وثالثني ففي إعادته يف الوقت وعدمها قوالن هكذا فصل 
أن من قصر يف ستة وثالثني يعيد أبدا ولعله طريقة لغري ابن رشد وتفصيل ابن رشد يف : ابن رشدويف التوضيح

ولعل الفرق مشقة : قال العالمة األجهوري. رمضان فال جيوز إال ملن سافر أربعة بردالصالة، وأما يف الفطر يف 
من سافر وبه مانع كحيض أو كفر مث زال يف أثناء املسافة انتظر ما بقي ": تنبيه. "الصالة بتكررها خبالف الصوم

أي ال يصح " وال يقصر"قوله منها، فإن كان أربعة برد قصر وإال فال، قاله األجهوري وغريهثم بني مبدأ القصر ب
قال " البلدي بيوت املصر وتصري خلفه ليس بني يديه وال حبذائه منها شيء"أي يتعدى " حىت جياوز"قصر املسافر 

إن عدى البلدي البساتني املسكونة املتصلة أو ما يف حكمها كالبساتني اليت يرتفق أهلها ومساكنها مبرافق : خليل
خبز وما حيتاج إىل شرائه، واملراد باملسكونة ما تسكن ولو يف بعض األحيان، ألن اعتبار املتصلة من أخذ نار وطبخ و

جماوزهتا أوىل من اعتبار جماوزة البناء اخلراب اخلايل من السكان فإنه ال يقصر حىت جياوزه، ومثل البساتني يف اعتبار 
احدة بأهل األخرى فال يقصر املسافر من إحدامها اجملاوزة القريتان إذا اتصلتا أو اشتد قرهبما حبيث يرتفق أهل كل و

حىت جياوز األخرى وينفصل عن القريتني، ال إن بعدت إحدامها من األخرى أو كان بينهما عداوة حبيث ال يرتفق 
أهل إحدامها باألخرى فال يعترب يف قصر املسافر من إحدامها جماوزة األخرى، وأما املزارع والبساتني املنفصلة حقيقة 

  كما فال يشترط جماوزهتا، وظاهر كالموح
  ـــــــ



والشافعي يف مسنده " ٢/٥٦٦"، وعبد الرزاق يف مصنفه "٦/٣٣٤"أخرجه الطرباين يف األوسط : ضعيف ١
  ".٢٨٧٢"ضعيف اجلامع : وانظر" ١/٢٥"

اهللا  املصنف كانت بلد مجعة أو غريها على مشهور املذهب، وروى مطرف وابن املاجشون عن اإلمام مالك رضي
إن كانت قرية مجعة ال يقصر حىت جياوز ثالثة أميال من سور البلد وإال فمن آخر بنياهنا ووجه هذا القول أن : عنه

اجلمعة كما تلزم من كان داخل الثالثة أميال، فكذلك ال يقصر حىت جياوزها؛ ألنه يف حكم احلاضر، وحمل اخلالف 
  اوزة البساتني، وأما القريةيف الزائد على البساتني لالتفاق على اعتبار جم

اليت ال بساتني هلا فيقصر مبجرد انفصاله عن بنائها، وال يشترط جماوزة غيطها ومزارعها، واجلبلي يقصر مبجرد 
انفصاله عن منزله، والعمودي مبجاوزته حملته بكسر احلاء منزل إقامته، وأما لو تفرقت بيوهتا فال بد من جماوزة 

حلي والدار، أو اسم الدار فقط، أو اسم احلي حيث كان يرتفق بعضهم ببعض، وإال قصر اجلميع حيث مجعهم اسم ا
بقي من شروط القصر قصد قطع املسافة دفعة واحدة كما نبهنا عليه : األول " تنبيهان " مبجرد انفصاله عن منزله

امة فال يقصر، ولذلك ال يقصر يف املزح، ال إن نوى إقامة أربعة أيام صحاح يف خالهلما أو ال نية له بقطع وال إق
الراعي وال التائه وال اهلائم، ومن الشروط كون السفر غري منهي عنه كما نبهنا عليه، فال يقصر العاصي وال 

إن كان عاصيا بسفره يعيد أبدا، وإن كان . الالهي، فإن قصر فعند ابن ناجي أساء وصالته صحيحة، وقال اللقاين
وأما العاصي يف سفره فال نزاع يف جواز قصره، ومن الشروط أن ال يعدل عن . سفره مكروها يعيد يف الوقت

مسافة قصرية إىل طويلة لغري عذر، ومن الشروط أيضا أن ال يقتدي مبقيم أدرك معه ركعة فأكثر وإال امتنع، وليس 
بعض الشيوخ يف من الشروط البلوغ على ما يظهر؛ ألنه مل ينص أحد على التصريح باشتراطه، وإمنا وقع البحث ل

ذلك، والذي يظهر جواز القصر حىت للصبيان؛ ألن رخصته شرعت للتخفيف عن املسافر، والصيب املسافر أوىل 
بالتخفيف من البالغ، وأيضا الرباعية فرض على البالغ وحط عنه شطرها، ومندوبة يف حق الصيب، فكيف حيط شطر 

الرخصة : ب الصبيان بغري الفرائض واحملرمات، وإن قيلوأحلق خطا: الواجب دون املندوب؟ وأيضا قال القرايف
يرده إباحة امليتة للمضطر فإنه مل يقل أحد فيما نعلم حبرمتها على الصغري املضطر وحرر : خمتصة بالبالغ، نقول

حكم السفر اإلباحة وقد يعرض له الوجوب كالسفر حلجة اإلسالم من املستطيع، وكسفر الغزو يف : احلكمالثاين 
لذكر القادر، وقد يعرض له الندب كالسفر لزيارة صاحل أو طلب علم غري واجب، وقد تعرض له احلرمة حق ا

  كالسفر لقطع الطريق، وقد تعرض كراهية كالسفر لصيد اللهو

واإلباحة كالسفر لتحصيل الربح لتكثري األموال من غري قصد قربة به، وهذه األقسام يف سفر الطلب، وأما سفر 
من البلد الذي يكثر فيه احلرام حبيث ال يسلم منه الساكن، وكالسفر من بلد حيصل له فيه اإلهانة  اهلرب كالسفر

مع كونه من ذوي الفضل أو تسب فيه الصحابة أو غري ذلك فحكمه الوجوبوملا بني حمل بدء القصر يف حال 
ته من بساتني املصر وما يف حكمها بعد جماوزة ما يشترط جماوز" مث: "اخلروج شرع يف بيان منتهاه يف الرجوع فقال

أو يقارهبا بأقل من "أي يف بيوت املصر اليت سافر منها ويدخلها بالفعل " ال يتم حىت يرجع إليها"يستمر يقصر و 
فإن دخلها أو قارهبا بأقل من امليل وجب عليه اإلمتام، ألن دخول بلد املسافر يقطع حكم السفر ولو غلبةقال " امليل

وقطعه دخول بلدة وإن بريح غالبة فعلى هذا خيتلف حال ابتداء القصر من انتهائه، وكالم : عنه  خليل رضي اهللا
منتهاه يف الدخول : املصنف ككالم املدونة وهو املعول عليه، خالفا لكالم العالمة خليل التابع البن احلاجب يف قوله

لدي البساتني املسكونة إخل إىل حمل البدء، وأجاب سن ملسافر قصر رباعية إن عدى الب: كابتدائه يف اخلروج فإنه قال



إىل حمل البدء أي إىل مثل حمل البدء، ويكون : بعض الشراح عنه بدعوى حذف يف الكالم ويكون التقدير يف قوله
إشارة إىل بيان منتهاه بالنسبة إىل البلد الذي سافر إليه ال الذي خرج منه بل يكون ساكتا عنه، واحلكم فيه أنه إذا 

رجع إىل بلده يستمر يقصر حىت يدخل بالفعل أو يقارب كما قال املصنف واملدونة، وعلى هذا يكون املصنف 
سكت عما بينه ابن احلاجب وخليل وهو منتهاه بالنسبة للبلد الذي سافر إليه وهو البساتني إن كان للبلدة اليت 

إىل احللة يف حق العمودي، فاحلاصل أن املنتهى يريد دخوهلا بساتني، أو دخول بيوهتا إن كانت قرية، أو الوصول 
خيتلف فيه احملل الذي سافر منه والذي سافر إليه، فالذي سافر إليه املنتهى كاملبتدأ، وأما الذي خرج منه فمنتهاه 

دخول البلدة أو مقاربتها كما قال املصنف، واستشكل ابن عمر لفظ املصنف وذلك؛ ألن أول الكالم حيمل الداخل 
ل من امليل مسافرا، وآخر الكالم جيعله فيه مقيما، وهذا ال شك يف أنه تناقض، واختلف الناس يف اجلواب يف أق

هو إشارة إىل قولني وهو جار على قاعدة املصنف املعروفة له من إتيانه بأو إشارة إىل اخلالف، وقال : فقال بعضهم
   ينزل، واإلمتام يف حق مناستمرار القصر إىل الدخول يف حق من استمر سائرا ومل: بعضهم

أو يقارهبا : نزل بقرب البلد بأقل من امليل؛ ألنه صار يف حكم الداخل بالبلد، وأجاب ابن عمر املستشكل بأن قوله
يستمر يقصر حىت يقارب بيوت املصر بأقل من امليل، وتظهر مثرة اخلالف : حىت يرجع، وكأنه قال: تفسري لقوله

ن امليل وعليه العصر مثال ومل يدخل البلد حىت غربت الشمس، فعلى األول يأيت هبا فيمن نزل خارج البلد بأقل م
سفرية، وعلى الثاين يأيت هبا حضرية، والظاهر أن الدخول يف البساتني املسكونة أو ما يف حكمها كالدخول يف البلد، 

ابن ناجي، خالفا لشيخه يف عدها  والقرب منها كالقرب من البلد بناء على أهنا ال تعد من املسافة على ما ارتضاه
ال معىن لعدها من املسافة مع : من املسافة، وكان األجهوري يقرر يف درسه أن الصواب كالم ابن ناجي قائال

اشتراط جماوزهتا جلواز القصر، بل اشتراط جماوزهتا مبين على خروجها من املسافة وجعلها من مجلة البلد، وأطلنا يف 
" إقامة أربعة أيام"يف أثناء سفره " وإن نوى املسافر: "رع يف بيان ما يقطع حكم السفر بقولهذلك لداعي احلاجةمث ش

ليس وطنا له أمت صالته، وأما الوطن فيجب اإلمتام بدخوله وال يتوقف على نية إقامة، " مبوضع"صحاح بلياليها 
أي وكذا إن نوى " أو"إلمتام مبجرد دخوهلاومثله احملل املعتاد إلقامة أربعة أيام به فأكثر كمكة للحاج فإنه جيب ا

أو ما يصلي إشارة إىل طريق سحنون، وقوله : جواب إن نوى، وقوله" ما يصلي فيه عشرين صالة أمت الصالة"إقامة 
وإن نوى إشارة إىل طريق شيخه ابن القاسم، فابن القاسم يعترب األربعة أيام، فإن نوى إقامة أربعة أيام أو ما : أوال

الذي نوى فيه املدة " من مكانه ذلك"بالظاء املشالة أي يرحتل " حىت يظعن. "ه العشرين صالة يلزمه اإلمتاميصلي في
وقطعه دخول بلده وإن بريح غالبة أو مكان زوجة دخل هبا فقط ونية دخوله وليس بينه وبني : املذكورةقال خليل 

ر بدار احلرب أو العلم هبا عادة ال جمرد اإلقامة من غري املسافة ونيته إقامة أربعة أيام صحاح ولو خبالله إال العسك
علم من اعتبار الصحة يف األيام إلغاء املكث الذي دخل فيه، ولكن ال يلزم من ": تنبيه . " مقاربة النية املذكورة

، فإنه جيب إلغائه وعدم تلفيقه مع غريه عدم اإلمتام به، كمن حلف ال يكلم زيدا أربعة أيام صحاح وهو يف أثناء يوم
لو نوى اإلقامة " فرع . " عليه ترك كالمه من وقت احللف حىت متضي األيام الصحاح الزائدة على يوم احللف

وشك هل هي أربعة أو أقل منها؟ فإن كان يف منتهى سفره أمت على ما ذكره ابن عرفة؛ ألن هناية السفر حمل 
  .يقطع حكم السفر ويستمر على القصرلإلقامة، وإن كان شكه املذكور يف أثناء سفره فإنه ال 

مث شرع يتكلم على مسائل أربعة متعلقة بالصالة يف حال اخلروج والدخول، وبيان كوهنما أربعا إن مريد السفر إما 
أن خيرج للسفر هنارا قبل فعل املشتركتني، وإما أن يدخل للحضر هنارا قبل فعلهما، وإما أن خيرج ليال قبل فعل 



احلال " مل يصل الظهر والعصر و"احلال أنه " و"مسافرا " ومن خرج: "دخل ليال قبل فعلهما فقالاملشتركتني، أو ي
ولو كان أخرمها عمدا للقصر لكن يأمث بالتأخري " صالمها سفريتني"فأكثر " قد بقي من النهار قدر ثالث ركعات"أنه 

بقي قدر ما يصلي فيه "مل يسافر حىت " فإن": عمدا، وإمنا قصرمها للسفر يف وقتهما، وأشار إىل مفهوم ثالث بقوله
للسفر يف وقتها، وجيب تقدمي الظهر " العصر سفرية"صلى " و"خلروج وقتها " ركعتني أو ركعة صلى الظهر حضرية

على العصر لوجوب الترتيب بني الفائتة اليسرية واحلاضرة وإن خاف خروج وقت احلاضرة، وهذه مسألة اخلروج 
فأكثر قبل الغروب وعليه " خلمس ركعات"املسافر وطنه " ولو دخل: "لة الدخول هنارا بقولههنارا، وأشار إىل مسأ

إلدراك األوىل بأربع ويفضل للثانية ركعة، " صالمها حضريتني"أو عامدا " ناسيا هلما"الظهر والعصر حالة كونه 
الدخول إمنا وقع " فإن كان: "هفقول املصنف ناسيا وصف طردي غري معترب املفهوم، وأشار إىل مفهوم اخلمس بقول

ألهنا ترتبت عليه يف السفر " صلى الظهر سفرية"قبل الغروب " أربع ركعات فأقل إىل ركعة"ما يسع " بقدر"
وملا بني حكم النهاريتني يف حال اخلروج . إلدراك وقتها" العصر حضرية"صلى " و. "فيقضيها على صفة ما فاتته

" وإن قدم: "روج بالسفريتني ويف الدخول باحلضريتينشرع يف حكم الليلتني بقولهوالدخول، وعلم أن التقدير يف اخل
مل يكن صلى املغرب "احلال أنه " قد بقي للفجر ركعة فأكثر فيما يقدر و"احلال أنه " يف ليل و"املسافر لوطنه 

. لقدومه يف وقتها "العشاء حضرية"صلى " و"لعدم قصرها " صلى املغرب ثالثا"ولو كان أخرمها عمدا " والعشاء
ـ : قال سيدي يوسف بن عمر اختلف يف هذا التقدير هل يراعي قبله تقدير الطهارة إن مل يكن متطهرا أم ال؟ ا ه

واعلم أنه يقدر الطهر يف مسألة احلاضر إذا سافر واملسافر إذا قدم عند : وقال األجهوري يف شرح خليل. لفظه
والذي ينبغي اعتبار تقدير : وهو خالف ظاهر الروايات ا هـ، وأقول: فةقال ابن عر. اللخمي والقرايف وأيب احلسن

واملعذور غري كافر : الطهر عند التأخري نسيانا ال على وجه العمد؛ ألن الطهر إمنا يقدر لذوي األعذارقال خليل 
ما يسع " ي من الليلقد بق"احلال أنه " و"للسفر " ولو خرج: "يقدر له الطهر، مث ختم الباب باملسألة الرابعة فقال

  ركعة فأكثر صلى املغرب ثالثا وصلى"

؛ ألنه سافر يف وقتها والوقت إذا ضاق اختص باألخرية، ولو راعى املصنف املناسبة لقدم مسألة "العشاء سفرية
ن يستحب ملن كا" خامتة. "اخلروج يف الليليتني على مسألة الدخول كما فعل يف النهاريتني؛ ألنه عكس يف الليليتني

وندب تعجيل األوبة والدخول : مسافرا وله أهل أن يعجل األوبة ملا تقرر من أن السفر قطعة من العذابقال خليل
السفر قطعة من العذاب مينع أحدكم : "ضحى؛ ألنه أبلغ يف السرور، ويكره الدخول ليال والدليل على ذلك خرب

ل إىل أهله وال يطرقهم ليال كي تستحد املغيبة نومه وشرابه وطعامه، فإذا قضى أحدكم هنمته من وجهته فليعج
وقد اقتحم النهي رجالن فوجد كل يف بيته رجال، والنهمة بفتح النون  ١" ومتشط الشعثة ولئال جيد يف بيته ما يكره

وملا كان بني . وسكون اهلاء بلوغ املراد، والوجهة جهة سفره، ويستحب له استصحاب هدية معه وتكون بقدر حاله
  سفر واجلمعة مناسبة من حيث الصورة، ناسب ذكر اجلمعة عقب صالة السفر بقوهلـــــــصالة ال

ومسلم، كتاب " ١٨٠٤"أخرجه البخاري، كتاب احلج، باب السفر قطعة من العذاب، حديث : صحيح ١
، وابن ماجه، حديث ١٩٢٧، حديث -اإلمارة، باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل املسافر 

"٢٨٨٢".  

"  



  باب يف بيان حكم صالة اجلمعة

"  
وهي بضم امليم على أشهر لغاهتا وبه قرئ وبالسبع، وجيوز إسكاهنا وفتحها وهبما قرئ يف الشواذ، ولغة رابعة بكسر 

؛ ألن آدم اجتمع مع :الجتماع أجزاء آدم يف يومها، وقيل: امليم مسيت بذلك لوجوب اجتماع الناس فيها، وقيل
أسعد بن زرارة؛ : هذا يوم اجلمعة، وقيل: من مساها مجعة قصي فإنه مجع قريشا يف يومها وقال حواء يف يومها وأول

هذا يوم اجلمعة، وهو أول من مجعها يف بياضة ملا أنفذ النيب صلى : ألنه مجع فيه أربعني رجال وصلى هبم اجلمعة وقال
نزل على أسعد املذكور وكان أحد النقباء االثين اهللا عليه وسلم مصعب بن عمري أمريا على املدينة وأمره بإقامتها ف

خري : "عشر فأخربه بأمر وأمره أن يتوىل الصالة بنفسه وهي أول مجعة أقيمت باملدينة ويومها يوم عظيم، ففي املوطإ
يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة 

واألكثر أن تلك الساعة باقية ما مل ترفع، ولكن  ٢" يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياهال 
  إن اهللا أخفاها على العباد حىت نبينا عليه الصالة والسالم ليجتهدوا يف الدعاء،: اختلف يف وقتها فقيل

  ـــــــ
  ".٢٤١"حديث " ١/١٠٨"أخرجه مالك يف املوطأ  ٢

أخفى الرجل الصاحل، وكما أخفى ليلة القدر، واستمر هذا إال يف حق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فإنه مل كما 
ميت حىت أطلعه اهللا على ما أخفاه على غريه من املغيبات كما بيناه يف العقيدة فراجعه إن شئت، وباجلملة فيوم 

ى يوم األحد واليهود يوم السبت وفرضت مبكة ومل اجلمعة يوم عظيم الشأن خص اهللا به هذه األمة، وأعطى النصار
يصلها صلى اهللا عليه وسلم حينئذ، وصالة اجلمعة كما قال ابن عرفة ركعتان مينعان وجوب الظهر على رأي 

مينعان وجوب الظهر أي على أهنا فرض يومها والظهر بدل منها وهذا هو : ويسقطاهنا على آخر، فقوله
ى آخر أي بناء على أهنا بدل من الظهر وهو شاذ، إذ لو كانت بدال ما صح فعلها مع ويسقطاهنا عل: املعتمدوقوله

واملذهب أهنا واجب مستقل، ومجع الفاكهاين بني القولني ليزول اإلشكال احلاصل من : إمكانه ولذلك قال القرايف
لظهر بدل منها يف الفعل، ومعىن واحلق أهنا بدل املشروعية، وا: فعلها مع التمكن من الظهر على القول بالبدلية فقال

كوهنا بدال يف املشروعية أن الظهر شرعت يف ابتداء مث شرعت اجلمعة بدال منها، ومعىن كوهنا بدال يف الفعل أهنا إذا 
تعذر فعلها أجزأت عنها الظهر، فإضافة صالة يف كالمه من قبيل إضافة املسمى إىل االسم أو من قبيل اإلضافة 

املسجد اجلامع " إىل"أي الذهاب " والسعي: "أن االسم عني املسمىثم شرع يف بيان حكمها بقوله البيانية بناء على
؛ ألن شرط صحتها اجلامع خبالف غريها من الفرائض، دل على فرضيتها الكتاب "اجلمعة فريضة"ألجل صالة 

: اجلمعة[} ْومِ الُْجُمَعِة فَاَسَعْوا إِلَى ذِكْرِ اللَِّهإِذَا ُنوِديَ ِللصَّالِة ِمْن َي{: والسنة وإمجاع األمةأما الكتاب فقوله تعاىل
واألمر للوجوب فهي فرض على األعيان خالفا ملن قال على الكفاية، فاآلية دلت على وجوب : قال القرايف ]٩

االنفضاض من خلف واألذان هلا، وحترمي البيع والشراء، وحرمة ] ٩: اجلمعة[}فَاَسَعْوا إِلَى ذِكْرِ اللَِّه{: اخلطبة لقوله
َوإِذَا َرأَْوا ِتجَاَرةً أَْو لَْهواً اْنفَضُّوا {: اإلمام؛ ألن اهللا تعاىل عاتب الذين انفضوا من خلفه عليه الصالة والسالم بقوله

م وذلك ملا أقبلت القافلة من الشام خرجوا إليها وتركوه عليه الصالة والسال] ١١: اجلمعة[} إِلَيَْها َوَتَركُوَك قَاِئماً
مل يبق معه إال اثين عشر وهم الصحابة العشرة واحلادي عشر بالل، واختلف يف الثاين عشر فقيل : قائما خيطب، قيل

  :عمار بن ياسر وقيل ابن مسعود



واللهو هو النظر إىل صورة دحية بن خليفة الكليب؛ ألنه كان من أمجل الناس وكان أقبل مع القافلة، ودلت اآلية 
ام يف اخلطبةوأما السنة فما رواه أمحد ومسلم من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب أيضا على طلب القي

لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس مث أحرق على رجال : "صلى اهللا عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن اجلمعة
  يتخلفون

ة يف وجوب اجلمعة على األعيان، وبني زمن ال خالف بني األئم: وأما اإلمجاع فقال الفاكهاين. ١" عن اجلمعة بيوهتم
احلال أنه " و"بكسر امليم وفتح املوحدة " عند جلوس اإلمام على املنرب"أي السعي يكون " وذلك"السعي هلا بقوله 

ويف بعض النسخ بصيغة املصدر وجر املؤذنني باإلضافة وهو " املؤذنون يف األذان"بصيغة املاضي مبعىن شرع " أخذ"
حبيث ال يفرغ األذان إال عند اجتماع من تنعقد به اجلمعة، فيحمل كالم املصنف على من " جلوس"معطوف على 

قربت داره جدا حبيث يصل الساعي هلا قبل فراغ األذان كما علمت، وأما من بعدت داره فيجب عليه السعي من 
ألن حضور من تنعقد به جيب أن الزمان الذي إذا سعى فيه يدرك أول اخلطبة إذا مل يكن مث من تنعقد به سواه؛ 

يؤخذ من كالم املصنف عدم وجوب حضور اخلطبة من أوهلا غري مسلم : يكون من أوهلا، فقول بعض الشراح
بالنسبة جلميع املخاطبني حبضورها، وإمنا يصح يف الزائد على من تنعقد به كما بينا، فيتعني فهم كالم املصنف عليه، 

جلماعة واحدا بعد واحد وهو املشهور، كما يؤخذ منه جواز اختاذ املنرب بل هو نعم يؤخذ من كالمه جواز أذان ا
مستحب للخلفاء وجائز لغريهم، واملندوب يف حق من خيطب على األرض وقوفه على يسار احملراب واستحب 

زمنه صلى وكل ذلك واسعوملا كان للجمعة أذانان وأحدمها مل يكن يف : بعض الوقوف على ميينه، وقال اإلمام مالك
اليت كانت تفعل يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " والسنة املتقدمة: "اهللا عليه وسلم شرع يف بيان كل بقوله

على " فيؤذنون"فإذا ارتقوا عليه " على املنار"أي حني جلوس اخلطيب على املنرب " حينئذ"أي املؤذنون " أن يصعدوا"
كان النيب صلى اهللا : قال ابن حبيب. عبد الرب وغريهم وهو الصحيح قول مالك وابن القاسم وابن حبيب وابن

عليه وسلم إذا دخل املسجد رقى املنرب فجلس مث يؤذن املؤذنون وكانوا ثالثة يؤذنون على املنار واحدا بعد واحد، 
الناس أمر عثمان فإذا فرغ الثالث قام النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب، وكذا يف زمن أيب بكر وعمر، مث ملا كثرت 

بإحداث أذان سابق على الذي كان يفعل على املنار، وأمرهم بفعله بالزوراء عند الزوال وهو موضع بالسوق 
ليجتمع الناس ويرتفعوا من السوق فإذا خرج وجلس على املنرب أذن املؤذنون على املنار، مث إن هشام بن عبد امللك 

ان الذي كان على املنار بأن يفعل بني يديه عند جلوسه على املنرب، فصار يف زمن إمارته على املدينة أمر بنقل األذ
  األمر إذا خرج
  ـــــــ

أخرجه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف، : صحيح ١
  ".٣٧٤٣"، حديث "١/٣٩٤، وأمحد "٦٥٢"حديث 

وهلا أذانان أحدمها : كلهم بني يديه فإذا فرغوا خطب؛ وهلذا قال ابن اجلالب هشام وجلس على املنرب أذن املؤذنون
. واآلخر عند جلوس اإلمام على املنرب، والثاين منهما آكد من األول وعنده حيرم البيع والشراء ١عند الزوال

عليه الصالة  ومقابل الصحيح أن اآلذان كان بني يديه صلى اهللا عليه وسلم فتلخص أن األذان كان يف زمانه
والسالم واحدا، وإمنا اختلف هل كان على املنار وهو الصحيح وهو صريح كالم املصنف، أو كان بني يديه صلى 

قال سيدي يوسف بن . اهللا عليه وسلم؟ واملراد باملنار يف كالم املصنف موضع األذان ولو مل يكن على صورته اآلن



س اإلمام على املنرب إذا كان املنار قريبا من األرض، وأما إن كان بعيدا حمل تأخري صعود املؤذنني جللو: عمر ما معناه
فإهنم يصعدون املنار أوال مث يرقى اإلمام املنرب ولكن ال يؤذنون؛ ألن الشرط الذي قدرناه غري جازم، واندفع به 

  على" يؤذنون"االعتراض على املصنف يف ثبوهتا من توهم عطف 
  ـــــــ

رأيت : وزال الشيء عن مكانه، وأزال غريه ويقال. كة والذهاب واالستحالة واالضمحاللاحلر: الزوال لغة  ١
زوال الشمس، وزوال امللك وحنو ذلك : والزوال. النجوم لزواهلا من املشرق: والزوائل. شبحا مث زال، أي حترك

عن معناه اللغويووردت وال خيرج معناه الشرعي . وزالت الشمس عن كبد السماء، وزال الظل. مما يزول عن حاله
  :األحكام املتعلقة بالزوال يف أماكن متعددة من كتب الفقه منها

أمجع العلماء على أن وقت صالة الظهر يدخل حني تزول الشمس عن كبد السماء وهو : وقت صالة الظهر  -أ
مث ظهر الزوال فلو شرع املصلى يف التكبري قبل ظهور الزوال . ميل الشمس عن وسط السماء إىل جهة املغرب

عقب التكبري أو يف أثنائه مل يصح الظهرويعرف الزوال بزيادة الظل بعد تناهي نقصانه ألن الشمس إذا طلعت رفع 
لكل شاخص ظل طويل إىل جانب املغرب، مث كلما دامت الشمس يف االرتفاع فالظل ينتقص، فإذا انتهت الشمس 

انتهى نقصان الظل ووقف، فإذا زاد الظل أدىن زيادة  –نهار وهي حالة االستواء وانتصاف ال –إىل وسط السماء 
إذا أردت معرفة زوال الشمس فانصب عصا أو غريها يف : على اجلهة األخرى دل ذلك على الزوالقال النووي

الشمس على أرض مستوية وعلم على طرف ظلها مث راقبه فإن نقص الظل علمت أن الشمس مل تزل، وال تزال 
وخيتلف قدر ما تزول عليه الشمس من الظل باختالف األزمان واألماكن، . فمىت زاد علمت الزوالترقبه حىت يزيد 

فأقصر ما يكون الظل عند الزوال يف الصيف عند تناهي طول النهار، وأطول ما يكون يف الشتاء عند تناهي قصر 
حكم السواك للصائم  -ند الزوالبوأما بالنسبة لألماكن فكلما قرب املكان من خط االستواء نقص الظل ع. النهار

فذهب احلنفية واملالكية إىل أنه ال بأس بالسواك : اختلف الفقهاء يف حكم السواك للصائم بعد الزوال: بعد الزوال 
وذهب الشافعية . للصائم يف مجيع هناره أي قبل الزوال وبعد الزوال، لألحاديث الصحيحة الكثرية يف فضل السواك

احلنابلة على أنه يكره للصائم التسوك بعد الزوال سواء كان ذلك بسواك يابس أو رطب يف املشهور عندهم و
" خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك: "حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".٢٤/٥٤"انظر املوسوعة الفقهية . واخللوف إمنا يظهر غالبا بعد الزوال. 

وحيرم : "املنصوب بأن، وملا كان األذان الواقع بعد جلوس اخلطيب على املنرب آكد؛ ألنه قيل بوجوبه قال" ايصعدو"
أي حني وقع اآلذان واخلطيب على املنرب، سواء وقع على منار كما يف الزمن القدمي أو بني يدي اإلمام كما " حينئذ

مثله، أو مع من ال جتب عليه تغليبا جلانب اخلطر، إال  على كل من جتب عليه اجلمعة مع" البيع والشراء"هو اآلن 
من اضطر إليه كمن أحدث وقت النداء وال جيد املاء أو الصعيد إال بالثمن، فيجوز كل، من البيع والشراء إن كان 

اجلمعة املالك ممن ال حيرم عليه البيع كعبد أو صبيوأما إن مل يوجد املاء إال مع من حيرم عليه وهو املخاطب حبضور 
وجوبا فهل تتعدى إليه الرخصة وجيوز له البيع لضرورة املشتري؟ أو الرخصة قاصرة على املشتري؟ تردد يف ذلك 

املأخوذ مما يأيت يف بيع حنو العذرة من النجاسات عند احلاجة الشديدة ما : شيوخ ابن ناجي كالغربيين وغريه، وأقول
ال مفهوم للبيع والشراء بل " و"قوله ال كزبل وزيت تنجس يقتضي قصرها على املشتري، فراجع شراح خليل ل

كالتولية والشركة واهلبة واألخذ بالشفعة والصدقة واخلياطة واحلصاد " كل ما يشغل عن السعي إليها"حيرم 
مِ الُْجُمَعِة فَاَسعَْوا إِلَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْو{: قال تعاىل. والدراس والسفر يف ذلك الوقت



وأوىل غريه؛ ألن البيع من احلاجات، فإذا هنى عنه هنى عن غريه باألوىل، وإذا ] ٩: اجلمعة[} ِذكْرِ اللَِّه َوذَرُوا الَْبيَْع
وفسخ بيع وإجارة : وقع شيء من تلك املذكورات فإنه يفسخ كل ما فيه معاوضة مالية كالبيع والتوليةقال خليل 

ية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان، ال حنو النكاح واهلبة لغري الثواب والصدقة والعتق الناجز، وكذا الكتابة بناء وتول
قال خليل بعد . على أهنا عتق فال يفسخ شيء من ذلك وإن حرم، وإذا فسخ فالفسخ بعد فواته يف القيمة يوم قبضه

بيع الفاسد ال نكاح وهبة وصدقة، ووقع خالف فيما إذا وقع وفسخ بيع إخل فإن فات فالقيمة يوم القبض كال: قوله
البيع أو غريه مما ينهى عنه بني شخصني يف حال سعيهما للجمعة، فقيل يفسخ سدا للذريعة، وقيل ال؛ ألنه مل 

ه وأما لو وقع بني صبيني أو عبدين أو عبد وصيب فال سبيل لفسخ. يشغلهما ملا تقدم من أن الذي يفسخ العقد احملرم
لعدم حرمته، ووقع اخلالف أيضا يف فسخ البيع الواقع عند ضيق الوقت كشخصني عليهما الظهر والعصر ومل يبق 

للمغرب إال قدر مخس ركعات يف احلضر أو ثالث يف السفر، فقال القاضي إمساعيل وأبو عمران بالفسخ، وقال 
أن اجلمعة ال تقضى خبالف غريها، وقيدنا السفر سحنون بعدمه، وصوبه ابن حمرز وغريه وفرقوا بني اجلمعة وغريها ب
  بوقت األذان لالحتراز من السفر يف غري ذلك الوقت، فإنه جيوز

قبل الفجر، وأما بعد الفجر وقبل الزوال فمكروه، فالسفر يوم اجلمعة على ثالث أقسام حملها ما مل يعلم أنه يدركها 
ستطيع التأخري عنهم للخوف على نفسه أو ماله إال جاز له يف طريقه كمروره مبحل مجعة، أو يكون له رفقة ال ي

" وهذا األذان الثاين. "السفر بعد الزوال، ومعناه أن الرفقة ال تلزمهم مجعة وإال حرم على اجلميع السفر بعد الزوال
. يدي اخلطيب يعين الثاين يف اإلحداث وهو األول اليوم يف الفعل؛ ألهنم يفعلونه على املنار وبعد ذلك يعيدونه بني

بالزوراء عند الزوال ومل يكن قبل ذلك إال أذان واحد على املنار، مث ملا كثرت الناس أمر عثمان " أحدثه بنو أمية"
بإحداث أذان على الزوراء لريتفع الناس من السوق وحيضرون املسجد وهو متقدم على األذان فوق املنار، مث ملا 

بنقل الذي على الزوراء إىل املنار والذي على املنار بني يديه واستمر العمل  توىل هشام بن عبد امللك باملدينة أمر
ولو قال بدل بين أمية عثمان لكان أوىل؛ ألنه أمس باالقتداء، إن كان كان أمويا للتصريح : عليهقال ابن ناجي 

املراد احملدث الذي جيب  بامسه ال سيما أنه أحد اخللفاء األربعة، ومساه حمدثا وهو سنة؛ ألن عثمان أحدثه، وليس
تركه، وإمنا املراد أنه مل يكن يف الزمن األول، فال ينايف أنه سنة؛ ألن فعل الصحايب وقول الصحايب من السنة، وأما 

األذان الواقع بني يدي اخلطيب اآلن فهو ثان يف الفعل وأول يف املشروعية، فتلخص أن الذي أحدثه عثمان أول يف 
عية، والواقع بني يدي اخلطيب ثان يف الفعل وأول يف املشروعية، والناقل له هشام بن عبد الفعل وثان يف املشرو

علم مما قررنا أن املصنف احترز : األول " تنبيهان " امللك فهو غري احملدث للثاين، وكل واحد منهما سنة مستقلة
هللا عنه، فإن احملدث لألذان األول اليوم بالسنة املتقدمة عن السنة املتأخرة وهي املشروعة من عثمان بن عفان رضي ا

وهذا األذان الثاين إشارة إىل السنة املتأخرة؛ ألن املراد بثانويته أنه ثان يف : الذي يفعل قبل الصعود على املنرب، فقوله
املشروعية واإلحداث وإن كان سابقا يف الفعل، واحلاصل أن الذي على املنار اليوم هو ما كان على الزوراء، 

لذي بني يدي اخلطيب هو ما كان على املنار، وملا كان األمر بنقله بني يدي اخلطيب صادرا من هشام بن عبد وا
امللك وهو ممن ال يقتدى به لكونه من امللوك كان مكروها وإن كان سنة، وال تنايف بني السنة والكراهة؛ ألنه سنة 

 حمله؛ ألن حمله املنار، وإمنا أطلنا يف ذلك لزيادة من حيث إنه مشروع يف اجلملة والكراهة من حيث فعله يف غري
مل يتعرض املصنف ملنتهى وقت اجلمعة، وإن فهم من كالمه أن أوله من الزوال كالظهر يف : اإليضاحالثاين 

  .االختياري والضروري



أوال شرط اجلمعة وقوع كلها باخلطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح : قال خليل 
روايتان، وممن قال إن وقتها كوقت الظهر األجهوري، ويتوجه على كالم خليل ما تقرر من أن الوقت إذا ضاق 

خيتص باألخرية وتصري األوىل فائتة جيب ترتيبها مع ما بعدها ال على وجه الشرطية، ومل ينص أحد على استثناء 
الثاين فعلها قضاء؛ ألهنا تقدم على العصر؛ ألهنا فائتة اجلمعة مع العصر فيلزم على فعلها قبل الغروب على القول 

يسرية مع أن اجلمعة ال تقضى، فتأمل ذلك فإين مل أر من أفصح عن ذلك، وملا كانت صالة اجلمعة ال ختتص 
وجوب الفرائض العينية، واملصر هو البلد الكبري الذي به من يقيم " اجلمعة جتب باملصر"صالة " و: "باألمصار قال

وهذا مذهب مالك رضي اهللا عنه خالفا " اجلماعة"كذلك جتب بالقرى املتصلة البنيان ذات " و. "كام واحلدوداألح
إهنا ال جتب إال يف األمصار، وزاد بعض أصحابه أن يكون فيها إمام يقيم احلدود، وال يشترط يف : أليب حنيفة يف قوله

أخصاص مصنوعة من خشب أو بوص ولذا قال  القرى أن تكون مبنية بالطوب واألحجار، بل ولو كانت من
باستيطان بلد أو أخصاص ال خيم، : شرط اجلمعة وقوع كلها باخلطبة وقت الظهر للغروب، إىل أن قال: خليل

وجبامع مبين متحد، فإن تعدد فاجلمعة للعتيق، وإن تأخر أداء فال تصح يف املكان احملجر من غري بناء أو مبين بناء 
تاد، وحقيقة االستيطان نية اإلقامة على التأييد مع األمن على النفس واملال، وهو املراد بكون خفيفا أي دون املع

اجلماعة تتقرى هبا القرية، واحلاصل أنه ال بد للجمعة من شروط صحة ويقال هلا شروط أداء، وحقيقتها كل ما 
وقوع الصالة واخلطبة تتوقف عليه الصحةوشروط وجوب وهي كل ما يتوقف الوجوب عليه، فشروط الصحة 

وقت الظهر واستيطان بلدها، ووجوب اجلماعة الذين تتقرى هبم القرية وحضور اثين عشر غري اإلمام ذكورا 
أحرارا مستوطنني للخطبة والصالة ولو يف اجلمعة األوىل، وكون اإلمام هو اخلطيب إال لعذر، ووقوع الصالة 

يكون متحدا وأن يكون متصال بالبلد أو يف حكم املتصل حني بنائه،  واخلطبة يف اجلامع املبين على وجه العادة وأن
فإن خرج عنها ابتداء بأكثر من أربعني باعا والباع أربعة أذرع مل تصح فيه، وإن تعدد فاجلمعة للعتيق إال أن يكون 

ه حبسب احلاجة البلد كبريا حبيث يعسر اجتماعهم يف حمل وال طريق جبواره متكن الصالة فيها فيجوز حينئذ تعدد
كما لو ارتضاه بعض شيوخ املذهب، ولعل األظهر حاجة من يغلب حضوره لصالهتا ولو مل تلزمه كالصبيان 

  والعبيد؛ ألن الكل مطلوب باحلضور ولو على جهة الندب، وينبغي أن

التعدد ملا بعد، يلحق بذلك وجود العداوة املانعة من اجتماع اجلميع يف حمل واحد، بل لو قيل إن هذا أوىل جلواز 
والدليل على وجوب احتاد اجلامع فعله صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء بعده فإهنم مل يقيموا سوى مجعة واحدة، و؛ 

قاله الرملي الشافعي رضي . ألن االقتصار على واحدة أفضى إىل، املقصود من إظهار شعار االجتماع واتفاق الكلمة
، وشروط الوجوب احلرية والذكورة والتكليف واالستيطان، وهو اإلقامة على اهللا عنه، ومذهبنا ال خيالفه يف هذا

قصد التأبيد ال اإلقامة اجملردة فال جتب هبا إال تبعا، والقدرة على احلضور من غري مشقة شديدة فال جتب على مريض 
خ من املنار، وقولنا يف ولزمت املكلف احلر الذكر بال عذر املتوطن وإن بقرية نائية بكفرس: ال يستطيعقال خليل 

شرط الصحة أنه يكفي حضور اثين عشر إخل ال ينايف اشتراط كثرة اجلماعة يف حمل اجلمعة حبيث ميكنهم اإلقامة 
على التأبيد مع األمن والقدرة على الذب عن أنفسهم؛ ألن وجود من تتقرى به القرية شرط يف وجوب مشروعيتها 

ا، فإن مل حيضر منهم للخطبة والصالة إال اثين عشر غري اإلمام صحت، ال على أهل ذلك املوضع ويطالبون حبضوره
فرق بني اجلمعة األوىل وغريها بشرط صحة صالة مجيعهم، ال إن أحدث واحد من االثين عشر قبل السالم، أو كان 

  أحدهم شافعيا مل يقلد مالكا يف صالهتا،
ئنة يف البلد تتقرى هبم القرية دائما مع أن العلم باألمر كيف يتوصل إىل العلم بكون تلك اجلماعة الكا: فإن قيل 



املستقبل خمتص باهللا تعاىل؟ فاجلواب أن الشرط كوهنا تتقرى هبا القرية يف أزمنة املستقبل حبسب اعتقادنا والعادة وإن 
ه يكفي فيه كان العقل جيوز ختلف ذلك فافهم، واعلم أن االستيطان إمنا هو شرط يف اجلماعة ال يف اإلمام؛ ألن

اإلقامة؛ ألنه فرع اخلليفة، واخلليفة الذي هو السلطان تصح إمامته يف اجلمعة ولو مل يكن مستوطنا بل ولو كان 
شأن الفرع أن يكون أحط مرتبة : إذا كان مقيسا عليه تصح إمامته ولو مل يكن مقيما؛ ألنا نقول: مسافرا، وال يقال

صحة إمامة مسافر نوى إقامة أربعة أيام صحاح يف قرية فإنه يصح أن  من أصله، وبنوا على ذلك مسألة حسنة وهي
يكون خطيبا فيها، وال يصح أن يكون بعض االثين عشر لكي تصح خطبته يف تلك احلالة إال الذي مل تكن نيته 

رسخ من اإلقامة ألجل اخلطبة، وبنوا عليه أيضا صحة إمامة من قدم من بلد إىل بلد أخرى وبني البلدين أقل من كف
املنار أو قدر فرسخ، وأما لو كان خارجا عن كفرسخ فال تصح إمامته إال إذا نوى إقامة أربعة أيام على ظاهر 

  .املذهب، خالفا ملن قال بصحة إمامته حيث كان بني البلدين أقل من مسافة القصر ولو مل ينو اإلقامة

" واخلطبة فيها " منا أطلنا يف، ذلك لداعي احلاجةإنه خالف ظاهر املذهب راجع شراحه خلليل، وإ: قال األجهوري 
؛ ألهنا منها مبنزلة الركعتني من الرباعية؛ و ألنه مل ينقل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم "واجبة"أي صالة اجلمعة 

صالها بال خطبة، فإذا صلوا من غري خطبة أعادوها بعد اخلطبة ما دام وقتها، ويشترط يف تلك اخلطبة أن تكون 
ما مشجعا خمالفا للنثر والشعر حبيث تسميها العرب خطبة، وأن تكون باللفظ العريب ولو كانوا عجما، وأن كال

تكون جهرا ولو كانوا صما، وأن تكون حبضرة اثين عشر رجال أحرارا مستوطنني باقني لسالمها، وأن تقع بعد 
ض قرآن مشتمل على حتذير وتبشري الزوال، داخل املسجد ملا عرفت من أهنا كجزء من الصالة، وتصح من حم

وبعض مواعظ كسورة ق، ويستحب اشتماهلا على احلمد والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأل فيها 
فلو صلى قبل اخلطبة مل تصح " قبل الصالة"للجنس فال ينايف أنه ال بد من خطبتني جيلس بينهما وال بد أن تقع 

ب وصلى قبل الزوال بطلتا وأعيدتا، هذا ملخص شروط صالة اجلمعة، ونظمها وجتب إعادهتا بعد اخلطبة، فإن خط
شرط وجوب اجلمعة الذكورة توطن كذلك احلرية إقامة : عالمة الزمان سيدي علي أبو اإلرشاد األجهوري بقوله

صحة أي للوجوب تبعا وفقد عذر مثلها فاستمعا كذا دخول الوقت وأحلق السبب وجوهبا كغريها مما وجب وشرط 
وقوع اخلطبتني يف وقت ظهر ال سواه دون بني كمسجد متحد ذي بنية وقرية بأهلها تقرت وأن يصلي منهم اثنا 

عشرا هلا مع اإلمام من غري مرا وكونه بال خفا من خطبا إال لعذر ومقيما صوبا وخطبتني قبلها وحيضروا مجيع هاتني 
أي يعتمد حال خطبته " يتوكأ اإلمام"يستحب أن " و: "لهاللذين عربوا مث شرع يف مندوبات اخلطبة والصالة بقو

قاله مالك، واملراد قوس العرب ال قوس العجم، وإمنا استحب ذلك لفعله صلى " أو قوس"أو سيف " على عصا"
اهللا عليه وسلم واخللفاء بعده، واختلف يف حكمه ذلك فقيل لئال يعبث بيده يف حليته عند قراءته للخطبة، وقيل 

" يف أوهلا"اخلطيب " جيلس"يسن أن " و. "اضرين، ويضعه بيمينه خالفا للشافعي وال يعتمد على عود املنربختويف احل
ويقوم للخطبة الثانية، واجللوس بني " يف وسطها"يسن أيضا أن جيلس " و"أي اخلطبة لالستراحة حىت يفرغ األذان 

ليل على ذلك ما تقدم من أنه صلى اهللا عليه وسلم اخلطبتني قدر اجللوس بني السجدتني كما قال ابن القاسم، والد
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم : كان إذا دخل املسجد رقى املنرب فجلس وما يف صحيح مسلم

  واستمر ١اجلمعة قائما مث يقعد مث يقوم فيخطب
  ـــــــ

  ".٨٦١"فيها من، حديث  أخرجه مسلم، كتاب اجلمعة، باب ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما: صحيح ١



وكذلك سائر : قال يف املدونة. العمل على ذلك يف مجيع األمصار واألعصار منذ زمانه صلى اهللا عليه وسلم إىل اآلن
وجيلس أنه خيطب قائما، واختلف يف حكم ذلك القيام فقيل : علم من قوله": تنبيه " اخلطب يف أوهلا ويف وسطها

تني مجيعا، وقيل سنة، فإن خطب جالسا أساء وصحت والقول األول عليه واجب على جهة الشرطية يف اخلطب
حكمة مشروعية اخلطبة مع صالة ": فائدة " ويف وجوب قيامه هلما تردد: األكثر كما يف عز وابن عرفةقال خليل 
احلديد  ملا كانت القلوب تصدأ بالغفلة واخلطيئة كما يصدأ: قال القرايف. اجلمعة جالء القلوب بسماع املواعظ

اقتضت احلكمة اإلهلية جالءها كل أسبوع باملواعظ واالجتماع ليتعظ الغين بالفقري والقوي بالضعيف والصاحل 
بغريه، ولذلك أمر باجتماع أهل اآلفاق يف احلج يف العمر مرة وباالجتماع يف الصلوات املفروضات عند فعلها، وملا 

أي اخلطبة وهذا " عند فراغها"أي صالة اجلمعة " وتقام الصالة: "تقرر أن اخلطبة كأوليت الرباعية فتتصل هبا قال
على جهة الوجوب، ويغتفر الفصل اليسري دون الكثري فتعاد ألجله اخلطبة، ومن الفصل اليسري ما قاله اإلمام مالك 

ملصنف لو ذكر بعد خطبته منسية فإنه يصليها مث يصلي اجلمعة بعدها وال شيء عليهويف كالم ا: رضي اهللا عنه
ووجب انتظاره لعذر : اإلشارة إىل أن اإلمام هو اخلطيب، فإن طرأ ما مينع إمامته كحدث أو رعاف فقال خليل

قرب على األصح، ومفهومه لو بعد لوجب استخالفه لغريه باتفاق، ويستحب استخالف حاضر اخلطبة، وظاهر 
" و"أنه ال تصح اخلطبة إال ممن فيه أهلية اإلمامة املدونة أنه ال ينتظر ولو قرب زوال عذره، ويفهم من كالمه كغريه

فتبطل بتعمد زيادة كسجدة، وأما الزيادة مع " يصلي اإلمام ركعتني جيهر فيهما بالقراءة"صفة صالة اجلمعة أن 
 السهو فتبطل بزيادة ركعتني بناء على أهنا فرض يومها، وأما بزيادة أربعة بناء على أهنا بدل عن الظهر، وحكم اجلهر

كل صالة فيها خطبة جيهر فيها بالقراءة ما عدا خطبة احلج؛ ألهنا : قال يف املدونة. فيها كجهر الفرائض السنية
للتعليم، وإن قرأ فيها سرا عمدا كان كتعمد ترك سنة، فقيل يستغفر اهللا وال سجود عليه، وقيل تبطل صالته، 

ة من الركعتني، وتوهم أبو يوسف صاحب أيب حنيفة أن والناسي يسجد قبل السالم إن أسر يف الفاحتة أو يف السور
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع صلى اجلمعة؛ ألن وقفتها وقعت يوم مجعة فحاجه مالك رضي اهللا عنه 

  هي: حني ناظره عند األمري هارون الرشيد، فقال أبو يوسف

أجهر فيها؟ : مجعة إال كذلك، فقال له مالكمجعة؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم خطب وصلى ركعتني وال تكون 
" يقرأ يف"يستحب أن " و"فانقطع أبو يوسف؛ ألنه مل يرو أحد أنه جهر فيها، واإلمجاع منعقد على اجلهر يف اجلمعة

ملا اشتملت عليه من األحكام املتعلقة بصالة اجلمعة؛ وألنه صلى اهللا عليه " باجلمعة"بعد الفاحتة " األوىل"الركعة 
مما هو مقارب هلا يف الطول، وإمنا نص على ذلك " حنوها"له أن يقرأ فيها " و. "كان مواظبا على قراءهتا فيها وسلم

أنه عليه الصالة والسالم قرأ يف الركعة : "إنه عليه السالم مل يقرأ يف اجلمعة إال هبا، ففي مسلم: للرد على من قال
سبح : أو حنوها، وال يقال: فال اعتراض على املصنف يف زيادة قوله ١" }سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ الْأَْعلَى{بـ : األوىل

القصد الرد على من نفى قراءة غري اجلمعة يف حق املصطفى عليه الصالة والسالم، : ليست حنو اجلمعة؛ ألنا نقول
َهلْ أََتاَك {بـ الثانية "الركعة " يف"يستحب أن يقرأ " و. "وهو حيصل بوروده مطلق قراءة سورة غري اجلمعة فافهم

} سَبِّحِ اْسَم َربَِّك الْأَْعلَى{ويقرأ يف الثانية بـ : قال يف الكايف. من القصار" وحنوها] ١: الغاشية[} َحِديثُ الَْغاِشيَِة
كل ذلك حسن، واحلاصل أن بعض الشيوخ استحب يف الثانية " إذا جاءك املنافقون"أو " هل أتاك"أو ] ١: األعلى[

هل أتاك، فقول : إذا جاءك املنافقون، أو: سبح، أو: فقط، وبعضهم حيصل الندب يف الثانية بقراءةهل أتاك : قراءة
ويف الثانية هبل أتاك أو هي : هبل أتاك وحنوها اقتصار على أحد القولني، ولو مجع بينهما لقال: املصنف يف الثانية
وهو البلد " يف املصر"هو مستوطن " ى منعل"أي إىل صالة اجلمعة " وجيب السعي إليها " وسبح أو املنافقون



وجتب اجلمعة على من يف املصر قاصيهم ودانيهم، وال مفهوم للمصر بل سائر القرى : الكبريقال يف اجلالب
املستوطنة جيب على أهلها السعي إىل اجلمعة ولو بعدت منازهلم عن حمل اجلمعة بأكثر من ستة أميال وتنعقد هبم 

" على ثالثة أميال منه"منزله خارج عن بلد اجلمعة حيث كان " من"كذا جيب السعي على " و. "لدخوهلم بلد اجلمعة
فال جتب على من خرج منزله عن الثالثة أميال، هكذا روي عن " فأقل"أي من املصر، واملراد من مناره أو سوره 

: وربع أو ثلث ميلقال خليل  أشهب، والذي يف املدونة البن القاسم وهو املعتمد وجوهبا على من على ثالثة أميال
ولزمت املكلف احلر الذكر املتوطن وإن بقرية نائية بكفرسخ من املنار، خالفا أليب حنيفة يف نفيه الوجوب عن 

  إِذَا ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن{: اخلارج عن املصر دليلنا قوله تعاىل
  ـــــــ

  ".٨٧٨"جلمعة، حديث أخرجه مسلم، كتاب اجلمعة، باب ما يقرأ يف صالة ا: صحيح ١

: وهذا عام يف األمصار والقرى، وقوله صلى اهللا عليه وسلم] ٩: اجلمعة[} َيْومِ الُْجُمَعِة فَاَسَعْوا إِلَى ذِكْرِ اللَِّه
رواه أبو داود، والنداء يسمع من الصيت من ثالث أميال مع هدوء الريح، ولكن ال  ١"اجلمعة على من مسع النداء"

ساكنا بالبلد، وأما اخلارج عنها وداخل الفرسخ جتب عليه وال تنعقد به فال حيسب من االثين  تنعقد إال مبن كان
صالة اجلمعة " وال جتب: "عشر كما قدمنا، ويصح كونه خطيبامث شرع يف بيان شروط الوجوب يذكر الضد بقوله

عرفة، ولو صالها صلى اهللا بدليل عدم صالته صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة عام حجة سنة الوداع ب" على مسافر"
عليه وسلم باملستوطنني بعرفة لصحت؛ ألن اإلمام ال يشترط يف إمامته االستيطان كما تقدم، واملصطفى خليفة اهللا 
يف أرضه، واملراد باملسافر من أتى من حمل خارج عن بلد اجلمعة بأكثر من كفرسخ ولو أقل من مسافة قصر؛ ألن 

من أتى إخل لالحتراز عمن سافر من بلد وأدرك النداء قبل جماوزة ثالثة أميال، فهذا ال : ااملسافر ال مجعة عليه، وقولن
تسقط عنه اجلمعة وجيب عليه أن يرجع هلا حيث يعتقد إدراكها ولو بركعة، ومثل إدراك النداء حتقق الزوال قبل 

الكائنني هبا " على أهل مىن"ب اجلمعة جت" ال"كذا " و"جماوزة الفرسخ، إال أن يكون يعلم أنه يصليها يف حمل إمامه 
لرمي اجلمار؛ ألهنم مسافرون، وأما املستوطنون هبا فتجب عليهم حيث توفرت فيهم الشروط املتقدمة، وقد قدمنا 

أن من أتى قرية إىل قرية وأراد أن خيطب هبا تصح خطبته وإن مل ينو اإلقامة القاطعة حلكم السفر حيث كانت قريته 
ملنار، وإن كانت قريته خارجة عن كفرسخ ال تصح إمامته يف اجلمعة إال أن ينوي اإلقامة، ولو على كفرسخ من ا

كان بني البلدين أقل من مسافة القصر على ظاهر املذهب، وعدم وجوهبا على املسافر ال ينايف أنه إن صالها نابت 
وال "وال خنثى مشكل " وال امرأة" ؛ ألن شرط وجوهبا احلرية"على عبد"جتب اجلمعة أيضا " وال. "له عن الظهر

 ٢"عبد مملوك، أو امرأة، أو صيب، أو مريض: اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال أربعة: "حلديث" صيب
أو مسافر أو مريض يباح له " إن حضرها عبد أو امرأة: "وملا كان ال يلزم من عدم الوجوب عدم ندب فعلها قال

ئه عن الظهر، ومل ينص على حكم حضورها يف حق هؤالء، وبينه غريه وهو الندب يف وجتز" فليصلها"التخلف عنها 
  الصيب واملكاتب ولو مل يؤذن هلما، وأما القن واملدبر فيندب هلما مع اإلذن يف حضورها، وأما

  ـــــــ
صحيح "وحسنه األلباين " ١٠٥٦"أخرجه أبو داود، كتاب الصالة، باب من جتب عليه اجلمعة، حديث : حسن ١

: وانظر" ١٠٦٧"أخرجه أبو داود، كتاب الصالة، باب اجلمعة للملوك واملرأة، حديث : صحيح ٢"٣١١٢اجلامع 
  ".٣١١١"صحيح اجلامع "



املبعض ففي يوم سيده يتوقف الندب على إذنه، ويف يومه ال يتوقف على إذن، والذي يظهر أن املعتق إىل أجل 
ا كما يأيت يف كالم املصنف وإن متجالة، وحكم حضورها احلرمة يف الشابة كالقن، وأما املرأة فال يندب هلا حضوره

الناعمة، والكراهة يف حق الشابة اليت ال متيل إليها النفوس غالبا، واجلواز يف حق املتجالة فاألقسام ثالثة، وأما 
جائز، وإن حضروها املسافر فيندب له احلضور حيث ال مشقة عليه، وأما أصحاب األعذار املسقطة هلا فحضورهم 

وجبت عليهم خبالف غريهم ممن مل جتب عليه، حكم دخوله الندب إال النساء والعبيد الذين حيتاجون إىل اإلذن ومل 
يؤذن هلم يكره هلم فعلها أو خبالف األوىل، هكذا يفهم من كالم األجهوري يف شرح خليل، وملا قدم أن املرأة إذا 

" خلف صفوف الرجال"يف حال صالهتن " وتكون النساء: "ل وقوفها فقالحضرت اجلمعة تصليها شرع يف بيان حم
كما تقدم يف صالهتن غري اجلمعة، وملا كان يتوهم من بيان حمل وقوفهن جواز خروجهن لصالهتا وإن كن شواب 

ن على جهة الكراهة حيث مل تك" الشابة"أي إىل صالة اجلمعة " وال خترج إليها: "قال كاملستدرك على ما سبق
. خمشية الفتنة وإال حرم حضورها، وأما املتجالة فيجوز حضورها، فحضورهن على ثالثة أقسام كما بيناه سابقا

واملانع من : بقي على املصنف أشياء يسقط منها وجوب السعي إىل اجلمعة أشار إليها يف التحقيق بقوله": تتمة"
  :حضورها أشياء

عه اإلتيان أو علة ال ميكن معها اجللوس يف املسجد أو يكون مقعدا وال ما يتعلق بالنفس كاملرض الذي يشق م: منها 
ما يتعلق باألهل بأن تكون زوجته أو أمته أو أحد والديه : جيد مركوبا أو أعمى وال جيد قائدا عن احلاجة إليهومنها 

لتخلف ويشتغل وقد اشتد به املرض أو احتضر أو مات وخشي، عليه التغري إن تركه حىت تنقضي الصالة فله ا
جبنازته، بل االشتغال هبا أوىل ولو فاتته اجلمعة، ولقريب املريض اخلروج من املسجد يف حال اخلطبة إذا بلغه عنه ما 

أنه خياف على ماله أو مال غريه ممن جيب عليه حفظ ماله من سلطان أو سارق أو حرق، : خيشى منه املوتومنها 
كونه معسرا يف نفس األمر وخياف أن حيبسه الغرمي عند ظهوره، ومنها : ومنها املطر الشديد أو الوحل الكثري: ومنها

عدم ما يستر به عورته، وظاهر : أكل ما له رائحة كريهة كثوم أو بصل أو له رائحة كريهة ككونه جمذوماومنها : 
ألئمة وإال العرس كالمهم ولو بغري الئق، وليس من األعذار شهود صالة العيد صبيحة يوم اجلمعة خالفا لبعض ا

  .مبعىن الزوجة

أي يستمع " ينصت"جيب على من شهد اجلمعة من املكلفني أن " و: "مث شرع يف بيان ما يطلب لسماع اخلطبة بقوله
يف خطبته األوىل والثانية، ويف حال جلوس اخلطيب بينهما إىل أن تفرغ اخلطبة الثانية فال جيب عليه " لإلمام"

لسلطان، وقوله يف خطبته يفيد أنه ال جيب اإلنصات إال بعد شروعه فيها، وهو كذلك؛ اإلنصات يف حال الدعاء ل
ألن الكالم وحنوه من كل مشغل إمنا حيرم باخلطبةقال خليل مشبها يف احلرمة ككالم يف خطبته بقيامه وبينهما ولو 

ابتداء صالة خبروجه وإن لداخل، لغري سامع إال أن يلغو على املختار، وكالم ورده وهني الغ وحصبه أو إشارة له، و
واعلم أن اإلنصات إمنا جيب على من كان جالسا باملسجد أو رحابه، وسواء كان يسمع كالم اإلمام أم ال؛ ألن 

الواجب اإلنصات واإلصغاء ال السماع، وإال لوجب على كل من شهد اجلمعة اجللوس بقرب اخلطيب حبيث 
جز املسجد اختيارا حبيث ال يسمع اخلطيب، واألصل يف وجوب يسمعه وال قائل بذلك، إذ جيوز اجللوس ع

وقوله . قيل نزلت يف، اخلطبة] ٢٠٤: األعراف[} وَإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمعُوا لَُه وَأَْنِصتُوا{: اإلنصات قوله تعاىل
 ٢" ال مجعة لهمن لغى ف: "وروي١" إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت: "صلى اهللا عليه وسلم

رواه الشيخان وغريمها، ووجه الداللة منه أنه مسى األمر باملعروف فيه لغوا، واللغو الكالم الذي ال خري فيه، وما 
جالس يف املسجد : نفي عنه اخلري على سبيل االستغراق نصا أو ظهورا يقبح التكلم به بل حيرم يف هذا املقام، وقولنا



يف غريمها، فال جيب عليه اإلنصات وال حيرم عليه الكالم إال مع اجلالس يف املسجد أو رحابه لالحتراز عن اجلالس 
أو رحبته ال مع غريمها، وينبغي أن يقيد وجوب اإلنصات على اجلالس يف املسجد أو رحبته مبا إذا كان اخلطيب مل 

وجوب اإلنصات ولو على  حيصل منه لغو حبيث خيرج عن اخلطبة وما يتعلق هبا كقراءة كتاب أو حنوه، ويفهم من
غري السامع حرمة كل ما ينافيه من أكل وشرب وحتريك شيء حيصل منه تصويت كورق أو ثوب أو فتح باب أو 

وهني الغ وحصبه أو إشارة له أو : سبحة أو مطالعة يف كراس، بل يقتضي املذهب منع اإلشارة ملن لغىقال خليل 
  لمع": تنبيه . " لرد سالم وإن جازت يف الصالة

  ـــــــ
، ومسلم، "٩٣٤"أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، حديث : صحيح ١

حديث " ١/٩٣"أخرجه ألمحد يف مسنده  ٢"٨٥١"كتاب اجلمعة، باب يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة، حديث 
"٧١٩."  

عدم حرمة ما يقوله املرقى عند صعود اخلطيب من قوله مما مر من حرمة التكلم وقت اخلطبة بشروع اخلطيب فيها 
أنصت رمحكم : "وقوله ١" إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب يوم اجلمعة أنصت فقد لغوت: "صلى اهللا عليه وسلم

؛ ألنه يقوله قبل شروع اخلطيب، نعم فعله بني يديه بدعة مكروهةقال األجهوري وعلل الكراهة بأنه مل ينقل عن "اهللا
صلى اهللا عليه وسلم وال عن أحد من الصحابة، وإمنا هو من عمل أهل الشام، ويل يف دعوى الكراهة حبث مع  النيب

اشتماله على التحذير من ارتكاب أمر حمرم حال اخلطبة فلعله من البدعة احلسنة، واحلديث املذكور ليس مبوضوع، 
، كما جيوز كل من التسبيح والتهليل واالستغفار وأما ما يقوله املؤذنون عند جلوس اخلطيب بني اخلطبتني فيجوز

وجاز إقبال على ذكر قل : والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند ذكر أسباهبا قاله ابن عرفة، وقال خليل
يف "بوجوههم " الناس"أي اخلطيب " يستقبله"جيب أن " و. "سرا كتأمني وتعوذ عند السبب وكتحميد عاطس سرا

يتناول أهل الصف األول وغريهم ممن يسمعه ومن مل يسمعه وهو املذهب، ولكن أهل الصف األول  والناس" اخلطبة
حيولون وجوههم إىل جهة ذاته حبيث ينظروهنا، وأما أهل غري الصف األول فيستقبلون جهته وذاته، واألصل يف 

وما محلنا كالم  ٢" بلغ يف اإلمساعألنه أ. ارمقوه بأبصاركم واصغوا إليه بآذانكم: "ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
املصنف عليه من وجوب االستقبال على عموم الناس ال خصوص غري الصف األول هو مذهب املدونة، خالفا 

واستقبله غري الصف : إن الذي يستقبله غري الصف األول ولفظه: إنه سنة، وخلليل يف قوله: للفاكهاين، يف قوله
وسن غسل متصل : وجوب السننقال خليل" واجب"أي لصالة اجلمعة " الغسل هلاو: "األولثم شرع يف آداهبا بقوله

بالرواح ولو مل تلزمه وأعاد إن تغد أو نام اختيارا ال ألكل خف، فيخاطب به كل من حيضرها ولو عبدا أو صبيا أو 
اجلنابة، ويصح امرأة؛ ألنه للصالة ال للنوم، خبالف غسل العيد وهو تعبد فيفتقر إىل مطلق نية وصفته كغسل 

اندراجه فيه عند نيته حبيث حيصل له ثوابه كما تقدم يف باب الغسل، ووقته بعد الفجر فال جيزئ قبله وال بد من 
  اتصاله بالرواح، فإن اشتغل خارج املسجد بعده بغداء أو نوم أعاده حيث طال زماهنما، وأما

  ـــــــ
، ومسلم، "٩٣٤"يوم اجلمعة، واإلمام خيطب، حديث  أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب اإلنصات: صحيح ١

  .مل أقف عليه ٢"٣٥٦"، وتقدم "٨٥١"كتاب اجلمعة، باب يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة، حديث 



األكل والنوم يف املسجد فال يبطله واحد منهما ولو كثر، وظاهر كالم خليل كغريه ولو حصال فيه مع كثرهتما ال 
الف ما لو حدث له رائحة كريهة أو جنابة فيبطالن ثوابه ولو حصال يف املسجد، وحمل يبطالن ثواب الغسل، خب

سنية الغسل ما مل يكن ملريد حضورها رائحة كريهة متنع من حضورها وإال وجب، وليس للجمعة سنة إال 
عقيقة، غسل اجلمعة ووضوء اجلنب للنوم وفعل ال: ثالث سنن قل العمل هبا: الغسلوقال سيدي يوسف بن عمر

وزيد عليها سنة رابعة وهي غسل العيدين وإطالق السنة على وضوء اجلنب على طريقة البغداديني الذين يطلقون 
" والتهجري: "لفظ السنة على كل مطلوب طلبا غري جازم، وأما بقية آداب اجلمعة فهو مندوب لذلك قال املصنف

أي مستحب؛ ألنه عليه الصالة والسالم " حسن"موم وهو الذهاب إىل صالة اجلمعة وقت اهلاجرة من اإلمام ومأ
والصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يأتون املسجد لصالة اجلمعة يف ذلك الوقت، واعلم أن الرواح يف وقت اهلاجرة 

من اغتسل يوم اجلمعة مث راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة، : "وإن كان مستحبا خيتلف ثوابه بدليل حديث
الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن، ومن راح يف  ومن راح يف

الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، فإذا خرج اإلمام حضرت 
نهار وهي الساعة السادسة اليت قبل وهذه الساعات اخلمس أجزاء ساعة من ساعات ال ١" املالئكة يستمعون الذكر

؛ ألن اإلمام يطلب خروجه يف أول السابعة وهو عقب الزوال "فإذا خرج اإلمام إخل: "الزوال بدليل قوله يف احلديث
وعقب اجلزء اخلامس من السادسة املقسمة للخمسة أجزاء، وخبروجه حتضر املالئكة يستمعون الذكر، فالساعة 

رية ال فلكية، وملا كانت املبادرة إىل حضور الطاعة مطلوبة يف اجلملة كانت مظنة توهم ندهبا الكائنة يف احلديث اعتبا
؛ ألن مالكا رضي اهللا عنه "يف أول النهار"أي السعي املفهوم من التهجري " وليس ذلك: "يف أول النهار فدفعه بقوله

وال أحد من الصحابة، وخلوف الرياء كره السعي هلا بعد طلوع الشمس؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يفعله 
والسمعة، وإمنا فسرنا اسم اإلشارة بالسعي؛ ألن اهلاجرة شدة احلر وهي ال تكون يف أول النهار عند طلوع 

وليس ذلك يف أول النهار، ينافيه قوله صلى اهللا عليه : كراهة التبكري املشار إليه بقول املصنف: الشمسفإن قيل
  ة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ومل يركب ودنا من اإلمام ليسمع وملمن غسل يوم اجلمع: "وسلم

  ـــــــ
، ومسلم، كتاب اجلمعة، باب "٨٨١"أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب فضل اجلمعة، حديث : صحيح ١

  ".٨٥٠"الطيب والسواك يوم اجلمعة، حديث 

اله بعضهم من أن معىن بكر أدرك باكورة فاجلواب ما ق ١" يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها
باكروا بالصدقة : "اخلطبة، ومعىن ابتكر قدم يف أول الوقت، أو أن معىن بكر تصدق قبل خروجه ملا ورد يف احلديث

تأكيد لسابقه على هذا التأويل، ومعىن غسل أوجب الغسل على غريه " ابتكر: "وقوله" فإن البالء ال يتخطاها
مندوب، ومعىن التطيب استعمال الطيب ولو ملؤنث، : حسن أيضا مبعىن" والتطيب هلا"منه باجلماع واغتسل هو 

ومن كان عنده طيب فال يضره أن : "وهو ما يظهر أثره ورحيه، ويقصد بذلك العمل بقوله صلى اهللا عليه وسلم
ب بالتطيب من حيضر الصالة، إشارة إىل أنه إمنا خياط" هلا"ويف قول املصنف ٢" ميس منه وال يقصد به فخرا وال رياء

يلبس "يستحب ملريد صالة اجلمعة أن " و. "خبالف العيد فإنه يستحب يومه استعمال الطيب ولو مل حيضر صالته
أحسن ما زرمت اهللا به يف قبوركم : "ليتجمل هبا بني الناس، واملراد بأحسنها األبيض ولو عتيقا حلديث" أحسن ثيابه

البسوا من ثيابكم البياض فإهنا خري ثيابكم، وكفنوا فيها : "صلى اهللا عليه وسلموقوله . ٣" ومساجدكم البياض
" تتمتان " حديث حسن صحيح، وهذا خبالف العيد فإن احلسن فيه الثياب اجلديدة ولو غري بيضاء. ٤" موتاكم



شيء مما ذكر؛  بقي من املستحب حتسني اهليئة من قص شارب وظفر ونتف إبط وحلق عانة ملن احتاج إىل: األوىل 
ألهنا ال تندب إال عند احلاجة، وليس من اآلداب املستحبة حلق الرأس وإمنا حلقه مباح؛ ألنه عليه الصالة والسالم 

مل حيلقه إال يف احلج، فهو من البدع املباحة أو احلسنة ملن يقبح منظره بدونه، ومن املستحبات أيضا املشي هلا يف 
اآلداب املذكورة منها ما هو مشروع يف حق : الثانية" سبيل اهللا حرمه اهللا على النارمن اغربت قدماه يف: "الغدو خلرب

الرجال والنساء كالتهجري واملشي، ومنها ما هو خمتص بالرجال كتحسني اهليئة والتطيب والتجمل بالثياب احلسنة، 
  وما ذكره

  ـــــــ
: وانظر" ٤٩٦"غسل يوم اجلمعة، حديث أخرجه الترمذي، كتاب اجلمعة، باب ما جاء يف فضل ال: صحيح ١
أخرجه ابن ماجه، : موضوع ٣"١٤٤"حديث " ١/٦٥"أخرجه مالك يف املوطأ  ٢"١٠٨٧صحيح سنن ابن ماجه "

ضعيف سنن ابن ماجه "وقال األلباين موضوع " ٣٥٦٨"كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، حديث 
والترمذي، حديث " ٣٨٧٨"مر بالكحل، حديث أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب األ: صحيح ٤"٣٥٦٨

" ٢٢١٩"، حديث "١/٢٤٧"، وأمحد "٣٥٦٦"، وابن ماجه، حديث "١٨٩٦"، والنسائي، حديث "٩٩٤"
  ".١٢٣٦صحيح اجلامع : "وانظر

وتطيب وتزين وإن لغري : املصنف وغريه إمنا هو مطلوب للصالة ال لليوم خبالفها يف العيد فإهنا لليومقال خليل فيه
: إن اجلمعة بدل عنها كان مظنة توهم طلب التنفل بعدها قال: ملا كان الشأن التنفل قبل الظهر كبعدها، وقيلمصلو

وما يتصل هبا من تسبيح وحتميد وتكبري " بعد فراغها"مصلي اجلمعة " أن ينصرف"معاشر املالكية " وأحب إلينا"
" وال يتنفل يف املسجد"فل فيه مبا أحب من النوافل وقراءة حنو آية الكرسي مما يطلب عقب الفرائض إىل بيته ويتن

لكراهة التنفل إثر اجلمعة يف املسجد، والدليل على ذلك ما روي أن ابن عمر رضي اهللا عنه كان إذا صلى اجلمعة 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك، وتستمر الكراهة بعد اجلمعة : انصرف فصلى ركعتني يف بيته وقال

 املسجد حىت ينصرف الشخص من املسجد أو حىت حيدث سواء كان إماما أو غريه، لكن الكراهة يف حق ملن يف
وميتد وقت الكراهة حىت ينصرف أكثر املصلني ال كلهم، أو : اإلمام أشد هذا هو املنصوص، وقال ابن عبد السالم

لفاعل ممن يقتدى به أو خيشى منه اعتقاد مبعىن زمن انصرافهم وإن مل ينصرفوا، والكراهة قيدها بعضهم بأن يكون ا
وجوهبا، وأما من يفعلها مع العلم بندهبا فال كراهة كما لو فعلها مقلدا يف فعلها القائل بطلبها، وال سيما إذا كان 

أي قبل اخلطبة، وقوله إن شاء يوهم أنه " إن شاء قبلها"املأموم يف املسجد " وليتنفل. "يقع التنفل من مجيع احلاضرين
غري مندوب وليس كذلك، إذ ندب النفل قبل خروج اخلطيب من اخللوة لغري اجلالس وقت األذان معلوم، وإمنا 

وكره ترك طهارة فيها والعمل يومها : إن شاء أنه غري منهي عنه خبالف اجلالس عند األذانقال خليل : مراده بقوله
، وأما التنفل بعد خروج اخلطيب فهو حرام ولو على وبيع كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند األذان

الداخل، واحلاصل أن تنفل املأموم قبل األذان وقبل خروج اخلطيب مندوب وعند األذان مكروه للجالس، وأما بعد 
وابتدأ صالة خبروجه وإن لداخل، ومثل خروج اخلطيب دخوله : قال خليل عاطفا على احلرام. خروجه فحرام
إن أحرم بعد خروجه أو عند دخوله متوجها إىل املنرب، فإن كان جالسا قبل ذلك قطع صالته ولو ذاهبا للمنرب، ف

ابتدأها ساهيا عن خروجه أو دخوله، وأما لو دخل املسجد حني خروجه أو دخوله وأحرم، فإن كان عاملا خبروجه 
ن حمرما قبل خروج اخلطيب أو أو دخوله وباحلكم قطع، وإن كان ساهيا أو جاهال خفف من غري قطع، وأما من كا

  وال يقطع إن دخل، وما ذكرناه: قال خليل بعد قوله وابتدأ صالة خبروجه. دخوله فال شك يف عدم قطعه



من حرمة الصالة بعد خروج اخلطيب ولو للداخل وهو مشهور مذهب مالك ومقابله جواز إحرامه ولو يف حال 
الركوع أوىل؛ ألنه حتية املسجد ملا يف : شافعي أيضا قائالاخلطبة، وعليه السيوري من علمائنا وهو مذهب ال

: أن سليكا الغطفاين دخل املسجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب فقال له صلى اهللا عليه وسلم: الصحيحني
إذا جاء أحدكم املسجد واإلمام خيطب : "وخلرب ١" قم فصل ركعتني جتوز فيهما: "ال، فقال: فقال" أصليت؟"

أن رجال ختطى رقاب الناس والنيب صلى اهللا : ودليلنا ما يف أيب داود والنسائي٢" كعتني خفيفتني مث جيلسفليصل ر
فأمره باجللوس دون الركوع، واألمر بالشيء هني عن ضده،  ٣" اجلس فقد آذيت: "عليه وسلم خيطب فقال له

عن املنكر مع وجوبه، فاملندوب هني عن النهي  ٤" إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت: "وخرب
أوىل، وأما خرب سليك الغطفاين وأمره صلى اهللا عليه وسلم له بالركوع ملا دخل املسجد وهو خيطب فيحتمل نسخه 

بنهيه صلى اهللا عليه وسلم على الصالة حينئذ كما يف اخلرب السابق، وعلى تقدير معارضته وعدم نسخه فحديثنا 
تصاله بعمل أهل املدينة وجلريه على القياس من وجوب االشتغال باالستماع الواجب أوىل كما قال ابن العريب ال

وترك التحية املندوبة، وأما اجلواب بأن سليكا كان صعلوكا ودخل يطلب شيئا فأمره صلى اهللا عليه وسلم أن 
عه صلى اهللا عليه يصلي ركعتني ليتفطن له الناس فيتصدقون عليه فال يدفع املعارضة، وكذا اجلواب باحتمال قط

وسلم اخلطبة له، ألن احلرمة عندنا تدخل مبجرد توجه اخلطيب إىل املنرب، وإمنا قصرنا الكالم السابق على املأموم 
لكراهة التنفل يف حقه إذا دخل " اإلمام"املذكور من التنفل قبل صالة اجلمعة " وال يفعل ذلك: "لقول املصنف هنا

أي ساعة دخوله وال جيلس " ولريق املنرب كما يدخل. "هللا عليه وسلم مل يفعل ذلكاملسجد بعد الزوال؛ ألنه صلى ا
مث شرع يف . بعد دخوله، وأما لو دخل املسجد قبل الزوال أو بعده وقبل حضور اجلماعة فإنه يطالب بتحية املسجد

  :بيان صفة إيقاع الصالة يف اخلوف فقال
  ـــــــ

اجلمعة، باب إذا رأى اإلمام رجال جاء وهو خيطب أمره حديث أخرجه البخاري خمتصرا، كتاب : صحيح ١
أخرجه البخاري، كتاب : صحيح ٢"٨٧٥"، ومسلم، كتاب اجلمعة، باب التحية واإلمام خيطب، حديث "٩٣٠"

، ومسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، "٤٤٤"الصالة، باب إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني، حديث 
أخرجه أبو داود، كتاب الصالة، باب ختطي : صحيح ٣"٧١٣"دخل أحدكم املسجد، حديث باب ما يقول إذا 

: صحيح ٤"١٥٥صحيح اجلامع : وانظر" ١٣٩٩"، والنسائي، حديث "١١١٨"رقاب الناس يوم اجلمعة، حديث 
ة، ، ومسلم، كتاب اجلمع"٩٣٤"أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب حديث 

، "٥١٢"، والترمذي، حديث "١١١٢"، وأبو داود، حديث "٨٥١"باب اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة، حديث 
  ".١١١٠"، وابن ماجه، حديث "١٤٠١"والنسائي، حديث 

  "اخلوف"الفرض يف زمن " صالة"كيفية فعل " باب يف"
يأيت للمصنف التصريح حبكمها يف ألن اخلوف ليس له صالة ختصه خبالف العيد، واخلوف واخليفة ضد األمن، وس

وصالة اخلوف سنة واجبة وجوب السنن، وممن صرح بسنيتها ابن يونس، وال تنايف بني : باب مجل حيث يقول
كوهنا سنة وقول خليل رخصة؛ ألن الرخصة تكون واجبة وتكون سنة وتكون مباحة، وخالف األوىل ومكروهة، 

الصالة، واملباحة كمسح اخلف عند بعض الشيوخ، وخالف األوىل  فالواجبة كأكل امليتة للمضطر، والسنة كقصر
كاجلمع بني الصالتني باملنهل عند الزوال، واملكروهة كالفطر للمسافر، ومل يعرفها ابن عرفة وال غريه، وقال البدر 

مع  وميكن رمسها بأهنا فعل فرض من اخلمس ولو مجعة مقسوما فيه املأمومون قسمني: القرايف شيخ األجهوري



اإلمكان ومع عدمه، ال قسم يف قتال مأذون فيه فيدخل قتال احملاربني وكل قتال جائز، والدليل على ثبوت حكمها 
} َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ{: وأهنا غري منسوخة الكتاب والسنة وإمجاع األمة، أما الكتاب فقوله تعاىل

ة فقد ورد يف ذلك أحاديث صحيحة، وأما اإلمجاع فقد صالها بعد موته صلى اهللا اآليةوأما السن] ١٠٢: النساء[
عليه وسلم مجع من الصحابة رضي اهللا عنهم من غري نكري، فاحلاصل أهنا مشروعة وحكمها باق مل ينسخ، ودعوى 

الكية وأيب يوسف املزين نسخها مردودة، وعلى بقاء حكمها مالك وأبو حنيفة والشافعي، خالفا البن القصار من امل
إهنا من خصوصياته صلى اهللا عليه وسلم وتبعهما املزين من الشافعية، وهي مشروعة حضرا : من احلنفية يف قوهلما

وسفرا وعليه األكثر، ووقع خالف يف عدد األماكن اليت صالها فيها عليه الصالة والسالم، والذي استقر عند 
ذات الرقاع وبطن النخيل وعسفان، وشرع يف : ا يف ثالث غزواتالفقهاء وهو األصح كما يف القبس أنه صاله

" العدو"أي املسلمون ضرر " اخلوف يف السفر إذا خافوا"الفرض حال " صالة"صفة " و: "بيان صفتها سفرا بقوله
 من املسلمني" أن يتقدم اإلمام ليصلي بطائفة"الكافر أن املسلم احملارب عند صالهتم دفعة واحدة وأمكن قسمهم 

رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعضهم : قال خليل" طائفة مواجهة العدو"أي يترك " ويدع. "املقاتلني شطر صالهتم
قسمهم قسمني وإن وجاه القبلة أو على دواهبم، ويعلمهم قبل ذلك صفة صالة اخلوف وجوبا عند اجلهل وندبا 

. صلى بأذان وإقامة استنانا حيث طلبوا غريهموعلمهم و: عند عدمه، ألن تلك الصفة غري مألوفة للناسقال خليل 
  :قال يف اجلواهر

قال . وتقام هذه الصالة يف كل قتال مأذون فيه، فشمل الواجب كقتال الكفار والبغاة، واملباح كقتال مريد املال
اع، ومثل اخلوف من العدو يف جواز القسم اخلوف على املال من اللصوص أو على النفس من السب: البدر القرايف

وأما القتال املنهي عنه كقتال املسلمني جمرد شهوة النفس كما يف هذا الزمان، وقتال اإلمام العادل فال جيوز 
أنه : صالة اخلوف إمنا شرعت يف حال قتال الكفار فكيف أجزمتوها يف قتال املسلمني؟ فاجلواب: قسمهمفإن قيل 

أن يتقدم اإلمام : لفريقني سواء، مث عطف على قولهمن باب قياس ال فارق للقطع بأن السبب اخلوف وهو من ا
فيصلي : من غري الثالثية؛ ألن الكالم يف حال السفر، وكان األوىل أن يقول" فيصلي اإلمام بكل طائفة ركعة: "قوله

تاب هبا؛ ألن احملل لإلضمار، لظهور أن فاعل يصلي اإلمام والضمري اجملرور للطائفة، إال أن عادة املصنف يف هذا الك
زيادة اإليضاح ونكر طائفة، وعرب هبا لإلشارة إىل أنه ال يشترط تساوي الطائفتني، بل الشرط كون كل طائفة فيها 

. ساكتا أو قارئا أو داعيا بالنصر والفتح" قائما"أي اإلمام " يثبت"بعد متام الركعة بقيامة " مث. "قدرة على رد العدو
بقية صالهتم خلروجهم من املأمومية فال حيمل سهوهم، وال تبطل  وهي" يصلون ألنفسهم ركعة"يشري هلم " و"

صالهتم ببطالن صالته بعد متام قيامه، خبالف ما لو حصل منه مبطل قبل متام القيام فإنه يبطل صالهتم أيضا، إال أن 
ام، فإذا قام يكون املبطل حدثا غالبا أو حصل منه على جهة النسيان، فإنه يستخلف أو يستخلفون من يتم هبم القي

هذا املستخلف بالفتح يثبت على حاله كاإلمام األصلي حىت تتم الطائفة األوىل وتأيت الثانية فتدخل معه ويصلي هبم 
ما بقي من صالة اإلمام األول ويتمون ألنفسهم فرادى، فإن أمهم أحدهم فصالته تامة وصالهتم فاسدةقاله سند عن 

على اليمني تسليمة " يسلمون"بعد صالهتم ما بقي من صالهتم " مث. "امأو بإم: ابن حبيب خالفا لقول التتائي
التحليل وعلى اليسار إن كان على يسار املسلم أحد، وال يسلم أحد منهم على اإلمام؛ ألهنم يسلمون قبل سالمه 

الذين مل " اهبممث يأيت أصح"قبالة العدو " فيقفون مكان أصحاهبم"فلم يسلم عليهم، وبعد سالمهم يذهبون إىل العدو 
وال " ويسلم"أي اإلمام " مث يتشهد. "الباقية من صالته" فيحرمون خلف اإلمام فيصلي هبم الركعة الثانية"يصلوا 

ينتظرهم خالفا ألمحد بن حنبل، ومن وافقه يف انتظارهم حىت يسلموا معه، ويف السنة الصحيحة ما يدل للمذهبني، 



بعد " مث. "لم هبم مل تبطل صالته على ما يظهر مراعاة للقائل باالنتظارولذلك لو انتظرهم حىت كملوا صالهتم وس
  يقضون"سالمه تقوم أهل الطائفة الثانية 

بعد فراغهم " مث. "يقضون أهنم يقرءون فيها بالفاحتة والسورة: للطائفة األوىل، وفهم من قوله" الركعة اليت فاتتهم
" إال"كلها يف حال السفر " يف صالة الفرائض"اإلمام " ا يفعلهكذ. "جهة العدو مع أصحاهبم" ينصرفون"وسالمهم 

" و"؛ ألهنا ال تقصر وتذهب قبالة العدو "ركعتني"منها " يصلي بالطائفة األوىل"أي اإلمام " فإنه" "املغرب"صالة 
ائفة األوىل مث يتشهد ويسلم، مث يقضون ألنفسهم فرادى الركعتني اللتني صالمها اإلمام بالط" بالثانية ركعة"يصلي 

يقرءون فيها بالفاحتة والسورة، واختلف هل ينتظر اإلمام الطائفة الثانية يف غري الثنائية قائما أو جالسا على قولينقال 
ويف قيامه بغريها تردد، فعلى األول ينتظرها قائما ساكتا أو داعيا، وعلى الثاين جيلس داعيا ويكون هذا : خليل 

ري اجللوس األخريوملا فرغ من الكالم على صفة صالة اخلوف يف السفر شرع يف مستثىن من كراهة الدعاء يف غ
من " لشدة خوف"صالة قسم " هبم يف احلضر"أي أراد اإلمام أن يصلي " وإن صلى: "صفة صالهتا يف احلضر بقوله

" ركعتني بكل طائفة"عند إمكان قسمهم " يف الظهر والعصر والعشاء"هبم " صلى"عدو أو حمارب أو لص كما مر 
سواء كانوا طالبني أو مطلوبني، فإذا صلى باألوىل ركعتني فإنه بعد تشهده يشري إليها لتقوم تكمل صالهتا أفذاذا، 
ويستمر جالسا ساكتا أو داعيا، وقيل قائما على قولني قدمنامها، فإذا جاءت الثانية صلى هبا ما بقي من صالته، مث 

وإذا كان يوم مجعة فإنه : ىل على حنو ما مروقال األجهوري يف شرح خليل إذا سلم قاموا لقضاء ما صاله مع األو
يقسم اجلماعة أيضا، وتوقف يف صالة الطائفة األوىل الركعة الثانية هل بإمام أو أفذاذا؟ واستظهر الثاين، وتوقف 

ر كل من الطائفتني أيضا يف عدد الطائفتني واستظهر أنه ال بد أن تكون كل طائفة اثين عشر غري اإلمام وأن حيض
اخلطبة، هذا ملخص حبث األجهوري فإنه مل يوجد ألحد سواه، وملا كان يتوهم عدم طلب األذان واإلقامة لشدة 

أذان "مفروضة أريد فعلها ولو يف زمان اخلوف يف السفر واحلضر " ولكل صالة: "اخلوف دفع هذا اإليهام بقوله
من األذان جلماعة طلبت غريها يف : ة املشار إليه بقول خليلبشرطه السابق وهو طلب من حيضر الصال" وإقامة

وإذا اشتد : علم مما ذكرنا أن صحة القسم مشروطة باإلمكان بدليل قوله اآليت: األول " تنبيهات " فرض وقيت
اخلوف إخل، وعند إمكان القسم ال فرق بني كوهنم يصلون بالركوع والسجود أو اإلمياء ولو على خيوهلم حيث 

  اجوا إىل ذلك، وتستثىن هذه من عدم صحة اقتداء املومياحت

حمل جواز القسم إذا مل يرج انكشاف العدو قبل خروج : باملومي، نبه على ذلك األجهوري يف شرح خلياللثاين 
فهم مما قدمنا من أن القسم رخصة عند التمكن أهنم لو تركوه : الوقت وإال انتظروا ما مل خيافوا خروج الوقتالثالث 

وصلوا أفذاذا أو بإمامني لصحت صالهتم وإمنا فاهتم ثواب السنة، وفهم أيضا أنه ال جيوز قسمهم أكثر من قسمني، 
إمنا تبطل صالة من فارق اإلمام يف : تبطل صالة اجلميع حىت اإلمام، وقيل: فإن قسمهم اإلمام أكثر من قسمني فقيل

عية بكل ركعة بطلت األوىل والثالثة يف الرباعية كغريمها على وإن صلى يف ثالثية أو ربا: غري حمل مفارقةقال خليل
األرجح وصحح خالفه وهو القول األول القائل ببطالن األوىل ولو يف الرباعية، وكذا الثالثة يف الرباعية، وتصح 

  للثانية ولو يف الثالثية، كما تصح الرابعة من الرباعية، وللثالثة يف الثالثية
اإلمام سجود سهو، فإن حصل مع الطائفة األوىل فإهنا تسجد بعد كمال صالهتا القبلي قبل  لو ترتب على: الرابع 

سالمها والبعدي بعده، وأما الطائفة الثانية فإهنا ختاطب بالسجود لسهو اإلمام ولو سها قبل دخوهلا معه، لكن 
سم املأمومني شرع يف الكالم تسجد القبلي معه والبعدي بعد القضاءوملا فرغ من الكالم على صفة الصالة مع ق



اخلوف املتقدم املمكن " اخلوف عن ذلك"أي زاد " وإذا اشتد: "على صالة املسايفة لعدم التمكن من القسم بقوله
مشاة أو "ولو باإلمياء حال كوهنم " صلوا وحدانا بقدر طاقتهم"معه القسم أخروا الصالة ندبا آلخر االختياري و 

] ٢٣٩: البقرة[} فَإِنْ خِفُْتْم فَرَِجاالً أَْو رُكَْباناً{: قال تعاىل. هرولة أو جريا" أو ساعني"على اهلينة " ركبانا ماشني
وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم : للضرورةقال خليل " مستقبلي القبلة وغري مستقبليها"حالة كوهنم 

ة ولو سهوا، وتسمى صالة املسايفة توجه وكالم وإمساك ملطخ، فتكون هذه مستثناة من البطالن باألفعال الكثري
جلواز الضرب بالسيف حال فعلها، ويف إيقاع الصالة مع تلك املنافيات احلث على اإلتيان بالصالة يف وقتها على 

مل " تتمة . " أي حالة يقدر عليها املصلي، وال حيل تأخريها عن وقتها ولو كان يلزم عليه فعلها على أكمل األحوال
  حكم ما إذا اجنلى عنهم العدو يف أثنائها بعد يتكلم املصنف على

افتتاحها صالة مسايفة، واحلكم أهنم يتموهنا صالة أمن بركوع وسجود لكن فرادى؛ ألهنم افتتحوها هكذا، وإن 
إن حصل األمن مع الطائفة األوىل قبل مفارقتها لإلمام أن تدخل الطائفة الثانية : افتتحوها صالة قسم فكيفية إمتامها

إلمام ويتم باجلميع، وإن حصل مع الطائفة الثانية فإنه جيب على من مل يتم صالته من أهل الطائفة األوىل مع ا
الدخول مع اإلمام لكن يصرب حىت يفعل اإلمام ما فعله، هذا بعد مفارقة اإلمام إن كان فعل شيئا، وأما من كمل 

ذا حكم من حصل له األمن يف صالة اخلوف صالته وسلم قبل حصول األمن فال يطالب برجوع لتمام صالته، ه
سواء كانت مسايفة أو غريها، وأما لو طرأ اخلوف على صالة األمن فاحلكم أهنم يكملوهنا على حسب طاقتهم ولو 

باإلمياء مع التفرق وال يقطعوهنا، وإذا متكن اإلمام من قسمهم على تفصيل بيانه إن فجأهم العدو قبل فعل شطر 
ائفة بالقطع تذهب قبالة العدو ويكمل شطر الصالة بالطائفة اليت معه، فإذا فرغ منه أشار إليها الصالة أشار إىل ط

فتتم صالهتا وتذهب قبالة العدو وتأيت اليت قطعت تصلي معه ما بقي من صالته، وإن فجأهم بعد متام شطرها وعقد 
تذهب مكان اليت قطعت وتصلي اليت قبالة ركوع من الشطر الثاين قطعت طائفة وأمت بالباقية فإذا سلم وسلمت معه 

وإن أمنوا هبا أمتت صالة أمن، وأما لو مل حيصل األمان إال بعد كمال الصالة فإهنا : العدو فرادى أو بإمامقال خليل 
وإن أمنوا هبا أمتت صالة أمن وبعدها ال إعادة كسواد ظن عدوا فظهر : ال تعاد ال يف الوقت وال غريهقال خليل 

  :كانت صالة العيدين مشبهة بصالة اخلوف يف السنية ناسب ذكرها عقبها فقال نفيهوملا

  باب يف كالم على صالة العيدين

  "صالة العيدين"الكالم على " باب يف"
وهي أيام " التكبري أيام مىن"يف الكالم على " و"حكما وصفة ومن خياطب هبا وبيان وقتها وحملها اليت تفعل فيه 

بعد يوم النحر، وإمنا خصت بالذكر مع أن التكبري يقع يف يوم النحر أيضا؛ ألن التكبري فيها أكثر، الرمي الثالثة اليت 
ألنه إن أراد التكبري عقب الفرائض فإنه فيها يقع عقب مجيعها، وأما يف يوم النحر فإنه ال يقع عقب صالة الصبح؛ 

قع فيها عقب اجلمرات الثالث، ويف يوم النحر عقب ألن ابتداءه فيه من الظهر، وإن أراد التكبري عقب الرمي فإنه ي
رمي مجرة العقبة فقط؛ ألهنا اليت ترمى فيه، والعيدان مها اليومان املعروفان أول شوال وعاشر احلجة، والعيد مشتق 

مسي : من العود وهو الرجوع خص بذلك مع أن حنو عرفة واجلمعة يعودان؛ ألنه ال يلزم اطراد وجه التسمية، وقيل
  لك لعوده بالفرح والسرور على الناس وهو منبذ



أعياد مع كونه : ذوات الواو أصله عود قلبت الواو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها كميزان وإمنا مجع بالياء، وقيل
من ذوات الواو واجلمع كالتصغري يردان األشياء ألصلها للفرق بني مجع العيد املعروف وعود اخلشب، وأول عيد 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم عيد الفطر يف السنة الثانية من اهلجرة، وشاركها يف ذلك الصوم والزكاة  صالها رسول
الفطر واألضحى كل واحدة " وصالة العيدين: "وأكثر األحكام واستمر مواظبا عليها إىل أن ماتثم بني حكمها بقوله

صلى اهللا عليه وسلم إىل أن فارق الدنيا، وخرب أي مؤكدة على األعيان، والدليل على سنيتها مواظبته " سنة واجبة"
فإنه يعلم منه " مخس صلوات كتبهن اهللا يف اليوم والليلة: "وخرب" ال إال أن تطوع: هل علي غريها؟ قال: "األعرايب

أن غري اخلمس ليس بفرض، وإمنا تسن يف حق من يؤمر باجلمعة وجوبا وهو الذكر احلر املتوطن، وتستحب يف حق 
ويستحب للنساء أن يصلني أفذاذا إذا مل : قال يف املدونة. زمه اجلمعة، كما تستحب ملن فاتته ممن خياطب هبامن مل تل

خيرجن، وإذا خرجن ففي ثياب البذلة وال يتطينب، والعجوز وغريها يف ذلك سواء، واملراد مبن يؤمر باجلمعة من 
فرسخ، فال تسن يف حق اخلارج عن تلك األميال، وال تلزمه ولو مل تنعقد به فيشمل اخلارج عن البلد الداخل يف ك

: األول " تنبيهات " تشرع يف حق احلاج ال استنانا وال ندبا لوقوفهم باملشعر احلرام، وكذا املقيم مبىن ولو غري حاج
 صالة العيد كصالة اجلمعة يف اشتراط اجلماعة حىت تقع سنة، وأما من فاتته فيندب له فقط، ويف أهنا ال تتعدد

ويؤتى للعيدين من ثالثة أميال، وال تصلى العيدان يف موضعني، : مجاعتها يف البلد الواحدة قال مالك رمحه اهللا تعاىل
كما يشترط يف إمام الفريضة كونه غري معيد هلا كذلك : ويفترقان يف اشتراط اجلامع يف اجلمعة دون العيدالثاين 

موما مث جاء إىل حمل آخر أن يصلي إماما بأهله على ما يظهر، فإن العيد، فال يصح ملن صالها يف حمل إماما أو مأ
اقتدوا به أعيدت ما مل حيصل الزوال، ملا تقرر من أن شرط اإلمام مساواة صالته لصالة املأموم زمنا وشخصا 

فرق بينها ويف التوضيح يقاتلون، وعلى األول فال. إذا ترك أهل البلد صالة العيد ال يقاتلون عليها: ووصفاالثالث 
أي صالة العيد " خيرج هلا: "وبني األذان تكرره دوهنا، وأيضا األذان واجب يف األمصارمث بني زمن صالهتا بقوله

إىل حمل " بقدر ما إذا وصل: "أي بعد طلوع الشمس ولو قبل حل النافلة بقرينة قوله" اإلمام والناس ضحوة"
بأن ترتفع الشمس قيد رمح من أرماح العرب وهو اثنا عشر أي صالة النافلة " الصالة"أي حلت " حانت"الصالة 
  شربا

باألشبار املتوسطة وهذا ملن قرب مكانه، وأما من بعد مكانه عن مصلى العيد فإنه خيرج قبل ذلك حبيث يدرك 
ضحوة النهار بعد طلوع الشمس مث بعد : "الصالة مع اإلمام، وفسرنا الضحوة ببعد طلوع الشمس لقول الصحاح

األول " تنبيهان "ة الضحى بالقصر حني تشرق الشمس، مث بعد الضحاء باملد وهو عند ارتفاع النهار األعلىالضحو
سن لعيد : علم من كالم املصنف أول وقت صالهتا وهو حل النافلة، ومل يعلم منه آخره وهو الزوالقال خليل: 

وقتها ما بني : د واجلمهور، وقال الشافعيركعتان ملأمور اجلمعة من حل النافلة للزوال، وهذا مذهب مالك وأمح
طلوع الشمس وزواهلا، ولكن يسن عنده تأخريها حلل النافلة، فاملالكي املصلي خلفه بعد الطلوع وقبل ارتفاعها قيد 

علم من كالم املصنف عدم صالهتا يف : رمح مصل يف وقت الكراهة ينبغي له التقليد حىت خيرج من الكراهةالثاين 
وإيقاعها به أي باملصلى إال مبكة فاملستحب : زم من ذلك بيان حملها واملندوب منه املصلىقال خليلبيته وال يل

إيقاعها يف الصحراء ولو يف املدينة املنورة إلظهار شعرية اإلسالم وزينته وإرهاب العدو، وأما يف مكة فأفضل فعلها 
ينزل على هذا البيت يف كل يوم مائة : "، وخلربيف املسجد احلرام ملعاينة الكعبة وهي عبادة مفقودة يف غريها

" وليس فيها أذان وال إقامة""وعشرون رمحة، ستون للطائفني وأربعون للمصلني وعشرون للناظرين إليه
الختصاصهما بالفرائض ويكرهان يف غريها، كما تكره الصالة جامعة لعدم ورود شيء من ذلك فيها، فقد قال 



وهذا مما ال خالف فيه بني :  عليه وسلم العيد بال أذان وال إقامة قال ابن عبد الربصليت مع النيب صلى اهللا: جابر
إذا كان إمجاع املسلمني على أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يؤذن هلا ومل يقم فما احملوج إىل النص : املسلمني، فإذا قيل

ا بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم أن القصد من ذكرمها الرد على من أحدثهم: من املصنف على ذلك؟ فاجلواب
ينبغي أن حمل : بنو أمية، واحملدث هلما أوال منهم معاوية على الصحيح، والتنبيه على عدم العمل بذلك، وأقول

كراهة النداء بالصالة جامعة ما مل يتوقف اإلعالم بالدخول من اإلمام يف الصالة على ذلك كما يف األمصار يف هذا 
ن من البدع احلسنة؛ ألن حمل الكراهة إذا فعل على وجه أنه سنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث الزمان، وإال كا
مبجرد وصوله املصلى أو املسجد بعد حل " بالناس"أي اإلمام " فيصلي: "خيرج هلا اإلمام إخل قوله: عطف على قوله

  ركعتني يقرأ فيهما"النافلة واجتماع الناس 

يقرأ يف " و"يف األوىل " بسبح اسم ربك األعلى"خطبة للوعظ ال للتعليم كخطبة عرفة  ؛ ألهنا صالة ذات"جهرا
وقراءهتا بكسبح والشمس : قال خليل عاطفا على املندوب. مع أم القرآن" الشمس وضحاها وحنوها"الثانية سورة 

إذا " فيها تكبرية اإلحرام و قبل القراءة يعد"ويسن أن يكون " يكرب يف األوىل سبعا"صفة افتتاحها أن " و. "وضحاها
وافتتح بسبع تكبريات : قال خليل" مخس تكبريات ال يعد فيها تكبرية القيام"يكرب " الثانية"قيام الركعة " يف"شرع 

باإلحرام مث خبمس غري القيام موايل إال بقدر تكبري املؤمت بال قول وحتراه مؤمت مل يسمع، فالتكبري الزائد على تكبري 
الركعتني يف غري العيد إحدى عشرة تكبرية فتصري اثنتني وعشرين تكبرية على قول مالك واألصحابقال ابن عبد 

ويف املوطإ  ١" أنه كرب يف األوىل سبعا ويف الثانية مخسا: "ثريةروي عنه صلى اهللا عليه وسلم من طرق حسان ك: الرب
 ٢" شهدت األضحى والفطر فكرب يف األوىل سبع تكبريات ويف األخرية مخس تكبريات قبل القراءة: "عن نافع

عند فالزيادة على السبع والنقص عنها وتأخريها عن القراءة من اخلطأ الذي ال يتبع فيه املخالف، وال يرفع يديه 
" تنبيهات " شيء من التكبري سوى اإلحرام كغريها من الصلوات على املشهور، وعن مالك استحبابه مع كل تكبرية

مل يبني حكم التكبري وبينه شراح خليل بأن كل تكبرية سنة مؤكدة يسجد اإلمام واملنفرد للواحدة منها؛ : األول 
أتى هبا اإلمام أو سجد لتركها سهوا وتبعه املأموم، وكذا لو  ألن املأموم ال شيء عليه يف ترك السنن ولو عمدا حيث

إن القبلي : ترك اإلمام السجود ليكون مذهبه ال يرى السجود لتركها كالشافعي، وتكون هذه مستثناة من قوهلم
ه يسجده املأموم ولو تركه اإلمام، كما أفىت بذلك بعض شيوخنا حني نسي إمام األزهر تكبرية العيد ومل يسجد ل

لكونه شافعيا وتركه املالكي املصلي خلفه، والفتوى ظاهرة؛ ألن طلب املأموم بالسجود فرع طلب اإلمام، ومل يبني 
أيضا حكم تقدمي التكبري على القراءة، وقد قدمنا أنه سنة كما استظهره شيخ شيوخنا األجهوري؛ ألنه صلى اهللا 

خليل أنه يكون مواليا إال بقدر تكبري املأموم فيندب لإلمام أن عليه وسلم كان يقدم التكبري على القراءة، وتقدم عن 
  مل يذكر حكم من خالف السنة وقدم القراءة على التكبري، واحلكم فيه أنه يعيد: يسكت حىت يكرب املأمومالثاين 

  ـــــــ
ماجه، حديث وابن " ٥٣٦"أخرجه الترمذي، كتاب اجلمعة، باب ما جاء يف التكبري يف العيدين، حديث : صحيح ١
  ".٤٣٤"حديث " ١/١٨٠"أخرجه مالك يف املوطأ  ٢"١٣٧٩"صحيح ابن ماجه : ، وانظر"١٢٧٧"

القراءة بعد التكبري استنانا حيث مل يركع، ويسجد قبل السالم لتركه يف السهو، ويأيت اخلالف يف ترك السنة عمدا 
وسجد بعده وإال متادى وسجد غري املؤمت قبله،  يف اإلمام والفذ إذا تركه عمدا قاله خليل، وكرب ناسيه إن مل يركع

فلو رجع إىل إعادة القراءة بعد االحنناء فالظاهر عدم البطالن قياسا على من رجع بعد استقالله للجلوس، وكذا 



إن : مل يذكر حكم من سبقه اإلمام وفيه تفصيل حمصله: تبطل على الظاهر بعدم إعادة القراءة بعد التكبريالثالث 
حال القراءة يكرب سبعا إن وجده يف الركعة األوىل ومخسا غري اإلحرام يف الثانية، ويقوم بعد سالم اإلمام  وجده يف

خولفت القاعدة هنا : مدرك ركعة يقوم بغري تكبري؛ ألنا نقول: يقضي األوىل بسبع تكبريات بالقيام، وال يقال
لوس للتشهد مع اإلمام مل يعتد هبا يف حتصيل هذا العدد؛ لتحصيل عدة تكبري الرباعية يف ركعيت العيد؛ ألن تكبرية اجل

ألن اإلتيان هبا إمنا كان ملوافقة اإلمام، وإن وجد املأموم اإلمام يف القراءة ومل يدر أهي الركعة األوىل أو الثانيةقال 
ه، وإن أدرك ال نص والظاهر أنه يكرب سبعا؛ ألن نقص التكبري من حيث هو يقتضي السجود خبالف زيادت: احلطاب 

اإلمام يف التشهد يكرب لإلحرام وجيلس، وبعد سالم اإلمام يقوم يقضي األوىل بست، واختلف هل يكرب للقيام أو ال 
يف كل ركعة "يسجد " و. "يكرب استغناء عن تكبريه؟ املطلوب ممن أدرك دون ركعة بتكبري العيد تأويالن عن املدونة

على " ويف كل ركعة سجدتني وركعة واحدة"حسن ما يف بعض النسخ والتصريح هبذا غري ضروري، فاأل" سجدتني
أن املراد بالركعة الركوع، ويكون قصد بذلك التنبيه على أهنا ليست كصالة الكسوف؛ ألهنا بزيادة قيامني 

يرقى "بعد السالم " مث"كتسليم الفريضة " يتشهد ويسلم"بعد إمتام الركعتني يسجد يف األخرية " مث. "وركوعني
ندبا خطبتني كخطبيت اجلمعة يف كوهنما باللفظ العريب وجهرا، لكن خطبة العيد " وخيطب"أي يصعد عليه " ملنربا

يفتتحها بالتكبري، وخطبة اجلمعة باحلمد والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وينبغي أن تكون اخلطبة الثانية 
من بيان من يطلب بإخراجها والقدر املخرج واملخرج منه مشتملة على بيان ما يتعلق بصدقة الفطر يف عيد الفطر 

وزمن إخراجها، ويف عيد النحر على بيان ما يتعلق بالضحية ومن يؤمر هبا وما تكون منه والسن اجملزي منها وزمن 
 رقي بكسر القاف يف املاضي وفتحها يف املضارع مبعىن صعد؛ ألنه من باب علم يعلم، خبالف رقى" تنبيه " تذكيتها

  على املشهور لتأخذ" يف أول خطبته"ندبا " وجيلس"من الرقية فبالعكس 

اقتداء به عليه الصالة والسالم، وللفصل يف اخلطبتني " وسطها"كذا ندب أن جيلس يف " و"الناس جمالسهم 
معة بالعطف على املندوب وخطبتان كاجل: ولالستراحة من تعب القيام، ويكون قدر اجللوس بني السجدتينقال خليل

ومساعها واستقباله وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا واستفتاح بتكبري وختللهما به بال حد، وإذا أحدث يف اخلطبة متادى؛ 
بعد فراغه من اخلطبتني " مث. "ألهنا بعد الصالة كخطبة االستسقاء؛ وألن الطهارة مستحبة يف اخلطبة ولو خطبة مجعة

وكره : أنه ال يتنفل قبلها وال بعدها إذا فعلها يف الصحراءقال خليل  من غري جلوس إن شاء؛ ألن املراد" ينصرف"
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج : "ملصلي العيد تنفل مبصلى قبلها وبعدها ال مبسجد فيهما ملا يف الصحيحني

إلمام وال مأموم  وأما إن أوقعهما يف املسجد فال يكره ١" يوم األضحى فصلى ركعتني مل يصل قبلهما وال بعدمها
أن يرجع من طريق غري "لإلمام إذا انصرف " ويستحب"تنفل قبلها وال بعدها؛ ألن احلديث إمنا كان يف الصحراء

يف ندب الرجوع من غري الطريق األوىل خالفا ملن خصه باإلمام، " منها والناس كذلك"إىل الصالة " الطريق اليت أتى
أنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من "من : والدليل على ذلك ما يف الصحيحني

خروج " وإن كان"واختلف يف علة ذلك فقيل ألجل الصدقة على أهل الطريقني، وقيل لتشهد له الطريقان ٢" غريه
ها أو فذحب"إن كان بلده كبريا وكان له أضحية " بأضحيته إىل املصلى"ندبا " يف األضحى خرج"اإلمام لصالة العيد 
؛ ألن ذحبهم معه أو قبله "بعده"أو ينحرون " فيذحبون"فإذا علموا " الناس"املذكور من ذبح وحنر " حنرها ليعلم ذلك

وكذا مصاحبه فلو نص على : وأعاد سابقه إال املتحري أقرب إمام، قال شراحه: غري جمز على هذا الوجهقال خليل 
 خيرج اإلمام أضحيته إىل املصلى فليتحر الناس ذكاته بعد رجوعه إىل املصاحب لفهم حكم السابق باألوىل، وأما لو مل

منزله ويذحبون وجيزيهم، وإن أخطئوا يف حتريهم بأن تبني ذحبهم قبل اإلمام لكونه تواىن بال عذر، وأما لو حصل له 



  عذر بعد رجوعه إىل بيته منعه من الذبح
  ـــــــ

صحيح سنن : "وانظر" ١١٥٩"الصالة بعد صالة العيد، حديث  أخرجه أبو داود، كتاب الصالة، باب: صحيح ١
أخرجه الترمذي، كتاب اجلمعة، باب ما جاء يف خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل العيد، : صحيح ٢"أيب داود
  ".٤٧١٠صحيح اجلامع : "وانظر" ٥٤١"حديث 

ني اخلطأ بعد التحري وعدم إجزاء ركعيت سرعة فإنه جيب انتظاره لقرب الزوال، والفرق بني إجزاء الضحية إذا تب
الفجر مع اخلطأ بعد التحري لطلوع الفجر املشار إليه بقول خليل، وال جتزي إن تبني تقدم إحرامها على الفجر، 

وإن كان يف األضحى خرج بأضحيته إخل : مشقة إعادة الضحية دون ركعيت الفجر، وأشعر قول املصنف. وإن ينحر
وإيقاعها به إال مبكة أن يستحب إيقاع : ى أفضل وهو كذلكقال خليل عاطفا على املندوب أن صالة العيد باملصل
املصلى ولو يف املدينة املنورة، واملراد باملصلى الصحراء والفضاء، وصالهتا باملسجد من غري "صالة العيد مطلقا يف 

ا يف مكة ففعلها يف املسجد أفضل ملشاهدة ضرورة داعية بدعة مل يفعلها عليه الصالة والسالم وال اخللفاء بعده، وأم
احلديث، وقيدنا  ١"ينزل على هذا البيت يف كل يوم مائة وعشرون رمحة: "الكعبة وهي عبادة مفقودة يف غريها خلرب

ندب خروج الضحية إىل املصلى بالبلد الكبري لالحتراز عن القرية الصغرية، فال يندب له إخراج أضحيته لعلمهم 
إن مل خيرج أضحيته، وعلم من كالم املصنف أن املراد باإلمام يف، كالمه إمام الصالة ال اإلمام األكرب غالبا بذحبه و

فيكون مقتصرا على أحد القولني ألرجحيته عنده، ويبقى الكالم إذا تعدد إمام الصالة يف املصر، ويظهر أن املعترب 
 باب الضحية أن من ال إمام هلم يتحرون ذبح أقرب إمام حارته؛ ألنه الذي يعلم ذحبه ويؤمر باتباعه، وسيأيت يف

األئمة إليهم ويذحبون وجتزيهم ولو تبني خطؤهم قال خليل وأعاد سابقه إال املتحري أقرب إمام كأن مل يربزها وتواىن 
 فيذحبون جوابا لشرط مقدر غري جازم اجلواب عن: علم من جعلنا قوله": تنبيه " بال عذر قدره وبه انتظر للزوال

الصواب إسقاط نون يذحبون لعطفه على يعلم املنصوب بأن املضمرة : اعتراض بعض الشراح لكالم املصنف قائال
اهللا يف "اإلمام على جهة الندب " وليذكر: "بعد الم التعليلثم شرع يف بيان صفة خروج اإلمام بصالة العيد بقوله

خالفا أليب حنيفة يف عدم التكبري يف حال " طر واألضحىيف الف"املراد حمله الذي كان فيه للصالة " خروجه من بيته
] ١٨٥: بالبقرة[} َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ َولُِتكَبِّرُوا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم{: خروجه لصالة عيد الفطر دليلنا قوله تعاىل
  أنه: "والعدة صوم رمضان، وما رواه الدارقطين

  ـــــــ
ضعيف : "وانظر" ٣٤٦٣"اكم يف الكىن، اوبن عساكر عن ابن عباس أكنز العمال اخرجه الطرباين واحل: ضعيف ١

  ".١٧٦٠اجلامع 

وهو عمل أهل املدينة  ١" عليه الصالة والسالم كان يكرب يف يوم الفطر حني خيرج من بيته حىت يأيت إىل املصلى
كسائر األذكار، ويستحب أن خلفا عن سلف، وصفة هذا الذكر كصفته عقب الصلوات، وأن يكون باملد الطبيعي 

ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج يوم الفطر "حبيث يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليال " جهرا"يكون 
وحكمة اجلهر به إيقاظ الغافل وتعليم اجلاهل، ويستمر تكبري اإلمام " واألضحى إىل املصلى رافعا صوته بالتكبري

أي كاإلمام يف طلب الذكر حال اخلروج، ويكرب كل " اإلمام والناس كذلك"أي مكان الصالة " حىت يأيت املصلى"
افترق الناس بالقريوان : واحد وحده يف الطريق ويف املصلى، وال يكربون مجاعة؛ ألنه بدعةقال العالمة ابن ناجي



ت أجابت فرقتني مبحضر أيب عمران الفاسي وأيب بكر بن عبد الرمحن، فإذا فرغت إحدامها من التكبري وسكت
قلت واستمر عمل الناس عندنا على ذلك بأفريقية مبحضر غري : إنه حلسن، مث قال: األخرى، فسئال عن ذلك فقاال

واحد من أكابر الشيوخ ا هـ، وال يشكل على استحساهنما فعله مجاعة كون ذلك بدعة؛ ألن البدعة قد تكون 
وجهر به : يقطعون مبجرد جميئه إىل املصلىقال خليل التكبري وقيل" فإذا دخل اإلمام الصالة قطعوا ذلك. "حسنة

وليذكر اهللا يف خروجه أنه ال : علم من قول املصنف: األول ": تنبيهان " وهل جمليء اإلمام أو لقيامه للصالة تأويالن
يدخل زمن التكبري بغروب الشمس ليلة العيد، وعليه فعل أهل : يكرب قبل اخلروج وهو املشهور، ومقابله يقول

: ألرياف فإهنم يكربون على املنار ليلة العيد، والظاهر أنه ال بأس بذلك إذا قصدوا بفعله اإلعالم بثبوت العيدالثاين ا
قد صرح فيما تقدم زمن اخلروج لصالة العيد بأنه ضحوة، واملراد اخلروج يف الزمن الذي إذا خرج فيه يدرك 

كبري فيه حينئذ ال قبله وصح خالفه ويكربون بتكبري وخروج بعد الشمس وت: الصالة ولو قبل الشمسقال خليل
على جهة الندب ملا قيل من أن مالكا سئل " خطبته"خالل " بتكبري اإلمام يف"أي الناس " ويكربون"اإلمام يف خطبته 

له  أي" فيما"استحبابا " له"أي يستمعون " وينصتون. "نعم: عن اإلمام يكرب يف خطبته على املنرب أتكرب الناس؟ فقال
  أنه يستحب استماع خطبيت العيد إال يف حال تكبري: وحاصل املعىن" سوى ذلك"يف زمن 

  ـــــــ
  ".٣/١٢٢اإلرواء : "وانظر" ٦"حديث " ٢/٤٤"أخرجه الدار قطين يف سننه : صحيح ١

و تأمينه عند اإلمام أو صالته على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند مساع ذكره، أو تعوذ من النار عند مساع ذكرها، أ
أيام "أي دخلت " فإن كانت: "دعائه كما يف خطبة اجلمعةمث شرع يف صفة التكبري إثر الصلوات املفروضة فقال

" دبر الصلوات"اإلمام وغريه حىت النساء والفذ واحلاضر واملسافر على جهة الندب " الناس"مجيع " النحر فليكرب
ال ظهر عرفة وانتهاؤها " من صالة الظهر من يوم النحر"ة أوهلا املفروضات الوقتيات اليت عدهتا مخس عشرة فريض

والغاية داخلة فابتداؤه من ظهر يوم " وهو آخر أيام مىن"أي من النحر " إىل صالة الصبح من اليوم الرابع منه"
يكرب إذا صلى الصبح مث : "النحر وآخره صبح الرابع، وملا كان يتوهم من التعبري بإىل خالف املراد قال

: أشعر قوله دبر أنه يكرب قبل التسبيح وقيل قراءة آية الكرسي، وأصرح منه قول خليل: األول : تنبيهات "يقطع
إذا : وتكبرية إثر مخس عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر ال نافلة وال مقضية فيها مطلقاالثاين 

من ترك : قرب، وأخرى لو تعمد تركه قال يف اجلالبسلم املصلي من الفريضة ونسي التكبري، فإنه يأيت به مع ال
إذا : التكبري خلف الصلوات أيام التشريق كرب إن كان قريبا، والقرب هنا كالقرب يف البناء كما ذكره سندالثالث 

أن " واتالتكبري دبر الصل"عدة " و"تركه اإلمام فإن املأموم ينبهه ولو بالكالم، فلو مل ينبهه أو مل يتنبه كرب وال يتركه
ثالثا باإلعراب إال أن يقف، وتقدم أنه ال بد من التلفظ واملد الطبيعي، وظاهر " اهللا أكرب اهللا أكرب: "يقول املكرب

اهللا أكرب ثالثا وإن مل : اهللا أكرب ثالثا أن خيرج من عهدة الطلب بقوله: ولفظه وهو: كالم املصنف كخليل حيث قال
وإن مجع مع : "كرونه عند التكبري وهو كذلك على املعتمد كما يدل عليه قولهيزد اهللا أكرب كبريا وحنوها مما يذ

أي أفضل؛ ألنه ذكر، وبني صفة " فحسن"وهللا احلمد : بأن قال" وحتميدا"ال إله إال اهللا : بأن قال" التكبري هتليال
واهللا "مرة واحدة " إله إال اهللاال "مرتني " اهللا أكرب اهللا أكرب"أي إن أراد اجلمع " يقول إن شاء ذلك: "اجلمع بقوله
ال إله إال اهللا مث تكبريتني وهللا : وإن قال بعد تكبريتني: وإىل هذا أشار خليل بقوله" وهللا احلمد"مرتني " أكرب اهللا أكرب

أيضا فكل من اجلمع وعدمه " واألول"اسم اإلشارة راجع إىل اجلمع " وقد روي عن مالك هذا"احلمد فحسن 
  لكن املذهب األول؛ ألنه بالغ ابن القاسم عن مالك ولذلك صدر به املصنف كخليل،مروي عن اإلمام و



والثاين رواية ابن عبد احلكم عن مالك، وملا مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تعيني شيء من هاتني الصيغتني 
 ندبا يف خروجه للصالة وإن زاد أو نقص فال حرج، وملا قدم أنه يكرب: وعن مالك أنه قال" والكل واسع: "قال

: احلج[} وََيذْكُُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت{] ٢٠٣: البقرة[} َواذْكُرُوا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدوَداٍت{: لقوله تعاىل
األول " حر الثالثةأيام الن"يف اآلية املراد هبا " واأليام املعلومات: "ناسب بيان األيام املعلومة واملعدودة بقوله] ٢٨

أيضا " أيام مىن وهي ثالثة أيام"املذكورة يف اآلية هي " واأليام املعدودات. "وتالياه مسيت بذلك؛ ألهنا معلومة للذبح
ثاين النحر وتالياه، ومسيت معدودات؛ ألن اجلمار تعد فيها، واحلاصل أن اليوم األول معلوم للنحر " بعد يوم النحر"

ه إمنا يرمى فيه مجرة العقبة، والرابع عكسه معدود للرمي غري معلوم للنحر لفوات زمن غري معدود للرمي؛ ألن
التضحية بغروب الثالث كما يأيت، واليومان املتوسطان معلومان ومعدودان؛ ألهنما للنحر والرميوملا فرغ مما يتعلق 

أي " الغسل للعيدين حسنو: "بالصالة واخلطبة شرع يف الكالم عن آداب تطلب من الشخص يوم العيد فقال
وصفة كصفة غسل اجلنابة، والدليل على حسنه فعله صلى اهللا عليه وسلم، " وليس بالزم: "مندوب ولذلك قال

يؤمر به من يؤمر باخلروج ومن ال يؤمر؛ : قال اجلزويل. ويطلب من كل مميز وإن مل يكن مكلفا وال مريدا للصالة
جلمعة، ويدخل وقته بأول السدس األخري من الليل، ولكن األفضل فعله ألن الغسل لليوم ال للصالة خبالف غسل ا

وندب إحياء ليلته وغسل بعد الصبح، فمن اغتسل قبل السدس األخري مل جيزه، : بعد صالة الصبحقال خليل 
أنه يطلب على جهة الندب وغسل اجلمعة يطلب : واحلاصل أن غسل العيد خيالف غسل اجلمعة من وجوه أحدها

ال يدخل وقته : أن غسل العيد لليوم فإنه للصالة ولذلك ال بد من اتصاله بالرواحوثالثها: وثانيها. ة السنيةعلى جه
ولو مل يرد اخلروج للصالة " الطيب"أي يف يومي العيد استعمال " ويستحب فيهما"إال بعد الفجر خبالف غسل العيد

وتطيب وتزين وإن لغري مصل، : اطفا على املندوبقال خليل ع" احلسن من الثياب"يستحب فيهما أيضا لبس " و"
واملراد باحلسن من الثياب يف العيد اجلديد ولو أسود إال النساء فإهنن إن أردن اخلروج للصالة ال يقربن طيبا وال 

زينة وإن كن عجائز، وأما يف منزهلن فال حرج، وينبغي يف زماننا أو يتعني أو يلحق بالنساء من تتشوق النفوس إىل 
رؤيته من الذكور، فيجب على ويل الصغري اجلميل وسيد اململوك أن جينبه اللباس احلسن ولو يف غري العيد، والدليل 

  على ذلك

كان صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا إذا غدونا إىل املصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب ملا يف : "خرب معاذ
 ينبغي ألحد ترك الزينة والطيب يوم العيد تقشفا مع القدرة عليهما، فال" ذلك من إظهار النعمة والفرح والسرور
عيد " يوم"أي الذهاب إىل املصلى " األكل قبل الغدو"أيضا " ويستحب"ومن ترك ذلك رغبة عنه فهو مبتدع

ة، ويستحب كونه على مترات وترا إن أمكن ليقارن أكله إخراج زكاة فطر؛ ألنه يؤمر بإخراجها قبل الصال" الفطر"
وليحصل التمييز بني احلالتني؛ ألنه كان صائما، وأما يوم النحر فاألفضل فيه تأخري الفطر ليفطر على كبد 

وفطر قبله يف الفطر وتأخريه يف النحر، واألصل يف ذلك فعله صلى اهللا عليه وسلم، قال خليل : أضحيتهقال خليل 
ل بعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغري مصل ومشي يف وندب إحياء ليلته وغس: مشريا إىل مجيع املندوبات بقوله

من أحيا : "ذهابه وفطر قبله يف الفطر وتأخريه يف النحر، وإمنا استحب إحياء ليلة العيد لقوله صلى اهللا عليه وسلم
من أحيا الليايل األربع وجبت له : "ويف حديث ١"ليلة العيد وليلة النصف من شعبان مل ميت قلبه يوم متوت القلوب

ليلة اجلمعة وليلة عرفة وليلة الفطر وليلة النحر، ومعىن مل ميت قلبه مل يتحري عند النزع وال على : وهي ٢"اجلنة
القيامة، وقيل مل ميت يف حب الدنيا واإلحياء حيصل بالذكر والصالة ولو يف معظم الليل، وكثريا ما يقع السؤال عن 

خروي أو ولو خالطه قصد الدنيا كقراءة ليلة العيد أو ليلة اجلمعة، اإلحياء هل يشترط كونه جملرد ابتغاء الثواب األ



تشتمل " خامتة " واألنسب مبقام الكرمي عدم اشتراط ذلك، وإن كان ثواب األول أعظم كما قالوه يف اجملاهد وغريه
تقبل اهللا منا : يدما سئل عنه اإلمام مالك رضي اهللا تعاىل عنه من قول الرجل ألخيه يوم الع: على مسائل حسان منها

: قال ابن حبيب. ما أعرفه وال أنكره: ومنك، يريد الصوم وفعل اخلري الصادر يف رمضان، غفر اهللا لنا ولك فقال
معناه ال يعرفه سنة وال ينكره على من يقوله؛ ألنه قول حسن؛ ألنه دعاء، حىت قال الشيخ الشبييب جيب اإلتيان به 

قاطعة، ويدل لذلك ما قالوه يف القيام ملن يقدم عليه، ومثله قول الناس لبعضهم يف ملا يترتب على تركه من الفنت وامل
  عيد مبارك، وأحياكم اهللا ألمثاله، وال شك يف جواز كل ذلك، بل: اليوم املذكور

  ـــــــ
مع ضعيف اجلا"رمز السيوطي بتخرجيه عند الطرباين عن عبادة، ومل أقف عليه، وقال األلباين موضوع : موضوع ١

  ".٢/١٢الضعيفة "وقال األلباين موضوع " ٢/١٨٦"أخرجه نصر املقدس يف جزء من األماىل : موضوع ٢"٥٣٦١

ما سئل عنه ابن سحنون من : ولو قيل بوجوبه ملا بعد؛ ألن الناس مأمورون بإظهار املودة واحملبة لبعضهم، ومنها
مكروه : ف عند الفطر كل ليلة ويوم العيد فقالاجتماع الناس بأطعمتهم عند كبريهم ويفعلونه كثريا يف األريا

وعلل الكراهة مبا حيصل منهم غالبا من الغيبة وبالرياء إلمكان أكل بعضهم من طعام غريه أكثر مما يأكل من طعامه، 
ا الذي يظهر أو يتعني اجلزم به جواز ذلك ملا فيه من إظهار احملبة وجلب املودة املطلوبني بني املسلمني، وأم: وأقول

: دعوى الرياء فال تظهر؛ ألنه مل يقصد أحد املبايعة واملعارضة يف مثل هذا الوقت، وما أحسن قول اجلزويل
مث شرع فيما يشبه صالة العيد يف . والصحيح اجلواز، وأما الغيبة فليست بالزمة وال مظنونة واألصل السالمة منها

  :حكمه بقوله

  "صالة اخلسوف"صفة وحكم " باب يف"
لقمر؛ ألنه مجعهما يف باب واحد، ويقال الكسوف بدل اخلسوف، واختلف هل مها مترادفان أو للشمس وا

متباينان، فعلى الترادف معنامها ذهاب الضوء من الشمس والقمر، وعلى التباين قيل وهو األجود الكسوف التغري 
ضه إال أن يقل الذاهب جدا واخلسوف الذهاب بالكلية، والذي عليه األكثر األول وهو ذهاب ضوئهما كله أو بع

حبيث ال يدركه إال احلاذق من أهل املعرفة فال يصل له لتنزله منزلة العدموسبب خسوف الشمس ما قاله ابن 
من أن اهللا تعاىل إذا أراد أن خيوف عباده ويظهر هلم شيئا من عظمته وسلطانه فتقع الشمس يف البحر : حبيب

كلها غابت كلها أو بعضها غاب ذلك البعض، فاحلاصل أن الغائب من  املكفوف بني السماء واألرض، فإذا سقطت
الضوء بقدر الساقط، وباجلملة فاخلسوف آية من آيات اهللا تعاىل خيوف هبا عباده ولذلك أمر صلى اهللا عليه وسلم 

" فوصالة اخلسو: "بالدعاء والصالة عند ذلك رجاء لظهور الضوء، وبدأ ببيان حكم صالة كسوف الشمس بقوله
أي مؤكدة على األعيان خياطب هبا كل من يؤمر بالصالة ولو ندبا، فتخاطب هبا النساء " سنة واجبة"للشمس 

والعبيد والصبيان واملسافر واحلاضر يف ذلك سواء، وتصليها املرأة يف بيتها؛ ألن اجلماعة غري شرط فيها بل مستحبة 
جيد سريه لكسوف الشمس ركعتان سرا بزيادة قيامني  سن وإن لعمودي ومسافر مل: للرجال يف املساجدقال خليل

ال َتْسُجُدوا ِللشَّْمسِ َوال ِللْقََمرِ {: وركوعني، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة واإلمجاع، فالكتاب قوله تعاىل
خسوف الشمس، وأن حيتمل أن يكون املراد هبا صالة : قال الفاكهاين] ٣٧: فصلت[} َواْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي َخلَقَهُنَّ

  يكون املراد هبا عبادة اهللا دون عبادهتما، وأما



إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك : "السنة فما يف احلديث
مشروعيتها دون  أمجعت األمة على: وأما اإلمجاع فقد قال القرايف ١" فافزعوا إىل الصالة"ويف رواية " فاذكروا اهللا

يل يف قوله من جحدها يقتل : من جحدها فهو كافر يستتاب فإن مل يتب قتل ا هـ، وأقول: صفتها، وقال األقفهسي
ومن : إن مل يتب حبث ملا تقرر من أن جاحد اجملمع عليه ال يقتل إال إذا عرفه اخلاص والعامقال صاحب اجلوهرة

حد وصالة الكسوف ليست كذلك إذ مل يعرفها إال العامل، فلعل كالم ملعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس 
مبعىن ذهب ضوءها ولو البعض إال ما قل " إذا خسفت الشمس: "األقفهسي من باب املبالغة، مث بني صفتها بقوله

املصلى مبعىن ؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يرو أنه خرج لصالهتا يف "إىل املسجد"ندبا " خرج اإلمام"جدا كما قدمنا 
الصحراء، خبالف العيد واالستسقاء فاملستحب فعلهما يف الصحراء لكثرة احلاضرين لفعلها، خبالف صالة اخلسوف 
ووقت صالة اجلميع من حل النافلة إىل الزوال، فلو طلعت الشمس مكسوفة انتظر بفعلها حل النافلة، ولو كسفت 

ستسقاء بعد الزوال؛ ألن األوقات مستحقة للفرائض، إال ما كان بعد الزوال مل يصل هلا، كما ال يصلي العيد واال
؛ ألن اجلماعة يف صالة الكسوف مستحبة على "فافتتح الصالة بالناس. "من حل النافلة للزوال فهو للسنن الراتبة

مام املعتمد، وينوي اإلمام والناس سنة الكسوف، وال حد يف مجاعة الكسوف خبالف صالة اجلمعة، ويفتتحها اإل
؛ ألهنما من شعائر الفرائض، لكن صح أنه عليه "بغري أذان وال إقامة"مبجرد دخوله املسجد يف وقت حل النافلة 

بعد اإلحرام وقراءة الفاحتة " مث. "الصالة جامعة، ويكرب يف افتتاحها كسائر الصلوات: الصالة والسالم نادى فيها
ية، هكذا فعلها صلى اهللا عليه وسلم واستمر عليه عمل أهل على جهة الندب؛ ألهنا هنا" قرأ قراءة طويلة سرا"

املدينة، وهذا ما مل تتضرر الناس بتطويلها، وإال تركه اإلمام وصالها بزيادة قيامني وركوعني لكن غري تطويل، وفسر 
مشتملة على زيادة  بعد أم القرآن يف القيام األول من الركعة األوىل؛ ألهنا" بنحو سورة البقرة"القراءة الطويلة بقوله 

قيامني وركوعني، وإمنا قال بنحو سورة البقرة إشارة إىل أن الندب ال خيتص هبذه السورة، بل املراد هي أو قدرها 
" يركع ركوعا طويال حنو ذلك"بعد متام القراءة " مث. "كما يف املدونة، ونصها يقوم قياما طويال حنوا من سورة البقرة

يقول مسع اهللا "حالة كونه " يرفع رأسه"بعد ركوعه " مث"أنه يساويه ويسبح يف ركوعه أي يقرب منه يف الطول ال 
  ملن

  ـــــــ
ومسلم، كتاب " ١٠٤٤"اخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب الصدقة يف الكسوف حديث : صحيح ١

حديث " ١/٢٩٨"، وأمحد "١٤٨٧"، والنسائي، حديث "٩٠١"الكسوف، باب صالة الكسوف، حديث 
"٢٧١١".  

فيه بعد " يقرأ"بعد رفع رأسه من الركوع يستمر قائما القيام الثاين " مث. "ربنا ولك احلمد: وتقول الناس خلفه" محده
بعد قراءة حنو آل " مث. "يف الطول بأن يقرأ آل عمران أو حنوها" دون قراءته األوىل"الفاحتة قراءة طويلة لكنها 

" يرفع رأسه"بعد الركوع الثاين " مث"يف القيام الثاين " قراءته الثانية"ب أي يقار" حنو"الركوع الثاين " يركع"عمران 
. ربنا ولك احلمد، وال تطويل يف حالة الرفع من الركوع: واملأموم خلفه يقول" يقول مسع اهللا ملن محده"حالة كونه 

الركوع الكائن قبلهماقال يطول فيهما تطويال قريبا من " يسجد سجدتني تامتني"بعد رفعه من الركوع الثاين " مث"
وركع كالقراءة وسجد كالركوع، أي يفعل كل ركوع كالقراءة اليت قبله، واملراد أن كل واحد قريب مما : خليل 

قبله يف الطول وال يساويه، ويسجد كل سجود قريبا من الركوع الذي قبله خالفا لظاهر كالم املصنف، بل ظاهر 
وليس كذلك بل السجدة الثانية أقصر من األوىل، كما أن الركوع قريب كالمه أن التطويل يف السجدتني مستو 



أي " دون"بعد فاحتة الكتاب قراءة " فيقرأ"للركعة الثانية " يقوم"بعد السجدتني " مث. "من زمن القراءة اليت قبله
األوىل، فيستحب أن أي زمن قراءته الكائن يف القيام الثاين من الركعة " قراءته اليت تلي ذلك"أقصر زمنا من زمن 

يقرأ فيه بنحو سورة النساء، واستشكل بعض الشيوخ قوهلم يقرأ يف القيام األول من الركعة الثانية سورة النساء مع 
ما نقل عن مالك من أن القيام األول يف الركعة الثانية أقصر من القيام الثاين من الركعة األوىل وقراءة النساء تنايف 

زم من كثرة املقروء طول زمن قراءته إلمكان اإلسراع مع الترتيب حىت يصري زمن قراءة ذلك، وأجيب بأنه ال يل
يف " قراءته"أي قريبا من " يركع حنو"بعد متام القيام الثالث " مث. "النساء أقصر من زمن قراءة سورة آل عمران

مسع اهللا ملن : هذه الركعة من قوله يف رفعه من ركوع ما قبل" يرفع رأسه كما ذكرنا"بعد ذلك " مث"القيام الذي قبله 
بعد رفعه من ذلك الركوع " مث يقرأ"ربنا ولك احلمد، من غري تطويل زائد على ذلك: محده، وقول املأموم خلفه

بعد الفراغ من " مث. "اليت يف القيام الثالث بأن يقرأ بعد الفاحتة من سورة املائدة" قراءته هذه"أي أقصر من " دون"
أي حالة " كما ذكرنا"رأسه " مث يرفع"أي من زمن القيام الرابع " ذلك"أي قريبا من " يركع حنو"لرابع قراءة القيام ا
يسجد "بعد متام الرفع من الركوع " مث. "ربنا ولك احلمد: مسع اهللا ملن محده إن كان إماما، واملأموم: كونه قائال

  .تني كل سجدة قريبة مما قبلها يف الطوليف الركعة األوىل من كوهنما تامتني طويل" سجدتني كما ذكرنا

" مث. "وركع كالقراءة وسجد كالركوع أي الثاين، وتقدم أن املراد كل واحد قريب مما قبله يف الطول: قال خليل 
وتدرك الركعة بالركوع وال تكرر على جهة : وحصلت السنةقال خليل " يتشهد ويسلم"بعد متام السجدتني 

املراد باملنع الكراهة فال خمالفة إال إذا اجنلت مث كسفت مرة أخرى بعد صالهتا وقبل  الكراهة، وقيل املنع ولعل
ووقتها كالعيد : الزوال فإهنا تكرر الختالف السبب، وأما لو كسفت يف أيام لطلبت صالهتا بعدد األيام، قال خليل

م من قوله خيرج هلا اإلمام والناس معناه يف اليوم الواحد عند احتاد السبب، وملا كان يتوه: وال تكررقال شراحه
الوصف " يف بيته مثل ذلك"صالة الكسوف " وملن شاء أن يصلي: "شرطية اجلماعة فيها رفع هذا اإليهام بقوله

ويكون مؤديا للسنة ملا " فليفعل"الذي قدمناه من زيادة قيامني وركوعني مع الطول يف القراءة والركوع والسجود 
شرطا فيها بل مندوبة فيسن للمنفرد فعلها وإن متكن من اجلماعة، وإمنا يفوت على  عرفت من أن اجلماعة ليست

نفسه ثواب فعلها يف اجلماعة خبالف صالة العيد شرط وقوعها سنة فعلها مع اجلماعة، فمن فاتته مع مجاعتها يف 
وىل ملا تقدم من أهنا ال تتعدد البلد ندبت له فقط، وإن فعلها مع مجاعة مل تقع له سنة؛ ألن السنة حتصل باجلماعة األ

مل يعلم من كالم املصنف حكم تطويل القراءة، وال حكم : األول " تنبيهات " يف البلد الواحد إال إذا كانت مصرا
: تطويل القيام وال السجود وال حكم الركوع األول، وال تدرك به الركعة من الركوعني، وملخص القول يف ذلك

وع والسجود قولني املعتمد منهما الندب ومقابله السنية، وعلى املعتمد ال سجود يف تركه أن يف تطويل القيام والرك
سهوا وال بطالن يف تركه عمدا ولو من الثالث، بأن قرأ يف القيام األول بسبح، ويف الثاين هبل أتاك، ويف الثالث بأمل 

ابله السجود يف السهو والبطالن يف العمد نشرحويف الرابع بإنا أنزلناه، وركع كالقراءة وسجد كالركوع، وعلى مق
ولو من واحد من الثالث على أحد القولني، وأما نفس القيام األول فحكمه السنية، وكذا الركوع األول الزائدين، 
فمن صالها بقيام واحد وركوع واحد كبقية الصلوات، فإن كان ساهيا سجد قبل السالم، وإن كان عامدا أجرى 

وهل يتعمد ترك سنة أو ال؟ وال سجود خالف، وتدرك ركعتها : ته املشار إليه بقول خليلاخلالف يف بطالن صال
بالركوع الثاين من الركوعني، فمن دخل مع اإلمام يف الركوع الثاين من الركعة األخرية فقد أدرك الصالة مع 

ر يف كل قيام وهو كذلك على ظاهر كالم املصنف أن الفاحتة تكر: اإلمام ويقضي الثانية بقيامني وركوعينالثاين 
  .مشهور املذهب



إن : مل يذكر املصنف حكم ما لو شرع يف صالة الكسوف مث اجنلت وفيه تفصيل بينه شراح خليل وحمصله: الثالث 
اجنلت بعد متام شطرها فقيل يتمها بقيامني وركوع على سنيتها لكن من غري تطويل، وقيل يتمها كالنافلة بقيام واحد 

مل يبني : وإن اجنلت قبل متام شطرها فقيل يقطعها وقيل يتمها كالنوافل وهذا هو الراجحالرابع  وركوع واحد،
كخليل حكم ما لو زالت يف أثنائها وتردد فيه شيخ مشاخينا األجهوري وأقول الذي يظهر من كالم أهل املذهب أنه 

ني خروج وقتها أو تبني براءة الذمة منها خيفف يتمها كالنافلة وال يقطعها؛ ألن العبادة إذا افتتحت بوجه جائز مث تب
يف فعلها ومتمت نافلة وال تقطع، وإن كان الوقت وقت هني؛ ألن النفل إمنا حيرم يف وقت النهي إذا كان مدخوال 
عليه، وال فرق بني كون الزوال قبل متام شطرها أو بعده، وليس الزوال كالتجلي لوجود السبب هنا يف اجلملة 

مل يبني املصنف حكم ما لو ضاق الوقت عن صالهتا على تلك الصفة، والذي يظهر أهنا تفعل : امس وحرر ذلكاخل
على ما ميكن ولو على غري هيئتها؛ ألن السنن قد تترك عند ضيق الوقت كالسورة مثال ملن خاف بقراءهتا خروج 

خسوف القمر مجاعة وليصل وليس يف صالة : "الوقت وعدم إدراكه، وأشار إىل صفة صالة خسوف القمر بقوله
؛ ألهنا نافلة ليلية "والقراءة فيها جهرا. "؛ ألهنا مستحبة على املعتمد ففعلها يف البيوت أفضل"الناس عند ذلك أفذاذا

وركعتان ركعتان خلسوف قمر كالنوافل جهرا : الليلية وأشار خليل إليها بقوله" كسائر ركوع النوافل"فيها اجلهر 
أن األفضل فيها االنفراد وتكره فيها اجلماعة وجيوز تكرارها، وأفاد بقوله كالنوافل أهنا تصلى بال مجع، فأشار إىل 

أهنا : ركعتني من غري زيادة يف القيام وال يف الركوع، وأهنا مستحبة وليست سنة، ومقابل املعتمد قول ابن عطاء اهللا
فعلها بطلوع الفجر فال تفعل بعده ولو تعمدوا  سنة وقتها الليل كله فإن طلع مكسوفا صلوا املغرب قبلها، ويفوت

تأخريها حىت طلع الفجر، ومن باب أوىل يف عدم صالهتا لو مل خيسف إال بعد الفجر، ووقع اخلالف لو خسف ليال 
مل يبلغنا : وأخروا الصالة حىت غاب فعندنا ال تصلى وعند الشافعي تصلى، والدليل على ما قاله املصنف ما يف املوطإ

نيب صلى اهللا عليه وسلم صلى بالناس إال يف خسوف الشمس، ومل أمسع أنه مجع خلسوف القمر، ولكن يصلون أن ال
حبيث جيلس يف أوهلا " صالة خسوف الشمس خطبة مرتبة"أي عقب " وليس يف إثر"أفذاذا ركعتني كسائر النوافل

والنعمان بن بشري وابن عباس وجابر  ويف وسطها؛ ألن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم منهم علي بن أيب طالب
  وأبو هريرة نقلوا صفة صالة الكسوف ومل يذكر أحد منهم أنه عليه الصالة

" و. "والسالم خطب فيها، وما صدر من تسمية عائشة ملا صدر منه خطبة فمحمول على أنه أتى بكالم يشبه اخلطبة
تفسري للوعظقال خليل عاطفا على " ويذكرهم"دها بع" الناس"اإلمام " أن يعظ"مبعىن أنه يستحب " ال بأس"لكن 

ووعظ بعدها؛ ألن الوعظ إذا ورد بعد اآليات يرجى تأثريه، وكما يستحب لإلمام وعظ الناس يستحب : املندوب
إن الشمس والقمر : "له حتريضهم وحثهم على بذل الصدقات والعتق والصيام، واألصل يف ذلك ما يف احلديث

وأما ما " . وف اهللا هبما عباده ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اهللاآيتان من آيات اهللا خي
مل يذكر املصنف حكم الصالة أو " خامتة"يفعله الناس من نقر النحاس عند اخلسوف فهو بدعة من عمل فرعون 

ال يصلي : "والنص عن مالكالسجود عند شيء من اآليات غري اخلسوف من حنو الزلزلة والريح الشديد وحنومها
" وال يسجد عند البشرى: "واملراد الكراهة، وقال مالك أيضا" عند الزلزلة وال عند شدة الريح وال شدة الظلمة

شكرا أو : يسجد وقد سجد شكرا حني بلغه موت احلجاج، واملعتمد الكراهة قال خليل: وقال عمر بن عبد العزيز
ولكن أرى أن يفزع للصالة عند األمر حيدث مما : "ضي اهللا تعاىل عنه أيضازلزلة نعم قد روي عن اإلمام مالك ر

وهو قول أشهب، فتخلص أن املكروه عند تلك " خياف أن يكون عقوبة كالزالزل والظلمات والريح الشديدة



املذكورات خصوص السجود، وأما الصالة فتطلب عند ذلك ويدل لذلك ما ورد عنه عليه الصالة والسالم من 
  "أرحنا بالصالة: "ه لبالل عند حصول األمر املهمقول

  "صالة االستسقاء"بيان " باب يف"
باملد وهو لغة طلب السقي، وشرعا طلب السقي من اهللا تعاىل لقحط نزل هبم أو بدواهبم، وهي مشروعة عند مجهور 

علها على الدعاء ودليل املشهور ال تصلى؛ ألهنا بدعة ومحل ما ورد مما يدل على ف: األئمة خالفا أليب حنيفة يف قوله
فَقُلُْت اْسَتْغِفرُوا {: وقوله تعاىل] ٦٠: البقرة[} َوإِِذ اْسَتسْقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضرِبْ بَِعصَاَك الَْحجََر{: قوله تعاىل

يه وسلم خرج إىل املصلى أنه صلى اهللا عل"من : اآلية، وما يف الصحيحني] ١٠: نوح[} رَبَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً
  واإلمجاع على" جهر فيهما بالقراءة: "ويف رواية البخاري١"فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتني

  ـــــــ
، ومسلم، كتاب "١٠١٢"أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب حتويل الرداء يف االستسقاء، حديث : صحيح ١

  ".٨٩٤"صالة االستسقاء، حديث 

وتشرع عند تأخري النيل واملطر، وقد احتاج الزرع أو اآلدمي أو احليوان البهيمي إىل املاء فيأمر اإلمام الناس ذلك، 
إِنَّ اللََّه {: قال تعاىل. بالتوبة واالستغفار واإلتيان مبا جيب عليهم؛ ألن تغري احلال إمنا يكون غالبا الرتكاب الذنوب

} وََما أََصاَبكُْم ِمْن ُمصِيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم{: وقال تعاىل] ١١: الرعد[} يُِّروا َما بِأَنْفُِسهِْمال ُيَغيُِّر َما بِقَْومٍ َحتَّى ُيَغ
أي " تقام"على األعيان يتأكد أن " وصالة االستسقاء سنة: "وأشار إىل بيان حكمها بقوله] ٣٠: الشورى[

أو غريه وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن تأخر، وحاصل سن االستسقاء لزرع أو شرب بنهر : تصلىقال خليل 
أهنا إمنا تسن للمحل بفتح امليم واحلاء وهو احتياج الزرع واجلدب بالدال املهملة ضد اخلصب بكسر اخلاء : املعىن

أو لشرب اآلدمي أو الدواب، وأما من مل يكن يف حمل وال جدب وال حيتاج إىل الشرب وقد أتاهم من الغيث 
ية ال مع سعة فإنه جيوز يف حقهم من غري استنان وال ندب إال أن يكون يترتب على السعة فعل خري فيندب، الكفا

وأما من كان يف خصب ورخاء وأراد أن يطلب به الرخاء أو اخلصب لغريه فيندب؛ ألنه إعانة على اخلري، واحلاصل 
خيرج هلا : "ضر والسفر، مث بني وقتها بقولهأن فعل االستسقاء على ثالثة أحوال وتفعل صالة االستسقاء يف احل

: النهار وهي من حل النافلة إىل الزوالقال خليل " ضحوة"وذلك عند " كما خيرج للعيدين"إىل املصلى " اإلمام
فيصلي بالناس . "وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وختشع مشايخ وصبية ال من ال يعقل منهم وال هبيمة وال حائض

يف الركعة األوىل ويف الثانية بسورة " يقرأ بسبح اسم ربك األعلى"ندبا كما يندب أن " قراءةركعتني جيهر فيهما بال
ويف كل ركعة سجدتان "اقتداء به صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه قرأ يف صالهتا هباتني السورتني " والشمس وضحاها"

ل، السنة بفعل وحتص" ويتشهد ويسلم. "أي ركوع واحد فليست كصالة كسوف الشمس" وركعة واحدة
الركعتني من الذكور البالغني؛ ألهنم الذين تسن يف حقهم، وأما الصبيان واملتجاالت من النساء فتندب يف حقهم، 

وكرر إن تأخر ال يف اليوم الواحد، قال ابن : فإن مل حيصل املراد من غيث أو نيل كررت على توايل األيامقال خليل 
استقي عندنا مبصر مخسة وعشرون يوما متوالية على سنة صالة : أصبغال بأس به أياما متواليةقال : حبيب

  .االستسقاء وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب ورجال صاحلون فلم ينكروه



قسم خيرج اتفاقا وهم الرجال واملتجاالت من : أمجل املصنف يف الناس مع أهنم ثالثة أقسام: األول " تنبيهان " 
الصبيان، وقسم ال خيرج اتفاقا وهن الشابات املخشيات الفتنة، وقسم اختلف فيه  النساء ومن يعقل يف القرية من

ال : وهو من ال يعقل يف القرية والشابات غري املخشيات والبهائم، والذي اقتصر عليه خليل عدم خروجهم فإنه قال
ون على جهة وال ينفردون من ال يعقل منهم وهبيمة وأما أهل الذمة فأباح يف املدونة خروجهم مع الناس ولكن يقف

مل يبني املصنف صفة خروج اإلمام والناس وبينه : وال مينع ذمي وانفرد ال بيوم آخرالثاين : بيوم آخر، قال خليل
ببذلة وختشع أي متواضعني وجلني البسني ثياب البذلة، والظاهر كما قدمنا بيانه أن فعلها يف املصلى يف : خليل بقوله

أما أهل مكة فيستسقون يف املسجد احلرام كما يصلون فيه العيد نص على ذلك األجهوري غري أهل مكة كالعبد، و
بفتح اجليم؛ ألن املراد " جلسة"على األرض قبل خطبته " بوجهه فيجلس"ندبا " يستقبل الناس"إذا سلم اإلمام " مث"

متوكئا "حالة كونه " قام"لسني جا" فإذا اطمأن الناس. "مرة كجلسته قبل اخلطبة على املنرب والناس جيلسون كذلك
قدر ما بني السجدتني " مث جلس"باألرض اخلطبة األوىل " فخطب"أو سيف لئال يعبث بلحيته " على قوس أو عصا

مث خطب كالعيد لكن يبدل : اخلطبة الثانية كخطبة العيد لكن يبدل التكبري باالستغفارقال خليل" مث قام فخطب"
ندب خطبة باألرض فال خيطب على منرب ففي املدونة مينع، ولعل املراد باملنع الكراهة و: التكبري باالستغفار، مث قال

ألن هذه احلالة يطلب فيها التواضع، ويدعو يف خطبته بكشف ما نزل هبم وال يدعو ألمري املؤمنني وال ألحد من 
الدعاء ويأيت بأجوده وهو ما كان  اخللفاء، وتستحب املبالغة يف آخر اخلطبة الثانية حالة كونه مستقبال بأن يكثر من

وجيهر " اللهم اسق عبادك وهبيمتك وانشر رمحتك وأحي بلدك امليت: "يقوله صلى اهللا عليه وسلم يف استسقائه وهو
ما ذكره املصنف من أن صالة االستسقاء خبطبتني : األول " تنبيهان " بالدعاء ويؤمن على دعائه من يقرب منه

ما ذكره : صلى اهللا عليه وسلم خطب خطبتني وجلس بينهما واملطلوب توسطهاالثاين كالعيد هو املذهب؛ ألنه 
املصنف من كون اخلطبة بعد الصالة هو املشهور من قول مالك، ودليله ما خرجه أصحاب الصحاح أنه عليه 

إذا أراد حاجة  الصالة والسالم قدم االستسقاء؛ وألن تقدمي الصالة أجنح يف الدعاء فقد كان صلى اهللا عليه وسلم
توضأ وصلى مث يسأل اهللا؛ ألهنا حق اهللا والدعاء حق العبد فيقدم حق اهللا، كما قدم الثناء يف الفاحتة ويف التشهد قبل 

  الدعاء وقياسا على العيدين

واستماعهما مندوب وكل من حضر واإلمام خيطب جيلس وال يصلي وبعد اخلطبة خيري يف الصالة؛ ألهنا صارت نافلة 
بأن " فحول رداءه"ندبا " استقبل القبلة"اإلمام من اخلطبة " فإذا فرغ " فاتته صالة العيد مع اإلمام قاله القرايفكمن 

والسر يف التحول املذكور " األمين"منكبه " ما على األيسر على"جيعل " جيعل ما على منكبه األمين على األيسر و"
الرداء بأن " وال يقلب ذلك"اخلصب وساعة العسر بساعة اليسر التفاؤل بأن اهللا تعاىل حيول ساعة اجلدب بساعة 

أي مثل اإلمام اقتداء به صلى " مثله"أي الرجال بأرديتهم " وليفعل الناس. "جيعل احلاشية السفلى عليا والعليا سفلى
مث بني زمن اهللا عليه وسلم يف ذلك، وأما النساء فال حيولن، وقولنا بأرديتهم لالحتراز عن الربانس فال حتول، 

مث حول رداءه ميينه : قال خليل عاطفا على املندوب" وهو قائم وهم قعود مث يدعو كذلك"التحويل من اإلمام بقوله 
اللهم اسق : "يساره بال تنكيس وكذلك الرجال فقط قعودا، ومن األدعية ما تقدم من قوله عليه الصالة والسالم

اللهم : "وروي عنه أيضا عليه الصالة والسالم أنه كان يقول"عبادك وهبيمتك وانشر رمحتك وأحي بلدك امليت
اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا جملال عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا من القانطني، اللهم 

الزرع وأدر لنا  إنه قد نزل بالعباد والبالد من األذى والضنك واجلهد ما ال يشكى إال إليك، اللهم أنبت لنا
الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركات األرض، اللهم ارفع عنا اجلهد واجلوع والعري 



ويرفع يديه يف " واكشف عنا ما ال يكشفه غريك، اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا
ء، وورد أنه بعد الدعاء يضع يديه على وجهه وميسحه هبما لكن حال الدعاء وبطوهنما إىل األرض وقيل إىل السما

من غري تقبيل، واحلاصل أن الدعاء متأخر عن التحويل؛ ألنه خيطب مث يستقبل القبلة مث حيول مث يدعو على هذا 
الدعاء  بعد فراغ" مث. "الترتيب، والناس مثل اإلمام إال يف حال اخلطبة والدعاء فإن اإلمام يكون قائما وهم جلوس

اخلسوف غري تكبرية "صالة " وال يف. "أي صالة االستسقاء" فيها"أحد " وينصرفون وال يكرب"أي اإلمام " ينصرف"
كما أنه ال يكرب يف اخلطبة؛ ألنه يبدل التكبري املطلوب يف خطبة العيد فيها " اخلفض والرفع"وتكبرية " اإلحرام

مل " خامتة"كما تقدم يف صالة اخلسوف؛ ألهنما من شعائر الفرائض" مةوال أذان فيها وال إقا"باالستغفار كما قدمنا 
  يتكلم املصنف على ما لو استجاب اهللا الدعاء وأنزل الغيث وتوقعنا منه الضرر

لكثرته، واحلكم فيه أنه ال يدعي برفعه وإمنا يدعي برفع ضرره، ومما ورد يف الدعاء لرفع ضرره ما رواه الشيخان 
اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على منابت الشجر وبطون األودية وطهور اآلكام : "عليه وسلممن قوله صلى اهللا 
اللهم أنزله حوالينا وال تنزله علينا، واآلكام مجع أكمة وهي التل وهو ما اجتمع : ؛ ألن املعىن١" واآلجام والظراب

هي البوادي الكبار واجلبال الصغار، وال من احلجارة واآلجام مثلها واألمجة من القصب، والظراب بكسر الظاء 
يقول ارفعه عنا؛ ألنه رمحة يف اجلملة ونعمة ال يطلب رفعها، ولذلك وقع االضطراب يف جواز الدعاء برفع 

شيخ شيخ بعض شيوخنا األجهوري وقد كثر السؤال عنه وأفىت علماء عصره بأنه : قال البدر القرايف. الطاعون
عها إال البكري، مل أقف للمالكية على نص صريح فيه، غري أن سيدي أمحد زروق شهادة والشهادة ال يسأل رف

حتصنت بذي العزة : والقلشاين استعمال أدعية للحفظ منه وهي تدل على احلوازة، دعوات سيدي، أمحد زروق
واجلربوت، واعتصمت برب امللكوت، وتوكلت على احلي الذي ال ميوت، اصرف عنا األذى إنك على كل شيء 

اللهم سكن فتنة صدمت قهرمان اجلربوت، بألطافك اخلفية الواردة : قدير، يقول ذلك ثالثاودعوات القلشاين
النازلة من باب امللكوت، حىت نتشبث بألطافك ونعتصم بك عن إنزال قدرتك، يا ذا القدرة الكاملة والرمحة 

ال تتمنوا لقاء : "من قوله عليه الصالة والسالم ومما يدل على اجلواز أيضا ما ورد. الشاملة، يا ذا اجلالل واإلكرام
مت ثلث الرسالة، ونسأل اهللا املنان بفضله اإلقدار على متام : قال أبو عمران. مع أن لقاءه يستلزم الشهادة ٢" العدو

منه  وملا كان سبب االستسقاء رمبا يتوقع. شرح البقية مع اإلخالص وحسن النية حبق سيدنا وموالنا حممد خري الربية
  :املوت ناسب ذكر باب اجلنائز عقبه بقوله

  ـــــــ
، ومسلم، "٩٣٣"أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب االستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة، حديث : صحيح ١

أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، : صحيح ٢"٨٩٧"كتاب االستسقاء، باب الدعاء يف االستسقاء، حديث 
، ومسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب كراهة متين "٢٩٦٦"، حديث -اهللا عليه وسلم إذا مل كان النيب صلى : باب

، وأمحد "٧١٤"، والترمذي، حديث "٢٦٣١"و داود، حديث [وا" ١٧٤١"كفاء العدو واألمر بالصرب، حديث 
  ".٩١٨٧"حديث " ٢/٤٠٠"

  باب بيان مايفعل باحملتضر



  "ما يفعل باحملتضر"بيان " باب"
ومل يضمر بأن يقول ويف غسله؛ ألنه إمنا يغسل " غسل امليت"بيان حكم " ويف. "أي الذي حضر أجله بفتح الضاد

يف " و. "أي الذين كانوا يتامى" وآتوا اليتامى: "بعد موته، ويف تلك احلالة ال يسمى حمتضرا إال على طريق اجملاز حنو
  بسكون الفاء أي إدراجه" كفنه"بيان حكم 

إىل املصلى أو إىل " محله"يف بيان " و. "أي ما ذكر من الكفن وامليت" حتنيطه"يف بيان " و. "يف الكفن بفتح الفاء
وبدأ مبا . أي وضعه يف قربه وستره" ودفنه: "القرب؛ ألنه وإن مل يصرح بذلك يعلم من وجوب دفنه املشار إليه بقوله

أي تقبيله فالسني زائدة؛ " بلة باحملتضراستقبال الق"ملن ظهرت له عالمات قرب املوت " ويستحب: "صدر به فقال
إذا حضرتين : ألن القبلة أفضل اجلهات وفيه التفاؤل بأنه من أهلها، وملا روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال البنه

الوفاة فاصرفين إىل القبلة، ومثله عن علي رضي اهللا عنه، واملستحب يف صفة االستقبال أن جيعل على جنبه األمين 
 القبلة، كما يستحب أن يوضع يف قربه على جنبه األمين مستقبال، وهذا خبالف وضعه للغسل فيستحب وصدره إىل

وضعه على جنبه األيسر ليبدأ بغسل اجلنب األمين، ومقدمات املوت إحداد بصره وشخوصه إىل السماءفقال خليل 
ل به القبلة قبل ظهور عالمات املوت وتقبيله عند إحداده على أمين مث ظهر ويكره أن يستقب: عاطفا على املندوب

أي مات " إذا قضى"أي إغالق عينيه " إغماضه"يستحب ملن حضره " و. "كما يفعله العوام فإن ذلك يؤذي املريض
بالفعل ولذلك عرب بإذا املفيدة للتحقيق، كما يستحب شد حلييه بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه لينطبق فاه، 

ن فتح عينيه بعد موته يقبح به منظره، كما أن فتح فيه كذلك، ومن عالمات حتقق املوت وإمنا استحب إغماضه؛ أل
دخل : انقطاع نفسه وإحداد بصره وانفراج شفتيه وسقوط قدميه، واألصل يف ذلك ما يف مسلم عن أم سلمة قالت

الروح إذا قبض تبعه : "الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شقق بالبناء للفاعل بصره فأغمضه وق
بسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه : ويقال عند ذلك ١" البصر

موته وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خريا مما خيرج منه، ويستحب أن يتوىل إغماضه من هو أرفق به من 
يناه وشفتاه جيذب شخص عضديه وآخر إهبامي رجليه فإهنما ينغلقان، كما أوليائه، ومن مات ومل يغمض وانفتحت ع

يستحب تليني مفاصله برفق عقب موته تسهيال على الغاسل، ورفعه عن األرض بأن يوضع على سرير خوف اهلوام، 
ه، ويستحب ستره بثوب زائد على ما كان عليه قبل املوت؛ ألنه رمبا يظهر منه ما ال جيب أن يطلع عليه غري

ويستحب اإلسراع بتجهيزه إال الغريق، وأما تأخري جتهيز املصطفى عليه الصالة والسالم فلألمن من تغريه ولالهتمام 
بعقد اخلالفة، ولذلك دفنت فاطمة رضي اهللا تعاىل عنها ليال، وكذلك أبو بكر رضي اهللا عنه وغريمها ممن مات ليال، 

  حىت استثين جتهيز امليت من ذم
  ـــــــ

  ".٩٢٠"أخرجه مسلم، كتاب اجلنائز، باب يف إغماض امليت والدعاء له إذا حضر حديث : يحصح ١

العجلة وأهنا من الشيطان، ومثله التوبة والصالة يف أول وقتها، وإنكاح البكر إذا بلغت، وتقدمي الطعام للضيف، 
ل ذلك املطلوب فيه العجلة، وأما وقضاء الدين إذا حل، وتعجيل األوبة من السفر، وإخراج الزكاة عند حلوهلا، فك
احملتضر " يلقن"يستحب أن " و. "الغريق ومن به مرض السكتة ومن ميوت فجأة أو حتت هدم فال يسرع بتجهيزهم

حممد رسول اهللا ولو مل يقل أشهد، وال بد من مجع حممد رسول " ال إله إال اهللا: "بأن يقول اجلالس عنده حبيث يسمع
ليتذكرمها بقلبه " املوت"ظهور عالمات " عند" إذ العبد ال يكون مسلما إال هبما وحمل ذلك اهللا مع ال إله إال اهللا



فإن املراد به  ١" لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا: "فيموت وهو معترف هبما، واألصل يف ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
وينبغي أن يلقنه غري وارثه ممن له به حمبة  من حضره املوت ليكون ذلك آخر كالمه، و ألن ذكر اهللا يطرد الشيطان،

وإال فأرأفهم به، وال يلح عليه وال يقول له قل لئال يوافق ذلك قوله ال لرد فتنة الفتانني أو إبليس؛ ألهنم حيضرون 
مت على دين كذا فإنه خري األديان، : للمحتضر على صفة من تقدم موتا من أحب الناس إليه من أقاربه فيقولون له

قل ال إله إال اهللا كلمة أحاج لك : "يشكل على هذا أنه عليه الصالة والسالم قال لعمه أيب طالب عند احتضاره وال
؛ ألن أبا طالب مل يكن سبق منه التلفظ هبا، وإذا قاهلا احملتضر ال تعاد عليه إال أن يتكلم بكالم أجنيب " هبا عند اهللا

ال يضجر امللقن من عدم قبول احملتضر ملا يلقنه؛ ألنه يشاهد من فتعاد عليه لتكون آخر كالمه فيدخل اجلنة، و
عظائم املوت يف ذلك الوقت ما ال نطلع عليه، ومن خرس لسانه أو ذهب عقله فلم ينطق بالشهادتني حىت مات ومل 

 ما كان خيطر اإلميان بقلبه مات مؤمنا وال يضره ذلك، كما أن الكافر إذا مات كذلك حيكم له بالكفر؛ ألن املعترب
عليه الشخص قبل موته، حيث مل يصدر منه يف حال كمال عقله ما ينايف ذلك كما قدمناه يف صدر الكتاب من أن 

ظاهر كالم املصنف تلقني احملتضر ولو كان صبيا مميزا، : األول " تنبيهان " امليت املؤمن إميانه باق حكما بعد موته
: قال العز بن عبد السالم. وظاهر كالمه أيضا أنه ال يلقن بعد دفنه ال يلقن إال البالغ،: خالفا للنووي حيث قال

هو الذي خنتاره : وليس العمل عند مالك على التلقني بعد الدفن، وجزم النووي بندبه، وقال ابن الطالع من املالكية
  ونعمل به، وقد روينا فيه حديثا ليس بالقوي لكن اعتضد

  ـــــــ
، وأبو داود، حديث "٩١٦"نائز، باب تلقني املوتى ال إله إال اهللا، حديث اخرجه مسلم، كتاب اجل: صحيح ١
، وأمحد "١٤٤٤"، وابن ماجه، حديث "١٨٢٦"، والنسائي، حديث "٩٧٦"، والترمذي، حديث "٣١١٧"
  ".١١٠٠٦"، حديث "٣/٣"

: حد، حىت قال األيببالقواعد وبعمل أهل الشام، وممن وافق على ندبه صاحب املدخل والقرطيب والثعاليب وغري وا
موتاكم : على التلقني بعد الدفن ولعل وجه عدم البعد صريح لفظ احلديث حيث قال" لقنوا موتاكم: "وال يبعد محل

مل يتكلم املصنف على حكم : واألصل عدم التأويل، ووجه املشهور التعليل بصريورهتا آخر كالمه فافهمالثاين 
فإن مل . وحمصله أهنا جتب على أقاربه، فإن مل يكونوا فعلى أصحابه مالزمتهمالزمة احملتضر وال على من يطلب منه، 

يكونوا فعلى جريانه، فإن مل يكونوا فعلى عموم املسلمني على جهة الكفاية، فقد ترك ابن عمر حضور صالة اجلمعة 
ه ذلك لكونه حني دعي حلضور سعيد بن زيد، وحمل طلب احلضور عند املريض عند اشتداد مرضه ما مل يكن يكر

ومما يستحب يف حق احملتضر ما أشار إليه . صار على حالة ال حيب أن يراه أحد عليها فيسقط طلب حضوره مبنعه
أي مستحب " طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن"جسم احملتضر " على أن يكون"بالبناء للمفعول " وإن قدر: "بقوله

وال صيب " حائض وال جنب"أي احملتضر " أن ال يقربه"ا أيض" ويستحب"كما يستحب وضع الروائح الطيبة عنده 
يعبث، وال يكف إذا هني، وال كلب غري مأذون يف اختاذه وقيل مطلقا، وال متثال وال آلة هلو، وحنو ذلك مما تكرهه 

ض بع"بالبناء للفاعل أي استحب " وأرخص. "املالئكة، واملراد بتجنب ما ذكر أن ال يكون مع احملتضر يف حمل واحد
إذا قرئت، عليه : "خلرب" بسورة يس"أو رجليه والضمري للمحتضر " يف القراءة عند رأسه"وهو ابن حبيب " العلماء

وحديث أيب الدرداء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم " سورة يس بعث اهللا ملكا مللك املوت أن هون على عبدي املوت
وقال ابن ". اقرءوا على موتاكم يس: "وقال أيضا". هما من ميت تقرأ عنده سورة يس إال هون اهللا علي: "قال

أي املذكور من القراءة عند احملتضر " ومل يكن ذلك. "أراد به بعض من حضره املوت ال أن امليت يقرأ عليه: حبيب



أو غريها عند موته أو بعده أو على قربهقال ابن عرفة ~ بل تكره عنده قراءة يس " عند مالك أمرا معموال به"
وحمل الكراهة عند مالك يف تلك احلالة إذا فعلت على وجه السنية، وأما لو فعلت على وجه : من العلماء وغريه

هذا هو الذي يقصده الناس بالقراءة فال ينبغي كراهة : التربك هبا ورجاء حصول بركة القرآن للميت فال، وأقول
حصول بركة القرآن لألموات كحصوهلا والذي يظهر : ذلك يف هذا الزمان وتصح اإلجارة عليهاقال القرايف

  مبجاورة الرجل الصاحل، وباجلملة فال ينبغي إمهال أمر املوتى من القراءة وال من التهليل الذي يفعل عند الدفن،

واالعتماد يف ذلك كله على اهللا تعاىل وسعة رمحته، وذكر صاحب املدخل أن من أراد حصول بركة قراءته وثواهبا 
اللهم أوصل ثواب ما أقرؤه لفالن أو ما قرأته، وحينئذ حيصل للميت : يجعل ذلك دعاء فيقولللميت بال خالف فل

وال بأس : "ثواب القراءة وللقارئ ثواب الدعاء وملا كان املوت يتسبب عنه البكاء والتفجع بني حكمه بقوله
يث مل يصحبه رفع صوت وال أي حني االحتضار، وكذا بعد املوت ح" بالدموع حينئذ"باملد وهو ما كان " بالبكاء

بالعطف على اجلائز وبكاء عند موته وبعده بال رفع صوت وقول قبيح شرعا، فقد بكى صلى : قول قبيحقال خليل
فاملراد بال بأس " تدمع العني وحيزن القلب وال نقول ما يسخط الرب: "اهللا عليه وسلم على ولده إبراهيم وقال

أي " أمجل"والتجلد والرضى مبا حكم اجلبار " التصرب"هو " حسن التعزي و" لكن" و: "اجلواز املرجوح بدليل قوله
وقال صلى اهللا ] ١٥٥: البقرة[} َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن{: قال تعاىل" ملن استطاع"أفضل وأحسن من البكاء بالدموع 

:  به ذلك قالت أم سلمةاللهم أجرين على مصيبيت وأعقبين خريا منها فعل اهللا: من قال ذلك وقال معه: "عليه وسلم
من هو خري من أيب سلمة، فأعقبين اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم : قلت ذلك حني مات أبو سلمة، وقلت

إذا كان التصرب أحسن من البكاء فلم أمهله عليه : ، والصرب إمنا يكون عند الصدمة األولىفإن قيل١" فتزوجته
أن كالم املصنف بالنسبة لألمة، وأما الرسول عليه الصالة : جلوابالصالة والسالم وبكى على ولده إبراهيم؟ فا

والسالم فيؤمر بفعل خالف األفضل يف حقنا للتشريع ويثاب عليه، وملا قدم أن البكاء احملدود وهو جمرد إرسال 
ائر وس" عن الصراخ والنياحة"قريب احملتضر وكل من يتأثر بفقده " وينهى: "الدموع جائز صرح مبحترزه بقوله

 ٢" ليس منا من ضرب اخلدود وال من شق اجليوب: "األقوال القبيحة، فالنهي للتحرمي حيث استلزم أمرا حمرما خلرب
أن النائحة إذا مل "وروي . والصلق الصياح يف البكاء وقبح القول ٣" أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق: "وروي

  تتب قبل موهتا
  ـــــــ

" ٩٧٧"والترمذي، حديث " ٩١٨"ئز، باب ما يقال عند املصيبة، حديث أخرجه مسلم، كتاب اجلنا: صحيح ١
  "٦/٣٠٩"، وأمحد "١٨٢٥"والنسائي، حديث 

أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية، حديث : صحيح ٢
: مسلم، كتاب اإلميان بابأخرجه : صحيح ٣"١٥٨٤"، وابن ماجه حديث "٩٩٩"، والترمذي حديث "١٠٣"

" ٣١٣٠"، وأبو داود، حديث "١٠٤"حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية حديث 
  ".١٥٨٦"، وابن ماجه، حديث "١٨٦١"والنسائي، حديث 

 إن امليت: "وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال". تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب
جائز مطلقا وهو : ومحله العلماء على ما إذا أوصاهم، واعلم أن البكاء على ثالثة أقسام ١" ليعذب ببكاء أهله عليه

ما كان مبجرد إرسال الدموع من غري صوت، وحرام مطلقا، وهو ما كان بالصوت واألقوال القبيحة، وجائز عند 



مشتملة على ما يندب فعله مع أهل امليت " خامتة  "املوت ال بعده وهو ما كان بالصوت من غري قول قبيح معه
تعزيتهم ومحلهم على الصرب وعلى الرضى مبصيبتهم ملا فيه من الرب وإظهار احملبة ألهل امليت حىت قال ابن : منها
: ، وجاء"أن اهللا يلبس الذي عزى مصابا لباس التقوى"إن التعزية سنة وقد جاء فيها ثواب كثري، فقد روي : رشد

أعظم اهللا أجرك، وأحسن اهللا عزاءك، : وصفتها أن يقول املعزي للمصاب ٢"زى مصابا فله أجر مثل أجرهمن ع"
إن هللا ما أخذ وله ما أبقى، ولكل أجل مسمى وكل : "وغفر مليتك، وعزى صلى اهللا عليه وسلم امرأة يف أبيها فقال
لتعزية قبل الدفن وبعده وعند القرب وكوهنا وتكون ا ٣" إليه راجعون، واحتسيب واصربي فإن الصرب عند أول صدمة

يف املنزل وبعد الدفن أحسن، وال فرق يف امليت بني الصغري والكبري، وال بني احلر والعبد، وال يف املعزى بفتح الزاي 
أهلمك اهللا : بني كونه ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا حيث كان جارا فيعزى الكافر بالكافر حلق اجلوار ويقال له

صرب وعوضك خريا منه، إال الشابة والذي ال مييز فال يعزيان، ويعزى الشخص يف كل من يتأثر بفقده أما أو ال
أنه يستحب أن يصنع : غريها على املعتمد، وتنتهي التعزية إىل ثالثة أيام إال أن يكون املعزي أو املعزى غائباومنها 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألهله حني جاء "وي هلم طعام أو يبعث إىل حملهم الشتغاهلم مبيتهم، فقد ر
  اصنعوا آلل جعفر طعاما: "نعي جعفر بن أيب طالب

  ـــــــ
، "١٢٨٨"، حديث -أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يعذب : صحيح ١

أخرجه الترمذي، : ضعيف ٢"٩٢٧"حديث  ومسلم بنحوه، كتاب اجلنائز، باب امليت يعذب ببكاء أهله عليه،
، :وانظر" ١٦٠٢"وابن ماجه، حديث " ١٠٧٣"كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف أجر من عزى مصابا، حديث 

يعذب : "أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: صحيح ٣"٥٦٩٦"حديث 
وأبو داود، حديث " ٩٢٣"اب البكاء على امليت، حديث ومسلم، كتاب اجلنائز، ب" ١٢٨٤"، حديث ..."امليت

". ٢١٨٢٤"، حديث "٥/٢٠٤"، وأمحد "١٥٨٨"، وابن ماجه، حديث "١٨٦٨"، والنسائي، حديث "٣١٢٥"
، ومسلم، كتاب "٧١٥٤"وأخرجه البخاري، كتاب األحكام، باب ما ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديث 

  ".٣١٢٤"، وأبو داود، حديث "٩٢٦"صيبة عند الصدمة األوىل، حديث اجلنائز، باب يف الصرب على امل

ملا فيه من إظهار احملبة واالعتناء، وأما ما يصنعه أقارب امليت من الطعام " وابعثوا به إليهم فقد جاءهم ما يشغلهم
ك فيكره، وال ينبغي ومجع الناس عليه فإن كان لقراءة قرآن وحنوها مما يرجى خريه للميت فال بأس به، وأما لغري ذل

ألحد األكل منه إال أن يكون الذي صنعه من الورثة بالغا رشيدا فال حرج يف األكل منه، وأما لو كان امليت أوصى 
بفعله عند موته فإنه يكون يف ثلثه وجيب تنفيذه عمال بفرضه، وأما عقر البهائم وذحبهم على القرب ومحل اخلبز 

" ال عقر يف اإلسالم: "دع املكروهة ومن فعل اجلاهلية لقوله صلى اهللا عليه وسلمويسمونه بعشاء القرب فإنه من الب
وألدائه إىل الرياء والسمعة، واملطلوب يف فعل القرب اإلخفاء، والصواب يف فعل هذا التصدق به يف املنزل حيث  ١

حملتضر شرع يف الكالم سلم من قصد املباهاة، هذا ملخص كالم احلطاب يف شرح خليلوملا فرغ من الكالم على ا
واجب حبيث مينع الزيادة والنقص عنه " حد"أي الذي يطلب تغسيله " وليس يف غسل امليت: "عليه بعد موته بقوله

من القذر ويعم جسده باملاء، ونفي احلد الواجب ال ينايف ندب التحديد " ينقى"املطلوب أن " ولكن: "بقرينة قوله
لب تغسيله احترازا عن شهيد املعترك وعن الكافر وعن السقط وعن من فقد الذي يط: بالوتر كما يأيت، وقولنا

أكثره فإنه ال يغسل واحد منهم بل حيرم تغسيل الكافر وشهيد احلرب، ويكره تغسيل السقط ومن غاب أكثره، 
للغسل  ويكفي يف وجوب الغسل اإلسالم احلكمي فيدخل احملكوم بإسالمه تبعا إلسالم صاحبه أو أبيه، واحلاصل أن



استقرار احلياة وعدم الشهادة يف احلرب ووجود كل امليت أو جله وإسالمه ولو حكما كنية إسالم سيدي : شروطا
اجملوسي أي اجملوسي غري املميز وإن كان جيرب على اإلسالم إال أنه إن مات قبل اجلرب فال يغسل وال يصلى عليه حىت 

رير عبق على املختصر، وهذا التفصيل جار يف سيدي، اجملوسي وأبيه حيصل منه اإلسالم بالفعل، هذا ما يدل عليه تق
مطلق فإن مل حيصل اإلنقاء بالسابعة فال " مباء"ثالثا أو مخسا أو سبع غسالت " يغسل وترا"يستحب أن " و. "معا

املصنف بأنه إيتار النتهاء ندب اإليتار بالسبع، وإمنا يطلب اإلنقاء، وتقدم اجلواب عن اعتراض بعض الشراح كالم 
ويغسل وترا بأن املراد نفي التحديد يف الزيادة على تعميم اجلسد وهو الواجب، فال : كيف ينفي التحديد مث يقول

  ينايف أن الوتر ال يتجاوز السبع، أو أن الغسل الوتر ال
  ـــــــ

صحيح : "نظروا" ٣٢٢٢"أخرجه أبو داود، كتاب اجلنائز، باب كراهية الذبح عند القرب، حديث : صحيح ١
  ".٧٥٣٥اجلامع 

حيد بثالث بل جيوز أن يكون مخسا أو سبعا، وسيأيت يف باب مجل حكم الغسل قبل الوجوب وقبل السنيةقال خليل 
وغسل كاجلنابة تعبدا بال نية فصفته كصفة غسل اجلنابة اإلجزاء كاإلجزاء والكمال : مشريا إىل صفته بقوله 

من التكرار، وال يكرر وضوءه على الراجح، فيبدأ بغسل يدي امليت أوال مث كالكمال إال ما خيتص به غسل امليت 
يزيل األذى إن كان مث يوضئه مرة مرة، ويثلث رأسه، مث يفيض املاء على شقه األمين مث على األيسر، وال حيتاج إىل 

لصالة فحسن، وبني وإن وضئ وضوء ا: نية وإن كان تعبدا؛ ألنه يف الغري، وسيشري املصنفإىل صفة وضوئه بقوله
خليل أن املعتمد القول بوجوب غسله؛ ألنه صدر به حيث قال يف وجوب غسل امليت مبطهر ولو بزمزم وعلى 

وتالزما أي الغسل والصالة، ومعلوم أن : الوجوب األكثر، وإذا تعذر املاء جيب تيممه حىت يصلى عليهقال خليل 
يستحب بعد غسل امليت باملاء القراح أن يغسل مرة " و. "مالهالتيمم يقوم مقام الغسل عند تعذر املاء أو استع

وللغسل سدر وصفته أن يطحن ويذاب باملاء مث يعرك به بدن : وهو ورق النبققال خليل " سدر"أخرى مباء مع 
امليت ويدلك به، وال يقال يلزم على إذابته يف املاء إضافته ملا عرفت من أن الغسل الواجب حصل باملاء القراح 

هذه الغسلة للنظافة، ولذلك لو مل يوجد السدر فالصابون وحنوه؛ ألن هذه الزيادة للنظافة فال يشترط أن يكون و
فاحلاصل أن الغسلة األوىل تكون باملاء القراح " األخرية كافورا"الغسلة " جيعل يف"يستحب للغاسل أن " و"مطلقا

تنظيف، والثالثة باملاء والكافور للتطييب ألمره عليه الصالة للتطهري الواجب أو املسنون، والثانية باملاء والسدر لل
والسالم بذلك؛ ألنه يشد جسد امليت وحيفظه عن مسارعة الفساد، وتقدم أن املشهور كونه حملض التعبد، وقيل 
ملالئكة معلل باالستعداد لسؤال امللكني، وأيضا ورد أن آدم عليه السالم ملا تويف أيت حبنوط وكفن من اجلنة ونزلت ا

فغسلته وكفنته يف وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى عليه وصلت املالئكة خلفه ودفنوه يف حلد 
" و. "اصنع هكذا بوالدك وإخوتك فإهنا سنتكم: ونصبوا عليه اللنب وابنه شيث حاضر معهم، فلما فرغوا قالوا له

وستر الغاسل من سرته لركبته عنه وعن غريه : قال خليل" عورته"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل " تستر"جيب أن 
من األجانب عند جتريده للتغسيل، وحمل الوجوب إذا كان الغاسل غري سيد وغري زوج وإال ندب فقط، واألصل 

  يف

وصفة سترها أن تلف خرقة ويضعها  ١" ال ينظر لفخذ حي وال ميت: "ذلك قوله صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم
مث جيعل ثوبا آخر بدبره، وأما غسل املرأة للمرأة فإهنا تستر من سرهتا إىل ركبتها، وال يطلع على املغسول على قبله 



واملعىن أنه يكره للغاسل " أظفاره وال حيلق له شعر"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل " وال تقلم. "غري غاسله واملعني له
للمريض فعل ذلك إذا قصد به املوت على تلك احلالة، ال إن  قلم أظافر امليت وكذلك حلق شعر رأسه، وكذا يكره

وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن : قصد به اإلراحة بإزالة حنو الظفر والشعر كراهةقال خليل 
قة فعل على جهة الندب؛ ألن هذه األجزاء ال جتب مواراهتا، وكذا يكره أن تنقى قروحه وإمنا يزال ما سال منها خبر

أي امليت قبل الشروع " يعصر بطنه"يستحب للغاسل أن " و. "أو حنوها ولو كان السائل دون درهم قصدا للنظافة
. خمافة أن خيرج منه شيء حال الغسل أو بعده مما ليس بصدد اخلروج وفيه أذية للميت" عصرا رفيقا"يف بيان غسله 

بالبناء للمفعول ونائب الفاعل " وإن وضئ: "لكامل بقولهمث شرع يف بيان صفة الغسل املطلوبة للميت على الوجه ا
غري ضروري الذكر مع قوله فحسن، واملعىن أنه " وضوء الصالة فحسن وليس بواجب"ضمري عائد على امليت 

: يندب للغاسل توضئة امليت بعد إزالة األذى مثل ما يندب للجنب عند إرادة غسله للجنابة املشار إليه بقول خليل
ا بإزالة األذى، مث أعضاء وضوئه كاملة مرة، فيبدأ بغسل يدي امليت مث يزيل األذى مث يوضئه ويتفقد وندب ندب

توضئة وتعهد أسنانه وأنفه خبرقة : أسنانه وأنفه خبرقة مبلولة إلزالة ما يكره رحيه ومييل رأسه عند املضمضةقال خليل 
أي يضجع على جنبه األيسر حال التغسيل " سل أحسنجلنبه يف الغ"امليت " يقلب"أن " و. "وإمالة رأسه ملضمضة

ليبدأ بغسل امليامن قبل املياسر، وال يقلبه على ظهره وال بطنه؛ ألن يف ذلك تشويها له، وأشار إىل مقابل األحسن، 
أي جائز، فقوله أحسن أي من إجالسه أو قلبه على " فذلك واسع"أي امليت حال غسله " وإن أجلس: "بقوله

ما يفعله الغاسل من وقوفه على الدكة وجيعل امليت بني رجليه فذلك مكروه، بل املطلوب وقوفه ظهره، وأما 
بقي من مستحبات الغسل جتريد " تتمة. "باألرض ويضجع امليت على جنبه األيسر مث يقلبه على األمين كما قدمنا

للغاسل، وليس من سننه استقبال  امليت من ثيابه اليت مات فيها إال ساتر عورته ووضعه على مرتفع؛ ألنه أمكن
  القبلة به، ومن املستحبات وضع ما له رائحة طيبة عنده حال التغسيل، ومن املستحبات اشتغال الغاسل حال

  ـــــــ
  .مل أقف عليه ١

التغسيل بالتفكر واالعتبار، وإذا حصل من امليت بعد تغسيله ما لو حصل من احلي ألبطل غسله مل يبطله وإمنا 
ومل يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت النجاسة اليت خرجت منه يف الصورتينوملا : ن إعادة غسلهقال خليلينظف دو

فرغ من الكالم على الغسل شرع يف الكالم على من هو أحق بالتغسيل مع أنه كان األنسب تقدمي الكالم عليه قبل 
أن احلي من : واملعىن" من غري ضرورةأحد الزوجني صاحبه "أي تغسيل " وال بأس بغسل: "الكالم على الغسل فقال

أحد الزوجني يقدم يف تغسيل صاحبه بالقضاء على أقارب امليت وعلى من أوصاه امليت أيضا، ويندب له القيام 
بأخذ حقه، فال بأس هنا ملا هو خري من غريه إال أن يكون احلي حمرما فينهى عن التغسيل على جهة الكراهة، فإن 

وقدم الزوجان إن صح : راد بالزوجني الصحيحي النكاح ولو بفوات الفاسدقال خليلفعل أهدى إن أمذى، وامل
النكاح إال أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذن سيده أو قبل بناء أو بأحدمها عيب أو وضعت بعد موته، 

منها فلهما التغسل  واألحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غريه ال مطلقة ولو رجعيا، خبالف املوىل منها واملظاهر
بالقضاء لقيام السبب، والكتابية تغسل زوجها املسلم حبضرة مسلم عارف بصفة الغسل خبالف العكس، والدليل 

على ما ذكر أن أمساء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر وهو أمري املؤمنني، وأن أبا موسى األشعري غسلته 
اء على أمساء املذكورة وهي تغسلها، وما هذا إال لثبوت زوجته، وأوصت فاطمة عليا أن يغسلها، فكان يصب امل

لو مات الزوج وتعددت زوجاته وطلنب التغسيل ال نص فيمن تقدم منهن، : األول " تنبيهات " حق احلي يف التغسيل



الظاهر القرعة وأول الظاهر اشتراك اجلميع يف املباشرة الستواء اجلميع يف : وقال شيخ مشاخينا األجهوري
حقاق، والقرعة إمنا تكون عند تعذر االشتراك يف الفعل، وينبغي أن جيزي مثل ذلك يف كل حمل يتعدد فيه االست

نص املصنف كخليل على تقدمي أحد الزوجني يف تغسيل صاحبه : املستحق املستوي يف املرتبة لغريه وحررهالثاين 
ن كان احلي الزوج فإنه يقدم يف إنزال زوجته إ: وسكتا عما لو طلبا احلي إنزال صاحبه القرب وبينه غريمها فقال

والزوج أحق : قال ابن عرفة. قربها على أوليائها بالقضاء، وأما الزوجة فال تقدم يف إنزال زوجها بل احلق ألوليائه
  .بإدخال زوجته قربها، فإن مل يكن فأقرب حمارمها، فإن مل يكونوا فقيل النساء، وقيل أهل الفضل

وإباحة الوطء للموت برق تبيح : ويف حكم الزوجني السيد مع أمته وأم ولدهقال خليل: توضيحقال يف ال: الثالث 
خبالف املكاتبة واملبعضة واملعتقة ألجل واملشتركة فال حيل للحي منها تغسيله حلرمة االستمتاع : الغسل من اجلانبني

هلا بالتقدمي على أولياء سيدها اتفاقا مث شرع هبن، وتقدمي السيد على أولياء األمة بالقضاء، خبالف األمة فال يقضى 
ال "أو يف احلضر وال زوج هلا وال سيد و" متوت يف السفر"املسلمة " واملرأة: "يف حكم من ال زوج له وال سيد بقوله

فلييمم "ال بالنسب وال بالرضاع وال بالصهر " من الرجال"هلا " وال ذو حمرم"ال أقارب وال أجانب " نساء معها
أي كوعيها ويدخلهما يف املسح؛ ألهنما كالكفني ليسا بعورة يباح النظر هلما لغري " وجهها وكفيها"أجنيب " رجل

لو كان "أما " و"شهوة، وأما غري الوجه والكفني فإنه عورة ال حيل لألجنيب النظر إليه، من األجنبية فضال عن ملسه
بشرط أشار إليه " وجهه ويديه إىل املرفقني"ألجانب ا" ييمم النساء"يف حال سفر أو حضر لوجب أن " امليت رجال

امرأة من حمارمه "أي حضرت " وال امرأة من حمارمه فإن كانت"ولو أجنبيا " إن مل يكن معهن رجل يغسله: "بقوله
من سرته إىل ركبته؛ ألهنا تنظر منه ما ينظره الرجل من مثله وهو ما عدا ما بني السرة " غسلته وسترت عورته

يقدم أحد الزوجني مث : ، وقيل تستر مجيع جسده وكذا لو كان معهن رجل يغسله، قال خليل بعد قولهوالركبة
أقرب أوليائه مث أجنيب مث امرأة حمرم، وهل يستره أو عورته تأويالن فيقدم ابن امليت مث ابنه مث أبوه مث أخوه مث ابنه مث 

بغي عند مشاحة املتساويني يف املرتبة االجتماع من غري جده مث عمه مث ابنه والشقيق وعاصب النسب على غريه، وين
قرعة كما قدمنا، فإن مل يوجد قريب فالرجل األجنيب املسلم أو الذمي لكن حبضرة مسلم عارف بصفة الغسل حيث 
جة مل يرض بالتغسيل أو ال قدرة له عليه، فإن مل يوجد أحد من الرجال فاملرأة احملرم ولو بالصهارة كأم زوجته أو زو

  ابنه، ويقدم حمرم الرضاع على حمرم الصهارة عند التنازع،
ما الفرق بني الرجل واملرأة حيث جاز هلا أن تيمم الرجل األجنيب إىل مرفقيه وال جيوز له أن ييممها إال : فإن قيل 

طراف كما لكوعيها مع شدة ميل النساء إىل الرجال؟ فاجلواب أن عورة األجنيب مع األجنبية ما عدا الوجه واأل
" تنبيه " قدمنا يف مبحث العورة، وأيضا شدة حياء املرأة دون الرجل وال سيما إذا مات الرجل يضعف األنثى إليه

اعلم أن الترتيب الذي ذكرناه بني األقارب كما جيري يف الغسل جيري يف الصالة والنكاح، ويقضى به عند التنازع 
  ملتساويني منبني من يتقدم ومن يتأخر عنه ملا عرفت بني ا

االجتماع يف املباشرة عند اإلمكان، واعلم أيضا أن املرأة إذا غسلت حمرمها ال تباشر بيدها ما جيب عليها ستره وهو 
عورته فقط أو مجيع اجلسد بل جتعل على يدها خرقة، خبالف ما ال جيب عليها ستره وهو بقية اجلسد على أحد 

: واملرأة متوت وال نساء معها وال حمرم بقوله: شار إىل مفهوم قوله فيما تقدمالتأويلني فال حرج عليها يف مباشرته، وأ
غسلها من فوق ثوب يستر "ولو بالصهر " ذو حمرم"املذكورة وهي اليت ال نساء معها رجل " ولو كان مع امليتة"

لثوب ال إىل جسدها، بأن جيعله الغاسل بينه وبني املرأة من السقف إىل أسفل حبيث يصري نظره إىل ا" مجيع جسدها



ويصل املاء من خلف الثوب وجيعل خرقة على يده غليظة، فكما ال ينظر إىل جسدها ال يباشره بيده، وإياك أن تفهم 
أن معىن ستر جسدها جعل الثوب على جسدها، واحلاصل أنه جيوز للمحرم مباشرة مجيع جسد املرأة احملرم بعد 

وبعد جعل خرقة غليظة على يده، وأنه جيوز للمرأة إذا غسلت حمرمها  تعليق الثوب املانع من نظره إىل جسدها،
الذكر مباشرة مجيع جسده حيث لفت على يدها خرقة كثيفة، وأما من غري خرقة فال جيوز هلا مباشرة ما جيب عليها 

از هلا مباشرة ستره وهو العورة فقط أو مجيع اجلسد على أحد التأويلني يف كالم خليلوأما لو غسلت امرأة امرأة جل
مجيع جسدها ولو بغري حائل، والدليل على ما ذكره املصنف ما رواه أبو داود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غريها أو الرجل مع النساء ليس معهن رجل غريه فإهنما ييممان : "قال
األجنيب للمرفقني والرجل إمنا ييممها إىل كوعيها، وظاهر كالم املصنف أن وتقدم أن املرأة تيمم الرجل ١" ويدفنان

وانظر كيف جاز للرجل واملرأة األجنبيني ملس : كال إذا ميم غريه ميس وجهه، وتوقف فيه ابن عبد السالم حيث قال
يضعها على التراب، حيمل على أن جيعل على يده خرقة و: وجه اآلخر بيده مع أنه ال جيوز يف حالة احلياةفإن قلت

ميكن اجلواب بأنه ال بد من وضع اخلرقة وال : لو كان كذلك ملا اقتصر يف التيمم على الكوعني ا هـ، وأقول: قلت
يلزم ما ادعاه؛ ألن األصل عدم اجلواز، وإمنا جاز ما ذكر مع اخلرقة للضرورة وال حموج إىل جماوزة كوعي املرأة؛ 

تكلم املصنف على حكم األنثى احملققة : األول " تنبيهات " احملرم بفعل سنة وتأملهألن ما عدامها سنة، وال يستباح 
وعلى الذكر احملقق وسكت عن اخلنثى املشكل ميوت وال حمرم له من الذكور واإلناث إال سيد ذكر، واحلكم أنه 

  ملال واليشتري له جارية من ماله تغسله، فإن مل يكن له مال فمن بيت املال، مث ترجع إىل بيت ا
  ـــــــ

  .مل أقف عليه ١

تورث، فإن مل يوجد بيت مال أو ال وصول إليه فإنه ييمم ويدفن، وينبغي إذا ميمه رجل أن ييممه إىل كوعيه 
لو ميمن النساء امليت الذكر مث جاء رجل : احتياطا، وإن ميمته امرأة ميمته إىل مرفقيه باألوىل من الرجل احملققالثاين 

شروع يف الصالة غسله وصلى عليه والنساء خلفه، وإن كان بعد الشروع يف الصالة مل يبطل فإن كان قبل ال
لو ميم امليت لعدم املاء مث وجد املاء بعد التيمم قال : تيممه، هذا ما ارتضاه شيخ مشاخينا األجهوريالثالث 

وإال فال ولو كان مع : قولهإن كان قبل الدخول يف الصالة غسل قوال واحدا وإال فال ا هـ، وظاهر : الطخيخي
وبوجود املاء قبل الصالة ال : النسيان وهو خمالف لصالة الفرض العيين املشار إليه بقول خليل يف مبطالت التيمم

لو تعذر : فيها إال ناسيه إال أن يفرق باحنطاط رتبة أمر صالة اجلنازة مع طلب اإلسراع بدفن األموات وحررهالرابع 
ن من غري صالة على ظاهر قول خليل وتالزما وارتضاه األجهوري، وقال شيخ شيخنا اللقاين التغسيل والتيمم يدف

بالصالة عليه، وأجاب عن خليل بأن مراده تالزما أي غالبا، وأما لو صلى عليه من غري تغسيل مع تيسر الغسل بل 
ويصلى عليه حيث مل خيش  أحدمها خيرج ويغسل: لسهو وحنوه فإنه يغسل ويصلى عليه إال أن يدفن ففيه قوالن

تغريه وهو املشهور كما يف عبق، والثاين يفوت تغسيله بتمام دفنه كما لو دفن بغري صالة، إال أن هذا يصلى على 
وال يصلى على قربه إال أن يدفن بغريهاوملا فرغ من الكالم على الغسل وعلى من هو أحق به، : قربه لقول خليل

الذي جيب تغسيله املتقدم بيانه " ويستحب أن يكفن امليت: "يكفن فيه امليت بقولهشرع يف الكالم على التكفني وما 
القميص والعمامة للرجل واخلمار للمرأة واألزرة فهذه ثالثة : وهي" ثالثة أثواب"من الثياب وأقل مراتبه " يف وتر"

لواحد وإن كانا شفعا لزيادة وأقل مراتب الوتر ثالثة؛ ألن االثنني أفضل من ا: واألفضل يف الواحد ولذلك قلنا
وهي القميص والعمامة واخلمار " أو مخسة. "الستر، والثالثة أفضل من األربعة ملا يف الثالثة من الستر والوترية



واألزرة ولفافتان يدرج فيهما امليت وجتعل العليا أوسع من السفلى، واخلمسة أفضل من الستة وال يزاد الرجل على 
بضم اهلمزة " وما جعل له من أزره. "بالنسبة للمرأة فيزاد هلا على اخلمس السابقة لفافتان" أو سبعة: "مخس فقوله

" حمسوب يف عدد األثواب الوتر"املذكور من الثالثة " فذلك"للرجل " قميص وعمامة"من " و. "وكسرها ما يتزر به
  وما جعل له إخل أن حنو اخلرق والعصائب اليت: وفهم من قول املصنف

وقد : "لوجه والوسط وغريمها ال حيسب شيء منها من السبع، واستدل على استحباب إيتار الكفن بقولهتشد على ا
أي لف " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب بيض سحولية أدرج"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل " كفن

أن تبسط الوافية أوال وجيعل عليها احلنوط  وصفة اإلدراج" صلى اهللا عليه وسلم"مصدر مؤكد لعامله " فيها إدراجا"
مث جتعل اليت تليها يف القصر عليها وجيعل عليها احلنوط مث يوضع امليت عليها بعدما جيفف خبرقة، فإذا وضع على 

يقلب أوال الذي من ناحية اليسار وخياط : يقلب عليه الذي من ناحية اليمىن، وقال أشهب: ذلك فقال ابن القاسم
يسقط عنه وال حيتاج إىل ذلك على قول ابن القاسم، وهذا إشارة إىل أن ما يف الصحيحني وغريمها من عليه لئال 

كفن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب ميانية بيض سحولية من : "حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت
ص وال عمامة فحمله الشافعي على ليس فيها قمي: واختلف العلماء يف قوهلا ١"كرسف ليس فيها قميص وال عمامة
فيسن للرجل ثالثة أثواب خاصة ليس فيها قميص وال عمامة، ومحله أبو : أن ذلك ليس مبوجود يف الكفن وقال

حنيفة ومالك على أنه ليس مبعدود بل حيتمل أن تكون الثالثة أثواب زيادة على القميص والعمامة فنقل عنهما 
سحولية بفتح السني وضمها فعلى الفتح النسبة إىل السحول وهو القصار الذي استحباب زيادة القميص والعمامة و

يسحلها أي يقصرها ويغسلها، وحيتمل أن تكون النسبة إىل سحولة القرية املعروفة باليمن، وعلى الضم فهو مجع 
كما أن  سحل وهو الثوب األبيض النقي وال يكون إال من قطن، والذي يظهر من احلديث أن املراد املضموم،

الظاهر أنه مل يبق عليه الثوب الذي غسل فيه، وملا كان يتوهم من ظاهر احلديث أن االقتصار على الثالثة أثواب 
أي يوضع على رأسه عمامة، كما " ويعمم"أي يلبس قميصا " أن يقمص امليت"أي يندب " وال بأس: "أفضل قال

أي يطيب امليت مبسك أو غريه وإن حمرما ومعتدة " ن حينطأ"أي يندب " وينبغي"يندب ختمري رأس املرأة كما قدمنا 
كعينيه وأنفه " جسده"منافذ " بني أكفانه ويف"بفتح احلاء وهو ما يتطيب به " حيمل احلنوط"أن " و. "وال يتولياه

يف مواضع "جيعل " و. "وأذنيه بأن يدر منه على قطن ويلصق على عينيه ويف أذنيه وعلى خمرجه من غري إدخال
كاجلبهة واليدين والركبتني وحنوها، مث يلف الكفن عليه بعد تبخريه بنحو العود ويربط الكفن من عند " جود منهالس

ــــــ   رأسه ورجليه، وقيل خياط وحيل عند الدفـن
ومسلم، كتاب اجلنائز، " ١٢٦٤"الثياب البيض للكفن، حديث : أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب: صحيح ١

  ".٩٤١"يت، حديث باب يف كفن امل

مل يبني املصنف حكم التكفني وال القدر الواجب وإن نص على ندب إيتاره، ونص عليه خليل : األوىل " تتمات " 
وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خالف والراجح األول وهو ستر مجيع اجلسد : بقوله

ا قوال واحدا، وأما التكفني وهو إدراج امليت يف الكفن واخلالف يف الذكر، وأما املرأة فيجب ستر مجيع جسده
مل يبني املصنف هنا من يلزمه تكفني امليت ومؤن جتهيزه، وسيأيت يف آخر : فواجب اتفاقا كمواراته يف الترابالثانية 

 وهو على املنفق بقرابة أو رق ال زوجية: الكتاب أن ذلك من رأس املال وليس على إطالقه، ولذلك قال خليل
األفضل يف : والفقري من بيت املال وإال فعلى املسلمني وهذا بالنسبة ملن ال مال له، وإال فمن ماله ولو صغرياالثالثة 



الكفن البياض ملوافقة كفنه صلى اهللا عليه وسلم وجيوز بامللبوس حيث كان طاهرا ساترا لقول الصديق رضي اهللا 
ويكره التكفني يف احلرير ولو للرجال يف حال االختيار، كما يكره احلي أوىل باجلديد إنه للمهنة والصديد، : عنه

التكفني بالنجس أو املتنجس أو األسود أو األزرق، خبالف املصبوغ مبا فيه طيب كاملزعفر واملورس وهذا يف غري 
كر الضرورة، وأما عندها فيجوز التكفني يف كل ساتر ولو جنسا أو حشيشامث أشار إىل بعض شروط التغسيل بذ

ملا قدمنا من أن شرط التغسيل أن ال يكون امليت شهيد حربقال " يف املعترك"بقتله " وال يغسل الشهيد: "ضده بقوله
وال يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد اإلسالم أو مل يقاتل وإن أجنب على األحسنواملراد أنه حيرم تغسيله : خليل

ا املسلمون العدو أو عكسه، سواء قاتل أو مل يقاتل بأن كان غافال سواء قاتل إلعالء كلمة اهللا أو للغنيمة، سواء غز
حىت قتله العدو، أو قتله مسلم بظنه كافرا، أو داسته اخليل، أو رجع بسيفه عليه، أو سقط عن دابته، أو محل على 

الصالة  لقول خليل وتالزما؛ وألن" ال يصلى عليه"كما ال يغسل " و. "العدو فتردى يف بئر، راجع شراح خليل
شفاعة ألصحاب الذنوب والشهيد مستغن عنها لرفع درجته وكثرة ثوابه، والدليل على عدم طلب تغسيله قوله 

زملوهم يف ثياهبم بكلومهم ودمائهم فإين قد شهدت عليهم وقدموا أكثرهم : "صلى اهللا عليه وسلم يف قتلى أحد
  زملوهم بدمائهم فإنه ليس من كلم: "ويف رواية ١" قرآنا
  ـــــــ
  ".٣/١٦٨"اإلرواء : وانظر" ٢٣٧٩"حديث " ٥/٤٣١"أخرجه أمحد : صحيح ١

مل غسلت األنبياء وصلي : فإن قيل ١" ويكلم يف اهللا إال هو يأيت يوم القيامة يدمى لونه لون الدم ورحيه ريح املسك
ة، أال ترى أن أن حرمة غسل الشهداء مزية وهي ال تقضي األفضلي: عليهم وهم أكمل من الشهداء؟ فاجلواب

الشيطان إذا مسع املؤذن أدبر وله ضراط، وإذا شرع الشخص يف الصالة يقبل عليه ويوسوس له، مع أن الصالة 
أعظم من األذان، وأيضا الشهيد إمنا حذر من تغسيله استبقاء للدم ليشهد له يوم القيامة، وال يرد على حرمة تغسيل 

تله كافر مع أنه غسل وصلي عليه؛ ألن قاتل عمر رضي اهللا عنه غري الشهداء أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ق
يف املعترك عن شهيد اآلخرة كالغريق واملبطون : واحترز املصنف بقوله. حريب بل رقيق نصراين يلزم قاتله قيمته

 والغريب وحنوهم من شهداء اآلخرة فإهنم يغسلون ويصلى عليهم، ومسي الشهيد شهيدا؛ ألن روحه شهدت دار
السالم ودخلتها قبل يوم القيامة، خبالف روح غريه ال تدخل اجلنة إال بعد دخول صاحبها وهو بعد القيامة 

جيب أن " و. "والصراط؛ وألن اهللا ومالئكته يشهدون له باجلنة، وتقدم أن كال من شهيد احلرب واآلخرة ال يسأل
وقلنسوة ومنطقة قل مثنها وخامت قل فصه ال درع  ودفن بثيابه إن سترته وإال زيد خبف: قال خليل" يدفن بثيابه"

؛ ألن "يصلى على قاتل نفسه"جيب أن " و" "زملوهم يف ثياهبم بكلومهم: "وسالح لقوله صلى اهللا عليه وسلم
يصلى على من قتله اإلمام يف "كذا جيب أن " و. "عصيانه بقتل نفسه ال يسقط طلب الصالة عليه ما دام مسلما

لقتله مكافئا له للحكم بإسالم اجلميع، " قود"قتله يف " أو. "جم أو حرابة أو ترك صالة كسالموجب للقتل كر" حد
وأشار إىل أن الذي ٢"أي وحممد رسول اهللا" ال إله إال اهللا: صلوا على من قال: "وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

أي من ذكر من قاتل نفسه " عليه وال يصلي: "يباشر الصالة على أرباب املعاصي غري أهل الفضل والصالح بقوله
وصالة فاضل على بدعي : وال غريه من أهل الفضل واملراد يكرهقال خليل عاطفا على املكروه" اإلمام"وما بعده 

أو مظهر كبرية، واإلمام على من حده القتل حبد أو قتل وإن تواله الناس دونه وإن مات قبله فتردد، وقال يف 
تدعة وال تعاد مرضاهم وال تشهد جنائزهم أدبا هلم، فإن خيف ضيعتهم غسلوا وكفنوا وال يصلى على املب: املدونة

  وصلى عليهم غري أهل الفضل، وإمنا أفرد اإلمام بالذكر مع عدم قصر الكراهة عليه للرد



  ـــــــ
ع صحيح اجلام: "وانظر" ٢٠٠٢"صحيح أخرجه النسائي، كتاب اجلنائز، باب مواراة الشهيد يف دمه، حديث  ١

" ٣"حديث " ٢/٥٦"والدراقطين " ١٣٦٢٢"حديث " ١٢/٤٤٧"أخرجه الطرباين يف الكبري : ضعيف ٢"٣٥٧٣
  ".٣٤٨٣ضعيف اجلامع : "وانظر

على ابن عبد احلكم يف قوله جبواز صالة اإلمام على امليت بالرجم حمتجا بأنه صلى اهللا عليه وسلم صلى على ماعز 
والسالم مل يصل على من ذكر على الصحيح، ومقتضى كالم املصنف أن من  والغامدية، ورد عليه بأنه عليه الصالة

قتل يف تعزير أو يف حد غري القتل ال تكره صالة اإلمام وال من يف حكمه عليه وهو كذلك حيث مل يكن مشتهرا 
ن ذكر، وإال باملعاصي، وحمل الكراهة من اإلمام ومن أحلق به ما مل يترتب على عدم صالهتم ترك الصالة مجلة على م

: وجبت صالته حىت الفاضل لوجوب صالة اجلنازة على كل حمكوم له باإلسالمثم شرع يف بعض املكروهات بقوله
بكسر امليم األوىل وفتحها، واملراد أنه يكره اتباع امليت بالشيء الذي يوضع فيه اجلمر " وال يتبع امليت مبجمر"

ال يتبع امليت بصوت : "وإتباعه بنار واألصل يف ذلك خرب: قال خليلاملعروف عندنا باملبخرة؛ ألنه من فعل النصارى
واملشي أمام : "فإن كان فيه طيب فكراهة ثانية، وهذه املسألة زائدة عن الترمجة، وكذا قوله: قال أبو احلسن" وال نار
اهللا عليه وسلم كان  أن النيب صلى: "من املشي خلفها ملا روي" أفضل"يف حال الذهاب إىل الصالة والدفن " اجلنازة

واخللفاء بعده؛ وألنه شافع وحق الشافع أن يتقدم، فاملاشي أمامها حمصل لفضيلتني املشي  ١" ميشي أمام اجلنازة
والتقدم، ويكره الركوب إال بعد الدفن فال بأس به، وهذا الذي ذكره املصنف يف حق الرجال املاشني، وأما النساء 

ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر، راكب وامرأة، وإمنا : تأخرقال خليلوالراكبون فاملندوب يف حقهم ال
وندب . ٢" أسرعوا جبنائزكم فإمنا هو خري تقدموهنم إليه وشر تضعونه عن رقابكم: "استحب اإلسراع باجلنازة خلرب

؛ "املشي جبنائزكم عليكم بالسكينة عليكم بالقصد يف: "اإلسراع ال ينايف ما روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال
  ألن املراد باإلسراع ما فوق املشي املعتاد دون اخلبب وهذا هو املراد بالقصدـــــــ

، "١٠٠٧"والترمذي، حديث " ٣١٧٩"أبو داود، كتاب اجلنائز، باب املشي أمام اجلنازة، حديث : صحيح ١
 ٢"١٤٨٢"ح ابن ماجه وصححه األلباين يف صحي" ١٤٨٢"، وابن ماجه، حديث "١٩٤٤"والنسائي، حديث 

" ٢/٢٤٠"، وأمحد "٥٧٦"حديث " ١/٢٤٣"أخرجه بلفظ املؤلف موقوفا من قول أيب هريرة مالك يف املوطأ 
  .وله حكم الرفع" ٧٢٦٥"حديث 

الذي يطلب منه اخلروج لتشييع اجلنائز والصالة عليها هم الرجال والقواعد من النساء من غري فرق بني ": تنبيه"
ا النساء املخشيات الفتنة فال حيل خروجهن ولو جلنازة ولد أو زوج، وأما الشابة غري املخشية قريب وأجنيب، وأم

فتخرج جلنازة من يشق عليها فقده كابنها وزوجها وأخيها ويكره لغريهثم شرع يف بيان صفة وضع امليت يف قربه 
هه إىل القبلة؛ ألهنا أشرف اجلهات، ووج" يف قربه على شقه األمين"أي يضجع " جيعل امليت"يستحب أن " و: "بقوله

وحتل عقد كفنه، ومتد يده اليمىن على جسده، ويعدل رأسه بالتراب ورجاله برفق، وجيعل التراب خلفه وأمامه لئال 
وضجع فيه على : قال العالمة خليل. ينقلب، فإن مل ميكن وضعه على جنبه األمين فعلى ظهره مستقبل القبلة بوجهه

إن خولف باحلضرة، وال مفهوم لقول املصنف يف قربه بل ميت البحر إن مل يرج الربء قبل تغريه  أمين مقبال وتدورك
" تنبيه"يغسل ويصلى عليه ويرمى على شقه األمين ووجهه إىل القبلة، واختلف هل يثقل بشيء يف رجليه أو ال قوالن

افر يواريه فيجب علينا مواراته وال يستقبل هذا كله يف امليت املسلم، وأما الكافر ميوت وخفنا عليه الضيعة لعدم ك



وسده بلنب مث : بكسر الباء وهو الطوب الينءقال خليل" ينصب عليه اللنب"يستحب أن " و. "به قبلتنا وال قبلته
أن النيب صلى اهللا "لوح مث قرمود مث آجر مث قصب، وستره بالتراب أوىل من التابوت، واألصل يف ذلك ما ورد من 

وفعل به عليه الصالة والسالم كذلك، وكذلك أبو بكر  ١"د ابنه إبراهيم ونصب اللنب على حلدهعليه وسلم أحل
فهو أفضل ما يسده به، فإن مل يوجد شيء من ذلك خال التراب فالسد به وصبه على امليت : قال ابن حبيب. عمر

للميت يف حال إضجاعه له يستحب للواضع " و. "أفضل من وضعه يف التابوت وهو اخلشبة اليت توضع كالصندوق
الدنيا "بشد الالم أي ترك " وخلف"ضيفا " اللهم إن صاحبنا قد نزل بك"أي حني سد القرب عليه " يقول حينئذ"أن 

من الرمحة؛ ألنه قدم وحيدا فريدا وإن كان يف الدنيا متعززا بقومه وماله، وظاهر " وراء ظهره وافتقر إىل ما عندك
أي سؤال امللكني " عند املسألة"بكسر املوحدة وشدها " اللهم ثبت"صغريا أو أبا  كالم املصنف ولو كان امليت

أسألك يا رب أن تعطي هذا امليت قوة على فهم ورد جواب امللكني؛ ألهنما يسأالنه يف : أي نطقه واملعىن" منطقه"
  يتوقف تلك احلالة بعد إقعاده ورد احلياة يف مجيعه وقيل نصفه األعلى وإعطائه من العقل ما

  ـــــــ
  .مل أقف عليه ١

ُيثَبِّتُ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي {: قال اهللا تعاىل. عليه الفهم، واحلال أنه يسمع قرع نعال احلاضرين للدفن
املراد باآلخرة وقت سؤال واملراد باحلياة الدنيا عند خروج روحه، و] ٢٧: إبراهيم[} الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوِفي الْآِخَرِة

أي ال قدرة له على " يف قربه مبا ال طاقة له به"أي ال ختتربه " وال تبتله. "امللكني يف القرب كما تقدم بسطه يف العقيدة
أي اجعله يف " وأحلقه بنبيه صلى اهللا عليه وسلم. "رد جوابه ملا ورد من أن صفة السؤال خمتلفة بالصعوبة والسهولة

 بشفاعته، واختار هذا الدعاء؛ ألنه مروي عن بعض السلف ال أنه يتعني دون غريه، إذ قد ورد أنه جواره ومشموال
عقب : قال اإلمام أشهب". بسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول: "يقول

زاده املصنف على خليل فرحم اهللا هذا الدعاء إن دعا بغريه فحسن، وهذا الذي ذكره املصنف من الدعاء مما 
" ويكره البناء على القبور: "اجلميع وملا فرغ من الكالم على دفن امليت شرع يتكلم على حكم إظهار قربه فقال

وكذا حتويز مواضعها بالبناء حوهلا؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يفعله ومل يأمر به، وإمنا صدر منه صلى اهللا عليه 
أعلم به قرب أخي وأدفن إليه من مات من : "ه الكرمية حجرا عند رأس عثمان بن مظعون وقالوسلم أنه وضع بيد

وحمل الكراهة للبناء إذا عرى قصد املباهاة وإال حرم، كما إذا كان يترتب عليه مفسدة كصريورته مأوى  ١" أهله
وأما يف أرض حمبسة فحرام  للصوص أو غريهم، وحملها أيضا إذا كان يف أرض مملوكة للباين أو مباحة كموات،

أي البناء : وجاز للتمييز، قال شراحه: كالقرافة مبصر، وحملها أيضا ما مل يقصد به جمرد متييز القرب وإال جازقال خليل
أو التجويز، كما جيوز وضع خشبة أو حجر عليه بال نقش وإال كره إال أن يكون النقش بقرآن فتظهر احلرمة 

البناء على القرب على ثالثة أحوال، وهي يف البناء على خصوص القرب؛ ألنه حبس على  خوف االمتهان، واحلاصل أن
امليت، وأما القبب وحنوها مما يضرب على القرب فال شك يف حرمتها يف األرض احملبسة على دفن األموات ملا يف ذلك 

ى الوجه املذكور يكره كما يكره البناء على القبور عل" و. "من التحجري على ما هو حق لعموم املسلمني
أي تبييضها خالفا أليب حنيفة لنا ما رواه مسلم وغريه من هنيه عليه الصالة والسالم عن جتصيص القرب " جتصيصها"

والبناء عليه، وما ورد أيضا من أن املالئكة تكون على القرب تستغفر لصاحبه ما مل جيصص فإن جصص تركوا 
وتطيني قرب وتبييضه وبناء عليه وحتويز فإن : ل خليل عاطفا على املكروهاالستغفار، وعلى هذا كله اإلشارة بقو

  بوهي به حرم، وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بال نقش إال كره، وملا كان
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، وحسنه األلباين "٣٢٠٦"حسن أخرجه أبو داود، كتاب اجلنائز، باب يف مجع املوتى يف قرب يعلم، حديث  ١
  ".١٥٥األحكام "

" وال يغسل: "من حرمة األبوة وجوب مواراة األب على ولده املسلم ولو كان أبوه كافرا وتغسيله قاليتوهم 
؛ ألن وجوب الرب سقط "وال يدخله قربه"وأوىل غري األب كاألخ والعم " املسلم أباه الكافر"بالبناء للفاعل وهو 

" فليواره"بترك مواراته " أن يضيع"عليه " افإال أن خي"مبوته وقربه حفرة من حفر النار بل يتركه إىل أهل دينه 
وجوبا بكفنه ودفنه ملا يلحقه من املعرة وال يستقبل به قبلتنا وال قبلته، والنهي عما ذكر للتحرمي، والكافر يتناول 

 أن أبا طالب ملا مات جاء ولده علي رضي اهللا عنه إىل النيب صلى اهللا"احلريب خالفا لبعض، واألصل يف ذلك ما ورد 
، واملقام يدل على أنه عليه الصالة والسالم مل يأمره مبواراته إال عند "اذهب فواره: "عليه وسلم وأخربه بذلك فقال

ظاهر كالم املصنف أن الكافر غري القريب ال جتب مواراته عند خوف " تنبيه " عدم من يباشر ذلك من أهل ملته
عليه عام حىت يف األجنيب، وميكن اجلواب بأن املصنف ضيعته وليس كذلك، بل وجوب مواراته عند خوف الضيعة 

وال يغسل مسلم أبا كافرا وال يدخله قربه إال أن يضيع فليواره إمنا نص املتوهم فال ينايف : وغريه كخليل حيث قال
أن غريه كذلك بل أوىل؛ ألن األب إذا كانت مواراته ال جتب إال عند خوف الضيعة فاألجنيب أحرى؛ ألن األصل 

" واللحد أحب إىل أهل العلم من الشق"وب مواراة اآلدمي فافهمثم شرع يف بيان األفضل يف حمل الدفن فقال وج
و؛ ألن اهللا تعاىل اختاره لنبيه عليه الصالة " اللحد لنا والشق لغرينا: "بفتح الشني، وإمنا كان اللحد أحب خلرب

أيهما جاء يعمل عمله : د واآلخر يشق فقالت الصحابةكان باملدينة رجالن أحدمها يلح"والسالم ملا ورد من أنه 
وأفعل التفضيل ليس على بابه كما تقتضيه األدلة، وفسر " فجاء الذي يلحد فلحد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

أي يف جانب " للميت حتت اجلرف يف حائط قبلة القرب"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل " وهو أن حيفر: "اللحد بقوله
أي " تربة صلبة"املقربة " إذا كانت"أي ما ذكر من أحبية اللحد على الشق " وذلك. "ط الكائن يف القبلةاحلائ

أي تسقط شيئا فشيئا وإال كان الشق أفضل، وحقيقته أن حيفر حفرة يف وسط القرب " تتقطع"ال " و"كالرمل " تتهيل"
للنب فوق اجلانبني كالسقف حبيث ال ميس امليت ويبين جانباها باللنب أو غريه ويوضع امليت فيها ويسد عليه با

مل يبني املصنف غاية القرب وبينها " خامتة". "فعل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"أي وألجل فضل اللحد " وكذلك"
وأقله ما منع رائحته وحرسه، ويستحب عدم عمقه وكونه يف أرض غري سبخة لسرعة البالء فيها، : خليل بقوله
وملا فرغ من الكالم على الغسل والكفن شرع . ى أفضل عندنا من غريها خالفا للشافعي رضي اهللا عنهواليت ال تبل

  :فيما يكون بعدمها وهو الصالة بقوله

  "الصالة على اجلنائز"كيفية " باب يف"
عائل بفتح بفتح اجليم اتفاقا وهو مجع جنازة بكسرها على األفصح؛ ألن فعالة بالفتح أو الكسر أو الضم جتمع على ف

وبفعائل امجعن فعاله وشبهه ذا تاء أو مزاله كسحابة ورسالة وكناسة وعجوز وصحيفة، فهذه : الفاءقال يف اخلالصة
كلها جتمع على فعائل بفتح الفاء، وتطلق على امليت وحده وعلى النعش وعلى امليت، واملقصود هنا خصوص 

واستشكل ذكر الدعاء بعد الصالة مع أنه بعضها؛ ألهنا " ميتالدعاء لل"يف ذكر " و. "امليت؛ ألنه الذي يصلى عليه
عبادة مشتملة على نية وتكبري ودعاء بني التكبريات وسالم وقيل وقيام، وأجيب بأن ذكره بعد الصالة من باب 

كان األوىل أن يقول : عطف اجلزء على الكل وهو جائز، وليس من عطف اخلاص على العام كما ال خيفى، وال يقال



ملا كانت اجلنائز تطلق : دعاء هلا بدل قوله للميت ليكون الضمري مطابقا للجنائز املتقدم ذكرها مجعا؛ ألنا نقولوال
على األموات فقط وعلى النعوش واألموات عليها رمبا يتوهم على بعد عود الضمري على النعوش مع األموات، مع 

وأفرد امليت إشارة إىل أن أل يف اجلنائز للجنس، وسيأيت  أن الصالة إمنا تكون على األموات ولو مل تكن على نعوش،
َوال ُتَصلِّ {: يف باب مجل أن حكم الصالة على اجلنائز فرض كفاية وقيل سنة، ودليل الفريضة مفهوم قوله تعاىل

هو وجوب الصالة بناء على أن الذي يفيده املفهوم ضد احلكم املنطوق و] ٨٤: التوبة[} َعلَى أََحٍد ِمنُْهْم َماتَ أََبداً
: مل ينبه املصنف على من هو أحق بالصالة على اجلنازة إماما، وبينه خليل بقوله: األول ": تنبيهان " على املؤمنني

واألوىل بالصالة وصي رجي خريه، مث اخلليفة ال فرعه إال أن يكون صاحب خطبة، مث أقرب العصبة كالنكاح كما 
ذات األركان، وال جتب إال على من غسل أو ميم على ظاهر كالم خليل،  شروطها كشروط الصالة: قدمناهوالثاين 

وجتب قبل دفنه فإن دفن قبل الصالة فيصلى على القرب حيث مل يتيقن ذهابه ولو بأكل السبع كما تأيت اإلشارة إليه، 
تة متادى وال تشترط فيها مجاعة بل تستحب فقط، وإذا حصل لإلمام موجب االستخالف استخلف، وإذا ذكر فائ

النية والتكبري والدعاء بعد كل تكبرية : عليها لسهولة أمرها، وطلب اإلسراع باجلنائز وأركاهنا املتفق عليها أربعة
  ولو من املأموم وتسليمة خفيفة، واملختلف فيه القيام إال لعذر، فإن صلى عليها من جلوس أو ركوب

لقرايف وسند بناء على فرضيتها، واملصنف مل يذكر من تلك اختيارا أعيدت، هكذا قاله عياض وابن احلاج وزروق وا
على كل مصل ولو " التكبري على اجلنازة أربع تكبريات"عدد " و: "األركان إال التكبري والدعاء والسالم حيث قال

الصالة مأموما، ومتنع الزيادة على األربع كما قاله عياض النعقاد اإلمجاعفي زمن عمر على أربع، واستقر فعله عليه 
والسالم على األربع، ومضى عليه عمل الصحابة، فلو زاد اإلمام على األربع مل ينظره مأمومه بل يسلم قبله سواء 

زاد عمدا أو سهوا، وسواء كان يرى الزيادة مذهبا أم ال، وأما لو نقص اإلمام فإن كان عامدا فالظاهر بطالن صالة 
أموم بالرابعة، وأما لو نقص اإلمام ساهيا سبح له املأموم فإذا مل يرجع كمل املأموم تبعا لبطالن صالة إمامه ولو أتى امل

صالته، وتبطل صالة اإلمام إذا سلم وطال إال أن تذكر بالقرب فيبين بأن يرجع بغري تكبري يكملها بتكبري الرابعة إن 
هو يف زيادة كالم أو سالم؛ ألنه سلم بعد ثالث، ومثله املنفرد يسلم بعد تكبريتني أو ثالث، وال يتأتى هنا سجود س

وإن رفع يف كل "أي التكبريات " يرفع يديه يف أوالهن"يستحب له أن " و. "إمنا شرع يف ذات الركوع والسجود
به إذ غاية ما حصل منه ترك املندوب؛ وألنه قد روي عن اإلمام الرفع عند كل تكبرية فال بأس ملا " تكبرية فال بأس

قال : األول " تنبيهان " ورفع يديه يف أوالهن: راجح األول، واقتصر عليه خليل حيث قالغريه أفضل منه؛ ألن ال
لو حضرت : اختلف هل التكبرية األوىل إحرام لصالة اجلنازة أو ال إحرام هلا؟ فعلى األول: سيدي أمحد زروق

الم من األوىل، فقد قال يف جنازة بعد التكبرية األوىل مل جيز إدخاهلا يف الصالة بل يستأنف هلا صالة بعد الس
لو حضرت جنازة ثانية بعد التكبرية األوىل والشروع يف الدعاء فال يشرك اإلمام الثانية مع األوىل يف : التهذيب

الدعاء، وقيل جيوز إدخاهلا يف الدعاء مع األوىل، ونقله الزنايت يف شرحه هلذا الكتاب، ولعل املعتمد عدم جواز 
مل يبني املصنف النية وهي أحد أركاهنا، : أنف هلا صالة مستقلة وهو كالم التهذيبالثاين إدخاهلا، بل جيب أن يست

: قال العالمة خليل. ولعله مل ينبه عليها؛ ألن ركنيتها ضرورية؛ ألن الصالة من أعظم األعمال وصحتها بالنية
 املسبوق للتكبري، ودعا إن تركت وركنها النية وأربع تكبريات والدعاء وتسليمة خفيفة ومسع اإلمام من يليه وصرب

ويقال يف الدعاء على امليت بغري شيء : وإال واىل، واملصنف أشار إىل الدعاء فيما يأيت عند بيان صفة الصالة يف قوله
حمدود، وصفة النية أن يقصد بقلبه الصالة على هذا امليت احلاضر مع استحضار أهنا فرض كفاية، فإن غفل عن هذا 

  وتصح صالته كما األخري مل يضر



تصح لو صلى عليها مع اعتقاد أهنا أنثى فتبني أهنا ذكر أو بالعكس، أو أهنا فالن مث تبني أهنا غريه؛ ألن مقصوده 
الشخص احلاضر بني يديه، خبالف ما لو كان يف النعش اثنان أو أكثر واعتقد أن ما فيه واحد فإهنا تعاد على اجلميع 

 أعيدت على غري املعني الذي نواه، وأما لو نوى واحدا بعينه مث تبني أهنما اثنان أو حيث كان الواحد غري معني، وإال
أكثر وليس فيهما أو فيهم من عينه فإهنا تعاد على اجلميع، وأما لو نوى الصالة على من يف النعش مع اعتقاد أنه 

جلماعة، وسيأيت أن الدعاء واجب بعد مجاعة مث تبني أنه واحد أو اثنان صحت الصالة؛ ألن الواحد أو االثنني بعض ا
كل تكبرية ولو على املأموم فليس كقراءة أم القرآن خلف اإلمام بل تعاد الصالة لتركه؛ ألن كل واحد شافع 

املصلي على اجلنازة " وإن شاء: "مطلوب بالدعاء، وإمنا اختلف يف الدعاء بعد التكبرية الرابعة وإليه اإلشارة بقوله
من " مث يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه"تكبريات مبا كان يدعو به بني التكبريات أو بغريه  "دعا بعد األربع"

غري دعاء وهذا مذهب اجلمهور، ووجهه أن الدعاء فيها كالقراءة يف الصالة ذات الركوع والسجود، فكما ال 
يدعو وهو قول سحنون واختاره اللخمي، قراءة بعد ركوع الرابعة مثال ال دعاء بعد التكبرية الرابعة هنا ومقابله 

ومثله املنفرد " يقف اإلمام"صفة الوقوف املندوب يف صالة اجلنازة أن " و"ودعا بعد الرابعة على املختار: قال خليل
ووقوف إمام بالوسط : قاله خليل" املرأة عند منكبيها"الصالة على " الرجل عند وسطه ويف"الصالة على " يف"

ا تقف املرأة يف صالهتا عليه لئال يتذكر كل إن وقف عند وسط امليت ما يشغله، وال يشكل على ومنكيب املرأة كم
لعصمته صلى اهللا  ١" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على امرأة ووقف عند وسطها: "هذا ما يف حديث مسرة

اعة، ويظهر أن الصالة على عليه وسلم عن قصد ما يشغله، وأما وقوف املأموم فعلى صفة وقوفه يف صالة اجلم
اخلنثى املشكل كالصالة على الرجل، وكذا وقوفه عند صالته منفردا على جنازة سواء كانت رجال أو امرأة، وأما 
املرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت، ويستحب جعل رأس امليت على ميني املصلي إال فيمن يصلى عليه 

يت على يساره لتكون رجاله لغري جهة قربه عليه الصالة والسالم؛ ألن الذي يف الروضة الشريفة فإنه جيعل رأس امل
يصلي يف الروضة يصري قرب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فيه على يساره؛ ألنه مع قرب اخللفاء والزوجات يف طرف 

  املسجد على يسار املصلى فيها أسأل اهللا تعاىل أن يريه ملن مل يرهـــــــ
، ومسلم، كتاب "٣٣٢"البخاري، كتاب احليض، باب الصالة على النفساء وسننها، حديث أخرجه : صحيح ١

  ".٩٦٤"اجلنائز، باب أين يقوم اإلمام من امليت للصالة عليه، حديث 

لكن اإلمام يندب له " لإلمام واملأموم"وروي خفية " السالم من الصالة على اجلنازة تسليمة واحدة خفيفة"عدة " و"
وتسليمة خفيفة ومسع اإلمام من يليه، ومعىن، خفيفة أو خفية عدم اجلهر هبا من : ليهقال خليلأن يسمع من ي

املأموم، وليس هنا رد على اإلمام لعدم ورود ذلك؛ وألن املطلوب املسارعة للدفن، وتقدم أن السالم من أركاهنا 
ويف الصالة : "ترتب على الصالة بقولهوصفته كصفة سالم الصالة معرفا باأللف والالمثم شرع يف بيان الثواب امل

من اتبع : "ملا يف صحيح البخاري من قوله صلى اهللا عليه وسلم" على امليت قرياط من األجر وقرياط يف حضور دفنه
جنازة مسلم إميانا واحتسابا وكان معها حىت يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من األجر بقرياطني كل قرياط 

وهذه الرواية صرحية يف القرياطني، خالفا . ١" لى عليها مث رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياطمثل أحد، ومن ص
ملن توهم من لفظ مسلم أهنا ثالثة وأن أحد القرياطني ال يتوقف على اآلخر، وظاهر املصنف حصول ثواب قرياط 

على اتباعها وعلى البقاء . يقتضي توقفهالصالة ولو مل يتبعها يف الطريق، وهو خمالف حلديث البخاري املذكور فإنه 
يف التمثيل مثل "القرياط " وذلك"معها حىت يفرغ من دفنها، وعلى كل حال فثواب من اتبعها والزمها للدفن أعظم 

متييز ملثل على معىن أنه لو كان جبل أحد من ذهب أو فضة وتصدق به لكان ثواب هذا القرياط " جبل أحد ثوابا



املماثلة لو جعل هذا اجلبل يف كفة وجعل القرياط يف كفة مقابلة هلا لساواها، وأحد جبل باملدينة كثوابه، وقيل معىن 
وخصه بالتمثيل إما لذلك وإما؛ ألنه أكرب  ٢" إن هذا اجلبل حيبنا وحنبه: "املنورة قال فيه صلى اهللا عليه وسلم

القرياط املترتب على الصالة أو الدفن : األول " ت تنبيها" اجلبال؛ ألنه بلغ إىل األرض السابعة ومتصل جبميع اجلبال
لو تعددت األموات لتعدد : قد علمت أنه ال يتوقف ثواب أحدمها على اآلخر كما يفهم من حديث البخاريالثاين 

حيصل له بكل ميت قرياط؛ ألن : قال الفقيه أبو عمران وسيدي يوسف بن عمر. قرياط الصالة والدفن بتعددهم
املقسم إىل هذه القراريط هو األجر املترتب على األفعال املتعلقة بامليت من : بدعائه وحضورهالثالث كل ميت انتفع 

  تغميضه وتقبيله وشد حلييه ونزع ثيابه اليت مات فيها ووضعه على مرتفع وتغسيله ومحله
  ـــــــ

أخرجه : صحيح ٢"٧٤"أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، باب إتباع اجلنائز من اإلميان، حديث : صحيح ١
  ".٢٨٨٩"البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل اخلدمة يف الغزو، حديث 

واملشي معه والصالة عليه وحضوره ودفنه وحفر قربه وسده عليه وإهالة التراب، فهذه مخسة عشر أمرا بل أربعة 
سة عشر، واخلمسة عشر هي عشر فقط، ولعله بقي منها تليني مفاصله برفق، فمن أتى بالصالة فله قرياط من مخ

مجلة األجر، ومن حضر الدفن فله قرياط منها، وال شك أهنا متفاوتة بتفاوت ما ترتبت عليه، وليس القرياط منسوبا 
حضور اجلنازة إما : إىل أربعة وعشرين قرياطا، نبه على مجيع ذلك العالمة ابن العماد ناقال له عن بعض املالكيةالرابع

وفا منهم، وإما رغبة يف األجر وإما مكافأة، وعلى كل حال حيصل به القرياط املترتب على رغبة يف أهلها أو خ
الصالة أو على حضور الدفن، وقصد أهلها واملكافأة ال يضر ملا يف ذلك من صلة احلي وامليت كما قال حممد بن 

" جنازة مسلم إميانا واحتسابامن اتبع : "وال يشكل على هذا حديث البخاري من قوله صلى اهللا عليه وسلم: سريين
إخل اإلمكان محله على حصول األجر الكامل، وملا كان من أركان الصالة الدعاء وأنه حيصل ولو بعفا اهللا عنه أو  ١

أي أو معني، " على امليت غري شيء حمدود"يف الصالة " يقال يف الدعاء"جيزي أن " و: "رمحه اهللا نبه على ذلك بقوله
وذلك كله : "فر له، أو اللهم ارمحه حصل الواجب لعدم اختصاصه بلفظ أو قدر ولذلك قالاللهم اغ: فلو قال
عند شروعه وجوبا؛ " أن يكرب"أي الدعاء على امليت " ومن مستحسن ما قيل يف ذلك"يف حتصيل الواجب " واسع

ذي أمات وأحيا واحلمد هللا يقول احلمد هللا ال"األوىل الفاء بدل مث عدم التراخي " مث. "ألن التكبري ركن كما بينا
: البقرة[} َوكُنُْتْم أَمَْواتاً فَأَْحَياكُمْ ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم ثُمَّ إِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ{: وهذا مأخوذ من قوله" الذي حييي املوتى

يا من أراد حياته، احلمد هللا الذي أمات من أراد إماتته، وأح: فأطلق املوت على عدمه قبل إنشائهم، وقيل] ٢٨
له . "احلمد هللا الذي أمات بالكفر وأحيا باإلميان، وقيل غري ذلك: واحلمد هللا الذي حييي املوتى يف اآلخرة، وقيل

بضم امليم استحقاق التصرف يف سائر الكائنات من غري توقف على " امللك"له " و"مترادفان " العظمة والكربياء
بالسني املهملة " السناء"له " و. "التامة املتعلقة جبميع املمكنات" القدرة"له " و. "سبب باعث بل فاعل باالختيار

وهو على كل . "واملد العلو والرفعة يف الشرف واملنزلة ال يف املكان، وأما بالقصر فهو الضوء فال تصح إرادته هنا
الربكة اخلري واملنفعة " قدير اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت ورمحت وباركت"من املمكنات " شيء

  أي معظم ومشرف وكرميـــــــ" جميد"أي حممود " على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد"
  ".٤٧"أخرجه البخاري، كتاب اإلميان باب إتباع اجلنائز من اإلميان، حديث : صحيح ١



: هد؛ ألنه زاد يف التشهدهذه صيغة الصالة الكاملة وهي أحسن من اليت ذكرها يف التش: قال ابن عمر وغريه
وبارك على : وارحم حممدا، ومل تأت يف طريق صحيح، وليس فيها هنا لفظ يف العاملني وزاد هناك، وحذفأيضا لفظ

حممد وعلى آل حممد وإن كان االعتراض إمنا هو يف زيادة وارحم حممدا فقط، واألفضل االقتصار على الوارد وترك 
. قشة يف هذا الكالم فراجع ما تقدم؛ ألن املصنف إمام عظيم نفعنا اهللا بربكاتهما مل يثبت وروده، وتقدمت املنا

إنه عبدك، : يقتصر يف ولد الزنا على قوله: ظاهره ولو كان من زناوقيل " اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك"
" رزقته وأنت أمته"أنت " ه وأنت خلقت. "باسم أبيه: ينادى باسم أمه، وقيل: واختلف أيضا يف ندائه يف اآلخرة فقيل

أي اقبل دعاءنا له؛ ألنه " وأنت أعلم بسره وعالنيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه"يف اآلخرة " وأنت حتييه"يف الدنيا 
ولذلك ينبغي لويل امليت االجتهاد يف إحضار العدد املذكور، " من صلى عليه أربعون رجال قبل اهللا شفاعتهم: روي

إمنا يقول جئناك : التعبري هبذا اللفظ، ولو كان املصلي أدىن من امليت، وقال بعض الشيوخ وظاهر كالم املصنف
أي " اللهم إنا نستجري. "جئنا مع الشفعاء له: شفعاء له إذا كان املصلي مساويا أو أرفع رتبة، وأما األدىن فإمنا يقول

ويف كالمه " له"كسر اجليم أي أمانك ب" حببل جوارك"نطلب اإلجارة واألمن من عذابك حال كوننا متمسكني 
استعارة؛ ألن األشياء املتفرقة ال جيمع بعضها إىل بعض إال باحلبل، وبيان االستعارة هنا أن العبد بعيد من اهللا بإساءته 

إنك . "حمجوب عنه فال ينضاف إىل رمحته إال حببل عفوه وفضله فاالستعارة تصرحيية، فإضافة حبل إىل جوار بيانية
  أي عهد، وقد" وفاء وذمة"ي صاحب أ" ذو

  ـــــــ
ىمن فالن العدو يؤمنه إمياناً، فهو مؤمن، ومن : يقال. أصله من األمن ضد اخلوف. مصدر آمن وآمن: اإلميان ١

} إِنَُّهْم ال أَْيَمانَ{قرئ يف سورة براءة : جاء يف اللسان. جعل اإلنسان يف مأمن مما خياف: هنا يأيت اإلميان مبعىن
. اإلجارة: أهنم إن أجاروا وأمنوا املسلمني مل يفوا وغدروا، واإلميان هنا: من قرأه بكسر األلف معناه] ١٢: بةالتو[

آمن بالشيء إذا صدق به، وآمن لفالن إذا : يقال. والغالب أن يكون اإلميان لغة مبعىن التصديق ضد التكذيب
َوإِنْ لَْم ُتؤِْمُنوا ِلي {وفيه ] ١٧: يوسف[} لََنا َولَْو كُنَّا صَاِدِقَنيَوَما أَْنَت بُِمْؤِمنٍ {: ففي التنزيل. صدقه فيما يقول

فقيل هو تصديق الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما : واإلميان يف االصطالح خمتلف فيه] ٢١: الدخان[} فَاْعَتزِلُوِن
. وقول باللسان، وعمل باألركان فهو اعتقاد باجلنان،. جاء به من عند اهللا، مع إظهار الضوع والقبول ملا أتى به

اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر، على ما ورد يف حديث جربيل عليه : واملراد باالعتقاد
قال ابن . فعلها وكفها تبعا لألمر والنهي: واملراد بالعمل باجلوارح. النطق بالشهادتني: واملراد بقول اللسان. السالم

هذا قول السلف، وهو ايضا قول املعتزلة، إال أن املعتزلة جعلوا األعمال شرطا يف صحة اإلميان، : ينحجر العسقال
التصديق بالقلب واللسان فقط، وهو قول بعض الفقهاء بناء : اإلميان هو: وقيل. والسلف جعلوها شرطا يف كماله
  =على أن هذا هو الوضع اللغوي 

بأن تثبته جلواب سؤال امللكني " من فتنة القرب"أي جنه " اللهم قه"باملغفرة ١انوعد سبحانه وتعاىل من مات على اإلمي
يف القرب، أو جتعله ممن ال يسأل كالشهداء، وأما ضمة القرب فال بد منها، وإن كانت ختتلف باختالف الدرجات ملا 

تز العرش ملوته وحضر جنازته لو جنا أحد منها سوى األنبياء لنجى منها سعد بن معاذ الذي اه: قاله بعض العلماء
وال : وأما األنبياء فقال بعضهم" لو أفلت منها أحد ألفلت منها هذا الصيب"ويف احلديث . سبعون ألفا من املالئكة

وارمحه "بستر ذنوبه " من عذاب جهنم اللهم اغفر له"قه " و. "يعلم أن لألنبياء يف قبورهم ضمة وال سؤال لعصمتهم
بسكون الزاي أي الطف به حني وضعه يف قربه وحيدا فريدا بأن تريه فيه ما يؤنسه، " نزله واعف عنه وعافه وأكرم



ووسع "ألن النزل يطلق على حلوله يف قربه وإكرامه فيه برؤية ما يسره من العمل، ويطلق النزل على ما يهيأ للنزيل 
الثلج والربد ماءان منعقدان ينزالن من بفتح املوحدة و" واغسله مباء وثلج وبرد"أي قربه فهو بفتح امليم " مدخله

ونقه من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب . "امح ذنوبه وال تبقي منها شيئا بقرينة: السماء مث يذوبان، واملعىن
وإمنا مثل بالثوب األبيض؛ ألنه الذي يظهر فيه أثر الغسل، وهذا متثيل للمخلوق وإال " من الدنس"الوسخ " األبيض

: اهللا تعاىل منزه عن ضرب األمثال، ولوال ورود تلك األلفاظ من الشارع ملا جازتوحيتمل أن املعىن: نايتفقد قال الز
حىت يصري يف نظرنا كالثوب األبيض الذي نشاهده خالصا من كل مناف للبياض وهو كناية عن اخللوص من 

يف " خريا من أهله"أي قرابة يف اآلخرة " الأه"أبدله " و"بأن جتعل داره اجلنة " وأبدله دارا خريا من داره. "الذنوب
ملا يأيت من أن زوجته يف الدنيا قد تكون له يف اجلنة إذا كانت من أهل اجلنة " زوجا خريا من زوجه"أبدله " و"الدنيا 

مثله، وإال عوض خريا منها، أو كانت يف الدنيا ذات أزواج وصحت لغريه فيبدله خريا منها، أو مل يزوج يف الدنيا 
  فزد يف"يف الدنيا لغريه " اللهم إن كان حمسنا. "يعوضه خريا من اليت كان يريد زواجهاف

  ـــــــ
فإذا وجد لدى . وليست األعمال عندهم داخلة يف مسمى اإلميان. وأن األصل عدم النقل" اإلميان"للفظ = 

قدم، فإن اإلميان درجات حبسب أما على قول السلف املت. اإلنسان اإلميان وجد كامال، وغن زال زال دفعة واحدة
واستشهد . قوة التصديق لوضوح األدلة وجودة الفهمويزيد اإلميان بالطاعات، وينقص باملعاصي، ويفاضل الناس فيه

وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ] ١٢٤: التوبة[} فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََزادَْتُهْم إِميَاناً{: هلم بقول اهللا تعاىل
 – ٧/٣١٤"انظر املوسوعة الفقهية ". خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان: "الشفاعة
، "٥٥٣، ٥٥٢"املفردات، ص : ومن مصادره" ٣٤٨ – ١/٣٤٦"، ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية "٣١٥

  ".٧٥١"والتوقيف، ص 

" وأنت خري"ضيفا " يئا فتجاوز عنه اللهم إنه قد نزل بكوإن كان مس. "أي يف اإلحسان إليه يف اآلخرة" إحسانه
الستغنائك عن " وأنت غين عن عذابه"حال من فاعل نزل " فقري إىل رمحتك"فالضمري ليس هللا " منزول به"جواد 

رمنا منطقه وال تبتله يف قربه مبا ال طاقة له به اللهم ال حت"أي سؤال امللكني " اللهم ثبت عند املسألة. "كل ما سواك
تقول "بسبب مصيبته " وال تفتنا بعده"أي أجر الصالة عليه وأجر مصيبته؛ ألن املؤمن مصاب يف أخيه املؤمن " أجره
من التكبريات الثالث األول، وأما احلمد والصالة على النيب صلى اهللا عليه " بأثر كل تكبرية"الدعاء وجوبا " هذا

وجوبا على ما اقتصر عليه " وتقول بعد الرابعة. "أموم كما قدمناوسلم فمندوبان والواجب الدعاء ولو يف حق امل
اغفر " اللهم اغفر حلينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا و"خليل 

حياء منهم واألموات وملن سبقنا باإلميان وللمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األ"بكسر الدال " لوالدينا"
بضم اهلاء من توفه وبكسرها من أحيه؛ ألهنما " على اإلميان ومن توفيته منا فتوفه"مواظبا " اللهم من أحييته منا فأحيه

ومجع بينهما تفننا؛ ألهنما " على اإلسالم. "مبنيان على حذف حرف العلة وهي الياء من أحيه واأللف من توفه
من أراد أن ميوت ولسانه رطب بذكر اهللا فيلزم ستة : يرام منهماقال بعض العارفنيمتالزمان شرعا أو الحتاد ما 

احلمد هللا، وإذا استقبله مكروه : بسم اهللا، وعند فراغه من كل شيء: أشياء أو سبعة، أن يقول عند ابتداء كل عمل
ون، وإذا عزم على فعل أو أمر يف غد إنا هللا وإنا إليه راجع: ال حول وال قوة إال باهللا، وإذا أصابته مصيبة قال: يقول
" وطيبنا للموت"أي بدخول اجلنة " أسعدنا بلقائك"تقول " و. "أستغفر اهللا: إن شاء اهللا، وإذا أذنب ذنبا قال: قال

" واجعل فيه راحتنا ومسرتنا"بأن ينزل بنا وأنفسنا راضية به" وطيبه لنا. "بأن توفقنا للتوبة النصوح حىت منوت عليها



يف : سع لنا القرب وتنعمنا فيه وتدخلنا بعد خروجنا منه اجلنة وترزقنا فيها النظر إىل وجهك الكرمي، وال يقالحبيث تو
: ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به ولكن يقول: "هذا متين املوت وهو منهي عنه لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ال يلزم من الدعاء مبا ذكر : ؛ ألنا نقول١" فاة خريا يلاللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل، وتوفين ما كانت الو

التمين؛ ألن املراد بعد حصوله، ألن كل واحد ال بد له من املوت، على أن ابن العريب جيوز متين املوت إذا بشر 
  باجلنة للخروج من دار الشقاء إىل دار الراحة، أو

  ـــــــ
ومسلم، كتاب " ٦٣٥١"اء باملوت واحلياة، حديث أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدع: صحيح ١

  ".٢٦٨٠"الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب كراهة متين املوت لضر نزل به، حديث 

بعد " مث. "يكون الشخص مالبسا للمعاصي وال ميكن احترازه عنها أو يندرس احلق وينتشر الباطل كزماننا هذا
وما ذكره املصنف : وجوب تسليمة خفيفة؛ ألنه أحد األركانقال ابن ناجيعلى سبيل ال" تسلم"الفراغ من الدعاء 

من هذا الدعاء ال عمل عليه لطوله، بل العمل واألحسن ما استحبه مالك من دعاء أيب هريرة رضي اهللا عنه؛ ألنه 
اللهم إنه :  قالكان يتبع اجلنازة من محل أهلها، فإذا وضعت كرب ومحد اهللا وصلى على نبيه صلى اهللا عليه وسلم مث

عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن حممدا عبدك ورسولك وأنت 
. أعلم به، اللهم إن كان حمسنا فزد يف إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده

علم مما ذكرنا أن ابتداء الصالة باحلمد : األول " تنبيهان " على اجلنازة هذا أحسن ما مسعته من الدعاء: قال مالك
قال خليل يف . والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم على جهة الندب والواجب إمنا هو الدعاء حىت على املأموم

صنف عن قراءة أم سكت امل: وابتدأ حبمد وصالة على نبيه صلى اهللا عليه وسلم وإسرار دعاءالثاين : املستحبات
القرآن، وحكمها الوجوب عند الشافعي يف صالة اجلنازة، وعند مالك الكراهة إال إذا قصد املصلي مراعاة اخلالف 
فيأيت هبا بعد شيء من الدعاء حىت تصح الصالة عندنا وعند الشافعي، والعبادة املتفق عليها خري من املختلف فيها، 

اعاة اخلالف، ومن فوائد املراعاة صحة صالة الشافعي خلف املالكي؛ ألنه إن مل ومن الورع مر: ولذلك قال القرايف
يقرأ الفاحتة تكون الصالة باطلة عند الشافعي فال يصح اقتداؤه باملالكي فيها، وقولنا بعد شيء من الدعاء؛ ألنه 

وما تقدم من التذكري يف  واجب عندنا كوجوب الفاحتة عند الشافعي فال بد منهما حىت تصح الصالة على املذهبني،
بعد احلمد والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم " امرأة قلت"اجلنازة " وإن كانت. "الدعاء إذا كان امليت ذكرا

غري "وبنت أمتك وبنت عبدك أنت خلقتها ورزقتها إخل : فتقول" اللهم إهنا أمتك مث تتمادى بذكرها على التأنيث"
وعرب بقد الدالة على " خريا من زوجها؛ ألهنا تكون زوجا يف اجلنة لزوجها يف الدنياأنك ال تقول وأبدهلا زوجا 

التوقع لدخوهلا على املضارع؛ ألن دخول اجلنة متوقع لتوقفه على املوت على اإلميان وهو غري مقطوع به، وأما لو 
له، إال أن متوت يف عصمة كانت تزوجت مبتعدد يف الدنيا لدخلها اخلالف املقرر عند أهل املذهب فيمن تكون 

  .واحد فإهنا تكون له من غري نزاع إن كانا من أهل اجلنة

سكت املصنف عما لو مل يعلم امليت هل هو ذكر أو أنثى؟ واحلكم فيه أن ينوي املصلي الصالة : األول " تنبيهان " 
أو متعدد ينوي الصالة على  على من حضر ويقطع النظر عن كونه ذكرا أو أنثى، كما أنه إذا مل يعلم هل هو واحد

من يف هذا النعش، ويتمادى يف الدعاء على التذكري يف حتقق اإلفراد، وجيمع عند اعتقاد اجلمع، ويفرد عند الشك 
على معىن من حضر يف هذا النعش؛ ألن من تقع على الذكر واألنثى وعلى املتعدد احملقق واملشكل فتقول يف الدعاء 



اللهم إهنن : اللهم إهنم عبيدك وأبناء عبيدك، ويف اجلمع املؤنث: عبداك أو أمتاك، ويف اجلمعاللهم إهنما : على املثىن
سكت املصنف : إماؤك وبنات إمائك وبنات عبيدك، وإن اجتمع مذكر ومؤنث غلب املذكر على املؤنثالثاين 

على اعتقاد املأمومني، واحلكم أنه كخليل عن ما لو ظن اإلمام وحدة اجلنازة وظن املأمومون التعدد فتبني أهنم مجاعة 
إن كان ما نواه اإلمام غري معني أعيدت الصالة على اجلميع، وإن كان معينا أعيدت على من عداه؛ ألن العربة مبا 

ظنه اإلمام، ولذلك لو اعتقد اإلمام أن الذي يف النعش مجاعة واعتقد املأمومون أنه منفرد وتبني مطابقة اعتقاد اإلمام 
ة وال تعاد، كما ال تعاد إذا ظن اإلمام أو املنفرد أن من يصلى عليه مجاعة فتبني أهنم أقل مما نوى، وقد صحت الصال

أي " ونساء اجلنة مقصورات: "قدمنا فيما سبق ما يغين عن اإلعادة فراجعهثم أكد تعليل النهي السابق بقوله
اجلنة ال إكراه فيها وال حزن، وإمنا الفرح  ؛ ألن"هبم بدال"أي ال يرضني " على أزواجهن ال يبغني"حمبوسات 

والسرور ونيل ما تشتهيه األنفس، وأفضل خصال املرأة حبها لزوجها وهي صفة أهل اجلنة فال يتعلق قلبها فيها بغري 
وأما الرجل فهل كذلك؟ : حب زوجها، وملا ذكر أن نساء اجلنة مقصورات على أزواجهن كان مظنة سؤال تقديره

زيادة على ما كان حيل له يف " قد يكون له زوجات كثرية يف اجلنة"ليس كاملرأة فإنه " والرجل: "قال يف اجلواب
اطلعت على اجلنة فرأيت : "يلزم على هذا كثرة النساء يف اجلنة على الرجال وهو خمالف حلديث: الدنيا، وال يقال

املراد باألزواج يف كالم املصنف : ألنا نقول؛ ١" أكثر أهلها الرجال، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء
  ما يشمل احلور العني، وال يضر يف هذا خرب أيب نعيم من أنه يزوج كل رجل من أهل

  ـــــــ
، ومسلم، "٣٢٤١"أخرجه البخاري، كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة، حديث : صحيح ١

، "٢٧٣٧"فار، باب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، حديث كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغ
  ".١٩٩٩٦"حديث " ٤/٤٤٣"وأمحد 

اجلنة أربعة آالف بكر ومثانية آالف أمي ومائة حوراء إلمكان محل كل يف كالمه على الكل اجملموعي ال اجلميعي، 
بل وال اثنان؛ ألنه " يف اجلنة أزواج" "ال يكون للمرأةو. "وإن جعلت قد يف كالم املصنف للتقليل فال يتأتى اإلشكال

ليس فيها ما ينفر منه الطبع ال حلرمة ذلك النقطاع التكليف باملوت، ولذلك ال يتزوج اإلنسان بنحو أمه وأخته 
وال : "لكراهة النفس ذلكثم شرع يف بيان األفضل عند تعدد األموات يف الصالة على اجلميع دفعة واحدة بقوله

لفعل مجع من الصحابة، وقد ماتت أم كلثوم " أن جتمع اجلنائز يف صالة واحدة"أي يستحب على املشهور " بأس
بنت علي بن أيب طالب زوج عمر بن اخلطاب وولدها زيد بن عمر رضي اهللا عن اجلميع يف فور واحد، وصلي 

اهللا بن عمر وهو أخو زيد ألبيه، وكان عليهما صالة واحدة، وكان املوايل لإلمام زيد واملتويل للصالة إماما عبد 
هناك احلسن واحلسني وهم أخوا أم كلثوم ومل يكن اإلمام منهما، فدل ذلك على أن األوىل باإلمامة ويل الذكر، 

هكذا قال بعد شراح هذا الكتاب، والذي ارتضاه العالمة خليل خالف ذلك، وأن الذي يلي اإلمامة األفضل ولو 
ولو ويل : وبالغ بقوله: وأفضل ويل ولو ويل املرأة، قال األجهوري: ل عاطفا على املندوبكان ويل املرأةقال خلي

املرأة للرد على من قال بتقدمي ويل الرجل على ويل املرأة ولو مفضوال، متمسكا بقضية أم كلثوم وولدها زيد ملا ماتا 
حلسني إمنا قدم ابن عمر لسنه وإلقراره وال حجة بتلك القضية الحتمال أن ا: قال ابن رشد. وصلى ويل زيد إماما

بفضله ال؛ ألنه أحق قاله املواق، وملا قدم هو األفضل مجع اجلنائز يف الصالة ذكر هنا كيفية وضعهم أمام اإلمام 
أي " إن كان فيهم"فاعل يلي وظاهره غري صاحلني " لرجال"يف حال الصالة " يلي اإلمام"يندب أن " و: "بقوله

يف الفضل من " جعل أفضلهم مما يلي اإلمام وجعل من دونه"ونساء ومعهم أطفال " ن كانوا رجاالنساء وإ"اجلنائز 



حبيث يصري اجلميع أمام اإلمام، يلي " إىل القبلة"الفاضل مترتبني صفا واحدا " النساء والصبيان من وراء ذلك"
ل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك، يلي اإلمام رج: اإلمام الرجل، والطفل خلفه، واملرأة خلف اجلميعقال خليل

ويقرب إىل اإلمام . "ممتدا من الشرق إىل الغرب" وال بأس أن جيعلوا صفا واحدا: "وأشار إىل كيفية أخرى بقوله
وعن ميينه من يليه يف الفضل، وعن يساره من يليه رجال املفضول عند رأس الفاضل، ومن دوهنما يف " أفضلهم

  ظاهر كالم الشيخ التخيري بني: ناجيقال العالمة ابن . الفضل كذلك

جعل اجلنائز صفا من اإلمام إىل القبلة أو صفا من املشرق، إىل املغرب وهو قول مالك من رواية أشهب وغريه، 
ظاهر كالم املصنف ترجيح الصفة األوىل : األفضل الصفة األوىل وقاهلا مالك أيضا، ولذلك قال الفاكهاين: وقيل

هذا إذا كانت اجلنائز صنفا واحدا، فإن ": تنبيه. "وال بأس املشعرة غالبا بالتمريض:  الثانيةلتقدميه هلا؛ ولقوله يف
ويقدم باخلصال الدينية اليت : تفاوتوا يف اخلصال احلميدة يلي اإلمام األعلم مث األفضل مث األسن، وقال يف اجلواهر

ووا أقرع بينهم، إال أن تتراضى األولياء على ترغب يف الصالة عليه، فإن تساووا يف الفضل رجح بالسن، فإن تسا
خالف ذلك، وقد قدمنا أن القراريط تتعدد بتعددهم، وانظر هل تتفاوت بتفاوهتم يف الفضل أم ال؟ ويظهر التفاوت 

فيجعل "عند الضرورة احلاملة على ذلك كضيق احملل أو عدم احلافر" دفن اجلماعة يف قرب واحد"كيفية " وأما"وحرره
ومجع أموات بقرب لضرورة ووىل القبلة األفضل، وأما مجعهم يف : قال خليل عاطفا على اجلائز" ا يلي القبلةأفضلهم مم

يكفي : قرب لغري ضرورة فمكروه وإن كانوا حمارم، ولكن يتأكد ندب جعل شيء من التراب بينهم، وقال أشهب
مجعهم يف كفن للضرورة ويكره لغريمها، الكفن، وكما جيوز مجع األموات يف القرب للضرورة ولو أجانب، جيوز 

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف قرب واحد مث يقول"والدليل على ما ذكر 
ما ذكره املصنف من جواز مجع ": تنبيه. "١" أيهما كان أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشري إىل واحد قدمه يف اللحد

حد للضرورة ويكره لغريها حمله إذا كان حصل دفنهم يف وقت واحد، وأما لو أردنا دفن ميت األموات يف قرب وا
" ومن دفن"ال ميشى عليه وال ينبش ما دام به إال لضرورة فال حيرم. على آخر بعد متام دفنه فيحرم؛ ألن القرب حبس

وال يصلى على قرب إال أن يدفن : لقال خلي" مل يصل عليه ووري فإنه يصلى على قربه"احلال أنه " و"بعد الغسل 
بغريها فيصلي على القرب ظاهره ولو كان عدم الصالة عمدا، كما أن ظاهره أن جمرد متام الدفن جموز للصالة على 

والفوات مينع إخراج امليت من : القرب وليس كذلك، بل جيب إخراجه ولو مت دفنه إال أن خيشى تغريهقال ابن رشد
  تغريه، قاله ابن القاسم وسحنون وعيسى، وحمل طلب الصالة على القرب عند خشية تغريه قربه للصالة عليه خشية

  ـــــــ
و داود، حديث [وا" ١٣٤٣"أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب الصالة على الشهيد، حديث : صحيح ١
  ".١٥١٤"، وابن ماجه، حديث "١٩٥٥"، والنسائي، حديث "١٠٣٦"، والترمذي، حديث "٣١٣٨"

ظن بقاؤه أو شك فيه، وأما لو تيقن ذهابه ولو بأكل سبع فإنه ال يصلى عليه، وقولنا بعد الغسل لالحتراز عما  إذا
قال . لو دفن قبل غسله فإنه ال يصلى على قربه وجيب إخراجه للغسل إال أن خيشى تغريه فيسقطان لتالزمهما

املدفون من غري غسل أو من غري صالة خيرج ما مل املفهوم من كالم ابن رشد أن : العالمة األجهوري يف شرح خليل
وال تكرر وأما لو صلى عليه : مجاعة قال خليل" على من قد صلى عليه"على جهة الكراهة " وال يصلى"خيف تغريه

منه كالثلثني بعد تغسيله " يصلى على أكثر اجلسد"من ذهب بعضه جيب أن " و"منفرد لندب صالة اجلماعة عليه 
وأما " واختلف يف الصالة على مثل اليد والرجل. "حلكم لألكثر وينوي املصلي الصالة على اجلميعوتكفينه؛ ألن ا



وإمنا مل : قال العالمة األجهوري. وال ما دون اجلل ولو كان معه الرأس: دون اجلل واملشهور عدم الصالةقال خليل
ة عند مالك رضي اهللا عنه وأصحابه، واغتفر يصل على ما دون الثلثني ألدائه إىل الصالة على الغائب وهي غري جائز

غيبة اليسري؛ ألنه تبع، وهبذا التوجيه اندفع استشكال التونسي بأن عدم الصالة على ما دون اجلل يؤدي إىل عدم 
الصالة على امليت بالكلية، ووجه الدفع أن الصالة على ما دون اجلل تؤدي إىل الصالة على الغائب وهي غري 

إمنا يتم هذا الكالم : قيل إهنا سنة وال يرتكب غري اجلائز لسنة، وحبث بعض الشيوخ يف ذلك قائالجائزة، والصالة 
إذا كانت الصالة على الغائب حمرمة، وأما على القول بكراهتها فال كيف، وقد قيل بوجوب الصالة على امليت، 

طفى صلى اهللا عليه وسلم على فلعل هذا مبين على القول حبرمتها وفيه شيء الحتجاج املخالف بصالة املص
النجاشي وهو غائب عنه، وأجاب عنه بعض أئمتنا بأن هذا من خصوصيات املصطفى صلى اهللا عليه وسلم أو أن 

األرض رفعته له ورآه ونعاه ألصحابه فأمهم يف الصالة عليه قبل أن يوارى، ويدل على اخلصوصية أنه مل يفعله أحد 
يب صلى اهللا عليه وسلم بعد أن ووري، احلال أن يف الصالة عليه صلى اهللا عليه من الصحابة وال صلى أحد على الن

  .وسلم أعظم رغبة

  "الدعاء للطفل"صفة " باب يف"
وإمنا أفرده عما قبله للرد على من قال " الصالة عليه وغسله"يف حكم " و. "وهو من مل يبلغ من الذكور واإلناث

حمتاج إليها، ورد كالمه بأن الشفاعة قد تكون حملض رفع درجات فال  بعدم الصالة عليه؛ ألهنا شفاعة وهو غري
وتصلي على نبيه حممد "احلمد هللا رب العاملني ندبا : بأن تقول" تثين على اهللا تبارك وتعاىل"تتقيد باملذنبني وصفتها أن 

لتثنية، وقيل تقول يف ولد ويف نسخة با" تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك"بعدمها " مث"كذلك " صلى اهللا عليه وسلم
  وابن"الزنا 

وأنت أمته . "ولو مات بعد االستهالل؛ ألن اهللا رزقه يف بطن أمه" أنت خلقته ورزقته"بدل، وابن عبدك " أمتك
بالذال املعجمة؛ " وذخرا"أي مقدما بني أيديهم " سلفا"بكسر الدال " اللهم فاجعله لوالديه"يف اآلخرة " وأنت حتييه
ذكره تأكيدا لسلفا ملرادفته له " وفرطا" اآلخرة خبالفه بالدال املهملة فإنه يف الدنيا وقيل باإلمهال مطلقاألن املراد يف

: أي جزاء عظيما ملا روي يف اخلرب" وأجرا. "أي متقدمكم ١" أنا فرطكم على احلوض: "قاله صلى اهللا عليه وسلم
: واثنان يا رسول اهللا؟ قال: ، قالت امرأة" نة من النارال ميوت ألحد ثالثة من الولد فيحتسبهم إال كانوا له ج"
وهذا مع الصرب عند الصدمة األوىل، ويف الصرب على املصيبة من " مل متسه النار إال حتلة القسم: "وورد٢" واثنان"

وال به أجورهم "بكسر الظاء املشالة أي أكثر " وثقل به موازينهم وأعظم. "الثواب ما ليس يف الصرب على الطاعة
والظاهر أنه : قال بعض الشيوخ" وال تفتنا وإياهم بعده. "أي أجر الصالة عليه أو أجر املصيبة" حترمنا وإياهم أجره

يقول ذلك الدعاء ولو كان املصلي أبا أو أما للطفل؛ ألن هذا الدعاء هو املأثور، أال ترى أنه صلى اهللا عليه وسلم 
فاجعله لوالديه سلفا جيب تقييده باملسلم األصلي، وأما من : وأما قوله" أشهد أن حممدا رسول اهللا: "قال يف أذانه

اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا : أسلم من أوالد الكفار أو حكم بإسالمه تبعا للسايب فال يقول ذلك عليه وإمنا يقول
عليه الصالة " إبراهيم"نا أي حضانة أبي" املؤمنني يف كفالة"أوالد " اللهم أحلقه بصاحل سلف"بعده ويسقط وإياهم

والسالم يف اجلنة، وذلك ألن نبينا صلى اهللا عليه وسلم رأى ليلة اإلسراء شيخا يف السماء يف قبة خضراء وحوله 
أبوك إبراهيم وهؤالء أوالد املؤمنينويف هذا دليل على : ؟ فقال"من هذا: "صبيان فقال عليه الصالة والسالم جلربيل

. لتقييد بأوالد املؤمنني ال ينايف أن غريهم يف كفالته أيضا بناء على دخول أوالد غريهم اجلنةأن اجلنة يف السماء، وا



" وعافه من فتنة القرب"بأن جتعله جماورا لنحو األنبياء والصاحلني " وأبدله دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله"
وهذا بناء على أن األطفال حتت املشيئة وهو " ممن عذاب جهن"عافه " و. "وهذا يقتضي أن األطفال تسأل يف القرب

خالف املشهور، بل أنكر بعضهم وجود اخلالف من كوهنم يف اجلنة، واألوىل يف توجيه الدعاء باملعافاة من الفتنة وما 
  يف"الدعاء " تقول ذلك. "بعدها ما تقرر من أنه تعاىل له تعذيب الطائع

  ـــــــ
ومسلم، كتاب الفضائل، باب " ٦٥٧٥"يف احلوض، حديث : قاق، بابأخرجه البخاري، كتاب الر: صحيح ١

أخرجه البخاري، كتاب اإلميان والنذور، : صحيح ٢"٢٢٨٩"إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم، حديث 
  .رب والصلة، ومسلم، كتاب ال"٦٦٥٦"، حديث ]١٠٩: األنعام[} َوأَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم{باب قو اهللا تعاىل 

اللهم اغفر : "بناء على أنه يدعو بعدها" تقول بعد الرابعة"قيل " و. "أي بعد كل تكبرية حىت الرابعة" كل تكبرية
ومن توفيته منا "الكامل " على اإلميان"بكسر اهلاء " ألسالفنا وأفراطنا وملن سبقنا باإلميان اللهم من أحييته منا فأحيه

واغفر للمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء . "وهو السعادة العظمى" معلى اإلسال"بضم اهلاء " فتوفه
تسليمة خفيفة ويسمع اإلمام مجيع من يليه، وهذا الدعاء اختاره املصنف ملا قيل أن بعضه " منهم واألموات مث تسلم

 أنه غري متعني بل األفضل دعاء مروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعضه عن بعض الصحابة والتابعني، فال ينايف
اللهم اعف عنه كفى : أيب هريرة كما قدمنا، وإن كان يكفي مطلق دعاء كما قال املصنف فيما سبق، بل لو قال

مل يذكر حكم اجتماع كبار وأطفال، واملطلوب تقدمي الدعاء للكبار على األطفال أو جيمعهم يف " تنبيه " وإن صغريا
اللهم اجعل األوالد سلفا لوالديهم وفرطا وأجرا، وهكذا على جهة الندب، فال : لكدعاء واحد، ويقول عقب ذ

ينايف أنه لو مجع اجلميع يف دعاء أجزأ، كما لو جهل كون امليت كبريا أو طفال فيدعو بنحو دعاء أيب هريرة 
خليل عاطفا على  بأن نزل من بطن أمه ميتاقال" على من مل يستهل صارخا"على جهة الكراهة " وال يصلى"وغريه
وال سقط مل يستهل وال حترك أو عطس أو بال أو رضع إال أن تتحقق احلياة وغسل دمه ولف خبرقة : املكروه

ووري، وحكم غسل الدم الندب، وحكم املواراة واللف خبرقة الوجوب، وال يسأل وال يبعث وال يشفع إن مل تنفخ 
؛ ألن شرط اإلرث حتقق حياة الوارث بعد "ال يرث وال يورث"كما ال يصلى عليه لعدم استهالله " و. "فيه الروح

موت مورثه واستهالله قبل موته إال الغرة فتورث عنه وإن نزل علقة أو مضغة؛ ألهنا مأخوذة عن ذاته، والشرط ملا 
ة، وحقيقته من مل يستهل صارخا وهو مثلث السني املهمل" ويكره أن يدفن السقط يف الدور"يورث عنه مما يف يده 

وإمنا كره دفنه يف الدور خوف امتهانه عند سقوط احلائط، وإن اشترى شخص دارا فوجد فيها قرب سقط ال خيار 
قرب غري السقط حبس على الدفن : له؛ ألن قربه ليس حبسا خبالف قرب املستهل وهو املراد بالكبري، قال ابن عرفة

" أن يغسل النساء"أي جيوز " وال بأس: "يل بقولهمبجرد وضع امليت فيه مث شرع يف بيان شروط املباشر للتغس
وابن مثان، : وجاز غسل امرأة ابن سبعقال شراحه: قال خليل" الصيب الصغري ابن ست سنني أو سبع"األجانب 

وابن تسع ولو مع حضور الرجال، وال تكلف الغاسلة بستر عورته؛ ألنه جيوز نظرهن إىل بدنه : وروى ابن وهب
  حيث
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لقريواين: كتاب  بن أيب زيد ا ا لة  على رسا لدواين  كه ا لفوا   ا
لنفراوي: املؤلف  بن سامل ا غنيم  بن   أمحد 

واملناهز ككبري وهذا يقتضي أن ما دون املناهز للحلم هلا نظر عورته، وله أن ينظر منها : قال اللخمي. مل يناهز احللم
ألنه غري مناهز، وجواز النظر ال ينايف حرمة التغسيل؛ ما بني سرهتا وركبتها وهو يصدق بابن عشر أو اثين عشر؛ 

ألن التغسيل فيه جس فهو أخص من النظر، فاحلاصل أن ابن سبع أو مثان تنظر املرأة عورته وتغسله، وقيدنا النساء 
قرب مث أ: باألجانب لالحتراز عن املرأة احملرم، فإن هلا تغسيل الرجل من حمارمها إن مل يوجد رجل يغسلهقال خليل

أوليائه مث أجنيب مث امرأة حمرم، وهل تستره أو عورته تأويالن، مث ييمم ملرفقيه، مث شرع يف تغسيل الذكر لألنثى 
اليت بلغت حد الشهوة كبنت ست أو سبع حلرمة نظرهم هلا بقصد االلتذاذ، " وال يغسل الرجال الصبية: "بقوله

واختلف . "جوزقال خليل بالعطف على اجلنائز ورجل كرضيعةوأما الرضيعة وما قارهبا ممن ال متيل هلا النفس في
كبنت أربع أو مخس فقيل حيرم على الرجل تغسيلها وقيل جيوز " إن كانت ممن مل تبلغ أن تشتهى"أي الصبية " فيها

معاشر أصحاب اإلمام كابن القاسم وأحب للوجوبواحلاصل أن الرضيعة " أحب إلينا"وهو حرمة تغسيلها " واألول"
أحلق هبا جيوز للرجل تغسيلها، واليت بلغت أن تشتهى حيرم عليه تغسيلها، واخلالف فيما فوق الرضيعة،  ومن

وظاهر كالم املصنف سواء كان الرجل حمرما للصبية أم ال وهو قول بعض : قال ابن عمر. ومذهب املدونة، املنع
له تغسيل املرأة من حمارمه إن مل توجد امرأةقال إمنا هذا يف الرجال األجانب، وأما الرجال احملرم ف: الشيوخ، وقيل

لو ماتت امرأة وجنينها يضطرب يف " خامتة " واملرأة أقرب امرأة مث أجنبية مث حمرم فوق ثوب ميمت لكوعيها: خليل
بطنها فإن أمكن إخراجه من حمله فعل اتفاقا وإن مل ميكن فال تدفن ما دام حيا، واختلف هل تبقر بطنها إلخراجه 

ال تبقر وهو قول ابن القاسم، ووقعت يف : رجي خروجه حيا؟ وهو قول سحنون وعزي ألشهب أيضا، وقيل حيث
زمنهما وسئال عنها فأفىت أشهب بالبقر، وافىت ابن القاسم بعدمه، فعملوا فيها بكالم أشهب فخرج اجلنني حيا وكرب 

خبالف من ابتلع ماال ولو مملوكا له فإن بطنه  وصار عاملا يعلم العلم ويتبع قول أشهب ويدع قول ابن القاسم وهذا
وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ال عن جنني، وتؤولت أيضا على البقر إن رجي : تبقر حيث كان بال له، قال خليل

وإن قدر على إخراجه من حمل فعل، ومثل املال اجلواهر النفيسة، ومن باب أوىل احليوان البهيمي ميوت بال ذكاة 
  يف بطنه فال نزاع يف جواز بقر بطن أمه حيث رجي خروجه حيا، وانظر كيف تبقر بطنوولده يضطرب 

امليت إلخراج املال إنفاقا وخيتلف يف بقرها إلخراج اجلنني مع عظمة النفس وشرفها على املال، وميكن توجيه ذلك 
رعة مع أذية األم ببقر بطنها مبا فيه ليونة بأن نفع املال حمقق دون اجلنني الحتمال موته عند خروجه أو بعده بس

وملا فرغ من الكالم على ركين اإلسالم ومها شهادتا اإلسالم والصالة شرع يف الثالث . ويؤذي امليت ما يؤذي احلي
  :بقوله

"  

  باب يف الصيام



"  
وهو لغة اإلمساك والترك والصمت ولوقوف الفرس، وشرعا اإلمساك عن شهويت البطن والفرج وما يقوم مقامهما، 

ن طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه يف غري أيام احليض والنفاس وأيام العيد، وحكمة م
وصوم : "مشروعيته خمالفة النفس وكسرها وتصفية مرآة العقل وتنبيه العبد على مواساة اجلائع وبني حكمه بقوله

دل على فرضيته الكتاب والسنة وإمجاع  على كل عاقل بالغ مطيق له غري مسافر سفر قصر،" شهر رمضان فريضة
بين : "وأما السنة فحديث] ١٨٥: البقرة[} فََمْن َشهَِد مِْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه{: األمة، أما الكتاب فقوله تعاىل

وأما اإلمجاع فقد انعقد على فرضيته، فمن جحده قتل كفرا إال أن " وصوم رمضان: "، إىل قوله"اإلسالم على مخس
ب كسائر املرتدين، ومن اعترف بوجوبه وامتنع من فعله عنادا أو كسال فنقل ابن ناجي أنه يقتل حدا على يتو

املشهور لكن بعد تأخريه إىل أن يبقى من الليل مقدار ما يوقع فيه النية، وفرض يف السنة الثانية من اهلجرة بعد ليلتني 
فََمْن {: الصوم واإلطعام، مث نسخ التخيري بقوله تعاىل خلتا من شعبان، وحني فرض رمضان كان الشخص خمريا بني

ووجب الصوم إىل الليل، وأبيح الطعام والشراب واجلماع إىل صالة ] ١٨٥: البقرة[} َشهَِد مِْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه
علم "ووطئها فنزل  العشاء أو نوم أحدمها فيحرم مجيع ذلك، فاختار عمر رمحه اهللا تعاىل زوجته وكذهبا يف أهنا نامت

ويف ]١٨٧: البقرة[} َوكُلُوا َواْشَربُوا حَتَّى َيَتَبيََّن لَكُمُ الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيطِ الْأَْسَوِد ِمَن الْفَجْرِ{: إىل قوله" اهللا
لشهر اختلف يف أول الصوم يف اإلسالم فقيل عاشوراء، وقيل ثالثة أيام من كل شهر، ورمضان اسم ل: الذخرية

إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب النريان وصفدت : "على الصحيح لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  كما أن الصحيح جواز استعمال رمضان غري ١" الشياطني

  ـــــــ
، ومسلم كتاب "٣٢٧٧"أخرجه البخاري، كتاب بدء اخللق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث : صحيح ١

حديث " ٢/٣٥٧"، وأمحد "٢٠٩٧"والنسائي، حديث " ١٠٧٩"ل شهر رمضان، حديث الصيام، باب فض
"٨٦٦٩."  

مضاف للشهر سواء كان هناك قرينة على الشهر أم ال؛ ألن القول بأنه من أمسائه تعاىل مل يصح، ومسي هذا الشهر 
بيان ما يثبت به  برمضان؛ ألنه يرمد الذنوب أي حيرقها، وقيل غري ذلك، وملا بني حكم صوم رمضان شرع يف

حيث كانت الرؤية من عدلني، ومثل العدلني اجلماعة املستفيضة أي " لرؤية اهلالل"أي شهر رمضان " يصام: "بقوله
الكثرية الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب فإن خربهم يفيد العلم أو الظن القريب منه، وال فرق يف ذلك بني 

أو الكبري، ومثل العدلني الواحد املوثوق خبربه ولو عبدا أو امرأة إذا كان  زمن الصحو والغيم، وال بني املصر الصغري
احملل ال يعتين فيه بأمر اهلالل يف حق أهل الرأي أو غريهم، وأما إذا كان احملل يعتىن فيه بأمر اهلالل فال يثبت برؤية 

وال جيوز له الفطر فإن أفطر كفر  الواحد ولو يف حق أهله ولو صدقوه، ولكن جيب عليه أن يرفع أمره إىل احلاكم،
وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته، واملختار وغريمها فإن أفطروا فالقضاء : ولو متأوال؛ ألن تأويله بعيدقال خليل

ما الفرق بني قبول قول املؤذن الواحد وعدم قبول : والكفارة إال بتأويل فتأويالن والراجح وجوب الكفارةفإن قيل
رؤية هالل رمضان يف احملل الذي يعتىن فيه بأمر اهلالل، مع أن كل واحد منهما خمرب بدخول قول الشاهد الواحد ب

وقت؟ فاجلواب أن املؤذن يستند يف إخباره إىل أمر يطلع عليه غريه ولو أخطأ لنبهه غريه، خبالف اهلالل وال سيما 
ن تعبري املصنف وغريه برؤية أنه ال مجيع الناس حرص على رؤية اهلالل فهم كاملعارضني ملدعي الرؤية، ويفهم م

يعول على قول أهل امليقات إنه موجود ولكن ال يرى؛ ألن الشارع إمنا يعول على الرؤية ال على الوجود، خالفا 



مسي اهلالل هالال لرفع الصوت عند رؤيته، ويسمى بذلك لثالث ليال مث بعد يسمى قمرا، ": تنبيه " لبعض الشافعية
أي هالل شوال فالضمري للمقيد " يفطر لرؤيته"كما جيب الصوم لرؤية اهلالل " و. "هرتهومسي الشهر شهرا لش

ثالثني يوما أو تسعة وعشرين "رمضان " كان"بدون قيده؛ ألن األول هالل رمضان والثاين هالل شوال وسواء 
اهللا عليه وسلم تسعا صمنا مع رسول اهللا صلى : "ألن الشهر يأيت كامال وناقصاقال ابن مسعود رمحه اهللا" يوما

أي هالل رمضان بأن " فإن غم اهلالل: "، مث ذكر مفهوم قوله يصام لرؤيته بقوله"وعشرين أكثر ما صمنا معه ثالثني
الذي "أي أول الشهر " ثالثني يوما من غرة"املكلف " فيعد"كثر الغيم مكانه ليلة الثالثني مع رؤية هالل شعبان 

أي يثبت صوم رمضان ليلة الواحد والثالثني اليت " يصوم"م شعبان ثالثني، يوما بعد إمتا" مث"وهو شعبان " قبله
  ابتداؤها من غرة شعبان، ولو تواىل الغيم شهورا ففي الطراز

الشهر تسعة وعشرون يوما فإن غم عليكم : "عن مالك يكملون عدة اجلميع حىت يظهر خالفه اتباعا حلديث
و تواىل ثالثة على الكمال؛ ألن األصل كمال الشهور، وال التفات إىل ول ١" فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما

حساب املنجمني وال لقول أهل امليقات إنه ال يتواىل أكثر من أربعة أو مخسة على التمام وال أكثر من ثالثة على 
مبصر، فإن مل يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلني ولو بصحو : النقصان، وإىل هذا كله اإلشارة بقول خليل

ير بعد ثالثني صحوا كذبا أو مستفيضة وعم إن نقل هبما عنهما ال مبنفرد إال كأهله ومن ال اعتناء هلم بأمره، 
فإن مل ير أي بغري العدلني الذين : والضمري يف كذبا للعدلني، ومثلهما ما زاد عليهما، ومل يبلغ عدد املستفيضة، وقوله

ما ومع تكذيبهما صوم الناس برؤيتهما معتد به للضرورة، ونظر األجهوري فيما ادعيا رؤيته وصامت الناس بشهادهت
إذا رأى شخص اهلالل وصام برؤية نفسه ومل ير بعد الثالثني صحوا فهل يكذب نفسه أو يعمل على اعتقاده؟ وأما 

سالم مجيعهم ولو كان اجلماعة املستفيضة وهم الذين يفيد خربهم العلم أو الظن القريب منه فال حيكم بتكذيبهم إل
كما يثبت رمضان برؤية العدلني أو برؤية اجلماعة املستفيضة أو بكمال : األول " تنبيهات " فيهم النساء والعبيد

شعبان ثالثني يوما أو برؤية منفرد مبحل ال يعتىن فيه بأمر اهلالل يثبت بنقل عدلني أو مجاعة مستفيضة عن عدلني أو 
كان عن رؤية العدلني فال بد أن ينقل عن كل واحد اثنان، وإن كان عن حكم  عن مجاعة مستفيضة، لكن إن

احلاكم أو عن الثبوت عند احلاكم أو عن اجلماعة املستفيضة فيكتفى ولو بواحد ولو يف حمل يعتىن فيه بأمر اهلالل، 
صر، ومثلها مساع املدافع وكذا يثبت برؤية املنائر موقودة حيث كانت ال توقد إال بعد الثبوت الشرعي كما عندنا مب

وجوب الصوم عندنا ال يتوقف على حكم احلاكم، فلو حكم : فإهنا ال تضرب عند الغروب إال لثبوت الشهرالثاين 
خمالف بثبوته برؤية واحد يف حمل يعتين أهله برؤية اهلالل، ففي لزومه للمالكي وعدم لزومه تردد، ولو أخرب احلاكم 

موافقا ملن أخربه يف املذهب فإنه يلزمه الصوم، وأما لو كان خمالفا يف املذهب ملن  شخصا مبا ثبت عنده فإن كان
  أخربه فإنه يسأله، فإن وجد الثبوت بشاهدين لزمه الصوم وبواحد

  ـــــــ
، "١٩٠٧"أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رأيتم حديث : صحيح ١

و داود [، وا"١٠٨٠"باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته، حديث  ومسلم، كتاب الصيام،
  ".٢٠٦١"، وابن ماجه، حديث "٢١٣٢"، والنسائي، حديث "٦٩٠"والترمذي، حديث " ٢٣٢٠"حديث 

جرى اخلالف املتقدم، ولو ادعى السلطان أو القاضي الرؤية فإنه يكون من رؤية الواحد ال يعول عليه حيث كان 
لو رأى شخص النيب صلى : ل يعتىن فيه برؤية اهلالل، ولو صدقناه ال يلزمنا الصوم خالفا لبعض املذاهبالثالث احمل



اهللا عليه وسلم فأخربه بالصوم ال يلزم الرائي وال غريه إمجاعا الختالل ضبط النائم ال للشك يف رؤيته صلى اهللا 
أي وكما جيب الصوم لرؤية هالل " وكذلك. "م عليه إمجاعاعليه وسلم، أال ترى أنه لو أخربه بطالق زوجته مل حتر

فيجب برؤية عدلني أو مجاعة مستفيضة هلالل شوال أو " يف الفطر"رمضان أو إلمتام عدة شعبان ثالثني يوما يفعل 
بيح وال يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إال مب: إلمتام ثالثني يوما من غرة هالل رمضان ال برؤية منفردقال خليل

كمرض أو سفر، ولكن يفطر بالنية حلرمة اإلمساك بالنية يوم العيد، وظاهر كالم املصنف كخليل أنه ال يثبت هالل 
شوال برؤية الواحد، وال يف حمل ال يعتىن فيه بأمر اهلالل وهو كذلك حىت عند من يقول بثبوت رمضان بعدل واحد 

" يف أوله"أي ينوي الصوم وجوبا " ويبيت الصيام: "ولهوهو ظاهرمث شرع يف الكالم على بعض شروط الصوم بق
وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر، وكفت نية ملا جيب : بعد ثبوته وغروب مشس آخر يوم من شعبانقال خليل

رض تتابعه ال مسرود ويوم معني، ورؤية على االكتفاء فيهما بنية، وصفتها أن ينوي التقرب إىل اهللا تعاىل بأداء ما افت
عليه من استغراق النهار يف كل أيامه باإلمساك عما يفطر، وال يلزم تعيني سنة رمضان كاليوم للصالة، فاملراد 

بالتبييت نية الصوم ليال الذي أوله الغروب وآخره طلوع الفجر، والدليل على وجوب النية قوله صلى اهللا عليه 
ال صيام ملن مل يبيت : "تبييت قوله صلى اهللا عليه وسلموالدليل على وجوب ال ١" إمنا األعمال بالنيات: "وسلم
إمنا صحت مع الفجر؛ ألن األصل يف النية مقارنتها ألول العبادة، وإمنا اغتفر تقدمها يف الصوم ملشقة  ٢" الصوم

  يف"كل ليلة " وليس عليه البيات. "حتري الفجر
  ـــــــ

، ومسلم كتاب اإلمارة، باب قوله "١"وحي، حديثأخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء ال: صحيح ١
، والترمذي، حديث "٢٢٠١"وأبو داود، حديث " ١٩٠٧"صلى اهللا عليه وسلم إمنا األعمال بالنيات، حديث 

أخرجع الترمذي مبعناه، كتاب : صحيح ٢"٤١٩٩"، وابن ماجه، حديث "٧٥"، والنسائي، حديث "١٦٤٧"
، وابن ماجه، "٢٣٣٦"، والنسائي، حديث "٧٣٠"زم من الليل، حديث الصوم، باب ما جاء ال صيام ملن مل يع

  ".٧٥١٦"، حديث :، وانظر"١٧٠٠"حديث 

وكفت نية ملا جيب تتابعه ال مسرود ويوم معني، : وكذلك كل صوم جيب تتابعه يكفي النية الواحدةقال خليل" بقيته
ييتها كل ليلة ملراعاة اخلالف، فإن الشافعي وأبا واملنفي إمنا هو وجوب التبييت كل ليلة، فال ينايف أنه يستحب تب

حنيفة يقوالن بوجوب النية كل ليلةوروي أيضا عن مالك وإن كان خالف مشهور مذهبه وسبب اخلالف هل صوم 
رمضان عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة، فاملريض واملسافر إن متاديا على الصوم جيب عليهما النية يف كل 

ب التتابع يف حقهما وعند صحة املريض، وقدوم املسافر يكفيهما نية ملا بقي كاحلائض تطهر والصيب ليلة لعدم وجو
" يتم الصيام إىل"جيب على كل من صام فرضا أو نفال أن " و. "يبلغ يف أثناء الصوم والكافر يسلم يف أثناء الشهر

: وقوله صلى اهللا عليه وسلم] ١٨٧: البقرة[} َم إِلَى اللَّْيلِثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّيا{لقوله : لقوله تعاىل" الليل"حتقق دخول 
إىل حتقق دخول : أي انقضى صومهوقوله ١" إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم"

ة إال أن الليل إشارة إىل خروج الغاية، وإىل حرمة استعمال املفطر عند الغروب، وجيب عليه القضاء من غري كفار
وإن أبيح له " ال تواصلوا: "إىل الليل أنه يكره له الوصال خلرب: يتبني أكله بعد الغروب فال قضاء، ويفهم من قوله

أحدها شرط يف الوجوب : صلى اهللا عليه وسلم الوصال؛ ألنه من خصوصياته، واعلم أن شروط الصوم ثالثة أقسام
اإلسالم والكف عن املفطرات : نيها شرط يف الصحة فقط وهو أربعالبلوغ والقدرة على الصوموثا: فقط وهو اثنان

العقل : ثالثها يف الوجوب والصحة وهو ثالثة أشياء. والنية املبيتة والزمن القابل للصوم فيما ليس له زمن معني



والنقاء من دم احليض والنفاس ودخول وقت الصوم فيما له وقت معني كرمضانثم شرع يف بيان ما يطلب من 
بعد حتقق الغروب بغروب مجيع قرص الشمس ملن ينظره " ومن السنة تعجيل الفطر: "لصائم أو مريد الصوم بقولها

أو دخول الظلمة، وغلبة الظن بالغروب ملن مل ينظر قرص الشمس، كمحبوس حبفرة حتت األرض وال خمرب له، وبعد 
  ا من يؤخره لعارض أو اختيارا مع اعتقاد أنذلك فال ينبغي له تأخري الفطر كما يفعله بعض أهل التشديد، وأم

  ـــــــ
ومسلم، كتاب الصيام، " ١٩٥٤"أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب مىت حيل فطر الصائم، حديث : صحيح ١

  ".٦٩٨"، والترمذي، حديث "١١٠٠"باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، حديث 

كان رسول اهللا صلى : "ويستحب فطره على شيء حلو ففي احلديث الصوم قد انتهى بالغروب فال كراهة يف فعله،
واحلسوات  ١"اهللا عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن مل جيد رطبات فثمرات، فإن مل جيد حسا حسوات من ماء

بالسني املهملة، ومن كان مبكة فاملستحب يف حقه الفطر على ماء زمزم لربكته، فإن مجع بينه وبني التمر فحسن، 
: ا ندب الفطر على التمر وما يف معناه من احللويات؛ ألنه يرد ما زاغ من البصر بالصوم، ويقول ندبا عند الفطروإمن

اللهم لك صمت وعلى رزقك : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت، أو يقول
م دعوة مستجابة قيل هي بني رفع اللقمة أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا، فإن للصائ

بضم السني املهملة للفعل، وبفتحها املأكول يف السحر، " تأخري السحور"من السنة أيضا " و"ووضعها يف فيه
أنه : "وورد أيضا" ال تزال أميت خبري ما عجلوا الفطر وأخروا السحور: "واألصل يف ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم

وما ذكره املصنف من سنة تعجيل الفطر وتأخري السحور " كان يفطر على رطبات قبل الصالة صلى اهللا عليه وسلم
وندب تعجيل فطر وتأخري : مثله يف القرطية واجلواهر لكن يف تعجيل الفطر، والذي يف خليل أهنما مستحبان ولفظه

لفراغ من األكل والشرب إىل وقدر التأخري كما يف احلديث أن يبقى بعد ا: قال بعض شراحه، وهو املذهب. سحور
تكلم املصنف على : األول " تنبيهان " الفجر قدر ما يقرأ القارئ مخسني آية ولعل املراد القارئ املتمهل يف قراءته

؛ ألنه يقوي على ٢" تسحروا فإن السحور بركة: "حكم تأخري السحور ومل يذكر حكم فعله، وهذا الندب خلرب
ندب أو سنة تعجيل الفطر تقدميه على صالة املغرب وهو كذلك حيث وقع على  فهم من: الثاين "الصيام وينشط

حنو رطبات من كل ما خف، وإال قدمت الصالة؛ ألن وقت املغرب مضيق، هذا هو املأخوذ من فعله صلى اهللا عليه 
غري الفطر على وسلم، خالفا للشافعي وابن حبيب من أئمتنا يف تقدمي الطعام، إال أن حيمل ما قااله على الفطر ب

: الرطب أو املاء فال خيالف ما قلناه، وملا كان يتوهم من طلب تأخري السحور جواز فعله عند الشك يف الوقت قال
وال يشرب وال يفعل شيئا من املفطرات، ومثل الشك يف الفجر " يف الفجر فال يأكل"مريد السحور " وإن شك"

  الشك يف الغروب،
  ـــــــ

، "٦٩٦"، والترمذي، حديث "٢٣٥٦"، حديث -ود، كتاب الصوم، باب ما يفطر عليهأخرجه أبو دا: حسن ١
اخرجه البخاري، كتاب : صحيح ٢"٦/٨٢١الصحيحة "وحسنه اللباين " ١٢٦٩٨"حديث " ٣/١٦٤"وأمحد 

ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد " ١٩٢٣"الصوم، باب بركة السحور من غري إجياب، حديث 
  ".٢١٤٦"، والنسائي، حديث "٧٠٨"والترمذي، حديث " ١٠٩٥"ستحباب تأخريه، حديث استحبابه وا



والنهي للتحرمي فيهما على املشهور يف األول واتفاقا يف الثاين، ووجه الفرق أن األصل بقاء الليل ويف الثاين بقاء 
مل يبني املصنف ما يترتب على من  :األول " تنبيهات " النهار، وأيضا اهللا تعاىل جعل غاية الصوم الليل ال الشك فيه

أكل مع الشك وهو القضاء، إال أن يتبني أن األكل قبل الفجر أو بعد الغروب، وال كفارة على واحد منهما؛ ألن 
الكفارة إمنا تلزم املنتهك للحرمة، وممن جيب عليه القضاء فقط من أكل على يقني مث طرأ له الشك يف الفجر أو 

لو طلع الفجر وهو متلبس بالفطر فالواجب عليه إلقاء ما يف فمه ونزع فرجه : الثاين الغروب واستمر على شكه
وال قضاء يف نزع مأكول أو مشروب طلوع : وال قضاء عليه، فلو مكث قليال متعمدا لزمه الكفارةقال خليل

قضاء على من أكل لو غره شخص وقال له كل مثال فإن الفجر مل يطلع فأكل وتبني أنه طلع وجب ال: الفجرالثالث 
من غري كفارة، ويف لزومها للغار قوالن، وأما لو أكره شخص شخصا على األكل أو الشرب للزم املكره بالفتح 

القضاء ويلزم املكره الكفارة، خبالف من أكره غريه على مجاع امرأة ال تلزمه كفارة، والفرق أن االنتشار معه نوع 
مل يتعمد، فاحلاصل أن من أكره غريه على اجلماع ال يلزمه كفارة وال يلزم املكره  اختيار، وإمنا مل تلزمه الكفارة؛ ألنه

به "أي حيتسب " ليحتاط"أي يكره إذا صامه " وال يصام يوم الشك"بالفتح أيضا، ألن لزوم الكفارة مشروط بالتعمد
من صام يوم : "بالتحرمي خلرب وما ذكرناه من الكراهة هو ظاهر املدونة خالفا البن عبد السالم يف جزمه" من رمضان

واملراد بيوم الشك صبيحة ليلة الثالثني حيث تكون السماء  ١"الشك فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم
مصحية ويشيع على ألسنة الناس الذين ال تقبل شهادهتم أن الناس قد رأوا اهلالل ال صبيحة الغيم، ومال إىل هذا 

فإن : "وهو األظهر عندي ألننا ليلة الغيم مأمورون بإكمال العدة ثالثني يوما خلرب: ائالابن عبد السالم من أئمتنا ق
فإن هذا يدل على أن صبيحة ليلة الثالثني من شعبان عمال  ٢" غم عليكم فأكملوا عدة شعبان أو فاقدروا له

  باالستصحاب، ولذلك قال بعض
  ـــــــ

حديث " ٤/٢٠٨"وصححه البيهقي يف الكربى " ١٥٤٢"حديث " ١/٥٨٥"أخرجه احلاكم يف املستدرك  ١
أخرجه البخاري، كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر : صحيح ٢من قول عمار وله حكم الرفع" ٧٧٤١"

، ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، حديث "١٩٠٠"رمضان ومن رأى كله، حديث 
"١٠٨٠."  

مبا عند الشافعي إىل النفس أميل، ومفهوم قول املصنف ليحتاط به أن اإلمساك فيه  إن تفسري يوم الشك: الشيوخ
لعدم " مل جيزه"أي لالحتياط " ومن صامه كذلك. "وندب إمساك ليتحقق: ليتحقق ال ينهى عنه بل مندوبقال خليل

ئمة، وهذا خبالف خالفا لبعض األ" وإن وافقه من رمضان. "جزم النية لعدم ثبوت الشهر وقت الشروع يف الصوم
من التبست عليه الشهور فتحرى شهرا وصامه مث تبني أنه رمضان أنه جيزئه على املعتمد كما قال سحنون، وإن 

كان خالف قول شيخه ابن القاسم، ووجه املعتمد أن املتحري مأمور بالصوم وجازم بنيته، خبالف الصائم احتياطا 
إهنا باطلة ولو تبني له الكمال، وكذلك من شك يف دخول الوقت وصلى فإنه مبنزلة من سلم شاكا يف إمتام صالته ف

يف حال شكه فإن صالته تبطل ولو تبني وقوعها فيه، وملا كان حمل النهي عن صوم يوم الشك خمتصا باالحتياط قال 
 وصيم عادة وتطوعا وقضاء ولنذر صادف ال: أي ال يكره له ذلكقال خليل" وملن شاء صومه تطوعا أن يفعل"

أي " ومن أصبح"ال مفهوم لقوله صادف ملا عرفت من الكراهة حيث صامه احتياطا: احتياطا، بل قال بعض شراحه
" أن ذلك اليوم من رمضان مل جيزه"يف أثناء النهار " فلم يأكل ومل يشرب مث تبني له"دخل يف الصباح يوم الشك 
جيب عليه أن " يف بقيته و"لشرب وسائر املفطرات وا" عن األكل"وجوبا " وليمسك. "لعدم تبييته النية الصحيحة



مل يأكل ومل يشرب ال مفهوم له بل ولو أصبح : لفساد صومه والتمادي فيه حلرمة الشهر، وقول املصنف" يقضيه"
وإن ثبت هنارا أمسك وإال كفر إن انتهك بأن أفطر عاملا بوجوب اإلمساك وحرمة : مفطرا، ولذا قال العالمة خليل

له املفطر نسيانا أو مكرها يف لزوم الكفارة إن انتهك كل بأن متادى على الفطر عاملا بوجوب اإلمساك الفطر، ومث
بعد زوال النسيان واإلكراه، خبالف من جاز له الفطر من غري إكراه مع العلم برمضان كاملضطر واحلائض والنفساء 

الف املفطر إلكراه أو نسيان أو للشك يف أن فال كفارة على واحد بأكله أو شربه لعدم وجوب اإلمساك عليه، خب
الصوم : عبادتان يلزم التمادي فيهما بعد فسادمها كما جيب يف صحيحيهما ومها: اليوم من رمضان قال التاديل

واحلج، خبالف الصالة فيجب قطع الفاسد منها وحيرم التمادي عليها، ووجه الفرق أن الصوم واحلج فسادمها يف 
ن والفرج وشدة ميل النفس، فأمر الشخص بالتمادي فيهما زجرا للنفس وإن وجب قضاؤمها الغالب بشهوة البط

بعد ذلك، وملا كان وجوب اإلمساك على من أكل هنارا يف رمضان خمتصا مبن أفطر نسيانا أو مكرها ال من أبيح له 
  وإذا: "الفطر مع العلم برمضان قال

ظرف " هنارا"أو النفساء " مفطرا أو طهرت احلائض"حالة كونه  من سفره الذي جيوز له فيه الفطر" قدم املسافر
وكاملفطر لضرورة جوع أو عطش، " األكل يف بقية يومهما"أي جيوز هلما التمادي على حنو " فلهما"لقدم وطهرت 

ال واملرضع ميوت ولدها هنارا، واملريض يقوى، والصيب يبلغ ومل يكن بيت الصوم أو بيته وأفطر عمدا قبل بلوغه ف
جيب اإلمساك على واحد من هؤالء بقية يومه خبالف الصيب يبيت الصوم ويستمر صائما حىت بلغ أو أفطر ناسيا 
وأمسك فإنه جيب عليه اإلمساك يف هاتني الصورتني قاله األجهوري، والضابط يف ذلك أن كل من جاز له الفطر 

واملغمى عليه ال جيب عليه اإلمساك بعد زوال  لعذر غري إكراه مع العلم برمضان، وأخرى من ذي العذر اجملنون
عذره وال يستحب، خبالف من يباح له ال مع العلم كالناسي أو لعذر إكراه وأحلق هبما الشاك يف اليوم كما قدمنا، 

" تنبيهان " وضابط العالمة خليل خمدوش منطوقا باملكره ومفهوما باملغمى عليه واجملنون ملا قدمته لك من حكمهما
مما يتفرع على جواز استمرار الفطر للمسافر ومن معه جواز وطء كل زوجته اليت طهرت من حيضها أو :  األول

نفاسها يوم قدومه وجيوز هلا متكينه، كما جيوز له وطء الصغرية واجملنونة والكتابية اليت مل تكن صائمة أو صائمة 
على ما ال حيل هلا يف دينها، كما ال جيوز له منعها حيث ال يفسد الوطء صومها يف دينها؛ ألنه ال جيوز له إكراهها 

وقع اخلالف يف الكافر يسلم يف هنار رمضان، : من التوجه إىل حنو الكنيسة أو من شرب مخر أو أكل خنزيرالثاين 
 فإن قلنا بعدم خطابه مل يندب له اإلمساك كالصيب حيتلم هنارا، وإن قلنا خبطابه ندب له اإلمساك بقية يومه ليظهر

عليه عالمة اإلسالم بسرعة، وإمنا مل جيب عليه اإلمساك ترغيبا له يف اإلسالم، ويستحب له قضاء يوم اإلسالم دون 
من " ومن أفطر: "ما قبله، وملا كانت التطوعات تصري عندنا واجبة اإلمتام بالشروع فيها وحيرم تعمد فسادها قال

وقضاء يف : اء كسائر التطوعات اليت يتعمد إفسادهاقال خليلعمدا حراما فعليه القض" يف تطوعه عامدا"املكلفني 
النفل بالعمد احلرام ولو بطالق بت إال لوجه كوالد وشيخ وإن مل حيلفا فإهنما إن أمراه بالفطر شفقة عليه قال 

والدان أحب أن يطيعهما ويفطر وإن مل حيلفا وال حرمة وال قضاء، ومثل الوالدين السيد مع عبده، واملراد ال: مالك
. دنية ال اجلد وال اجلدة، وأما الفطر لنحو حيض أو نفاس أو جوع أو مرض فال يلزم به قضاء؛ ألنه عمد غري حرام

  لسفر"فيه عمدا ال لعذر بل " فأفطر"أي يف زمن تطوعه بالصوم " فيه"عطف على أفطر " أو سافر"

لسفر خمتص برمضان ال يف غريه من حنو كفارة أو حلرمة فطر املتطوع اختيارا؛ ألن جواز الفطر يف ا" فعليه القضاء
فعليه راجع ملن أفطر يف تطوعه عامدا وملن أفطر يف سفره، : تطوع ألنه رخصة والرخص ال يقاس عليها، فقوله



  فحذفه من األول لداللة الثاين؛ ألنه جواب من الشرطية،
فإنه يقتضي  ١" شاء صام وإن شاء أفطر الصائم أمري نفسه إن: "يشكل على كالم املصنف كخليل حديث: فإن قيل

أن يف سند احلديث مقاال فال حيتج به سلمنا : جواز الفطر للمتطوع وعدم لزوم القضاء فما اجلواب؟ واجلواب
صحته فال دليل فيه ملا فيه من اجملاز، واجملاز إما يف أوله وإما يف آخره، وبيانه أن املراد بالصائم فيه إما مريد الصوم 

إن شاء صام مستعمال يف حقيقته، وإما أن يكون املراد بالصائم املتلبس بالصوم فيكون الصائم : ولهفيكون ق
إن شاء صام معناه استمر على صومه فيكون جمازا، وارتكاب اجملاز يف أوله يعينه : مستعمال يف حقيقته ويكون قوله

هكذا أجاب الناصر اللقاين، ] ٣٣: حممد[} ْبِطلُوا أَْعمَالَكُْمَوال ُت{] ١: املائدة[} أَْوفُوا بِالُْعقُوِد{: أدلة كثرية منها
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب منه مث ناوهلا : "ورمبا يعني فيه حديث أم هانئ

 نفسه إن املتطوع أمري: "يا رسول اهللا أنا كنت صائمة، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فشربت فقالت
أن عائشة : "فلعل الصواب اجلواب األول لآليات السابقة، وملا يف املوطإ وغريه ٢" شاء صام وإن شاء أفطر

 ٣" اقضيا مكانه يوما آخر: "وحفصة رضي اهللا عنهما أصبحتا متطوعتني فأهدي هلما طعام فأفطرتا عليه، فقال هلما
عمل على ما قلنا، أال ترى لقول ابن عمر ذلك يلعب بصيامه؟ فلو كان الفطر مباحا مل يلزمهما القضاء، وألن ال
إذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن : " وأيضا جاء عنه عليه الصالة والسالم أنه قال

وملخص اجلواب عن هذا " فإن كان صائما فال يأكل"أي فليدع إىل أهل الطعام، وورد صرحيا " كان صائما فليصل
أو " ساهيا"يف تطوعه حال كونه " وإن أفطر: "ديث أنه ال عمل عليه مع هذه األدلةمث صرح مبفهوم عامدا بقولهاحل

  لعدم تعمده ولكن جيب اإلمساك بقية يومه، واختلف يف ندب قضائه على قولني،" فال قضاء عليه"مكرها 
  ـــــــ

، وأمحد "٧٣٢"الصائم املتطوع، حديث أخرجه الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف إفطار : صحيح ١
أخرجه الترمذي، كتاب الصوم، باب : صحيح ٢"٣٨٥٤صحيح اجلامع : وانظر" ٢٦٩٣٧"حديث " ٦/٣٤١"

صحيح اجلامع : وانظر" ٢٦٩٣٧"حديث " ٦/٣٤١"، وأمحد "٧٣٢"ما جاء يف إفطار الصائم املتطوع، حديث 
  ".٦٧٦"حديث " ١/٣٠٦"أخرجه مالك يف املوطأ  ٣"٣٨٥٤

ومثل الناسي املفطر لضرورة كجوع أو عطش أو لوجه كأمر شيخه أو أحد أبويه، واملراد شيخه يف العلم أو 
" الفريضة"صوم " خبالف: "الطريقة، وملا كان عدم لزوم القضاء يف الفطر ال على وجه العمد خمتصا بالتطوع قال

كفارة أو نذر إال املعني يفوت صومه ملرض أو فإنه جيب قضاؤه ولو بفطر النسيان، وسواء رمضان أو غريه من حنو 
حيض أو نسيان على ما قال خليل فال جيب قضاؤه، وملا وقع اخلالف بني األئمة يف حكم االستياك يف حق الصائم، 

أي االستياك بعود وحنوه مما ال يتحلل منه شيء " وال بأس بالسواك: "أشار املصنف لبيان حكمه يف املذهب بقوله
وجاز سواك كل النهار، فال بأس يف كالم املصنف مبعىن اإلذن، فال ينايف أنه : قال خليل"مجيع هنارهللصائم يف "

يتأكد ندبه يف وقت الصالة ووقت الوضوء ولكن قبل الزوال، وأما بعده فاجلواز من غري ندب كما نبه عليه 
عليه من حنو رائحة بصل أو ثوم،  األجهوري يف شرح خليل، وقد جيب إذا توقف زوال ما يبيح التخلف عن اجلمعة

وقد حيرم كاالستياك باجلوزاء ولو يف حق الصائم بغري رمضان بل ولو لغري صائم، لتعليل حرمة االستياك هبا بأهنا من 
زينة النساء؛ ألهنا حتمر الفم وحرره وقد يكره كاالستياك بالعود األخضر الذي يتحلل منه شيء، وإمنا نص املصنف 

ز االستياك يف مجيع النهار للرد على الشافعي وأمحد يف كراهته عندمها بعد الزوال ملا يف الصحيح كخليل على جوا
ودليلنا ما يف الصحيحني من  ١" خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك: "من قوله عليه الصالة والسالم



أي ألوجبته عليهم، وهذا يعم " عند كل صالةلوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك : "قوله صلى اهللا عليه وسلم
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ال أحصي وال أعد : "الصائم وغريه، ويف السنن األربع عن عامر بن ربيعة

وال داللة لإلمامني ومن تبعهما  ٣"كان يستاك لكل صالة وهو صائم: "وعن عمر رضي اهللا عنه٢"يستاك وهو صائم
اخللوف أثر عبادة فال يزال، فاجلواب أن : ؛ ألن اخللوف ال ينقطع ما دامت املعدة موجودةفإن قيلفيما متسكوا به

  األفضل يف التطوعات اإلخفاء خمافة
  ـــــــ

ومسلم، كتاب الصيام، حديث " ١٨٩٤"أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، حديث : صحيح ١
أخرجه أبو داود، كتاب : ضعيف ٢"٧١٧٤"حديث " ٢/٢٣٢"، وأمحد "٢٢١١"، والنسائي، حديث "١١٥١"

، وضعفه األلباين يف ضعيف أيب دواد "٧٢٥"، والترمذي، حديث "٢٣٦٤"الصوم، باب السواك للصائم، حديث 
  .مل أقف عليه ٣"١١٥/٢٣٦٤"

مه خبالف الرياء، وال يعترض على هذا بإبقاء دم الشهيد؛ ألن الصائم مناج لربه، فاملطلوب منه تطيب رائحة ف
كيف تكون : الشهيد، وأيضا للشارع غرض يف بقاء دم الشهيد ليشهد له على اخلصم يوم القيامة بفعله، وال يقال

هذا من باب تشبيه احلسن : الرائحة املنتنة حسا أطيب عند اهللا من ريح املسك مع علمه تعاىل بأهنا منتنة؟ ألنا نقول
يف احلسن أفضل وأحسن يف الشرع من ريح املسك عند الطبع لصرب الشرعي بالعريف، أي أن هذا املننت عندنا 

الصائم عليه والصرب عمل صاحل، وحاصل اجلواب أنه ليس املراد بطيبه استلذاذه، وإمنا املراد بطيبه عند اهللا رضاه به 
اخللوف أطيب وقع خالف بني ابن الصالح وابن عبد السالم يف كون : األول " تنبيهان " وثناؤه على الصائم بسببه

عند اهللا من ريح املسك هل يف الدنيا أو يف اآلخرة؟ ذهب ابن عبد السالم إىل أنه يف اآلخرة واستدل برواية مسلم 
ال مانع من كونه أطيب عند : إن ذلك يف الدنيا، وأقول: وقال ابن الصالح" أطيب عند اهللا يوم القيامة: "حيث قال

اخللوف ريح متغري كريه الشم حيدث من خلو املعدة وهو بضم : لة على ذلكالثايناهللا يف الدنيا واآلخرة بل اآلثار دا
" إال خيفة التغرير"وال الفصادة " احلجامة"أي للصائم " وال تكره له"اخلاء املعجمة وحكى عياض فتحها وهو خطأ 

يكره ذوق ملح : خليل ألدائها إىل الفطر، ورمبا أشعر قوله خيفة التغرير بأن هذا يف حق املريض، وهو كذلكقال
وعلك مث ميجه ومداواة حفر زمنه إال خلوف ضرر ونذر يوم مكرر ومقدمة مجاع كقبلة وفكر إن علمت السالمة 

وإال حرمت وحجامة مريض فقط، وأما الصحيح فال تكره له إال إذا شك يف السالمة وعدمها، والذي حرره 
عند علم عدم السالمة حىت على الصحيح، ويكرهان عند األجهوري يف شرح خليل أن احلجامة والفصادة حيرمان 

الشك يف السالمة ولو للصحيح، وأما عند اعتقاد السالمة فالكراهة للمريض وعدمها للصحيح وجهه أن املريض ال 
وضعف بنية : قال ابن عرفة. يتأتى منه اجلزم بالسالمة، واملراد باملريض من قام به املرض ومثله ضعيف البنية

إمنا نص املصنف على خصوص احلجامة للرد على أيب حنيفة ومجاعة يف " تنبيه " وشيخوخته كاملريضالصحيح 
  :قوهلم

وأجاب اجلمهور بأنه  ١" أفطر احلاجم واحملتجم: "إن احلجامة تفطر بنفسها أخذا بظاهر قوله صلى اهللا عليه وسلم
أن النيب "، أو "و حمرم واحتجم وهو صائمأن النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم وه: "منسوخ حبديث ابن عباس

واحلديث املذكور رواه أبو داود وأمحد والنسائي وابن  ٢"صلى اهللا عليه وسلم اطلع على فطرمها بأكل أو شرب
مل  ٣" أفطر احلاجم واحملتجم"ماجه وابن حبان واحلاكموأما قول الفاكهاين نقال عن ابن معني يف اجلواب أن حديث 



ذكر هؤالء اجلماعة له، إال أن حيمل قوله مل يصح على معىن مل حيكم أحد بتصحيحه، فال ينايف  يصح غري مسلم مع
صيام " القيء يف"بالذال املعجمة أي خرج منه غلبة " ومن ذرعه"أهنم ذكروه وإن كان ضعيفا أو منسوخا كما تقدم 

، لكن بشرط أن ال يرجع منه شيء إىل ال وجوبا وال ندبا ولو خرج متغريا" فال قضاء عليه"وأوىل غريه " رمضان"
والقلس : حلقه، فإن رجع منه شيء يف حلقه كفر إن تعمد، وإال قضى ولو مع الشك يف الوصولقال يف الذخرية

كالقيء وهو ما خيرج من فم املعدة عند امتالئها فإن بلغ إىل فيه وأمكنه طرحه ومل يفعل فقال مالك ال قضاء عليه، 
الصدر إىل طرف اللسان ويبلعه ال قضاء عليه ولو متكن من طرحه، ومثله النخامة ولو  وكذلك البلغم خيرج من

وصلت إىل طرف اللسان وتعمد ابتالعها ال قضاء عليه يف شيء من ذلك، خالفا خلليل يف إجيابه القضاء على من 
ولني وأظنه الراجح، ومما ال متكن من طرحه، ومما ال قضاء فيه باألوىل الريق يتعمد مجعه يف فيه ويبلعه على أحد ق

قضاء فيه ما غلب من ذباب أو دقيق أو جبس لصانعه أو بائعه كغبار الطريق يغلب الصائم، ومما ال قضاء فيه احلقنة 
من اإلحليل وهو غري الذكر ولو مبائع، وأما من الدبر أو فرج املرأة ففيها القضاء، ومما ال قضاء فيه أيضا اجلائفة 

ل الطعام أو الشراب، وكذا املين أو املذي املستنكحان، وال يف نزع املأكول أو املشروب طلوع حيث مل تصل إىل حم
باملد أي استدعى خروج " وإن استقاء: "الفجر أي يف الزمن الذي يتصل به الفجر، مث ذكر مفهوم قوله ذرعه بقوله

  ومبجرد خروجه وظاهره ول" فعليه القضاء"أي خرج منه القيء " فقاء"القيء 
  ـــــــ

، "٧٧٤"والترمذي، حديث " ٢٣٦٧"أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب يف الصائم حيتجم، حديث : صحيح ١
: صحيح ٢"١١٣٦صحيح اجلامع : "وانظر" ٨٧٥٣"، حديث "٢/٣٦٤"، وأمحد "١٦٧٩"وابن ماجه، حديث 

، "٢٣٧٢"داود، حديث وأبو " ١٩٣٨"أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم، حديث 
أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب يف : صحيح ٣"١٦٨٢"، وابن ماجه، حديث "٧٧٥"والترمذي، حديث 

، "٢/٣٦٤"، وأمحد "١٦٧٩"وابن ماجه، حديث " ٧٧٤"، والترمذي، حديث "٢٣٦٧"الصائم حيتجم، حديث 
  ".١١٣٦صحيح اجلامع : "وانظر" ٨٧٥٣"حديث 

من ذرعه القيء وهو صائم : " حلقه، والدليل على ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلمتيقن عدم رجوع شيء منه إىل
حسن غريب : رواه أصحاب السنن واحلاكمقال الترمذي ١" فليس عليه قضاء وإن استقاء عمدا فعليه القضاء

بطنها  على ما يف"على نفسها أو " وإذا خافت احلامل: "مث شرع يف أسباب تبيح الفطر بقوله. وضعفه البغوي
على " ومل تطعم. "وجوبا ولو يف صيام رمضان حيث خافت هالكا أو شديد أذى وندبا فيما دون ذلك" أفطرت

وقد قيل : "املشهور وإمنا تقضي فقط يف نظر رمضان وإمنا مل تطعم؛ ألهنا مريضة، وأشار إىل مقابل املشهور بقوله
رض خاف زيادته أو متاديه ووجب إن خاف هالكا أو ومل: ومثل احلامل املريضقال خليل عطفا على اجلائز" تطعم

شديد أذى كحامل ومرضع مل ميكنهما استئجار أو غريه خافتا على ولديهما، ويدخل يف ذلك ما إذا مشت احلامل 
شيئا وختشى إن مل تأكل منه سريعا ألقت ما يف بطنها، وأما الصحيح يلحقه املشقة بدوام صومه فال جيوز له الفطر 

اخلوف اجملوز للفطر هو املستند صاحبه إىل : األول " تنبيهان " املوت أو حدوث املرض على أحد قولني إال خلوف
استعمل : قول طبيب ثقة حاذق، أو لتجربة من نفسه أو إلخبار ممن هو موافق له يف املزاج كما قالوه يف التيممالثاين 

يؤذن " و. "نظرا إىل احلال؛ ألن اجلنني يف حكم غري العاقلما يف بطنها إما على القليل أو : املصنف لفظة ما يف قوله
مل يقبل "وجدته ولكن " ومل جتد من تستأجره له أو"املشقة الشديدة بإدامة الصوم " للمرضع إن خافت على ولدها"

وندبا  وجوبا إن خافت عليه اهلالك أو شديدة األذى،" أن تفطر"أو قبل لكن مل جتد أجرة ملن مل ترض بدوهنا " غريها



بعد أكل يوم خبالف احلامل، والفرق أن احلامل " تطعم"جيب عليها أن " و"فيما دون ذلك ولذلك قلنا يؤذن ليشمل
ملحقة باملريض وهو ال إطعام عليه، ومثل األم يف ذلك املستأجرة للرضاع حيث احتاجت لألجرة، أو لكون الولد 

هذا الكتاب، ونظريها احلصاد الذي خيرج للحصاد بأجرته ال يقبل غريها كما قاله خليل يف توضيحه وبعض شراح 
احملتاج إليها فإنه جيوز له اخلروج إليه ولو أدى إىل فطره حيث يضطر إىل األجرة لكن بشرط تبييت الصوم، وال 

  جيوز له الفطر بالفعل إال عند حصول املشقة فليس كاملسافر، ومثله صاحب الزرع حيث ال ميكنه التخلف
  ـــــــ

والترمذي، حديث " ٢٣٨٠"أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامداً، حديث : صحيح ١
  ".٦٢٤٣صحيح اجلامع : "وانظر" ١٠٤٦٨"، حديث "٢/٤٩٨"، وأمحد "١٦٧٦"، وابن ماجه، حديث "٧٢٠"

لولد حيث كان له إذا استئجرت املرضع فإن األجرة تكون من مال ا" تنبيه " عن اخلروج للخوف على زرعه فافهم
مال ألهنا كالنفقة، واألب ال يلزمه اإلنفاق عليه مع وجود مال له، وأما إن مل يكن له مال فمن مال األب، فإن مل 

يكن لألب مال فمن مال األم، هكذا اقتصر عليه ابن عرفة فيكون مقيدا لترجيح القول بتقدمي مال األب على مال 
زمها الرضاع وإال اتفق على تقدمي مال األب على مال األم، وكل من قيل بأنه األم، واخلالف يف مال األم اليت يل

ويستحب للشيخ الكبري إذا أفطر أن : "يطعم فاإلطعام يف حقه واجب إال يف حق الشيخ الكبري وأشار إليه بقوله
در عليه ولو يف غري مدا عن كل يوم، وإمنا يكتفى باإلمام إذا كان ال يستطيع الصوم مجلة، وأما لو كان يق" يطعم

رمضان لوجب عليه القضاء وال إطعام عليه، ومثل الشيخ الكبري من ال يستطيع ترك املاء لشدة العطش يف مجيع 
وفدية هلرم وعطش، وقول املدونة وال فدية على من مل يستطع الصوم، ومراده : الزمنقال خليل عاطفا على املندوب

ملصنف، واحلاصل أن كل من جاز له الفطر ملرض أو سفر أو مشقة ال عدم الوجوب فال ينايف الندب كما قال ا
إطعام عليه، إال من يسقط عنه الصوم لكرب أو عطش كما تقدم، وإال احلامل واملفرط يف قضاء رمضان حىت دخل 

 مبده عليه" مد"أي املندوب والواجب " كله"املذكور " واإلطعام يف هذا: "عليه رمضان آخر، وبني قدره بقوله
إن كان جيب عليه القضاء فال يرد الشيخ اهلرم والعطش فإهنما يطعمان وال " عن كل يوم يقضيه"الصالة والسالم 

يقضيان لسقوط الصوم عنهما لعدم إطاقتهما املشروطة يف وجوب الصوم، ويكون اإلخراج مع القضاء أو بعده 
أن يدفع لكل مسكني مدا واحدا، فال يصح  فيمن عليه القضاء؛ ألنه ال جيزئ اإلطعام إال بعد الوجوب، وجيب

يطعم من "جيب أن " وكذلك. "إعطاء املد ألكثر من واحد، وال إعطاء أكثر من مد لواحد، فإن فعل مل يعتد بالزائد
وإطعام مد مبده عليه الصالة : قال خليل عاطفا على الواجب" فرط يف قضاء رمضان حىت دخل عليه رمضان آخر

اء رمضان ملثله عن كل يوم ملسكني، وال يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه لشعبان ال إن اتصل والسالم ملفرط يف قض
أن من فرط يف قضاء رمضان إىل أن دخل عليه : مرضه مع القضاء أو بعده، وهذا شرع يف الكفارة الصغرىواملعىن

، فإن أعطى املد الثنني كمل رمضان آخر فإنه جيب عليه التكفري بإخراج مد عن كل يوم يقضيه يدفعه ملسكني واحد
  لكل واحد، وإن أعطى مدين لواحد انتزع واحدا إن كان باقيا وبني له أنه كفارة، وفهم من قوله فرط

أنه متكن من القضاء يف آخر شعبان بقدر ما عليه من األيام، فلو أخر القضاء حىت بقي من شعبان قدر ما عليه من 
ل رمضان مل يلزم كفارة لعدم التفريط، وأما لو أخره ناسيا حىت دخل األيام، فمرض أو سافر أو حاضت حىت دخ

قاله احلطاب يف شرح خليل، خبالف التأخري إلكراه أو جهل فال كفارة؛ ألن الكفارة الكربى . رمضان لكان مفرطا
 وضعها إذا كانت ال جتب بالفطر مع اإلكراه أو اجلهل فأحرى الصغرى، ومن العذر تأخري احلامل القضاء لتأخري



اعلم أن التفريط املوجب للكفارة إمنا ينظر فيه لشعبان الوايل لعام : األول " تنبيهان " حىت دخل رمضان ألهنا مريضة
القضاء خاصة، فمن اتصل مرضه برمضان الوايل لعام القضاء وفرط يف العام الثاين حىت دخل رمضان السنة الثالثة 

د بتعدد السنني اليت فرط فيها، وإمنا يلزمه مد إذا فرط يف القضاء يف شعبان فإنه ال كفارة عليه؛ ألنه ال يتعدد امل
بزمن أبيح صومه تطوعا، فال يقضي يف : مل يبني املصنف زمن القضاء وبينه خليل بقوله: الوايل لعام القضاءالثاين 

م تطوعا وملا كان يتوهم رابع النحر وال يف سابقيه وال فيما وجب صومه ولو بنذر، ويصح يف يوم الشك؛ ألنه يصا
أو " حىت حيتلم الغالم"ال وجوبا ال ندبا " وال صيام على الصبيان: "طلب الصبيان بالصوم كسائر التطوعات قال

والصيب لبلوغه بثمان : أو ترى عالمة سوى احليضقال خليل" حتيض اجلارية"حىت " و. "يرى عالمة للبلوغ سواء
اإلنبات، ومفهوم الصيام أن غريه من الصالة وشروطها وما يتعلق هبا ليس  عشرة أو احللم أو احليض أو احلمل أو

كذلك، فيندب للويل أن يأمرهم به ويندب هلم فعله ويكتب هلم ثوابه كما تقدم، والفرق بني الصوم وحنو الصالة 
العالمة مشقة الصوم دون الصالة، وأيضا تكرار الصالة فناسب أمرهم هبا ليتمرنوا عليها كما تقدم، قال 

ويفهم من كالمهم أنه ال ثواب يف صيام الصبيان لعدم أمرهم به، والثواب إمنا يكون يف فعل ما يؤمر به : األجهوري
أنه يندب حج الصغري وتلفت النفس للفرق،  ١" نعم ولك أجر: "أهلذا حج؟ قال: "الفاعل، ويفهم من حديث

ة الصيام دون احلج؛ ألن احلج وإن عظمت مشقته إمنا لعل الفرق ما مر من مشق: كالم األجهوري، وأقول. ـه.ا
  هي لغري الصيب، وأما هو

  ـــــــ
والترمذي، " ١٣٣٦"أخرجه مسلم، كتاب احلج، باب صحة حج الصيب وأجر من حج به، حديث : صحيح ١

حديث " ١/٢٤٤"، وأمحد "٢٩١٠"، وابن ماجه، حديث "٢٦٤٥"، والنسائي، حديث "٩٢٤"حديث 
"٢١٨٧."  

ال يلزم من قوله صلى اهللا عليه : ومحل مطيق ورمي إخل، واألحسن أن يقال: الويل فيما ال يطيققال خليل فيحمله
أنه يؤمر بفعله ابتداء كالصالة؛ ألهنم مل ينصوا على أنه يندب للويل إحجاج " أن له حجا وملن أحجه أجرا: "وسلم

معه إىل احلج يأمره باإلحرام إن كان مميزا أو ينوي الصغري، وإمنا نصوا على أنه إذا اتفق أن الويل أخذ الصغري 
إدخاله يف حرمات احلج إن كان ال متييز عنده حلرمة احلرم، وعدم جواز دخول مكة بال إحرام لغري املصطفى صلى 
: اهللا عليه وسلم، ومن استثين ممن هو متردد عليها كما هو مبني يف حمله وحرره، وأشار إىل مفهوم حىت حيتلم بقوله

أي " لزمتهم"وهو قوة حتدث يف الصغري خيرج هبا من حال الطفولية إىل حال الرجولية وقد قدمنا عالماته " وبالبلوغ"
كالصالة والصوم واحلج وسائر املأمورات وشروطها ومجيع ما تتوقف " أعمال األبدان"فرضت وحتتمت عليهم 

ية وسائر املعتقدات الواجبة االعتقاد، وال يرد لزوم صحته عليه، وال مفهوم ألعمال األبدان بل أعمال القلوب كالن
العدة واإلحداد للصغرية ولزوم نفقة األبوين وصدقة الفطر؛ ألن املخاطب بذلك الويل، أو أن املراد بأعمال األبدان 
 :خصوص الصيام وما أشبه من حنو الصالة والغزو واحلج من كل ما يتوقف على البلوغ فال ترد املذكورات، وقوله

قال اهللا : بالنصب على احلال املؤكدة لعاملها؛ ألن اللزوم والفريضة مترادفان، واستدل على ذلك بقوله" فريضة"
كََما اْسَتأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن {يف كل األوقات ]٥٩: النور[} َوإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ ِمْنكُمُ الُْحلَُم فَلَْيْستَأِْذنُوا{: سبحانه وتعاىل

وهم الكبار، فوجوب االستئذان بالبلوغ عالمة على لزوم سائر الفرائض، إذ ال قائل بالفرق ] ٥٩: النور[} قَْبِلهِْم
بني حكم وحكم، لكن يشكل االستدالل بتلك اآلية ملا تقرر من أن شرط الدليل املطابقة للمدلول أو كونه أعم، 

بأنه مطابق من جهة املعىن ولذلك قال ووجوب االستئذان أخص من املدلول الذي هو سائر الفرائض، وأجيب 



وهذا االستئذان من حيث املعىن مطابق للدعوى، وإن كان لفظه أخص فهو من باب يؤخذ من النص : األجهوري
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل يتيما إىل عمر فدخل عليه وهو مكشوف : "معىن يعمه، وسبب نزول تلك اآلية

 ١"احلالة من غري استئذان فذهب إىل املصطفى يسأله عن ذلك فوجدها قد نزلتفتغيظ من دخوله عليه يف تلك 
وبالبلوغ لزمتهم : ظاهر قول املصنف: األول " تنبيهان " واخلطاب للرجال والنساء بتغليب الذكور على اإلناث

  إخل، أن لزوم األعمال حيصل
  ـــــــ

  .مل أقف عليه ١

وانتفت املوانع، فال ترد عدم لزوم الصوم إذا بلغ بعد طلوع مبجرد البلوغ وهو كذلك حيث وجدت الشروط 
إذا ظهر احلمل بأنثى يف أول : الفجر لفوات وقت النية اليت شرطها أن تكون مبيتة فال يلزمه إمساك وال قضاءالثاين 

ن أو قبله، احلجة وجب عليها قضاء رمضان؛ ألنه ال يظهر إال بعد ثالث أشهر، فقد تبني أهنا بلغت من ابتداء رمضا
ومل "يف زمن صومه " جنبا"أي طلع عليه الفجر " ومن أصبح"فإن ظهر يف نصف احلجة وجب عليها قضاء نصفه

احلال " قبل الفجر، و"أي طاهرة لرؤيتها عالمة الطهر وليتما الصوم " امرأة حائض طهرت"أصبحت " يتطهر أو
وقوع النية قبل الفجر، وال يضر اإلصباح بال غسل ولو ل" مل يغتسال إال بعد الفجر أجزأمها صوم ذلك اليوم"أهنما 

وجاز إصباح جبنابة، واجلواز ال ينايف كون األفضل االغتسال ليال، : مع العلم باجلنابة وانقطاع احليض ليالقال خليل
مث  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبح جنبا من غري احتالم يف رمضان: "والدليل على ما ذكره املصنف خرب

وأما صحة صوم احلائض إذا طهرت قبل الفجر فمتفق عليه إذا كان طهرها يف زمن يسع الغسل، وعلى  ١" يصوم
املشهور إذا كان يف زمن حبيث تدرك فيه النية، وإذا شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده وجب عليها اإلمساك 

هرها بعده، وهذا خبالف الصالة فال يلزمها والقضاء، واإلمساك الحتمال طهرها قبل الفجر، والقضاء الحتمال ط
قضاؤها إذا شكت هل طهرت قبل خروج وقتها أو بعده؟ والفرق أن احليض مينع أداء الصالة وقضاءها، وأما 

الصوم فإنه مينع أداءه ال قضاءه، فلذلك وجب عليها قضاء الصوم عند الشك؛ ألهنا تقضي أيام احليض احملقق فأيام 
  الشك فيه أحرى،

: احليض مينع صحة الصوم والصالة ووجوهبما، فما وجه الفرق بني قضاء الصوم دون الصالة؟ فاجلواب: قيل فإن
" صيام يوم الفطر وال النحر"ألحد بل وال يصح " وال جيوز"أن قضاء الصوم بأمر جديد لعدم تكرره خبالف الصالة

رمي صومهما، واختلف هل املنع للتعبد أو معلل ملا صح من هنيه عليه الصالة والسالم عن صومهما ولإلمجاع على حت
بضيافة اهللا لعباده يف هذين اليومني؟ فعلى األول ال قضاء على ناذرمها، وعلى الثاين وجوب القضاء 

  عليهـــــــ
، "١١٠٩"أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث : صحيح ١

  ".١٨٣"والنسائي، حديث 

وال يصح أنه ال يلزم من عدم اجلواز عدم الصحة كالصالة يف الدار املغصوبة؛ ألن النهي هنا عن : إمنا قلنا": تنبيه " 
ذات العبادة املوصوفة بكوهنا يف ذلك الزمن، ومثلها املنهي عنها لذات املكان كالفريضة على الكعبة، وأما الصالة 

وهو االستيالء على ملك الغري ال لذات زماهنا وال لذات مكاهنا، أال  يف الدار املغصوبة فإمنا هني عنها ألمر عارض
يصام اليومان اللذان بعد يوم "جيوز أيضا وال يصح أن " وال"ترى أنه حيرم االستيالء على حمل الغري ولو بغري صالة؟ 



قص يف حج متقدم و كذلك كل من حصل منه ن" الذي ال جيد هديا"أو القارن " املتمتع"أن يصومهما " النحر إال
على الوقوف بعرفة وعجز عن اهلدي فإنه يصوم عشرة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع من مىن كما يأيت يف باب 

وصام أيام مىن بنقص يف حج إن تقدم على الوقوف، وسبعة إذا رجع من مىن ومل جتز : احلج، وأشار إليه خليل بقوله
إهنا أيام أكل : "مهما لغري حنو املتمتع قوله صلى اهللا عليه وسلمإن قدمت على وقوفه، واألصل يف حرمة صو

ويف الصوم إعراض عن ضيافة اهللا تعاىل، وقيل حترمي صومهما حملض التعبد وتظهر مثرة اخلالف يف ناذر  ١" وشرب
ومان بالنيابة علم من رفعنا ي": تنبيه " صومها، فعلى أنه معلل أنه جيب على ناذرمها قضاؤمها وعلى التعبد ال قضاء

عن فاعل يصام ورفع املتمتع بالفاعلية لفعل حمذوف استقامة الكالم وصحة اإلعراب، وإن كان لفظ املصنف رمحه 
اهللا حبسب ظاهره خيالف قاعدة النحو املقررة يف االسم الواقع بعد إال مع التفريغ، فإن القاعدة إعرابه على ما 

وأن يفرغ سابق إال ملا بعد يكن كما لو إال عدما : ر إليه بقول اخلالصةيقتضيه ما قبلها لو كانت إال حمذوفة مشا
الصواب بناء يصوم للفاعل ونصب اليومني وصفتهما ورفع املتمتع على الفاعلية : وهذا أوىل من قول بعضهم

رفع بيصوم، وما يف املصنف زلة قلم؛ ألن هذا من ضروريات املصنف، وما أجاب به بعض الشيوخ من جترحيه على 
بالبناء للمجهول، ورفع رجال على الفاعلية بفعل } رَِجالٌ، ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ {: رجال على قراءة

واليوم "حمذوف ال يصح هنا لوجود إال قبل املرفوع وتفريغ العامل، وهذا توضيح لتصويب سيدي يوسف بن عمر 
أي يكره على املشهور، ووجه الفرق بني الرابع وسابقيه أن التعجيل يسقط  "ال يصومه متطوع"ليوم النحر " الرابع

  ولو قصداـــــــ" يصومه من نذره"إمنا " و. "رميه فهو أضعف رتبة منهما
، وأبو داود، حديث "١١٤١"أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب حترمي صوم أيام التشريق، حديث : صحيح ١
  ".١٧٢٠"، وابن ماجه، حديث "٣٠٠٤"النسائي، حديث ، و"٧٧٣"، والترمذي، حديث "٢٤١٩"

ورابع النحر لناذره وإن تعيينا، وإمنا لزم الناذر صومه مع كراهته، والنذر ال يلزم الوفاء به إال إذا كان : قال خليل
وفاء وإمنا يلزم به ما ندب نظرا إىل كونه مطلق عبادة، ويفهم من لزوم ال: مندوبا أو مسنونا قبل النذرقال خليل

أي " أو"بنذره قصدا لزومه يف ضمن سنة معينة منذورة باألوىل، وأما لو نذر سنة مبهمة أو شهرا مبهما فال يصومه 
أي قبل جميء الرابع، كمن صام " قبل ذلك"وجوبا " متتابع"غري منذور لكن " من كان يف صيام"وكذا يصومه 

 ليلة الرابع فإنه يصومه، ويلزم من صومه لناذره جواز شواال وذا القعدة عن كفارة ظهار أو قتل مث مرض مث صح يف
صومه للمتمتع باألوىل عن سابقيه، فتلخص أن الرابع يكره صومه ويصح لناذره ولنحو املتمتع وكل من كان يف 

: علم من كالم املصنف وغريه أن صيام السنة على أقسام" تنبيه " صيام متتابع، وإمنا قلنا غري منذور لتقدم املنذورة
واجب كصوم رمضان، وحرام كيومي العيد، ومكروه كأيام الليايل البيض وستة من شوال ملن يقتدى به أو يعتقدها 

الناذر واملتمتع والصائم أليام واجبة : غري مندوبة، وجائز لنحو املتمتع كثاين النحر وثالثه، وجائز لثالثة أشخاص
فيه خبصوصه كعرفة وعاشوراء، وما يصام على وجه االحتياط  التتابع اتصل هبا وهو رباع النحر، وما رغب الشارع

ومن أفطر يف "كيوم الشك، وما رغب فيه الشارع ال على وجه اخلصوص كصيام بعض أيام غري ما سبق أو الدهر
خالفا ملن قال بعدم لزوم القضاء كالشافعي، وخالفا " فعليه القضاء فقط"الصوم " ناسيا"حال كونه " هنار رمضان

ولكن جيب عليه اإلمساك حلرمة الزمن، : ال عليه القضاء مع الكفارة، ولذلك رد املصنف عليهما بقوله فقطملن ق
فإن متادى على الفطر غري متأول لزمه الكفارة، وأما لو متادى على الفطر متأوال بأن ظن إباحة األكل ملن أفطر ناسيا 

قاله املصنف من عدم لزوم الكفارة قوله صلى اهللا عليه فال كفارة عليه؛ ألن هذا تأويل قريب، والدليل على ما 
، واملرفوع اإلمث، فلذا ارتفعت الكفارة، واحترز ١" رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "وسلم



يف هنار رمضان عن الفطر يف قضائه، ففي لزوم قضاء القضاء فيلزمه يومان وعدم لزومه فيلزمه يوم فقط : بقوله
وعما لو أفطر يف التطوع ناسيا فإنه ميسك وجوبا وال قضاء عليه، ومثله يف عدم القضاء الزمن املنذور املعني  خالف،

  يفطر فيه ناسيا على ما قال خليل، أو
  ـــــــ

صحيح اجلامع : "وانظر" ٢٠٤٣"أخرجه ابن ماجه، كتاب الطالق، باب طالق املكره والناس، حديث : صحيح ١
١٧٣١."  

إال املعني ملرض أو حيض أو نسيان، وسيأيت مفهوم : حليض أو نفاس أو ملرض، املشار إليه بقول خليليفوت صيامه 
أي يف هنار رمضان " من أفطر عليه"أي عليه القضاء فقط " وكذلك"أفطر ناسيا وهو املتعمد فعليه القضاء والكفارة

دته أو تأخري برئه، واستند يف ذلك لتجربة خيشى بالصوم زيا" من مرض: "يشق معها الصوم وبينها بقوله" لضرورة"
يف نفسه أو إخبار طبيب حاذق أو موافق له يف املزاج، وحكم الفطر الوجوب إن خاف اهلالك أو شديد األذىقال 

ووجب إن خاف هالكا أو شديد أذى، وأما إن مل خيش ذلك ولكن يشق عليه الصوم فله الفطر ويقضي أو : خليل
ف الذي ال يشق معه الصوم فيحرم ألجله الفطر، فإن أفطر كفر مع القضاء، ومفهوم ميسك، وأما املرض اخلفي

لضرورة أن الصحيح الذي حيصل له املشقة بالصوم ال جيوز له الفطر إال أن يضطر حبيث خيشى اهلالك، أو شديد 
يف السفر اختيارا وكان  األذى الذي ال يستطيع الصرب معه على الصوم، وملا قدم أن الصائم تطوعا ال جيوز له الفطر

أي أنشأ السفر أو دخل عليه " ومن سافر: "يتوهم عدم اجلواز لصائم رمضان باألوىل رفع ذلك اإليهام بقوله
فله أن "بأن كان مباحا ومسافته أربع برد ذهابا بأن قصدت دفعة " سفرا تقصر فيه الصالة"رمضان وهو مسافر 

غزونا مع رسول اهللا : "ملا يف صحيح مسلم أن أبا سعيد قال" ه القضاءضرورة وعلي"أي تلحقه " يفطر وإن مل تنله
صلى اهللا عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على املفطر وال 

َوأَنْ {: اىلمعاشر املالكية ملن قوي عليه وفطره مكروه لقوله تع" الصوم أحب إلينا"لكن " و" ١" املفطر على الصائم
وال يشكل عليه أفضلية قصر الصالة على اإلمتام ألن الذمة تربأ مع القصر، ] ١٨٤: البقرة[} َتُصومُوا َخْيٌر لَكُْم

أحب إلينا إىل الرد على ابن حنبل وابن : خبالف الفطر ال براءة معه ففضل الصيام لرباءة الذمة هبوأشار بقوله
ليس : "ن األفضل الفطر ملا يف الصحيح وغريه أنه عليه الصالة والسالم قالإ: املاجشون ومن وافقهما حيث قالوا

  ـــــــ٢" من الرب الصيام يف السفر
 ٢"١١١٦"أخرجه مسلم، كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر، حديث : صحيح ١

، "١٩٤٦"م ملن ظلل، حديث اخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسل: صحيح
  ".١١١٥"ومسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر، حديث 

وأجاب أصحاب املشهور بأن الفقهاء أولت كل ما دل على أفضلية الفطر على من يشق عليه الصوم ويتضرر به 
وأشار خليل إىل هذه املسألة بقوله  ١" لعدوكمتقووا : "الشتغاله بنحو القتال بقرينة قوله صلى اهللا عليه وسلم

وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ومل ينوه فيه وإال قضى ولو تطوعا وال كفارة إال أن ينويه : عاطفا على اجلائز
بسفره، ومعىن الشروع قبل الفجر أن يصل إىل حمل بدء القصر قبل طلوع الفجر، ومعىن الفطر قبل الفجر تبييت 

ما لو كان يعلم أن الفجر يطلع عليه قبل وصوله إىل حمل بدئه مل جيز له تبييت الفطر وإن بيته كفر ولو الفطر، وأ
متأوال، وكأن جواز تبييت الفطر مشروط مبن يعلم أنه جياوز حمل بدء القصر قبل الفجر، وأما من يعلم أنه ال يصل 



م، وال حيل له الفطر إال لضرورة كاحلاضرواحلاصل أن إىل حمل بدء القصر إال بعد الفجر فإنه جيب عليه تبييت الصو
من يصل إال حمل بدء القصر قبل الفجر جيوز له تبييت الفطر، فإن بيت الصوم مل جيز له الفطر إال لضرورة كغري 
املسافر؛ ألنه شدد على نفسه بتبييت الصوم، فإن أفطر اختيارا كفر، وأما من يعلم أنه ال يصل إال إليه إال بعد 

لفجر فهذا جيب عليه تبييت الصوم، فإن بيت الفطر كفر ولو كان متأوال ألنه رفع نية الصوم هنارا، وأما لو بيت 
الصوم عمال بالواجب عليه مل جيز له الفطر لغري ضرورة فإن أفطر كفر إن أفطر قبل عزمه على السفر ولو تأول، 

بعد عزمه وقبل شروعه فإن مل يكن متأوال كفر وإال فال وإن أفطر بعد شروعه فال كفارة وإن مل يتأول، وإن أفطر 
وقطعه : يقطع جواز الفطر ما يقطع جواز قصر الصالة املشار إليه بقول خليل: األول " تنبيهات " إن سافر من يومه

ب عليه من أراد إدامة الصوم يف سفر القصر وج: نية إقامة أربعة أيام صحاح ولو خبالله إال لعسكر بدار احلربالثاين 
ظاهر كالم املصنف أن كل من سافر على هذا : تبييت النية يف كل ليلة النقطاع وجوب التتابع بسفر القصرالثالث 

لو تعمد : الوجه جيوز له الفطر بالشرط الذي ذكرناه، ولو أنشأ السفر ألجل الفطر ونظر فيه بعض الشيوخ قائال
  أو تصدق مباله ليسقط عنه احلج أو أخر الصالة يفالسفر ألجل اإلفطار كمن أخرت الصالة حليض فحاضت 

  ـــــــ
، وأمحد "٢٣٦٥"أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه املاء من العطش حديث : صحيح ١
وصححه األلباين يف صحيح سنن " ٦٥٠"، حديث "١/٢٩٤"، ومالك يف املوطأ "١٥٩٤٤"حديث " ٣/٤٧٥"

  ".٢٣٦٥"أيب دواد 

ا

ومجيع ذلك مكروه، ويف كالم غريه أنه مأثوم وال جيب عليه الصوم يف : يها مقصورة يف السفر، اللخمياحلضر ليصل
السفر وال يصلي أربعا وال تقضي احلائض، لكن يناقض ذلك من أبدل إبال بذهب فرارا من الزكاة، أو من مجع أو 

وفطر هذا ال يتأتى على : بعض الشيوخفرق يف اخللطة فرارا، وأصل املذهب املعاملة بنقيض القصد الفاسدقال 
املشهور من أنه ال جيوز الفطر يف السفر املكروه أو احلرام، هذا ملخص كالم احلطاب، وملا كان يتوهم من قصر 

مسافة " ومن سافر أقل من: "جواز الفطر يف السفر على سفر القصر لزوم الكفارة ملن أفطر يف غريه مطلقا قال
لعدم انتهاكه بل هو من أصحاب التأويل القريب وهو ما " ر مباح له فأفطر فال كفارة عليهأربعة برد فظن أن الفط"

تأويال " كل من أفطر متأوال"مثله " و"من غري خالف " عليه القضاء فقط"إمنا " و"استند صاحبه لسبب موجود 
يا أو مل يغتسل إال بعد الفجر أو ال إن أفطر ناس: ومثل خليل ألصحاب التأويل القريب بقوله" فال كفارة عليه"قريبا 

تسحر قربه أو قدم ليال أو سافر دون القصر أو رأى شواال هنارا فظن اإلباحة، خبالف بعيد التأويل وهو ما مل يوجد 
خبالف بعيد التأويل كرا ومل يقبل أو حلمى مث حم أو احليض مث حصل أو : سببه ففيه الكفارةوأشار إليه خليل بقوله

، وكذا من رأى هالل رمضان ومل يرفع شهادته على املعتمد، وكذا من أكل بعد ثبوت الصوم هنارا حجامة أو غيبة
مع العلم بوجوب اإلمساك، فيجب على كل ممن ذكر الكفارة ولو أفطر ظانا اإلباحة، إال من حجم أو احتجم 

إىل سبب موجود فهو من أمثلة وأفطر ظانا اإلباحة فال كفارة عليه على املعتمد وهو قول ابن القاسم الستناده 
أو تسحر قرب : التأويل القريب، خالفا خلليل يف مشيه على كالم ابن حبيب وهو خالف املشهور، كما أن قوله

الفجر خالف املعتمد، واملعتمد أن من تسحر قرب الفجر وأفطر عليه الكفارة، خبالف من تسحر يف الفجر ويفطر 
ط، فتلخص أن صاحب التأويل القريب ال يلزمه كفارة خبالف البعيد، فإطالق ظانا اإلباحة فإمنا عليه القضاء فق
متعمدا بأكل أو شرب أو "يف رمضان احلاضر " على من أفطر"واجبة " وإمنا الكفارة. "املصنف يف التأويل غري مسلم

فقط مجاعا أو أكال وكفر إن تعمد بال تأويل قريب وجهل يف رمضان : أو أفطر متأوال تأويال بعيداقال خليل" مجاع



أو شربا بفم فقط، أو رفع نية هنارا، أو كان فطره باستياك جبوزاء، أو تعمد إخراج مين وإن بإدامة فكر أو 
  العمد واالختيار واالنتهاك للحرمة والعلم حبرمة: نظرواحلاصل أن شروط الكفارة مخس

اتفاقا، وخامس الشروط كون الفطر  املوجب الذي فعله وإن جهل وجوب الكفارة خبالف جهل رمضان فيسقطها
وجيب معها القضاء إن كانت : قال خليل" مع القضاء. "يف رمضان احلاضر وحيث كانت الكفارة عن املكفر فتجب

" تنبيهات " له، وأما لو كفر عن غريه كما لو أكره زوجته أو غريها على اجلماع مل يلزمه القضاء وإمنا القضاء عليها
كل بالفم اعتمادا على املتعارف من أن األكل والشرب إمنا يكونان بالفم، وأما لو أفطر مبا وصل مل يقيد األ: األول 

من أنفه أو أذنه أو عينه أو رأسه كدهن املرأة رأسها هنارا مبا يصل إىل حلقها لوجب القضاء فقط، ويشترط يف لزوم 
كفارة مبا يصل إىل احللق، ورده وإن لزم  الكفارة باألكل أو الشرب وصول املأكول أو املشروب إىل اجلوف فال

القضاء بوصول املنحل إىل احللق وإن مل يصل إىل اجلوف خبالف غري املنحل حنو الدرهم يصل إىل حلقه ويرده فال 
قضاء وال كفارة، ويشترط يف اجلماع املوجب للكفارة كونه موجبا للغسل على الفاعل، ال إن وطئ الصائم البالغ 

إذا عرفت ما ذكرناه :  ينزل، وال كفارة على كبرية وطئها صيب ومل تنزل ومع املذي القضاءالثاين غري املطيقة ومل
لك ممن تلزمه الكفارة، علمت أن حصر املصنف الكفارة يف تعمد األكل والشرب واجلماع غري مسلم إال أن جياب 

يتعرض املصنف حلكم ما إذا تعدد منه موجب مل : بأنه نظر إىل الغالب فال ينايف أهنا قد جتب بغري ما ذكرهالثالث 
الكفارة، وحمصله أهنا ال تتعدد بتعدد األكالت أو الوطآت، وال بأكل ووطء يف يوم واحد ولو كان أخرج لألول 
كفارة قبل فعل الثاين، وإمنا تتعدد بتعدد األيام، وهذا حكم الكفارة عن نفسه، وأما لو أوجب الكفارة على غريه 

قد ذكرنا أن من شروط الكفارة االنتهاك وشرطه أن يكون بالظاهر، ويف : تعدد املكفر عنهالرابع فتتعدد عليه ب
نفس األمر لالحتراز عما لو تعمد الفطر يف يوم مث تبني أنه يوم عيد، أو أفطرت املرأة متعمدة مث تبني أهنا حائض قبل 

ت متعمدة مث يأتيها بعد فطرها احليض يف ذلك ذلك فال كفارة عليها، خالفا حلمديس ومن وافقه، خبالف من أفطر
صريح املصنف كغريه أن الكفارة إمنا تلزم باألكل أو غريه بعد حصوله، وأما لو عزم على : اليوم فإهنا تكفراخلامس 

األكل أو اجلماع فال يلزمه وال القضاء، كمن عزم على نقض وضوئه ومل حيصل منه الناقض بالفعل وال يعد قصده 
  .لشرب رفضا، وإمنا أطلنا يف ذلك لداعي احلاجة إليهاألكل وا

املذكور من األكل وما ذكر " يف ذلك"الكربى " والكفارة: "وملا فرغ من بيان موجب الكفارة شرع يف بياهنا قوله
، أحرارا مسلمني" ستني مسكينا"أي متليك " إطعام: "معه أحد ثالثة أشياء يف حق احلر الرشيد وأشار إىل أوهلا بقوله

فال جيزئ " هذا لكل مسكني مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم"واملراد باملسكني ما يشمل الفقري وثاين مفعويل إطعام 
غداء وعشاء خالفا ألشهب، كما ال جيزئ دفعها ألقل من ستني وال ألكثر، ويسترجع من كل واحد منهم ما زاد 

ني، فإن ذهب من يده فال يتبع به؛ ألنه املسلط له يف على املد إن كان بني له أنه كفارة وبقي بيده وكمل الست
إتالفه، ويكمل ملن أخذ الناقص كما ذكروه يف كفارة اليمني، ومقدار املد رطل وثلث بالبغدادي، وهو ملء اليدين 
املتوسطتني ال مقبوضتني وال مبسوطني، وهل تكون من عيش املكفر أو من غالب عيش أهل البلدة عند االختالف؟ 

جيزئ ذلك على اخلالف يف زكاة الفطر وهي على التخيري على مشهور املذهب، وأفضل أنواعها : اللخميقال 
معظم أصحاب اإلمام مالك واملصنف منهم، وإمنا " أحب إلينا"أي اإلطعام " فذلك: "فلذلك صدر به وقال. اإلطعام

وكفر إن تعمد بال : شهور املذهبقال خليلكان اإلطعام أفضل؛ ألنه أعم نفعا وأفضلية يف حق الفقري والغين على م
وهو األفضل، . تأويل قريب وجهل يف رمضان فقط مجاعا أو أكال أو شربا بفم فقط، بإطعام ستني مسكينا لكل مد



أو صيام شهرين متتابعني، أو عتق رقبة كالظهار، ومقابل املشهور ما أجاب به حيىي بن حيىي األمري عبد الرمحن حني 
مل مل ختريه؟ : ن وطئه جاريته يف هنار رمضان من لزوم تكفريه بالصوم، وسكت احلاضرون مث سألوهسأل الفقهاء ع

أن الكفارات شرعت للزجر، وامللوك : قال القرايف ما معناه. لو خريته لوطئ كل يوم وأعتق فلم ينكروا عليه: فقال
نظر يف املصلحة وال تأباه القواعد، ولعله غري ال تنزجر باإلعتاق لسهولته عليهم فتعني ما هو زاجر هلم، وهذا من ال

مناف للتخيري إلمكان محل التخيري على فقد املعني لنوع منها، هذا ملخص كالم القرايف، وأشار إىل ثاين أنواعها 
مؤمنة سليمة من العيوب وحمررة خلصوص الكفارة، ورتبته تلي " أن يكفر بعتق رقبة"أي احلر الرشيد " وله: "بقوله
صيام "يكفر ب " أو: "اإلطعام يف األفضلية؛ ألن فيه منفعة للغري يف اجلملة، وأشار إىل ثالث األنواع بقولهرتبة 

بنية التتابع والكفارة، وقيدنا باحلر الرشيد لالحتراز عن العبد فإمنا يكفر بالصوم، إال أن يعجز عنه " شهرين متتابعني
ىل أن يأذن له سيده يف اإلطعام، ولالحتراز عن السفيه فإن وليه يأمره أو مينعه سيده إلضراره خبدمته فيبقى يف ذمته إ

بالصوم فإن مل يقدر عليه أو أىب كفر عنه بأدىن النوعني أي قيمة اإلطعام أو الرقبة، وهذا يف تكفري الشخص عن 
  نفسه، وأما لو

إلطعام فقط إن كان رقيقا، كما لو كفر عن غريه فإمنا يكفر عنه باإلطعام أو العتق إن كان املكفر عنه حرا، أو با
وأدب املفطر عمدا : كما يلزم املعتمد للفطر الكفارة يلزمه األدب أيضاقال خليل" تنبيه " وطئ أمته يف هنار رمضان

ولو كان فطره مبا يوجب حدا فيجتمع عليه عقوبة املال وهي الكفارة، وعقوبة البدن : قال شراحه. إال أن يأيت تائبا
ألدب فهذه ثالثة أشياء، فإن جاء تائبا سقط األدب فقط ويلزمه احلد والكفارة، كما يسقط األدب وهي احلد، وا

إن جاء مستفتيا لئال يؤدي إىل عدم االستفتاء؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يؤدب األعرايب الذي جاء مستفتيا واهللا 
وليس على من أفطر يف قضاء : "ترزه بقولهأعلموملا كانت الكفارة خمتصة بالفطر يف رمضان احلاضر شرع يف حم

بوجوهبا، ووجه املشهور ما قاله الفاكهاين من أن : ال وجوبا وال ندبا، خالفا جملاهد القائل" رمضان متعمدا كفارة
الكفارة سببها انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم فيه والوقت احلاضر له حرمة، وإمنا وقع خالف يف لزوم قضاء 

يوم لألصل ويوم للمفسد، : ويف لزوم قضاء القضاء خالف، فعلى اللزوم يلزمه يومان: ولينقال خليلالقضاء على ق
يوم فقط، والقوالن جاريان يف الفطر عمدا أو سهوا على ما ارتضاه السنهوري والشيخ أمحد الزرقاين، ومثل : وقيل

كسائر العبادات لشرطية العقل فيها قضاء رمضان قضاء النفل املفسد وملا كان اإلغماء مسقطا لوجوب الصوم 
ولو " فأفاق بعد طلوع الفجر"يف شهر رمضان " ومن أغمي عليه ليال: "وكان يتوهم سقوط قضائه كالصالة قال

أن الصائم إذا طرأ عليه اإلغماء قبل : لفوات حمل النية الذي هو الليل، ففي املدونة" فعليه قضاء الصوم"يسريا 
وال يؤمر بالكف :  يصح صومه وعليه القضاء ملقارنة اإلغماء لوقت النية، زاد ابن حبيبالفجر وزال بعده بيسري مل

عن األكل بقية النهار، ومن باب أوىل إذا استمر اإلغماء إىل غروب الشمس، واحلاصل أنه إذا أغمي عليه جل 
عليه جيب عليه القضاء، وأما اليوم ولو سلم أوله أو أغمي عليه دون اجلل ومل يسلم أوله بل طلع الفجر وهو مغمي 

لو أغمي عليه دون اجلل وسلم قبل الفجر أو استمر ساملا ناويا الصوم مث طرأ عليه اإلغماء يف أثناء النهار إخل فال 
ومن أغمي عليه إخل أن من : ال إن سلم أوله ولو أغمي عليه نصفه، وأشعر قول املصنف: قضاء عليهقال خليل

سكره عليه القضاء من باب أوىل لتسببه، نص عليه اللخمي ومل جيز له استعمال الفطر  سكر حبرام ليال واستمر على
بقية يومه، وأما السكران حبالل فكاجملنون، واجملنون يف التفصيل كاملغمى عليه على املعتمد، وأما النائم ميضي عليه 

  أيام وهو نائم بعد تبييت النية فال



إمنا الساقط عن النائم اإلمث فقط، حىت لو بيت النية بعد ثبوت الشهر ونام قضاء عليه لصحة صومه وبقاء تكليفه، و
مجيعه صح صومه وبرئت ذمته، وليس السكران حبالل كالنائم بل كاجملنون كما علمت، فما شرح شيخ مشاخينا 

ولو "  وقتهإال ما أفاق يف"فرضا " من الصلوات"أي املغمى عليه " وال يقضي. "األجهوري من أنه كالنائم زلة قلم
الضروري، وإمنا كرر املصنف هذه اجلملة لينبه على خمالفة الصوم للصالة، وإمنا سقطت الصالة دون الصوم 

  لتكررها خبالف الصوم، أال ترى أن احلائض والنفساء يقضيانه دون الصالة؟
ت إال ما أفاق يف وقته؛ وال يطالب املغمى عليه بفعل شيء من الصلوا: كان األنسب للمصنف أن لو قال": تنبيه " 

مث شرع يف بيان ما يطلب من الصائم . ألن القضاء عبارة عن اإلتيان مبا خرج وقته، وما أفاق يف وقته أداء ال قضاء
عما ال " لسانه وجوارحه"أي يصون " أن حيفظ"أي يطلب منه " وينبغي للصائم: "وما ينهى عنه مبتدئا باألول بقوله

رح على اللسان من عطف العام على اخلاص وهو أحسن من اقتصار خليل على ثواب يف فعله، وعطف اجلوا
وكف لسان، وفسرنا ينبغي بيطلب؛ ألن ما ال ثواب يف فعله منه ما هو واجب الترك كالغيبة : اللسان حيث قال

املباح، وإمنا  والنميمة، ومنه ما تركه مندوب وهو كل ما ليس حبرام ولو مباحا لغري الصائم كترك اإلكثار من الكالم
خص رمضان بالذكر وإن شاركه غريه يف هذا؛ ألن املعصية فيه أشد، إذ املعاصي تغلظ بالزمان واملكان، فمن عصى 
اهللا يف احلرم أعظم حرمة ممن عصاه خارجا عنه، ومن عصاه يف مكة أعظم حرمة ممن عصاه يف خارجها، واجلوارح 

ن والبطن والفرج واللسان بعضها، وإمنا أفرده مع دخوله فيها ألنه السمع والبصر واللسان واليدان والرجال: سبعة
إذا رأيت قساوة يف قلبك ووهنا يف بدنك وحرمانا يف رزقك : أعظمها آفة، فقد ورد عن مالك بن دينار أنه قال

بيهقي يف وروى ال. فاعلم أنك تكلمت فيما ال يعنيك، فباجلملة اللسان شر اجلوارح، فإن استقام استقامت اجلوارح
النصف الباقي اللسان، فيتعني : قيل ١" إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق اهللا يف النصف الباقي: "الشعب

على أهل الفضل والصالح أن يقلوا الكالم فيما ال يعين، ويتأكد ذلك يف حق الصائم وأصل ذلك قوله صلى اهللا 
" إين صائم: فال يرفث وال جيهل، فإن امرؤ شامته أو قاتله فليقلالصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما : "عليه وسلم

أي بلسان حاله ال بلسان " فليقل إين صائم: "والرفث اجلماع والفحش من القول وكالم النساء يف اجلماع، وقوله. 
ــــــ   مقاـهل

  ".٥٤٨٧"، حديث "٤/٣٨٣"أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  ١

زائدة " من"قال بعض الشيوخ؛ " يعظم من شهر رمضان ما عظم اهللا سبحانه وتعاىل"ن مما ينبغي للصائم أيضا أ" و"
وينبغي للصائم أن يعظم شهر رمضان الذي عظمه اهللا سبحانه وتعاىل إذ أنزل فيه القرآن : موصولة؛ ألن املعىن" وما"

فََمْن {: جياب الصوم فيه بقولهوأنزل فيه التوراة واإلجنيل والزبور، وهذا من أعظم األدلة على تعظيمه، وخصه بإ
وتعظيم الصائم له بتمييزه بفعل املربات وكثرة العبادات وتالوة ] ١٨٥: البقرة[} َشهَِد مِْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه

وينبغي للصائم أن : القرآن، وصحح بعض الشيوخ كالم املصنف بادعاء أن من مبعىن يف وهذه متعلقة بيعظمواملعىن
رمضان ما عظم اهللا من القرآن والتسبيح والصالة، وتعظيمها باإلكثار منها يف شهر رمضان ويكره  يعظم يف شهر

ينبغي للصائم ولو غري " و"تعظيمه بغري ما عظم اهللا ككثرة وقيد النار يف املساجد وتزويقها ببعض فرش نفيسة 
الصائم النساء بوطء وال مباشرة وال "و بفتح الياء والراء على األفصح مبين للفاعل الذي ه" ال يقرب"رمضان أن 

إن : ألن قرب النساء ذريعة إىل إفساد الصوم، ومل يعلم من كالمه عني احلكم وحمصله" قبلة للذة يف هنار رمضان
قال . قرهبن بوطء حرام على املكلف، وأما بغريه من املقدمات فمكروه مع علم السالمة وحرام عند عدم علمها

ولو يف غري رمضان : ومقدمة مجاع كقبلة وفكر إن علمت السالمة وإال حرمت، وقولنا: روهخليل عاطفا على املك



وال يكره " ال حيرم"مفهوم يف هنار رمضان أنه " و. "دفعا ملا قد يتوهم من اختصاصه بصيام رمضان ألن الكالم فيه
لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى  أُِحلَّ{: لقوله تعاىل" عليه يف ليله"أن املذكور من وطء وغريه " ذلك"شيء من 
اللهم إال أن يكون معتكفا أو حمرما أو صائما يف كفارة ظهار أو قتل، فيستوي عنده ] ١٨٧: البقرة[} نِسَاِئكُْم

ذة اعترض ابن الفخار كالم املصنف حيث قيد القبلة بكوهنا الل" تنبيه " الليل والنهار فال يطأ املظاهر منها ولو ليال
فإنه يقتضي إباحتها بدون اللذة، مع أن اللذة قد حتدث عندها، وإن مل يقبل بقصدها فالصواب املنع مطلقا عند علم 

ومقدمة مجاع : عدم السالمة، والكراهة عند علم السالمة كما قدمنا عن خليل حيث قال بالعطف على املكروه
صنف النهي عن القبلة لكل صائم ولو نقال حلرمة كقبلة وفكر إن علمت السالمة وإال حرمت، وظاهر كالم امل

إبطال التطوعات عندنا اختيارا، كما أن ظاهره سواء كان الصائم شابا أو شيخا كبريا وهو كذلك على املشهور، 
وظاهر كالمه أن التفكر أو النظر ليس منهيا عنه، وجعلهما ابن احلاجب كالقبلة و خليل أيضا، وجعل اللخمي 

  كالم ابن الفخار املتضمن: كالقبلة، هذا ملخص كالم ابن الفخار بتصرف وإيضاح، وأقول النظر املستدام

: عدم جواز القبلة ولو لغري قصد اللذة موافق لكالم خليل كما قدمنا، وأما الشاذيل فتمحل للمصنف جوابا وقال
رتضى تقييده األجهوري فال ينايف عدم كأنه احترز بقوله للذة عند القبلة للوداع أو الرمحة مما ال التذاذ به عادة، وا

وأوىل من " جنبا من الوطء"الصائم " وال بأس أن يصبح"جوازها لغري الوداع أو الرمحة ولو بغري قصد اللذة
وإصباح جبنابة واملراد بال بأس وباجلواز يف كالم خليل عدم الكراهة فال : قال خليل عاطفا على اجلائز. االحتالم

لىوملا قدم الصائم ينهى عن مقدمات اجلماع ولو مع علم السالمة شرع يف احلكم املترتب على ينايف أنه خالف األو
املذكور " أو قبلة فأمذى لذلك"ولو ببعض أعضائه كرجله " ومن التذ يف هنار رمضان مبباشرة: "من ارتكبها بقوله

كالمه أنه لو مل ميذ ال قضاء عليه ولو نسي كونه يف رمضان، وقيل ال قضاء على الناسي، ومفهوم " فعليه القضاء"
عليه القضاء باإلنعاظ، ومشى عليه : وإن أنعظ وهي رواية ابن وهب وأشهب عن مالك يف املدونةوقال ابن القاسم 

قاعدة شيوخ املذهب تقدمي ما رواه غري ابن القاسم يف املدونة : ابن عرفة يف تعريف الصوم، ولكن قال بعض احملققني
القاسم يف غريها ومثل اإلمذاء باملباشرة اإلمذاء بالفكر والنظر ولو مل يدمهما على ما يف بعض  على ما يقوله ابن

شراح خليل ويف األجهوري هنا، فإن كان عن فكر غري مستدام أو نظر غري مستدام فال جيب القضاء وإمنا يستحب 
بني الفكر والقبلة، وال شك أنه إن وأقول ظاهر كالم خليل لزوم القضاء مطلقا؛ ألنه سوى : فقطقال األقفهسي 

حىت أمىن فعليه "املذكور من املقدمات " إن تعمد ذلك"مفهوم أمذى أنه " و. "أمذى قضى من غري شرط استدامة
مع القضاء على مشهور املذهب، وتعبريه حبىت يوهم أنه ال جتب الكفارة خبروج املين مبجرد القبلة أو " الكفارة

املعتمد لزوم الكفارة بتعمد إخراج املين بالقبلة أو املباشرة أو املالعبة من غري شرط عادة املباشرة وليس كذلك، إذ 
وال استدامة، وأما تعمد إخراجه بنظر أو فكر فال بد من االستدامة ممن عادته اإلنزال هبما أو استوت حالتاه، وأما 

للخمي منهما عدم لزوم الكفارة، ونقل من كانت عادته السالمة مع إدامتهما فتخلفت وأمىن فقوالن استظهر ا
بعض كالم اللخمي عاما يف مجيع مقدمات الوطء وهو أظهر، وأما من أمىن بتعمد نظرة واحدة ففي املدونة ال كفارة 

عليه وهو املعتمد ومقابله للقابسي، وحمل اخلالف فيمن عادته اإلمناء مبجرد النظر وإال اتفق على عدم لزوم 
  كالمالكفارة، هذا ملخص 

أي صلى فيه " ومن قام رمضان: "اللخمي مع بيان الراجحثم شرع يف حكم التراويح املعروفة بقيام رمضان بقوله
أي خملصا يف فعله وحمتسبا أجره على " واحتسابا"أي مصدقا باألجر املوعود عليه " إميانا"التراويح ويقال هلا القيام 



هذا جواب من الشرطية، وهذا لفظ حديث يف " ما تقدم من ذنبه غفر له"اهللا تعاىل ومل يفعله لرياء وال مسعة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرغب يف قيام رمضان : الصحيحني، ويف املوطإ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

الصغائر،  واملراد ذنوبه١" من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه: "من غري أن يأمر بعزمية فيقول
وأما الكبائر فال يكفرها إال التوبة أو عفو اهللا، وأما تبعات العباد فال يكفرها التوبة بل ال بد من استحالل أرباهبا؛ 

ألن حقوق العباد ال يقال هلا ذنوب إمنا الذنب إمث اجلرأة، فهذا يكفر بالتوبة أو غريها من حنو احلج بناء على أنه 
نوب على الصغائر وإن كان واجبا ألهنا اليت تكفر بالقيام يلزم عليه إشكال، وهو أنه قد يكفر الكبائر، لكن محل الذ

تقدم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، وكذلك بالوضوء وبالصلوات اخلمس وغريها مما نص الشارع على أنه من 
ث العقيدة، وأحسن ما جياب به عن املكفرات، فأين الصغائر اليت يكفرها القيام؟ وقد سبق هذا اإلشكال بعينه يف حب

الذنوب كاألمراض واملكفرات كاألدوية هلا، فمن الذنوب ما ال يكفره إال الوضوء، ومنها : هذا اإلشكال أن يقال
إن من الذنوب ما ال يكفره : "ما ال يكفره إال الصوم، ومنها ما ال يكفره إال القيام، ويشهد هلذا اجلواب حديث

ومن فعل شيئا من املكفرات ومل يكن عليه شيء من الذنوب " ا يكفره السعي على العيال الصوم وال الصالة وإمن
إن : يرفع له هبا درجات، وحكم القيام الذي أراده املصنف الندب ويتأكد الندب يف رمضان حىت قال ابن عبد الرب

حيحة وشفق للفجر، ووقته وقت الوتر بعد عشاء ص: حكمه السنية، ولكن الذي رجحه خليل الندب حيث قال
فال يصلى قبل العشاء وال بعد عشاء مقدمة على حملها الضروري، واختلف هل االشتغال به أفضل أو مذاكرة 

العلم؛ ألنه فرض وفعله مستحب قوالن وملا شاع يف األمصار حتديده بعشرين ركعة غري الشفع والوتر وكان يتوهم 
  من الصالة ولو أقل من" مبا تيسر"أي يف رمضان " وإن قمت فيه: "عدم حصول ذلك الثواب بأقل منها دفعه بقوله

  ـــــــ
، ومسلم، "٣٧"أخرجه البخاري خمتصرا، كتاب اإلميان باب تطوع قيام رمضان من اإلميان حديث : صحيح ١

، ومالك يف املوطأ "٧٥٩"كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب الترغيب يف قيام رمضان وهو التراويح، حديث 
  ".٢٤٩"، حديث "١/١١٣"

واهللا : أي ثوابه الشتمال كل ركعة على قيام وسجود وقراءة" مرجو فضله"الذي تيسر لك " فذلك"عشرين ركعة 
وإمنا " تكفري الذنوب به"مرجو " و"ورجاء الفضل من القيام القليل ال ينايف أن الكثري أكثر ثوابا " يضاعف ملن يشاء

ا تقرر من أن اإلثابة على األعمال الصاحلة غري مقطوع هبا، إذ اإلثابة عليها مرجو فضله ومل جيزم حبصوله مل: قال
متوقفة على اإلخالص والقبول، ولذلك نصوا على أن العاقل ينبغي أن جيعل عمله دائما يف حضيض النقصان وغري 

احملل الذي يندب  بالغ درجة الكمال، لعل الباري سبحانه وتعاىل يتفضل عليه بالقبول واإلحسانثم شرع يف بيان
وإن كانت " مساجد اجلماعات"سائر " يف"أي يف رمضان " القيام فيه"جيوز فعل صالة " و: "فعل القيام فيه بقوله

ومجع كثري : فهو مستثىن من كراهة صالة النافلة مجاعة املشار إليه بقول خليل" بإمام"مساجد خطب وجيوز فعله 
ى اجلمع فيها يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، ويستحب أن يكون لنفل أو مبكان مشتهر الستمرار العمل عل

اإلمام ممن حيفظ القرآن الستحباب ختمه يف صالة التراويح ليسمع مجيعه املأمومون، وملا كان فعلها يف البيوت 
ملن "سجد أي أفضل من فعلها يف امل" يف بيته ولو بإمام وهو أحسن"أي صلى التراويح " ومن شاء قام: "أفضل قال

: قال خليل عاطفا على املندوب املتأكد. ومعىن قويت نيته أن يكون عنده نشاط يف فعلها يف بيته" قويت نيته وحده
وندب االنفراد مقيد مبن ينشط لفعلها يف بيته، وبعدم تعطيل : وتراويح وانفراد فيها إن مل تعطل املساجدقال شراحه

كون آفاقيا وهو باملدينة املنورة، وإال كان فعلها يف املسجد أفضل، وإمنا كان املسجد من فعلها يف البيوت، وبأن ال ي



فعلها يف البيوت مع القيود أفضل للسالمة من الرياء؛ ألن صالة اجللوة على النصف من صالة اخللوة، وملا يف 
أن النيب : ام رمضانواألصل يف قي: قال الفاكهاين١" أفضل الصالة صالتكم يف بيوتكم إال املكتوبة: "الصحيحني

صلى اهللا عليه وسلم صلى بأصحابه التراويح ليلتني وقيل ثالثا يف املسجد، مث امتنع من اخلروج يف الثالثة وقيل يف 
رأيت الذي صنعتم ومل مينعين من اخلروج إال أين خشيت أن تفرض : "الرابعة ملا بلغه ازدحامهم، فلما أصبح قال

  ٢" عليكم
  ـــــــ

، ومسلم، كتاب صالة املسافرين "٧٣١"ه البخاري، كتاب األذان، باب صالة الليل، حديث أخرج: صحيح ١
أخرجه البخاري، : صحيح ٢"٧٨"وقصرها، باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد، حديث 

سافرين ومسلم، كتاب صالة امل" ٩٢٤"من قال يف اخلطبة بعد الثناء أما بعد، حديث : كتاب اجلمعة، باب
  ".٧٦١"الترغيب يف قيام رمضان وهو التراويح، حديث : وقصرها، باب

وفيه قد صلى نيب الرمحه قيامه بليلتني فاعلمه أو بثالث مث مل خيرج له خشية أن يفرض : كما أشار األجهوري بقوله
برمضان كل عام للقيام عليهم فعله مثة كان اجلمع فيه من عمر ملا وعاه عن علي من خرب من أنه ينزل أمالك كرام 

أن صالة التراويح هلا أصل يف الشرع، وقول عمر : فمن هلم قد مس أو مسوه يسعد والشقوة ال تعروه واحلاصل
نعمت البدعة مجعهم على إمام على سبيل املواظبة يف : نعمة البدعة هذه ليس راجعا ألصلها، وإمنا أراد بقوله: فيها

صلى اهللا عليه وسلم من اخلروج صاروا يصلوهنا فرادى يف بيوهتم، مث بعد سنتني املسجد؛ ألهنم حني امتنع املصطفى 
حصل األمن من خشية فرضيتها لعدم جتديد األحكام بعد موت املصطفى عليه الصالة والسالم أمرهم عمر بن 

د بفعلها؛ ألن اخلطاب رمحه اهللا تعاىل بفعلها مجاعة، ولعله قصد بذلك إشهارها واملداومة عليها وإحياء املساج
  إخفاءها ذريعة إلمهاهلا وتضييعها،

مع ما يف " إمنا منعين من اخلروج إليكم خشية فرضها عليكم: "كيف يقول الرسول عليه الصالة والسالم: فإن قيل
فاجلواب أن املراد خشية " إخل ١هن مخس ال يبدل القول لدي: "احلديث حني فرض الصلوات اخلمس من قوله تعاىل

خصوص رمضان، وأما الصلوات اخلمس فمفروضة يف اليوم والليلة على الدوام، أو أن املراد خشية فرضها يف 
  فرضها عليكم يف مجاعة، وقيل غري ذلك،

يقتضي أن فعلها يف املسجد أفضل، " إمنا منعين من اخلروج خشية فرضها: "قوله صلى اهللا عليه وسلم: فإن قيل
أن املصطفى عليه الصالة والسالم قد يفعل املفضول للتشريع، : اجلوابفكيف تقولون فعلها يف البيوت أفضل؟ ف

ففعله هلا يف املسجد من الواجب عليه الصالة والسالم، وخالف األفضل يف حقنامث شرع يف بيان عدد الركعات اليت 
اهللا تعاىل  وهم الصحابة رضي" وكان السلف الصاحل: "كان يفعلها املصطفى وواظب عليها السلف الصاحل بعد قوله

" يف املساجد بعشرين ركعة"يف زمن خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وبأمره كما تقدم " يقومون فيه"عنهم 
يوترون "بعد صالة العشرين " مث. "وهو اختيار أيب حنيفة والشافعي وأمحد، والعمل عليه اآلن يف سائر األمصار

: ألن الوتر ركعة واحدة كما مر، ويدل على ذلك قوله من باب تغليب األشرف ال أن الثالث وتر؛" بثالث
  استحبابا ويكره الوصل إال القتداء" ويفصلون بني الشفع والوتر بسالم"

  ـــــــ
، وسلم، "٣٤٩"أخرجه البخاري، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصالة يف اإلسراء، حديث : صحيح ١

  ".١٦٣"ليه وسلم، حديث كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا ع



ال يفصل بينهما، وخري الشافعي بني الفصل والوصل، واستمر عمل الناس على الثالثة : بواصل، وقال أبو حنيفة
أي السلف غري الذين تقدموا؛ ألن املراد هبم هنا من " صلوا"بعد وقعة احلرة باملدينة " مث. "والعشرين شرقا وغربا

ستا وثالثني ركعة غري "العدد الذي كان يف زمن عمر بن اخلطاب " بعد ذلك"كان يف زمن عمر بن عبد العزيز 
والذي أمرهم بصالهتا كذلك عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه ملا رأى يف ذلك من املصلحة؛ ألهنم " الشفع والوتر

والسلطان إذا هنج منهجا كانوا يطيلون يف القراءة املوجبة للسآمة وامللل، فأمرهم بتقصري القراءة وزيادة الركعات، 
ال جتوز خمالفته وال سيما عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه، وهذا اختاره مالك يف املدونة واستحسنه وعليه عمل 
أهل املدينة، ورجح بعض أتباعه األول الذي مجع عمر بن اخلطاب الناس عليها الستمرار العمل يف مجيع األمصار 

أي العدد من العشرين أو الستة " وكل ذلك. "ثالث وعشرون بالشفع والوتر :عليه لذلك صدر به خليل بقوله
ويكره تأخري " يسلم من كل ركعتني"يستحب أن " و. "أي جائز وهذا غري ضروري الذكر" واسع"والثالثني 

ني السالم بعد كل أربع حىت لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة األفضل له السالم بعد كل ركعتني، وملا ب
  قدر ما فعله الصحابة ومن بعدهم من السلف الذين كانوا يف زمن عمر بن عبد العزيز،

وقالت عائشة رضي : "شرع يف بيان عدد ما كان يفعله املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان ويف غريه بقوله
اثنيت عشرة ركعة بعدها  ما زاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان وال يف غريه على: "اهللا تعاىل عنها

وما قالته عائشة هو أغلب أحواله صلى اهللا عليه وسلم، فال يعارض ما روي عنها : قال بعض الشيوخ١"الوتر
، وليس اختالفا حقيقيا بل "أنه رجع إىل تسع مث إىل سبع"خبمس عشرة وسبع عشرة، وروى غريها من أزواجه 

سلم كان أول ما يبدأ إذا دخل املسجد بعد العشاء بتحية املسجد، اختالف حبسب اعتبارات، فإنه صلى اهللا عليه و
وإذا قام يتهجد افتتح ورده بركعتني خفيفتني لينشط، وإذا خرج لصالة الصبح ركع ركعيت الفجر، فتارة عدها 

بفعله يف ليله وهو سبع عشرة وتارة أسقط حتية املسجد فعد ثالث عشرة، ويف هذا مجع بني كثري مما 
ــــ   ــورـد

أما الرواية املذكورة فلم أقف عليها، أخرجه البخاري، كتاب صالة " بلفظ على أحدى عشرة ركعة: صحيح ١
، والترمذي، حديث "١٣٤١"، وأبو داود، حديث "٢٠١٣"التراويح، باب فضل من قام رمضان، حديث 

  ".١٦٩٧"، والنسائي، حديث "٤٣٩"

م الذي تقومه الناس برمضان يف املساجد مشروع يف السنة كلها هذا القيا: قال الباجي يف شرح املوطإ" خامتة " 
يوقعونه يف بيوهتم، وإمنا جعل ذلك يف املساجد برمضان لكي حيصل لعامة الناس فضل القيام بالقرآن كله، 

 وملا مسع بعض: قال العالمة التتائي. ويسمعون كالم رهبم يف أفضل الشهور ا هـ، وحنو هذا البن احلاج يف املدخل
الفضالء هذه الفائدة أنكرها غاية اإلنكار حىت أوقفناه على أهنا من كالم الباجي وابن احلاج وملا فرغ من الكالم 

  :على أحكام الصيام شرع يف االعتكاف؛ ألنه ال بد له من الصيام فقال
* * *  

  "االعتكاف"ذكر أحكام " باب يف"
لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه : ةوهو لغة مطلق اللزوم خلري أو شر، وشرعا قال ابن عرف

يوما وليلة سوى وقت خروجه جلمعة أو ملعنيه املمنوع فيه، واملراد باللزوم اإلقامة، واحترز مبسجد مباح عن مالزمة 
الصالة غري املباح، كمالزمة حنو الكعبة من املساجد احملجورة فال يصح االعتكاف فيها، واملراد بالقربة القاصرة 



: ، وقوله"لزوم"والذكر وتالوة القرآن ويكره فعل غريها كاشتغال كثري بعلم أو كتابة، ومعزوم بالرفع صفة ل 
سوى وقت خروجه جلمعة إخل مستثىن من اللزوم، فال جتب إقامته يف املعتكف وقت خروج لصالة اجلمعة بل خيرج 

ا جرى عليه ابن عرفة، وضعف األشياخ كالمه يف للجمعة ويرجع، وال يبطل اعتكافه ويتم على ما مضى، هكذ
هذا، واملعتمد بطالن اعتكافه خلروجه لصالة اجلمعة، ولذلك أوجبوا عليه االعتكاف يف حمل فيه خطبة إذا نذر أياما 

أو ملعنيه بنون وبعدها مثناة أي مقصوده : تأخذه فيها اجلمعة، وإال خرج وبطل اعتكافه كما مشى عليه خليل، وقوله
منوع يف املسجد، فال تلزم اإلقامة زمنه بل خيرج لقضاء حاجته من بول أو غريه، كخروجه لغسل جنابة من امل

احتالم يف املسجد أو ملرضه الذي ال يستطيع معه املكث يف املسجد، وإذا خرج لشيء من ذلك مل يبطل اعتكافه، 
طلوب للشارع على جهة االستحباب ب على ما امل" واالعتكاف من نوافل اخلري: "وأشار إىل حكم االعتكاف بقوله

إذ لو كان سنة ملا واظب السلف على تركه، : هو ظاهر من كالمه، واستظهره خليل يف توضيح ابن احلاجب قائال
وهو مقتضى اآلثار لفعله صلى اهللا عليه وسلم مداوما عليه، : إنه سنةقال ابن عبد السالم: وخالف ابن العريب وقال

إنه سنة يف رمضان جائز يف غريه أي جوزا راجحا فال ينايف أنه مندوب، وحكمة : لرب يف الكايفوقال ابن عبد ا
مشروعيته التشبه باملالئكة الكرام يف استغراق األوقات بالعبادة وحبس النفس عن شهواهتا واللسان عن اخلوض 

د مباح مبطلق صوم ولو كان منذورا من مسلم مميز ملسج" والعكوف املالزمة: "فيما ال يعين، وفسره املصنف بقوله
وكره فعل غري ذكر وصالة وتالوة كعيادة وجنازة ولو : لقربة قاصرة وهي الصالة والذكر وقراءة القرآنقال خليل

الصقت، وكاشتغال بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر إال أن يكون فقريا فيباح له لتمعشه، كما ال يكره له 
  االشتغال بالعلم

إذا علمت ما قررناه ظهر لك ": تنبيه " دخل يف املميز الذكر واألنثى البالغ، وغري احلر والعبد بإذن سيدهاملتعني، وي
أن يف كالم املصنف التعريف باألعم؛ ألنه مل يبني الذي يطلب من املعتكف مالزمته، والذي ينهى عنه كتعريف 

أن املصنف عرف االعتكاف باملعىن : ول الشاذيلاإلنسان بأنه حيوان وفيه خالف واألكثر على منعه، وهذا معىن ق
اللغوي، وأقول يف جوابه ذكره التعريف بعد قوله االعتكاف من نوافل اخلري يرشد إىل املراد، وهو أن املراد املالزمة 

على القربة القاصرة كما بيناه، وحينئذ فليس يف كالمه التعريف باألعم؛ ألن الفقيه ليس من دأبه بيان املعىن 
واالعتكاف من : لغوي، وإمنا غرضه بيان املعىن الشرعي، وفيه أيضا تقدمي التصديق على التصور ألنه قال أوالال

والعكوف املالزمة هكذا قال بعضهم، والصواب أن الذي يف كالمه تقدمي : نوافل اخلري وهذا تصديق، والتصور قوله
والعكوف املالزمة تصوير ال تصور، : األول؛ ألن قولهالتصديق على التصوير ال على التصور، واملمنوع الثاين ال 

  :وأشار إىل شروطه بقوله
وال يكون إال . "وصحته مبطلق صوم ولو نذرا: ولو رمضانقال خليل" إال بالصيام"عندنا " وال اعتكاف يصح"

م وتتابعه يف مطلقه، هللا علي اعتكاف شهر مثالقال خليل عاطفا على ما يلز: إن نذر تتابعه أو أطلق بأن قال" متتابعا
وأما لو نذر أن يعتكف مدة مفرقة فال يلزم تتابعها، خبالف من نذر صيام شهر أو سنة من غري اعتكاف وأطلق ال 

يلزمه تتابعه، والفرق بني االعتكاف والصوم أن الصوم إمنا يفعل بالنهار فكيف ما أتى به برئت ذمته فرقه أو تابعه، 
والنهار فكأن حكمه يقتضي التتابع اعتبارا بأجل الدين واإلجازة واخلدمة واألميان  خبالف االعتكاف يستغرق الليل

من شروط صحته " و. "واهللا ال أكلم زيدا ثالث أيام، فيحنث إن كلمه يف لياليها كما حينث بكالمه يف النهار: حنو
وال يف سطح املسجد وال يف بيت املباحة فال يصح يف بيت وال يف مسجد حمجر " ال يكون إال يف املساجد"أيضا أنه 

} وَأَنُْتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمَساجِِد{: كما قال اهللا سبحانه وتعاىل"قناديله، ولو كان املعتكف امرأة، واشتراط املسجد 



وإطالق املسجد يعم كل جزء منه وهذا ال ينايف استحباب عجزه، وملا كانت املساجد شاملة ]" ١٨٧: البقرة[
خلطب وغريها، واالعتكاف تارة يستلزم اجلمعة وتارة ال، وكان األول جيب فيه اجلامع دون الثاين للجوامع ذوات ا

وكان مريد االعتكاف ممن تلزمه صالة " بلدا فيها اجلمعة"أي حمل مريد االعتكاف املفهوم من املقام " فإن كان: "قال
  اجلمعة ونوى أو نذر اعتكاف

ألجل صالة اجلمعة، فلو اعتكف يف مسجد ال خطبة فيه " إال يف اجلامع"اعتكافه " فال يكون"أيام تدركه فيها اجلمعة 
وجب عليه اخلروج لصالة اجلمعة ويبطل اعتكافه على املعتمد خالفا ملا قاله ابن عرفة، فلو مل خيرج مل يبطل اعتكافه 

هم إال أن يتركها ثالث مرات وإن حرم عليه؛ ألن ترك اجلمعة صغرية، واالعتكاف إمنا يبطل بارتكاب الكبرية، الل
" إال أن ينذر: "إنه ال يكون إال يف اجلامع قوله: متواليات، وإال جرى اخلالف يف بطالنه بالكبرية، مث استثىن من قوله

: فإنه يصح اعتكافه يف أي مسجدمث بني أقل ما يستحب من االعتكاف بقوله" أياما ال تأخذه فيها اجلمعة"أو ينوي 
أقله عشرة أيام ألنه : هذا هو املعتمد ألن مالكا أنكر مقابله وقال" إلينا من االعتكاف عشرة أيام وأقل ما هو أحب"

أكمله عشرة أيام، : صلى اهللا عليه وسلم مل يعتكف أقل منها، وأكثره شهر، ويكره ما زاد عليه، وقال ابن احلاجب
ا فتلخص أن له قولني يف أقله، وتظهر فائدة وأقله يوم وليلة، ويكره ما زاد على عشرة، ونقل هذا عن مالك أيض

اخلالف يف األقل فيمن نذر اعتكافا أو دخل فيه ومل يعني عددا، فعلى كالم املصنف يلزمه اعتكاف عشرة أيام؛ ألهنا 
ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر "أقل املستحب، وعلى قول ابن احلاجب يلزمه يوم وليلة؛ ألهنما أقل املستحب عنده

لزمه يوم . "فقط" ليلة"اعتكاف " إن نذر"كذا " و. "يلة فيلزمه دخول املعتكف قبل الغروب أو معهمع ل" لزمه
ولزم يوم إن نذر ليلة وكذا عكسه، خبالف ما لو نذر بعض يوم أو بعض ليلة فال يلزمه شيء إال : قال خليل" وليلة

. الليلة يعرب هبا عن يومها كما يف القرآن والسنة أن ينوي اجلوار فيلزمه ما نوى، وإمنا لزمه األمران بنذر أحدمها ألن
اآلية، اتفق املفسرون وغريهم على أن املراد األيام ] ١٤٢: األعراف[} َوَواَعْدَنا ُموَسى ثَالِثَني لَْيلَةً{: قال تعاىل
قد علم  :فإن الستة بلياليها من شوالفإن قيل ١" من صام رمضان وأتبعه بست من شوال: "ويف احلديث. ولياليها

من كالمه أن نذر أقل من عشرة أيام غري مستحب بل صرح بعضهم بكراهته فكيف يلزمه الوفاء بنذره مع قول 
أن يف ذلك األقل شائبتني، شائبة كونه مطلق عبادة، وشائبة التجديد هبذا : وإمنا يلزم به ما ندب؟ فاجلواب: خليل

وىل كما قالوه يف ناذر رابع النحر يلزمه الوفاء به مع كونه القدر املخصوص، فيلزم الناذر الوفاء به للشائبة األ
  مكروها قبل النذر، ومثل

  ـــــــ
، "١١٦٤"أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال أتباعا، حديث : صحيح ١

  ".٢٣٥٨٠"، حديث "٥/٤١٧"، وأمحد "٧٥٩"والترمذي، حديث 

أي " ومن أفطر فيه"و نذر أكثر من مدة االعتكافثم شرع يف بطالن االعتكاف بقوله كالم املصنف يف لزومه الوفاء ل
لبطالنه بتعمد إفساد الصوم، ومفهوم متعمدا لو بطل صومه بغري تعمد " متعمدا فليبتدئ اعتكافه"يف زمن اعتكافه 

وال عذره اليوم الذي وبغري وطء ومقدماته كأكله ناسيا وكمرض أو حيض فال يبتدئه لعدم بطالنه ويقضي بعد ز
حصل فيه الفطر واصال له باعتكافه حيث كان الصوم فرضا حبسب األصل كرمضان أو منذورا ولو معينا، فلو 

أمرناه بالبناء فنسي ابتداء اعتكافه وال يعذر بالنسيان الثاين، خبالف من ذكر جناسة وهم بغسلها فنسي وشرع يف 
، ويعيد ندبا يف الوقت خلفة أمر النجاسة ملا قيل من أن إزالتها سنة أو الصالة بعد النسيان الثاين فصالته صحيحة



مندوبة، وأما لو كان الصوم الذي اعتكف يف زمنه تطوعا ففيه تفصيل، فإن كان الفطر بأكل أو شرب على وجه 
: قلتالسهو فكذلك يقضيه ملا معه من التفريط، وإن كان الفطر حليض أو نفاس أو مرض مل يلزم قضاؤه، فإن 

أن الصوم ملا انضم له : كيف يقضي ما أفطر يف زمنه ملرض أو حيض مع كونه منذورا معينا وفات؟ فاجلواب
االعتكاف تقوى جانبه فلزم قضاؤه ولو منذورا معينا، وجيري مثل هذا اجلواب والسؤال يف وجوب القضاء على 

عتكاف ووجب قضاء االعتكاف وجب قضاء من أفطر يف التطوع ناسيا، وجياب بأن الصوم ملا كان شرطا يف اال
الصوم بطريق التبع، وإمنا سقط القضاء باحليض والنفاس حيث كان الصوم تطوعا، ولزم مع الفطر بالنسيان ملا مر 
من أن الناسي عنده نوع من التفريط مع انضمام وجوب قضاء االعتكاف املنذور، وقيدنا بغري الوطء ومقدماته؛ 

من جامع فيه ليال أو هنارا "أي يبتدئ االعتكاف " وكذلك: "اء وإليهما اإلشارة بقولهألن عمدمها وسهومها سو
ومثل اجلماع قبلة لشهوة واللمس ببعض جسد من يلتذ به مع قصد اللذة أو وجداهنا، فذكر " ناسيا أو متعمدا

وطء املكرهة والنائمة  :الوطء وصف طردي ال إن قبل من ال تشتهى، أو لوداع أو رمحة ومل جيد لذةقال أبو عمران
وصحته بعدم وطء وقبلة شهوة : كغريمها يف بطالن اعتكافهما خبالفه احتالمهما، وإىل هذا كله اإلشارة بقول خليل

وملس وإن حلائض ناسية، واعلم أن هذه املذكورات تبطل االعتكاف ويبتدئه ولو كانت ال تبطل الصوم، كما لو 
ارا نسيانا، ومما يبطل االعتكاف تعمد السكر ولو ليال ولو صحا قبل الفجر، وقعت من املعتكف ليال أو يف تطوع هن

وأما سكره حبالل فإمنا يبطل اعتكاف يومه إن حصل السكر هنارا كاجلنون واإلغماء فيجري فيه من التفصيل ما 
  جرى فيهما، وأما الكبائر غري املفسدة للصوم كالقذف

كذلك لزيادته عليها بتعطيل الزمن، وأما الصغائر فال تبطل االعتكاف  والغيبة فقيل كالسكر باحلرام وقيل ليست
  اتفاقا

املعتكف مرضا مينعه من " وإن مرض: "مث شرع يف أعذار ال تبطله إمنا متنع إما اجللوس يف املسجد أو الصوم بقوله
وجوبا مع املرض " خرج إىل بيته"املكث يف املسجد أو من الصوم دون املكث يف املسجد أو جن أو أغمي عليه 

أنه جيب عليه املكث يف املسجد مع : ويف الرجراجي. املانع من املكث يف املسجد مع جواز املانع من الصوم فقط
من اعتكافه، واملراد " بىن على ما تقدم"من مرضه ورجع إىل معتكفه سريعا " واذا صح. "املانع من الصوم فقط

لعذر، سواء كان على وجه القضاء بأن كانت أيام معينة وفاتت أو ال على بالبناء يف كالمه اإلتيان ببدل ما فات با
خترج إىل بيتها كما خيرج " وكذلك إن حاضت املعتكفة"وجه القضاء بأن كانت األيام غري معينة بل مضمونة 

فال " يف احليض"ما دامت " يف املرض وعلى احلائض"أي على املريض ما دام " وحرمة االعتكاف عليهما"املريض 
يف "وصلة طهرت وأفاق " وإذا طهرت احلائض أو أفاق املريض. "جيوز لواحد منهما أن يفعل ما ال يفعله املعتكف

إىل "أي وقت طهرت احلائض أو أفاق املريض، واملراد بعد طهرها وبرء املريض " ساعتئذ"وجوبا " ليل أو هنار رجعا
زوال أو إغماء أو جنون كأن منع من الصوم ملرض أو حيض ب. وبىن: وإن مل يعتدا بيوم الرجوعقال خليل" املسجد

أو عيد وخرج وعليه حرمته، فإن أخره بطل إال ليلة العيد ويومه، وظاهر كالم خليل واملصنف أن املعتكف إذا أخر 
الرجوع يبطل اعتكافه ولو لعذر من نسيان أو إكراه ويستأنف، ال أن يكون التأخري خلوف على نفسه كما قاله عبد 

احلق فال يبطل اعتكافه، كما ال يبطل بالتأخري إذا صادف زوال العذر ليلة العيد أو يومه فال يبطل اعتكافه، ولو 
أخر الرجوع حىت مضى العيد وتالياه يف األضحى لعدم صحة صوم ذلك الزمن، خبالف لو طهرت احلائض أو 

بطل لصحة صوم ذلك اليوم لغريمها، خبالف النفساء أو صح املريض وأخر كل الرجوع إىل املسجد فإن اعتكافه ي
علم مما قررنا به كالم املصنف أن البناء يف كالمه مصروف : األول " تنبيهان " يوم العيد فإن صومه ال يصح ألحد



عن ظاهره إىل معىن أعم، وأن مثل املرض اإلغماء واجلنون، نعم كالمه ككالم خليل شامل ملا إذا كان االعتكاف 
األصل كرمضان أو بنذر، لكن إن كانت أيامه مضمونة أي غري معينة ال فرق بني حصول العذر  بصوم فرض حبسب

  قبل دخول املسجد أو بعده، وأما لو كانت معينة فال جيب البناء

إال إذا حصل العذر بعد دخول املسجد، وأما لو حصل قبل الدخول يف املعتكف ففيه ثالثة أقوال املعتمد منها عدم 
: فإذا صح بىن، مث أعاده ثانيا يف قوله: يف كالم املصنف بعض تكرار بيانه أنه قال أوال يف املريض: الثاين لزوم القضاء

وإذا طهرت احلائض أو أفاق املريض، هكذا قال بعض، وظهر لنا جواب يندفع به دعوى التكرار وهو أن القصد 
نه مل يعلم من قوله أوال إذا صح بىن وجوب من إعادته ثانيا اإلشارة إىل وجوب رجوعه سريعا إىل املسجد؛ أل

وال خيرج : "الرجوع سرعة فنبه عليه ثانيامث شرع يف بيان ما جيوز للمعتكف اخلروج ألجله وما ال جيوز بقوله
اليت ال جيوز فعلها يف " إال حلاجة اإلنسان"أي حمل اعتكافه ألن اخلروج مناف للمالزمة " املعتكف من معتكفه
ا ال غىن له عن حتصيله كشراء مأكوله ومشروبه، لكن بشرط أن ال جياوز حمال قريبا ميكن الشراء املسجد كبول، وم

منه، فاملراد حباجته ما حيمله على اخلروج، فيشمل اخلروج للوضوء والغسل جلنابته أو عيده أو مجعته أو تربده حلر 
وال يدخل : رات يف احلمام، وقول الشاملأصابه كما قاله يف الطراز من رواية ابن وهب، ولو كانت هذه املذكو

املعتكف احلمام حممول على من ميكنه التطهر يف بيته أو يف حمل أقرب منه، وجيوز له أيضا اخلروج لغسل ثيابه اليت 
أصابتها جناسة وال غىن له عنها، وجيوز له انتظار جتفيفه إن مل ميكنه االستنابة لغريه، وجيوز له أيضا اخلروج ملرض 

ه أو أحدمها أو حلضور جنازة أحدمها وإن بطل اعتكافه، وإذا ماتا معا ال خيرج جلنازهتما وال ألداء شهادة وإن أبوي
يستحب : األول " تنبيهات " وجبت ويؤديها يف املسجد، وإذا خرج لشيء مما ال جيوز اخلروج إليه بطل اعتكافه

إذا أراد : عتكف، ويكره دخوله غري مكفىالثاين ملريد االعتكاف أن حيصل مجيع ما حيتاج إليه قبل دخوله امل
املعتكف أن يأكل أو يشرب فيأكل يف أي حمل من املسجد، وجيوز له األكل يف رحابه أو يف املنارة ويغلقها عليه، فإن 

كخروجه لبعض : أكل خارجه بني يديه كره له ذلك، وأما لو أكل خارجا عما بني يديه فإنه يبطل اعتكافهالثالث 
جه، وملانع حصل له كحيض أو إغماء أو جنون وقضى حاجته أو زال مانعه وقلنا يرجع سريعا هل جيب عليه حوائ

  الرجوع إىل املسجد الذي كان فيه أوال، أو جيوز له الذهاب إىل أي مسجد حيث كان مثل األول يف القرب

ول حيث وجد مثل األول يف أو أقرب؟ توقف يف ذلك شيخ مشاخينا األجهوري، والذي يظهر يل عدم تعيني األ
القرب أو أقرب وحرر املسألة، وهذا خبالف ما لو ابتدأ اعتكافه يف مسجد وأراد أن خيرج منه ال لعذر بل جملرد 

االنتقال ليكمل فيه اعتكافه، فال جيوز له على ما يظهر ويبطل اعتكافه؛ ألنه لو كان جيوز له االنتقال إىل حمل آخر 
اذر أيام تدركه فيها اجلمعة االعتكاف يف حمل خطبةمث بني الزمن الذي يطلب من مريد اختيارا ملا وجب على ن

معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة اليت يريد أن "مريد االعتكاف " وليدخل: "االعتكاف الدخول فيه بقوله
ف منذورا، ليستكمل الليلة، وحكم الدخول يف ذلك الوقت الوجوب إن كان االعتكا" يبتدئ فيها اعتكافه

وصح إن دخل قبل : والندب إن مل يكن منذورا، وعلى الوجهني لو أخر دخوله ودخل قبل الفجر أجزأهقال خليل
الفجر؛ ألنه أدرك حمل النية، بل ولو دخل مع الفجر بناء على صحتها مع الفجر لكن مع اإلمث على التأخري يف 

اء على أن أقله يومثم شرع يف بيان ما ينهى املعتكف عن فعله االعتكاف املنذور، وإمنا أجزأه مع خمالفته الواجب بن
أي على جهة الكراهة، واملراد يف املسجد ال إن كان خارجه فيمنع ويبطل اعتكافه، وأما " وال يعود مريضا: "فقال

يه، وأما مها سالمه على من بقربه فال بأس به، وال يقوم من حمله للتعزية وال للتهنئة، وهذا حيث كان املريض غري أبو



أو أحدمها فقد مر أنه جيب عليه اخلروج لعيادهتما أو جلنازة أحدمها، ويبطل اعتكافه كخروجه لصالة اجلمعة فإنه 
ولو الصقت ولو جنازة جار أو صاحل، واملراد يكره إال " على جنازة"املعتكف " وال يصلي"واجب ويبطل اعتكافه

عليه أن خيرج لتجهيزها إن تعني عليه وتبطل اعتكافه، واتفق الشيوخ  أن يتعني فيجب عليه الصالة عليها، كما جيب
هي : الصالة على اجلنازة مشتملة على تكبري وهو ذكر؛ ألنا نقول: على جواز حكايته اآلذان؛ ألنه ذكر، وال يقال

على اجلنازة أحب  الصالة: تقتضي املشي واالنتقال من حمله واملخالطة للناس املنايف كل منهما لالعتكاف، وال يقال
ذلك يف حق غري : من النفل إذا قام هبا الغري إن كان امليت جارا أو صاحلا، وقلتم هنا يكره مطلقا؛ ألنا نقول

أي يكره إذا كان حملها قريبا من املسجد حبيث يكون بني يديه، وأما " ال خيرج لتجارة"كذا " و"املعتكف واهللا أعلم 
ل اعتكافه كما تقدم يف خروجه ألكله، ومفهوم التجارة أنه لو كان لنحو أكله لو كان خارجا عن ذلك فيمنع ويبط

وال بأس أن يشتري ويبيع الشيء اخلفيف من عيشه الذي ال يشغله، وأما شراؤه أو : قال يف املدونة. فال ينهى عنه
  بيعه للتجارة داخل املسجد فيكره أيضا، فال مفهوم لقوله خيرج، فاحلاصل أنه يكره

و شراؤه للتجارة مطلقا أي سواء خارج املسجد أو داخله، وجيوز لغريها مما ال يستغىن عنه ولو خارجه حبيث بيعه أ
أجيلس جمالس العلماء : ال جياوز حمال قريبا ميكن الشراء منه، ويشترط أن ال جيد من يشتري له، وقد سئل مالك

وال خيرج ملداواة رمد : يقال ابن القاسم يف اجملموعةال يفعل إال األمر اخلفيف والترك أحب إل: ويكتب العلم؟ فقال
وكره أكله : قال خليل مشريا إىل ما يكره للمعتكف بقوله. بعينيه وليأته من يعاجله، وال يصعد لتأذين مبنار أو سطح

ل خارج املسجد، واعتكافه غري مكفى، ودخوله منزله وإن لغائط، واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر، وفع
غري ذكر وصالة وتالوة كعيادة وجنازة ولو الصقت، وصعوده لتأذين مبنار أو سطح، وإخراجه حلكومة إن مل يلذ 

وجاز إقراء قرآن وسالمه على من بقربه وتطيبه، وأن ينكح وينكح، وأخذه إذا خرج : به، وأشار إىل اجلائز بقوله
معمول به " وال شرط"دب إعداد ثوبه ومكثه ليلة العيدلغسل مجعة ظفرا أو شاربا، وانتظار غسل ثوبه وجتفيفه، ون

أعتكف األيام دون الليايل أو بالعكس، أو أعتكف عشرة أيام إىل أن : صورته أن يقول: قال اجلزويل" يف االعتكاف"
املشهور منها أنه يبطل الشرط ويصح االعتكاف، وكذا لو : يبدو يل فهذا ال جيوز، وإن وقع ونزل فأقوال ثالثة

أنه إن عرض له أمر يوجب القضاء فال قضاء عليه مل يفده، وال فرق يف ذلك بني أن يشترط ذلك قبل دخول  شرط
أي يندب " وال بأس"وإن شرط سقوط القضاء مل يفده: وشر منافيه لغو وقال خليل: قال ابن عرفة. املعتكف أو بعده

النيب "ايف االعتكاف وإمنا استحب كونه إماما، ألن ولو راتبا؛ ألن الصالة ال تن" إماما ملسجد"املعتكف " أن يكون"
، وال يفعل لنفسه إال ما كان راجح الفعل، فما يف خليل من كراهة ذلك "صلى اهللا عليه وسلم أم يف زمن اعتكافه

فخالف املشهور، وأما إقامة الصالة أو صعوده لألذان على منار أو سطح فمكروهتان؛ ألن ما ذكر ليس من شأن 
أي يباح للمعتكف عقد النكاح سواء كان رجال " وله أن يتزوج: "مث شرع يف بيان ما يباح له فعله بقوله .املعتكف
وله أن ينكح وينكح بشرط أن يفعل ذلك يف جملسه : قال خليل" يعقد نكاح غريه"أي ويباح له أن " أو. "أو امرأة

لسه فإن كان يف املسجد كره، وإن كان خارجه من غري تشاغل به بأن كان جمرد إجياب وقبول، وأما لو عقد بغري جم
حرم وبطل اعتكافه، وهذا خبالف احملرم بنحو حج أو عمرة فإنه ال ينكح وال ينكح، والفرق أن املعتكف منعزل عن 

  الناس خبالف احملرم؛ وألنه مفسدة

غريه وسالمه على من  اإلحرام أشد من مفسدة االعتكاف، ومما جيوز للمعتكف قراءة القرآن على غريه ومساعه من
بالنذر أو على " ومن اعتكف: "بقربه من صحيح أو مريضثم بني وقت خروجه من املسجد بعد متام اعتكافه بقوله



من اعتكافه بعد غروب "جوازا " خرج"وأمتها " أو وسطه"رمضان أو غريه " أول الشهر"وجه التطوع عشرة أيام 
بعد غروب الشمس أنه ال جيوز : آخر يوم، وفهم من قولهالنقضاء اعتكافه بغروب مشس " الشمس من آخره

اعتكافه بيوم "أي يف زمن يتصل فيه " إن اعتكف مبا"أما " و. "اخلروج قبل الغروب وهو كذلك من غري خالف
املراد أن يكون آخره غروب الشمس ليلة عيد الفطر والنحر، كمن اعتكف العشر األخري من رمضان أو " الفطر

الذي اعتكف فيه، " يف املسجد"أو النحر " الفطر"يوم عيد " ليلة"على جهة الندب " فليبت. "جةاألول من ذي احل
بلغين : قال مالك رضي اهللا عنه. ليصل عبادة بعبادة" حىت يغدو منه إىل املصلى"وإمنا استحب له البيات يف املسجد 

يتأكد ندب االعتكاف يف " خامتة " ن رمضانأنه عليه الصالة والسالم كان يفعل ذلك عند اعتكافه العشر األخري م
 -سبحانه وتعاىل  -شهر رمضان، واألفضل منه العشر األخري ألجل طلب ليلة القدر، وهي الليلة اليت يقدر فيها 

} كِيمٍِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َح{: مجيع األمور واألحكام اجلارية يف خملوقاته يف السنة املقبلة املشار إليها بقوله تعاىل
ومعىن تقدير األمور تلك الليلة سوقها إىل مواقيتها وتنفيذ القضاء املقدر؛ ألن اهللا تعاىل قدر األشياء ] ٤: الدخان[

وهي الليلة املباركة اليت " التمسوها يف العشر األواخر: "قبل خلق السموات واألرض، ألن الغالب كوهنا فيه خلرب
فوظ إىل مساء الدنيا، مث كان ينزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنما بعد أنزل فيها القرآن مجلة من اللوح احمل

: جنم على قدر احلاجة، وكان نزول أوله وآخره يف عشرين سنة، وما قدمناه هو أحد قولني أشار إليهما خليل بقوله
ا ال ختتص بليلة، وعلى فإهن: قال مالك والشافعي وأمحد، وأكثر أهل العلم. ويف كوهنا بالعام أو برمضان خالف

القولني ال تلزم ليلة بعينها بل تنتقل، فإذا كانت يف سنة يف ليلة تكون يف سنة يف ليلة أخرى وهي باقية إىل يوم 
القيامة على الصواب بدليل حثه صلى اهللا عليه وسلم على التماسها وما ورد من رفعها، فاملراد رفع تعيينها خالفا 

يت ليلة القدر لتقدير الكائنات فيها من أرزاق وغريها وإظهارها للمالئكة، وسبب امتنان ملن قال برفعها مجلة ومس
اهللا تعاىل بتلك الليلة على أمة حممد عليه الصالة والسالم أنه صلى اهللا عليه وسلم نظر يف أعمار من مضى من األمم 

  وتعجب من طوهلا مع قصر أعمار أمته وعدم بلوغها عمر

اهللا تعاىل ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر، ومعىن ذلك أن العمل الصاحل يف ليلة القدر خري األوائل، فأعطاه 
من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، واملراد عمل ليلها وهنارها، كما أن املراد باأللف شهر ما يشمل الليل 

صل لكل من صدر منه العمل ولو مل يشعر والنهار، ووقع خالف هل حيصل الثواب املذكور ملن عمل عاملا هبا أو حي
هبا؟ والصواب من ذلك اخلالف حصول الثواب مطلقا، لكن ثواب من عمل مع العلم هبا بظهور شيء من عالماهتا 

  :أمت من ثواب من مل يعلم، وعالماهتا كثرية
ع يومها على قرين شيطان أن الشمس ال تطل: أن املياه املاحلة تعذب تلك الليلة مث ترجع إىل أصلها، ومنها: منها

أن تلك الليلة تكون مشرقة نرية ومعتدلة ال حارة وال باردة وال : اقشعرار وبكاءومنها: خبالف يوم غريها، ومنها
سحاب فيها وال مطر وال ريح، وال يرى فيها جنم، وتطلع الشمس صبيحتها مشعشعة محراء ال شعاع هلا، كان عليه 

اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنيوقالت عائشة رضي : مة ليلة القدر أن يقولالصالة والسالم يأمر من رأى عال
: هذا ملخص الكالم على ليلة القدرقال الباجي. لو رأيت ليلة القدر ما سألت اهللا إال العفو والعافية: اهللا عنها

يها ليلة قدر، وعدة مقتضى هذا اختصاص هذه األمة هبا، وثواب العمل فيها أكثر من ثوابه يف ألف شهر ليس ف
األلف شهر بالسنني ثالث ومثانون سنةوملا فرغ من الكالم على معظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني وهو الصالة 

بين اإلسالم على : "والصوم، شرع يف الزكاة وكان األنسب تقدميها بعد الصالة وتأخري الصوم عنها كما يف حديث
  :ناسبة الصوم للصالة فقالولعله إمنا أخرها عن الصوم مل ١" مخس



  ـــــــ
ومسلم، كتاب اإلميان، " ٨"بين اإلسالم على مخس، حديث : أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، باب: صحيح ١

، والنسائي، حديث "٢٦٠٩"، والترمذي، حديث "١٦"باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام، حديث 
  ".٤٧٩٨١"حديث " ٢/٢٦"، وأمحد "٥٠٠١"

  "زكاة العني"بيان أحكام " باب يف"
بضم " ما يؤخذ من جتار"يف بيان قدر " اجلزية"وقدر " أحكام"ذكر يف " واحلرث واملاشية وما خيرج من املعدن و"

وستأيت " احلربيني"من جتارة " أهل الذمة و"التاء مجع تاجر كفاجر وفجار، ويقال جتار بكسرها كصاحب وصحاب 
زكا الزرع : كام الركاز وزكاة العروض، والزكا يف اللغة النمو والزيادة، يقالالزيادة على ما ترجم له وهي أح

وزكا املال إذا كثر، ويف الشرع باملعىن االمسي جزء من املال شرط وجوبه ملستحقه بلوغ املال نصابا، واملعىن 
ا يزكو بفعله عند اهللا أن فاعله: إخراج جزء من املال إخلووجه تسمية اجلزء زكاة على ما قال ابن رشد: املصدري

} ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِمْ َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم وَُتَزكِّيهِْم بِهَا{: أي يرفع بذلك عند اهللا تعاىل، كما يشهد بذلك قوله تعاىل
من تصدق بكسب طيب وال يقبل اهللا إال طيبا كان : "لنمو ذلك اجلزء يف نفسه عند اهللا خلرب: وقيل] ١٠٣: التوبة[

يضعها يف كف الرمحن يربيها له كما يريب أحدكم فلوه بفتح الفاء والواو املشددة أو فصيله حىت تكون مثل كأمنا 
أعين الذهب " العني"بالرفع ألنه مبتدأ وهي مبعىن تزكية " وزكاة: "أو قيل غري ذلك، وبدأ حبكمها فقال ١" اجلبل

وهي خصوص هبيمة " واملاشية. "الزيوت اآليت بياهنا وهي سائر احلبوب املعروفة والثمار وذوات" واحلرث. "والفضة
ولو كانت املاشية معلوفة أو عاملة ولو كان احلرث يف " فريضة"األنعام ال غريها من اخليل والبغال وخرب املبتدأ 

أرض خراجية دل على فرضيتها الكتاب والسنة واإلمجاع، وفرضت يف ثانية اهلجرة بعد زكاة الفطرأما الكتاب 
بين اإلسالم : "وأما السنة فحديث الصحيحني] ٤٣: البقرة[} َوأَِقيمُوا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ{: كثرية منهافآيات 

اتفقوا على وجوهبا فمن جحدها فهو كافر، إال : وأما اإلمجاع فقال القرايف" وإيتاء الزكاة: "إىل قوله ٢" على مخس
  أن يكون حديث عهد باإلسالم، وأما

  ـــــــ
ومسلم، كتاب " ١٤١٠"اخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، حديث : صحيح ١

، "٦٦١"، والترمذي، حديث "١٠١٤"الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث 
: صحيح ٢"٨٣٦٣"حديث " ٢/٣٣١"، وأمحد "١٨٤٢"، وابن ماجه، حديث "٢٥٢٥"والنسائي، حديث 

ومسلم، كتاب اإلميان، باب بيان أركان " ٨"ري، كتاب اإلميان، باب بين اإلسالم على مخس، حديث أخرجه البخا
، وأمحد "٥٠٠١"والنسائي، حديث ". ٢٦٠٩"، والترمذي، حديث "١٦"اإلسالم ودعائمه العظام، حديث 

  ".٤٤٢"وتقدم برقم " ٤٧٩٨"حديث " ٢/٢٦"

نه كرها وإن بقتال وجتزيه وفرضيتها على غري األنبياءولوجوهبا شروط من أقر بوجوهبا وامتنع من أدائها فإهنا تؤخذ م
اإلسالم بناء على عدم خطاب الكفار، وامللك التام، والنصاب، ومرور احلول يف غري املعدن، وجميء الساعي : ستة

صحة الزكاة،  يف املاشية، وعدم الدين يف العني، واملشهور خطاب الكفار بفروع الشريعة، فيكون اإلسالم شرطا يف
خبالف خطاهبم باإلميان فإنه متفق عليه، وقولنا على غري األنبياء ملا قاله ابن عطاء من أن األنبياء ال ملك هلم مع اهللا؛ 
ألهنم يشهدون أن مجيع ما بأيديهم من ودائع اهللا يبذلونه يف حمله؛ وألن الزكاة إمنا شرعت طهرة ملا عساه أن يكون 



وهذا بناه ابن عطاء اهللا على مذهب : قال بعض الشيوخ. ياء مربءون من الدنس لعصمتهمممن وجبت عليه، واألنب
فأما : "إمامه من عدم ملك األنبياء، ومذهب الشافعي خالفهثم بني وقت وجوب إخراج الزكاة يف احلبوب بقوله

: لقوله تعاىل" يوم حصادهف"كالقمح والشعري والسلت والقطاين السبعة وذوات الزيوت والثمار اآلتية " زكاة احلرث
وقولنا وقت وجوب إخراج الزكاة؛ ألن وقت الوجوب يدخل مبجرد ] ١٤١: األنعام[} َوآتُوا َحقَُّه َيْوَم َحَصادِِه{

والوجوب بإفراك احلب وطيب الثمر فما أكل بعد اإلفراك زمن املسغبة من القمح : اإلفراكقال العالمة خليل
حراه ويؤدي زكاته من جنسه حبا ناشفا أو من مثنه إن باعه، كما جيب عليه أن والشعري والفول جيب عليه أن يت

إذا زهت النخل : قال مالك. يتحرى ما تصدق به أو ما استأجر به، وأما الثمار فوقت الوجوب فيها يوم الطيب
غري " العني"زكية أما ت" و. "وطاب الكرم واسود الزيتون أو قارب وأفرك الزرع واستغىن عن املاء وجب فيه الزكاة

حيث ال ساعي يف املاشية وإال فبعد حضوره وعده حيث أمكن حضوره " كل حول مرة"متام " واملاشية ففي"املعدن 
وحضر بالفعل، فاحلاصل أن العني إمنا تزكى بعد متام اثين عشر شهرا، وكذا املاشية اليت ال ساعي هلا أو ال ميكن 

وهو شرط وجوب إن كان وبلغ، فإن ختلف وأخرجت أجزأ : لقال خليلوصوله وإال فبعد وصوله بعد متام احلو
اإلخراج ولو ختلف لغري عذر، وحمل اإلجزاء إن أثبت املخرج واإلخراج بالبينة فإن أخرجت قبل جميء الساعي 

دون ختلف فال جتزئ، خبالف اليت ال ساعي هلا فيجزئ إخراجها ولو قبل متام احلول حيث كان التقدم بيسري 
  .هركالش

أو قدمت بكشهر يف عني وماشيةوملا فرغ من بيان وقت إخراجها شرع يف بيان قدر النصاب وهو القدر : قال خليل
الذي فيه الزكاة وهو القمح والشعري والسلت " زكاة من احلب"تشرع " وال: "الذي بلغه املال وجبت زكاته بقوله

العدس واللوبيا والترمس واحلمص والبسلة والفول واألرز والدخن والذرة والعلس والقطاين السبعة اليت هي 
" والتمر"واجللبان وذوات الزيوت وهي حب الفجل األمحر والسمسم املعرب عنه باجللجان والقرطم والزيتون

والزبيب فهذه عشرون نوعا ال غريها من حنو بزر كتان أو سلجم أو بزر فجل أبيض وال يف فواكه كرمان أو خوخ 
بناء على مشهور املذهب من أن النصاب حتديد، والدليل على ذكر " يف أقل من مخسة أوسق" كما يأيت يف كالمه

ليس : "ورواية مسلم. ١" ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة: "قوله صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني
ملشهورة، ومقابل واألوسق مجع وسق بفتح الواو على اللغة ا٢" يف حب وال متر صدقة حىت تبلغ مخسة أوسق

املشهور يقول النصاب تقريب فتجب عند النقص اليسري، وملا كانت األوسق قد ال تعرف يف بعض البالد فسر 
مجع قفيز وهي مثانية وأربعون صاعا وربع " ستة أقفزة"من اخلمسة أوسق قدره بالكيل " وذلك: "قدرها بالكيل بقوله
وسق وقدرها بالكيل املصري على ما حرره شيخ مشاخينا األجهوري قفيز هي اخلمسة أ" وربع"قفيز فالستة أقفزة 

باألقداح أربعمائة قدح وباألرادب أربعة أرادب وويبة لكرب الكيل يف زمنه عما كان يف األزمنة السابقة، فال ينافيه 
تون صاعا س"قدره بالصيعان " والوسق"ضبط العالمة خليل يف زمنه األوسق بالكيل املصري ستة أرادب ونصف ويبة

أربعة أمداد مبده عليه الصالة "أي صاع النيب صلى اهللا عليه وسلم " بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو
واملد حفنة وهي ملء اليدين املتوسطتني ال مقبوضتني وال مبسوطتني، ووزنه رطل وثلث بالبغدادي، " والسالم

ة أوسق باألرطال الشرعية ألف وستمائة رطل كل فيكون الصاع مخسة أرطال وثلث بالبغدادي، وحينئذ فاخلمس
رطل مائة ومثانية وعشرون درمها بالوزن املكي، والرطل اثنا عشر أوقية واألوقية أحد عشر درمها ووزن الدرهم 

  مخسون ومخسا حبة من متوسط الشعري، وأما باألرطال املصرية فاخلمسة أوسق كما قال األجهوري
  ـــــــ



ومسلم، كتاب الزكاة، حديث " ١٤٤٧"ري، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، حديث أخرجه البخا: صحيح ١
  ".٩٧٩"، حديث -أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب: صحيح ٢"٩٧٩"

ألف رطل وأربعمائة رطل ومخسة ومثانون رطال، فعلم أن اخلمسة أوسق بالصيعان ثالمثائة صاع، وباألمداد ألف مد 
مل : األول " تنبيهات " ر النصاب بالكيل الشرعي واملصري وبالوزن الشرعي واملصريومائتا مد، ومبا ذكرنا علم قد

يبني املصنف القدر املأخوذ من النصاب وهو العشر فيما سقي بغري مشقة فيدخل أرض السيح أي املاء اجلاري، وما 
عند وضع حبه يف  سقي من السماء، وما سقي بقليل ماء كالذرة الصيفي بأرض مصر فإنه يصب عليه قليل ماء

األرض مث ال يسقى بعد ذلك، ونصف العشر فيما سقي مبشقة كالدواليب والدالء واألصل يف ذلك قوله صلى اهللا 
وإن سقي هبما فعلى حكميهما  ١" فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالنضح نصف العشر: "عليه وسلم

نصفه من ذي اآللة، وإن سقي بأحدمها أكثر فقيل احلكم حيث تساويا أو تقاربا فيؤخذ العشر من ذي السيح و
وإن سقي هبما فعلى حكميهما وهل يغلب األكثر : لألكثر ويلغى األقل وقيل ال تبعية وتعترب القسمةقال خليل

شرط اعتبار اخلمسة أوسق أن تكون خالصة من التنب الذي ال ختزن به، وأن تكون مقدرة اجلفاف فيما : خالفالثاين 
خضر كفريك وشعري أو فول أو كان مما ال جيف أصال كعنب وزيتون وبلح مصر، أو مما جيف كعنب وبلح أكل أ

شرط وجوهبا يف احلبوب والثمار أن تكون مزروعة، وأما ما وجد من احلبوب : غري مصر وأكل قبل جفافهالثالث 
وما جيمع : قال مالك: الزرقاين ابن يونس قال الشيخ أمحد. والثمار نابتا يف اجلبال واألراضي املباحة فال زكاة فيه

من الزيتون والتمر والعنب يف اجلبال فال زكاة فيه وإن بلغ خرصه مخسة أوسق وال يكون أهل قرية ذلك اجلبل أحق 
إال ما كان من ذلك بأرض العدو فإن يف مجيع ما مسيت : قال حممد. به وهو ملن أخذه؛ ألن األرض كلها هللا ولرسوله

وجيمع القمح : "ن جعل يف الغنائمثم شرع فيما يضم بعضه إىل بعض لكمال النصاب وما ال يضم بقولهلك اخلمس إ
وهو املعروف بشعري النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يكمل النصاب من كل واحد بانفراده " والشعري والسلت

  رم التفاضل يفلتقارب منفعتها ولذلك جعلت يف البيع جنسا حبيث حي" يف الزكاة"وصلة جيمع 
  ـــــــ

أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب العشرة فيما يسقى من ماء السماء وباملاء اجلاري، حديث : صحيح ١
  ".٢٢٠٩٠"حديث " ٥/٢٣٣"، وأمحد "٢٤٩٠"، والنسائي، حديث "١٥٧٢"، وأبو داود، حديث "١٤٨٣"

اجملموع وخيرج من كل " فليزك ذلك"فأكثر  "مخسة أوسق"بعد الضم " فإذا اجتمع من مجيعها. "بيع بعضها ببعض
وأخذ من احلب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعني وإال فمن أوسطها، فإن أخرج عن أحدها : نوع حبساهبقال خليل

وتضم : من غريه فإن أخرج من األعلى عن األدىن أجزأ خبالف عكسه، وجيب الضم ولو زرعت ببلدانقال خليل
ن ببلدان إن زرع أحدمها قبل حصاد اآلخر؛ ألن احلصد يف احلبوب كاحلول، وإن القطاين كقمح وشعري وسلت وإ

زرع أحدمها بعد حصاد اآلخر فال ضم، فإذا زرع يف ثالثة أماكن وزرع الثاين قبل حصاد األول وزرع الثالث بعد 
د نصاب فإنه حصاد األول وقبل حصاد الثاين، فإن كان يف كل واحد نصاب فال إشكال، وإن مل يكن يف كل واح

ينظر إن كان يف األول وسقان ويف الثالث وسقان أيضا ويف الوسط وهو الثاين ثالثة أوسق فإنه يضم لكل منهما 
ويزكى اجلميع، لكن يشترط يف الضم أن يبقى من حب األول إىل حصاد الثاين ما يكمل به النصاب، فال بد يف 

لسابق حلصد الالحق، فإن مل يكن يف الوسط مع كل واحد زكاة اجلميع عند ضم الوسط لكل منهما أن يبقى حب ا
على البدلية نصاب مثل أن يكون يف كل واحد من الثالثة وسقان فال زكاة يف اجلميع، وأما لو كان يكمل النصاب 



من الوسط مع أحدمها دون اآلخر، مثل أن يكون يف الوسط ثالثة أوسق، ويف األول اثنان ويف الثالث واحد أو 
ال زكاة على القاصر، والذي استظهره ابن عرفة إن كمل النصاب من األول والوسط : فنص اللخمي بالعكس،

ولعل الفرق أنه إذا كمل النصاب : زكي الثالث معهما، وإن كمل من الثالث والوسط زكامها دون األولقال بعض
كمل من الثاين والثالث فاملضموم  من األول والثاين فاألول مضموم للثاين فاحلول للثاين وهو خليط للثالث، وإذا

" أصناف التمر"لتكميل النصاب " وكذلك جتمع. "الثاين للثالث فاحلول للثالث وال خلطة لألول به وهو فرق جيد
كالصيحاين فإنه يضم للربين والعجوة؛ ألن الضابط أن األنواع املتقاربة يف املنفعة يضم بعضها لبعض مراعاة حلق 

نوع حبسابه إال إذا زادت على نوعني فمن أوسطها كما يأيت، ويفهم من كالمه أن القمح الفقراء وخيرج من كل 
بكسر القاف وفتحها لبعضها بشرط " وكذلك جتمع أصناف القطنية. "وما معه ال يضم ألصناف التمر وهو كذلك

أوسق زكى وإال فال؛  زرع املضموم قبل حصاد املضموم إليه كما تقدم يف كالم خليل، فإذا اجتمع من مجيعها مخسة
  ألهنا يف الزكاة جنس واحد رفقا بالفقراء خبالف البيع، وجتمع القطنية على قطاين وهي كل ما

له غالف كالبسيلة واحلمص والعدس واجللبان والفول والترمس واللوبيا، ومسيت بالقطاين؛ ألهنا تقطن باملكان أي 
كرسنة، وتقدم أنه عند الضم خيرج من كل نوع حبسابه، وإن تقيم به، وليس منها اجللجالن وال حب الفجل وال ال

" أصناف الزبيب"جتمع " وكذلك"أخرجت من بعض األنواع فقط أجزأ إن كان املخرج منه أعلى من املخرج عنه
وملا فرغ مما يضم بعضه . بعضها إىل بعض فيضم اجلعرور لغريه واألسود لألمحر، فإن اجتمع النصاب زكى وإال فال

كل واحد منها "معطوفان عليه ومجلة " والدخن والذرة: "مبتدأ وقوله" واألرز: "شرع فيما ال يضم بقوله إىل بعض
كما أهنا أجناس يف البيع جيوز التفاضل " إىل اآلخر يف الزكاة"خرب املبتدأ ال يضم شيء من تلك املذكورات " صنف

وكمل النصاب بضم بعضها إىل بعض " من التمر"اءة خمتلفة باجلودة والرد" وإذا كان يف احلائط أصناف"فيما بينها
أي التمر، ومثل أصناف التمر يف اإلخراج من الوسط " الزكاة عن اجلميع من وسطه"أي أخرج املالك " أدى"

أصناف الزبيب على ما رجحه بعضهم، وإمنا أجزأ ذلك رفقا باملزكي وبالفقراء، إذ لو أخذ من األعلى عن اجلميع 
أو من األدىن عن اجلميع ألضر بالفقراء، فكان العدل الوسط، وسكت عما لو أخرج كل واحد  ألضر برب املال،

حبسبه ومل خيرج من أوسطها لوضوح أمره وهو اجلواز؛ ألنه األصل، ومفهوم كالم املصنف لو كان احلائط كله 
: رديء، ففي اجلواهرجيدا أو كله رديئا ألخذ منه على املشهور، ومفهوم أصناف لو اجتمع صنفان فقط جيد و

يؤخذ من كل بقسطه وال ينظر لألكثر، ومفهوم أصناف التمر أن أصناف احلبوب ليست كذلك بل يؤخذ من كل 
  وأخذ من احلب كيف كان كالتمر نوع أو نوعني وإال فمن أوسطها: حبسبهقال خليل

يزكى الزيتون إذا بلغ : "ر للثاين بقولهوملا كان املعترب يف النصاب الكيل واإلخراج تارة من احلب وتارة من غريه أشا
من "املالك زكاته " أخرج"مقدرة اجلفاف فإذا قال املخرص إنه بعد اجلفاف يبلغ مخسة أوسق " حبه مخسة أوسق

إن كان يف بلد له فيها زيت ولو كان زيته رطال وال جيزئ اإلخراج من حبه وألئمته على مذهب املدونة وهو " زيته
عن املصنف ضعيف، فلو قال اخلارص أنه يقصر عن اخلمسة أوسق فال زكاة فيه ولو كثر زيته،  املشهور، وما يأيت

كذلك " و. "والقدر الذي خيرج من زيته العشر إن سقي بغري مشقة، ونصفه إن سقي هبا، والنقص والعصر على ربه
من "ب كل مخسة أوسق األمحر إذا بلغ ح" ومن حب الفجل"وهو السمسم " من اجللجالن"جزء الزكاة " خيرج"

  وظاهره سواء كان زيته يستعمل يف األكل أو" زيته



ظاهر كالم املصنف أنه ال جيزئ اإلخراج من حب ما ذكر وليس كذلك، بل املعتمد ": تنبيه. "غريه على املشهور
ا فليست إجزاء اإلخراج من حبهما، ومثلهما القرطم فتستثىن هذه من ذوات الزيوت؛ ألهنا تراد لغري العصر كثري

" فإذا باع ذلك. "كالزيتون الذي له زيت، فإنه يتعني اإلخراج من زيته كتعني اإلخراج من مثن ما ليس له زيت منه
تعاىل هذا ضعيف واملعتمد أنه ال " أجزأه أن خيرج من مثنه إن شاء اهللا"املذكور من حب اخلمسة أوسق قبل العصر 

من زيته، واحلاصل أن الزيتون إذا كان له زيت : الزيتون إىل قوله ويزكى: خيرج إال من زيته كما صدر به بقوله
يتعني اإلخراج من زيته وال جيزئ اإلخراج من حبه، وألئمته إذا باعه وإن كان يف بلد ال زيت له فيها كزيتون مصر 

عت قبل فيخرج من مثنه من غري خالف، ومثله ما ال جيف من رطب مصر وعنبها ومحصها وفوهلا وفريكها إذا بي
جفافها، إال أن هذا جيوز إخراج زكاهتا حبا يابسا كما تقدم يف حنو اجللجالنوملا قدمنا أن املزكى من أنواع النبات 

كانت " وال زكاة يف الفواكه: "عشرون نوعا وكانت غري معلومة صرحيا من كالمه نص على ما ال زكاة فيه بقوله
كالبطيخ واخليار والبقول كالبصل لقول عائشة " اخلضر" زكاة يف كذا ال" و"تيبس كالبندق أو ال كاخلوخ والرمان

جرت السنة أن ال زكاة يف اخلضر على عهده عليه الصالة والسالم وعهد اخللفاء بعدهوملا فرغ من : رضي اهللا عنها
وال : "قولهالكالم على ما يزكى من احلبوب وما ال يزكى شرع يف الكالم على زكاة العني وبيان قدر النصاب منها ب

شرعية بناء على املشهور من أن النصاب " عشرين دينارا"وزن " يف أقل من"مسكوكا أو غريه " زكاة من الذهب
ووزن الدينار " ربع العشر"وهو " عشرين دينارا ففيها نصف دينار"العني من الذهب وزن " فإذا بلغت. "حتديد

متوسط الشعري فوزنه من احلبات اثنان وسبعون حبة من الشرعي أربعة وعشرون قرياطا، والقرياط ثالث حبات من 
متوسط الشعري، وأما الدنانري املصرية املوجودة يف زماننا من سكة حممد وإبراهيم فقد صغرت عن الشرعية حىت 

صار النصاب منها ثالثة وعشرين دينارا ونصف دينار وخروبة وسبعي خروبة كما حرره عالمة الزمان األجهوري، 
فبحساب ذلك وإن قل الزائد ال زكاة يف "على العشرين دينارا " فما زاد: "العني ال وقص فيها قال وملا كانت

شرعية ووزنه مخسون ومخسا حبة من متوسط الشعري، ووزن املائتني الشرعية " مائيت درهم"وزن " الفضة يف أقل من
  نون درمها ونصف درهم ومثنمن الدراهم املصرية يف زماننا على ما حرره األجهوري مائة ومخسة ومثا

بضم اهلمزة وتشديد الياء " مخس أواق واألوقية"القدر املذكور يف حد النصاب وهو املائتا درهم " وذلك. "درهم
شرعية؛ ألن احلاصل من ضرب اخلمسة يف األربعني مائتان، ويقال هلا " أربعون درمها"وزهنا بالدراهم الشرعية 

اييل الشرعية من أوقية ورطل ومد وصاع، والضارب هلا الناقش عليها عالمة دراهم الكيل؛ ألن هبا تقدر املك
مث . اإلسالم عبد امللك بن مروان، وملا ضرهبا جاءت على حساب مخسني ومخسي حبة وهي وزن الدرهم الشرعي

شرعية؛ " اهموزهنا عشرة در"الشرعية " من وزن سبعة أعين أن السبعة دنانري: "بني وزن الدراهم ببيان صفتها بقوله
ألن وزن السبعة دنانري مخسمائة وأربع حبات، ووزن العشرة دراهم كذلك، وذلك أنك إذا اعتربت ما يف سبعة 

دنانري وما يف عشرة دراهم من احلبات وجدهتما عددا واحدا؛ ألن وزن الدرهم كما تقدم مخسون ومخسا حبة من 
، وإذا ضربت عشرة عدد الدراهم يف مخسني خرج من ذلك الشعري املتوسط، وكل دينار وزنه اثنان وسبعون شعرية

مخسمائة وتبقى األمخاس وهي عشرون مخسا احلاصلة من ضرب العشرة يف اخلمسني بضم اخلاء بأربع حبات فاجلملة 
مخسمائة وأربع حبات، وإذا ضربت سبعة عدة الدنانري يف اثنني وسبعني عدد حبات الدينار خيرج هذا العدد وهو 

وأربع حبات، فاتفقت السبعة دنانري والعشرة دراهم يف عدة احلبوب، وحاصل مراد املصنف أن الدرهم مخسمائة 
سبعة أعشار الدينار، والدينار مثل الدرهم وثالثة أسباع مثله، فكل سبعة دنانري وزهنا وزن عشرة دراهم، فكأن 

بني وزن الدراهم هو املتبادر من : ريوقولناواملراد بتلك الدراهم اليت كل عشرة منها وزن سبعة دنان: املصنف قال



من وزن سبعة بيان نوع دنانري الزكاة وهذا االحتمال بعيد لوجود الفاصل، : كالمه، وحيتمل أنه قصد بقوله
واألصل يف الصفة االتصال باملوصوف فاملتعني هو األول، ولذلك تعقب سيدي يوسف بن عمر كالم املؤلف بأنه 

قوله من وزن سبعة أحال فيه جمهوال على جمهول؛ ألنه مل يبني وزن الدرهم ال وزن  أحدمها: مشكل من وجهني
الدينار، والثاين قوله من وزن سبعة يظهر منه أنه أحال الدراهم على الدنانري، وقوله أعين يظهر منه أن الدنانري 

اليت وزن كل " ذه الدراهمفإذا بلغت ه. "يفسرها بالدراهم فهي من مشكالت الرسالة كما قال ابن غازي وغريه
؛ ألن عشر املائتني عشرون واخلمسة "مخسة دراهم"وهو " مائيت درهم ففيها ربع عشرها"عشرة منها سبعة دنانري 

فما زاد : "وال زكاة يف أقل من مائيت درهم، وملا كانت العني ال وقص فيها قال: ربعها، وهذا مستغىن عنه بقوله
  ويف مائيت درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر وجممع :قال العالمة خليل" فبحساب ذلك

وهذا فيما ميكن إخراج ربع : قال بعض شيوخ ابن عبد السالم بعد قوله فما زاد فبحسابه. منهما باجلزء ربع العشر
عشره، وما ال ميكن إخراج ربع عشره يشترى به حنو طعام مما ميكن قسمه على أربعني جزءا والدليل على ذلك كله 

قد عفوت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: خرجه الترمذي وأبو داود عن علي رضي اهللا عنه أنه قالما 
وليس يف تسعني ومائة شيء  ١" عنكم عن صدقة اخليل والرقيق فهاتوا صدقة الورق من كل أربعني درمها درهم

ما ذكره املصنف يف حتديد : ألول ا" تنبيهات " فإذا بلغت مائيت درهم ففيها مخسة دراهم زاد فبحساب ذلك
النصاب إمنا هو باعتبار الدراهم الشرعية كما عرفت، وأما بالدراهم املصرية فالنصاب مائة ومخسة ومثانون درمها 
ونصف درهم ومثن درهم، وذلك لنقص الدرهم الشرعي عن الدرهم املصري خروبة وعشر خروبة ونصف عشر 

قاله . العددية املسماة باألنصاف فهو ستمائة وستة وستون نصفا وثلثا نصف خروبة، وأما مقدار النصاب من الفضة
الظاهر أو املتعني التعويل على ما يساوي املائيت درهم شرعية وزنا؛ ألن األنصاف ال : بعض شيوخ شيوخنا، وأقول

العدد، إذ ضبط هلا الختالفها بالصغر والكرب، فكل من ملك ذلك الوزن وجبت عليه الزكاة وال يعول على 
األنصاف املقصوصة قد ال يعدل األلف منها وزن مائيت درهم من الشرعية، وأما مقداره من القروش فينضبط 
النضباطها بالوزن، وإال اختلف باختالف نوعها، فالكالب والريال اثنان وعشرون وربع التفاقهما وزنا، وأما 

فإذا بلغت هذه الدراهم مائيت درهم إخل : أفهم قوله: ثاين البنادقة فالنصاب منها عشرون وأبو طافة اثنان وعشرونال
أهنا لو نقصت عن ذلك ال زكاة فيها وليس كذلك، بل املسقط للزكاة إمنا هو النقص الذي حيطها يف الرواج عن 
زنة الكاملة ال الذي تروج معه كالكاملة فإنه ال يسقطها قال خليل مبالغا يف وجوب الزكاة أو نقصت أو برداءة 
أصل أو إضافة وراجت ككاملة، وأما إن مل ترج كالكاملة فإن زكاهتا تسقط إن كان نقصها حسيا، وأما لو كان 

: وإال حسب اخلالصفإن قيل: معنويا فيعترب اخلالص منها فإن كان نصابا زكى وإال فال، وإليه اإلشارة بقول خليل
  صاب حتديد علىزكاة الناقصة اليت تروج كالكاملة مناف ملا تقدم من أن الن

  ـــــــ
وابن ماجه، " ٦٢٠"أخرجه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف زكاة الذهب والورق، حديث : صحيح ١

  ".١٧٩٠"وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه " ٩٨٤"حديث " ١/١٢١"، وامحد "١٧٩٠"حديث 

ل؛ ألهنم كثريا ما يبنون مشهورا على أن هذا مبين على مقابل املشهور وال إشكا: املشهور ال تقريب، فاجلواب
أفهم : ضعيف، أو أن النقص اليسري اليت تروج معه رواج الكاملة مبنزلة العدم كنقص املكيال املتعارفالثالث 

اقتصاره كغريه من املصنفني على الذهب والفضة أن الفلوس اجلدد ال زكاة فيها وهو كذلك، قال يف الطراز 



وظاهره ولو تعومل هبا عددا خالفا لبعض الشيوخوملا كان اختالف قدر النصاب من  املذهب ال زكاة يف أعياهنا
لنقص كل عن " جيمع الذهب والفضة"جيوز أن " و: "صاب منهما دفعه بقولهالعينني مومها لعدم جواز مجيع الن

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ضم الذهب إىل الفضة والفضة : "رفقا بالفقراء فقد مضت السنة" يف الزكاة"النصاب 
من الفضة " ممائة دره"من الورق وزن " فمن كان له: "مث فرع على اجلمع قوله١"إىل الذهب وأخرج الزكاة عنهما

فليخرج من "أو عنده مائة ومثانون درمها وعنده دينار يساوي عشرين درمها " عشرة دنانري"له من الذهب وزن " و"
لكن بالتجزئة واملقابلة بأن جيعل كل دينار يف مقابلة عشرة دراهم؛ ألن دينار الزكاة بعشرة " كل مال ربع عشره

مائيت درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر وجممع منهما باجلزء ربع ويف : دراهم ال باجلودة والرداءةقال خليل
فليخرج من كل عدم جواز إخراج أحدمها : رمبا يفهم من قول املصنف: األول " العشر وإن لطفل أو جمنونتنبيهان 
وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا، وأما إخراج الفلوس : عن اآلخر وليس كذلكقال خليل

فهم من جعل : دد عن الذهب أو الفضة فال جيوز ابتداء وجيزئ بعد الوقوع كما قاله املصنف يف نوادرهالثاين اجل
العشرة دنانري مقابلة ملائة درهم يف تكميل النصاب أن صرف دينار الزكاة عشرة دراهم كدينار اجلزية خبالف 

زكاة احلبوب والعني شرع يف الكالم على العروض  صرف دينار غريمها فإنه اثنا عشر درمهاوملا فرغ من الكالم على
ومثلها الكتب واحلديد وسائر أنواع احليوانات اليت ال زكاة يف أعياهنا، " العروض"أعواض " وال زكاة يف: "بقوله

  واملراد بالعروض هنا ما عدا النقود وماشية األنعام وأحلق هبا ما يف عينه الزكاة ونقص
  ـــــــ

  .مل أقف عليه ١

النصاب أو كمل، وأخرجت زكاة عينه كاحلب املزكى حني التصفية فإهنا ال جتب زكاة عينه مرة أخرى، وإمنا  عن
أي تصري تلك " حىت تكون"قدرت يف أعواض العروض؛ ألن ذات العروض ال زكاة فيها ولو نوى هبا املالك التجارة

اطب بزكاة عوضه إذا باعه ولو صاحب نية بأن ينوي حني استحداث ملكه التجارة فإنه خي" للتجارة"املذكورات 
التجارة غريها كنية قنية أو غلة أو مها، وأما لو استحدث ملكه بنية القنية أو االغتالل أو بال نية أصال فال زكاة 

: واعلم أن التجارة على قسمني١" ال زكاة على املسلم يف فرسه وال عبده: "عليه اتفاقا لقوله صلى اهللا عليه وسلم
: حتكار بأن ينتظر بالبيع الربح ويرصد األسواق، وإما إدارة يبيع ولو بالرخص، وللقسمني شروط أربعة، أوهلاإما ا

كاملأخوذ من خلع . أن يكون العرض ملك مبعاوضة مالية، ال إن ملك بإرث أو هبة أو صدقة أو مبعاوضة غري مالية
مثنه فائدة يستقبل حوال من يوم قبضه، فلو أخر مثنه ال فال زكاة عليه إذا باعه ولو نوى به حني متلكه التجارة بل 
أن يكون نوى بشرائه التجارة ولو صاحب نيتها نية : زكاة عليه ولو أخر قبضه هروبا من الزكاة على املعتمدالثاين

أن يكون أصله عينا اشتراه هبا ولو كانت أقل من نصاب أو عرضا ملكه مبعاوضة ولو : غريها كما قدمناالثالث
أن يبيع ذلك العرض بعني ال أن يبيعه أو باعه بغري : قنية مث باعه واشترى به ذلك العرض بقصد التجارةالرابعلل

عني، إال أن يقصد ببيعه بغري العني اهلروب من الزكاة، والبيع ال فرق بني احلقيقي منه واجملازي بأن يستهلكه شخص 
زكاة عليه حىت يبيع بنصاب؛ ألن عروض االحتكار ال تقوم،  ويأخذ التاجر قيمته، لكن إن كان التاجر حمتكرا فال

وإن كان مديرا فيكفي يف وجوب الزكاة يف حقه مطلق البيع ولو كان مثن ما باعه أقل من نصاب؛ ألنه جيب عليه 
أو استهلكها شخص وأخذت قيمتها أي عروض " فإذا بعتها: "تقومي بقية عروضهوبدأ حبكم عروض االحتكار بقوله

" أو"إن مل تكن زكيته " مثنها"أي ملكت " من يوم أخذت"ابتداؤه " بعد حول فأكثر"رة على وجه االحتكار التجا
حيث كان الثمن عينا ال إن كان عرضا، إال أن يقصد بأخذ العرض مثنا اهلروب " زكيته ففي مثنها الزكاة"من يوم 



ويشترط يف وجوب الزكاة على " أو أكثرأقامت قبل البيع حوال "سواء " حلول واحد"من الزكاة فتجب عليه 
  احملتكر أن يكون باع بنصاب

  ـــــــ
وصححه األلباين يف صحيح سنن " ٢٤٦٨"أخرجه النسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة اخليل، حديث : صحيح ١

  ".٢٤٦٧"النسائي 

األول ": تنبيهان " إال بعد متامهبعتها بعد حول عما لو باعها قبل متام احلول فإنه ال يزكي : كما قدمنا، واحترز بقوله
رمبا يفهم من : إذا عرفت ما قدمت لك من الشروط ظهر لك ما يف كالمه من اإلمجال احلامل عليه االختصارالثاين: 

كالم املصنف ولو بالعناية جواز االحتكار وهو كذلك عند مالك ولو يف األطعمة، لكن يفيد اجلواز مبا إذا مل يترتب 
وإال فال جيوز، وذلك بأن يشتري مجيع ما يف السوق حبيث ال يترك لغريه شيئا مما حيتاجون إليه  عليه ضرر بالناس

أي " إال أن تكون مديرا: "فيمنع، وال ميكن إال من شراء قدر حاجته، وثىن بالكالم على عروض اإلعارة بقوله
ل تبيع ولو بال ربح وختلفه بغريه ب" بيدك عني وال عرض"أي ال ميكث " ال يستقر"حريصا على سرعة البيع حبيث 

تقوم "يا مدير إذا بعت بنقد ولو درمها " فإنك. "كالعطارين والزياتني وحنوهم من كل ما ال يرصد األسواق
والتقومي عام يف سائر عروضه املعدة للتجارة ولو " كل عام"قيمة عدل تراعي فيها الزمان واملكان يف " عروضك

؛ ألن بوارها وكسادها ال ينقلها للقنية وال لالحتكار، وكذا ديونه اليت على الناس طعام سلم ولو بارت عنده سنني
املؤجلة الكائنة من بيع كانت عروضا أو نقودا حيث كانت مرجوة، لكن العرض يوم بعني والنقد بعرض مث بنقد ال 

احلال املرجو فاملعترب عددها، وأما ديونه الغري املرجوة، وال دين القرض أو ديونه الكائنة من بيع إذا كانت من النقد 
بعد الفراغ من التقومي " و. "دين القرض فال يزكى إال بعد قبضه لسنة من أصله ولو مكث أعواما على املدين

الناضة عندك وكذلك النقد احلال املرجو واملعد " مع ما بيدك من العني"القدر اجملموع من القيم " تزكي ذلك"
لى الناس فال يعترب عدد احلال منه، وال يقوم املؤجل على مشهور املذهب، وتأولته املدونة للنماء، ال إن كان سلفا ع

علم مما مر أن املدير ال يلزمه تقومي عروضه إال إن باع شيئا ولو بدرهم حيث : األول " تنبيهات " بتقومي املؤجل
فال زكاة عليه، إال أن يقصد بالبيع  قبضه ولو أتلفه سريعا بعد قبضه، ال إن مل يبع شيئا أو باع عروضه بعروض

قول املصنف كل عام مل يبني أول العام إحالة على احملتكر من أنه يزكي من يوم : بالعروض اهلروب من الزكاةالثاين 
  .لو باع العروض بعد التقومي فزاد مثنها على قيمتها فال زكاة عليه يف الزيادة: تزكية األصل أو ملكهالثالث 

لو : زيادته ملغاة خبالف حلي التجر، كما أهنا لو بيعت ببخس فال تسترد الزيادة من الفقريالرابع مث : قال خليل
كان املدير كافرا وأسلم وباع بعني فهل يقوم عروضه حلول من يوم إسالمه أو يستقبل بثمنه حوال من يوم القبض؟ 

من يوم القبض قوال واحدا كالفائدةوأما العني ال وأما الكافر احملتكر فإنه جيب عليه االستقبال بالثمن حوال . قوالن
فيضم " وحول ربح املال حول أصله: "تزكى كغريها إال بعد مضي عام، وكان حول الربح والنتاج حول أصله قال

وضم الربح ألصله كغلة مكتر للتجارة ولو ربح دين ال عوض له عنده، فإذا استلف قدرا ولو : ألصلهقال خليل
رى به سلعة مث باعها بزيادة على ما تسلفه عشرين دينارا مثال بعد حول من يوم السلف وجبت أقل من نصاب واشت

عليه الزكاة، وكذا لو اشترى سلعة بقدر يف ذمته مث باعها بعد حول بثمن زائد على مثنها نصابا فإنه جيب عليه 
النصاب وجبت الزكاة بعد متام الزكاة، وفائدة بناء حوله على حول أصله أنه لو كان أصله من نصاب وكمل به 

واستقبل : احلول؛ ألن الربح كامن يف أصله، وهذا خبالف ربح الفوائد فإنه يستقبل به كما يستقبل هباقال خليل



بفائدة جتددت ال عن مال كعطية أو غري مزكى كثمن مقتىن، وحقيقة ربح املال الذي حوله حول أصله كما قال 
مل يبني املصنف رمحه اهللا حول أصله وفيه تفصيل؛ ": تنبيه " مثنه األول ذهبا أو فضة ابن عرفة زائد مثن مبيح جتر على

ألن أصله إما أن يكون عينا تسلفها، أو عرضا تسلفه، أو عرضا اشتراه للتجارة، أو عرضا اشتراه للقنية، وبدا له 
ثالث من يوم الشراءويف الرابع من يوم التجر فيه، فاحلول يف األول من يوم القرض، ويف الثاين من يوم التجر، ويف ال

ولو كانت األمهات أقل من نصاب، " حول األمهات"هو " حول نسل األنعام"أي مثل ربح املال " وكذلك"البيع 
فمن كان عنده ثالث من اإلبل فولدت ما يكمل النصاب أو كان عنده عشرون من الضأن فولدت متام النصاب 

ت، ألن نسل احليوان كربح املال يضم ألصله، وظاهره ولو كان النسل من غري وجبت الزكاة بعد متام حول األمها
نوع األمهات فلو نتجت اإلبل غنما أو البقر إبال نصابا لكان حول النسل حول األمهات، لكن يراعى النصاب من 

اإلبل للبقر كل نوع على حدته، وأما بالنسبة لتكميل النصاب فال بد أن يكون النسل من نوع األصل، فال تضم 
  .وال عكسه كما يأيت يف كالمه

مل ينبه املصنف على حكم ما لو استفاد شيئا وفيه تفصيل، فإن كان ما استفاده عينا بأن ورث نقدا أو وهب " خامتة"
واستقبل بفائدة جتددت ال عن مال : له أو باع دارا أو ثوبا أو قبض أجرة فإنه يستقبل حوال من يوم القبضقال خليل

أو مثن غري مزكى، وأما لو كان ما استفاده ماشية فإن كان عنده من نوعها نصاب ضمها إليه وزكاها حلول كعطية 
وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم ال ألقل، والفرق بني فائدة العني وفائدة املاشية أن زكاة : األصلقال خليل

يه مشقة عليه، خبالف زكاة العني فإهنا موكولة املاشية موكولة للساعي فلو مل تضم خلرج الساعي يف كل زمن وف
جتب فيه "أي من العني " ومن له مال: "ألرباهباوملا قدمنا أن من شروط وجوب الزكاة يف العني عدم الدين قال

أي قدره كأن يكون عنده عشرون دينارا وعليه مثلها أو ما قيمته " عليه دين مثله"لكن " و"لكونه نصابا " الزكاة
أي عن النصاب مثل أن يكون عنده عشرون دينارا وعليه " ينقصه عن مقدار مال الزكاة"أقل منه لكن " أو"ذلك 

وملا ورد عن  ١"إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فال زكاة عليه: "خلرب" فال زكاة عليه"نصف دينار 
هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه : "أحد عمر رضي اهللا عنه أنه كان يقول على املنرب حبضرة الصحابة ومل ينكر عليه

ظاهر إطالق ": تنبيه " ٢"دين فليقضه فإن فضل له ما جتب فيه الزكاة فليزكه مث ال شيء عليه حىت حيول عليه احلول
املصنف يف الدين مشوله لدين الزكاة وهو كذلك، فإذا جتمد عليه من الزكاة ما يعادل ما عنده من العني النصاب أو 

نصاب فال زكاة عليه ومشوله للحال واملؤجل، ولو مهر زوجته املؤجل ملوت أو فراق على مذهب من ينقصه عن ال
يراه ال دين كفارة أو هدي أو نذر فال يسقط زكاة ما عنده، والفرق أن دين الزكاة تتوجه املطالبة به من اإلمام 

ين الزكاة من العني مشروطا بعدم وجود ما العادل وتؤخذ ولو كرها، خبالف حنو الكفارة والنذروملا كان إسقاط الد
مما "أي من له مال وعليه دين قدره وال ينقص النصاب " إال أن يكون عنده: "جيعل يف مقابلة الدين من العروض قال

  أو رقيق أو حيوان مقتىن أو عقار أو ربع ما فيه"كثياب " من عروض مقتناة: "وبينه بقوله" ال يزكى
  ـــــــ

، والشافعي يف مسنده "٧٣٩٥"، حديث "٤/١٤٨"أخرجه البيهقي يف الكربى : صحيح ٢مل أقف عليه ١
، وعبد "١٠٥٥٥"، حديث "٢/٤١٤"، وابن أيب شيبة "٥٩٣"، حديث "١/٢٥٣"، ومالك يف املوطأ "١/٩٧"

  ".٣/٢٦٠اإلرواء "كلهم عن عثمان رضي اهللا عنه، وانظر " ٤/٥٢"الرزاق يف مصنفه 



" فليزك ما بيده من املال"زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو غري ذلك مما يباع على املفلس أو معشر وإن " وفاء لدينه
" تنبيه " وجيعل ما عنده من املذكورات يف مقابلة الدين، لكن بشرط أن يكون حال احلول على ما جيعل يف الدين

فيه وفاء امسها مؤخر، وقوله مما ال إال أن يكون عنده مما ال يزكى إخل الظرف خرب يكون مقدم على االسم وما : قوله
يزكى رتبته التأخري؛ ألنه بيان ملا الواقعة امسا، ففي كالمه تقدمي وتأخري تقديره إال أن يكون عنده ما فيه وفاء مما ال 

بأن زاد " بدينه"اليت عنده " فإن مل تف عروضه: "يزكى من عرض إخل، وأشار إىل مفهوم قوله ما فيه وفاء لدينه بقوله
مما خرج عن " حسب بقية دينه"لدين الذي عليه على قيمة العروض اليت عنده فإنه جيعل العروض يف مقابلة بعضه ا

مثال ذلك أن يكون " ما فيه الزكاة زكاه"احملسوب يف الدين " فإن بقي بعد ذلك"من املال " فيما بيده"قيمة العرض 
روض اليت تباع يف الدين وحال عليه احلول ما يويف عشرة عنده ثالثون دينارا وعليه عشرون دينارا، وعنده من الع

تبقى عشرة من الدين حبسبها ويأخذها من الثالثني اليت عنده ويعطيها لصاحب الدين يبقى بعد وفاء الدين عشرون 
فيزكيها، ومفهوم كالمه إذا مل يبق ما فيه الزكاة تسقط عنه الزكاة، مثال ذلك أن يكون عنده عشرون وعليه 

ن دينارا وعنده من العروض ما يفي بعشرة يبقى من الدين عشرة يعطيها من العشرين اليت عنده يفضل له بعد عشرو
وال يسقط الدين : "وفاء الدين عشرة ال زكاة فيهاوملا قدم أن الدين إمنا يسقط زكاة العني فقط ذكر حمترزها بقوله

من زرعه مخسة أوسق أو وجد يف ماشيته نصابا  وال معدن وال ركاز، فمن خرج" زكاة حب وال متر وال ماشية
وال تسقط زكاة : وعليه دين يزيد على قيمة ذلك فإنه جيب عليه إخراج الزكاة ويويف دينه من الباقيقال خليل

حرث وال ماشية ومعدن بدين أو فقد أو أسر وظاهره كاملصنف، ولو استدان الدين إلحياء الزرع أو املاشية أو 
راج املعدن وهو كذلك إذ مل يقيده أحد فيما نعلم، والفرق بني هذه املذكورات وبني العني أن استعان به على إخ

هذه أمور ظاهرة وزكاهتا موكولة إىل الساعي يأخذها قهرا، خبالف العني فإن زكاهتا موكولة إىل أمانة أرباهبا خلفائها 
ألن السنة : توجيه ملا فرق به ابن القاسم فإنه قال فيقبل قوهلم يف أن عليهم دينا كما يقبل قوهلم يف إخراجها، وهذا

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر : "قال القرايف. جاءت بإسقاط الدين لزكاة العني خبالف غريها
  وعثمان وعمر بن عبد العزيز يبعثون اخلراص والسعاة وال

وقع اخلالف يف ": تنبيه "" وهنم عن الدين يف العنيينقصون شيئا ألجل الدين من مثرة وال من ماشية وكانوا يسأل
إسقاط الدين لصدقة الفطر، وظاهر املذهب عدم إسقاطها بالدين لوجوب تسلف الصاع عنه يف احلال للقادر على 
وفائه يف املستقبل، واقتصر على هذا القول خليلوملا ذكر أن املدين إذا نص له شيء من املال جتب عليه زكاة مجيع 

ده وما له من الدين املرجو كل عام، خبالف احملتكر إمنا يزكي إذا باع بنصاب شرع يف الكالم على حكم دينه ما عن
له على آخر ما دام على املدين سواء كان مثن سلعة " يف دين"أي احملتكر ومثله املقرض " وال زكاة عليه: "بقوله

فإن " وإن أقام أعواما: "غ على عدم الزكاة قبل القبض بقولهعينا وبال" حىت يقبضه. "باعها احملتكر أو عينا أقرضها له
وإمنا يزكى : حقيقة أو حكماقال خليل" بعد قبضه"من يوم ملك أو زكى األصل " فإمنا يزكيه لعام واحد"قبضه عينا 

زكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض جتارة وقبض عينا ولو هببة أو إحالة لسنة من أصله، فأفاد أنه إمنا ي
منها أن يكون أصل هذا الدين عينا بيده أو بيد وكيله أو عرضا من عروض التجارة فأقرض العني أو باع : بشروط

العرض، ال إن كانت العني بيد غريه من حنو إرث أو كان العرض الذي باعه عرض قنية فال زكاة إال بعد استقبال 
للقنية، ومن الشروط أن يقبض الدين حقيقة وهو  حول من يوم قبض املال املورث أو مثن السلعة اليت كانت

واضح، أو حكما بأن وهبه احملتكر لغري املدين وقبضه املوهوب له احملتكر يزكيه لكن من غريه، إال أن يكون الواهب 
أراد أن الزكاة منه وأوىل لو شرط ذلك الواهب، وأما لو وهبه للمدين فال زكاة على الواهب ومن القبض احلكمي 



لة، فإن كان للمحتكر مائة دينار على شخص ومضى هلا حول فأكثر وعليه مائة دينار حال حوهلا فأحال باليت اإلحا
عليه على اليت له، فعلى احملتكر احمليل زكاة املائة اليت له على احملال عليه مبجرد احلوالة، ألن قبول احملال للحوالة 

الدين : يزكيه الواهب حىت يقبضه املوهوب هلقال ابن احلاجب مبنزلة قبض احمليل، وهذا خبالف املال املوهوب ال
احمليل واحملال واحملال عليه، لكن احمليل يزكيه من غريه، واحملال عليه كذلك حيث : احملال به يزكيه ثالثة يف عام واحد

قبضه هروبا من  كان عنده ما جيعله يف مقابلته واحملال يزكيه منه، ومفهوم هذا الشرط ال زكاة ولو أخر احملتكر
  الزكاة ومن الشروط أن يقبض عينا إن قبض عرضا بدله، فال زكاة عليه إال بعد بيعه فإنه يزكيه لسنة من يوم

قبضه، ومن الشروط أن يكون املقبوض من الدين نصابا أو يكون عنده ما يكمل النصاب ولو فائدة مجعها مع 
كاته لعام واحد من يوم ملك أو زكى أصله ولو تلف املقبوض ملكا وحوال، فإذا وجدت هذه الشروط وجبت ز

محلنا ": تنبيه " املقبوض أوال أو آخرا أو مها حيث حصل التمكن من اإلخراج ال إن تلف النصاب أو بعضه سريعا
حىت يقبضه؛ ألن املدير يزكي كل عام حيث نض له شيء من : كالم املصنف على دين القرض ودين احملتكر لقوله

مها، ولو الدين الذي مل يقبض، إما عدده إن كان نقدا حاال مرجوا، وإما قيمته إن كان عرضا أو نقدا املال ولو در
الذي بيده " وكذلك العرض: "مث شبه يف دين احملتكر قوله. مؤجال مرجوا، وأما ما كان من إرث وحنوه فسيأيت

فإذا بعتها بعد : وهذا مكرر مع قوله سابقا بعني ويكون نصابا فيزكيه لسنة واحدة،" حىت يبيعه"لالحتكار ال يزكيه 
حول فأكثر من يوم أخذت مثنها أو زكيته، ففي مثنها الزكاة حلول واحد قامت قبل البيع حوال أو أكثر، فتلخص 
من الكالم السابق أن املدير يزكي كل سنة إذا نض له شيء ما من املال ويقوم عروضه، واحملتكر ال يزكي إال إذا 

ا فرغ من الكالم على الدين الناشئ عن عروض التجارة شرع يف الكالم على ما كان من إرث أو هبة باع بنصابومل
أو هبة أو صدقة أو أرش جناية أو مهر أو خلع أو صلح عن " من إرث"حاصال " وإن كان الدين أو العرض: "فقال

: ن ما باعه ألنه فائدةقال خليلأي من مث" حوال مبا يقبض منه"املالك " فليستقبل"دم خطأ أو عمد أو عمل يد 
واستقبل بفائدة جتددت ال عن مال كعطية أو غري مزكى كثمن مقتىن، وهو كقول ابن عرفة يف تعريفها ما ملك ال 

عن عوض ملك لتجر، وال بد من االستقبال حوال كامال بثمن ما ذكر بعد قبضه عينا، ولو فر بتأخري القبض أعواما 
وإن ورث عينا استقبل هبا حوال كامال من قبضه أو قبض رسوله، ولو أقام أعواما أو علم  قال العالمة هبرام شاملة،

علم مما قررنا أن ما يتحصل لإلنسان من " تنبيه"به أو وقف له على املشهور اجلاري على املذهب خالفا ملا يف خليل
د الفائدة عليهوملا كان اخلطاب عمل يده يستقبل به، ومثله فيما يظهر ما يقبضه من وظائفه أو جرامكة لصدق ح

الزكاة يف "وهم غري البالغني ومثلهم اجملانني " وعلى األصاغر: "بالزكاة وضعيا ال يشترط فيه تكليف املالك قال
لكن اتفاقا يف احلرث واملاشية لنمومها بنفسهما على مذهب مالك والشافعي " أمواهلم يف احلرث والعني واملاشية

: التوبة[} ُخذْ ِمْن أَْموَالِهِْم َصَدقَةً{وإن لطفل أو جمنون دليلنا قوله تعاىل : ك قال خليل يف العنيوأمحد يف العني، ولذل
١٠٣[  

واملخاطب " اجتروا يف أموال اليتامى لئال تأكلها الزكاة: "ظاهرها العموم يف الصغري والكبري، ويف املوطإ عن ابن عمر
مذهبه يرى الوجوب وجب عليه اإلخراج، مث إن مل يكن يف البلد حاكم أو باإلخراج الويل فاملعترب مذهبه، فإذا كان 

كان مذهبه يرى الوجوب فال حاجة إىل رفع، وأما لو كان يف البلد من يرى سقوط الزكاة عن مال الصغري فال 
فيمنعهم خيرج حىت يرفع ملن يرى الوجوب، كما لو جهل فينبغي الرفع إليه لعله ممن ال يرى الزكاة على األصاغر 

على " و. "من إخراجها، كما يفعله خبمر جيدها يف التركة الحتمال أن يرى حتليلها إلراقتها فيضمنها إن أراقها



لكن املطالب باإلخراج من تلزمه نفقتهم كما يأيت يف باب زكاة الفطروملا قدمنا أن من " زكاة الفطر"األصاغر أيضا 
كاملكاتب " وال عمن فيه بقية رق"ال شائبة حرية فيه " لى عبدوال زكاة ع: "شروط وجوب الزكاة احلرية قال

واملدبر واملعتق بعضه وأم الولد وال فيما يربيه للتجارة بال خالف لعدم متام ملكه، وال زكاة على سيده أيضا فيما 
َمْملُوكاً ال َيقِْدرُ  َعْبداً{: بيده ولو انتزعه منه استقبل به، والدليل على عدم الوجوب على العبد يف ماله قوله تعاىل

من حرث وماشية أو عني، وال يدخل " كله"املتقدم " يف ذلك"وخرب ال النافية متعلق ] ٧٥: النحل[} َعلَى َشْيٍء
فليأتنف "العبد ومل يشترط سيده أخذ ماله " فإذا أعتق. "حتت اسم اإلشارة زكاة الفطر؛ ألن الباب لزكاة األموال

الذي فيه الزكاة؛ ألنه يوم كمال ملكه، بناء " من ماله"يف احلال " مبا ميلك"ز عتقه أي من يوم جن" حوال من يومئذ
على أن من ملك أن ميلك يعد مالكا، ومعلوم أن االستقبال فيما يشترط يف تزكيته مرور احلول كالعني واملاشية، 

لطيب ال زكاة عليه، وقيدنا وأما الثمار واحلبوب فينظر إن عتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاة، وإن عتق بعد ا
ومل يشترط إخل ملا تقرر يف املذهب من أن مال العبد يكون له يف العتق إن مل يشترطه السيد، خبالف البيع فإن : بقولنا

قد علمت من قولنا يف احلال دفع ما قد يتوهم من ": تنبيه " مال العبد يبقى لسيده بعد بيعه إن مل يشترطه املشتري
ه يف املستقبل بعد العتق دون ما كان ميلكه يف يده حني العتق؛ ألن هذا ال يصح؛ ألن املصنف مل يأت أن املراد ميلك

مبا يدل على االستقبال، وأيضا قرينة احلال تعني ما قلنا من أن الكالم يف املال الكائن بيده زمن الرقية، فنسخه ملك 
الذكر " وال زكاة على أحد يف عبده: "مة األنعام خاصة قالبلفظ املاضيوملا كانت املاشية اليت يف عينها الزكاة هبي

  "فرسه"ال زكاة على أحد أيضا يف " و"األنثى ولو قال يف رقيقه لشملها " وخادمه"

. ٢" إال صدقة الفطر: "ويف رواية زيادة ١" ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ينبغي رجوع املقتناة لكل " داره وال فيما يتخذ للقنية من الرباع والعروض املقتناة"ا يف ال زكاة على أحد أيض" و"

ما تقدم سوى الرباع، وأما املتخذ للتجارة من تلك املذكورات فالزكاة يف قيمته أو مثنه على ما تقدم من تنويع 
زكاة أيضا على أحد " وال. "نف من التكرارالتجارة إىل إدارة واحتكار واملنفي زكاة عينه، وال خيفى ما يف كالم املص

املباح سواء كان مقتىن أو متخذا للكراء كان لرجل أو امرأة، وسواء كان باقيا على " فيما يتخذ للباس من احللي"
حاله أو تكسر، إال أن ينوي عدم إصالحه فتجب زكاته كما لو هتشم ولو نوى إصالحه، وقيدنا باملباح لالحتراز 

ستعمال ففيه الزكاة، ولو كان مرصعا على جوهر فيزكى زنته إن أمكن نزعه بغري فساد وإال حترى، عن احملرم اال
واحملرم على املرأة غري امللبوس كاملرود واملكحلة وآلة حنو األكل، وعلى الرجل خامت الذهب أو اخلنجر أو الركاب 

في مجيع ذلك الزكاة، وليس من احللي ما جتعله ولو كان احملرم معدا للعاقبة ليجعل صداقا أو منويا به التجارة، ف
املرأة على رأسها من القروش أو الفضة العددية أو الذهب املسكوك فإن عليها فيه الزكاة، خبالف ما صاغته لتلبسه 

لبنتها إذا كربت أو وجدت فإنه ال زكاة فيه، خبالف الرجل يشتري أو يصوغ حليا ملا حيدثه اهللا له من األوالد أو 
حلي يف كالم املصنف حيتمل أن يكون بفتح احلاء وسكون الالم على وزن ثدي ": تنبيه " ماء فعليه فيه الزكاةاإل

فيكون مفردا، وحيتمل أن يكون بضم احلاء وكسر الالم وتشديد الياء فيكون مجعا، وقد تكسر احلاء يف اجلمع مثل 
بالبناء " ومن ورث عرضا أو وهب"بالضم والكسر] ١٤٨: األعراف[} ِمْن ُحِليِّهِْم ِعْجالً{عصي، وقرئ بذلك 

من "بالبناء للفاعل أي حصد ": أو رفع"عائد على من ": له"للمجهول ونائب الفاعل ضمري العرض والضمري يف 
املذكور من عرض أو زرع فما يستقبل من الزمان ولو مضى ": أرضه زرعا فزكاه فال زكاة عليه يف شيء من ذلك

": حوال من يوم يقبض"أي بالثمن املفهوم من البيع ": ويستقبل به. "ذلك املذكور بعني نصاب ":حىت يباع. "أعوام
؛ ألن مثن ما ذكر كالفائدة يستقبل به كما مر، ال إن مل يقبضه ولو هاربا أو باع بعروض فال زكاة "مثنه"املالك 



  عليهـــــــ
وصححه األلباين يف صحيح سنن " ٢٤٦٨"ث أخرجه النسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة اخليل، حدي: صحيح ١

  ".٥٨٨٧"حديث " ٦/٩٠"أخرجه الطرباين يف األوسط  ٢"٤٥٠"، وتقدم برقم "٢٤٦٧"النسائي 

هذه املذكورات مل حيترز املصنف هبا عن شيء؛ ألنه مل يقل أحد بزكاة عني العروض، وإمنا ذكرها لينبه ": تنبيه " 
ستقبال به، وأما قوله من زرعه فالتقييد به بالنظر إىل الغالب، فال ينايف أن ما على أن مثنها بعد بيعها فائدة جيب اال

اشتراه ليأكله أو وجده نابتا يف اجلبل كذلك ال زكاة يف عينه ملا مر من أن احلب الذي يزكى ما زرعه اإلنسان ال ما 
احترز بذلك عما لو اكترى : احوجده نابتا يف أرض مباحة فإن هذا ال زكاة فيه كما قاله مالك، وقال بعض الشر

  :أرضا ليزرعها بنية التجارة فإنه يزكيه مرتني
مثنه إذا باع بنصاب بعد احلول إن كان حمتكرا، أو يقومه كل سنة إن : زكاة عينه إن كان نصاباوالثانية: إحدامها

ى مث زكى الثمن وإن اكترى وزرع للتجارة زك: كان مديرا ونض عنده شيء كما تقدم املشار إليه بقول خليل
بالبناء للمفعول والنائب ضمري املستتر يف خيرج ": وفيما خيرج: "حلول التزكيةمث شرع يف الكالم على املعدن فقال

قال . بكسر الدال من عدن بفتح الدال يف املاضي يعدن بكسرها يف املضارع إذا أقام به": من املعدن"عائد على ما 
": من ذهب أو فضة: "مث بني املخرج منه بقوله. الفتح كمذهب ومقعد والقياس إن كان اسم مكان: البساطي
والزكاة واجبة فيما خيرج من معدن الذهب : فيما خيرج، وتقدير الكالم: بالرفع مبتدأ خربه قوله": الزكاة: "وقوله

ا يزكى معدن وإمن: والفضة، وإمنا قدم اخلرب للحصر أي ال يزكى من املعادن إال معدن الذهب والفضة، كقول خليل
وال زكاة يف معادن الرصاص والنحاس واحلديد والزرنيخ واللؤلؤ : عني ال معدن حناس وال رصاص، قال يف املدونة

": إذا بلغ: "وسائر اجلواهر، قال يف اجلالب؛ ألهنا عروض، وأشار إىل أن قدر النصاب من املعدن كغريه بقوله
إن كان معدن فضة، ": مخس أواق فضة"بلغ وزن ": أو"ذهب  إن كان معدن": وزن عشرين دينارا"اخلارج منه 

إذا خرج من معدن العني النصاب ففيه ربع العشر ال : جواب إذا الشرطية والتقدير": ففي ذلك ربع العشر: "وقوله
إمنا جتب : وقيل": يوم خروجه: "اخلمس خالفا أليب حنيفة، وملا كان احلول ال يشترط يف زكاة املعدن قال

ويف تعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد، وتظهر فائدة اخلالف إذا رفع من املعدن شيئا ومل : هقال خليلبتصفيت
الوجوب : الوجوب بالتصفية يقول بزكاته مرة واحدة، ومن قال: يضعه إال بعد حول من يوم خروجه، فمن قال

  خبروجه كاملصنف يقول يزكيه مرتني، وتظهر أيضا فيما لو

بعد "منه ": فيما خيرج"جيب ربع العشر ": وكذلك"ا بعد اإلخراج وقبل التصفية هل حيسب أم ال؟ أنفق منه شيئ
: قال خليل": وإن قل"بأن كان بعض اخلارج لكونه من عرقه ": متصال به"أي بعد متام النصاب حيث خرج ": ذلك

ن قل؛ ألنه كالدين يزكى املقبوض وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل، وإمنا وجب زكاة اخلارج بعد متام النصاب وإ
أي عرقه الذي يف املعدن؛ ألن النيل ": فإن انقطع نيله: "منه بعد النصاب وإن قل، وأشار إىل مفهوم متصل بقوله

بأن ": ما فيه الزكاة"اخلارج ": خيرج شيئا حىت يبلغ"جيب عليه أن ": بيده وابتدأ غريه مل"يسمى عرقا بأن ترك العمل 
ال معادن وال عرق آلخر بل يعترب كل عرق : ن ما خرج من معدن أو عرق ال يضم لغريهقال خليلبلغ نصابا؛ أل

أن يتصل العمل والنيل وخيرج نصاب : على حدته وإن تراخى العمل فيه، واحلاصل أن الصور ثالث، إحداها
ذهب ال زكاة يف الثاين حىت أن ينقطع النيل ويتصل العمل فامل: ثانيها. فالزكاة حىت يف اخلارج بعد النصاب وإن قل
تنبيهات " أن ينقطعا معا فال زكاة يف الثاين حىت يبلغ نصابا اتفاقا: ثالثها. يبلغ نصابا ال أقل؛ ألنه ال يضم نيل لغريه



ويف ندرته اخلمس كالركاز، : يستثىن من املعدن الندرة فإن الواجب فيها اخلمس ال الزكاةقال خليل: األول ": 
لنون وسكون الدال القطعة اخلالصة من الذهب أو الفضة، ويدفع ذلك اخلمس لإلمام إن كان عدال والندرة بفتح ا

فهم من قوله : وإال فرق على فقراء املسلمني، واألربعة أمخاس حكمها حكم املعدن يقطعها اإلمام ملن شاءالثاين 
ا؛ ألن املعدن شبيه بالزرع ال يزكيه يزكى اخلارج اشتراط كون الواجد ممن جتب عليه الزكاة بأن يكون حرا مسلم

إذا كان املخرج للمعدن مجاعة اعترب ملك كل على انفراده، كالشركاء يف الزرع أو يف : نصراين وال عبدالثالث 
مل يتكلم املصنف على حكم املعادن املوجودة يف : املاشية أو يف العني ال زكاة على من مل تبلغ حصته نصاباالرابع 

وحكمه لإلمام يقطعه ملن يعلم فيه باجتهاد اإلمام، : م فيها مجيعها اإلمام يقطعها ملن يشاءقال خليلاألراضي، واحلك
إما حياة املعطى بالفتح أو مدة من الزمان، أو يوكل من يعمل فيه للمسلمني، وإمنا جعل لإلمام ومل يستحقه واجده 

  رف حىت خيرب به اإلمام وميكنه منهملا حيصل فيه من اهلرج والفنت بني الناس، فالواجد له ال يتص

وحيوزه؛ ألن عطايا اإلمام تفتقر للحوز كعطية غريه على املشهور، إال أن يوجد يف أرض الصلح اململوكة ملعني أو 
غريه فحكمه للمصاحل أو وارثه ال لإلمامو ملا فرغ من الكالم على زكاة غري املاشية شرع يف الكالم على اجلزية، 

ري الكالم عليها بعد اجلهاد لتسببها عنه، ويقدم الكالم على زكاة املاشية والفطرة، وتنقسم إىل وكان األنسب تأخ
صلحية وعنوية، فالصلحية ما التزم كافر منع نفسه أداءه على إبقائه بلدة حتت حكم اإلسالم حبيث جتري عليه 

م وصونه مأخوذة من اجملازاة، واجلزاء أحكامه، والعنوية ما لزم الكافر من مال ألمنه باستقراره حتت حكم اإلسال
مبعىن املقابلة؛ ألهنم أعطوا املال يف مقابلة األمان، وجمازاة لكفنا عنهم ومتكينهم من سكىن بالدنا، وشرعت يف السنة 

الثامنة، وقيل التاسعة من اهلجرة، ومدهتا مغياة بنزول عيسى عليه السالم، وبعد نزوله ال يقبل منهم جزية وإمنا 
لبهم عليه السالم باإلميان وإال قتلهم وحكم ضرهبا اجلواز، وقد يعرض وجوهبا إذا كانت املصلحة للمسلمني يف يطا

واملراد هبم كل ": من رجال أهل الذمة"صلحية أو عنوية ": وتؤخذ اجلزية: "ضرهبا، وأشار إىل من تؤخذ منه بقوله
العقالء فال تؤخذ من ": األحرار البالغني. "ر املذهبكافر يصح سبيه ولو قرشيا، وطريقة ابن رشد خمالفة ملشهو

اجملانني وال ممن ال يصح سبيه كاملعاهد قبل انقضاء مدة عهده واملرتد لعدم صحة سبيهما، ويشترط فيمن تؤخذ منه 
وال أيضا أن يكون خمالطا ألهل دينه، وأن يكون قادرا على أدائها، فال تؤخذ من املنعزل بدير أو صومعة كالرهبان، 
من العاجز عن أدائها، ويشترط أيضا أن ال يكون ممن أعتقه مسلم يف بالد اإلسالم خبالف كافر أعتقه كافر أو 

الذكورة واحلرية : ١مسلم يف بالد احلرب فتؤخذ منه، فتلخص أن شرط املأخوذ منه اجلزية عنوية أو صلحية
  والبلوغ والعقل وصحة سبيه وعدم

  ـــــــ
وهي عبارة عن املال . مثل حليٍة ولًحى" بالكسر"ية ما يؤخذ من أخل الذمة، واجلمع اجلزي اجلز: قال اجلوهري ١

اجلزية أيضاً خراج : وقال ابن منظور. وهي فعلة من اجلزاء كأهنا جزت عن قتله. الذي يعقد الذمة عليه للكتايب
بكسر "اجلزية : وقال النووي]. ٢٩: التوبة[} اِغُرونَحَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهمْ َص{: قال اهللا تعاىل. األرض
أيضا كقربة وقرب وحنوه، وهي مشتقة من اجلزاء كأهنا جراء إسكاننا إياه يف دارنا، " بالكسر"مجعها جزي " اجليم

ْجزِي نَفٌْس َواتَّقُوا َيْوماً ال َت{: قال اهللا تعاىل. هي مشتقة من جزي جيزي إذا قضى: وقيل. وعصمتنا دمه وماله وعياله
أي ال تقضيوقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء يف تعريف اجلزية اصطالحا تبعا ] ٤٨: البقرة[} َعْن َنفْسٍ َشْيئاً

فعرفها ". أي قهراً ال صلحاً"الختالفهم يف طبيعتها، ويف حكم فرضها على املغلوبني الذين فتحت أرضهم عنوة 
أهل الذمة فهو عام يشمل كل جزية سواء أكان موجبها القهر والغلبة وفتح اسم ملا يؤخذ من : احلنفية واملالكية بأهنا



املال املأخوذ بالتراضي : وعرفها احلصين من الشافعية بأهنا. األرض عنوة، أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي
مال يؤخذ : نابلة بأهناإلسكاننا إياهم يف ديارنا، او حلقن دمائهم وذراريهم وأمواهلم، أو لكفنا عن قتاهلموعرفها احل

اجلزية هي : وقال ابن القيم يف أحكام أهل الذمة. منهم على وجه الصغار كل عام بدال عن قتلهم وإقامتهم بدارنا
  ".١٥٠، ١٤٩/ ١٥"املوسوعة . اخلراج املضروب على رءوس الكفار إذالال وصغاراً

هل دينه ولو راهب كنيسة، خبالف راهب الدير أو عتق مسلم له يف بالد اإلسالم والقدرة على األداء واملخالطة أل
عقد اجلزية إذن اإلمام لكافر صح سبيه حر قادر خمالط مل يعتقه : الصومعة فال تؤخذ منهما لعدم خمالطتهماقال خليل

": من نسائهم"اجلزية ": وال تؤخذ: "مث ذكر حمترزات القيود السابقة بقوله. مسلم سكن غري مكة واملدينة واليمن
وال من الرهبان املنعزلني إال أن يكون ": عبيدهم"ال من ": صبياهنم و"ال تؤخذ من ": و"رجال أهل الذمة أي 

ترهبهم بعد ضرهبا فال مينع الهتامهم على قول األخوين، وعند ابن القاسم تسقط بالترهب، فإذا بلغ الصيب أو عتق 
": من اجملوسي"اجلزية ": وتؤخذ. "نتظر باألخذ مرور احلولالعبد فإهنا تؤخذ منهما سريعا كما لو أفاق اجملنون، وال ي

معىن ذلك يف : قال كثري من العلماء" سنوا هلم سنة الكتاب: "نسبة إىل حمله لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف شأهنم
 .أخذ اجلزية منهم وليسوا أهل كتاب، فعلى هذا مل تتعد السنة إىل ذبائحهم، وهذا قول مالك ومجهور الصحابة

ألنه صلى اهللا عليه وسلم أخذها من نصارى جنران، وال فرق ": من رجال نصارى العرب"اجلزية أيضا ": وتؤخذ"
سكت املصنف عن العاقد هلا مع الكفار، وقد نص عليه : األول ": تنبيهات " بينهم وبني نصارى الروم أو قريش

ن اإلمام مل يصح عقده، لكن ال جيوز قتل الكافر املأذون العالمة خليل بأنه اإلمام فلو عقدها مسلم غري اإلمام بغري إذ
له من غري اإلمام وال أسره، ويفعل به غري القتل واألسر، وسكت عن حمل إقامتهم مع أداء اجلزية، وبينه خليل أيضا 

ال يدفنون هبا بأنه غري جزيرة العرب اليت هي مكة واملدينة واليمن، وأما هذه األماكن الثالثة فال جيوز سكناهم فيها و
إن ماتوا وإن كان ميضي بعد الوقوع، وال خيرجون من قبورهم إال امليت يف احلرم فال بد من إخراجه منه ولو بعد 

نعم جيوز هلم املرور إذا كان " ال يبقني دينان جبزيرة العرب: "دفنه كما قاله السنهوري يف شرح خليل خلرب
كفر أعظم مفسدة، فكيف نقرهم عليها بأخذ املال مع وجوب درء مفسدة ال: قال بعض العلماء: ملصلحةالثاين 

  بأن هذا من باب التزام: املفسدة؟ وأجاب العالمة القرايف بعد استشكاله املسألة

املفسدة الدنيا لتوقع املصلحة العليا؛ ألن الكافر إذا قتل انسد باب اإلميان، فشرعت اجلزية لرجاء اإلسالم من ذريته 
وما احلكمة يف تغيري حكم الشرع عند : قال بعض األكابر: عد اطالعه على حماسن اإلسالمالثالث إن مل يسلم هو ب

السر يف ذلك االستغناء عن املال بعد نزول عيسى عليه : نزول عيسى بعد قبول اجلزية؟ وبينه ابن بطال بقوله
إذ ذاك إال اإلميان أو يقتله، وأجاب ويل السالم، ألنه يفيض ويكثر يف أيامه حىت ال يقبله أحد، فال يقبل من الكافر 

بأن قبول اجلزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة واإلجنيل لتعلقهم بزعمهم بشرع : الدين القرايف
العنوية ": اجلزية"قدر ": و: "قدمي، فإذا نزل عيسى انقطعت شبهتهم حبصول معاينتهثم ذكر القدر املأخوذ بقوله

أربعون "أي الفضة ": على أهل الورق"قدرها ": و"يف كل سنة عن كل واحد ": الذهب أربعة دنانري على أهل"
هذا هو املقدر الذي فرضه عمر رضي اهللا عنه حبضرة الصحابة من غري نكري، وأما إن مل يكن عندهم إال ": درمها

عليه اإلمام من إبل أو بقر أو غنم، املواشي فلم يبني املصنف حكمه، ونقل بعض عن سحنون أن عليهم ما أرضاهم 
وقصرنا الكالم على العنوية املأخوذة ممن فتحت بلدهم قهرا لالحتراز عن اجلزية الصلحية وهي املأخوذة ممن منعوا 

أنفسهم وحفظوها وطلبوا اإلقامة بأماكنهم فال حتديد فيها، وإمنا يلزمهم ما شرطوه على أنفسهم ورضي به اإلمام أو 



مه، إذ له أن ال يرضى ويقاتلهم، وإن أطلق هلم اإلمام وأطلقوا له ومل يسموا قدرا حني الصلح فيلزمهم من يقوم مقا
والظاهر : مل يبني املصنف هل تؤخذ يف أول العام أو آخره؟ وبينه العالمة خليل بقوله": تنبيه " ما يلزم العنوي

هب واملدونة أهنا تؤخذ بآخر العام كالزكاة، ومل ال نص ملالك وأصحابه، وظاهر املذ: آخرهاقال ابن رشد والباجي
مع اإلهانة عند أخذها، ولذا ال تصح النيابة يف دفعها، وينبغي أن : يبني املصنف أيضا صفة أخذها وبينها خليل بقوله

يبسط الكافر كفه هبا ويأخذها املسلم من كفه لتكون يد املسلم هي العليا، والقدر املذكور إن جيب على الغين 
ونقص الفقري بوسعه وال تزاد، فإن مل يكن له قدرة على شيء سقطت : قال خليل": وخيفف عن الفقري: "قرينة قولهب

عنه كما تسقط باإلسالم صلحية أو عنوية، وظاهر كالمهم ولو ظهر منه التحيل باإلسالم على إسقاط ما كان 
تحيل على إسقاطها، ولعل وجه الفرق أن منكسرا وهو كذلك، خبالف ما إذا قصد بترهبه يف دير أو صومعة ال

  الراهب باق على كفره يف اجلملة خبالف من نطق

جيب على اإلمام عند ضرب اجلزية أن يلزمهم بلبس عالمة متيزهم عن املسلمني، وبترك ركوب ": خامتة " باإلسالم
حدة باملشي يف جنب الطريق اخليل والبغال والسروج، وإمنا يركبون احلمري على حنو الربذعة وأرجلهم من جهة وا

وبالتأدب مع املسلمني، كما جيب علينا الذب عن أذيتهم لعصمتهم بدفع اجلزية، فإن صدر منهم ما ينايف الواجب 
عليهم عزرهم اإلمام إال أن يكون ناقضا لعهدهم، كقتاهلم للمسلمني ومنع اجلزية أو إكراه حرة مسلمة على الزنا 

وال : قال ابن املواز. هلا من ماله الصداق وولدها منه على دينها ال بغصب أمة مسلمة فإنه يقتل إال أن يسلم، وجيب
بغصب حرة ذمية وخرج باإلكراه الطوع فليس نقضا عند مالك خالفا البن وهب، قال ذلك كله التتائي يف شرح 

جيوز ": و: "فعه بقولهخليلوملا كان يتوهم من عصمتهم وحرمة التعرض حىت ألمواهلم عدم جواز أخذ العشر منهم د
أي أهل الذمة ال باملعىن السابق بل مبعىن ": منهم"بفتح اجليم يف املاضي وضمها يف املضارع ": يؤخذ ممن جتر"أن 

إىل "بضم الفاء وجيوز إسكاهنا أي إقليم ": من أفق"مجيع أهل الذمة ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، أحرارا أو عبيدا
مصر والشام والعراق وبر األندلس وبر املغرب، واالعتبار هبذا ال بالسالطني : واألقاليم مخسةأي إقليم آخر، ": أفق

جيوز عند تنائي األقطار، وأما األفق يف باب أوقات الصالة فاملراد به اجلو الذي : إذ ال جيوز تعدد السلطان، وقيل
من غري الطعام أو من ": عشر مثن ما يبيعونه. "ثالثةبني السماء واألرضويف باب احلج املراد به البلد، فاألفق له معان 

الطعام يف غري مكة واملدينة وما اتصل هبما من قرامها بدليل ما يأيت، وسواء كان ما قدموا به عينا أو عرضا، فإذا 
قدموا بعني وأخذوا بدهلا عرضا فإنه يؤخذ منهم عشر العرض ال عشر قيمته هذا هو املشهور، وأما ما يشترونه 

يف كالم املصنف إمجال، وذلك؛ ألنه إما أن : قال سيدي يوسف بن عمر. يؤخذ منهم عشر قيمته ال عشر مثنهف
يشتري من إقليمه ويبيع يف غريه من بالد املسلمني، وهذا ال يؤخذ منه شيء حني الشراء ويؤخذ منه إذا باع، وإما 

لشراء وال يؤخذ منه إذا باع، وإما أن يشتري من غري أن يشتري من غري إقليمه ويبيع يف إقليمه فهذا يؤخذ منه يف ا
إقليمه ويبيع يف إقليم آخر فهذا يؤخذ منه حني الشراء وحني البيع، فيؤخذ منه عشر مثن ما باع وعشر قيمة ما 

اشترى، مبنزلة ما إذا وقع كل واحد يف إقليمه، فهذه أقسام ثالثة، وبقي قسمان آخران أحدمها أن يتجر يف إقليمه 
  أعاله إىل أسفله، وهذا ال يؤخذ منه من

أحدمها انتقاله من أفق إىل آخر والثاين انتفاعه إما بالبيع : شيء؛ ألنه يف إقليمه، وشرط أخذ العشر مركب من أمرين
أو الشراء، ثانيهما أن يتجر يف غري إقليمه من أعاله إىل أسفله، فهذا يؤخذ منه مرة واحدة حني الشراء وال يؤخذ 

" البيع؛ ألنه باع واشترى يف إقليم واحد، ولو اشترى بعني قدم هبا سلما فاملشهور أنه ال يؤخذ منه عشرهامنه حني 



ليس على املسلمني عشور إمنا العشور على : "الدليل على جواز أخذ العشر قوله صلى اهللا عليه وسلم": تنبيه 
أي كرروا التجارة ": وإن اختلفوا. "خذ العشروألنه إمجاع الصحابة ومشى عليه األئمة ويؤ ١" اليهود والنصارى

إمنا يؤخذ منهم يف السنة مرة واحدة : فيؤخذ منهم يف كل مرة عشر مثن ما باعوه خالفا ملن قال": يف السنة مرارا"
وهو الشافعي وأبو حنيفة رضي اهللا عن اجلميع، وإمنا يؤخذ منهم عند التكرار حلصول النفع هلم يف كل مرة، وفهم 

": وإن محلوا"عشر مثن إخل أن الغالت اليت حتصل من كراء الدواب املعدة للتجارة ال يؤخذ منهم عشرها: همن قول
أخذ منهم نصف العشر من "وأحلق هبما القرى املتصلة هبما " الطعام إىل مكة واملدينة خاصة"أي أهل الذمة مطلقا 

أهلهما إىل الطعام، ومفهوم الطعام أن غريه يؤخذ من ال مجيع العشر ترغيبا هلم يف اجللب إليهما لشدة حاجة " مثنه
ظهر مما قررنا أن املراد بالطعام مجيع املقتات أو ما جيري جمراه كالقطاين ": تنبيه " مثنه مجيع العشر كالعرض والنب

عني كأهل واألدهان خالفا ملن خصه باحلنطة والزيت، ومقتضى التعيني أن احلربيني إذا محلوا الطعام إىل هذين املوض
: الذمة يؤخذ منهم نصف عشر الثمنوملا قدم بيان ما يؤخذ من أهل الذمة شرع يف بيان ما يؤخذ من احلربيني بقوله

من نفس السلع اليت قدموا هبا مل ": العشر"وهم القادمون من دار احلرب إلينا بأمان ": ويؤخذ من جتار احلربيني"
أي العشر فإن نزلوا على أن يدفعوا أكثر من العشر فيجوز أخذه،  ":إال أن ينزلوا على أكثر من ذلك. "يبيعوا

أن احلريب إذا اجتر إىل بالد اإلسالم ودخل على شيء يعطيه فإنه يلزمه ولو أكثر من العشر، وال : وحاصل املعىن
فليقتصر جيوز أخذ زائد عليه، وعن عدم تعيني جزء يؤخذ منهم العشر إال أن يؤدي اإلمام اجتهاده إىل أخذ أقل 

  عليه على املشهور؛ ألن النقص
  ـــــــ

أخرجه أبو داود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، : ضعيف ١
ضعيف اجلامع : "وانظر" ١٥٩٣٨"حديث " ٣/٤٧٤"وأمحد " ٦٣٣"، والترمذي، حديث "٣٠٤٦"حديث 
٢٠٥٠."  

ال حد ملأخوذ منهم سواء كان قبل النزول أو بعده، فتلخص : قال ابن القاسم. اد اإلماموالزيادة موكوالن إىل اجته
أن أهل الذمة إمنا يؤخذ منهم عشر الثمن إذا اشتروا من أفق وباعوا يف أفق آخر، وأما احلربيون فال فرق بني أن 

رط أكثر أو أقل، إال يف الطعام احملمول يبيعوا يف بلد واحد أو يف مجيع املسلمني، إمنا يؤخذ منهم عشر األعيان ال بش
إىل مكة واملدينة فكأهل الذمة، والفرق أن بالد اإلسالم كالبلد الواحد بالنسبة ألهل احلرب، خبالف أهل الذمة فال 

مل يبني املصنف مما يتعلق على احلرب إال حكم ": تنبيه " يكمل النفع هلم إال باالنتقال من أفق إىل آخر وباعوا بالفعل
ما قدموا به من السلع اليت حيل للمسلمني متلكها لوال األمان، ومل يبني حكم العني اليت قدموا هبا إىل بالد اإلسالم 

ليشتروا هبا، واحلكم أنه يؤخذ منهم عشر القيمة، وقيدنا باليت حيل متلكها إخل لالحتراز عما ال حيل متلكه شرعا 
هل ذمة يشترونه منهم فإهنم يتركون وميكنون من الدخول به ويؤخذ كاخلمر واخلنزير، وحكمه أنه إذا كان هناك أ

منهم عشر الثمن بعد البيع، وإن مل يكن من يشتريه به يف بلد املسلمني من أهل الذمة فإهنم يردون به وال ميكنون 
اع على عدم من الدخول به، هذا ملخص ما يتعلق مبا يؤخذ من أهل الذمة واحلربيني، وأما املسلمون فقد قام اإلمج

وحينئذ فما يؤخذ  ١"إمنا العشور على اليهود والنصارى وليس على املسلمني عشور: "جواز أخذ شيء منهم خلرب
يف زماننا منهم عند نزول قوافل النب أو القماش فهو من املنكرات اجملمع على حترميها، فإن كان مع استحالل األخذ 

ان يستحق آخذه التعزير بعد الرجوع بعينه أو مثله أو قيمته فكفر، وإن كان مع االعتراف حبرمته فهو عصي
لغة ما يوضع يف األرض وما خيرج من ": ويف الركاز وهو: "كالغاصبثم شرع يف مسألة زيادة على ما ترجم له بقوله



خاصة ": اجلاهلية"بكسر الدال مبعىن مدفون ": دفن"املعدن من القطع اخلالصة من الذهب أو الورق واصطالحا 
خبالف الكنز فإنه يطلق على دفن اجلاهلية ودفن أهل اإلسالم، واختلف يف اجلاهلية فقيل ما قبل اإلسالم، وقيل 

اجلاهلية أهل الفترة ومن ال كتاب هلم، وأما أهل الكتاب فال يقال هلم جاهلية، وهذا الثاين كالم أيب احلسن شارح 
و عبدا، مسلما كان أو كافرا، غنيا أو فقريا أو مدينا، سواء أي وجده حرا كان أ": اخلمس على من أصابه. "املدونة
  كان

  ـــــــ
يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، : أخرجه أبو داود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب: ضعيف ١

ضعيف اجلامع : "وانظر" ١٥٩٣٨"حديث " ٣/٤٧٤"وأمحد " ٦٣٣"والترمذي، حديث " ٣٠٤٦"حديث 
  ".٤٥٥"وتقدم برقم ، "٢٠٥٠

نصابا أو ال، سواء عينا أو عرضا، فالنحاس والرصاص واحلديد والرخام يسمى ركازا، وال فرق بني حتقق كونه دفن 
جاهلي أو شك فيه لعدم عالمة تدل عليه؛ ألن الغالب يف املوجود يف األرض كونه من دفن اجلاهلية، وأشعر كالم 

بل الباقي بعد إخراج مخسه لواجده ولو عبدا أو كافرا حيث وجده يف أرض املصنف أنه ليس حكمه لإلمام كاملعدن 
ال مالك هلا، كموات أرض اإلسالم أو فيايف العرب اليت مل تفتح عنوة وال أسلم عليها أهلها، وأما لو وجد يف أرض 

وليس عليه عالمة مملوكة فيكون ما فيه ملالك األرض ولو جيشا، وتعبريه بدفن يوهم أن ما وجده على ظهر األرض 
ويف مال اجلاهلي اخلمس لشمل املدفون : مسلم أو ذمي ليس من الركاز وليس كذلك بل هو منه، فلو قال املصنف

ما وجد على وجه األرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة : وغريه لقول املدونة
فهو لقطة سواء وجد مدفونا أو على ظهر األرض جيب  فلواجده خيمس، وأما ما وجده وعليه عالمة مسلم أو ذمي

" على واجده تعريفه سنة، وإمنا كان مال الذمي كاملسلم؛ ألنه حمترم حبرمة اإلسالم لدخوله حتت حكم املسلمني
مل يبني املصنف من يأخذ اخلمس، والذي يأخذه اإلمام العدل يصرفه فيه مصارفه، وإن مل يوجد : األول ": تنبيهات 

حمل ختميسه ما مل حيتج لنفقة كثرية وإال : ام العدل فإنه جيب على واجده التصدق به على املساكينالثاين اإلم
ويف ندرة املعدن اخلمس كالركاز وهو دفن جاهلي، وإن يشك أو قل أو وجده عبد أو كافر إال : فيزكىقال خليل

اختالف فيه عندنا والذي مسعته من أهل العلم األمر الذي ال : كبري نفقة أو عمل يف ختليصه فالزكاة لقول مالك
إن الركاز إمنا هو دفن يوجد من دفن اجلاهلية ما مل يطلب مبال، وأما ما طلب مبال وتكلف كثريا فليس : يقولون

بركاز، وإمنا فيه الزكاة بعد وجود شروط الزكاة حيث استأجر على العمل ال إن عمل بنفسه أو عبيده فال خيرج 
  :عن الركاز

يستثىن من الركاز الذي خيمس ما وجد مدفونا يف أرض الصلح، سواء كان من دفنهم أو من دفن غريهم، : لثالث ا
فهذا ال خيمس على املشهور وال يكون لواجده وإمنا هو ألهل الصلح مجيعا، إال أن جيده رب دار منهم هبا فإنه 

  :خيتص به فلو مل يكن منهم فهو هلم
 جوانبه من حنو اللؤلؤ واجلواهر وكل نفيس مما مل يوجد عليه عالمة مسلم أو ذمي فإنه ما طرحه البحر يف: الرابع 

  .يكون لواجده بال ختميس

وما لفظه البحر كعنرب فلواجده بال ختميس، فلو رآه مجاعة فهو ملن بادر إليه، كالصيد ميلكه املبادر له : قال خليل
ويعلم أنه ملسلم أو ذمي مث يأخذه آخر فأشار ابن عرفة إىل حكمه ولو رآه غريه قبله، وأما ما يتركه صاحبه بالرب 



مسح ابن القاسم ملن أسلم دابة يف سفر آيسا منها أخذها ممن أخذها وأنفق عليها وعاشت وعلى رهبا دفع : بقوله
بن كلفة الذي أخذها كأجرة قيامه عليها إن قام عليها كرهبا، والبن رشد كالم تركناه خوف اإلطالة، ومسح ا

القاسم أيضا ملن طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه ومحله يغرم أجرمها، وأجرى فيها أيضا ابن رشد 
من أخرج ثوبا من جب وأىب من رده إىل ربه وطرحه يف اجلب فطلبه ربه فلم جيده : خالفا كالسابقة، ولسحنون

ربه ال يصل إليه إال بأجر، ومسح ابن القاسم  إن أخرجه فله أجره إن كان: فعليه إخراجه ثانيا وإال ضمنه، حممد
أيضا ملن أسلم متاعه بفالة ملوت راحلته أخذه ممن احتمله بغرم أجره، والبن رشد فيها كالم سوى هذا، وإمنا ذكرنا 
تلك املسائل لعزة وجودها يف صغار الكتبوملا فرغ من الكالم على ما كان األوىل تأخريه لزيادته على الترمجة وعدم 

  :ناسبته ملا اشتملت عليه، شرع يف الكالم على باقي ما جتب فيه الزكاة فقالم
* * *  

  "زكاة املاشية"بيان ": باب يف"
وقدر النصاب وهي يف اصطالح الفقهاء ال تطلق إال على اإلبل والبقر والغنم وهي اليت جتب فيها الزكاة، فال جتب 

لوجود كمال النماء فيها من لنب وصف ونسل وغري ذلك من  يف خيل وبغال ومحري، وإمنا وجبت فيها دون غريها
اإلبل "مبتدأ أي تزكية ": وزكاة: "أنواع االنتفاع، خبالف غريها من بقية أنواع احليوان، وكرر بيان احلكم بقوله

ق عند مالك بالكتاب والسنة واإلمجاع كما قدمنا، وال فر": فريضة"وهي املرادة باملاشية وخرب املبتدأ " والبقر والغنم
بني املعلوفة والسائمة وال بني العاملة واملهملة، خالفا أليب حنيفة والشافعي رضي اهللا عن اجلميع، دليلنا عموم 

" يف أربعني شاة شاة ويف أربع وعشرين من اإلبل فدوهنا الغنم يف كل مخس شاة: "منطوق قوله عليه الصالة والسالم
قيام اإلمجاع على تقدمي املنطوق  ٢" يف سائمة الغنم الزكاة: "ة والسالموهو مقدم على مفهوم قوله عليه الصال ١

على املفهوم يف باب االحتجاج، واجلواب على تقدير حجية املفهوم أن التقييد بالسائمة خرج خمرج الغالب ال 
ون حجة باإلمجاعوبدأ لالحتراز؛ ألن الغالب يف األنعام يف أرض احلجاز السوم والتقييد إذا كان بالنظر للغالب ال يك

الكالم على بيان فروض أنصبة اإلبل اقتداء باحلديث إذ فعل ذلك صلى اهللا عليه وسلم يف كتاب الصدقة املكتوب 
أربعة منها املأخوذ فيها من غري جنسها ويسمى املزكى هبا : لعمرو بن حزم، وفروض زكاهتا إحدى عشر فريضة

وال زكاة يف : "الزكاة فيها من جنسها، وبدأ باألوىل وهي األربعة بقوله شنقا بفتح الشني املعجمة وبالنون، وسبعة
الرواية املشهورة املعروفة عند اجلمهور إضافة مخس إىل ذود فهو من إضافة العدد إىل ": اإلبل يف أقل من مخس ذود

معجمة ودال  مخسة أبعرة ومخس مجال نوق، وروي بتنوين مخس وذود بدل منه، والذود بدال: املعدود كقوهلم
تقول ثالث ذود حبذف التاء من ثالثة؛ ألن الذود : قال سيبويه. الذود من ثالث إىل عشرة: مهملةقال األصمعي

  مؤنث وال مفرد له من لفظه كرهط وقوم على املشهور، والدليل على ما ذكر
  ـــــــ

" ٦٢١"ترمذي، حديث وال" ١٥٦٨"أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث : صحيح ١
صحيح  ٢"٦/١٠١اإلرواء : وانظر" ١١٣٢٥"حديث " ٣/٣٥"وأمحد " ١٨٠٥"سنن ابن ماجه، حديث 

، "١٥٦٧"وأبو داود، حديث " ١٤٥٤"أخرجه مبعناه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث ": مبعناه"
  ".٧٢"حديث " ١/١١"، وأمحد "٢٤٤٧"والنسائي، حديث 



أي زكاة فما يف املصنف حديث مع تغيري  ١" ليس فيما دون مخس ذود صدقة: "ى اهللا عليه وسلماملصنف قوله صل
مخس "أي الذود ": وهي: "لبعض ألفاظه بناء على جواز رواية احلديث باملعىن خبالف القرآن، مث فسر الذود بقوله

سنة ودخل يف الثانية دخوال بينا، والتاء  ومها ما أوىف": ففيها شاة جذعة أو ثنية. "فإذا بلغت هذا العدد": من اإلبل
": من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز"فيهما للوحدة؛ ألنه ال فرق يف اإلجزاء بني الذكر واألنثى وتؤخذ 

فإن كان جلها املعز أخذ منها شاة وال نظر إىل غنم املالك، فإن تطوع وأخرج ضائنة فتجزي؛ ألن الضائنة أفضل، 
 هذا الباب أنه إن أخرج غري ما طلب منه فإن كان الذي أخرجه أحظ للفقراء أجزأ وإال فال، ألن الضابط يف

يف العشر "إن زادت على التسع ": مث"إال أن اخلمس هي النصاب واألربع وقص": إىل تسع"ويستمر أخذ الشاة 
يف مخس عشرة ثالث شياه " إذا زادت واحدة وجب عليه": أربع عشرة مث"أن تبلغ ": إىل"ويستمر أخذها ": شاتان

فالوقص يف هذه كاليت قبلها أربع ": عشرين فأربع شياه إىل أربع وعشرين"أي صارت ": إىل تسع عشرة فإذا كانت
وليس فيها إال الغنم باإلمجاع، وكان األصل اإلخراج منها لكن الشارع خفف عن املالك رفقا به، فإذا شدد على 

بعري عن الشاة الواحدة حيث ساوت قيمته قيمة الشاة، فإذا زادت اإلبل حبيث نفسه وأخرج منها فاألصح إجزاء ال
زادت على األربع والعشرين زكيت من جنسها؛ ألنه كلما عظمت النعم وزاد املال ينبغي الزيادة يف القدر الواجب 

زادت اإلبل على أربع إذا ": مث: "تعظيما لشكر املنعم، وذلك يف سبع فرائض تزكى من جنسها أشار إىل أوهلا بقوله
هي : "لذا بني سنها بقوله": و"وهي اليت محلت أمها بعدها": يف مخس وعشرين بنت خماض"وعشرين يكون الواجب 

أي وفت سنة ودخلت يف الثانية؛ ألن عادة الناقة تريب ولدها سنة وحتمل يف الثانية وحني محلها يكون ": بنت سنتني
خرجة بنت خماض، وتشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب اليت متنع اجلنني كمخض ببطنها فلذلك تسمى امل

فابن "أي اخلمس والعشرين أو وجدت لكن معيبة ": فيها"أي توجد بنت خماض ": فإن مل تكن. "اإلجزاء يف الضحية
م، يؤخذ عوضا عن بنت املخاض، فإن مل يوجد عنده تعينت بنت املخاض أحب أو كره قاله ابن القاس": لبون ذكر

فجعل حكم عدم الصنفني كحكم وجودمها، فإن أتاه يف تلك احلالة بابن لبون ذكر فذلك إىل الساعي إن رأى أخذه 
  نظرا جاز وإال لزمه بنت خماض، فلو مل يلزم الساعي صاحب اإلبل بنت خماض

  ـــــــ
لزكاة، حديث ومسلم، كتاب ا" ١٤٤٧"أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، حديث : صحيح ١
  ".٤٤٥"، وتقدم برقم "٩٧٩"

؛ ألن "إىل مخس وثالثني"حىت أتاه بابن اللبون أجرب على قبوله مبنزلة ما لو كان موجودا فيها ابتداء ويستمر أخذها 
يف ست وثالثني بنت لبون وهي بنت ثالث "إن زادت على ذلك فعليه ": مث. "الوقص يف هذه الفريضة عشرة

 ودخلت يف الثالثة ومسيت بذلك؛ ألن أمها ذات لنب، فلو مل توجد عنده أو وجدت معيبة مل أي أمتت سنتني": سنني
والفرق أن ابن اللبون ميتنع من : يؤخذ عنها حق خبالف ابن اللبون فتقدم أنه يؤخذ عن بنت املخاضقال يف الذخرية

ت املخاض، واحلق ال خيتص مبنفعة صغار السباع ويرد املاء ويرعى الشجر، فعادلت هذه الفضيلة فضيلة أنوثة بن
يف ست وأربعني "إذا زادت على ذلك فعليه ": مث"؛ ألن الوقص هنا تسع ":إىل مخس وأربعني"وغاية أخذ ابن اللبون 

ويطرقها "أي استحقت أن تركب وحيمل عليها ": وهي اليت يصلح على ظهرها احلمل"بكسر احلاء املهملة ": حقة
أي احلقة ": وهي"لبون مل جيزئا خالفا للشافعي وظاهره ولو عادلت قيمتها قيمة احلقة  فلو دفع عنها بنيت": الفحل

؛ ألن الوقص هنا أربع "ستني"متام " إىل"املراد أمتت ثالثة ودخلت يف الرابعة ويستمر يدفعها ": بنت أربع سنني"
املراد دخلت يف ": مخس سننييف إحدى وستني جذعة وهي بنت "إذا زادت واحدة على الستني فعليه ": مث. "عشرة



اخلامسة مسيت جذعة؛ ألهنا جتذع أي تسقط سنها وينبت غريها وهي آخر األسنان اليت تؤخذ يف الزكاة من اإلبل 
إذا زادت على اخلمس ": مث"؛ ألن الوقص يف هذه أربع عشرة كاليت قبلها ":مخس وسبعني"متام ": إىل"وغاية أخذها 
ألن الوقص يف ذلك أربع عشرة أيضا " تسعني"متام ": إىل"يستمر أحدمها ": بنتا لبونيف ست وسبعني "وسبعني فعليه 

فالوقص يف ": عشرين ومائة"متام ": إىل"وغاية أخذمها ": يف إحدى وتسعني حقتان"إذا زادت واحدة فعليه ": مث"
ففي كل مخسني . "لفظهأي املائة والعشرين ولو واحدة على ما هو ظاهر ": فما زاد على ذلك"هذه تسع وعشرون 

وما ذكره املصنف من أن الواجب يتغري مبطلق الزيادة على املائة والعشرين ولو : ١" حقة ويف كل أربعني بنت لبون
واحدة هو قول ابن القاسم، فيجب عنده يف املائة وإحدى وعشرين إىل تسع وعشرين ثالث بنات لبون من غري 

ملشهور كما قاله يف املقدمات أن الزيادة اليت يتغري هبا الواجب هي زيادة جتبري للساعي، والذي ارتضاه مالك وهو ا
  العشرات على املائة والعشرين، وأما زيادة أقل من عشرة على املائة والعشرين فالساعي باخليار بني أخذ حقتني أو

  ـــــــ
، "١٥٦٧"د، حديث ، وأبو داو"١٤٥٤"أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث : صحيح ١

  ".١٨٠٠"، وابن ماجه "٢٤٤٧"والنسائي، حديث 

ويف مائة وإحدى وعشرين إىل تسع حقتان أو ثالث بنات : ثالث بنات لبون، وجرى عليه العالمة خليل حيث قال
ويف مث يف كل عشر يتغري الواجب فيتغري يف مائة وثالثني يف كل أربعني بنت لبون : لبون اخليار للساعي إىل أن قال

كل مخسني حقة، فاحلاصل أن الذي قال به ابن القاسم خمالفا لشيخه أن يف املائة وإحدى وعشرين إىل تسع وثالثني 
وبه أقول، والذي قاله مالك ومشى عليه خليل : ثالث بنات لبون من غري ختيري وهو قول ابن شهابقال ابن القاسم

يف أخذ حقتني أو ثالث بنات لبون، وهذه إحدى املسائل  أن يف املائة وإحدى وعشرين، إىل تسع اخليار للساعي
األربع اليت أخذ ابن القاسم فيها بغري قول اإلمام، وباقيها يف التتائي يف شرح هذا الكتاب، وسبب اخلالف قوله 

فما زاد ففي كل مخسني حقة ويف كل أربعني بنت : "صلى اهللا عليه وسلم بعد أن أوجب يف املائة والعشرين حقتني
هل هو حممول على مطلق الزيادة؟ فيتغري الفرض بالزيادة على املائة والعشرين ولو بزيادة الواحدة فيؤخذ " لبون

ثالث بنات لبون، وهو قول ابن القاسم تبعا البن شهاب من غري ختيري للساعي أو زيادة العشرات وهو ما رواه 
ائة وثالثني فالواجب حقة وبنتا لبون احلقة يف أشهب وابن املاجشون عن مالك، فال ينتقل الفرض حىت تصري م

مخسني وبنتا لبون يف الثمانني، مث إذا زادت عشرا بدل بنت اللبون حبقة، فإذا صار مجيع الواجب حقاقا بأن بلغت 
مائة ومخسني مث زادت عشرة بدل احلقاق ببنات لبون وزاد واحدة من بنات اللبون، مث إذا زادت عشرة بدل بنت 

مث كذلك، ففي املائة واألربعني حقتان وبنت لبون، فإذا زادت عشرا فثالث حقاق، فإذا زادت عشرة  لبون حبقة
فأربع بنات لبون مث كذلك، مث ال يعمل هبذا الضابط بعد املائتني؛ ألن الواجب يف مائتني ومخسني مخس حقاق، فإذا 

يف مائتني وأربعة، ويف مائتني من اإلبل زادت عشرة فلو علمنا به لزم وجوب ست بنات لبون وقد علمت وجوهبا 
اخليار للساعي بني أربع حقاق أو مخس بنات لبون، هذا إن وجد السنان أو فقدا، فإن وجد أحدمها وفقد اآلخر 

خري رب املال بني دفع املوجود ويتعني على الساعي أخذه، وإذا أراد أن يكلف نفسه ويشتري السن الواجب فال 
م على زكاة اإلبل شرع يف الكالم على زكاة البقر ونصبها ثالث وثالثون وأربعون وما زاد، حظروملا فرغ من الكال

بقرة ": وال زكاة يف البقر يف أقل من ثالثني: "والذي يزكى به شيئان من نوعها تبيع ومسنة، وبدأ بأقل النصب بقوله
مبثناة فوقية بعدها باء موحدة مسي بذلك؛ ": ففيها تبيع"وصارت ثالثني ": فإذا بلغتها. "بل ال بد من بلوغ الثالثني

  ألنه يتبع أمه أو لتبعية قرنيه أذنيه والتبيع



أنه ما أوىف : على الصحيح خالفا لعبد الوهاب يف قوله": قد أوىف سنتني"أي ذكر فال جتزئ األنثى ": عجل جذع"
فإذا بلغت أربعني صار ": أربعني"زكى أي تكمل بقر امل": حىت تبلغ"يؤخذ التبيع ": مث كذلك"سنة ودخل يف الثانية 

خالفا البن حبيب يف جتويزه أخذ الذكر، ": وال تؤخذ إال أنثى"والوقص هنا تسعة ": فيكون فيها مسنة"نصابا آخر 
أي دخلت يف الرابعة وليس املراد وقتها ": هي بنت أربع سنني"املسنة ": و"واألول ملالك رضي اهللا تعاىل عنهما 

ففي "على أربعني يتغري الواجب ": فما زاد. "أي تسمى بذلك؛ ألهنا زالت ثناياها": وهي ثنية"لتعبري ولذا غاير يف ا
فيما ميكن فيه ذلك وذلك حنو سبعني فإن فيها مسنة وتبيعا، فإذا زادت ": كل أربعني مسنة ويف كل ثالثني تبيع

عشرة ففيها تبيعان ومسنة، فإذا زادت عشرة  عشرة ففيها مسنتان، فإذا زادت عشرة ففيها ثالثة أتبعة، فإذا زادت
ففيها تبيع ومسنتان، فإذا زادت عشرة بأن صارت مائة وعشرين فيخري الساعي بني أربعة أتبعة أو ثالث مسنات إن 

قال العالمة . وجدا أو فقدا، ويتعني أحدمها منفردا، كما خيري يف مائيت اإلبل يف أخذ أربع حقاق أو مخس بنات لبون
فما زاد ففي : إذا علمت ما قررنا به كالم املصنف ظهر لك أن قوله": تنبيه"ويف مائة وعشرين كمائيت اإلبل: خليل

كل أربعني مسنة ويف كل ثالثني تبيع ليس على ظاهره القتضائه أن يف مائة وسبعني مخسة أتبعة، مع أن اخلمسة أتبعة 
عشرين ال زكاة فيها، وقد أجاب بعضهم بصحة هذا جتب يف مائة ومخسني؛ ألهنا ثالثون مخس مرات، فيلزم أن 

الضابط بأن جعل يف املائة والسبعني مسنتني وثالثة أتبعة فلم يبق منها شيء بغري زكاة، ولعل احلامل للمصنف على 
ارتكاب تلك الضوابط املنقوضة يف بعض األحيان مراعاة حال الطالب؛ ألنه يكتفى ببعض األمثلة، وال شك أن 

يف الغنم "واجبة ": وال زكاة: "كان منقوضا يصدق ببعض أمثلة صحيحةمث شرع يف نصاب الغنم فقال الضابط ولو
وهذا لفظ حديث خرجه البخاري وغريه، وورد أيضا ": أربعني شاة"أي تكمل عند املخاطب بالزكاة ": حىت تبلغ

ا وهي املوفية سنة على املشهور من ولو معز": فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية". "يف أربعني شاة شاة"بلفظ 
جذعة أي سنها سن : األقوال الواردة يف تفسري اجلذع، والشاة تطلق على الذكر واألنثى والضأن واملعز، فقوله

إىل عشرين ومائة "أو ثنية مستغىن عنه بلفظ شاة ويستمر أخذ الشاة : اجلذعة أو الثنية ال خصوص األنثى، فقوله
إىل مائيت "وتستمر الشاتان ": إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان"نم املزكي وصارت أي كملت غ": فإذا بلغت

  فالوقص هنا": شاة

على ": فما زاد"وتسعة وتسعني ": واحدة ففيها ثالث شياه إىل ثالمثائة"غنم املزكي على املائتني ": فإذا زادت"مثانون 
قاله خليل، الغنم يف أربعني شاة شاة، ويف ": مائة شاة ففي كل"الثلثمائة مع التسعة والتسعني بأن كملت أربعمائة 

مائة وإحدى وعشرين شاتان، ويف مائتني وشاة ثالث شياه، ويف أربعمائة أربع، مث لكل مائة شاة وهو أظهر من كالم 
إىل ثلثمائة يوهم أن الثلثمائة غاية أخذ الثالث شياه وهو قول ضعيف، املشهور الذي هو : املصنف؛ ألن قوله

ذهب اجلمهور كمالك وأيب حنيفة والشافعي خالفه، وأن الثالث يستمر أخذها إىل ثلثمائة وتسعة وتسعني، وال م
يؤخذ لكل مائة شاة إال بعد متام األربعمائة كما قررنا به كالم املصنف، فالوقص يف هذا للفرض الرابع مائتان غري 

خص أن فروض الغنم أربعة وأربعون ومائة، وإحدى شاتني، وعلى ظاهر كالم املصنف الضعيف تسعة وتسعون، فتل
وعشرون ومائتان وشاة إىل ثلثمائة وتسعة وتسعني، وما زاد على ذلك كأربعمائة أو مخسمائة لكل مائة شاة كما 

قال املصنف، والوقص يف هذا الفرض الرابع مائتان غري شاتينوملا فرغ من فروض أنواع املاشية الثالثة شرع يف 
مجع وقص بفتح القاف وتسكينها خطأ وهذا ": وال زكاة يف األوقاص: "فقال: الفرائض وهو الوقصحكم ما بني 

يف اللغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن ": وهو"حيث ال خلطة، فال ينايف أهنا قد تزكى عندها 
نعام ليس لالحتراز؛ ألن غريها من كل األ: وقوله": ما بني الفريضتني من كل األنعام"النصاب ويف اصطالح الفقهاء 



مما يزكى كاحلرث واملاشية والعني ال وقص فيهاوملا كانت احلبوب املتقاربة يف االنتفاع يضم بعضها لبعض ليكمل 
إذا نقص كل صنف عن ": يف الزكاة"ومها معروفان ": وجيمع الضأن واملعز: "النصاب بني أن املاشية كذلك بقوله

كذلك جتمع يف الزكاة " و". "يف أربعني شاة شاة: "يف قوله عليه الصالة والسالم النصاب، ألن اجلنس مجعهما
" و". "يف كل ثالثني من البقر تبيع: "؛ ألن اسم اجلنس مجعهما يف قوله عليه الصالة والسالم"واجلواميس والبقر"

د، وإمنا مجعهما لصدق وهي اإلبل ذات السنم الواح" والعراب"وهي اإلبل ذات السنامني ": البخت"كذلك جتمع 
ومل يبني املصنف املأخوذ منه " يف كل مخس من اإلبل شاة: "لفظ اإلبل على الصنفني يف قوله عليه الصالة والسالم

وخري الساعي إن وجبت واحدة وتساويا كعشرين ضائنة ومثلها معزا، وإن : عند االجتماع، وأشار إليه خليل بقوله
ائنة وثالثني معزا، أو بالعكس أخذ الشاة من األكثر وإن وجبت شاتان، فإن مل يتساويا فمن األكثر كعشرين ض

  استوى الصنفان كإحدى وستني ضائنة مثلها معزا أخذ من كل

صنف شاة، وكذا إن مل يتساويا حيث كان األقل نصابا وهو غري وقص كمائة ضائنة وأربعني معزا أو بالعكس، فلو 
حدى وعشرين ضائنة وأربعني معزا أو بالعكس أخذت الشاتان من األكثر، كان األقل نصابا ولكن وقصا كمائة وإ

وأوىل لو كان األقل دون نصاب، وأما لو وجب ثالث فإن تساوى الصنفان كمائة وشاة من الضأن ومثلها من املعز 
ائة أخذ من كل صنف شاة، وخري الساعي يف الثالثة وإن مل يتساويا، فإن كان األقل نصابا وهو غري وقص كم

وسبعني معزا وأربعني من الضأن أو كان وقصا أو غري نصاب، فاحلكم يف اجلميع أخذ كل الواجب من األكثر، وإن 
وجب أربع شياه فيأخذ من كل مائة شاة، واملائة امللفقة من الصنفني يأخذ واجبهما من أيهما عند التساوي ومن 

اجتماع نصايب نوع نعم مالكني فأكثر فيما : ال ابن عرفةأكثرمها عند االختالفثم شرع يف زكاة اخللطة وهي كما ق
يف ماشية األنعام فإهنما كاملالك الواحد فيما جيب، فإن ": وكل خليطني: "يوجب تزكيتهما على ملك واحد فقال

فإن كان لواحد أربعون شاة وخلليطة مثلها فإن ": فإهنما يترادان بالسوية"أخذ الساعي الواجب من ماشية أحدمها 
وراجع املأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما، ولو انفرد ونص : لساعي يأخذ واحدة على كل واحد نصفهاقال خليلا

ألحدمها يف القيمة كأن يكون ألحدمها تسع من اإلبل ولآلخر ست فتقسم الثالث شياه على مخسة عشر لكل ثالثة 
ساها، وكذا إذا انفرد أحدمها بالوقص على مخس، فعلى صاحب التسعة ثالثة أمخاس الثالثة، وعلى صاحب الستة مخ

املشهور من أن األوقاص مزكاة، كأن يكون ألحدمها تسع ولآلخر مخس، فإن أخذ الشاتني من صاحب التسعة رجع 
على صاحبه خبمسة أسباع من أربعة عشر سبعا من قيمة الشاتني، أو من صاحب اخلمسة يرجع على صاحبه بتسعة 

عد جعلهما أربعة عشر سبعا، أو من كل واحد شاة رجع صاحب اخلمسة على صاحبه أسباع من قيمة الشاتني ب
بسبعني من قيمة الشاة اليت أخذها الساعي، وكل ذلك مبين على تزكية األوقاص، وعلى مقابله يكون على كل 

ومن ": وال زكاة على من مل تبلغ حصته عدد الزكاة: "واحدة شاةوملا كان من شروطها أن ميلك كل نصابا قال
أن يكون اخلليطان حرين مسلمني، فلو كان : شروطها النية؛ ألهنا توجب تغيري احلكم فتفتقر إىل نية كالصالة، ومنها

: أن جيتمعا يف األكثر من مخسة أشياء: أحدمها رقيقا أو كافرا زكى احلر املسلم ماشيته على حكم االنفراد، ومنها
ما أو ألحدمها إن كان يضرب يف اجلميع برفق، منها أن ال يقصدا هبا الفرار املاء واملراح واملبيت والراعي والفحل هل

  من

تكثري الواجب كما يأيت، ومنها أن يكون احلول مر على ماشية كل ولو وقعت اخللطة يف أثنائه، ومنها احتاد نوعها 
الصنف، فإذا وجدت هذه  بأن جيوز مجعها يف الزكاة ال بقر مع غنم أو إبل، فإن كان الفحل واحدا اشترط احتاد



لو كانوا ثالثة لكل واحد أربعون : الشروط صار كاملالك الواحد فيما وجد من قدر وسن وصنف، مثال األول
كاثنني لكل واحد ست وثالثون من اإلبل : ضأنا الواجب شاة على كل ثلثها فاخللطة أفادت التخفيفوالثاين 

كأن يكون لواحد مثانون من الضأن : بنت لبونوالثالث  الواجب عليهما جذعة بعد أن كان الواجب على كل
وملا كان من . واآلخر أربعون من املعز الواجب شاة من الضأن على صاحب الثمانني ثلثاها وعلى اآلخر ثلثها

وهذا حديث ": وال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني مفترق خشية الصدقة: "الشروط أن ال يقصد باخللطة الفرار قال
. وما كان من خليطني فإهنما يترادان بالسوية ١" وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة": ولفظه

فإنه قرينة على قصد التقليل بسبب اهلروب ولذلك قال ": إذا قرب احلول"التفريق " ذلك"حمل النهي عن ": و"
خشية : قوله": تنبيه " على أحد أقوال مخسةويثبت الفرار باإلفرار أو القرينة أو القرب املوجب هتمتهما : بعض

الصدقة مفعول ألجله منصوب ليجمع أو يفرق، ومعىن خشية الصدقة اخلوف من كثرهتا عند عدم التفرق إذا 
كانت مفيدة للتقليل، أو عند عدم االجتماع إذا كانت تفيد التخفيف كأن يكون لكل واحد أربعون، فال جيوز 

: مث فرع على ما إذا ارتكبا النهي باخللطة قوله. واحد واحدة عند عدم اخللطةاختالطهما للخوف من دفع كل 
سبب ": ب"كأن ينقص أداؤمها ": أو"افتراقا منهيا عنه ": افتراقهما"بسبب ": فإذا كان ينقص أداؤمها"
إذا، واسم  هذا جواب": أخذا مبا كان عليه قبل ذلك"ففرقا ما كان جمتمعا، أو مجعا ما كان مفرقا": اجتماعهما"

اإلشارة راجع ملا ذكر من االجتماع واالفتراق، مثال النقص بالتفريق أن يكون لواحد مائة شاة وخلليطه كذلك، 
فيفترقان يف آخر احلول ليجب عليهما شاتان، فيؤخذ منهما ثالث معاملة هلما بنقيض قصدمها، ومثال اجلمع ثالثة 

خر احلول ليجب عليهم شاة فيؤخذ من كل واحد واحدة، فمعىن رجال متفرقني لكل واحد أربعون فيجتمعون يف آ
  خشية الصدقة خشية تكثريها،

  ـــــــ
وصححه األلباين يف صحيح " ١٥٧٢"أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، حديث : صحيح ١

  ".١٥٧٢"سنن أيب داود 

رمة، ويصدقون يف العذر من غري ميني إن كانوا مأمونني ومفهوم خشية الصدقة أهنم لو تفرقوا أو اجتمعوا لعذر ال ح
ظاهري الصالح وإال فيمني، ومثله يف عدم النهي عن االفتراق أو االجتماع لو احتد الواجبثم شرع يف بيان ما جيزئ 

تعد "إن كانت ": و"أي الصغرية من الضأن واملعز ": تؤخذ يف الصدقة السخلة"جيوز أن ": وال: "وما ال جيزئ بقوله
": و"فإذا وجد عنده عشرون من الغنم وولدت كمال النصاب ولو قرب احلول وجب شاة وسط ": على رب الغنم

" البقر وال الفصالن يف"صدقة " يف"مجع عجل وهو الذي مل يبلغ سن التبيع ": تؤخذ العجاجيل"جيوز أن " ال"كذا 
يف تكميل النصاب ولو كانت مواشيه ": عليهم تعد"إن كانت " و. "والفصيل ما دون ابن املخاض": اإلبل"صدقة 

ولزم الوسط ولو انفرد : كلها سخاال أو عجاجيل أو فصالنا لوجبت الزكاة، ويكلف شراء الوسط لقول خليل
أي ": وال هرمة"وهو فحل املعز ": وال يؤخذ تيس. "اخليار أو الشراء، إال أن يرى الساعي أخذ املعيبة ال الصغرية

": وال فحل الغنم وال شاة العلف وال اليت تريب ولدها وال خيار أموال الناس"أي احلامل ": ضوال املاخ"هزيلة 
ككثرية اللنب، واحلاصل أنه ال جيوز أخذ الشرار مراعاة حلق الفقراء، وال اجلياد مراعاة حلق أرباب املواشيقال 

من الشرار فال جيزئ، وإن كانت كلها فإن أعطى واحدة من اخليار طيبة هبا نفسه جاز ذلك، وإن أعطى : القرايف
خيارا أو شرارا لزم الوسط على املشهور، فإن امتنع أجرب على ذلك وتقدم أنه جيوز للساعي أخذ املعيبة كالعوراء 

واجلرباء إن رأى يف ذلك نظرا، وليس له أخذ الصغرية، والفرق أن املعيبة بلغت سن اإلجزاء خبالف الصغرية، 



زاء الصغرية ولو رضي الفقري بأخذها، ألن بلوغ السن يف الزكاة كالضحية واهلدي الواجب وظاهر كالمهم عدم إج
وهو ": عرض. "املذكور من السن الواجب عليه يف زكاة املاشية من إبل أو بقر أو غنم" وال يؤخذ يف ذلك. "شرط

السن الواجب، فإن وقع أي قيمة ": مثن"يؤخذ ": ال"كذا " و"ما قابل العني وال جيزئ إن وقع من غري خالف
بتخفيف ": املصدق"أي رب املاشية ": فإن أجربه. "فقوالن يف الطوع بدفعها املشهور منهما اإلجزاء مع الكراهة

أجزأه إن شاء "من احلرث والفطرة ": األنعام أو غريها"زكاة ": على أخذ الثمن يف"الصاد وكسر الدال أي الساعي 
ن األنعام واحلرث مشروط بكونه قدر القيمة فأكثر، وأن يكون بعد احلول، وأن وشرط إجزاء الثمن ع": اهللا تعاىل

إن شاء اهللا إشارة إىل قوة اخلالف، وحاصل ما يتعلق هبذه املسألة أن إخراج العني : يصرفه يف مصارفها، ويف قوله
  عن احلرث واملاشية جيزئ مع الكراهة على املشهور، وإخراج العرض عنهما

جيزئ من غري نزاع، وكذا إخراج احلرث أو املاشية عن العني، وكذا إخراج احلرث عن املاشية أو  أو عن العني ال
وال "عكسه، واحترزنا بتخفيف الصاد يف ضبط كالم املصنف لالحتراز عن املصدق بتشديد الصاد فإنه املزكي

وال معدن وإمنا يسقط زكاة  ":زكاة حب وال متر وال ماشية"فاعل يسقط املبين للفاعل ومفعوله ": يسقط الدين
تشمل على مسائل تركها املصنف خوفا من التطويل، وأردنا ذكرها ": خامتة " العني، وهذا حمض تكرار مع ما تقدم

النية وتكون عند دفعها أو عزهلا، ولو ضاعت قبل دفعها للفقري من غري تفريط، وصفتها : لشدة احلاجة إليها، منها
، فلو دفع ماال لفقري غري ناويه الزكاة، مث ملا طلب بالزكاة أراد جعل ما أخرجه من أن ينوي إخراج ما وجب عليه

غري نية زكاة زكاة مل يكفه، وليس له الرجوع به على الفقراء؛ ألن العطايا لوجه اهللا أو املعطى بالفتح تلزم بالقبول، 
، وينوي عن اجملنون والصغري وليهما، وال فرق بني كون ترك النية قصدا أو جهال أو نسيانا خالفا لبعض الشيوخ

وإمنا أجزأت مع اإلكراه على أخذها؛ ألن نية اإلمام أو الفقري املكره على أخذها كافية؛ ألهنا تؤخذ بعد وجوهبا قهرا 
وأخذت كرها وإن بقتالومن املسائل وجوب تفرقتها مبوضع الوجوب، وهو املوضع : على صاحب املال، قال خليل

وفيه املالك واملستحقون بالنسبة للحرث، واملاشية حيث كان هلما ساع، وأما النقد وعروض التجارة الذي فيه املال 
فهو موضع املالك كاحلرث واملاشية إن مل يكن ساع، ويف حكم موضع الوجوب ما قرب منه وهو ما دخل مسافة 

املستحق مبوضع الوجوب أو قربه، أو القصر، وأما اخلارج عن مسافة القصر فال جيزئ نقل الزكاة إليه إال أن يعدم 
يكون مساويا لفقراء موضع الوجوب، وأوىل لو كان أعدم فتجزئ يف اجلميعومن املسائل أن يدفعها بعد احلول، فال 

جتزئ املقدمة عنه قبل الوجوب باإلفراك وطيب الثمر ولو بقليل، خبالف ما لو أخرجها بعدمها وقبل التصفية فال 
يف العني ومنها عروض التجارة ومثلها املاشية حيث ال ساعي هلا فيجزئ دفعها للمستحقني  شك يف إجزائها، وأما

قبل متام احلول بالزمن اليسري كالشهر، وأما تسميتها لألخذ هلا ففي خمتصر الربزيل فتوى شيوخنا أن الزكاة ال جتزئ 
م اشتراط ذلك بل كرهه بعضهم ملا فيه حىت يسميها الدافع للفقري أو يعلمه بذلك، وظاهر كالم العالمة خليل عد

  من كسر خاطر الفقريومن املسائل اليت تركها املصنف بيان مصرفها إىل من يستحقها وتصرف له وهو األصناف

وُبُهْم َوِفي الرِّقَابِ إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء وَالَْمَساِكنيِ وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها َوالْمَُؤلَّفَِة قُلُ{: الثمانية املذكورة يف آية
وال يلزم تعميم تلك األصناف الثمانية بل يستحب خالفا ] ٦٠: التوبة[} َوالْغَارِِمَني َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْبنِ السَّبِيلِ

لو مات شخص قبل إخراجها وبعد وجوهبا فإن كانت حرثا أو ماشية ال ساعي هلا أخذت من : لبعض األئمة، ومنها
كالعني إن اعترف حبلوهلا وأوصى بإخراجها، وأما لو مات املالك قبل الوجوب ففي احلرث يزكيها رأس املال 

الوارث إن خرج له نصاب أو كان عنده زرع آخر خيرج منهما نصاب، وأما يف املاشية فإن كان عند الوارث 



ه سواها أو كان عنده أقل نصاب ضمها إليه وزكى عند متام احلول ولو قرب من املوت، وأما لو كان ال شيء عند
من نصاب الستقبل حوال كامال من يوم كمال النصاب أو ملكه، وأما لو كان املال عينا ومات مالكه قبل مرور 

احلول الستقبل الوارث به وال يضمه ملا عنده من النصاب؛ ألن فائدة العني يستقبل هبا، والفرق أن العني شأهنا عدم 
عربنا بشأهنا لإلشارة إىل فائدة املاشية تضم ولو مل يكن هلا ساع، لكن إن ضمت لنصاب الساعي خبالف املاشية، إمنا 

زكيت معه عند متام حول النصاب، وإن كان املضمومة إليه أقل من نصاب فيستقبل باجلميع حوال كامال من يوم 
كالم على زكاة األموال وملا فرغ من ال. الكمال، هذا إيضاح هذه املسألة وقل أن جتده يف حمل على هذا الوجه

  :شرع يف زكاة األبدان فقال
* * *  

  ":زكاة الفطر"حكم ": باب يف"
ويقال هلا صدقة الفطر، ويقال هلا الفطرة بكسر الفاء أو اخللقة فتكون على حذف مضاف أي زكاة اخللقة، والفطرة 

ة األعجمية اليت استعملتها العرب فيما لفظة مولدة ال عربية وال معربة بل اصطلح عليها الفقهاء، واملعربة هي الكلم
وضعت له عند العجم، وفرضت يف ثانية اهلجرة سنة فرض صوم رمضان، وسبب مشروعيتها لتكون طهرة للصائم 

الصوم موقوف على زكاة : من اللغو والرفث وللرفق بالفقراء يف إغنائهم عن السؤال يف هذا اليومقال ابن األعرايب
إعطاء مسلم فقري : لفطر قبل صومه، وعرف ابن عرفة زكاة الفطر باملعىن املصدري بقولهالفطر، فإن أخرج زكاة ا

لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزئه املسمى للجزء واملقصود وجوبه عليه، وباملعىن االمسي صاعا من 
أغنوهم عن ذل : "له حديثغالب القوت أو جزئه املسمى باجلزء إخل، فال تدفع إال ملن ال ميلك شيئا كما يرشد 

أو : فقري لقوت يوم الفطر فليس املراد فقري الزكاة، وقوله: هذا ما يفهم من قول ابن عرفة" السؤال يف ذلك اليوم
وزكاة الفطر سنة : "جزء إخل أشار به إىل ما خيرج عن العبد املشترك فإنه حبسب اجلزء، وبدأ املصنف حبكمها بقوله

جيب بالسنة صاع : بدليل قوله فرضها صلى اهللا عليه وسلم وعبارة خليل ظاهرة ونصها أي مفروضة بالسنة" واجبة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أو جزؤه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف، ففي املوطإ عن ابن عمر قال

عبد ذكر أو  صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل مسلم حر أو: "وسلم
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : "ومحل الفرض على التقدير بعيد خصوصا وقد خرج الترمذي ١" أنثى من املسلمني

هكذا يف التتائي والشاذليقال  ٢" أال إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم"وسلم مناديا ينادي يف فجاج مكة 
يف خرب الترمذي فجاج املدينة؛ ألن اجلمهور على فرضها  وفيه نظر فالصواب أن الذي: األجهوري يف شرح خليل

يف السنة الثانية من اهلجرة، ومن املعلوم أن مكة كانت حينئذ دار حرب فال يبعث مناديا ينادي يف أزقتها، وهذا 
] ١٤: األعلى[} قَْد أَفْلََح َمْن َتزَكَّى{ملخص كالم األجهوري، فاحلاصل أهنا واجبة بالسنة وبالقرآن أيضا، إما بآية 

  }وَآُتوا الزَّكَاةَ{أو بآية 
  ـــــــ

أخرجه الترمذي، كتاب الزكاة، : ضعيف اإلسناد ٢"٦٢٦"حديث " ١/٢٨٤"أخرجه مالك يف املوطأ : صحيح ١
  ".٦٧٤الترمذي "وقال األلباين ضعيف اإلسناد " ٦٧٤"باب ما جاء يف صدقة الفطر، حديث 

أهل بلد ال يقاتلون عليها كما ال يقاتلون على ترك صالة العيد، خبالف  لعمومها، ولكن إذا تركها] ٤٣: البقرة[
األذان واجلماعة فيقاتلون على تركها، ورجح بعض أهنم يقاتلون عليها بناء على وجوهبا كما قاله األجهوري، وعدم 



الف منكر القتال على تركها على القول بسنيتها وإن كان خالف املعتمد، ولذلك ال يكفر منكر وجوهبا خب
مشروعيتها، ولعله وجه شهرة مشروعيتها دون فرضيتها، وقوله يف احلديث صاعا هكذا روي بالنصب على أنه 
مفعول بفعل حمذوف تقديره وجعلتها صاعا، وأعربه بعضهم حاال، وروي بالرفع على أنه خرب ملبتدأ حمذوف أي 

ا اللفظ رواية للحديث باملعىن، وإال فنص وهي صاع وليس خرب الصدقة وإمنا خربها على كل مسلم، ولعل هذ
على "إخل وصلة فرضها  ١" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: "املوطإ

ومعلوم أن الوجوب متعلق بويل الصغري وسيد ": من املسلمني"كائنني ": كل كبري أو صغري ذكر أو أنثى حر أو عبد
صاعا عن كل نفس بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أربعة أمداد مبده صلى اهللا عليه " العبد، ومفعول فرض

الصاع الذي ال خيتلف فيه : قال يف القاموس نقال عن الداودي. وتقدم أن كل مد رطل وثلث بالبغدادي": وسلم
فيه صاع النيب صلى اهللا  أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفني وال صغريمها، إذ ليس كل مكان يوجد

عليه وسلم، وقدر الصاع بالكيل املصري قدح وثلث كما قرره شيخ مشاخينا أبو اإلرشاد علي األجهوري، فعلى 
حتريره الربع املصري جيزئ عن ثالثة أشخاص، وتكره الزيادة على الصاع إذا كانت حمققة، وقصد هبا االستظهار 

حميد والتكبري على الثالثة والثالثني، وأما الزيادة ال على أن اإلجزاء يتوقف على الشارع كالزيادة يف التسبيح والت
عليها فال كراهة، وإمنا جيب الصاع على من فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد، فإن مل يكن إال قوت يوم العيد 

سقوطها بالدين، ويفهم من هذا مل تلزمه زكاة إال أن جيد من يسلفه مع قدرته على الوفاء يف املستقبل بناء على عدم 
أنه لو مل يقدر على كل الصاع بل على بعضه جيب عليه إخراج ما قدر عليه منهثم شرع يف بيان ما خترج منه صدقة 

الذي فيه املزكي أو ": عيش أهل ذلك البلد"أي غالب ": من جل"أي خترج زكاة الفطر ": وتؤدى: "الفطر بقوله
و كان أدىن من قوته أو أعلى، فإن كان قوته أعلى من قوت غالب أهل البلد استحب املزكى عنه، سواء ماثل قوته أ

له اإلخراج منه، وإن كان دون قوهتم وأخرج منه فإن كان اقتياته لعجزه عن قوهتم أجزأه، وإن كان لشح أو كسر 
  واجب نفس أو عادة فال جيزئه، وجيب عليه شراء الصاع من قوهتم؛ ألن اإلخراج من الغالب اجليد

  ـــــــ
  ".٤٦٢"، وتقدم برقم "٦٢٦"حديث " ١/٢٨٤"أخرجه مالك يف املوطأ : صحيح ١

وهو شعري ال قشر له ": أو سلت"ومها معروفان ": من بر أو شعري: "مث بني ما يطلب منه القوت بقوله. إال لعجز عنه
غريها مع وجود واحد منها، وزاد ابن فهذه تسعة أنواع ال جيزئ ": أو متر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز"

بفتح العني والالم املخففة وبعدمها ": وقيل إن كان العلس: "حبيب عاشرا أشار له املصنف بصيغة التمريض بقوله
وهو طعام أهل صنعاء، ": منه وهو حب صغري يقرب من خلقة الرب"أي الصاع ": قوت قوم أخرج"سني مهملة 

ى احلالة اليت يطحن عليها، ولذلك تستحب غربلته إن كان غلثا إال أن يزيد غلثه وجيب يف هذا الصاع أن يكون عل
وال جيزئ املسوس الفارغ خبالف القدمي املتغري الطعم فيجزئ عندنا وعند : على الثلث فتجب غربلتهقال القرايف

التسعة ال جيزئ غريها  علم مما قررنا به كالم املصنف أنه مىت وجد نوع من هذه: األول ": تنبيهات . " الشافعي
ولو اقتيت ذلك الغري، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب اإلخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غريه 
أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدىن مع عجزه عن شراء املساوي كما مر، وأما لو مل يوجد واحد 

ات من غريها ولو حلما أو زيتا لكن خيرج منه مقدار عيش الصاع من منها فإنه جيب اإلخراج من أغلب ما يقت
صفة اإلخراج من هذه : القمح وزنا؛ ألن عيش الصاع من القمح أكثر، وظاهر كالمهم أنه ال يعترب الشبعالثاين 

ب من املذكورات أن خيرج من حبها، فال جيزئ اإلخراج من خبزها وال من دقيقها إال أن يعترب ما يف الصاع احل



مل يبني املصنف هل املراد عيش البلد يف مجيع العام أو يف : الدقيق وخيرج ربعه مع الصاع الدقيق أو اخلبزالثالث 
وكان شيخنا يعجبه اعتباره يف خصوص رمضان؛ ألن زكاة الفطر طهرة للصائمني : خصوص رمضان؟ قال ابن ناجي

فرضها رسول اهللا صلى اهللا : سن األقواتوملا كان قول املصنففيعترب ما يؤكل فيه، وأيضا إمنا يقتاتون يف رمضان أح
جيب أن ": و: "عليه وسلم على كل كبري أو صغري أو عبد يوهم أن الصغري والرقيق مها املخاطبان وليس كذلك قال

ها؛ ألن ولو مدبرا أو أم ولد أو آبقا مرجوا أو مبيعا باخليار أو أمة مبيعة يف زمن مواضعت": خيرج عن العبد سيده"
ضماهنا من بائعها أو خمدمها ترجع له رقبته وإال وجبت على من تصري له رقبته، وأما عبيد العبيد فال يلزم السيد 

األعلى وال األسفل اإلخراج عنهم وال يلزم اإلخراج عن أنفسهم، واملشترك واملبعض بقدر امللك، وال شيء على 
  .د اإلخراج عنه زوجتهالعبد فيما قابل جزأه احلر، كما ال يلزم العب

حىت يبلغ قادرا على الكسب، ": خيرج عنه والده"جيب أن " ال مال له"الذي ": الصغري"كذلك الولد املسلم ": و"
واألنثى حىت يدخل هبا الزوج البالغ املوسر أو تطلبه للدخول هبا مع بلوغه وإطاقتها، ومفهوم كالمه أن الصغري 

اج عنه لسقوط نفقته عنه، ومفهوم الصغري أن الكبري ال جيب على أبيه اإلخراج الذي له مال مل يلزم والده اإلخر
": و. "عنه ولو كان فقريا حيث بلغ قادرا على الكسب ال إن بلغ زمنا، أو جمنونا؛ ألن الزكاة تابعة لوجوب النفقة

بقرابة كأبويه دنية ": هزكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقت"املراد املالك ": خيرج الرجل"احلاصل أنه جيب أي 
الفقريين أو زوجته ولو كانت الزوجة أمة أو غنية يف العصمة أو مطلقة طالقا رجعيا ال مطلقة طالقا بائنا ولو كانت 
حامال، وكما يلزمه اإلخراج عن أبيه الفقري خيرج عن زوجته وخادمه، وكما ال تتعدد نفقة خادم الزوجة ال تتعدد 

؛ "زمن الكتابة ": عن مكاتبه وإن كان ال ينفق عليه"كذا يلزم املالك أن خيرج ": و. "قدرفطرهتا إال أن تكون ذات 
ما بقي عليه درهم أو؛ ألنه كان حط عنه جزءا من الكتابة يف نظري النفقة، وخيرج عن كل شخص ممن ": ألنه عبد له

كاألبوين : لذي ال تلزمه نفقتهذكر من النوع الذي يأكل منه املخرج عنه، واحترز بتلزمه نفقته عن القريب ا
املوسرين وكاألجداد ولو فقراء واحلواشي فال يلزم الشخص اإلخراج عن واحد منهم لعدم وجوب نفقتهم، كما ال 

ملن وجب ": ويستحب: "بقوله: يلزم الشخص إخراج فطرة من تلزمه نفقته بااللتزامثم شرع يف بيان زمن إخراجها
أي دفعها للمساكني الذين ال ميلكون قوت يوم الفطر ": إخراجها"أو عن غريه  عليه إخراج زكاة الفطر عن نفسه

وقبل الغدو، إىل املصلى ليأكل منها الفقري قبل ذهابه : وقبل صالة العيدويف املدونة": إذا طلع الفجر من يوم الفطر"
ؤدى قبل خروج الناس إىل من أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر بزكاة الفطر أن ت: "إىل املصلى ملا يف مسلم

من أداها قبل الصالة فهي مقبولة ومن أداها بعد الصالة : "ويف رواية عنه عليه الصالة والسالم أنه قال. ١" املصلى
مل يذكر املصنف وقت وجوهبا ": تتمة " وجيوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومني ٢"فهي صدقة من الصدقات

  ليلة العيد أو بفجرهوهل بأول : وبينه خليل بقوله
  ـــــــ

والنسائي، حديث " ١٥٠٣"أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، حديث : صحيح ١
وابن ماجه، حديث " ١٦٠٩"أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، حديث : حسن ٢"٢٥٠٤"
  ".١٦٠٩"وحسنه األلباين، صحيح سنن أيب داود " ١٨٢٧"

ل يتعلق اخلطاب بزكاة الفطر على من كان من أهلها بأول ليلة العيد وهو غروب آخر يوم من خالف، أي ه
رمضان وال ميتد وقت الوجوب أو يتعلق بفجر يوم العيد خالف، وتظهر فائدة اخلالف فيمن كان من أهلها وقت 



من تزوجها أو ملكها بعد الغروب وصار من غري أهلها وقت الفجر كالزوجة تطلق والعبد يباع أو يعتق، وعكسه ك
الغروب وقبل الفجر أي وبقيت للفجر إذ لو طلقت أو بيعت قبله مل جتب زكاهتا على القولني، ولذا قال بعض 

فمن ليس من أهلها وقت الغروب على األول أو وقت الفجر على الثاين سقطت عنه ولو صار من أهلها : الشيوخ
سقطت عنه وعن املطلق والبائع واملعتق اتفاقا، وبعد : ق قبل الغروببعد، فمن مات أو بيع أو طلقت بائنا أو أعت

الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا وفيما بينهما القوالن، فتجب يف تركة امليت وعلى املعتق وعلى املطلق وعلى 
و أسلم قبل املالك هو البائع على األول وعلى املشتري والعتيق واملطلقة، وتسقط عن امليت على الثاين، وإن ولد أ

الغروب وجبت اتفاقا، وبعد الفجر سقطت اتفاقا، وفيما بينهما القوالن الوجوب على الثاين ال على األول، 
والظاهر أن من قارنت والدته الغروب أو طلوع الفجر أو مات أو فقد فيهما مبنزلة من ولد قبلهما أو مات أو فقد 

إىل "أي الذهاب ": قبل الغدو"أي يف عيد الفطر ": ر فيهويستحب الفط"قبلهما، انظر األجهوري يف شرح خليل
": يف األضحى"أي استحباب الفطر ": وليس ذلك. "ويأكلهن وترا: ويستحب كونه على متراتقال البغوي" املصلى

أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يفطر يوم النحر حىت يرجع ليأكل : "بل املستحب فيه تأخري الفطر خلرب الدارقطين
حق ": ويستحب يف. "وإمنا استحب املبادرة بالفطر يف عيد الفطر ليفرق بني زمان الفطر والصوم" كبد األضحيةمن 

أي " أخرى"طريق ": من طريق ويرجع يف"إىل املصلى ": أن ميضي"الفطر واألضحى ": العيدين"كل مريد لصالة 
تشتمل على مسائل هلا مزيد ": خامتة " ن إعادتهغري اليت مضى منها إىل املصلى وتقدم هذا، فكان املصنف يف غنية ع

: أنه يستحب ملن كان مسافرا أن يعجل اإلخراج عن نفسه وعن أهله املخاطب باإلخراج عنهم: تعلق بالباب، منها
وال يؤخر اإلخراج حىت يرجع إىل بلده ونيته عنهم كافية، لكن خيرج مما يقتاته أهل بلدهم، فلو أخرج عنه أهله 

اإلخراج مما يأكله، وبشرط أن يكون أوصاهم أو كانت عادهتم اإلخراج عنه، وإال مل يصح لفقد النية أجزأ بشرط 
  ممن مل جتب نفقته على املخرج، خبالف من جتب نفقته على املخرج، فنية

أن صدقة الفطر ال تسقط عما خوطب هبا مبضي زمنها خبالف الضحية؛ ألن هذا فرض وتلك : ومنها. املخرج كافية
: أهنا ال تدفع إال ملن ال ميلك قوت يوم الفطر على ما قال ابن عرفة، وقيل: ومنها. ة، والفرض ال يسقط إال بفعلهسن

. تدفع لفقري ال ميلك نصابا وإن كان ال يكفيه مجيع عامه حلكاية اللخمي االتفاق على أهنا ال تدفع ملالك النصاب
سلم فقري، فال تدفع جلاب وال مفرق، وال يشترى منها رقيق وال وإمنا تدفع حلر م: قال خليل يف بيان من تصرف له

األربعة شرع فيما يتعلق بالركن  ١وملا فرغ من الكالم على ما يتعلق بأركان اإلسالم. غري ذلك سوى ما تقدم
  :اخلامس فقال

* * *  
  ـــــــ

: واألركان. غريمها، والعز، واملنعةاجلانب األقوى واألمر العظيم، وما يقوى به من ملك وجند و: الركن يف اللغة ١
جوارحه، وأركان كل شيء جوانبه اليت يستند إليها : أي" انطقي: يقال ألركانه: "اجلوارح، ويف حديث احلساب

اجلزء الذايت الذي تتركب املاهية منه : وهو. ما ال وجود لذلك الشيء إال به: ويقوم هباوركن الشيء يف االصطالح
واألصل أن كل مرتكب من : تقومها عليهقال اإلمام الكاساين مفرقا بني الركن والشرطومن غريه حبيث يتوقف 

معان متغايرة ينطلق اسم املركب عليها عند اجتماعها، كان كل معىن منها ركنا للمركب، كأركان البيت يف 
طلق عليه اسم ذلك احملسوسات، واإلجياب والقبول يف باب البيع يف املشروعات، وكل ما يتغري الشيء به وال ين

وعلى هذا فكل من الركن والشرط ال بد منه لتحققه املسمى شرعاً، . الشيء كان شرطاً، كالشهود يف باب النكاح



وقد صرح . غري أن الركن يكون داخال يف حقيقة املسمى، فهو جزؤه، خبالف الشرط فإنه يكون خارجاً عن املسمى
وإن جعل بعض األمور ركنا وبعضها شرطاً توقيفي ال : توقيفية، قال الشيخ حمب اهللا بن عبد الشكور بأن األركان

  ".١٠٩/ ٢٣"أنظر املوسوعة الفقهية . يدرك بالعقل

  "احلج والعمرة"الكالم على ": باب يف"
ميكن رمسه بأنه عبادة يلزمها : أما احلج فهو لغة مطلق القصد أو بقيد التكرار، وأما يف االصطالح فقال ابن عرفة

رفة ليلة عاشر ذي احلجة وحده بزيارة وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم وقوف بع
النحر والسعي من الصفا إىل املروة ومنها إليه سبعا بعد طواف ال بقيد وقته بإحرام يف اجلميع، واملراد بالطهر 

طواف كالصالة، ومعىن ال بقيد وقته األخص هو ما كان من احلدث األصغر واألكرب، أو من احلدث واخلبث؛ ألن ال
أن الطواف الذي تتوقف عليه صحة السعي ال يتقيد بكونه بعد فجر يوم النحر، خبالف طواف اإلفاضة ال بد أن 

يكون بعد فجر يوم النحر، وأما العمرة فهي لغة الزيادة، واصطالحا عبادة يلزمها طواف وسعي مع إحرام، وحدها 
": بيت اهللا احلرام الذي ببكة"أي قصد ": وحج: "عي وبدأ ببيان حكم احلج بقولهعبادة ذات إحرام وطواف وس

الذي ببكة وصف : للعبادة املخصوصة اليت مر حدها، وبكة بالباء املوحدة ويقال مكة بامليم فهما لغتان، وقوله
فريضة " حج الواقع مبتدأكاشف؛ ألن بيت اهللا احلرام إمنا هو يف مكة فقط وإضافته إىل اهللا تعاىل للتشريف، وخرب 

على الفور على تشهري العراقيني، وعلى التراخي على تشهري املغاربة، إال أن خياف الفوات فيتفق على أنه على ": 
الفور، دل على فرضيته الكتاب والسنة وإمجاع األمة حىت صار وجوبه كاملعلوم من الدين بالضرورة، أما الكتاب 

وأما السنة فأحاديث كثرية ] ٩٧: آل عمران[} ى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالًَوِللَِّه َعلَ{: فقوله تعاىل
أيها الناس قد فرض : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: منها ما رواه مسلم والنسائي من حديث أيب هريرة قال

هللا؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا، فقال رسول اهللا صلى اهللا أكل عام يا رسول ا: ، فقال رجل"اهللا عليكم احلج فحجوا
وأما اإلمجاع  ٢" فمن زاد فتطوع: "ويف بعض الروايات زيادة ١" لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم: "عليه وسلم

أمجعت األمة على وجوبه على اجلملة، فمن جحده أو شك فيه فهو كافر يستتاب فإن مل يتب قتل، : فقال ابن بشري
قر بوجوبه وامتنع من فعله فاهللا حسبه، وال يتعرض له بناء على تراخيه؛ وألن االستطاعة قد ال تكون موجودة ومن أ

  :يف نفس األمر، وملا كان احلج أشق أركان اإلسالم قال
  ـــــــ

والترمذي، حديث " ١٣٣٧"أخرجه مسلم، كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، حديث : صحيح ١
حديث " ١/٣٧٠"أخرجها امحد  ٢"٢٨٨٤"، وابن ماجه، حديث "٢٦١٩"ائي، حديث ، والنس"٨١٤"
"١٠٣٥."  

معمول استطاع على حذف مضاف أي سلوك سبيل أي طريق ": سبيال"البيت ": على كل من استطاع إىل ذلك"
م بناء على عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة، واملشهور خطاهب": من املسلمني. "حالة كون ذلك املستطيع

بفروعها، فاإلسالم شرط يف صحته فقط كسائر العبادات، وفائدة الوجوب عليهم مع عدم صحته منهم عقاهبم 
قال العالمة . فال جيب على الرقيق وال على الصيب وإن صح منهما": األحرار البالغني: "ووصف املسلمني بقوله

يع واجملنون املطبق خبالف املغمى عليه وإن أيس وصحتهما أي احلج والعمرة باإلسالم، فيحرم الويل عن الرض: خليل
وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت : من إفاقته، وأما شرط الوجوب فأشار إليه خليل أيضا بقوله



إحرامه بال نية نفل، ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بال مشقة عظمت، وأمن على نفس ومال، فتلخص أن شرط 
ط الوجوب فقط االستطاعة وإذن ويل السفيه، وشرط الوجوب مع وقوعه فرضا احلرية الصحة اإلسالم فقط، وشر

: والتكليف وقت اإلحرام، وشرط وقوعه فرضا فقط عدم نية النفليةمث بني ما تربأ به الذمة من فريضة احلج بقوله
ريضة على املستطيع مرة منصوب على املفعول املطلق املبني للعدد عامله فريضة أي وحج بيت اهللا احلرام ف": مرة"
وما زاد على ذلك ففرض كفاية على مجيع املسلمني، فإن حصل القيام به من بعض الناس كان نافلة من ": يف عمره"

غريه، كما أن سنة العمرة حتصل مبرة كما يأيت، وما زاد عليها يقع نافلة حيث حصلت يف عام آخر، ألنه يكره 
كمن تكرر دخوله احلرم ودخل قبل أشهر احلجواختلف هل فرض احلج قبل  تكرارها يف العام الواحد إال لعارض،

تأكيدا له، أو بعدها سنة مخس أو ست، ] ٩٧: آل عمران[} َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت{: اهلجرة ونزل قوله تعاىل
حجة واحدة وهي حجة  وصححه الشافعي أو مثان أو تسع وصححه يف اإلكمال أقوال، وحج عليه الصالة والسالم

الوداع يف السنة العاشرة، وهذا بالنسبة ملا بعد اهلجرة، فال ينايف أنه حج قبلها مرات واعتمر أربع مرات كما قال 
عمرة الصد عن البيت حني أحرم هبا وصده املشركون، وعمرته أيضا من العام املقبل، وعمرته مع حجته، : "أنس

: مث بني السبيل الذي يكون بالتمكن منه مستطيعا بقوله"عرانة يف ذي القعدةوعمرته حني قسم غنائم حنني من اجل
: ال باملعىن السابق بل مبعىن االستطاعة بدليل عطف الزاد وما بعده عليه عبارة عن اجتماع أربعة أمور": والسبيل"

  ج، إال أن يكونأي املأمونة فإن مل يأمن فيها على نفسه أو ماله سقط عنه احل": الطريق السابلة"أحدها 

اخلوف من لص أو عشار يأخذ شيئا قليال ال جيحف مبال املأخوذ منه، وعلم أنه ال يعود ثانيا فال يسقط عنه احلج، 
وأما إن علم رجوعه أو شك فيه فإنه ال جيب معه احلج على املعتمد؛ ألن االستطاعة مشروطة باألمن، وعند الشك 

ملال، وأشعر سقوط احلج بأخذ من ذكر على الوجه املسقط أن ما يأخذه اجلند ال أمن، والقلة بالنظر للمأخوذ منه ا
من احلجاج ليدفعوا عنهم كل يد عادية جائز لشبهه بالنفقة الالزمة يف الكراع والسالح والزاد، ذكره سند عن أيب 

لد زنا من أمته، أو ما يباع ولو بثمن و": إىل مكة"أي املوصل ": الزاد املبلغ"ثاين األمور " و. "بكر حممد بن الوليد
على املفلس ككتبه ولو احملتاج إليها، أو ثويب مجعته إن كثرت قيمتهما، وداره وماشيته، بل ولو كان يقدر على الزاد 

املبلغ من صنعة تقوم به حيث كان يظن عدم كسادها بشرط أن ال تكون تزري به، ورمبا يتوهم من قوله املبلغ إىل 
االستطاعة وجود ما يرد به وليس كذلك، بل ال بد من القدرة عليه حيث كان حيتاج إليهقال  مكة أنه ال يعترب يف

واعترب ما يرد به إن خشي ضياعا، وحينئذ فيعترب القدرة على ما يوصله ويرد به إىل أقرب مكان ميكن : خليل
لقادر على الزاد املبلغ على التمشي فيه مبا ال يزري به من احلرف، وظاهر كالم املصنف كغريه وجوب احلج على ا

الوجه الذي ذكرناه، ولو كان أعزب وحيتاج إىل النكاح مبا معه وهو كذلك حيث مل خيش على نفسه العنت، كما 
قال . أنه جيب عليه احلج مبا معه، ولو كان حيتاج إىل إنفاقه على أوالده أو أبويه أو زوجاته ولو خشي تطليقهن عليه

اره أو ترك ولده للصدقة إن مل خيش هالكا، وهذا كله بناء على وجوب احلج على الفور، وإن بافتق: العالمة خليل
وأما قدرته بالدين أو قبول العطية من الغري ولو من االبن ألبيه كما هو املنقول عن مالك وأيب حنيفة أو بالسؤال فال 

: مطلقا، خالفا البن عرفة حيث قال ال بدين أو عطية أو سؤال: تكون استطاعة ولو كانت عادته السؤالقال خليل
وقدرة سائل باحلضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة، ورجح بعض شيوخ شيوخنا كالم ابن عرفة وهو 

املشهوروظاهر كالم خليل بل هو صرحيه أنه ال يعد استطاعة، وهو الذي يقتضيه كالمهم يف غري موضع فيعول 
على الوجه املعتاد من غري مشقة عظيمة، إذ ال يشترط ": ول إىل مكةالقوة على الوص"ثالث األمور ": و. "عليه

وََتْحِملُ أَثْقَالَكُمْ {: انتفاؤها مجلة وإال سقط احلج عن غالب الناس املستطيعني، إذ ال بد من أصل املشقة لقوله تعاىل



ولو كان صاحب القوة املذكورة أعمى جيد قائدا وجيد ] ٧: النحل[} إِلَى َبلٍَد لَْم َتكُوُنوا َبالِِغيِه إِلَّا بِِشقِّ الْأَنْفُسِ
  أجرته عند احلاجة إليهما،

ومفهوم كالمه أن من ال قوة له على الوصول مجلة أو له لكن مع مشقة عظيمة ال يكون مستطيعا، وإن كان يسقط 
املعتاد عنه الفرض إن تكلف املشقة وحج كمن فرضه الصالة من جلوس وتكلف القيام، وقولنا على الوجه 

لالحتراز عمن قدر على الوصول بنحو طريان فال يعد مستطيعا شرعا، وإن كان يسقط عنه احلج إن فعل، وقوله 
أو "لدابة أو سفينة ": راكبا"بتمكنه من الوصول ": إما"إىل مكة كان األوىل إليها؛ ألن احملل للضمري والقوة املذكورة

ن االستطاعة عند مالك ال يشترط فيها وجود راحلة بل القدرة على أي ماشيا على رجليه ملن له قدرة؛ أل": راجال
فاملريض ال جيب عليه احلج ": مع صحة البدن"الوصول من غري عظيم مشقةورابع األمور أن تكون تلك املذكورات 

والقوة على : مع صحة البدن لكان أحسن؛ ألن ذكره بعد قوله: وإن وجد الزاد والراحلة، ولو أسقط قوله
علم من تفسرينا السبيل باالستطاعة أن يف كالمه شبه استخدام؛ : األول": تنبيهان. صول إىل مكة يشبه التكرارالو

ألن السبيل يف األول الطريق املسلوك والسبيل الثاين مبعىن االستطاعة اليت هي أخص من ذلك، وهبذا التقرير 
: ووجب باستطاعة، بقوله: ترطة يف وجوبه حيث قاليستقيم كالم املصنف مع كالم خليل يف تفسري االستطاعة املش

والسبيل مجلة مستأنفة قصد هبا : بإمكان الوصول بال مشقة عظمت وأمن على نفس ومال إخل، ويكون قول املصنف
واالستطاعة املفهومة من استطاع الطريق املأمونة والزاد والقوة على الوصول مع : تفسري االستطاعة فكأنه قال

راكبا أو : يفهم من قوله: إمنا أطلنا يف ذلك لركاكة التركيب على من ليس له معرفة بالتراكيبالثاينصحة البدن، و
والبحر كالرب إال أن : راجال أن البحر كالرب؛ ألن الركوب شامل لركوب السفينة كما ذكرنا وهو كذلكقال خليل

ويفهم منه أيضا أن : من أركاهنا، لكميديغلب عطبه، وإال أن يكون يلزم على السفر فيه تضييع الصالة أو ركن 
املرأة كالرجل لعموم من استطاع إال أن يكون احملل بعيدا فيلزم احلج الرجل دون املرأة، كما ال يلزمها يف سفر 

للبحر إال أن ختص مبكان فيلزمها، وعلى كل حال ال بد يف سفرها من حمرم أو زوج أو رفقة مأمونة، فإهنا تقوم مقام 
وقع خالف فيمن غصب ماال وحج به، ": فائدة " الزوج عند تعذرمها، لكن يف حج الفرض دون النفل احملرم أو

فعند مالك والشافعي يسقط لصحته به، وعند أمحد ال يسقط لبطالنه عنده واهللا أعلموملا فرغ من الكالم على من 
  جيب عليه احلج، وهو املستطيع وبني االستطاعة، شرع يف

ن قد تقرر أن من أراد الشروع يف شيء ينبغي له أن يعرف أركانه قبل الشروع يف صفته، وحنن بيان صفة احلج، لك
اإلحرام وطواف اإلفاضة والسعي بني الصفا واملروة والوقوف : اعلم أن أركان احلج أربعة: نبني املطلوب فنقول

ال يفوت احلج بفواهتما بل يأيت اإلحرام والوقوف، وأما الطواف والسعي ف: بعرفةويفوت احلج بفوات اثنني ومها
هبما ولو فات العام، وحقيقة اإلحرام يف اللغة الدخول يف احلرم أو يف حرمة احلج أو الصالة، وشرعا قال خليل يف 

هو الدخول بالنية يف أحد النسكني مع قول أو فعل متعلقني به، فالقول كالتلبية والفعل كالتوجه إىل : مناسكه
صفة حكمية توجب ملوصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا وإلقاء الشعث والطيب، : ةالطريق، وقال ابن عرف

القادم من أفقه إىل احلج أو ": وإمنا يؤمر: "ولبس الذكر املخيط واحمليط والصيد لغري ضرورة وال يبطل مبا مينعه فقال
إحرامه قبله وإن كان يصح، وحيرم  املعروف لبلده الذي قدم منه اآليت بيانه، ويكره": أن حيرم من امليقات"العمرة 

عليه جماوزة امليقات بال إحرام، وجيب عليه الرجوع ليحرم من امليقات وال دم عليه؛ ألن برجوعه قبل إحرامه يف 
احلرم نزل منزلة من أحرم من امليقات ابتداء، وأما لو أحرم يف احلرم لوجب عليه الدم ولو رجع إىل امليقات بعد 



ب الرجوع على من جاوز امليقات حاال أن ال خياف فوات احلج أو رفقته برجوعه، وإال أحرم اإلحرام، وحمل وجو
من احلرم ومضى يف احلرم ويلزمه الدم، وإمنا حرم جماوزة امليقات بال إحرام؛ ألن اجلواز من خصوصياته عليه الصالة 

ضر واحلطابني، واخلارج من مكة رافضا والسالم، واستثىن العلماء املترددين على مكة كاملتسببني بالفواكه واخل
سكناها ويرجع هلا حلاجة نسيها وخرج منها سريعا، وكذا من خرج منها إىل حمل قريب ورجع منه قبل أن يقيم زمنا 

مل يبني املصنف إال مكان اإلحرام وسكت عن زمانه، وحنن نبينه ": تنبيه " كثريا فال إحرام على واحد من هؤالء
اعلم أن وقت اإلحرام باحلج الذي يكره تقدمه عليه شوال إىل طلوع فجر يوم النحر، وهذا ال : أكمل بيان فنقول

خيتلف باختالف أهل اآلفاق خبالف ميقاته املكاين، فإن خالف وأحرم قبل شوال كره وانعقد، كما يكره إيقاعه قبل 
النحر أو يوم عرفة، إال من كان حمرما حبج مكانه اآليت يف كالمه، وأما إحرامه بالعمرة فوقته الزمن كله ولو يف يوم 

أو عمرة فال يصح إحرامه هبا إال بعد حتليل احلج أو بعد فراغ العمرة كما سنوضحه عند الكالم عليها، ومل يبني 
  .املصنف أيضا إال مكان إحرام القادم، ومل يبني مكان إحرام املقيم مبكة وحمله املسجد احلرام

م مكة وندب املسجد ولو كان املقيم من غري أهلها، ومثل املقيم هبا من قرب منها ومكانه له للمقي: قال خليل
كاملنوي واملزدلفي وكل من منزله يف احلرم، وأما لو أراد املقيم اإلحرام بالعمرة أو باحلج والعمرة فيخرج إىل 

مبساجد عائشة، وتطلق عليه العامة وهلا وللقرآن احلل واجلعرانة أوىل، مث التنعيم وهو املعروف اليوم : احللقال خليل
مصر وأهل "أهل ": وميقات أهل الشام و: "العمرةوملا كان ميقات أهل اآلفاق املكاين خمتلفا باختالفهم بينه بقوله

بضم اجليم وإسكان احلاء املهملة وبالفاء ": اجلحفة"ومن خلفهم من أهل األندلس وأهل الروم والتكرور " املغرب
واملدينة على مخس مراحل من مكة ومثان من املدينة، مسيت بذلك؛ ألن السيل أجحفها، فيجب  قرية خربت بني مكة

املشرفة ": باملدينة"أي أهل الشام ومصر واملغرب ومن معهم ": فإن مروا. "عليهم أن حيرموا منها حيث مروا هبا
اهللا عليه وسلم أحرم منها، وإمنا ؛ ألنه صلى ":من ذي احلليفة"وهو ": فاألفضل هلم أن حيرموا من ميقات أهلها"

ندب اإلحرام يف حق هؤالء ومل جيب عليهم؛ ألن ميقاهتم أمامهم، وهلذا لو أرادوا أن يذهبوا إىل مكة من طريق آخر 
حبيث ال ميرون على ميقاهتم وال حيازونه لوجب عليهم اإلحرام من ذي احلليفة كما جيب يف حق غريهم كما يأيت يف 

ليفة بضم احلاء املهملة وفتح الالم والفاء تصغري حلفة وهو يف األصل اسم ماء لبين جشم باجليم كالم املصنف، واحل
والشني املعجمة، وهذا امليقات أبعد املواقيت من مكة؛ ألنه على عشر أو تسع مراحل من مكة، ومن املدينة على 

ا بئر تسميها العوام بئر علي، وهلذا سبعة أو ستة أو أربعة أميال، ويسمى مسجدها مسجد الشجرة وقد خرب، وهب
امليقات خصوصية على غريه؛ ألن احملرم منه حيرم من حرم وحيل يف حرم، ففيه شرف االبتداء واالنتهاء، وأيضا هو 

بكسر ": ذات عرق"وفارس وخراسان واملشرق ومن وراءهم " وميقات أهل العراق. "ميقاته صلى اهللا عليه وسلم
بادية كان قرية وخربت على مرحلتني من مكة، يقال إن بناءها حتول إىل جهة الكعبة فيتحرى العني املهملة موضع بال

مريد اإلحرام مكان القرية القدمية وحيرم منه، ألن هذه املواقيت معتربة بأنفسهما ال بأمسائها، فلو حتولت البلد أو 
": أهل اليمن"ميقات ": و. "ق املقابر القدميةومن عالمات ذات عر: قال الشافعي. تغري امسها فاملعترب احملل األصلي

بفتح املثناة التحتية والالم األوىل والثانية وامليم بينهما ساكنة وآخره ميم جبل من جبال هتامة على ": يلملم"واهلند 
بفتح القاف وسكون الراء يقال له قرن ": قرن"اليمن وجند واحلجاز " أهل جند"ميقات ": و. "مرحلتني من مكة

  نازل ال قرنامل



: الثعالب، وعن اخلليل أنه يقال له قرن املنازل والثعالب وهو جبل صغري منقطع عن اجلبال، قال خليل يف التوضيح
إنه أقرب املواقيت ملكة؛ ألنه على مرحلتني منها، وأويس القرين ليس منسوبا إليه وإمنا هو منسوب إىل قبيلة قرن 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه، والدليل على حتديد تلك املواقيت ما يف  بفتح الراء بطن من مراد كما قاله عمر
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة، : "الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

 أهلهن هن هلن وملن أتى عليهن من غري: وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، وقال
ملن أراد احلج، وأما العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ اإلحرام حىت أهل مكة من مكة يف احلج، وأما 

ألنه "هذا التحديد من معجزاته صلى اهللا عليه وسلم : قال صاحب اإلكمال١" العمرة فيخرج حيرم هبا من احلل
علمه بالوحي يف فتح املدائن واألقطار : ول ابن بزيزة، وحنوه ق"حدد املواقيت ألهل العراق قبل أن يفتح البالد

ألمته، واملذهب أنه حتديد كما قال القرايف، والبن حبيب تقريب، ويروى أن احلجر األسود كان له نور يف أول 
أمره يصل آخره هلذه احلدود، فمنع الشارع جماوزهتا املريد احلج بال إحرام تعظيما لتلك اآليات، وملا قدم أن حنو 

ومن مر من : "املصري والشامي إذا مر باملدينة يندب له اإلحرام من ذي احلليفة وكان غريهم جيب عليه قال
فواجب عليه أن حيرم من ذي "املشرفة ": باملدينة"اجلماعة أعين أهل العراق وأهل اليمن وأهل جند ": هؤالء
خبالف حنو املصري إذا مر عليه ": له"بالتنوين ": تإذ ال يتعداه إىل ميقا: "وعلل وجوب اإلحرام منه بقوله": احلليفة

مل يبني املصنف حمل إحرام من : األول ": تنبيهات . " يصري ميقاته أمامه، فلذا ندب له اإلحرام منه ومل جيب عليه
 مسكنه بني تلك املواقيت ومكة، واحلكم فيه أنه حيرم من منزله، ويندب له اإلحرام من األبعد ملكة من منزله أو

املسجد، وحيرم عليه تأخري اإلحرام عن منزله، كما حيرم على أهل املواقيت تأخري اإلحرام عن املواقيت، ويلزم من 
أخر اإلحرام حىت جاوز منزله وأحرم منه الدم، كما يلزم من جاوز امليقات حالال وأحرم منه، وكل من سار من 

وحيث حاذى : ته امليقات املعدلة ولو مر يف البحرقال خليلطريق غري املوصلة للميقات جيب عليه اإلحرام عند حماذا
  واحدا أو مر ولو ببحر، أي جيب عليه اإلحرام حينئذ إال ملصري

  ـــــــ
، ومسلم كتاب احلج، "١٥٢٢"أخرجه البخاري، كتاب احلج، باب مواقيت احلج والعمرة، حديث : صحيح ١

  ".٢٦٥٣"، والنسائي، حديث "١٧٣٧"حديث  وأبو داود،" ١١٨١"باب مواقيت احلج والعمرة، حديث 

يستحب ملريد اإلحرام من ميقاته أن يبادر باإلحرام منه، كما يستحب تقدمي : مير باحلليفة فهو أوىل وإن حلائضالثاين 
العبادة يف أول وقتها، ويستحب له أيضا إزالة شعثه كتقليم أظافره، وإزالة أدرانه وشعر ما عدا رأسه فاألفضل 

تلبيده بصمغ أو غاسول ليلتصق بعضه ببعض؛ ألنه حيرم عليه زمن اإلحرام ستره بأي ساتر ولو غري خميط أو إبقاؤه و
خميط، ويستحب له أيضا ترك التلفظ عن اإلحرام بل يقتصر على النية، كما يكره له التلفظ بنويت يف الصالة أو 

؛ ألن مراعاة اخلالف مندوبةوملا بني مكان الصوم إال أن يكون موسوسا أو يقصد مراعاة اخلالف فال حرج عليه
سيأيت معىن حيرم أي ينوي ما ": وحيرم احلاج أو املعتمر"اإلحرام وبينا زمانه شرع اآلن يف صفته وذكر سنته بقوله 

أنه يسن ملن أراد أن حيرم حبج أو عمرة أن يوقع إحرامه : واملعىن": بإثر صالة فريضة أو نافلة"أراد من حج أو عمرة 
ب صالة ركعتني، وإن أحرم عقب صالة فريضة حصلت السنة، وإن كان األفضل إيقاعه عقب صالة ختصه عق

خالفا لظاهر ختيري املصنف، فلو كان الوقت ال يصلى فيه أخر اإلحرام إال أن خياف فوات أصحابه أو ضائقة الوقت 
السالم، بل حىت يستوي على راحلته إن حيرم بإثر صالة ليس على ظاهره من إحرامه بعد : أحرم بغري صالة، وقوله

يقوهلا مرة بعد أخرى ": يقول لبيك اللهم لبيك لبيك"كان له راحلة يركبها، أو حىت يشرع يف مشيه حالة كونه 



ومعىن لبيك أجبتك يا اهللا إجابة بعد إجابة، أو الزمت اإلقامة على طاعتك، من ألب ": ال شريك لك لبيك"اللهم 
قام به، ولفظها مصدر كبقية أخواهتا، وهي مثناة لفظا ومعناها التكثري ال خصوص االثنني نظري باملكان إذا لزمه وأ

ويداه مبعىن نعمه مبسوطتان إذ نعمه ال حتصى، والبصر ال ] ٤: امللك[} ثُمَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتْينِ{: كرتني يف آية
اسم مفرد مقصور قلبت ألفه باإلضافة للضمري كألف  إن أصله لىب: يرجع كليال من كرتني، خالفا ليونس يف قوله

أن "لدا وعلى يف لديه وعليه، ورد عليه بقلب ألفه عند اإلضافة للظاهر كما لىب يدي مسور خبالف ألف لدا وعلى 
بفتح مهزة أن على التعليل، ويروى بالكسر؛ ألنه ثناء وإخبار، فهو استئناف عاريا عن التعليل إشارة إىل ": احلمد
إن الفتح رواية العامة؛ ألنه يلزم عليه أن : تحقاق احلمد على كل حال وهو اختيار اجلمهور، حىت قال اخلطايباس

بنصب ": والنعمة لك. "احلمد إمنا هو خلصوص هذا البيت، والواقع أن الباري سبحانه يستحق احلمد حىت لذاته
ومقابل املشهور جواز الرفع على االبتداء وخربه لفظ النعمة على املشهور لعطفه على منصوب أن قبل االستكمال، 

  لك، وخرب أن حمذوف دل عليه ما بعده، ومعىن

النعمة لك أهنا منسوبة لك؛ ألنك املنعم على احلقيقة وإن وصلت لنا من يد غريك؛ ألنك اخلالق والعبد كاسب، وال 
جوحية الرفع بالعطف على حمل اسم بالنصب وجيوز مبر": وامللك. "يلزم من الكسب اخللق على مذهب أهل السنة

أن اخللق والتصرف التام يف : وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمال واملعىن: أنقال يف اخلالصة
أي فيه، وهذه تلبية ": ال شريك لك: "وامللك يبتدئ بقوله: مجيع الكائنات لك، واختار بعضهم الوقف على قوله

واجبة وهو الذي رجحه شراح : وهي من سنن اإلحرام كما جرى عليه خليل، وقيل الرسول عليه الصالة والسالم
املختصر للزوم الدم بتركها أو اإلحرام مع الطول؛ ألن تركها أوله مع الطول ينزل منزلة تركها مجلة، وال يقال على 

طرد هذا اجلواب يف لزوم هي سنة شهر القول بوجوهبا، وي: كيف يلزم الدم بترك السنة؟؛ ألنا نقول: القول األول
االقتصار عليها : الدم ملن ترك سنة املشي يف الطواف مع القدرة، ويستحب االقتصار على ما ذكر لقول مالك

أفضل، وعنه كراهة الزيادة وعنه اإلباحة، وسببها أن إبراهيم عليه السالم ملا أمره اهللا ببناء البيت فبناه فلما أمته أمره 
إنه صعد : عليك النداء وعلينا البالغ، فقيل: يا رب وأين يبلغ صويت؟ فقال: اس باحلج، فقالاهللا أن ينادي يف الن
أيها الناس إن اهللا بىن بيتا فحجوه، فكانوا جييبون من مشارق األرض : على جبل أيب قبيس فنادى: على املقام، وقيل

رة، ومن أجابه أكثر فإنه حيج على عدد ما ومغارهبا، ومن بطون النساء وأصالب الرجال، فمن أجابه مرة فإنه حيج م
ما أراد من حج أو "مريد اإلحرام ": وينوي: "وحيرم احلاج أو املعتمر بقوله: أجاب مث بني معىن قوله فيما سبق

؛ ألن اإلحرام هو الدخول بالنية يف أحد النسكني مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل كالتوجه، وهذا هو "عمرة
وإمنا ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه وال دم وإن جبماع : خالف فيه، واقتصر عليه خليل حيث قال اإلحرام الذي ال

مع قول أو فعل تعلقا به، وأما النية بدون القول والفعل ففي انعقاده هبا خالف واملشهور انعقاده؛ ألنه ظاهر املدونة، 
لغسل املتصل باإلحرام ولو من احلائض والصغري واهليئة ا: إنه نصهاوملا كان ملطلق اإلحرام مخس سنن: بل قال املواق

املطلوبة بعد التجرد ممن حيرم من لبس اإلزار والرداء والنعلني املعروفني باحلدوة كنعال التكرور ال ما سريه عريض 
د ما كالتاسومة، وهذه السنة خاصة بالرجل؛ ألن املرأة ال تتجرد عند إحرامها بل تكف وجهها وكفيها فقط، وتقلي
معه من اهلدايا وإشعاره إن كان مما يشعر وإيقاعه عقب صالة ويندب كوهنا نفال والتلبية املتصلة به، ويكفي يف 

  أدائها ولو على وجوهبا



وهو ": عند اإلحرام قبل أن حيرم"مريد اإلحرام على جهة السنية ": ويؤمر أن يغتسل: "املرة، وأشار إىل بعضها بقوله
كل أحد كما قدمنا ويتدلك فيه؛ ألنه مل حيرم وهو للنظافة، ولذا يطلب من حنو النفساء ولو  سنة لكل إحرام يف حق

فقد املاء أو القدرة على استعماله ال يتيمم، وليس على تاركه كباقي االغتساالت دم، والدليل على طلبه من حنو 
اهللا تعاىل للرسول عليه الصالة  النفساء ما يف املوطإ أن أمساء بنت عميس حني ولدت ذكر ذلك أبو بكر رمحه

تغتسل : وإذا جهلت احلائض أو النفساء الغسل حني أحرمت فقال مالك ١" مرها فلتغتسل مث لتهل: "والسالم فقال
إذا علمت وكذا غريمها، ويستحب عند غسله كما تقدم تقليم أظفاره وحلق عانته ووقص شاربه خبالف شعر رأسه 

يتجرد من خميط "مريد اإلحرام وإن كان مكلفا وعلى وليه إن كان صغريا أن  جيب على": و. "فاألفضل إبقاؤه
التجرد : أربعة أشياء تفعل عند امليقات: ومن حميطها وإن بعضو أو نسج أو زر أو عقد، لقول عبد احلق": الثياب

  ل التكرورأوال من خميط الثياب، مث الغسل، مث الصالة، مث اإلحرام ويلبس اإلزار يف وسطه ونعلني كنعا
وملا كانت اغتساالت احلج ثالثة آكدها الغسل عند اإلحرام؛ ألنه سنة يف حق كل أحد وقد تقدم، والغسل لعرفة 

أن يغتسل لدخول "أي للمحرم ولو بعمرة ": ويستحب له: "وسيأيت يف كالمه، والغسل لدخول مكة أشار إليه بقوله
ة للطواف، فلذا ال يطلب من حنو حائض ملنعها من دخول إن كان ممن خياطب بالصالة؛ ألنه يف احلقيق": مكة

املسجد، وال يتدلك يف هذا الغسل، ويستحب فعله بذي طوى مثلث الطاء وهو مقصور، وهو واد من أودية مكة 
ولدخول غري حائض مكة بذي طوىقال : ال يقصر املسافر حىت جياوزه فهو من أرباضها كما قال األصمعيقال خليل

قال وبطوى حبرف العطف ألفاد أنه مستحب ثان ملا ورد عن ابن عمر رضي اهللا عنه كان إذا دخل  ولو: األجهوري
أدىن احلرم أمسك عن التلبية مث يبيت بذي طوى فإذا صلى الصبح اغتسل، ومن مل يأت على ذي طوى اغتسل من 

: ولو نوافلقال خليل" الصلواتيليب دبر "أي يستمر ": ال يزال"إذا شرع يف التلبية فإنه ": و"مقدار ما بينهما
وعند مالقاة . "أي جبل ويف بطون األودية": كل شرف"طلوع ": وعند. "وجددت بتغري حال وخلف صالة

  مجع رفقة بضم الراء ونقل كسرها أي اجلماعة، مسوا": الرفاق
  ـــــــ

  ".٧٠٠"، حديث "١/٣٢٢"أخرجه مالك يف املوطأ  ١

تفق بعضهم ببعض، وعند القيام من النوم، وعند مساع تلبية الغري، وحكم كل بذلك؛ ألهنم يترافقون يف الرب وير
ذلك الندب، وقيل السنية، ويفهم من كالم املصنف كغريه أن طلب جتديد التلبية إمنا هو يف حق الذاهب حمرما، 

إلحرام، وقال ال يليب؛ ألن هذا السعي ليس من سعي ا: وأما لو نسي حاجة ورجع إليها فقال مالك رضي اهللا عنه
دعاء : وال يرد املليب سالما حىت يفرغ، خالفا للشافعي ونظريه عندنا املؤذن، وليس يف التلبية: مالك رضي اهللا عنه

وال صالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه مل يفعل عليه الصالة والسالم يف تلبيته شيئا من ذلك، وأمر املناسك 
؛ ألن هذا "أنه عليه الصالة والسالم كان إذا فرغ من تلبيته سأل اهللا الرضوان واجلنة" :اتباع، وهذا ال ينايف ما ورد

أي احملرم ال ": وليس عليه: "بعد قطع التلبية، وملا كان يتوهم من طلب التلبية على الوجه السابق مالزمتها قال
لك ملا يلزم على مالزمتها من املاللة، بل أي بالتلبية بل يكره ذ": بذلك"أي املالزمة " كثرة اإلحلاح"وجوبا وال ندبا

املستحب التوسط يف التلبية حبيث ال يكثر حىت يلحقه الضجر، وال يترك زمنا طويال حىت تفوته الشعرية، كما يندب 
له التوسط يف تصويته هبا، فال يبالغ يف رفعه وال يف خفضه، وهذا يف حق الرجل يف غري املسجد؛ ألنه ال جيوز رفع 

يه إال املسجد احلرام ومسجد مىن؛ ألهنما بنيا للحج، وقيل لألمن فيهما من الرياء، وأما املرأة فتسمع الصوت ف
عليه الصالة والسالم قال لعائشة . نفسها بالتلبية؛ ألن صوهتا عورة، وتطلب التلبية حىت من اجلنب واحلائض؛ ألنه



مث شرع بيان أماكن تترك فيها ١"  تطويف بالبيتافعلي ما يفعله احلاج غري أنك ال: "رضي اهللا عنها حني حاضت
": عن التلبية حىت يطوف ويسعى"أي كف ندبا ": مكة أمسك"احملرم حبج مفردا أو قارنا ": فإذا دخل: "التلبية بقوله

وظاهر كالم املصنف أنه يقطع التلبية مبجرد دخول مكة وهو ما شهره ابن بشري، ومقابله ال يقطعها حىت يبتدئ 
وهل ملكة أو للطواف خالف؟ وأمنا ندب قطع التلبية : وهو مذهب املدونة، وإىل هذين اإلشارة بقول خليل الطواف

للطواف والسعي لطلب الدعاء واالبتهال والتضرع يف حال فعلهما، فيكره االشتغال يف فعلهما بغري ذلك، على أن 
ا احملرم باحلج لالحتراز عن احملرم بالعمرة فقط، وقيدن" والصالة ال تلبية فيها: "٢الطواف كالصالة كما يف احلديث
  سواء أحرم هبا مع التمكن من احلج

  ـــــــ
ومسلم، كتاب احلج، " ٢٩٤"أخرجه البخاري، كتاب احليض، باب كيف كان بدء احليض، حديث : صحيح ١

ئي، حديث ، والنسا"١٧٨٢"وأبو داود، حديث " ١٢١١"بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج، حديث 
" ٣/٤١٤"أخرجه أمحد : صحيح ٢"٢٤١٥٥"حديث " ٦/٣٩"، وأمحد "٢٩٦٣"، وابن ماجه حديث "٢٩٠"

  ".١/١٥٤اإلرواء : "وانظر" ١٥٤٦١"حديث 

ومعتمر امليقات وفائت احلج للحرم، : أو أحرم هبا لفوات احلج، فإنه إمنا يليب حلرم مكة، وإليه أشار خليل بقوله
ل املراد به مكة، واعلم أن حمرم مكة يليب باملسجد يف ابتداء أمره وينتهي إىل رواح مصلى وليس املراد به املسجد ب

عرفة كاحملرم من امليقات، وأما املعتمر من امليقات سواء أدرك احلج أو فاته وحتلل بفعل عمرة فإنه يليب إىل البيوت، 
يعاودها حىت يرمي مجرة العقبة كما قاله يف وأما احملرم باحلج من عرفة فإنه يليب حىت يصل إىل حمل الوقوف مث 

حىت تزول الشمس "أي التلبية أي يأيت هبا ": مث يعاودها: "اجلالب، ويدل على أن كالم املصنف يف احملرم باحلج قوله
وعاودها بعد سعي لرواح مصلى عرفة، وأما املعتمر : وإىل هذا أشار خليل بقوله": من يوم عرفة ويروح إىل مصالها

والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا؛ : تأتى ذلك فيه النقضاء عمرته بتمام سعيها، وال يشكل على هذا قوله فيما يأيتفال ي
ألن املراد من جهة األركان، ويدل عليه لفظ يفعل والتلبية قول، وما ذكره املصنف من استمرار التلبية إىل حصول 

إليه مالك، وقد انتهت التلبية للحج؛ ألنه ال تلبية بعد  الزوال والرواح إىل املصلى هو خمتار ابن القاسم ورجع
الرواح إىل املصلى حىت تكره اإلجابة بالتلبية عند النداء؛ ألنه من فعل األعاجم، وأما إجابة الصحابة للنيب صلى اهللا 

مليقات أو مل يعاودها أن الكالم فيمن كان حمرما باحلج، أما من ا: عليه وسلم فمن خصائصه، وأشعر قول املصنف
من مكة فهذا يليب إىل مصلى عرفة وال يعاودها بعد ذلك، وسكت عن حكم احملرم باحلج من عرفة واحلكم فيه كما 
تقدم يليب حىت يصل إىل حمل الوقوف إن أحرم قبله، مث يعاودها حىت يرمي مجرة العقبة كما قدمنا عن اجلالبثم شرع 

أن يدخل "لكل مريد حج أو عمرة ": ويستحب: "ج منها منه بقولهيف بيان الباب الذي يندب دخوهلا منه واخلرو
اليت بأعلى "أي الطريق ": الثنية"بالفتح واملد مع الصرف وعدمه وكداء هي ": من كداء"هنارا وأن يدخلها ": مكة
ميع ويسموهنا اليوم باب املعلى، وال فرق بني كون الداخل أتى من طريق املدينة أو غريها، بل يستحب جل": مكة

أهل اآلفاق اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة بعده، وهذا هو املشهور كما قاله الفاكهاين، ولعل السر يف 
من أن نسبة باب البيت إليه كنسبة وجه اإلنسان إليه، : دخول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم من هذا احملل ملا قيل

ل من جهة وجوههم ال من ظهورهم، وأيضا هذا املوضع دعا فيه إبراهيم وأماثل الناس إمنا يقصدون بالبناء للمجهو
} َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ َيأُْتوكَ رِجَاالً{: عليه الصالة والسالم ربه أن جيعل أفئدة من الناس هتوي إليهم فقيل له

  وإذا. "يأتوك ومل يقل يأتوين: اآلية، أال ترى أنه قال] ٢٧: احلج[



بضم الكاف والقصر مع التنوين ولعله للرواية، والدال مهملة ": خرج من كدى"أراد اخلروج من مكة  أي": خرج
مع مفتوح الكاف ومضمومها وهي الثنية اليت بأسفل مكة، ويعرف هذا احملل اليوم بباب شبيكة وهو باب بين سهم، 

ويف ذلك مناسبة حسنة باب الدخول : ءواخلروج منه حكمه الندب اقتداء به صلى اهللا عليه وسلمقال بعض العلما
وإن مل . "كداء املفتوح الكاف، وباب اخلروج كدى املضموم الكاف؛ ألن املناسب للداخل الفتح وللخارج الضم

أي ال إمث عليه وال دم وهذا من " يف الوجهني فال حرج عليه"ما ندب له يف الدخول واخلروج بل خالف ": يفعل
ملا فرغ من بيان ما يستحب دخول مكة منه من األبواب أو اخلروج شرع يف بيان ندب باب التصريح مبا ال يتومهو

أي اإلمام مالك ولعله مل ": قال: "املسارعة إىل دخول مسجدها وبيان ما يستحب الدخول منه من أبوابه بقوله
 يقدم عليه إال ما ال بد سريعا وال": مكة فليدخل املسجد احلرام"احملرم حبج أو عمرة ": فإذا دخل"يظهره للعلم به 

منه كأكل خفيف أو حط رحله؛ ألنه املقصود بالذات، فالتأخر عنه إساءة أدب، وملا كان له أبواب عدة بني ما 
أي الذي دخل مكة حمرما حبج أو عمرة املسجد ": أن يدخل"أي مستحب ": ومستحسن: "يندب الدخول منه بقوله

ف اليوم بباب السالم لدخوله صلى اهللا عليه وسلم منه، وإذا خرج منه وهو املعرو": من باب بين شيبة. "احلرام
فيستحب اخلروج من باب بين سهم، وجرى خالف يف استحباب رفع اليدين عند رؤية البيت فاستحبه ابن حبيب 

ودخول مكة هنارا والبيت من كداء باملد والفتح : ونفاه مالك، وإىل مجيع ذلك قال خليل عاطفا على املندوب
واملسجد من باب بين شيبة وخروجه من كدى بضم الكاف والقصروملا كانت حتية مسجد مكة الطواف بني ما 

مبجرد دخول ": احلجر األسود"أي يقبل على جهة السنية ": فيستلم: "يفعله مريد الطواف قبل الشروع فيه بقوله
ما تقبيله يف غري الشوط األول فمندوب على ذلك ويف جواز التصويت وكراهته قوالن، وأ": بفيه إن قدر"املسجد 

وال بأس بتقبيله بغري طواف، لكن ليس ذلك من شأن الناس، ونصوا هنا على كراهة تقبيل املصحف واخلبز، كما 
يكره امتهانه أي اخلبز على املعتمد، والدليل على طلب تقبيل احلجر ما يف الصحيحني أن عمر رمحه اهللا تعاىل جاء 

إين أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : "فقبله وقالإىل احلجر األسود 
  ، ويقال إن عليا رضي اهللا١"وسلم يقبلك ما قبلتك

  ـــــــ
ومسلم، كتاب احلج، " ١٥٩٧"أخرجه البخاري، كتاب احلج، باب ما ذكر يف احلجر األسود، حديث : صحيح ١

  ".١٢٧٠"األسود يف الطوائف، حديث باب استحباب تقبيل احلجر 

بل يضر وينفع؛ ألن اهللا تعاىل ملا أخذ العهد على بين آدم كتب بذلك كتابا فألقمه احلجر األسود فهو : عنه قال
مث وضعها "أي على احلجر ": وضع يده عليه"بأن مل يقدر على تقبيل احلجر بفمه ": وإال. "يشهد يوم القيامة ملن قبله

على املشهور، فإن مل يقدر على وضع يده عليه فإنه ميسه بعود مث يضعه على فيه من غري ": تقبيل على فيه من غري
تقبيل، فإن مل يقدر على شيء مما ذكر كرب فقط، وهذا الترتيب ال بد منه، فال يكفي العود مع إمكان اليد وال وضع 

ز عن مجيع ما ذكر، وفهم من التعبري بوضع يده أنه اليد مع إمكان التقبيل، وعلم مما ذكرنا أنه ال يكرب إال عند العج
احلال ": يطوف و"بعد الفراغ من تقبيل احلجر " مث. "ال يضع خده كما يفعله بعض العوام بل نقل عن مالك كراهته

أي أشواط للرجال والنساء، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم؛ ألنه ليس ": البيت على يساره سبعة أطواف"أن 
  :قبل عرفة إال طواف القدوم وهو واجب فينجرب بالدم، ووجوبه بثالثة شروطللحج طواف 

أحدها أن يكون أحرم من احلل إما وجوبا كاآلفاقي القادم حمرما حبج أو ندبا كاملقيم الذي معه نفس وخرج وأحرم 
رام من احلل بأن من احلل، وسواء أحرم من احلج مفردا أو قارنا، وكذا احملرم من احلرم إن كان جيب عليه اإلح



جاوز امليقات حالال مقتحما للنهي، فمعىن إن أحرم من احلل إن طولب باإلحرام من احلل أحرم منه أو من 
أن ال يردف احلج : أن ال يراهق، وأما لو ضاق عليه الوقت وخاف فوات عرفة فإنه يسقط عنهثالثها : احلرموثانيها 

وم عليه ويؤخر سعيه حىت يطوف لإلفاضة، ألن السعي إمنا يقدم على على العمرة يف احلرم، فإن أردف حبرم فال قد
أسقط املصنف معظم ": تنبيه " عرفة إن طاف للقدوم، وال دم عليه يف ترك طواف القدوم عند املراهقة أو اإلرداف

ث من الطهارة من احلدث واخلبث وستر العورة، فلو طاف حمدثا ولو عجزا أو نسيانا أو أحد: شروط الطواف وهي
الطواف حول البيت : "حال طوافه ابتدأه ويرجع له ولو من بلده إن كان الطواف ركنا لقوله عليه الصالة والسالم

وجعل البيت عن يساره، وهذا الشرط يعلم " مثل الصالة إال أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فال يتكلم إال خبري
ه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره مل يصح، ويرجع له ولو من من كالم املصنف، فلو طاف وجعل البيت على جهة ميين

بلده إن كان ركنيا، وخروج كل البدن عن الشاذروان وهو البناء احملدودب يف جدار البيت، وخروج كل البدن 
عن ستة أذرع من احلجر، فلو مل يترك الستة أذرع من احلجر بل طاف فيها مل يصح طوافه ملا قيل من أهنا من البيت، 

  أن يكون داخل املسجد، وأنو

تكون األشواط متوالية، فلو فرقها مل يصح طوافه، إال أن يكون التفريق يسريا أو لعذر ويستمر على طهارته فال 
يضر، وأما لو نسي شوطا فإن ذكره بالقرب مع بقاء طهارته عاد إليه كما يبين يف الصالة مع القرب، وإن تباعد 

فرق لصالة على جنازة أو لطلب نفقة ضاعت، فإن كان طلبها يف املسجد أو  بطل كما تبطل الصالة، وأما لو
كانت اجلنازة متعينة وخيشى تغريها فإنه يبين كما يبين عند قطعه لفريضة يلزمه الدخول فيها مع اإلمام، أو لرعاف 

بعة، فإن نقص بىن أو لغسل جناسة علم هبا يف صالته أو سقطت عليه حيث مل حيصل طول، وأن تكون األشواط س
منها شوط أو بعضه ولو شكا من الطواف الركين رجع له، وأما لو زاد عليها فإن كانت الزيادة سهوا فال تبطله إال 

قاله بعض شيوخ شيوخنا، ويل فيه . إن بلغت مثله، وأما عمدا فيبطل ولو بزيادة شوط وهو املشهور؛ ألنه كالصالة
ة، وحرر املسألة وبىن على األقل عند الشك إال املستنكح كالصالة، ويقبل حبث ويظهر يل عدم البطالن بيسري الزياد

إخبار الغري بالكمال ولو واحدا حيث كان عدال، وينبغي للطائف أن حيتاط عند ابتدائه الطواف، بأن يقف قبل 
جر مل يعتد الركن بقليل حيث يصري احلجر األسود عن ميني موقفه ليستوعب مجلته بذلك؛ ألنه إن مل يستوعب احل

ابتداء الطواف ": فائدة " بالشوط األول فلينتبه لذلك، وقلنا معظم؛ ألن بعض الشروط يؤخذ من كالمه كما بينا
" ثالثة"من احلجر األسود واجب جيرب بالدموبني صفة طواف من أحرم من الرجال من امليقات حبج أو عمرة بقوله 

لى املفعولية املطلقة عامله حمذوف تقديره خيب فيها خببا، أو منصوب ع": خببا"بالنصب على البدلية من سبعة و 
على احلال من فاعل يطوف؛ ألن املصدر املنكر جيوز نصبه على احلال أي خابا أي مسرعا فيها؛ ألن اخلبب وهو 

: خليلالرمل ما فوق املشي ودون اجلري بأن ميشي هازا ملنكبيه، وحكم اخلبب يف األشواط الثالثة األول السنيةقال 
ورمل رجل يف الثالثة األول، وإمنا يسن فيها يف حق من أحرم من امليقات حبج أو عمرة فرمل يف الثالثة األول من 

طواف القدوم ومن طواف العمرة، ولو كان الطائف صبيا أو مريضا ومحل على دابة أو رجل فريمل احلامل وحيرك 
الرمل بقدر الطاقة فال يكلف فوقها، وال دم على التارك له  الدابة كما حيركها ببطن حمسر، واملطلوب عند الزمحة

ولو مع القدرة، وقيدنا بالرجل؛ ألنه ال رمل على النساء يف طوافهن وال هرولة يف سعيهن، ولو كانت املرأة نائبة 
وإمنا  عن رجل وأحرمت عنه من امليقات، كما أن الرجل النائب عن املرأة ال يرمل، وأما من مل حيرم من امليقات

  فإنه يستحب له: أحرم حبج أو عمرة من اجلعرانة أو من التنعيم



الرمل يف األشواط الثالثة األول من طواف اإلفاضة ملن مل يطف للقدوم ولو تركه عمدا، وأما من طاف للقدوم فال 
ل عاطفا على قال خلي. يرمل يف إفاضته ولو ترك الرمل يف طواف القدوم، وأما طواف التطوع فيكره الرمل فيهما

ورمل حمرم من كالتنعيم أو باإلفاضة ملراهق ال تطوع ووداع، فتلخص أنه تارة يكون سنة، وتارة يكون : ما يندب
أي من غري خبب، والدليل ": مشيا"بالنصب لعطفه على ثالثة ": مث أربعة. "مندوبا، وتارة يكون مكروها وقد بيناها

ه صلى اهللا عليه وسلم رمل من احلجر األسود حىت انتهى إليه ثالثة من أن: "على سنية الرمل ما ورد يف احلديث
إنه : قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه مكة فقال املشركون: "وورد يف حديث ابن عباس. ١"أشواط

شواط يقدم عليكم اليوم وقد أوهنتهم محى يثرب ولقوا منها شرا فأطلعه اهللا على ذلك، فأمرهم أن يرملوا يف األ
فزالت العلة وبقي احلكم  ٢"بل هم أقوى منا: الثالثة األول وأن ميشوا ما بني الركنني، فلما فعلوا ذلك قالت قريش

وهذه هي السنة األوىل من سنن الطواف؛ ألن له سننا ستة وثانيها املشي يف حق القادر، فإن طاف راكبا أو حمموال 
أن املشي واجب يف الطواف الواجب بدليل لزوم : ويف األجهوري. ملغري عذر ومل يعده حىت رجع إىل بلده لزمه د

الدم، وأما يف غري الواجب فسنة وال يلزم الدم يف تركه اختيارا، وعلل ذلك بأن السنة ال يلزم الدم بتركها، ولنا فيه 
عاء بال حد أو يسبح حبث، فإن من تتبع أفعال احلج جيد لزوم الدم يف ترك السنة يف بعض املواضع فتأملهوثالثها الد

وخامسها . ورابعها تقبيل احلجر األسود بفمه يف الشوط األول كما تقدم. أو يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم
وسادسها صالة الركعتني بعده بناء على سنية ركعيت . استالم أي ملس بغري الفم الركن اليماين يف الشوط األول

لطواف املشي وإال فدم لقادر مل يعده، وتقبيل حجر بفم أوله، وللزمحة ملس بيد ول: الطواف وأشار إليها خليل بقوله
ويف سنية : مث عود ووضعها على فيه وكرب، مث الدعاء بال حد ورمل رجل يف األشواط الثالثة األول، إىل أن قال

اخلالف يف والراجح الوجوب يف ركعيت الطواف الواجب، و: ركعيت الطواف أو وجوهبما خالفقال األجهوري
ــــــ   غريمها كما سنبينـه

" ١٢٦٢"أخرجه مسلم، كتاب احلج، باب استحباب الرمل يف الطواف والعمرة ويف الطواف، حديث : صحيح ١
أخرجه : صحيح ٢"٢٩٥٠"، ابن ماج، حديث "١٨٨٩"، وأبو داود، حديث "٤٨٢"والترمذي، حديث 

ومسلم، كتاب احلج، باب استحباب الرمل " ١٦٠٢"البخاري، كتاب احلج، باب كيف كان بدء الرمل، حديث 
  ".١٢٦٦"يف الطواف والعمرة ويف الطواف 

أي احلجر األسود على جهة ": الركن"أي يقبل الطائف مطلقا ": ويستلم: "وأشار إىل ما يستحب فيه بقوله
ن، وإال فيمسه بيده إن فيما تقدم بأن يقبله بفيه إن أمك": كلما مر به كما ذكرنا"االستحباب يف غري الشوط األول 

أمكن، مث يضعها على فيه من غري تقبيل، فإن مل يقدر فيمسه بعود ويضعه على فيه من غري تقبيل، فإن مل يقدر على 
فقط من غري إشارة إليه بيد أو غريها، فاحلاصل أنه ال يكرب إال عند العجز عن ": ويكرب. "شيء مما ذكر سقط عنه

كما ذكرنا يف الصفة ال يف احلكم : علم مما قررنا أن التشبيه يف قوله": تنبيه " دونةمجيع ما ذكر كما هو ظاهر امل
كما قدمنا من أن تقبيل احلجر يف الشوط األول سنة وفيما بعده مستحب، وملا كان التقبيل بالفم خمتصا باحلجر 

؛ ألن الفم ال يطلب وضعه إال ":هالركن اليماين بفي"أي ال يقبل ": وال يستلم: "األسود وغريه يلمس بغري الفم قال
مث يضعها على فيه من غري "ندبا يف غري الشوط األول ": بيده"يستلمه مبعىن يلمسه ": ولكن. "على احلجر األسود

فإن مل يستطع كرب ومضى، والركن اليماين هو الذي يتوسط بينه وبني احلجر ركنان، ومن مستحبات ": تقبيل
وملس اليماين بعد الشوط األول الدعاء بامللتزم بعد الفراغ من الطواف والدنو من  الطواف زيادة على تقبيل احلجر

علم مما قررنا شروط الطواف وسننه ومستحباته، ": تنبيه " البيت للرجال دون النساء، وامللتزم ما بني الركن والباب



لسجود على الركن، ومنها تقبيل منها الطواف مع خمالطة النساء، ومنها ا: ومل يتعرض ملكروهاته وتزيد على عشر
الركنني اللذين يليان احلجر األسود، ومنها كثرة الكالم، ومنها قراءة القرآن، ومنها إنشاد الشعر إال ما خف مما 

يشتمل على وعظ، ومنها الشرب لغري اضطرار، ومنها البيع والشراء، ومنها تغطية الرجل فمه وانتقاب املرأة، 
ويف بعضها : ومنها حسر املنكبني، ومنها الطواف عن الغري قبل فعله عن نفسه، ابن راشد ومنها الركوب لغري عذر،

مل يعلم : األول": تنبيهات":. "ركع عند املقام ركعتني"لقدومه بدليل سعيه بعده ": طوافه"أي فرغ ": فإذا مت"خالف
اعلم أن أهل املذهب : ذلك فنقولمن كالم املصنف حكم نية الركعتني وال حكم فعلهما عند املقام، وحنن نبني 

متفقون على عدم ركنيتهما، وإمنا اخلالف يف وجوهبما أو سنيتهما، واخلالف جار حىت يف ركعيت طواف املتطوع، 
ووجه وجوب ركعيت طواف التطوع على القول بوجوهبما تبعيتهما له وهو قد تعني إمتامه بالشروع فيه، ورجح 

  اجب واخلالف يف غريمها على السواء، وأما حكم فعلهما عند املقاماألجهوري وجوب ركعيت الطواف الو
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لقريواين: كتاب  بن أيب زيد ا ا لة  على رسا لدواين  كه ا لفوا   ا
لنفراوي: املؤلف  بن سامل ا غنيم  بن   أمحد 

فمندوب، واملراد باملقام احلجر الذي وقف عليه إبراهيم حني بىن البيت وغرقت قدماه فيه، أو حني أمره اهللا أن 
طلب اتصاهلما بالطواف لداللة الفاء على التعقيب، فإذا مت طوافه ركع أنه ي: أفهم قوله: يؤذن للناس باحلجالثاين 

فلو انتقضت طهارته بعد الطواف وقبل صالة الركعتني تطهر وأعاد الطواف لصالهتما متصلني به، فإن تطهر 
وصالمها وسعى من غري إعادة الطواف فإنه يعيد الطواف والركعتني والسعي ما دام مبكة أو قريبا منها، فإن تباعد 

فإذا مت : أفهم قوله: كعهما مبوضعه ويبعث هبدي، وظاهر كالمهم ولو انتقضت طهارته قهراالثالث من مكة فلري
طوافه ركع عند املقام ركعتني أنه ال جيزئ عنهما الفرض، وأنه ال يصح أن جيمع أسابيع ويصلي جلميعها ركعتني بل 

بعد الفراغ من ": مث"وري يف شرح خليليكره، وإن وقع صلى لكل سبعة أشواط ركعتني على املشهور، انظر األجه
وهذا التقبيل الواقع بعد متام الطواف توديع للبيت، ": إن قدر"األسود استنانا ": استلم احلجر"ركعيت الطواف 

ويستحب له أن مير بزمزم ليشرب منها ويدعو مبا أحب، وإمنا كان هذا التقبيل توديعا للبيت؛ ألنه خيرج من 
بعد استالم احلجر ": مث: "الطواف والركعتني للسعي خارج املسجد كما أشار إليه بقولهاملسجد بعد الفراغ من 

بالقصر وهو جبل مبكة وبقي منه ": إىل الصفا"من املسجد من باب الصفا الذي هو باب بين خمزوم ذاهبا ": خيرج"
مبا تيسر وال يدعو على ": فيقف عليه للدعاء"حمل صغري قريب على باب الصفا، فإذا وصل إليه يسن أن يرقاه 

بعد النزول ": مث. "األرض إال من علة، وحكم الوقوف والدعاء السنية؛ ألن الركن إمنا هو السعي بني الصفا واملروة
بفتح امليم وسكون الراء جبل مبكة أيضا منه خال من البناء ": إىل املروة"أي ميشي ذاهبا ": يسعى"من على الصفا 

يف السبعة أشواط، ": يف بطن املسيل"أي يسرع إن كان رجال ": خيب"يسن أن ": و. "احمل صغري كالباقي من الصف
واملراد ببطن املسيل ما بني امليلني األخضرين، فيمشي بالسكينة والوقار يف حال سعيه حىت يصل إىل هذا احملل 

للنساء كالرمل يف وإسراع بني األخضرين فوق الرمل، وإمنا يسن اإلسراع للرجال ال : فيسرع فيهقال خليل
الطواف، وال خيب يف غري هذا املوضع، فلو ترك اخلبب املطلوب ال دم عليه، كما ال دم على من ترك الرمل يف 
الطواف؛ ألن كال سنة خفيفة مل يقل أحد بفرضيتها فال يرد أن التلبية سنة، وإذا تركها يلزمه الدم، واملشي يف 

  روةفإذا أتى امل. "الطواف للقادم كما تقدم

كما يقف على الصفا، والوقوف املذكور سنة للرجال مطلقا، ": للدعاء"استنانا حبيث يرى البيت ": وقف عليها
بعد الدعاء مبا تيسر ": مث"وللنساء إن خال املكان من مزامحة الرجال، وعند الزمحة تقف النساء للدعاء أسفلها

مث فرع على ما قدمه ": سبع مرات"من السعي والوقوف  املذكور": بفعل ذلك"الذي ابتدأ منه ": يسعى إىل الصفا"
على الصفا وأربعا على "بفتح القاف لفتح فائه ": فيقف بذلك أربع وقفات: "من تكرير السعي سبع مرات قوله

وبيان ذلك أنه يبدأ من الصفا مث ينتهي إىل املروة ويرجع إىل الصفا فتحصل من وقوفه مرتني على الصفا ": املروة
لى املروة طوافان، ولذلك خيتم باملروة، وحيصل له من ذلك أربع وقفات على الصفا وأربع وقفات على ومرة ع
مل يبني املصنف حكم السعي بني الصفا واملروة، واحلكم فيه أنه ركن يف احلج والعمرة : األول ": تنبيهات " املروة

إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ {: ا الكتاب فقوله تعاىلوال جيرب بالدم دل على ركنيته الكتاب والسنة وإمجاع األمة، أم
أي ال إمث عليه أن يطوف هبما أي يسعى بينهما ] ١٥٨: البقرة[} اللَِّه فََمْن َحجَّ الَْبْيَت أَوِ اْعَتَمَر فَال ُجنَاَح َعلَْيِه



وعليهما صنمان ميسحوهنما، وعن ابن عباس  سبعا، نزلت ملا كره املسلمون ذلك؛ ألن اجلاهلية كانوا يطوفون هبما
إن اهللا كتب عليكم : "أن السعي غري فرض ملا أفاده رفع اإلمث من التخيري، وأما السنة فقوله صلى اهللا عليه وسلم

يعين الصفا رواه مسلم، وقال الشافعي وغريه " ابتدئوا مبا بدأ اهللا به: "غريه وقال. رواه البيهقي ١" السعي فاسعوا
إمنا أخذت الفريضة من هذا احلديث، وأما اإلمجاع فقد أمجع جمتهدو أمة نبينا عليه الصالة والسالم : عض األئمةمن ب

رفع اإلمث من التخيري، واجلواب عنه ما تقدم من أهنا نزلت ردا ملا كان : على فرضيته، خالفا البن عباس ملا أفاده
ن ذكر املصنف السعي بعد الطواف أنه ال بد يف صحته من تقدم علم م: يعتقده املسلمون فال ينايف الفرضيةالثاين 

وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته أي علم أنه واجد أو اعتقد أنه يلزم الدم بتركه، وهذا معىن : طوافقال خليل
نية الفرضية كما يؤخذ من كالم احلطاب على خليل وهو ظاهر، إذ ال معىن لنية فريضة الشيء مع علمه فرضا ملا 

قرر من أن نية الصالة املعينة تتضمن فرضيتها وإيقاعها يف وقتها يتضمن كوهنا أداء، واملراد بالفرض يف قول خليل ت
نوى فرضيته ما قابل التطوع فيشمل الواجب كطواف القدوم، فإن سعى من غري تقدم طواف أعاده، وإن سعى بعد 

  تطوع جلهله فيلزمه الرجوع إن كانطواف تطوع أو واجب ولكن ال يعلم أنه واجب بل يعتقد أنه 
  ـــــــ

  ".١٧٩٨"صحيح اجلامع : وانظر" ٩١٥٠"حديث " ٥/٩٨"أخرجه البيهقي : صحيح ١

بالقرب ويعيده بعد طواف يعلم وجوبه إن كان قبل عرفة، وإال أعاده بعد طواف اإلفاضة، وإن بعد لزمه دم من 
يقع بعد طواف واجب يالحظ الساعي وجوبه، فال ينايف  غري رجوع، فاحلاصل أن صحة السعي اليت ال دم معها أن

أنه يصح بعد طواف غري واجب، ولكن يلزمه الدم حيث بعد حبيث يتعذر إعادته بعد طواف يالحظ وجوبه، كما 
يؤخذ ذلك من شراح خليلومن شروطه أيضا املواالة بني أشواطه، فلو اشتغل ببيع أو شراء أو صلى على جنازة غري 

طال حبيث يعد تاركا له ابتدأه وإال فال شيء عليه، خبالف الطواف يقطعه جلنازة غري متعينة فيبتدئه ولو  فإن: متعينة
مل يطل، ولعل وجه الفرق ما قيل من أن الطواف كالصالة، ولذا لو أصابه حقن يف السعي توضأ وبىن، والكالم فيه 

أن يضيق الوقت فليصل مث يبين على ما مضى له  أخف من الكالم يف الطواف، وإن أقيمت عليه الصالة متادى إال
مل تربأ ذمته منه بل ال بد منه إن : كما يبين يف الطواف، ومن شروطه كمال السبعة أشواط، فلو ترك شوطا أو بعضه

علم مما : كان بالقرب، وإال ابتدأ السعي لبطالنه بعدم املواالة ويرجع له ولو من بلده؛ ألنه جزء من ركنالثالث 
ا أن من سنن السعي الرقي على الصفا واملروة للرجال مطلقا كالنساء إن خال املكان، ومن سننه أيضا تقبيل قررن

احلجر األسود بعد فراغه من طواف كما تقدم ومن اتصاله بالطواف، ومن سننه املشي إال لعذر، فإن ركب من غري 
اء يف حال سعيه ويف حال وقوفه على الصفا عذر أعاد سعيه إن قرب، وإن تباعد أجزأه وأهدى، ومن سننه الدع

: علم مما قررنا شروط صحة السعي، وأما سننه فخمسة: واملروة، ومن سننه اإلسراع بني امليلني األخضرينالرابع 
وللسعي تقبيل احلجر ورقيه عليهما : املشي فإن ركب فيه ومل يعده لغري عذر لزمه دم، وتقبيل احلجر قال خليل

وإسراع بني األخضرين فوق الرمل ودعا، فهذه مخسة فإن تركها أو شيئا منها ال دم عليه إال يف كامرأة إن خال، 
الصالة من طهارة : وللسعي شروط: املشي فإنه فيه كالطواف كما ذكرنا، وأما مندوباته فأشار إليها خليل بقوله

توضأ وبىن على ما فعل من السعي، حدثية وخبثية وستر عورة إال الستقبال فلو انتقضت طهارته أو حصل له حقن 
: قال يف املقدمات": فائدة " ألن اشتغاله بالوضوء غري خمل باملواالة لقصر زمن الوضوء فال خيل باملواالة الواجبة
أن إبراهيم عليه الصالة والسالم : "أصل السعي وسبب مشروعيته بني الصفا واملروة يف احلج ما جاء يف الصحيحني



اعيل مع أمه مبكة وهو رضيع نفد ماؤها وعطش ولدها معها وصارت تنظر إليه يتلوى أو قال ملا ترك ولده إمس
  يتلبط، فانطلقت كراهة أن

تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه مث استقبلت الوادي لتنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، 
عت سعي اإلنسان اجملهود حىت جاوزت الوادي، فنهضت من الصفا حىت إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وس

إن الصفا أفضل؛ ألن السعي منه أربعا ومن : ويقال ١" مث أتت املروة فقامت عليها ونظرت فلم تر أحدا سبع مرات
بعد الفراغ من السعي ": مث"املروة ثالثا، وإن كان الوقوف على كل أربعا، وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل

بتخفيف الياء وهو ثامن احلجة مسي بذلك؛ ": يوم التروية"اج من مكة إذا قرب زمن الوقوف بعرفة احل": خيرج"
وهو حمل معروف بينه وبني مكة سبعة أميال، مسي ": إىل مىن"ألهنم يستعدون فيه باملاء ليوم عرفة حالة كونه ذاهبا 

فيصلي هبا الظهر والعصر واملغرب . "لدهبذلك؛ ألن إبراهيم عليه السالم متىن فيه كشف ما نزل به من ذبح و
أو يستحب أن خيرج يف زمن حبيث جيب عليه فيها صالة الظهر، ويقيم فيها حىت يصلي الصبح ": والعشاء والصبح

وخروجه ملىن قدر ما يدرك هبا الظهر وبياته هبا وسريه لعرفة بعد : يوم عرفة، فيكره خروجه ملىن قبل ذلكقال خليل
مل يتكلم املصنف على ما يفعله يف ": تنبيه " مرة، واألصل يف هذا كله فعله عليه الصالة والسالمالطلوع ونزوله بن

السابع من ذي احلجة قبل خروجه ملىن والذي يستحب له إتيان املسجد احلرام، فإذا دخل وقت الظهر صالها 
ويذكر فيها فضل احلج، ويبني فيها  بالناس مث صعد املنرب وخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبري كالعيد وخيللها به

للناس كيفية خروجهم من مكة إىل مىن يوم التروية وصالهتم هبا تلك الصلوات ومبيتهم هبا ليلة عرفة، وحيرضهم 
عند وصول عرفة على النزول بنمرة وهي آخر احلرم وأول احلل، وهذه أوىل اخلطب وقد تركت يف هذا الزمان، 

ال يبني للناس فيها كيفية الوقوف وزمنه والذهاب للمزدلفة بعد الغروب مع البيات هبا والثانية يوم عرفة بعد الزو
والتوجه منها إىل مىن طلوع الشمس لرمي مجرة العقبة فقط والذبح واحللق مث التوجه إىل مكة لطواف اإلفاضة، 

ي وما يلزم بتركه وحكم التعجيل واخلطبة الثالثة يف حادي عشر ذي احلجة يبني للناس فيها مبيتهم مبىن وكيفية الرم
أي خيرج منها بعد ": ميضي"بعد صالة الصبح يوم التاسع يف مىن ": مث"وحنو ذلك، فتلخص أن خطب احلج ثالث

  طلوع الشمس ذاهبا
  ـــــــ

: النسائي[واختذ اهللا إبراهيم خليال : أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعاىل: صحيح ١
  .٣٣٦٤حديث  ،]١٢٥

وهو موضع الوقوف، وقيل عرفات مجع عرفة؛ ألن كل جزء منه يسمى عرفة، وهلذا جيوز فيه ": إىل عرفات"
واألوجه الصرف عند مجيع النحويني؛ ألن األصل يف األمساء : الصرف وعدمه كما قيل يف أذرعاتقال الزجاج

عرفت؟ : راهيم املناسك فيها ويريها له ويقول له؛ ألن جربيل عليه السالم كان يعلم إب:الصرف، ومسيت بذلك قيل
": وال يدع. "؛ ألن آدم عرف حواء فيها:؛ ألن جربيل عرف فيها آدم مناسك احلج، وقيل:عرفت، وقيل: فيقول

حىت . "أي يف الزمن الذي مر بعد سعيه؛ ألنه يعاود التلبية بعد الفراغ من سعيه": التلبية يف هذا كله"أي ال يترك 
أي يغتسل استنانا، وقيل ندبا وهو ": وليتطهر. "وهو مسجد منرة": مس من يوم عرفة ويروح إىل مصالهاتزول الش

إىل املصلى بعد الزوال وال يتدلك، وهذا االغتسال للوقوف ال للصالة فيطلب من احلائض، ": قبل رواحه"املعتمد 
": فيجمع. "وثالثها هذا إذا وصل إىل املصلى وهذا ثالث اغتساالت احلج اليت أوهلا اإلحرام، وثانيها لدخول مكة،



بعد فراغه من ": مع اإلمام"مبسجد منرة مجع تقدمي ولو كان من أهل عرفة ": بني الظهر والعصر"على جهة السنية 
اخلطبة، وبعد األذان واإلقامة واإلمام على املنرب، وكما يسن مجع هاتني الصالتني يسن قصرمها إال ملن كان من أهل 

ألن أهل كل حمل يتم مبحله، وإن كان جيمع تبعا لإلمام يف حمله، وال ينبغي ألحد ترك ذلك اجلمع، ويصلي  عرفة؛
مجع هارون الرشيد خليفة : اإلمام بالناس يف عرفة الظهر ولو وافق يوم مجعة على الصواب، فقد قال يف الذخرية

ال جيوز؛ ألنه عليه الصالة والسالم : ة، فقال مالكزمانه مالكا وأبا يوسف، فسأله أبو يوسف عن إقامة اجلمعة بعرف
قد صالها؛ ألنه خطب خطبتني وصلى بعدمها ركعتني وهذه مجعة، فقال : مل يصلها يف حجة الوداع، فقال أبو يوسف

علم مما قررنا أن اجلمع املذكور ": تنبيه " أجهر فيهما كما جيهر باجلمعة؟ فسكت أبو يوسف وسلم لإلمام: مالك
ولو ألهل عرفة خبالف القصر، وكذا يقال يف أهل مىن ومزدلفة، والضابط أن أهل كل حمل يتمون به، مشروع 

بعد ": مث. "فأهل عرفة جتمع هبا وال تقصر، وأهل املزدلفة كذلك جتمع هبا وال تقصر، واملنوي جيمع فيها ويقصر
يه الرسول عليه الصالة والسالم فإنه الذي وقف ف": يروح معه إىل موقف عرفة"الفراغ من الصالتني مع اإلمام 

املستحب، وهو عند الصخرات العظام املفروشة يف أسفل جبل الرمحة وهو اجلبل الذي بوسط عرفة، هذا هو الذي 
عرفة : "استحبه العلماء كما قاله ابن املعلى وإن كان يصح الوقوف يف كل جزء منها لقوله عليه الصالة والسالم

  فيقف. "ن بطن عرنةوارتفعوا ع" كلها موقف

ويندب أن يكون على وضوء وراكبا إال لتعب، ويدعو ويسبح أو يهلل ": إىل غروب الشمس"أي مع اإلمام ": معه
يف حالة وقوفه، وأشعر كالمه أنه ال يقف بعرفة قبل الزوال وهو كذلك، وحكم الوقوف الوجوب ويتمادى ولو 

ختيارا، وأما الوقوف الركين فزمنه بعد الغروب ومنتهاه طلوع جبزء من النهار بعد الزوال، ويلزم الدم بتركه ا
أن يكون : الفجر، والتعبري بالوقوف بيان للوجه الكامل، فال ينايف أنه إذا مر بعرفة ليال ومل يقف فيها جيزئه بشرطني

يلزم املار على الوجه  عاملا بأن هذا احملل عرفة، وأن ينوي احلضور بعرفة، ال املار اجلاهل بأن هذا احملل عرفة، ولكن
إذا عرفت ما قررناه لك من أن الوقوف بعرفة جزء من : األول ": تنبيهات " اجملزئ الدم لوجوب الطمأنينة بعرفة

النهار بعد الزوال واجب ينجرب بالدم، وأن الوقوف الركين الوقوف هبا جزء من الليل بعد غروب الشمس ظهر لك 
طة التعبري بإىل الدالة على خروج ما بعدها، وميكن اجلواب عنه بأن يف كالمه ما يف كالم املصنف من اخلفاء بواس

علم مما ذكرنا يف : حذف عاطف ومعطوف تقديره فيقف معه إىل غروب الشمس ومضي جزء من اللياللثاين 
ف به الشروط اعتبار احلرية والتكليف وقت اإلحرام، وأن من جن أو أغمي عليه أو سكر حبالل بعد اإلحرام ووق

وليه على هذا الوجه املطلوب أجزأ ويسقط عنه حجة اإلسالم، خبالف اجملنون املطبق حيرم عنه وليه ويقف به فيصح 
فهم من قولنا إن يف كالم املصنف حذف : حجه وال تسقط عنه حجة اإلسالم لعدم تكليفه وقت اإلحرامالثالث 

غروب الشمس وال يكفيه الوقوف وهو كذلك  عاطف ومعطوف تقديره ومضي جزء من الليل، أنه لو نفر قبل
حيث انفصل من عرفة قبل غروب الشمس، وأما لو غربت عليه قبل انفصاله من عرفة فإنه جيزئه ويلزمه اهلديالرابع 

لو أخطأ أهل املوقف ليلة الثالثني من القعدة بأن خفي عليهم اهلالل فجعلوا الليلة الثانية من الشهر هي األوىل : 
م العاشر لزعمهم أنه التاسع فإنه جيزئه حيث خفي اهلالل على اجلميع، وسواء ظهر هلم اخلطأ بعد انقضاء ووقفوا يو

العاشر أو يف حال وقوفهم أو قبله، وإن وقفوا يوم الثامن ومل يتبني هلم اخلطأ إال بعد غروب مشس التاسع فيجب 
ا يف احلادي عشر أو كان اخلطأ من بعض احلجاج عليهم الذهاب إىل عرفة ليقفوا يوم العاشر، خبالف ما لو وقفو

ولو املعظم فال جيزئهم وقوفهم ولو بالعاشر، وإذا وقفوا بالعاشر على الوجه الصحيح فإن أفعاهلم تنقلب كحال من 
  .مل خيطئ فيتأخر النحر والرمي



طا، وأجاب ينبغي عندي أن يقف يومني احتيا: قال السيوري حني سئل عمن شك يف هالل احلجة": فرع " 
بعد الغروب من اليوم التاسع ": مث"املذهب ال يقف إال يوما واحدا لطرح يوم الشك واالعتداد مبا سواه: اللخمي

ويسري احلاج مع اإلمام من عرفة، ": إىل املزدلفة"أي اإلمام ": بدفعه"أي يسري ": يدفع"ومضي جزء من ليلة العاشر 
، واملزدلفة هي احملل املعروف، وتسمى مجعا جبيم مفتوحة وميم ساكنة قيل على جهة السنية، وقيل على جهة الندب

جمموعتني على جهة السنية مجع تأخري؛ ألنه ": باملزدلفة املغرب والعشاء"أي مع اإلمام ": فيصلي معه. "وعني مهملة
ناس أو تأخر لغري عذر، واعلم أنه ال جيمع احلاج مع اإلمام باملزدلفة إال إذا وقف معه وسار مع ال. يف وقت الثانية

فإن مل يقف مع اإلمام بأن مل يقف أصال أو وقف بعده فإنه جيتمع باملزدلفة وال بغريها، ويصلي كل صالة لوقتها 
مبنزلة غري احلاج، وإن وقف مع اإلحرام وتأخر عن النفور معه لعجز فإنه يصليهما بعد الشفق يف املزدلفة أو غريها، 

م ونفر معه جيمع معه باملزدلفة من غري إشكال، ومن وقف معه وتأخر عنه فإنه جيمع فتلخص أن من وقف مع اإلما
يف أي حمل شاء، فإن وقف معه وتأخر اختيارا ال جيمع إال يف املزدلفة، ومن مل يقف مع اإلمام فال جيوز مجعه مطلقا 

ررنا أن اجلمع سنة باملزدلفة كعرفة، علم مما ق": تنبيه " بل يصلي كل صالة يف وقتها، ألن اجلمع ملن وقف مع اإلمام
كما يسن القصر فيهما لكن لغري أهل كل حمل به، وأما البيات باملزدلفة فمندوب، ويستحب إكثاره من التهجد 

والذكر فيها، وأما املكث هبا قدر حط الرحال فهو واجب يلزم بتركه دم إال لعذر يفعله، ورمبا يفهم ندب البيات 
يقف معه "بعد فراغه من الصالة وسريه مغلسا ": مث"باملزدلفة مع اإلمام": الصبح"يصلي " و"هبا من قول املصنف 

أي يوم النحر فيوم ظرف ليصلي ": يومئذ"مستقبال مكربا على جهة االستحباب إىل اإلسفار ": باملشعر احلرام
؛ ألن اجلاهلية كانت تشعر فيه للمزدلفة؛ ألن املشعر جبل هبا مسي بذلك": هبا"الصبح املقدر أو ليقف والضمري يف 

بعد انتهاء وقوفه باملشعر ": مث: "هداياها، واملراد باليوم قطعة من الزمان؛ ألن وقوفه ينتهي باإلسفار بدليل قوله
وارحتاله بعد الصبح : قال خليل عاطفا على املندوب" إىل مىن"وهو اإلسفار ذاهبا ": يدفع بقرب طلوع الشمس"

ر احلرام يكرب ويدعو لإلسفار واستقباله به، وال وقوف بعده إىل اإلسفار خالفا للمشركني مغلسا، ووقوفه باملشع
  فإهنم كانوا يقفون لطلوع الشمس،

حيرك دابته "يستحب للدافع من املشعر إىل جهة مىن وكان رجال أن ": و. "فمن وقف للطلوع أساء وال دم عليه
ن راجال، وبطن حمسر واد بني املزدلفة، ومىن قدر رمية احلجر إن كان راكبا ويسرع يف مشيه إن كا": ببطن حمسر

ليس من واحد منها، مسي بذلك حلسر أصحاب الفيل فيه ونزول العذاب عليهم به، وأما النساء فال يطلب منهم 
رمى مجرة العقبة بسبع "يوم النحر ": إىل مىن"السائر من املزدلفة ": فإذا وصل"إسراع كما ال يطالنب بالرمل

ورميه العقبة حني وصوله وإن راكبا؛ ألنه حتية احلرم : وجوبا ويستحب أن يرميها حني وصوهلقال خليل": ياتحص
والتحية يبدأ هبا الداخل، لكن إن وصل قبل طلوع الشمس يندب تأخريه حىت تطلع الشمس، وإن كان يدخل 

، واملراد جبمرة العقبة البناء، وما حتته وقت رميها بطلوع الفجر، وميتد وقت أدائها إىل غروب الشمس والليل قضاء
الكائن يف آخر مىن من ناحية مكة يف رأس وادي احملصب عن ميني املاشي إىل مكة، مسيت مجرة باسم ما يرمى فيها 
وهي احلجارة، إال أن الرمي يف أسفل البناء أفضل منه على نفس البناء وإن أجزأ، وال فرق يف اإلجزاء بني كون 

أمام البناء أو حتته أو خلفه، ألن القصد إيصال احلصيات إىل أسفل البناء، فإن وقف يف شقوق البناء  الرامي واقفا
خباء ": مثل حصى اخلذف. "ويف إجزاء ما وقف بالبناء تردد وتلك احلصيات يف القدر: ففي اإلجزاء ترددقال خليل

جلاهلية تفعل ذلك، جيعل الشخص وذال معجمتني آخره فاء وحصى اخلذف هو الذي يرمى باألصابع كانت ا
إياكم واخلذف فإنه يكسر السن : "احلصاة على السبابة أو على الوسطى ويدفعها باإلهبام وهو مكروه للنهي يف خرب



فقيل كالفولة، وقيل كالنواة، وقيل غري ذلك، وال جيزئ : واختلف يف قدره على أقوال" ويفقأ العني وال جيزئ شيئا
الف الكبري فإنه يكره مع اإلجزاء، وصفة الرمي جلمرة العقبة أن يعجل برميها ولو راكبا ما صغر جدا كاحلمصة خب

كما قدمنا، ويستقبل اجلمرة يف حال الرمي ومىن عن ميينه ومكة عن يساره، خبالف اجلمرات الثالث، فإن األفضل 
كما ": مع كل حصاة"ندبا ": ويكرب. "فيها املشي، وجيعل احلصاة بني إهبامه وسبابته، وقيل ميسكها بإهبامه والوسطى

مل يتعرض لشروط الرمي وحمصلها : األول ": تنبيهات " كان يفعله صلى اهللا عليه وسلم كما يندب تتابعها ولقطها
وشرائط كمال، فشرائط الصحة كون املرمي حجرا كرخام أو برام فال يصح بطني : شرائط صحة: أهنا على قسمني

  صاة إىل اجلمرة بواسطة الرمي وكون الرمي باليد، فال يصح بقوس وال برجلوال معدن، وكون إيصال احل

وال بفم، وأن يرمي كل حصاة بانفرادها، فإن رمى بالسبع مرة واحدة اعتد بواحد، وترتب اجلمرات الثالث يف أيام 
هر يف غري اليوم األول املبادرة برمي العقبة يوم العيد قبل حط الرحل وإثر الزوال قبل الظ: الرمي، وشرائط الكمال

والتكبري حال الرمي كما قاله املصنف، وتتابع احلصيات فيما بينها ولقط احلصيات فال يكسر حجرا كبريا ويرمي 
به، وطهارة احلصيات فيكره الرمي مبتنجس، كما يكره الرمي مبا رماه الغري، ومن املستحبات الرمي يف بطن 

صحة رميها بعد طلوع الشمس قبل الزوال خبالف رمي غريها : تص بأربعة أموراعلم أن مجرة العقبة خت: الواديالثاين 
ال يصح إال بعد الزوال، وال يرمى يف اليوم األول إال هي، وال يوقف عند رميها للدعاء خبالف غريها ورميها من 

ه حيل به كل ما كان اعلم أنه قد تقرر أن للحج حتللني أصغر وأكرب، فاألكرب طواف اإلفاضة؛ ألن: أسفلهاالثالث 
حمرما على احملرم، واألصغر رمي مجرة العقبة؛ ألنه إمنا حيل به غري النساء والصيد ويكره معه مس الطيب، ومثل 

بعد رمي مجرة ": مث"رميها بالفعل فوات وقت أدائها وهو من طلوع الفجر إىل غروب الشمس؛ ألن الليل قضاء
مبىن وجوبا وقيل ندبا لكن بشرط إن كان مسوقا يف إحرام حج ولو ": إن كان معه هدي"أو يذبح ": ينحر"العقبة 

لنقص يف عمرة أو تطوعا أو كان جزاء صيد، وأن يكون قد وقف به هو أو نائبه بعرفة ساعة ليلة النحر يف أيام 
ائبه والنحر مبىن إن كان يف حج ووقف به هو أو ن: مىن، فإن اخنرم شرط من هذه الشروط فينحره مبكةقال خليل

وكان الذبح بأيامها، وإال فمكة ومىن كلها حمل للنحر إال ما وراء مجرة العقبة مما يلي مكة؛ ألنه ليس من مىن، وال 
لو ": تنبيه " ينتظر بنحر اهلدي حنر اإلمام؛ ألنه ليس يف مىن صالة عيد، وسيأيت هذا يف كالمه وإمنا قدمناه للمناسبة

ما حمله مكة أو عكسه ففيه تفصيل، فإن حنر يف مكة ما يطلب حنره يف مىن خالف الشخص بأن ذبح أو حنر يف مىن 
أجزأ ولو على القول بوجوب النحر يف مىن عند استيفاء الشروط، وأما لو حنر يف مىن ما يطلب فعله يف مكة فال 

  ـــــــ١" هذا النحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر: "جيزئ لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف املروة
، "٣٠٤٨"وابن ماجه، حديث " ١٩٣٧"أخرجه أبو داود، كتاب املناسك، باب الصالة جبمع، حديث : صحيح ١

  ".٤٢٢٥صحيح اجلامع "وانظر 

ولو بنورة إن عم رأسه باملزيل؛ ألن إزالة بعض الشعر مبنزلة العدم، وجيزئ ": حيلق"بعد النحر أو الذبح ": مث"
ل، وأما النساء فسيأيت أنه يتعني يف حقهن التقصري ولو بنت تسع التقصري إال أن احللق أفضل يف حق الرجا

ويسمى ذلك ": سبعا"به ": يطوف"معىن يفيض أنه ": فيفيض و"الشريف ": يأيت البيت"بعد احللق يف مىن ": مث"سنني
هذا الطواف إال أن وال رمل يف ] ١٩٨: البقرة[} فَإِذَا أَفَضُْتْم ِمْن َعَرفَاٍت{: الطواف طواف اإلفاضة لقوله تعاىل

": و. "يكون ترك الرمل يف طواف القدوم، فيستحب له أن يرمل يف الثالثة األول، وتقدمت شروط الطواف مطلقا
": تنبيهان"قبل نقض طهارته ركعتني، وتقدم اخلالف يف تلك الركعتني": يركع"يطلب منه بعد الفراغ من طوافه أن 



، وقد ذكرنا يف صدر الباب أنه ركن بل أعظم أركان احلج لقربه من مل يبني املصنف حكم طواف اإلفاضة: األول
البيت، وال يشكل باحلج عرفة؛ ألنه من جهة فوات احلج بفواته، فال ينايف أن طواف اإلفاضة أفضل منه، ووقته بعد 

غ من طواف فجر يوم النحر وهو آخر أركان احلج ملن قدم السعي، وأما لو كان باقيا لسعى بعد اإلفاضة، وبالفرا
علم مما مر يف : اإلفاضة أو السعي ملن مل يكن قدمه حيل كل ما كان حمرما عليه كالنساء والصيد وكراهة الطيبالثاين

مرتبة الرمي فالنحر فاحللق فالطواف، لكن الثالثة : كالم املصنف أنه يفعل يف اليوم األول من أيام النحر أربعة أشياء
أنه صلى اهللا عليه وسلم رمى مث حنر مث : "والدليل على ذلك حديث جابر الصحيحاألول يف مىن والرابع يف مكة، 

لكن حكم هذا الترتيب خمتلف، فتقدمي الرمي على احللق  ١"حلق مث ركب إىل البيت فأفاض وصلى مبكة الظهر
رمي أو تأخري وعلى اإلفاضة واجب، فإن حلق قبل الرمي أو طاف لإلفاضة قبله لزمه دم، خبالف تأخري الذبح عن ال

من أنه صلى اهللا عليه وسلم حني وقف يف حجة : "احللق عن الذبح فمندوب، كتأخري اإلفاضة عن الذبح، وما ورد
مل : ، وجاء آخر فقال" اذبح وال حرج: "مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: الوداع صاروا يسألونه فقال رجل
افعل وال : فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إال قال ٢" ارم وال حرج: "أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال

  حرج، ال خيالف ما ذكرنا؛ ألن الذي سئل عنه
  ـــــــ

 ٢"٤٣٦١"أخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عري القريش، حديث : صحيح ١
ومسلم، خمتصراً، كتاب احلج،  "١٧٢٢"أخرجه البخاري، كتاب احلج، باب الذبح قبل احللق، حديث : صحيح

  ".١٣٠٧"باب من خلق البحر أو حنر قبل الرمي، حديث 

عليه الصالة والسالم غري ما قدمنا أن ترتيبه واجب، والذي قال فيه افعل وال حرج خاص مبا سئل عنه، ومعىن افعل 
ة وصالة الركعتني ملن قدم بعد طواف اإلفاض": مث. "مع وقوع الفعل اعتد بفعلك الصادر منك وال تطالب بإعادته

بلياليها إن مل يتعجل، ويومني إن ": يقيم مبىن ثالثة أيام"سعيه يرجع من مكة إىل مىن حبيث يدرك البيات هبا و 
وعاد للمبيت مبىن فوق العقبة ثالثا وليلتني إن تعجل، فلو ترك جل ليلة من لياليها لزمه دم، وظاهر : تعجلقال خليل

ترك ذلك لضرورة كخوفه على متاعه، ويستثىن رعاة اإلبل فإهنم يرخص هلم بعد رمي مجرة كالم أهل املذهب ولو 
العقبة أن ينصرفوا إىل املرعى مث يأتوا يف ثالث النحر فريموا لليوم املاضي وهو ثاين النحر، ولليوم الذي حضروا فيه 

أقاموا اليوم الرابع فريموه مع الناس،  وهو ثالث النحر، مث إن شاءوا تعجلوا فيسقط عنهم رمي الرابع، وإن شاءوا
ومثل الرعاة يف عدم لزوم املبيت ليايل مىن أهل السقاية فيجوز هلم البيات مبكة ألجل املاء، لكن أهل السقاية يرمون 

أي من أيام مىن الثالث وهي ": فإذا زالت الشمس من كل يوم منها: "يف كل يومثم بني ما يفعله املقيم مبىن بقوله
األوىل وهي ": اجلمرة"أي املقيم مبىن وجوبا ": رمى. "م املعروفة بأيام الرمي وهي ثاين النحر وثالثه ورابعهاأليا

يف سبع مرات كما قدمنا، ويستحب كون الرمي إثر الزوال ": مىن بسبع حصيات"مسجد ": اليت تلي"الكربى 
بعد الفراغ من ": مث. "دة ويرفع صوته هباتكبرية واح": يكرب مع كل حصاة"وقبل صالة الظهر، ويستحب أيضا أن 

يثين بالوسطى وهي اليت يف السوق، مث خيتم جبمرة العقبة، فالترتيب بني الثالث شرط ": يرمي اجلمرتني"رمي األوىل 
صحة، فإن نكس بطل رمي املقدمة عن حملها ولو سهوا، ويرمي الوسطى من فوقها والعقبة من أسفلها، فإن مل يكن 

املذكور يف رمي األوىل من كونه بسبع حصيات كل ": مبثل ذلك"منها ": كل مجرة"من فوقها، ويرمي من أسفلها ف
وتندب املبادرة برمي الثانية عقب األوىل وبالثالثة عقب الثانية؛ ألنه ": كل حصاة"رمي ": ويكرب مع"حصاة يف مرة 

تلخص مما مر أن أول يوم إمنا ": تنبيه " بلهابينها املبادرة لكل واحدة عقب رمي ما ق. ال يلزم من حصول الترتيب



يرمى فيه بسبع حصيات وهي مجرة العقبة، وأن الثاين والثالث والرابع وهي أيام الرمي ويقال هلا األيام املعدودات 
يرمى يف كل يوم الثالث مجار كل واحدة بسبع حصيات، اجلملة ثالث وستون، وحصيات العقبة سبعة اجلملة 

  "يقف للدعاء"يستحب أن ": و. "مل يتعجل؛ ألن املتعجل يسقط عنه رمي الرابع سبعون حصاة ملن

وهي الكربى اليت تلي ": بإثر الرمي يف اجلمرة األوىل"والتهليل والتكبري والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قدر إسراع قراءة سورة ووقوفه إثر األوليني : اليت هي الوسطىقال خليل": الثانية"كذا بإثر ": و. "مسجد مىن

سريعا عقب ": ولينصرف: "ولذا قال": مجرة العقبة"رمي ": وال يقف عند"البقرة يف األوىل والثانية مستقبل القبلة
علم مما قررنا أن اجلمرات الثالث مرتبة، وإن رمى غري ": تنبيه. "رميها من غري دعاء لفعله عليه الصالة والسالم

، وينتهي األداء إىل غروب كل يوم وما بعده قضاء له، ويفوت الرمي كله بغروب العقبة ال يدخل إال بالزوال
ال قضاء للرابع النقضاء أيام التشريق بغروب مشس الرابع، ويلزمه دم واحد يف ترك حصاة أو يف : الرابع، ولذا قالوا

وتأخري كل : ما يوجب الدمقال خليل عاطفا على . ترك اجلميع، إال إذا كان قد أخر كتأخري شيء منها إىل الليل
من أيام ": يف اليوم الثالث"اجلمرات الثالث على ترتيبها السابق رميا صحيحا ": فإذا رمى"حصاة أو اجلميع لليل 

من مىن ": انصرف. "؛ ألن يوم العيد ليس من أيام الرمي؛ ألنه إمنا يرمى فيه مجرة العقبة":وهو رابع يوم النحر. "مىن
يف ترك النزول باحملصب إن كان غري مقتدى به، ألن املقتدى به يستحب له النزول به  ويرخص له": إىل مكة"

ليصلي به الظهر والعصر واملغرب والعشاء، مث يدخل مكة ليال لفعله عليه الصالة والسالم، وحمل استحباب النزول 
": و. "ليصلي اجلمعة بأهل مكة به للمقتدى به إذا مل يصادف يوم االنصراف من مىن يوم اجلمعة، وإال استمر سائرا

بفرائضه وسننه ": قد مت حجه. "بعد فعل الصفة املتقدمة من اإلحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والرمي
أن طواف الوداع عبادة مستقلة : قد بقي عليه طواف الوداع كما يأيت يف كالمه، فاجلواب: وفضائلهفإن قيل

من مكة لكاجلحفة ال كالتنعيم وليس من أركان احلج وال من سننه، وملا  يستحب فعلها لتوديع البيت لكل خارج
: مث يقيم مبىن ثالثة أيام يوهم الوجوب للثالثة مطلقا، بني أن حمل الوجوب إن مل يتعجل بقوله: كان قوله فيما مر

مث عاد للمبيت : خليل بأن ينصرف يف ثالث أيام النحرقال": من أيام مىن"أي بعد يومني ": وإن شاء تعجل يف يومني"
فيسقط عنه رمي الثالث وهو رابع ": وانصرف"أي اليوم الثاين ": فرمى"مبىن فوق العقبة ثالثا، أو ليلتني إن تعجل 

النحر، وشرط التعجيل جماوزة مجرة العقبة قبل غروب الثاين من أيام الرمي، فإن غربت عليه الشمس قبل جماوزهتا 
  ة إمنا أمر باملقام فيها ألجل الرمي يف النهار، فإن غربت عليه الشمس وجبلزمه البيات مبىن؛ ألن الليل

. عليه البيات ألجله وكأنه التزم رمي الثالث؛ وألن من غربت عليه مشس الثاين مل يصدق عليه أنه تعجل يف يومني
عجيل فيه كثرة عمل، وإن شاء تعجل مساواة التعجيل لعدمه، مع أن عدم الت: ظاهر قول املصنف: األول": تنبيهان"

: البقرة[} فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه{: ويدل على هذا الظاهر أيضا قوله تعاىل
لى أنه رد ع: عدم اإلمث يف التأخري ال يتوهم حىت ينفيه يف اآلية، فاجلواب: لترك رخصة التعجيلفإن قيل] ٢٠٣

: اجلاهلية الذين كانوا يقولون باإلمث على املتأخرين مع تعجيل غريه لتومههم وجوب العمل برخصة التعجياللثاين
ظاهر كالمه أيضا أن رخصة التعجيل عامة يف حق كل حاج وليس كذلك بل هي خاصة بغري أمري احلاج، وأما هو 

من "أي أراد اخلروج من كان مبكة ": فإذا خرج"تعجلال يعجبين ألمري احلاج أن ي: فيكره له التعجيل لقول مالك
أي صلى ": وركع"على جهة الندب سبعة أشواط ": طاف للوداع"لكاجلحفة ولو مل يكن يف أحد النسكني " مكة

وطواف الوداع إن خرج لكاجلحفة ال : قال خليل عاطفا على املندوب": وانصرف"ركعتني كما تقدم لكل طواف 



من املسجد بعد الركعتني حىت يقبل احلجر وال يرجع القهقرى، وإذا فعل الطواف وأقام مبكة كالتنعيم، وال ينصرف 
ال ينفرن أحدكم حىت يكون : "ولو بعض يوم أعاده، والدليل على ندب طواف الوداع قوله صلى اهللا عليه وسلم

ة ال احلاج، إشارة إىل أن إمنا جعلنا فاعل خرج من كان مبك: األول ": تنبيهات " ١" آخر عهده بالبيت الطواف
طواف الوداع مندوب لكل خارج من مكة لكاجلحفة أو غريها من بعد املواقيت، سواء كان مكيا أو غريه، قدم 
بنسك أو جتارة، سواء كان كبريا أو صغريا، حرا أو عبدا، خرج على نية العود أم ال، وأما اخلارج من مكة حملل 

إذا خرج على نية االنتقال، وممن ال يندب يف حقه طواف الوداع املتردد يف قريب فال يندب له طواف الوداع إال 
واجب ينجرب بالدم : علم مما مر أن الطواف على ثالثة أقسام: اخلروج كاحلطاب والبياع وكذلك املتعجاللثاين 

ال ق: كطواف القدوم، وركن ال يسقط فرض احلج إال به كطواف اإلفاضة، ومستحب كطواف الوداعالثالث 
  من أتى بأعمال احلج القولية والفعلية على الوجه املطلوب: بعض الفضالء

  ـــــــ
، "١٣٢٧"أخرجه مسلم، كتاب احلج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن احلائض، حديث : صحيح ١

  ".١٩٣٦"حديث " ١/٢٢٢"وأمحد " ٣٠٧٠"، وابن ماجه، حديث "٩٤٤"والترمذي، حديث 

علم أن بعضها فرض وبعضهما غري فرض ولكن ال مييز الفرض من غريه فإن حجه صحيح الذي بينه املصنف وهو ي
على املشهور يف املذهب، وإن اعتقد أن مجيعها فرض فإن حجه ال يصح، كذا ذكره بعض املتأخرين وحكي عليه 

مل يعتقد  االتفاق، وظاهر كالم غريه أن حجه صحيح وهو الظاهرقال ذلك األجهوري نقال عن جده، وبقي ما لو
ويفهم من اشتراط عدم نية النفل يف وقوعه فرضا أن من نوى فعل : فرضية شيء منه وأتى به على الوجه املطلوب

العبادة اليت أمر اهللا هبا تقع صحيحة ويدخل فيه من توضأ ألجل الصالة الوضوء الذي أمر اهللا به أو نوى فعل 
ضه وال بشيء من أركاهنا وال فعل فيها ما يبطلها، فإن فعله صحيح الصالة اليت أمر اهللا هبا، ومل خيل بشيء من فرائ

ولو اعتقد فرضية إجزاء العبادة ال يورث بطالنا، ومثلها الطهارة وكذا يصح فعله، ولو اعتقد فرضية مجيع أفعال 
لفرض سنة أو مجيع العبادة؛ ألن نية فرضية غري الفرض تعد مقوية لغري الفرض ال منافية، خبالف ما لو اعتقد أن ا

نافلة أو نوى بالفرض غريه ال يشك يف عدم إجزائه عن الفرض؛ ألن غري الفرض ال جيزئ عن الفرض للمنافاة، 
والضعيف ال يؤكد القوي خبالف العكس وحرر احلكم يف كل ذلك فإين مل أجده، واملوجود يف كالم بعض الشيوخ 

لغة الزيادة ": العمرة: "رع يف الكالم على العمرة فقالما سبق واهللا أعلموملا فرغ من الكالم على صفة احلج ش
": كما ذكرنا أوال. "الطواف والسعي بعد اإلحرام": يفعل فيها. "واصطالحا عبادة يلزمها طواف وسعي بعد إحرام

يف أول احلج بأن يتجرد ويغتسل ويلبس اإلزار والرداء والنعلني ويصلي الركعتني، مث إذا استوى على راحلته أو 
؛ ألن أركاهنا اإلحرام والطواف ":إىل متام السعي بني الصفا واملروة. "شى حيرم مع القول أو الفعل وميضي يف أفعاهلام

وللعمرة أبدا إال : زماين ومكاين كاحلج، فالزماين الوقت كله ولو يوم النحر أو عرفةقال خليل: والسعي وهلا ميقاتان
هبا إال بعد حتلله بطواف اإلفاضة، ورمي الرابع بعد الزوال ملن كان  من كان حمرما حبج أو عمرة فال يصح إحرامه

حمرما حبج ومل يتعجل أو ميضي قدر زمن رمي الرابع إن تعجل، فإن أحرم قبل ذلك مل يصح إحرامه، وأما لو أحرم 
روب، فإن بعد ما ذكر صح إحرامه لكن مع الكراهة إن كان قبل غروب الرابع، ولكن ال يفعل شيئا منها قبل الغ

فعل شيئا مل يعتد به، وأما لو أحرم هبا بعد ما ذكر بعد غروب الرابع صح من غري كراهة، وأما لو كان حمرما بعمرة 
  وأراد أن حيرم بعمرة أخرى فال يصح إحرامه إال بعد حتلله منها إذا ال



، أو قبل احلالق من العمرة تدخل عمرة على أخرى، وأما لو أحرم بعمرة قبل احلالق من احلج ملن كان حمرما حبج
ملن كان حمرما بعمرة فإنه صحيح كما قاله احلطاب، وأما ميقاهتا املكاين فهو احلل سواء كان آفاقيا أو مقيما مبكة، 

ومثل اإلحرام بالعمرة اإلحرام هبما معا، فيجب أن خيرج للحل وهو ما جاوز احلرم، فيخرج إىل مساجد عائشة 
وهلا وللقران احلل ليجمع يف إحرامه بني احلل واحلرم، فلو أحرم بالعمرة من مكة : خليل وحيرم هبما أو بالعمرةقال

أو بالقران مل جيمع يف إحرامه بني احلل واحلرم بالنسبة للعمرة؛ ألن أفعاهلا تنقضي يف احلرم؛ ألن اخلروج لعرفة إمنا 
رامه ولكن ال يطوف وال يسعى هلا حىت هو للحج، فإذا خالف وأحرم من احلرم فإن أحرم للعمرة فإنه ينعقد إح
وإن مل خيرج أعاد طوافه وسعيه بعده، وأما لو : خيرج إىل احلل، فإن طاف وسعى قبل خروجه أعادمها بعدهقال خليل

أحرم قارنا فإنه يلزمه اخلروج أيضا إىل احلل، وإن كان ال يطوف وال يسعى للعمرة الندراج طوافها وسعيها يف 
قاله . لو مل خيرج القارن إىل احلل حىت خرج إىل عرفة فطاف لإلفاضة وسعى فالظاهر أنه جيزئهطواف وسعي احلج، ف

ولو بنورة ": حيلق رأسه"بعد متام عمرته جيب أن ": مث"األجهوري يف شرح خليل، وسيأيت أن حكمها السنة املؤكدة
اغ من طوافها وسعيها؛ ألن احلالق من واجباهتا واملراد بتمام العمرة كماهلا، فال يناىف متامها بالفر": وقد متت عمرته"

احلج "التحلل من ": واحلالق أفضل يف: "وال دخل له يف حقيقتها، وملا كان احلالق غري متعني يف التحلل قال
والدليل على إجزاء التقصري  ١" رحم اهللا احمللقني: "والدليل على أفضلية احلالق حديث": والعمرة والتقصري جيزئ

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلق رأسه يف حجة الوداع وأناسا من أصحابه وقصر : "حيحنيما يف الص
وحمل إجزاء التقصري إذا مل يكن شعره مضفورا أو معقوصا أو ملبدا، وإال تعني احلالق لعدم التمكن من  ٢"بعضهم

ملتمتع فاألفضل يف حقه عند التحلل من تقصري مجيع الشعر، وحمل أفضلية احلالق على التقصري لغري املتمتع، وأما ا
  من مجيع"أن جيز " التقصري"صفة ": و. "عمرته التقصري استبقاء للشعر حىت يتحلل من احلج

  ـــــــ
ومسلم، كتاب " ١٧٢٧"أخرجه البخاري، كتاب احلج، باب احللق والتقصري عند اإلحالل، حديث : صحيح ١

، وابن ماجه، "٩١٣"والترمذي، حديث " ١٣٠١"التقصري، حديث احلج، باب تفضيل احللق على التقصري وجواز 
ومسلم، " ٤٤١١"أخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب حجة الوداع، حديث : صحيح ٢"٣٠٤٤"حديث 

  ".١٣٠١"كتاب احلج، باب تفضيل احللق على التقصري وجواز التقصري، وحديث 

وليس تقصري الرجل أن : قال يف املدونة. عضه مل جيزهطويله وقصريه من قرب أصله، فلو اقتصر على جز ب": شعره
يأخذ من أطراف شعره ولكن جيزه جزا، وليس كاملرأة فإن أخذ من أطرافه أخطأ وجيزئه فكونه من قرب أصله على 

وال جيوز هلا : وسنة املرأة التقصري: "جهة الندب أو الوجوب الغري الشرطيوملا كان احلالق قاصرا على الرجال قال
ولو بنت عشر سنني، وأما الصغرية جدا فيحوز لوليها حلق رأسها، وإمنا حرم احللق على الكبرية؛ ألنه ": القاحل

مثلة يف حقها إال إن كان برأسها أذى فيجوز للضرورة إذ جيوز هلا ما كان حمرما، وصفة تقصريها أن تأخذ من 
زوال عقصه أو ضفره أو تلبيده ملنعه التقصري  أطراف شعر رأسها قدر األمنلة من مجيعه طويله وقصريه، لكن بعد

مث حلقه ولو : كما مر، واملراد بالسنة يف كالم املصنف الطريقة؛ ألن التقصري واجب فيحرم عليها احلالققال خليل
بني صفة ": و. "بنورة إن عم رأسه والتقصري جمز، ويكره اجلمع بني احللق والتقصري لغري ضرورة وهو سنة املرأة

ولو أدخل الكاف على ": تأخذ املرأة من أطراف شعرها قدر األمنلة من مجيعه طويله وقصريه: "للمرأة بقوله التقصري
روي عن ابن حبيب قدر األمنلة أو فوقها بيسري أو دوهنا، ورواية الطراز قدر : األمنلة لكان حسنا لقول ابن عرفة

استحبابا فلو أخذ من ": من قرب أصله"يع شعر رأسه أن يأخذ من مج" الرجل"صفة تقصري ": و. "األمنلة ال أعرفها



فمن : قال مالك. احلالق والتقصري حتلل ونسك أي عبادة تطلب يف احلج والعمرة": خامتة"أطراف شعر رأسه أجزأه
فعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز صام عشرة أيام، ثالثة : مل يقدر على حلق رأسه وال تقصريه لوجع به

احلج وسبعة إذا رجع من مىن، فهذا دليل على كونه نسكا، ويدل على كونه حتلال منع الوطء قبله ولو بعد  أيام يف
ولو نسيت املرأة التقصري فذكرته ببلدها بعد سنني قصرت وعليها : ويف مساع ابن القاسم. طواف العمرة أو اإلفاضة

على احملرم وما ال حيرم من التعرض للحيوان الربي دموملا فرغ من بيان صفة احلج والعمرة شرع يف بيان ما حيرم 
أن "أي جيوز جوازا مستوى الطرفني ": وال بأس: "وغريه من خمالطة النساء والطيب ولبس الثياب أو غريها فقال

أي املذكورات يف األذية من حنو ابن عرس والثعبان ": واحلية والعقرب وشبهها"باهلمزة وتركه ": يقتل احملرم الفأرة
كذا ال بأس ": و. "لرتيالء والزنبور، وال فرق يف هذه األنواع الثالثة بني الصغري والكبري الستواء كل يف اإليذاءوا

  من" ما يعدو من الذئاب والسباع وحنومها"املراد به يف احلديث باتفاق الشيوخ كل ": الكلب العقور و"بقتل 

ه شيء ولو غري عقور؛ ألنه ليس من الصيد، والدليل أسد وفهد، وال يدخل الكلب اإلنسي؛ ألنه ليس على قاتل
على ما اتفق عليه الشيوخ من أن املراد بالكلب على ما يعدو من السباع حديث الترمذي من دعائه صلى اهللا عليه 

فعدا عليه األسد فقتله، وحمل جواز قتل العادي  ١" اللهم سلط عليه كلبا من كالبك: "وسلم على عتبة بن أيب هلب
لسباع أن يكون كبريا أي بلغ حد اإليذاء، فإن كان صغريا فإنه يكره قتله وال جزاء فيه، وأما حنو القرد من ا

": يقتل من الطري ما يتقى"كذا جيوز للمحرم أن ": و. "واخلنزير فال يدخل يف عادي السباع إال أن حيصل منه ضرر
؛ ألن الغراب يؤذي الدواب وغريها، واحلدأة ":فقط من الغربان واألحدية: "وبني عموم ما يقوله": أذاه"أي خيشى 

ختطف األمتعة، ولذلك اتفقوا على قتل كبريها، وجرى اخلالف يف صغريها، فمن نظر إىل احلال منع، ومن نظر إىل 
املآل أجاز، وعلى املنع ال جزاء يف قتلها مراعاة للجواز، والدليل على جواز قتل هذه املذكورات ما يف الصحيحني 

الفأرة والغراب واحلدأة : مخس ال جناح على من قتلهن يف اإلحالل واإلحرام: "قوله صلى اهللا عليه وسلممن 
احلية والغراب األبقع والفأرة : مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم: "ويف رواية٢" والعقرب والكلب العقور
فوجب اجلمع لصحة احلديثني، وتردد بعض  فأسقط يف هذه الرواية العقرب وزاد احلية، ٣" والكلب العقور واحلديا

جواز ترك : األول ": تنبيهات . " الشيوخ يف لفظ الغراب، فمنهم من قيده باألبقع عمال بالرواية ومنهم من أطلق
هذه املذكورات مقيد بقصد دفع أذيتها بقتلها، وأما قتلها بقصد تذكيتها ليأكلها أو بغري قصد فال جيوز وال تؤكل، 

ظاهر قول املصنف يف الطري من الغربان واألحدية فقط يوهم أن غريمها من الطري : عليه اجلزاءالثاين  والظاهر أن
ليس كذلك بل كذلك، فكان األوىل إسقاط لفظ فقط إال أن يقال إن كالمه على حذف مضاف تقديره من حنو 

عموم الطري الذي خياف منه على  كطري خيف إال بقتله، فإنه صريح يف: الغربان إخل، ولذلك أطلق خليل حيث قال
األحدية خالف اللغة والصواب احلدأة باهلمزة : قول املصنف: النفس أو املال حيث ال يندفع أذاه إال بقتلهالثالث

  والقصر وكسر احلاء
  ـــــــ

حديث " ٥/٢١١"والبيهقي يف الكربى " ٣٩٨٤"حديث " ٢/٥٨٨"أخرجه احلاكم يف املستدرك : حسن ١
أخرجه البخاري كتاب احلج، باب ما يقتل : صحيح ٢"٣٩/٤فتح الباري "احلافظ ابن حجر  وحسنه" ٩٨٣٢"

أخرجه مسلم، كتاب احلج، باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب حديث " ١٨٢٨"احملرم من الدواب 
ديث أخرجه البخاري، كتاب بدء اخللق، باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم، ح: صحيح ٣"١١٩٩"
  ".١١٩٨"، ومسلم كتاب احلج، باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب، حديث "٣٣١٤"



ويف األجهوري ما يفيد جواز تسكني الدال؛ ألنه . وفتح الدال كعنبة، واجلماعة حدأ بكسر احلاء مع اهلمزة والقصر
وز للمحرم فعله شرع فيما حيرم وملا فرغ من الكالم على ما جي. قال بعد تصويب ابن العريب فهو كسدرة وسدر

فال يقرهبن جبماع وال مبقدماته ولو علم السالمة، ": يف حجه وعمرته النساء"احملرم وجوبا ": وجيتنب: "عليه بقوله
خبالف الصوم فتكره املقدمات مع علم السالمة، ولعل الفرق يسارة الصوم وعظم أمر احلج، وتستثىن قبلة الوداع 

ومل يبني أيضا : لغ املصنف يف االختصار إذ مل يبني حكم ما إذا جامع أو تسبب يف خروج منيهبا": تنبيه " والرمحة
كيف ما يفعل من أفسد ما هو فيه، وحمصله إن جامع قبل حتلله أو استدعى املين حىت خرج ولو بنظر سواء فعل ما 

ن آدمي أو غريه، أنزل أم ال، كان اجلماع ذكر عاملا بإحرامه أو ناسيا عاملا باحلكم أو جاهال، جامع يف قبل أو دبر م
موجبا للغسل أم ال، فيفسد حج الفاعل، ولو الصيب بوطئه، ذكر ذلك األجهوري يف شرح خليل، ويل يف ذلك 

حبث، إذ كيف يفسد حجه بوطئه وال ينتقض وضوءه؟ ويشترط يف حصول الفساد خبروج املين إن كان بغري ملس 
لفكر، وأما لو خرج بقبلة أو غريها من أنواع اللمس فيفسد مطلقا، وأما اخلارج االستدامة بأن كان بالنظر أو ا

مبجرد النظر أو الفكر فال حيصل به فساد، وإمنا يوجب اهلدي، واعلم أنه ال يفسد احلج مبا ذكر إال إذا وقع املفسد 
ن يقع قبل طواف اإلفاضة قبل الوقوف بعرفة مطلقا أي فعل شيئا من أفعال احلج أو ال، أو بعد الوقوف بشرط أ

وقبل رمي مجرة العقبة يف يوم النحر، أو قبل يوم النحر وهو يوم الوقوف، وأما لو وقع بعد رمي مجرة العقبة ولو قبل 
ولو قبل الرمي للعقبة أو بعدها يوم النحر أو قبلهما بعد يوم النحر فال فساد وإمنا : طواف اإلفاضة أو بعد اإلفاضة

أيضا عمرة إن وقع قبل ركعيت الطواف ويأيت هبا بعد أيام مىن ليأيت بطواف وسعي ال ثلم فيهما، عليه هدي، ويلزمه 
وأما العمرة فإن حصل املفسد قبل متام سعيها ولو بشرط فسدت وجيب قضاؤها بعد إمتامها؛ ألن ما فسد من حج 

قها فال شيء عليه إىل اهلدي، وإذا أو عمرة جيب عليه إمتامه وعليه هدي، وأما لو وقع بعد متام سعيها وقبل حال
فسد احلج أو العمرة وجب إمتامهما وقضاؤمها، وإمنا جيب إمتام احلج الفاسد حيث متكن من الوقوف عام الفساد 

املؤنث وهو ما يظهر رحيه وأثره بالبدن ": الطيب"جيب على احملرم ولو أنثى اجتناب ": و"وإال حتلل منه بفعل عمرة
  املسك والعنرب، فلو مل جيتنب الطيب احملرم عليه بأن مسه وجب الفديةأو بالثوب كالورس و

ولو أزاله سريعا ولو مل يعلق أو كان يف طعام حيث مل ميته الطبخ، خبالف مذكر الطيب وهو ما يظهر رحيه وخيفى 
 طعام فال كراهة أثره كالورد واليامسني فإنه يكره مسه وال فدية، وأما محله يف قارورة مسدودة أو أكله مطبوخا يف

فيه ولو صبغ الفم، واستثىن أهل املذهب الباقي مما قبل اإلحرام، واملصيب من إلقاء الريح أو غريه، واملصيب من 
كذا جيب ": و"خلوق الكعبة فإنه ال حرمة فيه وال فدية حيث كان يسريا، وأما كثريه ففيه الفدية إال أن ينزعه سريعا

ولو بنسج أو زر أو عقد ملا ورد يف حديث " الثياب"أو حميط ": خميط"لبس  على الذكر أن جيتنب يف إحرامه
أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يلبس احملرم من : "الصحيحني وغريمها من حديث ابن عمر

فاف إال أن ال يلبس القميص وال العمائم وال السراويالت وال الربانس وال اخل: "الثياب؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم
 ١" ال جيد نعلني فيلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني، وال تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران وال ورس

كذا جيب على كل من أحرم حبج أو عمرة أو دخل احلرم ": و"وقيدنا بالذكر إلخراج األنثى فسيأيت الكالم عليها
كول اللحم ولو متأنسا فرخا أو بيضا سوى ما تقدم استثناؤه من وهو احليوان الربي ولو غري مأ" الصيد"اجتناب 
} َوُحرَِّم َعلَْيكُْم صَْيُد الَْبرِّ َما ُدمُْتْم ُحُرماً{] ٩٥: املائدة[} ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَنُْتْم ُحرٌُم{: قال تعاىل. الفواسق

من حنو املدينة أربعة أميال أو مخسة للتنعيم، ومن  وحرم به وباحلرم: أي حمرمني أو يف احلرمقال خليل] ٩٦: املائدة[
تعرض بري وإن تأنس أو مل : العراق مثانية للمنقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة آلخر احلديبية، إىل قوله



يؤكل أو طري ماء أو جزء ولريسله بيده أو رفقته وزال ملكه عنه فال يستحدث ملكه وال يقبله وديعة من غريه، 
بحري فال خالف يف جوازه للحالل واحملرم، واحلاصل أن احملرم حيرم عليه التعرض لصيد الرب ولو يف احلل، وأما ال

كما حيرم على كل من يف احلرم التعرض له ولو حالال، وما صاده احملرم أو صيد له ميتة حيرم أكله على كل 
لرباغيث والبعوض، فإن قتل شيئا منها كالقمل وا" قتل الدواب"كذا جيب على كل حمرم اجتناب مجيع ": و"أحد

لزمه إطعام حفنة من طعام وهي ملء اليد الواحدة، إال أن يكثر ما قتله بأن يزيد على العشرة وما قارهبا فتلزمه 
  فإن: الفدية، ومفهوم القتل لو طرح شيئا من الدواب من غري قتل

  ـــــــ
، ومسلم، "١٨٣٨"لطيب للمحرم واحملرمة، حديث أخرجه البخاري، كتاب احلج، باب ما ينهى من ا: صحيح ١

  ".١١٧٧"كتاب احلج، باب ما يباح للمحرم حبج او عمرة وما ال يباح، حديث 

كان قمال أو قرادا مما ال يعيش يف طرحه فكالقتل فيلزمه حفنة يف قليله وفدية يف كثريه، وأما طرح حنو العلقة 
باملثلثة أي " التفث"أي إزالة ": إلقاء"كذا جيب على احملرم اجتناب ": و"والربغوث مما يعيش يف األرض فال شيء فيه

الوسخ عن نفسه، فال يقص أظفاره لغري كسر وال يغتسل وال يتدلك لغري جنابة وال ينتف إبطه وال حيلق عانته، فإن 
 إلماطة األذى، أزال شيئا من شعره أطعم حفنة إذا كان املزال شيئا قليال كعشر شعرات وما قارهبا حيث أزاهلا ال

وإال بأن زاد املزال على العشرة وما قارهبا أو كانت اإلزالة إلماطة األذى فتجب الفدية؛ ألهنا جتب يف فعل كل ما 
يستثىن مما ذكر إزالة الشعر عند الوضوء أو الركوب وقتل بعض الدواب وإزالة ": تنبيه " يترفه به أو يزيل أذى

حيث اقتصر على حمل الكسر، ومثل الواحد االثنان والثالثة، فإن : فر املكسوراألوساخ يف غسل اجلنابة وقلم الظ
هذه املذكورات ال شيء فيها، وأما قلمه لغري كسر فإن قلمه ال إلماطة األذى ففيه فدية وإال فحقنة وهذا يف غري 

ى احملرم اجتناب ما سبق كما جيب عل": و"الواحد، وأما ما زاد ففي قلمه الفدية مطلقا، وأما قلم ظفر الغري فلغو
إن كان رجال، فإن غطى وجهه أو رأسه ولو بطني كال أو بعضا " اإلحرام"حال " ال يغطي رأسه يف"جيب عليه أن 

إال من "استبقاء للشعث ": ال حيلقه"كما ال يغطي رأسه ": و. "افتدى ملا يأيت من أن إحرام الرجل يف وجهه ورأسه
مث يفتدي بصيام ثالثة . "جوز له فعل ما يزيل ضرورته من تغطية رأسه أو حلقهتلحقه يف حال إحرامه في": ضرورة
أحرار مسلمني وجيب عليه أن يعطي ": أو إطعام ستة مساكني. "ولو متفرقة؛ ألن الضرورة إمنا تسقط اإلمث": أيام

أي ": و ينسكأ"ومها نصف صاع يكونان من غالب القوت ": مدين لكل مسكني مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم"
": يذحبها حيث شاء من البالد"فأعلى؛ ألن الفدية كالضحية األفضل فيها طيب اللحم، وجيوز له أن ": بشاة"يفتدي 

الفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى كقص الشارب وظفر وقتل قمل كثر وخضب بكحناء وإن رقعة إن : قال خليل
و نوى التكرار أو قدم الثوب على السراويل، وشرطها يف كربت واحتدت إن ظن اإلباحة وتعدد موجبها بفور أ

فََمْن كَانَ ِمْنكُمْ {: اللبس انتفاع من حر أو برد إن نزع الثوب مكان اللبس، والدليل على ذلك كله قوله تعاىل
اآلية؛ ألن املعىن فليفعل ما يزيل ] ١٩٦: البقرة[} َمرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَوْ َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك

  علم من كالم املصنف أن الفدية جتب مع الضرورة؛ ألهنا مل تسقط إال: األول " تنبيهات " أذاه وعليه فدية

علم من كالمه أيضا أن إخراجها ال : اإلمث كما ذكرنا، وعلم منه أن الفدية خمرية كجزاء الصيد كما يأتيالثاين 
ومل ختتص بزمان وال مكان إال أن ينوي بالذبح اهلدي بأن يقلده أو يشعره، فيكون : انقال خليلخيتص بزمان وال مك

حكمه حكم اهلدي يذكيه مبىن إن ساقه يف إحرام حج ووقف به هو أو نائبه جزءا من الليل وإال فمكة، وأما جزاء 



عىن متليك إشارة إىل أنه ال جيزئ يف عرب املصنف بإطعام مب: الصيد فمحله مىن أو مكة كما يأيت يف كالمهالثالث 
الفدية الغداء والعشاء إال أن يستويف كل مسكني مدين ولو يف غداء أو عشاءمث شرع يف بيان ما حيرم على املرأة 

ولو مع وجود ": اخلفني"وكذا اخلنثى املشكل ": وتلبس املرأة: "والرجل ستره يف حال اإلحرام وما ال حيرم بقوله
جتتنب ما سوى ذلك مما "جيب عليها أن ": و"باحلج أو العمرة ": إحرامها"حال ": يف"واحللي ": يابوالث. "النعلني

من اجلماع ومقدماته وإلقاء التفث ومس الطيب والتعرض للصيد، واحلاصل أن املرأة كالرجل يف ": جيتنبه الرجل
اخلفني مع وجود النعلني، وسوى رفع كل ما جيتنبه يف اإلحرام، سوى لبس املخيط واحمليط وتغطية الرأس ولبس 

الصوت بالتلبية والرمل يف األشواط الثالثة األول، واخلبب يف بطن املسيل بني الصفا واملروة، واإلسراع يف بطن 
ومعىن ": يف وجهها وكفيها"حرة أو أمة وكذا اخلنثى املشكل ": إحرام املرأة"اعلم أن ": و. "حمسر وحلق الرأس
وحرم باإلحرام على املرأة لبس قفاز وستر وجه إال : ام إمنا يظهر يف وجهها وكفيهاقال خليلكالمه أن أثر اإلحر

لستر بال غرز وال ربط فال تلبس حنو القفاز، وأما اخلامت فيجوز هلا لبسه كسائر أنواع احللي، وال تلبس حنو الربقع 
ن تسدل شيئا على وجهها من غري غرز وال وال اللثام إال أن تكون ممن خيشى منها الفتنة فيجب عليها الستر بأ

ربط، فإن فعلت شيئا مما هنيت عنه بأن لبست حنو القفازين أو سترت وجهها ولو بطني لغري ستر بل فعلته ترفها، أو 
حلر أو برد أو ألجل الستر لكن مع الغرز أو الربط لزمتها الفدية، وأما ستر الكفني بغري حنو القفازين مما ليس معدا 

ا فال حيرم؛ ألن جتريدمها من غري حنو القفازين مندوب، والقفاز كرمان ما يعمل على صفة الكف من قطن أو لسترمه
  أن أثر إحرام الرجل إمنا يظهر يف وجهه: واملعىن": وإحرام الرجل يف وجهه ورأسه"كتان وحنوه ليقي الكف الشعث

طف على ما حيرم وستر وجهه أو رأس مبا يعد ساترا بالع: ورأسه، فيحرم عليه سترمها بكل شيء ولو طينا قال خليل
كطني، فإن ستر وجهه أو رأسه أو بعض أحدمها وانتفع به افتدى، ولو فعل ناسيا أو جاهال أو مضطرا، إال إن أزال 

 فال فدية؛ ألن شرطها يف اللبس االنتفاع من احلر أو الربد، ويستثىن من التعميم محل ما ال بد له من: الساتر سريعا
كخرجه وجرابه لغري جتارة أو هلا لتمعشه وإال افتدى؛ ألن األصل أن كل ما حرم فيه الفدية إال : محله على رأسه

وال فدية يف سيف ولو بال عذر، وأما غري الوجه والرأس : محل السيف يف رقبته بال عذر فيحرم وال فديةقال خليل
ار باحلرام واالرتداء بالدلق، وال يضر ما فيه من اخلياطة؛ ألنه من الرجل فال حيرم ستره إال باملخيط، فيجوز له االتز

ليس حميطا بعضو من أعضائه بشرط أن ال يعقد طرفيه وال يغرزمهاوملا كان احملرم عليه يف بقية جسده إمنا هو احمليط 
فليقطعهما "املعتاد  أو جيدمها لكن بثمن زائد على": وال يلبس الرجل اخلفني يف اإلحرام إال أن ال جيد نعلني: "قال

وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا بأن يزيد على الثمن : قال خليل": أسفل من الكعبني
املعتاد الثلث، وال فرق بني كون القطع منه أو من بائعه، والظاهر أن مثل القطع ثنية أسفل من كعب وال فدية يف 

إذا علمت ما ": تنبيه " فعليه الفدية ولو قطعهما أو ثنامها: ض أو دوالبسهما على هذا الوجه، خبالف لبسهما ملر
إحرام املرأة يف وجهها وكفيها وإحرام الرجل يف وجهه ورأسه مشكل؛ ألن إحرام : قررناه ظهر لك أن قول املصنف

بالوجه  الرجل يف مجيع جسده ال يف خصوص وجهه ورأسه، واجلواب عن هذا اإلشكال أنه ملا كان تعلق اإلحرام
والرأس أشد من تعلقه ببقية اجلسد إذ حيرم سترمها بكل ساتر خبالف بقية اجلسد، إمنا حيرم ستره باحمليط جعل 

خاص وعام، فاخلاص هو : إحرامه خمتصا بوجهه ورأسه على سبيل املبالغة، واحلاصل أن إحرام الرجل على قسمني
ائه، واملرأة إمنا هلا إحرام خاص فقط، واملنقسم بني الرجل املتعلق ببعض األعضاء، والعام هو املتعلق جبميع أعض

مل يبني املصنف حكم ما إذا فعل احملرم شيئا مما هو حمرم ": تنبيه آخر " واملرأة إمنا هو اخلاص املتعلق ببعض األعضاء



تحد إن ظن عليه وحمصله أنه يفتدي ولو لبس مجيع ثيابه، وكذا تلزمه الفدية ولو لبس مجيع ثيابه لضرورة، وت
  اإلباحة أو تعدد موجبها بفور أو نوى التكرار أو قدم الثوب على السراويل وإال تعددت،

وشرطها يف اللبس االنتفاع من احلر أو الربد، وأما لو نزع ما لبسه قبل انتفاعه به فال فدية عليه، وأما غري اللبس 
: ن فعل احلج على ثالثة أوجه بني األفضل منهاكمس الطيب أو حلق الشعر فال يشترط له شيء واهللا أعلموملا كا

وصفة اإلحرام أن حيرم باحلج ": من التمتع ومن القران"معاشر املالكية ": واإلفراد باحلج أفضل عندنا: "بقوله
وحده، مث إذا فرغ يسن له أن حيرم بعمرة، وإن شاء أخر العمرة؛ ألن اإلفراد ال يتوقف على عمرة ال قبله وال 

ف القران والتمتع فال بد يف حتققهما من فعل عمرة، وسيأيت بيان حقيقة القران والتمتع يف كالم املصنف، بعده، خبال
وكان حقه أن يقدم بيان صفتها على صفة اإلحرام حتاشيا عن تقدمي التصديق على التصور؛ ألنه حكم على اإلفراد 

كان ميكن اجلواب بأن الذي يف كالمه إمنا هو تقدمي باألفضلية وعلى التمتع والقران باملفضولية قبل بياهنما، وإن 
أنه صلى "احلكم على التصوير ال على التصور واملمنوع الثاين فقط، وإمنا كان اإلفراد أفضل ملا يف الصحيح وغريه 

واتصل عمل اخللفاء واألئمة بذلك، فقد أفرد الصديق يف السنة  ١"اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع إمنا حج مفردا
لثانية، وعمر بعده عشر سنني، وعثمان بعده اثنيت عشرة سنة، وأيضا حج اإلفراد ال هدي فيه، خبالف القران ا

فأجاب عنه اإلمام حيمل على " أنه صلى اهللا عليه وسلم قرن أو متتع"والتمتع واهلدي ينشأ عن النقص، وما جاء من 
ع، فنسب ذلك إليه عن طريق اجملاز، ومل يعلم بذلك هل أن املراد أنه أمر بعض الصحابة بالقران وأمر بعضا بالتمت

وندب إفراد مث قران مث ذكر علة مفضولية القران : األفضل القران أو التمتع، واملشهور أن القران أفضلقال خليل
  :والتمتع بقوله

مها عدم إقامة وشرط د: قال خليل": فعليه هدي"املقيمني هبا وقت اإلحرام ": فمن قرن أو متتع من غري أهل مكة"
مبكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع هبا أو خرج حلاجة، ومفهوم كالمه أن املقيم مبكة أو ما يف حكمها ال 

وسيأيت يف ] ١٩٦: البقرة[} ذَِلَك ِلَمْن لَْم َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي الَْمْسجِدِ الْحََرامِ{: يلزمه قران وال متتع لقوله تعاىل
وكلها تصح الزكاة فيها إال أن األفضل عند ": يذحبه أو ينحره مبىن: " بني حمل تزكية اهلدي بقولهمث. كالم املصنف

إن أوقفه "اجلمرة األوىل، وال جيوز دون مجرة العقبة مما يلي مكة؛ ألنه خرج عن مىن وشرط ذحبه أو حنره مبىن 
أن يكون مسوقا يف إحرام حج ولو كان : حدمهاأ: هو أو نائبه بإذنه ساعة ليلة النحر، وبقي شرطان آخران": بعرفة

النقص يف عمرة أو كان تطوعا أو جزاء صيد، وثانيهما أن يكون الذبح يف أيام مىن فتخلص أن الشروط 
ــــــ   ثالثـة

  ".١٢٣١"أخرجه مسلم، كتاب احلج، باب يف اإلفراد والقران باحلج والعمرة : صحيح ١

": إن مل يوقفه بعرفة"مفهوم كالمه ": و. "ووقف به هو أو نائبه كهو بأيامهاوالنحر مبىن إن كان يف حج : قال خليل
واملراد البلد وما يليها من ": مبكة"أو يذحبه ": فلينحره"أو كان غري مسوق يف إحرام حج أو كان بعد أيام مىن 

ذا املنحر وكل فجاج ه: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم عند املروة": باملروة"منازل الناس ولكن األفضل أن يكون 
فإن حنر خارجا عن بيوهتا فإنه ال جيزئ ولو بلواحقها، فقد نص ابن القاسم على أنه ال جيزئ . ١" مكة وطرقها منحر

فيما يذبح مبكة وقد اشتراه : الذبح أو النحر بذي طوى، وملا كان اهلدي ال بد فيه من اجلمع بني احلل واحلرم قال
وأما لو كان قد اشتراه من احلل فاجلمع حاصل فيه قطعا، وال فرق يف ذلك ": احلل بعد أن يدخل به من"من احلرم 

مل يبني املصنف حكم تذكية اهلدي يف مىن مع الشروط : األول ": تنبيهان " كله بني اهلدي الواجب والتطوع



روط فيها قوالن املتقدمة، ومل يبني حكم ما إذا خالف املطلوب، وقد قدمنا ما يفيد أن ذكاته يف مىن مع الش
بالوجوب والندب، وعلى كليهما لو خالف وذحبه أو حنره يف مكة مع الشروط فإنه جيزئ، خبالف ما لو ذبح أو حنر 

: مل يبني املصنف أيضا سن اهلدي و ال ما األفضل فيه، وبينه خليل بقوله: يف مىن ما يطلب ذحبه أو حنره يف مكةالثاين 
ترب السالمة من العيوب املانعة اإلجزاء وقت التقليد واإلشعار، فال يضر العيب وسن اجلميع وعيبه كالضحية واملع

الطارئ بعد ذلك خبالف لو قلد أو أشعر معيبا فال جيزئ ولو سلم بعد ذلك، وهذا يف اهلدي الواجب ومنه النذر 
يب مينع اإلجزاء، راجع املضمون، وأما املتطوع به ومثله املنذور املعني فهذا جيب تقدميه بتقليده ولو معيبا بع

األجهوري يف شرح خليل، والنهار شرط يف ذكاة اهلدي كالضحية أيضا فال جتزئ ذكاته ليال، واألفضل يف اهلدي 
": فإن مل جيد: "ما كثر حلمه، فاألفضل اإلبل ويليها البقر وأدناها الغنموملا كان غري الفدية وجزاء الصيد مرتبا قال

فََمْن َتَمتََّع {: قال تعاىل": فصيام ثالثة أيام يف احلج"ولو يتسلف مثنه من الغري " ياهد"من حصل منه نقص يف حجه 
وبني دخول ] ١٩٦: البقرة[} بِالُْعْمَرةِ إِلَى الَْحجِّ فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ

من وقت حيرم إىل "اهللا تعاىل أو الشارع أو اإلمام مالك أي يريد أنه يدخل زمن صومها أي ": يعين: "وقتها بقوله
  أن النقص املوجب للهدي إن كان سابقا على الوقوف بعرفة فإنه يدخل زمن: واملعىن": يوم عرفة

  ـــــــ
ث ، وابن ماجه، حدي"١٩٣٧"أخرجه أبو داود، كتاب املناسك، باب الصالة جبمع، حديث : صحيح ١
  ".٤٧٨"وتقدم برقم " ٤٢٢٥صحيح اجلامع : "، وانظر"٣٠٤٨"

صام أيام "أي صوم الثالثة يف احلج ": فإن فاته ذلك."صوم الثالثة من إحرامه وميتد إىل يوم عرفة؛ ألن له أن يصومه
ثالثة إىل وصام أيام مىن بنقص يف حج إن تقدم على الوقوف، وحكم تأخري ال: وهي ثاين العيد وثالثهقال خليل": مىن

من ": إذا رجع"أيام أي بقية العشرة ": سبعة"صيام ": و"أيام مىن احلرمة إن أخرها عمدا وعدمها إن أخرها لعذر 
وفسره مالك بالرجوع من مىن، واملراد أن يكون ] ١٩٦: البقرة[} َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجْعُتْم{: مىن املشار إليها بقوله تعاىل

أهل مىن أو من أقام هبا، فلو قدم السبعة على وقوفه بعرفة مل جتزه، وكذا لو صام شيئا بعد الفراغ من الرمي ليشمل 
" فالظاهر أنه جيتزئ منها بثالثة: من السبعة مبىن؛ ألن الرجوع شرط يف صومها، وإذا صام العشرة قبل رجوعه

أو عمرة فإنه يسمى هديا علم من كالم املصنف أن املترتب من الدماء إن كان لنقص يف حج : األول " تنبيهات 
وهو مرتب، فال يصوم العشرة أيام إال عند العجز عن اهلدي، وال يصح اإلطعام يف اهلدي خبالف الفدية وجزاء 

من وقت حيرم أن النقص املوجب للهدي سابق على الوقوف كالتمتع والقران : علم من قول املصنف: الثاين :الصيد
ا سبق، وأما لو كان متأخرا عن الوقوف أو كان من يوم عرفة كترك الوقوف أو تعدي امليقات كما أشرنا إليه فيم

هنارا أو ترك النزول باملزدلفة أو البيات مبىن فإنه يصوم العشرة أيام مىت شاء، كما أنه يصوم الثالثة مىت شاء إذا مل 
إن أيسر بعد : يسر، وحمصلهمل يبني حكم ما إذا شرع يف الصوم للعجز عن اهلدي مث أ: يصمها يف أيام منىالثالث 

الشروع فيه وقبل إكمال اليوم جيب عليه الرجوع للهدي، وإن أيسر بعد إمتام اليوم وقبل كمال الثالث يستحب له 
الرجوع، وإن أيسر بعد إمتام الثالث ال يندب له الرجوع بل جيوز له التمادي على الصوم والرجوع، وهذا فيمن 

ن اهلدي وإال وجب عليه الرجوع مطلقاوملا قدم أن اإلفراد أفضل من التمتع شرع يف الصوم عند تيقن العجز ع
مث حيل منها يف "فقط ولو قبل أشهر احلج ": وصفة التمتع أن حيرم بعمرة: "والقران شرع يف بيان صفتهما فقال

بلده، فإن رجع بعد بضم اهلمزة والفاء وسكوهنا أي ": قبل الرجوع إىل أفقه"بأن حيج ": أشهر احلج مث حيج من عامه



عن مكة وأحرم باحلج مل يكن متمتعا ولو كان بلده بأرض احلجاز، ": أو إىل مثل أفقه يف البعد"فعل عمرته إىل أفقه 
  .وأما لو رجع إىل أقل من بلده حج فإنه يكون متمتعا

ا كإفريقية، فإن هذا إذا وللتمتع عدم عود إىل بلده أو مثله ولو باحلجاز ال أقل إال أن يكون بلده بعيد: قال خليل
رجع إىل مصر بعد فعل عمرته قبل حجه وعاد وأحرم باحلج ال يكون متمتعا مع كونه رجع إىل أقل من بلده، وهذا 
التقييد للمصنف يف غري هذا الكتاب وقبله ابن عرفة، فمفهوم أقل ليس على إطالقه بل حمله إذا كان يدرك أفقه إذا 

العام، وإمنا مسي احملرم بالعمرة املتمم هلا قبل فعل احلج متمتعا لتمتعه بكل ما ال رجع ويعود يدرك احلج يف ذلك 
باحلج ": أن حيرم"الذي حل من عمرته يف أشهر احلج ": هلذا"جيوز ": و"جيوز للمحرم فعله أو إلسقاطه أحد السفرين

؛ ألنه ال بد من :إلحرام باحلج من مكةسواء كان آفاقيا أو مستوطنا، وإمنا جاز له ا": هبا"مقيما ": من مكة إن كان"
خروجه للحل يف عرفة فيحصل يف إحرامه اجلمع بني احلل واحلرم، وملا كان كل إحرام ال بد فيه من اجلمع بني احلل 

من أراد أن يعتمر حىت خيرج إىل "أي من مكة ": وال حيرم منها"واحلرم وكانت أفعال العمرة تنقضي يف احلرم 
ز احلرم واألوىل منه اجلعرانة وهو موضع بني مكة والطائف العتماره صلى اهللا عليه وسلم منها، وهو ما جاو": احلل

مث يليها يف الفضل التنعيم وهو مساجد عائشة، فلو أحرم بالعمرة من احلرم فإنه ينعقد إحرامه لكن خيرج قبل طوافه 
خيرج أعاد طوافه وسعيه بعده وافتدى إن وإن مل : وسعيه، فإن طاف وسعى قبل اخلروج مل يعتد هبما، قال خليل

وصفة القران أن حيرم حبجة وعمرة معا : "حلقوملا فرغ من الكالم يف صفة التمتع شرع يف بيان صفة القران فقال
مث قران بأن حيرم هبما وقدمها وجوبا يف نيته وندبا يف : قال خليل": العمرة يف نيته"أي يقدم ": يبدأ"جيب أن ": و

أردف احلج على العمرة قبل أن يطوف "أحرم بالعمرة أوال، و ": وإذا: "ر إىل صفة أخرى للقران بقولهتلفظه، وأشا
وكذا لو أردف احلج عليها يف أثناء طوافها، ولكن جيب عليه أن يتم ذلك الطواف وينقلب ": ويركع فهو قارن

أو يردفه : ذكور صحة العمرة، قال خليلتطوعا وال يسعى بعده الندراج أفعاهلا يف أفعال احلج، وشرط اإلرداف امل
بطوافها إن صحت وكمله وال يسعى، فلو أردف حجة على عمرة فاسدة مل يصح إردافه بل هو باق على عمرته 

إذا علمت ما قررناه ظهر ": تنبيه " وال حيج حىت يقضيها، فإن أحرم قبل قضائها فإن كان بعد إمتامها صح إحرامه
ده قبل إمتام طوافه فيصدق بإحرامه قبل الشروع فيه أو يف أثنائه، وأما لو أردف بعد لك أن قوله قبل طوافه مرا

فظاهر كالمه أنه ال يصح إردافه وال يكون قارنا وليس كذلك بل فيه تفصيل، فإن كان قبل صالة : إكمال الطواف
  الركعتني صح

إذا أردف احلج على العمرة : األول ": ت تنبيها" اإلرداف وإن كره، وأما لو كان بعد الركعتني فال يصح اإلرداف
على الوجه الصحيح اندرجت أفعاهلا يف أفعال احلج، وإن مل يستحضر أركاهنا عند اإلتيان بطواف وسعي احلج بل 

رمبا يفهم من اشتراط تقدم العمرة على احلج يف اإلرداف عدم صحة إرداف العمرة : يقعان للحج والعمرةالثاين 
ووجه الفرق كثرة أفعال احلج على العمرة، فلذلك صح إرداف احلج على العمرة خبالف  على احلج وهو كذلك،

مل : العكس، وكما ال يصح إرداف العمرة على احلج ال يصح إرداف عمرة على عمرة وال حج على حجالثالث 
تنعيم، فلو خالف وأحرم يف وهلا وللقران احلل اجلعرانة أوىل مث ال: يبني املصنف حمل اإلحرام للقران وبينه خليل بقوله

مكة بالعمرة أوهلما انعقد إحرامه يف الصورتني، لكن العمرة ال تصح أركاهنا إال بعد أن خيرج للحل كما قدمنا، وأما 
القارن فيجب عليه اخلروج للحل وإن كان يؤخر السعي والطواف إلردافه باحلرم، فلو مل خيرج للحل قبل عرفة 

سعيه الواقعني للحج بعد عرفة ويكفيه خروجه لعرفة؛ ألهنا حل، وأفعال العمرة اندرجت فالظاهر أنه جيزئه طوافه و



علم من كالم املصنف أن اإلحرام باحلج على ثالثة : يف أفعال احلج نص على ذلك األجهوري يف شرح خلياللرابع 
املبهم أنه خيري يف صرفه ألحد إفراد وقران ومتتع، وبقي لو أحرم وأهبم أو أحرم مبا أحرم به زيد، واحلكم : أحوال

الثالثة، واألحب عند مالك صرفه لإلفراد والقياس للقران، وأما اإلحرام مبا أحرم به زيد فقيل يصح ويكون حمرما 
مبا أحرم به زيد، وقيل ال يصح لعدم اجلزم بالنية، وعلى الصحة لو تبني عدم إحرام زيد يكون كمن أحرم مبهما، 

ما أحرم به أو وجده حمرما على اإلهبامثم ذكر مفهوم قوله فيما مر من قرن أو متتع من غري وكذا لو مات ومل يعلم 
ذَِلَك ِلَمْن لَْم َيكُنْ {: قال تعاىل" قران"يف ": وليس على أهل مكة هدي يف متتع وال: "أهل مكة فعليه هدي بقوله

وشرط دمهما عدم إقامة مبكة أو ذي طوى وقت : لوقال خلي]١٩٦: البقرة[} أَْهلُُه َحاِضرِي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ
  فعلهما، وللتمتع عدم عودة لبلده أو مثله ولو باحلجاز وقدمنا ما فيه الكفاية، وإمنا سقط عنهم اهلدي؛ ألنه إمنا جيب

ملساكني مكة فال جيب عليهم، وبقي لو كان للمتمتع أهالن أهل مبكة وأهل بغريها واملذهب استحبابه ولو غلبت 
وندب لذي أهلني وأهل إال أن يقيم بأحدمها أكثر فيعترب تأويالن وقد علمت املذهب : مته يف أحدمهاقال خليلإقا

": ومن حل من عمرته: "منهماوملا قدم أن شرط التمتع أن حيل من عمرته يف أشهر احلج صرح مبفهوم ذلك بقوله
الذي اعتمر فيه وأوىل لو ": مث حج من عامه"احلج ولو أخر حالقه إىل أشهر ": قبل أشهر احلج"بأن فرغ من أركاهنا 

ملا مر من أن املتمتع من حتلل يف أشهر احلج من عمرته وحج من عامهوملا قدم أن ": فليس مبتمتع"حج يف عام بعده 
يف إحرامه أو يف احلرم وقتله أو ": ومن أصاب صيدا: "احملرم جيتنب التعرض للصيد بني هنا ما يترتب عليه بقوله

ولو قتله ملخمصة أو جلهل أو نسيان، إال ما تقدم ": فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم"ه ومل يتحقق سالمته جرح
استثناؤه من الفواسق، والنعم اإلبل والبقر والغنم، واملراد باملثل املقارب للصيد يف قدره وصورته، فمثل النعامة بدنة 

فقيمته طعاما بأن يوزن بطعام وخيرج ما يعادله، وكيفية ذلك أن والفيل بدنة خراسانية ذات سنامني، وإن مل توجد 
جيعل الفيل يف مركب وينظر إىل احلد الذي نزل يف املاء من املركب مث خيرج الفيل ويوضع مكانه الطعام حىت تبلغ 

ري كاف، املركب يف املاء ما بلغته من الفيل، وقيل يوزن بالقباين وأظن أن هذا كله حيث ال إمكان وإال فالتح
وينبغي إذا تعذر اإلطعام فالصوم، ومثل البقرة الوحشية أو ما قارهبا وهو األيل واأليل باملثناة التحتية حيوان وحشي 

، ١أو محار الوحش بقرة إنسية، ومثل الضبع والثعلب والظيب شاة إنسية، وجيب يف صغري الصيد ما جيب يف كبريه
  من كونه سليما من العيوب، وبلغ كما جيب يف املعيب منه ما جيب يف الصحيح

  ـــــــ
: فعل االصطياد، كما يطلق على املصيد، يقال: لغة مصدر صاد يصيد، ويطلق على املعىن املصدري أي: الصيد  ١

والصيد هنا مبعىن . هذا خلق اهللا أي خملوقه سبحانه وتعاىل: صيد األمري، وصيد كثري، ويراد به املصيد، كما يقال
  ]٩٥: املائد[} ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَْنُتْم ُحُرٌم{: اهللا تعاىليقول : املصيد

بأنه اسم ملا يتوحش وميتنع، وال ميكن اخذه إال " أي املصيد"عرفه الكاساين على اإلطالق الثاين : ويف االصطالح 
: الصيد باملعىن املصدري: لفقا" املعىن املصدري واملصيد: وعرفه البهويت باإلطالقني. حبلية، إما لطريانه أو لعدوه

الصيد حيوان مقتنص حالل : فعرفه بقوله –أي املصيد  –اقتناص حيوان متوحش طبعا غري مملوك وال مقدور عليه 
بري : متوحش طبعاً، غري مملوك وال مقدور عليه فخرج احلرام كالذئب، واإلسين كاإلبل ولو توحشتوالصيد نوعان

  =الده يف الرب، وال عربة باملكان الذي يعيش ما يكون تو: فالصيد الربي. وحبري



سن الضحية كما قدمنا من أن سن اهلدايا والفدية واجلزاء كسن الضحية ويف العيب كذلك، وأما حنو الضب 
واألرنب والريبوع مما ال مثل له من األنعام فالواجب فيه القيمة طعاما، فإن مل يقدر عليه صام عن كل مد يوما 

مجيع الطيور خال محام مكة واحلرم وميامهما؛ ألن الواجب يف الواحدة شاة بال حكم، فإن مل  وكمل لكسره، وكذا
جيدها صام عشرة أيام، وال خيرج طعاما؛ ألن الواجب يف محام مكة، واحلرم مبنزلة اهلدي ال جيزئ فيه اإلطعام، وإمنا 

ويف جنني الصيد . رهتما وعدم نفورمها من الناسشدد يف محام مكة واحلرم وميامهما؛ ألن الناس تبادر إىل قتلهما لكث
الغري املستهل، ويف البيضة الغري املذرة عشر دية األم، ويف الصيد املعلم منفعة شرعية اململوك للغري ويقتله احملرم أو 

معيبا،  إحدامها لربه على احلالة اليت هو عليها من كونه معلما صغريا أو كبريا سليما أو: احلالل يف احلرم قيمتان
والثانية ملساكني حمل الصيد فجزاؤه كجزاء الكبري فيكون سنه كسن الضحية وساملا من العيوب، وملا كان جزاء 

: قال خليل"حيكم به ذوا عدل من فقهاء املسلمني: "بقوله: الصيد خمالفا للهدي والفدية بني ما انفرد به اجلزاء
أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف مبحله وإال فبقربه وال جيزئ واجلزاء حبكم عدلني فقيهني بذلك مثله من النعم 

بغريه، فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامني ومحار الوحش وبقرة والضبع والثعلب شاة كحمام مكة واحلرم وميامه بال 
كالكبري حكم والواجب يف محام احلل ويف الضب واألرنب والريبوع ومجيع الطري القيمة طعاما والصغري من الصيد 

واملريض كالسليم واجلميل كالوحش؛ ألنه دية، واشتراط العدالة يستلزم احلرية والبلوغ ومعرفة ما حيكم به، وال بد 
من فقهاء املسلمني وال يشترط علمهما بغريه ألن : من لفظ احلكم ومن علمهما بباب اجلزاء، كما يؤخذ من قوله

فيه ولو جهل سواه، وإمنا خرج عن اشتراط احلكم محام مكة واحلرم  كل من ويل يف أمر إمنا يشترط معرفته مبا ويل
للدليل وهو قضاء عثمان رضي اهللا عنه بالشاة يف الواحدة، ومذهب املدونة إحلاق القمري والفواخت وشبهها 

  أي اجلزاء واملراد موضع تذكيته": وحمله: "باحلمامثم بني حمل إخراج اجلزاء املترتب على احلاج بقوله
__________  

فهو ما يكون توالده يف املاء، ولو كان مثواه يف الرب، ألن التوالد أصل، الكينونة بعده : فيهأما الصيد البحري= 
: فكلب املاء والضفدع، ومثله السرطان والتمساح والسلحفاة حبري حيل اصطياده للمحرم، لقوله تعاىل. عارض

  ".٢٨/١١٣"املوسوعة . فحرام عليه إال ما يستثىن منه: وأما الربي]. ٩٦: املائدة[} أُِحلَّ لَكُمْ صَْيُد الَْبْحرِ{

جزءا من الليل وأن تكون تذكيته يف يوم النحر أو ": بعرفة"أي باجلزاء ": به"الذي أصاب الصيد ": مىن إن وقف"
حمل تذكيته واملراد مبكة  ":فمكة"بأن مل يقف به وال نائبه بعرفة أو فاتت أيام النحر الثالثة ": وإال"تالييه ال الرابع 

ليجمع فيه بني ": من احلل"مكة ": يدخل به"اجلزاء كاهلدي ": و. "البلد وما يليها من منازل الناس وأفضلها املروة
احلل واحلرم إن كان اشتراه من احلرم، وقيدنا املترتب على احلاج لالحتراز عن اجلزاء املترتب على احملرم بعمرة أو 

يد يف احلرم فإن حمل تذكيته يف حقهما مكة، ألن حمل ذكاة اجلزاء حمل ذكاة اهلدايا، خبالف حمل على احلالل بقتل ص
الفدية يذحبها كيف شاء إال أن يقلدها ويشعرها فتصري كاهلدي وملا كان جزاء الصيد والفدية وكفارة الصيام غري 

": كفارة"أي وله أن خيتار ": أو"ن النعم أي إخراج املثل م": أن خيتار ذلك"أي قاتل الصيد ": وله: "مرتبة قال
وجيوز يف طعام احلر إلضافة كفارة إليه وتكون بيانية وبالنصب ": طعام مساكني"بالنصب لعطفه على اسم اإلشارة 

القاتل ": أن ينظر"على البدل من كفارة عند تنوينها، وقوله أن ينظر خرب ملبتدأ حمذوف تقديره وصفة إخراج الطعام 
أي من الطعام وتعترب القيمة يوم التلف مبحل اإلتالف، ويكون ذلك ": إىل قيمة الصيد طعاما"كان عارفا للصيد إن 

كم يساوي هذا الطري من هذا الطعام؟ فيلزم إخراجه ولو زاد على : الطعام من جل عيش أهل حمل التلف فيقال
على مساكني ": فيتصدق به. "املواضع إليه إطعام ستني، فإن مل يكن للصيد قيمة مبحل التلف اعترب قيمته يف أقرب



ذلك املوضع فيعطي كل مسكني مدا واحدا ال أكثر، وإن مل يكن مبوضع التلف مساكني فعلى مساكني أقرب مكان 
إليه، فلو مل يطعم حىت رجع إىل بلده وأراد اإلطعام فإنه حيكم اثنني ممن جيوز حتكيمهما ويصف هلما الصيد ويذكر 

مبوضع الصيد، فإن تعذر عليهما تقوميه بالطعام قوماه بالدراهم، ويبعث بالطعام إىل موضع الصيد  هلما سعر الطعام
قيمة الصيد طعاما أنه ال يقوم بالدراهم وهو األصوب : علم من قول املصنف": تنبيه " كما يبعث باهلدي إىل مكة

مثله من النعم، ويفهم من تنويع اجلزاء إىل  عند مالك فلو قوم بالدراهم أجزأ، وعلم أيضا أن املقوم نفس الصيد ال
كونه من النعم أو الطعام أو الصوم أنه ال يصح فيه التلفيق، وقيدنا مبحل التلف؛ ألنه ال جيزئ بغريه كما ال جيزئ 
اإلطعام بغريه مع اإلمكان به، وال إعطاء املساكني دراهم وال عرضا، وعلم من كون اإلطعام مبحل التلف أنه ال 

وصفة ذلك ": صياما"الطعام ": عدل ذلك"أي وله أن خيتار ": أو"مبكة أو مىن خبالف املثل من النعم كما مر  يتقيد
  ؛ ألنه ال ميكن إلغاؤه والصوم ال":لكسر املد يوما كامال"جيب أن يصوم ": أن يصوم عن كل مد يوما و"

التخيري بني اجلزاء واإلطعام والصيام إذا كان ما ذكره املصنف من : األول " تنبيهات " يتبعض كاألميان يف القسامة
للصيد مثل من النعم كما يشعر به لفظ القرآن، وأما إن مل يكن له مثل كاألرنب والطري فإنه خيري فيه بني اإلطعام 
والصيام، سوى محام مكة واحلرم وميامهما فإن الواجب يف كل واحد شاة وال يصح اإلطعام فإن مل جيد شاة صام 

ال منافاة بني اشتراط احلكمني وختيري القاتل للصيد؛ ألن : ام، ومعلوم أنه ال حيتاج إىل حكم فيهماالثاين عشرة أي
احلكمني إمنا يطلبان بعد اختيار القاتل أحد األنواع الثالثة فيما فيه ثالثة، فإذا اختار أحدها طلب له احلكمان 

النتقال عما حكم عليه به فله االنتقال عنه ولو التزم ليجتهدا فيه وإن روي فيه شيء عن الشارع، وإذا أراد ا
إخراجه على املعتمد، وإذا اختلفا فيما وقع به احلكم فإنه يعاد ولو من غريمها كما يعاد إن تبني اخلطأوملا فرغ من 

لعمرة وا": والعمرة سنة مؤكدة: "بقوله: الكالم على بيان صفة ما يفعل يف احلج ويف العمرة شرع يف بيان حكمهما
وتندب الزيادة عليها ": مرة يف العمر"لغة الزيادة وشرعا عبادة ذات إحرام وطواف وسعي وحتصل السنة بفعلها 

لكن يف عام آخر؛ ألنه يكره تكرارها يف العام الواحد، إال أن يتكرر دخوله مكة من موضع جيب عليه معه اإلحرام، 
فإنه حيرم بعمرة؛ ألن اإلحرام باحلج قبل أشهره مكروه كما لو خرج مع احلج ورجع إىل مكة قبل أشهر احلج 

سئل رسول اهللا : "خبالف العمرة ميقاهتا الزماين األبد، وما ذكره املصنف من سنة العمرة هو املشهور خلرب جابر
وخلرب ابن  ١" ال، وألن تعتمر خري لك. والعمرة؟ قال: نعم، فقيل: صلى اهللا عليه وسلم عن احلج أفريضة؟ قال

لقوله : وال يشكل على املشهور قوله تعاىل ٢"احلج جهاد والعمرة تطوع: "اس أنه صلى اهللا عليه وسلم قالعب
؛ ألن األمر باإلمتام يقتضي الشروع يف العبادة، وجيب اإلمتام بعد ]١٩٦: البقرة[} وَأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ ِللَِّه{

وقدمنا من أحكامها ما ] ٣٣: حممد[} َوال ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم{لقوله : اىلالشروع ولو كانت العبادة مندوبة لقوله تع
لفظ مرة منصوب على املفعولية املطلقة املبينة للعدد، وقيل يف توجيه النصب غري ": تنبيه. "فيه الكفاية

  ذلكـــــــ
القتح "افظ وفيه احلجاج بن أرطأة وهو ضعيف، قاله احل" ١٤٤٣٧"حديث " ٣/٣١٦"أخرجه أمحد  ١
الضعيفة : ، وانظر"٢٩٨٩"أخرجه ابن ماجه، كتاب املناسك، باب العمرة، حديث : ضعيف ٢"٣/٥٧٩
"١/٣٥٨."  

: وملا فرغ من الكالم على صفة احلج والعمرة شرع فيما يطلب من الشخص عند انصرافه من مكة بقوله
من اإلياب أي ": آيبون"ند االنصراف ع": من حج أو عمرة أن يقول"بعد فراغه ": ويستحب ملن انصرف من مكة"



حمسنون يف أعمالنا ألنه صلى اهللا عليه وسلم ": عابدون"إىل اهللا من الذنوب ": تائبون. "راجعون باملوت إىل اهللا تعاىل
قدم املعمول على العامل للحصر، ": حامدون"صلة ": لربنا. "احلديث ١" أن تعبد اهللا: "سئل عن اإلحسان فقال

دون لربنا على أقداره لنا على أداء ما طلبه منا من حج أو عمرة، وأما صلة األوصاف املتقدمة حام: واملعىن
أي ما وعد نبيه عليه الصالة والسالم به يف نصره له بالرعب من مسرية ": صدق اهللا وعده. "فمحذوفة كما بينا

} الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني لََتْدُخلُنَّ{لقوله : شهر، وأجنز له ما وعده به من دخوله مكة بقوله تعاىل
أي املشركني حني حتزبوا عليه باملدينة أرسل عليهم ": وهزم األحزاب"عليه السالم ": ونصر عبده] "٢٧: الفتح[

وهي  ٢" نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور: "قال صلى اهللا عليه وسلم. الريح وهي الشرقية ويقال هلا الصبا
بالنصب على احلال من فاعل نصر أو هزم وهو الضمري املستتر العائد على اهللا، وال يصح ": وحده: "غربية، وقولهال

بيان فائدة احلج والعمرة : تشتمل على فوائد منها": خامتة " كونه متنازعا فيه هلما؛ ألن التنازع ال يقع يف احلال
من حج هذا البيت ومل : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالاملترتبة عليهما املشار إليها مبا ورد يف الصحيحني
والرفث اجلماع وقيل الفحش من القول والفسوق املعاصي،  ٣" يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

ر ليس له العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربو: "ويف الصحيحني أيضا عنه عليه الصالة والسالم أنه قال
  الذي مل يتعمد فيه صاحبه معصية،: قال احلافظ املربور. ٤" جزاء إال اجلنة

  ـــــــ
، ومسلم، "٥٠"أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديث : صحيح ١

، والترمذي، حديث "٥٩٦٤"، وأبو داود، حديث "٨"كتاب اإلميان، باب اإلميان واإلسالم واإلحسان، حديث 
أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، : صحيح ٢"٦٣"، وابن ماجه، حديث "٤٩٩٠"، والنسائي، حديث "٢٦١٠"

، ومسلم، كتاب صالة االستسقاء، باب "١٠٣٥"، حديث "نصرت بالصبا: "باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخرجه البخاري، كتاب : صحيح ٣"١٩٥٥"حديث " ١/٢٢٣"، وأمحد "٩٠٠"ريح الصبا والدبور، حديث 

، ومسلم، كتاب احلج، باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة، "١٥٢١"احلج، باب فضل احلج املربور، حديث 
" ١٧٧٣"أخرجه البخاري، كتاب احلج، باب وجوب العمرة وفضلها، حديث : صحيح ٤"١٣٥٠"حديث 

  ".١٣٤٩"، حديث ومسلم، كتاب احلج، باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة

هو الذي مل خيالطه شيء من املأمث، ويتعذر وقوعه هبذين املعنيني وال سيما يف هذا الزمان كما شاهدناه، : وقال عياض
قال " خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه: "وقيل املقبوضومن عالمات القبول أن يزداد الشخص بعد فعله خريا، وقوله

أما احلج : ظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وقال األيب قال القرطيبأي صار بال ذنب و: احلافظ ابن حجر
قلت األظهر هدمها ذلك، وذكر القرايف أن : قال األيب. والعمرة فال يهدمان إال الصغائر ويف هدمهما للكبائر نظر

العباد وقضاء الصلوات الذي يسقطه احلج إمث خمالفة اهللا تعاىل فإن التشبيه بيوم الوالدة يقتضي سقوط تبعات 
والكفارات وليس كذلك، وأجاب بأن لفظ الذنوب ال يتناوهلا؛ ألن حقوق اهللا وحقوق عباده يف الذمة ليست ذنبا 

إمنا الذنب املطل فيه، فيتوقف حق اآلدمي على إسقاط صاحبه، فالذي يسقطه احلج إمث خمالفة اهللا فقط، وإيضاح 
وإمنا الذنب أخذها من مالكها بغري اختياره وحبسها عنه، وكذا أعيان  ذلك أن األعيان املغصوبة ليست ذنبا،

الصلوات والزكوات ليست ذنوبا، وإمنا الذنب تأخريها عن وقتها، واحلاصل أن احلج يسقط الصغائر اتفاقا وكذا 
د القرايف ال فعند احلافظ تسقط وعن: الكبائر على ما قاله احلافظ واأليب، وأما التبعات كالغيبة والقذف والقتل

تسقط، وأما الصلوات املترتبة يف الذمة والكفارات والديون والودائع وحنوها من األعيان املستحقة للغري فال تسقط 



باحلج وال غريه بإمجاع الشيوخ، نعم إذا عجز عن استحالل املستحق ملوته أو للخوف منه فليلجأ إىل اهللا تعاىل فإنه 
يوم القيامةومن الفوائد أنه ينبغي ملريد احلج إخالص النية يف سفره لتكون يرجى من كرمه أن يرضي خصمه عنه 

أنه يستحب له أن يكتب وصيته قبل شروعه يف السفر، مث ينظر يف أمر الزاد وما ينفقه : مجيع حركاته للهومنها 
الزاد ليواسي  أنه يستحب تكثري: فيكون من أطيب جهة؛ ألن احلالل يعني على الطاعة ويكسل عن املعصيةومنها 

أن النفقة يف احلج كالنفقة يف اجلهاد بسبعني ضعفا، وهلذا يستحب عدم املشاركة يف الزاد؛ : منه احملتاج إليه ملا ورد
أنه يستحب له أن يطلب رفيقا صاحلا يعينه على اخلري ويرى له عليه : ألن شريكه رمبا ميتنع من فعل املعروفومنها 

نبغي أن يفارقه ليذهب من بينهما احلقد والغل، واحلاصل أنه ينبغي التفتيش على الفضل، فإن تغري حاله معه في
  .الرفيق الصاحل احلافظ لدينه املتحري يف عمله

أنه عليه : "أنه يستحب أن يسافر يوم اخلميس فإذا فاته فيوم االثنني والتبكري أحسن ملا ثبت يف الصحيحني: ومنها
أنه يستحب إذا خرج أن يصلي ركعتني ملا يف : ومنها١" يوم مخيس أو اثنني الصالة والسالم ما خرج من سفره إال

 ٢"ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتني يركعهما عندهم حني يريد سفرا: "الطرباين عنه عليه الصالة والسالم
السلف، ويدعو أو يستحب أن يقرأ بعد سالمه من الركعتني آية الكرسي وإليالف قريش ثالثا لألخبار الواردة عن 

أنه يستحب له أن : مع حضور قلبه حبصول ما يطلبه من أمور الدنيا واآلخرة وبالتوفيق واإلعانة يف سفرهومنها
أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك اهللا التقوى وغفر : يودع أهله وجريانه فيقول كل منهما لآلخر

بسم اهللا توكلت على اهللا ال حول وال قوة : خروجه من منزله لك ذنبك ويسر لك اخلري حيثما كنت، ويقول عند
وكان عليه الصالة والسالم  ٣" هديت وكفيت ووقيت: أنه يقال له: "إال باهللا، ملا روي عنه عليه الصالة والسالم

و اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أ: "يقول أيضا عند خروجه من منزله
ويستحب له أن يتصدق ولو بالقليل عند خروجه؛ ألن املطلوب عند الشروع يف األمور وال ٤" أجهل أو جيهل علي

سيما حج بيت اهللا احلرام إظهار االنكسار والتضرع إىل اهللا باألدعية الصاحلة، ويستحب اإلكثار من دعاء الكرب 
ال إله إال اهللا العظيم احلليم، : "كان يقول عند الكرب هنا ويف كل موطن وهو ما صح عنه عليه الصالة والسالم أنه

ويف الترمذي أنه  ٥" ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، ال إله إال اهللا رب السموات واألرضني رب العرش الكرمي
  يا"صلى اهللا عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال 
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، باب من اراد غزوة فورى بغريها ومن أحب اخلروج، أخرجه البخاري مبعناه، كتاب اجلهاد والسري: صحيح ١

ومل " ٤٨٧٩"حديث " ١/٤٢٤"أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه : ضعيف ٢، ومل أجده عند مسلم"٢٩٥٠"حديث 
أخرجه أبو داود، كتاب األدب، باب ما يقول إذا خرج : صحيح ٣"١/٥٤٩الضعيفة : "أجده عند الطرباين، وانظر

أخرجه أبو : صحيح ٤"٤٤٩صحيح اجلامع : "، وانظر"٣٤٢٦"والترمذي، حديث  ،"٥٠٩٥"من بيته، حديث 
، وابن "٥٤٨٦"، والنسائي، حديث "٥٠٩٤"داود، كتاب األدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، حديث 

أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند : صحيح ٥"٣٨٨٤ابن ماجه : وانظر" ٣٨٨٤"ماجه، حديث 
ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب دعاء الكرب، حديث " ٦٣٤٥" الكرب، حديث

"٢٧٣٠."  



أنه يطلب منه أن يترك ما يفعله جهلة العوام من : إسناده صحيحومنها: قال احلاكم١" حي يا قيوم برمحتك أستغيث
عند العقبات، وال يكثر النوم عليها وال أنه يستحب له أن يريح دابته وال سيما : تزيني اجلمال واحململ باحلريرومنها

أنه يستحب له عدم زيادة التنعم يف املأكل واملشرب؛ ألن احلاج : حيملها ما ال تطيق لإلمجاع على حرمة ذلكومنها
أشعث أغرب ليتذكر ما يئول إليه ويطلب منه الرفق يف أمره كله، وجيتنب ما يفعله اجلهلة من املخاصمة واملشامتة عند 

، وحيرم ما يفعله بعض اجلبارين من منعهم غريهم حىت متضي مجاهلم، كما حيرم ما يفعله بعضهم من تقطيع مجال املياه
أنه : احلديث املتقدمومنها ٢" من حج ومل يرفث: "الناس بعضها من بعض، وليستحضر قوله صلى اهللا عليه وسلم

وإن وقع : قال ابن الصالح. قة فيها ذلكيكره استصحاب الكالب أو اجلرس ملا صح أن املالئكة ال تصحب رف
أنه يستحب إذا : اللهم إين أبرأ إليك مما يفعله هؤالء فال حترمين مثرة صحبة مالئكتكومنها: شيء من ذلك فليقل

اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر : أشرف على حمل النزول أو على قرية أن يقول
: أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، فإنه عليه الصالة والسالم قال: وإذا نزل فليقل أهلها وشر ما فيها،

يا عباد اهللا احبسوا مرتني أو ثالثا : من قال ذلك مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك، وإذا انفلتت دابته قال
هللا، أعوذ باهللا من شرك وشر ما خلق فيك يا أرض ريب وربك ا: فإن اهللا عز وجل حاضر، وإذا جن عليه الليل فليقل

وشر ما يدب عليك، أعوذ باهللا من أسد وأسود، واحلية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد، رواه أبو 
داود وغريهواألسود الشخص كما قال أهل اللغة، وساكن البلد اجلن، والبلد األرض اليت صارت مأوى للحيوانات 

اء، واملراد بالوالد إبليس، ومبا ولد الشياطني، وليكثر من الدعاء له ولوالديه وألصحابه يف السفر وإن مل يكن فيها بن
  ملا صح
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وحسنه األلباين، صحيح اجلامع " ٣٥٢٤"، حديث -أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب منه: حسن ١
ومسلم، كتاب " ١٥٢١"حديث أخرجه البخاري، كتاب احلج، باب فضل احلج املربور، : صحيح ٢"٤٧٧٧"

  ".١٣٥٠"احلج، باب يف فضل احلج والعمرة، ويوم عرفة، حديث 

دعوة املظلوم، ودعوة املسافر، ودعوة : ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن: "عنه عليه الصالة والسالم أنه قال
عه لظنه أن جمرد السفر مسح وليحذر مما يفعله بعض اجلهلة من التيمم مع وجود املاء الكثري م" . الوالد لولده

للتيمم، بل إن كان معه ماء فإن كان يف الرفقة من يضطر له ويعجز عن الشراء جيب عليه بذله له ويتيمم، فإن مل 
تسمح نفسه استعمله مع إمثه بترك املواساة، وإمنا أطلنا يف ذلك حتصيال للفائدة وملا فرغ من الكالم على أركان 

  :هبا شرع يف أمور ال غىن للشخص عنها عادة فقال اإلسالم اخلمس وما يتعلق
* * *  

  باب يف أحكام الضحايا

ما تقرب بذكاته من : ومن خيطب هبا، وما جيزئ منها، ومكاهنا وزماهنا، وهي مجع ضحية، وعرفها ابن عرفة بقوله
تالييه بعد صالة إمام جذع ضأن أو ثين سائر النعم سليمني من بني عيب مشروطا بكونه يف هنار عاشر ذي احلجة أو 

مشروطا حال من املتقرب إلخراج العقيقة واهلدي : عيده له، وقدر زمن ذحبه لغريه ولو حتريا لغري حاضره، وقوله
والنسك لعدم اختصاصها بالوقت املذكور، والضمري يف عيده يرجع لعاشر ذي احلجة، والضمري يف له عائد على 



يف " و. "كان الواجب أن يقول وخطبته؛ ألن اإلمام ال يذبح إال بعد خطبته بعد صالة إمام عيده له: وقوله. اإلمام
لقب ملا حيرم بعض أفراده من احليوان لعدم ذكاته أو سلبها : مجع ذبيحة، وهي كما قال ابن عرفة" الذبائح"أحكام 

أي لكونه مما ال يقبلها  أو سلبها عنه: لعدم ذكاته أي مما يقبلها، وقوله: عنه، وما يباح هبا مقدورا عليه، وقوله
، وما ال حيرم، واعترض بعض "واألشربة ١العقيقة والصيد واخلتان، وما حيرم من األطعمة"يف أحكام " و. "كاخلنزير

  واألشربة؛ ألنه مل يبينها، وأجاب بعض آخر بأنه أراد باألشربة املائعات املشار إليها: الشيوخ قوله
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كل ما يؤكل مطلقاً، وكذا كل ما يتخذ منه القوت من احلنطة والشعري :  اللغةمجع طعام، وهو يف: األطعمة ١
" غنم يغنم: بوزن"طعم الشيء يطعمه : ويقال. ويطلقه أهل احلجاز والعراق األقدمون على القمح خاصة. والتمر
فيما يشرب، كما وإذا استعمل هذا الفعل مبعىن الذواق جاز فيما يؤكل و. إذا أكله أو ذاقه" بضم فسكون"طعما 

وال ]. ٢٤٩: البقرة[} إِنَّ اللََّه ُمْبَتِليكُْم بِنََهرٍ فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمنِّي َوَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مِنِّي{: يف قوله تعاىل
وما يشرب، كل ما يؤكل "على " األطعمة"خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي األولوقد يطلق الفقهاء لفظ 

ما ميكن أكله أو شربه، على سبيل التوسع، ولو كان مما ال يستساغ وال يتناول : ومقصدهم"سوى املاء واملسكرات
وإمنا استثين املاء ألن له بابا خاصا بامسه، واستثنيت املسكرات أيضاً، ألهنا يعرب . عادة، كاملسك وقشر البيض

طعمة هو عنوان يدل به على ما يباح وما يكره وما حيرم منهاوأما مث عن موضوع األ"األشربة"اصطالحا عنها بلفظ 
مث إن . حيوانية، وغري حيوانية: وتنقسم األطعمة إىل نوعني"األدب"آداب األكل والشرب فإهنا يترجم هلا بكلمة 

. يؤكلويف كل من القسمني أنواع فيها ما يؤكل وفيها ما ال . مائي، وبري: احليوان ينقسم على قسمني رئيسني
مباح، ومكروهوجيب التنبه على أن احليونات غري املاكول يعرب الفقهاء : إىل" أوال: "وينقسم املأكول من احليوان

، "يكره أكلها"، "، غري مأكول"حيرم أكلها"، "ال حيل أكلها: "عادة عن عدم جواز أكلها بإحدى العبارات التالية
 أغلب األنواع، ويراد هبا الكراهة التحرميية عندما يكون دليل وهذه العبارات األخرية تذكر يف كتب احلنفية يف

  ".١٢٤، ٥/١٢٣"املوسوعة . حرمتها يف نظرهم غري قطعي

مث شرع يف تفصيل ما ترجم له، وإن مل . وما ماتت فيه فأرة من مسن أو زيت أو عسل، وإن حبث فيه: بقوله اآليت
أمرت : "أي مؤكدة لقوله عليه الصالة والسالم" ة واجبةسن"حكمها أهنا  ١"واألضحية: "يلتزم الترتيب فقال

سن حلر : ، وهو من ال حيتاج إىل مثنها يف عامهقال خليل"على من استطاعها"، وإمنا تسن " باألضحية فهي لكم سنة
 وإن يتيما؛ ألن: غري حاج مبىن ضحية ال جتحف، وإطالق احلر يتناول الصغري واألنثى املقيم واملسافر، ولذا قال

: يضحي عنه ورزقه على اهللا، وبقوله: مالكا رضي اهللا تعاىل عنه ملا سئل عن التضحية عن يتيم له ثالثون دينارا قال
على من استطاعها أنه ال : غري حاج يعلم طلبها من غريه ولو مقيما مبىن؛ ألن سنة احلاج اهلدي، وفهم من قوله

  ن تلك فرض والضحية سنة، وإطالق احلريطالب غري املستطيع بتسلفها خبالف صدقة الفطر؛ أل
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الضحية بفتح : بتشديد الياء وبضم اهلمزة أو كسرها، ومجعها األضاحي بتشديد الياء أيضاً، ويقال هلا: األضحية  ١
األضحاة بفتح اهلمزة ومجعها األضحى، وهو على التحقيق : الضاد وتشديد الياء، ومجعها الضحايا، ويقال هلا أيضاً

أحدمها : " جنس مجعي، وهبا مسي يوم األضحى، أي اليوم الذي يضحي فيه الناسوقد عرفها اللغويون بتعريفنياسم 
الشاة اليت تذبح ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه، وهذا املعىن نقله صاحب اللسان عن ابن ": 

:  ذكره صاحب اللسان أيضاًأما معناها يف الشرعالشاة اليت تذبح يوم األضحى، وهذا املعىن" وثانيهما " األعرايب



فهو ما يذكى تقربا على اهللا تعاىل يف أيام النحر بشرائط خمصوصةوقد شرعت التضحية يف السنة الثانية من اهلجرة 
النبوية، وهي السنة اليت شرعت فيها صالة العيدين وذكاة املاألما حكمة مشروعيتها، فهي شكراً هللا تعاىل على نعمة 
احلياة، وإحياء سنة سيدنا إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم حني أمره اهللا عز امسه بذبح الفداء عن ولده إمساعيل 
عليه الصالة والسالم يف يوم النحر، وأن يتذكر املؤمن أن صرب إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم وإيثارمها طاعة اهللا 

ب الفداء ورفع البالء، فإذا تذكر املؤمن ذلك اقتدى هبما يف الصرب على وحمبته على حمبة النفس والوالد كانا سب
أي عالقة بني إراقة الدم وبني شكر املنعم عز : طاعة اهللا وتقدمي حمبته عز وجل على هوى النفس وشهوهتاوقد يقال

  :وجل والتقرب إليه؟ واجلواب من وجهني
وأهل البيت، وإكرام اجلار والضيف، والتصدق على الفقري، أن هذه اإلراقة وسيلة للتوسع على النفس " أحدمها " 

: وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور مبا أنعم اهللا به على اإلنسان، وهذا حتدث بنعمة اهللا تعاىل كما قال عز امسه
وجل من أنه خلق  املبالغة يف تصديق ما أخرب به اهللا عز" ثانيهما ]" ١١: الضحى[} َوأَمَّا بِنِْعَمِة رَبَِّك فََحدِّثْ{

فإذا نازعه يف حل الذبح والنحر منازع متويها بأهنما . األنعام لنفع اإلنسان، وأذن يف ذحبها وحنرها لتكون طعاما له
من القسوة والتعذيب لذي روح تستحق الرمحة واإلنصاف، كان رده على ذلك أن اهللا عز وجل الذي خلقنا وخلق 

حسان إليها، أخربنا وهو العليم بالغيب أنه خلقها لنا وأباح تذكيها، وأكد هذه هذه احليوانات، وأمرنا برمحتها واإل
  ".٧٥، ٥/٧٤"املوسوعة . اإلباحة بأن جعل هذه التذكية قربة يف بعض األحيان

على : يف قول املصنف: األول " تنبيهات " يشمل الكافر بناء على املشهور من خطابه، وإن مل تصح لفقد اإلسالم
إمجال؛ ألنه مل يبني هل خياطب هبا عن نفسه فقط أو عن نفسه وعن غريه ممن تلزمه نفقته كصدقة  من استطاعها

ال شك يف خطابه عن نفسه، : فنقول -تعاىل  -الفطر؟ ومل يبني أيضا زمن اخلطاب هبا، وحنن نبني ذلك بفضل اهللا 
الفقراء الذكور حىت حيتملوا، وعلى الرجل أن يضحي عن أوالده الصغار : قال ابن حبيب. وكذا عن أوالده

ويضحي عن أبويه الفقريين، وال خياطب هبا الرجل عن زوجته، : واإلناث حىت يدخل هبن األزواج، وقال ابن املواز
وزمن اخلطاب  ١" أد الزكاة عمن متونه: "وإن خوطب بزكاة فطرها؛ ألهنا تبع للنفقة ولقوله عليه الصالة والسالم

لثالثة أيام، فكل من وجد أو أسلم فيها مع االستطاعة تسن يف حقه وألجله فليست هبا هو زمن فعلها، وهو ا
ويقاتل أهل البلد على تركها كما يقاتلون على ترك األذان واجلماعة خبالف صدقة : ويف احلطاب. كصدقة الفطر

هلم على ترك الضحية الفطر، وكذلك صالة العيد ال يقاتلون على تركها، وعندي وقفة يف كالم احلطاب إذ يبعد قتا
فهم من كالمه أن كل مستطيع : وعدم قتاهلم على ترك صدقة الفطر لسنة الضحية وفرضية صدقة الفطرالثاين 

يطلب بضحية مستقلة، فال جيوز التشريك فيها كما يفعله بعض العوام يف األرياف من شرائهم حنو اجلاموسة 
أبو حنيفة والشافعي حيث مل يزد عددهم على سبع، وأما ويذحبوهنا ضحية عن مجيعهم فهذه ال جتزئ، وأجازه 

  :التشريك يف األجر فال بأس به، وله صورتان إحدامها أن يشرك املضحي مجاعة معه، وهذه ال بد فيها من شروط
أحدها أن يكون الذي أشركه معه قريبا له ولو حكما لتدخل الزوجة وأم الولد، وأن يكون يف نفقته، وأن يكون 

ه، وإن كان ينفق عليه تربعا كأخيه أو جده أو عمه، وأما لو كان ينفق عليه وجوبا فيكفي الشرطان ساكنا مع
أن يشرك مجاعة يف ضحية وال يدخل نفسه معهم، وهذه جائزة من غري شرط، وال يشترط يف : األوالنثانيهما 

ولو كان املشرك بالفتح مليا،  الصورتني عدد بل ولو أكثر من سبعة، وفائدة التشريك سقوط الضحية عن اجلميع،
  ولكن ال حق للمشرك بالفتح يف اللحم، وأما لو شرك معه من مل
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  .مل أقف عليه ١

كثريا ما يقع السؤال عن مجاعة مشتركني يف املؤنة، واحلكم فيهم : جيز تشريكه فإهنا ال جتزئ عن واحد منهماالثالث 
عن اجلميع؛ الشتراكهم يف ذاهتا، وال يشرك واحد منهم غريه أن يضحي كل واحد عن نفسه، وال جتزئ واحدة 

فيها، وإن كانت من خالص ماله؛ لعدم إنفاقه عليه، نعم لكل واحد إن استقل بضحية أن يشرك صغار أوالده 
وزوجاته يف أجر ضحيته، وينبغي إن شح اجلميع يف تضحية كل واحد شاة عن نفسه أن يقلد الشافعي أو أبا حنيفة، 

لفظ أضحية يف كالمه ليس مفرد الضحايا كما قد يتوهم من : واحدة عنهم إن مل يزيدوا عن سبعةالرابع  وجتزئ
إحداها أضحية بضم اهلمزة، وكسرها مع : ذكره بعد لفظ الضحايا، بل هو مفرد جلمع آخر؛ ألن فيه أربع لغات

وثالثها ضحية بفتح الضاد . شد الياءسكون الضاد، وكسر احلاء وشد الياء فهاتان لغتان واجلمع فيهما أضاحي ب
ورابعتها أضحاة بفتح اهلمزة، وإسكان الضاد كأرطاة وأرطى ومجعها أضاح وأضحى، . والياء مشددة ومجعها ضحايا

ومسيت بذلك؛ ألهنا تذبح يوم األضحى وقت الضحى، ومسي اليوم يوم األضحى؛ ألجل صالة العيد يف ذلك 
: احلاجةوملا فرغ من بيان حكمها شرع يف بيان ما يضحي منه وبيان سنه فقال الوقت، وإمنا أطلنا يف ذلك لداعي

بأن وفاها ودخل يف " وهو ابن سنة: "وبينه بقوله" من األسنان اجلذع من الضأن"أي الضحية " وأقل ما جيزئ فيها"
" وقيل. "ويروى عن مالك" وقيل ابن مثانية أشهر. "الثانية دخوال تاما، وهذا هو املشهور واقتصر عليه العالمة خليل

، وهو قول ابن وهب ولسحنون ابن ستة أشهر، فجملة األقوال أربعة أرجحها أوهلا كما "ابن عشرة أشهر"هو 
دخوال بينا " الثين من املعز، وهو ما أوىف سنة ودخل يف الثانية"أما أقل ما جيزئ من غري الضأن فهو " و"قررنا 

هذا على سائر املذاهب املعول عليها " الضحايا من املعز والبقر واإلبل إال الثين ال جيزئ يف"احلاصل أنه " و"كالشهر 
ال تذحبوا إال املسنة فإن عسر عليكم فاذحبوا اجلذع من : "ملا يف مسلم وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ن غريه من هبيمة األنعام أن والسر يف إجزاء اجلذع من الضأن يصح دو: واملسنة هي الثنيةقال العلماء ١" الضأن
  يؤخذ من: قال سيدي يوسف بن عمر. اجلذع من الضأن أن يلقح أي حيمل، وال يصح يف جذع غريه
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و داود، حديث [، وا"١٩٦٣"أخرجه مسلم، كتاب األضاحي، باب سن األضحية، حديث : صحيح ١
  ".٣١٤١"، وابن ماجه، حديث "٤٣٧٨"، والنسائي، حديث "٢٧٩٧"

ء اجلذع من الضأن أحروية إجزاء الثين، ومن إجزاء ثين املعز عدم إجزاء جذعها، وملا كان الثين خيتلف سنه إجزا
دخل يف السنة الرابعة والثين من اإلبل ابن "أوىف ثالث سنني و " والثين من البقر ما:."باختالف أنواع احليوان قال

فهم من حصر املصنف الضحية يف تلك : األول " يهان تنب" واملراد مت مخس سنني، ودخل يف السادسة" ست سنني
األنواع عدم إجزائها من احليوانات الوحشية، وال من املتولد بني الوحشي واإلنسي، سواء كانت األم وحشية، 

واألب إنسي أو عكسه على املذهب، كما ال زكاة يف املتولد بني اإلنسي والوحشي واهلدايا واجلزاء والفدية مثل 
قد قدمنا ما يعلم منه أن حكمة اختالف األسنان، وهو : يف اشتراط ذلك ويف اشتراط السن املذكورالثاين الضحايا 

وفحول : "اختالف أمد احلمل، واملراد السنون القمرية ال الشمسيةمث شرع يف بيان األفضل من تلك األنواع بقوله
الفحل، وقيل لبقاء كمال خلقته، وحمل الفضل لطيب حلم " من خصياهنا"أي أكثر ثوابا " الضأن يف الضحايا أفضل

لفضل الذكور على اإلناث، " أفضل من إناثها"أي الضأن " وخصياهنا. "ما مل يكن اخلصي أمسن، وإال كان أفضل



. وهذا يف اخلصي املقطوع الذكر قائم األنثيني، وأما مقطوع الذكر واألنثيني فتكره التضحية كاملخلوق بغريمها
لطيب حلم الضأن، وفحول املعز أفضل من " من إناثها"أوىل " أفضل من ذكور املعز، و"ضأن أي ال" وإناثها"

وذكرمها أفضل من " اإلبل والبقر يف الضحايا"مجيع " وإناث املعز أفضل من. "خصياهنا، وخصياهنا أفضل من إناثها
اإلبل والبقر على اخلالف يف األفضل  إناثهما على نسق ما مر، فاملراتب اثنتا عشرة أعالها فحل الضأن وأدناها أنثى

وأما يف اهلدايا فاإلبل : "من نوعي اإلبل والبقر املبين على األطيب حلما منهمامث بني حمترز قوله يف الضحايا بقوله
البقر "يلي اإلبل يف الفضل " مث"؛ ألن املطلوب فيها كثرة اللحم خبالف الضحايا املطلوب فيها طيب اللحم "أفضل

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ضحى بكبشني أملحني أقرنني : "والدليل على ذلك" الضأن مث املعز"لبقر يلي ا" مث
  أنه صلى اهللا عليه وسلم ضحى بكبش أقرن يطأ يف سواد ويربك يف سواد: "ويف مسلم وغريه. ١"ذحبهما بيده
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ومسلم، كتاب " ٥٥٦٥"حديث أخرجه البخاري، كتاب اإلضاحي، باب التكبري عند الذبح، : صحيح ١

  ".١٩٦٦"األضاحي، باب استحباب الضحية وذحبها مباشرة بال توكيل، حديث 

وروي أن هذه كانت صفة الكبش الذي فدى به سيدنا . ٢"ويأكل يف سواد: "زاد النسائي ١"وينظر يف سواد
ذي ميشي يف سواد، والعفر إبراهيم ولده عليهما السالم من الذبح، وأفضل الضحايا األبيض األقرن األعني ال

املذكورة يف بعض األحاديث هي البيضاء، واألعني املراد به الواسع العني، واألملح الذي بياضه أكثر من سواده أو 
الذي لونه كلون امللح، ومعىن يطأ يف سواد ويأكل يف سواد وينظر يف سواد أن قوائمه وبطنه، وما حول عينيه 

املذكور من " وال جتزئ يف شيء من ذلك: "يف بيان العيوب اليت متنع اإلجزاء بقوله أسودوملا بني السن اجملزئ شرع
باملد، وهي فاقدة مجيع أو معظم نور إحدى عينيها، ولو بقيت احلدقة، وأحرى يف عدم " عوراء"الضحايا واهلدايا 

ينا، وهو الذي ال تتصرف مرضا ب" مريضة"جيزئ يف شيء من ذلك أيضا " وال. "اإلجزاء العمياء، ولو كانت مسينة
جيزئ أيضا " وال"معه تصرف غريها؛ ألن املرض البني يفسد اللحم، ومنه اجلرب الكثري؛ ألنه يضر باألكل 

جيزئ أيضا " وال"يروى بالضاد والظاء أي عرجها حبيث ال تلحق الغنم " ضلعها"أي الفاحش " البني"باملد " العرجاء"
لشدة هزاهلا واألكثر تفسريها بأهنا اليت ال مخ يف عظامها؛ ألنه " يت ال شحم فيهاال: "باملد وفسرها بقوله" العجفاء"

إذا كان يف عظامها مخ جتزئ، ولو مل يكن فيها شحم، وهذه العيوب األربعة جممع على وجوب اتقائها ملا يف املوطإ 
، وكان ٣"لضحايا فأشار بيدهأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عما يتقى يف ا: "وغريه عن الرباء بن عازب
يدي أقصر من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العرجاء البني ضلعها والعوراء البني : الرباء يشري بيده ويقول

عورها، واملريضة البني مرضها، والعجفاء اليت ال تنقى أي ال مخ يف عظامها لشدة هزاهلاقاله أهل اللغة، وملا كان 
كذلك " و: "وحنوها من عقيقة، وهدي وجزاء وفدية من كل عيب ال خصوص ما سبق قالاملطلوب سالمة الضحية 

وجوبا حيث كان فاحشا كاجلنون، وهو فقد اإلهلام، " العيب كله"أي املذكورات من الضحايا واهلدايا " يتقى فيها"
صغر األذن والبشم، وهو التخمة اليت حتصل للحيوان من كثرة األكل، وكذا نقص جزء غري خصيه، ومنه 

الفاحش، وهي الصماء، ويقال هلا عند العامة امللصاء خبالف صغر األذن اخلفيف، وتعرف عند العامة بالكرتاء فال 
  ومثله لو قطع من أذهنا الثلث فأقل خبالف الزائد على. مينع اإلجزاء
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توكيل، حديث أخرجه مسلم، كتاب األضاحي، باب استحباب الضحية وذحبها مباشرة بال : صحيح ١
  .مل أقف عليه ٣أخرجه النسائي، كتاب الضحايا، باب الكبش: صحيح ٢"١٩٦٧"



الثلث فإنه مينع اإلجزاء، ومما مينع اإلجزاء البتر، وهو عدم الذنب كله أو بعض منه إن كان له بال، ولو الثلث فأقل 
شتمل على حلم وشحم، خبالف األذن من الثلث ال مينع اإلجزاء، والفرق بني ثلث الذنب وثلث األذن أن الذنب م

فإهنا حمض جلد، وهذا يف ذنب الغنم اليت هلا لية كبرية، وأما حنو الثور واجلمل والغنم يف بعض البالد مما ال حلم، وال 
شحم يف ذنبه فالذي مينع اإلجزاء منه ما ينقص اجلمال، وال يتقيد بالثلث، ومما مينع اإلجزاء البخر، وهو تغري رائحة 

لتنقيصه اجلمال وتغيريه اللحم حيث كان عارضا ال ما كان أصلياووجه الفرق أن العارض نشأ عن مرض  الفم
بباطن احليوان، ومما مينع أيضا اإلجزاء البكم، وهو فقد الصوت من احليوان إال لعارض كالناقة بعد محلها فال يضر، 

وال املشقوقة : "جزاء شق األذن، وإليه اإلشارة بقولهومما يضر أيضا عدم اللنب خبالف قلته فال متنع، ومما مينع اإل
بأن يكون الثلث فأقل فال مينع اإلجزاء، وملا كان القطع أشد من الشق فرمبا " يسريا"الشق " األذن إال أن يكون

مثل الشق يف منعه اإلجزاء إن كثر بأن زاد على الثلث، واحلاصل " وكذلك القطع: "يتوهم منعه اإلجزاء مطلقا قال
أن شق األذن كقطعها فإن كان املشقوق أو املقطوع زائدا على الثلث منع اإلجزاء، وإال فال؛ ألن الثلث يف األذن 

من حيز اليسري، خبالف الذنب فإن الثلث كثري، وقد قدمنا الفرق، ومما مينع اإلجزاء كسر القرن، وإليه اإلشارة 
مفهوم " و. "ذحبها ضحية، وال هديا" فال جيوز"أي مل يربأ " يدمي"قرهنا " مكسورة القرن إن كان"كذلك " و: "بقوله
، ولو انكسر من أصله حبيث مل يبق منه "جائز"املذكور من تضحية أو غريها " فذلك"بأن برئ " إن مل يدم"يدمي 

شيء، ومن الزم اجلواز اإلجزاء؛ ألن ذهاب القرن ليس نقصا يف اخللقة، وال يف اللحم، إذ ال خالف يف إجزاء 
جلماء اليت ال قرن هلا باألصالة ومفهوم القرن أن كسر حنو الرجل مينع اإلجزاء باألولىوأما مكسورة السن أو ا

مقلوعتها ففيها تفصيل حمصله أن فقد الواحدة وأوىل كسرها لغري إثغار، ولغري كرب ال مينع اإلجزاء، وذهاب االثنني 
كرب فال مينع اإلجزاء، ولو اجلميع، وأما العيوب غري الفاحشة كغريمها مينع اإلجزاء على الراجح، وإما إلثغار أو 

فالسالمة منها مندوبة يف اهلدايا والضحايا بأن ال تكون خرقاء حيث كان الثلث فأقل، وأن ال تكون مقابلة، وهي 
وهو  املقطوعة بعض األذن ويترك املقطوع معلقا قبل وجهها فإن كان مؤخرا فهي املدابرة، وأن ال يكون شرقاء،

املشقوقة األذن، ويستحب أن تكون حسنة الصورة، كما يستحب أن تكون مسينة، وأن تكون بيضاء وقرناء كما 
  .يفهم مما قدمنا

املراد تذكيته " ذبح"أي املضحي مطلقا على جهة الندب " وليل الرجل: "مث شرع يف بيان ما يتعلق بتذكيتها بقوله
كان صغريا فإن مل يطق إال مبعني فال بأس بذلك، وإمنا ندبت مباشرة الذكاة  ، ولو"بيده"أو هديه أو فديته " أضحيته"

اقتداء باملصطفى صلى اهللا عليه وسلم فإنه كان يذبح أضحيته بيده، وملا فيه من التواضع، ولذلك تكره االستنابة 
الة صحت ضحيته مع على ذلك مع القدرة، فإن مل يستطع املباشرة صح إنابته مسلما صاحلا، فإن، وكل تارك الص

الكراهة، وإن، وكل كافرا مل تصح، ولو كتابيا وتصري شاة حلم، فإن مل يكن كتابيا مل تؤكل، وإن كان كتابيا حل 
وصح إنابة بلفظ إن أسلم، ولو مل يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة كقريب، وإال : أكلها على أحد قولينقال خليل

ما يذبح " بعد ذبح اإلمام: "بني زمن ذبح الضحية يف اليوم األول بقوله فتردد ال إن غلط فال جتزئ عن أحدمهامث
، وهو وقت حل النافلة، وهذا أول "النحر ضحوة"من أيام " يوم"أول " يف"ما ينحر حيث كان الذبح " أو حنره"

د باإلمام إمام وقتها لغري اإلمام، وأما أول وقتها بالنسبة إليه فبعد فراغه من صالته وخطبته، والراجح أن املرا
ال ُتقَدِّمُوا َبْينَ {: الصالة، إال أن يكون إمام الطاعة أخرج أضحيته فيكون املعترب ذحبه، والدليل على ذلك قوله تعاىل

نزلت يف قوم ذحبوا قبل أن يذبح النيب صلى اهللا عليه : فإن احلسن البصري قال] ١: احلجرات[} َيَديِ اللَِّه َوَرسُولِِه
بالضحية لالحتراز عن اهلدي فال يتقيد بكونه بعد ذبح إمام؛ ألن احلاج ال يصلي العيد، ومفهوم قولنا وسلم، وقيدنا 



أول يوم أن ما عداه من اليوم الثاين والثالث ال يراعى قدر زمن ذبح اإلمام، بل يدخل وقت الذبح أو النحر من 
أن ذبح غري اإلمام مشروط بكونه بعد ذبح اإلمام إذا علم " تنبيه " طلوع الفجر، ولكن يستحب التأخري حلل النافلة

فيستحب له حينئذ أن يربز أضحيته للمصلى لريى الناس ذحبه فإن مل يربزها فسيأيت بيان حكمهثم فرع على ما قبله 
لشرطية تأخري ذحبه بعد ذبح اإلمام، سواء " ينحر أعاد أضحيته"قبل أن " ، ومن ذبح قبل أن يذبح اإلمام أو: "قوله
صلى العيد مع اإلمام أم ال، وهذا إذا كان اإلمام أخرج الضحية إىل املصلى، سواء علم الذي ذبح قبله  كان

بإبرازها أو ال، وأما لو مل يكن اإلمام أخرج أضحيته إىل املصلى فإن غريه يتحرى قدر ذحبه مبنزلة ويذبح وجيزئه 
صوله إىل منزله لغري عذر، وأما لو كان عدم مبادرته ذحبه، ولو تبني أنه ذبح قبله حيث كان عدم ذبح اإلمام بعد و

  إىل الذبح لعذر كاشتغاله بقتال عدو وحنوه فإنه ينتظر ذحبه إىل أن يبقى للزوال قدر ذحبه

تلخص أن التحري لذبح اإلمام إمنا هو حيث مل يربز أضحيته، وأما لو أبرزها فال يعترب : األول " تنبيهات " فيذبح
بد من إعادة الضحية حيث بان السبق صلى السابق مع اإلمام أم ال، علم إبراز اإلمام أم  التحري من أحد، وال

ومن ذبح قبل إخل يقتضي أن الذابح معه يصح ذحبه، وليس كذلك، إذ املساواة كالسبق، : مفهوم قوله: الالثاين 
وتواىن بال عذر قدره وبه انتظر ومثل كالم املصنف قول خليل وأعاد سابقه إال املتحري أقرب إمام فإن مل يربزها 

: للزوال، فاحلاصل أن الواجب التأخري عن فعل اإلمام كوجوب تأخري اإلحرام والسالم، فلو قال املصنف وخليل
ومن ذبح مع اإلمام أعاد لفهم منه إعادة من ذبح قبله باألولىوملا فرغ من الكالم على ذبح من له إمام شرع يف 

بعد " فليتحروا صالة أقرب األئمة إليهم وذحبه"يف صالة العيد " ومن ال إمام هلم: "لهوقت ذبح من ال إمام له بقو
وأعاد سابقه إال املتحري أقرب إمام أي فال يعيد، وحد : خطبته، وإذا حتروا وبان سبقهم له أجزأمهقال خليل

عد عن الثالثة أميال فال يلزمه بعضهم القرب بثالثة أميال من املنار؛ ألنه الذي يأيت لصالة العيد منه، وأما ما ب
بقي على املصنف من هلم إمام، وليس له أضحية ويظهر أن يتحروا وقت " تنبيه " اتباعه؛ ألن الضحية تبع للصالة

فراغ ذحبه بعد خطبته وصالته أن لو كان له أضحية، وكذا من ليس هلم إمام، وليس هناك من يتحروا ذحبه جيب 
  إن لو كان هلم إمام بل هو األوىل بالتحري،عليهم أن يتحروا ذبح إمامهم 

مل اكتفى بذبح من حترى يف حمله وتبني سبقه، ومل يكتف بصالة أو صوم من حترى وتبني سبقه للفجر أو : فإن قيل
أن الوقت للصالة والصوم شرط واملشروط ال يصح بدون شرطه، وقيل؛ ألن الضحية : لزمن الصوم؟ فاجلواب

لى النفس غالباوملا كان النهار شرطا يف ذبح الضحية، وما ماثلها يف الشروط من اهلدايا مال، وإخراجه مما يشق ع
؛ ألن النهار شرط فيها، واملراد بالليل "مل جيزه"أو ذبح اجلزاء " بليل أو أهدى"أي ذبح " ومن ضحى: "واجلزاء قال

  هنا من غروب الشمس إىل طلوع الفجر، وبالنهار ما بعد الفجر إىل غروب

مس، وهذا بالنسبة إىل ثاين النحر وثالثه، وأما اليوم األول فأوله بعد ذبح اإلمام أو حتري ذحبه على ما مر، فمن الش
ضحى يف اليوم الثاين أو الثالث بعد طلوع الفجر أجزأه، وإن كان األفضل التأخري حلل النافلة، خبالف اليوم األول، 

، ومل يرو عنه أيضا ١"ومن ضحى بليل فليعد: "ى اهللا عليه وسلم قالوالدليل على شرطية النهار ما قيل أن النيب صل
الذبح هلدي، وال غريه من القرب يف غري النهار، وألن القصد إظهار الشعائر، وأيضا لو ذبح اهلدي أو اجلزاء ليال 

أي الذبح للضحية " وأيام النحر: "قد ال جيد املساكني فيفسد اللحم بتأخريهثم شرع يف بيان عدة أيام النحر بقوله
على قول مالك ومجاعة من " يذبح فيها أو ينحر إىل غروب الشمس من آخرها"اليوم األول وتالياه جيوز أن " ثالثة"

أيام النحر أربعة، وقولنا للضحية احترازا من اهلدايا، : الصحابة والتابعني، ورد بقوله ثالثة على الشافعي حيث قال



تعرض املصنف لغاية " تنبيه " د رمي مجرة العقبة يوم العيد كما تقدم يف باب احلجوما يف حكمها فإن وقت ذحبها بع
الذبح، ومل يتعرض هنا لوقت االبتداء؛ ألنه مل يعلم مما سبق، وقد وضحناه بالنسبة لإلمام، ولغريه ممن له إمام، ومن 

اقتداء " وأفضل أيام النحر أوهلا" :ال إمام له فراجعه، وملا كان يتوهم أن الذبح يف الثالثة مستوىف الفضل قال
باملصطفى صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين، وألن فيه املبادرة للقربة، وقد تقدم أن ابتداءه يف حق اإلمام بعد 

  فراغه من خطبته بعد صالته ويف حق غريه بعد ذبح اإلمام،
يف اليوم األول "أو النحر ألضحيته " ه الذبحومن فات: "وملا جرى خالف بني أفضلية أول الثاين وآخر األول قال

إىل ضحى "من غري ذبح " يستحب له أن يصرب"، وهو ابن حبيب "الزوال فقد قال بعض أهل العلم"دخول " إىل
ال يستحب لفضل مجيع األول على أول الثاين، وهو املعروف من املذهب، ورجحه العالمة خليل : وقيل" اليوم الثاين

واليوم األول فجزم بأن األول بتمامه أفضل من الثاين حىت أنكر القابسي رواية ابن : ملندوببقوله عاطفا على ا
علم مما قررنا أن الراجح أفضلية أول يوم بتمامه على تالييه، وضعف قول بعض أهل العلم، ويعلم " تنبيه " حبيب

  من غريمن كالم خليل أن أول الثاين من فجره إىل زواله أفضل من بقية أيام النحر 
  ـــــــ

  .مل أقف عليه ١

ويف أفضلية أول الثالث على آخر الثاين : نزاع، وإمنا اخلالف بني آخر الثاين وأول الثالث املشار إليه بقول خليل
يباع شيء من األضحية "حيل أن " وال: "ترددوملا كانت الضحية قربة، وما كان كذلك ال جيوز دفعه بعوض قال

ري بشيء منها حنو ماعون خلروجها قربة، وهي ال يعاوض عليها، وإمنا أباح اهللا االنتفاع ، وال يشت"جلد، وال غريه
ومنع البيع، وإن ذبح قبل اإلمام أو : هبا من أكل وصدقة، ولو تبني أهنا ذحبت قبل اإلمام حبيث ال جتزئقال خليل

بىن يباع : األول " تنبيهات " والعقيقةتعيبت حالة الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهال، ومثل الضحية اهلدي والفدية 
للمجهول، وهو يوهم حرمة بيعها، ولو من املتصدق عليه، وليس كذلك بل جيوز للمتصدق عليه بيعها، ولو علم 

املتصدق بالكسر أن املسكني يبيعها، وهو املشهور من املذهب، وكذلك املهدى له لوجهه فال مفهوم للمتصدق عليه 
مل يعلم من كالم املصنف حكم البيع بعد وقوعه واحلكم فيه الفسخ إن : األجهوريالثاين  يف كالم خليل كما قال

كان الشيء املباع قائما، وأما لو فات فإنه جيب التصدق بالعوض أو ببدله إن فات حيث كان البائع هو املضحي أو 
ئع غريه بغري إذنه وصرفه البائع يف غريه بإذنه أو بغري إذنه حيث صرف العوض فيما يلزم املضحي، وأما لو كان البا

مصاحل نفسه فال شيء على املضحي، وإمنا جيب على البائع كما قاله ابن عبد السالم، وكما جيب على املضحي 
التصدق بالعوض كما ذكرنا جيب عليه التصدق بأرش عيب رجع به على بائع الضحية بعد تعيينها بنذر أو ذبح 

كوهنا خرقاء أو شرقاء، وأما أرش عيب مينع اإلجزاء فالتصدق به مستحب؛ ألن  حيث كان ال مينع اإلجزاء لظهور
لو فعل بأضحيته سنة عرسه أجزأته خبالف لو عق هبا عن مولود مل جيزه، ولعل الفرق أن الوليمة : عليه بدهلاالثالث 

ما يشترط يف الضحية، فال ال يشترط فيها ذبح أصال، بل يكفي فيها جمرد طعام، خبالف العقيقة فإهنا يشترط فيها 
: جتزئ ضحيته إال إذا ذحبها بنية الضحيةوملا فرغ من الكالم على أحكام الضحية شرع يف صفة ذحبها كغريها بقوله

  كما يستحب إضجاعها على جنبها األيسر؛" إىل القبلة"على جهة الندب " وتوجه الذبيحة عند الذبح"

السنة أخذ الشاة برفق وتضجع : قال يف املدونة. ا على شقها األمينألنه أعون للذبح، إال أن يكون أعسر فيضجعه
على شقها األيسر ورأسها مشرف بالفاء وتأخذ بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللحي األسفل بالصوف أو غريه 



جمهزا فتمده حىت تبني البشرة وتضع السكني يف املذبح حىت تكون اجلوزة يف الرأس، مث تسمي اهللا ومتر السكني مرا 
من غري ترديد مث ترفع، وال تنخع، وال تضرب هبا األرض، وال جتعل رجلك على عنقها فإن خالف تلك الصفة 

وضع رجله : "املستحبة أساء وتؤكل، وال يشكل على ما ذكرنا ما ورد يف احلديث من أنه عليه الصالة والسالم
وته ميكن محله على أنه من خصوصيات املصطفى إنه مل يثبت، وعلى فرض ثب. ، ألن الدمريي قال فيه"على عنقها

أو الناحر على " وليقل الذابح"صلى اهللا عليه وسلم، ومفهوم الذبيحة غري معترب بل يندب توجيه املنحور للقبلة أيضا
ووجب نيتها وتسمية إن ذكر أو قدر، واشتراط الذكر : قال خليل" بسم اهللا واهللا أكرب"جهة الوجوب عند شروعه 

بسم اهللا . كالمه فيما يأيت، وما ذكره املصنف يف صفة التسمية إمنا هو بيان للوجه األكمل؛ ألنه لو قاليؤخذ من 
فقط أو اهللا أكرب أو ال حول، وال قوة إال باهللا أو سبحان اهللا أو ال إله إال اهللا أجزأه، بل يف كالم سند ما يفيد أنه لو 

بسم : ه، ولو مل يالحظ له خربا؛ ألن الواجب ذكر اهللا وأما لو قالقال اهللا مقتصرا على لفظ اجلاللة أجزأه وظاهر
الرمحن أو العزيز أو اخلالق فال يكفي، وقيدنا بالذكر لالحتراز عن الناسي، فإن ذكاته تؤكل كما يأيت، وقيدنا 

ته، فلو عجز بالقادر لالحتراز عن غري القادر كاألخرس فإن التسمية ساقطة عنه كسقوط قراءة الفاحتة عنه يف صال
الظاهر سقوطها، وظاهر كالم األجهوري صحة : عن التسمية باللفظ العريب وقدر عليها بغري العربية قال األجهوري

" األضحية"ذبح " يف"الذابح على التسمية " وإن زاد"ذبح العاجز عن التسمية، ولو مع وجود القادر وحرر املسألة
اللهم منك، : إنه مندوب، وأما قوله: أي مباح، وقال ابن شعبان" بذلك ربنا تقبل منا فال بأس"أو غريها من القرب 

وإليك يف ذبح الضحية فيكره عند مالك؛ ألنه بدعة، وقيده ابن رشد مبا إذا كان قائله يعتقد أنه من لوازم التسمية، 
فإهنا "ذكاهتا واستمر ناسيا حىت فرغ من " ذبح أضحية أو غريها"حال " ومن نسي التسمية يف"وإال فال كراهة

إما ابتداء واستمر على تركها حىت " وإن تعمد ترك التسمية"؛ ألن وجوب التسمية مقيد بالذكر كما قدمنا"تؤكل
  أنفذ مقتل احليوان أو بعد قطع

مْ َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَ{: لقوله تعاىل" مل تؤكل. "بعض احللقوم والودجني إن نسيها ابتداء وتذكرها يف األثناء وتركها
وأما لو تعمد ترك . حلمله على الترك عمدا، ومن التعمد تركها متهاونا] ١٢١: األنعام[} ُيذْكَرِ اْسمُ اللَِّه َعلَْيِه

ويظهر يل أن حمل اإلجزاء إن : التسمية ابتداء مث قبل قطع متام احللقوم والودجني مسى فينبغي اإلجزاءقال األجهوري
ان؛ ألن الذكاة ال تعمل يف منفوذ الزمن، وهذا خبالف لو ترك التسمية نسيانا أتى بالتسمية قبل إنفاذ مقتل احليو

وتذكرها يف أثناء الفعل فإنه يطالب هبا وتؤكل ذبيحته، ولو كان التذكرة بعد إنفاذ املقاتل، والفرق ال خيفى على 
أو السهم " ل اجلوارحعند إرسا"ترك التسمية " وكذلك: "عاقل، وملا كانت التسمية مطلوبة حىت يف الصيد قال

نص املصنف على حكم تركها : األول " تنبيهات " فإن كان نسيانا أكل، وإن كان عمدا مل يؤكل" على الصيد"
عمدا ونسيانا، وسكت عن تركها جهال وهتاونا، ومنه من يكثر نسيانه هلا، واحلكم أهنا ال تؤكل كتركها عمدا وأما 

ذكر املصنف ما يعلم منه حكم التسمية، وهو الوجوب، : ا بالنسيانالثاين تركها عجزا أو مكرها فتؤكل إحلاقا هلم
وسكت عن نية الذكاة وحكمها الوجوب من غري قيد مما قيدت به التسمية، واملراد نية الفعل، وإن مل يالحظ 

االصطياد التحليل، وال التقرب، وعليه فمن رمى صيدا بسكني فقطع رأسه مثال ناويا باصطياده أكل، وإن مل ينو 
بأن نوى قتله أو رمى حجرا من غري رؤية الصيد فأصابه فقتله مل يؤكل، ومثله من رمى حيوانا مبدية فقطعت حلقومه 

ظاهر كالم املصنف كغريه : وودجه أكل مع قصد ذحبه فقط ال مع قصد زجره عنه أو قتله أو ال قصد هلالثالث 
حمل الوجوب فيهما إذا : ر، وليس كذلك، فقد قال األجهوريطلب التسمية والنية عند الذكاة من املسلم والكاف

إن : كان املذكي مسلما، وأما إن كان كافرا فال يعترب يف أكل ذكاته نية، وال تسمية، وقال الشيخ إبراهيم اللقاين



أن نية نية الذكاة ال بد منها حىت يف حق الكافر، وأما نية التقرب فتطلب من املسلم دون الكافر، ولكن قد علمت 
الفعل كافية على الصواب، ولو مل يالحظ التقرب، وما ذكرناه من صحة ذكاة الكتايب، ولو مل يسم اهللا قيده بعض 

الشيوخ مبا إذا مل يكن ذكاه باسم الصنم، وإال وجبت التسمية عليه حىت حيل أكله، وما ذكرناه من عدم افتقار 
  .سه وحيل لنا أكله، وأما ما ذكاه ملسلم ففي صحته قوالنذكاة الكتايب إىل تسمية أو نية فيما ذكاه إىل نف

ويف ذبح كتايب ملسلم قوالن يف جواز األكل وعدمه يف غري الضحية، وأما الضحية فال تصح ضحيته إذا : قال خليل
ية أي الفد" ال يباع شيء من األضحية والعقيقة والنسك"قوله و " و"وخيلى الكتايب اتفاقا وجيري يف أكلها القوالن

مستغىن عنه مبا مر إال أن يقال ما سبق يف خصوص، وهذا " حلم، وال جلد، وال ودك، وال عصب، وال غري ذلك"
من أضحيته ويتصدق "املراد املضحي مطلقا " ويأكل الرجل: "أعمثم شرع يف بيان ما يندب لصاحب األضحية بقوله

ومجع أكل وصدقة، وإعطاء : مجيعهاقال خليل من أكل" أفضل له"على الفقراء ويهدي منها لبعض أصحابه " منها
فَكُلُوا ِمْنَها {: وقال أيضا] ٣٦: احلج[} فَكُلُوا ِمْنَها َوأَطِْعمُوا الْقَانَِع َوالُْمْعتَرَّ{: بال حد، وإمنا ندب ذلك لقوله تعاىل

له يف منزله، واملعتر الدائر املتعرض له والقانع من ال يسأل بل يقنع مبا حيصل ] ٢٨: احلج[} َوأَطِْعُموا الْبَاِئَس الْفَقَِري
ألن رسول اهللا صلى "يعطى من غري سؤال، والبائس الفقري الزمن الذي ال يسأل ويكره التصدق جبميع الضحية؛ 

، وهذا يدل على "اهللا عليه وسلم حنر مائة من اإلبل وأمر من كل واحدة بقطعة فطبخت ليكون قد أكل من اجلميع
بال حد ال ينايف أن املختار أكل األقل، وإطعام األكثر، ويستحب للمضحي أن ال يأكل : لفضل اجلمع، وقول خلي

. يوم النحر حىت يفطر على كبد أضحيته، وكره مالك إطعام اجلار النصراين، وأما أكله يف بيت رهبا فال يكره
م من مشاركة الفدية واهلدي غري حمتاج إليه مع قوله أفضلوملا كان يتوه" بواجب عليه"األكل مع التصدق " وليس"

" يأكل من فدية األذى"جيوز ملن لزمته فدية أن " وال: "للضحية يف أحكام كثرية مشاركتها هلما يف جواز األكل قال
الذي مل يعني ال بلفظ، وال " نذر املساكني"ال من " جزاء الصيد و"ال من " و"املنوي هبا اهلدي بأن قلدها أو أشعرها 

الثالثة حملل ذكاهتا، وهو مىن إن وقف هبا، وكان يف أيام النحر، أو مكة إن مل يكن وقف هبا أو  نية إذا وصلت هذه
خرجت أيام النحر، وإمنا حرم األكل مع املذكورات بعد الوصول؛ ألن اهللا مسى الفدية واجلزاء كفارة، واإلنسان ال 

ا إىل حملها جلاز له األكل منها؛ ألن عليه البدل يأكل من صدقته، وال كفارته، وأما لو عطبت هذه الثالثة قبل وصوهل
فإنه حيرم أكله الهتامه " قبل حمله"أو نذر معني ال بقيد املساكني " ما عطب من هدي التطوع"عكس هذه الثالثة " و"

  على إرادة أكله، والواجب عليه حينئذ أن ينحره وخيلي بينه وبني الناس ويلقي قالدته بدمه، وأما نذر

املعني والفدية اليت مل جتعل هديا، وهدي التطوع اجملعول للمساكني باللفظ أو بالنية فال جيوز األكل منها ال املساكني 
املذكور قبل احملل وبعده كهدي التمتع أو القران أو " يأكل مما سوى ذلك"جيوز أن " و. "قبل احملل، وال بعد احملل

مثلها يف اجلواز مطلقا اهلدي املضمون الذي مل يعني تعدي امليقات وحنوها من كل هدي وجب لنقص شعرية، و
نذر : قسم ال يؤكل منه ال قبل، وال بعد، وهو ثالثة أشياء: للمساكني ال بلفظ، وال نية، واحلاصل أن األقسام أربعة

ما املساكني املعني، والفدية اليت مل جتعل هديا، وهدي التطوع واجملعول للمساكني، وقسم يؤكل منه مطلقا، وهو 
وجب لنقص شعرية املشار إليه بقول خليل عكس اجلميع، وقسم يؤكل منه بعد وحيرم قبل، وهو هدي التطوع 
والنذر املعني ال بقيد املساكني، وقسم يؤكل منه قبل وحيرم بعد، وهو نذر املساكني غري املعني، والفدية اجملعولة 

تغيري يظهر من حتريرنا، وقد أشار خليل إىل هذه األقسام  هديا، واجلزاء هذا هو التحرير، وعبارة التتائي فيها بعض
ومل تؤكل من نذر املساكني عني مطلقا عكس اجلميع فله إطعام الغين والقريب، وكره لذمي إال نذرا : األربعة بقوله



ه، مل يعني، والفدية واجلزاء بعد احملل، وهدي تطوع إن عطب قبل حمله فتلقى قالدته بدمه وخيلى للناس كرسول
أشار به إىل أن األصل يف اهلدايا عدم " إن شاء: "وقوله. وانظر ما يتعلق بأكله منه أو أمره غريه باألكل يف املطوالت

يف " والذكاة: "األكل منها خالف الضحيةوملا فرغ من الكالم على أحكام الضحايا شرع يتكلم على الذكاة فقال
كاهتا، وأما يف الشرع فهي كما قال ابن وضاح السبب الذي ذكيت الذبيحة إذا أمتمت ذ: اللغة التمام، يقال

ذبح وحنر يف إنسي أو وحشي مقدور عليه، وعقر يف : يتوصل به إىل إباحة احليوان الربي، وحتت هذا أربعة أنواع
، وهو "احللقوم"مجيع " قطع. "وحشي معجوز عنه، وما يعجل املوت يف حنو اجلراد، وحقيقة الذكاة مبعىن الذبح

مجع ودج، وهو العرق الكائن يف صفحة العنق ويتصل " األوداج"قطع مجيع " و. "صبة اليت جيري فيها النفسالق
بالودج أكثر عروق البدن ويتصل بالدماغ واحليوان له ودجان، وإمنا مجع على طريق من يطلق اجلمع على ما زاد 

ر الذي حتت احللقوم، ومتصل بالفم وبرأس على الواحد، وال يشترط على املشهور قطع املريء، وهو العرق األمح
، ولو "وال جيزئ أقل من ذلك: "املعدة والكرش جيري فيه الطعام منه إليها ويسمى البلعوم، مث أكد ما سبق بقوله

الذكاة قطع : بقي بعض ودج على املعتمد، وإن شهر القول باالكتفاء بقطع نصف احللقوم ومتام الودجني قال خليل
  ممميز يناكح متا

احللقوم والودجني من املقدم بال رفع قبل التمام، فلو ذحبه من القفا أو من إحدى صفحيت العنق أو أدخل السكني 
من حتت العروق وقطعها إىل فوق مل تؤكل، سواء أدخل السكني من حتت العروق ابتداء أو قطع بعض احللقوم من 

  :طعها إىل فوقه؛ لقول ابن رشد أيضااملقدم ابتداء مث مل تساعده السكني فأدخلها من حتتها وق
  وإن يكن من حتتها فميته... والقطع من فوق العروق بته 

قطع احللقوم أن : وسواء فعل ما ذكر عمدا أو خطأ، وسيشري املصنف إىل بعض ذلك فيما يأيت، وفهم من قوله
الغلصمة آخر احللقوم من جهة الرأس، املغلصمة ال تؤكل، وهو املعتمد، واملراد هبا اليت حيزت حوزهتا لبدهنا؛ ألهنا 

فلو بقي من اجلوزة مع الرأس قدر حلقة اخلامت أكلت، وأما لو بقي جلهة الرأس قدر نصف حلقة فال تؤكل على 
: حقيقة الذكاة مبعىن الذبح لالحتراز عن الذكاة مبعىن النحر فإهنا طعن بلبةقال خليل: مشهور املذهب، وقولنا
الطعن الدك، واللبة حمل القالدة من الصدر، ولو مل حيصل قطع لشيء من احللقوم  والنحر طعن بلبة، ومعىن

والودجني؛ ألن وضع اآللة يف اللبة موجب للموت سريعا لوصوهلا للقلب، وحكمة الذكاة إزهاق الروح بسرعة 
أباح هلم أكل  على خلقه بالفناء وشرف بين آدم بالعقل -سبحانه وتعاىل  -واستخراج الفضالت، وملا قضى اهللا 

احليوان قوة ألجسادهم وتصفية ملرآة عقوهلم ليستدلوا بطيب حلمها على كمال قدرته، وينتبهوا بذلك على أن 
للموىل هبم عناية إليثارهم باحلياة على غريهم أي من احليوانات املأكولةوملا كان يشترط يف الذكاة الفورية وعدم 

املذكور من " يده بعد قطع بعض ذلك"املذكي " وإن رفع: "رز ذلك بقولهرفع املذكي يده قبل متام الذكاة بني حمت
ذبيحته حيث كان رفع يده بعد إنفاذ مقتلها وعاد " فال تؤكل"أي مت الذكاة " مث أعاد يده فأجهز"احللقوم والودجني 

فإهنا تؤكل، ولو  عن بعد، ولو كان رفع يده على جهة االضطرار، وأما لو كان رفع يده قبل إنفاذ شيء من مقاتلها
عاد عن بعد؛ ألن الثانية ذكاة مستقلة، وكذا تؤكل مع إنفاذ مقتلها حيث عاد عن قرب، واحلاصل أنه إن مل ينفذ 
مقتلها تؤكل مطلقا، وكذا إن أنفذ حيث عاد من قرب، والقرب والبعد بالعرف وجيب مع البعد النية والتسمية، 

م بأن الثانية ذكاة مستقلة، وكذا مع القرب حيث كان املتمم للذكاة غري ولو كان املتمم للذكاة هو األول لتعليله
األول، ولو كان املذكي حصل له إنفاذ مقتل من فعل األول ال بد من نيتهما حيث متمها غري األول، كاشتراك 

  .شخصني يف الذكاة ال بد من النية والتسمية من كل



ى حمل الذكاة من غري إمرار، واهللا أعلموملا عرب بقطع احللقوم مثل الرفع يف التفصيل إبقاء الشفرة عل" تنبيه"
" الرأس"أي أبان " حىت قطع"الذابح " وإن متادى: "والودجني خشي توهم عدم جواز أكل مبان الرأس فدفعه بقوله

عمد وت: قال خليل عاطفا على املكروه. مع الكراهة على املعتمد" ولتؤكل. "أي أمث بتعمد ذلك" أساء"من اجلسد 
إبانة رأس وتؤولت أيضا على عدم األكل إن قصده، وإذا كانت تؤكل مع التعمد فأحرى مع الغلبة والسهو، وهلذه 

منها غسل الرأس يف الوضوء بدل املسح، ومنها من جببهته قروح متنع السجود فتكلف السجود على : املسألة نظائر
أو من إحدى " ومن ذبح من القفا: "طع من املقدم قالاألنف، ومل يقتصر على اإلمياءوملا كان شرط الذكاة الق

ذبيحته، ولو فعل ذلك سهوا أو جهال؛ ألن الذبح من املقدم واجب، فلو أدخل السكني " مل تؤكل"صفحيت العنق 
  :قال ابن رشد يف مقدمته. من حتت احللقوم والودجني وقطعهما ألعلى مل تؤكل على املذهب كما قاله سحنون

  وإن يكن من حتتها فميته... العروق بته والقطع من فوق 
وقال خليل أيضا من املقدم، وصريح هذا أنه ال فرق بني كون القطع من حتتها ابتداء أو بعد ابتدائه من املقدم خالفا 

شرطه التمييز، : مل يبني املصنف من تصح ذكاته، ومن ال تصح، وحنن نبني ذلك فنقول: األول " تنبيهات " ملن فصل
ن يصح لنا وطء نسائه سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، حرا أو عبدا، ولو خصيا أو فاسقا، أو جموسيا وكونه مم

حيث تنصر أو هتود وإن كرهت من اخلصي والفاسق واألغلف واخلنثى، خبالف املرأة والصيب املميز فغري املميز ال 
جه الذكاة، وكذا من شك يف متييزه حني تصح ذكاته سواء كان عدم متيزه لصغر أو جنون أو سكر، ولو أصاب و

. تذكيته؛ ألن الشرط حيقق متييزه حني الذكاة، فال تؤكل ذبيحة متقطع اجلنون حيث مل يتحقق ذحبه يف حال إفاقته
وإذا ادعى أنه ذبح يف حال صحوه مل يقبل بالنسبة لغريه ويدين بالنسبة لنفسه إال أن يكون مشهورا بالصالح فينبغي 

ولو جموسيا تنصر أي تصح ذكاته ويؤكل كما يأيت يف كالم املصنف على طعام : يف حق غريه؟ وقولنا تصديقه، ولو
مل يبني آلة الذبح، وهي كل ما له حد : أهل الكتاب، وأما لو وكله مسلم ليذبح له ففي صحة ذحبه قوالنالثاين 

  حبيث يقطع ما يشترط قطعه، ولو مل يكن

ومن احتاج إىل أن يذبح مبروة أو عود أو حجر أو عظم أو غريه :  املدونةقال يف. حديدا، وإن استحب احلديد
وال بأس : وقد أساءقال ابن حبيب: أجزأه، ولو ذبح بذلك، ومعه سكني فإهنا تؤكل إذا أفرى األوداج، أبو حممد

صد به فال خري بالذبح بشفرة ال نصاب هلا والرمح والقدوم واملنجل األملس الذي يؤبر به، فأما املضرس الذي حي
وتناول . قاله العالمة هبرام يف كبريه. فيه؛ ألنه يتردد، ولو قطع كقطع الشفرة فال بأس به، ولكن ما أراه يفعل ذلك

ما أهنر الدم : "ما قدمناه السن والظفر على أحد أقوال أربعة ذكرها خليل، وما ورد من قوله عليه الصالة والسالم
فلعله حممول على الكراهة أو على حالة االختيار، فال ينايف اجلواز " . السن والظفروذكر اسم اهللا عليه فكلوا ليس 

مل نر من شرط احتاد املذكي بل املفهوم من كالمهم على : يف حال الضرورة أو على من ال حيسن الذبح هبماالثالث 
أو يضع كل واحد مدية  من رفع يده قبل إمتام جواز التعدد بأن يضع كل يده على مدية واحدة ناويا مسميا،

إذا وجدت الذكاة على الصفة املطلوبة شرعا : الرابع. مستقلة وحيصل القطع دفعة واحدة مع نية كل وتسميته
أكلت الذبيحة، ولو ذكيت ورأسها يف املاء، ولو مع التمكن من إخراجها من املاء حيث حتقق أن موهتا من الذكاةمث 

أي طعنت يف ليتها " فإن حنرت"ندبا بدليل " والبقر تذبح: "فيه أحدمها بقوله شرع يف بيان ما يذبح وينحر، وما جيب
هذا هو املعتمد بدليل " مل تؤكل"اختيارا " فإن ذحبت"وجوبا بدليل " واإلبل تنحر"، ولو يف حال االختيار "أكلت"

ز عن حالة الضرورة فإنه فإن هذا يفهم منه ضعف املقابل، وقيدنا باختيارا لالحترا" وقد اختلف يف أكلها: "قوله
وجوبا " تذبح"وسائر احليوانات سوى اإلبل والبقر والطري، ولو نعاما " والغنم. "جيوز ذبح ما ينحر وحنر ما يذبح



وقد اختلف يف : "على مشهور املذهب، ومقابله املشار إليه بقوله" مل تؤكل"اختيارا، ولو سهوا " فإن حنرت"بدليل 
قال خليل عاطفا . إلبل تنحر والغنم، وما شاهبها تذبح، والبقر جيوز فيها األمرانضعيف فتلخص أن ا" ذلك أيضا

وحنر إبل وذبح غريه إن قدر وجاز للضرورة إال البقر فيندب الذبح، ومن الضرورة وقوع اجلمل يف : على الواجب
وجزم يف الشامل بأن عدم مهواة حبيث ال يتوصل إىل حمل النحر، ووقوع الغنم يف مهواة حبيث ال يتمكن من ذحبها، 

فإن عكس يف األمرين لعذر كعدم ما ينحر به صح، وال يعذر بنسيان، وال جبهل : اآللة من الضرورة فإنه قال
  باحلكم، ويف جهل الصفة مبعىن عدم معرفة الذبح فيما يذبح والنحر فيما

وذكاة : "أمه ميتا بسبب ذكاهتا قال ينحر قوالنوملا كانت الذكاة احلكمية كاحلقيقة بالنسبة للجنني خيرج من بطن
ويف شرط آخر، " إذا مت خلقه ونبت شعره: "بشرطني أشار هلما بقوله" ذكاة أمه"أي اجلنني املستقر يف البطن " ما

التحقيق عن الفاكهاين، ولعله  وهو حمقق موته بذكاة أمه ال إن مل تعلم حياته عند ذبح أمه فال يؤكل كما قال يف
أن املشكوك يف حياته قبل موت أمه مثل حمققها، واملراد بالشعر املشترط : أظهر من قول األجهوري يف شرح خليل

أيضا نباته شعر اجلسد ال شعر عينيه، واملراد بتمام خلقه تناهي خلقته ووصوهلا إىل احلد الذي ينزل عليه من بطن 
يؤكل ناقص رجل، وبقي شرط أيضا ال بد منه، وهو أن يكون من جنس ما يؤكل، ولو من أمه، ال كمال أطرافه ف

غري نوع األم فيؤكل جنني البقرة بالشروط املتقدمة، ولو كان شاة، وعكسه خبالف لو نزل جنني البقرة أو الشاة 
كل : "ن نوع ما يؤكل خلربكلبا أو محارا فال يؤكل حلرمة نوعه، كما ال يؤكل جنني احلمارة أو الفرس، ولو كان م

وظاهر كالمهم، ولو نزل حيا حياة مستقرة ومتكنا من ذكاته، وأشعر كالمه على ما " ذات رحم فولدها مبنزلتها
قررنا أنه لو خرج حيا بعد ذكاة أمه مث مات مل يؤكل بذكاة أمه، وليس على إطالقه بل فيه تفصيل حمصله إن كان 

ته، وإن كان متومها ندبت ذكاته فلو بادرنا إىل ذكاته فمات قبلها مل يؤكل يف حمقق احلياة أو مشكوكها وجبت ذكا
القسمني األولني، ويؤكل ما كانت حياته متومهة، واألصل يف ذلك ما يف احلديث من قوله عليه الصالة والسالم 

إن شئتم ذكاة اجلنني ذكاة كلوا : "حني سئل عن البقرة والناقة ينحرها أحدنا فيجد يف بطنها جنينا أيأكله أم يلقيه؟
روي برفع ذكاة يف املوضعني من قاعدة حصر املبتدأ يف اخلرب أي ذكاته حمصورة يف ذكاة أمه فال حيتاج لذكاة " أمه
وبرواية الرفع أخذ مالك والشافعي، ويروى بالنصب يف ذكاة الثانية على املفعولية املطلقة والعامل حمذوف . ثانية

: قال بعض الفضالء. ثل ذكاة أمه، وأخذ هبا أبو حنيفة فاشترط يف حل أكله ذكاة مستقلةتقديره أن يذكى ذكاة م
علم من كالم املصنف حكم اخلارج من بطن املذكى، وأما " تنبيه " واحلذف خالف األصل ورواية النصب منكرة

الصورتني، وأما  اخلارج من جوف احلي أو من جوف امليت حتف أنفه فاحلكم فيه أن اخلارج ميتا ال يؤكل يف
وذكى الزلق إن حيي مثله ومل يعلم من كالمه : اخلارج حيا فإن كان مثله حييا فإنه يذكى ويؤكل، وإال فالقال خليل

: أيضا حكم اخلارج مع اجلنني املأكول بذكاة أمه من حنو املشيمة ويقال هلا السال، وهي وعاء الولد فيها ثالثة أقوال
  األكل

لثها يتبع الولد يف األكل وعدمهوملا كانت الذكاة عندنا ال تعمل يف منفوذ املقتل وتعمل يف مطلقا عدمه مطلقا، ثا
أي " واملتردية"حمجر " بعصا وشبهها"أي املضروبة " واملنخنقة حببل وحنوه واملوقوذة: "غريه، وإن أيس من حياته قال
الفعل املتقدم " إن بلغ ذلك"وحنوه " لسبعوأكيلة ا"أي اليت نطحتها أخرى " والنطيحة"الساقطة من علو إىل أسفل

بأن أنفذ " مبلغا ال تعيش معه"اخلمسة " يف هذه الوجوه"أي املنخنقة أو غريها مما بعدها " منها"من خنق أو غريه
هذا خرب املنخنقة، وما بعدها، وإمنا مل تؤكل " مل تؤكل بذكاة"مقتلها بأن قطع خناعها أو نثر دماغها أو نثر حشوها 



ا بامليتة، والذكاة ال تعمل يف امليتة، وأما لو كان ميكن أن تعيش مع اخلنق وحنوه بأن مل حيصل بالفعل املذكور لشبهه
} إِلَّا َما ذَكَّيُْتْم{: إنفاذ مقتل فإهنا تؤكل، وهبذا التقرير يصح يف االستثناء الواقع يف اآلية أن يكون متصال على معىن

من غريها، وحيمل على ] ٣: املائدة[} إِلَّا َما ذَكَّْيُتْم{: ذ مقتلها، ومنقطعا على معىنمنها وذلك إن مل ينف] ٣: املائدة[
ما أنفذ مقتلها، وهذا هو التقرير الوجيه؛ ألنه ال جيزم باالنقطاع إال بدعوى املالزمة بني هذه األفعال، وإنفاذ املقاتل، 

ن غري إنفاذ مقتل، وهو خالف املصنف الذي والواقع خالف ذلك أو بدعوى عدم صحة ذكاة املذكورات، ولو م
إما غري منفوذ املقاتل، وهذا تعمل فيه الذكاة، وإن : احليوان الذي يراد ذكاته على قسمني" تنبيه " هو مذهب مالك

كان ميئوسا من حياته بشرط أن يوجد فيه دليل احلياة بأن يتحرك حركة قوية عند الذبح، أو يشخب دمه؛ ألنه 
وأكل : القوية، وأما سيالنه من غري شخب فال يكفي يف املريضة ويكفي يف الصحيحةقال خليل مبنزلة احلركة

وكفى سيل دم إن صحت، وأما منفوذ املقاتل فال تعمل فيه الذكاة عندنا لو : املذكى، وإن أيس من حياته، وقال
ض الذي يف عظم الرقبة والصلب حترك حركة قوية أو شخب دمه، وإنفاذ املقتل يكون بقطع النخاع، وهو املخ األبي

وقطع األوداج وخرق املصران من أعاله ونثر احلشوة من اجلوف عند شقه حبيث ال يقدر على ردها، واحلشوة ما 
حواه البطن من كبد وطحال وقلب، واملراد بنثرها تفرقتها بعد اتصاهلا ال خروجها من البطن مع اتصاهلا؛ ألهنا إذا 

يش وينثر الدماغ، وهو الدهن الذي حتوزه اجلمجمة، وأما ثقب الكرش، وكذا شق ردت إىل البطن ميكن أن يع
القلب، ومثله الكبد، وكسر الرأس أو خرق خريطة الدماغ أو رض األنثيني أو كسر عظم الصدر أو غري ذلك من 

  املتالف فليس شيء من هذه

مل فيه الذكاة احليوان الذي ينتفخ من مبقتل، ولذلك أفىت ابن رزق بأكل ثور ذكي ووجد كرشه مثقوبا، ومما تع
أكل خلفة الربسيم مثال، ويسقط وحيصل اليأس من حياته، واحليوان الذي يبلع شيئا ويقف يف حلقه، وحيصل اليأس 

من حياته حيث مل حيصل له شيء مما ذكر إنفاذ مقتلوملا قدم أن إباحة احليوان الربي مشروطة بذكاته حلرمة أكل 
غري " للمضطر أن يأكل امليتة"أي يؤذن " وال بأس: "ني أن حمل حرمة أكلها يف حالة االختيار بقولهامليتة باإلمجاع ب

جيوز له أن " و. "وللضرورة ما يسد غري آدمي ومخر: اآلدمي، ومثلها ضالة اإلبل، وله أن يشرب كل مائعقال خليل
لرمق أي حيفظ احلياة، واملراد باالضطرار يقتصر على ما يسد ا: على املعتمد خالفا لقول خليل" يشبع"يأكل حىت 

أن "جيوز له " و. "خوف اهلالك، ولو ظنا، وال يشترط الوصول إىل حد اإلشراف؛ ألنه قد ال ينتفع باألكل بعده
فإن استغىن عنها . "منها حيث غلب على ظنه عدم وجود شيء مما يقدم على أكل امليتة يف مدة سفره" يتزود
دمي؛ ألن النص عدم جوازه للمضطر، ولو كافرا مما ال حرمة له كاملرتد واحلريب، واحملض وقيدنا بغري اآل" طرحها

وال يقرب املضطر ضالة اإلبل، : ومثلها ضالة اإلبل لقول ابن القاسم: إما؛ ألنه يؤذي أكله أو حملض التعبد، وقولنا
رمبا تزيده، وأما شرهبا للغصة فيجوز  وقيدنا املشروب بغري اخلمر؛ الستمرار حرمة اخلمر لعدم إزالتها العطش بل

ظاهر كالم املصنف كغريه جواز أكل امليتة للمضطر، ولو : األول " تنبيهات " عند خليل وحيرم عند ابن عرفة
حمل جواز أكل امليتة للمضطر حيث مل : مسافرا عاصيا بسفره، وهو كذلك؛ ألن تلك الرخصة ال تتقيد بالسفرالثاين 

 قدمه عليها حيث مل تكن ضالة إبل، ومل خيف القطع فيما فيه القطع أو الضرب الشديد فيما ال جيد طعام الغري، وإال
يقتصر على سد الرمق من غري شبع : قطع فيه، فإذا أكل من طعام الغري عند عدم خوف القطع أو الضرب فقيل

لم طول سفره فله أن يتزود من إذا ع: ويف الذخرية. يشبع، وال يتزود وعليه احلطاب: وتزود وعليه املواق، وقيل
مال املسلم لوجوب مواساته يف تلك احلالة، وإذا امتنع صاحب الطعام من مواساة املضطر، ومل يكن معه من امليتة ما 
يكفيه فله أن يقاتله عليه بعد إعالمه باالضطرار وباملقاتلة إن منعه فدم صاحب الطعام هدر، خبالف املضطر، وحيث 



مه قيمته، ولو مل تكن معه حيث كان ممنوعا من أكله بأن خاف القطع أو الضرب، وكان معه من أكل طعام الغري لز
  امليتة ما يغنيه عنه، فإن مل يكن معه ميتة أكل منه، ولو خاف القطع لوجوب حفظ النفس،

ه إن وجد راجع ولصاحبه الثمن إن وجد، وأما لو كان معه ميتة، ومل خيف القطع فقيل ال مثن عليه مطلقا، وقيل يلزم
الظاهر من تعبري املصنف بال بأس إباحة أكل امليتة، وجرى عليه خليل، وقيل إهنا : األجهوري يف شرح خلياللثالث 

من باب النجس املعفو عنه، وعلى األول فهي طاهرة، وعلى الثاين هي باقية على جناستها، هكذا قال البدر القرايف 
ع حكم اخلبث، غايتها رفع احلرج عند التناول كما يف املعفوات، فظهر أهنا وفيه تأمل، إذ الضرورة ليست مما يرف

وال بأس : "من النجس املعفو عنهوملا كان يتوهم من حرمة أكل امليتة عند االختيار حرمة االنتفاع بسائر أجزائها قال
ما يزيل الريح والرطوبة أي فعل به " إذا دبغ"أي امليتة، وهي كل ما مات بغري ذكاة شرعية " باالنتفاع جبلدها

ورخص فيه مطلقا إال من خنزير بعد دبغه يف يابس، : قال العالمة خليل. وحيفظه من االستحالة كما حتفظه احلياة
وماء، ومعىن اإلطالق كان مما حيل أكله أو حيرم؛ ألن اليابس ال يتحلل منه شيء، واملاء له قوة الدفع عن نفسه 

لفول، وال يطحن عليه لئال ينفصل منه شيء، ويدخل يف االنتفاع به لبسه واجللوس فيخزن يف اجللود حنو القمح وا
عليه يف غري وقت الصالة، وال جيوز وضع حنو السمن والعسل والزيت فيه لضعف تلك املذكورات خبالف املاء، 

قررناه ظهر لك أن يف إذا علمت ما : األول " تنبيهان " ومفهوم دبغ أن غري املدبوغ ال يستعمل يف شيء، ولو يابسا
والثاين مشوله جللد اخلنزير . أحدمها إطالقه يف االنتفاع مع تقييده باليابس واملاء. كالم املصنف اإلمجال من وجهني

إمنا قصر االنتفاع جبلود امليتة على : واآلدمي مع أهنما ال جيوز االنتفاع هبما مطلقا لقذارة األول وشرف الثانيالثاين 
 ١" دبغ فقد طهر"أي جلد " أميا إهاب: "وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم. لعدم طهارهتا عندنا بالدباغاليابس واملاء 

فاملراد الطهارة اللغوية مبعىن النظافة ال الشرعية، وقد أسلفنا ما يعرف به حقيقة الدباغ، وال يشترط فيه إزالة الشعر 
، وال فيه إال أن ال جيد مريد "وال يصلى عليه: "الدباغ قالعلى أظهر القولينوملا كان جلد امليتة ال يطهر عندنا ب

الصالة سواه فيجب عليه الستر به؛ ألن طهارة اخلبث إمنا جتب يف الصالة مع الذكر والقدرة، وأفهم فرض الكالم 
ه جتوز يف اجللد أنه لو كان عليه شعر طويل حبيث يستر اجللد سترا قويا حبيث ال يظهر منه شيء وأيقن بطهارته فإن

  الصالة عليه، ولو جلد كلب أو خنزير؛ ألن
  ـــــــ

، والنسائي، "١٧٢٨"أخرجه الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء يف اجللود امليتة إذا دبغت، حديث : صحيح ١
  ".٢٧١١"صحيح اجلامع : وانظر" ٣٦٠٩"، وانب ماجه، حديث "٤٢٤١"حديث 

جلد امليتة؛ ألنه يشترط يف " ال يباع"كذا " و" املتصل بأسفله جناسةالشعر عندنا طاهر فيشبه يف تلك احلالة احلصري
صحة البيع عندنا طهارة املعقود عليه مثنا أو مثمنا، وكما ال جيوز بيعه ال جتوز إجارته، وال دفعه قيمة الشيء، 

يه بعد الدبغ، ويكون ذلك جرحة يف شهادة الفاعل إذا مل يكن مدبوغا، وأما لو كان مدبوغا فال جيرح للخالف ف
وعلى كل حال يرد البيع ما مل يفت، وإال يرد الثمن وغرم املشتري القيمة على تقدير جواز بيعه، وال تنايف بني 

حرمة البيع وغرم القيمة؛ ألنه ال تالزم بني حل البيع وغرم القيمة، بدليل كلب الصيد وأم الولد وجلد األضحية 
وال : "فرغ من الكالم على جلود امليتة شرع يف الكالم على جلد املذكى فقال فإهنا ال تباع وعلى متلفها قيمتهاوملا
وحنوها من كل حيوان مكروه األكل ليشمل الفيل والذئب والثعلب والضبع " بأس بالصالة على جلود السباع
دها أو للحمها ، ولو بالعقر عند عدم القدرة على ذحبها سواء ذحبت جلل"إذا ذكيت: "واهلر، وبني شرط اجلواز بقوله



من أن املذهب أهنا تتبعض . بناء على عدم تبعض الذكاة، وارتضاه الربهان اللقاين، وأما على ما ارتضاه األجهوري
أحدمها جلد مباح : فال يصلى عليها إال إذا ذكيت ألخذ جلدها، وأوىل لو ذكيت هلما، ومفهوم السباع أمران

وثانيهما حمرم األكل يذكى ألكله عند الضرورة، وال جيوز الصالة على  األكل بعد ذكاته جتوز الصالة عليه باألوىل،
. وما ذكي وجزؤه إال حمرم األكل: قال خليل عاطفا على الطاهر. جلده؛ ألن حمرم األكل عندنا ال يطهر بتذكيته

بل ذكاهتا، ولو كانت على ظهور السباع ق" ال بأس ببيعها"كما ال بأس بالصالة على جلود السباع إذا ذكيت " و"
خبالف جلود الغنم فإنه ال جيوز بيعها على ظهورها على املعتمد، ويصح عطف بيعها على الصالة، ويكون الضمري 

وجاز هو وسبع للجلد، وأما بيعها : للسباع ال جللودها، ويقيد مبا إذا كان شراؤها جللدها أو عظمها قال خليل
لدها فقط فيؤكل حلمها على عدم تبعيض الذكاةوملا كان للحمها أو للحمها وجلدها فمكروه، وإذا ذكيت جل

كذا " و. "املنزوع منها بعد املوت" ينتفع بصوف امليتة وشعرها"جيوز أن " و: "الشعر عندنا طاهرا، ولو من ميتة قال
وصوف ووبر وزغب : قال خليل عاطفا على الطاهر" ينزع منها يف حال احلياة"أي الصوف والشعر الذي " ما"

شعر، ولو من خنزير، وإن جزت، واملراد باجلز ما قابل النتف، واحلكم بطهارة تلك املذكورات من امليتة ال ريش و
معاشر " وأحب إلينا. "ينايف وجوب بيان حاهلا عند البيع إن جزت من امليتة لضعف قوة املأخوذ من امليتة دون غريها

  ، ولو جز من حي،"يغسل أن"املالكية إذا شككنا يف حل الشعر أو الصوف بعد اجلز 

وأما عند حتقق النجاسة فال شك يف وجوب غسله، وعند حتقق الطهارة الندب فالصور ثالث يف اجملزوز، وأما 
" ال ينتفع بريشها"مفهوم الصوف والشعر أنه " و. "املنتوف من غري املذكى فيجب أن جيز ما تعلق به من أجزاء امليتة

وما أبني من حي : لنجاستهاقال خليل عاطفا على األعيان النجسة" فها وأنياهباوال بقرهنا وأظال"أي بقصبة الريش 
وميت من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر وقصبة ريش، ومفهوم من حي، وميت أن املبان عن املذكى ذكاة شرعية 

من حل عرب املصنف باالنتفاع وسكت عن الطهارة لفهمها " تنبيه " من هذه املذكورات طاهر؛ ألنه جزء طاهر
وينتفع مبتنجس ال جنس يف غري مسجد وآدمي إال : االنتفاع يف حال االختيار؛ ألن جنس العني ال ينتفع هبقال خليل

وال : اجللد بعد دبغه على ما مر فينتفع به مع جناسته فهو مستثىن، وعكس مع األشياء النجسة فسلب االنتفاع بقوله
: وأنياهبا شامال لناب الفيل مع أن فيه خالفا قال: ع هباوملا كان قولهينتفع بريشها لفهم جناستها من حرمة االنتفا

املذكور من الكراهة فبعضهم محل الكراهة على التنزيه، " وكره االنتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف يف ذلك"
ميتة؛ ألن وبعضهم محلها على التحرمي، وصريح املدونة القريب من كالم املصنف أن الكالم يف الباب املأخوذ من 

وأكره األدهان يف أنياب الفيل والتمشط هبا والتجارة فيها؛ ألهنا ميتة فتحمل الكراهة على التحرمي، : لفظ املدونة
ومثل ناب امليتة املنفصل من الفيل حال حياته، وأما ناب الفيل املذكى، ولو بالعقر فإنه مكروه والكراهة على 

اسة الزيت املوضوع يف إناء العاج، والذي حترر من كالم أهل املذهب أنه التنزيه، ووقع اخلالف بني الشيوخ يف جن
إن كان ال يتحلل منه شيء يقينا فإنه باق على طهارته كعظم احلمار البايل فإنه ال ينجس ما وقع فيه، وإن كان ميكن 

كلم يف حكم الطعام أن يتحلل منه شيء فال شك يف جناسته، وقس على ذلك سائر األعيان النجسة اجلافةمث شرع يت
راجع " من مسن أو زيت أو عسل ذائب"باهلمز على الصواب " وما ماتت فيه فأرة: "إذا حلت فيه جناسة بقوله

: لنجاسة الطعام عندنا مبجرد املالقاة قال خليل" طرح، ومل يؤكل. "للسمن والزيت، وكل مائع من غريها كذلك
لسريان، وإال فبحسبه، وللماء املضاف حكم الطعام يف ينجس كثري طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن ا

  التنجيس مبجرد مالقاة النجاسة اليت ميكن حتلل شيء منها، وال يشترط التغري إال يف املاء املطلق؛



، وألن املاء له ١" خلق اهللا املاء طهورا ال ينجسه شيء إال ما غري لونه أو طعمه أو رحيه: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم
الدفع عن نفسهومفهوم ماتت أهنا لو أخرجت حية ال يطرح ويؤكل لطهارة احلي إال أن يكون على جسدها قوة 

جناسة، ومفهوم فأرة أنه لو مات فيه شيء مما ال نفس له سائلة كالعقرب واخلنفساء فال يطرح مطلقا، بل إن أمكن 
ان أقل من الطعام أكل مع الطعام، وإن ساوى إزالته أزيل، وأكل حنو السمن أو غريه، وأما لو تعذر متييزه فإن ك

الطعام فقوالن املعتمد منهما حرمة أكله؛ ألن حنو اخلنفس مما ال نفس له سائلة ال حيل أكله إال بذكاة، وهي مفقودة 
هنا، واغتفر أكل القليل تبعا للطعام كسوس الفول والعدس والتمر، وما ورد من أن الرسول عليه الصالة والسالم 

فتشه فإلعافة النفس ال حلرمة أكله، وإمنا وجب طرحه عند اإلمكان، وإن كان طاهرا ملا تقرر من أنه ال يلزم كان ي
من طهارة ميتة احليوان الربي الذي ال نفس له سائلة جواز أكله من غري ذكاة كما قدمنا، وأما حيوان البحر فال 

أن "أي جيوز " وال بأس: "رم أكله فقط فلذا قالطرح، ومل يؤكل علم منه أن احمل: يفتقر إىل ذكاة، وملا قال
كالبيوت، ومثلها املساجد حيث كان " يف غري املساجد"مما ال يقبل التطهري " بالزيت وشبهه"أي يوقد " يستصبح

أي متنجس، ولذا ال يوقد به املسجد " يتحفظ منه؛ ألنه جنس"جيب على املستصبح به أن " و. "الدخان خيرج عنها
عكس الدخان فيه، وكذا ال يبىن مبونة عجنت بزيت متنجس، وال بطوب متنجس، وال يسقف خبشب حيث كان ين

متنجس؛ ألن املساجد جيب تنزيهها عن النجاسات، فإن وقع وبين املسجد بطني أو مونة خملوطة بنجاسة فإنه يهدم، 
ري مسجد وآدمي فيعمل الزيت وينتفع مبتنجس ال جنس يف غ: وإمنا تلبس األشياء املتنجسة بشيء طاهرقال خليل

املتنجس صابونا، وتغسل به الثياب وتغسل بعده مبطلق، ويدهن به احلبل والعجلة والطاحون والدالء، ويعلف 
  العسل للنحل، ويطعم الطعام للدواب، ولو مأكولة اللحم، واقتصر املصنف على املساجد؛

  ـــــــ
، "٦٦"كتاب الطهارة، باب ما جاء يف بئر بضاعة، حديث  مل أقف عليه هبذا اللفظ، لكن أخرج أبو داود يف ١

أنزل : "وقد روى بلفظ" املاء طهور ال ينجسه شيء: "بلفظ" ٣٢٦"، والنسائي، حديث "٦٦"والترمذي، حديث 
وسنن البيهقي الكربى " ٨"، حديث "١/٢٩"كما يف سنن الدار قطين " جعل اهللا املاء طهوراً"و" اهللا املاء طهوراً

، واملصنف البن أيب شيبة "١٨١"حديث " ١/٦١"واملصنف لعبد الرزاق " ١١٥٥"حديث  ،"١/٢٥٩"
حديث " ١/٢٨"فأخرجها الدارقطين يف سننه ...." إال ما غري: "أما باقي الرواية". ١٥١٨"، حديث "١/١٣٢"
 ، وقد"١١٦٠"حديث " ١/٢٦٠"والبيهقي يف الكربى " ٧٤٤"حديث " ١/٢٢٦"، والطرباين يف األوسط "٢"

  ".١٥٥"تقدم برقم 

: ألن اآلدمي أحرى يف عدم جواز أكله أو ادهانه بالزيت املتنجس، ويفهم من جناسة ما ذكر عدم حل بيعهقال خليل
وشرط للمعقود عليه طهارة ال كزبل وزيت تنجس؛ لعدم قبوهلا الطهارة، فأشبهت تلك املذكورات ما جناسته 

وب بيانه، ولو كان املشتري غري مصل، ولو مل يفسده الغسل أصلية، وكذلك جيوز بيع الثوب املتنجس مع وج
لكراهة النفوس، ذلك ال فرق بني اجلديد وامللبوس، وفهم من فرض املسألة يف الزيت، وما أشبهه من كل ما أصله 

أو  طاهر وتطرأ عليه النجاسة، أن األعيان النجسة ال حيل االنتفاع هبا ال يف مسجد، وال غريه إال امليتة للكالب
اإليقاد هبا أو بعظمها على طوب حلرقه، أو لتخليص حنو الفضة أو دهن حنو الطاحون أو الساقية بشحم امليتة، أو 

جعل العذرة يف املاء لسقي الزرع أو الشجر، أو التبخري بلحم ميتة السبع إذا مل يعلق دخاهنا بالثياب، واالصطياد هبا 
زة، وأما اخلمر فال حيل االنتفاع به يف شيء، وجيب إراقة اخلمر، ولو حيث كانت غري مخر، فإن هذه املذكورات جائ

مفهوم السمن أو العسل أو " و"قصد اإلراقة فتح بالوعة خالفا لبحث احلطاب، راجع شرح األجهوري على خليل



سريان مما يظن فيه " ما حوهلا"طرح " و"منه " جامدا طرحت"الذي ماتت فيه الفأرة " إن كان"الزيت الذائب أنه 
حبيث " إال أن يطول مقامها فيه"، وحمل االكتفاء بطرح ما حوهلا "قال سحنون"منه " ما بقي"أو بيع " وأكل"النجاسة 

وينجس كثري طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان، : قال خليل" فإنه يطرح كله"يظن السريان جبميعه 
إذا وقعت الفأرة يف السمن فإن كان جامدا فألقوها، : "وسلم وإال فبحسبه، والدليل على ذلك قوله صلى اهللا عليه

من فرغ عشر قالل مسن يف زقاق : ومن ذلك مسألة ابن القاسم، وهي. ١" وما حوهلا، وإن كان مائعا فال تقربوه
مث وجد بقلة منها فأرة يابسة ال يدري يف أي الزقاق فرغها حرم أكل مجيع الزقاق وبيعها، وهو كذلك على 

من أدخل يده يف آنية زيت أكثر من ثالثة مث : ينجس مثله ملتنجس والبن عرفة مسألة وهي: ور، وقول خليلاملشه
ولو كانت : بان بأوهلا فأرة ميتة فالثالثة جنسة ويف الرابع فما فوقه خالف، نقل ابن احلارث عن ابن عبد احلكم قائال

أرة يف الطعام سقوط شيء من أنواع النجاسة فيه، ولو مثل موت الف: األول " تنبيهان ." ا هـ. مائة وقول أصبغ
  كانت

  ـــــــ
وضعفه " ٣٨٤٢"أخرجه أبو داود، كتاب األطعمة، باب يف الفأرة تقع يف السمن، حديث : ضعيف ١

  ".٧٢٥"األلباين،ضعيف اجلامع 

منها، وهو كذلك،  من أنواع ما يعفى عنه كيسري الدم، وظاهر املصنف كخليل، ولو كانت الفأرة يعسر االحتراز
وأما فتوى ابن عرفة بأكل طعام طبخ فيه روث الفأرة إذا كانت كثرية ويعسر االحتراز منها حبيث يغلب سقوط 
روثها فيه، فأجاب عنه الربزيل بأنه إما للضرورة كفتوى سحنون يف العفو عن بول الدواب على الزرع يف حال 

مثل الزيت يف صريورته جنسا مبجرد سقوط مائع النجاسة فيه، : ين درسها، أو للخالف الواقع يف طهارة فضلتهاالثا
وال يطهر زيت : وعدم قبوله التطهري اللحم املطبوخ بالنجس، والبيض املسلوق به والزيتون ميلح هباقال خليل

خولط، وحلم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بنجس وفخار بغواص، ومثل سلق البيض باملاء النجس أو املتنجس 
واحدة مذرة فيه بعد السلق، ومثل الزيتون اململح بالنجاسة اجلنب املتحومل مع النجاسة، ومثل طبخ اللحم وجود 

مصاحبا للنجاسة وضعه نيا فيها حبيث يظن سرياهنا فيهومفهوم ما ذكر أن سقوط النجاسة على اللحم بعد تناهي 
ه ال يكون حكمه كذلك يل يغسل ويؤكل، وإن طبخه، أو على الزيتون بعد تناهي متليحه، أو على اجلنب بعد حتومل

كان اللحم يف طبيخ تنجس الطبيخ ويغسل اللحم كما يتنجس الزيت أو مش اجلنب، ويغسل الزيتون واجلبنة غري 
القريشة، كما أن الرأس واألكارع إذا شويت بدمها على النار ال تنجس بل تغتسل وتؤكل على املشهور، وأما 

سخن أو يف حمل اخلبز بعد بلها وبعد ذحبها وقبل غسل دمها ليسهل نتف ريشها فال ينجسها وضع الفراخ يف املاء ال
فيكفي غسلها قبل طبخها، راجع األجهوري يف شرح خليلثم شرع يف الكالم على حكم تناول طعام أهل الكتاب 

يحة أهل الكتاب وهي املرادة واملعىن أنه جيوز لنا معاشر املسلمني أكل ذب" وال بأس بأكل طعام أهل الكتاب: "بقوله
ال بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وعليه يكون عطف ذبائحهم على طعامهم عطف : بطعامهمويف بعض النسخ

َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا {: تفسري، وأهل الكتاب اليهود والنصارى الصغري منهم والكبري واحلر والعبد لقوله تعاىل
محلوا طعامهم على ذبائحهم فال بأس هنا لإلباحة، وال بد : اآليةقال األجهوري] ٥: املائدة[} الِْكَتابَ ِحلٌّ لَكُْم

إن ذبح لنفسه مستحلة، وإن أكل امليتة إن مل يغب عليه بأن يذحبه حبضرة : للجواز من شروط أشار إليها خليل بقوله
فإن ذحبه باسم الصنم فقط حرم  مسلم يعرف صفة الذكاة، وبقي شرط آخر، وهو أن ال يذحبه باسم حنو الصنم

  علينا أكله، كما حيرم علينا أكل ما ذحبه، وهو حمرم عليه يف



شرعنا كذوات الظفر، خبالف ما لو ذبح ما هو حالل له بشرعنا، وإن حرم عليه يف شرعه فقط كالطريفة فال حيرم 
يكون مذبوحه حالال له بشرعنا، أن يذبح ما هو ملك له، وأن : علينا أكله بل يكره فقط، فجملة الشروط ثالثة

وأن ال يذحبه باسم الصنم، وتقدم أنه ال يشترط يف إباحة أكل ما ذكاه مع الشروط نية، وال تسمية، وأما لو استنابه 
ذبائح " أكل شحوم"للمسلم " وكره"ويف ذبح كتايب ملسلم قوالن: مسلم وذبح له فحكى فيه خليل قولني حيث قال

ل الكتاب مما هو حمرم عليهم بشرعنا، كشحم البقر والغنم اخلالص كالثرب باملثلثة الشحم أي من أه" اليهود منهم"
  "من غري حترمي: "الرقيق الذي يغشاه الكرش واألمعاء، وملا خشي من محل الكراهة على التحرمي قال

حالل له لكن  الشحم املذكور حمرم على اليهود بشرعنا فلم مل يكن حراما؟ فاجلواب أنه جزء مذكى: فإن قيل
مفهوم أهل " و"حلرمته عليه كره لنا أكله، وأيضا ملا مل يقصد الشحم بالتذكية أشبه الدم الذي مل يقصده املسلم

وغريه ممن ليس من أهل الكتاب، ولو ذكى ما هو ملك له، اللهم إال أن " ال يؤكل ما ذكاه اجملوسي"الكتاب أنه 
بسم اهللا ويقوهلا فإن ذكاته تؤكل من غري خالف قاله ابن : يقول له قليتنصر أو يتهود أو يأمره املسلم بالذبح 

عمر، فاحلاصل أنه حيرم علينا أكل ما ذكاه اجملوسي سواء ذكى ما ميلكه أو ذبح ملك مسلم نيابة عنه من غري 
سلم نيابة عنه ويف جواز أكل ما ذكاه مل. خالف، خبالف الكتايب فإنه حيل لنا أكل مما ذكاه لنفسه بالشروط املتقدمة

خالف، ولعله ما مل يأمره املسلم بالتسمية ويسمي اهللا فيحل أكله باألوىل من أكل ما ذكاه اجملوسي مع التسمية على 
} َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِحلٌّ لَكُْم{: ما قاله ابن عمر، ورمبا يبحث يف كالم العالمة ابن عمر مبفهوم آية

املراد ذبائحهم، وبصريح املصنف وخليل، وال يؤكل ما ذكاه اجملوسي وباشتراطهم يف صحة  فإن] ٥: املائدة[
الذكاة كون املذكي ممن توطأ نساؤه، ولو كان جمرد التسمية كاف يف جواز أكل مذكى اجملوسي جلعلت الفقهاء 

أكل ذبيحته من ال متييز عنده  مثل اجملوسي يف عدم" تنبيه"الشرط تسمية الذابح فقط، ولو كان جموسيا وحرر املسألة
لصىب أو جنون أو سكر، ومثلهم املرتد، ولو كان صبيا، والكتايب إذا ذبح شيئا باسم الصنم كما أشرنا له فيما 

والضمري يف طعامهم " فليس حبرام"كاخلبز والعسل والزيت " ما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم"أما " و"سبق
  يجوز لنا أكل خبز اجملوسيني وزيتهمللمجوسيني وغريهم باألوىل، ف

و

حيث تيقنت طهارته، ال إن شك يف طهارته فيحرم علينا أكله حيث غلب خمالطته للنجاسة كجبنهم؛ ألن ابن رشد 
محل الكراهة الواقعة يف العتبية على التحرمي؛ ملا فيه من املنفعة املأخوذة من ذبائحهم، حىت قال خليل يف توضيحه 

ال ينبغي الشراء من حانوت فيه جبنهم لتنجيسه امليزان ويد بائعهوملا فرغ من الكالم : ه حىت قالاحملققون على حترمي
على ذكاة احليوان اإلنسي، ومثله الوحشي املقدور عليه، شرع يف الكالم على الوحشي قبل القدرة عليه، وهو 

قدور عليه من وحش طري أو بر أو حيوان الصيد، وحقيقته باملعىن املصدري كما قال ابن عرفة أخذ مباح أكله غري م
حبر بقصد أي نية االصطياد، وأما باملعىن االمسي فهو ما أخذ من وحش طري أو بر إخل، وحكمه األصلي اجلواز، وقد 

بقصد " والصيد للهو: "يعرض له الوجوب واحلرمة والكراهة والندب فأحكامه مخسة، فاملكروه ما أشار إليه بقوله
، ولغري ما يقتضي الوجوب أو الندب أو احلرمة فهو "الصيد لغري اللهو"أما حكم " و. "كراهة تنزيه" مكروه"الذكاة 

وأما لو مل جيد ما ينفقه على نفسه أو غريه ممن تلزمه نفقته فالوجوب، وأما لقصد التصدق بذاته أو مثنه أو " مباح"
ه فاحلرمة دل على حكمه األصلي الكتاب التوسيع على نفسه أو عياله فالندب، وأما لقصد حبسه للفرجة علي

] ٢: املائدة[} وَإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُوا{] ٩٦: املائدة[} أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ الَْبحْرِ{: والسنة، وإمجاع األمة، فالكتاب
ا ، وإمن١" إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم اهللا فكل ما أمسك عليك: "والسنة قوله صلى اهللا عليه وسلم

وحرم اصطياد مأكول ال بنية : قلت بقصد الذكاة لالحتراز عن االصطياد ال بنية الذكاة فإنه حرامقال خليل



صائد، ومصيد، ومصيد به، وشرط الصائد اإلسالم والتمييز فال : الذكاة، وللصيد أركان وشروط، فأركانه ثالثة
يز إال أن يدركه غري منفوذ املقاتل فيذكيه املسلم، ولو يؤكل ما صاده غري املسلم، ولو كتابيا، وال ما صاده غري املم

كان الصائد له جموسيا، وشرط الصيد أن يكون وحشيا مرئيا للصائد، أو يكون يف مكان حمصور كغار أو غيضة، 
وأن يكون غري مقدور عليه مجلة أو يف القدرة عليه مشقة، ككونه يف شاهق جبل أو على شجرة، وال يتوصل إليه 

ر خياف عليه من العطب، أو كان يف جزيرة كبرية فال يؤكل اإلنسي بالعقر، ولو يف حال العجز عنه كفحل إال بأم
  اجلاموس عند كربه، وال الوحشي

  ـــــــ
، حديث -أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان وكان عطاء: صحيح ١
  ".١٩٢٩"يؤكل من احليوان، باب الصيد بالكالب املعلمة، حديث  ، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما"١٧٥"

املقدور عليه من غري مشقة فادحة، وشرط املصيد به أن يكون سالحا حمدودا، وإن كان غري حديد، أو حيوانا 
معلما، وإن كان كلبا، وتعليمه بأن يكون حبيث إذا أرسل أطاع، وإذا زجر انزجر، إال أن يكون طريا فيكفي فيه 

اإلطاعة عند إرادة إرساله، وال يشترط قبوله االنزجار بعد اإلرسال كما قاله بعض الشيوخ، فأشار خليل إىل تلك 
وجرح مسلم مميز وحشيا، وإن تأنس عجز عنه إال : الشروط املتقدمة عاطفا على الذكاة مبعىن الذبح أو العقر بقوله

: علموأشار املصنف إىل ما يفيد شروط املصيد به بقوله بعسر ال نعم شرد أو تردى بكهوة بسالح حمدد أو حيوان
فاعل جائز الواقع " بازك املعلم فجائز أكله"قتله " أو"قد مر معىن التعليم " ما قتله كلبك املعلم"أي مجيع " وكل"

يقرن بالفاء اخلرب الذي : خرب كل؛ ألنه مبتدأ، وقرن اخلرب هنا بالفاء لشبه املبتدأ هنا بالشرط يف العموم، وما يقال
املفرد هنا شبيه باجلملة؛ ألنه وصف مع مرفوعه، واملعىن أن مجيع ما : يكون مجلة، وما هنا مفرد فاجلواب أن يقال

مات جبرح احليوان املعلم أو السالح احملدد بعد النية والتسمية ووجود ما يشترط من الشروط حيل أكله، ولو تعدد 
وذهب إليه بإرسالك من غري ظهور " عليه"أي اجلارح " إذا أرسلته"ان حيث نوى اجلميع، ويشترط يف صيد احليو

بإرسال من يده بال ظهور ترك، ولو تعدد مصيده، وقولنا حيث نوى اجلميع احترازا مما إذا نوى : خليل: قال. ترك
قبله فال يؤكل هو وال معينا، فال يؤكل إال ذلك املعني إذا قتله أوال وعلم أنه األول، فإن مل يعلم األول أو قتل غريه 

إذا أرسلته : غريه، وأما لو رأى مجاعة ونوى واحدا ال بعينه فال يؤكل إال األول حيث علم أنه األول، ومفهوم قوله
أنك لو مل ترسله ال يؤكل ما جرحه أو أرسله، لكن مل يذهب بإرساله بأن أظهر الترك بأن وجد جيفة يف الطريق 

بإرساله من يده بال ظهور ترك مث قال يف حمترزه ال : الصيد فإنه ال يؤكلقال خليل فاشتغل باألكل منها مث ذهب إىل
" و"إن أغرى يف الوسط، وإمنا قلنا جيرحه لالحتراز عما لو مات مبجرد العض أو الصدم من غري جرح فإنه ال يؤكل

أو الكالب شيئا " ت اجلوارحما أنفذ"جيوز أكل " كذلك"كما جيوز أكل ما قتله الكلب أو الباز بالشروط املذكورة 
، ولو أدركته حيا حيث مل تتراخ يف اتباعه إال أن يتحقق أنه مل يلحقه قبل "مقاتله قبل قدرتك على ذكاته"من 

قال خليل . إنفاذها، ولو مل يتراخ فإنه يؤكل، لكن يستحب اإلجهاز على ما أدركه حيا بعد إنفاذ شيء من مقاتله
" وما أدركته: "أنفذت اجلوارح بقوله: جي صيد أنفذ مقتله، وأشار إىل مفهوم قولهوفري ود: بالعطف على املندوب

  أو أدركه

حيث متكن من " ملقاتله مل يؤكل إال بذكاة"أي اجلوارح " قبل إنفاذها"غريك ممن تصح ذكاته ومتكن من ذكاته 
صه صار من املقدور على ذكاته، فلو ختليصه من الكلب أو الباز قبل قتله أو إنفاذ مقتله؛ ألنه بعد التمكن من ختلي



أو أدركه غريك إشارة إىل أن : أو ينهشه ما قدر على خالصه منه، وقولنا: تركه حىت قتله اجلارح مل يؤكلقال خليل
كل من مر على صيد قبل إنفاذ اجلارح شيئا من مقاتله جيب عليه تذكيته، فإن تركها مع التمكن منها ضمن قيمته، 

ر أمكنته ذكاته وترك؛ ألنه فوته على ربه، فيضمن قيمته جمروحا للصائد حلرمة أكله ملا عرفت وضمن ما: قال خليل
من أن مرور غري ربه مبنزلة مرور ربه، وربه إذا مر به قبل إنفاذ شيء من مقاتله، وتركه حىت قتله اجلارح يصري 

أو " ما صدته بسهمك أو رحمك"أي مجيع  "وكل: "ميتةوملا فرغ من املصيد به احليوان شرع يف السالح احملدد بقوله
حيث " فكله"غريمها من كل حمدد، ولو غري حديد وقتله السهم أو الرمح أو جرحه، ومات قبل قدرتك على ذكاته 

وجوبا، وأما إن " فذكه"قبل إنفاذ شيء من مقاتله " فإن أدركت ذكاته"نويت ومسيت عند رمي السهم أو الرمح 
بأن " إن مات بنفسه"مفهوم أدركت ذكاته " و. "من مقاتله ندب لك تذكيته كما قدمنا أدركته حيا بعد إنفاذ شيء

، وإال حرم عليك أكله، ولو بات عنك بعض الليل، "ما مل يبت عنك"أو رحمك " فكله إذا قتله سهمك"أدركته ميتا 
عدم جواز أكل ما بات  ولو وجدت السهم يف مقاتله مع إنفاذها، ولو مع اجلد يف اتباعه، وال مفهوم للسهم يف

إذا بات الصيد عن الصائد ووجده منفوذ املقاتل مل يؤكل، والكلب والسهم يف ذلك سواء، : قال يف املدونة. عنك
أن رجال يصيد : "ووجه املنع أن الليل تكثر فيه اهلوام خبالف النهار؛ ألن الصيد مينع نفسه فيه، وجاء يف احلديث

إين رميته من الليل فأعياين ووجدت سهمي فيه من الغد وعرفت سهمي، : سلم، فقالجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و
كل ما أصميت : "وحديث ابن عباس١" الليل خلق من خلق اهللا عظيم لعله أعانك عليه شيء أنفذها عنك: " فقال

  واإلصماء ما حضرت موته، ٢"ودع ما أمنيت
  ـــــــ

حديث " ٤/٢٤٢"، وابن أيب شيبة يف مصنفه "١٨٦٧٨"حديث " ٩/٢٤١"أخرجه البيهقي يف الكربى : ضعيف ١
: ضعيف ٢"٤٩٦٩"ضعيف اجلامع : وانظر" ٣٨٣"حديث " ١/٢٨١"، وأبو داود يف املراسيل "١٩٦٧٨"

حديث " ٤/٢٤٢"، وانب أيب شيبة يف مصنفه "١٨٦٧٦"حديث " ٩/٢٤١"اخرجه البيهقي يف الكربى 
" ١٢٣٧٠"حديث " ١٢/٢٧"والطرباين يف الكبري ، "٨٤٥٣"حديث " ٤/٤٥٩"، عبد الرزاق "١٩٦٨١"

  ".٤١٩٦"ضعيف اجلامع : وانظر

واإلمناء ما غاب عنك موته، وهذا التعليل يفيد أنه لو رماه هنارا، وغاب عنه يوما كامال ووجده ميتا جبرح السهم 
ا بات هو قول ابن أنه يؤكل، وهو كذلك حيث مل يتراخ يف اتباعه، مث إن ما ذكره املصنف كخليل من حرمة أكل م

القاسم، ونسبه بعضهم فيه إىل الوهم ورجح القول بأكله حيث وجد منفوذ املقاتل، وحمل اخلالف ما مل ير الصائد 
إنفاذ السهم أو اجلارح إنفاذ مقتله قبل البيات، وإال أكل اتفاقا، وما تقدم عن املدونة من مساواة اجلارح للسهم يف 

أي أكل ما " إمنا حرمة ذلك"أي وقال ابن املواز " وقيل: "مقابله ما أشار إليه بقولهاألحكام هو قول ابن القاسم، و
أي جيوز " بالسهم فيوجد يف مقاتله فال بأس بأكله"الصيد الذي يضرب " فيم بات عنك مما قتله اجلوارح وأما"مات 

الظن بأن املوت للصيد من السهم،  أكله، ووجه تفرقة ابن املواز أن السهم إذا وجد يف مقاتله وقد أنفذها يغلب معه
األول " تنبيهات " خبالف اجلارح كالكلب أو الصقر جيرح الصيد ويبيت عند ربه ويوجد الصيد منفصال عن اجلارح

قيدنا السهم والرمح باحملدد لالحتراز عن غري احملدد، كالبندق والشرك والشبكة والعصا اليت ال حد هلا، فال : 
ذه املذكورات، ولو وجد حيا بعد إنفاذ مقتله، وأما لو أدرك حيا قبل إنفاذ شيء من يؤكل ما صيد بشيء من ه

مقاتله فإنه يؤكل بالذكاة، وما قيل من أن الذي يدرك حيا، ولو بعد إنفاذ مقتله بالبندق مثال تعمل فيه الذكاة ليس 
هم، وال يكفي موته مبجرد العض، قد قدمنا أنه ال بد يف أكل الصيد أن جيرحه الكلب أو الس: مذهبا لناالثاين 



املراد باجلرح سيالن الدم، : ويف كالم األجهوري يف شرح خليل. واملراد باجلرح ما يشمل قطع الرجل أو األذن
مقابلتهم للجرح بالصدم والعض صرحية : وإن مل يشق اجللد، وحكى قولني يف شق اجللد من غري سيالن دم، وأقول

أكل الصيد، وإن مل يسل معه دم وحرره، بل شق اجللد أوىل من سيالن الدم من  يف أن شق اجللد يكفي يف جواز
إن : مل يتكلم املصنف على حكم أكل ما ينفصل من الصيد عند االصطياد وفيه تفصيل حمصله: غري شقالثالث 

ن نصفا ال انفصل شيء وحصل به إنفاذ مقتل أكل سواء كان نصفا أو أقل، وإن مل حيصل به إنفاذ مقتل أكل إن كا
ودون نصف أبني ميتة إال الرأسوملا قدمنا أن الصيد خمتص بالوحشي شرع هنا يف بيان حمترزه . قال خليل. أقل
ال نعم شرد : من اجلرح قال خليل" مبا يؤكل به الصيد"أصالة، وإن توحشت " اإلنسية"الذات " وال تؤكل: "بقوله

وال اجلمل الشارد، ومثل النعم احليوان الوحشي إذا تأنس أو  أو تردى بكهوة فال يؤكل الفحل اجلاموس الذي نفر،
  صار مقدورا عليه كالغزالة وبقر الوحش يصادان من غري جرح فال يؤكل

ليس من اإلنسي الذي يذبح حنو " تنبيه " شيء منهما بالعقر، وإمنا يؤكالن مبا يؤكل به احليوان اإلنسي، وهو الذبح
أو القدرة عليه ما يعجل موته، بل سائر حشرات األرض ذكاهتا ما يعجل موهتاقال اجلراد بل ذكاته عند العجز عنه 

وافتقر حنو اجلراد هلا مبا ميوت به، ولو مل يعجل كقطع جناح أو إلقاء يف نار، فمراد املصنف باإلنسي هبيمة : خليل
ر وعقر، وما يعجل املوت وقد ذبح وحن: األنعام، وما شاهبها من حنو الدجاج، واحلاصل أن الذكاة على أربعة أقسام

يف اللغة القطع فهي فعيلة مبعىن مفعولة؛ ألن  ١"والعقيقة: "بيناها فيما سبق أمت بيانثم شرع يف بقية ما ترجم له بقوله
ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثين : املراد هبا الذبيحة اليت تفعل يف سابع والدة املولود، وعرفها ابن عرفة بقوله

عم سليمني من بني عيب مشروطا بكونه يف هنار سابع والدة آدمي حي عق عنه فليست قاصرة على الغنم سائر الن
مراده أهنا سنة خفيفة غري مؤكدة أو أراد بالسنة الطريقة فال " سنة مستحبة: "خالفا البن شعبان، وبني حكمها بقوله

ه وسلم كما أن املسنون فعله أيضا فما وجه املستحب فعله النيب صلى اهللا علي: ينايف الوصف مبستحبةفإن قيل
التفرقة؟ فاجلواب ما تقدم من أن التفرقة اصطالح فقهي ملعظم الفقهاء من أن الذي فعله وداوم عليه وأظهره يف 

  مجاعة يعربون عنه بالسنة، وما سواه مما مل يظهره يف مجاعة إن حض على فعله يسمى رغيبة،
  ـــــــ

: واختلف يف اشتقاقها، فقال أبو عبيد واألصمعي. املهملة، وهو اسم ملا يذبح عن املولودبفتح العني : العقيقة  ١
ومسيت الشاة اليت تذبح عنه يف تلك احلالة . أصلها الشعر الذي خيرج على رأس املولود، وتبعه الزخمشري وغريه

الشق والقطع، ورجحه ابن عبد عقيقة؛ ألنه حيلق عنه ذلك الشعر عند الذحبوعن أمحد أهنا مأخوذة من العق وهو 
: قال. العيقة اسم الشاة املذبوحة عن الولد، مسيت بذلك ألهنا تعق مذاحبها أي تشق وتقطع: الرب وطائفةقال اخلطايب

الشاة اليت تذبح والشعر كل منها يسمى عقيقة، يقال عق يعق إذا حلق : وقيل هي الشعر الذي حيلقوقال ابن فارس
أصل العق الشق، فكأهنا قيل هلا عقيقة مبعىن معقوقة، ويسمى : لمساكني شاةوقال القزاز عن ابنه عقيقته وذبح ل

شعر املولود عقيقة باسم ما يعق عنه، وقيل باسم املكان الذي انعق عنه فيه، وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة، 
ومما ورد يف تسمية الشاة : نهاقلتأعقت احلامل نبتت عقيقة ولدها يف بط: ويقال. فإذا سقط وبر البيعر ذهب عقه

ال نعلمه : وقال –للغالم عقيقتان وللجارية عقيقة  –عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه 
  ".٩/٥٨٦"فتح الباري . -عن الغالم شاتان وعن اجلارية شاة –ووقع يف عدة أحاديث . هبذا إال هبذا اإلسناد اهـ



سمى مستحبا، ومقابل املعظم من الفقهاء يسمون غري الواجب بالسنة، وهم البغداديون؛ ألن وما مل حيض على فعله ي
وندب ذبح واحدة جتزئ ضحية : اجلميع فعله عليه الصالة والسالموالذي ارتضاه خليل أن العقيقة مندوبة فإنه قال
كل غالم : "ليه الصالة والسالم قاليف سابع الوالدة هنارا، والدليل على مشروعيتها ما رواه أمحد بسند جيد أنه ع

فال يعق عنه قبل السابع " عن املولود يوم سابعه"بالبناء للمجهول " ويعق: "وبني زمنها بقوله ١" مرهون بعقيقته
اتفاقا، وال بعده على املشهور لسقوطها مبضي زمنها كالضحية، خبالف صدقة الفطر ال تسقط مبضي زمنها؛ ألهنا 

الق املولود يشمل الذكر واألنثى واخلنثى واحلر والعبد، لكن ابن العبد يعق عنه أبوه بإذن واجبة خبالفهما، وإط
سيده، وظاهر املصنف كاحلديث أن العقيقة ال تتعدد، بل الواحدة كافية يف كل مولود الذكر كاألنثى، خالفا 

لنا ما رواه أبو داود بسند يعق عن الغالم بشاتني وعن اجلارية بشاة، : للشافعي وتلميذه ابن حنبل حيث قال
ومال ابن حبيب ملا قاله الشافعي  ٢"أنه عليه الصالة والسالم عق عن احلسن بكبش، وكذا عن احلسني: "صحيح

من عمل مبا قاله الشافعي وأمحد ما أخطأ، ولقد : وأمحد؛ ألنه روي عن عائشة فهو حسن ملن فعلهحىت قال ابن رشد
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعق عن الغالم بشاتني متكافئتني وعن أمر ر: "أصاب خلرب الترمذي وصححه

، ومل نطلع ملشهور مذهبنا على جواب، وميكن اجلواب بأن أمره صلى اهللا عليه وسلم بالعق عن ٣"اجلارية بشاة
شاة حني عق الغالم بشاتني إمنا هو من باب الزيادة يف القربة ال لتوقف حصول الندب عليه، بدليل اقتصاره على 

واملخاطب هبا األب، ولو : بىن يعق للمجهول، ومل يبني الفاعل للعقيقة وبينه غريه بقوله" تنبيه " عن احلسن واحلسني
كان للمولود مال، وأما اليتيم فعقيقته من ماله، وال خياطب هبا األخ، وال العم، والظاهر أن األب إذا مل يكن له مال 

أو ثين بقر أو إبل، ويشترط أن " بشاة: "من الضحية، مث بني ما جيزئ فيها بقوله ال يسلفها؛ ألهنا ليست بأوكد
ملا تقدم من أن اهلدايا والضحايا " مثل ما ذكرنا من سن األضحية وصفتها. "تكون الشاة أو الثين من سائر النعم

ة ودخوهلا يف الثانية، ودخول والنسك والعقيقة واجلزاء يف السالمة من بني العيب والسن املتقدم من بلوغ الشاة سن
  ثين البقر

  ـــــــ
أخرجه أبو  ٢"٤٥٤١"، صحيح اجلامع :، وانظر"٢٠٠٩٥"حديث " ٥/٧"أخرجه امحد يف مسنده : صحيح ١

أخرجه الترمذي، كتاب األضاحي باب ما : صحيح ٣"٢٨٤١"داود، كتاب الضحايا، باب يف العقيقة، حديث 
  .سن صحيحوقال ح" ١٥١٣"جاء يف العقيقة، حديث 

وال حيسب يف السبعة أيام : "يف السنة الرابعة واإلبل يف السنة السادسة، وملا كان يشترط كمال السبعة أيام قال
وألغى يومها إن سبق بالفجر، وأما لو ولد قبل طلوع : حيث سبق بطلوع الفجرقال خليل" اليوم الذي ولد فيه

سابع ال إن مات يوم السابع قبل فعلها، ويدخل زمن ذكاهتا الفجر حسب من غري خالف، ويشترط حياة الولد يف ال
، وهذا على أظهر األقوال إحلاقا هلا باهلدايا؛ ألهنا ليست "تذبح ضحوة"لكن املستحب أن " و"بطلوع فجر السابع

وال ميس "تابعة لصالة حىت تلحق بالضحايا، فإن فعلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس أجزأت مع خمالفة املستحب
ولطخه بدمه : قال خليل عاطفا على املكروه. لكراهة ذلك خالفا ملا كانت تفعله اجلاهلية" صيب بشيء من دمهاال

 ١" مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى: "ففي الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ن األنثى تساوي الذكر يف كراهة ما ذكر؛ ألن وفسر بعضهم إماطة األذى بترك التلطيخ املذكور، والظاهر أ

منها " ويتصدق"أهل البيت واجلريان " منها"أي يطعم " يؤكل"يستحب أن " و"النجاسة يكره التلطخ هبا لكل أحد
بعد الطبخ وقبله، ويكره جعلها وليمة ويدعو هلا الناس كما تفعله الناس من جعلهم هلا كالعرس، وإمنا كره ملخالفة 



، وخلوف املباهاة واملفاخرة، بل املطلوب إطعام كل أحد يف حمله، فلو وقع عملها وليمة أجزأت، وإن فعل السلف
كرهت، وال يطالب بإعادهتا، واهللا أعلم، وحترم املعاوضة هبا كسائر القرب، فال يباع جلدها، وال شيء من حلمها، 

رأة بل على وجه الصدقة، وتقدم أن املتصدق عليه وال يعطى اجلزار يف نظري جزارته، وال القابلة يف نظري والدة امل
هذا هو املشهور، وقيل " تكسر عظامها"جيوز أن " و. "بشيء من الضحية جيوز له بيعه، ويظهر هنا أو أوىل كذلك

أما " و"يستحب خمالفة للجاهلية يف عدم كسرها، وإمنا كانوا يقطعوهنا من املفاصل خمافة إصابة الولد فنسخه اإلسالم
، ولو أنثى يوم السابع قبل ذبح العقيقة إن عق عنه "شعر رأس املولود"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل " حلق أن"
  جملرد التأكيدـــــــ" حسن: "على املشهور فقوله" وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب"
  ".٥٤٧١"ة، حديث أخرجه البخاري، كتاب العقيقة، باب إماطة األذى عن الصيب يف العقيق: صحيح ١

وزنت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "وتصدق بزنة شعره والدليل على ذلك ما يف املوطإ: قال خليل
، وما يف الترمذي من حديث علي أن رسول ١"شعر احلسني واحلسن وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة

وملا قدم ٢" يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة": اهللا صلى اهللا عليه وسلم عق عن احلسن بكبش وقال
بالبناء " إن خلق"أما " و: "كراهة تلطيخ رأس املولود بشيء من دم العقيقة خالفا للجاهلية بني املستحب بقوله

بفتح اخلاء أي طيب كزعفران معجون بورد أو غريه من " خبلوق"أي املولود " رأسه"للمجهول وشد الالم أي طيب 
، ولو قيل بندبه ملا بعد لعموم طلب خمالفة "بدال من الدم الذي كانت تفعله اجلاهلية فال بأس بذلك"واع الطيب أن

تسميته إن عق عنه، وإال مسى قبل ذلك، وإن مات : بقي أشياء يستحب فعلها يوم السابع، منها" خامتة " اجلاهلية
ال يسمى وابن حبيب يسمى يوم موته؛ ألنه ولد ترجى  مالك: من أريد العق عنه قبل العقيقة ففي تسميته قوالن

بعض شيوخنا، ومقتضى القواعد : شفاعته، وإن كان املشهور عدم تسمية السقط، والتسمية حق لألبقال ابن ناجي
أحب أمسائكم إيل عبد اهللا : "أفضل األمساء ذو العبودية خلرب: قال الباجي. وجوب التسمية فيختار له أفضل األمساء

ومتنع مبا قبح كحرب : قال الباجي". وقد مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبسن وحسني" ٣" الرمحن وعبد
ال ينبغي بياسني أو حكيم أو عزيز، : وحترم مبلك األمالكويف مساع أشهب: وحزن ومبا فيه تزكية كربكة، وقال أيضا

لم كاف يف اجلواز، وكره مالك التسمية جبربيل، ووقعت التسمية بعلي، ومل ينكر، وإقرار النيب صلى اهللا عليه وس
وكرهها احلارث بأمساء املالئكة، ومما يستحب عند الوالدة األذان واإلقامة يف أذان املولود، وكذا يستحب أن يسبق 

  إىل جوفه احلالوةوملا كان اخلتان واخلفاض من مناسبات الضحية والعقيقة الشتراك اجلميع يف الطلب الغري
  ـــــــ

أخرجه الترمذي، كتاب األضاحي، باب العقيقة : صحيح ٢"١٠٦٧"حديث " ٢/٥٠٦"أخرجه مالك يف املوطأ  ١
أخرجه مسلم، كتاب اآلداب، النهي عن : صحيح ٣"٧٩٦٠"، صحيح اجلامع :وانظر" ١٥١٩"بشاة، حديث 

  .احلديث" ....أحب أمسائكم إىل اهللا: "بلفظ" ٢١٣٢"، حديث -التكين بأيب القاسم وبيان ما يستحب 

سنة . "، وهو قطع اجللدة الساترة للحشفة حبيث ينكشف مجيعها"واخلتان يف الذكر: "اجلازم ذكرمها عقبهما فقال
ال يتم اإلسالم إال باخلتان، : أي مؤكدة من تركها لغري عذر مل جتز إمامته، وال شهادته، بل قال ابن شهاب" واجبة

اخلتان واالستحداد وقص : الفطرة مخس: "ى اهللا عليه وسلم قالوالدليل على سنيته ما يف الصحيحني أنه صل
وزمن اخلتان املستحب عند مالك اإلثغار، وهو زمن األمر بالصالة ويكره  ١" الشارب وتقليم األظافر ونتف اإلبط

من األمر يوم السابع، وأحرى يوم الوالدة؛ ألنه من باب فعل اليهود إال إذا كان خياف على الصيب منه عند تأخره لز



بالصالة، واختلف فيمن ولد خمتونا هل جيري عليه املوسى أو ال؟ وانظر مل مل جيزم بإجرائها كما قيل فيمن حتلل من 
املطلوب " اخلفاض"اإلحرام فإنه مير املوسى على حمل الشعر إال أن يفرق بوجوب احلالق عند اإلحالل دون اخلتان

أي خصلة مستحبة كما جزم به بعض شيوخ شيوخنا " مكرمة"يادة ، وهو إزالة ما بالفرج من الز"يف النساء"
واعتمده، وهو الظاهر من املصنف هنا ملغايرته بني اللفظني، وقيل إنه سنة كختان الذكور، ويظهر يل أنه وجيه؛ ألن 

لى اهللا عليه كان باملدينة امرأة يقال هلا أم عطية ختفض اجلواري فقال هلا النيب ص: النساء شقائق الرجال، وللحديث
، ومعىن ال تنهكي ال تبالغي يف ٢" يا أم عطية اخفضي، وال تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج: "وسلم
مل : سكت املصنف عن بيان حال اخلنثى الذي له ذكر، وله فرج هل خينت أو خيفض؟ قال الفاكهاين" خامتة " القطع

خينت بعد البلوغ وينظر حينئذ من يتوىل ختانه قبل اتضاحه، : النأر يف ذلك ألصحابنا نصا، وللشافعية يف ذلك قو
ال خينت ملا علمت من قاعدة تغليب احلظر على اإلباحة أي؛ ألن : وقيل ال حىت يتبني، وهو األظهر عندهم، ابن ناجي

ب حمرم لفعل سنة، املراهق ككبري، وال يرتك: اخلتان سنة، والنظر لعورة الكبري املراهق أو البالغ حرام لقول اللخمي
ويظهر يل أنه يؤمر خبنت نفسه؛ ألن املكلف مأمور بفعل ما يكمل به إسالمه، وقد تقدم أن به كمال اإلسالم، ويقال 

  مثل ذلك فيمن اشترى رقيقا بعد بلوغه أو مراهقة؛ ألهنا سنة ميكن
  ـــــــ

مسلم، كتاب الطهارة، باب ، و"٥٨٨٩"أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب، حديث : صحيح ١
أخرجه أبو داود، كتاب األدب، باب ما جاء يف اخلتان، حديث : صحيح ٢"٢٥٧"خصال الفطرة، حديث 

  ".٢٣٦"صحيح اجلامع : وانظر" ٥٢٧١"

املكلف حتصيلها من غري ضرورة تقتضي إسقاطها وحرر ذلك، فإين مل أره لكن القواعد تقتضيه، وسكت أيضا عن 
خينت الرجال الصبيان وخيفض النساء اجلواري ملنع اطالع : وضوح األمر يف ذلك، ففي املدونةاخلاتن واخلافض ل

الرجال على ذلك، واملصنف رمحه اهللا تعاىل صرح حبكم اخلتان واخلفاض، والعالمة خليل أمهلها، فكم من كتاب 
الواجبات العينية، وما معها من  صغري كهذا الكتاب يوجد فيه ما ليس يف أكرب منهوملا فرغ املصنف من الكالم على

  :السنن واملندوبات شرع يف الكالم على الواجبات الكفائية وبدأ بأمهها فقال
* * *  

  ١" اجلهاد"أحكام " باب يف"
  قتال مسلم: التعب واملشقة ألخذه من اجلهد بفتح اجليم، وشرعا قال ابن عرفة: وهو لغة 

  ـــــــ
 –بفتح اجليم  –اجلهد : أي الطاقة واملشقة، وقيل –بفتح اجليم وضمها  –اجلهاد مصدر جاهد، وهو من اجلهد  ١

: احلج[} َوَجاِهدُوا ِفي اللَِّه َحقَّ جَِهادِِه{: واجلهاد القتال مع العدو كاجملاهدة، قال تعاىل. هو املشقة، وبالضم الطاقة
اهد العدو جماهدة وجهاداً إذا ج: يقال". ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية: "ويف احلديث الشريف]. ٧٨

أو ما أطاق من . املبالغة واستفراغ الوسع يف مدافعة العدو باليد أو اللسان: قاتلهوحقيقة اجلهاد كما قال الراغب
َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه {: وتدخل الثالثة يف قوله تعاىل. جماهدة العدو الظاهر، والشطان، والنفس: شيءوهو ثالثة أضرب

اجلهاد إما ان يكون بالقلب كالعزم عليه، أو بالدعوة على اإلسالم : وقال ابن تيمية]٧٨: احلج[} ادِِهَحقَّ جَِه
وشرائعه، أو بإقامة احلجة على املبطل، أو ببيان احلق وإزالة الشبهة، أو بالرأي والتدبري فيما فيه نفع املسلمني، أو 



كما كان حسان رضي اهللا عنه يهجو . ومنه هجو الكفار: يتفيجب اجلهاد بغاية ما ميكنهقال البهو. بالقتال بنفسه
قتال مسلم كافر غري ذي عهد بعد دعوته لإلسالم وإبائه، إعالء : أعداء النيب صلى اهللا عليه وسلمواجلهاد اصطالحا
ذلك من اآليات،  إىل غري] ٢١٦: البقرة[} كُِتَب َعلَْيكُمُ الْقَِتالُ{: لكلمة اللهواجلهاد مشروع باإلمجاع، لقوله تعاىل
وقد " من مات ومل يغز، ومل حيدث به نفسه مات على شعبة من نفاق: "ولفعله صلى اهللا عليه وسلم وأمره به، ولقوله

كان اجلهاد يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل اهلجرة غري مأذون فيه؛ ألنه الذي أمر به صلى اهللا عليه 
ار، والصرب على أذى الكفار، والصفح واإلعراض عن املشركني، وبدأ األمر وسلم أول األمر هو التبليغ واإلنذ

اْدُع إِلَى َسبِيلِ َربِّكَ {: وقال أيضا] ٨٥: احلجر[} فَاصْفَحِ الصَّفَْح الَْجمِيلَ{: قال اهللا تعاىل. بالعدوة سراً مث جهراً
فَاْصَدْع بَِما ُتْؤَمُر َوأَْعرِضْ {: وقال أيضاً] ١٢٥: النحل[} ِهَي أَْحَسُن بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي

مث أذن اهللا بعد ذلك للمسلمني يف القتال إذا ابتدأهم الكفار بالقتال، وكان ذلك ] ٩٤: احلجر[} َعنِ الُْمْشرِِكَني
مث شرع اهللا ]. ٣٩: احلج[} قَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُمواأُِذنَ ِللَِّذيَن ُي{: وذلك يف قوله تعاىل. يف السنة الثانية من اهلجرة

} َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً{وقوله ] ٤١: التوبة[} اْنِفرُوا ِخفَافاً َوِثقَاالً{: الثانية بالقتال على اإلطالق بقوله تعاىل
: التوبة[} لُْمْشرِِكنيَ َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْمفَاقُْتلُوا ا{: هي قوله تعاىل: وتسمى هذه آية السيف، وقيل] ٣٦: التوبة[
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فمن قاهلا فقد عصم : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم]. ٥

عىن وم. والفقهاء على انه ينبغي أال يترك اجلهاد كل سنة مرة على األقل" من ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهللا
ذلك أن يوجه اإلمام كل سنة طائفة، ويزج بنفسه معها أو خيرج بدله من يثق به؛ ليدعو الكفار لإلسالم ويرغبهم 

فإن دعت احلاجة يف السنة إىل . فيه، مث يقاتلهم إذا أبوا؛ ألن يف تعطيله أكثر من سنة ما يطمع العدو يف املسلمني
منه ما دعت احلاجة إليه، فإن دعت احلاجة على تأخريه لضعف أكثر من مرة وجب؛ ألنه فرض على الكفاية فوجب 

املسلمني، أو قلة ما حيتاج إليه يف قتاهلم من العدة أو املدد الذي يستعني به، أو يكون الطريق إليهم فيها مانع، أو 
سلم صاحل ليس هنا مؤن، أو للطمع يف إسالمهم وحنو ذلك من األعذار، جاز تأخريه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه و

قريشاً عشر سنني، وأخر قتاهلم حىت نقضوا اهلدنة، وأخر قتال غريهم من القبائل بغري هدنة؛ وألنه إذا كان يرجى 
فإذا مل يوجد ما يدعو على اجلهاد فإنه يستحب . من النفع بتأهخريه أكثر مما يرجى من النفع بتقدميه وجب تأخريه

  ".١٢٥، ١٦/١٢٤"املوسوعة . اإلكثرا منه

فرا غري ذي عهد إلعالء كلمة اهللا أو حضوره له أو دخوله أرضه له، فيخرج قتال الذمي إذا حارب على كا
أو حضوره أو دخوله بالرفع عطف على قتال، فأو للتنويع والضمري يف حضوره : املشهور من أنه غري نقض، وقوله

أعم من املقاتلة فيسهم ملن حضر املناشبة، ولو ودخوله للمسلم، ويف له يف املوضعني للقتال، وأشار به إىل أن اجلهاد 
إلعالء كلمة اهللا يقتضي أن من قاتل للغنيمة أو إلظهار الشجاعة مل يكن جماهدا فال يستحق الغنيمة : مل يقاتل، وقوله

قاله األجهوري، وانظره مع قول خليل، وقسم . حيث أظهر ذلك، وال جيوز تناوهلا حيث علم من نفسه ذلك
مسلم بالغ عاقل حاضر كتاجر وأجري إن قاتال أو خرجا بنية غزو فإنه يقتضي عدم اشتراط كونه قاتل  األربعة حلر

إلعالء كلمة اهللا، إذ لو كان شرطا لزادوه على تلك الشروط املعتربة يف اجلهاد حىت يسهم له، إال أن يكون الشرط 
ي وردت فيه األحاديث، فال ينايف أنه يسهم له يف كالم ابن عرفة معتربا بالنظر للثواب املترتب على اجلهاد الذ

  :وحرر املسألة، فإن الفقه نقلي ال عقلي، وعلى مقتضى كالم ابن عرفة يكون شهيد احلرب أعم من اجملاهد لوجهني
أنه يشمل من قتله : أحدمها أن شهيد احلرب يشمل من قاتل خلصوص الغنيمة ويقال له شهيد دنيا فقطوثانيهما

وال يغسل شهيد معترك فقط، ولو ببلد اإلسالم : اإلسالم، ولو مل يقاتل، انظر شراح خليل عند قوله احلريب يف بالد



أن الشهيد يود أن يرجع إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى يف : "واجلهاد من العبادات العظيمة، فقد ورد. أو مل يقاتل
 يف اجلهاد إال كبصقة يف حبر، وما مجيع أعمال ما مجيع أعمال الرب: "وروي أيضا١" اجلهاد ملا يراه من فضل الشهادة

، وإمنا كان اجلهاد من العبادات العظيمة، وإن كان فيه قتل عباد اهللا ٢"الرب واجلهاد يف طلب العلم إال كبصقة يف حبر
، وتعذيبهم وختريب بالد اهللا، ملا فيه من إعزاز الدين؛ ألن الكافر عدو هللا وللمسلمني، فشرع إعداما للكافرين

  جهاد بالقلب، وهو جماهدة الشيطان: وإحياء لدين اإلسالمواعلم أن اجلهاد من حيث هو على أربعة أقسام
  ـــــــ

أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب متين اجملاهد أن يرجع إىل الدنيا، حديث ": مبعناه"صحيح  ١
ذكره احلافظ ابن  ٢"١٨٧٧"تعاىل، حديث ، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا "٢٨١٧"

  ".٧/٤٥٠٥"حجر يف ترمجة ايب معن صاحب اإلسكندرية، اإلصابة 

وجهاد باليد، وهو زجر . وجهاد باللسان، وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر. والنفس عن الشهوات احملرمة
وجهاد بالسيف، وال ينصرف حيث أطلق إال . األمراء أهل املناكر باألدب والضرب باجتهادهم، ومنه إقامة احلدود

يف كل سنة على كل ذكر " فريضة"أي اخلروج لقتال الكفار احلربيني " واجلهاد: "إليه، وهو مراد املصنف بقوله
أي " حيمله. "عاقل بالغ حر، ولو غري مسلم على املشهور من خطاهبم مستطيع للقتال وواجد ملا حيتاج إليه من املال

؛ ألنه فرض كفاية وحقيقته مهم يقصد حصوله من غري نظر إىل فاعله بالذات مع "ناس عن بعضبعض ال"اجلهاد 
اإلمث بتركه، فيخرج فرض العني؛ ألنه منظور بالذات إىل فاعله حيث قصد الشارع حصوله من كل واحد من 

أنه جيب : دون أمتهواملعىناملكلفني بعينه، أو من عينه الشارع خبصوصه كالنيب صلى اهللا عليه وسلم فيما فرض عليه 
إخراج طائفة لقتال الكفار يف كل سنة ويتوجهون إىل اجلهة  -إن مل يكن إمام  -على اإلمام أو على عموم الناس 

اليت كثر العدو فيها دون غريها، وإن تساوت اجلهات خوفا، فالنظر لإلمام يف اخلروج يف أي جهة إن مل ميكن سد 
اجلهاد يف أهم جهة كل سنة، وإن خاف حماربا، كزيارة : كلها باجملاهدينقال خليلاجلميع، وإال وجب سد اجلهات 

الكعبة فرض كفاية، ولو مع وال جائر؛ ألن ضرر الكفار ال يعادله ضرر، ولكن ال جيب اجلهاد إال بشروط كما 
من املال، ويف  البلوغ والعقل واحلرية والذكورة واالستطاعة بصحة البدن ووجود ما حيتاج إليه: قدمنا، وهي

وسقط مبرض وصىب وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن ما : اإلسالم خالف ويسقط بأضدادهاقال خليل
سيحتاج ورق ودين حل مع القدرة على أدائه، ولكن ال يتمكن من إيصاله إىل ربه لغيبته، وال وكيل من قاض أو 

األول " تنبيهات " العجز عن الوفاء قهرا على صاحبه غريه ال ما ال حيل يف غيبته ويوكل يف قضاء ما حيل وخيرج مع
ظاهر كالم املصنف كخليل فرضية اجلهاد، ولو سد املسلمون ثغورهم وحصوهنم، خالفا لعبد الوهاب وصاحب : 

املقدمات من أنه إذا محيت أطراف بالد املسلمني وسدت ثغورهم سقط فرض الكفاية عن سائرهم ويستحب فقط، 
يشارك اجلهاد يف : أن عدم اجلهاد يؤدي إىل قيام احلربيني يف املستقبل كما هو ظاهرالثاين ولعل وجه املشهور 

  الفرضية الكفائية إقامة املوسم أي الوقوف بعرفة يف كل سنة،

ومثله القيام بعلوم الشرع كالفقه، وما يتوقف عليه من تفسري وحديث وأصول، وكالم وحنو والفتوى والقضاء 
م، وفك األسارى وجتهيز األموات، ودفع الضرر عن املسلمني، واإلمامة الكربى على من والشهادة ورد السال

توفرت فيه شروطها، وال جيوز تعدد السلطان إال إذا تناءت األقطار، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واحلرف 
ل على فرضية اجلهاد على جهة الكفاية الدلي: املهمة كاحلياكة واخلبازة وغريمها مما يتوقف عليه صالح العامةالثالث 



: النساء[} ىفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً َوكُلّاً َوَعَد اللَُّه الُْحسَْن{: قوله تعاىل
خلطاب به للجميع على سبيل البدلية، القاعد واجملاهد باحلسىن، علم أن ا -تعاىل  -أي اجلنة، فلما وعد اهللا ] ٩٥

إرساله "وأنه يسقط بفعل البعض، ولو كان على األعيان لكان القاعد بال ضرورة عاصيا، وما تواتر يف السنة من 
فرض الكفاية قبل الشروع فيه خماطب به اجلميع حىت يقوم به : الرابع"عليه الصالة والسالم قوما دون آخرين

} َوكُلّاً َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى{: يفعل أجر قوالن، هكذا قال بعض، وال يعارضه آية البعض، واختلف هل ملن مل
حمل كون اجلهاد فرض كفاية حبسب األصل، فال : ؛ ألن اخلالف يف األجر املرتب على الفعالخلامس]٩٥: النساء[

باب، فيتعني على كل أحد حىت ينايف أنه قد يكون واجبا على األعيان إذا غزا العدو على قوم كما يأيت آخر ال
وتعني بفجأ العدو، وإن على امرأة أو عبد : النساء وعلى من بقرهبم إن عجزوا وبتعيني اإلمام وبالنذرقال خليل

وعلى من بقرهبم إن عجزوا أو بتعيني اإلماموملا كان يتوهم من فرضية اجلهاد جواز قتال الكفار مبجرد القدرة 
بالبناء للمفعول والنائب " أن ال يقاتل"معاشر أهل املذهب " وأحب إلينا: "هلم ابتداء بقولهعليهم، بني أنه ال جيوز قتا

نشهد أن : أي يطلب منهم أن يقولوا" حىت يدعوا إىل دين اهللا عز وجل"عند القدرة على قتاهلم " العدو"عن الفاعل 
قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا {: ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، والدليل على ذلك قوله تعاىل

، وما يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]آل عمران[} َوَبْيَنكُْم أَلَّا َنعُْبَد إِلَّا اللََّه َوال ُنشْرَِك بِِه َشيْئاً
 ١" إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا إنك ستأيت قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم: "قال ملعاذ

  وقصة سليمان مع بلقيس بنت
  ـــــــ

، وأبو "١٤٩٦"أخرجه البخاري، كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من األغنياء، وترد يف الفقراء حديث : صحيح ١
  ".٢٤٣٥"، والنسائي، حديث "٦٢٥"والترمذي، حديث " ١٥٨٤"داود، حديث 

وصفة الدعوى خمتلفة ] ٣١: النمل[} أَلَّا َتْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلِمَني{: ة سبأ، وكتابه إليها مع اهلدهدشرحبيل ملك
حبسب كفر الكافر، فمن أنكر اإلله يدعى إىل اإلقرار به، ومن اعتقد الشركاء يدعى إىل االعتراف بالتوحيد، ومن 

ا، ومن أنكر البعث يدعى إىل اإلميان به، واحلاصل أن كل من كفر أنكر عموم الرسالة يدعى إىل االعتراف بعمومه
ووجوب الدعوى مقيد . بشيء يدعى إىل الرجوع عنه، وال تفصل له أحكام الشريعة إال أن يسأل عن تفصيلها

غولتهم،  والقيد الثاين أن يكونوا مبحل تؤمن. بالقتال، وإال قوتلوا" ما مل يعاجلونا: "أحدمها أشار له بقوله: بقيدين
ودعوا لإلسالم مث جزية مبحل يؤمن، وإال قوتلوا وقتلوا إال املرأة والصيب، وما معهما مما يأيت : وإال قوتلواقال خليل

وأحب إلينا إخل أن الدعوة مستحبة : ظاهر قول املصنف: األول " تنبيهان " وال تقتل النساء إخل: يف قول املصنف
وميكن اجلواب عن املصنف بأنه أراد األحب باملعىن األعم؛ ألن الواجب مع أنه ضعيف، واملذهب أهنا واجبة، 

حمبوب، كما أن اجلائز باملعىن األعم يصدق بالواجب ال األحب مبعىن املندوب حىت يعترض عليه، وحمل اخلالف 
قربت داره أو فيمن بلغته الدعوة، ومل جيب، وأما من مل تبلغه دعوة فال خالف يف وجوهبا يف حقه، وال فرق بني من 

وأقلها ثالثة أيام متوالية كاملرتد، ويفهم : مل يبني املصنف هل تكرر الدعوة أو ال، وبينه الفاكهاين بقوله: بعدتالثاين 
فيجب كفنا عنهم لعصمة دمائهم " فإما أن يسلموا"من التشبيه باملرتد أهنا ثالث مرات يف ثالثة أيام، وإذا دعوا 

" قوتلوا"يسلموا أو يؤدوا اجلزية " وإال. "فيجب كفنا عنهم أيضا" يؤدوا اجلزية"رضوا بأن ي" أو. "كأمواهلم باإلسالم
واحلاصل أن . وقتلوا بالفعل جبميع أنواع القتال، ولو بقطع املاء ورمي النار إن مل ميكن غريها، ومل يكن فيهم مسلم

يدعوا إىل اجلزية ال أنا خنريهم ابتداء بني  الواجب دعوهتم إىل اإلسالم فقط قبل الشروع يف قتاهلم، فإن أبوا منه



ودعوا لإلسالم مث جزية مبحل يؤمن، وإال قوتلوا وقتلوا إال ما استثناه الشارع : اإلسالم واجلزية، ولذا قال خليل
عند رضاهم بدفعها " وإمنا تقبل منهم اجلزية"وال تقتل النساء والصبيان إىل آخر املستثنيات: ويأيت يف قول املصنف

فأما . "ومتضي عليهم حبيث يدفعون اجلزية عن يد، وهم صاغرون" حبيث تناهلم أحكامنا"يف حمل قريب " إذا كانوا"
  إن بعدوا منا فال

، وال يقبل منهم الرضا باجلزية، وهذا "إال أن يرحتلوا إىل بالدنا، وإال قوتلوا"لتعذر أخذها منهم " تقبل منهم اجلزية
ألهنا ما لزم الكافر من مال ألمنه باستقراره حتت حكم اإلسالم وصونه، وأما الصلحية،  بالنسبة إىل اجلزية العنوية؛

وهي ما التزم الكافر الذي منع نفسه أداءه على إبقائه ببلده حتت حكم اإلسالم حبيث جتري عليه أحكامه فتقبل 
هم من جواز أخذ اجلزية منهم ف: األول " تنبيهات " منهم، ولو بعدت أماكنهم؛ ألهنم صاحلونا على البقاء فيها

بشرطه جواز املهادنة، ويقال هلا املساملة واملتاركة على ترك القتال مدة باألوىل، لكن بشرط أن يكون عقدها من 
اإلمام، وأن يكون فيه مصلحة للمسلمني بأن يكون عندهم عجز عن قتال الكفار يف تلك احلالة، وأن خيلوا عقدها 

هم بقاء أسري مسلم حتت أيديهم، أو قرية للمسلمني تبقى حتت أيديهم، إال أن يعظم عن ارتكاب أمر حمرم، كشرط
مل يبني املصنف حكم من أسلم من احلربيني، هل جيوز له البقاء يف دار احلرب أو يهاجر : اخلوف منهم فيجوزالثاين 

اهلم أحكام الكفار وجب عليهم ولو أسلم قوم كفار فإن كانوا حيث تن: منها إىل بالد اإلسالم؟ وبينه غريه بقوله
االرحتال منه، وإن مل يرحتلوا منه يكونوا عاصني هللا ورسوله، وإسالمهم صحيح؛ ألن اهلجرة إمنا كانت من شرط 

، وكان يف أول ١" ال هجرة بعد الفتح: "صحة اإلسالم قبل فتح مكة لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيح
وملا كان للجهاد "ال هجرة بعد الفتح: "يرحتل إىل املدينة، فلما فتح مكة قال اإلسالم ال يتم إسالم من أسلم حىت

فرائض جيب الوفاء هبا، وهي طاعة اإلمام وترك الغلول، والوفاء باألمان، والثبات عند الزحف، وأن ال يفر أحد من 
؛ ألن "من الكبائر"عدود أي الكافر م" من العدو"بكسر الفاء أي اهلروب " والفرار: "اثنني أشار إليهما بقوله

اجتنبوا : "الذنوب عند أهل السنة قسمان، والفرار من املوبقات السبع املذكورة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
مثل "أي الكفار املعرب عنهم بالعدو " إذا كانوا"أي املهلكات وشرط كونه من الذنوب الكبائر ٢" املوبقات السبع

  وفرار إن بلغ املسلمون النصف لقوله: طفا على احلرامقال خليل عا" عدد املسلمني فأقل
  ـــــــ

، ومسلم، كتاب اإلمارة، "٢٧٨٣"أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد، باب فضل اجلهاد والسري، حديث : صحيح ١
أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، : صحيح ٢"١٨٦٤"باب البايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد، حديث 

، ومسلم، كتاب اإلميان، "٢٧٦٧"، حديث -]١٠: النساء[} إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الْيََتاَمى{تعاىل  باب قول اهللا
  ".٣٦٧١"، والنسائي، حديث "٢٨٧٤"، وأبو داود، حديث "٨٩"باب بيان الكبائر وأكربها، حديث 

} َتْينِ َوإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم أَلْفٌ َيْغِلُبوا أَلْفَْينِ بِإِذْنِ اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَنفَإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِمائَةٌ َصابَِرةٌ َيْغِلُبوا مِائَ{: تعاىل
؛ ألنه ]٦٥: األنفال[} إِنْ َيكُْن مِْنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُوا ِمائََتيْنِ{: ، وهذه اآلية ناسخة آلية]٦٦: األنفال[

] ٦٥: األنفال[} إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ{: ر من الكفار مطلقا، مث نسخ بقولهكان أول األمر حيرم الفرا
فتكرر فيه النسخ، وظاهر كالم املصنف أن . اآلية] ٦٦: األنفال[} الْآنَ َخفََّف اللَُّه َعْنكُْم{: مث نسخ بآية. اآلية

وهو كذلك على مشهور املذهب وظاهر اآلية، لكن املراعى العدد، ولو كان املسلمون أضعف قوة من الكفار، 
ينبغي التقييد مبا إذا كان مع املسلمني سالح، وكان يف ثباهتم نكاية للعدو، وبأن ال يتصل مدد الكفار مع انقطاع 



مث بني مفهوم قوله مثلي عدد . مدد املسلمني، وبأن ال ختتلف كلمة املسلمني، فإن فقد شرط من هذا جاز الفرار
أي جيوز " فال بأس بذلك"بأن زادوا على مثلي املسلمني " أكثر من ذلك"أي الكفار " فإن كانوا: "ني بقولهاملسلم

الفرار، وظاهره ولو بلغ عدد املسلمني اثين عشر ألفا، وليس كذلك بل يقيد اجلواز بأن ال يبلغ عدد املسلمني اثين 
فرار إن بلغ املسلمون النصف، ومل يبلغوا اثين عشر و: عشر ألفا، وإال حرم الفرار مطلقا، وما أحسن قول خليل

ومل يبلغوا راجع إىل مفهوم إن بلغ املسلمون النصف كما هو ظاهر للعارف بكالم : ألفا إال حترفا وحتيزا، فإن قوله
كرنا قد ذ: األول " تنبيهات " خليل وغريه، وحرمة الفرار عند بلوغهم االثين عشر ألفا مقيدة أيضا بالقيود السابقة

لك أن املعترب يف بلوغ املسلمني نصف الكفار أو االثين عشر ألفا العدد ال القوة على قول ابن القاسم واجلمهور، 
ويكفي بلوغهم هذا العدد، ولو مع الشك أو الوهم كما يفيده كالم القرطيب، ولعل وجهه ملا يلزم على الفرار من 

ال يشترط يف العدد املذكور من املسلمني كون : راعاة عددالثاين وهن اإلسالم، وألن األصل حرمة الفرار من غري م
اجلميع ممن توفرت فيهم شروط اجلهاد، بل ولو كان فيهم عبيد أو صبيان، لكن ينبغي أن يكون فيهم قدرة على 

وذلك وهذا التفصيل جار يف اجلهاد، ولو كان مندوبا، : قال األجهوري أيضا: قال مجيعه األجهوريالثالث . اجلهاد
إذا محيت أطراف بالد املسلمني وسدت ثغورهم : قال يف املقدمات. فيما إذا سدت ثغور املسلمني ومحيت أطرافهم

سقط فرضه عن سائرهم، نقله الثنائي، ولكن قدمنا أن ظاهر كالم املصنف كخليل الوجوب مطلقا، وهو 
  ب منه التوبة فورا كسائرحكم الفرار من الزحف أنه يف حال عدم جوازه كبرية جت: ظاهرالرابع 

ال تعرف توبته إال بتكرر جهاد مع عدم فرار، واعترضه بعض : الكبائر، وتوبته كغريه على املذهب، وقال ابن عرفة
ال تعرف توبته على معىن ال : الظاهر أن كالمه غري خمالف لكالم غريه حلمل قوله: الشيوخ بقوله غري منقول، وأقول

بتكرر جهاد مع ثباته، ويدل على هذا أنه مل يقل مل تصح توبته؛ ألن مثل ابن عرفة ال ختفى  تظهر حبيث تعلم توبته إال
إذا وقع الفرار على الوجه املمنوع تعلق اإلمث باجلميع إذا : عليه التقول، وإن كان فوق كل ذي علم عليماخلامس 

ذي حيرم معه الفرار ال من فر بعد النقص وقع من مجيعهم دفعة واحدة، وإال اختصت احلرمة مبن فر مع بقاء العدو ال
إمام " يقاتل العدو مع كل"جيب أن " و: "عنهثم ذكر مسألة كان األوىل ذكرها أول الباب عند بيان حكمه بقوله

اجلهاد فرض كفاية يف كل سنة، ولو مع وال جائر، والبار هو العادل والفاجر هو : قال خليل" بر وفاجر من الوالة"
يضع اخلمس يف موضعه، وال يفي بعهد؛ ارتكابا ألخف الضررين، إعانتهم على جورهم وترك الغزو  اجلائر الذي ال

: معهم؛ ألن فيه وهنا للدين، والوالة مجع وال واملراد به أمري اجليش، والدليل على وجوب اجلهاد مع اجلائر خرب
وقول  ١" جور من جار وال غدر من غدراجلهاد ماض منذ بعث اهللا نبيه إىل آخر عصابة تقاتل الدجال ال ينقضه "

اغز معهم على حظك من اآلخرة، وال تفعل ما يفعلون : الصحابة رضي اهللا عنهم حني أدركوا ما حدث من الظلم
علم من تفسرينا للجائر مشوله ملن كان جوره بالغدر الذي هو عدم الوفاء بالعهد، " تنبيه " من فساد وخيانة وغلول
لعلماء من أنه ال يقاتل مع اإلمام الغادر خبالف الفاسق والذي ال يعدل يف اخلمس، ودليل خالفا ملا عليه بعض ا

املشهور احلديث املتقدم، وهذا كله يف اجلهاد الواجب، ولو كفاية، وأما املندوب على القول بندبه بعد محاية أطراف 
، ومن معه قتال من أىب اإلسالم واجلزية، وكان البالد وسد الثغور فال وجه للقتال مع اجلائروملا قدم أنه جيوز لإلمام
أي أخذ وصار يف أيدينا " وال بأس بقتل من أسر: "من الكفار من جيوز قتله، ومن ال جيوز، شرع يف بيان ذلك بقوله

قال ابن . مجع علج، وهو الرجل األعجمي الكافر، وحمل جواز قتله إذا كان يف قتله مصلحة" من األعالج"
  :روا عجما أو عربا فاإلمام خمري يف مخسة أوجهوإن أس: احلاجب



  ـــــــ
  ".٢٦٣٩"وحديث " ٢/١٢٢"أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس  ١

القتل واالسترقاق وضرب اجلزية واملفاداة واملن بنظر اإلمام وذلك قبل قسم الغنيمة، فينظر ما فيه مصلحة 
دة والفروسية والنكاية للمسلمني قتله، وإن مل يكن على للمسلمني، وال ينظر للهوى، فإن كان األسري من أهل النج

هذه الصفة وأمنت غائلته، وله قيمة استرق للمسلمني وقبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من قيمته، وإن مل يكن له 
ل قيمة، وال فيه قدرة على أداء جزية كاألعمى والزمن والشيخ الفاين أعتقه حيث ال رأي، وال تدبري، والذي يقت

حيسب من الغنيمة على القول مبلكها مبجرد األخذ، والذي مين عليه وخيلى سبيله من غري شيء حيسب من اخلمس، 
ومن مين عليه أو يفدى أو تضرب : قال احلطاب. وكذا ما فدي، وكان فداؤه بأسارى املسلمني الذي كانوا عندهم

د أخذها، والقتل من رأس املال، واالسترقاق راجع إىل عليه اجلزية إمنا يكون من اخلمس بناء على ملك الغنيمة مبجر
مجلة الغامنني، فتلخص أن الذي مين عليه أو يفدى أو تضرب عليه اجلزية جتعل قيمته فيما خيمس؛ ألهنا من مجلة 
: الغنيمة، ولكنها حتسب من اخلمس الذي آلله عليه الصالة والسالم مث للمصاحل، وخالف ابن رشد يف ذلك وقال

مين عليه، ومن تضرب عليه اجلزية ال جتعل قيمته من الغنيمة، وال تؤخذ من اخلمس، وأما الفداء املأخوذ الذي 
فيجعل من مجلة الغنيمة، والنظر بني الوجوه اخلمسة إمنا هو يف األسرى املقاتلةوأما الذراري والنساء فليس إال 

يش وغريهم على مشهور املذهب خالفا البن وهبثم االسترقاق أو املفاداة، وال فرق يف كل ما تقدم بني كفار قر
من اإلمام أو غريه؛ ألن قتله " بعد أمان"من الكفار " يقتل أحد"جيوز أن " وال: "شرع يف بيان من ال جيوز قتله بقوله

: عليه وسلموقال صلى اهللا ] ٥٨: األنفال[} إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الَْخاِئنَِني{: -تعاىل  -بعد األمان خيانة، وقال 
أي العدو الوفاء " هلم"أي ال يترك " ال خيفر"كذا " و. "١" ينصب للغادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فالن"
: واملعىن أن العدو إذا أعطوا أسريا عهدا على أن ال خيون، وال يهرب فال جيوز له نقض عهدهقال خليل" بعهد"

ه، وال جيوز له اهلروب، وال أخذ شيء من أموال الكفار، وسواء حلف وحرم خيانة أسري اؤمتن طائعا، ولو على نفس
هلم أم ال على املعتمد، وأما إن مل يؤمتن فله اخليانة اتفاقا، وكذا لو أمن مكرها سواء كان على وجه املعاهدة بأن 

أمناك على : الوا لهلكم علي عهد أن ال أخون أو ال أهرب، أو ال على وجه املعاهدة بأن ق: أعطاهم عهدا كقوله هلم
  كذاـــــــ

ومسلم كتاب " ٦١٧٧"أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب ما يدعى عن الناس بآبائهم، حديث : صحيح ١
  ".١٧٣٥"اجلهاد والسري، باب حترمي الغدر، حديث 

يدفعه يف يكثر السؤال عما لو اقترض األسري من بعض احلربيني ماال من غري إكراه له على االقتراض ل" تنبيه " 
خالص نفسه فيقرضه احلريب على شرط اإلتيان بضامن من املسلمني أو غريهم فيفعل، فهل للضامن الطلب على 

املقترض مبا ضمنه؛ ألن املقترض ائتمنه على ما أقرضه له طائعا أم ال؟ استظهر األجهوري أن له الطلب على 
اقترضه من أهل احلرب؛ ألنه مال غري معصوم، وبه  املقترض، وأفىت بعض الشيوخ بأن املقترض ال يلزمه شيء مما

ذكر ابن حبيب " فرع " أفىت بعض احلنفية، وعلى فتوى بعض الشيوخ ليس للضامن طلب على املقترض واهللا أعلم
عن مطرف وابن املاجشون أن األسري إذا أطلقه العدو على أن يأتيه بفدائه فله بعث املال دون رجوعه، وإن مل جيد 

وملا : ه أن يرجع، وأما لو عوهد على أن يبعث باملال فعجز عنه فليجتهد فيه أبدا، وال يرجع، وقال أصبغفداء فعلي
ذكر املصنف أن احلريب إذا امتنع من اإلسالم أو من أداء اجلزية جيوز قتاله وقتله، وكان الشارع استثىن أفرادا ال 



عليه الصالة والسالم هنى "اللذان مل يقاتال؛ ألنه " اء والصبيانتقتل النس"جيوز أن " وال: "جيوز قتلها أشار إليها بقوله
، وكذا ال تؤخذ منهما جزية، وخيري فيهما اإلمام بني االسترقاق والفداء، وسيأيت حمترز "عن قتل الصبيان والنساء

وامع إذا مل يكن هلم باألديرة أو الص" قتل الرهبان"بالبناء للمجهول " جيتنب"كذا جيب أن " و"قولنا اللذان مل يقاتال
رأي، وال تدبري، خبالف رهبان الكنائس قتلهم يف احلرب فإهنم يقتلون ملخالطتهم أهل دينهم، ولو مل يكن هلم رأي، 

وال تدبري، وإمنا مل تقتل الرهبان املذكورة؛ ألن انقطاعهم باألديرة والصوامع أحلقهم بالنساء، أما لو كان هلم رأي أو 
مجع حرب بكسر احلاء على اللغة الفصيحة، وهم علماء " األحبار"كذا جيب أن جيتنب قتل  "و"تدبري جلاز قتلهم

الكفار، ويوجد يف بعض النسخ األجراء مجع أجري أي ال جيوز قتلهم، ففي الشيخ زروق املشهور عدم جواز قتل 
ن يقتلون، وهو املفهوم من الفالح واألجري والصانع إذا مل يقاتلوا وقدر عليهم، وهذا عند ابن حبيب، وعند سحنو

وقد قال : "كالم خليل إذ مل يستثنهم ممن جيوز قتله، ويدله على جواز قتلهم أيضا ما يوجد يف بعض النسخ من قوله
وأكثر : وقال بعض الشراح" سحنون إنه مل يثبت احلديث الذي ذكر فيه النهي عن قتل األجري ويقتل هو وغريه

إال أن . "وحمل عدم جواز قتل من ذكر من الرهبان واألحبار واألجراء والصناعالنسخ إسقاط قوله وقد قال إخل، 
: على تفصيل حمصله" تقتل إذا قاتلت"جيوز أن " وكذلك املرأة"، وإال جاز قتلهم وظاهره، ولو مل يقتلوا أحدا"يقاتلوا

  إن قتلت أحدا قتلت، وإن بعد أسرها، وأما إن

ه كالرجال قتلت أيضا، ولو بعد األسر، وإن قاتلت باحلجارة مل تقتل، وإن مل تقتل أحدا فإن قاتلت بالسالح وحنو
: أخذت يف حال املقاتلة على الراجح، وجيري هذا التفصيل يف الصيب، وأشار خليل إىل ما حيل قتله ممن ذكر بقوله

ومعة بال رأي، وترك إال املرأة إال يف مقاتلتها، والصيب واملعتوه كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو ص
هلم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم كمن مل تبلغه دعوة أي فال شيء على قاتله إال التوبة، وكل من قتل من ال جيوز 
قتله سوى الراهب والراهبة بعد حوزه يف أيدي الغامنني لزمه قيمته جيعلها اإلمام يف الغنيمة كما أشار إليه خليل 

اعلم أن كل من : األول " تنبيهان " قاتل الراهب والراهبة يلزمه الدية ألهل دينهماوإن خريوا فقيمتهم، و: بقوله
هنى عن قتله من حنو صيب أو امرأة وشيخ فان أو زمن أو أعمى جيوز أسره ويرى اإلمام فيه رأيه إال الراهب والراهبة 

اهب، ومن معه ممن ذكر فإنه يترك له قوته من ال جيوز قتله من الر: فإهنما حران ال يسترقان؛ ألهنما ال يؤسرانالثاين 
من ماله أو مال غريه من الكفار، وإال وجب على املسلمني مواساته مبا يعيش به، وقدمنا عن خليل أنه ال شيء على 

من قتل منهم أحدا قبل احلوز إال التوبة وبعده يلزمه غرم القيمة إال الراهب والراهبة فيلزمه ديتهما تدفع ألهل 
رفع استباحة دم احلريب ورقه، وماله حني قتاله مع العزم : شرع يف حكم األمان، وهو كما قال ابن عرفة دينهمامث

بعض " املسلمني"وأدىل أشرف " أدىن"أي تأمني " وجيوز أمان: "عليه مع استقراره حتت حكم اإلسالم مدة ما بقوله
دة بأن يكون خسيسا ال يسأل عنه إن غاب، الكفار حيث كان عدال عارفا مبصلحة األمان، ولو مل يكن عدل شها

وال يشاور إن حضر، وهو املراد بأدىن املسلمني، ولو خارجا عن طاعة اإلمام، وفائدة جواز األمان من بعض 
أي املسلمني فال جيوز ألحد التعرض لذلك احلريب لقوله " على يقينهم"املسلمني وجوب الوفاء بذلك األمان حىت 

فأمان مصدر مضاف إىل فاعله،  ١" املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم": صلى اهللا عليه وسلم
إمنا جعلنا مفعول املصدر لفظ بعض الذي هو العدد " تنبيه " واملفعول حمذوف تقديره بعض الكفار كما قدمنا

  احملصور؛ ألن العدد غري
  ـــــــ



، والنسائي، "٢٧٥١"د على أهل العسكر، حديث أخرجه أبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف السرية تر: صحيح ١
  ".٧/٢٦٥"اإلرواء : وانظر" ٤٧٤٦"وابن ماجه، حديث " ٤٧٤٦"حديث 

احملصور كاإلقليم إمنا يقع تأمينه مع اإلمام، فإن أمنه غريه كان له النظر فيه، كما ينظر يف التأمني الواقع من غري 
كما " و. "ومفهوم كالمه أن أمان الذمي لبعض احلربيني ال جيوز .العدل أو اجلاهل فإن رآه صوابا أمضاه، وإال رده

" األمان"كل مصلحة " إذا عقل"املسلمني " املرأة والصيب"جيوز أمان " كذلك"جيوز أمان أدىن املسلمني من الرجال 
وإن نقضه يأمث، واملراد بعقله األمان كما قال بعض الشيوخ أن يعلم ثبوته إن وقع، وأن فاعله يثاب عليه إن وىف به، 

كل إشارة إىل أن قيد العقل مبصلحة األمان ال خيتص بالصيب، وما صدر به من جواز أمان املرأة والصيب مع : وقولنا
ال جيوز منهما ابتداء " قيل: "عقلهما مصلحة األمان هو األكثر، وال يتوقف على إذن اإلمام، وأشار إىل مقابله بقوله

أي مضى، وإال رد، فتلخص أن األمان إن وقع من احلر املسلم البالغ " إلمام جازإن أجاز ذلك ا"من غري إذن بل 
العارف مبصلحة األمان الغري اخلائف ممن أمنه يكون جائزا ماضيا اتفاقا، ولو وقع من أدىن املسلمني، ولو كان خارجا 

وأما إن وقع األمان . ظر فيه اإلمامعن طاعة اإلمام حني تأمينه حيث أمن دون اإلقليم، وأما لو أمن البالغ إقليما لن
يتوقف إمضاؤه على : جيوز ابتداء وميضي وعليه األكثر، وقيل: من امرأة أو عبد أو صيب عاقلي مصلحة األمان فقيل

إمنا قلنا املسلم الغري اخلائف؛ ألن أمان الذمي، ومثله املسلم اخلائف ال ميضي، وال : األول " تنبيهات " إجازة اإلمام
مثرة األمان العائدة : فاء به؛ ألن املخالفة يف الذمي حتمل على عدم مراعاة املصلحة، وأمر اخلائف ظاهرالثاينجيب الو

على املؤمن حرمة قتله واسترقاقه وعدم ضرب اجلزية عليه إن وقع األمان قبل الفتح، وأما لو كان بعد الفتح فإمنا 
مل يذكر املصنف صيغة التأمني لإلشارة إىل أنه يقع بكل ما :  يسقط به القتل فقط ويرى اإلمام رأيه يف غريهالثالث

سكت املصنف : يدل عليه، ولو اإلشارة من القادر على النطق، وأحرى الكتابة، ولو مل يفهم املؤمن منه األمانالرابع 
: ر البالدقال خليلعن تأمني اإلمام لوضوحه؛ ألنه يؤمن حىت القبيلة واإلقليم، ويصري من أمنه اإلمام يف أمان يف سائ

ومثل اإلمام أمري اجليش، ومعىن اإلطالق كان يف بلد : قال شراحه. بالعطف على وجوب الوفاء وبأمان اإلمام مطلقا
السلطان الذي أمنه أو غريه من بالد املسلمني فماله ودمه معصومان كان تأمينه قبل الفتح أو بعده، وعلى كل حال 

  ال بد أن ال يكون فيه ضرر على

ملسلمني، وإال وجب على اإلمام رد ما فيه ضرر على املسلمني إال ما فيه ضرر يف احلال، وتترتب عليه مصلحة يف ا
املستقبلثم شرع يف الكالم على األموال املأخوذة من الكفار، وهي إما يفء، وإما غنيمة، وإما خمتص، فالغنيمة ما 

أن اجنلى عنه أهله، وهذا ال خيمس بل يوضع مجيعه يف بيت أخذ بالقتال، ولذلك ختمس، والفيء ما مل يوجف عليه ب
املال، واملختص كاملال الذي يهرب به األسري أو التاجر أو املتلصص فإنه خيتص هبقال خليل بعد قوله واملستند 

وما غنم : "ومخس مسلم، ولو عبدا على األصح ال ذمي، وابتدأ بالغنيمة فقال: للجيش كهو، وإال فله كمتلصص
أي " فليأخذ اإلمام مخسه"أي حتريك وتعب يف السري للقتال " بإجياف"من أموال احلربيني فإن كان  ١"لموناملس

ويأخذه ] ٤١: األنفال[} َواْعلَُموا أَنََّما غَنِمُْتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه{: -تعاىل  -جزءا من مخسة أجزاء قال 
ملعدن، وكما يأخذ مجيع الفيء واجلزية بقسميها وعشور أهل الذمة وخراج اإلمام بالقرعة كما يأخذ مخس ندرة ا

األرض، ويضع كل ذلك يف بيت املال يصرفه باجتهاده يف مصاحل املسلمني كبناء القناطر واملساجد، ولكن يستحب 
م يصرف على ما فيه أن يبدأ منه بالدفع آلل النيب عليه الصالة والسالم؛ ألهنم ال يعطون من الزكاة، مث بعد الدفع هل

مصلحة لعموم الناس كاملساجد والقناطر والغزو، وعمارة الثغور، وأرزاق القضاة والفقهاء، وقضاء الديون وعقل 



يبدأ منه بسد خماوف ذلك البلد الذي جيب منه املال، وإصالح حصون : اجلراح، وتزويج األعزبقال اللخمي
هلم حاجة إىل ذلك، وغزاة ذلك البلد الذي جيب منه املال  سواحله، ويشتري منه السالح والكراع إذا كانت

  وعامليه وفقهائه وقضاته، فإن فضل شيء أعطي للفقراء، فإن وقف شيء وقف
  ـــــــ

: فاز به، وغنم الغازي يف احلرب: غنم الشيء غنماً: الفيء، يقال: الغنيمة واملغنم والغنيم والغنم بالضم يف اللغة ١
اسم للمأخوذ من أهل احلرب على سبيل القهر والغلبة، غما حبقيقة املنعة أو : مة يف االصطالحظفر مبال عدوهوالغني

هي اسم للمأخوذ من اهل احلرب املوجف عليها : وعند الشافعية. بداللتها، وهي إذن اإلمام، وهذا عند احلنفية
مة ما أخذ من أهل احلرب عنوة أن الغني: باخليل والركاب ملن حضر من غين وفقريوالفرق بني الغنيمة والفيء

ومثة فرق آخر بني الغنيمة والفيء، هو أن . واحلرب قائنة، والفيء ما أخذ من أهل احلرب بغري قتال وال إجياف خيل
أن اسم كل واحد منهما يقع على اآلخر إذا أفرد : الفيء ال خيمس كما ختمس الغنيمةوالصلة بني الفيء والغنيمة

  ".٣١/٣٠٢"املوسوعة . قا كامسي الفقري واملسكنيبالذكر مجع بينهما افتر

: عشره لنوائب املسلمني، ووقع خالف هل لإلمام أن يبدأ من اخلمس بنفقة نفسه وعياله أو ال؟ قال ابن عبد احلكم
اإلمام " يقسم"جيب أن " و. "يبدأ بنفقته ونفقة عياله من غري تقدير، ولو أتى على مجيعه: ليس له، وقال عبد الوهاب

وقسم األربعة حلر مسلم عاقل : أي اجملاهدينقال خليل" أربعة أمخاسه بني أهل اجليش"اقي ما غنمه املسلمون، وهو ب
بالغ حاضر للمناشبة كتاجر وأجري إن قاتال أو خرجا بنية غزو أي وحضر القتال ال ضدهم، فال يسهم لعبد، ولو 

ف، ووقع خالف يف املقسوم فقيل األمثان وقيل األعيانقال قاتل، وال لغري عاقل إال الصيب ففيه إن أجيز وقاتل خال
وهل يبيع ليقسم قوالن، وعلى قسم األعيان يفرد كل صنف فيقسم مخسة أقسام إن أمكن شرعا وحسا، : خليل

فاإلمكان الشرعي بأال يفرق بني والدة وولدها، واإلمكان احلسي بأن يكون كل صنف يقبل القسمة، وإال ضم إىل 
تباع األم مع ولدها إىل مالك واحد، ويقسم مثنها وعند القسمة تضرب القرعة ويكتب على سهم غريه، كما 
هذا هللا، وما قدمناه من اخلالف يف املقسوم هل األمثان أو األعيان جار حىت يف اخلمس على املعتمد كما : اخلمس

أي " ذلك"بلفظ املصدر مبتدأ " سموق: "نص على ذلك شراح خليلثم بني احملل الذي يطلب فيه قسم الغنيمة بقوله
والشأن القسم ببلدهم، ومعىن أوىل : خرب قسم الواقع مبتدأقال خليل" ببلد احلرب أوىل"ما غنمه املسلمون بالقتال 

أنه مندوب، وقيل سنة لكراهة مالك تأخريه إىل بالد املسلمني إال خلوف فيؤخر، وإمنا طلب القسم يف أرض احلرب 
العدو، ومنها تطييب قلوب اجملاهدين ملا فيه من إدخال السرور عليهم، ومنها زيادة احلفظ؛ ألن  منها نكاية: لفوائد

مل يبني املصنف هل يشترط احلاكم عند القسم أم ال؟ وقد نص ابن " تنبيه " كل من متيز نصيبه يشتد حرصه عليه
كل لنفسه من كرائم األموال ما فرحون على أنه ال بد منه، إذ لو فوض ذلك جلميع الناس لدخل الطمع وأحب 

" وإمنا خيمس ويقسم: "يطلبه غريه، وهو مؤد للفنت كما ال خيفىثم أشار إىل تفسري ما غنمه املسلمون بإجياف بقوله
أي بسببه هذا تفسري ملا قبله " وما غنم بقتال"أي اإلبل " عليه باخليل والركاب"أي محل " ما أوجف"بني اجملاهدين 

  على اخلاص، وأما ما مل يوجف عليه من أمواهلم بأنأو من عطف العام 

يوضع مجيعه يف بيت املال، وأما ما يهرب به األسري أو التاجر أو يأخذه  ١اجنلى عنه أهله فهذا هو املسمى بالفيء
املتلصص فيختص به، وهو املسمى باملختص؛ ألنه خيتص به حائزه، وال يقسم، وال يوضع يف بيت املال لكن املسلم 

يستثىن مما أخذ بسبب القتال، وهو املسمى بالغنيمة أرض الزراعة املفتوح بلدها " تنبيه " ج مخسه كما قدمناهخير



عنوة أي بالقهر كأرض مصر والشام والعراق لصريورهتا وقفا مبجرد فتح بلدها، وال حتتاج إىل صيغة وقف، وال إىل 
ووقفت األرض كمصر والشام والعراق : ليلحببست ووقفتقال خ: رضا اجليش، وهذا كالتخصيص لقول خليل

فخراجها واخلمس واجلزية يوضع كل منها يف بيت مال املسلمني كبقية األموال اليت . ومخس غريها إن أوجف عليه
  جتعل يف

  ـــــــ
: نهاوم. ما بعد الزوال من الظل: تظلل، والفيء: الظل، واجلمع أفياء وفيوء، وتفيأ فيه: من معاين الفيء يف اللغة ١

إذا رجعت إليه : فئت على األمر فيئاً: رجع إليه، ويقال: فاء إىل األمر يفيء وفاًء وفيئاً وفيوٍءا: الرجوع، يقال
الغنيمة واخلراج، وما رد اهللا تعاىل على أهل دينه من أموال من خالف دينه بال : منها. رجع: النظر، وفاء من غضبه

  :قتالوالفيء يف االصطالح له معنيان
اسم ملا مل يوجف عليه املسلمون خبيل وال ركاب، حنو األموال املبعوثة بالرسالة ": -وهو املراد هنا  -عىن األول امل"

رجوع الزوج إىل مجاع زوجته الذي ": املعىن الثاين"إىل غمام املسلمني، واألموال املاخوذة على موادعة أهل احلرب
أما الكتاب . به عند العجز عنهوالفيء مشروع بالكتاب واألثر منع نفسه منه باليمني عند القدرة عليه أو الوعد

طُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْنُهْم فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوال رِكَابٍ َولَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّ{: فقوله تعاىل
َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه {: وقوله جل شأنه] ٦: احلشر[} قَدِيٌرَيَشاُء وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء 

]. ٧: احلشر[} ِء ِمْنكُْمَوِللرَّسُولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ كَْي ال َيكُونَ ُدولَةً َبْيَن الْأَغْنَِيا
كانت أموال بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه : ا األثر فما ورد عن عمر رضي اهللا عنه أنه قالوأم

وسلم وكانت للنيب صلى اهللا علي وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي جيعله يف الكراع 
  ":موارد الفيء"والسالح

ما تركه الكفار وجلوا عنه من " ٢"مني من األراضي والعقاراتما جال عنه الكفار خوفاً من املسل" ١"
ما أخذ من الكفار من خراج أو أجرة عن األراضي التيب ملكها املسلمون، ودفعت باإلجارة ملسلم أو " ٣"املنقوالت

. راجذمي، أو عن األراضي اليت أقرت بأيدي أصحاهبا من أهل الذمة صلحا أو عنوة على أهنا هلم، ولنا عليها اخل
مال املرتد إن " ٧. "ما صوحل عليه احلربيون من مال يؤدونه إىل املسلمني" ٦. "عشور أهل الذمة" ٥. "اجلزية" ٤"

األراضي املغنومة " ٩"مال الذمي عن مات وال وارث له وما فضل من ماله عن وارثه فهو يفء" ٨. "قتل أو مات
  ".٢٢٨، ٢٢٧/ ٣٢"ها بني الغامنني املوسوعة بالقتال وهي األراضي الزراعية عند من يرى عدم تقسيم

بيت املال، ومثل أرض الزراعة يف الوقفية مبجرد الفتح دور الكفار فال جيوز قسمها إال أن األرض تزرع وجيوز 
كراؤها، خبالف دورهم ال جيوز أن يؤخذ هلا كراء، وهذا كله يف الدور اليت صادفها الفتح، وأما لو هتدم بناؤهم 

ال تكرى دور مكة أراد ما كان يف زمانه باقيا من بنائهمقال : إنه يكون ملكا، وحيث قال مالكوجدد غريه ف
وقيدنا بأرض الزراعة لالحتراز عن موات أرض العنوة فال يصري وقفا، بل كل من أحيا منه : األجهوري يف فتواه

أنه غنم غنائم : "ليه الصالة والسالموالدليل على استثناء أرض الزراعة من أرض العنوة ما ثبت عنه ع. شيئا ميلكه
، وأيضا عمر بن اخلطاب واخللفاء بعده امتنعوا عن قسمها "كثرية وأراضي، ومل يثبت أنه قسم منها شيئا إال خيرب

حني سئلوا يف ذلك، فلو وقع أن اإلمام قسمها ال ميضي قسمه إال أن كان ممن يرى قسمهاوملا كان يتوهم من 
أي جيوز " وال بأس: "لغنيمة عدم جواز أخذ شيء منها لبعضهم قبل قسمها، ولو حمتاجا قالاشتراك اجملاهدين يف ا

قال " إىل ذلك"مريد األكل والعلف " من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف إن احتاج"ويعلف " أن يؤكل"



وسالح ودابة لريد، ورد  وجاز أخذ حمتاج نعال أو حزاما أو إبرة أو طعاما، وإن نعما علفا كثوب: العالمة خليل
الفضل إن كثر فإن تعذر تصدق به، وال يتوقف احملتاج إىل إذن اإلمام بل، ولو هناهم عن ذلك، ومفهوم إن احتاج 

أن الغين ال جيوز له أخذ شيء منها، ومطلق احلاجة كاف فال يتوقف على الضرورةمث شرع يف بيان من يسهم له 
وقسم األربعة حلر مسلم بالغ عاقل : من الذكور واألحرار البالغينقال خليل" وإمنا يسهم ملن حضر القتال: "بقوله

أي وحضر القتال فال يسهم ملن مات قبل املناشبة : حاضر كتاجر وأجري إن قاتال أو خرجا بنية غزوقال األجهوري 
ككشف عن " هادهممن أمر ج"الكائن " ختلف عن القتال يف شغل املسلمني"مل حيضر القتال، ولكن " أو. "للقتال

قال خليل مشبها يف عدم اإلسهام . طريق أو طلب مجاعة أو حاجة أو غري ذلك فإنه يسهم له كمن حضر القتال
كميت قبل اللقاء أو أعمى أو أعرج وأشل، ومتخلف حلاجة إن مل تتعلق باجليش وضال ببلدنا، وإن بريح خبالف 

اهدين عن الطريق، ومل جيتمع هبم إال بعد حوز الغنيمة يسهم إن من ضل من اجمل: بلدمهويف األجهوري يف شرح خليل
  له مطلقا أي سواء تاه وضل يف بالد الكفار أو املسلمني، وأما من رد لبلدنا فإن كان بريح أسهم له، وإن كان بغري

د القتال الذي شه" يسهم للمريض"كذا " و. "ريح، فإن كان بغري اختياره أسهم له، وإن كان باختياره فال يسهم له
ومريض شهد كفرس رهيص، : يسهم هلقال خليل عاطفا على ما يسهم له" الفرس الرهيص"كذا " و"مريضا 

واملتبادر من كالم املصنف كخليل أن املريض شهد القتال من أوله مريضا واستمر كذلك إىل أن اهنزم العدو، وعليه 
له إىل آخره صريه كالصحيح؛ ألنه ال يشترط ألن حضوره القتال من أو. مجاعة من شراح خليل ولعله الصواب

ومريض شهد على أن معناه شهد أوله صحيحا مث مرض واستمر : القتال بالفعل، وإن كان احلطاب محل قول خليل
مريضا إىل متام القتال، وإمنا أسهم للفرس الرهيص، وهو الذي بباطن حافره وقرة من ضربة حجر مثال؛ ألنه بصفة 

د املريض القتال فال يسهم له إال أن يكون من ذوي الرأي، وإال أسهم له، ومثله املقعد الصحيح، فإن مل يشه
واألعمى واألعرج واألشل فإنه يسهم هلم حيث كانوا من ذوي الرأي، وقيدنا كالم املصنف باملريض الذي شهد 

ض بعد اإلشراف على القتال مجيعه مريضا تبعا خلليل، ومن باب أوىل يف اإلسهام لو خرج الشخص صحيحا، ومر
الغنيمة كما قال خليل أيضا، وأما لو مرض وانقطع قبل اإلشراف على الغنيمة ففيه قوالن، وهو شامل ملن خرج 

صحيحا، ومرض قبل دخول أرض العدو أو بعد دخول أرض العدو وقبل ابتداء القتال، ولو بيسري، وأما من خرج 
القتال فعلى كالم احلطاب فيه قوالن، وأما على ظاهر كالم من بلده مريضا واستمر مريضا حاضرا حىت انقضى 

وجيري يف مرض الفرس : خليل ومجاعة من شراحه فيسهم له من غري خالف كما بيناهقال األجهوري رمحه اهللا تعاىل
ما جيري يف مرض اآلدمي من التفصيل، والفرق بني من شهد القتال مجيعه، وهو مريض يسهم له من غري خالف 

ر كالم خليل واملصنف أيضا، وبني من فيه القوالن أن األول شهد القتال، والذي فيه القوالن مل يشهد على ظاه
مجيعه بل انقطع عنه يف األثناء، وهبذا علمت ما يف كالم املصنف من اإلمجال، فتلخص أن اجملاهد الذي حصل له 

تنبيه " ع قبل اإلشراف على الغنيمة ففيه قوالناملرض إن استمر مع اجملاهدين حىت انقضى القتال يسهم له، وإن انقط
مل يتكلم املصنف كخليل على من خرج من بلده مريضا مث صح قبل اإلشراف على الغنيمة، وهذا يسهم له من " 

: غري خالف، ولعل عدم كالمهما عليه لظهور أمره فافهم راجع شراح خليلثم شرع يف بيان قدر سهم الفرس بقوله
  "سهم لراكبه"يسهم " ن وويسهم للفرس سهما"

وللفرس مثال فارسه، وإن بسفينة أو برذونا، وهجينا وصغريا يقدر هبا على الكر والفر، وإمنا وجب : قال خليل
للفرس سهمان لعظم مؤنته، وإما لقوة املنفعة به، وظاهر كالم املصنف كخليل، ولو كان الفرس ألمري اجليش، وهو 



 اجليش غري اإلمام األكرب فال يسهم لفرسه، كما ال يسهم له يف الذي كذلك كما قاله أشهب، حيث كان أمري
ليس يل مما أفاء اهللا عليكم إال اخلمس : "يقسم بني اجملاهدين، وهو األربعة أمخاس لقوله عليه الصالة والسالم

ن األربعة أمخاس، وأما النيب عليه السالم ويتبعه سائر السالطني فال يأخذ أحد منهم شيئا م". واخلمس مردود فيكم
علم من : األول " تنبيهان " وإمنا يأخذون من اخلمس ما حيتاجون إليه، ولو مجيعه كما تقدم عن عبد الوهاب

اإلسهام للفرس، ولو كان بسيفه أن قول املصنف لراكبه غري قيد، أو أن املراد براكبه من أعده لركوبه إن خرج إىل 
ذكر الفرس أن حنو احلمار والبغل ال يسهم له، ولو كان اجملاهد يركبه، وعلم الرب، ولعل هذا هو املتعني، ويفهم من 

يقدر هبا على الكر والفر أن العجوز الذي ال قدرة له على الكر ال يسهم له، وهو كذلك، ولذا قال : من قول خليل
به، ومل يقل ملالكه ليشمل إمنا قال املصنف لراك: ال أعجف أو كبريا ال ينتفع به وبغل وبعري أو أتانالثاين : خليل

املالك لذاته أو منفعته أو غاصبه من الغنيمة أو من غري اجليش، ولكن عليه أجرته للجيش يف األوىل، ولربه يف 
الثانية، واملغصوب من الغنيمة شامل ملا إذا أخذه من خيل العدو وقبل القتال وقاتل عليه، وأما لو كان مغصوبا أو 

كان سهماه لربه ال للمقاتل عليه حيث مل يكن مع ربه غريه، وإال كان املفروض للفرس هاربا من رجل من اجليش ل
قاله شيخنا يف شرح خليل، . ملن قاتل عليه وعليه أجرته لربه، خبالف ما إذا كان السهمان لربه فال أجرة عليه لربه

لجهاد عليه فقيل سهماه للمقاتل ومل يذكر أن على ربه أجرة للراكب، ولعل وجهه أنه متعد، وأما للفرس املعار ل
وال : "عليه، وقيل للمغريوملا قدم أن من شهد القتال يسهم له، ومل يكن الكالم على عمومه بني هنا من يسهم بقوله

أنه مل يسهم لعبد، وال : "، ولو قاتال على املشهور ملا يف مسلم عنه عليه الصالة والسالم"يسهم لعبد، وال المرأة
الذي مل حيتلم القتال "، وهو عرفا "لصيب إال أن يطيق الصيب"يسهم أيضا " وال". "يسا من أهل اجلهادامرأة؛ ألهنما ل

إال الصيب ففيه إن أجيز وقاتل خالف، : على أحد قولني أشار إليهما خليل بقوله" وجييزه اإلمام ويقاتل فيسهم له
  والدليل على ذلك ما

صلى اهللا عليه وسلم تعرض عليه غلمان األنصار فيلحق من أراد  كان رسول اهللا: "روى مسرة بن جندب أنه قال
: قال. يا رسول اهللا أحلقته ورددتين، ولو صارعين صرعته: منهم فعرضت عليه عاما فأحلق غالما وردين فقلت

واقتصار املصنف على اإلسهام للصيب املذكور يقتضي أرجحية هذا القول، وقال " فصارعين فصرعته فأحلقين
ال يسهم، وهو ظاهر املدونة، قال : وهو الظاهر من املذهب، ونقله يف النوادر واملوازية، وقال ابن القاسم: التتائي

علم من كالم املصنف حكم احملقق " تنبيه " وهو املشهور، وملا اختلف التشهري قال خليل خالف: ابن عبد السالم
ه الثماين عشرة، وقاتل أو حضر القتال، وفيه الذكورة واألنوثة وسكت عن اخلنثى املشكل إذ قاتل بعد بلوغ

له نصف سهم الذكر، وهو الظاهر؛ ألنه إن قدر أنثى ال : له ربع سهم الذكر، وال وجه له، وقيل: فقيل. خالف
ال "كذا " و. "شيء له، وإن قدر ذكرا فله سهم، فيستحق نصف نصيبه كاملرياث إذا كان يرث بتقدير دون آخر

قال خليل مشبها يف استحقاق . ، ومثله التاجر"إال أن يقاتل"نت منفعته جلميع اجملاهدين ، ولو كا"يسهم لألجري
: كتاجر وأجري إن قاتال أو خرجا بنية غزو؛ ألهنما كثرا سواد املسلمني، لكن قال األجهوري بعد قوله: السهم

اد فأوىل مها، وال فرق بني وخرجا بنية غزو بشرط حضورمها القتال الشتراط احلضور يف حق من خرج ابتداء للجه
كون نية الغزو تابعة أو متنوعة، وسواء كانت التجارة متعلقة باجليش أم ال، والسهم لألجري ال ملستأجره، لكن قال 

علم مما تقدم أنه ال يسهم إال للذكور األحرار البالغني " تنبيه " يبطل من أجرته بقدر ما عطل قاله التتائي: سحنون
لوجه املتقدم، املسلمني احلاضرين للقتال، ومن يف حكمهم كاملتخلف حلاجة متعلقة باجليش، أو الصبيان على ا

ومعىن اإلطالق كان يف بالد اإلسالم أو . وكالضال مطلقا أو املردود إىل بالد املسلمني بالريح أو لغريها بغري اختياره



 يسهم له ال يرضخ له، والرضخ شرعا مال بالد العدو على ما رجحه العالمة األجهوري وقدمناه أيضا، وكل من ال
ظاهر كالم املصنف أو صرحيه وقول خليل " تنبيه " يعطيه اإلمام من اخلمس كالنفل مصروف قدره الجتهاد اإلمام

أيضا أنه يشترط يف استحقاق السهم ملن قاتل أو حضر القتال كون خروجه من بلده بنية اجلهاد، وهو خمالف لقول 
الذكورة واحلرية واإلسالم والبلوغ العقل : ه ال يسهم إال ملن اشتمل على مثانية أوصاف، وهيالتتائي، واعلم أن

  وحضور القتال، ومن يف حكمه وأن خيرج بنية اجلهاد مستطيعا، فال يسهم المرأة، وال عبد

األجري أسهم وال ملن خرج تاجرا، فإن ظاهره، ولو قاتل أو حضر القتال، وليس كذلك، بل مىت قاتل : إىل أن قال
له، ولو مل يقصد اجلهاد حني خروجه، ومثله التاجر، ومن خرج مع عدم االستطاعة وقاتل وحرر املسألةوملا فرغ من 
الكالم على أموال الكفار اليت استوىل عليها املسلمون من قسم ما أخذ غنيمة، وما أخذ ال بالقتال يكون فيئا يوضع 

بعد ختميسه إن كان مسلما، شرع يف الكالم على ما يوجد من أموال  يف بيت املال، وما أخذه اللص خيتص به
احلريب حالة كونه " ومن أسلم من العدو: "املسلمني حتت يدا الكافر من سرقة أو غصب ويسلم، وهو بيده بقوله

إن كان املال " فهو له حالل"أو من يف حكمهم كأهل الذمة " على شيء يف يده من أموال املسلمني"مستوليا 
املذكور ميلكه باألمان، بأن كان أخذه قبل دخوله إلينا بأمان ال ما أخذه من أموال املسلمني بعد الدخول إلينا بأمان، 

وانتزع ما سرق مث عيد به ال مفهوم : فإنه يكون سرقة ينزع منهم قهرا عليهم، ولو مل يعودوا إلينا به، فقول خليل
سواء قدم هبا أو أقام ببلده، : لك بإسالمه غري احلر املسلم، قال شراحهوم: له، وأشار خليل إىل تلك املسألة بقوله

ومثل احلر املسلم يف عدم ملكه اللقطة واحلبس حيث ثبت أنه حبس؛ ألن ما ثبت حتبيسه ملسلم ال يبطل حتبيسه 
: اهللا عليه وسلم بغنم الكفار له قاله األجهوري، وإمنا ملك بإسالمه غري ما ذكر تأليفا له على اإلسالم لقوله صلى

غري احلر املسلم أهنم ميلكون ما بأيديهم من أهل الذمة، وهو : ومفهوم قول خليل١" من أسلم على شيء فهو له"
كذلك على األصح؛ ألن الذمة حق علينا ال على أهل احلرب، وأما ما كان بيده مما ال ميلكه باألمان بأن أخذه من 

وأوىل لو أسلم ملا . لكه بإسالمه ملا قدمناه من أنه ينزع منه مع بقائه على كفرهأموال املسلمني بعد األمان فإنه ال مي
قدمنا من أنه ال ميلك باإلسالم شيئا من أموال املسلمني إال ما ميلكه باألمان، وذلك فيما أخذه قبل الدخول إلينا؛ 

مان التزم شرع املسلمني، وشرع ووجه الفرق أنه بعد األ. ألنه غنيمة له يتحقق ملكه له بأمانه، وأوىل بإسالمه
يدخل يف أموال : األول " تنبيهات " املسلمني ال جيوز فيه أخذ مال املسلم أو غريه من أهل الذمة بغري سبب شرعي

املسلمني منافع الرقيق الذي فيه شائبة حرية، كأم الولد واملدبر واملعتق ألجل واملكاتب، لكن أم الولد قوي شبهها 
سيدها أن يفديها ممن أسلم عليها بقيمتها على أهنا قن ويغرمها سيدها حاال من ماله إن كان مليا،  باحلرة فيجب على

  وإال
  ـــــــ

  .مل أقف عليه ١

اتبعت ذمته إال أن متوت هي أو سيدها، واملدبر خيدم من أسلم، وهو بيده أو يؤجره مدة حياة السيد الذي دبره، 
ه أو بعضه، وما رق يكون ملكا ملن أسلم، واملعتق ألجل خيدم حىت ينقضي فإذا مات سيده عتق إن محله الثلث كل

األجل وخيرج حرا بعد ذلك قهرا على من أسلم عليه، واملكاتب يؤدي ما عليه ملن أسلم عنده وخيرج حرا، وإن 
ولو بقي على  مفهوم أسلم أن احلريب،: عجز رق ملن أسلم وواله الذي خيرج حرا ممن ذكر ملن عقد فيه احلريةالثاين 

دينه ودخل عندنا بأمان وبيده أموال املسلمني أو بعض أهل الذمة فليس حكمه كذلك، وفيه تفصيل حمصله إن كان 



أخذه قبل الدخول إلينا بأمان فإنه يكون غنيمة له ميلكه باألمان، مثاله سواء كان أخذه منا يف اإلسالم أو بالد 
وكره لغري املالك شراؤه : به إليه إال بالثمن بعد رضا احلربيقال خليلالكفر، وال يوصف بأنه سرقة، وال وصول لر

من احلريب الداخل إلينا بأمان، وأما ما يأخذه من أموال املسلمني أو أهل الذمة بعد الدخول إلينا بأمان فإنه ال ميلكه 
سرق مث عيد به على األظهر  وانتزع ما: بل ينزع منه مث عاد به أم ال، وال يكون له إذا أسلم كما بيناهقال خليل

مفهوم أموال أن غريها من األحرار املسلمني ال ميلكها باإلسالم كما قدمنا عن خليل، وأما : وال مفهوم لعيدالثالث 
الذمي فال ينزع منه، وأما لو دخل إلينا بأمان وبيده أحرار مسلمون فحكمهم حكم األموال، فإن كان أخذهم قبل 

ال أحرار مسلمون قدموا هبم، : ينزعون منهم على أحد قولني أشار إليهما خليل بقوله الدخول إلينا بأمان فال
واملعتمد من القولني أهنم ينزعون منهم بالقيمة على ما عليه مجيع أصحاب مالك وبه العمل؛ ألنا إمنا أعطيناهم 

  عليه خليل خالف املعتمد،األمان على إقامة شرعنا، وشرعنا ال يقضي بتملك احلر املسلم، وحينئذ فما اقتصر 
ال أحرار مسلمون قدموا هبم، ألن : كيف ال ينزعون من الداخل باألمان على ما مشى عليه خليل بقوله: فإن قيل

أن من أسلم التزم : املراد قدموا بأمان وينزعون مما أسلم اتفاقا، وكان القياس العكس أو النزع يف اجلميع؟فاجلواب
  قوا بيده،اتباع شرع املسلمني فلم يب

أن الداخل باألمان يطلب ترغيبه يف اإلسالم : الداخل بأمان التزم اتباع شرع املسلمني أيضا، فاجلواب: فإن قيل
  .بدليل استحقاقه مال املسلم الذي أخذه منا قهرا ال ما أخذه بعد األمان

منه شيء من ذلك ببلد  مثل من أسلم على شيء يف يديه من ضربت عليه اجلزية أو هو دون أو اشتري: الرابع 
بأرض احلرب " من العدو"أي من أموال املسلمني " ومن اشترى شيئا منها: "احلربوملا كانت دار احلرب متلك قال

الذي بذله املشتري للحريب إن كان حيل " إال بالثمن"من مشتريه " مل يأخذه ربه"مث قدم بالد املسلمني مبا اشتراه 
أمجل يف قوله بالثمن، واملراد به املثل إن كان : األول ". تنبيهات " فإنه يأخذه ربه جمانامتلكه، ال إن اشتراه بنحو مخر 

عينا، وإن كان مقوما فبقيمته مبوضع أخذه، وأما إن كان مكيال أو موزونا فإن أمكنه الرجوع إىل بلد احلرب أعطاه 
شتري يف قدر الثمن إن أشبه ويأخذه، ولو املثل هناك، وإال أعطاه القيمة مبوضع افتكاكه لتعذر املثل، ويصدق امل

مفهوم اشترى أن من وهبه احلريب شيئا من أموال : جربا على املشتري كاملأخوذ من يد املشتري من املقامسالثاين 
املسلمني أو الذميني ليس حكمه كذلك، وحمصل الكالم فيه أن اهلبة إن كانت للثواب فكالبيع، وإن كانت لغريه 

وملسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدراهم جمانا، وبعوض به إن مل يبع فيمضي، وملالكه : اناقال خليلفيأخذه صاحبه جم
إمنا قيدنا الشراء بدار احلرب لالحتراز عن الشراء من احلربيني بدار اإلسالم فيه تفصيل بني : الثمن أو الزائدالثالث 

ر احلرب فال وصول لربه إليه إال بالثمن فيأخذه، ولو وقوع الشراء قبل إعطائه األمان، فيكون كالبيع الواقع يف دا
جربا على مشتريه، وإن كان بعد إعطائه األمان فإهنا تفوت على رهبا، وال وصول له إليها إال بالشراء بعد رضا 

لك وكره لغري املا: املشتري هلا، إذ ال جرب له إال يف املشتري بدار احلرب أو اإلسالم قبل إعطائه األمانقال خليل
من العدو احلريب أن من اشترى شيئا من أيدي : مفهوم قول املصنف: اشتراه سلعة وفاتت به وهببتهم هلاالرابع 

اللصوص املسلمني مث تبني أنه ملك لغري بائعه فليس حكمه كذلك، بل يأخذه صاحبه جمانا ويرجع املشتري على 
خذه منه بالثمن إن مل ميكن شراؤه بأقل منه، وإليه أشار خليل بائعه، إال أن يكون إمنا اشتراه لريده إىل مالكه، فإنه يأ

واألحسن يف املفدى من لص أخذه بالفداء حيث فداه؛ لريده إىل ربه ال على نية متلكه، وأن ال ميكن أخذه إال : بقوله
  بالفداء لكون اللص ال تناله



وال نفل إال : تنفيلهم مجيعا، واحلصر يف قولهاجليش فريغبهم بذلك يف القتال، فإن استووا فيما يقتضي التنفيل جاز 
من اخلمس يقتضي أنه ال جيوز له التنفيل من حنو اجلزية أو غريها مما يوضع يف بيت املال مع أن له ذلك، وميكن 

ويستحب أن يكون النفل مما : اجلواب بأن احلصر إضايف أي ال من األربعة أمخاس الباقية للمجاهدينقال الفاكهاين
ره على املنفل كالفرس والثوب والعمامة والسيف؛ ألهنا أعظم يف النفوس، وجيب أن يكون املنفل من يظهر أث

" الغنيمة"أخذ " قبل"أي ال جيوز التنفيل " وال يكون"السلب املعتاد ال سوار، وال صليب، وال غريه لعدم اعتيادها
تال من قتل قتيال فله سلبه؛ ألن ذلك يؤدي إىل ومل جيز إن مل ينقض الق: بأن يكون بالوعد املشار إليه بقول خليل

إبطال نيتهم، وحيملهم على اتباع صاحب املال وترك قتال الشجاع، ومفهوم كالمه أنه لو قال ذلك بعد االستيالء 
: على الغنيمة جلاز، وللقاتل إن كان مسلما سلب كل من قتله، وإن تعدد أو مل يسمع قول اإلمام قال خليل

مل : األول " تنبيهات " ب اعتيد ال سوار، وال صليب، وال عني، وال دابة، وإن مل يسمع أو تعددوللمسلم فقط سل
من قتل قتيال فله سلبه، وبينه : يبني املصنف حكم ما لو ارتكب املنهي عنه ونفل قبل االستيالء على الغنيمة بأن قال

تلف فيه، فللقاتل سلب كل من قتله، وإن تعدد ومضى إن مل يبطله قبل املغنم؛ ألنه مبنزلة حكم مبخ: خليل بقوله
يا زيد إن قتلت قتيال فلك سلبه فقتل مجاعة فليس له : مقتوله حيث مل يكن اإلمام عني قاتال، وأما لو عني بأن قال

إال سلب األول إن عرف، فإن جهل فقيل له سلب أقلهم، وإال شارك بنسبة واحد هلم، فإن كانا اثنني فله النصف، 
وهذا إذا قتل واحدا بعد آخر، وأما لو قتل املعني اثنني دفعة واحدة فقيل له سلبهما معا، وقيل له سلب . وهكذا

وهذا الذي يتعني : أكثرمها، ويشترط يف ذلك املقتول أن يكون ممن جيوز قتله ال حنو امرأة أو صيب إال أن يقاتاللثاين 
جزئي، فاجلزئي ما يتعني آخذه، ومنه ما تقدم بأن مستحقه يسمى السلب الكلي؛ ألن السلب ينقسم إىل كلي و

من قتل قتيال فله سلبهالثالث : يعطي اإلمام شخصا معينا شيئا، وأما الكلي فهو الذي مل يتعني آخذه بأن يقول اإلمام
دد، من قتل قتيال فله سلبه، فله أخذ سلب مقتوله، وإن تع: تلخص مما قدمناه أن كل من قتل قتيال بعد قول اإلمام: 

  وإن كان القاتل اإلمام بناء على أن املتكلم يدخل يف عموم

كالمه، إال أن يكون اإلمام قال منكم أو خيص نفسه، وإال فال شيء له يف الصورتني إلخراجه نفسه يف األوىل، 
و كان بعضهم بقي لو تعدد القاتل واحتد املقتول أو تعدد فالسلب بينهم على الشركة، ول: وحملاباته يف الثانيةالرابع 

راجال وبعضهم راكبا، ووقع خالف يف الذي يأيت برأس شخص ويدعي أنه قتله، فقيل يصدق، وله سلبه، وقيل ال 
والفرق بني . يصدق إال ببينة، خبالف من قدم بسلب شخص ويدعي أنه قتله، فإنه ال يصدق إال ببينة من غري خالف

ولو قال : قال ابن سحنون. جح جانبه يف اخلالف، خبالف الثانيةالصورتني أن وجود الرأس معه يف الصورة األوىل ير
إن قتلتم هؤالء فلكم أسالهبم، مل خيتص القاتل منهم بسلب قتيله بل تكون أسالهبم شركة بينهم بالسوية، : لعشرة

ر ولو قتل تسعة منهم تسعة أعالج وقتل عاشر األعالج عاشر املسلمني فاألسالب للقاتلني فقط، ولو بقي عاش
فيلزم لو مات بعض القاتلني مل يكن لوارثه شيء، وإال فال شيء للحي : قال ابن عرفة قلت. املسلمني شركهم

بفتح الالم، وهو ما يسلبه القاتل من احلريب مما يعتاد أخذه يف احلرب كفرسه ودرعه " والسلب"العاشر، راجع التتائي
و بيد غالمه للقتال، ومسي سلبا لسلبه منهم فهو مصدر وسيفه ورحمه، ومنطقته، ويدخل يف فرسه املمسوك بيده أ
من قتل قتيال فله سلبه، وإن مل يسمعه أو تعدد كما : مبعىن املفعول، ويستحقه كل من قتل قتيال بعد قول اإلمام

 الذي مر تعريفه بأنه مال موكول علم قدره لإلمام فال يكون إال حمسوبا من" من النفل. "قدمناه وخرب السلب كائن
وال نفل إال من اخلمس، والسلب من مجلة النفلوملا كان الرباط شبيها : اخلمس، وهذا مستغىن عنه بقوله فيما مر

اإلقامة يف ثغر من الثغور حلراسة من هبا : مطلق اإلقامةوشرعا: بكسر الراء لغة" والرباط: "باجلهاد ذكره عقبه بقوله



ف فيه من الكفار كدمياط وعسقالن، وإسكندرية من البالد القريبة من من املسلمني، والثغر باملثلثة املوضع الذي خيا
باملثلثة، ومل يبني املصنف حكمه " كثري"أي ثواب " فيه فضل. "بالد الكفرة بساحل البحر امللح، وخرب الرباط كائن
مله من قام به والرباط يف ثغور املسلمني وحياطتها واجب حي: هنا، وسيأيت يف باب مجل ينص على أنه واجب بقوله

رباط يوم يف : "فهو كاجلهاد، وورد يف فضله أحاديث كثرية فمنها ما يف الصحيح من قوله صلى اهللا عليه وسلم
  :ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم. ١" سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها

  ـــــــ
، ومسلم، "٢٨٩٢"اهللا، حديث أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد والسري باب فضل رباط يوم يف سبيل : صحيح ١

  ".١٩١٣"كتاب اإلمارة باب فضل الرباط يف سبيل اهللا،حديث 

رباط ليلة يف سبيل اهللا أفضل من ألف ليلة تقوم ليلها فال : "ومنها. ١" حرمت النار على عني سهرت يف سبيل اهللا"
، وظاهر تلك األحاديث أن ذلك وغري ذلك من األحاديث الدالة على كثرة ثوابه٢" تفتر وتصوم هنارها فال تفطر

من سكن : الفضل إمنا حيصل ملن رابط جملرد سد الثغر ال من سكن بأهله، وأقام فيه جملرد التجارة، لقول ابن حبيب
الثغر بأهله وولده مل يكن مرابطا، اللهم إال أن تكون سكناه تبعا للرباط، ولواله ملا سكنه، كما أشار إليه الباجي 

ء، وجرى خالف يف تفضيله على اجلهاد، ويظهر يل فضل اجلهاد على الرباط ملزية من ذهب ورجحه بعض الفضال
األنسب التعبري بعظيم بدل كثري، " تنبيه " للقتال على من مكث يف حمل اخلوف، وأفضل العبادات أمحزها أي أشقها

اهللا ذو : ارض الكيفيات، فيقالملا تقرر من أن الكثرة والقلة من عوارض الكميات، وأما العظمة واحلقارة فمن عو
الفضل العظيم والثواب العظيم، ولكن املصنف رمحه اهللا مل يقصد يف هذا الكتاب إال العبارة املألوفة، مث بني أن فضله 

أي حبسب " بقدر. "الفضل مبعىن الثواب متفاوت بالقلة والكثرة" وذلك: "خيتلف باختالف شدة اخلوف وقلته بقوله
، وإذا كان اخلوف مبحل مث "كثرة حترزهم من عدوهم"بقدر " و"الواقع فيه الرباط " ك الثغركثرة خوف أهل ذل"

زال فال يندب الرباط؛ ألن املقصود منه التحصن والتحفظ من سطوة العدو، وإذا حصل األمن منه فال حاجة 
ل أي حيرم على الولد الغزو بالبناء للمجهو" وال يغزى: "للرباطوملا كانت طاعة الوالدين من الفروض العينية قال

أي القريبني ال اجلد واجلدة؛ ألن الغزو األصل فيه الوجوب كفاية، وإطاعتهما عينية، وظاهر " بغري إذن األبوين"
: كالمه، ولو كانا كافرين، وليس كذلك، إذ ليس لألبوين الكافرين منع ولدمها من اجلهاد، ولذا قال خليل رمحه اهللا

ه، لكن قيده املواق مبا إذا علم أن منعهما منه إمنا هو لكراهتهما إعانة اإلسالم ونصرته وإال والكافر كغريه يف غري
. كانا كاملسلمني، وال مفهوم للغزو، بل سائر فروض الكفاية ال جيوز للولد اخلروج إىل شيء منها بغري إذن األبوين

  وسقط مبرض وصىب وجنون وعمى وعرج: قال خليل يف مسقطات اجلهاد
  ـــــــ

أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل : صحيح ٢"١٧٢٥٢"، حديث "٤/١٣٤"أخرجه أمحد  ١
، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرباط يف سبيل اهللا، حديث "٢٨٩٢"رباط يوم يف سبيل اهللا، حديث 

"١٩١٣."  

ر أو خطر على ما صوبه بعضهم، وأنوثة وعجز عن حمتاج له ورق ودين حل كوالدين يف فرض كفاية، وكتجر ببح
وإمنا مينع الوالدان أو أحدمها الولد من اخلروج لفرض : فشمل اخلروج لطلب العلم الزائد على العينيقال األجهوري

وأما إذا خال عن ذلك فال مينعانه من ذلك؛ ألن . الكفاية إذا كان علما إذا كانا يف حملهما من يقوم بفرض الكفاية



لشروع فيه خياطب به كل أحد فيشبه الفرض العيين، ومها ال مينعان الولد منه، وقال فرض الكفاية قبل ا
لو منعه أبواه من اخلروج للفقه والكتاب والسنة، ومعرفة اإلمجاع واخلالف، ومراتبه، ومراتب القياس، : الطرطوشي

منعه؛ ألن حتصيل درجات فإن كان ذلك موجودا يف بلده مل خيرج إال بإذهنما، وإال خرج، وال طاعة هلما يف 
اجملتهدين فرض كفاية، وقيدنا بالزائد على العيين؛ ألهنما ال مينعان الولد من اخلروج ملعرفته كمعرفة أحكام الصالة 

وإذا خرج بإذهنما فاملعترب منه اإلذن : األول " تنبيهان " والصوم وعقائد اإلميان وغري ذلك من الفروض العينية
جيوز له اخلروج مبجرد إذهنما باللسان حىت يكون القلب كذلك، فال خيرج إذا أذنا بلساهنما، باللسان والباطن، فال 

علم : ومها يبكيان، وإذا اختلفا يف اإلذن وعدمه فال جيوز اخلروج حىت يتفقا عليه، كما يفهم من قوله األبوينالثاين 
يغزى، ومثل الوالدين أو أحرى منهما : مما قدمنا من كالم خليل أن مثل الغزو كل سفر خموف؛ لقول املصنف

السيد مع عبده إذ له منعه من بعض املباحات، وكذا صاحب الدين له منع من عليه الدين من مطلق السفر إذا كان 
حيل يف غيبته، وأوىل احلال بشرط القدرة على أدائه حىت يؤديه أو يوكل من يؤديه إذا كان ال يتمكن من أدائه يف 

الشهادة تكفر كل شيء إال : ن له الدين يف السفر؛ ألن أمر الدين شديد، فقد قال األقفهسيتلك احلالة أو يأذ
يا رسول اهللا من مات مقبال غري مدبر أي مات على : أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: الدين ملا روي

، "أعد علي مقالتك: "مر من دعاه فقال ، فوىل الرجل، فدعاه وأ"نعم: "كلمة اإلميان أيكفر اهللا عنه خطاياه؟ فقال
قد قيل إن ذلك كان يف أول اإلسالم : لكن قال الفاكهاين. انتهى. ١" نعم إال من عليه دين: "فأعاد عليه، فقال له

أنه جيب على السلطان وفاء دين من مات معسرا بعد : يقضي عن دينه، وورد أيضا -عز وجل  -أن اهللا : ملا روي
  ه صلى اهللا عليه وسلم، وملا كانأن كان واجبا علي
  ـــــــ

  ".١٨٨٥"أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قتل يف سبيل اهللا كفرت خطاياه إال الدين، حديث : صحيح ١

أي بغري أن ينزل، وإن " إال أن يفجأ العدو: "النهي من الغزو بغري إذن األبوين، وإمنا هو يف الغزو الواجب كفاية قال
تفسري ليفجأ، ولذا كان الواجب حذف النون من يغريون؛ ألن مفسر الشيء " قوم ويغريون عليهم مدينة"مل يغز 

بالبناء " يستأذن"جيب أن " وال"أي العدو " دفعهم"أي على مجيع أهل املدينة " ففرض عليهم"يعرب بإعرابه 
وتعني بفجأ العدو، وإن على : ، وال الرجال، وال الساداتقال خليل"األبوان يف مثل هذا"للمفعول ونائب الفاعل 

أو عبد وعلى من بقرهبم إن عجزوا، واحلاصل أنه جيب يف تلك احلالة اجلهاد على كل من له : قال شراحه. امرأة
قدرة، ولو امرأة أو عبدا أو مديانا، وعلى هذا فيسهم للعبد خلطابه إذ ذاك، وحمل التعيني وحرمة الفرار إن بلغ أهل 

: والقيود املتقدمة تأيت هنا، وال يقال. م النصف أو اثين عشر ألفا، وإال جاز الفرار كما تقدماملدينة، ومن يف حكمه
إذا حصل الشروع يف القتال صار عينا يف املوضعني بدليل : إن ما تقدم يف اجلهاد الكفائي، وهذا عيين؛ ألنا نقول

ك الناس القتال مع أهل تلك املدينة اليت فجأ مل يتعرض املصنف كخليل حلكم ما إذا تر" خامتة. "حرمة الفرار فافهم
العدو على أهلها، هل يضمنون لتركهم الواجب عليهم ويصريون من أفراد من ترك ختليص املستهلك املشار إليه 

كترك ختليص مستهلك من نفس أو مال أم ال؟ ويظهر يل أن هؤالء : وضمن مار، إىل قوله: بقول خليل بعد قوله
وملا فرغ من الكالم على ما أراد ذكره من . ن ختليصهم وزجر العدو عنهم وحرر املسألةكذلك، حيث متكنوا م

  :فروع اجلهاد شرع يف أحكام األميان بقوله
* * *  



  باب يف بيان األميان ومايتعلق هبا

  ، وما يتعلق هبا١"األميان"بيان " باب يف"
قسم، ومسي احللف ميينا ملا تقرر من عادة العرب إذا وهي مجع ميني مؤنثة، ويرادفها احللف واإليالء، وهي أهم من ال

اليمني قسم أو التزام : حلف شخص صاحبه يضع ميينه يف ميينه وقيل غري ذلك، وقسمها ابن عرفة ثالثة أقسام بقوله
إن فعلت : مندوب غريه مقصود به القربة أو ما جيب بإنشاء ال يفتقر لقبول تعلق بأمر مقصود عدمه فيخرج حنو

ال يلزم الطالق؛ ألنه غري قربة، ويلزم العتق، وال جيرب : لله علي طالق فالنة أو عتق عبدي فالن، ابن رشدكذا ف
النذر كيف ما : عليه، وإن كان معينا؛ ألنه نذر ال وفاء به إال بنيته، وما يكره عليه غري منويقال العالمة هبرام

إن فعلت كذا فلله علي عتق عبدي أو : لك أنصدقت أحواله ال يقضى به، وإن وجب الوفاء به، ومقتضى ذ
التصدق هبذا الدينار غري ميني، مع أن التعريف يقتضي أهنا ميني؛ ألن قائلها مل يقصد هبا القربة بل قصد االمتناع من 

وصريح كالم العالمة األجهوري يقتضي أهنا . ال المتناع من أمر هذا ميني: أمر، وقد قال ابن عرفة يف تعريف النذر
يست ميينا مع أهنا معلقة على أمر مقصود عدمه، وعلل ذلك بأهنا صيغة صرحية يف النذر ال خترج عنه، ولو علقتإذا ل

علمت هذا ظهر لك أن اليمني أعم من القسم؛ ألن القسم ال يكون إال باهللا أو صفته الذاتية، واليمني تشمل هذا 
إن دخلت الدار فأنت طالق أو : وتشمل. م املندوبإن فعلت كذا فعلي صوم سنة أو صدقة، وهو التزا: وتشمل

إن مل أدخل الدار فأنت طالق؛ : حر من كل ما جيب بإنشاء، وعلق على أمر مقصود عدمه، ولو حبسب املعىن حنو
  ال يفتقر: ألن الطالق تعلق يف املعىن على عدم العدم، وعدم العدم إثبات، وقيد ابن عرفة الذي جيب بإنشاء بقوله

  ـــــــ
القوة والقسم، والربكة، : ومن معاين اليمني لغة" أمين"وجتمع أيضاً على . مجع ميني، وهي مؤنثة وتذكر: األميان ١

اليد اليسرى، واجلهة اليسرىأما يف الشرع، فقد عرفها : اليسار، مبعىن: ويقابلها. واليد اليمىن، واجلهة اليمىن
بذكر معظم على وجه خمصوصمن أساليب التأكيد املتعارف يف  توكيد حكم: صاحب غاية املنتهى من احلنابلة بأهنا

مجيع العصور أسلوب التأكيد باليمني، إما حلمل املخاطب على الثقة بكالم احلالف، وأنه مل يكذب فيه إن كان خرباً، 
ا عنه، أو وال خيلفه عن كان وعداً أو وعيداً أو حنومها، وإما لتقوية عزم احلالف نفسه على فعل شيء خيشى إحجامه

فالغاية العامة لليمني . ترك شيء إقدامها عليه، وإما لتقوية الطلب من املخاطب أو غريه وحثه على شيء أو منعه عنه
  ".٧/٢٤٥"املوسوعة . قصد توكيد اخلرب ثبوتا أو نفياً

وسائر صيغ بعت وأنكحت ووهبت ملعني : لقبول لالحتراز عما جيب باإلنشاء، ويفتقر لقبول فإنه ليس بيمني حنو
اليمني حتقيق ما مل جيب بذكر اسم اهللا أو صفته فإنه قاصر على أحد األقسام، وهي : وأما قول العالمة خليل. العقود

باب " و"اليمني اليت تكفر اليت تسمى قسما، وإمنا أطلنا يف ذلك إفادة للطالب؛ ألنه قل أن جيدها على هذا اإليضاح
النذر األعم من اجلائز إجياب : قال ابن عرفة. االلتزام والوجوب وشرعا: هو لغةمجع نذر، و" النذور"يف بيان أحكام 

فأطلق على احملرم نذرا، واألخص الذي  ١" من نذر أن يعصي اهللا فال يعصه: "احلديث. امرئ على نفسه هللا أمر
ة التزام املكروه واملباح جيب الوفاء به التزام طاعة بنية قربة ال المتناع من أمر هذا ميني حسبما مر، فيخرج بطاع

إن فعلت كذا فعلي صوم : بنية قربة التزام الطاعة ألجل االمتناع من أمر فإنه يكون ميينا حنو: واحلرام، وخرج بقوله
إن كلمت فالنا فلله : أو صالة أو صدقة دينار، وإطالقه يف االمتناع من أمر يتناول ما كان بصيغته الصرحية حنو

سنة، وقد قدمنا عن األجهوري ما يعني أهنا ال خترج عن النذر، ولو قصد هبا االمتناع من علي عتق عبدي أو صوم 



مث شرع يف أحد . أمروكالم ابن عرفة يقتضي أهنا ميني إذا قصد هبا االمتناع من أمر، فانظر أي الكالمني هو الصواب
باهللا أو : أي بذكر اسم اهللا حنو" باهللا فليحلف"أي مريد احللف " ومن كان حالفا: "أقسام اليمني، وهو القسم بقوله

العليم أو اخلالق أو الرزاق أو الصبور من كل ما دل على الذات، أو بذكر صفة من صفاته الذاتية كاحلياة والقدرة 
والعلم والسمع والبصر والكالم، أو بذكر الصفة اجلامعة كجالل اهللا أو عظمته، والصفة النفسية كالوجود أو 

أي ال حيلف، إذ ال جيوز " أو ليصمت"دانية والقدم، ونظر العالمة األجهوري يف الصفات املعنوية السلبية كالوح
: احللف بغري ذلك كالنيب والكعبة وحياة األب أو تربته أو نعمه أو رأس السلطان مما حيلف به اجلهلة فإنه حرام خلرب

فما ذكره املصنف بعض حديث  ٢"  أو ليصمتإن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باهللا"
  املوطإ، ومسلم فبني
  ـــــــ

والترمذي، حديث " ٦٦٩٦"أخرجه مسلم، كتاب األميان والنذور، باب النذر يف الطاعة، حديث : صحيح ١
أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب من مل ير إكفار من قال : صحيح ٢"٣٨٠٦"، والنسائي، حديث "١٥٢٦"

، وأبو "١٦٤٦"، ومسلم، كتاب األميان، باب النهي عن احللف بغري اهللا، حديث "٦١٠٨"، حديث ذلك متأوالً
، وابن ماجه، حديث "٣٧٦٥"، والنسائي، حديث "١٥٣٣"، والترمذي، حديث "٣٢٤٩"داود، حديث 

"٢٠٩٤."  

ات األفعال كاخللق والرزق إمنا قيدنا الصفات مبا مر لالحتراز عن صف: األول " تنبيهات " رمحه اهللا الدليل واحلكم
مل يعلم من كالم املصنف كغريه : واإلحياء واإلماتة فال تنعقد هبا ميني بال خالف لرجوعها للحلف بغري اللهالثاين 

ومن : اشتراط ذكر االسم أو الصفة باللفظ العريب وفيه خالف، والذي لصاحب الوقار عدم االشتراط فإنه قال
نث فعليه الكفارة، ومن حلف بوجه اهللا وحنث كفر، ومن حلف بعرش اهللا وحنث حلف باهللا بشيء من اللغات وح

مما ال كفارة يف احللف به احللف بالعلم الشريف مرادا به علم الشرائع أو أطلق؛ ألنه مل : فال كفارة عليه، وأقول
 ال تنعقد بالنية، وال بلفظ إمنا قدرنا بذكر اسم اهللا إشارة إىل أن اليمني: حيلف باهللا، وال بصفة من صفاهتالثالث 

بزيد ما فعلت كذا يريد به باهللا، ومثل ذلك من أسقط اهلاء من لفظ اجلاللة، ويظهر : مباين مراد به اسم اهللا كقوله
املفهوم من كالم املصنف واحلديث أيضا جواز اإلقدام على احللف باألميان : يل إال أن يسقطها عجزا وحررهالرابع 

مباحة كاحللف باهللا أو غريه : اليمني على ثالثة أقسام: عند أكثر الشيوخ، ولذا قال ابن رشد الشرعية، وهو كذلك
وحمظورة كاحللف . ومكروهة كاحللف باآلباء واملسجد والرسول، ومكة والصالة والزكاة. مما جيوز احللف به

إنه مكروه استظهر : قال فيهبالالت والعزى، وإن اعتقد تعظيم هذه فإنه يكفر، هذا ملخص كالم ابن رشد، وما 
العالمة خليل يف توضيحه حرمته، وما قيل من أنه عليه الصالة والسالم حلف باملخلوق بعض األحيان فغري صحيح 

  :احلديثاخلامس ١" إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم من كان حالفا: "أو منسوخ بقوله صلى اهللا عليه وسلم لعمر
والنجم والشمس والليل وغري : م يف اليمني باهللا وصفاته ما يف القرآن من حنويشكل على حصر االس: فإن قيل

أن كالم املصنف واحلديث بالنسبة إىل إقسامات البشر، وما يف : ذلك، فهذا أقسام ببعض املخلوقات فاجلواب
ا شاء على من أن يقسم مب -تعاىل  -القرآن أقسام من اهللا على بعض خلقه ببعض ما يعظمونه من املخلوقات، وله 

ورب النجم أو خالق : يشاء من خملوقات، وإن أجاب بعض الشيوخ بأنه ميكن أن يكون املقسم به حمذوفا تقديره
  النجم



  ـــــــ
  .انظر السابق: صحيح ١

فخالف الظاهر؛ ألنه لو كان كذلك لصرح يف بعض املواضع، ومل يثبتثم ذكر ما هو كالدليل على حرمة احللف بغري 
ال حتلفوا : "خلرب" بطالق أو عتاق"من املكلفني " من حلف"باجتهاد احلاكم كل " ويؤدب: "اته بقولهاهللا وصف

وظاهر كالم املصنف كان احلالف متزوجا، ومالكا أم ال؟ أكثر من " بالطالق وال بالعتاق فإهنما من أميان الفساق
ارتكب معصية كررها أم ال، إال أن يكون  وهو كذلك؛ ألن اإلمام جيب عليه أن يعزر كل من. احللف بذلك أم ال؟

جاهال فينهى، وال يؤدب، وقولنا باجتهاد اإلمام الختالف أحوال الناس، وألن التعازير ليس هلا حد، فإن منهم من 
تأديبه بالضرب، ومنهم من تعزيره بقلع العمامة، واحملدود حبد إمنا هو احلد كحد الزنا للبكر، وكحد الشرب 

لف بالطالق كنايته كاحللف باحلرام أو باألميان الالزمة، ويلزمه يف احللف باألميان الالزمة ما نواه والقذف، ومثل احل
مل يتكلم املصنف " تنبيه " أو جرى به العرف، وحيث ال نية، وال عرف ألهل بلده أو له فال شيء عليه سوى األدب

ؤدب على القول حبرمة احللف هبا ال على على أدب من حلف حبياة األب أو رأس السلطان، والذي يظهر أنه ي
أي " ويلزمه: "القول بالكراهة وحرر احلكموملا كان يتوهم من النهي عن احللف بالطالق والعتاق عدم اللزوم قال

احلالف بالطالق أو العتاق حيث حنث يف الطالق واحدة إال بنية أكثر، ويف العتق عتق من حلف بعتقه، وإن أطلق، 
تار واحدا، وإن مل يكن له عبيد وقت احللف مل يلزمه كاحلالف بالطالق، وال زوجة له ال يلزمه وكان ذا عبيد اخ

إن : شيء؛ ألن ركن الطالق احملل اململوك للزوج وقت احللف حتقيقا أو تقديرا، كقوله المرأة حني عرضها عليه
إال يف اليمني باهللا "مفيدتان " ، وال كفارةوال ثنيا: "تزوجتك فأنت طالقثم شرع يف حكم االستثناء بإن شاء اهللا بقوله

أو بالنذر " أو بشيء من صفاته"كالعليم والسميع فهو من عطف العام على اخلاص" عز وجل أو بشيء من أمسائه
إن شاء اهللا، أو قضى اهللا، أو أراد، أو : أن احلالف إذا حلف على شيء واستثىن بأن قال بأثر اليمني: املبهم، واملعىن

يشاء اهللا أو يقضي أو يريد أو وفعل احمللوف عليه، فإن كانت ميينه بطالق أو عتق أو نذر معني ال يفيده شيئا، إال أن 
وإن كانت ميينه باهللا أو صفته أو نذر مبهم ال شيء عليه، واملراد بالنذر املبهم الذي مل يسم الناذر له خمرجا بأن مل 

ت كذا أو إن فعلت كذا فعلي نذر وفعل الشيء احمللوف عليه فال شيء واهللا إن فعل: يعني الشيء املنذور، فإذا قال
أنت طالق إن شاء اهللا، أو : عليه إن قال عقب ميينه أو نذره إن شاء اهللا أو إال أن يشاء اهللا، خبالف لو قال لزوجته

  أنت حر إن شاء اهللا، أو إال أن يشاء: قال لعبده

ي التصدق هبذا الدينار إال أن يشاء اهللا، مث فعل احمللوف عليه فإنه يلزمه إن كلمت زيدا فعل: اهللا، أو يريد، أو قال
إن : اليمني، ومل يفده االستثناء، وعلم من تقريرنا أنه ال فرق بني كون الطالق أو العتق منجزا أو معلقا بأن قال

علق عليه فإنه حينث، ولو إن دخلت الدار فأنت حر إن شاء اهللا مث حصل امل: دخلت الدار فأنت طالق، أو قال للعبد
أنت حر إن شاء اهللا، مل يفده، وال ينفعه االستثناء، : أنت طالق إن شاء اهللا، أو لعبده: استثىن، واملنجز كقوله لزوجته

ولو صرف املشيئة للمعلق عليه على املشهور عند ابن القاسم؛ لقول خليل يف باب الطالق بالعطف على ما ينجز 
قد عرفت مما ذكرنا أن املراد بالثنيا االستثناء بإن : األول " تنبيهات " ملشيئة على معلق عليهأو صرف ا: فيه الطالق

شاء اهللا، أو أراد، أو قضى، على ما قال ابن رشد، وإطالق االستثناء على التعليق باملشيئة جماز حبسب اللغة؛ ألن 
 خمرج لبعض أحوال الشروط، واالستثناء يف إن شاء اهللا: االستثناء لغة مطلق اإلخراج والتقييد بالشرط بقولنا

شرط ابن : االصطالح هو اإلخراج بإال أو إحدى أخواهتا، فالعالقة بني اللغوي واالصطالحي مطلق اإلخراجالثاين 



االستثناء : احلاجب يف إفادة االستثناء يف اليمني باهللا، وما أحلق به من النذر املبهم كونه يف أمر مستقبل حيث قال
إمنا اختصت املشيئة باملستقبل؛ : قال ابن عبد السالم يف شرحه. شاء اهللا ال ينفع يف غري اليمني باهللا على مستقبلبإن 

ألن اليمني على ماض إما لغو أو غموس، وال تكون الكفارة لواحد منهما، ووضح ذلك األجهوري يف شرح خليل 
هنا إما لغو أو غموس أو صادقة، وأن املتعلقة باملستقبل واعلم أن اليمني املتعلقة باملاضي ال تكفر؛ أل: حيث قال

قدمنا أن : تكفر، ولو لغوا أو غموسا، وأن املتعلقة باحلال تكفر إن كانت غموسا، وال تكفر إن كانت لغواالثالث 
. لك عند مالكمثل اليمني باهللا يف إفادة االستثناء واللغو النذر املبهم، وهو الذي مل يعني فيه الشيء املنذور، وهو كذ

وال ثنيا، وال لغو يف طالق، وال مشي وال صدقة، وال غريها إال يف اليمني باهللا أو نذر ال خمرج له، : قال يف املدونة
كل ما فيه كفارة ميني كحلفه بالكفارةمث فرع على مفهوم، وال ثنيا، وال كفارة إال يف اليمني باهللا : وزاد األجهوري

واهللا ال أفعل كذا إن شاء اهللا أو إال أن يشاء أو يريد أو يقضي مث فعله : بأن قال" ومن حلف واستثىن: "وقوله
  إن شاء: بقوله" إذا قصد. "لوجود االستثناء املوجب لعدم الكفارة بشروط أحدها" فال كفارة عليه. "اختيارا

ثانيها إن تلفظ به بأن " و". أي حل اليمني ال إن قصد التربك أو ال قصد له بأن جرى على لسانه" االستثناء"اهللا 
أي كلمة " وصلها"ثالثها أن يكون قد " و. "، وإن سرا حبركة لسانه فال تكفي النية من غري تلفظ"قال إن شاء اهللا"

وأفاد أي االستثناء : ، وال يضر الفصل االضطراري لعطاس أو سعالقال خليل"اهللا بيمينه قبل أن يصمت"إن شاء 
بأن مل يقصد " وإال. "ال لعارض ونوى االستثناء وقصد ونطق به، وإن سرا حبركة لسانهبكإال يف اجلميع إن اتصل إ

االستثناء وتلزمه الكفارة، " مل ينفعه ذلك. "االستثناء أو مل يتلفظ أو فصل اختيارا بني قوله باهللا وبني قوله إن شاء اهللا
ى خريا منه فليكفر عن ميينه وليأت الذي من حلف على شيء مث رأ: "والدليل على ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم

فلو كان االستثناء ينفعه بعد حني ملا كان للكفارة فائدة؛ ألن أمره املخالف بالتكفري بعد مضي مدة من . ١" هو خري
احللف دليل على عدم صحة االستثناء بعد الفصل االختياري، وال يشترط يف االستثناء أن يكون املستثىن منوي 

لفراغ من اليمني، بل لو طرأت نيته بعد متام اليمني واتصلت باللفظ نفعت على املشهور، خبالف اخلروج قبل ا
واحلاصل أنه يف احملاشاة ال بد أن تسبق النية لفظه : احملاشاة فيشترط تقدم نيتها قبل التلفظ باليمينقال األجهوري
لو حكما؛ ألنه ال يضر الفصل االضطراري، ولعل وجه باحللف، وأما يف االستثناء فتنفعه النية الوالية لتمام احللف، و

الفرق بني االستثناء واحملاشاة أن االستثناء ال بد فيه من التلفظ، وأما احملاشاة فال حتتاج إىل التلفظ مبا نوى إخراجه، 
حلالل بنيته مل فلذا اشترط تقدم نية إخراجه قبل التلفظ باليمني، فإذا قال احلالل عليه حرام بعد إخراج الزوجة من ا

ولو قامت عليه بينة باحللف باحلالل عليه حرام وفعل احمللوف عليه لكن حيلف على ما . تطلق عليه وتفيده نيته
ادعاه من احملاشاة، وإمنا مل يشترط التلفظ مبا حاشاه وأخرجه؛ ألنه ملا أخرجه ابتداء مل يدخل يف لفظ احلالل حىت 

اشتراط التلفظ باملستثىن يف االستثناء يف : أحدمها. اشاة ختالف االستثناء يف أمرينواحلاصل أن احمل. حيتاج إىل إخراجه
عدم اشتراط نية إخراجه قبل التلفظ باملستثىن منه، فاحملاشاة : والثاين. قام القوم إال زيدا خبالف احملاشاة: حنو قولك

  من باب العام الذي
  ـــــــ

، "١٦٥٠"دب من حلف ميينا فرأى غريها خرياً منها، حديث أخرجه مسلم، كتاب األميان، باب ن: صحيح ١
  ".٨٧١٩"، حديث "٢/٣٦١"، وأمحد "٣٧٨١"، والنسائي، حديث "١٥٣٠"والترمذي، حديث 



أريد به اخلصوص واالستثناء من قبيل العام املخصوص، وإيضاح الفرق أن العام الذي أريد به اخلصوص يستعمل 
من أول األمر، فعمومه مل يرد تناوال، وال حكما، بل لفظ الكلي مستعمل يف بعض اللفظ العام مرادا به بعض أفراده 

جزئياته، خبالف العام املخصوص عمومه مراد تناوال أي لفظا ال حقيقة بدليل االستثناء، فاحلالل من قول احلالف 
قبيل اجملاز، ويف االستثناء من  احلالل عليه حرام حماشيا الزوجة مستعمل يف غري الزوجة، فاللفظ العام يف احملاشاة من

حمل إفادة االستثناء بإن شاء اهللا ما مل تكن اليمني يف وثيقة حق فقد قال : األول " تنبيهات " قبيل احلقيقة فافهم
أن نية احلالف ال تعترب، ولو مل يكن من : وفيه أيضا. االستثناء يف وثيقة احلق ال ينفع، ولو جهر به: صاحب الكايف

ختالفها، وهو واضح الشتراط التلفظ بصيغة االستثناء، وأما احملاشاة فوقع خالف يف إفادهتا، إذا كانت  احمللف نية
: اليمني يف وثيقة حق فقيل تنفع وقيل ال تنفع، والذي صرح به العالمة هبرام يف شامله أن األصح عدم إفادهتاالثاين 

ني؟ وتظهر مثرة اخلالف فيمن حلف واستثىن مث حلف أنه وقع خالف يف االستثناء، هل هو رافع للكفارة أو حل لليم
مل حيلف أو حلف ال حيلف وحلف واستثىن، فإنه حينث فيهما على األول ال الثاين، خبالف لو حلف ال يكفر فحلف 
 واستثىن فال شيء عليه على القولني، هكذا قاله األجهوري وغريه، وعندي وقفة يف قوهلم أنه ال حينث على الثاين إذا
حلف ال حيلف فحلف واستثىن إذ قد فعل احمللوف عليه، ولو احنل باالستثناء، أال ترى أنه لو مل يستثن حلنث؟ فتأمله 

ويف " أربعة"أو بصفة من صفاته " واألميان باهللا: "منصفامث شرع يف بيان ما يكفر من األميان، وما ال يكفر بقوله
ذكر لوجب حذفها؛ ألن املعدود مؤنث، وهو اليمني، وإن نسخة أربع، وكل صحيح حلذف املعدود، خبالف لو 

بالتاء؛ ألن اليمني مؤنثة والتاء تلزم املضارع املسند إىل املؤنث احلقيقي الغائب " فيمينان تكفران. "أردت تفصيلها
باهللا إن أن حيلف . "أي أحد اليمينني اليمني املنعقدة على بر" وهو. "املظهر واملضمر املفرد وغريه من مثىن ومجع

واملنعقدة على بر بأن فعلت : أي ال فعلت كذا أو ال فعلت كذا، فاملنعقدة على بر هلا صيغتانقال خليل" فعلت كذا
أو ال فعلت مث يفعل احمللوف عليه فإنه يلزمه الكفارة، فإن نافية إن مل يذكر هلا جواب، وشرطية إن ذكر هلا جواب 

  باهللا" حيلف"أي والثاين منهما " أو. "واهللا إن قام زيد ما قمت: ار، أوواهللا إن فعلت كذا ما جلست يف الد: حنو
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لقريواين: كتاب  بن أيب زيد ا ا لة  على رسا لدواين  كه ا لفوا   ا
لنفراوي: املؤلف  بن سامل ا غنيم  بن   أمحد 

كذا أو إن مل أفعل، ومل يؤجل، وهي املنعقدة على حنث هلا صيغتان أيضا كصيغيت الرب فاليمينان اللذان " ليفعلن"
نذر املبهم واليمني والكفارة واملنعقدة على بر بأن فعلت ويف ال: قال العالمة خليل. تكفران مها ميني الرب وميني احلنث
باهللا : إن مل أفعل إن مل يؤجل إطعام عشرة مساكني لكل مدوأما لو أجل بأن قال: أو ال فعلت، أو حنث بألفعلن، أو

جل، ومل أو واهللا ال أكلمن زيدا يف هذا الشهر مثال، أو إن مل أكلمه، فإنه يكون على بر، وال حينث إال مبضي األ
حيض : يفعل احمللوف عليه من غري مانع منعه من فعله أو تركه ملانع شرعي أو عادي ال عقلي، مثال املانع الشرعي

من حلف ليطأهنا يف هذه الليلة أو اليوم، ومثال املانع العادي سرقة ما حلف ليذحبنه يف هذا اليوم مثال، ومثال املانع 
ليوم مثال، وهذا التفصيل إن بادره إىل فعل احمللوف عليه، ومل يفرط، وأما لو العقلي موت ما حلف ليذحبنه يف هذا ا

وحنث إن مل تكن له : حصل منه تفريط حبيث متكن من الفعل وتراخى حىت تعذر فعله حينث، ولو بالعقليقال خليل
طئ احلائض ففي بره نية، وال بساط بفوت ما حلف عليه، ولو ملانع شرعي ال بكموت محام يف ليذحبنه، فلو جترأ وو

لكن : قوالن، وهذا التفصيل إذا أقت أو مل يؤقت وبادر، وأما لو فرط فإنه حينث، ولو بالعقليقال األجهوري
الشرعي حينث به، ولو كان سابقا على اليمني، خبالف العادي والعقلي فال حينث هبما إال إذا طرأ على اليمني، لكن 

م ال، وأما إن كان عقليافإمنا حينث به إذا مل يؤقت وفرط، وعلى هذا فاملانع العادي حينث به، ولو بادر سواء أقت أ
العقلي احلاصل بعد اليمني ال حينث به حيث بادر بعد احللف من غري تفريط، ومل يتمكن من فعل احمللوف عليه، 

فعل احمللوف راجع األجهوري يف شرح خليل، ومسيت األوىل ميني بر؛ ألن من حلف ال يفعل كذا على بر حىت ي
والثانية تسمى ميني حنث؛ ألن احلالف ليفعلن أو إن مل يفعل كذا على حنث، وال يرب إال بفعل احمللوف . عليه اختيارا

" تنبيهان ." ليكلمن زيدا يف هذا اليوم، ومل يكلمه فيه ملانع حصل أو عزم على عدم كالمه حنث: عليه، فإذا حلف
صيغة الرب حيصل بفعل احمللوف على تركه باختياره ال مع اإلكراه إال أن يكون  علم مما قررنا أن احلنث يف: األول 

اإلكراه شرعيا، كواهللا ال أدخل احلبس فيحبس لغرميه أو زوجته، وال يعذر عندنا بالنسيان لفعل احمللوف على تركه، 
  ذر فعل احمللوف عليه،وبالنسيان إن أطلق، وأما يف صيغة احلنث فيحصل بتع: وال الغلط، وال اجلهلقال خليل

قدمنا أن يف : واملانع عادي، ولو بادر أو عقلي لكن بعد التمكن من الفعل كشرعي، ولو كان سابقا من اليمينالثاين 
صيغة الرب كشرطية إن ذكر هلا جواب، وإال كانت نافية هلا، خبالفها يف صيغة احلنث فهي شرطية دائما؛ ألنه إن مل 

وأشار إىل بقية . يلزمين الكفارة: واهللا إن مل أدخل الدار مثال، فتقدير اجلواب: ذا قاليذكر معها يكون مقدرا، فإ
األول إحدامها؛ ألن اليمني مؤنثة إال أن يقال ذكر باعتبار أهنما " وميينان ال تكفران أحدمها: "األميان األربع بقوله

على شيء "أو صفة من صفاته أو بنذر مبهم  املكلف باهللا" وهو أن حيلف"أي اليمني اللغو " لغو اليمني. "فردان
فال . "أي خالف ما كان يعتقده" يتبني له خالفه"بعد احللف " يف يقينه مث"معتمدا على ما " كذا"أي يتيقنه " يظنه

وال لغو على ما يعتقده، فظهر نفيه لقوله : قال خليل عاطفا على ما ال كفارة فيه. ؛ ألهنا غري منعقدة"كفارة عليه
فمن اعتقد عدم جميء زيد فحلف باهللا ما جاء مث تبني ] ٢٢٥: البقرة[} لَا يَُؤاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم{ :تعاىل

إمنا محلنا احللف " تنبيه " أنه جاء فال شيء عليه، ولو كان حني احللف قادرا على الكشف وعلم ما يف نفس األمر
ر املبهم؛ ألن اللغو ال يفيد يف غري ذلك من حنو طالق أو عتق أو نذر غري مبهم، على احللف باهللا أو صفته أو النذ



واعلم . وفسرنا الظن يف كالمه باليقني؛ ألن اليمني على الظن غري القوي، أو على الشك من قبيل الغموس كما يأيت
" اآلخر"اليمني " و"ا قدمناه أن شرط عدم لزوم الكفارة يف لغو اليمني يعلقها باملاضي أو احلال ال باملستقبل كم

فيما حيلف عليه بأن " احلالف متعمدا الكذب أو شاكا"األوىل األخرى مما ال يكفر اليمني الغموس، وهي أن يكون 
وغموس بأن شك أو ظن : حيلف باهللا أنه ما نظر زيدا يف هذا اليوم، واحلال أنه عامل بأنه نظره أو شاكقال خليل

ني له أن األمر على خالف ما حلف عليه أو مل يتبني شيء، وأما لو تبني له صدق ما وحلف بال تبني صدق بأن تب
أي " فهو: "حلف عليه فإنه ال يكون غموسا فال إمث عليه كما يف املدونة، وملا كان احللف على غري يقني حراما قال

فاعل يكفر لعظم " لكفارةا"اإلمث " وال يكفر ذلك"إن مل يتبني صدقه " آمث"احلالف على شك أو متعمد الكذب 
إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهدِ {: الغموس أعظم من أن تكفره الكفارة لقوله تعاىل: قال ابن يونس. أمرها وعدم انعقادها

 من اقتطع مال امرئ مسلم: "اآلية، ولقوله عليه الصالة والسالم] ٧٧: آل عمران[} اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمناً قَِليالً
  يا رسول اهللا وإن بشيء: بيمينه حرم اهللا عليه اجلنة وأوجب له النار قيل

من حلف على مال امرئ مسلم بغري حقه : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. رواه احلاكم. ١" يسري؟ قال وإن سواكا
لديار بالقع اليمني الغموس تدع ا: وقال عمر بن اخلطاب: رواه البخاري. احلديث ٢" لقي اهللا، وهو عليه غضبان

؛ ألن اليمني "-سبحانه وتعاىل  -إىل ربه "احللف " من ذلك"وجوبا احلالف ميني الغموس " وليتب. "أي خالية
الغموس من الكبائر والتوبة واجبة منها، ويطلب منه أن يتقرب إىل خالقه مبا قدر عليه من عتق أو صدقة أو صيام، 

علم مما قررنا أن حمل إمث احلالف على : األول " تنبيهات " يف النار وإمنا مسيت غموسا لغمسها صاحبها يف اإلمث أو
واهللا ما لقيت فالنا أمس، وهو ال يدري ألقيه أم ال : ومن قال: ظن أو شك إذ مل يتبني صدقه، وإال فال إمثقال مالك

أن تكفر،  مث علم بعد ميينه أنه كما حلف بر، وإن كان خالف ذلك أمث، وكان كتعمد الكذب، وهي أعظم من
حمل كون الظن كالشك ما مل يكن قويا، وإال فال يكون غموسا، وال : ومعىن قول اإلمام بر أنه ال شيء عليهالثاين 

واعتمد الباب على ظن قوي، وحمله أيضا إذا أطلق يف ميينه، وأما إن قيدها : قال العالمة خليل. إمث على فاعل ذلك
ظاهر إطالق املصنف يقتضي أن اليمني اللغو والغموس ال : ء عليهالثالث بأن يقول يف ظين أو ما أشبه ذلك فال شي

إن تعلقت اليمني باملاضي ال كفارة فيها مطلقا؛ : كفارة فيهما مطلقا، وليس كذلك، بل يف املسألة تفصيل حمصله
ليمني باحلال مل ألهنا إما لغو أو غموس أو صادقة، وإن تعلقت باملستقبل تكفر، ولو لغوا أو غموسا، وإن تعلقت ا

ويف تكفري الغموس إن تعلقت به خالف، فمقتضى كالم ابن عرفة تعلقها به، ونقل ابن عبد . تكفر إن كانت لغوا
السالم عن أكثر الشيوخ ما يفيد عدم تعلقها به، وفائدة عدم التعلق التكفريقال مجيع ذلك األجهوري يف شرح 

املنعقدة على بر بإن " فإن قيل"ذا لغو مبستقبل ال غري فامتثال كفر غموسا بال ماض تكون ك: خليل ونظمه بقوله
فعلت أو ال فعلت ماض، واليمني املتعلقة باملاضي قلتم ال كفارة فيها مطلقا؛ ألهنا إما صادقة أو غموس أو لغو فما 

  احللف من باب اإلنشاء ففعل، وإن كان ماضيا إنشاء فهو مستقبل،: أن يقال" واجلواب."اجلواب؟
  ـــــــ

أخرجه البخاري، كتاب املساقاة، باب : صحيح ٢"١٤٠٩"حديث " ٢/٧٢٧"أخرجه مالك يف املوطأ  ١
ومسلم، كتاب اإلميان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني " ٢٣٥٧"اخلصوصة يف البئر والقضاة فيها، حديث 

  ".١٣٨"فاجرة بالنار 



بذكر اجلواب، والشرط ال يكون إال مستقبال، وإن  والكفارة تتعلق باملستقبل، وال سيما إن جعلت إن شرطية
جعلت نافية الصارف هلا إىل االستقبال احللف؛ ألنه إنشاء، وقد جعل النحاة من صوارف املاضي إىل االستقبال 

واهللا ال : واهللا ال كلمت فالنا، فمعناه ألتركن كالمه يف املستقبل، وإذا قال لزوجته: اإلنشاء، فإذا قال احلالف
األحسن يف اجلواب أن : وأقول. هذا إيضاح ما قاله بعض الشيوخ. الدار، فمعناه اتركي دخوهلا، وهكذا دخلت

يقال املشروط كونه مستقبال متعلق اليمني، وهو احمللوف عليه، فشرطه أن يكون يقع يف املستقبل ال ما وقع يف 
علقها وقع يف املستقبل فافهمثم شرع يف الكالم املاضي، وليس الكالم يف صيغة اليمني إذ قد يكون لفظها ماضيا، ومت

ثالثة على التخيري، وهي اإلطعام والكسوة : الالزمة باحلنث أو بنذرها أربعة أنواع" والكفارة: "على الكفارة بقوله
ها والعتق، والرابع مرتب ال ينتقل إليه إال بعد العجز عن الثالث، وهو الصوم فهي خمرية ابتداء مرتبة انتهاء وأفضل

مفعول " عشرة مساكني من املسلمني األحرار مدا"أي متليك املكفر أو نائبه بإذنه " إطعام"أوهلا، وجزء الكفارة 
، وهو رطل وثلث بالبغدادي، ومقداره بالكيل حفنتان "لكل مسكني مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم"إطعام الثاين 

و املراد باملتوسط، فيؤخذ من كالم املصنف مخسة شروط بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفني، وال صغريمها، وه
العدد، فال جيزئ دفعها ألقل من عشرة ال دفع أقل من مد إال أن يكمل العدد يف األول، واملد يف الثاين، وال لغىن، 

رجع عليه به وال رجوع عليه به إن دفعه له مع علمه بغناه إذا استهلكه؛ ألنه املسلط له عليه، وإن مل يكن عاملا بغناه 
إن كان باقيا، فإن فات رجع عليه إن غره بأن أومهه أنه مسكني، وإن مل يغره فقيل جيزئه وقيل ال جيزئه، وهو 

املذهب، وعلى اإلجزاء فيلزم اآلخذ دفع ما أخذه للمساكني، وعلى عدم اإلجزاء يلزم املكفر دفعها للمساكني، 
تدفع لفقراء أهل الذمة، وال لألرقاء لغنائهم بالسادات، وزيد على  وهل له رجوع على املدفوع له أو ال؟قوالن، وال

معاشر " وأحب إلينا"ما ذكره املصنف أن ال يكون احلر املسلم ممن يلزم املكفر نفقته، وإال مل جيز دفعها له كالزكاة
مثل ثلث "دها بكوهنا وتلك الزيادة باالجتهاد عند مالك وعند أشهب حتدي" على املد"املكفر " أن لو زاد"املالكية 

وندب بغري املدينة زيادة ثلثه أو نصفه، وأما : قال خليل" أو نصف مد: "وحدها ابن وهب مبا أشار إليه بقوله" مد
  .املدينة فال تندب الزيادة لقناعة أهلها وقلة األقوات هبا، ومقتضى التعليل مساواة مكة للمدينة يف عدم الزيادة

أي " ما يكون من وسط عيشهم"أي حبسب " بقدر"أي املخرج يف الكفارة يكون " وذلك: "مث بني املخرج منه بقوله
ِمْن أَْوَسِط َما {: لقوله تعاىل" رخص"أي، وال يكلف أعلى ألجل " يف غالء أو"املكفرين فال خيرج أدىن من الوسط 

فتخرج الكفارة مما خترج منه صدقة  واملراد بوسط عيشهم احلب املعتاد غالبا،] ٨٩: املائدة[} ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم
الفطر، واملعترب عيش أهل البلد على املشهور، وهو ملالك يف املدونة، ومقابله اعتبار عيش املكفر، وهو البن حبيب 

ويدل عليه لفظ أهل؛ ألن أهل البلد ال يقال هلم أهل زيد مثال، والذي خيرج منه صدقة : ويف كتاب ابن املواز أيضا
والشعري والسلت واألرز والدخن والذرة والتمر والزبيب واألقط تسعة أنواع، فال خترج الكفارة من الفطر القمح 

" تنبيه " غري هذه مع وجود واحد منها، أما إذا عدمت التسعة فيجوز إخراجها من غالب املقتات، ولو لبنا أو حلما
الرطل البغدادي مع شيء من اإلدام حلم أو لنب يقوم مقام املد شيئان على سبيل البدلية، أحدمها رطالن من اخلبز ب

أو زيت أو قطنية أو بقل على جهة الندب على املشهور، وثانيهما إشباع العشرة مرتني كغداء وعشاء أو غداءين أو 
والكفارة إطعام عشرة : عشاءين، وإن مل يستوف كل واحد قدر املد وسواء كانوا جمتمعني أو متفرقينقال خليل

د، وندب بغري املدينة زيادة ثلثه أو نصفه أو رطالن خبز بإدام كشبعهم أو كسوهتم الرجل ثوبا مساكني لكل م
واملرأة درعا ومخارا، ولو غري وسط أهله، والرضيع كالكبري فيهما، أو عتق رقبة كالظهار، مث صوم ثالثة أيام، وال 

كمل، وهل إن بقي تأويالن، وله نزعه جتزئ ملفقة، وال مكرر، وملسكني، وال ناقص كعشرين لكل نصف إال أن ي



، "أجزأه"أي، ولو يف زمن الرخص " مدا على كل حال"من ترتب عليه كفارة " وإن أخرج: "إن بني بالقرعة وقوله
ولو يف غري املدينة حمض تكراروملا كانت كفارة اليمني خمرية ابتداء بني ثالثة أشياء وقدم واحدا منها ذكر الثاين 

أو إزار حتل به " كساهم للرجل قميص"أي العشرة مساكني املذكورين واملراد أراد كسوهتم " موإن كساه: "بقوله
، ولو من غري وسط كسوة أهله، ولو عتيقا واملراد "ومخار"أي قميص " وللمرأة درع"الصالة على الوجه الكامل 

سوة واألمداد واألرطال، لكن يشترط بالرجل الذكر وباملرأة األنثى؛ ألنه ال فرق بني الصغري والكبري يف إعطاء الك
يف إعطاء األمداد واألرطال أن يكون الصغري يأكل الطعام، ولو مل يستغن عن الرضاع؛ ألنه يعطى مثل الكبري، وأما 

  يف الغداء والعشاء فال بد من استغنائه عن الرضاع، ولو مل يساو الكبري يف األكل ويف الكسوة يعطى كسوة

" أو عتق: "ولو كان رضيعاوأشار إىل ثالث األنواع الثالثة املخري فيها املكفر احلر بقوله كبري من أوساط الرجال،
سليمة من بني عيب مينع الكسب كعمى وجنون، وهرم " رقبة مؤمنة"بالرفع لعطفه على إطعام، وهو مضاف إىل 

وائب احلرية، فال وعرج شديدين ال ما خف كقطع ظفر أو مرض أو عرج خفيفني، ويشترط أيضا سالمتها من ش
جيزئ عتق مكاتب، وال مدبر، وال أم ولد، كما يشترط أن تكون ممن يستقر ملكه عليها بعد الشراء احترازا ممن 

تعتق بالشراء، ويشترط أن تكون كاملة ال الرقبة املشتركة، وال يشترط كربها إلجزاء الرضيع، وقولنا املكفر احلر 
أن يأذن له سيده يف اإلطعام فيجزئه، وإن كان الصوم أحب إىل مالك، وال إلخراج العبد فإنه يكفر بالصوم إال 

" جيزئه العتق، ولو أذن له سيده؛ ألنه ال والء له على من أعتقه إمنا والؤه لسيده، وال يعتق إال من يستقر له الوالء
م، وال عروض، كما ال يصح فهم من كالم املصنف كاآلية الشريفة أنه ال يصح يف كفارة اليمني إخراج دراه" تنبيه 

ذلك يف صدقة الفطر، وقال أبو حنيفة بصحة ذلك، فينبغي ملن ال يستطيع اإلطعام قيمة الطعام أو قيمة الكسوةوملا 
فال يصح صيام " فإن فرقهن أجزأه"املذكور بدليل قوله " فإن ذلك: "فرغ من املخري فيه شرع فيما جيب ترتبه بقوله

من الثالثة لوجوب الترتيب بينها وبني الصوم، واملعترب يف عجزه على كالم ابن املواز من حر مع القدرة على شيء 
أن ال جيد إال قوته أو كسوته ببلد ال يعطف عليه فيه وخياف اجلوع، وهكذا حيكى عن ابن القاسم، واملعترب العجز 

أو احلنث، فإن شرع يف الصوم  حال إخراج الكفارة كما هو املتبادر من كالم املصنف، وإن كان مليا حني احللف
لعجزه عن أقل األنواع الثالثة مث أيسر، فإن كان يف أثناء اليوم األول وجب عليه الرجوع للتكفري مبا قدر عليه، 

فهم من إتيان " تنبيه " وإن كان بعد كمال اليوم األول وقبل كمال الثالث ندب له الرجوع للتكفري مبا قدر عليه
وال جتزئ ملفقة بأن يطعم مخسة ويكسي مخسة مثال، والكفارة : أنه ال جتزئ ملفقة، قال خليل املصنف بأن التنويعية

: واجبة على الفور على املشهور من اخلالف لكن بعد احلنثوملا كان يتوهم عدم إجزائها إن أخرجها قبل احلنث قال
وأجزأت قبل حنثه، وسواء : قال خليل "بعد احلنث أحب إلينا"لكن التكفري " وله أن يكفر قبل احلنث أو بعده، و"

  كانت

اليمني ميني بر أو حنث، سواء كان احللف على فعله أو فعل غريه لكن تقيد ميني احلنث بأن ال تكون مؤجلة فال 
وله أن يكفر أن اليمني مما ميكن : فهم من قوله: األول " تنبيهات " تكفرها حىت ميضي األجل كما يف املدونة

ث، وذلك يف اليمني باهللا أو بالعتق املعني أو التصدق بشيء معني، ونظريها يف اإلجزاء، وإن مل يعد تكفريها قبل احلن
تكفري الطالق البالغ الغاية، وأما اليمني بصدقة شيء غري معني أو بعتق لغري معني أو بطالق مل يبلغ الغاية، فال جيزئ 

عل احمللوف عليه لزمه ما حلف به من طالق أو عتق أو فعل شيء من تلك املذكورات قبل فعل احمللوف عليه، وإن ف
وجتب باحلنث، : وبعد احلنث أحب إلينا، مع قول خليل: استشكل قول املصنف: غريمها زيادة على ما عجلهالثاين 



واجلواب أنه ال منافاة بني األحبية والوجوب، إذ قد حتمل األحبية على الوجوب، وذلك يف أماكن كثرية يف املدونة 
مل يبني املصنف : ريها، أو أن األحبية من حيث كون اإلخراج بعد الوجوب، فال ينايف أن اإلخراج واجبالثالث وغ

الوجوب وذلك بأن حيلف على ترك واجب كصلة : حكم اإلقدام على فعل ما يوجب احلنث، وله مخسة أحكام
عصية، والندب كحلفه على ترك رحم، أو صالة فرض حيلف ال يفعله، فيجب عليه أن حينث نفسه خروجا من امل

مندوب كصالة الضحى أو زيارة صاحل، فيستحب له حتنيث نفسه باجلواز، كحلفه على ترك مباح عليه يف تركه 
مشقة فيباح له حتنيث نفسه، وأما إن مل تلحقه مشقة بتركه فإنه يكره له حتنيث نفسه، واحلرمة كأن حيلف ال يشرب 

ا جيب عليه الكف عنه، وحينث نفسه عند حلفه ليشربنه ويكفر فإن جترأ وشربه مخرا فيحرم عليه حتنيث نفسه كم
علم مما قدمنا أن ميني الرب ال حينث : أمث، وال كفارة لفعل احمللوف عليه، وسيأيت هذا القسم يف كالم املصنفالرابع 

و الغلط أو مكرها إكراها شرعيا احلالف فيها إال لفعل احمللوف على تركه اختيارا، ولو فعله مع النسيان أو اجلهل أ
ال إن فعله مكرها أو إكراها غري شرعي، فال حينث إال أن يأمر باإلكراه أو يكون املكره هو احلالف، كأن حيلف 

على غريه ال يفعل كذا وأكرهه احلالف على فعله، أو يكون احلالف يعلم أن غريه يكرهه على فعل ما حلف على 
وأما الرب يف صيغة احلنث فيحصل بفعل احمللوف على فعله . ألجهوري على خليلتركه فإنه حينث، راجع شرح ا

طوعا، وأما لو فعله مكرها ففي عتقها ال يرب، وحتمل ميينه على الطوع إال أن يدعي نية فعله، ولو مكرها فيصدق يف 
  الفتوى، وهذا يف حلفه

د مث أكرهه على القيام فإنه ال يرب، إال أن ينوي على فعل نفسه، وأما لو كان حلفه على فعل غريه كحلفه ليقومن زي
أن يوجد منه قيام طائعا أو مكرها فيرب وتنفعه نيته يف الفتوى فقط، وظاهره ولو كانت ميينه بغري طالق أو عتق 

معني، وإن مل تكن نية ال يرب؛ ألن ميينه حتمل على قصد فعل احمللوف عليه على وجه االختياروملا فرغ من الكالم 
" ومن نذر: "ى ما أراده من األميان شرع يف الكالم على النذر وقد بسطنا الكالم على تعريفه يف أول الباب بقولهعل

هللا علي صالة ركعتني أو صوم يوم أو شهر أو زيارة صاحل حي أو : بأن قال" أن يطيع اهللا"من املسلمني املكلفني 
غضب على املعروف من املذهب، وهو املسمى بنذر  وجوبا بفعل ما نذره، ولو نذره يف حال" فليطعه. "ميت

اللجاج أو قصد به دفع الضرر عن نفسه، وهو املسمى بنذر التربم بامليم، كمن نذر عتق عبده لكراهة إقامته عنده 
النذر : لكثرة أكله مثال، فيلزم الوفاء جبميع ذلك، وإن قيل بكراهة بعضه؛ ألن فعل ما ذكر قربة يف نفسهقال خليل

ام مسلم مكلف، ولو غضبان، وأما الكافر فال يلزمه الوفاء بنذره إن أسلم، وإمنا يندب له فقط، وكذا الصيب التز
واجملنون ال يلزمهما الوفاء به بل يستحب هلما الوفاء إذا بلغ الصيب، وأفاق اجملنون على ما يظهر، ودخل يف املكلف 

جة واملريض حيث كان نذرمها بغري مال أو به، ومل يزد على السكران حبرام وأما بغريه فكاجملنون، كما تدخل الزو
الثلث، كما يدخل الرقيق سواء نذر ماال أو غريه، لكن املال إمنا يلزمه الوفاء به إن عتق، خبالف غريه من صالة أو 

ن مضمونا، صوم فيلزمه الوفاء به اآلن إال أن مينعه سيده إلضراره به يف عمله حيث نذره بغري إذنه أو بإذنه، وكا
ويدخل السفيه أيضا، ولو نذر ماال حيث استمر بيده حىت رشد، ومل يبطله عنه وليه يف حال سفهه، وإال يسقط عنه 

الوفاء به؛ ألن رده لفعله إبطال، واملراد بالطاعة يف كالمه كل مأمور به غري واجب باألصالة، فيدخل املندوب 
صالة أو ركعة أو صوم بعض يوم، يلزمه اإلكمال عند ابن القاسم  واملسنون، ولو نذر بعض العبادة كلله علي بعض

كما يتوهم خروج السنة يف : خالفا لسحنون، فكالم املصنف أمشل من قول خليل، وإمنا يلزم به ما ندب، وال يقال
لوب إذا أطلق لفظ الطاعة ال ينصرف إال إىل املط: كالم خليل يتوهم دخول الواجب يف كالم املصنف؛ ألنا نقول



قد قدمنا أن املراد باإلطاعة وجوب الوفاء بالنذر، لكن ال يلزم من وجوب " تنبيه " على غري جهة الفرضية فافهم
  الوفاء به

القضاء ملا قاله العالمة هبرام من أن النذر كيف ما صدقت أحواله ال يقضي به، ولو كان بعتق عبد معني؛ ألن الوفاء 
ابتداء عبدي فالن : القضاء واإلكراه، وإمنا يقضي ببت معني كأن يقول الرشيد به ال يكون إال بنيته، وال نية مع

حر، ومثل النذر يف وجوب الوفاء وعدم القضاء اهلبة والوقف إذا كانت يف ميني مطلقا أو بغريها لغري شيء معينقال 
ض عليه، وأما ملعني يف غري وإن قال داري صدقة أو وقف أو هبة يف ميني مطلقا أو يف غريها لغري معني مل يق: خليل

داري صدقة على مسجد معني يف غري ميني : وأما لو قال. داري صدقة أو وقف على زيد: ميني فيقضى به كقوله
بالوفاء بنذره لإلمجاع " فال يعصه"بشيء كسرقة أو زنا أو قتل  -سبحانه وتعاىل  -" ومن نذر أن يعصي اهللا"فقوالن

ليس من " وال شيء عليه: "الذي ذكره املصنف لفظ حديث، وأما قوله على حرمة ارتكاب املعاصي، وهذا
يلزمه : أن ناذر املعصية ال شيء عليه سوى اإلمث، وإمنا نص على ذلك للرد على أيب حنيفة يف قوله: واملعىن. احلديث

ن من قال يشكل على كالم املصنف أ: كفارة ميني لتمسكه مبا ورد يف بعض األحاديث اليت ضعفها غريهفإن قيل
علي حنر فالن، ولو قريبا أو حلف بنحر ولده وذكر مقام إبراهيم أي قصته مع ولده أو لفظ باهلدي أو نواه يلزمه 

أن هذه خرجت عن األصل، فهي كاملستثناة من نذر املعصية وبقي ما : اهلدي مع أن نذر ما ذكر معصية؟فاجلواب
باهلدي أو نواه أو ذكر قصة إبراهيم مع ولده دل ذلك على أنه مل  عداها على املنع، وبأن الناذر أو احلالف ملا لفظ

يقصد املعصية، وإمنا قصد القربة بنحر اهلدي، أال ترى أنه لو قصد بنحر فالن قتله حقيقة مل يلزمه شيء، كما ال 
املصنف حكم  علم من كالم" تنبيه " يلزم ناذر صوم يوم العيد أو تاليي عيد النحر إال ملن ترتب عليه نقص يف حج

نذر الطاعة واملعصية، ومل يعلم حكم نذر املكروه واملباح، ملا أن فيه خالفا بأن نذر كل واحد تابع حلكمه وباحلرمة 
فيهما، وهو قول األكثر، وليس من املكروه اجلاري يف نذره اخلالف نذر صوم رابع يوم النحر، ونذر اإلحرام باحلج 

الة أو صوم، فإن هذه املذكورات جيب الوفاء بنذرها؛ ألن كراهتها ال لذاهتا، قبل أشهره، ونذر ما يشق فعله من ص
خبالف نذر صالة ركعتني بعد الفراغ من صالة العصر أو بعد طلوع الفجر فإنه ال يلزم الوفاء بنذرمها، وإن كرها، 

جيب الوفاء به نذر يوم  لئال يتطرق الناذر بفعلهما إىل إيقاعهما يف وقت الطلوع أو الغروب، ومن املكروه الذي
  مكرر ككل مخيس، وأما

إن شفى اهللا مريضي أو إن زنيت أو قتلت فالنا فعلي صوم سنة ففي كراهته تردد وعلى كال القولني إذا : املعلق حنو
بة، فعل املعلق عليه يلزمه الوفاء به، ولو كان املعلق عليه حمرماوملا كان النذر ال يلزم الوفاء به منه إال ما كان قر

، "عتق عبد غريه"نذر " صدقة مال غريه أو"أي التزم من املكلفني " ومن نذر: "والتصدق مبال الغري ال قربة فيه قال
أي " ليس على ابن آدم نذر فيما ال ميلك: "، ولو ملكه عند عدم القصد خلرب"مل يلزمه شيء"ومل يقصد إن ملكه 

مل يعلم " تنبيه " دير إن ملكه للزمه إن ملكه التصدق به أو عتقهحني نذره، وأما لو قصد التصدق به أو عتقه على تق
ويف الشاذيل أنه مكروه، وحبث فيه . من كالم املصنف حكم اإلقدام على نذر التصدق مبال الغري أو عتق عبد الغري

مندوبوملا كان األجهوري وارتضى حرمته، ولعل هذا كله عند عدم التقييد مبلكه، وأما إن أراد إن ملكه فالظاهر أنه 
إن "من املكلفني " ومن قال: "النذر ينقسم إىل ميني وغري ميني بناء على أن القصد منه االمتناع من فعل أمر أو ال قال

من فعل : "بلسانه أو ينويه بقلبه وبني ذلك الشيء بقوله" فعلت نذر كذا، وكذا فعلي نذر كذا، وكذا لشيء يذكره
" حج أو عمرة أو صدقة شيء مساه"من تطوع " أو"أو زيارة رجل صاحل، ولو ميتا أو قراءة " الرب من صالة أو صوم



بفعل املعلق " يلزمه إن حنث"الذي نذره ومساه، وإن معينا استغرق مجيع ماله " فذلك"من ماله كدينار أو شاة مثال 
بأن اقتصر على صيغة " مينيمن غري "أي " لو نذره جمردا"ما مساه من صدقة أو غريها " كما يلزمه"عليه، ولو حمرما 

هللا علي صوم أو صوم شهر، أو هللا علي هذا الدينار أو التصدق هبذا الدينار على الفقراء، فاحلاصل أن : النذر كقوله
ال المتناع من أمر هذا ميني، وأما لو مل يقصد : النذر إن علق على أمر لقصد االمتناع منه كان ميينا لقول ابن عرفة

الناذر لشيء من صالة أو صوم بلفظ أو نية تارة يعني قدرا : األول " تنبيهات " أمر مل يكن ميينامنه االمتناع من 
فيلزم، وتارة يعني ما منه النذر أو الصدقة فيلزم أقل ما يطلق عليه اسم النوع املسمى من صدقة أو نذر، كصالة 

قة أقل ما يصدق عليه امسها، ولو ربع ركعتني عند تسمية الصالة، أو صوم يوم عند تسمية الصوم، وهكذا الصد
علي : وأما لو قال. إن فعلت كذا فعلي صدقة مايل فيلزمه ثلثه كما يأيت: درهم حيث مل يقل مايل، وأما لو قال

  .التصدق بداري أو غريها مما يسميه فإنه يلزمه، ولو مل يكن ميلك سوى الدار

لو نوى بقلبه شيئا أو تلفظ بغريه فاملعترب ما نواه بقلبه ال ما  وما مسى، وإن معينا أتى على اجلميع، وأما: قال خليل
وإن ختالفا فالعقد ويف احلج، وإمنا ينعقد بالنية، وإن : تلفظ به بلسانه كاملخالفة عند اإلحرام بصالة أو حجقال خليل

تها للمساكني، وليس من وله أن خيرج قيم: خالفها لفظه، وما قدمناه من أن من مسى دارا يلزمه إخراجها قال التتائي
قد قدمنا أن النذر سواء وقع على وجه اليمني بأن قصد منه االمتناع من أمر أو ال، وإن وجب : شراء الصدقةالثاين 

الوفاء به ال يقضى به، ولو كان عبدا معينا؛ ألنه ال وفاء إال مع النية، ومع القضاء ال نية، ومثل النذر يف عدم 
داري : وإن قال: ة أو حبس على املساكني أو على رجل بعينه يف ميني وحنث قال خليلداري صدق: القضاء لو قال

: قال يف املدونة. عبدي مرزوق حر: صدقة بيمني مطلقا أو بغريها، ومل يعني مل يقض عليه، وإمنا يقضي ببت معني حنو
ها اهللا من أعمال الرب فيؤمر ومن بت عتق عبد عتق عليه بالقضاء، ولو نذر عتقه مل يقض عليه؛ ألن هذه عدة جعل

إذا نذر حجا أو حلف به وحنث مل يلزمه املشي إال مع االستطاعة، : هبا، وال جيرب عليها، انظر التتائي وغريهالثالث 
وأما لو عجز عن التوجه حبيث ال يستطيع ال ماشيا، وال راكبا فإنه ال يلزمه شيء بنذره؛ ألنه يف تلك احلالة من نذر 

ألن املنذور ليس بأقوى من الفرض األصليوملا فرغ من حكم النذر املعني شرع يف حكم النذر املبهم  غري املندوب؛
املعدودة للرب، وال من الذوات اليت يتقرب " من األعمال"أي مل يعني شيئا " لنذره خمرجا"الناذر " وإن مل يسم: "بقوله

؛ ألن النذر املبهم عند مالك "فعليه كفارة ميني" فعله إن فعلت كذا فعلي نذر مث: هللا علي نذر أو قال: هبا بأن قال
حكمه حكم اليمني باهللا كفارة، ولغوا واستثناء، فمحل لزوم الكفارة به ما مل يستثن، وما مل يكن لغواقال 

لفظ النذر املبهم كاليمني باهللا يف االستثناء واللغو والغموس والكفارة، وإمنا يتخالفان يف أنه إذا كرر : األجهوري
النذر تكررت عليه الكفارة إال أن ينوي االحتاد خبالف اليمني باهللا، فقد مسع ابن القاسم يف احللف بعشرين نذرا 

وإن مل يسم أنه لو مسى لنذره خمرجا بأن عني ما نذره بلفظ أو نية فإنه يلزمه ما عينه : عشرين كفارة، ومفهوم قوله
  هللا علي نذر ال يكفره صيام، وال: إن قال: قال يف كتاب حممد "فرع. "كما تقدم؛ ألن ما هنا مفهوم ما سبق

علي نذر ال كفارة له فليستغفر اهللا : صدقة، وال غري ذلك فليستغفر اهللا ويكفر كفارة ميني، ومثل ذلك إذا قال
أو  شرب مخر"من " أو. "حيرم قتلها، ولو باالفتيات على اإلمام" وخيرج كفارة ميينومن نذر معصية من قتل نفس

كاملباح واملكروه مثال املباح علي نذر بيع " ما ليس بطاعة وال معصية"نذر فعل " أو"من كل مغيب للعقل " شبهه
فال شيء "هذه السلعة أو لبس هذا الثوب، ومثال املكروه نذر علي صالة ركعتني بعد الفجر أو بعد صالة العصر 

ندوبا وطاعة يف األصل، وإن كره لعارض فيدخل نذر يوم مكرر ملا قدمنا من أنه ال يلزم بالنذر إال ما كان م" عليه



أي يتوب ويتقرب إليه مبا قدر عليه، ولو " وليستغفر اهللا: "ورابع النحر، وهذا قد تقدم، وإمنا ذكره هنا ألجل قوله
وهو ظاهر  بصدقة بفلس، وظاهر إطالق املصنف رجوع االستغفار إىل كل ما ال يلزم الوفاء به حىت املباح واملكروه،

على حرمة نذرمها، وفسرنا االستغفار بالتوبة؛ ألن الفقهاء إذا أطلقته تريد به التوبة، والظاهر وجوهبا إن كان ما 
اقترفه معصية، وندهبا إن مل يكن كذلك وحررهوملا فرغ من بيان حكم من نذر معصية شرع يف بيان حكم من حلف 

مثل أن " ليفعلن معصية"أو بصفة من صفاته اليت تنعقد هبا اليمني  "باهللا"املكلف " وإن حلف: "على فعلها بقوله
. احمللوف عليه" يفعل ذلك"جيوز له أن " عن ميينه، وال"وجوبا " فليكفر"واهللا ألشربن اخلمر أو ألقتلن زيدا : يقول

العتق لوجب عليه  ومثل احللف باهللا احللف بالنذر املبهم، وأما لو كانت اليمني مما ال تكفر كاحللف بالطالق أو
: طالق الزوجة وعتق العبد لكن حبكم حاكم، بدليل أنه لو فعل املعلق عليه قبل احلكم عليه لرب، وإليه أشار بقوله

إن كانت ميينه مما تكفر، وال " أمث، وال كفارة عليه ليمينه"أي احمللوف عليه من أنواع املعاصي " وإن جترأ وفعله"
واحدة أي " وميثاقه يف ميني"أي بقاؤه " عهد اهللا"بشد الياء " ومن قال علي"علق عليهيلزمه طالق، وال عتق لفعل امل

؛ ألن "فعليه كفارتان"بفعل احمللوف على تركه " فحنث"يف احللف على شيء واحد ال فعلت كذا أو إن فعلت كذا 
فارة بتعدد الصيغ احمللوف هبا علي عهد اهللا ميني، وميثاقه ميني أخرى، وهذا الذي ذكره املصنف مبين على تعدد الك

سواء ترادف معناها كما هنا؛ ألن العهد وامليثاق يرجعان لكالم اهللا وإلزامه، وكالقرآن واملصحف والكتاب، أو 
اختلف كالعلم والقدرة، وهو خالف املشهور، واملعتمد يف املذهب خالف ما مشى عليه املصنف وأنه ال يلزمه إال 

  يمني بألفاظ خمتلفة املعاين أو جبميع األمساء والصفات، سواء قصد احلالفكفارة واحدة، ولو كانت ال

: بتعددها التأكيد أو اإلنشاء أو ال قصد له إال أن ينوي كفارات فتتعدد، وأشار خليل إىل ما تعدد فيه بقوله
دد فيه، وتكررت إن قصد تكرر احلنث أو كان العرف كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات، وسيأيت بقية ما تتع

يف ميني واحدة باملعىن الذي قدمناه من أن املراد وحدة احمللوف عليه عما لو تعدد احمللوف عليه بأن : واحترز بقوله
علي عهد اهللا ما أكلم زيدا، وعلي ميثاق أو عهد ال أكلم عمرا فيفعل اجلميع ويكلمهما فتتعدد : قال

غري كفارة "أي يف احللف على شيء واحد "  شيء واحداليمني فكررها يف"أي قوى " وليس على من وكد"الكفارة
واهللا مث واهللا مث واهللا ال أفعل كذا وفعله فإمنا عليه كفارة واحدة، ومقتضى كالمه أنه لو قصد : مثل أن يقول" واحدة

التأسيس أو ال قصد له تتعدد عليه الكفارة، وليس كذلك، بل املعتمد أنه ال تتعدد عليه، ولو قصد التأسيس 
وواهللا مث واهللا، وإن قصده : قال العالمة خليل بالعطف على ما فيه كفارة واحدة. واإلنشاء وأوىل إن مل يقصد شيئا

أي التأسيس وسواء كانت األميان يف جملس أو جمالس، والظهار مثل اليمني باهللا خبالف ألفاظ الطالق فإنه يتعدد 
وكان فسقا؛ ألن العصمة يشدد فيها أكثر من غريها، وألن  بتعددها إال أن ينوي التأكيد إذا كررها بغري عطف،

الطالق الثاين أو الثالث حيصل به ما ال حيصل مبا قبله، ومفهوم يف شيء واحد أنه لو تعدد احمللوف عليه لتعددت 
 إذا علمت ما ذكرنا ظهر لك أنه ال مفهوم لقول املصنف وكذا: األول " تنبيهان " الكفارة بتعدده كما قدمناه

: قد قدمنا أن النذر املبهم كاليمني باهللا إال يف تعدد الكفارة فيه عند تعدده خبالف اليمني باهللا، فإذا قال: اليمينالثاين 
علي نذر ونذر لزمه كفارتان إال أن ينوي االحتاد، وأما اليمني فال يلزم عند التعدد إال كفارة إال يف مسائل أشار 

رت إن قصد تكرر احلنث أو كان العرف كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات حبلفه وتكر: إليها العالمة خليل بقوله
على شيء واحد، وكرر اليمني ونوى إن فعله فعليه كفارات بعدد املقسم به فإن الكفارة تتعدد بتعدده، أو قال ال، 

ستعملها العوام وال علي شيء واحد، وكرر لفظ القسم أو حلف أن ال حينث، راجع شراح خليلثم شرع يف ألفاظ ت
أو كفرت " أشركت باهللا"من املسلمني " ومن قال: "عند قصدها االمتناع من أمر، وليست من ألفاظ اليمني بقوله



أي ال " إن فعل كذا"أو يكون عابد صنم أو يكون خنزيرا " نصراين"قال هو " أو"قاصدا نفسه " أو هو يهودي"باهللا 
؛ ألن الكفارة إمنا تكون يف األميان املنعقدة، وما ذكره مل ينعقد به "ستغفارغري اال"شيء " فال يلزمه"يفعل كذا وفعله 

  ميني، واملراد باالستغفار التوبة الرتكابه أمرا حمرما، ويطلب منه زيادة على التوبة

إن فعل كذا : التقرب بشيء من أنواع القربات كعتق أو صدقة أو صوم، وال يلزمه إعادة الشهادتني، ولو قال
مرتدا أو على غري ملة اإلسالم، أو يكون واقعا يف حق رسول اهللا، خبالف من حلف بنحو الالت والعزى مع يكون 

وإن قصد بكالعزى التعظيم فكفر فال بد من إتيانه بالشهادتني، وأما ما يقع من : قصد تعظيمها فإنه يكفرقال خليل
فاسقا ويفعله فالظاهر أنه يلزمه به الطالق الثالث؛ إن فعل كذا يكون داخال على أهله زانيا : بعض العوام من قوله

ما " تنبيه " ألنه إمنا يكون زانيا مبن كانت زوجة إذا كان طالقها ثالثا، وحرر املسألة فإن هذا حبث لبعض شيوخنا
أو أشرك باهللا أو هو يهودي : ذكره من عدم ارتداد املتكلم هبذا اللفظ يف اليمني يقتضي حبسب مفهومه أنه لو قال

نصراين من غري ميني يكون مرتدا يستتاب ثالثة أيام فإن تاب، وإال قتل، وهو كذلك؛ ألن هذه األلفاظ حيصل هبا 
من طعام أو " ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل اهللا له"االرتداد على هذا الوجه، راجع شراح خليل يف باب الردة

االستغفار إلمثه هبذه األلفاظ، وال حيرم عليه ما حرمه سوى " فال شيء عليه"من شراب أو لبس ثوب أو حنو ذلك 
قُلْ أََرأَْيُتْم َما أَنَْزلَ اللَُّه لَكُْم ِمْن {: وقد ذم اهللا فاعل ذلك بقوله -تعاىل  -على نفسه؛ ألن احملرم واحمللل إمنا هو اهللا 

ال {و : -تعاىل  -وقال ] ٥٩: يونس[} أَْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَ رِْزقٍ فََجَعلُْتْم ِمْنهُ َحَراماً َوَحالالً قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُْم
وإمنا نص املصنف على ذلك للرد على أيب حنيفة يف إجيابه الكفارة ]٨٧: املائدة[} ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم

التحرمي " إال: "ة، وكان حترميها ليس لغوا قالعلى قائل هذا اللفظ، وملا كان من مجلة ما أحل اهللا االستمتاع بالزوج
جعل لألزواج الطالق فتطلق  -تعاىل  -؛ ألن حترميها طالقها، واهللا "يف زوجته فإهنا حترم عليه"الواقع من املكلف 

، وال ينوي يف الدخول هبا خبالف غريها فيلزمه الثالث إال أن ينوي "إال بعد زوج"عليه بذلك ثالثا، وال حتل له 
ل، وأما حترمي األمة فكتحرمي الطعام والشراب ال يلزم بتحرميه إال االستغفار، إال أن يقصد بتحرمي األمة عتقها أق

: فتعتق عليه، وال حيل له وطؤها بعد ذلك إال بعقد نكاح برضاها وبصداق وشهود كاألجنبيةقال العالمة خليل
ألنه عليه الصالة والسالم كفر "زوم كفارة ميني يف األمة؛ وحترمي احلالل يف غري الزوجة واألمة لغو، وما يقال من ل

  .فمحمول على أنه عليه الصالة والسالم إمنا كفر حللفه باهللا أن ال يقرب أم ولده إبراهيم؛ ألنه حرمها" يف األمة

دل على عموم من قال أميان املسلمني تلزمه أو األميان تلزمه أو كل األميان تلزمه من كل لفظ ي: األوىل " تتمات " 
األميان أن ال يفعل كذا وحنث، فاملشهور أنه يلزمه مجيع األميان حىت صوم سنة إن اعتيد احللف به، ويلزمه يف 

وزيد يف األميان تلزمين صوم سنة إن اعتيد حلف به، وهذا إذا اقتصر على هذا : الزوجة الطالق الثالثقال خليل
: يلزمه يف الزوجة طلقة واحدة إال أن ينوي أكثرالثانية : طالق فقال املغريباللفظ، وأما لو قال األميان تلزمه وامرأته 

علي أشد ما أخذ أحد على أحد إن فعلت كذا وفعله فإنه يلزمه البتات يف الزوجة وعتق من ميلكه : لو قال شخص
الناس؛ ألن منهم من  يوم ميينه والتصدق بثلث ماله واحلج ماشيا، وكفارة ميني، وإمنا لزمه ما ذكر الختالف أحوال

يتوثق على غريه بالطالق، ومنهم من يتوثق على غريه باملشي، ومنهم من يتوثق على غريه بغري ذلك فاحتيط وألزم 
احلالف هبذا اللفظ مجيع األميان اليت اعتيد احللف هبا، إما للحالف، وهو قول ابن بشري، أو ألهل البلد، وهو قول 

ف احللف به ألحد كمشي ملسجد املدينة أو رباط أو اعتكاف أو تربية أيتام فال يلزم ابن عبد السالم، ال ما ال يعر
وينبغي اعتبار العادة يف الصوم وغريه، ومثله البن عبد السالم وابن فرحون واجلميع تابعون : قال خليل يف توضيحه



؛ لوجوب العمل بالعادة املتجددة إن من أفىت مبا يف الكتب حيث تغريت العادة فقد خالف اإلمجاع: للقرايف حىت قال
حيث تغريت يف سائر األحكام املبنية على العرف والعادة فيجب على املفيت السؤال عن عرف بلد احلالف، ويعمل 

وأما األحكام املنصوصة عن الشارع كتحرمي اخلمر والزنا وغري ذلك . بعرف بلده، ولو خالف املسطر يف الكتب
ارع، ولو خالفه العرف والعادة؛ ألهنا من العوائد الفاسدة، والعرف ال يعول عليه إال فال ينظر إال ملا ورد عن الش

لو قال شخص : الثالثة. فيما هو مبين على العرف فافهم فإهنا قاعدة عظيمة، راجع األجهوري يف شرح خليل
قصد كلما حل يل أنت طالق كلما حللت حرمت فهل حتل له بعد زوج أم ال؟يف جوابه تفصيل حمصله إن : لزوجته

العقد عليك فهو حرام مل يلزمه شيء؛ ألنه مبنزلة حترمي الطعام ومبنزلة قوله ألجنبية أنت حرام، ومل يقصد بعد 
نكاحها، وإن قصد كلما حللت وتزوجتك فأنت حرام فإهنا ال حتل له أبدا، وإن مل يقصد واحدا من هذين فالظاهر 

إىل بيت اهللا احلرام سواء " هديا"جعله " ما له صدقة أو"أي صري " جعل ومن"محله على الثاين لكثرة قصد الناس له
  وثلثه حني ميينه إال أن ينقص: حني ميينه قال خليل" أجزأه ثلثه"جعله على جهة النذر أو احللف وحنث 

بابة حني أن أبا ل: "فما بقي مبا يل يف كسبيل اهللا، وهو اجلهاد والرباط مبحل خيف، والدليل على ذلك خرب املوطإ
يا رسول اهللا أهجر دار قومي اليت أصبت الذنب فيها وأجاورك وأخنلع من مايل صدقة هللا، : تاب اهللا عليه قال

جيزئك من ذلك : فقوله عليه الصالة والسالم" جيزئك من ذلك الثلث: "ولرسوله؟ فقال له عليه الصالة والسالم
إلجزاء فرع شغل الذمة، وماله يشمل عرضه ودينه وقيمة كتابة الثلث يدل على أنه التزم الصدقة جبميع ماله؛ ألن ا

املكاتب، وليس منه أم الولد واملدبر، وإمنا يلزم ثلث ماله بعد أدائه ديونه ومهر زوجته، وإمنا الثلث حبني ميينه 
ع املال، لالحتراز عما لو حلف وعنده كثري، ومل حينث حىت نقص فاملعترب ثلث الباقي، فلو تأخر اإلخراج حىت ضا

: األول " تنبيهات " ولو مجيعه فال شيء عليه، ولو بتفريط على ما يف هبات املدونة خالفا لشارحها أيب احلسن
علي التصدق بالشيء الفالين كبيت أو سلعة أخرى فإنه يلزمه مجيعه، : مفهوم جعل ماله أنه لو مسى شيئا كما لو قال

علي التصدق مبايل إال : ن معينا أتى على اجلميع، ومثل ذلك إذا قالوما مسى، وإ: ولو استغرق مجيع ماهلقال خليل
كذا فإنه يلزمه مجيعه إال ما استثناه، ولو قل الفرق بني مايل يف سبيل اهللا، ومل يستثن يلزمه الثلث وبني من مسى يلزمه 

قال مايل، ومل يستثن شيئا مجيع ما مساه، إن من مسى مل يضيق على نفسه بل أبقى لنفسه شيئا، ولو ثياب ظهره، ومن 
أشعر : ضيق على نفسه؛ ألن لفظ مايل يستغرق مجيع ما ميلكه، ولو مل يعلم به فخفف عنه واكتفى منه بثلثهالثاين 

قول املصنف أجزأه أنه ال يقضى عليه بذلك، وإن وجب عليه اإلخراج ملا تقدم من أن النذر، ولو ملعني ال يقضى 
ذا كانت بيمني مطلقا أو بغريها على غري معني، وأما لو كانت بغري ميني، وملعني لقضى به، ومثله الصدقة أو احلبس إ

من التزم معروفا لزمه، فاهلبة وحنوها إذا كانت ملعني وبغري : هبا؛ ألنه التزام معروف، وقال اإلمام مالك رضي اهللا عنه
مجيع ما أستفيده صدقة : تفيده أبدا أو قاللو حلف بصدقة مجيع ما يس: ميني يقضى هبا كما قدمناه عن خلياللثالث 

للفقراء أو يف سبيل اهللا ال يلزمه شيء للحرج واملشقة، خبالف ما لو عني زمانا أو مكانا فيلزمه ثلث ما يكتسبه أو 
أو غريه من أقاربه أو أجنيب، " ومن حلف بنحر ولده"يستفيده يف هذا الزمان أو املكان يدفعه يف اجلهة اليت عينها

اخلليل أي قصته " مقام إبراهيم"احلالف أو الناذر أو نوى يف قلبه " فإن ذكر"أو نذر ذلك أو نذر حنر نفسه وحنث
  مع ولده يف التزامه

إن مل " مبكة"أو ينحر " يذبح"جيزئ ضحية " هديا"أي أخرج وجوبا " أهدى. "ذحبه وفداه باهلدي ال مقام الصالة
وإال ذكي يف مىن، ويستحب إخراج األعلى كبدنة، وإال فبقرة بقرينة يسق يف حج ويوقف به يف عرفة على ما مر، 



علم مما قررنا ال مفهوم لقوله ذكر مقام " تنبيه " لكن مع الكراهة حيث قدر على أعلى منها" وجيزئه شاة: "قوله
مه اهلدي إبراهيم بل مثله لو نوى أو ذكر موضع النحر كمكة أو مىن أو موضعا من مواضعها أو لفظ باهلدي فيلز

مفهوم ما " و. "يف القريب واألجنيب؛ ألن نية اهلدي أو ذكره قرينة على إرادة القربة، وال فرق بني النذر واحللف
، وال نواه، وال لفظ باهلدي، وال ذكر موضع الذبح أو مل يقصد القربة بل قصد قتل ولده "إن مل يذكر املقام"تقدم 

، وال كفارة، وإمنا عليه االستغفار والتوبة من ذلك، إال أن يكون من نذر من هدي" فال شيء عليه"أو مل يقصد شيئا 
وال يلزم يف مايل يف الكعبة أو باهبا أو كل ما أكتسبه أو : قال العالمة خليل. حنره أو حلف بنحره عبده فعليه هدي

باهلدي أو ينوه أو يذكر مقام هدي لغري مكة أو مال غري إن مل يرد إن ملكه أو على حنر فالن، ولو قريبا إن مل يلفظ 
، ومل ينو حجا، وال "باملشي إىل مكة"من املكلفني " ومن حلف"إبراهيم، فاألحب حينئذ بدنة كنذر اهلدي مث بقرة

إن فعلت كذا فعلي املشي إىل مكة أو البيت أو إىل جزء متصل به كاحلجر : عمرة، وال صالة، وال صياما بأن قال
هللا علي املشي إىل مكة أو إىل البيت، : ، ومثل احللف لو نذر بأن قال"حنث فعليه املشيف"وامللتزم والركن والباب 

نواه يف النذر واحللف فإن مل يكن له نية فإنه يلزمه املشي من موضع نذره، " من موضع"وكل من لزمه املشي ميشي 
منه إن كان مثل موضع فإن حنث مبوضع غري موضع احللف؛ فإنه يلزمه املشي " حلفه"ويف احللف من موضع 

احللف يف البعد، وإن كان دون موضع احللف، ولو يسريا رجع إىل موضع احللف، ومشى منه، إال أن يكون ممن ال 
يستطيع مشي مجيع الطريق فيمشي من موضعه ويهدي، وقولنا يف البعد إشارة إىل أن املراد املثلية يف املسافة ال يف 

ن مل يعني موضعا ملشيه املشي من املوضع املعتاد للحالفني، ولغريهم أو للحالفني الصعوبة والسهولة، ويتعني عليه إ
فقط، وإن اختلف طريق احلالفني يف القرب والبعد فيجوز املشي، ولو من القريبة حيث اعتيد املشي منها، فإن مل 

ن مل يعني شيئا من حج يكن للحالفني موضع معروف فيمشي من موضع نذره أو حلفهوإذا خرج احلالف أو الناذر فإ
  إن"أي جيعل مشيه " فليمش"أو عمرة 

؛ ألن املشي إىل مكة اعتيد لكل منهما، وألن املشي إليها يستلزم دخول احلرم، وال جيوز "شاء يف حج أو عمرة
لو  ألحد جماوزته من غري إحرام إال املصطفى عليه الصالة والسالم واملتردد عليها كاحلطاب والفكاه وغريمها، وأما

ومشى ملسجد : قال خليل عاطفا على ما يلزم. عني نذره حني حلفه حجا أو عمرة فإنه يلزمه اإلحرام بذلك املعني
ما ذكره املصنف من أن ناذر املشي أو احلالف به غرينا وشيئا خيري يف : األول " تنبيهات " مكة، ولو لصالة ولو نافلة

ه قريبا من مكة، وأما من كان حمله بعيدا حبيث ال يقصد مبشيه إال إحرامه حبج أو عمرة قيده اللخمي مبن كان حمل
: املصنف بني مبدأ املشي ومل يتعرض لغايته، وبينها خليل بقوله: احلج فهذا جيعل مشيه يف حج فقط ال عمرةالثاين 

حىت يفرغ  لتمام اإلفاضة وسعيها أي فيمشي لتمام طواف اإلفاضة إن جعل مشيه يف حج، وإن جعله يف عمرة ميشي
حلف باملشي أن من حلف أو نذر باملسري أو الذهاب ال يكون حكمه كذلك، أي : مفهوم قوله: من سعيهاالثالث 

ولغى على : ال يلزمه مشي إال أن ينوي حجا أو عمرة فيلزمه ما نواه، وله أن يركب إال أن ينوي ماشياقال خليل
تقييد مبكة، وال البيت إال أن يكون قصد أحد النسكني احلج املسري والذهاب والركوب ملكة، ومطلق املشي من غري 

املسري والذهاب كاملشي فلم لزم احلج أو العمرة يف " فإن قيل. "أو العمرة فيلزمه ذلك راكبا إال أن ينوي املشي
سري أو أن العرف اشتهر فيه استعمال لفظ املشي يف احلج أو العمرة خبالف لفظ حنو امل: فاجلواب. املشي دون غريه؟

قد قدمنا أن مثل تسمية مكة تسمية البيت أو جزء متصل به، وأما لو : الركوب، وأيضا السنة جاءت بذلكالرابع 
علي املشي إىل الصفا أو املروة أو عرفة فال يلزمه شيء إال أن ينوي أحد النسكني أو ينوي احلج عند قوله إىل : قال

شي ال جيوز له الركوب مع القدرة، ولو كانت عادته الركوب، وال كل من لزمه امل: عرفة فيلزمه ما نواهاخلامس 



وحبر اضطر له ال اعتيد على األرجح، : جيوز له أيضا ركوب البحر، ولو اعتيد لسفر احلج إال لضرورةقال خليل
  وصورة االضطرار أن ينذر املشي إىل

الف باملشي إىل مكة أو الناذر من بلده تكلم املصنف على احل: مكة واحلال أنه يف جزيرة يف البحر مثالالسادس 
وخرج من هبا وأتى بعمرة، فإذا : وسكت عما لو كان احلالف أو الناذر باملشي قاطنا مبكة، وأشار إليه خليل بقوله

هللا علي املشي إىل بيت اهللا أو إىل مكة، وهو ساكن هبا فإنه جيب عليه اخلروج إىل احلل، وحيرم بعمرة؛ ألن : قال
فليمش إن : جيب محل قوله: السابع. ر أو احلالف باملشي إىل مكة اإلتيان من غريها إليها وأول ذلك احللقصد الناذ

شاء يف حج أو عمرة على القول بأن حجة الصرورة واجبة على التراخي أو أن ما هنا حممول على غري الصرورة، 
فإن "مشيه يف عمرة، هذا ملخص كالم التحقيقوحينئذ فال معارضة بني ما هنا وبني قوله اآليت وعلى الصرورة جعل 

يف بقية " ركب"الناذر أو احلالف إىل مكة بعد خروجه معتقدا القدرة على مشي مجيع الطريق " عجز عن املشي
أحدمها أن يكون ركب : بشرطني" ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه"مرة " مث يرجع"املسافة وميضي على فعله 
اسك فقط، وهي أفعال احلج من حني خروجه من مكة إىل رجوعه من عرفة إىل مىن كثريا أو يكون ركب املن
إن قدر على املشي حني رجوعه وأشعر قوله ميشي : والشرط الثاين ما أشار إليه بقوله. والكثرة حبسب مسافته

أن ميشي اجلميع،  أماكن ركوبه أهنا معروفة له وأما لو مل يعلم أماكن ركوبه بل التبست عليه لوجب عليه يف رجوعه
أنه ال "من ألزمناه الرجوع أو غلب على ظنه " فإذا علم: "وال هدي عليه، وأشار إىل مفهوم قوله إن قدر بقوله

كما لو نذر املشي مع عجزه فإنه يركب ويهدي، " قعد وأهدى"على املشي إذا رجع سقط عنه الرجوع، و " يقدر
عليه يف مشيه، فإنه ال يكلف مشي ما يشق عليه ويركب، ولو كان  ومثل ذلك لو نوى أنه ال ميشي إال ما ال مشقة

على املشي يف رجوعه " ال يرجع ثانية، وإن قدر"بن أيب رباح الفقيه ال احملدث " وقال عطاء"شابا ويهدي وتربأ ذمته
ورجع  :عن املشي، وهذا خالف املعتمد واألول هو املعتمد، ولذا اقتصر عليه خليل حيث قال" وجيزئه اهلدي"

وأهدى إن ركب كثريا، وإذا رجع فإنه جيعل مشيه يف مثل املعني، وإن مل يكن عني شيئا ال بلفظ، وال نية فله 
مث يرجع ثانية وجوب الرجوع، ولو كان حمله بعيدا جدا كإفريقية، : فإن عجز إىل قوله: ظاهر قوله" تنبيه " املخالفة

نزله قريبا من مكة كاملصري، ومن قاربه ال من بعد جدا وليس كذلك بل حمل لزوم الرجوع ثانية إن كان م
كاإلفريقي، ومن يقاربه ممن بعد عن املصري فال يلزمه رجوع، وإمنا عليه اهلدي، كما ال يلزم من ركب قليال 

  كاإلفاضة أو كان العام معينا وركب مجيع الطريق فإنه

ر، خبالف لو عني العام وترك املشي فيه اختيارا فإنه يهدي، وال يرجع، وكذا لو فاته احلج يف العام الذي عينه لعذ
جعل "أي مل حيج حجة اإلسالم " صرورة"احلالف باملشي املبهم أو الناذر " وإذا كان. "يلزمه القضاء يف ثاين عام

لرباءة " من مكة بفرضه"وجوبا " وقصر أحرم باحلج"هلا " فإذا طاف وسعى"يويف هبا نذره " يف عمرة"املشي " ذلك
وعلى الصرورة جعله يف : ته من النذر بالتحلل من العمرة، وهذا بناء على وجوب احلج على الفورقال خليلذم

عمرة مث حيج من مكة على الفور، ومحلنا كالم املصنف على احلالف باملشي على جهة اإلهبام لالحتراز عما لو حلف 
ومفهوم صرورة أن غري الصرورة جيعل مشيه املبهم أو نذر شيئا معينا من حج أو عمرة فإنه جيعل مشيه فيما عينه، 

أشعر قوله جعله يف عمرة وبعد طوافه وسعيه وتقصريه حيرم حبج أنه ال حيرم " تنبيه " فيما شاء من حج أو عمرة
باحلج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا فإن فعل أجزأه عن النذر، وهل إجزاؤه عن نذره فقط مقيد بأن ال يكون 

ذره أو ميينه حجا بأن نذر عمرة أو مشيا مطلقا، وأما لو كان عني يف نذره أو ميينه حجا فال جيزئ عن عني يف ن



وإن حج ناويا نذره : واحد منهما، أو إجزاؤه عن النذر فقط غري مقيد يف ذلك تأويالن أشار إليهما خليل بقوله
ث جعل احلالف أو الناذر مشيه املبهم يف عمرة حي" و. "وفرضه قارنا أجزأ عن النذر، وهل إن مل ينذر حجا تأويالن

واحلالق . "أي صار متمتعا إلمتام عمرته يف أشهر احلج وحجه يف عامه ويلزمه اهلدي حيث كان آفاقيا" كان متمتعا"
استبقاء للشعث "الذي جعل مشيه يف عمرة " غري هذا أفضل من التقصري وإمنا يستحب له التقصري يف هذا"حق " يف

الواجب عليه اإلحرام به يف عامه؛ ألنه بتمام عمرته حيرم باحلج فيطلب منه بقاء شعثه حىت يتحلل منه " يف احلج
وغري الناذر أو احلالف املذكور األفضل يف حقه احلالق؛ ألنه ال  ١" احلاج أشعث أغرب: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم
من حلف : لف باملشي إىل مكة أو نذره، منهاتشتمل على مسائل متعلقة مبن ح" تتمة " يطلب منه بقاء الشعث

باملشي أو نذره ونوى الرجوع منها بغري إحرام ففي هذا خالف قيل يلزمه االستغفار فقط بناء على جواز دخول 
مكة بال إحرام، وهو ضعيف، واملشهور أنه يلزمه اإلحرام حبج أو عمرة إن مشى يف أشهر احلج أو بعمرة إن مشى 

من نوى عند نذره أو حلفه فعل خصوص الطواف فقيل إنه يلزمه ما نواه فقط بناء على : نهاوم. قبل أشهر احلج
  جواز دخوهلا بال إحرام، وأيضا

  ـــــــ
  .مل أقف عليه هبذا اللفظ ١

وأما لو نوى السعي بني . الطواف عبادة جيوز انفرادها، واملشهور خالف هذا، والواجب عليه اإلحرام بالعمرة
خاصة فينبين على ناذر طاعة ناقصة، فمن ألزم نذر الطاعة الناقصة يقول بلزوم اإلحرام بعمرة؛ ألن  الصفا واملروة

السعي ال يكون إال أثر طواف، ومقابله ال شيء عليهوملا فرغ من الكالم على احلالف أو النذر باملشي إىل مكة 
إىل "نذر املشي " ومن نذر مشيا إىل املدينة أو" :شرع يف الناذر أو احلالف باملشي إىل املدينة أو بيت املقدس بقوله

؛ ألن لزوم املشي إمنا جيب يف نذره إىل مكة، وظاهر كالم املصنف أنه يلزمه "راكبا"، ولو "بيت املقدس أتامها
وهل وإن كان ببعضها أو إال : اإلتيانولو كان حني النذر يف أحد املسجدين وهو أحد قولني أشار إليهما خليل بقوله

مبشيه أي سريه إليهما " إن نوى: "نه بأفضل خالف، مث بني شرط لزوم اإلتيان إىل املدينة أو بيت املقدس بقولهلكو
ويقوم مقام نية الصالة يف هذين املسجدين " مبسجديهما"، ولو نفال، ومثل الصالة الصوم واالعتكاف "الصالة"

و إيلياء إن مل ينو صالة مبسجديهما أو يسمهما ومشى للمدينة أ: قال خليل عاطفا على ما ال يلزم. تسميتهما
من هدي، وال غريه؛ لتركه " فال شيء عليه"بأن مل ينو الصالة، وما معها مبسجديهما، وال مسامها " ، وإال"فريكب 

حج أو اإلتيان إليهما يف تلك احلالة، ألن جمرد املشي ال قربة فيه، خبالف ناذره إىل مكة فإنه اشتهر يف اإلتيان إليها لل
ولزم املشي إىل مسجد مكة، ولو لصالة، واحلاصل أن ناذر املشي إىل مكة يلزمه، ولو مل : العمرة، ولذلك قال خليل

ينو صالة، وال صوما، وال غريمها وجيعله عند التعيني فيما عينه، وعند عدم التعيني يف حج أو عمرة، وأما ناذر املشي 
دينة أو إيلياء، وقد بني املصنف حكمه فيهماوشرع يف بيان حكمه يف غريمها إىل غريها ففيه تفصيل بني كونه إىل امل

يلزمه أن " فال"مسجد مكة واملدينة، وإيلياء " غري هذه الثالثة مساجد"ناذر املشي إىل أحد املساجد " وأما: "بقوله
أو يعتكف " وليصل. "صومفيها، وال العتكاف، وال ل" ماشيا، وال راكبا لصالة نذرها"من موضع نذره ال " يأتيها"

، وال يترك فعل ما نذره؛ ألنه طاعة ويسقط عنه السعي؛ ألنه ال قربة فيه إىل غري مكة، وظاهر "مبوضعه"أو يصم 
وليصل مبوضعه، ولو كان املوضع الذي نذر الصالة فيه قريبا ملوضعه، وهذا قول ومقابله حيكى اخلالف يف : قوله

يفعل ما نذره مبوضعه، وال يلزمه اإلتيان إىل غريه، ولو قرب جدا : إليه، وقيل يلزمه اإلتيان: القريب جدا، فقيل



قال . ومشي ملسجد، وإن العتكاف إال القريب جدا فقوالن: قال خليل بالعطف على ما يلغى. كاألميال اليسرية
  :شارحه

ما نذره فيه وإمنا يفعله مبوضع  أي إن من نذر املشي إىل مسجد غري الثالثة ولو العتكاف أو صالة فيه فإنه ال يلزمه
نذره إال القريب جدا ففيه قوالن باإلتيان إليه وعدمه ويفعل منذوره مبوضعه كالبعيدوالدليل على ما قال املصنف 

، وال ١" ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجدي هذا واملسجد احلرام واملسجد األقصى: "خرب مسلم وغريه
؛ ألنه عام خمصوص هبذه وخصت لزيادة الفضل هبا فال ٢" من نذر أن يطيع اهللا فليطعه": يشكل على املشهور خرب

ال منافاة بني ما ذكره املصنف من عدم لزوم املشي إىل غري املساجد الثالثة، وبني ما قالوه " تنبيه " يلحق هبا غريها
ميت يلزمه، ولو كان مبوضع بعيد عن من أن ناذر زيارة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم أو زيارة رجل صاحل حي أو 

الناذر، ولكن ال يلزمه املشي؛ لتوقف الوفاء بالنذر على السعي إليه، خبالف ناذر الصالة يف غري املساجد الثالثة 
ولكن وقع االختالف فيما بني مكة . حيصل له الثواب يف أي مسجد؛ ألنه مل يرد تفاضلها يف غري املساجد الثالثة

تفاق على أن بيت املقدس دوهنما يف الفضل، فالذي ذهب إليه مالك أن املدينة أفضل ووافقه على واملدينة بعد اال
واملدينة : إن مكة أفضلقال خليل: هذا أكثر أهل املدينة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأمحد يف أشهر الروايتني عنه
جد املنسوبة له صلى اهللا عليه وسلم أفضل، مث مكة أفضل من بيت املقدس، وبيت املقدس أفضل من مجيع املسا

كمسجد قباء ومسجد الفتح، ومسجد العيد، ومسجد ذي احلليفة وغريها، انظر التتائي واألجهوري يف شرحه على 
والتفضيل مبين على كثرة الثواب املترتب على العمل فيهما، واخلالف املذكور بني : قال ابن عبد السالم. خليل

ى صلى اهللا عليه وسلم لقيام اإلمجاع على أفضليته على سائر بقاع األرض والسموات األئمة يف غري قرب املصطف
وعلى الكعبة وعلى العرش كما نقله السبكي لضمه أجزاء املصطفى الذي هو أفضل اخللق على اإلطالق، ولعل 

ساجد على بعضها معىن فضل القرب على غريه أنه أعظم حرمة من غريه، ال ملا قاله ابن عبد السالم يف تفضيل امل
  فافهمـــــــ

 ٢"١١٨٩"أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، حديث : صحيح ١
، وأبو داود، حديث "٦٦٩٦"أخرجه البخاري، كتاب األميان والنذور، باب النذر يف الطاعة، حديث : صحيح

، وأمحد "٢١٢٦"، وابن ماجه، حديث "٣٨٠٦"والنسائي، حديث " ١٥٢٦"، والترمذي، حديث "٣٢٨٩"
  ".٤٢١٢١"، حديث "٦/٣٦"

باملثلثة مجع ثغر " مبوضع من الثغور"أي إقامة " ومن نذر رباطا: "وملا كان الرباط كاجلهاد يف الثواب يف اجلملة قال
الرباط قربة  ؛ ألن"أن يأتيه"أي الناذر " عليه"الرباط املذكور " فذلك"حمل اخلوف كدمياط وعسقالن، وإسكندرية 

إن كان ما : يلزم الوفاء بنذرها، وظاهره ولو نذر الرباط مبحل، وهو بثغر آخر، وليس كذلك بل فيه تفصيل حمصله
نذر الرباط فيه مساويا ملا هو به يف اخلوف أو أقل رابط مبحل نذره، وإن كان ما نذر الرباط فيه أشد خوفا انتقل 

كما " تنبيه " على ما هو دونه يف اخلوف، هكذا يفهم من كالم ابن عرفةإليه لفضل الرباط فيما كثر فيه اخلوف 
يلزم اإلتيان للثغر للرباط فيه، يلزم اإلتيان لنذر صوم أو صالة به، ولو كان حني النذر مبكة أو املدينة ال لنذر 

الزمة الصالة اعتكاف، ألن حمل الرباط ليس حمال لالعتكاف، وأيضا املرابطة تنايف االعتكاف؛ لقصره على م
  * * *والتالوة والذكر، خبالف نذره يف أحد املساجد الثالثة فيلزم كلزوم اإلتيان إليها للصالة والصوم هبا

  مت حبمد اهللا



  اجمللد الثالث
  باب يف أحكام النكاح

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :باب يف أحكام النكاح

  :شرع يف النكاح وتوابعه بقولهوملا انقضى الكالم على ما ذكر من مسائل النذر واليمني 
  ٣الرجعة"أحكام " و ٢الطالق"أحكام " و ١النكاح"أحكام " باب يف"

  ـــــــ
: واصطالحاً. وطئها أيضاً: نكح فالن امرأة ينكحها إذا تزوجها، ونكحها ينكحها: النكاح مصدر نكح، يقال ١

احلل : الطالق يف اللغة ٢"١٩/١٩٠"ملوسوعة ا. عقد يفيد ملك املتعة قصداً، بني رجل وامرأة من غري مانع شرعي
طلقت املرأة تطلق فهي طالق بدون : ورفع القيد، وهو اسم مصدره التطليق، ويستعمل استعمال املصدر، وأصله

ما جيوز معه : إذا بانت من زوجهاوينقسم الطالق إىل رجعي وبائن، فالطالق الرجعي هو" طالقة"هاٍء، وروي باهلاء 
هذا، والطالق البائن على . رفع قيد النكاح يف احلال: يف عدهتا من غري استئناف عقد، والبائن هوللزوج رد زوجته 

بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كربىفأما البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة البائنة الواحدة، وبالطلقتني : قسمني
لقاً، سواء كان أصل كل من الثالث بائنا أم رجعيا البائنتني، فإذا كان الطالق ثالثا، كانت البينونة به كربى مط

فإذا طلق الزوج زوجته رجعياً حل له العود إليها يف العدة بالرجعة، دون عقد جديد، فإذا مضت العدة . باالتفاق
ن فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتني جاز له العود إليها يف العدة وبعدها، ولك. عاد إليها بعقد جديد فقط

فإذا طلقها ثالثا كانت البينونة كربى، ومل حيل له العود إليها حىت تنقضي عدهتا . ليس بالرجعة، وإمنا بعقد جديد
وتتزوج من غريه، ويدخل هبا، مث تبني من مبوت أو فرقة، وتنقضي عدهتا، فإن حصل ذلك حل له العودة إليها بعقد 

ال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد حَتَّى تَْنِكحَ َزْوجاً غَيَْرُه فَإِنْ طَلَّقََها فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما فَإِنْ طَلَّقََها فَ{: جديد، وذلك لقوله سبحانه
انظر املوسوعة ]. ٢٣٠: البقرة[} أَنْ َيتََراَجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُِقيَما ُحدُوَد اللَِّه َوتِلَْك ُحُدودُ اللَِّه يَُبيُِّنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ

رجع عن سفره، وعن األمر يرجع رجعاً ورجوعاً ورجعي : الرجعة اسم مصدر رجع، يقال ٣"٣٠ - ٢٩/٥"
رجعته عن الشيء وإليه، : هو نقيض الذهاب، ويتعدى بنفسه يف اللغة الفصحى فيقال: ومرجعاً، قال ابن السكيت

ورجعت املرأة إىل ] ٨٣: التوبة[} اِئفٍَة ِمنُْهْمفَإِنْ َرجََعَك اللَُّه إِلَى طَ{: ورجعت الكالم وغريه إي رددته قال تعاىل
. أهلها مبوت زوجها أو بطالق، فهي راجعة، والرجعة بالفتح مبعىن الرجوع، والرجعة بعد الطالق بالفتح والكسر

تعددت تعريفات : ما جيوز معه للزوج رد زوجته يف عدهتا من غري استئناف عقدويف االصطالح: والطالق الرجعي
: وعرفها صاحب البدائع من احلنفية بأهنا. عرفها العيين بأهنا استدامة ملك النكاح: لرجعة على النحو اآليتالفقهاء ل

عود الزوجة املطلقة للعصمة من : وعرفها الدردير من املالكية بأهنا. استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال
رد املرأة إىل النكاح من طالق غري بائن يف العدة على : ولهبق" كما هنا"وعرفها الشربيين اخلطيب . غري جتديد عقد
إعادة مطلقة غري بائن إىل ما كانت عليه بغري عقدوقد ثبتت : وعرفها البهويت من احلنابلة بأهنا. وجه خمصوص

نَّ أََحقُّ َوُبُعولَُتُه{: أما الكتاب فقوله تعاىل -: مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة واإلمجاع، وفيما يلي بيان ذلك
َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ {: وقوله تعاىل] ٢٢٨: البقرة[} بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك إِنْ أََرادُوا إِْصالحاً

وأما السنة فقد ورد عن عمر ]. ٢٣١: البقرة[} بَِمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوال ُتْمِسكُوُهنَّ ضَِراراً ِلَتعَْتُدوا
ابن اخلطاب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طلق حفصة مث راجعها؛ فعن أنس أن النيب صلى اهللا عليه 



يا حممد، طلقت حفصة وهي صوامة قوامة، : وسلم طلق حفصة تطليقة، فأتاه جربيل عليه الصالة والسالم فقال
أمجع أهل العلم على أن احلر إذا طلق دون الثالث، والعبد دون : هاقال ابن املنذروهي زوجتك يف اجلنة؟ فراجع
  ".٢٢/١٠٤"املوسوعة . اثنني، أن هلما الرجعة يف العدة

 ٥الرضاع "أحكام " و ٤اخللع "أحكام " و ٣اللعان "أحكام " و ٢اإليالء "أحكام " و ١الظهار "أحكام " و
  ـــــــ"
تشبيه : أنت على كظهر أمي، وكان عند العرب ضرباً من الطالقويف االصطالح: هالظهار قول الرجل المرأت ١

املسلم زوجته أو جزءاً شائعاً منها مبحرم عليه على التأبيد كأمه وأخته، خبالف زوجة الغري، فإن حرمتها مؤقتة، 
وإن . ت علي كظهر أميأن: ويسمى الظهار بذلك ملا غلب على املظاهرين من التشبيه بظهر احملرم، كقوله لزوجته

وال تفريق بني الزوجني يف الظهار، ولكن حيرم به الوطء ودواعيه حىت . كان الظهار ليس خمصوصا بالتشبيه بالظهر
احللف، من آىل يؤيل : اإليالء يف اللغة ٢"٢٩/٥"املوسوعة . يكفر املظاهر، فإن كفر حلت له زوجته بالعقد األول

وقد حدد القرآن . حلف الزوج على ترك قرب زوجته مدة خمصوصة: صطالحويف اال. إيالء، جيمع على أاليا
فإذا نقضت ] ٢٢٦: البقرة[} لِلَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمْن نَِساِئهِْم َترَبُُّص أَْرَبَعِة أَْشهُرٍ{: الكرمي ذلك بأربعة أشهر يف قوله تعاىل

ية، واستحقت الطالق منه عند املالكية والشافعية األشهر األربعة بغري قرب منه هلا طلقت منه بطلقة بائنة عند احلنف
واحلنابلة، حيث ترفعه الزوجة للقاضي ليخريه بني القرب والفراق، فإن قرهبا احنل اإليالء، وإن رفض فرق القاضي 

اللعان مصدر العن، وفعله الثالثي لعن مأخوذ من اللعن، وهو الطرد واإلبعاد  ٣"٢٩/٥"املوسوعة . بينهما بطلقة
إذا قذف الرجل امرأته أو رماها : واملالعنة بني الزوجني. الطرد واإلبعاد من اهللا، ومن اخللق السب: خلري، وقيلمن ا

شهادات جتري بني الزوجني مؤكدة باألميان مقرونة باللعن من جانب : وعرفه احلنفية واحلنابلة بأنه. برجل أنه زىن هبا
حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي : ية بأنهوعرفه املالك. الزوج وبالغضب من جانب الزوجة

كلمات : وعرفه الشافعية بأنه. محلها منه، وحلفها على تكذيبه أربعاً من كل منهما بصيغة أشهد اهللا حبكم حاكم
، ٣٥/٢٣٦"املوسوعة . معلومة جعلت حجة للمضطر إىل قذف من لطخ فراشه واحلق العار به أو على نفي ولد

عند الفقهاء " بالضم"وأما اخللع . اسم من اخللع" بالضم"لغة هو النزع والتجريد، واخللع " بالفتح"لع اخل ٤"٢٣٧
أخذ مال : فقد عرفوه بألفاظ خمتلفة تبعا الختالف مذاهبهم يف كونه طالقاً أو فسخاً، فاحلنفية يعرفونه بأنه عبارة عن

فرقة بعوضٍ مقصود جلهة الزوج بلفظ : مهور يف اجلملة هومن املرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ اخللعوتعريفه عند اجل
مصدر رضع أمه يرضعها : يف اللغة -بكسر الراء وفتحها  -الرضاع  ٥"١٩/٢٤٣"املوسوعة . طالق أو خلع

وأرضعت ولدها فهي مرضع . بالكسر والفتح رضعاً ورضاعاً ورضاعة أي امتص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه
اسم لوصول لنب امرأة أو ما حصل من لبنها يف جوف طفل بشروط : رضاعة يف الشرعوال. ومرضعة، وهو رضيع

واختلفوا يف من جيب . تأتيوال خالف بني الفقهاء يف أنه جيب إرضاع الطفل ما دام يف حاجة إليه، ويف سن الرضاع
ع، وليس للزوج جيب على األب استرضاع ولده، وال جيب على األم اإلرضا: فقال الشافعية واحلنابلة. عليه

إجبارها عليه، دنيئة كانت أم شريفة، يف عصمة األب كانت أم بائنة منه، إال إذا تعنيت بأن مل جيد األب من ترضع 
: له غريها، أو مل يقبل الطفل ثدي غريها، أو مل يكن لألب وال للطفل مال، فيجب عليها حينئذً، ولكن الشافعة قالوا

؛ ألن الطفل ال يستغين -واللبأ ما ينزل بعد الوالدة من اللنب -وإن وجد غريها  جيب على األم إرضاع الطفل اللبأ
جيب على األم ديانة ال قضاءواستدل اجلمهور : وقال احلنفية. عنه غالباً، ويرجع يف معرفة مدة بقائه ألهل اخلربة



وإن اختلفا ]. ٦: الطالق[} لَُه أُْخَرىَوإِنْ َتَعاَسرُْتْم فََستُْرِضُع {: على وجوب االسترضاع على األب بقوله تعاىل
  ".٢٢/٢٣٨"املوسوعة . فقد تعاسرا

فهي مثانية أبواب مجعها يف ترمجة اختصارا وذكرها مفصلة، وحنن نبني حقيقة كل واحد يف حمله اللغوية والعرفية على 
خل فيها، ونكحت نكح النوم العني مبعىن د: حقيقة النكاح يف اللغة الدخول إذ يقال: حسب ما ذكره فنقول

احلصى أخفاف اإلبل دخل فيها، والبذر األرض وغري ذلك، ويطلق يف اللغة على العقد جمازا لعالقة السببية 
واملسببية وعلى الوطء حقيقة، ويف الشرع على العكس فإطالقه فيه على الوطء من باب اجملاز، وعلى العقد من 

ى جمرد متعة التلذذ بآدمية غري موجب قيمتها ببينة قبله، غري عامل النكاح عقد عل: باب احلقيقة، ولذا قال ابن عرفة
عاقدها حرمتها إن حرمت بالكتاب على املشهور أو اإلمجاع على اآلخر، فيخرج بغري موجب قيمتها عقد حتليل 

تها العقد والطارئني ألنه ببينة صدقا فيها، وخيرج بغري عامل عاقدها حرم ١األمة إن وقع ببينة، ويدخل نكاح اخلصي
على من حترم على العاقد مع علمه، فإن كانت احلرمة بالكتاب فاملشهور أنه من الزنا ومقابله من النكاح الفاسد، 

وإن كان احلرمة باإلمجاع فاملشهور أنه من النكاح الفاسد ومقابله من الزنا، واحلرمة بالكتاب كاألم دنية فإن 
" بآدمية: "م األم كما قاله أبو احلسن يف شرح الرسالةوقول ابن عرفةحرمتها بنص الكتاب، واحملرمة باإلمجاع كأ

ال أرى : يقتضي عدم صحة نكاح اجلنية وليس كذلك، فقد سئل اإلمام مالك رضي اهللا عنه عن نكاح اجلن فقال
بأس به بأسا يف الدين، ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة فتدعي أنه من زوجها اجلين فيكثر الفساد، فقوله ال 

يقتضي اجلواز، والتعليل يقتضي املنع وهو منتف يف العكس، ومل يبني املصنف حكمه األصلي وهو الندب لقوله 
، "أباهي بدل مكاثر"ويف رواية  ٢"تناكحوا تناسلوا فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة: "صلى اهللا عليه وسلم

  ندبه إن رجى النسل أو كانتوعد منها النكاح وحمل  ٣"أربع من سنن املرسلني: "وحلديث
  ـــــــ

فعيل مبعىن مفعول، واجلمع . سل اخلصيني، وخصيت الفرس أخصية، قطعت ذكره فهو خمصي وخصي: اخلصاء ١
البيضة من أعضاء التناسل، ومها خصيتانويف االصطالح أطلق الفقهاء على أخذ : واخلصية. خصية وخصيان

، حديث "٦/١٧٣"أخرجه عبد الرزاق : ضعيف ٢"١٩/١١٩"ة انظر املوسوع. اخلصيتني دون الذكر أو معه
: ضعيف ٣"٢٤٨٤: ضعيف اجلامع" "تناكحوا تكاثروا فإين أباهي بكم األمم يوم القيامة: "بلفظ" ١٠٣٩١"

، "٥/٤٢١"، وأمحد "١٠٨٠"ما جاء يف فضل التزويج واحلث عليه حديث : أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب
، "١/١٠٣"، وعبيد بن محيد يف مسنده "٤٠٨٥"، حديث "٤/١٨٤"ين يف الكبري ، والطربا"٢٣٦٢٨"حديث 
  ".٧٦٠: ضعيف اجلامع"، وضعفه األلباين "٢٢٠"حديث 

نفسه تشتاق النكاح دون خشية زنا بتركه، وقد يعرض له الوجوب املضيق وذلك إذا خشي على نفسه العنت وال 
لصوم أو التسري فالواجب واحد منهما ولكن الزواج أفضل ملا يدفع عنه صوم وال تسر، وأما لو كان يندفع عنه با

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع : "يف احلديث
فقدم النكاح على الصوم، والسراري تنتقل طباعهن للولد، ويباح يف حق من ال  ١" فعليه بالصوم فإنه له وجاء

النسل وال متيل نفسه إليه وال يقطعه عن فعل خري، ويكره يف حق من يقطعه عن فعل العبادة غري الواجبة،  يرجو
وحيرم يف حق من ال خيشى بتركه زنا وال قدرة له على نفقة الزوجة أو على الوطء أو ينفق عليها من احلرام، واملرأة 

ا اجلماع، والوجاء بكسر الواو واملد املراد به هنا كسر كالرجل إال يف التسري، والباءة باملد واهلاء معناها هن



فانية وهي تكثري النسل، وباقية هي احلرص : الشهوةوله فوائد أعظمها دفع غوائل الشهوة ويليها أنه سبب حلياتني
خروية اليت على الدار اآلخرة ألنه ينبه على لذة اآلخرة، ألنه إذا ذاق لذته يسرع إىل فعل اخلري املوصل إىل اللذة األ

هي أعظم وال سيما النظر إىل وجهه الكرمي، ويليها تنفيذ ما أراده اهللا تعاىل وأحبه من بقاء النوع اإلنساين إىل يوم 
احلديث ويليها بقاء الذكر ورفع  ٢"تناكحوا تناسلوا: "القيامة، وامتثال أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم بقوله

الويل واحملل والصيغة والصداق : د انقطاع عمل أبيه مبوته وله أركان أربعالدرجات بسبب دعاء الولد الصاحل بع
وركنه ويل وصداق وحمل وصيغة، وقدم الكالم على الويل اهتماما : املفروض ولو حكما، وأشار إليهما خليل بقوله

إال "هللا عن اجلميع صحيح عند األئمة سوى أيب حنيفة رضي ا" وال نكاح: "به ملخالفة بعض األئمة يف اعتباره بقوله
من له على املرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة : وهو كما قال ابن عرفة" ويل"مباشرة " بـ

  اإلسالم إذا كانت الزوجة مسلمة وأن يكون حالال ألن اإلحرام من أحد الثالثة: أو ذو إسالم وشروطه ستة
  ـــــــ

، حديث ...قول النيب صلى اهللا عليه وسلم من استطاع: لنكاح، بابأخرجه البخاري، كتاب ا: صحيح ١
، "١٤٠٠"استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجده، حديث : كتاب النكاح، باب: ، مسلم"٥٠٦٥"

، حديث "٦/١٧٣"أخرجه عبد الرزاق : ضعيف ٢"٤٠٢٣"، حديث "١/٤٢٤"، وأمحد "٢٢٤٢"والنسائي 
  ".١"، وتقدم خترجيه برقم "٢٤٨٤: ضعيف اجلامع"وضعفه األلباين ..." واتناكحوا تكاثر: "بلفظ" ١٠٣٩١"

مينع صحة العقد، والذكورة فال يصح عقد األنثى ولو على ابنتها أو أمتها، واحلرية فال يزوج الرقيق ابنته أو أمته، 
يف ويل املرأة، وأما العدالة والبلوغ فال يزوج الصيب أخته أو أمته، والعقل فال يزوج اجملنون ابنته، فهذه ستة شروط 

فهي شرط كمال فيستحب وجودها كما يستحب كونه رشيدا، فيعقد السفيه ذو الرأي على ابنته ويستحب له 
استئذان وليه، فإن عقد من غري استئذان مل يفسخ عقده، خبالف ضعيف الرأي يعقد لنحو ابنته فإنه يفسخ عقده، 

تلك الشروط يف أثناء الباب، وأما وكيل الزوج يف العقد فال يشترط فيه  وسيأيت يف كالم املصنف اإلشارة إىل بعض
وصح توكيل زوج اجلميع، والدليل على ركنية الويل الكتاب والسنة : إال التمييز وعدم اإلحرامقال خليل
ي األولياء عن ووجه االستدالل من اآلية هن] ٢٣٢: البقرة[} فَال تَْعُضلُوُهنَّ{: واإلمجاع، أما الكتاب فقوله تعاىل

العضل، ألنه لو كان عقد املرأة على نفسها جائزا مل يكن الويل عاضال بامتناعه من العقد عليها ألهنا تعقد على 
ال تزوج املرأة املرأة وال املرأة نفسها فإن الزانية هي اليت تزوج : "نفسها وال تبايل مبنع الويل، وأما السنة فخرب

تزوج : قاله ثالثاوقال أبو حنيفة ٢" نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطلأميا امرأة : "وخرب ١" نفسها
نفسها قياسا على بيعها وشرائها، وحتمل األحاديث املتقدمة على حنو الصغرية، فإن وقع النكاح عندنا بغري ويل فسخ 

ال نكاح " و"وإال فصداق املثل  ولو ولدت األوالد، وهل بطالق أو ال قوالن، وهلا بالدخول املسمى إن كان حالال
مسي ولو حكما واملضر إمنا هو الدخول على إسقاط الصداق فإنه يقتضي فسخ العقد قبل الدخول " صداق"إال ب 

وإن ثبت بعده بصداق املثل، وإمنا قلنا ولو حكما ليدخل نكاح التفويض وهو عقد بال ذكر مهر فإنه صحيح لكن 
] ٤: النساء[} َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً{: لدليل على ركنيته قوله تعاىلال يدخل حىت يسمي هلا صداقا، وا

  :واألحاديث يف ذلك كثرية، وسيأيت بيان حقيقته وقدره
  ـــــــ

ال نكاح إال بويل، حديث : كتاب النكاح، باب: أخرجه ابن ماجه ابن ماجه" فإن الزانية: "دون مجلة: صحيح ١
، حديث "٣/٢٢٧"، والدار قطين يف السنن "١٣٤١٠"حديث " ٧/١١٠"هقي يف الكربى ، والبيب"١٨٨٢"



 ٢"٦٢١٤: ضعيف اجلامع"ضعيفة، " فإن الزانية: "، ومجلة"٧٢٩٨: صحيح اجلامع"، وصححه األلباين "٢٥"
، وابن "١١٠٢"، والترمذي، حديث "٢٠٨٣"يف الويل، حديث : أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب: صحيح
  ".٢٧٠٩: صحيح اجلامع"، وصححه األلباين "٢٥٣٦٥"، حديث "٦/١٦٦"، وأمحد "١٨٧٩"ه، حديث ماج

بالبناء للمجهول ونائب " فإن مل يشهدا"ويستحب إشهادمها عند العقد " شاهدي عدل"ال نكاح إال بشهادة " و"
أي الزوج " هبا حىت يشهد"ي أي حيرم عليه أن خيتل" العقد فال ينب"حضرة " يف"الفاعل األلف ضمري الزوج والويل 

فإن مل يشهدا بضمري الزوج والويل، : وهذه النسخة مناسبة لقوله فال ينب، ونسخة يشهدا بألف االثنني مناسبة لقوله
فإن وجدا رجلني عدلني بعد العقد وأشهدامها على وقوع العقد كفى يف الوجوب، وكذا إن لقي كل واحد بانفراده 

و أشهد أحدمها شاهدين مث لقيهما اآلخر وحده وأشهدمها فإنه ال يكفي، ألنه ال بد من شاهدين وأشهدمها، خبالف ل
أربعة عند التفرق وهذا بالنسبة للبكر، وأما لو عقد على ثيب من غري شهود وأشهدا متفرقني فال بد من ستة 

أي التفرق، راجع شاهدين على الزوج وشاهدين على الويل وشاهدين على الزوجة، وهذه تسمى شهادة اإلبداد 
قال . األجهوري، واحلاصل أن أصل اإلشهاد واجبوأما حضورمها عند العقد فمستحب، وأما عند الدخول فواجب

وإشهاد عدلني غري الويل بعقده وفسخ إن دخال باله، وألحد إن فشا ولو علم كل : خليل بالعطف على املندوب
د الدخول وتكون بائنة حلرمة الوطء، ويقوم مقام الفشو واحد حبرمة الدخول بال إشهاد، والفسخ بطلقة ولو بع
وضرب الدف والدخان، وشرط الشاهد يف النكاح أن  ١شهادة واحد بالعقد أو البناء، وحيصل الفشو بالوليمة

يكون غري ويل للمرأة، فال يصح شهادة وليها الهتامه بالستر عليها، كما ال يقبل قوله أهنا أذنت يف عقد نكاحها 
ه على تصحح فعل نفسه، واملراد مطلق ويل ال خصوص املباشر لعقد نكاحها، وشرطه أيضا العدالة وقت حتمل الهتام

شهادته، وإن كانت العدالة ال تشترط يف غري النكاح إال وقت األداء، فإن مل توجد العدول وقت العقد أو الدخول 
ل والصيغة، أما احملل فهو الزوج والزوجة اخلاليان بقي من األركان احمل" تتمة"استكثر الشهود كالثالثني واألربعني

من املوانع الشرعية كاإلحرام واملرض والعدة بالنسبة للمرأة والصيغة وهي كل ما يدل على الرضا من الزوج 
والويل أو من وكيلهما، كأنكحت وزوجت أو وهبت أو تصدقت أو منحت أو أعطيت من ذكر الصداق، ويدخل 

  إلشارة ولو من اجلانبني يف حق األخرسيف الدال الكتابة وا
  ـــــــ

هي اسم لكل دعوة طعام لسرور حادث، فتكون على هذا النوع مرادف : وهي طعام العرس، وقيل: الوليمة ١
واألعراف . وقد جرت العادة جبعل الوليمة قبل الدخول بزمن يسري. للدعوة، إال أن استعماهلا يف طعام العرس أكثر

  ".٢٠/٣٣٤"وسوعة امل. ختتلف يف ذلك

إذا كان يتوىل الطرفينوأما من الناطق فتكفي من أحدمها إن وقع يف املبتدئ لفظ اإلنكاح أو التزويج، سواء كانت 
اإلشارة من الزوج أو الويل، وأما لو كان املبتدئ إمنا ابتدأ بلفظ حنو اهلبة والصدقة مع ذكر الصداق فإمنا تكفي 

وهو أن يكون املبتدئ بلفظ حنو اهلبة الزوج فال تكفي اإلشارة من الويل، اإلشارة من الزوج، خبالف عكسه 
والضابط أن املبتدئ إن نطق باإلنكاح أو الزواج صحت اإلشارة من غريه زوجا أو وليا إن نطق املبتدئ بنحو اهلبة 

م من كالم احلطاب، أو الصدقة ففيه تفصيل بين على كون املبتدئ الويل، فال تكفي اإلشارة من الزوج على ما يفه
قال مجيعه األجهوري يف . واملفهوم من كالم ابن عبد السالم على ابن احلاجب أن تكفي اإلشارة من الزوج أيضا

: شرح خليل، ويفهم من كالمه أنه لو كان املبتدئ بنحو اهلبة الزوج ال تكفي اإلشارة من الويل من غري خالفوقوله



العاجز فيجوز اإلشارة منه ولو من اجلانبني، يقضي أن القادر ال جتوز اإلشارة وهذا يف حق القادر على النطق، وأما 
منه من اجلانبني وحرر املسألة، وال بد من الفورية بني اإلجياب والقبول، فال جيوز الفصل بينهما بغري اخلطبة 

صول اإلجياب والقبول، ولو ليسارهتما، خبالف الترتيب بني اإلجياب والقبول فإنه ال يشترط، ويلزم النكاح مبجرد ح
ال أرضى أنا كنت هازال ألن هزل النكاح جد ولو قامت قرينة على إرادة اهلزل من : قال األول بعد رضا اآلخر

اجلانبني خبالف البيع، ووجه الفرق جريان العادة مبساومة السلع جملرد اختبار مثنها، ومثل النكاح الطالق والرجعة 
مل أرد النكاح : شرح األجهوري على خليلووقع التوقف يف جواز وطء الزوج بعد قولهوالعتق على املعتمد، راجع 

وإمنا كنت هازال، وظهر لنا جوازه فيما بينه وبني اهللا، وذلك ألن الشرع رتب صحة النكاح على وجوب الصيغة 
وما قدمناه من  الصرحية وقد وجدت، وسلم لنا شيوخنا هذا االستظهار حني صدر البحث بيننا وبينهم يف ذلك،

إن مت فقد زوجت ابنيت : اشتراط الفورية بني اإلجياب والقبول يستثىن منه مسألة وهي أن يقول الشخص يف مرضه
إن مت فقد زوجت ابنيت مبرض، وهل إن قيل بقرب موته تأويالن، : فالنة من فالن املشار إليها بقول خليل وصح

قصر، وخروجها عن األصل باإلمجاع، فال يقاس عليها السيد  فنص أصبغ على جوازها سواء طال زمان املرض أو
إن مت من مرضي فقد زوجت أميت من فالن، وإمنا أطلنا يف ذلك لكثرة وقوع النكاح، وما : يقول يف مرضه ألمته

  .كان ذلك ينبغي اإلحاطة بعلم أحكامه لشدة احلاجة إليها

من خالص الذهب وهو وزن " وأقل الصداق ربع دينار" :مث شرع يف الكالم عن ثاين األركان وهو الصداق بقوله
مثان عشرة حبة من متوسط الشعري أو ثالثة دراهم، وأما أكثره فال حد له، والصداق بفتح الصاد وكسرها مشتق 

والطول والنحلة، ومل أر حده البن عرفة وال  ١من الصدق ألن وجوده يدل على صدق الزوجني، ويقال له املهر
ميكن تعريفه بأنه متمول ميلك حتقيقا أو تقديرا حملققة األنوثة ممن : الصداق كالثمن، وأقول: ل خليلغريه، وإمناقا

متمول جنس يشمل الذوات واملنافع، وخيرج به ما ليس كذلك كالقصاص : جيوز نكاحها عند إرادة نكاحها، فقولنا
ميلك حتقيقا أو تقديرا يدخل : صداقاوقولناوالقراءة والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فال يصح شيء منها 

حملققة : حنو هبة أبيها لفالن أو عتقه عنه أو عنها، ألن الشارع يقدر دخوله يف ملكتها قبل هبته أو قبل عتقه، وقولنا
وز ليشمل اجلنية فإنه جي" ممن جيوز نكاحها دون آدمية: "األنوثة إلخراج األنثى املشكل ألنه ال ينكح وال ينكحوقولنا

ال بأس به يف الدين، واعتمد مالك رضي اهللا عنه يف كون أقله ربع : نكاحها لظاهر قول مالك يف جواب سائله عنه
دينار على أنه عوض قياسا على إباحة القطع يف السرقة، فلو وقع العقد على أقل من أقله فسد إن مل يتمه، ويفسخ 

  ال فساد، وإن دخل قبلإن أراد الدخول قبل إمتامه، فإن أمته قبل الدخول ف
  ـــــــ

مهرت : يقال. ما يدفعه الزوج إىل زوجته بعقد الزواج؛ واجلمع مهور ومهورة: صداق املرأة؛ وهو: املهر يف اللغة ١
والثالثي لغة بين متيم وهي أكثر استعماالوأما يف االصطالح : كذلك -باأللف  -أعطتها املهر؛ وأمهرهتا : املرأة مهراً

املهر، والصداق، : وللمهر تسعة أمساء. هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً: افعية فقالوافقد عرفه الش
َوأُِحلَّ {: والصدقة، والنحلة، والفريضة، واألجر، والعالئق، والعقر، واحلباءواملهر واجب يف كل نكاح لقوله تعاىل

فقد قيد اإلحالل به؛ إال أن ذكر املهر يف العقد ليس شرطا ] ٢٤: النساء[} ْملَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُمْ أَنْ َتْبَتغُوا بِأَمَْواِلكُ
لَا جَُناَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما {: لصحة النكاح فيجوز إخالء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعاىل

حكم بصحة الطالق مع عدم التسمية؛ وال يكون الطالق إال ] ٢٣٦: بقرةال[} لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَْو َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَرِيضَةً
وروي أن ابن مسعود رضي اهللا عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقا ومل يدخل . يف النكاح الصحيح



م معقل هلا مثل صداق نسائها ال وكس وال شطط وعليها العدة وهلا املرياث؛ فقا: هبا حىت مات؛ فقال ابن مسعود
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت؛ وألن : بن سنان األشجعي فقال

وصرح الشافعية واحلنابلة بأنه . القصد من النكاح الواصلة واالستماع دون الصداق فصح من غري ذكره كالنفقة
املوسوعة . مل خيل نكاحاً عنه؛ وألنه أدفع للخصومةيستحب تسمية املهر للنكاح؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم 

"٣٩/١٥١."  

إمتامه ثبت النكاح ولزمه إمتام الربع دينار، وكان القياس لزوم صداق املثل بالدخول، فخرجت هذه من القاعدة يف 
املصنف، الفاسد لصداقه، ومن باب أوىل يف الفساد لو عقد على إسقاطه فإنه يفسخ قبل الدخول كما يأيت يف كالم 

ويثبت بعده بصداق املثل، وكذلك لو وقع مبا ال يقبل شرعا كخمر أو خنزير أو جلد أو جلد أضحية، فإنه وإن 
صح متلكه ال يقبل النقل بالبيع، والصداق كالثمن يف اجلملة وإن أجازوا فيه الغرر اخلفيف، كأن يتزوجها على 

، ولو مل يوصف هلا ذلك عند العقد، وهلا الوسط من شورهتا أو على صداق مثلها أو على عدد من إبل أو بقر
مشورة مثلها يف احلاضرة أو يف املصر، واملراد بشورهتا جهازها ومتاع بيتها، وهلا الوسط من اإلبل أو البقر باعتبار 

 رغبة الزوج فيها، ألن صداق املثل ما يرغب به الزوج يف الزوجة باعتبار دينها ومجاهلا وحسبها وبلدها، وبني
املصنف أقل الصداق ومل يبني أكثره إشارة إىل أنه ال حد ألكثره باإلمجاع، ولكن كره مالك رضي اهللا عنه اإلفراط 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يف كثرة الصداق ملا رواه ابن حبان من حديث عائشة رضي اهللا عنها قال
وأنا أقول عندي ومن شؤمها تعسري أمرها وكثرة : قال عروة ١" من مين املرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها"

: صداقهاوملا كان الويل يتنوع إىل جمرب وغري جمرب بل يتوقف على مشورة املرأة وإجازهتا شرع يف ذلك بقوله
ا قهرا عليها، واملراد هبا اليت مل تذهب عذرهتا ملقابلتها بالثيب ويقال هل" إنكاح ابنته البكر"الذي ال ويل له " ولألب"

وجرب : وبغري رضاهاقال خليل" بغري إذهنا"وصارت عانسا على املشهور " وإن بلغت"العذراء إن مل تبلغ اتفاقا بل 
اجملنونة والبكر ولو عانسا إال لكخصي على األصح، وأدخلت الكاف كل ذي عيب يثبت به اخليار للزوجة كالعنني 

العقد فله جربها عليه، كأعمى أو قبيح املنظر أو دوهنا يف واجملذوم واجملنون بذي عيب ال يثبت به اخليار مبقتضى 
النسب، ألن املوىل وغري الشريف واألقل جاها كفؤ وجيربها ولو بأقل من صداق املثل، وكالم املصنف يقيد بالبكر 

إهنا ال اليت مل تزوج أصال أو زوجت وطلقت قبل إقامة سنة، وأما لو أقامت سنة ومل ميسها الزوج مث مات أو طلقها ف
  جترب، وال فرق بني إقرارها باملس أو إنكارها، ألن إقامة السنة عند الزوج من

  ـــــــ
، "٢٧٣٩"، حديث "١٩٧/٢: "، واحلاكم يف املستدرك"٢٤٥٢٢"، حديث "٦/٧٧"أخرجه أمحد، : حسن ١

صحيح " ، وحسنه األلباين"٣٦١٢"، حديث "٤/٦٢"، واألوسط "٤٦٩"حديث " ١/٢٨٥"والطرباين يف الصغري 
  ".٢٢٣٥: اجلامع

أو أقامت ببيتها سنة : بلوغها مبنزلة الوطء يف تكميل الصداق وعدم جرب األب، فقول خليل بالعطف على من مل جيرب
أي أراد األب " وإن شاء: "وأنكرت أي املسيس ال مفهوم له، وملا كان استحقاق اجلرب ال ينايف ندب املشاورة قال

ى جهة الندب تطييبا خلاطرها وألنه أدوم للعشرة، وأما غري البالغ فال يندب مشاورهتا، أي البكر البالغ عل" شاورها"
وقيدنا األب بالذي ال ويل له لالحتراز عن أب له ويل فاجلرب لوليه، وإن مل يكن له ويل فإنه جيري يف جرب ابنته على 

ل احلجر على اإلجازة عند مالك ال ابن وتصرفه قب: النكاح، اخلالف اجلاري يف معامالته املشار إليه بقول خليل



وجرب اجملنونة والبكر : كما جيرب األب البكر جيرب الثيب اجملنونة ولو ذات أوالدقال خليل: األول" تنبيهات"القاسم
ولو عانسا إال لكخصي على األصح، والثيب إن صغرت أو بعارض أو حبرام، وهل إن مل تكرر الزنا تأويالن، 

ال بفاسد وال إن رشدت بعد بلوغها : ة فال جرب له ولو ثيبت بنكاح فاسد جممع عليهقال خليلخبالف الثيب الكبري
أو أقامت ببيتها سنة ابتداؤها من بلوغها لتنزيلها منزلة الوطء، وسواء أقرت بالوطء أو أنكرته، وأما لو أقامت أقل 

نونة اليت ال تفيق وجيربها ولو مع ولدها، من سنة كستة أشهر فإنه جيربها إذا أنكرت الوطء، وكالم خليل يف اجمل
ويشارك األب يف جربها احلاكم حيث عدم األب أو كان جمنوناوأما اليت تفيق فتنتظر إفاقتها، وحصل عندي توقف 
يف جرب األب أو احلاكم اجملنونة هل هو مقيد باحتياجها إىل النكاح كما قيد به جرب اجملنون الذكر؟ املشار إليه بقول 

وجرب أب ووصي وحاكم جمنونا احتاج أم ال، مل أر يف شراح خليل من تعرض لذلك، ومن الثيبات بالنكاح : خليل
من جترب وهي الثيب الكبرية إذا ظهر فسادها وعجز وليها عن صوهنا فيجربها الويل ولو غري أب، لكن يستحب يف 

من غري رفع مضى؟ ذكر هذا الفرع التتائي  حق الويل غري األب رفع أمرها للحاكم قبل جربها، فإن مل يرفع وزوجها
قدمنا عن خليل أنه ال جيرب البكر املرشدة بعد : عن ابن عرفة عن اللخمي راجع األجهوري يف شرح خلياللثاين

إذا : بلوغها وأحلقوا هبا البكر اليت يريد أبوها أن يزوجها من ذي عيب يوجب هلا اخليار فيه كاجملنون واجملذومالثالث
  .جرب ابنته فاملالك أوىل ألنه أقوى ألنه الذكر الكبري كان لألب

وجرب املالك أمة وعبدا بال إضرار، فال جيرب األمة الرفيعة على النكاح من قبيح املنظر، وال جيرب العبد : قال خليل
ولد وال على النكاح مبن صداقها يضر به، ولكن يقيد جرب السيد لرقيقه مبن ليس فيه شائبة حرية، فال جيرب أم ال

مكاتبة وال مدبرا وال مدبرة حيث مرض السيد وال معتقا ألجل إذا قرب األجل، ال إن مل ميرض أو مل يقرب األجل، 
يشكل على قوهلم املالك أقوى عدم جربه للرقيق إذا تضمن جربه ما ال : فله جرب املدبر واملدبرة واملعتق ألجلفإن قيل

األب معه من احلنان والشفقة : بكر من حنو خصي وجمذوم، فاجلواب أن يقاليرضاه الرقيق مما يضره وجربه البنته ال
وبني غري األب " يف البكر"من األولياء " وأما غري األب"على ولده ما مينعه من إضراره خبالف السيد مع رقيقه 

لذلك الغري " تأذنحىت تبلغ و"بغري إذهنا " يزوجها"حيل له أن " فال"من أخ أو عم أو قاض " وصي أو غريه: "بقوله
وإن وكلته ممن أحب عني وإال : من األولياء يف النكاح، ويعني هلا الزوج ويسمي هلا الصداق وترضى هبماقال خليل

ورضا البكر : أي سكوهتا ولو جهلت احلكمقال خليل" إذهنا صماهتا"يكفي يف " و"فلها اإلجازة ولو بعد ال العكس 
الليلة حيضر فالن لنعقد : يف الداللة على الرضا صنعها الطعام حني يقال هلاصمت ألن شأن األبكار احلياء، وأقوى 

له عليك، فتفرش احملل وتصنع الطعام أو الشربات كما يفعله أهل األمصار، وحمل وجوب االستئذان على الوصي 
ألنه له جربهاقال  إذا مل يكن وصي األب الذي أمره باإلجبار أو عني له الزوج، وأما هذا فال جيب عليه االستئذان

وال : وجرب وصي أمره أب به أو عني له الزوج وإال فخالف، وسيأيت النص على هذا يف كالم املصنف بقوله: خليل
  ":تنبيهان"يزوج الصغرية إال أن يأمره األب بإنكاحها

ذا خيف عليها حىت تبلغ اليتيمة وهي اليت مات أبوها فإنه جيوز نكاحها قبل بلوغها إ: يستثىن من قوله: األول
مث ال جرب فالبالغ إال يتيمة خيف : قال خليل بعد النص على اجملربين. الفساد، أو كانت فقرية ال مال هلا وال منفق

فسادها وبلغت عشرا وشوور القاضي، واملراد أن يثبت عند القاضي موجبات التزويج، وتأذن للويل بالقول، وأن 
سب واحلرية واحلال واملال، وكون الصداق صداق مثلها، وترضى يكون الزوج كفؤا هلا من جهة الدين والن

  بالزوج، فإن



زوجت مع فقد تلك الشروط أو بعضها فسخ نكاحها إال أن يدخل هبا الزوج مع الطول الذي ميكن أن تلد فيه 
قدمة، وأما لو خيف األوالد، ومثل اليتيمة جمهولة األب لغربتها باجلالء فيزوجها السلطان أو نائبه بشروط اليتيمة املت

ال خالف أهنا تزوج، وينبغي أن جمهولة األب كذلك، ومثلهما : على اليتيمة الضياع بعدم النفقة فقال ابن حارث
ذات األب اليت يقطع عنها النفقة ويغيب غيبة بعيدة وخيشى عليها الضياع، فاملشهور أنه يزوجها السلطان أو نائبه 

حدة منهن العشر وإال أذنت بالقول، هذا ملخص كالم األجهوري يف شرح ال غريمها، وظاهره ولو مل تبلغ وا
البكر املرشدة بعد بلوغها : األوىل. وإذهنا صماهتا أبكار سبع ال بد من نطقهن: يستثىن من قول املصنف: خلياللثاين

ر احلاكم وليها بالعقد املعضولة ترفع أمرها للحاكم فيأم: الثانية. ال يزوجها أبوها وأوىل غريه إال برضاها بنطقها
عليها أو يعقد هلا احلاكم ال بد من إذهنا بالقول، إال أن تكون ذات أب ويأمره احلاكم بإنكاحها فال حتتاج إىل إذهنا 

اليت تزوج بعرض أو حيوان وال أب هلا وال وصي، ومل جتر العادة يف البلد بدفعه صداقا فال بد : الثالثة. لبقاء جربه
اليت زوجت برقيق ولو بعضه ولو : الرابعة. ائعة مشترية، والبيع والشراء ال يلزم مبجرد الصمتمن نطقها ألهنا ب

رقيق أبيها فال بد من نطقها ولو كان املزوج هلا أباها، ولو على القول بأن العبد كفؤ للحرة لكن بالنسبة لعبد أبيها 
زوج بنحو خصي من كل ذي عيب يوجب هلا اخليار به اليت ت: اخلامسة. ملا يلحقها عند تزوجها بعبد أبيها من املعرة

املفتات عليها : السابعة. اليتيمة املتقدمة ذات الشروط: السادسة. من غري شرط ولو كان املزوج هلا أبا كما تقدم
إذا وهي اليت يعقد هلا حنو أخيها بدعوى إذهنا مث يستأذهنا بعد العقد فال بد من نطقها، ويتناول هذا مجيع املذكورات 
زوجن بغري إذن مث يستأذن بعد العقد، فال ميضي نكاحهن إال برضاهن بالقول بشرط كون العقد يف البلد وكون 
املزوجة يف البلد أيضا، وأن يقرب ما بني العقد واإلجازة، وأن ال يقر العاقد باالفتيات حال العقد، وأن ال حيصل 

ج مع االفتيات عليها، وإن فقد شرط منها فسخ العقد أبدا، منها رد قبل الرضا، وأن ال حيصل االفتيات على الزو
ومثل االفتيات على املرأة االفتيات على الزوجوملا فرغ من الكالم على األبكار ومن أحلق هبن شرع يف الكالم على 

إال "ليها والية ممن له ع" أب وال غريه"احلرة اليت ال جترب " وال يزوج الثيب: "الثيبات الغري امللحقات باألبكار بقوله
  وقيدنا باليت ال جترب" الثيب يعرب عنها لساهنا: "خلرب" برضاها وتأذن بالقول

لالحتراز عن الثيب الصغرية ومن أحلق هبا ممن جترب على النكاح فال تستأذن، وباحلرة لالحتراز عن األمة فإن السيد 
من اعتبار رضا الثيب املذكورة عدم اشتراط استئذان وملا كان يتوهم . جيربها، وفيما قدمناه ما يغين عن اإلطالة هنا

" أو"اخلاص كأبيها أو أخيها " إال بإذن وليها"الشريفة غري اجملربة " تنكح املرأة"جيوز مبعىن حيرم أن " وال: "الويل قال
األعلى  أي عصبتها من النسب أو الوالء كاملوىل" كالرجل من عشريهتا: "ومثله بقوله" ذي الرأي من أهلها"بإذن 

وينبغي أن يراد بذي الرأي املستويف شروط : قال شيخ شيوخنا األجهوري. وعصبته، واختلف يف املوىل األسفل
احلرية والذكورية واإلسالم وعدم اإلحرام والبلوغ والعقل، انتهى لفظه ويل فيه : الويل الستة اليت قدمناها وهي

كل املسائل، ولو كان العاقد سيدا أو أبا، فلعل املراد بذي  وقفة، إذ شروط الويل ال بد منها يف صحة النكاح يف
وذو الرأي من ترد إليه : الرأي الكامل يف العقل، وجزالة الرأي مبعرفة من يصلح للنكاح باملزوجة، ولذا قال التتائي

 العقد ينظر األمور يعين املشكالت ويشاور فيها ألن األولياء إذا تعددت وتساوت مرتبتها وحصل تنازع فيمن يتوىل
وإن تنازع األولياء املتساوون يف العقد أو الزوج نظر : احلاكم فيمن ينبغي تقدميه فيقدمه، املشار إليها بقول خليل

عند تنازعهم يف العقد يقدم : احلاكم يف األصلح ملباشرة العقد جلزالة رأيه وحسن دينه وعلمه باملصاحلقال ابن ناجي
فيقدم األسن، فإن استووا يف السن أيضا زوج اجلميع، ويف تنازعهم يف الزوج يقدم أفضلهم، فإن استووا يف الفضل 

لدفع املعرة اليت تلحق : حمض تعبد، وقيل: األصلح من األزواج للزوجة، ووقع اخلالف يف وجه اشتراط الويل فقيل



الرجل من عشريهتا ويل فما : قيلالويل إن زوجت املرأة نفسها، وعلم مما قررنا أن املراد باألهل والعشرية العصبةفإن 
يفهم مما ذكرنا وهو أن املراد بالويل أكيد القرابة كأبيها أو أخيها، : فائدة ذكره حينئذ بعد قوله وليها؟ فاجلواب

ويراد بالرجل من عشريهتا ما هو أعم من كونه من عصبة النسب أو الوالء وما يليهم من بقية األولياء اخلاصة 
أو القاضي ألن املراد احلاكم " السلطان"يأذن " أو: "ن ألنه آخر الوالية اخلاصة، ولذلك قالاملقدمة على السلطا

حيث كان معتنيا بأمر الشريعة، فأوىف كالم املصنف للتنويع ال للتخيري، ألن مرتبة احلاكم متأخرة عمن قبله ممن 
: ضا فوالية عامة مسلم لقوله تعاىلذكرنا، فإن مل يوجد أحد من األولياء املقدمة على السلطان وال حاكم أي

ولو كانت شريفة، وللويل من ذي الوالية العامة أن ] ٧١: التوبة[} وَالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤمَِناُت بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ{
  يتوىل الطرفني إذا زوجها من نفسه بعد أن

والبن عم وحنوه إن : ا وكلته يف أن يزوجهاقال خليليستأذهنا وترضى به كابن العم وحنوه من أهل الوالية اخلاصة إذ
عني تزوجيها من نفسه بتزوجتك بكذا وترضى وتوىل الطرفني، ونظريه السيد يعتق أمته ويريد أن يتزوجها فإذا 

أعلمها ورضيت به ومبا عينه هلا من الصداق أن يتوىل الطرفني، وملا كانت حرمة النكاح بغري إذن الويل اخلاص إمنا 
بالنسبة للمرأة الشريفة كما أشرنا له يف صدر املسألة، وأما املرأة غري الشريفة ففي جواز نكاحها بغري إذن وليها هي 

باهلمز ألهنا منسوبة للدناءة، والدنيئة غري الشريفة وهي " الدنيئة"الثيب " وقد اختلف يف: "خالف أشار إليه بقوله
مع وجود وليها " أجنبيا"أي توكل رجال " أن تويل"ا هل جيوز هلا اليت ال يرغب فيها لعدم ماهلا ومجاهلا وحسبه

اخلاص الغري جمرب على قولني، فعند ابن القاسم جيوز ابتداء وهو املشهور، والثاين ألشهب ال جيوز ابتداء ويصح بعد 
اجملرب يفسخ  وصح هبا يف دنيئة مع خاص مل جيربوأما لو وكلت األجنيب مع وجود: الوقوع وإليه أشار خليل بقوله

نكاحها أبدا ولو ولدت األوالد، وأما الشريفة توكل أجنبيا مع اخلاص غري اجملرب فيفسخ، إال أن يدخل ويطول 
مل جيرب : حبيث تلد األوالد أو ميضي ما ميكن أن تلد فيه األوالد وإليه أشار خليل بعد قوله وصح هبا دنيئة مع خاص

خري القريب أو احلاكم مع القريب يف الفسخ واإلمضاء، وأما إن  كشريفة دخل وطال، وأما إن مل حيصل طول
وإن قرب : حصل طول من غري دخول فقيل يتحتم الفسخ، وقيل خيري الويل وإىل هذا اإلشارة بقول خليل

جمرب وغري : فلألقرب، أو احلاكم إن غاب الرد، ويف حتتمه إن طال قبله تأويالن، واحلاصل أن الويل على قسمني
خاص وعام، واملنكوحة يف كل إما شريفة أو دنيئة، فتزويج غري اجملرب مع وجود اجملرب : وغري اجملرب على قسمنيجمرب، 

باطل مطلقا كانت املنكوحة شريفة أم ال، كان الزوج خاصا أو عاما، وأما تزويج اخلاص مع اخلاص غري اجملرب إال 
وبأبعد مع أقرب إن مل جيرب : خليل عاطفا على ما يصحأنه أقرب منه فصحيح مطلقا أي يف شريفة أو دنيئة لقول 

وإن كره ابتداء على ما ارتضاه شيوخ املدونة وعند غريهم حيرم، وأما تزويج العام مع وجود اخلاص الغري اجملرب 
فصحيح يف الدنيئة مطلقا كالشريفة إن دخل وطال، وتقدم تفسري الطول وبيان مفهوم القيدين أعين الدخول 

أوىل من "وابنه وإن سفل " واالبن: "فهمثم شرع يف بيان من يقدم من أولياء الثيب غري اجملربة بقولهوالطول فا
وقدم ابن فابنه، والدليل على ذلك خرب عمر بن أيب سلمة إذ قال له : يف العقد على أمهقال العالمة خليل" األب
  النيب

أن أم سلمة : "ويف ابن عبد السالم. اهللا عليه وسلمأي للنيب صلى  ١"قم يا عمر فزوج أمك: "صلى اهللا عليه وسلم
قال . ويف بعض رواة احلديث جهالة: قال ٢"قم يا عمر زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم فزوجها: قالت البنها

  :العالمة البساطي



مسلم : ناهو عليه الصالة والسالم يباح له أن يتزوج بغري ويل فكون عمر زوجه ال يدل على أنه ويل، قل: فإن قيل
كون عمر زوجه ال يدل على : لكن تزويج من غري ويل وكونه يباح له ذلك ال يلزم أن ال يقع إال كذلك؟ وقوهلم

أنه ويل كالم ساقط انتهى بل يدل، وألن الوالية بالنسب تفتقر إىل التعصيب واالبن أقوى من األب تعصيبا ألنه 
ما ذكره : األول" تنبيهان"ب، وأوىل بالصالة عليها من األبحيجب األب نقصا، وألنه أحق مبوايل مواليها من األ

: املصنف من أن تقدمي االبن على األب من باب األوىل هو ما فهمه جل شيوخ املدونة، ويدل عليه قوله فيما يأيت
حمل تقدمي االبن على : وصح بأبعد مع أقرب إن مل جيربالثاين: فإن زوجها البعيد مع أقرب مضى وصحقال خليل

األب ما مل تكن الثيب يف حجر أبيها أو وصيها أو مقدم قاض بناء على أنه يف منزلة األب وإال فيقدم كل على 
االبن، وحمله أيضا ما مل يكن االبن من زنا ومل تثيب قبله بنكاح وإال قدم األب لبقاء جربه عليها، ومثله لو كانت 

الثيب بنكاح وأتت بولد من زنا بعد ذلك فاالبن يقدم يف هذه  جمنونة؛ ألن أباها جيربها ولو مع وجود ولدها، خبالف
أوىل من "الشرعي " واألب: "على أبيها فافهم، فإن مل يكن للثيب ابن فاألقرب إليها أحق بنكاحها وإليه أشار بقوله

ديل إىل شخص يف العقد على أخته، وإمنا قدم األب على أخ املنكوحة ألن أخاها إمنا يديل إليها بأبيها، وامل" األخ
بواسطة حيجب هبا، وقيدنا األب بالشرعي ألن املخلوقة من الزنا مقطوعة النسب، فال حق لصاحب املاء يف الوالية 
عليها وإن حرم التزويج هبا لقبح ذلك يف الشرع، فإن مل يكن هلا أب فيزوجها أخوها الشقيق أو ألبيها، فإن مل يكن 

  بنه فجدها أب أهبا دنية ال جد جدها، فعمها ابن اجلد يقدمفابنه وإن سفل، فإن مل يكن أخ وال ا
  ـــــــ

ويف هذا : ، وقال"قم يا غالم فزوج أمك: "بلفظ" ٢/٢٦٦التحقيق يف أحاديث اخلالف "ذكره ابن اجلوزي يف  ١
، واحلاكم "٣٢٥٤"إنكاح االبن أمه، حديث : كتاب النكاح، باب: أخرجه النسائي بنحوه: ضعيف ٢احلديث نظر

: اإلرواء"، وضعفه األلباين "٢٩٤٩"، حديث "٧/٢١٢"، وابن حبان "٢٧٣٤"، حديث "٢/١٩٥" املستدرك يف
٢٢٠ – ٦/٢١٩."  

عليه، فإن مل يكن عم فابنه وإن سفل، مث عم األب مث ابنه مث عم اجلد كذلك صعودا أو هبوطا، ويقدم الشقيق من 
والوالء والصالة، وعلم مما ذكرنا أن األخ وابنه يقدمان اإلخوة واألعمام واألختان على غريه قياسا على اإلرث 

" ومن قرب من العصبة: "على اجلد هنا، كما يقدمان عليه يف الوالء والصالة على امليت، وأشار إىل ذلك كله بقوله
أوىل  وقدم ابن فابنه فأخ فابنه فجد فعم فابنه، وقدم شقيق على غريه، ومعىن كونه أحق أنه: وقال خليل" أحق"فهو 

مبباشرة العقد على وليته ال أنه أمر واجب، فال خيالف ما مر من قوله أوىل وهو الذي اختاره شيوخ املدونة، وحيتمل 
وإن زوجها البعيد مضى ألنه يقتضي أنه حيرم اإلقدام عليه، : أن معىن أحق أنه واجب وهو املناسب لقوله بعد ذلك

د لألم فال دخل هلما يف النكاح إال بطريق والية اإلسالم، فإن مل يكن واحترز بقوله من العصبة عن األخ لألم واجل
ملريدة النكاح ولو بكرا أوىل من النسب فاملوىل األعلى وهو املعتق، ووقع خالف يف األسفل فإن مل يكن موىل 

املدة اليت فالكافل وهو الذكر الذي رىب املكفولة وحضنها لفقد أبيها حىت بلغت وطلبت النكاح، لكن اختلف يف 
يستحق هبا الكافل الوالية، فقيل عشر سنني وقيل أربع وقيل مدة حبيث يعد فيها مشفقا، ولكن ظاهر املدونة أن 

الكافل ال والية له إال على الدنية، فإن مل يوجد هلا ويل وال كافل فاحلاكم املعتين بالسنة وأحكام الشريعة وهو آخر 
ولكن ال اعتناء له باألحكام الشرعية فجماعة املسلمني توكل من ختتاره منهم  األولياء اخلاصة، فإن مل يكن أو كان

مع وجود أقرب منه " البعيد"أي الثيب غري اجملربة الويل اخلاص " وإن زوجها. "ويزوجها بعد بلوغها ولو بكرا
أبعد مع أقرب قال خليل وصح ب" مضى ذلك"كتزويج أخيها غري املفوض مع وجود أبيها أو عمها مع وجود أخيها 



لالحتراز عن األخ الذي فوض إليه أبوه التصرف يف " غري املفوض: "إن مل جيرب وإال فسخ ولو ولدت األوالدوقولنا
مجيع أموره من البيع والشراء وسائر أمور الدنيا سوى العقد على أخته مث تعدى وعقد على أخته البكر وزوجها بغري 

وإن جاز جيرب يف ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة : ازه فإنه ميضيقال خليلإذن أبيها وأعلمه بذلك بعد العقد وأج
جاز، ولو كانت الشهود مل تسمع صيغة تفويضه له، وإمنا شهدت مبشاهدة التصرف املشبه لتصرف املفوض له 

ن باب تغيري املصنف مبضي يقتضي أنه حيرم اإلقدام على ذلك، وأن تقدمي األقرب م: األول" تنبيهان"بالصيغة
وصح بأبعد مع أقرب إن مل جيرب ومل جيز، وقد قدمنا أن الذي عليه جل شيوخ : األوجب وهو املناسب لقول خليل

  املدونة أن الترتيب إمنا هو على جهة األولوية فقط،

وأن خمالفته مكروه فقط، فتلخص أن تقدمي األقرب فيه تأويالن بالوجوب والندب، فأول كالم املصنف هنا ظاهر 
مفهوم قول : ا عليه جل شيوخ املدونة، وقوله هنا ظاهر يف موافقة كالم خليل أي على جهة الوجوب فافهمالثاينفيم

زوجها البعيد إخل أنه لو زوجها أحد املتساويني مع وجود مساويه أحرى باملضي جلواز اإلقدام على ذلك ابتداء على 
ا من غري كفؤ فيصل فيه إن كان كافرا أو فاسقا باالعتقاد املشهور، وحمل املضي إذا زوجها البعيد لكفؤ، فإن زوجه

رد نكاحه ولو رضيت به املرأة ألن الكفاءة يف الدين حق هللا ليس ألحد إسقاطها، خبالف لو زوجها لدينء يف 
النسب أو فقري أو فاسق جبارحة أو بذي عيب يوجب اخليار للزوجة فال يرد به مطلقا، بل إن أسقطتها املرأة مع 

والكفاءة الدين واحلال وهلا وللويل تركها : يل سقطت مراعاهتا، وإن أسقطها أحدمها فحق اآلخر باق؟ قال خليلالو
أي الكفاءة يف التدين، وما ذكر معه من عدم الفسق باجلارحة فليس املراد بالدين يف كالم خليل اإلسالم، إذ ليس 

" و: "شرع يف الكالم على نائب األب وهو الوصي بقوله للزوجة وال للويل ترك اإلسالم والرضا بالكافر فافهمثم
إذا طلب الطفل ذلك وكان يف تزوجيه مصلحة " الذي يف واليته"الذكر " أن يزوج الطفل"الذكر " للوصي"جيوز 

 وال جيربه، إال أن يكون األب أمره باإلجبار أو عني له الزوج، واحلاصل أنه إمنا جيربه الوصي إذا كان له جرب األنثى
وجرب وصي أمره أب به أو عني له الزوج وإال فخالف، وال بد : وذلك إذا أمره باإلجبار أو عني له الزوجقال خليل

من املصلحة كتزوجيه من موسرة أو شريفة أو ابنة عم، ومثل الوصي يف اعتبار املصلحة األب أيضا واحلاكمقال 
فيه خالف، واملراد حباجة اجملنون حاجته إىل النكاح وجرب أب ووصي وحاكم جمنونا احتاج وصغريا، ويف الس: خليل

إلقباله على الفساد، وكذا للخدمة عند ابن فرحون، ولعل املراد اخلدمة اليت ال تكون إال من حنو الزوجة، وهذا يف 
منا جيرب اجملنون الذي ال يفيق أصال، وأما متقطع اجلنون فتنتظر إفاقته كما تقدم يف جرب اجملنونة، ومعلوم أن األب إ

اجملنون الذي بلغ جمنونا ألن واليته باقية، وأما من بلغ عاقال رشيدا مث طرأ جنونه فال والية عليه وإمنا واليته للحاكم 
مل يتكلم املصنف على من يدفع : األول" تنبيهان"والذكر واألنثى يف ذلك سواء، راجع األجهوري يف شرح خليل

  الصداق عن الطفل ومن ذكر معه، ونص

وصداقهم إن أعدموا على األب وإن مات أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإال فعليهم إال : يه خليل بقولهعل
لشرط، والضمري للمجنون والسفيه على أحد القولني، وأما لو كان املزوج هلم الوصي أو احلاكم فصداقهم يف 

قيدنا الوصي : أن يشترط عليهماالثاينأمواهلم أو على من حتمل عنهم به، ألنه ال يلزمه الوصي وال احلاكم إال 
بالذكر، وأما األنثى إذا كانت وصية فإن كانت وصية على ذكر فلها مباشرة عقد نكاحه، وأما لو كانت وصية 

ووكلت مالكة ووصية ومعتقة : على أنثى لوجب عليها التوكل يف مباشرة عقدها لوجوب ذكورة وليهاقال خليل
الوصي " وال يزوج: "مث صرح حبكم الطفلة بقوله. اختيار الزوج وتقرير الصداقوإن أجنبيا كعبد أو وصي، وهلا 



أو يعني له الزوج والفرق بني الطفل جيوز للويل " إال أن يأمره األب بإنكاحها"اليت يف واليته " الصغرية"مطلقا 
لفسخ عن نفسه، خبالف تزوجيه إذا طلب وكان يف نكاحه مصلحة دون الطفلة، أن الطفل إذا بلغ وكره النكاح له ا

األنثى ال قدرة هلا على ذلك ألن العصمة ملك للزوج، واحلاصل أن الوصي إن أمره األب باإلجبار أو عني له 
الزوج كان له جرب الذكر واألنثى، وأما إن مل يأمره باإلجبار وال عني الزوج فال جيوز له نكاح األنثى حىت تبلغ 

وصي ولو أنثى أن يزوجه إذا طلب وكان يف نكاحه مصلحة وال جيوز وتأذن بالقول، وأما الذكر فيجوز لل
جربهومفهوم قول املصنف الذي يف واليته أن الوصي على الضيعة أو على التركة أو على تفرقة الثلث ليس 

أن الوصي على بيع : كالوصي على ذات الصغري أو الصغرية وهو كذلك فليس له تزويج األطفالويف األجهوري
وكل املسائل اليت : على قبض الديون ال جيربان، ولكنه إن وقع ونزل وجرب واحد من هؤالء مضى، مث قال التركة أو

ولعل وجه الصحة أنه وصي يف اجلملة فراجعه، ويف : ال جيرب فيها الوصي لو جرب مضى بعد الوقوع، مث قال أيضا
وقبض دينه صح ما نصه قوله صح  وإن زوج موصى على بيع تركته: شرح شيخنا حممد اخلرشي عند قول خليل

قال األجهوري . أي بعد الوقوع إذا زوج من مل جترب، إذ ليس له جرب بناته اتفاقا، فاملراد زوج منهن من مل جترب
بإذهنا، وأما لو زوج من جترب لفسخ أبدا، هذا ملخص كالمه فانظر ما بني الكالمني، وبقي قسم يف الوصي فيه 

أنا وصي على بضع بنايت أو على عقد بنايت أو على بنايت، : ى بضع بناته بأن قال لهاخلالف وهو الذي أوصاه عل
  .فقيل له اجلرب ورجح، وقيل ال جرب، ووصي الوصي كالوصي وإن بعد

وإذا قال وصي فقط أو وصي على مايل، وقلنا ال جيرب فإن فعل فالظاهر أنه ميضي، كما يف مسألة : قال األجهوري
يع تركته وقبض ديونه صح، انتهى لفظ األجهوري يف شرح خليل عند وجرب وصي أمره وإن زوج موصى على ب

أب إىل قوله خالف، وراجعت كالمه يف باب الوصية فوجدته خمالفا ملا يف باب النكاح، وإن كالمه يف باب الوصية 
إال بعد بلوغها وإذهنا  مث ال جرب فالبالغ أي ال تزوج: كالصريح يف موافقة كالم شيخنا اخلرشي، وأيضا قول خليل

وهم قرابات األنثى من جهة أمها كأخيها ألمها " وليس ذوو األرحام: "مث شرع يف مفهوم العصبة بقوله: فراجعه
كاألصول " العصبة"جهة القرابة " األولياء من"إمنا تكون " و"اخلاصة " من األولياء"وجدها ألمها وخاهلا وأبنائهم 
األعمام، وبقولنا من جهة القرابة ال يرد املعتق وال الكامل وكل من له واليةمث شرع يف والفروع واإلخوة بغري األم و
بكسر اخلاء التماس التزوج،  ١واخلطبة" خيطب أحد على خطبة أخيه"جيوز أن " وال"بيان من حترم خطبتها بقوله 

أن رسول اهللا : ديث ابن عمروإمنا حرمت اخلطبة على خطبة الغري للنهي الوارد عنه عليه الصالة والسالم يف ح
والنهي  ٢" ال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت يترك اخلاطب قبله أو يأذن له اخلاطب: "صلى اهللا عليه وسلم قال

للتحرمي، واألخ ليس بقيد فتحرم اخلطبة على خطبة الكافروملا كانت علة النهي عن اخلطبة على خطبة الغري ترتب 
وال يسوم : "م الشخص على سوم غريه قال صلى اهللا عليه وسلم يف بقية احلديثالعداوة وكانت موجودة يف سو

التقارب تفسري للتراكنومعىن التقارب امليل " إذا ركنا وتقاربا"النهي املذكور عند أهل املذهب " على سومه وذلك
وإال فاملعترب كون وليها بأن إىل األول والرضا به، والضمري يف اخلطبة للخاطب واملخطوبة إن كانت مما يعترب ركوهنا، 

  كانت جمربة أو غري جمربة حيث رضيت
  ـــــــ

خطب املرأة خطبة وخطباً، واختطبها، إذا طلب أن يتزوجها، : مصدر خطب، يقال –بكسر اخلاء  –اخلطبة  ١
طبة يف الغالب وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغويواخل. واختطب القوم فالنا إذا دعوه إىل تزويج صاحبتهم

وسيلة للنكاح، إذ ال خيلوا عنها يف معظم الصور، وليست شرطاً لصحة النكاح فلو مت بدوهنا كان صحيحا، 



واملعتمد عند الشافعية أن اخلطبة مستحبة لفعله صلى اهللا عليه وسلم حيث خطب . وحكمها اإلباحة عند اجلمهور
أخرجه مسلم : صحيح ٢"١٩١، ١٩/١٩٠"املوسوعة . عائشة بنت أيب بكر، حفصة بنت عمر رضي اهللا عنهم

حديث : ، وأبو داود"١٤١٢"حترمي بيع الرجل على بيع أخيه ومسه على حديث : كتاب البيوع، باب: بنحوه
  ".٤٧٢٢"، حديث "٢/٢١"، وأمحد "١٨٦٨"حديث : ، وابن ماجه"٢٠٨١

همه من حديث فاطمة بنت قيس فإهنا جاءت بركون الويل، وإمنا قيد أهل املذهب من أهل العلم احلرمة بالتراكن لف
إن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم بن هشام : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم لتستشريه فيمن تنكحه وقالت له

أما أبو جهم فال يضع العصا عن عاتقه أي لكثرة أسفاره، وأما : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. خطباين
فهذا يدل على أن احلرمة مشروطة بالركون باخلاطب األول،  ١" له فانكحي أسامة بن زيد معاوية فصعلوك ال مال

وإال مل يأمرها بأن تنكح أسامة بن زيد، ووجه االستدالل من احلديث أهنا ملا أخربته خبطبتهما فإن كانا جمتمعني فقد 
وأسامة خطب على خطبته، وباجلملة  خطب أسامة على خطبتهما، وإن كانا متعاقبني فالثاين خطب على خطبة األول

علم مما قررنا أن املعترب ركون من له : األول" تنبيهات"بإرشاده صلى اهللا عليه وسلم إياها إىل أسامة صريح يف اجلواز
الكالم، ومثله ركون أمها حيث مل ترد، وحمل احلرمة إذا استمر الركون، فلو رجعت املخطوبة أو وليها عن الركون 

غري مل حترم خطبتها، وصرح ابن عسكر يف شرح العمدة أنه ال حيرم على املرأة وال على وليها أن يرجعا قبل خطبة ال
: بعد الركون، وعدم احلرمة ال ينايف الكراهة ألنه من إخالف الوعد وهو موجود يف رجوع الزوجة أو وليهاالثاين

وحرم خطبة راكنة لغري فاسق ولو مل يقدر : خليل حمل احلرمة إذا كان الركون لغري فاسق واخلاطب الثاين صاحلا قال
صداق وفسخ إن مل يبني، وأما خطبة الراكنة للفاسق فال حترم إال من فاسق مثل األول، وإمنا مل حترم خطبة غري 

الفاسق على خطبة الفاسق ألن غري الفاسق يعلمها أمور دينها، فعلم مما قررنا أن كال من الصاحل وجمهول احلال جيوز 
ما اخلطبة على خطبة الفاسق، واحملرم خطبة الفاسق على خطبة غريه مطلقا، أي سواء كان صاحلا أو فاسقا أو هل

إن قيد األخ الغ فحينئذ حترم اخلطبة على خطبة الذمي مع أن الذمي أسوأ حاال من الفاسق ": فإن قيل"جمهول حال
ا، خبالف الذمي فإنه على حال يقر عليه خبالف أن الفاسق على حاله ال يقر عليها شرع": فاجلواب. "عند اهللا

  :الفاسق بغري الكفر
  إذا حصلت اخلطبة احملرمة فإن عقد الثاين يفسخ بطلقة بائنة ولو مل يقم اخلاطب: الثالث
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، وأبو داود، حديث "١٤٨٠"املطلقة ثالثاً ال نفقة هلا، حديث : كتاب الطالق، باب: أخرجه مسلم: صحيح ١
  ".٢٧٣٦٨"، حديث "٦/٤١٢"، وأمحد، "٣٢٤٥"، والنسائي، حديث "١١٣٤"الترمذي، حديث ، و"٢٢٨٤"

خيطب ويسوم بالرفع على ما رواه : فإن بىن هبا فال فسخ، وكذا لو حكم حاكم بصحته ال يفسخالرابع: األول
بالكسر وهي التماس مل يذكر املصنف إال اخلطبة : الفاكهاين عن املصنف، فيكون من ذكر النهي بصيغة اخلرباخلامس

التزويج، وأما بالضم وهي الكالم املسجع املشتمل على احلمد والصالة على الرسول عليه الصالة والسالم فلم 
يذكرها مع أهنا مندوبة عند اخلطبة بالكسر، وتكون من الزوج والويل، وتستحب منهما أيضا عند العقد فهي أربع 

احلمد : هبا اخلاطب عند اخلطبة والويل عند العقد، وصيغتها أن يقول خطب، ويستحب إخفاؤها وتقليلها، واملبتدئ
هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن فالنا أو أنا أريد االتصال بكم أو أريد نكاح فالنة، مث 

والقبول، وكذلك جييبه اآلخر بعد اخلطبة مبثل هذا اللفظ من غري فصل بأكثر من ألفاظ اخلطبة بني اإلجياب 



أنكحتك إياها، ويستحب كون اخلطبة والعقد : قبلت نكاحها، والويل يقول: تستحب عند العقد، ويقول الزوج
يوم اجلمعة بعد صالة العصر لقربه من الليل، كما يستحب كوهنا يف شوال، ويستحب إظهار العقد والدعاء لكل 

  وحنوه بعد العقديبارك اهللا لكل منكما يف صاحبه، : واحد من الزوجني
ال شغار يف : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" نكاح الشغار"أي حيرم " وال جيوز: "مث شرع يف األنكحة املنهي عنها بقوله

شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول، : وهو بكسر الشني وبالغني املعجمتني وهو لغة مطلق الرفع لقوهلم ١" اإلسالم
: ماع، مث استعمل يف رفع الصداق، ولذلك فسره عليه الصالة والسالم بقولهمث استعمل يف رفع الرجل هذا اجل

أي بالفرج مثل أن يقول الرجل " بالبضع"بضم املوحدة وسكون الضاد املعجمة وبعدها عني مهملة " وهو البضع"
على ثالثة زوجتك ابنيت أو أخيت على أن تزوجين ابنتك أو أختك من غري صداقوهذا صريح الشغار ألنه : لصاحبه
صريح ووجه ومركب، فالصريح اخلايل من الصداق من اجلانبني، والوجه املسمى فيه الصدق من اجلانبني، : أقسام

واملركب املسمى فيه الواحدة دون األخرى، وحكم صريح الشغار الفسخ مطلقا ولو ولدت األوالد، وال شيء 
الف فيه، وإمنا اخلالف يف كون فسخه بطالق، وبه قال للمرأة قبل الدخول وهلا بعده صداق املثل، وهذا مما ال خ

  وحكم: مالك مرة أو بغريه، وهو الذي قاله سحنون قائال عليه أكثر الرواة
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: ، وابن ماجه"١٤١٥"حترمي نكاح الشغار وبطالنه، حديث : كتاب النكاح، باب: أخرجه مسلم: صحيح ١
  ".٤٩١٨"، حديث "٢/٣٥"، وأمحد "١٨٨٥"حديث 

وجه أنه يفسخ قبله وال شيء فيه للمرأة، ويثبت بعده باألكثر من املسمى وصداق املثل، وحكم املركب من ال
الصريح، والوجه فسخ نكاح كل قبل الدخول، وأما بعده فيفسخ نكاح من مل يسم هلا، وهلا صداق مثلها، ويثبت 

حمل فساد نكاح الشغار إذا توقف نكاح : األول" تنبيهان"نكاح املسمى هلا باألكثر من املسمى ومن صداق مثلها
إحدامها على نكاح األخرى، وأما لو مل يتوقف ومسيا لكل واحدة ودخال على التفويض فال فساد، وعلم مما قررنا 

قد قدمنا اخلالف يف الفسخ يف كونه بطالق أو غريه، وتظهر مثرته فيما إذا : أنه ال فرق بني اجملربتني وغريمهاالثاين
د ذلك، فإهنا تكون على األول على طلقتني وعلى الثاين على عصمة كاملة، ويظهر أيضا فيما لو خالعها تزوجها بع

  على شيء، فعلى أن الفسخ بطالق ال ترجع به، وعلى أن الفسخ بغري طالق ترجع به
ن أو شرط بأن دخال على إسقاطه ويكون فاسدا ملا مر من أن الصداق رك" نكاح بغري صداق"جيوز أي حيرم " وال"

يف النكاح، وحكم هذا النكاح بعد الوقوع الفسخ قبل البناء والثبوت بعد بصداق املثل، ككل نكاح فاسد لصداقه 
أو مبا ال ميلك كخمر وحر أو : قال خليل مشبها يف الفسخ. كخمر أو خنزير أو أبق أو قصاص وجب له عليها

على شرط إسقاط الصداق لالحتراز عما لو سكتا كقصاص أو على إسقاطه، ومحلنا كالم املصنف على الدخول 
عند وقت العقد، أو دخال على التفويض باللفظ، أو على حتكيم الغري يف بيان قدره فال فساد كما يأيت يف كالم 

أنه صلى اهللا عليه وسلم هنى عام الفتح "ملا روي " نكاح املتعة وهو النكاح إىل أجل"جيوز مبعىن حيرم " وال"املصنف 
، وحكى املازري اإلمجاع على حرمته إىل يوم القيامة كما يف الروايات، إذ مل خيالف فيه إال طائفة من املبتدعة، ١"عنه

وشرط فساد نكاح املتعة إعالم الزوجة بأنه إمنا ينكحها مدة من الزمان، وأما إن مل يعلمها وإمنا قصد ذلك يف نفسه 
هر كالم املصنف كاملدونة ولو بعد األجل حبيث ال يبلغه عمر وظا: قال األجهوري. فال يفسد وإن فهمت منه ذلك

أحدمها؟ ومقتضى إلغاء الطالق إليه إلغاء ما نعيته فال يكون فيه نكاح متعة، وظاهر كالم أيب احلسن أن األجل 
  البعيد الذي ال يبلغه عمرمها ال يكون النكاح إليه نكاح متعة، خبالف ما يبلغه عمرها أو



  ـــــــ
بلفظه، وهو مبعناه عند " ٢١٩٦"، حديث "٢/١٨٨"، والدرامي "٨٤٦"، حديث "٢/٣٧٤: "أمحد أخرجه ١

  ".١٤٠٦"مسلم 

ومطلقا : قال خليل عاطفا على ما يفسخ. عمر أحدمها، وإذا وقع نكاح املتعة فإنه يفسخ ولو ولدت األوالد
حلد، ولو كانا عاملني حبرمة النكاح، كالنكاح ألجل، وفسخه بغري طالق وقيل بطالق، ويعاقب فيه الزوجان بغري ا

والولد الحق بالزوج، وللمرأة فيه املسمى بالدخول، وقيل هلا صداق املثل، وعدم احلد يف نكاح املتعة مبين على 
تفسري نكاح املتعة بأنه النكاح ألجل مع وجود الويل والشهود وتسمية الصداق وهو تفسري ابن رشد، وفساده إمنا 

خاصة، وأما على تفسري بعض العلماء بأنه ما ضرب فيه األجل وترك فيه اإلشهاد والويل هو من ضرب األجل 
نكاح املتعة كان جائزا يف أول اإلسالم ملن اضطر إليه كامليتة، مث حرم عام " تنبيه"والصداق فاحلد فيه، راجع التحقيق

نسخ مرتني كالقبلة : قال املنذري. امةخيرب، مث رخص فيه عام الفتح وقيل عام حجة الوداع، مث حرم إىل يوم القي
  وحلوم احلمر األهلية

قال . من غري الزوج، وكذا حيرم التصريح باخلطبة فيها وكذا املواعدة" النكاح يف العدة"جيوز مبعىن حيرم " وال"
، وصريح خطبة معتدة ومواعدهتا كوليها، وسواء كانت عدة وفاة أو طالق ولو رجعيا: خليل بالعطف على احملرم

] ٢٣٥: البقرة[} َوال َتْعزِمُوا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه{: قال تعاىل. دل على حرمته الكتاب والسنة
امكثي يف بيتك حىت يبلغ : "ويف املوطإ أنه عليه الصالة والسالم قال للفريعة بنت مالك بن سنان حني مات زوجها

أن صليحة األسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها فنكحت يف عدهتا فضرهبا : طإ أيضاويف املو. ١" الكتاب أجله
أميا امرأة نكحت يف عدهتا فإن كان زوجها : عمر بن اخلطاب وضرب زوجها باملخفقة ضربات وفرق بينهما مث قال

ا من اخلطاب، وإن كان الذي تزوجها مل يدخل هبا فرق بينهما مث اعتدت عدهتا من زوجها األول وكان اآلخر خاطب
وقولنا من غري الزوج . دخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من األول مث اعتدت من اآلخر مث ال جيتمعان أبدا

لالحتراز عما لو تزوجها صاحب العدة فإنه جيوز إذا كانت العدة من طالق بائن دون الثالث، وأما لو كانت مبانة 
عد زوج، فإن تزوجها قبله حد مع فسخ نكاحه؟ ولكن ال يتأبد حترميها عليه، كاملنكوحة يف بالثالث فإهنا ال حتل إال ب

علم مما قررنا أن العقد الواقع يف زمن العدة من غري الزوج يفسخ : األول" تنبيهات"عدة الطالق الرجعي من غريه
  مطلقا
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، والترمذي، حديث "٢٣٠٠"، حديث يف املتوىف عنها تنتقل: كتاب الطالق، باب: أبو داود: صحيح ١
  ".التحقيق الثاين/ ٢١٣١: اإلرواء"بنحوه، وصححه األلباين " ٣٥٣٢"، والنسائي، حديث "١٢٠٤"

ولو عدة طالق رجعي وفسخها بغري طالق ويلحق به الولد وال حد على الزوجني، وأما تأييد حترميها عليه فمشروط 
الدخول هبا ولو بعد العدة أو بتقبيلها أو التلذذ هبا بغري الوطء داخل بكوهنا معتدة من وفاة أو من طالق بائن، وب

مثل املعتدة يف حرمة خطبتها ونكاحها احملبوسة لالسترباء من : العدة، وكما حترم عليه حترم على أصوله وفروعهالثاين
ريه، والفسخ الواقع يف زنا أو غصب أو غلط ولو من مريد النكاح إال تأبيد التحرمي فمشروط بكون االسترباء من غ

مثل املعتدة يف فسخ النكاح : العدة أو يف االسترباء بغري طالق لإلمجاع على فسخه، وجيب هلا املسمى بالدخواللثالث
ولو ولدت األوالد املنكوحة يف زمن اإلحرام منها أو من زوجها أو وليها ولكن ال يتأبد حترميها، ومثلها يف الفسخ 



إىل "أي وصل " ما جر"جيوز أيضا من األنكحة " وال"زوجها ويتزوجها، راجع شراح خليل أبدا اليت يفسدها على 
النكاح كالنكاح على خيار التروي ولو لغري الزوجني، أو على إن مل يأت بالصداق لكذا فال نكاح " غرر يف عقد

عده باملسمى وإمنا ثبت وجاء به عند األجل أو قبله، واحلكم يف هذا الفسخ قبل البناء وال شيء فيه، ويثبت ب
بالدخول وإن فسد لعقده، ألن الشرط فيه أثر خلال يف الصداق، فأشبه ما فسد لصداقه يف ثبوته بالدخول، وأما إن 
مل يأت بالصداق حىت فات األجل أو مل يأت به فإنه يفسخ ولو بعد الدخول، وأما العقد على اخليار يف اجمللس كأن 

قاله . ا داما يف اجمللس الذي حصل فيه العقد فإنه يصح النكاح وال يفسد بذلكيشترط أحدمها أن له اخليار م
إن اشتراط خيار اجمللس يف حال عقد البيع يفسده : األجهوري يف شرح خليل، ويل فيه حبث مع قوله يف باب اخليار

ح اخليار قبل الفسخ ال إرث إذا مات أحد الزوجني يف نكا" تنبيه"مع أنه يشدد يف عقد النكاح ما يفتقر مثله يف البيع
فيه، ولعل وجهه مع أن التوارث يقع بني الزوجني مبجرد العقد الفاسد املختلف يف فساده أن نكاح اخليار قبل 

وفيه اإلرث والضمري للمختلف فيه اإلنكاح املريض وزادوا عليه نكاح : الدخول من املتفق على فسادهقال خليل
أي وال جيوز من النكاح ما جر " و"ن الزوجني إذا مات صاحبه قبل فسخ النكاح اخليار، فإنه ال إرث فيه لواحد م

  أو على جنني أو مثرة مل يبد ١كالنكاح على عبد آبق" صداق"إىل غرر يف 
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واإلباق . يأبق ويأبق، بكسر الباء وضمها، أبقاً وإباقاً، مبعىن اهلرب -بفتح الباء  -مصدر أبق العبد : اإلباق لغة ١
انطالق العبد متردا ممن هو يف يده من غري خوف وال كد يف : اص باإلنسان سواء أكان عبد أم حراًويف االصطالحخ

كلن قد يطلق بعض الفقهاء لفظ اآلبق على من . فإن مل يكن كذلك فهو إما هارب، وإما ضال وإما فار. العمل
  ".١/١٣٥"انظر املوسوعة الفقهية . ذهب خمتفيا مطلقا لسبب أو غريه

جيوز أيضا عقد " وال"صالحها على شرط إبقائها، أو على بيت يبنيه هلا يف ملك الغري أو يف ملكه ومل يصفه هلا 
، وأوىل ما ال حيل متلكه كاخلمر واخلنزير، ١وإن حل متلكه كجلد األضحية وكلب الصيد" مبا ال جيوز بيعه"النكاح 

ن تعبري من عرب مبا ال يصح متلكه كخليل ملا ذكرنا، وكذلك لو ولذلك كان تعبري املصنف مبا ال جيوز بيعه أحسن م
تضمن إثباته ودفعه كدفع العبد يف صداق زوجته فإنه يفسخ ومتلكه بعد البناء، وكذا لو وقع على شرط يناقض 
، أو املقصود كشرط أن ال يقسم هلا يف البيت مع غريها، أو ال إرث هلا منه، أو على أن هلا نفقة مسماة يف كل شهر

على شرط أن نفقة زوجة الصغري أو السفيه أو العبد على األب أو السيد، أو على نفقة زوجة الكبري املالك ألمر 
نفسه، واحلكم يف النكاح املشتمل على الشرط املناقض الفسخ قبل الدخول والثبوت بعده مبهر املثل ويسقط العمل 

  على الزوج البالغ ووجوب القسم بالشرط، وجيب العمل مبقتضى العقد من وجوب اإلنفاق
مث شرع يف حكم النكاح الفاسد إذا وقع هل يفسخ مطلقا أو قبل البناء، وعلى الفسخ هل تستحق املرأة شيئا أم 

إما جملرد غرر أو " وما فسد من النكاح لصداقه: "ال؟ وعلى استحقاقها هل تستحق املسمى أو صداق املثل بقوله
وسقط : وال شيء فيه لقول خليل" قبل البناء"وجوبا " فسخ"متلكه فإن اطلع عليه لوقوعه مبا ال يصح بيعه أو 

  بالفسخ قبله وإن كانت قبضته
  ـــــــ

: فعل االصطياد، كما يطلق على املصيد، يقال: لغة مصدر صاد يصيد، ويطلق على املعىن املصدري أي: الصيد ١
والصيد هنا مبعىن . هذا خلق اهللا أي خملوقه سبحانه وتعاىل: صيد األمري، وصيد كثري، ويراد به املصيد، كما يقال

عرفه الكاساين على اإلطالق : ويف االصطالح]٩٥: املائدة[} ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَْنُتْم ُحُرٌم{: يقول اهللا تعاىل: املصيد



وعرفه البهويت . انه أو لعدوهبأنه اسم ملا يتوحش ويتمتع، وال ميكن أخذه غال حبيلة، إما لطري" أي املصيد"الثاين 
اقتناص حيوان متوحش طبعاً غري مملوك وال : الصيد باملعىن املصدري: فقال" املعىن املصدري واملصيد: "باإلطالقني
الصيد حيوان مقتنص حالل متوحش طبعاً، غري مملوك : فعرفه بقوله –أي املصيد  –أما باملعىن الثاين . مقدور عليه

: فالصيد الربي. بري وحبري: احلرام كالذئب، واإلنسي كاإلبل ولو توحشتوالصيد نوعان وال مقدور عليه فخرج
فهو ما يكون توالده يف املاء، ولو كان : ما يكون توالد يف الرب، وال عربة باملكان الذي يعيش فيهأما الصيد البحري

ع، ومثله السرطان والتمساح فكلب املاء والضفد. مثواه يف الرب، ألن التوالد أصل، الكينونة بعده عارض
فحرام : وأما الربي]. ٩٦: املائدة[} أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ الَْبحْرِ{: والسلحفاة حبري حيل اصطياده للمحرم، لقوله تعاىل

  ".٢٨/١١٣"املوسوعة . عليه إال ما يستثىن منه

وهو ما يرغب به مثله فيها " ثلوكان فيه صداق امل"أي ثبت " وإن دخل هبا مضى. "املرأة ردته ويكون فسخه طالقا
باعتبار دين ومجال وحسب ومال وبلد وإن مل تعلم هذه املذكورات، فاعتبار أختها شقيقتها أو ألبيها ال أمها وال 
أختها ألمها، وهذا من املصنف إشارة إىل قاعدة وهي أن ما فسد من النكاح لصداقه أو لعقده املوجب خلال يف 

وما : "خ قبل البناء ويثبت بالدخول وهلا صداق املثل، وأشار إىل الفاسد لعقده بقولهالصداق ال شيء فيه إن فس
كوقوعه بغري ويل أو كان الويل صبيا أو أنثى أو رقيقا، أو وقع العقد يف العدة أو اإلحرام، " فسد من النكاح لعقده

ى فساده بغري طالق واملختلف فيه أو وقع ألجل، أو كان صريح شغار، فإنه يفسخ ولو بعد الدخول، لكن املتفق عل
إن كان وهو حالل، وإال فصداق " فسخ بعد البناء ففيه املسمى"أما إذا " و"بطالق، فإن فسخ قبل البناء ال شيء فيه

املثل إذا كان الزوج ممن يعترب دخوله وبناؤه ال إن كان صبيا، فوطؤه كالعدم ال يلزم به صداق، ومبا قررنا من 
 آخر ما ذكر، فاعلم أنه ال حاجة إىل قول بعض إن واو فسخ زائدة لصحتها على ما قررنا أو دعوى حذف اخلرب إىل
ظاهر كالم : األول" تنبيهات"ففيه املسمى اخلرب وكذا ال حاجة إىل تقدير وعثر عليه إخل: جتعل للحال، وقوله

د تلذذ هبا بغري الوطء، كما أن املصنف أن كل من فسخ نكاحها قبل البناء ال شيء هلا، ولو كان الزوج البالغ ق
ظاهره أن هلا املسمى مبجرد الدخول ولو تصادقا على عدم الوطء أو كان الزوج صبيا وليس كذلك، إذ وطء 

الصيب كال وطء، وإن تصادقا على نفي الوطء ال صداق هلا، وعند التنازع يف حصول الوطء وعدمه فالقول قول 
دقت يف خلوة وإن مبانع شرعي، وإذا كان البالغ تلذذ هبا بغري الوطء وص: الزوجة يف خلوة االهتداءقال خليل

وطلقها قبل إقامتها عنده سنة فإنه جيب عليه أن يعوضها شيئا حبيث يراه اإلمام أو الناس حيث ال إمام من غري 
قيل من أن  مل يبني املصنف كون الفسخ بطالق أو غريه، وحمصل ما: وتعاض املتلذذ هباالثاين: حتديد، قال خليل

قسم يفسخ بطالق من غري خالف، وهو كل نكاح ألحد : األنكحة املتعرضة للفسخقال الفاكهاين على ثالثة أقسام
الزوجني أو الوليني أو للسيد أو للسلطان فسخه فالفسخ فيه بطالق، وذلك إذا زوجها البعيد مع وجود القريب 

خر فسخ النكاح، وكالعبد إذا تزوج بغري إذن سيده فإن على القول بفسخه، أو وجد بأحد الزوجني ما يوجب لآل
  للسيد أن يرد نكاحه أو جييزه، فإن فسخ فإنه

وقسم يفسخ بغري طالق من غري خالف، وذلك كل نكاح متفق على . يكون بطالق وكذا إذا فسخه السلطان
وقسم . ق، وكنكاح املتعةفساده كنكاح ذوات احملارم بنسب أو صهر أو رضاع، وكاملعتدة وكاملنكوحة بغري صدا

فيه اخلالف هل يفسخ بطالق أو بغريه؟ وهو نكاح الشغار، وكالنكاح بغري وليأو نكاح املريض أو احملرم حبج أو 
إن فسخ املختلف فيه : عمرة، والذي مشى عليه خليل أن فسخه بطالق، بل قال األجهوري نقال عن احلطاب



مل : وهو طالق إن اختلف فيه كمحرم وشغارالثالث: ر من قول خليلطالق ولو وقع بغري لفظ الطالق وهو املتباد
إن كان خمتلفا يف : يبني املصنف أيضا كخليل كون الفسخ يتوقف على احلكم أو ال، وبينه األجهوري مبا حمصله

فساده فال بد من فسخه من حكم حاكم، فإن عقد على من نكحت فاسدا خمتلفا فيه قبل احلكم بفسخه مل يصح 
إن جمرد فسخه يكون طالقا ولو مل يلفظ فيه بطالق، والطالق : د، هكذا قال األجهوري، ويل فيه حبث مع قولهالعق

حيل العصمة يف الصحيح فكيف بالفاسد الذي األصل فيه عدم االنعقاد وحرر منصفاوأما املتفق على فساده فال 
لطالق، ومن مثرة ذلك صحة العقد على يتوقف فسخه على حكم ملا عرفت من فسخه بغري طالق ولو لفظ فيه با

من عقد عليها عقدا فاسدا من غري لفظ حبكم وال طالق، ألن اجملمع على فساده مبنزلة العدم، وملا كانت املنكوحة 
أي " وتقع به: "حترم على أصول الزوج وفروعه بسبب النكاح بني ما تقع به احلرمة من العقد أو الوطء بقوله

أي حرمة املنكوحة على أصول العاقد وعلى فصوله، " احلرمة"صل فيه الفسخ بعد البناء النكاح الفاسد الذي ح
" بالنكاح الصحيح"تلك احلرمة " كما تقع. "وكذا حرمة أصول املعقود عليها أو فصوهلا على العاقد املذكور

ا حيصل بالتلذذوأما والتشبيه يف ترتيب احلرمة على كل يف اجلملة، وإن كان التحرمي يف املتفق على فساده إمن
: قال خليل يف الفاسد املختلف فيه. الصحيح فيحصل مبجرد العقد، ومثل الصحيح الفاسد املختلف يف فساده

ال أنفق على فساده فال طالق وال إرث كخامسة وحرم : والتحرمي بعقده وفيه اإلرث إال نكاح املريض، مث قال
ات حيصل هبا التحرمي كما حيصل بالوطء، واحلاصل أن املختلف فيه وطؤه فقط أي ال العقد، ملا تقرر من أن املقدم

كالصحيح يف حصول التحرمي مبجرد العقد فيما حيرم بالعقد ويف التوارث به ويف توقف فسخه على طالق على ما 
بالتلذذ فيه، خبالف املتفق على فساده ال توارث بعقده، وال طالق يف فسخه، وال حترمي بعقده، وإمنا حيصل التحرمي 

  .املستند إليه

كل ما حيصل التحرمي بعقده ال يشترط يف الزوج صاحب العقد بلوغه خبالف ما يتوقف فيه التحرمي على " تنبيه"
التلذذ فيشترط بلوغه وكون وطئه يدرأ احلد، كما لو كانت املعقود عليها معتدة أو ذات حمرم أو رضاع مع عدم 

احلد مل ينشر كالتزويج بواحدة مما ذكرنا مع علمه بتحرميهاوملا كان يتوهم من علم الزوج حبرمتها، وأما لو مل يدرأ 
ولكن ال حتل : "تشبيه املفسوخ لفساده بالصحيح يف حصول التحرمي مساواته له يف حل املبتوتة استدرك عليه بقوله

أو اثنتني إن " املطلقة ثالثا"أي بالوطء املستند للعقد الذي فسخ بعد البناء لالتفاق على فساده ولو تكرر وطؤه " به
كان زوجها عبدا، وأما لو نكحت املبتوتة نكاحا فاسدا خمتلفا فيه وطلقت بعد الوطء، فإن تكرر وطؤه حبيث ثبت 
النكاح حلت، وأما لو طلقت بعد أول وطئه ففي حلها تردد مبين على أن النزع هل هو وطء أو غري وطء، وإمنا 

واملبتوتة حىت يوجل بالغ قدر احلشفة بال منع وال : يل احتياطا يف اجلانبينقال خليلحصل التحرمي بالوطء دون التحل
كما ال حتل " و"ال بفاسد إن مل يثبت بعده بوطء ثان، ويف األول تردد : نكرة فيه بانتشار يف نكاح الزم إىل أن قال

ن التحصني كالتحليل يف التوقف على أل" الزوجان"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل " ال حيصن به"املبتوتة بالفاسد 
تكلم املصنف على ما يفسد من " تنبيه"النكاح الصحيح الالزم الذي حل وطؤه من البالغ وبانتشار مع إباحة الوطء

إمنا : األنكحة ألجل الصداق أو خللل يف العقد، وسكت عما يفسد لذكر بعض شروطه، قال سيدي يوسف بن عمر
: الشروط ثالثة أنواع: قال يف اجلواهر: قال العالمة هبرام.  الشروط من التفصيلسكت عما يفسد بالشرط ملا يف

األول ما يقتضيه العقد ولو مل يذكر كشرط اإلنفاق أو املبيت فهذا اشتراطه وعدمه سيان، أي ال يوقع يف العقد 
قضا ملقتضى العقد، عكس هذا وهو أن يكون منا: خلال وال يكره اشتراطه وحيكم به ذكر أو تركالنوع الثاين

كشرط أن ال يقسم هلا أو يؤثر عليها أو ال ينفق، وهذا النوع مينع اشتراطه ويؤدي إىل اخللل يف العقد، فيفسخ 



  الشرط. ألجله قبل البناء ويثبت بعده ويلغى
و ال خيرجها ما ال تعلق له بالعقد وال ينفيه وال يقتضيه، كشرط أن ال يتزوج عليها، أو ال يتسرى عليها، أ: الثالث

من بلدها أو بيتها، وهذا يكره اشتراطه، وال يفسد العقد باشتراطه وال يفسخ ألجله ال قبل وال بعد، أي وال يلزم 
  الوفاء به، راجع التحقيق ببعض التصرف مث شرع يف

" اهللا سبحانهوحرم : "بيان من حيرم على املكلف نكاحه سوى ما تقدم من املنكوحة على وجه املتعة أو املعتدة بقوله
بعضهن " سبعا"حرم عليه أيضا " سبعا من النساء بالقرابة: "وتعاىل على مريد النكاح من الرجال ملناسبة قوله

وهن قرابات الزوجة وحليلة األب وحليلة االبن كما يأيت، فعلم من " الصهر"بعضهن حترميه بسبب " بالرضاع و"
ع الرضاع والصهر، فال تفهم أن املراد سبع بالرضاع وسبع تقديرنا لفظ بعض يف املوضعني أن السبع من جممو

بالصهارة ألن هذا ال يصح، ألن الذي حرمه اهللا بالرضاع اثنتان األمهات واألخوات وبقية السبع حرمها اهللا 
 حرمه اهللا ال ينايف ما يأيت من أنه حيرم بالرضاع مثل ما حيرم من النسب وهن سبع، ألن ما يأيت يف: بالصهروقولنا

احملرم بالسنة، وما هنا يف احملرم بنص اهللا تعاىل وهن سبع بعضهن بالرضاع وبعضهن بالصهر، والصهر واحد األصهار 
صاهرت فيهم إذا تزوجت : وهم أهل بيت املرأة، ومن العرب من جيعل الصهر من األمحاء واألختان مجيعا، يقال

: زوج الذكر أو األنثى طلبا للتناسل، ولذا قال صاحب القبسالصهر أن يت: منهم قاله يف التحقيق، وقال يف اجلاللني
كل من حرم عليك : زوجة االبن وزوجة األب وأم الزوجة وابنتها، وميكن ضابطه بأن يقال: احملرم بالصهر أربع

بسبب عقدك على غريه، أو حرم عليك بسبب عقد أصلك عليه أو عقد فرعك، وهذا شامل لألربع من كالم 
ال أنه خيرج من هذا الضابط اجلمع بني األختني، فإن املصنف جعله من مجلة احملرم بالصهر وفيه صاحب القبس، إ

مث أشار إىل السبع الاليت . شيء، إال أن يقال السنة جعلت احملرم باجلمع ملحقا باحملرم بالصهر واستمر عليه اإلمجاع
وهي من هلا عليك يا مريد النكاح " مهاتكمأ"معاشر الرجال " فقال عز وجل حرمت عليكم: "من القرابات بقوله

حرمت عليكم أيضا " و"والدة ولو بوسائط لتشمل اجلدات ولو من جهة األب فيحرم عليك نكاح اجلميع 
مجع بنت وهي كل أنثى لك عليها والدة ولو بواسطة، ولو كانت البنت ختلقت من مائك الفاسدقال " بناتكم"

من مائهواحلاصل أنه حيرم على الشخص أصله وإن عال، وفرعه وإن وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت : خليل
سفل، ويلزم من حرمة أصلك عليك حرمتك عليه ألن احلرمة من األمور النسبية، فتحرم على أمك كما حترم هي 

مجع أخت وهي كل من ألبيك أو أمك عليها والدة ولو بواسطة وهو " أخواتكم"حرمت عليكم " و"عليك وهكذا 
  .األخوات من اجتمعت معهن يف صلب ورحم أو يف أحدمها: بعضهم معىن قول

حرمت " و"مجع عمة وهي كل من اجتمع مع أبيك يف صلب ورحم أو يف أحدمها " عماتكم"حرمت عليكم " و"
وكذلك عمة األب : مجع خالة وهي كل من اجتمعت مع أمك يف صلب أو رمحقال الفاكهاين" خاالتكم"عليكم 

وخالتها، وكذلك عمة العمة، وأما خالة العمة فإن كانت العمة أخت أب ألم أو ألب وأم فال وخالته وعمة األم 
حتل خالة العمة ألهنا أخت اجلدة، وإن كانت العمة إمنا هي أخت أب ألب فقط فخالتها أجنبية من بين أخيها فتحل 

جد، وإن كانت اخلالة أخت األم له، وكذلك عمة اخلالة فإن كانت اخلالة أخت أم ألب فعمتها حرام ألهنا أخت 
ألم فقط فعمتها أجنبية من بين أخيها، وضابط العمات واخلاالت أن كل ذكر يرجع نسبك إليه بالوالدة فأخته 

" بنات األخ"حرم عليكم " و"عمتك، وكل أنثى يرجع نسبك إليها بالوالدة فأختها خالتك، ذكره يف التحقيق 
حرم عليكم أيضا " و"دة وإن سفلت، كان األخ شقيقا أو ألب أو ألم وبنت األخ كل أنثى ألخيك عليها وال



" فهؤالء"وهي كل أنثى ألختك عليها والدة وإن سفلت، كانت األخت شقيقة أو ألب أو ألم " بنات األخت"
وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه، وفصول : وأشار إليهن خليل بقوله" من القرابة"السبع اللوايت حيرمن 

أصوله، وأول فصل من كل أصل غري األصل األول، فاألصول األمهات واجلدات فيحرمن وإن علون،  أول
والفصول األوالد فيحرمن وإن سفلن، وفصول األصول األخوات وأوالدهن فيحرمن وإن سفلن، واألصل غري 

بنت العمة وبنت األول اجلد، وفروعه عمات وخاالت وبناهتن غري حمرمات، واحلرام فصل األول فقط، وجتوز 
  اخلالة

ولو كانت } َوأُمََّهاُتكُُم اللَّاِتي أَْرَضعَْنكُْم{: جيمعها قوله تعاىل" من الرضاع والصهر"حيرمن " اللوايت"السبع " و"
املرضعة صغرية ال يولد هلا، أو كانت ميتة حيث كان يف ثديها لنب ولو مع الشك على األظهر، أو كانت الذات 

كان " أخواتكم من الرضاعة"حرم عليكم أيضا " و"كما نص على ذلك شراح خليل،  املرضعة خنثى مشكال
رضعكم مصاحبا لرضعهن أو سابقا أو متأخرا، ألن الذي يرضع من امرأة يقدر كأنه نزل من بطنها، فجميع أوالدها 

خوات وبواقي السبع إخوة له، كما يأيت يف بابه، ومل ينص يف القرآن على احملرم بالرضاع إال على األمهات واأل
وهي كل امرأة هلا على زوجتك والدة أو رضاع ولو بواسطة، " وأمهات نسائكم: "بالصهر، وأشار إليهن بقوله

فيشمل جدة الزوجة وإن علت سواء جدهتا من قبل أبيها أو أمها من نسب أو رضاع، واملراد زوجتك من عقدت 
  تعليها ولو مل حيصل تلذذ هبا، ألن العقد على البنا

وهي بنات الزوجة " ربائبكم"حرم عليكم أيضا " و"حيرم األمهات، وسواء عقد له عليها يف حال بلوغه أو صباه 
ووصف الربائب بالاليت يف احلجور طردي أو غري معترب املفهوم، خبالف وصف " الاليت يف حجوركم من نسائكم"

قد غري حمرم للقاعدة املقررة من أن التلذذ باألمهات ألن جمرد الع" هبن"أي تلذذمت " الاليت دخلتم: "األمهات بقوله
. وبتلذذه وإن بعد موهتا ولو بنظر فصوهلا: حيرم البنات، والعقد على البنات حيرم األمهاتقال خليل عاطفا على حرم

ولو كانت صغرية حبيث ال تشتهى، أو كان النظر إليها من فوق حائل يصف حيث كان : قال األجهوري يف شرحه
لغري الوجه والكفني، وأما لو انضم للنظر فعل كلمس فينبغي احلرمة ولو للوجه أو الكفني حيث وجدت اللذة  النظر

ال إن مل توجد، ولو قصدت فال حترم، كما ال حيرم االلتذاذ بالكالم، ولعل وجه الفرق قوة االلتذاذ بالنظر دون 
أي بنسائكم بل طلقتموهن بعد العقد ولو كان " هبن فإن مل تكونوا دخلتم: "الكالم، مث صرح مبفهوم دخلتم بقوله

" تنبيه"يف نكاح بناهتن ملا عرفته من أن البنات إمنا حترم بالتلذذ باألمهات" عليكم"أي ال حرج " فال جناح"صحيحا 
ا وما ذعلم مما قررنا أن املراد بالدخول يف كالم اهللا تعاىل التلذذ ولو من غري اختالء بالزوجة، ألن املصنف أشار هب

قبله إىل القاعدة املشهورة عند فقهائنا وهي أن العقد على البنات حيرم األمهات ولو فاسدا حيث اختلف فيه، 
والتلذذ باألمهات بعد العقد عليهم حيرم بناهتن، ولعل احلكمة يف ذلك قوة حمبة األم للبنت خبالف العكس، فاألم 

مجع حليلة " حالئل"حرم عليكم " و. "ليها مبجرده حمرما بنتهاأشد برا بالبنت دون العكس، فلذلك مل يكن العقد ع
واملراد من عقد عليهن األبناء ولو فاسدا حيث اختلف فيه، ولو كان " أبنائكم الذين من أصالبكم"وهن زوجات 

 من أصالبكم من االبن بالتبين، فال حترم عليك: املعقود له صغريا جدا واملراد الفرع وإن سفل، واحترز بقوله
فقد تزوج صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة، وقد كان "حليلته ولو كان قد دخل هبا، 

اْدُعوُهْم لِآبَاِئهِْم ُهَو أَقَْسطُ ِعْندَ {: ، حىت نزل قوله تعاىل"صلى اهللا عليه وسلم تبناه حىت كان يدعى زيد بن حممد
تزوج حممد صلى اهللا عليه : اليهود ملا تزوجها صلى اهللا عليه وسلم قالواوذلك أن املنافقني و] ٥: األحزاب[} اللَِّه

ِلكَيْ ال َيكُونَ َعلَى الُْمْؤِمنَِني حََرٌج ِفي أَْزوَاجِ {: وسلم حليلة ابنه وكان ينهى الناس عن ذلك، فأنزل اهللا تعاىل قوله



جعلنا حمترز من أصالبكم ابن : األول": تنبيهات"اآلية، تكذيبا هلم وتصرحيا باجلواز] ٣٧: األحزاب[} أَْدِعَياِئهِْم
  التبين فقط، ألن االبن من الرضاع حكم

: ابن الصلب يف حرمة حليلته، وإن كانت حرمة حليلة ابن الرضاع مستندة لإلمجاع لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ر الرجل صاحب اللنب، ملا تقرر من أن ابن الرضاع يقدر كأنه من ظه ١" حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب"

ومن بطن املرأة اليت أرضعته، فال حيل ألبيه فرعه وإن سفل، وال حيرم له هو أخذ أم أو جدة أبيه، وال أوالد أبيه، وال 
وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللنب ولصاحبه من : أوالد أمه وإن سفلن ألهنن أخوات وأوالد أخواتقال خليل

مفهوم حالئل األبناء أن جواري األبناء ال حترم على اآلباء مبجرد امللك وهو : لثاينوطئه النقطاعه وإن بعد سنينا
كذلك، وإمنا حيرم التلذذ ولو بغري الوطء حيث تلذذ هبن بعد بلوغه على املعتمد، ألن الضابط أن ما حيصل فيه 

يتوقف فيه التحرمي على التلذذ،  التحرمي بالعقد وهو التحرمي باملصاهرة ال يشترط يف املعقود له البلوغ، خبالف ما
فيشترط فيه بلوغ املتلذذ من زوج أو مالك، ومثل الوطء مقدماته وال بد من حتقق التلذذ، وأما لو حصل فيه الشك 

وإن قال األب نكحتها أو وطئت أمه عند قصد االبن ذلك وأنكر ندب التنزه، ويف وجوبه : فأشار إليه خليل بقوله
من ملك جارية ابنه أو أبيه بعد موته ومل يعلم هل وطئها أم ال؟ : ألجهوري يف شرح خليلإن فشا تأويالن، ويف ا

يندب يف ما لو خشي أن ال يصيب وال حترم، وكذا : ال حتل، واستحسنه اللخمي يف العلي وقال: فقال ابن حبيب
ند للبيع الفاسد كالوطء املستند الوطء املست: إن باعها األب البنه واالبن ألبيه مث غاب البائع قبل أن يسأاللثالث

للنكاح الفاسد، فيفرق بني ما اختلف فيه فيحرم وطؤه، وما اتفق عليه ال حيرم وطؤه إال إن درأ احلد، قاله 
قد قدمنا غري مرة أن ما حيصل يف التحرمي بالعقد العقد الفاسد املختلف فيه كالصحيح إذا وقع : األجهوريالرابع

الذي ينبغي اجلزم به أنه ال حيرم، وأما لو وطئ : اه، وأما لو وقع باإلكراه فقال األجهوريالعقد على غري وجه اإلكر
أي اجلمع " أن جتمعوا"حرم عليكم أيضا " و"مع اإلكراه فعلى عدم احلد حيرم، وعلى احلد جيري فيه اخلالف يف الزنا

فقط، أو واحدة للوطء واألخرى للخدمة، أو ولو من الرضاع، وأما اجلمع بينهما يف امللك " بني األختني"يف النكاح 
  واحدة بالنكاح
  ـــــــ

الشهادة على األنساب والرضاع املستفيض واملوت، : صحيح أخرجه البخاري كتاب الشهادات، باب ١
  ".١٩٣٨"، وابن ماجه، حديث "٣٣٠٦"والنسائي، حديث 

فمن يف ملكه أختان مل : جهوري يف شرح خليلواألخرى للخدمة فال حرج، ألن احملرم اجلمع بينهما للوطء، قال األ
يتلذذ بواحدة منهما مث أراد التلذذ بإحدامها فله أن يتلذذ هبا وميتنع من التلذذ باألخرى، وال يتوقف جواز تلذذه مبن 

أي وقع قبل " إال ما قد سلف. "أراد التلذذ هبا على حترمي األخرى مبا سبق، أي من زوال ملك أو عتق وإن ألجل
إِنْ يَْنَتُهوا ُيْغفَْر لَُهْم {: قال تعاىل. الم وفسخه اإلسالم فال يؤاخذ فاعله به ألنه يغفر باإلسالم ألنه جيب ما قبلهاإلس

لكن ما قد سلف ال إمث فيه، وحرمة اجلمع بني : واالستثناء يف اآلية منقطع، واملعىن] ٣٨: األنفال[} َما قَْد َسلََف
: وقال تعاىل: "حيرمن بالرضاع والصهر هي السادسة، وأشار إىل متام السبع بقولهاألختني من مجلة السبع الاليت 

أنه حيرم : واملعىن]" ٢٢: النساء[} آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساِء{" أي عقد عليه ]" ٢٢: النساء[} َوال َتْنِكُحوا َما َنكََح{
كان العقد فاسدا حيث اختلف فيه، ولو على فرع اإلنسان وإن سفل أن يتزوج مبن عقد عليه أصله وإن عال، ولو 

مل حيصل من األصل تلذذ به، ألن التحرمي بالصهارة ال يتوقف على تلذذ بل حيصل مبجرد العقد، إال يف حترمي البنت 



بسبب نكاح أمها فإنه يتوقف على التلذذ بأمها، وحرمة حليلة األب على االبن ولو كان عقد األب عليها يف حال 
فاسد باملختلف فيه ألن اجملمع عليه ال حيرم إال وطؤه إن درأ احلد، ومثل حليلة األصل يف حترميها صغره، وقيدنا ال

على فرعه وإن سفل موطوءته بامللك حيث تلذذ هبا األصل ولو مستندا لعقد فاسد حيث كان خمتلفا فيهوجرى 
ذ هبا بعد بلوغه ملا قدمنا من أن كل خالف يف تسميتها حليلة قبل التلذذ، ولكن تقيد احلرمة بأن يكون األصل تلذ

ما حيصل فيه التحرمي بالعقد ال يشترط فيه بلوغ الزوج، ألن النكاح حقيقة يف العقد على املشهور وجماز يف الوطء، 
إِلَّا َما قَْد {: " وأما ما يتوقف فيه التحرمي على التلذذ فال بد من بلوغ املتلذذ، ويف بعض النسخ تتميم اآلية بقوله

إال أن هذا ليس كاملتقدم يف اجلمع بني األختني، ألن نكاح حليلة األب مل تسبق به شريعة، ]" ٢٢: النساء[} لََفَس
قاله . وإمنا كان الولد يعقد على حليلة أبيه جهال، خالف نكاح األختني فإنه كان شريعة قوم ونسخه شريعة اإلسالم

م جيبه، ألن ما كان شريعة لقوم ال يؤاخذون به حىت يقال يف التحقيق ولنا فيه حبث مع قوهلم فيه، ألن اإلسال
إن من يعلل غفران حرمة اجلمع بني األختني جبب اإلسالم ال يسلم أنه كان شريعة : اإلسالم جيبه، إال أن يقال

ضاع علم مما مر بيان عدة السبع احملرمات بالقرابة بنص القرآن، وأما السبع احملرمات بالصهر والر" تنبيه"وتأمله
  فتقدم أن احملرم بالرضاع منهن بنص القرآن األمهات واألخوات فقط،

بنت الزوجة وأمها وحليلة األب وحليلة االبن، وعد منهن اجلمع بني املرأة وأختها، مع أن : واخلمس بالصهر وهن
احملرمة  احملرمة بالصهر هي احملرمة بسبب عقد أصلك أو فرعك عليها، أو عقدك على غريها كأم الزوجة، وأم

باجلمع فال ينطبق هذا الضابط عليها، ولكن السنة املتواترة أحلقتها باحملرمة بالصهر ومضى عليه اإلمجاع قاله 
الفاكهاين، فلعل املصنف غلب احملرم بالصهر على احملرم باجلمع، فأطلق على ما عدا احملرم بالنسب واحملرم بالرضاع 

َوأُمَّهَاُتكُُم اللَّاِتي أَْرَضعَْنكُْم وَأََخوَاُتكُْم ِمَن {: ن عمرو ملا كان يتوهم من آيةأنه حمرم بالصهر، هكذا يفهم من كالم اب
وحرم النيب : " عدم حرمة غريهن، مع أن احملرم بالرضاع سبع على عدد احملرم بالنسبقال] ٢٣: النساء[} الرََّضاعَِة

: وهن السبع الاليت يف اآلية" ما حيرم من النسب" مثل" بالرضاع"من النساء " السالم"أفضل الصالة وأزكى " عليه
إىل آخرها، وكالم املصنف معىن حديث عائشة رضي اهللا عنها وهو قوله ] ٢٣: النساء[} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم{

خوات فكما حيرم بالنسب األمهات والبنات واأل١" حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة: "صلى اهللا عليه وسلم
والعمات واخلاالت وبنات اإلخوة وبنات األخوات كذلك حيرمن من الرضاع، فأمك رضاعا كل من أرضعتك أو 
أرضعت من ولدتك بواسطة أو غريه وأمهاهتما، وبنتك كل من رضعت على زوجتك بابنك أو أرضعتها بنتك من 

من أمك وفحلها ولد فهو أخ  نسب أو رضاع، وأخواتك كل من ولدته من أرضعتك أو ولد لفحلها، فإن جاء
شقيق لك من الرضاع، وإن ولد ألمك من غري ذلك الفحل ولد فهو أخ ألم، وإن ولد ألبيك من أمك من زوجة 

أو سرية فهو أخوك ألبيك، وأخوات الفحل عمات الرضيع، وأخوات أم الرضيع خاالت له، وبنات األخ من 
ضعتهن األخوات، وكل هذا دخل حتت احلديث املذكور، نعم أرضعتهن امرأة أخيك بلبنه، وبنات األخوات من أر

: الثانية. أم أخيك أو أختك: استثىن العلماء من احلديث بعض إناث حترم من النسب وال حترم من الرضاع، األوىل
أم خالك : والسادسة. أم عمك وعمتك: اخلامسة. أخت ولدك: الرابعة. جدة ولدك: الثالثة. أم ولد ولدك
إال أم أخيك أو أختك، وأم ولد ولدك، وجدة ولدك، وأخت ولدك، وأم عمك : ار إليها خليل بقولهوخالتك، وأش

  وعمتك، وأم خالك وخالتك، فقد ال حيرمن من الرضاع أي وحيرمن من النسب وقد وىف كالمه للتحقيق
  ـــــــ



، "٥٢٣٩"ء، حديث ما حيل من الدخول والنظر على النسا: كتاب النكاح، باب: أخرجه البخاري: صحيح ١
  ".١٤٤٤"حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة، حديث : كتاب الرضاع، باب: ومسلم

وملا كان احملرم باجلمع بنص القرآن خمتصا باألختني وأحلقت السنة املتواترة باألختني اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها 
أو " خالتها"على " أن تنكح املرأة على عمتها أو"الم عن عليه الصالة والس" وهنى: "قال بالعطف على احملرم بالسنة

، وأشار ١" ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها: "على بنت أخيها أو أختها والنهي للتحرمي، ولفظ احلديث
ومجع مخس أو اثنتني لو قدرت املرأة ذكرا حرم أي نكاح : إىل ذلك العالمة خليل بالعطف على احملرمات بقوله

ألخرىوهذا الضابط مقيد مبا إذا كان امتناع اجلمع بالقرابة والرضاع أو الصهارة، فال يرد اجلمع بني املرأة وأمتها، ا
واجلمع بني املرأة وبنت زوجها، واجلمع بني املرأة وأم زوجها فإنه جيوز ألن احلرمة من جانب واحد، خبالف حنو 

األخرى، ألن الشخص حيرم عليه نكاح عمته، وكذلك املرأة املرأة وعمتها لو قدرت كل ذكرا حرم عليه نكاح 
وبنت أخيها لو قدرت املرأة ذكرا حلرم عليه بنت أخيه، ولو قدرت بنت األخ ذكرا حلرم عليه نكاح عمته، وضابط 

ر، خليل رمبا يشمل العمتني واخلالتني والعمة واخلالة، ومثال العمتني يوجد يف بنيت رجلني تزوج كل منهما أم اآلخ
واخلالتني يتصور يف بنيت رجلني تزوج كل منهما بنت اآلخر، واخلالة والعمة يتصور يف بنيت رجلني تزوج أحدمها أم 

مل يبني املصنف حكم ما لو مجع بني حمرميت اجلمع يف عقد : األول" تنبيهات"اآلخر، واآلخر بنت اآلخر انظر التتائي
ق وال مهر ملن مل يدخل هبا، وأما إن ترتبتا يف العقد فإن علمت واحد وحكمه الفسخ ولو حصل دخول هبما بال طال

األوىل فسخ نكاح الثانية وثبت نكاح األوىل، ومثل العلم لو صدقت املرأة أهنا ثانية وإن اختلفا فالقول للزوج بيمني 
ثانية ومل يدع ليسقط عنه نصف الصداق، ويفسح نكاح من ادعى أهنا ثانية لكن بطالق، وإن مل تعلم األوىل من ال

وفسخ نكاح ثانية صدقت وإال حلف للمهر بال طالق : الزوج العلم بأولية إحدامها فإنه يفسخ نكاحهماقال خليل
الوطء بامللك ينشر احلرمة كالوطء بالنكاح كما قدمنا، فتحرم أصول املوطوءة بامللك : كأم وابنتها بعقدالثاين

  ى أصول الواطئ وفروعه، وحيرم علىوفروعها على واطئها، وكذا حترم املوطوءة عل
  ـــــــ

بلفظه، " ١٤٠٨"حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها، حديث : أخرجه مسلم كتاب النكاح، باب: صحيح ١
  ".١٩٢٩"، وابن ماجه، حديث "٣٢٩٢"، كما أخرجه النسائي "٥١٠٩"وهو عند البخاري مبعناه، حديث 

خالتها يف الوطء، ومثل الوطء التلذذ، فلو تلذذ بأمة أو زوجة وأراد أن يتخذ من  واطئها اجلمع بينها وبني عمتها أو
وحلت األخت ببينونة : حيرم مجعه معها فال جيوز له حىت حيرم فرج األوىل حيث أراد اختاذها للوطءقال خليل

ملا قدم أن حليلة االبن السابقة أو زوال ملك بعتق وإن ألجل أو كتابة أو نكاح حيل املبتوتة وقدمنا ذلك أيضا، و
أي عقد " فمن نكح امرأة: "حمرمة على أصوله وفصوله بالصهارة أعادها ليبني أن احلرمة حتصل مبجرد العقد بقوله

حرمت أيضا " و"أي أصوله وإن علوا " دون أن متس على آبائه"ولو فسد إن مل جيمع عليه " حرمت بالعقد"عليها 
أي " وحرمت عليه] "٢٢: النساء[} َوال تَْنِكُحوا َما َنكََح آَباُؤكُْم{: لقوله تعاىلأي فروعه وإن سفلوا " أبنائه"على 

حىت يدخل باألم "أي فروعها " وال حترم عليه بناهتا"ملا تقدم من أن العقد على البنات حمرم األمهات " أمهاهتا"الزوج 
بالعطف على احملرمات : لباطن اجلسدقال خليل ولو كان التلذذ بالنظر" أو ملك ميني"أي بسببه " أو يتلذذ هبا بنكاح

وأصول زوجته وبتلذذه ولو بعد موهتا ولو بنظر فصوهلا، وهذا إشارة للقاعدة املطروقة وهي العقد على البنات حيرم 
األمهات، والتلذذ باألمهات حيرم البنات، واملراد بالعقد ما يشمل الفاسد إن مل جيمع على فساده، وإال مل حيرم إال 



عطف " أو بشبهة من نكاح: "وملا كانت شبهة النكاح كالنكاح قال. طؤه إن درأ احلد، وقد قدمنا ما فيه الكفايةو
على بنكاح أي إن تلذذ الشخص باملرأة بسبب شبهة النكاح حيصل به التحرمي ألصول املتلذذ هبا وفروعها على 

وجته أو يتزوج تزوجيا فاسدا جممعا عليه لكن يدرأ املتلذذ وعلى أصوله وفروعه، ومثال ذلك أن يطأ امرأة يظنها ز
احلد، كأن يتزوج مبعتدة أو خامسة أو ذات حمرم غري عامل ويتلذذ هبا فيحرم عليه فرع كل واحدة من املذكورات 

وحرم العقد وإن فسد إن مل جيمع عليه وإال فوطؤه إن درأ احلد، لكن يشترط يف ذلك العقد كما : وأصلهاقال خليل
جهوري أن يكون الزما، فال عربة بعقد املكره وال عقد صيب أو عبد بغري إذن سيد العبد وويل الصيب، ومثل قال األ

يتلذذ منها " أو: "الوطء املقدمات وقد قدمت اإلشارة إىل ذلك، وملا كان التلذذ بشبهة امللك حيصل به التحرمي قال
ستحق أو يظهر هبا عيب فريدها فال حتل له أصوهلا وال كأن يشتري أمة ويتلذذ منها ولو بقبلة مث ت" ملك"بشبهة 

فروعها، كحرمة أصول وفروع الزوجة على زوجها بتلذذه هبامث شرع يف مفهوم التلذذ والنكاح أو شبهته أو امللك 
  وال حيرم بالزنا: "أو شبهته بقوله

وال فروعها، بل حيل له التزوج بأمها أو  أن من زىن بامرأة ولو تكرر زناه هبا ال حيرم عليه به أصوهلا: واملعىن" حالل
ابنتها اليت مل تتخلق من مائه حلرمتها عليه، ومن باب أوىل جيوز ألصوله وفروعه نكاح تلك املرأة، هذا معىن كالم 

املصنف، وليس معناه أن من زىن بامرأة جيوز له بعد استربائها نكاحها ألن هذا غري متوهم ومل يقع فيه نزاع بني 
قال سحنون؟ وأصحاب مالك . ، وما ذكره املصنف هو املشهور يف املذهب وهو قول اإلمام مالك يف املوطإالعلماء

كلهم عليه مل خيتلفوا فيه إال ابن القاسم فإنه روى يف املدونة أن من زىن بأم امرأته فإنه يفارقها، واختلفوا يف املفارقة 
لف األشياخ يف املعتمد هل هو ما يف املوطإ أو ما يف املدونة؟ واخت: هل على الوجوب أو الندب؟ قال العالمة هبرام

واختصر الربادعي عليه، وألن اإلمام رجع عن ما يف املوطإ وأفىت بالتحرمي إىل أن مات، فذهب مجاعة إىل تصحيح ما 
خال ابن  يف املدونة، ومجاعة إىل تصحيح ما يف املوطإ، ووجوب التعويل عليه ملا علمت من أن عليه كل األصحاب

: القاسم، فلله در املصنف حيث اقتصر على الراجح املوافق ملا يف املوطإ ولو ثبت رجوع اإلمام عما فيهفإن قيل
كيف يكون الراجح ما يف املوطإ وهو عدم نسبة التحرمي بالزنا مع رجوع اإلمام عنه؟ مع أن املرجوع عنه ال ينسب 

أصحابه أخذت من قواعده أن املعتمد عدم التحرمي فصار عدم أن : إىل قائله فضال عن كونه راجحا؟ فاجلواب
التحرمي مذهبا ملالك وإن كان قوله خمالفا له، وال شك أن ما يستنبطه أصحاب اإلمام من قواعده من املسائل ينسب 

ه وتنسب إليه وإن مل يقله وال تكلم به، فإن كثريا من املسائل مل يكن لإلمام فيها نص، وإمنا هي منقولة عن أصحاب
إىل مذهبه كغالب مسائل اإلقرار، واهللا أعلموملا فرغ من بيان احملرمات بالنسب والصهر والرضاع شرع يف بيان 

ممن ليس من أهل "مجع كافرة " وطء الكوافر"على املسلم " وحرم اهللا سبحانه وتعاىل: "احملرمات بالدين بقوله
َوال َتْنِكحُوا {: وهن ممن ليس له كتاب لقوله تعاىلكاجملوسيات والصابئات وعابدات األوثان وحن" الكتاب

" مبلك أو نكاح"فإهنا حممولة على غري أهل الكتاب والنهي عام يف الوطء ] ٢٢١: البقرة[} الُْمْشرِكَاِت َحتَّى ُيْؤمِنَّ
" وطء"م للمسل" وحيل: "واملراد بالوطء سائر أنواع االستمتاع، مث صرح مبفهوم من ليس من أهل الكتاب بقوله

معاشر املسلمني " وحيل لنا] "٣: النساء[} أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم{: لعموم قوله تعاىل" الكتابيات بامللك"اإلماء 
للقاعدة وهي أن كل من جاز لنا وطء إمائهم بامللك جيوز لنا وطء " بالنكاح"أي الكتابيات " وطء حرائرهن"

  حرائرهم بالنكاح



قاله . العكس، وكذا اجملوسية إذا هتودت أو تنصرت على املعتمد ألهنا تقر على ما انتقلت إليهولو يهودية تنصرت وب
: إىل قوله] ٥: املائدة[} الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت{: األجهوري يف شرح خليل، والدليل على ذلك قوله تعاىل

ألن املراد باحملصنات يف اآلية احلرائر من اليهود ] ٥: املائدة[} قَْبِلكُْم وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن{
غري الكتابياتقال القرايف ] ٢٢١: البقرة[} َوال تَْنِكُحوا الُْمْشرِكَاِت{: والنصارى، وتقدم أن املراد باملشركات يف آية

َيا أَْهلَ {: بحانه وتعاىل إليه بقولهوملا تشرف أهل الكتاب بتمسكهم بالكتاب وأضافهم الباري س: يف الذخرية
ظاهر كالم املصنف لتعبريه " تنبيه"أبيحت لنا نساؤهم وحل لنا طعامهم أي ذبائحهم] ٦٤: آل عمران[} الِْكَتابِ

بيحل جواز نكاحهن من غري كراهة وهو قول ابن القاسم، وميكن أن يكون أراد باحلل عدم احلرمة فال ينايف 
والكافرة إال احلرة الكتابية بكره : ليل ألهنا قول ذلك حيث قال خليل بالعطف على احملرمالكراهة، ومشى عليها خ

وتأكد بدار احلرب، وإمنا كره نكاحها يف بالد املسلمني ألن الزوج ليس له منعها من أكل اخلنزير وال من شرب 
يضا رمبا متوت وهي حامل فتدفن يف اخلمر وال من الذهاب إىل الكنيسة، وهذا يؤدي إىل تربية الولد على دينها، وأ

: مقربة أهل الشرك، والولد الكائن يف بطنها حمكوم له باإلسالم، وألن النكاح مظنة املودة املنهي عنها بقوله تعاىل
اآلية، مث صرح مبفهوم ] ٢٢: اجملادلة[} ال َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ يَُوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرسُولَُه{

واملراد بإمائهن الكائنات " بالنكاح حلر وال لعبد"أي الكتابيات " وطء إمائهن"لنا " وال حيل: "امللك يف اإلماء بقوله
على دينهن، فليست اإلضافة على معىن الالزم، وحرمة نكاح األمة الكتابية على املسلم ولو كان خيشى على نفسه 

ها ولو عجز عن صداق احلرة، ألن حل األمة ملن عدم صداق احلرة وخشي على نفسه العنت الزنا إن مل يتزوج
مشروط بإسالم األمة، ألن األمة الكافرة ولدها رقيق، فيلزم على نكاح املسلم هلا استرقاق الولد املسلم للكافر، 

لو تزندقت اليهودية أو النصرانية بأن  :األول" تنبيهان"ألن الولد يتبع أمه يف الرق واحلرية، وأباه يف الدين والنسب
أظهرت اليهودية أو النصرانية وأخفت اجملوسية ال جيوز لنا نكاحها إن كانت حرة وال وطؤها بامللك إن كانت أمة، 

مل يذكر املصنف حكم من تزوج من : خبالف لو أظهرت النصرانية وأخفت اليهودية أو عكسه فإهنا ال حترمالثاين
  حيل له، كأن يتزوج األمةاملسلمني مبن ال 

اليهودية أو النصرانية أو احلرة اجملوسية، واحلكم فسخ النكاح ولو ولدت األوالد أو أسلمت، ويرجم الزوج يف 
لو تعمد املسلم نكاح اجملوسية خبالف لو تزوجت احلرة املسلمة مبجوسي أو بكافر غريه : نكاح اجملوسية لقول حممد

الرجل املسلم حيد يف تزوجه باجملوسية خبالف املسلمة املتزوجة باجملوسي ال حد عليها،  مل حيدا وإن تعمداوالفرق بني
أن إسناد النكاح إىل الرجل على جهة احلقيقة، وإسناده إىل املرأة على جهة اجملاز أو احلقيقة الضعيفة، وانظر يف 

مة يف اجلملة دون اجملوسية، وحرر نكاح األمة هل حيد أم ال؟ مل أر يف ذلك نصا، والظاهر ال حد حلل وطء األ
من ال حتل حرائرهن وال إماؤهن وهن غري الكتابيات، ومن حيل : املسألة، فتلخص مما ذكرنا أن الكوافر على قسمني
ألنه كعبدها " تتزوج املرأة عبدها وال عبد ولدها"حيل أن " وال"حرائرهن بالنكاح وإماؤهن بامللك وهن الكتابيات

جية، ألن الزوجة تطالب الزوج بنفقة الزوجية وخدمة الرق، وهو يطالبها بنفقة الرق وخدمة وامللك ينايف الزو
ال منافاة بني حرمة تزوج املرأة " تنبيه"الزوجية؟ واملراد بالولد اجلنس فيشمل ابن ابنها وإن نزل، ويشمل األنثى أيضا

عبد بال شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة ول: عبدها وجواز متكينها له من نظره شعرها املشار إليه بقول خليل
كخصي وغد لزوج، وأحلق بشعرها بقية أطرافها اليت ينظر إليه حمرمها، وكذا جيوز له اخللوة هبا، وكل ذلك 

مشروط بعدم ميل النفوس إليه بأن يكون قبيح املنظرواعلم أن جواز نظر عبد زوجها ألطرافها مشروط بكونه 
" الرجل أمته وال أمة ولده"حيل أن يتزوج " وال. "ظر، ال إن كان فحال أو حسن املنظرخصيا ووغدا أي قبيح املن



أو لولده وفسخ وإن طرأ بال طالق كمرأة يف زوجها ولو بدفع مال ليعتق : قال خليل بالعطف على احملرم وملكه
احملضة وذات الشائبة كأم عنها، وال فرق يف حرمة تزوج الرجل مبلكه بني امللك الكامل والبعض، وال بني القبة 

الولد واملكاتبة، وإمنا حرم ذلك ألن امللك سبب لإلباحة، فهو من موانع النكاح بالنسبة للمالك، وال فرق يف الرجل 
أنت ومالك : "بني كونه حرا أو عبدا، وإمنا حرمت أمة الولد ألهنا مبنزلة أمة نفسه لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ب ال يقطعأال ترى أن األ. ١" ألبيك
  ـــــــ

، وأمحد "٢٢٩١"ما للرجل من مال ولده، حديث : كتاب التجارات، باب: أخرجه ابن ماجه: صحيح ١
، "٤/٥١٦"، وابن أيب شيبة يف مصنفه "٤١٠"، حديث "٢/١٤٢"، وابن حبان "٦٩٠٢"،حديث "٢/٢٠٤"

  ".١٤٨٦: صحيح اجلامع"، وصححه األلباين "٥٧"، حديث "١/٢٢"، والطرباين يف الوسط "٢٢٦٩٤"حديث 

بسرقته من مال ابنه وال حيد بوطء أمته وجتب نفقته عليه إن احتاج، فإن وقع هذا املمنوع بأن تزوج املالك أمته أو 
أمة فرعه أو تزوجت األمة مملوكها أو مملوك فرعها فسخ من غري طالق، كما يفسخ لو كان سابقا وطرأ عليه 

الق، كما إذا اشترى زوجته أو اشترت زوجها أو ملك الزوج أو الزوجة وفسخ وإن طرأ بال ط: امللكقال خليل
له أن "ملا مل يكن للولد يف مال والده شبهة جاز " و"اآلخر باهلبة وحنوها، وملك البعض كملك الكل يف الفسخ 

 يوجد شرط أنه جيوز لإلنسان أن يتزوج أمة أصله وإن دنا، وإن مل: احلرين، واملعىن" يتزوج أمة والده وأمة أمه
نكاح احلر األمة حيث كانت مسلمة لتخلق الولد على احلرية، ولذلك قيدنا الوالد والوالدة باحلرين لالحتراز عن 

الرقيقني، فال جيوز للولد احلر أن يتزوج بأمتها ألن ولده ال يعتق عليهما ألهنما مل ميلكاه وإمنا هو مملوك لسيدمها، 
يؤخذ من تعليل جواز نكاح أمة الوالد " تنبيه"أن يتزوج أمة والده وأمه ولو رقيقنيوأما لو كان الولد عبدا جلاز له 

واألم احلرين بتخلق الولد على احلرية منع نكاح احلر أمة أخيه أو أخته ألنه ولده ال يعتق على أخيه وال على أخته، 
ن سفل، واحلاشية القريبة وهي اإلخوة ألن اإلنسان احلر الرشيد ال يعتق عليه بامللك إال األصل وإن عال والفرع وإ

وملا كانت بنت زوجة األب من غري أبيه ومل ترضع من لنب أجنبية . واألخوات ال أوالدهم وال األعمام وال العمات
حيث مل تشرب من لنب أمها بعد " من رجل غريه"املخلوقة " أن يتزوج بنت امرأة أبيه"أي مريد النكاح " وله: "قال

حرمت ألهنا صارت أخته من الرضاع، ولو طلقها أبوه بعد وطئها وتزوجها آخر وولدت منه ألن نكاح أبيه وإال 
واشترك مع القدمي ولو حبرام ال يلحق الولد به فتحرم : اللنب هلما حيث مل يتحقق انقطاع اللنب من األولقال خليل
الكائن " تتزوج املرأة ابن زوجة أبيها"كذا حيل أن " و. "على أوالد املطلق، كما حترم على أوالد من هي يف عصمته

أي غري أبيها بشرط أن يكون انقطع رضاعه قبل وطء أبيها، وأما لو تزوجها وهي ترضعه فال ألنه " من رجل غريه"
  صار ولدا له وأخاها من الرضاع،

نكاح "املسلمني " وجيوز للحر والعبد: "وملا كان العبد على النصف من احلر يف العقوبات ومثله يف العبادات قال
  وللعبد الرابعة ألن: قال خليل" أربع حرائر مسلمات أو كتابيات

النكاح من باب العبادات والتلذذات فيشاركه فيها كاألكل والشرب، خبالف العقوبات كالطالق واحلد فهو على 
والذكر كاألنثى الشتراكهما ] ٢٥: النسا[} فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعذَابِ{: النصف لقوله تعاىل

: يف الرق، وحترم الزيادة على األربع بإمجاع أهل السنة، وال نظر ملا عليه بعض املبتدعة مستندين لظاهر قوله تعاىل
فإهنم خمطئون يف هذا من إبقاء الواو على باهبا ] ٣: النساء[} فَاْنِكحُوا َما طَابَ لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى وَثُالثَ َورَُباَع{



املذهب املخالف لإلمجاع لعدم فهمهم اآلية على مقتضى العربية من أن املراد اثنتني اثنتني أو ثالثا ثالثا أو أربعا 
ومبعىن أو فاآلية حجة للمشهور، والدليل على أن الواو مبعىن أو اإلمجاع على حرمة اخلامسة، وأن : أربعا، قالوا

اختر أربعا : "ائصه صلى اهللا عليه وسلم بدليل أنه قال لغيالن حني أسلم على عشرجواز أكثر من أربع من خص
، أي باقيهن، وكل من تزوج خامسة عاملا بالتحرمي حيد حد الزنا، وإن كان جاهال مل حيد، وإن ١" وفارق سائرهن

مل يدخل هبا لفساد  وقع نكاح اخلمس دفعة واحدة بطل فيهن، ومن دخل هبا منهن كان هلا صداقها، وال شيء ملن
العقد، وإن ترتب العقد فسخ نكاح اخلامسة فقطوملا كان املانع من نكاح احلر الذي يولد له أمة األجانب رق ولده 

ولو كان قادرا على نكاح احلرائر ألن اإلماء من نسائه، والولد ال " للعبد نكاح أربع إماء مسلمات"حيل " و: "قال
إن خشي : "أي نكاح األمة املسلمة بشرطني أشار إليها بقوله" للحر ذلك"ل كذا حي" و. "يكون أشرف من أبيه

أي مهرا يتزوج به احلرة غري املغالية، " طوال"ولو الكتابيات " ومل جيد للحرائر"أي الزنا إن مل يتزوج " العنت
قدر به على نكاح احلرة وتفسرينا الطول باملهر هو ما يف املدونة، والبن حبيب عن أصبغ أن الطول هو املال الذي ي

وهو أصح، ويدخل يف الطول الذي يعد به قادرا على نكاح احلرة الدين الكائن على مأل، وما : والنفقةقال بعض
ميكن بيعه من كتابة وخدمة معتق ألجل ودابة ركوبه وكتب الفقه احملتاج إليها، ومن الطول أيضا لو وجد حرة 

خدمة مدبر ألهنما ليسا من الطول، كما أن وجود احلرة اليت يف عصمته وال تتزوج مبال يف ذمته ال دار سكناه وال 
تعفه ال يعد طوال، واملراد باملغالية اليت تطلب زيادة على مهر مثلها زيادة ال يغتفر مثلها يف التيمم ويف شراء النعلني 

  ل الكالم، واحلاصل أنلإلحرام، وبقي شرط ثالث جلواز نكاح احلر األمة أن تكون مسلمة وأشرنا له يف أو
  ـــــــ

كتاب الطالق، باب يف من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، حديث : أخرجه أبو داود: صحيح ١
  ".٢٢٢: صحيح اجلامع"وصححه األلباين " ١٩٥٢"وابن ماجه، حديث " ٢٢٤١"

العنت، وأن يعجز عن صداق احلرة، أن خيشى : احلر الذي يولد له ال حيل له نكاح أمة غري أصله إال بثالثة شروط
وأن تكون مسلمة كما ذكرنا، أما لو كان ال يولد له أو كانت أمة أصله كأبيه أو أمه أو جده أو جدته األحرار 

وللحر ذلك راجع لنكاح : علم مما قررنا أن اسم اإلشارة يف قوله: األول" تنبيهات"جلاز له نكاحها من غري شرط
لو تزوج : ما أجيز للضرورة يتحدد بزواهلا وال حيل له أزيد مما حيتاج إليه خبالف العبدالثاين اإلماء بقيد األربع، ألن

احلر األمة بشرطه مث زال املبيح بأن طرأ له املال أو أمن من الزنا مل يفسخ نكاحه لوقوعه على وجه جائز، كما أنه ال 
مث تبني له مال مل يكن يعلم به، خبالف لو تزوج مع يفسخ إذا تزوج باألمة بشرطه على حسب اعتقاده أنه ال مال له 

قسم جائز : علم مما مر أن نكاح احلر لألمة على ثالثة أقسام: فقد الشروط ولو بعضها فال بد من فسخهالثالث
نكاحه أمة الغري وهو ال يولد له، ثالثها نكاح : نكاحه أمة أصله احلر، ثانيتها: إحداها: باتفاق وذلك يف ثالث صور

إحدامها تزوجه بأمة : وقسم غري جائز باتفاق وذلك يف صورتني. ة الغري وهو ممن يولد له مع الشروط املتقدمةأم
والقسم الثالث فيه اخلالف واملشهور منعه وهو نكاح أمة الفرع أو أمة األجنيب، . نفسه أو أمة كتابية أو جموسية

نكاح احلر األمة فنفقتها على الزوج لوجوب نفقة إذا صح " خامتة"والزوج ممن يولد له ولو مل توجد الشروط
الزوجات على األزواج ولو عبيدا، وينفق العبد على زوجته من غري خراج وكسب كاملهر إال لعرف خبالف ذلك، 

وأما نفقة أوالد األمة من الزوج احلر فإن كان قبل عتقهم فعلى سيدهم وهو سيد أمهم، وأما لو أعتقهم السيد 
يهم كإرضاعهم إال أن يعدم األب أو ميوت فعلى السيد، ألن من أعتق صغريا يلزمه نفقته حىت يقدر فنفقتهم على أب

على الكسب، وأما أوالد العبيد فإن كانوا أرقاء فنفقتهم على سيدهم، وإن كانوا أحرارا فعلى بيت املال، ألن العبد 



  على بيت املال كما ذكرنا، ال يلزمه أوالده مطلقا ألن األرقاء ينفق عليهم سيدهم، واألحرار
" ليعدل: "وملا كان جيوز للحر والعبد تعدد الزوجات وكان القسم بينهن يف املبيت واجبا شرع يف باب القسم بقوله

إمنا جيب القسم للزوجات يف املبيت وإن امتنع الوطء : يف املبيت وإن امتنع وطؤهنقال خليل" بني نسائه"الزوج 
  شرعا أو عادة أو عقال

على وجوبه الكتاب والسنة وإمجاع األمة، سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات صحيحات أو دل 
مريضات كبريات أو صغريات، كان الزوج البالغ حرا أو عبدا صحيحا أو مريضا حيث كان يقدر على االنتقال، 

وف به عليهن، كما جيب عليه وأما من ال قدرة له على االنتقال فيمكث عند من شاء، وعلى ويل اجملنون أن يط
اإلنفاق عليهن من مال الزوج لكن بشرط انتفاعهن حبضوره وعدم اخلوف منه عليهن، وإال فال وجوب على الويل، 

والسنة ] ٣: النساء[} فَإِنْ ِخفُْتمْ أَلَّا َتْعِدلُوا فَوَاِحدَةً{: كما ال جيب عليه إطاقة الصيب عليهن، فالكتاب قوله تعاىل
رواه  ١" إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط: "اهللا عليه وسلمقوله صلى 

فقد أمجع اجملتهدون على وجوبه وعلى عصيان تاركه، وال جتوز شهادته وال إمامته عند : أصحاب السننوأما اإلمجاع
علم مما : األول" تنبيهات"فإن تاب وإال قتلبعض الشيوخ، ومن جحد وجوبه يستتاب ثالثة أيام الرتداده جبحده، 

ذكرنا أن القسم ال جيب إال على الزوج البالغ العاقل أو على ويل اجملنون ال على ويل صيب لعدم انتفاعها حبضور 
الصيب، ويشترط يف الزوجات الدخول هبن وإطاقتهن الوطء؛ فال جيب القسم لغري مدخول هبا وال لصغرية مل تطق 

واألمة أي الزوجة األمة : إطالقه يف النساء شامل للحرائر واإلماء واجملمع منهماقال خليل: ل هباالثاينالوطء وإن دخ
تعبريه بالنساء يفهم منه أن الواحدة ال جيب عليه البيات : كاحلرة، وسيأيت كالم املصنف باإلشارة إىل ذلكالثالث

البيات عندها أو حيضر هلا مؤنسة ألن تركها عندها وهو كذلك وإمنا يستحب فقط، واستظهر ابن عرفة وجوب 
إذا اشتكت : ويف التوضيح. وحدها ضرر هبا، وال سيما إذا كان احملل يتوقع منه الفساد أو اخلوف من حنو اللصوص

املرأة الوحدة ضمت إىل مجاعة إال أن يكون تزوجها على ذلك هذا ما يتعلق بالبياتوأما الوطء فقد قال صاحب 
جيب على : اجب على الزوج للمرأة عند مالك إذا انتفى العذر، وقال ابن حنبل واألجهوريالوطء و: القبس

  الرجل وطء زوجته ويقضى عليه به حيث
  ـــــــ

ما جاء يف التسوية بني الضرائر بلفظه، وبنحوه أبو داود، حديث : أخرجه الترمذي كتاب النكاح، باب: صحيح ١
: صحيح اجلامع"، وصححه األلباين "١٩٦٩"ماجه، حديث  ، وابن"٣٩٤٢"، والنسائي، حديث "٢١٣٣"

٧٦١."  

تضررت املرأة بتركه وقدر عليه الزوج، ألن اإلنسان ال يكلف ما ال يطيقه، والراجح أهنا إذا شكت قلة الوطء 
يقضى هلا يف كل أربع ليال بليلة، كما أن الصحيح إذا شكا الزوج من قلة اجلماع أن يقضى له عليها مبا تطيقه 

: يقضى بأربع مرات يف اليوم والليلة الختالف أحوال الناس فقد ال تطيق املرأة ذلكالرابع: كاألجري، خالفا ملن قال
إمنا جعلنا وجوب العدل يف املبيت فقط إشارة إىل أنه ال جيب يف غريه من حنو نفقة وكسوة وحمبة قلبية، وال يف وطء 

سه إىل وطء واحدة فيكف عن وطئها ليوفر لذته وقوته إىل غريها إال عند قصد إضرار املرأة، وذلك بأن متيل نف
فهذا حرام، وجيب عليه ترك الكف وحيمل عند الكف على قصد اإلضرار وإن مل يالحظ ذلك وقت الكف ألن 

قال خليل خمرجا له من الواجب ال يف الوطء إال اإلضرار ككفه لتتوفر لذته . الكف مظنة قصد الضرر



بني املصنف مدة اإلقامة عند كل واحدة، وأقلها الذي ال زيادة عليه وال نقص عنه إال برضاهن مل ي: ألخرىاخلامس
يقيم : األظهر من قول أصحابنا البداءة بالليل ويكمل لكل واحدة يوم وليلةقال ابن حبيب: قال الباجي. يوم وليلة

وندب االبتداء : قصود الليل، قال خليلالقادم من السفر هنارا عند أيتهن أحب وال حيسب ويستأنف القسم ألن امل
بالليل كندب البيات عند الواحدة، وهذا إذا كانت الزوجات يف بلدة واحدة أو يف حكم الواحدة، وأما إذا تفرقن 
يف أماكن ببلدان متباعدة فإن اإلقامة عندهن حبسب اإلمكان من مجعة أو شهر، وال جيوز أن يدخل يف يوم ضرة حمل 

وجيب عليه أن يفرد كل واحدة مبسكن ذي مرافق حبيث تستغين عن حمل األخرى، وجيوز مجعهن  أخرى إال حلاجة،
يف دار واحدة برضاهن، واحملرم مطلقا إمنا هو اجلمع ولو بني اثنني يف فرش واحد ولو بغري وطء ولو برضاهن، وإن 

وفات إن ظلم :  حتاسب هباقال خليلالزم البيات عند واحدة على الوجه احملرم فإن ليلة املظلومة تفوت عليها وال
من تزوج واحدة بعد أخرى فإنه يقضي للثانية بسبع ليال بأيامها إن كانت : فيه وجتب التسوية بعد ذلكالسادس

بكرا وبثالث إن كانت ثيبا، وأما تزوج اثنتني يف اثنتني يف ليلة فاستظهر ابن عرفة تقدمي السابقة يف الدعوى، فإن 
لو : السابع. عقدا، فإن استويا بالقرعة وكل من قدمت استحق ما يقضى هلا به من سبع أو ثالثاستويتا فالسابقة 

أراد الزوج السفر فإنه خيتار واحدة إال أن يكون السفر لقربة كحج أو غزو فيقرع بينهن، وكذلك إذا مرض حبيث 
  ال يستطيع الدوران عليهن فإنه خيتار

ن امتنعت من إطاعة الزوج يف أمر من شأهنا فله وعظها وهجرها، وإن مل متتثل كل م: الثامن. اإلقامة عند أيتهن شاء
فله ضرهبا إن ظن إفادته ضربا غري مربح بأن ال يكسر عظما وال يشني حلما، ويصدق الزوج يف أنه ضرهبا لوجه، 

د، وإمنا أطلنا يف كما يصدق السيد يف ضرب العبد ألن اهللا تعاىل ائتمن الرجال على النساء والسادات على العبي
: وملا كان اإلنفاق على الزوجات مشاركا للقسم يف الوجوب قال. ذلك لداعي احلاجة وحرصا على اإلفادة

ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون : وهي كما قال ابن عرفة" النفقة"أي الزوج البالغ املوسر ولو عبدا " وعليه"
جيب عليه أيضا " و"بالغ وليس أحدمها مشرفا قوت وإدام وكسوة جيب ملمكنة مطيقة الوطء على ال: سرفقال خليل

ومسكن : أي وسعه أي الزوج وحال املرأة، قال خليل" بقدر وجده"ويكون كل من النفقة والسكىن " السكىن"
ما  بالعادة بقدر وسعه وحاهلا والسعر وإن أكولة، وتزاد املرضع ما تتقوى به إال املريضة وقليلة األكل فال يلزم إال

تأكل، وعليه املاء لشرهبا وطهارهتا، والزيت واحلطب وامللح واللحم املرة بعد املرة للقادر عليه، واحلصري والسرير 
عند احلاجة إليه، وأجرة القابلة والزينة اليت تتضرر املرأة بتركها كالكحل والدهن املعتادين، واإلخدام إن كان 

واحلال أنه من الذين ال ميتهنون نساءهم فإنه جيب عليه أن خيدمها وإن  الزوج مليا وهي أهل لإلخدام أو كان مليا،
مل تكن أهال، وال يلزمه هلا الدواء ملرضها وال أجرة حنو احلجامة وال املعاجلة يف املرض وال كسوهتا احلرير وال ثياب 

علم مما ذكرنا أن املدخول  :األول" تنبيهان"املخرج، ولو كانت من نساء األمصار على ما قاله مالك رضي اهللا عنه
هبا جتب هلا النفقة مطلقا على الزوج البالغ املوسر، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كانت صغرية أو كبرية، صحيحة 
: أو مريضة، ولو ذات مانع من الوطء كرتق أو جذام، وأما غري املدخول هبا فسيأيت يف كالم املصنف حكمهاالثاين

وقوله صلى اهللا عليه ] ٧: الطالق[} لُِيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{: على الزوجة قوله تعاىلالدليل على وجوب اإلنفاق 
وأمجعت األمة أيضا على وجوهبا، فهي  ١" إما أن تطعمين وإما أن تطلقين: ابدأ مبن تعول، الزوجة تقول: "وسلم

  واجبة بالكتاب والسنة واإلمجاع على املوسر، وأما
  ـــــــ

بلفظه، " ٥٣٥٥"وجوب النفقة على األهل والعيال، حديث : كتاب النفقات، باب: أخرجه البخاري :صحيح ١



، "١٠٣٤"بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، حديث : كتاب الزكاة، باب: مسلم: وأخرجه بنحوه خمتصراً
  ".٢٥٣٢"، والنسائي، حديث "٦٨٠"، والترمذي، حديث "١٦٧٦"وأبو داود، حديث 

جيب للمرأة : عسر فإهنا تسقط عنه، واختلف يف الواجب فقيل األعيان ال األمثان، ويدل على األول قول خليلامل
قوت وإدام وهو وجيه يف النظر، إذ قد تتعذر األمثان على الزوج وذلك كأهل البوادي والقرى، وأيضا القصد 

ات، بني أنه ال جيب بني الزوجات والسراري حتصيل ما به قوام اآلدمي، وملا قدم أن القسم إمنا جيب بني الزوج
ألن الرقيقة ال حق هلا " وال ألم ولده"القن " يف املبيت ألمته"واجب على السيد " وال قسم: "املوطوآت بامللك بقوله

يف الوطء، وإمنا للمملوك على السيد طعامه وكسوته سواء كان ذكرا أو أنثى، ولسيده عليه اخلدمة اليت يطيقها 
احلديث، ولو تضررت اجلارية من ترك الوطء واحتاجت للزواج ال جيرب سيدها وكذلك العبد، وأما قوله كما يف 

فإمنا هو فيما جيب للشخص ومن حقه، والوطء ال حق فيه للرقيق على " ال ضرر وال ضرار: "صلى اهللا عليه وسلم
" وال نفقة للزوجة حىت يدخل هبا: " سيده فافهم، نبه على ذلك شراح خليلثم بني شرط وجوب نفقة الزوجة بقوله

" الزوج"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ليدعى وفاعل يدخل " أو يدعى: "ولو غري مطيقة أو هبا مانع من رتق وحنوه
والزوج بالغ وموسر، واحلاصل أن املدخول هبا " إىل الدخول وهي ممن يوطأ مثلها"على طريق التنازع وصلة يدعى 

لوغ الزوج ويسره، ولو كانت غري مطيقة للوطء لصغرها أو مرضها، وأما غري املدخول هبا فإمنا هلا النفقة بشرط ب
جيب هلا النفقة إذا دعيت إىل الدخول مع إطاقتها وبلوغ الزوج، ال إن كانت غري مطيقة لصغرها أو مرضها، وأما 

والدعوى إىل الدخول إما منها أو من غري املدخول هبا مانع من رتق وحنوه أو اشتد مرضها حبيث أخذت يف السياق 
وليها اجملرب إذا كان زوجها حاضرا أو يف حكم احلاضر، وأما لو كان غائبا فيكفي يف وجوب نفقتها أن تكون حبيث 

لو طلبت للدخول ملكنت، وال يشترط طلبها بالفعل لتعذره عليها يف غيبة الزوج، وأما لو كان الزوج صبيا فال نفقة 
لى وليه، ولو دخل هبا ولو كانت بكرا وافتضها ألهنا املسلطة له على نفسها إن كانت كبرية أو وليها هلا عليه وال ع

إن كانت صغرية، وال يتوقف وجوب نفقة الزوجة على الزوج على حكم حاكم، فتلخص أن نفقة املدخول هبا جتب 
وإطاقتها، والدعوى للدخول، ويسر  بلوغ الزوج،: بلوغ الزوج، ويسره، وغري املدخول هبا بأربع شروط: بشرطني

سكت : األول" تنبيهان"الزوج، ويفهم من اإلطاقة عدم املانع من الوطء، والدعوى حقيقة أو حكما كما بينا
وعليها : املصنف عن الواجب للرجل على املرأة وإمنا ذكر الواجب هلا، وبني خليل الواجب عليها للرجل بقوله

  رش واستقاءاخلدمة الباطنة من عجن وكنس وف

ماء من الدار أو من الصحراء إن كانت عادة بلدها كذلك، إال أن يكون من األشراف الذين ال ميتهنون نساءهم، 
وإال لزمه إخدامها لذلك إن كان مليا وإن مل تكن أهال كما قدمناه، وال يلزمها ما كان من أنواع التكسبات 

قد يعرض : فيه اتباع العرف، قاله بعض شيوخ شيوخناالثاين كالغزل والنسج، وأما غسل الثياب وخياطتها فينبغي
للنفقة ما يسقطها عن الزوج مع قدرته عليها والدخول باملرأة، وذلك كنشوز املرأة بأن متنعه االستمتاع هبا ولو غري 

مل يقدر على الوطء لغري عذر هبا، وكخروجها من حمل زوجها وإقامتها يف غريه بغري إذنه ورضاه، ولغري ظلم حلقها، و
ردها بوجه من الوجوه وال باحلاكم ال إن خرجت بإذنه أو لظلم حلقها، ولو عجز عن ردها أو خرجت باختيارها 
وكان يقدر على ردها ولو باحلاكم فتجب وال تسقط يف تلك األحوال، وهذا بالنسبة ملن يف العصمة، وأما املطلقة 

اختيارها وعجز عن ردها، ومما يسقط نفقتها أيضا أكلها معه ولو طالقا رجعيا فلها النفقة على زوجها ولو خرجت ب
كانت مقررة بعد العقد ولو كانت سفيهة، والكسوة كالنفقة إال إذا كانت غري رشيدة وكانت مقررة فال يربأ منها 



غري عاملة الزوج بكسوهتا معه، وقد قدمنا أن للمرأة أن تطلق على زوجها إن عجز عن نفقتها إن كان غنيا أو فقريا 
بفقره، ال إن تزوجته عاملة بفقره، أو أنه من السؤال إال بتركه، أو يكون مشهورا بالعطاء وينقطع عنه، وإن طلقت 

عليه يكون طالقها رجعيا ولو أوقعه احلاكم، وال تصح رجعته هلا إال إذا وجد يسارا يظن معه دوام القدرة على 
ونكاح : "م على نكاح التسمية شرع يف نكاح التفويض بقولهاإلنفاق، راجع شراح خليلوملا فرغ من الكال

ال "احلال أهنما " وهو أن يعقداه و: "اإلقدام عليه ولو من القادر على املال يف احلال وفسره بقوله" التفويض جائز
نكاح التفويض ما عقد دون تسمية مهر وال إسقاطه وال صرفه : وأوضح من ذلك قول ابن عرفة" يذكران صداقا

كم أحد، وأما لو عقدا على إسقاطه لكان فاسدا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق املثل، وما عقد على حل
صرف قدره حلكم شخص فإنه يسمى نكاح التحكيم وهو جائز أيضا كنكاح التفويض، ولو كان احملكم يف صرف 

َح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتمُ النَِّساَء َما لَمْ َتَمسُّوُهنَّ أَوْ لَا ُجَنا{: قدره عبدا أو صبيا أو امرأة، والدليل على جوازه قوله تعاىل
فإن طلق فيه قبل الدخول ال صداق هلا، وبعضهم قاسه على هبة الثواب ] ٢٣٦: البقرة[} َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَرِيضَةً

ه اجلواب عن معارضة جواز علم مما قررنا ما يفهم من" تنبيه"حيث جتوز من غري تسمية قدر الثواب مع أهنا كالبيع
  نكاح التفويض مع كون

الصداق ركنا من أركان النكاح، والشيء ال يوجد بدون ركنه، وهو أن الركنية أن ال يدخال على إسقاطه فيصدق 
بأن يسمياه وقت العقد أو يذكرا التفويض أو يسكتان باملرة، واملضر اشتراط إسقاطه وقت العقد، وأما التفويض 

صداقا ألنه " حىت يفرض هلا"الزوج على جهة الكراهة " وال يدخل هبا: "لتسمية ولذلك قال املصنففهو يف حكم ا
يكره متكينها من نفسها قبل قبض شيء من الصداق ولو ربع دينار، مث إن حمل جواز الفرض إذا كان الزوج 

الزوجة وارثة فال جيوز  صحيحا، وأما لو طرأ له املرض بعد العقد وهو صحيح ففي جواز فرضه تفصيل بني كون
وإن فرض يف مرضه فوصية لوارثوأما لو كانت غري : الفرض هلا قوال واحدا، وكوهنا غري وارثة فقوالنقال خليل

يبطل فرضه ألنه ألجل الوطء : يصح ويكون املفروض وصية من الثلث، وقيل: قيل: وارثة كالذمية واألمة فقوالن
إمنا تستحق الصداق بالوطء ال باملوت وال بالطالق مث شرع يف بيان ما  ومل حيصل، وسيأيت أن املنكوحة تفويضا
صداق "أي للمنكوحة تفويضا يف حال صحته " هلا"الزوج " وإن فرض: "يلزمها من املفروض وما ال يلزمها بقوله

مة، وال يلزم الزوج الرضا به ألهنا مبنزلة الواهب للثواب، وهو إمنا يلزمه قبول الثواب إن كان قدر القي" مثلها لزمها
فهي " من صداق مثلها ولو أكثر من ربع دينار " أقل"ما فرضه " وإن كان"أن يفرض املثل بل ال يلزمه أصل الفرض 

قال . بني الرضا به إن كانت رشيدة وعدم الرضا هبوأما غري الرشيدة فال جيوز هلا الرضا بأقل من صداق املثل" خمرية
الرشيدة األقل أو " فإن كرهت"ا بدون صداق املثل للمرشدة ولألب يف جمربته والرض: خليل عاطفا على اجلائز

إن شاءت الرشيدة وويل غريها " فرق بينهما"كانت املنكوحة تفويضا غري رشيدة وامتنع الزوج من فرض املثل هلما 
قبل فراقها " لهايفرض هلا صداق مث"إال أن يرضى الزوج بأن " أو"أي الرشيدة أو ويل غريها " إال أن يرضيها"
فإن فرض صداق املثل لزمها حلمل ما : وال خيار هلا ومثلها ويل غري الرشيدة، وإمنا صرح هبذا بعد قوله" فيلزمها"

سبق على فرضه هلا ابتداء، وهذا يف حكم الفرض بعد االمتناع، وجرى خالف يف اعتبار صداق املثل فقيل يوم 
قد علم مما ذكرنا جواز نكاح التحكيم والتفويض، " تنبيه"الدخول إن بىنالعقد، وقيل يوم احلكم إن مل ينب، ويوم 

إن كان احملكم الزوج وفرض : وذكر املصنف أحكام الفرض يف التفويض، وأما يف التحكيم فمحصل الكالم فيه
  صداق املثل لزمها القبول، وإن كان الزوج ال يلزمه فرضه، واختلف لو كانت هي احملكمة أو أجنيب فقيل



ذلك، وقيل إن فرض املثل لزمهما وأقل لزمه وأكثر فالعكس، وقيل ال بد من رضا الزوج واحملكم وهو األظهر، ك
إن التحكم عكس التفويضوملا اشتهر أن النكاح الصحيح الالزم ال يزيل العصمة فيه إال الطالق وكان يتوهم : وقيل

ني أي قطع إسالمه ألن الردة هي قطع اإلسالم بكلمة املسلم" وإذا ارتد أحد الزوجني: "قال ١عدم احنالله بالردة
بأن ولو ارتد " بطالق"الالزم بينهما " انفسخ النكاح"مكفرة أو بإلقاء مصحف يف قاذورات وأوىل ردهتما معا 

الزوج املسلم لدين زوجته النصرانية أو اليهودية، واملراد أن االرتداد نفسه يعد طالقا بائنا على مشهور املذهبقال 
وفسخ إلسالم أحدمها بال طالق ال ردته فبائنة ولو لدين زوجته، وقيل يعد االرتداد طالقا رجعيا، ومثرة : ليلخ

ما الفرق على املشهور بني الردة يقدر : القولني تظهر يف عودها على األول بعقد، وعلى الثاين يكفي الرجعةفإن قيل
بأن الردة طرأت على نكاح صحيح : فسخه طالقا؟ فيجابفسخها طالقا، وإسالم أحد الزوجني الكافرين ال يقدر 

" بغري طالق"إن االرتداد فسخ " وقد قيل. "خبالف إسالم أحد الزوجني، وأيضا املسلم يصح طالقه خبالف الكافر
أي ال يعد طالقا، وعليه لو رجع املرتد لإلسالم وعقد الزوج يكون له فيها ثالث طلقات، وعلى القولني السابقني 

ظاهر كالم املصنف وقوع الفسخ : األول" تنبيهات"له فيها طلقتان، فنلخص أن األقوال ثالثة أرجحها أوهلايبقى 
مبجرد االرتداد ولو قصد املرتد منهما بردته فسخ النكاح وليس كذلك، بل جيب تقييده مبا إذا مل يقصد املرتد بردته 

الك رضي اهللا عنه، وعليه لو أسلم املرتد الزوجية فسخ النكاح وإال عومل بنقيض مقصوده وال يفسخ كما قاله م
باقية وال حيتاج الزوج إىل عقد وال رجعة لبقاء العصمة كاملة، ونظريه لو قصد املرتد بردته حرمان وارثه أنه يرثه، 

 ويعامل املرتد بنقيض مقصوده يف اإلرث، وإن كان املرتد يستتاب ثالثة أيام، فإن مل يتب قتل، هذا ما ظهر لنا
  إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته قاصدة حتنيثه: لو قال لزوجته: وحررهونظري ما قاله مالك أيضا

  ـــــــ
واالسم الردة، . ارتد عنه ارتدادا أي حتول: يقال. الرجوع عن الشيء، ومنه الردة عن اإلسالم: الردة لغة ١

كفر املسلم بقول : إسالمهويف االصطالح وارتد فالن عن دينه إذا كفر بعد. الرجوع عنه: والردة عن اإلسالم
أال تقع من املسلم إذا توفرت شرائط البلوغ والعقل : صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل إسالمهومن شرائط الردة

  ".٢٢/١٨٠"املوسوعة . واالختيار

ليه العالمة ، واختار هذا أشهب، وخالفه ابن القاسم وقال باحلنث، ومشى ع١فإنه ال حينث معاملة هلا بنقيض قصدها
خليل ألنه قول املدونة، ومل تزل أشياخنا وأشياخهم ترجحه وتضعف كالم أشهب املوافق لكالم مالك يف عدم فسخ 
نكاح املرأة القاصدة بردهتا فسخ نكاحها، وفرق الشيوخ بني مسألة الردة ومسألة الطالق، بأن مسألة تعليق الطالق 

حينث بفعلها ولو قصدت حتنيثه ألنه املعلق للطالق فكأنه : ه فلذلك قلناعلى فعل الزوجة أمر وقع من الزوج باختيار
املوقع له، ألنه حني التعليق جموز فعلها للمعلق عليه، خبالف ردهتا وقعت منها باختيارها قاصدة طالقها والعصمة 

فهم هذا الفرق ليست بيدها فلم يقع على الرجل، ولو وقع لتواطأت النساء على فراق األزواج قهرا عليهم، فا
ظاهر كالم املصنف بينونة الزوجة بالردة ولو وقعت من غري بالغ وليس كذلك فقد قيد ذلك : بإيضاحالثاين

األقفهسي مبا إذا كان الزوجان بالغني أو املرتد منهما، وأما لو كانا غري بالغني أو املرتد فقوالن لسحنون ال تعترب 
تعترب ردهتما وحيال بينهما، واالتفاق على أنه ال يقتل إال بعد بلوغه : سمردهتما فال يفرق بينهما، وقال ابن القا

إذا : مل يذكر هل للمرأة شيء إذا كانت الردة قبل الدخول أم ال؟ واملسألة ذات تفصيل حمصله: وعدم توبتهالثالث
إن ادعى : هاالرابعكانت الردة من الزوج غرم هلا النصف، وإن كانت من الزوجة فال شيء هلا ألن الفراق من قبل

رجل ردة زوجته وخالفته بانت منه إلقراره بردهتا، ولو شك هل تزوجها يف حال ردهتا أو بعد إسالمها، فإن كان 



الشك من كل فرق بينهما، وإن ادعى أحدمها وقوع العقد بعد الرجوع إىل اإلسالم واآلخر قبله، القول قول من 
عقود املسلمني الصحة، وإذا كان الزوج هو الذي ادعى وقوع العقد  ادعى أنه وقع بعد اإلسالم، ألن األصل يف

لو طلبت املرأة مفارقة زوجها فامتنع فأفتاها رجل عامل ترتد فارتدت : حال الردة فإنه يفسخ ويغرم هلا النصفاخلامس
فسخ نكاحها، ويرتد  لتبني منه فإهنا ال تبني منه ولكن تستتاب؟ فإن رجعت إىل اإلسالم مل حيتج زوجها إىل عقد لعدم

املفيت لرضاه بالكفر ويستتاب فإن مل يتب قتلوملا فرغ من الكالم على حكم ارتداد أحد الزوجني شرع يف حكم 
  إسالم الزوجني الكافرين

  ـــــــ
  .اإلمث، وذلك شرعت الكفارة: واحلنث يف األصل. عدم الرب يف اليمني، وهو أن يفعل غري ما حلف عليه: احلنث ١

يف وقت واحد حبضرتنا أو جاءا إلينا مسلمني، ولو أسلم أحدمها " الكافران"الزوجان " وإذا أسلم: "مها بقولهأو أحد
ألن اإلسالم يصحح أنكحتهم الفاسدة، وال " ثبتا على نكاحهما"بعد اآلخر حيث كان إسالمهما يف وقت واحد 

ما كتابيني أو جموسيني أو خمتلفني حيث احتد وقت فرق بني إسالمهما الواقع قبل الدخول أو بعده، وال فرق بني كوهن
إسالمهما، وشرط ثبوت نكاحهما بإسالمهما أن ال يكون بينهما ما يوجب الفرقة يف اإلسالم، فال يقران إن كانا 

على وجه ال يقران عليه يف اإلسالم بأن كانت " إن أسلم أحدمها"أما " و. "أخوين أو كانت أمة أو حمرما من حمارمه
وفسخ إلسالم أحدمها بال طالق قال : قال خليل" فسخ بغري طالق"أي الفسخ " فذلك"جة من حمارمه مثال الزو

أي حيث وجب الفسخ إلسالمهما أو إسالم أحدمها ألجل مانع من املوانع ككوهنا غري كتابية أو حمرما فهو : شراحه
ظاهر : سالم سقط ما أورده بعضهم من قولهفسخ بغري طالق على املشهور، وبقولنا على وجه ال يقران عليه يف اإل

إن تقدم إسالم املرأة وأسلم الزوج يف زمن استربائها : كالم املصنف الفسخ مبجرد اإلسالم، وهو مناف لقوله بعد
يكون أحق هبا، وإن أسلم قبلها يقر عليها إن كانت كتابية، ولو امتنعت من اإلسالم أو كانت جموسية وأسلمت 

ه، ووجه االندفاع أن ما قال فيه يفسخ سريعا حممول على ما إذا أسلما على حال ال يقران عليه بالقرب من إسالم
: بوجه يف اإلسالم كما قدمنا، وأما لو أسلم أحدمها على وجه حبيث جيوز إقرارمها عليه يف اإلسالم فأشار إليه بقوله

اتفاقا وإن أسلم بعدها ال يقر " سلم يف العدةكان أحق هبا إن أ"دونه وكان إسالمها بعد البناء " فإن أسلمت هي"
أو أسلمت مث أسلم يف عدهتا، وال يقبل دعواها : عليها، ألن إسالمه كالرجعة وال رجعة بعد انقضاء العدةقال خليل

اإلسالم قبل انقضائها إال ببينة، فيكون أحق هبا إن مل يتزوج هبا زوج غريه ويتلذذ هبا من غري علم بإسالم زوجها يف 
عدهتا وإال تفوت كذات الوليني، وعلم من قوله يف العدة أهنا مدخول هبا كما بينا، وأما لو كانت غري مدخول هبا مل 

" وكانت"أي الزوج دوهنا " وإن أسلم هو. "وقبل البناء بانت مكاهنا: يقر عليها لبينونتها مبجرد إسالمهاقال خليل
وأسلم قبلها " فإن كانت جموسية. "ن أسلم والضمري للحرة الكتابيةقرر عليها إ: قال خليل" كتابية ثبت عليها"حرة 

أي استمرار على " كانا زوجني. "أي بقرب إسالمه بأن مل يتأخر إسالمها فوق الشهر" فأسلمت بعده مكاهنا"
ج الزوجية، ولو كانت اجملوسية اليت أسلمت أمة؛ ألهنا تصري أمة مسلمة حتت مسلم، ولو مل توجد بقية شروط تزو

  احلر املسلم األمة على الراجح بناء على

أي " إن تأخر ذلك"أن الدوام ليس كاالبتداء، وتقدم أن مثل إسالم اجملوسية هتودها أو تنصرها ومفهوم مكاهنا 
وعلى األمة : قال خليل" فقد بانت منه"إسالمها عن إسالمه فوق الشهر إما مطلقا أو عند الغفلة عن ذلك 

سلمت ومل يبعد كالشهر، وهل إن غفل أو مطلقا تأويالن، فتلخص أن الكافرين إن أسلما يف واجملوسية إن عتقت وأ



وقت واحد يقران على نكاحهما ولو قبل الدخول أو كانا جموسني، وأما لو أسلم أحدمها فإن كان الزوج فإنه يقر 
مثل إسالم األمة اجملوسية عتق األمة على الكتابية مطلقا، وعلى اجملوسية حرة أو أمة إن أسلمت ولو مل تعتق األمة، و

الكتابية، وأما لو أسلمت الزوجة ابتداء فإن كان قبل البناء بانت مكاهنا، وإن كان بعد البناء أقر عليها إن أسلم يف 
عدهتا ال إن تأخر إسالمه عن عدهتا فال يقر عليها لبينونتها بانقضاء عدهتامث شرع يف حكم الكافر يسلم وحتته أكثر 

" أكثر من أربع"املراد يف عصمته " عنده"احلال أن " و"املراد كافر " وإن أسلم مشرك: "ربع من النساء بقولهمن أ
ولو كان عقد " أربعا ويفارق باقيهن"إن شاء بنفسه إن كان بالغا أو وليه إن كان صبيا " فليختر"من الزوجات 

مه وقبل اختياره، ولو كانت تلك النساء إماء عليهن يف مرة أو كان قبل الدخول، ولو أحرم أو مرض بعد إسال
واختار املسلم : حيث أسلمن معه، ولو فقدت شروط تزوج األمة على املعتمد كما قدمنا أو كن كتابياتقال خليل

" تنبيهات" أربعا وإن أواخر وإحدى أختني مطلقا، وإحدى أم وابنتها مل ميسهما وإن مسهما حرمتا وإحدامها تعينت
اختيار من أسلم على أكثر من أربع أن يسلمن معه أو بعده بالقرب أو يكن كتابيات كما قدمنا، حمل : األول 

واختار بطالق أو ظهار أو إيالء أو وطء أو لعان من الرجل : ويكون اختياره إما بصريح اللفظ أو بالطالققال خليل
ال شيء ملن مل : ا إن كانت حرة مسلمةالثاينفقط ألنه منهما فسخ وله االختيار ولو بعد موت املختارة، وفائدته إرثه

وال شيء لغريهن إن مل يدخل به وهذا مع اختيار بعضهن، وأما إن مل خيتر : خيترها إن مل يكن دخل هبا، قال خليل
أحدا فليس احلكم كذلك، بل جيب أن يكون ألربع منهن غري معينات صداقان صحيحان لكل واحدة نصف 

قسم الصداقان على عشرة خيص كل واحدة منهن مخس صداقها، ألن نسبة االثنني صداقها وهن غري معينات، في
للعشرة مخس، وإن مات ومل خيتر لزمه أربعة أصدقة، أو ليس يف عصمته سوى أربع ولكن غري معينات فتقسم العشر 

  على األربع خيص كل واحدة مخسا صداقها، وهذا احلكم ثابت ملن مل

وعليه أربع : ملدخول هبا يكون هلا الصداق كامال ولو دخل بثالثة ورابعةقال خليليدخل هبا ولو دخل بغريها، وا
لو أسلم على عشر كتابيات وأسلم منهن ست وختلف أربع فال إرث : صداقات إن مات ومل خيترالثالث

سلمات، وال إرث إن ختلف أربع كتابيات عن اإلسالم جلواز اختيارهن أن لو كان حيا دون امل: للمسلماتقال خليل
وأما لو ختلف أقل من أربع فاإلرث وهو الرابع حيث ال فرع، والثمن مع وجوده يقسم على املسلمات، فإن كان 

املتخلف عن اإلسالم واحدة قسم على تسع، وهلن ثالثة أصدقة لكل واحدة ثالثة أتساع صداقها، وملا قدم أن تأييد 
: وكالنكاح يف العدة بقوله ١أنه حيصل بغري ذلك كاللعانالتحرمي حيصل بالقرابة وبالصهارة وبالرضاعذكر هنا 

وبلعاهنا تأبيد حرمتها وإن ملكت أو : قال خليل" مل حتل له أبدا"املسلمة والعنته " زوجته"من املسلمني " ومن العن"
 لالحتراز عن انفش محلها، وأما جمرد لعانه من غري لعاهنا فلم يتأبد به حترمي وال يفسخ به النكاح، وقيدنا باملسلمني

الكفر فال يصح اللعان منهم، إال أن يترافع الزوجان إلينا راضيني حبكمنا فإنا حنكم بينهم حبكم املسلمني، والدليل 
: أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا العن بني هالل بن أمية وامرأته فلما التعنت فرق بينهما وقال: على التأبيد باللعان

نصت السنة يف املتالعنني أن يفرق : قال ابن شهاب ٢" ذب ال سبيل لك عليهاحسابكما على اهللا أحدكما كا"
وسيأيت حقيقة اللعان وصفته يف بابه، ألن ذكر حكمه املترتب عليه هنا قبل حمله على جهة : بينهما مث ال جيتمعان أبدا

  أي" الذي يتزوج"أي ال حتل له أبدا " كذلك"االستطراد، وهو ذكر الشيء قبل حمله ملناسبة 
  ـــــــ

الطرد واإلبعاد : اللعان مصدر العن، وفعله الثالثي لعن مأخوذ من اللعن، وهو الطرد واإلبعاد من اخلري، وقيل ١
إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زىن هباوعرفه احلنفية : من اهللا، ومن اخللق السبواملالعنة بني الزوجني



لزوجني مؤكد باألميان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب شهادات جتري بني ا: واحلنابلة بأنه
حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي محلها منه، وحلفها على تكذيبه : الزوجةوعرفه املالكية بأنه

ضطر إىل كلمات معلومة جعلت حجة للم: بأنه: وعرفه الشافعية. أربعا من كل منهما بصيغة أشهد اهللا حبكم حاكم
أخرجه : صحيح ٢"٢٤٨ – ٣٥/٢٤٦"انظر املوسوعة . قذف من لطخ فراشه وأحلق العار به أو إىل نفي ولد

كتاب : ، ومسلم"٥٣١٢"قول اإلمام للمتالعنني إن أحدكما كاذب، حديث : كتاب الطالق، باب: البخاري
حديث " / " أمحد، ، و"٣٤٧٦"، والنسائي، حديث "٢٢٥٧"، وأبو داود "١٤٩٣"اللعان، باب، حديث 

"٤٥٧٣."  

بعد ذلك الزواج " ويطؤها"من وفاة زوجها أو من طالق غري املتزوج هلا البائن " عدهتا"زمن " املرأة يف"يعقد على 
وتأبد حترميها : قال خليل" يف عدهتا"ولو بعد خروجها من العدة، ومثل الوطء التلذذ هبا بشيء من املقدمات لكن 

ا ومبقدمته فيها، والدليل على ذلك ما روي أن عمر رضي اهللا عنه حكم بذلك حبضرة بوطء وإن بشبهة ولو بعده
مجع من الصحابة من غري أن ينكر عليه أحد منهم فكان إمجاعا سكوتيا، وقيدنا الطالق بالبائن ألن الرجعية ذات 

قيدنا العدة بكوهنا من زوج وإن كان تزوجها لغري زوجها حراما ويفسخ لكن ال يتأبد حترميها على من تزوجها، و
غريه، ألن متزوج البائن منه بدون الثالث جائز، واملبتوتة وإن حرم نكاحه هلا قبل زوج وإن كان يفسخ وجيد ال 

مثل الوطء بالنكاح الوطء بشبهة أو بامللك أو شبهته، ومثل " تنبيه"يتأبد حترميه عليه كما قدمناه قبل هذا احملل
غصب من غريه، وتوطأ بنكاح أو شبهة وهلا املهر على واطئها وال مرياث بينهما لإلمجاع  املعتدة املستربئة من زىن أو

على فساد العقد يف العدة، واحلاصل أن صور تأبيد التحرمي ست عشرة صورة بياهنا أن احملبوسة إما يف عدة نكاح أو 
يطؤها شخص آخر يف اجلميع إما شبهته أو يف استرباء من وطء مبلك أو شبهته أو يف استرباء من زنا أو غصب و

بنكاح أو شبهته فهذه اثنتا عشرة صورة، أو تكون معتدة من نكاح أو شبهته ويطؤها شخص مبلك أو شبهة فهذه 
أربع أيضا كملت الست عشرة، والصور اليت ال يتأبد فيها التحرمي عشرون بياهنا أن يطأها شخص بزنا أو غصب 

من وطء مبلك أو شبهته أو من زنا أو غصب من غريه فهذه اثنتا عشرة وهي حمبوسة بعدة نكاح أو شبهته أو 
صورة، وكذلك لو وطئت مبلك أو شبهته وهي حمبوسة بوطء مبلك أو شبهته أو من زنا أو غصب فهذه مثان تضم 

  ملا قبلها اجلملة عشرون،
لعبد وال "جائز " وال نكاح: "هذا ملخص كالم األجهوري رمحه اهللا، وملا كان الرقيق حمجورا عليه حلق السيد قال

ألن تزويج الرقيق عيب، وإذا وقع حتتم فسخ نكاح " إال بإذن السيد"ولو بشائبة حرية كمكاتب ومكاتبة " ألمة
وللسيد رد نكاح عبده بطلقة : األمة ولو وكلت رجال يف عقد نكاحها، وأما العبد فلسيده رد نكاحهقال خليل

اختلفت الورثة يف الرد واإلمضاء لكان القول ملريد الرد، وال شيء للمرأة يف بائنة، ووارث السيد مبنزلته، ولو 
الفسخ قبل الدخول، وهلا إن دخل ربع دينار وترد الزائد إن قبضته، وربع الدينار من مال العبد ويف حكم العبد 

  ن السيد أسقطاملكاتب واملعتق ألجل، وما زاد على الربع دينار يتبع به املكاتب والعبد إن غرما مل يك

ذلك عن العبد قبل عتقه، أو السلطان بأن رفع السيد األمر إليه أو يكون غائبا ألن السلطان يذب عن مال 
الغائبواحلاصل أن للسيد إسقاط الزائد عن العبد مطلقا، وعن املكاتب إن مل يغر أو غر ورجع رقيقا إال إن خرج 

وال : قال يف املدونة. لشريكني، فإن زوجه أحدمها فال بد من فسخهحرا، وأما الرقيق املشترك فال يتزوج إال برضا ا
تنكح أمة وال عبد بني رجلني إال بإذهنما، فإن عقد لألمة أحد الشريكني بصداق مسمى مل جيز وإن أجازه اآلخر 



ئب ويفسخ ولو دخل هبا، ويكون املسمى بعد الدخول بني الشريكني، وإن نقص املسمى عن صداق املثل أمت للغا
ما ذكرناه من حتتم فسخ : األول" تنبيهان"نصف صداق املثل حيث مل يرض باملسمى، انظر األجهوري رمحه اهللا

نكاح األمة خمالف ملا إذا باعها الغري أو باعت نفسها بغري إذن السيد فإنه يف البيع خيري السيد، وميكن اجلواب 
إن : ، وكون عقد النكاح واقعا من السيد حق هللا تعالىالثاينبالفرق بني البيع والنكاح وهو أن احلق يف البيع للسيد

قيل السيد له جرب الرقيق مطلقا، فما الفرق بني الذكر واألنثى حيث خري يف فسخ نكاح الذكر ووجب فسخ نكاح 
جل، شدة االعتناء واحلث على مراعاة شروط ويل املرأة دون الر: األنثى حبيث حيرم عليه اإلجازة؟ فاجلواب أن يقال

وملا يف ذلك من احلرص على احملافظة على أموال الناس، ألن زواج الرقيق عيب، ولو خري السيد يف نكاح األمة بغري 
إذن السيد كالذكر لبادرت الناس إىل تزوج اجلواري بغري إذن السيد بل إىل الزنا، ويدعون النكاح من غري إذن 

: لفرقثم شرع يف شرط ويل املرأة يف النكاح بذكر األضداد بقولهالسيد، وهذا فساد كبري، هذا ما ظهر لنا يف وجه ا
نكاح نفسها وال امرأة غريها ولو كانت مملوكتها أو من يف وصيتها، وجيب أن توكل " تعقد امرأة"يصح أن " وال"

اطال رجال يعقد على مملوكتها أو من يف وصيتها، ألن شرط ويل املرأة الذكورة، فإن عقدت ولو على نفسها كان ب
ومحله أبو حنيفة على الصغرية قياسا على " أميا امرأة زوجت نفسها بغري ويل فنكاحها باطل باطل باطل: "حلديث

نكاح امرأة أيضا ولو كانت بنته أو أمته، ألن شرط الويل احلريةقال " عبد"يصح أن يعقد " وال. "بيعها وشرائها
و وصي ومكاتب يف أمة طلب فضال وإن كره سيده، ووكلت مالكة ووصية ومعتقة ولو أجنبيا كعبد أ: خليل

واحلاصل أن الرقيق ال والية له على بناته وال إمائه واحلق لسيده إال املكاتب فإن له أن يزوج أمته قهرا على سيده؛ 
  ألنه أحرز نفسه وماله، لكن بشرط أن يكون يف

عيب التزويج ويزيد على صداق مثلها،  نكاح أمته غبطة ومصلحة، بأن دفع هلا الزوج صداقا واسعا حبيث جيرب
وجيب عليه أن يوكل من يباشر العقد، ألن املكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كما جيب على الرقيق الوصي التوكيل 

ومفعول يعقد " على غري دين اإلسالم"من الرجال " من كان"يصح أيضا أن يعقد " وال"يف عقد من يف وصيته 
األولني لداللة الثالث كما بيناه، وإمنا اشترط اإلسالم يف العقد على املسلمة ألنه  فهو حمذوف من" نكاح امرأة"

وأما الكافرة فيزوجها ]١٤١: النساء[} َولَْن َيجَْعلَ اللَُّه ِللْكَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َسبِيالً{: شرط يف وليها لقوله تعاىل
 خاص كافر فأساقفتهم، فإن امتنعوا ورفعت أمرها للسلطان جربهم وليها الكافر ولو ملسلم، فإن مل يكن للكافرة ويل

على تزوجيها ألنه من رفع التظامل، وال جيربهم على تزوجيها من خصوص مسلم، وأما املسلم لو كان قريبا أو مالكا 
إال أن تكون تلك الكافرة ] ٧٢ :األنفال[} َما لَكُْم ِمْن َولَاَيتِهِْم ِمْن َشْيٍء{: لكفارة فال والية له عليها لقوله تعاىل

أمة له أو معتقته حيث أعتقها يف بالد اإلسالم فله الوالية عليها ويزوجها، لكن األمة إمنا يزوجها لكافر ملا تقدم من 
أن األمة الكائنة على دين أهل الكتاب ال يطؤها املسلم إال بامللكوأما معتقته اليت لو قدرت ذكرا مل تضرب عليه 

تقها يف بالد اإلسالم وبعد إسالمه أيضا إن كان كافرا يف األصل فيزوجها ولو ملسلم، وأما الكافرة غري جزية بأن أع
] ٧٢: األنفال[} َما لَكُْم ِمْن َولَاَيتِهِْم ِمْن َشْيٍء{: األمة وغري املعتقة فال يتوىل عقدها ال لكافر وال ملسلم لقوله تعاىل

فر ال نتعرض له ألنا ال نتعرض هلم يف الزنا إذا مل يعلنوه فأوىل النكاح، وأما لكن إن جترأ وعقد هلا فإن كان على كا
ككفر ملسلمة وعكسه : لو عقد هلا على مسلم لفسخ أبدا، وإىل هذه األحكام اإلشارة بقول خليل مشبها يف احلرمة

  وزوج الكافر ١إال ألمة ومعتقة من غري نساء اجلزية
  ـــــــ

وهي عبارة عن املال . مثل حلية حلى" بالكسر"يؤخذ من أهل الذمة، واجلمع اجلزى  اجلزية ما: قال اجلوهري ١



اجلزية أيضا خراج : وقال ابن منظور. وهي فعله من اجلزاء كأهنا جزت عن قتله. الذي يعقد الذمة عليه للكتايب
بكسر "اجلزية : وقال النووي]. ٢٩: التوبة[ }حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهمْ َصاِغُرونَ{: قال اهللا تعاىل. األرض
أيضا كقربة وقرب وحنوه، وهي مشتقة من اجلزاء كأهنا جزاء إسكاننا إياه يف دارنا، " بالكسر"مجعها جزى " اجليم

ٌس َواتَّقُوا َيْوماً ال َتْجزِي نَفْ{: قال اهللا تعاىل. هي مشتقة من جزى جيزي إذا قضى: وقيل. وعصمتنا دمه وماله وعياله
أي ال تقضيوقد اختلف وجهات نظر الفقهاء يف تعريف اجلزية اصطالحا تبعا ] ٤٨: البقرة[} َعْن َنفْسٍ َشْيئاً

فعرفها ". أي قهرا ال صالحا"الختالفهم يف طبيعتها، ويف حكم فرضها على املغلوبني الذين فتحت أرضهم عنوة 
هو عام يشمل كل جزية سواء أكان موجبها القهر والغلبة وفتح اسم ملا يؤخذ من أهل الذمة ف: احلنفية واملالكية بأهنا

وعرفها احلصين من الشافعية بأهنا املال املأخوذ بالتراضي إلسكاننا . األرض عنوة أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي
مال يؤخذ منهم على : إياهم يف ديارنا، أو حلقن دمائهم وذراريهم وأمواهلم، أو لكفنا عن قتاهلموعرفها احلنابلة بأهنا
اجلزية هي اخلراج : وجه الصغار كل عام بدالً عن قتلهم وإقامتهم بدارناوقال ابن القيم يف أحكام أهل الذمة

  ".١٥٠، ١٥/١٤٩"املضروب على رءوس الكفار إذالال وصغاراً املوسوعة 

ه إما مسلمة أو كافرة، وقد ملسلم، وإن عقد مسلم لكافر ترك، وتلخص أن الويل إما مسلم أو كافر ومن يف واليت
فهم من جعل الذكورة واحلرية واإلسالم شروطا يف ويل املرأة عدم اشتراط " تنبيه"استوفينا أحكام اجلميع بفضل اهللا

وصح : ذلك يف ويل الرجل إن وكل غريه وهو كذلك، فيصح للزوج أن يوكل عبدا أو نصرانيا أو امرأةقال خليل
واملعتوه ال ويل إال كهو، أي أن ويل املرأة ال يصح أن يوكل إال من هو مثله يف توكيل زوج اجلميع سوى احملرم 

  مجيع شروطه،
مبتوتة " أن يتزوج الرجل امرأة"أي وال يصح " وال جيوز: "مث ذكر مسألة مناسبة ملا قبلها يف عدم اجلواز فقال

" ال حيلها ذلك"ع تزوجها على هذا الوجه إن وق" و"إن كان حرا أو اثنتني إن كان عبدا " ليحلها ملن طلقها ثالثا"
لفساده فيفسخ بطلقة بائنة ولو بعد البناء وهلا املسمى بالدخول، ويسمى هذا النكاح نكاح الدلسة بضم الدال، 

وإمنا مل حيلها ألن " لعن اهللا احمللل واحمللل له: "والزوج فيه يسمى بالتيس املستعار، وقال فيه صلى اهللا عليه وسلم
حىت يوجل : ة ال حيلها إال نكاح الرغبة وهو النكاح على قصد الدوامقال خليل بالعطف على احملرم واملبتوتةاملبتوت

بالغ قدر احلشفة أو قدرها، وال بد أن يكون عاقال مسلما، وأن يكون النكاح صحيحا الزما، ويطؤها مباحا بال منع 
ة امرأتني، وعلم زوجة بالوطء فال حتل بوطئها يف حال وال نكرة فيه بانتشار يف نكاح الزم وعلم خلوة ولو بشهاد

نومها أو جنوهنا ولو كان الزوج عاملا، خبالف لو وطئها حال جنونه أو إغمائه فإهنا حتل حيث كانت عاقلة، ألن 
احللية وعدمها من أوصافها فلذا اعترب علمها فقط، وحصول احلل بوطء اجملنون ال ينايف اشتراط كونه عاقال زمن 

عقد حىت يتأتى كون النكاح رغبة، وحيصل التحليل مع وجود تلك الشروط، ولو كان الزوج خصيا أو عبدا ولو ال
مل حيصل إنزال، ألن املراد بالعسيلة يف احلديث مغيب احلشفة، واملوجب للفساد إمنا هو قصد الزوج، وأما قصد 

ونيتها لغو أي ال توجب فسادا وال تنايف احللية، ونية املطلق : املبتوتة ولو مع قصد البات هلا فهو لغوقال خليل
  واحلاصل أنه ال حتصل احللية إال بثبوت النكاح بشهادة عدلني، وعلم اخللوة بني الزوجني ولو بامرأتني، وأن

ال يكون بينهما مناكرة للوطء فلو مل يثبت النكاح، فإن كانت املرأة طارئة والبات هلا حاضر عندنا وادعت التزويج 
جب حللها فإهنا تصدق ملشقة اإلثبات عليها، وأما احلاضرة بالبلد فتصدق أيضا بشرط أن تكون مأمونة، وأن املو

يطول الزمان من يوم طالقها ودعواها التزويج حبيث يكون الزمان ميكن أن متوت فيه الشهود والعارفون بالنكاح 



 يطل الزمان فقوالن يف تصديق املرأة وعدم تصديقها، لتلك املرأة ويندرس العلم بذلك، فإن مل تكن املرأة مأمونة ومل
ال بد يف اإلحالل من شهادة عدلني على النكاح وامرأتني على اخللوة، واتفاق الزوجني على الوطء : فقوهلم

" لنفسه وال"ولو بعمرة " نكاح احملرم"أي وال يصح " وال جيوز"خمصوص هبذه، وإمنا أطلنا يف ذلك لداعي احلاجة
الزوج والزوجة والويل، فال يقبل الزوج : ومنع إحرام من أحد الثالثة وهم: قال خليل" يعقد نكاحا لغريه"يصح أن 

وال تأذن الزوجة وال جييب الويل وهم حمرمون، وال يوكلون وال جييزون، واملعترب يف ذلك وقت العقد، فإذا صدر 
ا ال جيوز للمحرم أن يعقد حيرم عليه أن خيطب العقد وواحد من الثالثة حمرم كان يفسخ ولو ولدت األوالد، وكم

ويستمر النهي حىت يتحلل من " . ال ينكح احملرم وال ينكح: "أو حيضر نكاحا، واألصل يف ذلك خرب البخاري باطال
حجه أو عمرته، فإن عقد بعد السعي وطواف اإلفاضة وصالة ركعيت الطواف كان عقدا صحيحا، وظاهر كالمهم 

رة العقبة، وإن حصل بعد السعي والطواف وقبل الركعتني فإنه يفسخ إن قرب ال إن بعد وهذا وإن مل يكن رمى مج
علم : األول" تنبيهان"يف احلج، وأما يف العمرة فيصح بعد متام سعيها، ويندب تأخره حىت حيلق وجيري مثله يف احلج

ة حمرما واجلميع حمرمون ولكن مل حيصل مما ذكرنا من أن املعترب عدم اإلحرام زمن العقد، أنه لو وكل بعض الثالث
العقد حىت حتلل كل منهم وحتلل الوكيل أيضا صح العقد، وإن وكل الزوج أو الويل وهو حالل شخصا حالال 

هذا حكم الزوج والزوجة والويل اخلاص، وأما : ولكن مل حيصل العقد حىت أحرم أحد الثالثة كان العقد باطالالثاين
ون حمرما ووكل حالال ففيه تفصيل، فإن كان احلاكم حملرم السلطان صح عقد نائبه احلالل، الويل العام كاحلاكم يك

وأما إن كان هو القاضي فال يصح عقد نائبه، ألن القاضي ال ينعزل مبوت السلطان، خبالف نائب القاضي فإنه 
ئب السلطان يف صحة عقده ينعزل مبوته، ولكن الراجح أن نائب القاضي ال ينعزل مبوت القاضي أيضا، فيكون كنا

  .حالة كونه حالال وإن كان من أنابه حمرما

ومفهوم النكاح أن شراء اجلواري جائز للمحرم، كما جيوز له مراجعة الزوجة، وإمنا جاز النكاح للمعتكف وحرم 
ن فساد على احملرم مع أن كال متلبس بعبادة، ألن املعتكف معه ما مينعه من الوصول للمرأة خبالف احملرم، وأل

اإلحرام أشد من فساد االعتكاف، وملا كان نكاح املريض مشاركا ملا قبله من األنكحة من عدم اجلواز ذكر عقبه، 
مرضا خموفا رجال أو امرأة ملا فيه من إدخال الوارث، وقد هنى " نكاح املريض"وال يصح أيضا " وال جيوز: "بقوله

قال . رض أحدمها املخوف وإن أذن الوارث أو إن مل حيتج خالفوهل مينع م: عنه عليه الصالة والسالمقال خليل
واملشهور املنع مطلقا، ويلحق باملرض يف املنع كل حمجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع : بعض شراحه

وحمبوس للقتل وحامل ستة بأن يكون زوجها طلقها بائنا دون الثالث وأراد أن يعقد عليها بعد مضي ستة أشهر 
إذا وقع العقد يف املرض املذكور " و. "ر من محلها فإنه ال جيوز له ذلك وال هلا ألهنا حمجور عليها يف تلك احلالةفأكث

يف الثلث "املسمى حالة كونه " الصداق"عليه مجيع " فلها"الزوج " وإن بىن هبا"وجوبا " يفسخ"أو فيهما أحلق به فإنه 
يض من ثلثه األقل منه ومن صداق املثل، وقوله يف الثلث يدل على أن وعلى املر: على الوصايا بعدهقال خليل" مبدأ

الزوج قد مات قبل فسخ النكاح، وأما لو صح يف مرضه لصح نكاحه، وأما لو فسخ يف حياته فإن كان قبل البناء 
والبناء فإهنا فال شيء للمرأة، وإن كان بعد البناء مث مات فإن هلا املسمى تأخذه من ثلثه مبدأ، وإن صح بعد الفسخ 

تأخذه من رأس ماله، فقوله يف الثلث يفيد أن على املريض بعد بنائه باألقل من ثلثه ومن املسمى ومن صداق املثل 
ظاهر كالم املصنف أنه لو مات املريض قبل فسخ نكاحه وقبل بنائه ال شيء : األول" تنبيهان"حيث مات بعد دخوله

اتت قبل الدخول الصداق ألن هذا مما فسد لعقده واختلف فيه ومل يؤثر للمرأة وليس كذلك، إذ فيه إذا مات أو م
خلال يف الصداق، وما كان كذلك فيه الصداق باملوت قاله األجهوري يف شرح خليل، ومراده بالصداق األقل من 



كان  املسمى والثلث وصداق املثل، إذ ال يوجب املوت أكثر مما يوجبه الدخول، وهذا حكم مرض الزوج، وأما لو
وللمريضة بالدخول املسمى يقضى : املريض الزوجة فإنه يعجل بفسخه، وإن دخل هبا الزوج فلها املسمىقال خليل

وتقرر بالوطء وإن حرم، وكذا لو مات الزوج قبل أن يدخل هبا فإنه : هلا به من رأس ماله قل أو كثر، لقول خليل
  ال يقرر هلا به ألنه

حكم مرض الزوجة فقط والزوج فقط، وبقي حكم ما لو كان الزوجان مريضني  علم مما ذكرنا: خمتلف فيهالثاين
واحلكم فيهما أنه يغلب جانب الزوج، فعليه إن دخل األقل من ثالثة أشياء الثلث واملسمى ومهر املثل، كما لو 

ألحدمها انفرد الزوج باملرض وبقي أيضا لو تنازع الزوجان يف وقوع العقد يف املرض أو الصحة وشهدت بينة 
بوقوع العقد يف املرض، وشهدت بينة لآلخر بوقوعه يف حال الصحة وتعادلت البينتان، فالظاهر على جري القواعد 

ال مرياث "إذا مات الزوج املريض قبل فسخ النكاح " و. "تقدم بينة الصحة، ألن األصل يف عقود املسلمني الصحة
فيه من إدخال وارث، وقد هنى صلى اهللا عليه وسلم عن إدخاله كما ألن النهي عن النكاح يف املرض إمنا هو ملا " هلا

لزمه "أو اثنتني إن كان عبدا " امرأته ثالثا"مرضا خموفا " ولو طلق املريض"هنى عن إخراجه، ولذلك قال املصنف 
دخوال الذي طلق فيه معاملة له بنقيض قصده، وسواء كانت م" ذلك وكان هلا املرياث منه إذا مات من مرضه ذلك

ولو تزوجت غريه وورثت أزواجا وإن يف عصمة، : ونفذ خلع املريض وورثته دونه إىل أن قال: هبا أم القال خليل
وأما لو صح من مرضه صحة بينة مث مات فال مرياث هلا، كما أن املرأة لو ماتت يف زمن مرضه مل يرثها، وقيدنا 

ات فيه، وأما غري املرياث من األحكام فحكم املطلقة يف املرض باملخوف لالحتراز عن اخلفيف فال إرث هلا إن م
املرض حكم غريها ممن طلقت يف غريه من وجوب مجيع الصداق إن كان دخل هبا، والنصف إن مل يدخل، وعدم 

صحة الوصية هلا، وإن قتلته خطأ ورثت من املال دون الدية، وإن قتلته عمدا عدوانا مل ترثه من مال وال دية، 
ثا أنه لو كان الطالق دون الثالث فإن كان بائنا فكالثالث فترثه دونه، وإن كان رجعيا فما دامت يف ومفهوم ثال

العدة يتوارثان، وبعد انقضائها ترثه وال يرثها، ومفهوم املريض أن الصحيح ومن أحلق به من صاحب املرض اخلفيف 
ومن طلق : "م ذكر مسألة يعلم علمها مما مر بقولهإذا طلق طالقا بائنا ولو دون الثالث ال توارث ورجعيا يتوارثانث

إن كان حرا أو اثنتني إن كان عبدا سواء كانت حرة أو أمة يف الصورتني، ألن املعترب يف " ثالثا"املراد زوجته " امرأته
مبلك وال نكاح "بعد ذلك " مل حتل له: "الطالق الزوج عكس العدة ألن العدة وصف املرأة وفاعل الطالق الرجل

: حىت يوجل بالغ قدر احلشفة بال منع، وقال تعاىل: قال خليل بالعطف على احملرمات واملبتوتة" حىت تنكح زوجا غريه
  ويف حديث الصحيحني عن] ٢٣٠: البقرة[} حَتَّى تَْنِكَح َزْوجاً غَْيَرُه{

إين كنت عند : لم فقالتجاءت امرأة رفاعة القرظي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: عائشة رضي اهللا عنها قالت
: ويف رواية. رفاعة فطلقين فبت طالقي فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري بفتح الزاي وإمنا معه مثل هدبة الثوب

أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال حىت تذوقي : "فاعترض ومل يصبها ففارقها، فتبسم صلى اهللا عليه وسلم وقال
املراد بالعسيلة مغيب احلشفة، وال يشترط اإلنزال عند اجلمهور، فهي هنا  وتقدم أن ١" عسيلته ويذوق عسيلتك

جماز عالقته السببية واملسببيةوملا فرغ من الكالم على ما أراد من مسائل النكاح، شرع يف الطالق وهو لغة إزالة 
اقها، ولذلك تقول الناس القيد، مث استعمل يف إرسال العصمة ألن الزوجة كاملوثقة واملطلق هلا كأنه أطلقها من وث

صفة حكمية ترفع : هي يف حبالك إذا كانت حتت يدك ويف عصمتك، وأما حقيقته إصالحا فقال ابن عرفة: للزوج
حلية متعة الزوج بزوجته موجبا، تكررها مرتني للحر، ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج، فقوله موجبا بالنصب 



وينقسم إىل بدعي وإىل سين، والبدعي إىل مكروه وإىل حمرم، وأشار إىل حال إما من ضمري ترفع أو من املبتدأ، 
أي حمدثة، ويف حكم الكلمة لو طلقها ثالثا يف كلمات نسقا " وطالق الثالث يف كلمة واحدة بدعة: "البدعي بقوله

هللا تعاىل كأنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو طالق طالق طالق من غري قصد توكيد وإمنا كان ذلك بدعة، ألن ا
وأيضا قد وقع أن رجال قد طلق امرأته ثالثا حبضرة النيب صلى اهللا عليه ] ٢٢٩: البقرة[} الطَّالُق َمرََّتاِن{: قال

واختلف يف حكم تلك البدعة فقيل الكراهة وقيل  ٢"أهتزأ بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم؟: "وسلم فتغيظ وقال
وركنه أهل : واعلم أن أركان الطالق أربعة أشار إليها خليل بقوله" قعيلزم إن و"على كل من القولني " و"التحرمي 

وإمنا يصح طالق املسلم املكلف ولو سكر حراما، واحملل : وقصد وحمل ولفظ، فاألهل املوقع وإليه أشار خليل بقوله
إن تزوجتك فأنت  أنت طالق؛ ألن مراده: العصمة اململوكة للزوج حتقيقا أو تقديرا، كقوله له المرأة عند خطبتها

طالق، القصد املراد به قصد التلفظ بالصيغة الصرحية أو الكناية، أو قصد حل العصمة بالكناية اخلفية والصيغة 
اذهيب أو كلمي أو اشريب : كأنت بتة أو حبلك على غاربك، واخلفية حنو: أنت طالق، والكناية الظاهرة: الصرحية

وسيأيت يف كالمه اإلشارة إىل بيان ذلك مع بسطنا الكالم املشتمل على  من كل ما مل يوضع للطالق وال يدل عليه،
  الفرق

  ـــــــ
كتاب النكاح، : ، ومسلم"٢٦٣٩"شهادة املختيب، حديث : كتاب الشهادات، باب: أخرجه البخاري: صحيح ١

أيلعب بكتاب : "بلفظ: أخرجه النسائي: ضعيف ٢"١٤٣٣"ال حتل املطلقة ثالثا ملطلقها حىت تنكح، حديث : باب
، وضعفه األلباين يف املشكاة "٣٤٠١"الثالث اجملموعة وما فيها من التغليظ، حديث : كتاب الطالق، باب..." اهللا

"٣٩٢."  

أي الذي أذنت فيه " وطالق السنة: "بني صرحيه وكنايته، وأشار إىل بيان السين ويعلم منه بقية أقسام البدعي بقوله
: ستوي الطرفني، وليس املراد أن الطالق سنة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأي جائز جوازا م" مباح"السنة 

َيا أَيَُّها {: وأضافه إىل السنة، وإن جاء اإلذن فيه أيضا من الكتاب يف قوله تعاىل ١" أبغض احلالل إىل اهللا الطالق"
أي طالق " و: "ألن قيوده من السنة وأشار إليها بقوله] ١: الطالق[} النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ

قال . طالق السنة واحدة بطهر مل ميسها فيه بال عدة: واحدةقال خليل" أن يطلقها يف طهر مل ميسها فيه طلقة"السنة 
وأدب اجملزئ : خليلبشرط أن تكون تلك الطلقة كاملة وأن يوقعها على مجيع املرأة وإال مل يكن سنيا لقول : شراحه

طالقا حىت تنقضي "أي الطلقة الواحدة " مث ال يتبعها: "كمطلق جزء وإن كيد، ومن الشروط ما أشار إليه بقوله
فلو أردف عليها يف العدة طلقة أخرى كان بدعيا مكروها، ولذلك يكره أن يراجعها مث يطلقها لتطويله العدة " العدة

تلخص أن القيود اليت هبا يكون الطالق سنيا أن يقع يف طهر وأن ال ميسها يف إن كانت نيته عند الرجعة الفراق، ف
ذلك الطهر، وأن يكون واحدة، وأن تكون كاملة، وأن يوقعها على مجيع املرأة، وأن ال يردف عليها طلقة داخل 

رب على الرجعة العدة، فإن فقد شرط منها كان الطالق بدعيا، والبدعي مكروه يف غري احليض وحرام يف زمنه، وجي
إن طلقها فيه، كما جيرب عليها إذا طلقها بني دمني تلفق ثانيهما ملا قبله، وإن كان الطالق غري حرام لعدم علمه 

وكره يف غري احليض ومل جيرب على الرجعة، كقبل الغسل منه أو : مبعاودة الدم، وإىل ذلك كله اإلشارة بقول خليل
على الرجعة ولو ملعاودة الدم ملا يضاف فيه لألول على األرجح، وسيشري  التيمم اجلائز ومنع فيه ووقع وأجرب

اإلباحة والسنية والكراهة : علم مما مر أن الطالق ينقسم إىل أقسام" تنبيه"املصنف إىل ما ذكر إما صرحيا أو تلوحيا
هة العجز عن اإلنفاق واحلرمة وقد يعرض له الوجوب، وذلك بأن يكون يلزم على عدمه اإلضرار باملرأة، إما من ج



عليها مع عدم رضاها بتركها من الزوج، أو العجز عن الوطء مع طلبها له، وقد يعرض له الندب وذلك بأن تكون 
زانية أو تاركة الصالة وال تنزجر عن ذلك، فإنه يندب له فراقها إال أن يكون قلبه متعلقا حببها فله مسكها ولو زانية 

  المس، فقال له النيبإن يل زوجة ال ترد يد : خلرب
  ـــــــ

، "١/٦٥١"، وابن ماجه "٢١٧٨"أخرجه أبو داود، كتاب الطالق، باب يف كراهية الطالق، حديث : ضعيف ١
  ".٤٤ضعيف اجلامع "، وضعفه األلباين "٢٠١٨"حديث 

ام اخلمسةوملا صححه النسائي، فيعتريه األحك ١" فأمسكها: "إين أحبها، قال: قال" . فارقها: "صلى اهللا عليه وسلم
قدم أن الطالق حيرم املرأة على زوجها إلزالة العصمة اليت هي سبب للحل شرع يذكر ما يرفع احلرمة وحتل به 

وهي كما قال " الرجعة"أي من طلق زوجته املدخول هبا طالقا غري بائن حبل وطئه " وله: "املطلقة وهو الرجعة بقوله
أو : تعة بالزوجة لطالقها فتخرج املراجعة وهي للعقد على البائنوقولهرفع الزوج أو احلاكم حرمة امل: ابن عرفة

احلاكم ذكره إلدخال رجعة احلاكم زوجة من طلقها يف احليض وامتنع من رجعتها، فإن احلاكم يرجتع له قهرا كما 
تقدمة، وملا كان يأيت، وتعتريها أحكام مخسة كما تعتري الطالق والنكاح، وأمثلتها تعرف من أمثلة أحكام الطالق امل

وله الرجعة ولو كان الزوج حمرما أو مريضا أو مفلسا أو سفيها أو عبدا مل يأذن : حكمها األصلي اجلواز عرب بقوله
وطلقت " اليت حتيض"املرأة املطلقة " يف"مخسة جتوز رجعتهم وال جيوز نكاحهم وشرطها : له سيده لقول أهل املذهب

وإن كان زوجها عبدا " احلرة"الزوجة املطلقة "  تدخل يف احليضة الثالثة يفما مل"دون الثالث يف غري زمن حيض 
ولو كان زوجها حرا، ألن العربة يف العدة بالزوجة، " األمة"حق الزوجة " الثانية يف"أي وما مل تدخل يف احليضة " أو"

  ونتها وحلها لألزواج،فإن دخلت احلرة يف الثالثة والزوجة األمة يف احليضة الثانية مل تصح رجعتها لبين
ظاهر كالمه انقضاء عدهتا مبجرد رؤية الدم وهو خيالف ما قالوه يف أقل احليض بالنسبة للعدة هل هو يوم : فإن قيل

إذا رأت املرأة دم احليض األصل استمراره وانقطاعه قبل يوم أو بعضه نادر، فإطالق : أو بعضه؟ فاجلواب أن يقال
الغالب، وإن فرض انقطاعه قبل يوم أو بعضه مل تنقض عدهتا من غري رجوع إىل  املصنف كغريه مبين على األصل

بني املصنف حكم املطلقة : األول" تنبيهان"النساء العارفات، وإن انقطع يف بعض يوم رجع إىل قول النساء العارفات
الرابعة إن كانت  يف غري احليض وسكت عن حكم املطلقة يف احليض، وحكمها أن لزوجها رجعتها ما مل تدخل يف

  حرة أو الثالثة إن كانت
  ـــــــ

أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من مل يلد من النساء، حديث ": خمتلف فيه"صحيح  ١
قال . ، وصحيح النسائي"٢٠٤٩صحيح أيب داود "، وصححه األلباين "٣٢٢٩"، والنسائي، حديث "٢٠٤٩"

  .حديث منكر، وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات: وقال امحد: بت، وقال العراقيهذا احلديث ليس بثا: النسائي

أمة، فإن دخلت احلرة يف الرابعة واألمة يف الثالثة حلت لألزواج، لكن ينبغي هلا أن ال تعجل الزواج مبجرد رؤية 
م مما ذكرنا أن شرط عل: الدم الحتمال انقطاعه قبل حصول ما يعد حيضة يف باب العدة وهو يوم أو بعضهالثاين

الرجعة كون الطالق رجعيا، وهو يستلزم صحة النكاح ولو كان فاسدا ابتداء وفات بالدخول وحصل وطء مباح 
بعد الفوات، فالبائن بدون الثالث ال حتل إال بعقد جديد، وصداق ورضا الزوجة كاملطلقة قبل الدخول أو بلفظ 

صح الرباءة أو عند حاكم إال أن يكون أوقعه على مول أو معسر فإنه اخللع أو املطلقة بعوض ولو مع إبراء أو مل ت



رجعي، ومل يبني املصنف صفة الرجعة الكاملة وهي ما كانت بالنية والقول، كارجتعت زوجيت، وأعدت حلها 
لعصميت، وهذه رجعة بالظاهر والباطن، وأما لو وقعت بالقول فقط فإن كان صرحيا فتصح وذلك كارجتعت زوجيت 

غري نية، لكن يف الظاهر فقط، وصحح ابن رشد الرجعة بالنية فقط لكن يف الباطن، وأما لو كان القول حمتمال من 
أعدت حلها أو رفعت التحرمي عنها، ألنه حيتمل رفعت : من غري نية رجعة فال يكفي يف الرجعة وذلك بأن يقول
ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد طالقا غري بائن يرجتع من : حترميها على الغري، وأشار خليل إىل مجيع ذلك بقوله

يف عدة صحيح حل وطؤه بقول مع نية كرجعت وأمسكتها، أو نية على األظهر، أو بقول صريح ولو هزال يف 
الظاهر ال الباطن، ال بقول حمتمل بال نية كأعدت احلل أو رفعت التحرمي، وال يفعل دوهنا كوطء، وشرطها أيضا 

وجني ولو بشهادة امرأتني، وتقارن الزوجني على الوطء، فإذا مل يعلم دخوهلما مل تصح علم اخللوة بني الز
الرجعةومن شروط الرجعة زيادة على ما سبق بالنسبة للطالق من املويل أن ينحل عنه اإليالء، وبالنسبة للطالق 

ل ويكون خمصصا لقول خليل على املعسر بالنفقة وجود اليسار الذي يقوم بواجب مثلها كما نص عليه العالمة خلي
أن الرجعة الكاملة تكون بالقول والنية أو القول الصريح فقط أو النية وحدها على األظهر على ما : يف باب الرجعة

املرأة اليت أراد " فإن كانت: "تقدموملا فرغ من بيان زمن الطالق السين ملن حتيض شرع يف زمن بيانه لغريها بقوله
إذ ال " طلقها مىت شاء"لكرب سنها " ممن قد يئست من احمليض"كانت " أو"لصغر " مل حتضممن "زوجها أن يطلقها 

حرج عليه بالنسبة إليها يف طلقة أو اثنتني، إذ ال يكون البدعي منها إال الزائد على الثنتني للحر أو على الواحدة 
يطلقها زوجها مىت شاء لألمن  جيوز أن" وكذلك احلامل. "للرقيق، ألن طالق ذات األشهر ال يوجب تطويل عدة

  من تطويل

العدة وظاهره ولو كانت متلبسة باحليض وممن جيوز طالقها مىت شاء الزوج غري املدخول هبا ولو يف حال حيضها 
بالبناء للمفعول ونائب " وترجتع: "بناء على أن النهي لتطويل العدة، وملا كانت عدة احلامل ولو يف وفاة محلها قال

احلمل كله فتنقضي عدهتا وتفوت رجعتها، " ما مل تضع"أنه جيوز ملطلق احلامل أن يرجتعها : واملعىن" ملاحلا"الفاعل 
وال فرق بني احلمل الكبري أو غريه ولو دما جمتمعا، فلو وضعت إحدى التوأمني أو بعض واحد مل تنقض عدهتا فله 

 يكن الحقا بالزوج وليس كذلك، بل ال بد أن ظاهر كالم املصنف فوات الرجعة بوضع احلمل ولو مل" تنبيه"رجعتها
يكون الحقا ولو احتماال حىت تنقضي بوضعه العدة، فلو طلقها طالقا رجعيا وهي حامل محال غري الحق به بأن 

ولو : وضعته ألربعة أشهر من يوم الدخول هبا فله رجعتها ما مل تنقض عدهتا باألقراء وتعد نفاسها حيضةوقولنا
املعتدة "ترجتع املطلقة طالقا رجعيا " و. "املنفي باللعان ألنه كالالحق ألنه لو استلحقه حلق بهاحتماال إلدخال 

إما لصغرها أو يأسها أو الستحاضتها، ومل متيز دم احليض من دم االستحاضة، أو تأخر حيضها ملرض، أو " بالشهور
مدة عدم انقضاء عدهتا بانقضاء ثالثة أشهر أي " ما مل تنقض عدهتا. "تأخر بال سبب بأن مل تكن مريضة وال مرضعة

إذا كانت صغرية مطيقة للوطء، أو يائسة أو مبضي سنة تسعة منها استرباء لزوال الريبة، وثالثة أشهر للعدة إن 
وإن مل متيز أو تأخر بال سبب أو مرضت تربصت تسعة مث اعتدت بثالثة كعدة من مل تر : تأخر حيضهاقال خليل
ال فرق يف االعتداد بالشهود بني الزوجة احلرة واألمة كاالعتداد بوضع احلمل، وإمنا تفترق احليض واليائسة، و

الزوجة احلرة من الزوجة األمة يف االعتداد باألقراء، وقولنا يف املستحاضة ومل متيز ألن اليت متيز دم احليض من دم 
وله الرجعة يف : كان يتوهم من قوله فيما سبق االستحاضة إما برائحة أو لون تعتد باألقراء كغري املستحاضة، وملا

يف " واألقراء: "اليت حتيض ما مل تدخل يف احليضة إخل أن املراد باألقراء يف اآلية احليض وليس كذلك فسرها بقوله
وهذا عليه مالك " الدمني هي األطهار اليت بني]. "٢٢٨: البقرة[} َوالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{: آية



املراد هبا احليض مجع حيضة، وسبب االختالف أن لفظ القروء موضوع باالشتراك بني : والشافعي، وقال أبو حنيفة
أي يف ] ١: الطالق[} فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{: األطهار والدماء فهو حقيقة فيهما، ودليل مالك ومن وافقه قوله تعاىل

  ني ذلك عليهزمان عدهتن، وب

فهذا صريح يف أن الطهر الذي طلقها فيه تعتد به وأنه  ١" بأن يطلقها يف طهر مل ميسها فيه: "الصالة والسالم بقوله
من أقرائها، ولو كان املراد باألقراء احليض كما قاله أبو حنيفة لكان املطلق مطلقا لغري العدة، ومن مثرة اخلالف 

ى أن املراد األطهار وعدم حلها حىت تتم احليضة برؤية عالمة الطهر، على أن املراد حلها مبجرد رؤية الدم األخري عل
مقتضى تفسري األقراء باألطهار عدم حلها بقرأين وبعض : باألقراء احليض، واألقراء مجع قرء بالفتح والضمفإن قيل

: هر الطالق وإن حلظة، فاجلوابواعتدت بط: قرء مع أهنا لو طلقت يف أثناء طهر فإهنا تعتد به ولو حلظةقال خليل
] ١٩٧: البقرة[} الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت{: أن اجلمع يطلق على ما زاد على االثنني ولو كان الزائد بعض واحد حنو

الزوج " وينهى: "مع أن املراد شهران وعشرةوملا قدم أن الطالق السين مباح لوقوعه يف طهر ذكر مقابله بقوله
أو النفاس حىت تطهر باملاء " احليض"حال " يف"زوجته املدخول هبا وهي غري حامل " أن يطلق"مي عن املكلف هني حتر

أن عبد اهللا بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أو التيمم اجلائز ملا ورد
مث تطهر مث إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها  مره فلرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض: "عن ذلك فتغيظ وقال له

وأخذ العلماء بظاهر هذا احلديث، وأمجعوا على . ٢" قبل أن ميسها فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء
حترمي طالق احلائض، وقيدنا باملدخول هبا ملا سيأيت من أن غريها يطلقها زوجها مىت شاء، كما جيوز له طالق احلامل 

ومنع فيه ووقع : الطالق وإن حرم عليهقال خليل" لزمه"يف زمن حيضها عاملا به " فإن طلق. "اء كما تقدممىت ش
وأجرب على : أي جيربه احلاكم إذا أوقع أقل من الثالث أو أوقع واحدة إن كان عبداقال خليل" وجيرب على الرجعة"

  الرجعة ولو ملعتادة الدم ملا يضاف فيه لألول على األرجح، فإن
  ـــــــ

} ...َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء {: قوله تعاىل: معىن احلديث عند البخاري، كتاب الطالق، باب: صحيح ١
حترمي طالق احلائض بغري رضاها، حديث : ، ومسلم، كتاب الطالق، باب"٥٢٥٢"، حديث ]١: الطالق[
أخرجه البخاري، : صحيح ٢"٢٠١٩"، وابن ماجه "٣٣٩٠"ي ، والنسائ"٢١٧٩"، وأيب داود، حديث "١٤٧١"

، ومسلم، "٥٢٥٢"، حديث ]١: الطالق[} ...َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء {: كتاب الطالق، باب قوله تعاىل
لنسائي ، وا"٢١٧٩"، وأبو داود، حديث "١٤٧٧"كتاب الطالق، باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، حديث 

  ".٢٠١٩"، وابن ماجه "٣٣٩٠"

أىب هدده بالسجن، فإن أىب سجنه، فإن أىب هدده بضرب، فإن مل ميتثل ضربه إن ظن إفادته، ويكون كل ذلك يف 
ارجتعت لك زوجتك، وتصح : جملس واحد ألنه متلبس مبعصية، فإن مل ميتثل ألزمه الرجعة ويرجتعها له بأن يقول

الزوج قول وال نية، وحيل له وطؤها برجعة احلاكم ويتوارثان، ألن نية احلاكم تقوم  تلك الرجعة، وإن مل حيصل من
مقام نيته، ونظري هذا من جيربه أبوه أو وصيه أو احلاكم على النكاح، فلو ارجتع له احلاكم من غري أن جيربه عليها بل 

يرجتع، ولو فعل معه مجيع ما سبق صحت ارجتع له ابتداء، فاستظهر العالمة األجهوري أنه إن فهم من حاله أنه ال 
رجعته على ما ينبغي وإال مل تصح؛ ألن جربه ابتداء على الرجعة مبا سبق من األمر الواجب وغاية اجلرب على 

" تنبيهان"فإن انقضت بانت ومل حتل إال بعقد جديد ورضاها كابتداء نكاح أجنبية" ما مل تنقض العدة. "الرجعة



لسابق أنه إن راجعها جيب عليه إمساكها حىت تصطلح ويزول منها الغيظ احلاصل بطالقها فهم من احلديث ا: األول
يف حيضها، وال تصطلح إال بوطء يف طهر من احليض الذي طلق فيه، وبعد ذلك جيب عليه أن ميسكها حىت حتيض 

من حيضة أخرى غري  مث تطهر، ألنه بعد الوطء ال يطلق ألنه مسها يف ذلك الطهر فيجب عليه إمساكها حىت تطهر
حمل اجلرب املذكور إذا تصادق الزوجان على الطالق يف احليض أو النفاس، وأما لو اختلفا بأن : حيضة الطالقالثاين

قالت املرأة وقع يف احليض، وقال الرجل بل طلقت يف الطهر، فإن القول قوهلا من غري توقف على نظر النساء، 
 ذلك كما يصدقن يف انقضاء عدة القرء والوضع بال ميني ما أمكن، وحمل خالفا البن يونس ألن النساء يصدقن يف

اخلالف ما مل يترافعا يف حال طهر املرأة، وإال فالقول قول الزوج، وملا قيل إن علة النهي عن الطالق يف احليض 
ولو كانت " قها مىت شاءيطل"جيوز لزوجها أن " واليت مل يدخل هبا: "تطويل العدة وغري املدخول هبا ال عدة عليها قال

حائضا أو نفساء ومنعه أشهب يف احليض، واحلاصل أن منع الطالق يف احليض متفق عليه، وإمنا اخلالف يف علة 
إمنا كان له طالق غري املدخول هبا مىت " و. "حملض التعبد: معلل بتطويل العدة، وقال أشهب: املنع، فقال ابن القاسم

الرجعي إمنا يكون يف طالق املدخول هبا، وال حتل له بعد بينونتها إال بعقد جديد  ألن" الواحدة تبينها"شاء ألن 
على " حترمها"يف كلمة أو ما يف حكمها كالبتة أو بتكرار لفظ الطالق نسقا " والثالث"ورضاها ولو قبل زوج

  بالغ ينكحها رغبة مع بقية الشروط املتقدمة، وهذه" إال بعد زوج"زوجها وال حتل له 

ولو غري " لزوجته"من املسلمني املكلفني " ومن قال: "لة مكررة مع ما تقدمثم شرع يف بيان ألفاظ الطالق بقولهاجلم
فهي واحدة حىت ينوي أكثر "أو طلقتك أو أنا طالق منك أو أنت مطلقة أو الطالق يل الزم " أنت طالق"مدخول هبا 
ريح يلزم به الطالق ولو هزال، وأما أنت منطلقة أو فيلزم ولو مل ينو حل العصمة هبذا اللفظ ألنه ص" من ذلك

صريح الطالق ما فيه الطاء والالم : مطلوقة فال يلزم به الطالق إال بالنية ألنه صار من الكناية اخلفيةفإن قيل
أن األصل يف مجيع : والقاف، ومنطلقة ومطلوقة فيه الطاء والالم والقاف فما وجه خروجه من الصريح؟ فاجلواب

مل يتكلم " تنبيه"أللفاظ اخلرب، إال أن العرف نقل أنت طالق وحنوه لإلنشاء، واستمر غريه على اخلرب فافترقاتلك ا
أنت طالقا بالنصب أو أنت طالق باخلفض، واحلكم أنه يلزمه كما : كخليل على حكم اللحن يف لفظه كما لو قال

ما لفظ به، ألن هزل الطالق جد، وأما لو أسقط  قال القرايف؛ ألنه على فرض علمه بالنحو هازل، واهلازل يلزمه
أنت تالق : أنت طال ومل يأت بالقاف فإنه يصري من الكنايات اخلفية، ومثله إذا قال: بعض حروفه بأن قال لزوجته

أنت الطالق فهل حيلف وال يلزمه إال ما نواه أو يلزمه : بإبدال الطاء تاء حيث مل تكن لغته كذلك، وأما لو قال هلا
األول للمتيطي والثاين ألصبغثم شرع يف اخللع وهو لغة اإلزالة، وشرعا إزالة العصمة : ثالث وال ينوي قوالنال

بعوض من الزوجة أو غريها هكذا قال بعضهم، وأورد عليه أنه يصح بلفظ اخللع، وأجيب عنه بأنه تعريف بالنظر 
عوض من غريها إن تأهل ال من صغرية وسفيهة الغالب، ولفظ خليل جاز اخللع وهو الطالق بعوض وبال حاكم، وب

ألهنا بائنة وهذا واضح إن مسى " واخللع طلقة ال رجعة فيها: "وذات رق، ورد املال وبانت وبينه املصنف بقوله
إذا أعطته شيئا "بأن طلقها بلفظ اخللع ولو مل تدفع له عوضا وأخرى " طالقا"الزوج " وإن مل يسم"الزوج طالقا بل 

ومثل دفع العوض لو وقع من املرأة إبراء ولو جهلت ما أبرأت منه وال يتوقف على حكم " من نفسهفخلعها به 
ذاك بذاك وإن مل يسميا طالقا فهو طالق اخللع، فإن مسيا : حاكم، ففي املدونة إذا أخذ منها شيئا وانقلب به وقال

من وليها أو أجنيب، ولكن ال يستقر ملك  طالقا لزم ما مسياه، وكذا ال يتوقف على كون العوض من الزوجة بل ولو
الزوج عليه إال إذا كان دافعه رشيدا ال إن كان دافعه سفيها أو صغريا أو رقيقا، فال يستقر ملكه عليه وإن وقع 

  فَال ُجَناَح َعلَْيهِمَا{: الطالق بائنا، والدليل على جواز اخللع قوله تعاىل



يا رسول : رب املوطإ من حديث حبيبة بنت سهل ملا أرادت فراق زوجها قالتوخ] ٢٢٩: البقرة[} ِفيَما افَْتَدْت بِِه
فلوال أنه جائز ملا  ١" خذ منها فأخذ منها وجلست يف أهلها: "اهللا كل ما أعطاين عندي، فقال عليه الصالة والسالم

هذه اجلملة هنا ملناسبتها ملا  أباح له عليه الصالة والسالم األخذ منها، وسيأيت تتمة اخللع بعد باب اللعان، وإمنا ذكر
قبلها يف البينونة، مث شرع يف كنايات الطالق الظاهرة اليت تنصرف إليه مبجرد التلفظ هبا وال تنصرف عنه إال بالنية، 

صرحية وكناية ظاهرة : وأما اخلفية فال تنصرف إليه إال بالنية، واحلاصل أن ألفاظه املستعملة فيه على ثالثة أقسام
ية، والصرحية ال تنصرف عنه ولو نوى غريه، والكناية الظاهرة تنصرف إليه وال تنصرف عنه إال بالنية، وكناية خف

" فهي ثالث"بقطع اهلمزة " ومن قال لزوجته أنت طالق ألبتة: " واخلفية ال تنصرف إليه إال بالنية، فمن الظاهر قوله
القطع، فكأن الزوج قطع العصمة اليت بينه وبني  ألن البت هو" دخل هبا أو مل يدخل هبا"ولو ادعى أقل وسواء 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ألزم ألبتة من طلق هبا : "زوجته ومل يبق بيده منها شيئا، والدليل على ذلك ما روي
  أنت بتة أو أنت البتة،: وقد قضى عمر رضي اهللا عنه فيها بالثالث، وال فرق بني قوله ٢"وألزم الثالثة من طلق هبا

أن هذا : الكناية الظاهرة إذا ادعى صرف اللفظ إىل غري الطالق يقبل فكيف ال يقبل يف البتة؟ فاجلواب: فإن قيل
وملا . الضابط أغليب فال ينايف أن ألبتة يلزم هبا الثالث وال تقبل هلا نية أقل، ألن الثالثة صارت مدلوالهتا عرفا وشرعا

" وإن قال: "ذكر ما يلزم فيه الثالث وينوي يف غري املدخول هبا بقولهفرغ مما يلزم فيه الثالث وال ينوي مطلقا 
أي كتفك أو كالدم أو كامليتة أو وهبتك أو " برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك"الزوج لزوجته أنت 

بعد بلوغه " فهي ثالث يف اليت دخل هبا"رددتك ألهلك أو ما أنقلب إليه من أهل حرام، أو أنا بائن أو أنت بائن 
أي تقبل نيته أقل يف اليت مل يدخل هبا، وما ذكره املصنف " وينوي يف اليت مل يدخل هبا"وإطاقتها وال تقبل نية أقل 
حبلك على غاربك فإن ظاهر املدونة أنه مساو للبتة يف لزوم الثالث من غري تنوية، : موافق للمدونة، إال يف قوله

أنت طالق : يف بتة حبلك على غاربك، وكذلك لو قال لزوجته املدخول هباوالثالث : واقتصر عليه خليل حيث قال
  واحدة بائنة ألن املدخول هبا

  ـــــــ
، "٣٤٦٢"، والنسائي، حديث "٢٢٢٧"أخرجه أبو داود، كتاب الطالق، باب يف اخللع، حديث : صحيح ١

 - ٧/١٠٢رواء اإل"، وصححه األلباين "١١٩٨"، ومالك، حديث "٢٧٤٧٩"، حديث "٦/٤٣٣"وأمحد 
، حديث "٤/٣٧"، واحلاكم يف املستدرك "٣٩٩٧"، حديث "٧/٢١٣"أخرجه بنحوه البيهقي يف الكربى ٢"١٠٣

  ".٥٦٩٩"، حديث "١٠/٦٣"، وأبو يعلى يف مسنده "٦٨٠٨"

إمنا يبينها الثالث أو الطالق على وجه اخللع، وإمنا يلزم الطالق حببلك على غاربك إذا كان العرف يستعملها يف 
الطالق، وإال صارت يف الكنايات اخلفية ال يلزم الطالق هبا إال مع النية، فيجب على املفيت أن يسأل عن عادة 

احلالف، فإن اعتاد ذلك أو اعتاده أهل بلده، وأوىل لو كان عادة اجلميع لزم الطالق به وإال فال حىت يدعي أنه نوى 
يف الكتب بل جيب عليه السؤال، ألن األحكام املبنية على  به الطالق، وال جيوز للمفيت أن يفيت مبجرد املسطر

إن : األلفاظ العرفية يتغري فيها احلكم بتغري العرف، كما نص عليه القرايف وغريه كخليل حيث قال يف باب اليمني
ملدخول اعتيد حلف به، وبقي قسم ثالث يلزمه الثالث ابتداء حىت يدعي نية أقل يف غري املدخول ويلزمه الثالث يف ا

والثالث إال أن ينوي أقل إن مل يدخل هبا يف كامليتة والدم، ووهبتك ورددتك : هبا وال ينوي، وأشار إليه خليل بقوله
ألهلك، وأنت أو ما أنقلب إليه من أهل حرام، فتلخص أن الكناية الظاهرة على ثالثة أقسام ما يلزمه فيه الثالث 

اربك على املعتمد، وما يلزم فيه الثالث ابتداء حىت يدعي نية أقل يف مطلقا وال ينوي وذلك يف بتة وحبلك على غ



غري املدخول هبا، وما يلزم فيه الثالث ابتداء حىت يدعي نية أقل فتقبل حىت يف املدخول هبا وهو ما أشار إليه خليل 
واحدة متلكني هبا أنت طالق طلقة : من قال لزوجته" فرع"وثالث إال أن ينوي أقل مطلقا يف خليت سبيلك: بقوله
األول أهنا طلقة بائنة قاله ابن القاسم وحكاه حممد عن مالك وبه : فيه ثالثة أقوال: قال ابن سلمون. نفسك

أهنا البتة وهو ضعيف شرح الشيخ سامل : أهنا طلقة رجعية قال بعض وبه الفتوىالثالث: القضاءالثاين
يث ال بساط، وأما لو رفعته بينة أو كان عند املفيت وادعى مجيع ما تقدم من الصريح والكناية ح" تنبيه"السنهوري

أنه مل يرد الطالق هبذا اللفظ فإنه يصدق إن دل بساط على نفي الطالق، لكن إن رفعته بينة يصدق بيمني عند 
نه مل يا مطلقة وزعم أ: إن قال ملن طلقها هو أو غريه قبله: قال املتيطي. القاضي، وإن جاء مستفتيا يصدق بغري ميني

يا : يرد طالقا، وإمنا قصد اإلخبار مبا حصل إذا أكثرت يف مراجعته على غري شيء فقال هلا على طريق التشبيه
: مطلقة وادعى أنه أراد يا مثل املطلقة يف طول اللسان وقلة األدب فإنه يصدق يف ذلك كله، وكذلك لو قال هلا

أردت ببائن منفصلة مين إذا كان بينهما فرجة، أو أنت كالدم : لأنت كامليتة أو الدم وادعى أنه أراد يف الرائحة وقا
: ودين يف نفيه إن دل بساط عليه أي على نفيه، وال يقال: يف االستقذار إذا كانت رائحتها قذرة أو كريهةقال خليل

  :كيف يدين مع قوهلم

كما لو كانت موثقة وقالت  هذا حيث ال بساط وإال فيصدق،: إن الصريح يلزم به الطالق ولو هزال، ألنا نقول
أطلقين فقال هلا أنت طالق، واهللا أعلموملا فرغ من الكالم على ما أراد من ألفاظ الطالق شرع يف بيان ما تستحقه 

جيب هلا "املسمى هلا صداق حالل ووقع عقدها على الوجه الصحيح " واملطلقة قبل البناء: "املرأة بالطالق بقوله
شطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت هلا أو لوليها قبله إىل أن قال بالطالق قبل وت: قال خليل" نصف الصداق

رشيدة فيسقط عن " إن كانت ثيبا"أي املطلقة " هي"أي عن النصف " إال أن تعفو عنه"املس وهذا مما ال خالف فيه 
أو ثيبا حمجورة " كانت بكرا إن"أما " و: "زوجها بعفوها عنه، والدال على كوهنا رشيدة التعبري بالعفو وأيضا قوله

وجاز عفو أيب البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد : قال خليل" إىل أبيها"أي العفو مفوض " فذلك"
الطالق، ابن القاسم وقبل الطالق ملصلحة وهل وفاق تأويالن، فمن قال خالف اكتفى بظاهر اللفظ، ومن وقف 

ما يتفقان على عدم جواز العفو عند حتقق عدم املصلحة، وعلى محل قول مالك على عدم املصلحة، واحلاصل أهن
اجلواز عند حتقق املصلحة، وكذا عند جهل احلال على القول بالوفاق، وأما على القول باخلالف فمالك يقول بعدم 

ال األب اجلواز بناء على أن األصل يف اإلسقاط عدم املصلحة، وابن القاسم يقول باجلواز بناء على أن األصل يف أفع
" يف أمته"له العفو عن الزوج " السيد"أي مثل أيب البكر " وكذلك"يف حق ابنته البكر املصلحة حىت يظهر خالفها 

َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَدْ {: اليت زوجها وطلقها قبل الدخول، والدليل على ذلك كله قوله تعاىل
إِلَّا أَنْ {جيب للزوجات املطلقات ويرجع لكم الزائد ] ٢٣٧: البقرة[} فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرضُْتْمفََرضُْتْم لَُهنَّ 

] ٢٣٧: البقرة[} أَْو َيْعفُوَ الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ{أي الزوجات الرشيدات فيتركونه ] ٢٣٧: البقرة[} َيْعفُونَ
الزوج : ه البكر، والسيد يف أمته ولو كانت ثيبا، وعند أيب حنيفة والشافعيوهو عند مالك وابن عباس األب يف ابنت

وعفوه أن يدفع النصف الذي مل جيب عليه للمرأة فتأخذ مجيع الصداق، ورجح مجاعة ما عليه مالك من أن املراد 
ملراد باملس يف اآلية ال املراد بالبناء يف كالم املصنف الوطء وهو ا: األول" تنبيهان"بالذي بيده عقدة النكاح الويل

جمرد االختالء هبا، ومفهوم قبل البناء أن املطلقة بعده جيب هلا مجيع الصداق، ألنه يتقرر بوطء الزوج البالغ من 
  وتقرر بوطء وإن حرم كوطئها يف حيضها أو دبرها، كما يتقرر مبوت أحدمها أو: إطاقة الزوجةقال خليل



مطيقة، ولو كان موهتا بقتلها نفسها كراهية يف زوجها، أو بقتل سيدها هلا  موهتما، ولو كان الزوج صبيا وهي غري
إن كانت أمة، كما يتقرر بإقامة سنة بعد االختالء هبا حيث كان الزوج بالغا وهي مطيقة لتنزل إقامة سنة مقام 

ول قول املرأة يف الوطء لو اختلى الزوج بزوجته وطلقها قبل إقامة سنة وتنازعا يف الوطء وعدمه، فالق: الوطءالثاين
وعدمه إن كانت خلوة اهتداء، ولو كانت حائضا أو حمجورة، وأما خلوة الزيارة ففيها تفصيل بني كونه هو الزائر 

فيصدق يف عدم الوطء، وكوهنا الزائرة له يف بيته فتصدق يف الوطء، ألن اإلنسان ينشط يف بيته، وإن كان كل 
ل الغري فالظاهر تصديق الزوج، كما يرشد إليه التعليل، خبالف لو اختليا يف حمل واجتمعا يف حم. منهما زائرا للغري

ليس به أحد وتنازعا يف الوطء وعدمه فالظاهر قبول قوهلا، وملا وقع يف املتعة وهي ما يعطيه املطلق ملطلقته خالف بني 
على " فينبغي له"رجعيا وانقضت عدهتا  بعد البناء طالقا بائنا أو" ومن طلق زوجته: "األئمة بني خمتار إمامه بقوله

واملتعة على قدر حاله بعد العدة الرجعية أو ورثتها ككل : مطلقته ولو كتابية أو أمةقال خليل" أن ميتع"جهة الندب 
مطلقة يف نكاح الزم، وهي يف اللغة كل ما ينتفع به، وشرعا ما يعطيه الزوج لزوجته عند الفراق تسلية هلا ملا حيصل 

أمل الفراق، وتكون على قدر حال الزوج فقط ولو كان عبدا، وتدفع للرجعية بعد انقضاء عدهتا، وللبائن إثر  هلا من
طالقها ألن الوحشة إمنا حتصل بعد البينونة، وإن ماتت قبل أن متتع فتدفع لورثتها حيث ماتت بعد العدة يف 

بل دفعها هلا فإهنا تسقط ولو كان الطالق بائنا، وملا الرجعية، خبالف لو مات الزوج قبل أن ميتعها أو ردها لعصمته ق
املطلق على املتعة خالفا أليب حنيفة والشافعي وطائفة من " وال جيرب: "كان لفظ ينبغي قد يراد به الوجوب قال
قََدُرُه َمَتاعاً بِالَْمْعرُوِف َحقّاً َعلَى َوَمتُِّعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ {: املالكية، والدليل على ندهبا قوله تعاىل

والتعبري باإلحسان صرف احلق عن ] ١٨٠: البقرة[} َحقّاً َعلَى الُْمتَِّقَني{: وقال تعاىل] ٢٣٦: البقرة[} الُْمْحِسنَِني
ملا كانت جلرب أمل الوجوب ألن الوجوب ال يتقيد باحملسنني وال باملتقني وأيضا احلق قد يراد به الثابت املقابل للباطل و

قد "احلال أنه " و"الزوج " اليت مل يدخل هبا"املطلقة " و: "الفراق وغري املدخول هبا مل تتأنس بالزوج حىت تتأمل قال
ألن الغالب عدم تأملها بفراقه، أو ألهنا أخذت نصف صداقها مع بقاء سلعتها، " فال متعة هلا"صداقا " فرض هلا

" للمختلعة"متعة أيضا " وال. "تفويضا إذا طلقت قبل الفرض هلا املتعة وهو كذلكومفهوم فرض هلا أن املنكوحة 
  ولو كان العوض من غريها، ألن الغالب رضاها بالفراق فال تأمل

عندها، ومثلها املخرية واململكة واملعتقة حتت العبد ختتار الفراق، أو اليت ملكت زوجها أو ملكها، أو اليت اختارت 
وأوىل ولو اختار فراقها لعيبها ألهنا غارة، خبالف اليت اختارت فراقه لتزويج عليها أو لعلمها  فراق زوجها لعيبه

بواحدة فألفت أكثر فإن هلا املتعة ألن الطالق بسببهوملا كان الصداق الذي يتشطر بالطالق ويتقرر باملوت إمنا هو 
" و"صداقا رضيت به " مل يفرض هلا"ومات و نكحها تفويضا " اليت"زوجته " عن"الزوج " وإن مات: "املفروض قال

كما لو " وال صداق هلا. "الستحقاقها إياه بالعقد ولو فاسدا حيث اختلف فيه" مل ينب هبا فلها املرياث"احلال أهنا 
طلقت قبل البناء ألنه ال يتشطر بالطالق وال يتكمل باملوت إال املفروض، وأما لو فرض يف حال صحته هلا صداق 

أقل ورضيت به لوجب هلا باملوت كاملرياث كما يتشطر بالطالق، وقيدنا الفرض بالصحة لالحتراز عن مثلها أو 
الفرض يف حال املرض الكائن بالزوج فإنه باطل حيث كانت الزوجة وارثة بأن كانت حرة مسلمة والزوج حر 

أي حكم فرض املريض : وإن فرض يف مرضه لوارث، قال شارحه: مسلم، ويف الذمية واألمة قوالنقال خليل
لزوجته اليت عقد عليها يف حال صحته عقدا صحيحا حكم الوصية للوارث، فهو تشبيه بليغ حلذف األداة، 

فرضه باطل ألنه : يصح فرضه ويكون وصية من الثلث ألنه لغري وارث، وقيل: والقوالن يف الذمية واألمة، فقيل
قال " لكان هلا صداق املثل"كوحة تفويضا ومل يفرض هلا ومات أي املن" لو دخل هبا"أما " و"ألجل الوطء ومل حيصل



فرضه هلا ولو أقل من صداق مثلها " إن مل تكن رضيت بشيء معلوم. "واستحقته بالوطء ال مبوت أو طالق: خليل
: قال خليل بالعطف على اجلائز والرضا بدونه. حيث كانت رشيدة، ألهنا اليت جيوز هلا الرضا بدون صداق املثل

مرشدة ولألب ولو بعد الدخول، وللوصي قبله ال املهملة، وحاصل هذه املسألة على ما ذكره خليل وشراحه أن لل
الرشيدة املنكوحة تفويضا جيوز هلا الرضا بدون صداق املثل ولو بعد البناء، كما جيوز أليب احملجورة الرضا باألقل 

صداق املثل حملجورته بعد البناء هبا، وله ذلك قبل دخول ولو بعد البناء، خبالف الوصي فإنه ال جيوز له بأقل من 
الزوج هبا حيث كان الرضا باألقل مصلحة للزوجة، وأما املهملة وهي اليت ال أب هلا وال وصي وال مقدم وال يعلم 
رشدها من سفهها وأخرى حمققة السفه، فليس هلا الرضا بأقل من صداق مثلها، وإن رضيت به ال يلزمها وهلا رده 

  .بعد رشدها كما للحاكم رده قبله

كما جيوز أليب احملجورة الرضا بأقل من صداق املثل يف نكاح التفويض، جيوز له أيضا يف نكاح التسمية، " تنبيه"
وأوىل من األب يف جواز الرضا باألقل السيد يف أمته، وليس ألحد من األولياء سوى األب يف جمربته، والسيد يف 

داق املثل يف نكاح التسمية، ألن الويل غري األب، السيد يف النكاح كالوكيل يف البيع أمته الرضا بأقل من ص
والشراء، والوكيل ال جيوز بيعه بأقل من مثن املثلثم شرع يف الكالم على عيوب الزوجني املوجبة خليار كل يف 

لرجال، وقسم خمتص بالنساء، قسم خمتص با: صاحبه، ولو مل يشترط قبل العقد السالمة منها وهي على ثالثة أقسام
وقسم مشترك بني الرجال والنساء، فاملختص بالرجال ما ال ميكن قيامه إال هبم وهو اخلصاء واجلب واالعتراض 

كلها متعلقة بذكره، واملختص بالنساء ما يتعلق بفروجهن كالرتق والعفل واإلفضاء والبخر والقرن،  ١والعنة
أنه جيوز ملن عقد على : واملعىن" وترد املرأة من اجلنون: "النساء وأشار إليه بقولهواملشترك ما ميكن قيامها بالرجال و

امرأة معتقدا سالمتها مما يوجب له اخليار فيها مث تبني بعد العقد أهنا جمنونة جنونا سابقا على العقد فله اخليار يف 
علمه جبنوهنا فال خيار له، وإن طلقها لزمه إبقائها وردها، إال أن حيصل منه ما يدل على رضاء هبا كتلذذه هبا بعد 

نصف الصداق، ولو حصل منه التلذذ مع اجلهل باخليار أو بأن التلذذ يقطع خياره ال يعذر بشيء من ذلكقال 
اخليار إن مل يسبق العلم أو مل يرض أو يتلذذ، وحلف على نفيه أي العلم أو الرضا إن ادعي عليه به بربص : خليل

ام إخل، وظاهر كالم أهل املذهب ولو كان السامل صغريا، وسواء كان اجلنون مطبقا أو منقطعا وعذيطة وجنون وجذ
ولو يف كل شهر مرة لنفرة النفوس من ذلك، وعكس كالم املصنف كذلك أي فللمرأة أن ترد الزوج إذا وجدته 

عيبه رضا وظاهرها ولو كانت صغرية متكينها عاملة ب: قال يف املدونة. جمنونا إال أن حيصل منها ما يدل على رضاها به
وعكسه كذلك أي يرد الزوج باجلذام " اجلذام والربص"كذا ترد املرأة من " و"أو عقد مع العلم به فال رد له

  والربص
  ـــــــ

قطع الذكر : اجلب يف اصطالح الفقهاء. القطع، ومنه اجملبوب، وهو الذي استؤصل ذكره وخصياه: اجلب لغة ١
وكذلك العنة وهي عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود . ث ال يبقى منه ما يأيت به الوطءكله أو بعضه حبي

والعجز عن إتيان الزوجة . اآللةوالفرق بني اجلب والعنة ظاهرة فإن عدم إتيان النساء يف اجلب يكون لقطع املذاكري
  ".١٠٠، ١٥/٩٩"يف العنة يكون لداء مينع من االنتشار املوسوعة 

هنما حمققني ولو قال، وال فرق يف الربص بني أسوده وأبيضه وعالمته التفليس بأن يكون عليه قشر يشبه بشرط كو
الفلوس، وكما يرد كل من الزوجني باجلنون أو اجلذام أو الربص، يرد أحدمها بالعذبطة وهي التغوط عند اجلماع 



الف الريح فال رد به قوال واحدا، ويف البول وهي بكسر العني املهملة وسكون الذال املعجمة والباء املوحدة، خب
قوالن، وأما جذام األب أو غريه من األصول فال رد به وإن كان عيبا يف البيع، ألن النكاح مبين على املكارمة 

والبيع على املشاحة، أال ترى أن الرقيق يرد يف البيع بوجوده أكوال، خبالف الزوجة ال ترد بكثرة أكلها، وإن طلقها 
ج غرم هلا النصف أو اجلميع، خبالف ذات اخليار ترد قبل البناء ال شيء هلا، والدليل على الرد مبا ذكر من تلك الزو

: من أنه صلى اهللا عليه وسلم تزوج امرأة من بين بياضة فوجد بكشحها بياضا فردها وقال ألهلها: العيوب ما ورد
: حابة رد النساء من هذه العيوب األربع أعينوروي عن عمر وعثمان وعلي وغريهم من الص ١" دلستم علي"

" اجلنون واجلذام والربص والعذيطة، ومل يعرف هلم خمالف فكان إمجاعا، والكشح ما بني اخلاصرة إىل الضلع اخللف
اخليار ثابت ألحد الزوجني يف صاحبه بوجود أحد هذه العيوب ولو وجد مبريد الرد منهما مثله، ألنه يتزايد " تنبيه

االجتماع عادة ال لتأثريها، فاألجذم له رد اجلذمى مثال ملا أجرى اهللا من العادة يف خلقه من كراهة املعيب،  بواسطة
وإن كان نظري ذلك العيب قائما به، واملقتضي للخيار كراهة النفس لذي العيب، فاألبرص ال حيب األبرص 

الذي ال يتأتى معه اجلماع عرفا " الفرج"يضا من داء ترد املرأة أ" و: "وهكذامث شرع يف العيب املختص باملرأة بقوله
هو انسداد احملل إما " فالرتق"إما لتعذره أو لعدم طيب النفس معه، وذلك كرتقها وعفلها وإفضائها وقرهنا وخبرها، 

باللحم أو العظم، والعفل حلم يربز يف فرج املرأة يشبه أدرة الرجل وقيل رغوة حتدث عند اجلماع، واإلفضاء 
تالط مسلك الذكر مبسلك البول، وأحرى اختالط مسلك البول والغائط، والقرن شيء يربز يف الفرج كقرن اخ

الشاة، والبخر هو ننت الفرج، وأما غري هذه كاالستحاضة وحرق الفرج وننت الفم والسواد والكرب والصغر الفادح 
ال خيلف الظن كالقرع والسواد من بيض : يلوالعمى والثيوبة فال رد هبا، ولو كان الزوج يظنها بصفة ذلكقال خل

وننت الفم والثيوبة والعور واملرض وكوهنا رشحاء أو زالء إال أن يكون الزوج شرط السالمة من 
  ذلكـــــــ

، حديث "٤/٣٧"، واحلاكم يف املستدرك "٣٩٩٧"، حديث "٧/٢١٣"أخرجه بنحوه البيهقي يف الكربى  ١
  ".٥٦٩٩"، حديث "١٠/٦٣"، أبو يعلى يف مسنده "٦٨٠٨"

وبغريها إن شرط السالمة ولو بوصف الويل عند اخلطبة، وأما العيوب املتقدمة فيثبت هبا اخليار، ولو مل : قال خليل
يشترط من كره صاحبه من أجلها السالمة منها، وقدمنا ما يعلم منه الفرق بينها وبني غريها من شدة النفس 

ويؤجل املعترض سنة إخل، وأشار : ارة إىل عيوب الزوج املختصة به بقولهستأيت اإلش: األول" تنبيهان"للمتصف هبا
وخبصائه وجبه وعنته واعتراضه، فاخلصاء قطع الذكر أو األنثيني فقط حيث مل ينزل، واجلب قطع : إليها خليل بقوله

ن حنو كرب سن أو الذكر مع األنثيني وأحرى لو خلق بغريمها، والعنة صغر الذكر جدا، وال يرد الزوج بغري ذلك م
عمى أو عرج أو غري ذلك من العاهات اليت تكرهها النفس كاجلرب والصنان إال بشرط السالمة منها، ألن الذي 

يظهر أن املرأة إذا اشترطت سالمة الزوج من الكرب أو العمى أو غري ذلك من العيوب غري املتقدمة جيب أن يوىف هلا 
زوج بشرطه، ألن املرأة حمبوسة للرجل خبالفه ألن العصمة بيده، بشرطها، بل هي أحرى من وجوب الوفاء لل

علم : ويدلك على هذا أن العيب احلادث بعد العقد أو الدخول يثبت به اخليار للزوجة دون الزوج وحررهالثاين
لم به قررنا أن حمل الرد بالعيب إما مطلقا أو بالشرط، أن يكون سابقا على العقد، وأن ال حيصل ممن يريد الرد ع

قبل العقد، وال فعل بعد العلم يدل على الرضا به كتلذذ أو طول إقامة هي مظنة للعلم به وإال سقط اخليار، إال 
املرأة جتد الرجل معترضا ومتكنه من نفسها راجية زوال عذره فلم يزل عذره فهي على خيارها، وتصدق يف دعواها 

و اخلصي واجملبوب متكنه من نفسها بعد علمها بعيبه فال يقبل هلا أهنا إمنا مكنته راجية زوال عذره، خبالف زوجة حن



كالم بعد ذلك، ووجه الفرق إمكان زوال االعتراض مع وجود آلة الوطء، خبالف زوجة اخلصي أو اجملبوب متكنه 
زعا يف إذا تنا: من نفسها بعد علمها بعيبه فال يقبل اعتذارها الستحالة زوال حنو اخلصاء خبالف االعتراضالثالث

وحلف على نفيه فإن حلف ثبت : العلم بالعيب قبل العقد فإن املدعى عليه العلم حيلف على نفي علمه، قال خليل
بقي قسم يثبت به اخليار للزوجة دون الزوج يف : له اخليار، وإن نكل حلف اآلخر وسقط اخليار لصاحبهالرابع

بعد العقد ولو بعد الدخول، فيجب للمرأة اخليار يف الزوجة وهو اجلذام أو الربص أو اجلنون احلاصل بالرجل 
  .الزوج

وهلا فقط الرد باجلذام البني والربص املضر احلادثني بعده وإن شك يف ذلك فاألصل السالمة، ووجه : قال خليل
لبالغ الزوج ا" فإن دخل: "الفرق قدرة الرجل على الفراق دون املرأةمث شرع فيما تستحقه املرأة بعد اختيارها بقوله

بعيبها إال بعد دخوله هبا ومل " مل يعلم"احلال أنه " و"أي بزوجته املطيقة ذات العيب الذي ترد به بغري شرط " هبا"
أي وجب عليه أن يدفع هلا " أدى صداقها. "حيصل منه بعد علمه بعيبها ما يدل على رضاه بل كف عنها وطلقها

الزوج يف عدم العلم بالعيب قبل الدخول هبا، وظاهر كالم املصنف مجيع ما مساه هلا ألهنا استحقته بالوطء، ويصدق 
ألن الذي عقد : كخليل أن هلا الصداق بالدخول، ولو كان الزوج عنينا أو جمنونا وهو طريقة ابن احلاجب قائال

ألجله قد حصل، خالفا البن عرفة حيث قصر الكالم على من يتصور منه الوطء الكامل كاألجذم ال من ذكره 
على أبيها وكذلك إن زوجها "كله " رجع به"إذا أدى الزوج الصداق هلا " و. "ري جدا أو ال ذكر له كاجملبوبصغ

يرجع الزوج عليها جبميع الصداق الذي أداه هلا، وكل من غرم من األب أو األخ الصداق ال يرجع على " أخوها
هو الويل الذي مل خيف عليه أمرها، ومفهوم دخل أنه الزوجة بشيء منه وتفوز مبا قبضه ألهنا مل حتضر العقد، والغارم 

لو علم السامل بعيب اآلخر قبل الدخول وفارق فإنه ال شيء للزوجة من الصداق، ألن العيب إن كان بالزوجة فهي 
غارة، وإن كان يف بالزوج فالفراق جاء من قبلها، وسواء كان العيب يوجب الرد مطلقا أو مبقتضى الشرطقال 

الرد قبل البناء فال صداق وبعده فمع عيبه املسمى، ومعها رجع جبميعه على ويل مل يغب كابن وأخ وال ومع : خليل
شيء عليها، وما ذكره خليل من أنه ال شيء للمرأة مع الرد قبل البناء ظاهره كان العيب هبا أو به كان الرد بلفظ 

الزوج ألهنا اليت اختارت مفارقته، وكذا إن كان هذا إن كان العيب ب: ويف األجهوري ما حمصله. الطالق أم بغريه
بالزوجة وردها بغري لفظ الطالق، وأما لو ردها بلفظ الطالق للزمه النصف هلا، ولعل وجه الفرق أن الرد بلفظ 
الطالق يقتضي الرضا هبا مث فارقها بعد ذلك، ولكن تقدم لنا ما يقتضي أن الرد هنا إمنا يكون بلفظ الطالق ألنه 

حيح، فلم حيصل فيه الرد إال بالطالق فراجع ما قدمناه، وما قدمناه من أن الويل الذي ال خيفى عليه أمرها نكاح ص
إذا غرم مجيع الصداق للزوج ال يرجع عليها بشيء حمله إذا مل تكن حاضرة مبجلس العقدوأما لو حضرت جملس 

كامتني، مث للويل عليها إن أخذه منه ال العكس،  وعليه وعليها إن زوجها حبضورها: العقد فقد أشار إليه خليل بقوله
  وملا مر حكم ما إذا زوجها قريبها الذي ال

أي " وإن زوجها: "خيفى عليه أمرها، شرع يف بيان حكم ما إذا زوجها وليها البعيد الذي خيفى عليه أمرها بقوله
ا ودخل هبا الزوج غري عامل بعيبها مث كابن العم وحنوه ممن خيفى عليه أمره" ويل ليس بقريب القرابة"ذات العيب 

إمنا يرجع على الزوجة " و"أي فال رجوع للزوج عليه بشيء مما أخذته الزوجة من الصداق " فال شيء عليه"فارقها 
ورجع عليها يف كابن العم إىل ربع دينار، فإن : قال خليل" إال ربع دينار"منه " ال يكون هلا"جبميع الصداق حبيث 

ما الفرق إذا رجع على الويل يرجع عليه جبميع الصداق : قريب القرابة يف التفصيل السابقفإن قيلعلم بأمرها فك



أحدمها أنه لو رجع : من غري ترك ربع دينار، وإذا رجع عليها جيب عليه أن يترك هلا ربع دينار؟ فاجلواب من وجهني
وثانيهما إذا رجع على الويل تفوز . ار حق اهللاعليها جبميعه لزم عرو البضع عن الصداق وهو ال جيوز ألن ربع الدين

هي جبميع الصداق فلم يعر بضعها عن صداق، وأخذ بعض العلماء من كالم املصنف من التفرقة بني العلم فريجع 
عليه وعدمه فال يرجع عليه، من أكرى مطمورة خيزن فيها احلب مثال وهو يعلم أن مجيع ما يوضع فيها يسوس 

املكتري يرجع عليه، كما يرجع على الويل العامل بعيب املنكوحة، وبذلك حكم ابن عبد فساس مجيع ما وضعه 
السالم، وأما لو باع املطمورة ملا رجع عليه بشيء، ومثل ما حكم به ابن عبد السالم من نوازل الشعيب عن حممد 

كتري جيعل فيها زيتا جعله فيها بن عبد امللك اخلوالين فيما إذا باع أو أكرى خابية دلس فيها بالكسر وعلم أن امل
ولعل وجه الفرق بني الكراء : فاهنرق من كسرها فإنه يضمن يف الكراء ال يف البيع، من التتائي بتصرف لإليضاح

والبيع أن املشتري مقصر بعدم الفحص عن حاهلا خبالف الكراء ال تقصري عند املكتري، ألن املكري أكراها ملن له 
ميكن أن املشتري اشتراها ال ليضع فيها : كذلك البائع، ألنا نقول: لة فاملكري غار، وال يقالانتفاع هبا يف تلك احلا

قد قدمنا أن الويل البعيد إذا علم بعيبها يكون كالقريب جدا، فإن : األول" تنبيهان"شيئا بل ليتملك حملها، وحرره
مينه ألنه ال يعلم عيبها، فإن حلف برئ، وإن تنازع الزوج مع البعيد يف العلم وعدمه فالقول قول الويل البعيد بي

نكل غرم للزوج مجيع الصداق مبجرد نكوله يف دعوى االهتام وبعد حلفه يف دعوى التحقيق، وإذا برئ الويل من 
الصداق إما حبلفه أو بنكول الزوج يف دعوى التحقيق فإنه يضيع الصداق على الزوج إذ ال رجوع له به على املرأة 

  .كما ال يرجع عليها إذا ال يربأ الويل ولكن أعسر على املعتمد،

ما قدمناه من أن الرد قبل البناء ال شيء فيه للمرأة، سواء كان بعيب يوجب اخليار مطلقا أو بالشرط : الثاين
واضح، وعليه شراح خليل، وأما بعد البناء فيجب قصر احلكم الذي ذكره املصنف على الرد مبا يوجب اخليار من 

وأما ما ال يوجبه إال بشرط كعدم البياض وحنوه مما ال خيار فيه إال بالشرط، فإنه إذا دخل الزوج ومل جيد  غري شرط،
ما شرطه فإهنا ترد إىل صداق مثلها ويسقط عنه ما زاده ألجل ما اشترطه، أي ما مل يكن صداق مثلها أكثر من 

يب الذي يثبت به اخليار من غري شرطثم شرع يف املسمى، فيدفع هلا املسمى وال يرجع جبميع الصداق، فليس كالع
بعد الصحة من يوم احلكم وإن مرض والعبد " ويؤجل املعترض سنة: "الكالم على بعض ما خيتص بالرجل بقوله

أن الزوج إذا وجدته املرأة معترضا وهو املسمى عند العامة مربوطا أي له آلة لكن ال تنتشر عند : نصفهاواملعىن
أو مرض، فإنه يضرب له أجل يتحيل فيه على إزالة اعتراضه وقدره سنة إن كان الزوج حرا، الوطء إما بسحر 

ونصفها إن كان عبدا، وابتداء تلك املدة من يوم قيام الزوجة إن كان الزوج صحيحا، فإن قامت وهو مريض 
تلك املدة وصدقته املرأة  الزوج يف" فإن وطئ. "فابتداؤها بعد الصحة واحلكم، وال ينظر إىل طريان املرض بعد ذلك

على ذلك أو مل تصدقه ولكن حلف على الوطء يف السنة سقط خيارها مبنزلة ما إذا حصل له االعتراض بعد وطئها 
فرق . "بأن انقضت السنة للحر والنصف للعبد ومل يطأ مع تصديقها له، أو مل حيلف على الوطء مع إنكارها" وإال"

الزوجة الفراق ألنه من حقهافإن امتنع من الطالق فهل يطلق احلاكم أو يأمرها " إن شاءت. "بطلقة بائنة" بينها
فلو رضيت بعد األجل باإلقامة مدة مع بقاء االعتراض مث أرادت القيام فلها ذلك من : بالطالق مث حيكم به؟ قوالن
ء معه من غري تقييد رضيت بالبقا: وهلا فراقه بعد الرضا بال أجل، خبالف ما لو قالت: غري ضرب أجلقال خليل

أقعد معه األبد، فليس هلا فراقه بعد ذلك، ويظهر من كالم أهل املذهب أن زوجة اجملذوم هلا الفراق : مبدة، أو قالت
" تنبيهات"وإن رضيت باإلقامة معه طول عمرها أو أطلقت، ولعل الفرق شدة الضرر الالحق هلا دون زوجة املعترض

الذي مل يتقدم منه وطء قبل اعتراضه كما قدمناه، وال فرق حينئذ بني كون كالم املصنف يف املعترض : األول



اعتراضه سابقا على العقد أو متأخرا عنه، وأما لو وطئها سليما مث حصل له االعتراض بعد وطئه فال خيار للمرأة؛ 
  ألهنا مصيبة نزلت هبا، كحصول أدرة له

ط، أو حصل له هرم بعد الوطء فال خيار للمرأة، اللهم إال أن مانعة له من الوطء وهو املعروف عند العامة بالقيلي
إذا تنازع : ختشى على نفسها الزنا فلها التطليق، ألن للمرأة التطليق بالضرر الثابت ولو بقرائن األحوااللثاين

 وصدق إن ادعى فيها: املعترض مع الزوجة يف الوطء وعدمه بعد انقضاء السنة فقد ذكرنا أنه يصدققال خليل
الوطء بيمينه، فإن نكل حلفت وهلا التطليق، وإن نكلت لزمها البقاء، خبالف لو ادعى بعد انقضاء األجل الوطء 
بعده فال يصدق، وأما لو وقع التنازع قبل انقضاء األجل فإنه حيلف ويبطل اختيارها، فإن نكل بقيت زوجة إىل 

أو وطئ عنده بطل خيارها، وإن متادى على إنكاره  األجل، وليس هلا أن حتلف ألن بقية األجل من حقه، فإن حلف
مل يتكلم املصنف على صداقها، واحلكم أهنا تستحقه بالوطء أو : حلفت وإال بقيت زوجة فالصور ثالثالثالث

مل يتكلم املصنف على النفقة لزوجة املعترض، وقد اضطرب : بانقضاء السنة ألن إقامة السنة عندنا كالوطءالرابع
قال األجهوري ما . شيوخ، فاستظهر العالمة خليل عدم النفقة هلا، ومذهب املدونة خالفه وأن هلا النفقةفيها كالم ال

أن كال من امرأة اجملنون واألجذم واألبرص واملعترض متساويات يف وجوب النفقة بالدخول أو بالتمكني : حمصله
ذكرنا فإهنا تسقط عنه إال امرأة اجملنون فال منه، وإذا منعت واحدة منهن نفسها من الزوج بعد وجوب النفقة مبا 

تسقط نفقتها ولو منعت نفسها منه ملا يلحقها من الضرر، ومثلها زوجة املعسر بالصداق إذا منعت نفسها حىت 
مفهوم املعترض يقتضي أن غريه من ذوي العيوب ال يؤجل : يؤدي صداقها الحتمال أن يكون له مال فكتمهاخلامس

وأجال : من ميكن زوال عيبه كاألجذم واألبرص واجملنون يؤجل سنة عند رجاء برئهقال خليلوليس كذلك، بل كل 
فيه ويف برص وجذام رجي برؤمها سنة، وال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة، وال بني العيب السابق على العقد 

على العقد إمنا جيب به اخليار  واحلادث بعده، لكن قد علمت أن السابق على العقد فيه اخليار لكل منهما، واملتأخر
  .للزوجة فقط، وقيدنا مبن ميكن زوال عذره احترازا عن اخلصي والعنني فال فائدة من تأجيلهما

مل يعلم من كالم املصنف حكم املرأة إذا طلبت التأخري ملداواة عيبها، وحمصله أهنا إذا كان ميكن زوال : السادس
وأجلت الرتقاء للدواء باالجتهاد وال جترب عليه إن : هاد أهل اخلربةقال خليلعيبها مبعاجلة فإهنا تؤجل له مدة باجت

وال مفهوم للرتقاء بل ذات القرن والعفل مما ميكن مداواته، كذلك ويلزم الرجل الصرب : قال شراحه. كان خلقة
كان ال ضرر عليها  حيث مل يلزم على مداواهتا حصول عيب يف فرجها، كما أهنا جترب على ذلك إذا طلبه الزوج إذا

: مل يذكر ما إذا ادعى أحد الزوجني عيبا بصاحبه واآلخر ينكر وحمصله: السابع. يف املداواة، فالصور أربع للمتأمل
أنه إن كان جيوز النظر إىل حمله فال يثبت إال ببينة من الرجال كان برجل أو امرأة، كاجلذام والربص حيث كان يف 

و وجه املرأة، وأما يف غري ما ذكر فإن كان يف دبر أو فرج فيقبل قول صاحبه ظهر أو بطن الرجل أو يف كف أ
وجس على ثوب : بيمينه كان رجال أو امرأة، إال إن كان ميكن علمه بغري نظر كاخلصاء واجلب فإنه جيسقال خليل
إال برضاها، وال بد  منكر اجلب وحنوه، وصدق يف االعتراض كاملرأة يف دائها أي يف نفي دائها، وال ينظرها النساء

من حلفها على ما ادعته، وأما لو كان عيبها داخل الثياب ويف غري الفرج والدبر فال يثبت إال بشهادة بينة من 
ما ال يثبت إال بالرجال كاملتعلق بالوجه والكفني، وما ال يثبت : النساء، فتلخص أن عيوب النساء على ثالثة أقسام

إال : بطنها أو ظهرها، وما يرجع فيه لقوهلن بعد حلفهن وهو داء الفرج، وقولناإال بالنساء وهو ما كان بنحو 
كيف يباح النظر : فإن أتى بامرأتني تشهدان له قبلتا، ولنا فيه حبث حمصله: برضاها نص عليه شراح خليل عند قوله



لرجل إذا رضي عند دعواها إىل العورة برضا صاحبها مع تصديقه يف نفي العيب، ويلزم عليه جواز نظرنا إىل عورة ا
أو بدبره برصا أو جذاما، بل كان الرجل أوىل باجلواز من املرأة، ومل أر من تعرض لذلك فحررهوملا فرغ من الكالم 

من انقطع : وهو كما قال ابن عرفة" واملفقود: "على عيوب الزوجني شرع يتكلم على أحكام الزوج املفقود فقال
وحنوه مما ال ميكن الكشف عنه ال يسمى مفقودا يف اصطالح الفقهاء، واملراد هنا  خربه ممكن الكشف عنه، فاألسري

املفقود يف بالد اإلسالم، كما يعلم من إمكان الكشف عنه ومل يعلم له موضع وكان فقده يف غري جماعة وال وباء، 
من يقوم مقامه يف عدمه، أو وايل فإن مل ترض زوجته بالصرب إىل قدومه فلها أن ترفع أمرها إىل اخلليفة أو القاضي أو 

املاء وهو الذي جييب الزكاة، فإن مل جتد واحدا من هؤالء رفعت لصاحلي جرياهنا ليفحصوا عن حال زوجها، لكن 
  بعد أن تثبت الزوجية وغيبة الزوج والبقاء يف العصمة

البلد الذي يظن وجوده فيه، إىل اآلن، وإذا ثبت ذلك عنده كتب كتابا مشتمال على امسه ونسبه وصفته إىل حاكم 
وإن مل يظن وجوده يف بلد بعينه كتب إىل البلد اجلامع، واستصوب ابن ناجي أن أجرة الرسول الذي يفحص عن 

يضرب "املفقود على الزوجة، فإذا انتهى الكشف ورجع إليه الرسول وأخربه بعدم وقوفه على خربه فالواجب أن 
ن للعبد، واملعتمد أن هذا التحديد حمض تعبد لفعل عمر بن اخلطاب وأمجع للحر وسنتا" أربع سنني"قدره " له أجل

عليه الصحابة، وحمل التأجيل املذكور إن كان للمفقود مال تنفق منه املرأة على نفسها يف األجل، وأما إن مل يكن له 
عدم واستحقاقها للنفقة مال فلها التطليق عليه باإلعسار من غري تأجيل لكن بعد إثبات ما تقدم، وتزيد إثبات ال

وحتلف مع البينة الشاهدة هلا أهنا مل تقبض منه نفقة هذه املدة وال أسقطتها عنه، وبعد ذلك ميكنها احلاكم من تطليق 
نفسها بأن توقعه وحيكم به أو يوقعه احلاكم، ومثل املفقود من علم موضعه وشكت زوجته من عدم النفقة يرسل 

و ترسل النفقة أو تطلقها، وإال طلقها احلاكم، بل لو كان حاضرا وعدمت النفقةقال وإما أن حتضر أ: إليه القاضي
وهلا الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة ال ماضية، مث بعد الطالق تعتد عدة طالق بثالثة أقراء للحرة وقرأين : خليل

من : "بني ابتداء األجل بقوله مث. لألمة فيمن حتيض، وإال فثالثة أشهر للحرة والزوجة األمة الستوائهما يف األشهر
فحينئذ " وينتهي الكشف عنه. "أي أمر زوجها ويرسل احلاكم يف النواحي للكشف عنه" ذلك"زوجته " يوم ترفع

يضرب له األجل، وليس املراد أنه يضرب له األجل مبجرد الرفع بل بعد متام الكشف، وإىل مجيع ما سبق أشار 
للقاضي والويل ووايل املاء وإال فلجماعة املسلمني، فيؤجل أربع سنني إن دامت ولزوجة املفقود الرفع : خليل بقوله

مل ينص املصنف على من : األول" تنبيهات"نفقتها، والعبد نصفها من العجز عن خربه، مث اعتدت كالوفاة كما يأيت
لكن عند وجود الثالثة ال ترفع له زوجة املفقود، وقد ذكرنا عن خليل أنه القاضي أو الوايل أو مجاعة املسلمني، و

ترفع إال للقاضي ال لغريه، فإن رفعت لغريه مع التمكن من الرفع له حرم عليها ذلك، وإن مضى ما فعله إن كان 
هو الوايل أو وايل املاء ال مجاعة املسلمني، هذا ما يظهر من كالم ابن عرفة كما قاله األجهوري، وأما لو رفعت 

ويف السنهوري وتبعه اللقاين أن ظاهر كالم . ايل أو وايل املاء فالظاهر مضي فعلهمجلماعة املسلمني مع وجود الو
خليل أن الثالث يف مرتبة واحدة وهو كذلك إال أن القاضي أضبط، ووجود القاضي أو غريه مما ذكر مع كونه 

  جيوز أو يأخذ املال الكثري مبنزلة

كخليل سواء كانت الزوجة مدخوال هبا أم ال، لوجوب  ظاهر كالم املصنف: عدمه فترفع جلماعة املسلمينالثاين
لو كان للمفقود زوجات : لوازم الزوجية بإطاقتها وبلوغ زوجها ومتكينها من نفسها ولو بالقوة كما مرالثالث

ورفعت واحدة لنحو القاضي، مث رفعت واحدة أخرى، فإن األجل املضروب لألوىل يكون أجال للباقيات إن طلنب 



بعد انقضاء األجل املضروب بعد متام الكشف عن حاله ومل " مث. "والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن: يلالفراققال خل
وهي أربعة أشهر وعشرا للحرة، وشهران ومخس ليال مع أيامها إن " امليت"زوجة " كعدة"زوجته " تعتد"يظهر 

ج إىل إذن احلاكم عند شروعها يف زمن عدهتا، وال حتتا. كانت رقيقة، ويلزمها ما يلزم املتوىف عنها من اإلحداد
العدة، وال نفقة هلا يف زمن عدهتا، وأما يف مدة األجل فتنفق من مال الزوج، وإمنا قال كعدة امليت ألن موته غري 

بعد العدة " مث"مث اعتدت كالوفاة وسقطت هبا النفقة وال حتتاج فيها إىل إذن وليس هلا البقاء بعدها: حمقققال خليل
وليس هلا بعد انقضاء العدة البقاء يف عصمة املفقود ألهنا أبيحت لغريه، وال حجة هلا يف أنه " ءتتتزوج إن شا"

يكون أحق هبا إن قدم ألهنا على حكم الفراق حىت تظهر حياته، إذ لو ماتت بعد العدة مل يوقف له إرث 
حي وحكمها حينئذ كذات الوليني، فإن مل يعلم من كالمه حكم ما لو جاء املفقود أو تبني أنه : األول" تنبيهان"منها

جاء أو تبني أنه حي أو مات وهي يف عدهتا أو بعدها وقبل العقد أو بعد العقد وقبل الدخول أو بعد الدخول، ولكن 
علم املتزوج هبا بأن زوجها املفقود جاء أو مل يعلم لكن كان عقده فاسدا جممعا على فساده، فال تفوت على املفقود 

، خبالف لو جاء أو تبني أنه حي أو مات بعد تلذذ الثاين هبا غري عامل يف نكاح صحيح أو يفوت يف هذه الصور
تكلم املصنف على : فإن جاء أو تبني أنه حي أو مات فكالوليينالثاين: بالدخول فإهنا تفوت على املفقودقال خليل

انقضاء مدة التعمري حيث كان لسيدها  حكم زوجة املفقود ومل يتكلم على أم ولده، وحكمها كما له يف الوقف إىل
مال تنفق منه، وإال جتز عتقها على قول األكثر وتتزوج بعد حيضة ألهنا عدهتا من سيدها، فإن مل حتض فثالثة 

  أي املفقود يف بالد اإلسالم ألن الكالم فيه" وال يورث ماله: "أشهروأشار إىل حكم ماله بقوله

وهي مدة التعمري واختلف فيها فقيل سبعون سنة وهو قول مالك " يش إىل مثلهحىت يأيت عليه من الزمان ما ال يع"
مثانون سنة، وحكم خبمس وسبعني، وإن : وهو الصحيح، وقيل: قال القاضي عبد الوهاب. وابن القاسم وأشهب

ما : األول" تنبيهان"اختلف الشهود يف سنة فاألقل، وال يشترط يف شهادهتم حتقيق بل جتوز على التقدير وغلبة الظن
مر من ضرب األجل إمنا هو يف زوجة املفقود يف بالد اإلسالم كما قدمنا، وأما زوجة مفقود أرض الشرك ومثلها 

زوجة األسري فإهنما يبقيان النقضاء مدة التعمري وأوىل ماهلما، وإمنا مل يضرب هلما أجل كزوجة مفقود أرض اإلسالم 
دامت نفقتهما كغريمها وإال فلهما التطليققال األجهوري يف شرح  لتعذر الكشف عن زوجهما وحمل بقائهما إن

وإذا جاز هلا التطليق بعدم النفقة فإنه جيوز هلا إذا خشيت على نفسها الزنا باألوىل لشدة ضرر ترك الوطء : خليل
يف الوطء ال الناشئ عنه الزنا، أال ترى أهنا لو أسقطت النفقة عن زوجها يلزمها اإلسقاط، وإن أسقطت عنه حقها 

يلزمها وهلا أن ترجع فيه، وأيضا النفقة ميكن حتصيلها من غري الزوج بتسلف وحنوه خبالف الوطء، فإذا مضت مدة 
التعمري حيكم مبوت من ذكر وتعتد زوجته عدة وفاة، ويقسم ماله على ورثته حينئذ ال على ورثته حني فقده ما مل 

ثته يوم ثبوت املوت، فإن جاء بعد قسم تركته فإن القسم ال ميضي ويرجع يثبت موته يوم الفقد أو بعده، فاملعترب ور
له متاعه، وال يقاس ها هنا على ما ذكروه يف مسألة االستحقاق فيمن اشتهر جبزية وأوصى ومات فإن الوصي ال 

أما قاله األجهوري نقال عن خط بعض أشياخه، و. يضمن، وميضي بيع الوصي إن عذرت بينته ألن ذلك مبعاوضة
زوجة املفقود يف معترك املسلمني فتعتد بعد الفراغ من القتال واالستقصاء يف التكشف عنه، وال يضرب هلا أجل 

ألنه حيمل أمره على املوت، ولذلك يقسم ماله حني شروعها يف العدة، أما لو شهدت البينة على أنه خرج من 
املسلمني فيجري يف زوجته ما تقدم، وأما زوجة املفقود يف  اجليش ومل تشاهده يف املعترك فإنه يكون كاملفقود يف بالد

زمن اجملاعة أو الوباء أو الكبة أو السعال فتعتد بعد ذهاب ذلك املرض، وأما زوجة املفقود يف القتال الواقع بني 
د املسلمني والكفار فإهنا تعتد بعد مضي سنة كائنة بعد الفحص عن حاله وبقي من شك يف حاله هل فقد يف بال



وينبغي العمل باألحوط، فتعامل زوجته معاملة زوجة مفقود : قال األجهوري. املسلمني أو الكفار؟ ال نص يف حاله
أرض الشرك، خبالف من سافر يف البحر فانقطع خربه فسبيله سبيل املفقود، إال أن يكون فقد يف شدة ريح 

  واملراكب يف املرسى ومل يتبني له خرب، فيحكم مبوته
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لقريواين: كتاب  بن أيب زيد ا ا لة  على رسا لدواين  كه ا لفوا   ا
لنفراوي: املؤلف  بن سامل ا غنيم  بن   أمحد 

لو مات مورث الغائب : لغلبة الظن بغرقه، فتلخص أن املفقود على ستة أقسام وقد مرت مفصلة األحكامالثاين
املوقوف لورثة امليت األول حني مات وقف نصيب ذلك الغائب منه، فإن قدم أخذه وإن مات بالتعمري فإنه يرجع 

املعمر، ويرث املعمر ورثته حني مات بالتعمريوملا قدم أن النكاح يف العدة يؤيد التحرمي شرع يف بيان ما حيرم من 
أنه حيرم على : واملعىن" املرأة يف عدهتا"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل " أن ختطب"جيوز " وال: "أسبابه يف زمنها بقوله

وصريح خطبة معتدة ومواعدهتا كوليها ولو عدة طالق : صاحب العدة التصريح باخلطبة للمعتدةقال خليل غري
رجعي، وإن كان الدخول هبا يف عدهتا ال يؤبد كما قدمنا، واملواعدة مفاعلة من اجلانبني، وأما لو حصل الوعد من 

طالق البائن بدون الثالث جيوز له العقد أحدمها لكره فقط وقيدنا بغري صاحب العدة، ألن صاحب العدة من ال
مثل املعتدة املستربأة من الزنا حترم خطبتها يف زمن استربائها ولو : األول" تنبيهان"عليها من عدهتا فضال عن اخلطبة

مل يبني املصنف حكم ما لو اقتحم النهي وخطبها يف : منه وكذا مواعدهتا، والفرق بني املعتدة واملستربأة واضحالثاين
وكره عدة من : عدهتا أو استربائها وفيه تفصيل، فإن عقد عليها بعد العدة أو االسترباء استحب له فراقهاقال خليل

أحدمها وتزويج زانية أو مصرح هبا بعدها وندب فراقها وإن عقد عليها زمن عدهتا ودخل هبا ولو بعد انقضاء 
: وقد قدمنا ذلك، وأشار إىل مفهوم التصريح باخلطبة بقولهعدهتا، فال حتل له أبدا إن كانت عدة وفاة أو طالق بائن 

أي احلسن املقتضي لترغيبها " بالقول املعروف"من مريد النكاح أو وليه للمعتدة يف زمن عدهتا " وال بأس بالتعريض"
 كفيك راغب، وأنا لك حمب، وأبشري باخلري، وحنو ذلك من كل ما يرغبها يف: وجاز تعريض: يف نكاحهقال خليل

نكاحه منه، وحمل التفرقة بني التصريح والتعريض فيمن يعرف الفرق بينهما كأهل العلم والصالح، وأما من ال 
يعرف الفرق فيحرم عليه كل منهما، وحمله أيضا يف املعتدة من طالق غريه البائن ال الرجعي، فيحرم التعريض هلا 

  .إمجاعا كما نقله األجهوري وعزاه القرطيب

مل يتكلم على حكم إرسال اهلدية للمعتدة، ونص خليل على جوازه ملا فيه من إظهار املودة املطلوبة : ولاأل" تنبيهان"
اهلدية يف زماننا أقوى من املواعدة، فالصواب حرمتها إن مل يكن : شرعا بني سائر املسلمني، ولكن قال ابن ناجي

ح، وأما إجراء النفقة عليها يف زمن العدة فال نزاع يف ينبغي أن يعلم أنه فعلها ال إلرادة النكا: تقدم مثلها، وأقول
لو أهدى أو أنفق وتزوجت غريه مث أراد الرجوع عليها فال رجوع له : حرمته ألنه كالتصريح باخلطبة بل أقوىالثاين

أن غري املعتدة ال رجوع عليها مبا أنفق، وذكر : يف التوضيح للعالمة خليل. مبا أهداه على مذهب ابن القاسم
قال . إن كان عدم النكاح من جهة الرجل ال يرجع، وإن كان من جهة املرأة رجع: الشمس اللقاين تفصيال حمصله

العرف يف زماننا على هذا التفصيلثم ذكر مسألة : وهذا حيث ال عرف وال شرط وإال عمل به، وأقول: األجهوري
عليه " فلها"ولو صغرية أو أمة أو كتابية " رابك"على زوجته " ومن نكح: "كان األنسب ذكرها يف باب القسم فقال

وحيرم عليه أن يدخل على واحدة منهم يف خالل " دون سائر نسائه"أي سبعة أيام بلياليها " أن يقيم عندها سبعا"
وقضي : بلياليهاقال خليل" ثالثة أيام"على غريها لقضي عليه باإلقامة عندها " الثيب"أما لو تزوج " و. "السبعة

بع وللثيب بثالث، وإمنا متيزت البكر من الثيب بطول اإلقامة عندها ملا عندها من الوحشة بفراق أهلها للبكر بس
وأيضا لتتأنس من الزوج، خبالف الثيب واإلقامة املذكورة ال تنايف اخلروج لقضاء مصاحله وصالته اجلمعة وحضور 



ام املدة جيب القسم ويبدأ بأيتهن أحب، اجلماعة، وما قيل من أن هلا منعه فليس على مذهب مالك، وبعد مت
واستحب ابن املواز البداءة بالقدمية، وأما املرأة اليت تزوجها ابتداء فال يلزمه اإلقامة عندها وال البيات إال أن يقصد 

أنه يبدأ قد قدمنا لو تزوج امرأتني يف ليلة " تنبيه"إضرارها، فعليه إزالة الضرر بالبيات عندها أو باملؤانسة كما قدمناه
يف السابقة يف الدعوة للدخول أو بالعقد إن تساويا يف الدعوة وإال أقرع، وهذا على الراجح من أن احلق للمرأة، 
: وأما على مقابله فاخليار للزوجثم شرع يف مسألة كان األنسب ذكرها عند الكالم على احملرمات من النساء فقال

  وحنومها كعمتني" بني األختني"لمجهول ونائب الفاعل بالبناء ل" جيمع"جيوز مبعىن حيرم أن " وال"

َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن {: أو غريه من أنواع االستمتاع لقوله تعاىل" يف ملك اليمني يف الوطء. "أو خالتني أو امرأة وأمها
واحدة للخدمة وواحدة وقد تقدم أنه ال مفهوم لألختني، وأما اجلمع بينهما يف اخلدمة أو ] ٢٣: النساء[} الْأُْخَتيْنِ

: للوطء فال حرج، وأما لو كان حتته واحدة ووطئها وأراد أن جيمع معها غريها ممن حيرم مجعه معها فأشار إليه بقوله
أي على نفسه " فليحرم عليه" أي اليت حيرم مجعها مع اليت تلذذ هبا " وطء األخرى"بعد تلذذه بواحدة " فإن شاء"
" وشبهه"ولو ألجل " أو كتابة أو عتق"بت ولو بعيب دلس به على املشتري " ببيع"إما  اليت تلذذ هبا" فرج األوىل"

من كل فعل حيرم فرج املوطوءة عليه كإخدامها الزمن الطويل كاألربع سنني، أو عقد " مما حيرم به"أي ما ذكر 
ببينونة السابقة، أو زوال  وحلت األخت: نكاحها الالزم، أو أسرها أو إباقها املوجبني لإلياس من عودهاقال خليل
حتل له أختها بكل عقد ليس له حله، فال : ملك بعتق وإن ألجل أو كتابة أو إنكاح حبل املبتوتة، وقال عبد الوهاب

حتل بفاسد مل يفت، وال ببيع خيار أو عهدة ثالث أو إخدام مدة قصرية، وال حبيض وال نفاس، أو استرباء من وطء 
مل يذكر : األول" تنبيهان"م وال ظهار وال هبة ملن يعتصرها منه، وال ببيعها أو هبتها لعبدهفاسد، وال بردة وال بإحرا

املصنف حكم ما لو وطئ الثانية قبل حترمي األوىل عليه، واحلكم أنه يعاقب بغري احلد، ويوقف عنهما معا حىت خيتار 
ىت يستربئها لفساد مائه احلاصل فيها، وإن واحدة منهما للوطء وحيرم األخرى، فإن حرم األوىل فال يطأ الثانية ح

ووقف إن وطئهما ليحرم فإن : حرم الثانية مل يستربئها إال أن يكون قد وطئها زمن اإليقاف قبل االختيارقال خليل
مل يذكر املصنف حكم ما لو حلت له الثانية بشيء مما سبق مما يوجب حترمي األوىل، مث : أبقى الثانية استربأهاالثاين

األوىل إىل حالتها األوىل اخلالية عن احملرم فال ترجع احلرمة فيمن حلت، كما لو عجزت املكاتبة أو رجعت  رجعت
من زوج أم ولده مث اشترى أختها فوطئها مث رجعت إليه أم ولده أقام على : قال احلطاب. املأسورة أو رجعت املبيعة

تا إليه مجيعا وطئ أيتهما شاء إال أن يطأ أوالمها رجوعا، وطء األمة، ولو ولدت األمة منه مث زوجها وأختها مث رجع
من باع أمة بعد وطئها مث تزوج أختها ومل حيصل منه وطء حىت اشترى املبيعة مل يطأ إال الزوجة، ألن : وقال أيضا

  .عقد النكاح كالوطء يف امللك

امللك حيصل به حترمي املوطوءة على  وإن عقد فاشترى فاألوىل أي متعينة للبقاء، مث أشار إىل أن وطء: قال خليل
ولو فاسدا أو تلذذ منها " أمة مبلك"من البالغني " ومن وطئ: "أصل الواطئ وفرعه كما حيرم بعقد النكاح بقوله

وإن سفلت قياسا على الزوجة، وأما وطء غري البالغ فال " وال ابنتها"وإن علت " مل حتل له أمها"بشيء من مقدماته 
وءته وال ابنتها للقاعدة، وهي أن ما حيصل فيه التحرمي بالوطء أو التلذذ يعترب فيه بلوغ الواطئ، حيرم عليه أم موط

وما حيصل فيه التحرمي مبجرد العقد ال يشترط فيه بلوغ العاقد، كما أشار إليه عالمة الزمان األجهوري يف شرح 
حترم أيضا " و"الواطئ واملراد أصوله وإن علوا أي " على آبائه"أيضا تلك املوطوءة أو املتلذذ هبا " وحترم. "خليل
أي العقد قال " كتحرمي النكاح"املراد فروعه وإن سفلوا، واحلاصل أن حترمي املصاهرة بالتلذذ بامللك " أبنائه"على 



ومفهوم ] ٢٣: النساء[} َوَحالِئلُ أَبَْناِئكُُم{: وقال تعاىل أيضا] ٢٢: النساء[} َوال تَْنِكُحوا َما َنكََح آَباُؤكُْم{: تعاىل
وطئ أن جمرد عقد امللك ال حيرم أصل اململوكة وال فرعها على أصوله وال على فروعه، بل وال حترم ذاهتا على 

فهم مما قررنا أنه ال مفهوم للوطء بل " تنبيه"أصل املالك وال على فرعه، خبالف عقد النكاح فإنه حيرم كما قدمنا
أيضا من قوله مبلك أنه لو وطئها بزنا مل حيصل التحرمي املذكور على املعتمد، ألنه مطلق التلذذ ولو بالنظر، كما فهم 

ال حيرم بالزنا حالل كما تقدم، وإطالقه الوطء يف اململوكة يتناول الوطء احلرام كما لو كانت اململوكة جموسية، 
كائن " والطالق: "طالق بقولهوبه أفىت بعض شيوخ األجهوريثم شرع يف مسألة كان األنسب تقدميها عند مسائل ال

إمنا ميلك : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" دون السيد"املكلف الذي تزوج بإذن السيد أو أمضاه له " بيد العبد"
وللسيد : وهو الزوج، وأما املتزوج بغري إذن سيده ففسخ نكاحه بيد سيدهقال خليل ١" الطالق من أخذ بالساق

، خبالف األمة تتزوج بغري إذن سيدها فيتحتم على سيدها رد نكاحها كما رد نكاح عبده بطلقة وتكون بائنة
وإمنا يصح : حر أو عبدقال خليل" لصيب"صحيح " وال طالق: "قدمناه، وإمنا قيدنا العبد باملكلف لقول املصنف

  طالق املسلم املكلف ولو سكر حراما حبيث صار ال متييز عنده
  ـــــــ

، "٧/٣٦٠"، والبيهقي يف الكربى "٢٠٨١"طالق العبد، حديث : ق، بابأخرجه ابن ماجه، كتاب الطال ١
، حديث "٤/٣٧"والدارقطين يف سننه ". ١١٨٠٠"، حديث "١١/٣٠١"، والطرباين يف الكبري "١٤٨٩٣"حديث 

"١٠١."  

لى ولو بأكل حشيشة، وكما ال يصح طالق الصيب ال يصح طالق اجملنون واملكره وال السكران حبالل وال الكافر ع
املعتمد، وإمنا يطلق على الصيب وليه ملصلحة، وهذه الشروط يف طالق الشخص لزوجة نفسه، وأما لو طلق زوجة 

وطالق الفضويل كبيعه أي فيصح بإجازة الزوج ولو كان املطلق صبيا أو كافرا ألن املطلق : غريه فيصحقال خليل
الطالق، والدليل على ما ذكر قوله صلى اهللا عليه  حقيقة الزوج، ولذلك تعتد املطلقة من يوم إجازته ال من يوم

وألن من  ١" عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت يبلغ، وعن املعتوه حىت يعقل: رفع القلم عن ثالث: "وسلم
طلق حترم عليه زوجته بطالقه، وفعل غري املكلف ال يوصف بتحرمي وال جتويز، ولذلك لو أكره الشخص على طلقة 

أو على العتق فطلق أو عكسه وعلى أن يهب أو يبيع البعض فوهب أو باع الكل ال يلزمه لشبهه  فأوقع أكثر
باجملنون، لكن يشترط يف ذلك اإلكراه كونه غري شرعي، وغلبة الظن بوقوع املخوف به إن مل يفعل، وقدرة املكره 

توكيل : الطالق وهي أربعة أقسام بالكسر على فعل ما خوف به املكره بالفتحثم شرع يف الكالم على النيابة يف
ورسالة وختيري ومتليك، فالتوكيل كما قال ابن عرفة جعل إنشائه بيد املخري باقيا منع الزوج من إنشائه، فله عزل 
الوكيل منه قبل إيقاعه اتفاقا، وحقيقة الرسالة جعل الزوج إعالم الزوجة ثبوته لغريه إن كانا اثنني كفى أحدمها، 

حصوله من الزوج، وحقيقة التمليك جعل إنشائه حقا لغريه راجحا يف الثالث خيص مبا دوهنا بنية،  واملراد بثبوته
أي " اململكة"املرأة " و: "وحقيقة التخيري جعل الزوج إنشاء الطالق لغريه ثالثا حكما، أو نصا عليها حقا لغريه فقال

: الزمان واملكان بأن قال هلا زوجها املسلم املكلفاليت ملكها زوجها عصمتها متليكا مطلقا أي عاريا عن التقييد ب
أي اليت " املخرية"الزوجة " و"ملكتك أمرك، أو طالقك أو أمرك بيدك، أو طلقي نفسك، أو أنت طالق إن شئت 

: خريها زوجها يف اختيار نفسها أو البقاء يف عصمة زوجها ختيريا مطلقا عاريا عن التقييد بالزمان واملكان بأن قال هلا
" ما دامتا يف اجمللس"بالفراق أو البقاء " هلما أن يقضيا. "اختاريين أو اختاري نفسك، وخرب املخرية واململكة مجلة

الذي وقع فيه التخيري أو التمليك ما مل توقف أو توطأ، فإن تفرقا بأبداهنما من غري قضاء بعد التمكن من االختيار، 



  أو
  ـــــــ

، والترمذي، حديث "٤٣٩٨"يف اجملنون يسرق أو يصيب حداً، حديث : ، بابأخرجه أبو داود، كتاب احلدود ١
، حديث "٦/١٠١"، وأمحد "٢٠٤١"واللفظ له، وابن ماجه، حديث " ٣٤٣٢"، والنسائي، حديث "١٤٢٣"
  ".٣٥١٢صحيح اجلامع "، وصححه األلباين يف "٢٤٧٤٧"

ما بيدها، إال أن يهرب الزوج مريدا قطع ما  أوقفها قاض أو وطئت أو طال اجمللس حبيث خرجا عما كانا فيه سقط
بيدمها قبل مضي زمان ختتار يف مثله ومل ختتر فإنه ال يسقط خيارها، وما ذكره املصنف هو قول مالك األول الذي 

وما أخذ به ابن القاسم به القضاء، وعليه مجهور أصحاب اإلمام، : رجع عنه وأخذ به ابن القامسقال املتيطي
أهنما باقيان على ما جعل هلما ما مل يوقفا عند قاض أو حيصل من الزوج متكني، ولو حصل مفارقة  واملرجوع إليه

ورجع مالك إىل بقائهما بيدها يف املطلق ما مل توقف أو : وخروج من اجمللس، ومشى عليه العالمة خليل حيث قال
منهما املرجوع عنه، وجرى عليه املصنف،  توطأ، وأخذ ابن القاسم بالسقوط، واحلاصل أهنما قوالن لإلمام واملعتمد

ألن اإلمام رجع إليه آخر أمره واستمر عليه إىل أن مات، وإن كان كالم العالمة خليل مومها عدم الرجوع إليه، 
ومفهوم املطلق أن التخيري أو التمليك املقيد بزمان، كخريتك أو ملكتك يف هذا اليوم مثال، أو باملكان كخريتك أو 

ذا املكان أو اجمللس، فإنه يتقيد به ولو طال، إال أن يكون احلاكم اطلع على ذلك فيجب عليه أن ملكتك يف ه
هلما أن : يفهم من قول املصنف: األول" تنبيهات"ووقفت وإن قال إىل سنة مىت علم: يوقفها وال ميهلها، قال خليل

و وكلها يف طالقها فله عزهلا قبل أن تطلق يقضيا ما دامتا يف اجمللس، أنه ليس للزوج عزهلما وهو كذلك، خبالف ل
إن فوضه هلا توكيال فله العزل إال لتعلق حق ال ختيريا : نفسها، إال أن يتعلق هلا بذلك حق فليس له عزهلاقال خليل

أو متليكا، والفرق بني التوكيل وغريه أن الوكيل يفعل بطريق النيابة عن املوكل، خبالف املخري واململك فإمنا يفعل 
وعمل جبواهبا الصريح يف : مل يذكر املصنف جواب املرأة املخرية واململكة، وأشار إليه خليل بقوله: ن نفسهالثاينع

أنا طالق منك، أو طلقت نفسي، أو أنا : الطالق كطالقه ورده كتمكينها طائعة، فإن أجابت بالطالق بأن قالت
الزوج بذلك ألنه صريح طالق، وإن أجابت برد ما جعله بائنة، أو أنت بائن مين، عمل به وتطلق منه كما تطلق من 

رددت ما جعلته يل أو ال أقبل ذلك منك، ومثل الرد باللفظ الرد بغريه، كمضي زمن ختيريها، : هلا عمل به كقوهلا
ن وكتمكينها من نفسها بعد علمها وطوعها ولو مع جهلها باحلكم، ولو مل يفعل ما مكنته منه من قبلة أو غريها، ال إ

  مكنته من نفسها غري عاملة بالتخيري أو التمليك فال يبطل ما جعله هلا ولو وطئها بالفعل،

قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتين : والقول قوهلا يف عدم العلم، وإن أجابت مبا حيتمل القبول والرد بأن قالت
صريح اللفظ أو الكناية الظاهرة ال  وطلب منها التفسري ويقبل ما فسرت به، فتحصل أنه يعمل مبا أجابت به، سواء

اخلفية، فال تعترب هنا وإن اعتربت من الزوج يف الطالق، ألن العصمة بيده أصالة فيقبل منه قصد حلها ولو باسقين 
أي الزوج الذي " وله: "املاءمث شرع يتكلم على ما لو أوقعت أكثر من طلقة ونازعها الزوج مدعيا إرادة أقل فقال

سواء كانت " فيما فوق الواحدة. "إن أوقعت طلقتني أو ثالثا" أن يناكر اململكة خاصة"ها فوض لزوجته أمر
وناكر خمرية مل تدخل ومملكة مطلقا، وإمنا يناكر : مدخوال هبا أو ال، ومثل اململكة املخرية غري املدخول هبا قال خليل

إن زاد على : احدة املشار إليه بقول خليلفيما فوق الو: الزوج كال منهما بشروط ذكر املصنف منها واحدا بقوله
طلقة وأن يكون نوى الواحدة عند التخيري أو التمليك ال إن نوى أكثر أو أطلق، وأن يبادر باملناكرة عند مساع 



الزائدة، ال إن تأخر بعد السماع فال مناكرة له وإن كان جاهال، وأن حيلف أنه مل يرد الزائد، وتكون ميينه عند 
أمرك بيدك مثال مع عدم : املدخول هبا لريجتعها، وعند إرادة العقد على غريها، وأن ال يكون كرر قوله املناكرة يف

قصد التأكيد، وأن ال يكون التخيري أو التمليك مشترطا للزوجة يف صلب العقد، وإال فال مناكرة له، وأشار إىل 
أن . "املطلق العاري عن التقييد بعدد" يف التخيري"أي املخرية املدخول هبا " وليس هلا: "مفهوم الشرط األول بقوله

أنه يبطل ما بيدها وتبقى يف عصمة : وبطل يف املطلق إن قضت بدون الثالث، واملعىن: قال خليل" تقضي إال بالثالث
توقع زوجها بعد، وهلا عما جعله الشارع هلا من إيقاع الثالث، وقيدنا التخيري باملطلق لالحتراز عن املقيد بعدد فال 

وبطل إن : أكثر منه، فإن أوقعت أقل من العدد الذي مساه فإمنا يبطل ما قضت به وتستمر على ختيريهاقال خليل
قضت بواحدة يف اختيار تطليقتني أو يف تطليقتني ومن تطليقتني، فال تقضي إال بواحدة، ألن من للتبعيض وإن 

مث : "ة حيث كانت غري مدخول هبا ذكر املدخول هبا بقولهأوقعت أكثر لزمه واحدة، وملا قدم أن حمل مناكرة املخري
عند إيقاعها الثالث لبطالن ما بيدها إن قضت بأقل منها كما " ال نكرة له فيها"ختيريا مطلقا بعد الدخول " املخرية

ة ال وال نكرة له إن دخل يف ختيري مطلق، والفرق بني اململكة يناكرها ولو مدخوال هبا، واملخري: تقدمقال خليل
يناكرها بعد الدخول هبا داللة اختاري نفسك على قطع العصمة، وال تنقطع بعد الدخول إال بالثالث خبالف 

  .ملكتك أمرك

مل يعلم من كالم املصنف حكم التخيري، وفيه خالف باإلباحة وعدمها، وأما التمليك فمباح اتفاقا، : األوىل" تتمات"
ف فيه، وأما التوكيل فاستظهر بعض الشيوخ كراهته إن قيد بالثالث إال إن قيد بالثالث فينبغي جريان اخلال

وسكت عن حكمه عند عدم التقييد، ولعل حكمه اجلواز كجواز التوكيل على البيع والشراء، ورمبا يفهم خفة أمره 
إال لتعلق حق إن فوض هلا توكيال فله العزل : عن التخيري والتمليك جبواز عزهلا فيه دون التخيري والتمليكقال خليل

مل ينص املصنف على اشتراط بلوغ الزوج يف التخيري والتمليك لعلمه مما سبق من عدم : الثانية. ال ختيريا أو متليكا
صحة طالق الصيب، خبالف الزوجة فإنه يصح ختيريها ومتليكها، ويصح ما قضت به حيث كانت مميزة مطلقا، وقيل 

راط البلوغ األجنيب، جيوز للزوج أن يفوض له أمر الزوجة ختيريا أو إن أطاقت الوطء، ومثل املرأة يف عدم اشت
متليكا أو توكيال، ولو كان الصيب ذميا أو عبدا أو امرأة، ولكن ال يفعل إال ما فيه املصلحة، ويصري مبنزلتها يف سائر 

ما جعله للبعيدقال ما تقدم من مناكرة وعدمها، لكن يشترط حضورها، وقرب غيبته كاليومني ال أكثر فيصري هلا 
وله التفويض لغريها وله النظر وصار كهي إن حضر أو كان غائبا غيبة كيومني ال أكثر فينتقل هلا النظر، إال : خليل

أن متكن من نفسها فيسقط ما كان بيدها، أو ما كان بيد الغري إذا علم بتمكينها ورضي بذلك، وكذا يسقط حق 
غاب ومل يشهد أنه باق على حقه، فإن أشهد ففي بقائه بيده أو ينتقل للزوجة اجملعول له أمرها إذا كان حاضرا أو 

طلقاها إن شئتما فليس لواحد االستقالل : لو ملك أمر امرأته لرجلني وأمرمها بطالقها، فإن قال هلما: الثالثة. قوالن
اها ومل يقل إن شئتما لكان لكل طلق: بطالقها إال أن جيعل له ذلك كالوكيلني على البيع والشراء، وأما لو قال هلما

االستقالل بطالقها، وأما لو فوض هلما يف إعالمها بطالقها فإنه يكفي أحدمها يف إخبارها وتعتمد على إخباره وتعتد 
هذا حتقيق هذه املسألة كما يشهد له كالم . أعلماها بأين طلقتها أو بطالقها: ألن الطالق وقع منه مبجرد قوله هلما

إن اإليالء كان طالقا يف اجلاهلية وكان يتسبب عنه الطالق يف اإلسالم، ذكر : ث األجهوريوملا قيلابن عرفة وحب
غالب مسائله عقب الطالق وحقيقته لغة مطلق االمتناع، مث استعمل فيما كان االمتناع منه بيمني وشرعا حلف 

ِللَِّذيَن {: شار إليها بقوله تعاىلزوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها يف طالقه بعد انقضاء مدة التربص امل



من زوج مسلم مكلف يتصور " وكل حالف: "اآلية فقال] ٢٢٦: البقرة[} ُيْؤلُونَ ِمْن نِسَائِهِْم تََربُُّص أَْرَبَعةِ أَشُْهرٍ
  منه اجلماع ولو سكران سكرا حراما أو أخرس إذا فهم منه

سواء ] ١٩٢: البقرة[} فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{: كافر آليةبإشارة وحنوها ككتابة واألعجمي بلسانه وال ينعقد من 
. " حلف باهللا أو بصفة من صفاته الذاتية ألهنا اليت ينعقد هبا اليمني، أو مبا فيه التزام من عتق أو صدقة أو غري ذلك

 يلتقي معها ومفعول لغري مصلحة أو على ما يستلزم تركه، كحلفه أنه ال يغتسل من جنابة أو ال" على ترك الوطء
اإليالء ميني مسلم مكلف يتصور وقاعه، وإن : للحر وأكثر من شهرين للعبدقال خليل" أكثر من أربعة أشهر"ترك 

مريضا مينع وطء زوجته غري املرضعة أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد، وظاهره كاملصنف ولو قلت الزيادة 
الواقع مبتدأ وقرنه بالفاء ملا يف املبتدأ من العموم فهو شبيه " كل" اجلملة خرب" فهو مول. "على مشهور املذهب

: بالشرط، وقولنا من زوج؛ ألن اإليالء إمنا هو حلف الزوج، وأما حلف السيد على وطء أمته فال يعد إيالء آلية
إيالء خالفا للشافعي لنا قوله  وقولنا مسلم لالحتراز عن الكافر فال ينعقد منه] ٢٢٦: البقرة[} يُْؤلُونَ ِمْن نِسَاِئهِْم{

إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ {: فإن الغفران إمنا هو للمسلم آلية] ٢٢٦: البقرة[} فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{: تعاىل
م إيالء، وقولنا وقولنا مكلف لالحتراز عن اخلصي اجملبوب والشيخ الفاين فال يصح منه] ٤٨: النساء[} ُيشَْرَك بِِه

لغري مصلحة لالحتراز عما لو حلف على ترك وطء زوجته املرضع مدة رضاعها فإنه ال يكون موليا، إال إذا قصد 
بترك الوطء إضرارها، ال إن قصد إصالح الولد، أو ال قصد له حلمله على قصد اإلصالح، ملا أن وطء املرضع 

إطاقة الزوجة، ال إن مل تطقه لصغر أو رتق أو شدة مرض فال يقع يؤذي الولد غالبا، ويفهم من هذا القيد اشتراط 
ظاهر قول املصنف أكثر يقتضي أن مطلق الزيادة على األربع يقع : األول" تنبيهان"عليه إيالء حبلفه على ترك وطئه

املصنف به اإليالء وهو كذلك كما قدمنا، كما أن مطلق الزيادة على الشهرين يف حق العبد يكفي، وإمنا اقتصر 
على أجل احلر اعتمادا على ما اشتهر من أن العبد على النصف من احلر يف هذا كاحلدود والطالق الثاين، مل يعلم 

وملا فرغ من بيان الزمن الذي . من كالم املصنف حكم اإليالء، ويظهر من اشتراط قصد الضرر احلرمة، واهللا أعلم
وال يقع : "ان الزمن الذي يضرب له ويطلق عليه عقبه بقولهيكون باحللف على ترك الوطء فيه مولياشرع يف بي

وهو أربعة أشهر "الذي ضربه القاضي للزوج بعد إيالئه " بعد مضي أجل اإليالء"إال " الطالق"أي املويل " عليه
  ابتداؤها من يوم احللف إن كانت ميينه صرحية يف ترك الوطء املدة املذكورة، كواهللا ال" للحر

أشهر، أو من يوم الرفع واحلكم إن احتملت املدة الزيادة على املقدر وعدمها، كواهللا ال أطؤك أطؤك فوق مخسة 
واألجل من اليمني إن كانت ميينه صرحية يف ترك الوطء، ال إن احتملت مدة ميينه أقل أو : حىت يقدم زيدقال خليل

ألنه على النصف " وشهران للعبد. "يهحلف على حنث، فمن الرفع واحلكم ألنه يف األجل الذي هلا القيام بعد مض
أو القاضي ويأمره بالفيئة وهي الرجوع إىل الوطء الذي حلف " يوقفه السلطان"ترفعه الزوجة، و " حىت"من احلر 

على تركه، فإن وطئ فال إشكال، وإن وعد به أمهل واخترب املرة بعد املرة باجتهاد احلاكم، فإن مل يطأ طلق عليه، 
ال أطأ وال يتلوم له، فإن ادعى الوطء صدق بيمينه، فإن نكل حلفت املرأة أنه : لوطء بأن قال بلفظهكما لو مل يعد با

مل يطأ، ويطلق عليه احلاكم إن شاءت املرأة بأن يأمره احلاكم بطالقها، فإن مل يطلقها فهل يطلق احلاكم أو يأمرها به 
ملا اشتهر يف املذهب من أن الطالق على املويل واملعسر  مث حيكم قوالن، وتقع عليه طلقة رجعية، ولو حكم به احلاكم

بالنفقة رجعي، وفهم مما قررنا أن الطالق ال يقع على املويل مبجرد انقضاء األجل املضروب، وأن احلق للمرأة يف 
بد من  البقاء والفراق ولو صغرية أو سفيهة، فلها إسقاط حقها يف الوطء، إال أن تكون الزوجة أمة يتوقع محلها فال



ِللَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمْن نَِسائِهِْم تََربُّصُ {: رضا سيدها عند إرادهتا البقاء؛ ألن له حقا يف الولد، واألصل يف ذلك قوله تعاىل
منه، ومعىن فاءوا رجعوا إىل الوطء بعد امتناعهم ] ٢٢٦: البقرة[} أَْرَبَعِة أَشُْهرٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم

وحتصل الفيئة مبجرد مغيب احلشفة يف قبل الثيب، وافتضاض البكر على وجه مباح، ولو مع جنون الرجل ال مع 
وطء املكره لغو؛ ألن الوطء مع اإلكراه ال ينتفي معه قصد : إكراهه، فال حتصل بوطئه مكرها لقول ابن عرفة

فإنه روى عن مالك وقوع الطالق مبجرد مرور  الضرر، وإمنا قال املصنف حىت يوقفه السلطان للرد على أشهب،
: األجل املضروب وهو األربعة أشهر للحر والشهران للعبد، ومتسك من قال باملشهور مبا تعطيه الفاء من قوله تعاىل

: ولاأل" تنبيهان"فإهنا تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها فتكون الفيئة بعد األربعة أشهر] ٢٢٦: البقرة[} فَإِنْ فَاُءوا{
واحنل اإليالء بزوال ملك : اعلم أن السلطان ال يوقف املويل إال مع عدم احنالل اإليالء عن املشار إليه بقول خليل

من حلف بعتقه ومل يعد بغري إرث، وكتعجيل احلنث، وتكفري ما يكفر، فإن مل حيصل االحنالل فلها ولسيدها إن مل 
  .تغييب احلشفة يف القبل إىل آخرهميتنع وطؤها املطالبة بعد األجل بالفيئة وهي 

أحدمها الذي حيلف على ترك الوطء فيه، والثاين الذي يضربه احلاكم : علم مما قررنا أن املويل له أجالن: الثاين
للمويل حني إخبار الزوجة له بأن زوجها حلف على ترك وطئها تلك املدة املتقدمة، وملا فرغ املصنف من الكالم 

تشبيه املسلم املكلف من حتل أو أجزاءها بظهر حمرم : الكالم على الظهار، وعرفه خليل بقوله على اإليالء، شرع يف
أو جزئه ظهار، واملسلم يشمل الزوج والسيد، فال يلزم الكافر ظهار ولو رفع أمره إلينا، خبالف إيالئه فإننا حنكم 

ضي أن الظهار ال يقع من املرأة وحكمه بينهم عند الرفع، واملكلف يشمل العبد والسكران، وتذكري األوصاف يقت
: إىل قوله} وَالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمْن نَِساِئهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا{: احلرمة ألنه كبرية، والدليل على حرمته قوله تعاىل

حىت ظاهر أوس بن الصامت من  وكان طالقا يف اجلاهلية وأول اإلسالم،] ٢: اجملادلة[} ُمْنكَراً ِمَن الْقَْولِ َوزُوراً{
امرأته خولة بنت ثعلبة ونزلت سورة اجملادلة حني جادلته صلى اهللا عليه وسلم، واختلفت األحاديث يف اللفظ الذي 

أكل شبايب وفرشت له بطين فلما كرب سين ظاهر مين، ويل صبية منه صغار إن : إهنا قالت له: جادلته به فقيل
فما  ١" اتقي اهللا يف ابن عمك: "م إيل جاعوا، وهو عليه الصالة والسالم يقول هلاضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممته

} َتَحاُوَركُمَا{: إىل قوله] ١: اجملادلة[} قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي َزْوجَِها{: برحت حىت نزل قوله تعاىل
فيصوم شهرين : "قال. ال جيد: قالت" . ليعتق رقبة: "أي تراجعكما، فقال عليه الصالة والسالم] ١: اجملادلة[

ما عنده من : ، قالت" فيطعم ستني مسكينا: "يا رسول اهللا إنه شيخ كبري ما به من صيام، قال: ، قالت" متتابعني
قد أحسنت : "يا رسول اهللا وأنا سأعينه بعرق آخر، قال: ، قالت" فإين سأعينه بعرق من متر: "شيء يتصدق به، قال

والعرق بالتحريك ستة عشر رطال، وبالتسكني سبعمائة ٢" اذهيب وأطعمي ستني مسكينا وارجعي البن عمكف
وعشرون رطال، ومسي ظهارا ألنه مأخوذ من الظهر، ألن الوطء ركوب والركوب إمنا يكون غالبا على الظهر، 

" من امرأته"لسادات املسلمني املكلفني من األزواج أو ا" ومن تظاهر: "وأشار املصنف إىل بيان ما يترتب عليه بقوله
حىت "وال يستمتع هبا " فال يطؤها"ولو املطلقة طالقا رجعيا أو من أمته ولو مدبرة أو أم ولد ونوى العود لوطئها 

  َوالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمْن نِسَاِئهِمْ ثُمَّ َيعُوُدونَ ِلَما قَالُوا{: لقوله تعاىل" يكفر
  ـــــــ

، حديث "٦/٤١٠"، وأمحد "٢٢١٤"أبو داود، كتاب الطالق، باب يف الظهار، حديث  أخرجه: صحيح ١
  .انظر السابق ٢"٢٠٨٧اإلرواء "، وصححه األلباين "٢٧٣٦٠"



ومعىن املظاهرة أن يشبه من حتل كزوجته أو أمته مبن حترم عليه أبدا ] ٣: اجملادلة[} فََتْحرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا
ال ] ٢٢٦: البقرة[} ِمْن نِسَاِئهِْم{: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر الدابة، وقوله يف اآلية: ن يقول هلابأ

املراد لنقيض ما قالوا، ألن الذي قالوه التحرمي ونقيضه ] ٣: اجملادلة[} ثُمَّ َيعُوُدونَ ِلَما قَالُوا{: مفهوم له، وقوله فيها
وحرم قبلها : قوله فال يطؤها فال ميسها لفهم الوطء باألولىولذا قال خليلالتحليل، ولو قال املصنف بدل 

االستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها للحاكم، وجاز كونه معها إن أمن، ويلزمها خدمته قبل أن يكفر 
جتب الكفارة بالعود عنها بشرط االستتار بغري وجهها ورأسها وأطرافها جلواز نظره هلذه املذكورات بغري لذة، وإمنا 

ال جنني فال " بعتق رقبة. "وتتحتم بالوطء وال جيزئ إخراجها قبل العود، وهو العزم على الوطء أو مع نية اإلمساك
ألن القصد من العتق القربة، وعتق الكافر " مؤمنة: "جيزئ ولكن يعتق بعد وضعه، وبني وصفها الالزم بقوله

أن الرقبة قيدت باإلميان يف كفارة : ومل يقيدها مبؤمنة، فاجلواب] ٩٢: النساء[} َرقَبٍَةفََتحْرِيُر {: ينافيهافإن قيل اآلية
فال جيزئ رقيق مقطوع األصبع وال أعمى وال أبكم، وال " سليمة من العيوب. "القتل فحمل املطلق على املقيد

م وعرج شديدين، وال جمنون وإن قل زمن جنونه، وال مريض مشرف، وال مقطوع أذنني، وال أصم، وال ذو هر
جمذم وال أبرص وال أفلج، وحنو ذلك من ذي العيوب املنقصة نقصا متفاحشا، خبالف ذي املرض اخلفيف أو العرج 

فال جيزئ الرقيق املكاتب أو املدبر وحنومها من كل ما فيه " وليس فيها شرك وال طرف من حرية"اخلفيف أو العور
أن تكون تلك الرقبة حمررة ألجل الظهار، ال إن اشترى من يعتق عليه شائبة حرية أو اشتري للعتق، ألنه جيب 

كأصله أو فرعه، وال املشتراة على شرط حريتها مبجرد الشراء، وال بد أن تكون كاملة، وأن تكون حمققة الصحة، 
ئه ال إن كانت غائبة مقطوعة اخلرب، فإن أعتق رقبة متصفة بتلك األوصاف أجزأت ولو كان معسرا حبيث جيز

الصوم، ولكن كلف نفسه وتداينها فإهنا جتزئه، قياسا على من فرضه التيمم فتكلف الغسل، وكمن فرضه اجللوس 
ولو تكلفه املعسر جاز، وجيزئ عتق الغري عنه ولو مل يأذن إن عاد ورضيه، وملا كانت كفارة : فصلى قائماقال خليل

وينوي " صام شهرين متتابعني"عنده رقبة جتزئ وال مثنها " دفإن مل جي: "الظهار ككفارة القتل مرتبة بنص القرآن قال
  .تتابعهما وينوي هبما الكفارة

ينوي التتابع والكفارة فإن ابتدأمها باهلالل اكتفى هبما وإن كانا ناقصني، وإن ابتدأ الصوم من أثناء شهر : قال خليل
األداء أي إخراج الكفارة، فال جيزئ صح ومتم املنكسر من الثالث، وشرط صحة الصوم العجز عن العتق وقت 

الصوم من قادر على الرقبة، وأن ميلك حمتاج إليه لكمرض أو منصب أو مبلك رقبة فقط ظاهر منها فيعتقها عن 
ما الفرق بني املظاهر املالك ملا حيتاج إليه ال جيزئه الصوم، : ظهاره منها ويتزوجها بعد عتقها من غري كفارةفإن قيل

فَلَمْ {: واجد لثمنه لكن حيتاج إليه جيزئه التيمم مع أن اهللا تعاىل شرط العدم يف كل حيث قال يف التيمموعادم املاء ال
الفرق أن املظاهر فعل كبرية : قيل] ١٩٦: البقرة[} فََمْن لَْم َيجِْد{: وقال يف الظهار] ٤٣: النساء[} َتجُِدوا َماًء

ب فيه فقد املاء لضرورة سفر أو مرض، وأيضا تكرر الوضوء لكل بارتكابه الظهار فشدد عليه، خبالف التيمم الغال
مل ينبه املصنف على حكم ما إذا حصل له اليسار بعد الشروع يف الصوم، ونبه عليه " تنبيه"صالة أوجب التخفيف

ه وإن أيسر فيه متادى إال أن يفسده فيتعني العتق، وندب العتق يف كاليومني وحنومها، وإن حصل ل: خليل بقوله
اليسار بعد أكثر من ذلك مل يندب له الرجوع إىل العتق بل جيوز له، ومثل كفارة الظهار يف ذلك كفارة القتل، 

ستني "أي ملك " أطعم"املظاهر التكفري بالصوم ملرض وحنوه " فإن مل يستطع"خبالف كفارة اليمني لغلظ أمرمها 
مبده عليه الصالة والسالم ويدفعهما برا إن " كنيمدين لكل مس"أحرارا مسلمني ومفعول أطعم الثاين " مسكينا

ومل يبني املصنف ] ٤: اجملادلة[} فََمْن لَْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسكِيناً{: اقتاتوه أو خمرجا يف الفطر فعدهلما قال تعاىل



الفطر، كالشعري والقمح  ما منه اإلطعام، للعلم بأن الذي خيرج من الطعام يف الكفارات هو الذي خيرج يف صدقة
إذا شبع الرجل : والسلت والزبيب واألقط والذرة واألرز والدخن والتمر، واملراد بعدهلما أي يف الشبع بأن يقال

من املدين الكائنني من الرب كم يشبعه من غري الرب فيقال كذا فيخرج ذلك، وال بد من العدد املذكور، فال جيوز 
ما ذكره املصنف من أنه يطعم كل مسكني مدين : األول" تنبيهان"لستني وال ألكثرإعطاء تلك األمداد ألقل من ا

أن الواجب لكل مسكني مد مبد : خالف املشهور، واملشهور كما قال ابن احلاجب وخليل وهو مذهب املدونة
على القول هشام وهو قدر مد وثلثني من أمداده صلى اهللا عليه وسلم وميكن اجلواب عن املصنف بأنه بىن كالمه 

  شاهدت باملدينة مد: بأن مد هشام قدر مدين من أمداده صلى اهللا عليه وسلم، ألن بعض الشيوخ قال

علم من كالم : هشام وحققته فوجدته قدر مدين من أمداده صلى اهللا عليه وسلم، نقل ذلك خليل يف التوضيحالثاين
شهر وإطعام ثالثني مسكينا، وعلم من كالمه أيضا املصنف كغريه أن كفارة الظهار كغريها ال تصح ملفقة كصوم ال

وتعني لذي الرق : ومن نص القرآن أهنا من ثالثة أنواع لكن يف حق احلر، وأما العبد فال يكفر إال بالصومقال خليل
وملن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من ميلكه عشر سنني، ومعلوم أنه إمنا يصوم إذا قدر على ذلك، ومل يكن صومه 

بسيده من جهة خدمته إن كان عبد خدمة، أو من جهة خراجه إن كان عبد خراج، وإال أخر الصوم حىت يضر 
تعني لذي الرق معناه ال العتق : يقوى عليه ويأذن له، وإن أذن له السيد يف اإلطعام جاز له التفكري به، فقول خليل

ومن تظاهر من امرأته : كان يتوهم من قوله فيما مر فال يصح التكفري به، فال ينايف أنه يصح باإلطعام بإذن السيدوملا
أي حيرم " وال يطؤها: "فال يطؤها حىت يكفر جواز الوطء أو غريه من أنواع االستمتاع بالشروع يف الكفارة قال

سواء كانت بالصوم أو " يف ليل أو هنار وحىت تنقضي الكفارة. "على املظاهر أن ميس املظاهر منها ولو بالقبلة
وحرم قبلها االستمتاع وعليها منعه، : حىت يكفر حىت تتم الكفارة، قال خليل: ام، فمعىن قوله فيما تقدمباإلطع

وال يطؤها يقتضي أنه جيوز له وطء غري املظاهر منها وهو كذلك، لكن إن كان التكفري باإلطعام فله : ومفهوم قوله
أي مس املظاهر منها ولو " فإن فعل ذلك"بالنهار صائم وطؤها ولو هنارا، وإن كان بالصوم فله وطء غريها ليال ألنه 

} ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا{: ملخالفته لنص القرآن يف قوله" فليتب إىل اهللا عز وجل"بغري وطء قبل الشروع يف الكفارة 
ا بقبل ووجوب التوبة يقتضي أنه ارتكب املنهي عنه عمدا ألن اإلمث مرفوع عن الناسي، وقيدن] ٣: اجملادلة[

" بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم. "للمظاهر منها أو استمتاعه هبا" فإن كان وطؤه: "الشروع ألجل قوله
ولو كان الباقي منها يسريا، كصوم يوم أو إطعام مسكني، سواء صدر منه ذلك غلطا أو نسيانا، يف ليل أو هنار، ألن 

أي الكفارة النقطاع التتابع ولبطالن " فليبتدئها"وجواب الشرط ] ٣: اجملادلة[} اِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّ{: اهللا تعاىل قال
وانقطع تتابعه بوطء املظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليال ناسيا، ومثل وطء املقدمات : اإلطعامقال خليل

السفر أو مبرض هاجه، ال إن مل  على املشهور، ألن اآلية فيها املس وهو أعم من الوطء، كبطالن اإلطعام ويفطر
  .يهجه فال يقطع كالفطر نسيانا أو ألجل إكراه أو ظن غروب

احلكم ببطالن الصوم واإلطعام بالوطء مشكل، ألن سبقية بعض الكفارة على الوطء أوىل من تأخري مجيعها : فإن قيل
لب تقدمي الكفارة عليها هي املماسة وقد قيل باإلجزاء لو تقدم الوطء على اجلميع، فاجلواب أن املماسة اليت يط

من قبل أن تباح له املماسة، واملماسة الواقعة يف ] ٩٢: النساء[} فَصَِياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ{: املباحة، ألن تقدير اآلية
هر خالف الكفارة ليست مباحة، فاستؤنفت كفارة أخرى لقصد كفارة سابقة على مماسة مباحة، وأما وطء غري املظا

منها فال حرج فيه حيث وقع يف الليل وال يبطل الصوم ولو عاملا، كما ال يبطله هنارا مع النسيانوملا كان يتوهم من 



اشتراط سالمة الرقبة من العيوب عدم إجزاء كل ذي عيب والواقع خالف ذلك، وأن الذي مينع اإلجزاء العيب 
: قال خليل" يف الظهار"وهو ما ذهب نور إحدى عينيه  "وال بأس بعتق األعور: "الفاحش ال اخلفيف أشار بقوله

وجيزئ أعور ومغصوب ومرهون وجان إن افتديا وذو مرض وعرج خفيفني ومقطوع بعض أصبع، وكذا مقطوع 
بعض األذن أو األنف، كما جيزئ عتق الغري بشرطه الذي قدمناه، ومثل كفارة الظهار غريها، فال بأس هنا لإلباحة 

وأجاز مالك عتق األعور ألن العني الواحدة تسد مسد العينني وتغين عنهما، : وقول املدونة وجاز،: لقول مالك
يف الظهار وغريه من الكفارات، وكذا السابق " ولد الزنا"كذا ال بأس بعتق " و. "ولذلك وجب فيها الدية كاملة
غريه ولو صغريا جدا ولو كان يف الظهار و" الصغري"عتق " جيزئ"كذا جيوز " و. "واآلبق من غري نزاع يف ذلك

جموسيا جلربه على اإلسالم ولصدق اسم الرقبة عليه وهذا باتفاق، وأما الكتايب ففيه خالف واألصح اإلجزاء، وأما 
يوقف عن : الكافر الكبري الذي جيرب على اإلسالم وهو اجملوسي ففي إجزاء عتقه وعدمه خالف، وعلى اإلجزاء فقيل

ال، وعلى الوقف لو مات قبل إسالمه ال حيل له وطؤها بدون كفارة، وعلى : لم، وقيلوطء املظاهر منها حىت يس
عدمه حتل له ألنه على هذا القول على دين مشتريه، وإمنا جاز عتق الصغري الذي ال يقدر على الكسب حاال دون 

. كذي املرض الشديد الشيخ الزمن، ألن الصغري ترجى قدرته على الكسب يف املستقبل، خبالف الشيخ الفاين فهو
: وندب أن يصلي ويصومواملعىن: قال خليل" من صلى وصام أحب إلينا"عتق الصغري وإن كان جمزئا لكن عتق " و"

أنه يستحب يف كل كفارة عتق من عرف اإلسالم وعقل الصالة والصوم أي عرف أهنما من القرب بأن بلغ حد 
  حد التمييز وعرف ماالتمييز وإن مل يبلغ حد االحتالم، ألنه إذا بلغ 

من أعتق صغريا ال قدرة له على الكسب أو " خامتة"سبق يصري قادرا على الكسب والعمل حبيث يتمعش من كسبه
أعتق كبريا زمنا لزمه اإلنفاق عليهما، حىت يبلغ الصغري القدرة على الكسب وميوت الكبري، هكذا قاله بعض 

لعنه اهللا أبعده عن رمحته، وكانت العرب تطرد : لغة البعد فيقال الشيوخ، وملا فرغ من الظهار شرع يف اللعان هو
الشرير وتسميه لعينا لئال تؤاخذ جبرائره، ولذا اشتق اللعان من اللعنة اليت يف خامسة الزوج لسبقه يف اللعان وكونه 

في محلها الالزم له حلف زوج على زىن زوجته، أو ن: أقوى وسببا يف لعان املرأة، وأما شرعا فعرفه ابن عرفة بقوله
وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكوهلا حدها حبكم قاض، واحترز بالالزم عن غري الالزم، كما لو أتت به لدون مدة 

احلمل، أو كان الزوج صبيا أو خصيا، فهذا الولد منفي عن الزوج بغري لعان مع فسخ النكاح لتبني وقوعه يف 
نكلت ومل يوجب النكول حدها، كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت وحلفها ما إذا حلف و: العدة، وخرج بقوله

الغصب فال لعان عليها، واللعان عليه وحده لنفي الولد، وخرج بقوله حبكم قاض عن لعان الزوجني بغري حكم فإنه 
ه ابن ليس بلعان شرعي، وحكم اللعان الوجوب إن كان لنفي احلمل، واجلواز إن كان لرؤية الزنا، والستر أوىل قال

بني كل "مشروع " واللعان: "إما رؤية الزنا أو نفي احلمل وهو خمتص بالزوجني ولذا قال املصنف: عرفةوسببه
ولو فسد نكاحهما أو فسقا أو رقا ال كفرا، بشرط إسالم الزوج وتكليفه ولو عنينا أو هرما، أو خصيا " زوجني

بوبا، لكن يف الرؤية والقذف، وأما يف نفي احلمل فال مقطوع الذكر أو األنثيني، أو ذاهب البيضة اليسرى، أو جم
لعان على اجملبوب، بل ينتفي بغري لعان، كحمل زوجة الصيب وكذا اخلصي بقسميه على كالم ابن القاسم وابن 

يرجع فيه النساء وشرطه إطاقة الزوجة ولو كتابية وغري مدخول هبا، لكن : حبيب ألنه ال يلحق هبوقالوا يف العدد
تالعن كالزوج، واملطيقة إمنا يالعن زوجها دوهنا، وغري املطيقة ال لعان على واحد منهما، وال حد على الزوج  البالغ

: ولو فسد نكاحهما إشارة إىل أنه ال يشترط يف اللعان صحة النكاح، ففي كتاب حممد: لعدم حلوق املعرة هلا، وقولنا
ويف املوازية والعتبية، ومن نكح ذات حمرم أو أخته غري . لككل نكاح يلحق فيه الولد ففيه اللعان وإن فسخ بعد ذ



عامل وقد محلت وأنكر الولد فإهنما يتالعنان ألنه نكاح شبهة، فإن نكلت حدت، وإن نكل حد للقذف، ويلزمه 
  الولد، وال يشكل على حصر اللعان يف الزوجني ما قاله أبو عمران من أنه يقع يف شبهة النكاح

ألن وطء الشبهة شبيه بوطء النكاح من حيث حلوق الولد وعدم احلد، واحترز بالزوجني عن  وإن مل تكن زوجته،
فابن األمة من سيدها الحق به حيث اعترف ] ٦: النور[} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواَجُهْم{: السيد مع أمته لقوله تعاىل

ئها واستربأها حبيضة وأتت بولد بعد ذلك فله بوطئها من غري دعوى استرباء وال يصح نفيه، وأما لو مل يعترف بوط
نفيه من غري ميني، كما هو موضح يف باب أم الولد، والدليل على مشروعيته الكتاب والسنة وإمجاع األمة، أما 

ا السنة فما ثبت وأم} إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني{: إىل قوله] ٦: النور[} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواَجُهْم{: الكتاب فقوله تعاىل
يف الصحيح من مالعنة عومير العجالين زوجته وهالل بن أمية أيضا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأما 

يؤخذ من تعريف املبتدأ الذي هو اللعان حصره يف الزوجني، ألن املبتدأ " تنبيه"اإلمجاع فقد حكاه الفاكهاين وغريه
رب حنو الكرم يف العرب، واخلرب يف كالم املصنف متعلق الطرف الذي قدرناه املعرف فالالم اجلنس حمصور يف اخل
واللعان مشروع : فهو حال من الضمري املستتر يف اخلرب والتقدير" يف نفي محل: "مبشروع بني كل زوجني، وأما قوله

احلمل ولو ميتا أو  بني كل زوجني حال كونه يف نفي محل؛ ألنه إشارة إىل أحد سبيب اللعان، ويصح اللعان لنفي
ولو حبيضة، ومثل االسترباء دعواه عدم وطئها بعد وضعها احلمل " يدعى قبله االسترباء"متعددا لكن بشرط أن 

: األول الذي قبل هذا املنفي، واحلال أن بني الوضعني ما يقطع الثاين عن األول وهو ستة أشهر فأكثر، وأشار بقوله
وز ألحد نفي محل زوجته ألن الولد للفراش إال إذا اعتمد على أمر قوي، وأما جمرد يدعى قبله االسترباء إىل أنه ال جي

شكه يف أنه ليس منه مع استمراره على وطئها فال حيل له نفيه مع إمكان كونه منه وال يصح لعانه، وال جيوز له أن 
ى كونه كان يطؤها بني فخذيها يعتمد يف نفيه على عزله، وال عدم مشاهبته له، وال سواده مع كونه أبيض، وال عل

حيث كان ينزل، وال على وطء بغري إنزال حيث وطئ قبله ومل يبل حىت وطئها الحتمال بقاء املين يف قصبة الذكر، 
بكسر " كاملرود"رأيت فرج الزاين يف فرجها : ولو مل يقل" رؤية الزنا"يف دعواه " أو: "وأشار إىل السبب اآلخر بقوله

ومحلنا كالمه على خالف ظاهره ألن املشهور أنه ال يشترط وصفه كالشهود بأن " يف املكحلة"امليم وفتح الواو 
واملشهور : رأيتها تزين، قال خليل يف توضيحه: رأيت فرجه يف فرجها كاملرود يف املكحلة، بل يكفي أن يقول: يقول

ن الرؤية ليست بقيد بل يكفي التيقن أنه إذا حتقق البصري زناها العن وإن مل يرها وهو مذهب املدونة، فاحلاصل أ
  أو يف الزنا املتيقن لشمل األعمى فإنه يالعن حىت يف دعوى: ولو من البصري، فلو قال

الزنا حيث تيقنه حبس أو جس، خالفا لظاهر كالم املصنف املوهم قصره على البصري من تعبريه بالرؤية، وإن كانت 
وإذا العن لرؤية الزنا فإنه ينتفي بذلك اللعان ما ولدته لستة أشهر  ال تشترط على مذهب املدونة بل يكفي التيقن،

فصاعدا عن يوم الرؤية، وإن أتت بولد سقط ألقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فإنه يلحق به ألن اللعان إمنا كان 
إنه ال يلحق به، وينتفي وانتفى ما ولد لستة أشهر وإال حلق إال أن يدعي االسترباء قبل الرؤية ف: لرؤية الزناقال خليل

باللعان األول حيث كان بني استربائه ووضعها ستة أشهر فأكثر، وأما ألقل من ستة أشهر فإنه حيمل على أنه كان 
شرط اللعان بالرؤية أن ال يطأها بعدها، كما أن شرطه لنفي : األول" تنبيهات"موجودا يف بطنها حال استربائها

وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو محل بال عذر امتنع، : ان معجل، مث قالبلع: احلمل املبادرة هبقال خليل
واحلاصل أن كال من الوطء والتأخري مينع اللعان إذا كان لنفي احلمل، وأما لو كان لرؤية الزنا فإمنا مينعه الوطء ال 

ما بالتعريض فقوالن، وعلى عدم شرط اللعان لرؤية الزنا أن ترفعه إىل احلاكم وأن يقذفها صرحيا، وأ: التأخريالثاين



وتالعنا إن رماها بغضب أو وطء شبهة وأنكرته أو صدقته : اللعان حيد، وشرط لعاهنا أن ال يثبت غضبهاقال خليل
اللعان إن كان لنفي احلمل ال يتقيد بكون املرأة يف العصمة أو يف العدةقال : ومل يثبت ومل يظهر وإال التعن فقطالثالث

احلمل مطلقا، وأما إن كان لدعوى الزنا فال بد من كون كل من الدعوة أو الرؤية أو التيقن يف والعن يف : خليل
ويف الرؤيا يف العدة وإن من بائن ال إن ادعى بعد العدة أنه رآها أو تيقن زناها يف العدة، وأحرى : العدةقال خليل

إما نفي احلمل أو دعوى رؤية أو تيقن الزنا، أشار أنه رآها بعدها فال لعان وإمنا حيد فقط، وملا قدم أن سبب اللعان 
اجملرد عن " يف القذف"وعدمه " واختلف يف اللعان: "إىل حكم القذف اجملرد عن دعوى الرؤية أو التيقن بقوله

يا زانية أو : ويف حده مبجرد القذف أو لعانه خالف بأن قال: دعوى الرؤية أو تيقن الزنا أو نفي احلملقال خليل
  ت، وملأنت زني

يالعن واألكثر حيد فقط، مث شرع يتكلم على ما يترتب على لعاهنما : يقيد ذلك برؤية أو نفي محل، فقال ابن القاسم
وال بعد زوج ألن من مجلة ما يؤيد " يتناكحا أبدا"حيل هلما أن " مل"منهما " باللعان"أي الزوجان " وإذا افترقا: "بقوله

وبلعاهنا تأبيد حرمتها وإن : د لعانه أو قبله، وقلنا بعدم إعادهتا بعد لعاهنقال خليلحترمي املرأة على الزوج لعاهنا بع
ملكت أو انفش محلها، والدليل على ذلك ما يف الصحيحني وغريمها من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب 

يا رسول اهللا : قال" . عليهاحسابكما على اهللا أحدكما كاذب ال سبيل لك : "صلى اهللا عليه وسلم قال للمتالعنني
ال مال لك إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد، : "مايل، قال

ويف . ففي احلديث داللة على ثبوت مهر املالعنة بالدخول وهذا جممع عليه: قال بعض الشيوخ ١" وأبعد لك منها
ن املتالعنني ال يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد احلد وأحلق به الولد ومل السنة عندنا أ: املوطإ من قول مالك

وفهم من كالم املصنف كخليل أن الفرقة ال حتصل كاحلرمة إال بتمام لعان الزوجة، وهو املشهور . ترجع إليه أبدا
بين على اخلالف املعروف من قول مالك وأصحابه، ومقابله لسحنون أن الفرقة حتصل مبجرد لعان الزوج، وين

التوارث، إذا مات أحدمها بعد لعان الزوج وقبل لعاهنا فعلى املشهور يتوارثان ال على مقابله، وقد ذكرنا فيما مر أنه 
" و: "ال يكون لعانا شرعيا حبيث تترتب عليه تلك األحكام إال إذا وقع حبكم قاضثم شرع يف بيان صفة اللعان بقوله

أشهد باهللا ما هذا احلمل مين، : بأن يقول يف كل مرة" أربع شهادات باهللا"أي يذكر " يبدأ الزوج فيلتعن"صفته أن 
أشهد باهللا ما هذا احلمل مين، أشهد باهللا ما هذا احلمل مين، أشهد باهللا ما هذا احلمل مين، إن كان اللعن لنفي 

 لزنت ألنه ال يلزم من الزنا كون أشهد باهللا: احلمل، وهذا أنسب من قول املدونة إنه يقول يف اللعان لنفي احلمل
أشهد باهللا لرأيتها تزين، وال حيتاج إىل : احلمل من الزاين، وأما لو كان اللعان لرؤية الزنا فإنه يقول أربع مرات

: الذي ال إله إال هو على أشهد باهللا على املشهور، وإن وجبت يف احللف على احلقوق، ولذا قال خليل: زيادة
  لرأيتها وشهد باهللا أربعا
  ـــــــ

، "٥٣١٢"أخرجه البخاري، كتاب الطالق، باب قول اإلمام للمتالعنني إن أحدكما كاذب، حديث : صحيح ١
  ".٣٤٧٦"، والنسائي حديث "٢٢٥٧"، وأبو داود، حديث "١٤٩٣"ومسلم، كتاب اللعان، باب، حديث 

وأما عند تيقن الزنا حبس أو جس فيظهر أنه تزين، أو ما هذا احلمل مين، وقول املالعن لرأيتها لعله يف الرؤية، 
ولعنة اهللا عليه إن كان : بأن يقول" خيمس باللعنة"بعد األربع شهادات " مث"تيقنتها تزين بدل رأيتها، وحرره : يقول

وأن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني كما يف القرآن وهو األوىل، وليس يف اخلامسة لفظ : من الكاذبني، أو يقول



" مث. "هد بل هي لفظ اللعنة فقط خالفا ملا يومهه قول خليل ووصل خامسة وألنه يوهم ذكر أشهد وليس كذلكأش
ترد هبا شهادات الرجل بأن تقول يف " أربع شهادات أيضا"أي الزوجة بأن تذكر " تلتعن هي"بعد متام لعان الزوج 

أشهد باهللا ما زنيت، إن كان قال يف : ن لنفي احلملأشهد باهللا ما رآين أزين إن كان لرؤية الزنا، وإن كا: كل مرة
وختمس بالغضب كما قال . "أشهد باهللا أن هذا احلمل منه: ما هذا احلمل مين، تقول: شهاداته لزنت، وإن كان قال

" تنبيهان"هماأو لقد كذب في] ٩: النور[} غََضبَ اللَِّه َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني{و : بأن تقول" اهللا سبحانه
مل يعلم من كالم املصنف حكم بداءة الزوج وبينه غريه بأن حكمه الوجوب، وقد ذكرنا فيما سبق حكم ما : األول

مل يعلم أيضا حكم ذكر أشهد وحكمه الوجوب يف حق : لو بدأت املرأة من اخلالف يف إعادهتا وما يترتب عليهالثاين
: فظ اللعن يف خامسة الرجل، والغضب يف خامسة املرأةقال خليلالناطق، فال يكفي أحلف وال أقسم، كم جيب ل

ووجب أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد كاملسجد للمسلمة والكنيسة للذمية، وجيرب الزوج على الدخول 
معها يف الكنيسة، وال تدخل هي معه املسجد، وجيب كونه حبضور مجاعة أقلها أربعة لتظهر الشعرية، ويستحب 

صالة العصر، وقيدنا وجوب أشهد بالناطق لالحتراز من األخرس فإنه يالعن بالكتابة أو اإلشارةقال ابن كونه إثر 
ويالعن األخرس بالكتابة أو اإلشارة إن فهم، كما يصح بيعه وشراؤه ونكاحه وطالقه، والزوجة اخلرساء : احلاجب

و قال بعد الطالق اللسان مل أرد ذلك مل يقبل ول: كذلك، والصماء يقذفها زوجها تالعن مبا يفهم منهاقال ابن شاس
منه، فلو اعتقل لسان الناطق قبل اللعان فإن كان يرجى زوال عذره عن قرب أمهل، وأما لو مل يرج برؤه أو يرجى 

أي " وإن نكلت هي: "عن بعد فيالعن بالكتابة أو اإلشارةمث شرع يف بيان ما يترتب على املمتنع من اللعان بقوله
  عدالزوجة ب

بوطء تقدم "بفتح الصاد " إن كانت حرة حمصنة. "أي ضربت باحلجارة إىل أن متوت" رمجت"إتيان الزوج بشهاداته 
يف نكاح صحيح الزم، وحصل فيه وطء مباح بانتشار الزوج املسلم " زوج غريه"من " أو"املالعن " من هذا الزوج

انت حرة مسلمة مكلفة، فإن كانت أمة فنصف حيث ك" جلدت مائة جلدة"بأن مل تكن حمصنة " وإال. "املكلف
احلد، والذمية يلزمها األدب ألذيتها لزوجها وردت حلكام ملتها بعد تأديبها الحتمال استحقاقها احلد عندهم 

ما هذا احلمل مين وامتنع من اللعان واحلال أن : بعد رميه زوجته بالزنا أو قوله هلا" وإن نكل الزوج. "بنكوهلا
جلدة حيث كان حرا مكلفا، وكانت الزوجة حرة مسلمة " حد القذف مثانني"أي حد لقذفها " جلد"زوجته عفيفة 

ألن الولد للفراش ال ينتفي إال بلعان، فإن كان صبيا والزوجة بالغة فإن رماها بالزنا فال " وحلق به الولد. "عفيفة
وعليها احلد، وإن كان بالغا وهي صغرية فإن لعان وال حد عليه وإمنا يؤدب، وإن ظهر هبا محل انتفى عنه بغري لعان 

مل تطق الوطء فال حد وال لعان أيضا، وإن كانت مطيقة التعن دوهنا إال أن يظهر هبا محل فيتالعنان، فإن نكل حد، 
وإن العن ونكلت حدت البكر إذا مل يثبت الوطء بعد بلوغها، فإن كان الزوج عبدا مكلفا والزوجة حرة مكلفة 

ظاهر كالم املصنف أن الناكل من : األول" تنبيهان"نكل حد للقذف حيث كانت كتابية وأمة فال حيد هلاتالعنا، فإن 
ولو عاد إليه قبل كاملرأة : الزوجني حيد مبجرد امتناعه من اللعان ولو قال أرجع للعان وليس كذلك، فقد قال خليل

رجل ال يقبل واملرأة تقبل، والفرق أن نكوهلا املعول عليه التفصيل، ال: على األظهر، واعترضه األجهوري قائال
كإقرارها بالزنا وهلا أن ترجع عنه، ونكول الرجل كإقراره على نفسه بقذف غريه وليس له رجوع عن اإلقرار به، 

: اعلم أن الثمرة املترتبة على اللعان ستة أشياء، ثالثة مترتبة على لعان الزوج، أوهلا: والتفصيل طريقة ابن رشدالثاين
إجياب احلد على املرأة : ثانيها. رفع احلد عنه إذا كانت زوجته حرة مسلمة، أو األدب إذا كانت أمة أو ذمية

وثالثة مترتبة . قطع نسب الولد: ثالثها. املسلمة ولو أمة، أو األدب على الذمية إن مل يالعن ألهنا حينئذ كاملصدقة



تأبيد حرمتهامث أشار إىل مسألة من : ثالثها. سخ نكاحها الالزمف: ثانيها. رفع احلد عنها: على لعان الزوجة، أوهلا
ولو سفيها أو " أن تفتدي من زوجها"الرشيدة " للمرأة"جيوز " و: "مسائل اخللع قد تقدم يف بابه الوعد هبا فقال

إِنْ ِطْبَن لَكُمْ فَ{: بنص للقرآن والسنة وإمجاع األمة، أما القرآن فآية" أقل أو أكثر"ب " أو"مجيعه " بصداقها"صبيا 
  َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً

وأما السنة فحديث حبيبة بنت سهل األنصاري، وأما اإلمجاع فقد انعقد على جوازه لنص ] ٤: النساء[} َمرِيئاً
فتداء ناشئا اال" إذا مل يكن. "القرآن والسنة عليه، ويفوز الزوج بكل ما افتدت به وال رجوع هلا عليه بشيء منه

له " مبا أعطته"عليه " رجعت"فال يفوز به و " هبا"أوقعه " عن ضرر"مسببا " فإن كان"غري شرعي " عن ضرر هبا"
ورد املال بشهادة مساع على الضرر، وال يشترط يف هذا السماع كونه : بعد إثباهتا الضررقال خليل" ولزمه اخللع"

مسعت ممن ال تقبل شهادته كاخلدم وحنوهم عمل بشهادهتا أو امرأتني،  من الثقات وغريهم، بل لو ذكرت البينة أهنا
ورد املال بيمينها مع شاهد أو امرأتني، وال يضرها إسقاط بينة الضرر، وقيدنا بالرشيدة لالحتراز : وقال خليل أيضا

من صغرية وسفيهة  ال: عن الصغرية والسفيهة والرقيقة يطلقها زوجها على مال فيلزم الطالق ويرد املالقال خليل
وذات رق ورد املال وبانت كما يرد بتبني كوهنا بائنا منه قبل ذلك اخللع، أو فاسدة النكاح اجملمع على فساده 

كخامسة أو معتدة أو متصفة بعيب موجب للخيار من غري شرط، وما قيل من أن العيب املطلع عليه بعد املوت أو 
ه األجهوري يف شرح خليل، وقيدنا الضرر بغري الشرعي لالحتراز عما لو الطالق كالعدم غري معول عليه على ما بين

ضرهبا على ترك الصالة أو الغسل الواجب أو شتمته فإنه خيري يف إمساكها مع تأديبها أو يفارقها ولو بشيء يأخذه 
ملخالع به من أجنيب مث مل يذكر املصنف وال خليل حكم ما لو كان املال ا" تنبيه"منها، فإنه حيل له أخذه وال ترجع به

يثبت أن الطالق لضرر هبا، فهل لألجنيب الرجوع به كالزوجة أو ال؟ واستظهر العالمة األجهوري الرجوع إىل قصد 
وإن  ١الدافع، فإن قصد بدفعه الصدقة ال رجوع له به، ونظري تلك املسألة من دفع لعبد ماال يويف به جنوم الكتابة

واخللع طلقة ال رجعة . "قصد فله الرجوع به نظرا إىل ما يغلب قصد الناس إليه قصد ختليصها أو جترد دفعه عن
: واخللع طلقة بائنة ال رجعة فيها إال أن يقال أعاده لريتب عليه قوله: وهذا حمض تكرار مع قوله فيما تقدم" فيها

ال اعترب رضا اجملرب، ويصح إذا كانت غري جمربة وإ" برضاها"فله مراجعتها بويل وصداق وشهود " إال بنكاح جديد"
  العقد عليها ولو يف العدة ولو قبل زوج حيث مل يقصد به الطالق الثالث،

  ـــــــ
عقد يوجب عتقاً على مال مؤجل من العبد موقوف  -الكتابة مشتقة من الكتاب، مبعىن األجل املضربواصطالحا  ١

املوسوعة . تابة أخص من العتق؛ ألهنا عتق على مالوالك. على أدائه فإذا أدى ما عليه من املال صار العبد حراً
"٢٩/٢٦٥."  

وتقدم أن البينونة حتصل بدفع العوض ولو من أجنيب ولو بغري رضاها وعلمها، ومثله لو وقع بلفظ اخللع فإنه يكون 
بل يكون بائنا، كما أنه يقع بائنا إذا وقع بعوض، ولو شرط أنه رجعي ال بشرط نفي الرجعة فإنه ال يكون بائنا، 

رجعيا بشرط عدم النص على اخللع، وعدم دفع عوض عنده كما يف شراح خليل، وملا كان فراق املعتقة حتت العبد 
حتت العبد هلا "كلها عتقا ناجزا وهي " املعتقة"الزوجة األمة " و: "بطالق بائن ناسب ذكره عقب مسألة اخللع بقوله

وتستقل بالنظر يف أمر نفسها إن كانت " تفارقه"أي وهلا اخليار يف أن " أو"حتته بعد عتقها " أن تقيم معه"يف " اخليار
رشيدة وغريها ينظر هلا السلطان، فإن نظرت يف نفسها مضى إن كان صوابا وجيب وقفها واحليلولة بينها وبني 



اثنتني، مث إن كان  وملن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو: الزوج حىت ختتار بطلقة بائنة أو طلقتينقال خليل
قبل البناء ال نصف هلا جمليء الفراق من قبلها، كزوجة األبرص أو األجذم وقيدنا بكلها، وبناجز لالحتراز عن 
املدبرة حتت العبد، واملعتقة ألجل أو املبعضة فإهنا ال خيار هلا، والدليل على ثبوت خيار املعتقة حتت العبد ما يف 

كان يف بريرة ثالث سنن؟ فكانت إحدى السنن أهنا عتقت فخريت : "هللا عنها قالتاملوطإ وغريه أن عائشة رضي ا
كان زوجها عبدا فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاختارت : "احلديث، ويف مسلم وغريه" يف زوجها
ن يزيد، وقال ولو كان حرا مل خيريها، وما يف البخاري من أن زوج بريرة كان حرا فهو من كالم األسود ب ١"نفسها

إنه خمالف للناس، أي والذي قاله الناس أنه كان عبدا، وحمل خيارها ما مل يعتقه سيده قبل : بعض احلفاظ فيه
علم من وجوب وقفها بعد عتقها عدم جواز " تنبيه"اختيارها إال سقط خيارها كسقوطه مع زوجها احلر أصالة

األصلح من البقاء، فتؤخر مدة النظر باالجتهاد من احلاكم،  تأخريها باالختيار، إال ألجل حيض أو ألجل النظر يف
وال جيوز أن متكنه من نفسها بعد علمها بعتقها إال بعد اختيارها نفسها، فلو مكنته من نفسها طائعة بعد علمها 

  بالعتق فإنه يسقط اختيارها، فلو تنازعا يف العلم بالعتق فالقول قوهلا وال يقبل دعواها اجلهل،
أو ملكها بسبب غري " ومن اشترى زوجته: "ن الفسخ يشبه الطالق حلصول الفراق عقب كل منهما قالوملا كا

ــــــ" انفسخ نكاحه. "الشراء كهبة أو صدقة أو إرث   ولو مبلك بعضهـا
، ومسلم، كتاب العتق، باب "٢٥٣٦"بيع الوالء وهبته، حديث : أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب: صحيح ١

، والنسائي، "١١٥٤"، والترمذي، حديث "٢٢٣٣"، وأبو داود، حديث "١٥٠٤"ملن أعتق، حديث  إمنا الوالء
  ".٣٤٤٨"حديث 

وإذا ملك أحد الزوجني صاحبه انفسخ نكاحه، ألهنا إذا طالبته حبق الزوجية يطالبها حبق امللك : قال يف املدونة
وفسخ وإن : السنة وإمجاع األمة، وقال خليلفيتعارضان فتسقط النفقة وغريها من احلقوق، وذلك خالف الكتاب و

طرأ بال طالق كمرأة يف زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها، وإذا حصل امللك قبل البناء ال صداق هلا وله وطؤها 
" وطالق العبد: "بامللك بعد الشراء من غري استرباء ألن املاء ماؤه، مث شرع يف مسائل خيالف العبد احلر فيها بقوله

ولو كانت الزوجة حرة ألن الطالق معترب بالرجال دون النساء، فطالق احلر ثالث " طلقتان"شائبة حرية ولو فيه
ولو " األمة"الزوجة " وعدة"ولو كانت زوجته أمة، وألن العبد على النصف من احلر فيكمل النصف عليه بالشرع 

جها حرا ألن العربة يف العدة باملرأة عكس ولو كان زو" حيضتان"فيها شائبة حرية إذا طلقها زوجها وهي ممن حتيض 
الطالق وعرب حبيضتني، وإن كانا إمامنا اختار تفسري األقراء باألطهار الستلزام احليض للطهر فسقط ما قيل من أنه 

كان الصواب طهران بدل حيضتان، وهذا إذا كانت من ذوات احليض، وإال اعتدت بثالثة أشهر ألن االعتداد 
" وكفارات الرقيق. "ه احلرة واألمة، وإمنا ذكر الكالم على العدة قبل باهبا مجعا للنظري مع نظريهباألشهر تستوي في

يف اجلملة فما يصح للحر إخراج الكفارة منه خيرج منه للرقيق، وما ال " كاحلر"املراد من فيه شائبة الرق ولو أنثى
منا يكفر به احلر ال الرقيق، إال أن يكون احلر مديانا يصح للرقيق، وقولنا يف اجلملة لالحتراز عن التكفري بالعتق فإ

أن العبد ليس على النصف يف الكفارة كالطالق واحلد، : فيستويان يف عدم التكفري به، وحيتمل أن معىن كالمه
خبالف معاين احلدود : وحيتمل أنه كاحلر يف املوجبات للكفارة، وقيل غري ذلك، واملفهوم من كالمه بقرينة قوله

فإن العبد مبعىن الرقيق فيها على النصف من احلر، وإضافة معاين " خبالف معاين احلدود والطالق"حتمال الثايناال
ما يساوي العبد احلر : احلدود بيانية أو أهنا زائدة، فيعد يف الزنا والقذف والشرب نصف احلرقال العالمة ابن عمر

ون العبد كاحلج والغزو واجلمعة والزكاة، وقسم جيب عليهما قسم جيب على احلر د: فيه وما ال يساويه أربعة أقسام



على التساوي كالصالة والصوم والكفارات وحتليل احمللالت وحترمي احملرمات، وقسم يشاطر الرقيق احلر فيه 
كاحلدود والطالق والعدة، وقسم فيه اخلالف بني العلماء وهو النكاح وأجل املفقود انتهى، واملشهور التساوي يف 

  لنكاح، فيجوز للعبد اجلمع بني أربع من النساء، وعلى النصف يفا

وصول لنب آدمية حملل مظنة غذاء آخر : أجل املفقود واملعترض، مث شرع يف الرضاع وهو كما قال ابن عرفة
للتحرمي بالسعوط واحلقنة، وال دليل إال مسمى الرضاع، وعقب ما سبق من الطالق والفسخ للعان، أو ملك أحد 

ولو مع الشك على " وكل ما وصل: "جني صاحبه حلصول املناسبة بني كل لتحرمي املرأة باجلميع يف اجلملة فقالالزو
ولو " احلولني من اللنب"داخل " إىل جوف الرضيع يف"ما استظهره بعض شراح خليل كاخلطاب وتبعه السنهوري 

نب عن املاء األصفر فال حيصل به حترمي وخرب خلط بغري طالب عليه، وفرع اللنب كاجلنب والسمن كهو، واحترز بالل
على " مصة واحدة"كان الواصل إىل جوف الرضيع " وإن"مثل ما حرمه النسب " فإنه حيرم. "الواقع مبتدأ" كل"

] ٢٣: النساء[} َوأُمَّهَاُتكُُم اللَّاِتي أَْرَضْعَنكُْم{: قول أكثر أهل العلم ألن الدليل على التحرمي بالرضاع قوله تعاىل
ال حتديد فيه بعشر وال مخس رضعات، وما  ١" حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: "وقوله عليه الصالة والسالم

مل يقيد املصنف صاحبة اللنب بكوهنا حية أو ميتة، إشارة أنه ال فرق بني " تنبيه"ورد من التحديد فمنسوخ مبا قدمنا
فبالنظر إىل الغالب، فإذا شرب الصغري لنب امليتة أو ] ٢٣: النساء[} ْمأَْرَضعَْنكُ{: احلية وامليتة، وأما قوله يف اآلية

النائمة صار ابنا هلا فال يتزوج أصوهلا وال فروعها، ومل يقيدها أيضا بكوهنا آدمية، مع أنه ال بد منه كما قدمنا عن 
دمها على اآلخر، ومل يقيد فلو ارتضع صغريان على هبيمة فال حيرم أح. ابن عرفة، واآلية واألحاديث تدل على ذلك

حصول لنب امرأة وإن ميتة أو : أيضا ذات اللنب بكوهنا كبرية أو ذات زوج لإلشارة إىل عدم اشتراط ذلكقال خليل
أي اللنب الذي " وال حيرم ما: "حمرم، مث أشار إىل مفهوم قوله يف احلولني بقوله: صغرية ولو غري مطيقة، إىل قوله

" ما قرب منهما كالشهر وحنوه"ما رضعه يف " بعد احلولني إال"ونائب الفاعل على ضمري ما بالبناء للمفعول " أرضع"
وهذا هو املذهب واقتصر عليه خليل، ألنه قول ابن القاسم يف املدونة، وشرط " وقيل والشهرين"فإنه ال حيرم 

متام " قبل"الرضيع من لنب أمه  أو منع" ولو فصل: "التحرمي بالرضع مطلقا عدم االستغناء عنه بالطعام بدليل قوله
أي " مل حيرم ما"عن اللنب حبيث ال يتضرر بترك اللنب " بالطعام"الرضيع " استغىن فيه"بينا حبيث " احلولني فصاال"

  بعد"بلفظ اجملهول " ارتضع"اللنب الذي 
  ـــــــ

، "٢٦٤٥"يث أخرجه البخاري، كتاب الشهادة على األنساب والرضاع املستفيض واملوت، حد: صحيح ١
  ".١٩٣٨"، وابن ماجه، حديث "٣٣٠٦"والنسائي، حديث 

إن حصل يف احلولني أو زيادة الشهرين إال أن يستغين ولو فيهما، فال حترمي بالرضاع بعد : قال العالمة خليل" ذلك
لو أعيد للرضاع االستغناء إال أن يكون زمان الرضاع قريبا من زمن الفطام بنحو اليومني والثالثة فإنه حيرم، وألنه 

لو تنازعت األم مع األب يف فطام الصغري مل يلتفت ملن " تنبيه"فصاال بينا: لكان قوة يف غذائه، ولذلك قال املصنف
قاله . أراد الفطام ألن احلق فيه لألبوين معا، فلو طلب أحدمها ذلك وامتنع اآلخر مل يلتفت له وال بد من رضامها معا

التتائي يف شرح خليل، وملا كان الرضاع عرفا شرب الولد بفمه وكان التحرمي حيصل  قاله. ابن العريب يف أحكامه
بفتح الواو وضم " بالوجور"اللنب الواصل إىل اجلوف " وحيرم: "بوصوله إىل اجلوف ولو من األنف أو من الدبر قال

حصول لنب امرأة وإن : يلبفتح السني املهملة وهو الصب يف األنفقال خل" والسعوط. "اجليم وهو الصب يف احللق



ميتة أو صغرية بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط األغلب وال كماء أصفر، إىل قوله حمرما ما حرم 
النسب إال ما استثين، وتوقف العالمة األجهوري يف األصل إىل اجلوف من ثقبة حتت املعدة وفوقها ويظهر يل 

غذاء تشبه الدبر، والواصل منه إىل حمل الغذاء حمرم، ألهنم عولوا على الوصول التحرمي، ألن الثقبة النافذة إىل حمل ال
إىل اجلوف من غري األذن والعني وحرر املسألة، نعم جرى التردد يف احلاصل باحلقنة هل يشترط حصول الغذاء منه 

باملصة رجحان كالم  بالفعل أو ال؟ وكالم خليل يقتضي اشتراط ذلك، وكالم ابن عرفة ال، ويظهر يل من التحرمي
ابن عرفة واهللا أعلم، ووقع التوقف يف لنب اخلنثي املشكل، والظاهر أنه حيرم قياسا على من تيقن الطهارة وشك يف 

قد ذكرنا أن حترمي الرضاع مثل حترمي الوالدة، وحيرم له مثل ما حيرم من " تنبيه"احلدث، قاله التتائي يف شرح خليل
إال أم أخيك وأختك، أو أم ولدك وجدة ولدك : و أم أخيك املشار إليها بقول خليلالنسب إال ما استثين من حن

وقد يف كالمه : وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد ال حيرمن من الرضاع، قال بعض شراحه
  للتحقيق وناقشه بعض، راجع األجهوري

وبنات "ولو من زوج غري فحلها اليوم " تلك املرأة فبنات. "مل يستغن عن اللنب" صبيا"من اآلدميات " ومن أرضعت"
عند " أو تأخر"على رضاعه " ما تقدم. "اليوم الذي حصل فيه الرضاع بلبنه ولو من غري تلك املرأة املرضعة" فحلها

  أي هلذا الصيب، واعلم أن" أخوة له"اجلميع 

يع ذكرا حرمت عليه ألهنا أمه من الرضيع واملرضعة وفحلها، وإن كان الرض: أصول التحرمي بالرضاع ثالثة
الرضاع ومجيع أقارهبا إال بنات إخوهتا وأخواهتا ألهنن بنات خاالت وبنات أخوال، وكذلك حيرم عليه مجيع أقارب 

الزوج صاحب اللنب إال بنات إخوته وأخواته ألهنن بنات أعمام وعمات، وإن كان الرضيع أنثى حرمت على أقارب 
وأخواهتا، وكذا حترم على أقارب الزوج إال على بين إخوته وأخواته، وحترم الرضيعة على املرضعة إال بين إخوهتا 

صاحب اللنب وما تناسل منها ألهنا بنته، وما يتناسل منها حفدة، ومن األصول الثالثة تنتشر احلرمة إىل األطراف، مث 
حرمت عليه أمهاهتا نسبا ورضاعا ألهنن حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، بيانه إذا حرمت املرضعة على الرضيع 

جدات، وأخواهتا نسبا ورضاعا، وأوالدها من اجلهتني إخوة، وكذلك أوالد اإلخوة، وكذلك أوالد الرضيع أحفاد 
املرضعة، وال حترم املرضعة على أيب الرضيع وال على أخيه، وكذلك زوج املرضعة أو املرتضع، وأبوه جده، وأخوه 

هذا القياس، وال يعترب يف لنب الفحل أن يكون من وطء حالل ولو من حرام ال يلحق الولد عم، وولده أخ، وعلى 
ظاهر املصنف أن الرضيع يصري أخا ألوالد فحل املرضعة، : األول" تنبيهان"منه بصاحبه خالفا لظاهر كالم خليل

ذلك الفحل من الرضاع ولو كان رضع عليها قبل أن يتزوجها ذلك الفحل وليس كذلك، بل ال يكون أخا لبنات 
إال إذا كان قد وطئ املرضعة وأنزل قبل اإلرضاع حىت يصدق عليه أنه شرب من لنب ذلك الفحل، وأما لو رضع 

عليه قبل نكاحه إياها مث عقد عليها بعد انقطاع الرضاع فال تكون بناته أخوات له ألنه مل يشرب من لبنه حىت يكون 
وز للربيب أن يتزوج ببنت امرأة أبيه من رجل غريه حيث شرطوا عدم رضاعها جي: ابنا له، كما هو معلوم من قوهلم

: ومن أرضع كان مقتضى الظاهر أن يقول: قول املصنف: الثاين. من لنب أبيه بأن فطمت قبل نكاح أبيه ألمها
  :أرضعت بالتاء ألن الفاعل ضمري املؤنث، وقال يف اخلالصة

  ذات حر متصل أو مفهم... وإمنا تلزم فعل مضمر 
} َوَمْن َيقُْنْت مِْنكُنَّ{: أنه ذكر الضمري نظرا إىل لفظ من فاته جيوز مراعاة لفظها كما يف قوله تعاىل: واجلواب

: ومن تقنت ألن التاء مع املضارع كالتاء مع املاضي يف اللزوم، وقوله: إذ لو راعى املعىن لقال] ٣١: األحزاب[
أخوات ألنه مجع أخت وإخوة مجع أخ املذكور، وجوابه أنه : ب أن يقولفبناهتا وبنات فحلها إخوة، كان الواج



راعى لفظ ما من قوله ما تقدم فإنه مفرد مذكر، وملا كان يتوهم من كون بناهتا أخوات للرضيع وعدم حلهن 
  "و: "إلخوته قال

وقدر : يعقال خليلألن الذي يقدر ولدا للمرضعة خصوص الرض" نكاح بناهتا"أي ذلك الصيب نسبا " ألخيه"جيوز 
الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللنب ولصاحبه من وطئه، فكأنه حاصل من بطنها ومن ظهره وفروعه كهو فتحرم عليه 
املرضعة وأمهاهتا وبناهتا وعماهتا وخاالهتا كما حترم على فصوله، وال حترم على أصوله وال على إخوته، ويستمر كل 

بعد سنني واشترك مع القدمي، فاحلاصل أن أصول الرضيع مع النسب،  من رضع ولدا لصاحب اللنب النقطاعه وإن
وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللنب ولصاحبه من : وكذلك إخوته أجانب يف تلك املرضعة فتحل هلنقال خليل

وطئه النقطاعه وإن بعد سنني فمحترز خاصة أصوله وإخوته، وأما فصوله فلم حيترز خباصة عنها بل هم مثله يف 
ويثبت برجل وامرأة : مل يذكر املصنف ما يثبت به الرضاع، وبينه خليل بقوله: األوىل" تتمتان"احلرمة كما ذكرنا

وبامرأتني إن فشا قبل العقد، سواء كانتا أجنبيتني أو أمهاهتما، قاله أبو احلسن شارح املدونة، ال بامرأة ولو فشا ولو 
ورضاع الكفر معترب، فال : زمن إسالم املرأة أو كفرهاقال خليلكانت عدلة، وال فرق بني كون الرضاع حصل يف 

الرضاع على اخلنثى املشكل حمرم، كما أن : الثانية. حيل ملن رضع على كافرة أن يتزوج بأوالدها ولو بعد إسالمهن
كان الشك يف وصول اللنب إىل جوف الرضيع حمرم كما عند ابن ناجي وتبعه اخلطاب والسنهوري كما قدمناهوملا 

  :االسترباء قد يتسبب عن ثبوت الرضاع ناسب ذكر باب العدة واالسترباء بعده بقوله

  ١"العدة"بيان أحكام " باب يف"
مدة منع النكاح : وقدرها، ومن تلزمها، ومن ال تلزمها، وما جيب على املرأة تركه زمنهاوحقيقتها كما قال ابن عرفة

  لفسخه أو موت الزوج أو طالقه، واملراد منع
  ـــــــ

اإلحصاء، ومسيت بذلك الشتماهلا على العدد من األقراء : مأخوذة من العد واحلساب، والعد يف اللغة: العدة لغة ١
أو األشهر غالباً، فعدة املرأة املطلقة واملتوىف عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها، أو أيام محلها، أو أربعة أشهر 

هي اسم ملدة : عدد، كسدرة، وسدرويف االصطالح: ة الواجبة عليها، ومجع العدةتربصها املد: وعشر ليالٍ، وقيل
  ".٣٠٦ - ٢٩/٣٠٤"انظر املوسوعة . تتربص فيها املرأة ملعرفة براءة رمحها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها

 ميكن من النكاح يف املرأة؛ ألن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غريها ال يقال له عدة ال لغة وال شرعا؛ ألنه ال
وهي ما به قوام معتاد " النفقة"يف بيان أحكام " و"إنه معتد : مواطن كثرية كزمن اإلحرام أو املرض، وال يقال فيه

وهو يف اللغة االستقصاء والبحث عن كل أمر غامض، وشرعا  ١" االسترباء"يف بيان " و. "حال اآلدمي دون سرف
موت أو طالق أو فسخ، : األمالك مراعاة حلفظ األنسابوأسباب العدة ثالثةالكشف عن حال األرحام عند انتقال 

" املطلقة"البالغ غري احلامل " وعدة احلرة: "وبدأ بالنوع األول فقال. كما أن أنواعها ثالثة أقراء وشهور ووضع محل
القاف أي أطهار، وحتل مجع قرء بفتح " ثالثة قروء"بعد خلوة زوجها البالغ غري اجملبوب خلوة ميكن وطؤها فيها 

لغري املطلق بأول احليضة الثالثة إن طلقت يف طهر، أو الرابعة إن طلقت يف حيض أو نفاس، ولكن تستحب هلا أن ال 
تتعجل بالعقد مبجرد رؤية الدم الثالث أو الرابع، بل حىت ميضي يوم أو بعضه؛ لعدم االكتفاء يف العدة بأقل من 

األصل االستمرار وعدم : وجوب التأخري وعدم احلل مبجرد رؤية الدم؛ ألنا نقول مقتضى التعليل: وال يقال. ذلك



االنقطاع قبل مضي يوم أو بعضه، وقيدنا احلرة بالبالغ لقوله ثالث أقراء، وبغري احلامل؛ ألن عدهتا وضع محلها كما 
ري اجملبوب؛ ألن زوجته ال عدة يأيت، وبالزوج البالغ؛ ألن زوجة الصيب ال عدة عليها يف الطالق خبالف املوت، وبغ

عليها العدة إن كان يعاجل وينزل، وعلى األول خليل، وعلى الثاين : عليها من طالقه كاملطلقة قبل الدخول، وقيل
  عياض، وإىل هذه القيود أشار خليل

  ـــــــ
وتباعد، وبرئ إذا  برئ إذا ختلص، وبرئ إذا تنزه: طلب الرباءة، وبرئ تطلق بإزاء ثالث معان: االسترباء لغة ١

واستربأ من بوله إذا . استربأ الذكر استنقاه، أي استنظفه من البول: أما االسترباء فيقال. أعذر وأنذر
  :استنزهولالسترباء استعماالن شرعيان

يقول . يتصل بالطهارة كشرط لصحتها، فهو هبذا من مباحث العبادة، وهو داخل حتت قسم التحسني: األول
يتصل : الثاين"ففي العبادات كإزالة النجاسة. التحسينات فمعناه األخذ مبا يليق من حماسن العاداتوأما : "الشاطيب

باالطمئنان على سالمة األنساب، وعدم اختالطها، فهو هبذا من مباحث النكاح، وهو داخل حتت قسم الضروري، 
طلبت براءهتا : استربأت املرأة: بل، يقالكما ذهب إليه الشاطبيومعىن االسترباء يف النسب، طلب براءة املرأة من احل

ترك السيد جاريته مدة مقدرة شرعاً يستدل هبا على براءة الرمحويكون : وعرفه ابن عرفة مبا توضيحه. من احلبل
تارة حبيضها، إذ احليض دليل على براءة الرحم، وقد يكون بانتظارها مدة من الزمن توجب االطمئنان بعدم احلمل، 

  ".٣/١٦٧"انظر املوسوعة الفقهية . ع احلمل الذي علق هبا، حيا أو ميتاً، تام اخللقة أو غري تاموقد يكون بوض

تعتد حرة وإن كتابية خبلوة بالغ غري جمبوب أمكن شغلها منه إن نفياهوأما مقطوع األنثيني قائم الذكر فيجب : بقوله
دت هذه القيود فال بد من العدة سواء على زوجته العدة على املعتمد كما قاله بعض شراح خليل، وإذا وج

أما عدة الزوجة " و"طلقها زوجها املسلم أو أراد مسلم أن يتزوجها" مسلمة أو كتابية"تلك احلرة املطلقة " كانت"
بفتح القاف أي " قرءان"كمبعضة وأوىل املكاتبة وأم الولد واملدبرة فهي " من فيها بقية رق"كل " األمة و"املطلقة 

بأول احليضة الثانية إن طلقت يف طهر، أو الثالثة إن طلقت يف حيض، وإمنا اعتدت بقرأين مع أن  طهران، فتحل
أي احلرة واألمة القن، ومن فيها بقية رق " كان الزوج يف مجيعهن"الرقيق على النصف؛ ألن القرء ال يتبعض وسواء 

ق بالزوج، والفرق واضح؛ ألن العدة من املرأة ملا تقرر من أن العربة يف العدة باملرأة، ويف الطال" حرا أو عبدا"
هي "معناه عند مالك والشافعي وأمحد ومجع من الصحابة " واألقراء: " مث فسر األقراء بقوله. والطالق من الزوج

خالفا ملن أراد هبا احليض، وكان األنسب بلفظ األقراء الدماء؛ ألن الذي بني " بني الدمني"حتصل " األطهار اليت
قرء واحد، وظاهر كالم املصنف أنه ال بد من األقراء، ولو كانت عادهتا احليض يف كل سنة مرة أو تأخر الدمني 

حيضها لرضاع أو مرض أو استحاضة وهو كذلك، حيث كانت متيز دم االستحاضة من غريه، وإال كانت مرتابة، 
يه إشكال ال يتوجه على من فسرها بالدماء ما ذكره من أن األقراء هي األطهار يلزم عل". تنبيه"وسيأيت الكالم عليها

وهو أبو حنيفة، وبيان اإلشكال أنه يلزم عليها حلها قبل الثالثة أقراء إذا كان طالقها يف آخر طهر؛ ألهنا حتل بأول 
 -تعاىل-احليضة الثالثة، واملنقضي طهران وبعض طهر، وأجيب عن هذا اإلشكال بأن اجلمع قد أطلق يف كالمه 

مع أنه يف شهرين وعشر ليال، أو أن بعض الطهر منزل ] ١٩٧: البقرة[} الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت{: دةعلى معظم امل
واعتدت بطهر الطالق وإن حلظةملا فرغ من عدة ذات احليض شرع يف عدة غريها : منزلة طهر كاملقال خليل

" قد يئست من احمليض"كانت كبرية لكن " أو"لصغر ولكن مطيقة للوطء " ممن مل حتض"املطلقة " فإن كانت: "فقال
َواللَّاِئي {: على املشهور لقوله تعاىل" األمة"مثلها " احلرة، و"حق " يف"عدهتا " فثالثة أشهر"بأن جاوزت السبعني 



أي عدهتن كذلك ] ٤: الطالق[} ِحْضَنَيِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نَِساِئكُمْ إِِن اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَْشُهرٍ وَاللَّاِئي لَْم َي
  فإنه شامل للحرة واألمة، وأيضا احلمل ال يظهر يف أقل من ثالثة أشهر وتعترب

الشهور باألهلة، وإذا طلقت يف أثناء شهر عملت من الثاين والثالث على األهلة وكملت املنكسر ثالثني يوما من 
الق إن طلقت بعد فجره، وقيدنا الصغري باملطلقة؛ ألن غريها ال الرابع، ولو كان املنكسر ناقصا، وال حتسب يوم الط

زوجة الصيب ال عدة عليها ولو كبرية وهو مطيق، واملطيقة اليت مل حتض عليها العدة حيث : عدة طالق عليهافإن قيل
قطع بعدم محلها أن الصيب ال ماء له قطعا فعدم احلمل من وطئه حمقق، وأما املطيقة فال ي: فاجلواب. كان زوجها بالغا

إمنا تعتد الصغرية بشرطها باألشهر حيث مل تر " تنبيه"الختالف أحوال البنات باختالف األزمنة واملأكل واملشرب
احليض يف آخرها وإال انتقلت لألقراء، واآليسة إذا رأت احليض يف أثناء أشهرها ينظرها النساءومما تستوي فيه احلرة 

املستحاضة أيضا " احلرة املستحاضة أو األمة"الزوجة " وعدة: "ر إليها أيضا بقولهواألمة أيضا عدة املستحاضة وأشا
بشرط عدم التمييز، ومثلهما يف االعتداد " يف الطالق سنة"يسترسل عليها الدم زيادة على أيام احليض املعتاد هلما 
و مرضت تربصت تسعة أشهر وإن مل متيز أو تأخر بال سبب أ: بسنة من تأخر حيضها بغري سبب أو ملرضقال خليل

مث اعتدت بثالثة، فعلم من كالم خليل أن كل السنة ليس بعدة بل تسعة استرباء وثالثة أشهر عدة، وإن كان 
املصنف أطلق على كل السنة عدة، وأما املستحاضة إذا ميزت فإهنا تعتد باألقراء ال باألشهر؛ ألن الدم املميز بعد 

ميز بعد طهر مت حيضا كما قدمناهومما تشترك فيه احلرة واألمة أيضا وضع احلمل، وامل: طهر تام يعد حيضاقال خليل
كله حيث كان الحقا أو يصح استلحاقه، " وعدة احلامل من وفاة أو طالق وضع محلها: "وإليه اإلشارة بقوله

الدليل على ذلك و" أو كتابية"مسلمة " حرة أو أمة"تلك املعتدة " كانت"وسواء كان كامال أو دما جمتمعا سواء 
َوالَِّذينَ {: وهذه خمصصة لعموم قوله تعاىل] ٤: الطالق[} َوأُوالُت الْأَْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ{: قوله تعاىل

: وقوله تعاىل أيضا] ٢٣٤: رةالبق[} ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَزْوَاجاً َيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشْراً
، وإمنا خصصت آية احلوامل هاتني اآليتني؛ ألن ] ٢٢٨: البقرة[} وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{

  القصد من العدة االستدالل على براءة الرحم، ووضع احلمل أقوى يف الداللة من

فعل أو يصح استلحاقه؛ ليدخل محل املالعنة لالحتراز عما لو كان الزوج صبيا الزمان واحليض، وقولنا الالحق بال
أو جمبوبا فال تنقضي عدة زوجته بوضع محلها ال من موت وال طالق، بل ال بد من ثالثة أقراء يف الطالق تعد نفسها 

وعشر يف احلرة، أو الشهرين حيضة، وعليها يف الوفاء أقصى األجلني، وهو املتأخر من الوضع، أو متام األربعة أشهر 
واخلمس ليال يف الزوجة األمة، وقولنا كله االحتراز عما لو كان يف بطنها ولدان فال حتل إال بوضعهما، فلو نزل 
بعض الواحد وبقي بعضه ولو الثلث فال تنقضي عدهتا، واستظهر بعض الشيوخ لو مات احلمل بعد خروج بعضه 

لو تقطع احلمل وتأخر ذلك أن عدهتا تنقضي، وهو خمالف لتوكيد خليل وبقي يف بطنها حنو عضو منفصل كما 
نعم ظهر لنا حكم آخر، وهو انقضاء العدة . بكله؛ ألنه ال فرق بني البعض الباقي املتصل أو املنفصل وحرر املسألة

َوأُوالُت {: ىلبتمام وضع احلمل ولو من غري نوع األم واألب، كأن تضع حيوانا هبيما، ورمبا يصدق عليه قوله تعا
: وحرر املسألةوملا كان موجب عدة املطلقة الدخول هبا قال] ٤: الطالق[} الْأَْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ

إال أن تقر الزوجة به أو " ال عدة عليها"أو دخل ولكن مل ميكن وطؤها " هبا"مطلقها البالغ " واملطلقة اليت مل يدخل"
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَْحُتُم الُْمْؤِمَناتِ ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن {: ومل ينفعه فتجب عليها العدة لقوله تعاىليظهر هبا محل، 

دة شرعت وال مفهوم للمؤمنات، وألن الع] ٤٩: األحزاب[} قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها



لرباءة الرحم، ولذلك ال عدة على زوجة الصغري، وال على من مل تطق الوطء، وإمنا وجبت يف الوفاة من غري اعتبار 
وعدة احلرة : "بلوغ زوج أو إطاقة زوجة؛ ألن فيها ضربا من التعبدمث شرع يف عدة املتوىف عنها غري احلامل بقوله

الزوجة " كانت"برفع أربعة وعشر خرب عدة الواقعة مبتدأ سواء " عشرأربعة أشهر و"لزوجها ولو عبدا " من الوفاة
دخل هبا أو مل يدخل مسلمة "ولو كانت الصغرية غري مطيقة أو الكبرية ال يولد ملثلها وسواء " صغرية أو كبرية"

النكاح  حيث كان زوج الكتابية مسلما كان الزوج يولد ملثله، أو ال كصيب أو جمبوب حيث كان" كانت أو كتابية
وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزوَاجاً َيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ {: -تعاىل-صحيحا أو فاسدا خمتلفا فيه قال 

دة ومل يفرق بني صغرية وكبرية، وأما لو كان النكاح متفقا على فساده كخامسة أو معت] ٢٣٤: البقرة[} َوَعْشراً
فال عدة عليها، إال إن كان الزوج البالغ قد دخل هبا وهي مطيقة فتعتد كاملطلقة، وكذمية حتت ذمي ميوت عنها 

  .ويريد مسلم أن يتزوجها فعليها االسترباء بثالث حيض إن كانت حرة حتيض، أو حبيضة إن كانت أمة

عنها حامال واحلال أن زوجها قد مات عنها  أي، وإن تكن املتوىف: قال شراحه. وإال فكاملطلقة إن فسد: قال خليل
ونكاحها جممع على فساده فحكمها حكم املطلقة، فعدهتا ثالثة أقراء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة وهذا إن 

كانت مدخوال هبا، وإال فال عدة عليها، وإن كانت صغرية مطيقة للوطء أو آيسة استربئت بثالثة أشهر، وقول 
ت ذمي تشبيه يف حكم املطلقة، واحترز بتحت ذمي عما لو كانت حتت مسلم، ومات فإهنا جترب كالذمية حت: خليل

على أربعة أشهر وعشر ولو مل يدخل هبا حيث كانت حرة، وعلى الشهرين ومخس ليال بأيامها إن كانت 
عة أشهر وعشر، سواء ظاهر كالم املصنف أن املتوىف عنها حتل لألزواج مبجرد انقضاء األرب: األول" تنبيهان"رقيقة

إن متت قبل : كانت تنقضي قبل زمن حيضتها أو ال وليس كذلك بل ال حتل إال إن متت قبل زمن حيضتهاقال خليل
ال ريبة هبا، وإال انتظرهتا أي، وإن كانت األربعة أشهر وعشر ال تتم قبل زمن : زمن حيضتها، وقال النسائي

وتأخرت حيضتها إما لغري سبب أو استحاضة ومل متيز، أو كانت  حيضتها بأن كانت عادهتا احليض يف كل شهرين
تتم األربعة أشهر وعشر قبل جميء زمن حيضتها ولكن قالت النساء هبا ريبة من جس بطن انتظرت احليضة؛ ألن 
تأخر احليضة عن عادهتا، وكذا قول النساء يوجب الشك يف براءة رمحها، فال بد من احليضة أو متام تسعة أشهر، 

بعد ذلك إن زالت الريبة أو مل تزل حلت، وإن زادت بعد التسعة أشهر انتظرت أقصى األمد، إال أن تزول الريبة و
قبل األقصى، وإال حلت، واألقصى قيل أربع وقيل مخس سنني، فهذا كله يف املدخول هبا ذات احليض، وأما غريها 

ا، ومثلها املأمونة احلمل إما لصغرها أو يأسها أو كون فتحل بتمام األربعة أشهر وعشر، واحلاصل أن غري املدخول هب
الزوج ال يولد له حتل مبجرد فراغ األربعة أشهر وعشر، وكذا غري مأمونة احلمل ولكن تتم األربعة أشهر وعشر 

قبل جميء زمن حيضتها، أو ال تتم قبل زمن حيضها ولكن أتاها احليض فيها أو تأخر لرضاع، وأما إن تأخر ملرض أو 
غري علة أو استحيضت، ومل متيز فال بد من احليضة أو متام تسعة أشهر وحتل، إال أن تظهر ريبة بعد التسعة فتمكث ل

أقصى األجلني كما قدمنا، وما ذكرناه من أن تأخر احليض ملرض كالتأخر لغري سبب يف انتظار احليض هو قول ابن 
ه ابن بشري االتفاق أنه كالتأخري للرضاع فتحل بتمام القاسم وروايته عن مالك، وأما على قول غريه، وحكى علي

  .األربعة أشهر وعشر حيث قالت النساء ال ريبة هبا

إمنا ترك التاء من عشر حيث قال أربعة أشهر وعشر؛ إما ألن املراد عشر مدد كل مدة وليلة، واملدة مؤنثة : الثاين
تغليبا لليايل على األيام لسبقها عليها، فلو زوجت بعد والتاء تترك من املعدود املؤنث من الثالث إىل العشرة أو 

عشر ليال وقبل مضي اليوم العاشر فسخ على هذين القولني، وإليه ذهب مالك والشافعي، وإمنا جعلت العدة أربعة 



أشهر وعشرا؛ ألن األربعة يتحرك فيها احلمل، وزيدت العشر الحتمال نقص الشهور أو تأخر احلركة، والقول بأن 
يث العشر؛ ألن املراد الليلي فقط، وعليه فيصح العقد بعد األربعة أشهر وعشر ليال قبل مضي اليوم العاشر تأن

األمة "حق الزوجة " يف"قدر زمن عدة الوفاة " و: "ضعيف، وإن ذهب إليه بعض الشيوخثم ذكر حمترز احلرة بقوله
ها حيث كانت غري مدخول هبا أو صغرية أو مع أيام" شهران ومخس ليال"كمبعضة وأم ولد " ومن فيها بقية رق

آيسة أو ذات زوج جمبوب أو صغري، أو رأت احليض يف داخلها، أو تأخر لرضاع أو مرض على قول ابن بشري، 
ومن وافقه، وإال مكثت ثالثة أشهر وحتل إال أن ترتاب فتمكث متام تسعة أشهر وحتل، إال تزيد الريبة فتمكث 

مكثها ثالثة أشهر عند عدم احليض من املدخول هبا، وإن متت قبل زمن حيضتها،  أقصى أمد احلمل، وإمنا وجب
وتنصفت بالرق، وإن مل حتض : خبالف احلرة لقصر مدة عدة األمة فال يظهر احلمل فيها قاله بعض الشيوخقال خليل

داخلها متكث ثالثة  فثالثة أشهر إال أن ترتاب فتسعة، ومقتضى كالم خليل أن ذات احليض املدخول هبا إن مل حتض
أشهر، سواء متت قبل زمن حيضتها أم ال، ولو تأخر لرضاع أو مرض فراجعه، وملا كان حل املعتدة بانقضاء زمن 

، " بتأخريه عن وقته"سواء كانت حرة أو أمة " ما مل ترتب الكبرية ذات احليض: "عدهتا مشروطا بعدم ريبتها قال
ضة أو بتمام مضي التسعة أشهر، هذا حكم املرتابة بتأخر احليض، وفرض إما حبي" فتقعد حىت تذهب الريبة"وإال 

املسألة أهنا مدخول هبا وتأخرت حيضتها عن عادهتا وزوجها يولد له، وأما لو كانت ريبتها جبس بطن فإهنا متكث 
كم األمة ذات أقصى أمد احلمل أربع أو مخس سنني، وقد ذكرنا أن ذات الريبة تستوي فيها احلرة واألمةوملا قدم ح

احلال أن " اليت ال حتيض لصغر أو كرب و"الزوجة األمة ولو بشائبة " وأما: "احليض شرع يف حكم غريها بقوله
من وفاة زوجها على أحد أقوال، " ثالثة أشهر"مضي " تنكح يف الوفاة إال بعد"حيل أن " قد بىن هبا فال"الزوج كان 

مخس ليال بأيامها كما قدمنا، وأن اليت يتوقف حلها على الثالثة وهو ضعيف، واملذهب أهنا حتل مبضي شهرين و
  أشهر

: إمنا هي اليت دخل هبا الزوج الذي يولد له، وهي ممن حتيض، ومل تر احليض يف الشهرين ومخس ليالقال خليل
يها أو وتنصفت بالرق، وإن مل حتض فثالثة أشهر إال أن ترتاب فتسعة، وأما إن مل حتض لصغر أو يأس أو حاضت ف

كان زوجها صغريا أو جمبوبا فإهنا حتل مبجرد انقضاء الشهرين ومخس ليال بأيامها، فما ذكره املصنف ضعيف كما 
لغة االمتناع من حددت الرجل من كذا " واإلحداد: "نبه عليه شراح خليلثم شرع يف الكالم على توابع العدة بقوله

ومنه احلدود؛ ألهنا متنع اجلاين من العود ملثل ما فعل مما يوجب احلد، إذا منعته منه وأحدت املرأة امتنعت من الزينة، 
املرأة " أن ال تقرب: "هو ترك ما هو زينة ولو مع غريه، وفسره املصنف بقوله: وأما يف االصطالح فقال ابن عرفة

ية، ومفقودا زوجها وتركت املتوىف عنها فقط، وإن صغرت ولو كتاب: قال خليل" املعتدة من الوفاة شيئا من الزينة"
التزين باملصبوغ، ولو أدكن إن وجدت غريه إال األسود، والدليل على وجوب اإلحداد على املعتدة من الوفاة ما 

ال حتد امرأة على ميت فوق ثالث إال على : "يف الصحيحني وغريمها عن أم عطية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ا مصبوغا إال ثوب عصب وال تكتحل وال متس طيبا إال إذا طهرت نبذة من زوج أربعة أشهر وعشرا، وال تلبس ثوب

العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذة بضم النون القطعة والشيء اليسري، : قيل. ١" قسط أو أظفار
اهيته، والقسط بضم القاف، واألظفار نوعان من البخور رخص فيه يف الطهر من احليض لتطهري احملل، وإزالة كر

وهلذا احلديث قصر مالك اإلحداد على عدة الوفاة، وحكمة مشروعيته اإلبعاد عما تراد املرأة له صونا لألنساب، 
من حنو إزالة لشعثقال يف " حبلي أو كحل أو غريه"وإن ارتابت فعليها اإلحداد حىت تنقضي الريبة، وصلة الزينة 

ومتسحه هنارا ملا يف املوطإ أنه صلى اهللا عليه وسلم قال المرأة  وال تكتحل إال من ضرورة فتستعمله ليال: املدونة



وعينها بضم النون فاعل اشتكت؛ ألنه فعل  ٢" اكتحلي بكحل اجلالء بالليل وامسحيه هنارا: "معتدة اشتكت عينها
  الزم مبعىن مرضت عينها، واحللي حيتمل أنه مفرد فيكون

  ـــــــ
، والنسائي، "٩٣٨"وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة، حديث : ابأخرجه مسلم، كتاب الطالق، ب: صحيح ١

، "٧/٤٤٠"، والبيهقي يف الكربى "١٢٤٩"، حديث "٢/٥٩٨"أخرجه مالك يف املوطأ  ٢"٣٥٣٤"حديث 
  ".١٥٣١٣"حديث 

بفتح احلاء وسكون الالم مع ختفيف الياء، وحيتمل أنه مجع فيكون بضم احلاء وكسر الالم وشد الياء مجع حلي وهو 
علم مما قررنا أن معىن ال تقرب الزينة " تنبيه"ل ما تتحلى به املرأة من قرط وسوار وخامت ذهب أو فضة أو غريمهاك

" و. "على جهة الوجوب، فإن استعملت شيئا من الزينة زمن عدهتا عصت ووجب عليها التوبة، وإن اكتفت بعدهتا
" األسود"املصبوغة بنوع " الصباغ كله إال"من أنواع  لبس سائر الثياب املصبوغة بأي نوع" جتتنب"جيب عليها أن 

" جتتنب الطيب كله"كذا جيب عليها أن " و. "فإهنا ال جتتنبه، وإن وجدت غريه إال أن يكون زينة هلا لشدة بياضها
دة، املذكر وهو ما يظهر لونه وخيفى أثره كالورد واليامسني، ومؤنثه وهو ما خيفى لونه وتظهر رائحته كاملسك والزب

وعرب بتجتنب إشارة للتعميم فال تتطيب به وال تتجر به، وإن احتاجت إىل ذلك يف متعشها، اللهم إال أن تضطر إىل 
ذلك حبيث ختشى على نفسها الضياع بترك ذلك، وإال انبغى اجلواز على ما يظهر؛ ألن الضرورات تبيح احملظورات 

فال متتشط حبناء أو كتم بفتح الكاف والتاء : قال خليل" اءال ختتضب حبن"كذا جيب عليها أن " و. "وحرر املسألة
ال تقرب دهنا مطيبا وال متتشط "كذا جيب عليها أن " و. "وهو شيء أسود يصبغ به الشعر يذهب محرته وال يسوده

تعماله، خبالف حنو الزيت والسدر وغريمها مما ال تبقى له رائحة فيجوز هلا اس" يف رأسها"أي تبقى رائحته " مبا ختتمر
واحلرة الصغرية "املتوىف عنها زوجها " على األمة"جيب " و: "وملا كان اإلحداد متحتما على كل متوىف عنها قال

لكن املخاطب بذلك بالنسبة للصغرية الويل فيجب عليه أن جينبها كل ما يزين زمن " والكبرية اإلحداد
اد عليها وعدمه، واملذهب الوجوب، واقتصر عليه خليل يف وجوب اإلحد" الكتابية"املتوىف عنها " واختلف يف"عدهتا

وتركت املتوىف عنها فقط، وإن صغرت ولو كتابية، ومفقودا زوجها التزين، وعموم احلديث ال تلبس : حيث قال
: املتوىف عنها املعصفر، وملا كان اإلحداد مشروعا خوف اختالط األنساب، خص باملتوىف عنها دون املطلقة ولذا قال

ولو كان الطالق بائنا؛ ألهنا لو ظهر هبا محل ألمكن الزوج أن ينفيه إن مل " حداد"زمن عدهتا " على املطلقة وليس"
" املسلم يف الوفاة والطالق"زوجها " احلرة الكتابية على العدة من"الزوجة " وجترب. "يكن منه خبالف املتوىف عنها

ثة أقراء أو أشهر إن كانت صغرية تطيق الوطء أو كبرية ال فتتربص يف الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ويف الطالق ثال
  حتيض، ومفهوم املسلم أنه لو كان

زوجها كافرا ال يكون حكمها كذلك، واحلكم أهنا إن أراد مسلم أن يتزوجها ال بد هلا من ثالثة أقراء ولو يف الوفاة 
 يكن دخل هبا فال عدة عليها، وملا كانت حيث كانت مدخوال هبا، أو ثالثة أشهر إن كانت صغرية أو كبرية، وإن مل

العدة خمتصة بالزوجةشرع يف الكالم على األمة املوطوءة بامللك ميوت عنها سيدها أو يعتقها ببيان ما جيب عليها 
؛ ألهنا يف حقها " من وفاة سيدها حيضة"وهي احلرة محلها من وطء مالكها عليه جربا " وعدة أم الولد: "بقوله

احلرة، اللهم إال أن تكون حامال فعدهتا وضع محلها؛ ألن وضع احلمل حيصل به االسترباء وتنقضي به كالعدة يف حق 
قبل موته، وأراد الغري أن يتزوجها، وال مفهوم " إن أعتقها"تعتد حبيضة " كذلك. "العدة ولو عدة حرة ولو من وفاة



حبيضة، وإمنا خص أم الولد؛ ألن فيها شائبة حرية، ألم الولد بل كل أمة أعتقها سيدها ال تتزوج إال بعد استربائها 
فرمبا يتوهم أن احليضة غري كافية فيها، وإمنا وجب عليها تلك احليضة يف املوت أو عند عتقها خشية أن يكون قد 

وظاهر كالم املصنف . وطئها سيدها، ولذلك لو كانت متزوجة بالغري عند موت سيدها مل جتب عليها تلك احليضة
وإن استربئت أو انقضت عدهتا استأنفت أم : يضة بعد موت سيدها ولو كان استربأها قبل موهتقال خليلوجوب احل

الولد فقط؛ ألهنا كاحلرة تطهر من احليض مث ميوت الزوج قبل وطئها فإهنا تستأنف العدة، وأما غري أم الولد 
تقها فال حتتاج إىل حيضة بل حتل مكاهنا، يستربئها سيدها حبيضة أو تنقضي عدهتا من مطلقها ففيها تفصيل، فإن أع
ومبوت سيد، وإن استربئت أو انقضت : وأما غري أم الولد يستربئها سيدها الوارث استرباؤها حبيضة لقول خليل

عدهتا، فاحلاصل أن األمة تستأنف حيضة بعد موت سيدها، ولو استربئت أو انقضت عدهتا أم ولد أو غريها، وأما 
رباء أو انقضت عدهتا فتستأنف إن كانت أم ولد ال إن كانت غريها، هذا ملخص كالم لو أعتقت بعد االست

خليلوالفرق بني أم الولد وغريها شبه أم الولد باحلرة، واحلرة تستأنف عدة مبوت الزوج ولو صبيا أو غري مدخول 
: األول" تنبيهان"سيدها عدهتا من" عن احليض فثالثة أشهر"أم الولد قبل موت سيدها أو صغرت " فإن قعدت. "هبا

ما ذكره املصنف من إطالق العدة على احليضة من أم الولد بعد سيدها فيه جتوز، إذ هو استرباء حقيقة؛ ألن العدة 
عرفها ابن عرفة بأهنا مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طالقه، فهي خمتصة بالزوجة ولو أمة، وأيضا العدة 

  يض، وميكن اجلواب عن املصنف بأنه إمنا جتوز بإطالق العدة على االسترباء تبعاعند مالك هي األطهار ال احل

سكت املصنف عن أم الولد اليت : وعدة أم الولد من وفاة سيدها أو عتقه إياها حيضةالثاين: للمدونة؛ ألنه قال فيها
السيد والزوج ومل يعلم  إن مات: مات سيدها وزوجها، ومل يعلم السابق منهما، وفيه تفصيل بينه خليل بقوله

السابق فإن كان بني موتيهما أكثر من عدة األمة أو جهل فعدة حرة، وما تستربأ به األمة ويف األقل عدة حرة، وهل 
قدرها كأقل أو أكثر قوالنثم شرع يتكلم على االسترباء وهو أحد األبواب اليت ترجم هلا وهو لغة االستقصاء 

ض، وشرعا الكشف عن حال األرحام عند انتقال األمالك مراعاة حلفظ والبحث والكشف على األمر الغام
أال ال توطأ : "األنساب وهو واجب كوجوب العدة يف الزوجات خلرب سبايا أوطاس وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم

ا، وكانت ملن مل تتيقن براءة رمحه" واسترباء األمة يف انتقال امللك: "فقال١" حامل حىت تضع، وال حائل حىت حتيض
" انتقل امللك ببيع"واحدة حيث كانت حتيض سواء " حيضة"حتل له مستقبال، ومل تكن زوجة له قبل حصول ملكها 

كإرث " أو غري ذلك"هلا من أرض احلرب " بسيب"انتقل ملكها له " أو"أو وصية " هبة"بقبول من " أو"من الغري له 
جيب االسترباء حبصول : رما هلا عليه، وإىل هذا أشار خليل بقولهممن مل يكن استمتع هبا أو مل يكن استمتاعه هبا حم

: امللك إن مل توقن الرباءة ومل يكن وطؤها مباحا ومل حترم يف املستقبل، فلو تأخرت حيضتها فأشار إليه خليل بقوله
ء فإن وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت، ومل متيز فثالثة أشهر كالصغرية واليائسة، ونظر النسا

ارتابت فتسعة أي متكث متام تسعة أشهر، فإن مل تزد الريبة أو ذهبت حلت، وإن زادت تربصت أقصى أمد احلمل، 
" قد حاضت عنده"برهن أو وديعة، واحلال أهنا " يف حيازته"أي األمة " ومن هي: "مث ذكر حمترز ما قدمناه بقوله

لتيقنه " فال استرباء عليه"أو ملكها بوجه من وجوه امللك " امث إنه اشتراه"وعلم بذلك خبرب من يثق به ولو امرأة 
خروجا ميكن وطؤها فيه أو يلج سيدها عليها، وإال وجب عليه استرباؤها لسوء " إن مل تكن خترج"براءة رمحها 

بيعها أو أي إذا أراد سيدها أن ي" واسترباء الصغرية يف البيع: "الظنثم شرع يف بيان ما تستربأ به من ال حتيض بقوله
  "إن كانت توطأ بثالثة أشهر"استحدث ملكها ببيع أو غريه من وجوه امللك 

  ـــــــ



، والترمذي حديث "٢١٥٧"أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب، يف وطء السبايا، حديث : صحيح ١
  ".٧٤٧٩"صحيح اجلامع "، وصححه األلباين "١١٦١٤"، حديث "٣/٦٢"، وأمحد يف مسنده "١٥٦٤"

كذلك استرباء " و"عها أو قبل وطئها؛ ألن احلمل ال يظهر يف أقل من ثالثة أشهر وهي مل يقطع بعدم محلهاقبل بي
وكذا املستحاضة اليت مل متيز كما قدمنا، وأما اليت متيز فتستربأ حبيضة كغري " اليائسة من احمليض ثالثة أشهر"األمة 

" فال استرباء فيها"لصغرها كبنت مخس سنني " ال توطأ واليت: "املستحاضة، مث ذكر مفهوم إن كانت توطأ بقوله
وال استرباء إن تطق : على مالكها عند إرادة بيعها، وال على مشتريها عند اشترائها، للعلم برباءة رمحهاقال خليل

الوطء أو حاضت حتت يده كمودعة، ومبيعة باخليار ومل خترج ومل يلج عليها سيدها أو أعتق وتزوج أو اشترى 
وإن : واعلم أن املطية للوطء جيب استرباؤها ولو كانت وخشة وال حتمل عادةقال خليل. ه، وإن بعد البناءزوجت

صغرية أطاقت الوطء أو كبرية ال حتمالن عادة أو وخشا أو بكرا أو رجعت من غصب أو سيب أو غنيمة، أو 
ومن ابتاع حامال من : "أ به احلامل فقالاشتريت وهي متزوجة، وطلقها زوجها قبل بنائه هبامث شرع يف بيان ما تسترب

من أنواع " وال يتلذذ منها بشيء"بوطء " فال يقرهبا"كإرث أو صدقة " أو ملكها بغري البيع"كزوج أو زان " غريه
وبالوضع كالعدة، وحرم يف زمنه االستمتاع، فإذا وضعت محلها حرم : محلهاقال خليل" حىت تضع"االستمتاع 

ن دم النفاس، خبالف املقدمات؛ ألن كل ذات حرم وطؤها حيرم االستمتاع هبا بسائر وطؤها فقط حىت خترج م
وجوه االستمتاع، إال احلائض والنفساء فإمنا حيرم وطؤمها، واالستمتاع هبما مبا بني السرة والركبة ال بأعالها لقوله 

واملغتصبة وهي حامل من زوجها أو من وإال املزين هبا " احلائض تشد إزارها وشأنه بأعالها: "عليه الصالة والسالم
وقدر عدة : سيدها فال حيرم على زوجها وال سيدها االستمتاع هبا ولو وطئافيفيد قول خليل بعد بيان عدة احلرة

والدليل على حرمة ما ذكر . األمة من زوجها ووجب إن وطئت بزىن أو غصب قدرها بغري احلامل فراجع شراحه
ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر : "امل من غري سيدها قوله صلى اهللا عليه وسلممن االستمتاع باململوكة احل
يعين ال حيل له إتيان احلباىل من غريه، ومفهوم هذا أن زوجته أو أمته احلامل منه لو  ١" أن يسقي ماءه زرع غريه

ــــــ   زنت بغريه زمن محلها ال حيرم عليه وطؤها، وإمنا قيل يكرـه
، حديث "٤/١٠٨"، وأمحد "٢١٥٨"يف وطء السبايا، حديث : رجه أبو داود، كتاب النكاح، بابأخ: حسن ١
  ".٦٥٠٧صحيح اجلامع "، وحسنه األلباين "١٧٠٣١"

لكل مطلقة "واجبة " والسكىن: "مث شرع يتكلم على ما حتتاج إليه املعتدة زمن عدهتا من سكىن أو نفقة بقوله
أو رجعيا، سواء كان املسكن له أو نقد كراءه أو ال؛ ألهنا حمبوسة بسببهقال سواء كان طالقا بائنا " مدخول هبا

وللمعتدة املطلقة أو احملبوسة بسببه يف حياته السكىن فتدخل احملبوسة بزناه، أو فسخ نكاحه الفاسد لقرابة أو : خليل
بسببه على مذهب املدونة،  رضاع أو صهارة أو لعان، ولو مل يطلع على الفساد أو حنوه إال بعد املوت من احلبس

خالفا لظاهر كالم خليل يف التقييد حبياته، والدليل على وجوب السكىن للمطلقة بعد الدخول من غري قيد قوله 
ومل يقيد بكون املسكن له خبالف املتوىف عنها، وأما ] ٦: الطالق[} أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُْتْم ِمْن ُوْجِدكُْم{: تعاىل
دخول هبا فال سكىن هلا؛ ألهنا ال عدة عليها، وكذلك املدخول هبا غري املطيقة كزوجة الصيب واجملبوب وحنومها غري امل

حيث كان الطالق رجعيا؛ ألن " إال اليت طلقت دون الثالث"للزوجة املطلقة " وال نفقة. "من كل ما ال عدة عليها
للحامل كانت مطلقة واحدة أو "إال " و. "واألكل معها الرجعية كالزوجة إال يف حترمي االستمتاع والدخول عليها

} هُنََّوإِنْ كُنَّ أُوالِت َحْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَر{: قال تعاىل" ثالثا



والزوجة حرة ال إن كانا رقيقني أو أحدمها فال  لكن يشترط يف لزوم نفقة احلامل كون الزوج حرا] ٦: الطالق[
نفقة هلا؛ ألهنا إن كانا رقيقني النفقة على السيد؛ ألن الولد رقيق له، وكذا إن كان الزوج عبدا وهي حرة ال نفقة 
ه؛ عليه؛ ألن املال للسيد، وإمنا تكون نفقة ولده من بيت املال، وكذا لو كانت الزوجة أمة والزوج حرا ال نفقة علي

ألن امللك للسيد فتجب عليه النفقة إال أن يعتقه فيلزم إياه رضاعه ونفقته، إال أن يعدم األب أو ميوت فعلى السيد؛ 
ألن من أعتق صغريا ليس له من ينفق عليه يلزم سيده نفقته حىت يقدر على الكسب؛ ألنه يتهم على إسقاط نفقته 

املطلقة طالقا بائنا أهنا حامل لتأخذ النفقة مل تصدق حىت يظهر إذا ادعت : األول" تنبيهان"بعتقه، قاله ابن رشد
وال نفقة بدعواها بل بظهور احلمل وحركته فتجب من أوله، ومثل ظهوره حبركته أو شهدت : حبركتهقال خليل

امرأتان حبملها على املشهور، فلو أنفق عليها مدة بعد ما ذكر من احلركة أو شهادة النساء مث ظهرت غري حامل 
لو طلق طالقا بائنا وهو غائب، وأنفقت الزوجة من ماله يف : لرجع عليها مبا أنفقه عليها سواء أنفق حبكم أم الالثاين

غيبته غري عاملة بطالقه، فقيل يرجع عليها، وقيل ال رجوع له؛ لتفريطه بعدم إعالمها بالطالق، وعليه العالمة خليل 
  فإنه

رم ما تسلفت، وكالم خليل مقيد مبا إذا مل خيربها من يثبت خبربه الطالق وهو وال يرجع مبا أنفقت املطلقة ويغ: قال
" إال يف"لبينونتها " وال نفقة للمختلعة: "عدالن، وإال رجع عليها، وملا كانت املطلقة بائنا ال نفقة هلا إال احلامل قال

فتسقط، كما تسقط لو خالعها على  الالحق به فيجب عليه نفقتها، إال أن يكون خالعها على إسقاطها" احلمل"زمن 
ال "كذا " و"وجاز شرطه نفقة ولدها مدة رضاعه فال نفقة للحمل: إسقاط أجرة رضاعها إياه بعد وضعه لقول خليل

؛ ألن نفقة احلامل شرطها كون احلمل الحقا بصاحب " وإن كانت حامال"النقطاع عصمتها بلعاهنا " نفقة للمالعنة
العن الولد الذي نفاه حد وحلق به، وترجع عليه املرأة بالنفقة قبل االستلحاق كان موسرا العدة، ولذا لو استلحق امل
وال نفقة حلمل مالعنة وأمة وال على عبد إال الرجعية، وملا كانت املعتدة يف الوفاة وارثة : يف تلك املدةقال خليل

ولو كانت حامال وكل " كل معتدة من وفاةنفقة ل"جتب " وال: "والوارث ال نفقة له يف التركة إال بعد قسمها قال
هلا السكىن إن كانت "إمنا جتب " و"من قلنا ال نفقة هلا فليس هلا كسوة لدخوهلا يف مفهوم النفقة وجودا وعدما 

وهي أحق من الورثة والغرماء بذلكقال " قد نقد كراءها"كانت مستأجرة واحلال أنه " للميت أو"مملوكة " الدار
ال : نها إن دخل هبا والسكن له أو نقد كراءه، وأما لو مل يكن املسكن له وال نقد كراءه فقيلوللمتوىف ع: خليل

هلا السكىن إن كان الكراء وجيبة، فاخلالف يف الوجيبة، والراجح القول باإلطالقوأما غري : سكىن هلا مطلقا، وقيل
ا معه وضمها إليه فلها السكىن، وإن صغرية املدخول هبا ميوت عنها زوجها فال سكىن هلا إال أن يكون الزوج أسكنه

ال جيامع مثلها، وأما إن كان زوجها إمنا أسكنها؛ ليحفظها عما يكره فال سكىن هلا حيث كانت غري مطيقة للوطء، 
واحلاصل أن املدخول هبا هلا السكىن بشرطه من غري قيد، وأما غريها فال سكىن هلا إال أن يكون سكنها معه يف 

الزوجية مطلقا، أو أسكنها؛ ليحفظها عما يكره حيث كانت مطيقة، وإال فال، هذا ملخص كالم حياته؛ ألجل 
: خليل مع التحقيق فراجعهوملا قدم أن للمعتدة السكىن زمن عدهتا إما مطلقا أو بشرط بني حملها وصفة إقامتها بقوله

عدهتا، بل لو نقلها منه قبل املوت أو الطالق الذي كانت فيه قبل " من بيتها"املعتدة " خترج"جيوز أي حيرم أن " وال"
واهتم على النقل لوجب عليها الرجوع، أو كانت بغريه قبل املوت أو الطالق، وإن بشرط يف إجارة رضاع أو 

  خدمة، وتفسخ اإلجارة إن مل يرض أهل الطفل



انت بغريه، وإن لشرط وسكنت على ما كانت تسكن ورجعت له إن نقلها واهتم أو ك: بإرضاعه يف حملهاقال خليل
يف إجارة رضاع وانفسخت، كما جيب عليها أن ترجع إن خرجت حلج الصرورة وبلغها موت الزوج أو طالقها إن 
كانت قريبة على مسرية يومني أو ثالثة ووجدت ثقة ترجع معه حيث كانت تدرك شيئا من العدة بعد رجوعها، ال 

عت، وأما يف حج التطوع أو غريه من القرب كاخلروج لرباط أو إن كانت قريبة الوضع حبيث ال تدرك شيئا إن رج
زيارة صاحل فترجع، ولو وصلت بل ولو بعد إقامتها حنو ستة أشهروأما لو خرجت لالنتقال فبلغها املوت أو الطالق 

ما يف أثناء الطريق فلها اخليار يف االعتداد بأي حمل شاءت، ومعىن قول املصنف ال خترج أي خروج انتقال، وأ
اخلروج لقضاء حوائجها فيجوز هلا لكن يف األوقات املأمونة، وذلك خيتلف باختالف البالد واألزمنة، ففي األمصار 
يف وسط النهار ويف غريها يف طريف النهار، ولكن ال تبيت إال يف مسكنها، كما إذا كانت تتكسب من شيء خارج 

ضرورة وجب على اإلمام أن يردها قهرا عليها ولو باألدب،  عن حملها كالقابلة واملاشطة، فلو خرجت لالنتقال لغري
: لقوله تعاىل يف املطلقة" حىت تتم العدة"فيجب أن متكث " طالق أو وفاة"عدة " يف"وال فرق يف ذلك بني كون املرأة 

ريعة ملا أخربته بوفاة ، وقوله عليه الصالة والسالم يف عدة الوفاة للف]١: الطالق[} وال ُتخْرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ{
إال أن خيرجها رب "اللهم " امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله: "زوجها وأرادت أن تذهب إىل حمل أهلها

مل "احلال أن رب الدار " و. "الساكنة هبا قبل انقضاء مدة العارية احملدودة بالشرط أو العادة أو مدة اإلجارة" الدار
وال يلزمها وال زوجها اإلقامة " فلتخرج"يكون كراء هلا بل طلب أزيد من كراء مثلها أن " يقبل من الكراء ما يشبه

بدفع أكثر من كراء مثلها، كما جيوز هلا اخلروج لعذر ال ميكنها اإلقامة معه، كخوف سقوط احملل أو اللصوص أو 
ه، وإن أشكل أقرع بينهم ضرر اجلريان وال حاكم بالبلد، وإال رفعت له، فمن تبني ضرره زجره احلاكم عن صاحب

أشعر قول : األول" تنبيهان"خيرج غري املعتدة: فيمن خيرج، هكذا قال خليل، وقال ابن عرفة خمالفا ألهل املذهب
إال أن خيرجها رب الدار، وما أحلق به من األعذار اليت ذكرناها، أنه لو كان على امليت دين وأرادت : املصنف

خراجها وهو كذلك وأوىل الورثة، وإمنا يبيعوهنا إن أرادوا ذلك مع البيان للمشتريقال الغرماء بيع الدار مل يكن هلم إ
  وللغرماء بيع الدار يف املتوىف عنها، ومثل الغرماء الورثة حيث يكون على: خليل

رب امليت دين بشرط استثناء مدة العدة، وإال ثبت للمشتري اخليار، فإن ارتابت فهي أحق، وللمشتري اخليار يف الص
وأما لو كانت العدة باألقراء أو باحلمل فإنه ال جيوز للزوج بيعها، خبالف الغرماء فإهنم جيوز بيعها يف عدة . والفسخ

قال : الوفاة كالوارثة بالنسبة للدين، وأما باألشهر فيجوز بيعها حىت للزوج لكن بشرط استثناء مدة العدةالثاين
إخراج املعتدة لطلب الزيادة مطلقا وليس كذلك، وإمنا له ذلك إذا  ظاهر كالم املصنف أن لرب الدار: األقفهسي

زاد غريه على األجرة األوىل الناقصة عن أجرة املثل وطالبها بدفع الزيادة فأبت، وأما لو رضيت بدفعها فال جيوز له 
ليه حىت تنقضي تقيم باملوضع الذي تنتقل إ"جيب عليها بعد خروجها لالنتقال عند حصول سببه أن " و. "إخراجها
مل يبني املصنف من يطالب بأجرة احملل : األول" تنبيهان"ولزمت الثاين والثالث: ؛ ألنه صار كاألولقال خليل" العدة

الثاين، وهو الزوج يف عدة الطالق؛ ألنه يلزمه السكىن مطلقا، فيلزمه إبدال املنهدم واملعار واملستأجر بعد انقضاء 
وأبدلت يف املنهدم واملعار واملستأجر املنقضي املدة، وأما يف عدة الوفاة فإمنا جتب : ليلاملدة، وإليه اإلشارة بقول خ

هلا السكىن إذا كان املسكن مملوكا له، أو نقد كراءه على الوجه السابق، وإذا اهندم سقط حقها من السكىن، 
كلم املصنف على امرأة حنو القاضي مل يت: وظاهر كالمهما ولو كان له موضع آخر ميلكه؛ ألن احلق فيه لغريهالثاين

واألمري من كل ساكن مبحل موقوف على صاحب هذا الوصف وميوت أو يطلق زوجته وينتصب غريه مكانه قبل 
وامرأة األمري وحنوه ال خيرجها القادم، وإن ارتابت، بل تستحق السكىن زمن : انقضاء العدة، وأشار إليه خليل بقوله



املطلق وتستمر ولو ألقصى أمد احلمل، وكذا امرأة من حبست عليه دار حياته وبعد العدة، ولو توىل غري امليت 
تصري حبسا على غريه وميوت أو يطلق األول وتنتقل لغريه، فال جيوز ملن انتقل احلبس له إخراجها، ولو ألقصى أمد 

للذرية معارضتها  احلمل كخمس سنني، وكذلك من حبس داره على ذريته بعد موته فلزوجته السكىن، وال جيوز
اقتصر خليل على . زمن العدةوأما زوجة حنو إمام املسجد أو خطيبه ميوت أو يطلقها ففي استحقاقها السكىن خالف

خبالف حبس مسجد بيده، ويفرق بينها وبني زوجة القاضي : القول بعدم استحقاقها السكىن زمن عدهتا حيث قال
  حنو األمري واألمري بأن دار اإلمارة لبيت املال، وزوجة

هلا حق يف بيت املال، ولو بالتبع لزوجها، خبالف خادم املسجد، وظاهره، ولو كان بيت املسجد موقوفا على 
خصوص من مات من حنو إمام، خالفا البن زرقون يف تقييده بالدار املوقوفة على املسجد، وأما املوقوفة على 

كىن كزوجة األمري من غري خالف، وارتضاه ابن عبد خصوص اإلمام أو املؤذن وميوت أو يطلق فيكون هلا الس
السالم وخالفه تلميذه ابن عرفة، وإطالق خليل أيضاوملا فرغ من الكالم على ما أراد من مسائل االسترباء وسكىن 

جيب " و: "املعتدة أو نفقتها، شرع يتكلم على من يلزمه إرضاع الصغري من الزوجني، ومن يستحق حضانته بقوله
أي أبيه ولو حكما؛ لتدخل املطلقة طالقا " يف العصمة"من غري أجرة ما دامت " ترضع ولدها"أن " رأةامل"على 

: رجعيا؛ ألهنا يف حكم غري املطلقة يف ذلك للزوم نفقتها، وغاية ذلك حىت يستغين عن الرضاع قال تعاىل
هذا أكثره، والصحيح ال حد ألقله، وجرى خالف ] ٢٣٣: قرةالب[} وَالْوَاِلَداُت ُيْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ حَْولَْينِ كَاِملَْينِ{

فيمن هو حقه، والصحيح أنه حق لألم لقوله صلى اهللا عليه وسلم للمرأة اليت طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ولدها 
وبعضهم صحح أنه من حقهما، ولذا ال جيوز فطام الولد إال بتراضيهما . ١" أنت أحق به منه ما مل تنكحي: "منها
ولده لعلو قدر أو " إال أن يكون مثلها ال يرضع: "لى ذلكوملا كان لزوم الرضاع لألم مقيدا بغري ذات القدر قالع

يف اآلية على مذهب اإلمام مالك رضي اهللا " الوالدات"مرض نزل هبا فال يلزمها فعالية القدر، مستثناة من عموم 
استثناء عالية القدر من عموم اآلية؛ ألصل من أصول اختص مالك دون فقهاء األمصار ب: قال ابن العريب. عنه

الفقه، وهو العمل باملصلحة؛ وألن العرف عدم تكليفها بذلك، وهو كالشرط، فإن رضيت باإلرضاع فلها األجر 
على األب، كما قال اللخمي وابن بشري وابن عبد السالم وهو املذهبواعلم أن حمل سقوط الرضاع عن عالية القدر 

وعلى : و الولد غنيا مع وجود من يرضعه غري أمه وقبوله إياها، وإال لزمها اإلرضاعقال العالمة خليلكون األب أ
األم املتزوجة والرجعية رضاع ولدها بال أجر إال لعلو قدر كالبائن إال أن ال يقبل غريها، أو يعدم األب أو ميوت 

جر من ماله حيث يكون له مال على املذهب، وكل من وال مال للصيب، وإذا مل يقبل إال أمه لزمها إرضاعه وهلا األ
ــــــ   يلزمها اإلرضاع وال لنب هلا يلزمها استئجار من يرضعـه

حديث ". ٢/١٨٢"، وأمحد "٢٢٧٦"من أحق بالوالد، حديث : أخرجه أبو داود، كتاب الطالق، باب: حسن ١
  ".٧/٢٤٤اإلرواء "، وحسنه األلباين "٦٧٠٧"

مل يكن هلا لنب، وفاعل استأجرت من يلزمها اإلرضاع جمانا؛ ألنه ملا كان عليها حبسب واستأجرت إن : قال خليل
األصل جمانا وجب عليها خلفه وال رجوع هلا مبا تدفعه يف األجرة، وجيب فيمن تستأجر أن ال يكون يف لبنها عيب 

" رضاع ولدها"البائن " وللمطلقة": ومفهوم يف العصمة أشار إليه بقوله. ككوهنا محقاء أو جذماء؛ ألنه يضر بالرضيع
وهلا إن قبل أجرة املثل، ولو : املوسر، ولو كان عند أبيه من يرضعه جماناقال خليل" على أبيه"باألجرة وترجع هبا 

وجد من يرضعه عنده أو عند أمه جمانا على األرجح يف التأويل، والضمري يف هلا لألم اليت ال يلزمها الرضاع من 



ن إذا قبل غريها أن ترضع بأجرة املثل من مال األب أو مال الوالدان مل يكن لألب مال، والقول شريفة قدر أو بائ
قوهلا يف طلب األجرة، ولو كان عند األب متربعة لئال يلزم التفرقة بينه وبني أمه، وهي حرام، وملا قدم أن اليت مثلها 

: ال جيوز هلا طلب األجر دفع ذلك اإليهام بقوله ال ترضع ولدها ال يلزمها اإلرضاع وكان يتوهم أهنا لو أرضعته
ولو " إن شاءت"من أبيه " تأخذ أجرة رضاعها"ترضع ولدها و " أن"أي اليت ال يلزمها اإلرضاع لعلو قدرها " وهلا"

وهلا إن قبل أجرة املثل، وعلى محل : كانت يف عصمة أبيه، ولو مل يقبل غريها على املذهب فال مفهوم لقول خليل
لى من يف العصمة اندفع تكرار هذه مع ما قبلهامث شرع يتكلم على احلضانة، وإن كان زائدا على الترمجة؛ هذا ع

بفتح احلاء على األشهر من كسرها مأخوذة من احلضن  ١" واحلضانة: "ألن الزيادة على املترجم له ممدوحة فقال
: هذا حنو قول ابن عرفة هي حمصول قول الباجيبكسر احلاء ما دون اإلبط كفاية الطفل وتربيته واإلشفاق عليه، و

من أيب احملضون أو " لألم بعد الطالق"حفظ الولد يف مبيته، ومؤنة طعامه ولباسه، ومضجعه وتنظيف جسمه حق 
  نكاح"إىل " و"احملقق " إىل احتالم الذكر. "موته غايتها

  ـــــــ
ضمه على نفسه حتت جناحيه، وحضنت املرأة هبا  مصدر حضن، ومنه حضن الطائرة بيضه إذا: احلضانة يف اللغة ١

: إذا جعلته يف حضنها أو ربته، واحلاضن واحلاضنة املوكالن بالصيب حيفظانه ويربيانه، وحضن الصيب حيضنه حضناً
هي حفظ من ال يستقل بأموره، وتربيته مبا يصلحهومقتضى احلضانة حفظ احملضون وإمساكه : رباهواحلضانة شرعاً

ومقتضى احلضانة حفظ احملضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، وذلك بعمل ما . وتربيته مبا يصلحهعما يؤذيه، 
يصلحه، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه ويقظتهوتثبت احلضانة على الصغري 

بالنسبة للبالغ  –ويف قول عند املالكية  احلنفية والشافعية احلنابلة -باتفاق الفقهاء وكذلك احلكم عند اجلمهور 
املوسوعة . واملشهور عن املالكية أن احلضانة تنقطع يف الذكور بالبلوغ ولو كان زمنا أو جمنونا. اجملنون واملعتوه

"١٧/٣٠٠."  

لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الرضاع حيث طلق شخص زوجته، وأراد أن يأخذ ابنها " األنثى ودخوهلا
وحضانة الذكر للبلوغ : قال خليل١" أنت أحق به ما مل تنكحي: "إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال هلافأتت 

واألنثى كالنفقة لألم ولو ألمه عتق ولدها أو أم ولد، وقيدنا الذكر باحملقق؛ ألن اخلنثى املشكل تستمر حضانته ما 
و غريه من العالمات، وال يعترب بلوغ الذكر عاقال قادرا دام مشكال، واملعترب البلوغ هنا بغري اإلنبات بل بالسن أ

على الكسب، خالفا البن شعبان فتنتهي حضانة الذكر ببلوغه ولو جمنونا أو زمنا، وإن مل تسقط نفقته عن أبيه 
ال لبلوغه جمنونا أو زمنا، وتنتهي حضانة األنثى بدخول الزوج ولو صغريين، وإن استمرت نفقتهما على أبيهما؛ ألنه 

تالزم بني سقوط النفقة واحلضانة، أال ترى أن الدخول بالصغري أو الكبري املعسر مسقط للحضانة دون النفقة، 
والزواج بالبالغ املوسر من غري دخول مسقط للنفقة حيث دعي للدخول مع إطاقتها الوطء مع بقاء احلضانة، 

انة بالنفقة الساقطة بدخول الزوج البالغ أو املوسر، فالصور ثالث، وببياهنا يعلم ما يف عبارة خليل من تشبيه احلض
أو املدعو إىل الدخول مع بلوغه، وإطاقتها واستمرار حضانتها، وعبارة املصنف سليمة من إيهام، خالف املراد 

لتصرحيها بسقوط احلضانة بالدخول، ويفهم منها عدم سقوطها بالعقد دون الدخول، وإن سقطت النفقة، وأشار 
إذا أعتق ولد األمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق : ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد، إىل قول مالك: خليل بقوله

حبضانة ولدها إال أن تباع فتظعن إىل غري بلد األب فاألب أحق به، أو يريد األب انتقاال عن بلد األم فله أخذه، 
نة ولدها من زوجها بعد طالقها، وكذا ولد والعتق نص على املتوهم وأوىل إن مل يعتق، وكذا أم الولد أحق حبضا



األمة أو أم الولد من سيدمها فلهما حضانته إذا عتقا أو مات سيدمها، لكن يشترط يف استحقاق األمة حضانة ابنها 
من زوجها أن ال يتسررها لسيد أي يتخذها للوطء؛ ألن تسرر السيد مبنزلة دخول الزوج األجنيب 

يصرح املصنف حبكم احلضانة، وإن علم أنه حق لألم، ومن هو مبنزلتها وهو الوجوب  مل: األول" تنبيهان"باحلضانة
العيين، إن لو يوجد إال احلاضن ولو أجنبيا من احملضون والكفائي عند تعدده، ولذا إذا وجد مجاعة طفال منبوذا 

  ــوجب عليهم التقاطه وحضنه، فإذا قام به البعض سقط عن غريه كسائر فروض الكفايةـــــ
، حديث "٢/١٨٢"، وامحد "٢٢٧٦"من أحق بالولد، حديث : أخرجه أبو داود، كتاب الطالق، باب: حسن ١
  ".٤٤"، وسبق خترجيه برقم "٧/٢٤٤اإلرواء "وحسنه األلباين " ٦٧٠٧"

واحلضانة لألم ظاهرة ولو جموسية أو أسلم زوجها وهو كذلك، وظاهره أيضا حصر احلضانة : قول املصنف: الثاين
الكرم يف العرب، واجملد يف قريش، : األم ملا تقرر يف النحو من أن املبتدأ املعرف فالالم اجلنس حمصور يف اخلرب حنويف 

وهو غري صحيح فقها؛ ألن غريها حيضن، واجلواب أنه حصر إضايف، وهو ما يكون بالنظر إىل بعض األفراد؛ ألن 
ايف أن غريها له احلضانة إذا سقطت حضانة من قبله يف املرتبة كما احلضانة بعد طالق األم هلا ال لألب، فال ين: املعىن

أي تزوجت بأجنيب ودخل هبا " بعد األم إن ماتت أو نكحت"أي استحقاق حضانة الولد " وذلك: "أشار إليه بقوله
، فاملراد ومثلها يف االستحقاق أم أب األم. أم أم احملضون، وإن علت لقرب شفقتها على ولد ابنتها" للجدة"ينتقل 

إن مل يكن للمحضون " مث. "اجلدة من جهة األم الشاملة جلهة الذكور واإلناث، وإن قدمت اجلدة من جهة اإلناث
أي خالة احملضون، وهي أخت أمه " للخالة"جدة من جهة أمه أو كانت ولكن سقطت حضانتها تنتقل احلضانة 

: األول" تنبيهان"حيضن الطفل" م أحد فاألخواتاأل"أي قرابات " من ذوي رحم"أي يوجد " فإن مل يكن"مطلقا 
ظاهر كالم املصنف بل صرحيه أن مرتبة األخوات بعد خالة احملضون وليس كذلك، بل أسقط بعد اخلالة خالة 

اخلالة، وعمة أمه، وعمة خالته، ومها يف مرتبة واحدة، وبعدمها اجلدة من جهة أبيه كأم أبيه وأم أب أبيه، وبعد اجلدة 
مث اخلالة مث خالتها مث جدة األب مث األب، وإن : أب األب؛ ألنه يقدم على أخوات احملضون، ولفظ خليلمن جهة 

كان خليل أسقط أيضا عمة األم وعمة اخلالة، وباجلملة جعل املصنف األخوات بعد اخلاالت ليس بظاهر، إال أن 
: ام ال خيفى عليه مثل هذا واهللا أعلمالثاينحيمل كالمه على ما إذا مل يوجد أحد ممن يقدم عليهن؛ ألن املصنف إم

جيب تقييد الرحم باحملرم لالحتراز عن غري احملرم كبنت عمة احملضون أو بنت خالته وحنومها فال حق هلن يف احلضانة، 
  :اعلم أن احلضانة من النساء من اشتملت على وصفني: ولذا قال بعض الشراح

ن حمرمة على احملضون، فإن كانت ذات رحم ومل تكن حمرمة عليه كبنت أن تكو: أن تكون ذات رمحوالثاين: أحدمها
اخلالة وبنت العمة مل يكن هلما حق يف احلضانة، وكذا لو كانت حمرمة عليه ومل تكن ذات رحم له كاحملرمة عليه 

  بالصهارة أو الرضاع، وبقي شرط وهو انفراد احلاضن يف السكىن عمن

املراد عمته من قبل أبيه، سواء كانت أخت األب أو " العمات"ت الطفل يلي مرتبة أخوا" و. "سقطت حضانته
أخت أب األب، وبعد العمة من جهة األب اخلالة من جهة األب، وهي بعد عمة األب، وسواء أخت أم األب أو 
: أخت أم أبيه، وإن علت، وإن مل يكن للمحضون من جهة أبيه عمة وال خالة أو كانت وسقطت حضانتها فقيل

مها سواء، وهو األظهر : بنت األخت شقيقة أو ألم أو ألب، وقيل: ها بنت األخ شقيقة أو ألب أو ألم، وقيلتلي
مث هل بنت األخ أو األخت أو األكفاء منهن أي أو مها يف املرتبة سواء، وينظر اإلمام يف : عند ابن رشدقال خليل

احملضونثم شرع فيمن يستحق احلضانة بعد اإلناث  شأهنما فيقضي ألحرزمها، ومن فيه كفاية منهما بالقيام بأمر



أي اإلناث السابقات الاليت هلن احلضانة بعد أم " فإن مل يكونوا: "السابقات على األب واملتأخرات عنه بقوله
الصواب يكن بنون اإلناث؛ ألن الضمري لألخوات والعمات، إال أن يقال راعى األشخاص : احملضون، ولذا قال بعد

غري األب هم الذين " فالعصبة"فإن مل يوجد أحد من النساء؛ ألهنن يقدمن يف احلضانة لرفقهن : واملعىنفذكر الضمري
يستحقون احلضانة، واملراد مطلق العصبة الشامل لعصبة الوالء، وإن قدمت عصبة النسب على عصبة الوالء، وحمل 

لعصبة يف اإلناث الصغار، ويف الذكور استحقاق العصبة بعد اإلناث السابقات حيث ال وصي، وإال قدم على ا
مطلقا، وله حضانة اإلناث الكبار ذوات احملارم، فإن مل يكن ذوات حمارم فوقع التردد يف حضانته هلن، واستظهر ابن 

عرفة أن اخلالف يف حال، فإن ظهرت أمارات الشفقة فهو أحق، وإال فال، ومثل الوصي وصي الوصي، ومقدم 
مث األخ مث ابنه مث العم مث ابنه ال جد : ي أخ احملضون، ويقدم الشقيق على غريه؟ قال خليلالقاضي، ويقدم بعد الوص

مث األخ مث اجلد مث ابن األخ؛ ألن اجلد : ألم واختار خالفه، واملراد مث بعد الوصي األخ، وكان ينبغي خلليل أن يقول
ففيه خالف، وعلى أنه له احلضانة على  أب األب متوسط بني األخ وابنه على الصواب، وأما اجلد من جهة األم

اختيار اللخميواستظهر يف الشامل أن مرتبته تلي مرتبة اجلد أب األب، مث املوىل األعلى وهو املعتق بكسر التاء 
وعصبته من موايل النسب، مث املوىل األسفل وهو املعتق بفتح التاء وصورته إنسان انتقلت إليه احلضانة وهو موىل 

مات وله عتيق فإن احلضانة تنتقل لعتيقه، وقدمنا أن الشقيق يقدم على غريه ممن يدخل فيهم  أعلى فوجد قد
  الشقاقة، مث الذي لألم على ذي األب ال يف حنو

إمنا قيدنا العصبة بقولنا غري األب؛ ملا قدمنا من أن مرتبة أب احملضون قبل أخواته : األول" تنبيهات"الوصي وال املوىل
يف خليل، خالفا لكالم املصنف املوهم أنه داخل يف العصبة املؤخرين يف املرتبة، كما أن ظاهره أن  على املعتمد كما

الوصي ال حضانة له، إذ جعل مرتبة العصبة والية ملرتبة اإلناث، وقد علمت أن الوصي مقدم على سائر العصبة 
ن مستويان يف املرتبة قدم من له صيانة وشفقة إذا اجتمع شخصا: ويليه اإلخوة كما ذكرنا تبعا خلليل رمحه اللهالثاين

على من ليس كذلك، وإذا انفرد كل واحد بوصف قدم صاحب الشفقة على ذي الصيانة، فإن استويا يف مجيع 
مل يتكلم املصنف على شروط احلاضن، وأشار : األوصاف قدم بالسواء، فإذا استويا يف اجلميع فالظاهر القرعةالثالث

وشرط احلاضن العقل والكفاءة مبعىن القدرة على القيام بأمر احملضون، فالزمن واملسن واألعمى  :إليها خليل بقوله
واألخرس واألصم ال حضانة هلم، والسالمة من حنو اجلذام والربص واحلكة واجلرب، ملا أجرى اهللا العادة من 

يث حيفظ ما عنده، وإن مل حصول مثل ذلك املرض املتصل بصاحبه، وأن يكون عنده نوع من الرشد والضبط حب
يكن بالغا؛ ألن الصغري قد يكون عنده احلفظ، ويكتفي حبضن حاضنه حبيث يكون عنده حاضن، وعدم القسوة فمن 
علم منه قلة احلنان والعطف إما لطبعه أو لعداوة بينه وبني أبوي احملضون قدم عليه غريه، وكون املكان الذي يسكن 

وهذا يتضمن . لى البنت الفساد فيه، وكذا الذكر إن كان خيشى عليه الفساد أيضافيه احلاضن حرزا بأن ال خيشى ع
اشتراط أمانة احلاضن على احملضون، ومن الشروط أن يكون عند احلاضن الذكر أنثى حتضن كامرأة خالية من 

 هبا، وإال األزواج يستأجرها، أو أمة مل يتخذها للوطء، وكون األنثى احلاضنة خالية عن دخول الزوج األجنيب
انتقلت احلضانة ملن بعدها، إال أن يعلم بالدخول ويسكت العام، وإال استمرت حضانتها، كما لو كان الزوج حمرما 
للمحضون، ولو مل يكن له حضانة كخالة وتزوج باحلضانة غري األم أو كان واليا للمحضون كابن عمه، أو كان ال 

من يستحق احلضانة، وإال استمرت احلضانة لذات الزوج، وهذه  يقبل غري احلاضنة، أو مل يوجد من يرضعه عند
الشروط معتربة يف االستحقاق واملباشرة، فمن اتصف بضدها سقط حقه مجلة إال القدرة فإهنا شرط يف املباشرة، 
  .فاحلاضن املسن لو طلب أن يستنيب من حيضن مل يسقط حقه، خبالف حنو األجذم أو صاحب القسوة فال حق له



مل يتكلم املصنف على من يقبض نفقة احملضون، والذي يقبضها احلاضن قهرا على أبيه؛ ألن األطفال مل : عالراب
ينضبط هلم حال، ولكن قبضها موكول إىل اجتهاد احلاكم، الختالف أحوال الناس بالسعة وعدمها، فتكون باجلمعة 

ياع من غري تفريط على مذهب ابن القاسم، أو الشهر، وإذا ادعى احلاضن ضياعها فإنه يضمن إال لبينة على الض
والسكىن تابعة للنفقة، وأجرة حمل احلاضن على أب احملضون، وال يلزم احلاضنة شيء خالفا لظاهر خليل، وال 
تستحق احلاضنة شيئا ألجل حضانتها ال نفقة وال أجرة حضانة، إال أن تكون احلاضنة أم احملضون وهي فقرية 

هلا أجرة احلضانة؛ ألهنا تستحق النفقة يف ماله من حيث فقرها، ولو مل حتضنه واهللا  واحملضون موسر، وإال وجب
أعلموملا فرغ من الكالم على احلضانة شرع يف الكالم على ثالث األبواب اليت ترجم هلا وهو باب النفقة وحقيقتها 

وال : "وجية وامللك والقرابة، فقالالز: ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف وأسباهبا ثالثة: كما قال ابن عرفة
اليت دخل " إال على زوجته"على أحد من األحرار غري األقارب بغري اضطرار أو التزام " النفقة"املوسر " يلزم الرجل

هبا ولو صغرية أو مريضة ولو مشرفة، أو اليت دعته للدخول هبا، وهي مطيقة لوطئه مع بلوغه وليس أحدمها مشرفا، 
جيب للممكنة مطيقة الوطء على البالغ، وليس : قال خليل" كانت غنية أو فقرية"قة عليها سواء فتجب عليه النف

أحدمها مشرفا قوت وإدام وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحاهلا والبلد والسعر، وإن أكولة، وتزاد املرضع 
هلا شيء على مذهب من يراه، فيلزم املقرر، ما تتقوى به، إال املريضة وقليلة األكل فال يلزم إال ما تأكل إال املقرر 

وال يلزم الزوج احلرير، قيل مطلقا وقيل يف حق املدنية لقناعتها، فيفرض هلا املاء والزيت واحلطب وامللح واللحم 
رر املرة بعد املرة للقادر، ويلزمه احلصري والسرير عند احلاجة إليه، ويلزمه أجرة القابلة، ويلزمه هلا الزينة اليت تتض

بتركها كالكحل والدهن املعتادين، وال يلزمه هلا مكحلة وال دواء إذا مرضت، وال أجرة حجامة وال ثياب خمرج، 
ويلزمها له اخلدمة الباطنة من عجن وكنس وفرض واستقاء ماء إن كانت من نساء البوادي الاليت اعتدن ذلك، ال 

ال ميتهنون نساءهم فعليه ذلك، وإن مل تكن هي من  إن كان زوجها عادة زوجته خالف ذلك، كبعض األكابر الذين
إال أن : ذوات األقدار وال يلزمها التكسب له كغزل أو حرث أو نسج ولو كان عرف بلدها ذلك، وقال بعض

  .يعتادوا ذلك، وأما حنو اخلياطة وغسل الثياب فيجري على العرف، قاله بعض شيوخ شيوخنا

الزوج ال يلزمه النفقة على زوجته إال إذا كان بالغا وهو كذلك، إذ ال يلزم  أشعر قوله الرجل أن: األول" تنبيهات"
الصيب نفقة زوجته، وإن اتسع يف املال وافتضها؛ ألهنا أو وليها هي املسلطة له عليها، وكذا ال يلزمه النفقة لغري 

لكنه صيب أو بالغ إال أهنا مشرفة  املدخول هبا اليت مل تطق الوطء أو تطيقه، لكن مل متكنه من الدخول أو مكنته ودعته
قيدنا الرجل باملوسر؛ ألن : على املوت بأن أخذت يف النزع، خبالف املدخول هبا فال يسقط نفقتها إال موهتاالثاين

املعسر ال يلزمه نفقة، بل تسقط عنه كما تسقط بأكلها معه، ولو مقررة، ولو صغرية أو حمجورة لسفهها؛ ألن 
يف نفقته، وكذا تسقط إذا منعته الوطء أو غريه من االستمتاع لغري عذر، أو خرجت من حمله السفيه ال حيجر عليه 

بغري إذنه، ومل يقدر على ردها بوجه، وإال وجب هلا النفقة، كما جيب هلا النفقة إذا خرجت لضرر هبا منه عجز عن 
ئبا وخرجت من منزله مدة سفره، أو ردها، وهذا كله بالنسبة للمرأة احلاضر زوجها وهي يف عصمته، ال إن كان غا

كانت مطلقة طالقا رجعيا مطلقا أو بائنا، وهي حامل، وإال فلها النفقة، وإن خرجت من حمل طاعته، وإذا وجد 
: شرط اإلنفاق وجبت النفقة، ولو كان الزوج عبدا ونفقته من غري خراجه وكسبه إال لعرف بأهنا على السيدالثالث

وهلا الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة ال ماضية إال أن : فلها التطليق عليهقال خليللو عجز الزوج عن النفقة 
ال إن علمت فقره أو أنه من السؤال إال أن يتركه أو يشتهر بالعطاء : تتزوجه عاملة بفقره وراضية هبقال خليل

ابتة الزوجية، ولو وينقطع، وإال فلها الفسخ، وصفة الفسخ يفصل فيها بني كون الزوج ثابت العسر واملرأة ث



بالشهرة أو يكونان طارئني فيأمره احلاكم بالطالق، وإن كان غري ثابت العسر فيأمره باإلنفاق أو الطالق، فإن أنفق 
أو طلق فال إشكال، وإال طلق عليه بعد التلوم عليه باجتهاده بأن يأمرها بطالقه أو يقول طلقتها منكوبعد احلكم 

شهر، وال ميكن من رجعتها إال إن وجد يف زمن العدة يسارا يقوم بواجب مثلها، حبيث بالطالق تعتد باألقراء أو األ
جيد شيئا يظن معه إدامة النفقة، وحيصل األمن من العجز عنها معه يف املستقبل، وأما لو جتمد هلا عليه نفقة فيما 

لعجز عنها كما ال تطلق عليه مضى من الزمان فلها الطلب هبا حيث جتمدت يف زمن يسره، ولكن ال تطلق عليه با
  بالعجز عن

صداقها بعد الدخول هبا، خبالف عجزه عن احلال منه قبل الدخول هبا فلها التطليق، وإمنا يكون ذلك التطليق من 
احلاكم أو مجاعة املسلمني إذا مل يكن حاكم أو تعذر الوصول إليه، وإمنا أطلنا يف ذلك لداعي احلاجة إليهوملا ذكر أن 

ال يلزم " و: "لنفقة ثالثة وقدم اآلكد منها وهو نفقة الزوجة، شرع يف ثاين األسباب، وهو القرابة بقولهأسباب ا
وبالقرابة على : قال خليل" الفقريين"دنية احلرين " على أبويه"الشخص احلر املوسر النفقة على أحد من قراباته 

ين، سواء كان ذلك الشخص ذكرا أو أنثى، صغريا أو املوسر نفقة والوالدين املعسرين، سواء كانا مسلمني أو كافر
كبريا؛ ألن النفقة من باب خطاب الوضع، والضابط أن املطالب بالنفقة إن كان زوجا اشترط بلوغه ويساره، وإن 
كان قريبا أو مالكا ال يشترط فيه بلوغ، وقيدنا باحلرين؛ ألن الرقيقني غنيان بسيدمها بدنية؛ ألن األجداد واجلدات 

تلزم نفقتهم ولد الولد، لألبوين إثبات فقرمها بشهادة عدلني، وال جيوز حتليفهما ملا فيه من العقوق، وإن كان  ال
العسر ال يثبت إال بعدلني وميني، واختلف يف محل الولد على املأل أو العم إذا طلبه األبوان، وادعى العجز على 

ه على املأل حىت يثبت العدم، وقيدنا الولد باحلر؛ ألن الرقيق ال قولني، إال أن يكون له أخ مليء، وإال اتفق على محل
يلزمه اإلنفاق على أبويه؛ ألنه ال يلزمه نفقة نفسه، وظاهر كالم املصنف وجوب النفقة على األبوين، وإن كانا 

العدم، يقدران على الكسب وهي طريقة الباجي وخالفه اللخمي، وإذا كان للوالدين حنو دار ألفضل يف مثنها فك
وكما يلزم الولد املوسر نفقة أبويه الفقريين يلزمه نفقة خادمهما وظاهره، وإن كانا غري حمتاجني إليه، نعم يظهر أنه 
يلزمه اختاذ خادم هلما إن احتاجا إليه وحررهوكذا يلزم الولد نفقة خادم زوجة أبيه، وكذا جيب على الولد إعفاف 

وت، فال يلزمه شراء أمة له وال أكثر من زوجة إال إذا مل تعفه الواحدة، وإذا أبيه بزوجة بناء على أنه من مجلة الق
تعددت زوجة األب مل يلزمه إال نفقة واحدة وخيتارها األب، إال أن تكون إحداهن أمه فينفق عليها دون غريهاقال 

، وإال تعددت على وال يتعدد إن كانت إحدامها أمه على ظاهرها بل ينفق على أمه فقط حيث كانت تعفه: خليل
األم ينفق عليها بالقرابة واألخرى بالزوجية، فلو مل يقدر إال على اإلنفاق على واحدة فالزوجية، والقول . الولد

لألب فيمن ينفق عليها الولد حيث مل تكن إحدامها أمه وطلب األب النفقة على من نفقتها أكثر، وإال تعينت األم 
  ولو كانت غنية؛ ألن النفقة هنا

وال يسقطها تزوجيها بفقري، ومثلها : لو تزوجت األم الفقرية بفقري مل تسقط نفقتهاقال خليل" فرع"لزوجة ال للقرابةل
البنت لو تزوجت بفقري تستمر نفقتها على أبيها، ولو قدر زوج األم أو البنت على بعض النفقة لزم الولد واألب 

فقة أبويه أو أحدمها فإهنا توزع على األوالد حسب اليسار على إذا كان الولد متعددا ووجب عليه ن" تنبيه"إكماهلا
على صغار "كما يلزم الولد املوسر إجراء النفقة على أبويه الفقريين يلزم الولد املوسر إجراؤها " و. "أرجح األقوال

ال "ل أهنم احلا" على الذكور حىت حيتلموا و"الذكور واإلناث، ويستمر وجوب اإلنفاق " ولده الذين ال مال هلم
أي : ونفقة الولد الذكر حىت يبلغ عاقال قادرا على الكسب، قال شارحه: قال خليل" هبم"أي ال عجز قائم " زمانة



وجتب نفقة الولد الذكر احلر الذي ال مال له وال سعة تقوم به على األب احلر حىت يبلغ عاقال قادرا على الكسب 
صنعة ال معرة فيها تقوم به لسقطت نفقته عن أبيه، وإال أن ينفد بالدال وجيد ما يكتسب فيه، أما لو كان له مال أو 

وأما الولد . املهملة أي يفرغ ماله قبل بلوغه يدفعه األب قراضا ويسافر العامل وال يوجد مسلف فتعود على األب
ة ولده احلر على بيت الرقيق فنفقته على سيده ال على أبيه ولو حرا، وال على األب الرقيق نفقة وله ولو حرا، ونفق

املال حيث كان متخلفا على احلرية، وإن كانت حريته بالعتق فنفقته على معتقه حىت يبلغ قادرا على الكسب، وأما 
من بلغ زمنا أو جمنونا أو أعمى، أو مل جيد ما يكتسب فيه عند بلوغه أو يلحقه به املعرة مل يسقط نفقته عن أبيه، 

على الكسب حبيث سقطت نفقته مث طرأت زمانته أو جنونه مل تعد نفقته على أبيه  خبالف ما لو بلغ صحيحا قادرا
علم من مفهوم كالم املصنف أن الصغري الذي له مال ال جتب نفقته على أبيه، وإمنا ينفق عليه ". تنبيه"على املشهور

ض األحيان، وال مال له أنه يف من ماله، كما علم أن مثل الصغري الذي ال مال له من بلغ زمنا أو جمنونا ولو يف بع
الفقريات ولو كربن وجاوزن " على اإلناث"جيب على األب اإلنفاق " و. "حكم الصغري يف وجوب نفقته على أبيه

البالغون املوسرون، ومثل " ويدخل هبن أزواجهن"بالبناء للمجهول أي يعقد عليهن " حىت ينكحن"حد التعنيس 
ونفقة األنثى حىت يدخل هبا زوجها، وأما لو دخل : غا وهي مطيقةقال خليلالدخول الدعوى للدخول حيث كان بال

هبا الزوج الصيب أو الفقري فإن نفقتها ال تسقط عن أبيها ملا قدمنا من أن نفقة األم الفقرية، ومثلها البنت ال تسقط 
  بالزواج

د على أبيها، خبالف لو طلقها أو مات للفقري، فلو طلقها زوجها قبل بلوغها، ولو بعد زوال بكارهتا فإن نفقتها تعو
واستمرت إن دخل زمنة مث طلق ال إن عادت بالغة أو عادت الزمانة، : عنها بعد بلوغها ثيبة صحيحةقال خليل

إن عادت إىل األب بطالق أو موت زوجها وهي ثيب بالغة صحيحة قادرة على الكسب من غري سؤال، أو : واملعىن
بلوغها صحيحة فال تعود نفقتها على األب؛ ألن الضابط يف ذلك إن ثيبت عند عادت الزمانة عند الزوج بعد 

الزوج مع بلوغها وصحتها سقطت نفقتها عن أبيها، ولو طرأت عليها الزمانة بعد ذلك وطلقت، خبالف لو دخل 
ا وهي هبا زوجها زمنة واستمرت حىت طلقها أو مات عنها فإهنا تعود على األب كعودها بطالقها أو موت زوجه

سكت املصنف كخليل عن الكالم على نفقة خادم األوالد أو اختاذه عند : األول" تنبيهات"بكر أو صغرية ولو ثيبا
احلاجة إليه وفيه خالف، فعند القرويني ال يلزم وهو املوافق لظاهر كالم خليل، والذي يف املدونة أنه يلزم األب أن 

إن أخذ الولد من له احلضانة فعلى األب النفقة والكسوة والسكىن ما و: خيدم الولد إن احتاج وكان مليا قال فيها
مل يذكر املصنف حكم ما لو مل يقدر على النفقة الكاملة على من : بقوا يف احلضانة وخيدمهم إن اتسع إىل ذلكالثاين

فقة األبوين عند ينفق عليه من أوالد أو أبوين، والصواب كما يؤخذ من كالم األجهوري تقدمي نفقة األوالد على ن
العجز عنهما؛ ألن نفقة األوالد باألصالة ونفقة األبوين بالعروض، كما تقدم نفقة األم على نفقة األب، ونفقة 

الصغري على نفقة الكبري، ونفقة األنثى على نفقة الذكر، وعند التساوي يقع التحاصص كما يقع التحاصص يف 
ى نفقة األبوين أو األوالد؛ ألن نفقة الزوجات يف مقابلة عوض الزوجات عند ذلك، وكذا تقدم نفقة الزوجة عل

: خبالف نفقة األقارب، وأما نفقة نفسه فتقدم ولو على نفقة الزوجة لسقوط الوجوب عنه لغريه حينئذالثالث
وال يلزم الرجل اإلنفاق إال على زوجته وأبويه وأوالده أن األنثى ليست كالذكر، وهو : مقتضى لقول املصنف

ك؛ ألن فيها تفصيال بني اإلنفاق على األبوين واألوالد فتساوي الرجل يف وجوب النفقة على األبوين، وأما كذل
واملعروف ال نفقة على األم لولدها الصغري اليتيم الفقري، ولذلك قال ابن العريب يف : بالنسبة لألوالد فقال ابن عرفة

خالفا البن املواز، وال يرد على هذا لزوم استئجار من لزمها نفقة الولد على الوالد دون األم : آخر سورة الطالق



الرضاع وال لنب هلا؛ جلريان العرف بذلك كجريانه بلزوم اإلرضاع لغري عالية القدر ما دامت نفقتها على أبيه 
  .والعرف كالشرط

مقتضى كالم املصنف كخليل، بل صريح اآلية أن نفقة األبوين الفقريين واجبة على الولد املوسر من غري : الرابع
توقف على حكم حيث كان فقرمها ثابتا، نعم يشترط يف كوهنا من مجلة الدين املسقط لزكاة ما عند الولد من املال 

ف على حكم، وكذلك نفقة الولد الفقري على والده، احلكم مع التسلف، وأما أصل الوجوب على الولد فال يتوق
ولفظ األجهوري يف شرح خليل يف باب الزكاة بعد تنظريه يف تقرير بعض الشيوخ، إذ يأيت يف باب النفقة ما يفيد 

واملفهوم من املدونة بل . أن نفقة الولد املعسر جتب على والده املوسر مبجرد العسر وكذلك عكسه فراجعه إن شئت
ا التفرقة بني نفقة الولد على الوالد وعكسه، وهو أن نفقة الولد واجبة باألصالة فال تتوقف على حكم، صرحيه

لو ترك الولد اإلنفاق على أحد أبويه مدة مع وجوهبا : خبالف نفقة الوالد كانت ساقطة فال جتب إال باحلكماخلامس
وتسقط عن املوسر مبضي الزمن إال : ل خليلأو عكسه مل يرجع هبا من وجبت له على من جتب عليه إال بشرطقا

لقضية أو ينفق غري متربع على طريقة ابن احلاجب ونازع فيها ابن عرفة، وهذا خبالف نفقة الزوجة فال تسقط حبال 
عن املوسر، وال تتوقف على حكم؛ ألهنا يف مقابلة االستمتاع راجع شراح خليل، وملا كان اإلنفاق بالقرابة خمتصة 

األوالد ففي بعض العبارات أن النفقة بالقرابة حمصورة األبوة وهي صحيحة؛ ألهنا إما واجبة على األب أو باألبوين و
فال " من األقارب"املذكورين من األبوين واألوالد " ملن سوى هؤالء"واجبة على احلر املوسر " وال نفقة: "له قال

وال على اإلخوة واألخوات، خالفا للشافعي القائل جتب النفقة على األجداد واجلدات، وال على أوالد األوالد، 
. بوجوهبا على األصول وعلى االبن وابنه وعلى اإلخوة واألخوات، وخالفا أليب حنيفة يف إجياهبا على كل ذي رحم

فعليه إخدام "الزوج األهل لإلخدام " وإن اتسع: "مث أشار إىل مسألة تتعلق بالزوجة وكان ينبغي تقدميها بقوله
وإخدام أهله، وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة وقضى هلا خبادمها إن أحبت إال : املتأهلة لإلخدامقال خليل "زوجته

لريبة، وإخدامها إمنا يكون بأنثى أو بذكر ال يتأتى منه االستمتاع، ففي كالم خليل التصريح بأنه ال يلزم إخدامها إال 
هلا خادما خيدمها فإهنا ال متلك إال هببة، خبالف املشترط يف  إذا كان هناك أهلية يف الزوج والزوجة، وإذا اشترى

صلب العقد فإهنا متلكه؛ ألنه يف حكم املهر، ومفهوم كالم خليل املفيد لكالم املصنف أنه إذا انتفت األهلية منهما 
نون نساءهم، أو من أحدمها ال يلزمه إخدامها ولو كثر ماله، إال إذا اشترط عليه ذلك أو كان من الذين ال ميته
  .ومفهوم إن اتسع أن غري املتسع ال يلزمه إخدام، ولو كانت الزوجة أهال وعليها اخلدمة بنفسها

: وعليها اخلدمة الباطنة من عجن وكنس كما قدمناهوأشار إىل السبب الثالث من أسباب النفقة بقوله: قال خليل
بة حرية كمدبرة أو معتق ألجل أو أم ولد ولو أشرف ولو بشائ" أن ينفق على عبيده"أي املالك ولو رقيقا " وعليه"

الرقيق على املوت، خبالف نفقة الزوجة غري املدخول هبا ويكون اإلنفاق بقدر كفايتهم، فال يسرف وال يقتر وينظر 
لوسعه وحال العبيد فليس النجيب كالوغد، فإن امتنع السيد من اإلنفاق الواجب بيع ما يباع إال أن يعتقه 

إمنا جتب نفقة رقيقه ودابته إن مل يكن مرعى، وإال بيع كتكليفه من العمل ما ال يطيق، وأما من ال : خليلسيدهقال 
يباع كأم الولد فقيل ينجز عتقها وقيل تزوج، وأما املدبر فإن كان يف خدمته ما يكفيه خدم وأنفق عليه منها، وإال 

" و"لنفقة على عبيد عبيده، وإمنا ينفق عليهم سيدهم األسفل جنز عتقه، وإمنا قلنا ولو رقيقا؛ ألن السيد ال يلزمه ا
: وسائر مؤن التجهيز؛ ألنه من توابع النفقةقال خليل" يكفنهم إذا ماتوا"كما جتب عليه نفقة عبيده جيب عليه أن 

ما سبق من  وهو على املنفق بقرابة أو رق ال زوجية، والفقري من بيت املال، وإال فعلى املسلمني، والدليل على مجيع



: وجوب اإلنفاق على الزوجة واألصل الداين والفرع القريب والرقيق ما يف الصحيح من قوله صلى اهللا عليه وسلم
إما أن تطعمين أو : تقول املرأة" . أفضل الصدقة ما كان عن غىن واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول"

، فجعل الذي يعوله الشخص ١أطعمين إىل من تدعين: ، ويقول الولدأطعمين واستعملين: تطلقين، ويقول العبد
ويؤخذ من احلديث مسألة حسنة وهي من ] ٨٣: البقرة[} وَبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاناً{: زوجته ورقيقه وولده، وقال تعاىل

أن يعرفها الطالب من  األمر الفالين وقف على عيايل، أو هذه العلوفة على العيال تدخل زوجته يف العيال، وقل: قال
وحكى ابن املنذر اإلمجاع على وجوب نفقة الوالدين الفقريين، واآلية ظاهرة يف الوجوب من غري . غري هذا فافهم

توقف على حكم حاكم، وملا كان اإلنفاق على الزوجة يف مقابلة االستمتاع هبا يف حال حياهتا، وقد تعذر مبوهتا 
كفنها " فقال ابن القاسم. "على ثالثة أقوال" واختلف يف كفن الزوجة: "لهجرى يف الكفن خالف أشار إليه بقو

وهو على املنفق إىل : وهذا هو الذي جتب به الفتوى، وعليه اقتصر خليل حيث قال" يف ماهلا"وسائر مؤن جتهيزها 
  ال زوجية، وظاهره ولو كانت فقرية النقطاع: قوله

  ـــــــ
بلفظه، " ٥٣٥٥"وجوب النفقة على األهل والعيال، حديث : قات، بابأخرجه البخاري، كتاب النف: صحيح ١

  ".٢٥٤٤"، والنسائي، حديث "١٦٧٦"وأخرجه خمتصراً أبو داود، حديث 

كفنها، ومؤن " وقال عبد امللك. "من ماهلا أهنا حرة، وأما األمة فعلى سيدها: االستمتاع هبا مبوهتا، ويفهم من قوله
ان حبيث يلزمه هلا النفقة لبلوغه ويسره لبقاء أثر الزوجية جلواز التغسيل والنظر إن ك" يف مال زوجها"جتهيزها 

حبيث يوجد عندها " إن كانت غنية: وقال سحنون"ولو كانت الزوجة أمة : للعورة وعزي ملالك، وظاهر هذا القول
على املشهور أن الزوج ويتفرع " وإن كانت فقرية ففي مال الزوج. "كسائر مؤن التجهيز" ففي ماهلا"ما تكفن به 

لقب به حلدة فهمه وامسه عبد السالم ويف سينه : سحنون" فائدة"لو كفنها فإنه يرجع يف ماهلا إال أن يكون متربعا
سكت عن : األوىل" تتمات"الكثري عند الفقهاء الفتح وأما يف اللغة فالضم: قال األجهوري. وجهان الفتح والضم

وهو على املنفق بقرابة أو رق ال : زوجة، واحلكم أنه تابع للنفقةقال خليلكفن من يلزم اإلنفاق عليه سوى ال
زوجية، والفقري من بيت املال، وإال فعلى املسلمني إن كان امليت حرا، ولذلك لو مات شخص ورقيقه ومل يوجد 

مات أبو شخص أو  لو: عند السيد إال ما يكفن أحدمها قدم العبد؛ ألنه ال حق له يف بيت املال خبالف سيدهالثانية
أحدمها وولده ونفقة كل واجبة عليه، وعجز عن تكفني اجلميع فحكمه كالنفقة، فيقدم الولد؛ ألن نفقة الولد 

باألصالة، وينظر لو مل يقدر إىل على تكفني أحد األبوين أو بعض األوالد، ومقتضى اإلجراء على النفقة تقدمي األم 
ويظهر االقتراع عند تساوي الولدين، ومل . على الكبري، ولتحرر املسألة على األب، واألنثى على الذكر، والصغري

يوجد إال ما يكفن أحدمها ال بعينه، وأما لو كان الكفن املوجود ال يكفي إال أحدمها بعينه فإنه يقدم، ويظهر أن 
لم املصنف على ما يتعلق مل يتك: املراد يكفي يف الستر الواجب، وإال قسم بينهما وحرره فإين مل أره منقوالالثالثة

باململوك البهيمي، واحلكم فيه أنه جيب على مالكه علفه املعتاد، ولو بالشراء أو يبعثه للمرعى، كما جيب عليه أن ال 
يكلفه من العمل إال ما يطيقه، فإن مل يطعمه أو كلفه من العمل ما ال يطيقه بيع عليه ما ال يؤكل حلمه، وأما ما 

مل يتكلم أيضا على ما إذا كان له كرم أو زرع حيتاج إىل سقي حبيث : بيعه أو ذحبهالرابعة يؤكل حلمه فيخري بني
  يتلف بتركه،



واحلكم فيه أنه جيب عليه القيام به، إما بنفسه أو يدفعه ملن يعمل فيه ولو جبميع الثمرة، فإن مل يفعل أمث ملا يف تركه 
لكالم على ما ذكره من عقائد اإلميان وبقية أركان اإلسالم وملا فرغ من ا. من إضاعة املال ومل يثبت نص ببيعه

وأحكام الذبائح واألميان والنذور واجلهاد واألنكحة، وما يطرأ هلا من طالق وعدة وسكىن ونفقة، شرع يف أحكام 
  :املعامالت بقوله

  باب يف أحكام البيوع

:  
املؤكد لعامله ال يثىن، وال جيمع، وحقيقته  مجع بيع مصدر باع، ويتنوع إىل صحيح وفاسد، ولذا صح مجعه، خبالف

باع الشيء إذا أخرجه عن : اإلخراج عكس اشترى، يقال: يف لغة قريش واصطلح عليها الفقهاء تقريبا للفهم
َوَشرَْوُه {: ملكه، واشتراه إذا أدخله يف ملكه، وأما شرى فيستعمل فيهما، ومن استعماله يف اإلخراج قوله تعاىل

؛ ألن املراد باعوه، والضمري يف باعوه إلخوة يوسف الذين أخذوه من السيارة بادعاء ]٢٠: يوسف[} بِثََمنٍ َبْخسٍ
البيع األعم عقد معاوضة على غري : أنه عبدهم وأبق منهم مث باعوه هلم، وأما حقيقته يف االصطالح فقال ابن عرفة

ة الثواب والصرف واملراطلة والسلم، وكذلك منافع وال متعة لذة، فيخرج العقد على املنافع والنكاح، ويدخل هب
والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غري ذهب وال فضة معني غري العني فيه لتخرج : قال

األربعة املذكورة الداخلة يف األعم؛ ألن اهلبة للثواب ال مكايسة أي ال مغالبة فيها، والصرف واملراطلة واملبادلة 
ن العني والسلم املعني فيه العني، وهي رأس املال، وأما غري رأس املال، وهو املسلم فيه فإنه يف الذمة، العوضان فيها م

ومعىن كون رأس املال معينا أنه ليس يف الذمة، ويظهر يل أن تعبري ابن عرفة بالعني يف رأس املال مبين على الغالب، 
مساومة، ومزايدة، ومها جائزان : األعم إىل أربعة أقسام وإال فقد يكون رأس املال حيوانا أو عرضاوينقسم البيع

اتفاقا، وبيع مراحبة، وهو جائز جوازا مرجوحا الحتياجه إىل الصدق املتني، وبيع استئمان واسترسال، وحقيقة بيع 
الرجل املساومة أن يتراضى الشخصان على مثن وال تقبل زيادة بعده، ولو تضمن غبنا، وحقيقة بيع املزايدة أن يطلق 

سلعته يف يد الدالل للنداء عليها، فمن أعطى فيها مثنا لزمه إن رضي مالكها وله أن ال يرضى ويطلب الزيادة، وهذا 
هو املعروف بني الناس اليوم، وإن كان األول أحسن؛ ألن هذا يورث الضغائن يف القلوبوحقيقة بيع املراحبة أن 

وجه خمصوص، وحقيقة بيع االستئمان، ويقال له أيضا االسترسال  يشتري الرجل سلعة بثمن ويبيعها بأكثر منه على
  أن يصرف أحد الشخصني قدر املعقود عليه

اشتر مين كما تشتري : من مثن أو مثمن لعلم صاحبه جبهل الصارف به أي بقدر املعقود عليه بأن يقول اجلاهل للعامل
األكثر لثبوت اخليار للجاهل إذا كذب عليه العامل من الناس، أو بعين كما تبيع الناس، وحكمه اجلواز على طريق 

بأن غره، ومقابل األكثر مساع عيسى بن القاسم ال يصح، ويفسخ إن كان املعقود عليه قائما، وإن فات رد مثل 
من سائر العقود، كالشركة والتولية واإلقالة " البيوع"أي شابه " ما شاكل"يف بيان أحكام " و"املثلي، وقيمة املقوم 

  وملا فرغ من الترمجة شرع يف بيان. ، وما يتعلق بذلك٢واإلجارة ١لقراض واملساقاةوا
  ـــــــ

وهي دفع النخيل والكروم إىل من يعمره  -بفتح السني وسكون القاف  -مفاعلة من السقي : املساقاة يف اللغة ١
. وأهل العراق يسموهنا املعاملة. والباقي ملالك النخيل" نصيب"ويسقيه ويقوم مبصلحته، على أن يكون للعامل سهم 



هي دفع الشجر إىل من يصلحه جبزء من : قال اجلرجاين. وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي
أهنا جائزة شرعاً، وهو قول املالكية، واحلنابلة، : القول األول: مثرهواختلف الفقهاء يف حكم املساقاة على أقوال

واستدلوا حبديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن . من احلنفية، وعليه الفتوى عندهم والشافعية، وحممد وأيب يوسف
وبالقياس على . الرسول صلى اهللا عليه وسلم أعطى خيرب اليهود أن يعملوها ويزرعوها وهلم شطر ما خيرج منها

لقول عن إبراهيم أهنا مكروهة، وحكي هذا ا: املضاربة من حيث الشركة يف النماء فقط دون األصاللقول الثاين
واستدلوا حبديث رافع بن خديج رضي . أهنا غري مشروعة، وهو قول أيب حنيفة وزفر: النخعي واحلسنالقول الثالث

، " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها، وال يكارها بثلث وال ربع وال بطعام مسمى"اهللا عنه حيث جاء فيه 
وارد يف  –وهو الكراء جبزء من اخلارج من األرض  - أن معىن النهي وهذا احلديث وإن كان واردا يف املزارعة غري

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الغرر، وغرر املساقاة متردد بني : كما استدلوا حبديث. املساقاة أيضاً
أحقحكمة ظهور الثمرة وعدمها، وبني قتلها وكثرهتا، فكان الغرر أعظم، فاقتضى أن يكون القول بإبطاهلا 

احلكمة يف تشريع املساقاة حتقيق املصلحة ودفع احلاجة، فمن الناس من ميلك الشجر وال يهتدي إىل : مشروعيتها
طرق استثماره أو ال يتفرغ له، ومنهم من يهتدي إىل االستثمار ويتفرغ له وال ميلك الشجر، فمست احلاجة إىل 

اإلجارة يف اللغة اسم لألجرة، وهي كراء  ٢"١١٥ - ١٣٣/ ٣٧"املوسوعة . انعقاد هذا العقد بني املالك والعامل
وحكي الضم مبعىن املأخوذ وهو عوض العمل، ونقل الفتح أيضاً، فهي . األجري وهي بكسر اهلمزة، وهو املشهور

عىن وعليه فتكون مصدراً وهذا املعىن هو املناسب للم. أجر وآجر إجاراً وإجارة: مثلثة، لكن نقل عن املربد أنه يقال
وخيص املالكية غالباً لفظ اإلجارة بالعقد . بأهنا عقد معاوضة على متليك منفعة بعوض: االصطالحيوعرفها الفقهاء

على منافع اآلدمي، وما يقبل االنتقال غري السفن واحليوان، ويطلقون على العقد على منافع األراضي والدور 
اء شيء واحد يف املعنىوما دامت اإلجارة عقد معاوضة اإلجارة والكر: والسفن واحليوانات لفظ كراء، فقالوا

فيجوز للمؤجر استيفاء األجر قبل انتفاع املسأجتر،، كما جيوز للبائع استيفاء الثمن قبل تسليم املبيع، وإذا عجلت 
وسوعة انظر امل. األجرة متلكها املؤجر اتفاقا دون انتظار الستيفاء املنفعة وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء اهللا تعاىل

  ".١/٢٥٣"الفقهية 

بناء ] ٢٧٥: البقرة[} َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع{: أحكام ما ترجم له مبتدئا حبكم البيع يف األصل، وهو اجلواز بقوله تعاىل
إن الفاسد ال يطلق عليه بيع إال على جهة اجملاز أو من : على أن اآلية من قبيل العام الذي ال ختصيص فيهإن قلنا

الذي دخله التخصص فهو على عمومه، إال ما قام الدليل على خروجه، وهذا مذهب أكثر الفقهاءواملعىن  قبيل العام
وأحل اهللا كل بيع إال ما قام الدليل على فساده وقد يعرض له الوجوب، كمن اضطر لشراء طعام أو : على هذا

ا؛ ألن إبرار القسم مندوب، والكراهة غريه، والندب كمن أقسم على إنسان أن يبيع له سلعة ال ضرر عليه يف بيعه
كبيع اهلر والسبع؛ ألخذ جلده، والتحرمي كبيع املنهي عن بيعه حنو الكلب، فتلخص أن البيع تعرض له األحكام 

أفضل الكسب بيع : "اخلمسة، وكما دل على حله الكتاب دلت عليه السنة أيضا كقوله صلى اهللا عليه وسلم
بيع املربور الذي مل يعص صاحبه به وال فيه وال معه، ومنها قوله صلى اهللا عليه وال ١" مربور وعمل الرجل بيده

مل يتعرض " تنبيه"وغري ذلك من األحاديث ٢" ما أكل أحد طعاما قط خريا له من أن يأكل من عمل يده: "وسلم
عقود عليه والصيغة، العاقد وامل: املصنف هنا ألركان البيع وال لشروط عاقده، وال املقعود عليه، وأركانه ثالثة

وشرط صحة عقد العاقد من بائع أو مشتر التمييز بأن يفهم السؤال ويرد جوابه، ولو صبيا أو عبدا، وشرط اللزوم 
التكليف مبعىن الرشد والطوع، فال يلزم بيع الصيب وال السفيه وال املكره إكراها حراما، وإن لزم من جهة املشتري 



عاقده متييز، ولزومه تكليف ال إن أجرب عليه جربا حراما ورد عليه بال مثن، وال وشرط : حيث كان رشيداقال خليل
يشترط إسالم العاقد، ولو كان املعقود عليه مسلما أو مصحفا، بل يقع العقد الزما وجيرب غري املسلم على إخراجه 

مثمنا الطهارة األصلية، والقدرة من حتت يده، وإمنا اإلسالم شرط يف جواز إدامة امللك، وشرط املعقود عليه مثنا أو 
على تسليمه، والعلم باملعقود عليه كمية وكيفية حيث وقع العقد على اللزوم، وإال جاز ولو مل يذكر جنسه وال 

والركن الثالث الصيغة، ويكفي فيها كل ما يدل . نوعه، وعدم النهي عن بيعه، وأن يكون منتفعا به ولو يف املستقبل
والبيع ينعقد بالكالم، إال أن يراد بالكالم كلما يفهم معه : ة، خالفا ملا يفهم من قوله فيما يأيتعلى الرضا ولو معاطا

  املراد ولو إشارة؛ ألن الكالم يطلق يف اللغة على القول وعلى كل
  ـــــــ

: صحيح ٢"١١٢٦صحيح اجلامع "، وصححه األلباين يف "١٥٨٧٤"، حديث "٣/٤٦٦"أخرجه أمحد : صحيح ١
  .بلفظه" ٢٠٧٢"كسب الرجل وعمله بيده، حديث : بخاري، كتاب البيوع، بابأخرجه ال

ينعقد البيع مبا يدل على : ما حيصل به اإلفادة من إشارة وكتابة وغريمها، وهذا هو املطلوب عند الفقهاءقال خليل
ربا يف كالم املصنف الرضا، وإن مبعاطاة، وال يشترط يف الصيغة تقدم إجياب على قبول، وسيأيت بعد الكالم على ال

" الربا" -سبحانه وتعاىل-اهللا " وحرم"اإلشارة إىل ما يفهم منه بعض ما أشرنا إليه، وإن مل يكن على هذا الوجه 
لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "بالقصر بقسميه النساء باملد، وهو التأخري والفضل، وهو الزيادة، ويف مسلم

فمن استحل الربا كفر فإن مل يتب قتل، وكان من باع بالربا فهو فاسق  ١" هدهآكل الربا، وموكله وكاتبه وشا
يؤدب بعد فسخ بيعه، ويلزمه رأس املال بعد الفوات، ومن قبض أكثر من رأس ماله رده لربه إن عرفه، وإال تصدق 

ل بل يسقط عمن هو به، وإن أسلم كافر فهو له إن قبضه قبل إسالمه، وإال فال حيل له أخذ ما زاد على رأس املا
إما "إذا مت أجل الدين يقول له من له التكلم يف شأنه " يف الديون"، وهي ما قبل اإلسالم " وكان ربا اجلاهلية. "عليه

ويؤخره وال شك يف حرمة هذا سواء كانت الزيادة " له فيه"أي يزيد " وإما أن يريب"من هو عليه لربه " أن يقضيه
ومثال . يادة يف القدر أن يؤخره عن األجل األول ويدفع له عن العشرة مخسة عشرمثال الز. يف القدر أو الصفة

الثاين أن يؤخره أجال ثانيا على أن يدفع له بدل عدد الكالب رياالت، أو عن احملمدية بنادقة، فإن وقع وأخر مل 
ء األجل على أن يؤخره ويف معىن الزيادة يف احلرمة أن يتفق معه قبل انقضا. يستحق صاحب الدين إال رأس ماله

أجال ثانيا على أن يدفع له رهنا أو يقيم له محال؛ ملا يلزم عليه من سلف جر نفعا، ومن ربا اجلاهلية فسخ ما يف الذمة 
يف مؤخر خمالف جلنس ما يف الذمة، وإن سارت قيمته حني التأخري قدر الدين بأن كان الدين عينا وحل أجلها فأخره 

واحلاصل أنه حيرم فسخ ما يف الذمة يف مؤخر ولو معينا يتأخر . ن يدفع له بدهلا طعاما أو عرضاهبا أجال ثانيا على أ
وأما لو أخره أجال ثانيا من غري شيء من ذلك فال حرمة، ومن باب أوىل لو . قبضه كغائب أو مواضعة أو منافع عني

كخطيئة فهو باملد " ومن الربا يف غري النسيئة: "ترك له بعض احلق وأخره أجال ثانيامث شرع يف بيان ربا الفضل بقوله
أي مناجزة وحال كون " يدا بيد"حال كونه " بيع الفضة بالفضة"واهلمز الزيادة ويقال هلا ربا أي زيادة الفضل 

متفاضال يدا بيد سواء " الذهب بالذهب"أي من الربا يف غري النسيئة ال جيوز بيع " متفاضال وكذلك"املعقود عليه 
  ال تبيعوا: "وكني أو مصوغني أو خمتلفني لقوله صلى اهللا عليه وسلمكانا مسك

  ـــــــ
، والترمذي، حديث "١٥٩٧"لعن آكل الربا ومؤكله، حديث : أخرجه مسلم، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١
  ".٥١٠٤"، والنسائي، حديث "١٢٠٦"



لورق بالورق إال مثال مبثل، وال تشفوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضه على بعض، وال تبيعوا ا
، ومعىن ال تشفوا بضم التاء وكسر ١" بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائبا بناجز؛ ملا يف التأخري من ربا النساء

ظاهر كالم املصنف واحلديث حرمة املفاضلة يف بيع العني مبثلها ولو " تنبيه"الشني املعجمة والفاء املشددة ال تفضلوا
األوىل املبادلةوهي بيع العني مبثلها عددا : الزيادة وليس كذلك، إذ قد أجازوا الزيادة اليسرية يف ثالث مسائل قلت

وجازت مبادلة القليل املعدود من الدراهم أو الدنانري بأن تكون ستة فأقل، : فإهنا جتوز بشروط أشار هلا خليل بقوله
تقع تلك املعاقدة على وجه املبادلة، وأن يقصد بالزيادة  وأن تكون الزيادة يف كل واحد السدس فأقل، وأن

املسافر تكون معه العني غري مسكوكة، وال تروج معه يف احملل الذي يسافر إليه، فيجوز له دفعها : املعروفوالثانية
لى كوهنا للسكاك ليدفع له بدهلا مسكوكا، وجيوز له دفع أجرة السكة، وإن لزم عليه الزيادة؛ ألن األجرة زائدة وع
: عرضا تفرض مع العني عينا، وإمنا أجيزت للضرورة لعدم متكن املسافر من السفر عند تأخريه لضرهباالثالثة

الشخص يكون معه الدرهم الفضة وحيتاج إىل حنو الغذاء فيجوز له أن يدفعه لنحو الزيات ويأخذ ببعضه طعاما أو 
ع أو عوض كراء بعد تام العمل لوجوب تعجيل جددا، وبالنصف اآلخر فضة حيث كان ذلك على وجه البي

اجلميع، وكون املدفوع درمها فأقل ال أكثر، وأن يكون املأخوذ واملدفوع مسكوكني، وأن جيري التعامل باملدفوع 
واملأخوذ ولو مل تتحد السكة، وأن يتحدا يف الرواج بأن تكون الفضة املأخوذة تروج بنصف الدرهم وأن يتعجل 

ووجه التفاضل يف هذه ما قدمناه من غري العني يفرض معها عينا، وأشار خليل . من عني، وما معها الدرهم، ومقابلة
خبالف ترب يعطيه املسافر وأجرته دار الضرب؛ : وجازت مبادلة القليل املعدود إخلوإىل الثانية بقوله: إىل األوىل بقوله

بيع " وال جيوز: "مث شرع يف مفهوم متفاضال بقوله. خلوخبالف درهم بنصف وفلوس إ: وإىل الثالثة بقوله. ليأخذ زنته
" مثال مبثل"أن يكون املعقود عليه " إال. "ال مراطلة وال مبادلة يف أكثر من ستة" فضة بفضة"بيع " ذهب بذهب وال"

  :يف غري املسائل الثالث اليت ذكرناها، وهي" يدا بيد"، ومقبوضا 
  ـــــــ

، ومسلم، كتاب املساقاة، "٢١٧٧"بيع الفضة بالفضة، حديث : يوع، بابأخرجه البخاري، كتاب الب: صحيح ١
  ".٤٥٧٠"، والنسائي، حديث "٢١٤١"، والترمذي، حديث "١٥٨٤"الربا، حديث : باب

مبادلة العدد القليل، وإعطاء املسافر حنو الترب ويأخذ مسكوكا، ومسألة الدرهم، وإذا حتققت املماثلة ووجدت 
واء كان على وجه املبادلة أو املراطلة، سواء كانت بصنجة أو كفتينوملا فرغ من الكالم على املناجزة جاز البيع، س

أي إال " إال يدا بيد"فيحرم يف كل حال " الفضة بالذهب ربا"بيع " و: "بيع العني بنوعها شرع يف بيعها بغريه بقوله
لعدد ملا يف احلديث من قوله صلى اهللا عليه أن يكون على وجه املقابضة واملناجزة فيجوز، ولو اختلفا يف الوزن وا

وتلخص أن ربا الفضل ال يدخل يف العني إال  ١" فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد: "وسلم
بيع العني بالعني على " تنبيه"إذا كان اجلنس واحدا، وأما النساء فيدخل فيه مطلقا خمتلفا أو متفقا مسكوكا أو غريه

إما مراطلة، وإما مبادلة، وإما صرف، فاملراطلة بيع النقد مبثله وزنا، واملبادلة بيع النقد مبثله عددا، : أقسام ثالثة
والصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدمها بفلوس، وجتب املناجزة يف اجلميع، ويفسد العقد يف اجلميع بعدمها ولو 

ا يف املبادلة إذا زاد العدد على ستة أو كانت الزيادة يف كل قريبا أو غلبة، وأما املساواة فتجب يف املراطلة، وكذ
مل يتعرض املصنف لإلناء املصنوع من الذهب أو الفضة، واحلكم فيه " فرع"واحد منها أو بعضها أكثر من السدس

إن  أنه حيرم إقناؤه واستعماله ولو يف حق األنثى، ولكن جيوز بيعه ملن يكسره أو يصنعه حليا بعرض أو نقد، لكن
كان من غري جنسه اشترطت املناجزة فقط، وإن كان من جنسه اشترطت املماثلة يف الوزن واملناجزة، وأما املصنع 



من النقدين فال جيوز بيعه إال بالعرض، وال جيوز هبما أو بأحدمها ولو التابع على املشهور، وأما احمللى بالنقدين فأشار 
أحدمها إال إن تبعا اجلوهر بأن كان الذهب والفضة الثلث، واجلوهر الثلثني وإن حلي هبما مل جيز ب: إليه خليل بقوله

وقع خالف " خامتة"فإنه يباع جبنس األقل من الذهب أو الفضة، فإن كان الذهب قدر الفضة مل جيز بيعه إال بالعرض
س اجلدد فال يدخلها الربا يف علة الربا يف النقود، فقيل غلبة الثمنية، وقيل مطلق الثمنية، وعلى األول خترج الفلو

  وبيان ما يدخل ٢ويدخلها على الثانيوملا فرغ من الكالم على الربا يف النقدين، شرع يف الكالم على األطعمة
  ـــــــ

، واللفظ "١٥٨٧"الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث : أخرجه مسلم، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١
كل ما يؤكل مطلقاً، وكذا كل ما يتخذ منه القوت من احلنطة والشعري : للغةمجع طعام، وهو يف ا: واألطعمة ٢له

" غنم يغنم: بوزن"طعم الشيء يطعمه : ويقال. ويطلقه أهل احلجاز والعراق األقدمون على القمح خاصة. والتمر
ا يشرب، كما وإذا استعمل هذا الفعل مبعىن الذواق جاز فيما يؤكل وفيم. إذا أكله أو ذاقه" بضم فسكون"طعما 

  ]٢٤٩: البقرة[} إِنَّ اللََّه ُمْبَتِليكُْم بِنََهرٍ فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمنِّي{: يف قوله تعاىل
على كل ما يؤكل وما " األطعمة"وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي األولوقد يطلق الفقهاء لفظ 

كن أكله أو شربه، على سبيل التوسع، ولو كان مما ال يستساغ ما مي: ومقصودهم".يشرب، سوى املاء واملسكرات
وإمنا استثين املاء ألن له بابا خاصا بامسه، واستثنيت املسكرات أيضاً؛ ألهنا . وال يتناول عادةً، كاملسك وقشر البيض

وما حيرم  مث إن موضوع األطعمة هو عنوان يدل به على ما يباح وما يكره"األشربة"يعرب اصطالحا عنها بلفظ 
. حيوانية، وغري حيوانية: وتنقسم األطعمة إىل نوعني"األدب"منهاوأما آداب األكل والشرب فإهنا يترجم هلا بكلمة 

ويف كل من القسمني أنواع فيها ما يؤكل وفيها ما ال . مائي، وبري: مث عن احليوان ينقسم إىل قسمني رئيسني
مباح، ومكروهوجيب التنبه على أن احليوانات غري املأكول يعرب : ىلإ" أوالً: "وينقسم املأكول من احليوان. يؤكل

يكره "، "غري مأكول"، "وحيرم أكلها"، "ال حيل أكلها: "الفقهاء عادة عن عدم جواز أكلها بإحدى العبارات التالية
ميية عندما يكون ، وهذه العبارة األخرية تذكر يف كتب احلنفية يف أغلب األنواع، ويراد هبا الكراهة التحر"أكلها

  ".١٢٤، ٥/١٢٣"دليل حرمتها يف نظرهم غري قطعي املوسوعة 

ذات السنبل كالقمح والشعري وأحلق هبما " من احلبوب"الكائن " والطعام: "فيه الربا منها، وما ال يدخل فيه بقوله
لياء املشددة وحكي بكسر القاف أو ضمها وسكون الطاء املهملة وكسر النون وا" القطنية"الكائن من " و"السلت 

ختفيفها، وجتمع على قطاين كالفول واحلمص والبسيلة واجللبان والترمس واللوبيا والكرسنة، وهي قريبة من البسيلة 
أي " شبهها"من " و. "هي البسيلة مسيت بذلك؛ ألهنا تقطن باحملل وال تفسد بالتأخري: ويف لوهنا محرة، والباجي يقول

بيع " ال جيوز. "كسمن وعسل وخبز الطعام الواقع مبتدأ" أو إدام"كزبيب أو حلم " مما يدخر من قوت"القطنية 
: وقوله" يدا بيد"للسالمة من ربا الفضل، وللسالمة من ربا النساء اشترط كونه " اجلنس منه جبنسه إال مثال مبثل"
 املماثلة باملعيار الشرعي من كيل أو بيان لقوله يدا بيد، ويفسد البيع بالتأخري ولو قريبا، وتعترب" وال جيوز فيه تأخري"

وزن أو عدد إن وجد معيار شرعي، وإال فاملعيار ألهل حمل البيع، فإن جرت العادة عندهم بأمرين اعترب الغالب، 
وإال اعترب أحدمها، وإن مل جتر العادة فيما يوزن بشيء وجب املصري إىل التحري إن أمكن، وأما حنو املكيل واملعدود 

واعتربت املماثلة مبعيار الشرع، وإال فبالعادة، فإن عسر : فيهما تعذر، وإىل هذا كله اإلشارة بقول خليلفال حيصل 
  الوزن جاز التحري عند إمكانه، وإال



مما يدخر من قوت أن علة أي عالمة كون الطعام ربويا أن : فهم من قول املصنف" تنبيه"امتنع وجيب اعتبار الوزن
علة طعام الربا اقتيات وادخار، وهل لغلبة العيش : وميكن ادخاره، وهو كذلكقال خليليكون حيصل به االقتيات 

واحلاصل أن ربا الفضل ال يدخل إال يف الطعام . تأويالن، ولذلك جرى اخلالف يف ربوية التني والزيت واجلراد
ه إال مثال مبثل يدا بيد، ال جيوز بيع اجلنس منه جبنس: املقتات املدخر املتحد اجلنس كما هو صريح قول املصنف

ومعىن االقتيات قيام بنية اآلدمي به، ومعىن اإلدخار عدم فساده بالتأخري املعروف فيهوملا كان ربا النساء، وهو 
كان من "ولو قريبا " طعام بطعام إىل أجل"بيع " وال جيوز: "التأخري حمرما ولو يف مطلق اجلنسني املطعومني قال

كالبطيخ والرمان؛ لدخول " أو ال يدخر"كالقمح والشعري " كان مما يدخر"سواء " خالفه أو من"كقمح مبثله " جنسه
ربا النساء يف كل املطعومات، فتخلص أن ربا الفضل إمنا يدخل يف متحد اجلنس املقتات املدخر، وأما ربا النساء 

الفواكه؛ ألن ربا النساء يدخل يف الذي هو التأخري فيدخل يف متحد اجلنس، وخمتلفه ولو غري مقتات غالبا كاخليار و
أي ببيع الفواكه " وال بأس بالفواكه: "كل ما فيه الطعمية، وملا كان ربا الفضل ال يدخل إال يف املقتات املدخر قال

من اخلضر، وهي كل " ما ال يدخر"كل " و. "كاخلس واهلندبا من كل ما جيز من أصله" والبقول"كاخلوخ واملشمش 
حيث " من جنس واحد"مجيع املعقود عليه " متفاضال، وإن كان"له كامللوخية بعضها ببعض ولو ما جيز مع بقاء أص

وملا قدم ما يفهم منه أن عالمة الطعام الذي يدخله ربا الفضل االقتيات واالدخار، ذكر أن " يدا بيد"وقع التناجز 
كالبندق بناء على " ن الفواكه اليابسةوال جيوز التفاضل يف اجلنس الواحد فيما يدخر م: "أحد األمرين كاف فقال

أن العلة اإلدخار فقط ولكنه ضعيف، بل العلة مركبة من االقتيات واإلدخار، وقيل كونه متخذا للعيش غالبا، 
ال خردل وزعفران : فاملفىت به ما عليه خليل من أن الفواكه ال يدخلها ربا الفضل فيجوز التفاضل فيهاقال خليل

وز وفاكهة ولو ادخرت بقطر، أي فيجوز التفاضل فيها بشرط املناجزة، ورجح بعض وخضر ودواء وتني، وم
كذا ال جيوز التفاضل يف اجلنس " و"الشيوخ ربوية التني بناء على أنه ال يشترط يف اإلدخار كونه للعيش غالبا

  كالسمن والزيت،" اإلدام"أنواع " سائر"الواحد من 

" الطعام"كذا ال جيوز التفاضل فيما احتد من سائر أنواع " و"يما يدخر ف: وسائر باجلر لعطفه على قوله: فقوله
كذا ال جيوز التفاضل يف كل ما احتد من أنواع " و"الكائنة من غري احلبوب كاللحم واملرق فال يتكرر مع ما سبق

بع للغرض، فنحو واعلم أن احتاد اجلنسية تا. املتخذة مما هو ربوي كالشراب املتخذ من العنب أو التمر" الشراب"
األنبذة كلها جنس واحد، وإن اختلفت أصوهلا؛ ألن القصد والغرض منها احلالوة، كما أن اخللول كلها صنف 

واحد؛ ألن الغرض منها احلموضة، وكذا سائر األلبان ولو من هبيمة وآدمي، خبالف العسول املختلفة األصول فإهنا 
فيجوز بيع بعضه ببعض " إال املاء وحده: "استثىن من الشراب قولهأجناس الختالف األغراض فيها يف استعماهلامث 

أحدمها : واعلم أن املاء على قسمني. ولو متفاضال، كما جيوز بيعه بالطعام ألجل ولو ماء زمزم؛ ألنه ليس من الطعام
رارته العذب، وهو ما ميكن شربه ولو عند الضرورة، وهذا جنس واحد، وثانيهما األجاج، وهو ما ال يشرب مل

كالبحر املاحل، وهو جنس آخر، فيجوز بيع أحد اجلنسني باآلخر ولو متفاضال إىل أجل، وأما بيع املاء مباء من جنسه 
فإن كانا متساويني جاز، ولو إىل أجل، وأما عند اختالفهما بالقلة والكثرة فال جيوز إال يدا بيد وميتنع إىل أجل؛ ألن 

جر نفعا، وإن كان املعجل هو الكثري ففيه هتمة ضمان جبعل، وهكذا يقال يف  القليل إن كان هو املعجل ففيه سلف
: وال جيوز التفاضل يف اجلنس الواحد فيما يدخر بقوله: مث صرح مبفهوم قوله. كل ما احتد جنسه، وهو غري ربوي

" نواع احلبوبأ"أي مجيع " ومن سائر. "املذكور من طعام وشراب من غري احلبوب" وما اختلفت أجناسه من ذلك"
أي فال حرج يف بيع " فال بأس: "وخرب ما الواقعة مبتدأ قوله" الثمار والطعام"سائر أنواع " ومن"ولو املقتاتة املدخرة 



أي مناجزا فيه لقوله صلى اهللا عليه وسلم بعد " يدا بيد"حالة كون املعقود عليه " بالتفاضل فيه"بعضه ببعض اآلخر 
وال جيوز : "، وإمنا كرر قوله١" تلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدفإذا اخ: "ذكر ما فيه الربا

ولو ادخرت بقطر؛ ملا " إال يف اخلضر والفواكه: "أي من مطلق الطعام بقرينة قوله" التفاضل يف اجلنس الواحد منه
ت ويدخر، وأما غريه فيجوز قدمنا من أن حرمة التفاضل يف اجلنس الواحد مقيدة مبا إذا كان اجلنس مما يقتا

التفاضل فيه بشرط املناجزةوملا قدم أن اجلنس الواحد ال جيوز التفاضل فيه بشرطه شرع يف بيان ما هو جنس 
  واحد،

  ـــــــ
، واللفظ له، "١٥٨٧"الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث : أخرجه مسلم، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١

  ".٥١"وتقدم برقم 

بالسني املهملة املضمومة والالم الساكنة " والسلت"، ومها معرفان " والشعري"مبتدأ " والقمح: "أجناس بقولهوما هو 
ما حيل منه "كل " يف"على املعتمد " كجنس واحد"حب بني القمح والشعري ال قشر له وخرب القمح الواقع مبتدأ 

أو السلت إال مثال مبثل يدا بيد، خالفا للسيوري وعبد  ؛ لتقارهبما يف املنفعة، فال جيوز بيع القمح والشعري" وحيرم
فإذا : "احلميد الصائغ وتبعهما ابن عبد السالم، وهو قول الشافعي وأيب حنيفة أخذا بظاهر احلديث من قوله

إخل ودليل أهل املذهب على املشهور ما يف املوطإ عن سعد بن أيب وقاص قال لفىت علف  ١" اختلفت هذه األجناس
وعن عبد الرمحن األسود وغريه مثله، وأيضا  ٢" خذ من حنطة أهلك فابتع هبا شعريا وال تأخذ إال مثله" :محاره

اشتهر بني أهل املدينة احتاد القمح والشعري يف اجلنسية، والناس تبع ألهل املدينة؛ ألن األحكام نزلت عليهم قبل 
هبما بال خالف يف املذهب، وحينئذ يظهر أن املعىن الناسوإذا ثبت أن القمح والشعري صنف واحد فإن السلت يلحق 

كجنس واحد أي متفق عليه، وأما احتاد جنسية هذه الثالثة ففيها خالف فلم يزل احتاد املشبه واملشبه : قول املصنف
وكذا كل أفراد التني جنس واحد " صنف واحد"أمحره وأسوده رديئه وجيده جديده وعتيقه " والزبيب كله. "به
ومتر وزبيب وحلم طري، وهو جنس أي : واحدقال خليل" صنف"برين وصيحاين وعجوة " التمر كله" كذلك" و"

كل واحد جنس، فيجب التماثل يف بيع الشيء جبنسه وحيرم التفاضل ولو شكا، كأن يكون أحد العوضني رطبا 
ز بيعه، ولو بالطعام ألجل، واآلخر يابسا، وأما البلح قبل أن يتتمر ففيه تفصيل، فالصغري الذي ال يؤكل علف جيو

وأما البلح الكبري، وهو الرامخ أو البسر، وهو الزهو أو الرطب فيجوز بيع كل واحد منها مبثله، كما جيوز بيع 
البلح الصغري جبميعها؛ ألنه ليس بطعام، وكذا جيوز بيع البسر بالزهو؛ ألهنما شيء واحد، وال جيوز بيعهما بالرطب 

بيع الرطب باليابس، واحلاصل أن كل شيء يدخله ربا الفضل جيوز بيعه بنوعه بشرط التماثل وال بالتمر ملا فيه من 
والتناجز إال الرطب باليابس، فال يباع القمح اليابس بالبليلة، وال الفول اليابس باحلار، وال النبيذ بالتمر أو الزبيب 

  عن التمر والزبيب، وأما اخلل والنبيذ ولو متماثال، خبالف اخلل فيجوز بيعه هبما ولو متفاضال لبعد اخلل
  ـــــــ

واللفظ له، " ١٥٨٧"الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث : أخرجه مسلم، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١
  "١٣٢١"، حديث "٢/٦٤٥"أخرجه مالك يف املوطأ  ٢"٥٢"، "٥١"وتقدم برقم 

تفاضل أو عدم التناجز، ولعل وجهه لقرب اخلل من النبيذ، فيجوز بيع أحدمها باآلخر مع التماثل والتناجز ال مع ال
فال يشكل عليه أن الشيء إذا انتقل عن أصله صار كاجلنس اآلخر، ألن هذا عند البعد كاللحم املطبوخ مع الينء 



بكسر القاف أو ضمها واحدة القطاين كل ما له غالف خيزن به كالفول والعدس والبسيلة " والقطنية"وحنو ذلك
وأصناف "هي البسيلة : ص واجللبان والترمس وعنها الكرسنة حب قريب من البسيلة فيه محرة، وقال الباجيواحلم

فاملشهور من اخلالف ما صدر به من أهنا أنواع " اختلف فيها قول مالك"إن " و"على األصح يف املذهب " يف البيوع
بل جزم " يف الزكاة"أي اإلمام فيها " ومل خيتلف قوله"جيوز التفاضل يف النوعني منه بشرط املناجزة اقتصر عليه خليل 

وتضم القطاين : يضم بعضها لبعض يف الزكاة حىت يكمل النصاب رفقا بالفقراء، وقال خليل" أهنا صنف واحد"
كقمح وشعري وسلت، وعدم اختالف قول اإلمام بالنظر إىل ما يف املدونة فال ينايف ما قاله يف املوازية من أهنا 

سكت املصنف عن حنو األرز والدخن : األول" تنبيهان"ومعلوم أن املدونة يقدم ما فيها على ما يف املوازيةأصناف، 
علم مما قدمنا أن حمل منع التفاضل يف اجلنس الواحد : والذرة هي أجناس من غري نزاع يف البيوع والزكاةالثاين
شرط أن يكون بأمر قوي حبيث يبعده عن أصله، وذلك املقتات املدخر مقيد مبا إذا مل ينتقل عن أصله، وإال جاز، ب

كقلي احلب أو طبخه أو جعله خبزا ال بطحنه ولو عجن، وال بصلقه إال الترمس فإنه يصري جنسا آخر بصلقه 
ووضعه يف املاء حىت يصري حلوا، وأما صلق القمح أو الفول أو احلمص فإنه ال ينقله، فلذا ال يباع اليابس باملصلوق 

ا يقع يف األرياف من بيع الفول احلار باليابس فهو غري جائزوملا فرغ من بيان اجلنس واألجناس من احلبوب منها، وم
كالبقر والضأن " ذوات األربع من األنعام"مبتدأ " و حلوم"شرع يبني املتحد واملختلف من أنواع غري احلبوب بقوله 

قال يف املدونة . واحد، وإن اختلفت مرقته" فصن"كالغزال وبقر الوحش وخرب حلم " الوحش"من " و"واإلبل 
واملطبوخ كله صنف، وإن اختلفت صفة طبخه كقليه بعسل وأخرى خبل أو لنب، وال فرق بني كون طبخها بأبزار 

أم ال، وما قيل من أن الطبخ باألبزار ناقل عن اللحم الذي مل يطبخ، وفائدة االحتاد يف الصنفية وجوب املماثلة، 
اإلنسي والوحشي " حلم الطري كلها"كذلك " و"يف بيع بعضه ببعض، ولو حلم مجل بلحم ضأن  وحرمة التفاضل

  كالنعامة ولو طري ماء أو جراد

واحد خرب حلوم، فالرمخة مثل احلمامة، واحلدأة مثل الدجاجة والغراب على " صنف"بناء على أنه من الطعام الربوي 
هذا يف ذوات األربع املباحة والطيور املباحة، ". تنبيه" ذوات األربعمشهور املذهب ولو اختلفت املرقة، كما تقدم يف

وال بأس بلحم األنعام باخليل وسائر الدواب نقدا، ومؤجال ألنه ال يؤكل حلمها، وأما : وأما غريها فقال يف املدونة
. ه أكلها من غري حترميباهلر والثعلب والضبع فمكروه بيع حلم األنعام هبا الختالف الصحابة يف أكلها، ومالك يكر

انتهىومل يذكر أبو احلسن أن الكراهة على التحرمي، وهو يفيد أن مكروه األكل من ذوات األربع ليس من جنس 
املباح منها، وإال حرم بيع حلم املباح منها باملكروه متفاضال، وحرم أيضا بيع احلي بلحم منها؛ ألنه حيرم بيع اللحم 

الذخرية ما يفيد أن الكراهة على التحرمي وعليه فهما جنس واحد، فيحرم التفاضل باحليوان من جنسه، ولكن يف 
بني حلم املكروه واملباح، كما يكره بيع احلي من املكروه بلحم احليوان املباح أو املكروه، والظاهر كما يف 

دواب "مبتدأ " وحلوم. "األجهوري أنه جيري يف مكروه األكل من الطري ما جرى يف مكروه األكل من ذوات األربع
واحد " صنف"وخرب حلوم " كلها"كضفدع ومسك ومتساح وآدمي املاء وكلب املاء وخنزيره احلي وامليت منها " املاء

أن : ولو اختلفت مرقته، وال ينتقل الصرب بتمليحه عن أصله فالفسخ ال خيرج عن جنس احللوويف األجهوري
ه فيباع بالسمك، ولو متفاضال، كما يباع الطري وحلمه ببيضه البطارخ يف حكم املودع يف السمك وليس من جنس

ولو متفاضال، ولو يف قياس البطارخ على البيض وقفة لوجود الفارق، وأيضا البطارخ كالشحم، والشحم كاللحم 
" ممن شح"من ذوات األربع أو الطيور أو دواب املاء " ما تولد من حلوم اجلنس الواحد"كل " و: "املشار إليه بقوله

واملرق والعظم واجللد : بل العظم واملرق واجللد كذلكقال خليل" فهو كلحمه"أو كبد أو قلب أو طحال أو رأس 



كهو، لكن إن كان العظم متصال فاألمر واضح يف حرمة التفاضل؛ ألجل العظم؛ ألنه كاللحم، وأما لو كان منفصال 
ة إال إن مل ميكن أكله فإنه يصري أجنبيا كنوى عن اللحم فإمنا يكون كاللحم إذا كان ميكن أكله كالقرقوش

فائدة كون املتولد من اللحم كاللحم حرمة التفاضل يف اجلنس الواحد كما مر يف احلبوب ما : األول" تنبيهان"البلح
مل ينتقل اللحم عن أصله، وإال جاز التفاضل ونقل اللحم املطبوخ عن اللحم الينء أن يطبخ مع شيء من األبزار، 

  خلفيفة كاألرز أو البصل زيادة على امللح؛ولو ا

ألن اجلمعية ال تشترط، ومثل طبخ اللحم باألبزار شيه أو جتفيفه بالشمس أو اهلواء باألبزار، وأما طبخه بغري أبزار 
لو طبخ حلم من جنسني يف قدر أو قدور، : فال ينقله عن اللحم الينء؛ ألنه صلق، وإن نقله عن احليوان احليالثاين

طبخا بغري أبزار أو طبخ أحدمها هبا واآلخر بدوهنا فهما باقيان على اختالفهما فيباع أحدمها باآلخر ولو فإن 
متفاضال، وأما لو طبخا بأبزار ولو يف قدرين فقيل مها باقيان على اختالفهما، وقيل صارا جنسا واحدا فيحرم 

بغري ناقل فيجوز التفاضل بينهما ولو كان من  التفاضل بينهما، وأما مها مع حلم آخر فإن كان نيئا أو مطبوخا
وألبان ذلك : "جنسهما النتقاهلما، وأما لو كان مطبوخا بناقل جلرى فيه اخلالفثم شرع يف الكالم على األلبان بقوله

كل واحد " جبنه ومسنه"كذلك " و. "املتقدم من ذوات األربع اإلنسي منه والوحشي كلها صنف واحد" الصنف
صنف مقدر يف األلبان واجلنب، وال يتوهم عاقل فضال عن املصنف أن الثالثة صنف واحد، ولذلك ف" صنف"منها 

وألبان ذلك الصنف صنف وجبنه صنف ومسنه صنف، فكل واحد من الثالثة جيوز بيع : قال اجلزويل تقدير كالمه
ما يسلك هذه العبارة فإنه  بعضه ببعض متماثال ال متفاضال، فال إشكال يف كالم املصنف، والعالمة خليل كثريا

ومتر وزبيب وحلم طري، وهو جنس املراد كل واحد من الثالثة جنس، وكون ألبان ذوات األربع صنفا يوهم : قال
ولو لنب آدمي : ومطلق لنب، قال شراحه: أن لنب اآلدمي صنف آخر وليس كذلك بل اجلميع صنف واحدقال خليل

صنف ليوافق كالم خليل، وليشمل : ومجيع األلبان: ن لو قالاجلميع صنف واحد، فكان األحسن للمصنف أ
إذا عرفت ما قررنا به : األول" تنبيهان"املخيض منه واملضروب واحلليب، فيباع احلليب باملخيض مثال مبثل يدا بيد

كالم املصنف من أن كل واحد من األمور الثالثة صنف يطرأ عليك إشكال، وهو إيهام جواز بيع اللنب احلليب 
بالسمن أو اجلنب؛ ألن كل واحد جنس مستقل، وليس كذلك، بل احلكم املنع ملا فيه من املزابنة، وأنواع اللنب من 

حليب، وخميض، ومضروب وجنب وزبد ومسن وأقط، والصور احلاصلة من بيع األنواع ببعضها أو : فروعها سبعة
وجيوز . متماثال يدا بيد جائز فهذه سبع صور غريها بعد إسقاط املكرر مثان وعشرون صورة، فبيع كل واحد بنوعه

بيع احلليب والزبد والسمن واجلنب بواحد من املخيض واملضروب متماثال، وهذه مثان صور، وجيوز بيع املخيض 
باملضروب متماثال فصارت الصور اجلائزة ست عشرة، وبقي ثالث خمتلف فيها وهي بيع األقط باملخيض 

  واملضروب

فتصري الصور اجلائزة خالفا وفاقا تسع عشرة صورة، والصور الباقية ممنوعة، وهي بيع احلليب وبيع اجلنب باألقط 
ما قدمناه من : بالزبد وبالسمن وباجلنب وباألقط وبيع الزبد مبا بعده وبيع السمن مبا بعده وبيع اجلنب باألقطالثاين

أن املراد بالصنف اجلنس أو النوع، وأما لو أريد إيهام جواز بيع اللنب بالسمن أو اجلنب الختالف الصنفية مبين على 
بالصنف حقيقته، وهو ما كان أخص من اجلنس والنوع فال يأيت اإليهام املذكور، ؛ ألن اختالف الصنف ال يقتضي 

فإذا اختلفت هذه : "جواز بيع صنف بآخر، وإمنا املقتضى اختالف اجلنس ولذلك قال عليه الصالة والسالم
ومل يقل األصناف، وحمصل اجلواب االختالف اجملوز ببيع الشيء بغريه متفاضال  ١" يف شئتماألجناس فبيعوا ك



لالختالف يف اجلنس أو النوع، أو أن املراد باجلواز الذي يومهه كالم املصنف اجلواز يف اجلملة؛ ألنه جيوز يف بيع 
االختالف فافهمثم شرع يف بياعات هنى السمن باجلنب الذي أخرج زبدة، وليس املراد جواز كل الصور الواقع فيها 

أو أخذه عوضا عن عمل ولو كرزق قاض أو بعض اجلند أو أخذ صداقا أو " ومن ابتاع طعاما: "عنها الشارع بقوله
من اشترى طعاما فال : "بكيله أو وزنه لقوله صلى اهللا عليه وسلم" بيعه قبل أن يستوفيه"له " فال جيوز"أرض جناية 

واختلف يف وجه احلرمة فقيل . ٤" حىت يقبضه: "ويف رواية ٣" حىت يستوفيه: "ويف رواية ٢" يبيعه حىت يكتاله
تعبدي وقيل معلل بأن غرض الشارع سهولة الوصول إىل الطعام؛ ليتوصل إليه القوي والضعيف، ولو جاز قبل 

ل نفع حنو الكيال واحلمال، قبضه لرمبا أخفي بإمكان شرائه من مالكيه، وبيعه خفية فلم يتوصل إليه الفقري، وألج
وجاز البيع قبل القبض إال مطلق : ومفهوم ابتاع طعاما أن غريه من حيوان أو عرض جيوز بيعه قبل قبضهقال خليل

علم مما قررنا من دخول رزق القضاة يف طعام املعاوضة؛ ألنه يف مقابلة عمل " تنبيه"طعام املعاوضة ولو كرزق قاض
 مقابلة عمل مما أصله صدقة لنحو الفقراء، واستمر جاريا إىل هذا الزمن ينتقل من حكم ما يؤخذ من الشون ال يف

  قوم إىل آخرين أنه جيوز بيعه قبل قبضه؛ ألنه ليس من طعام املعاوضة بل
  ـــــــ

، واللفظ له، "١٥٨٧"الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث : أخرجه مسلم، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١
 ٣"١٥٢٦"بيع املبيع قبل القبض، حديث : أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب: صحيح ٢"٥١"م وتقدم برق

  ".٥٠٦٤"، حديث "٢/٤٦"أخرجه أمحد  ٤"٤٧٣٦"، حديث "٢/٢٢"أخرجه أمحد 

وملا كان عدم جواز بيع طعام املعاوضة قبل . هو صدقة، والطعام املتصدق به جيوز للمتصدق عليه بيعه قبل قبضه
، وهذا القيد من " على كيل أو وزن أو عدد"الطعام " إذا كان شراؤه ذلك: "بكونه أخذ بكيل قالقبضه مشروطا 

بيان املتفقهني؛ ألن النهي إمنا ورد عن بيع الطعام قبل قبضه، والقبض ال يلزم منه الكيل وال الوزن وال 
وجاز بالعقد : بل قبضهقال خليلفإنه جيوز بيعه ق" اجلزاف"املشترى ال على املكيل بل على وجه " خبالف"العدد

جزاف؛ ألنه يدخل يف ضمان املشتري مبجرد العقد، وأما ما ال ينتقل من ضمان البائع إال بقبضه فإنه كاملشترى 
قاله ابن . على الكيل يف حرمة بيعه قبل قبضه، كلنب شاة اشتري جزافا، أو مثرة غائبة اشتريت على الصفة جزافا

أي أو كان كلنب : قال بعض شراحه. أو كلنب شاة: أخذ بكيل بقوله: بالعطف على قولهوأشار إليه خليل . القاسم
: أخذ بكيل حقيقة أو حكما، كأن يسلم يف لنب شاة أو شياه معينات بشروط للجواز، وهي ثالثة: شاة، وكأن قال

خذ من غريها، ومعرفة قدر كون املأخوذ منها معينة، وكثرة الشياه عند البائع حبيث إذا تعذر أخذ اللنب من هذه يؤ
حالهبا، وأما لو اشترى لبنا كيال يف كل يوم كأن يشتري منه كل يوم يف إبان اللنب رطال أو أكثر من اللنب فذلك 

خبالف اجلزاف خمرج مما قبله فهو خمالف له يف احلكم، : جائز، وال يشترط كثرة الشياه عند البائع، فقول املصنف
إنه ليس خمالفا : شتري؛ ألنه بصدد بيان اجلائز واملمنوع، فقول التتائي نقال عن ابن عمربشرط انتقال الضمان إىل امل

قسم : ملا قبله يف احلكم فيه نظر، بل هو خمالف له على الوجه الذي ذكرنا، فتلخص أن اجلزاف على قسمني
ما يدخل يف ضمان مشتريه كاملكيل حيرم بيعه قبل قبضه، وقسم جيوز بيعه قبل قبضه كاملوهوب واملتصدق، بل هو 

مبجرد العقد، خبالف األول ال يدخل يف ضمان مشتريه إال بقبضهوملا كان يتوهم محل الطعام السابق على خصوص 
حيرم بيعه قبل قبضه، ولو مما يدخله ربا الفضل، وما أحسن " وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب: "الربوي قال

وجاز البيع قبل القبض إال مطلق طعام املعاوضة ربويا كان أو غريه،  :قول خليل على طريق االستثناء من قوله
فإنه جيوز " إال املاء وحده: "كالفواكه وحنوها مما ال يدخله ربا الفضل بقرينة االستثناء الذي هو معيار العموم بقوله



ماء زمزم، وإن قال فيه ابن بيعه قبل قبضه؛ ألنه ليس بطعام بدليل جواز بيعه بالطعام إىل أجل، كما لو مر ولو كان 
إال " و. "كالصرب واحللبة على القول بأهنا دواء" األدوية"أنواع " ما يكون من"إال " و. "إنه طعام فإنه مؤول: شعبان

  "اليت"مجع زريعة " الزراريع"

بل تؤكل على حاهلا كحب الفجل األبيض وحب السلق واجلزر واللفت وحب " ال يعتصر منها زيت"شأهنا أن 
فيما "املذكور من املاء، وما بعده " فال يدخل ذلك. "لبصل، وزاد بعض ما يعتصر منه زيت للوقود كبذر الكتانا

بل جيوز بيعها قبل قبضها، " التفاضل يف اجلنس الواحد منه"ال يدخل فيما حيرم " حيرم من بيع الطعام بل قبضه و
ليست من مطلق الطعام، وقولنا شأهنا أن ال يعتصر منها  وجيوز التفاضل يف اجلنس الواحد منها؛ ألن هذه املذكورات

زيت لالحتراز عن حنو الزيتون وحب السمسم املعروف باجللجالن والقرطم، ومصلحات الطعام كاحلبة السوداء 
قال . ومصلحه كملح وبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وأنيسون ومشار وكمونني: فإهنا من الطعام حكماقال خليل

ما ال يعتصر منه زيت ويؤكل حبا، وما : أن مصلح الطعام كالطعام، واحلاصل أن الزراريع أربعة أقسامأي : شراحه
يعصر منه شيء لغري األكل، وهذان القسمان جيوز بيعهما قبل قبضهما، ومها كالم املصنف، وقسمان ال جيوز بيعهما 

 يعصر منه ويؤكل على حاله كاحلبة السوداء ما يعصر منه شيء يؤكل كاجللجالن وحنوه، وما ال: قبل قبضهما، ومها
وال بأس : "أو الشمر والكمون وغري ذلك مما هو مصلح للطعامثم بني مفهوم ابتاع الذي هو طعام املعاوضة بقوله

أنه جيوز ملن اقترض طعاما من : بالبناء للمفعول والنائب ضمري الطعام واملعىن" ببيع طعام القرض قبل أن يستوفيه
تره أو اشتراه وقبضه أن يبيعه قبل قبضه من مقرضه، ومثله اململوك من حنو صدقة ولو اقترضه على شخص مل يش

الكيل، وكما جيوز للمقترض بيعه قبل قبضه جيوز له دفعه وفاء عن قرض يف ذمته، وقيدنا بكون القرض من غري 
ال جيوز لذلك املقترض بيعه قبل قبضه، مشتر مل يقبضه لالحتراز عمن اشترى طعاما ومل يقبضه مث أقرضه لغريه فإنه 

وجيري هذا القيد يف الطعام املتصدق به واملوهوب، فشرط جواز بيعه قبل قبضه أن ال يكون من مشتر مل يقبضه ملا 
جيوز بيع طعام القرض قبل قبضه فيجوز؛ ألنه : إذا قلنا" تنبيه"يلزم عليه من توايل عقديت بيع مل يتخللهما قبض

عه من املقرض، ومن غريه، لكن إن باعه للمقرض جيوز بكل شيء إذا حصل نقد الثمن، وأما لو للمقترض أن يبي
باعه إىل أجل فال جيوز؛ ألنه فسخ دين يف دين، فإن باعه املقترض ألجنيب فيجوز بكل شيء أيضا إذا كان نقدا، وأما 

م الشاذيل أنه جيوز بيعه من غري أجل ألجل فال جيوز؛ ألن فيه بيع الدين بالدين هكذا قال الشاذيل، وحاصل كال
  .سواء باعه بعرض أو غريه، وميتنع إىل أجل سواء باعه لقرضه أو غريه

كالم املصنف شامل ملا إذا باعه ألجنيب أو ملقرضه، وهذا : ويف األجهوري يف شرح خليل ما خيالف ذلك فإنه قال
ن بيع طعام بطعام ألجل، وإذا باعه ملقرضه فال بد من قيد ظاهر إذا باعه هلما بغري طعام مطلقا، وإال امتنع ملا فيه م

آخر، وهو أن يكون أجل القرض إىل أجل السلم أو أكثر، فال جيوز شراؤه بطعام مطلقا أي ولو ألجل السلم لربا 
قال . النساء، وال بيعه ملقرضه بنقد أو عرض حيث كان أجل القرض أقل من أجل السلم؛ ألن القرض يعد لغوا

إىل أن املقرض دفع نقدا أو عرضا يف طعام مثل القرض قدرا وصفة يأخذه بعد أجل القرض، وهذا سلم، األمر 
فيشترط يف أجل القرض أن يكون قدر أجل السلم أو أكثر كالمه، وتلخص من كالم الشيخني أنه جيوز بيع طعام 

ز إىل أجل على كالم الشاذيل القرض قبل قبضه على احللول مطلقا أي للمقترض أو غريه ولو بطعام، وال جيو
مطلقا، وأما على كالم األجهوري فال ميتنع إال بالطعام مطلقا أو بغريه، حيث كان البيع ملقرضه وكان األجل أقل 

من أجل السلم، إال إن كان ألجنيب مطلقا أو للمقرض إىل قدر أو أكثر من أجل السلم فيجوز، وانظر الراجح من 



: النهي اآليت عن بيع الطعام قبل قبضه استثناء التولية والشركة واإلقالة أشار إليها بقولهالكالمينوملا وقع يف حديث 
يف طعام املعاوضة قبل قبضه، وحقيقة الشركة هنا جعل مشتر قدرا لغري بائعه باختياره مما اشتراه " وال بأس بالشركة"

عاوضة قبل قبضه، وحقيقتها أن جيعل الطعام الذي كذلك التولية ال بأس هبا يف طعام امل" و. "لنفسه مبا نابه من مثنه
اشتراه لغري بائعه بثمنه، وهي يف الطعام غري جزاف قبل كيله رخصة، فمن اشترى حصة من الطعام على الطعام على 

ل الطعام املكي"مجيع " يف"ال بأس هبا كالشركة والتولية " اإلقالة"كذلك " و. "الكيل جيوز له أن يدفعها لغريه بثمنها
، وإمنا جازت تلك املذكورات يف طعام املعاوضة قبل قبضه لشبهها بالقرض يف املعروف خلرب أيب داود " قبل قبضه

، " من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه إال ما كان من شركة وتولية، وإقالة: "وغريه عنه عليه الصالة والسالم
جلواز اإلقالة من طعام املعاوضة قبل قبضه أن تقع من مجيعه،  وهي ترك املبيع لبائعه بثمنه، لكن شرط أهل املذهب

وأما لو وقعت اإلقالة من بعضه فال جتوز إال إذا كان رأس املال عرضا يعرف بعينه مطلقا أو كان عينيا، أو طعاما مل 
النتفاع به فيها مل يقبض أو قبض ومل يغب عليه أو غاب غيبة مل ميكن االنتفاع به فيها، وأما لو غاب به غيبة ميكنه ا

جتز من البعض والطعام وغريه يف ذلك سواء، ومفهوم املكيل وقبل قبضه جواز اإلقالة من اجلميع املشترى جزافا أو 
مكيال بعد قبضه باألوىل، وشرطوا جلواز التولية والشركة أن يستوي عقدامها فيهما حلوال وتأجيال ويف رأس املال، 

  وأن ال

قال خليل بعد قوله، وإقالة من اجلميع وتولية . اء على املشرك بفتحها أن ينقد عنهيشترط املشرك بكسر الر
إن مل يكن على أن ينقد عنك واستوى عقدامها فيها، وإال فبيع كغريه فال جيوز شيء منهما إال بعد القبض، : وشركة

ريها فال جيوز شيء منهما قبل وبقي شرط ثالث يف التولية والشركة، وهو أن يكون رأس املال عينا، وأما لو كان غ
علم مما قررنا، ومن كالم خليل : األول" تنبيهان"قبض الطعام، خالفا ألشهب يف القرض املثلي، راجع شراح خليل

إذا قال الطالب للشركة : أن ال بأس يف كالمه مبعىن اإلباحة، سواء كان الطالب ملا ذكر اآلخذ أو املأخوذ منهالثاين
فإن مسى له جزءا معلوما فال إشكال، وأما لو أطلق له فإنه يستحق معه النصف، وأما لو كان أشركين : للمشترك له

املسئول اثنني فإن سأهلما جمتمعني أو منفردين، وكان السؤال بلفظ أشركاين واستوت أنصباؤمها فله الثلث، وأما لو 
شرع يف الكالم عن العقود  أشركين فله نصف حصة كل واحدمث: اختلفت أو قال لكل واحد منفرد عن غريه

، وهو العقد على منفعة " إجارة"عقد " و"، وهو ما متلك به الذات وقد مر حده " وكل عقد بيع: "الفاسدة بقوله
تفسري " خبطر أو غرر"، وهو ما متلك به منفعة الدواب والدور وقد وقع متلبسا " كراء"عقد " أو"العاقل غالبا 

ما شك يف حصول عوضيه أو املقصود منه غالبا، والغرر حرام سواء كان : ن عرفةاخلطر وحقيقة الغرر كما قال اب
، وهو ما يدفعه البائع، واملراد أحد العوضني أو مها كان العقد " مثمون"يف " أو"، وهو ما يدفعه املشتري " يف مثن"

شرط صحة عقد البيع أو غريه  واألصل فيما ال جيوز الفساد؛ ألن" أجل فال جيوز"كان اخلطر يف " و. "بيعا أو غريه
العلم باملعقود عليه عوضا، ومعوضا، واألصل املعقود عليه له حصة من العوض، فال بد من علم ابتدائه وانتهائه 

مثال الغرر يف . فال جيوز خرب كل الواقع مبتدأ، وقرن بالفاء ملا يف كل من العموم فاكتسى شبها ملا شرط: بقوله
ومثال الغرر يف املثمون أن . نة بعبد آبق أو مبا يف يده أو صندوقه، والبائع ال يعلم ذلكالثمن أن يشتري سلعة معي

  ، ولو مباحة األكل أو مشرفة، وهي١يكون املبيع عبدا آبقا أو دابة يف السباق
  ـــــــ

: ، تقولالتقدم يف اجلري، ويف كل شيء: السبق. مصدر سابق إىل الشيء سبقه وسباقا، أسرع إليه: السباق لغة ١
 -والسبق . تسابقوا إىل كذا واستبقوا إليه: يقال. إذا سبق الناس إليه: له يف كل أمر سبقة، وسابقة يف هذا األمر



وال خيرج املعىن االصطالحي . ما يتراهن عليه املتسابقون يف اخليل واإلبل ويف النضال فمن سبق أخذه: -بالتحريك 
اخرج : وتراهن القوم -من باب قاتل  -راهنت فالنا على كذا رهانا : باحقال يف املص: عن معناه يف اللغةوالرهان

  ".٢٤/١٢٣"املوسوعة . املخاطرة، واملسابقة على اخليل: والرهان. كل واحد رهناً ليفوز السابق باجلميع إذا غلب

د، مث أكد ما سبق ومثال الغرر يف األجل يف البيع أن يشتري سلعة بثمن إىل اليسار أو حىت يقدم زي. حمرمة األكل
وال بيع شيء . "كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غري أو رضاه: قال خليل" وال جيوز بيع الغرر: "بقوله
" إىل أجل جمهول"البيع " وال. "كبيعه ما يف صندوقه أو ما يف يده أو غريه مما ال يعلمه املشتري أو البائع" جمهول

مل يبني املصنف احلكم إذا وقع : األول" تنبيهات"ها أو حىت حيصل اليساركأبيعك هذه السلعة، والثمن من أوالد
العقد ملتبسا بغرر وحكمه الفسخ قبل الفوات، فإن حصل الفوات بتغري الذات يف البيع أو استوفيت املنافع يف 

، والواجب يف اإلجارة والكراء فالواجب يف البيع غرم قيمة السلعة حيث اتفق على الفساد أو الثمن عند اختالفه
واغتفر غرر يسري للحاجة مل يقصد كأساس : يستثىن من الغرر ما قل، قال خليل: املنافع أجرة أو كراء املثاللثاين

الدار املبيعة وكاجلبة احملشوة، وأما السمك يف املاء أو الطري يف اهلواء فممتنع إمجاعا وأما بيع السلعة بقيمتها أو مبا 
والراجح فيه عدم اجلواز، وقيد خليل الغرر اليسري بعدم قصده لالحتراز عن اليسري حيكم به فالن ففيه خالف، 

الذي يقصد لشراء احليوان بشرط محله، حيث كان محله يزيد يف مثنه وذلك يف احليوان البهيمي فإنه غري 
ل من املتعاقدين، وإال إمنا أشار املصنف إىل هذه الكلية لينبه على أن شرط البيع علم املعقود عليه لك: جائزالثالث

وقع فاسدا حيث وقع العقد على اللزوم، وأما لو وقع على خيار املشتري عند رؤيته للمعقود عليه فإنه جيوز، ولو مل 
" و. "وغائب ولو بال وصف على خياره بالرؤية: يذكر البائع، وال غريه نوع املعقود عليه، كما نبه عليه خليل بقوله

جيوز فيها " وال. "، وهو كتمان عيب السلعة عن املشتري وقت العقد مع ذكره" التدليس ال جيوز يف البيوع"كذا 
، وهو أن حيدث يف السلعة ما يوهم زيادهتا أو جودهتا، كخلط اللنب باملاء، وكسقي احليوان عند بيعه ليوهم " الغش"

بكسر اخلاء املعجمة " اخلالبة"أيضا  جيوز يف البيوع" وال. "أنه مسني، وكتطرير الكتاب ليوهم أنه مقابل أو مقروء
بأن يفعل صاحب السلعة مع مريد " وال اخلديعة. "والالم املفتوحة املخففة، وهي الكذب يف مثنها إما بلفظ أو كناية

وال . "الشراء ما يوجب االستحياء منه، كأن جيلسه عنده وحيضر له شيئا من املأكول أو املشروب أو غري ذلك
  كتمان

من طعام أو شراب أو عروض جبيد " خلط دينء"جيوز ملريد البيع أيضا " وال. "نه تدليس، وهو حرام؛ أل" العيوب
وال كتمان العيوب؛ ألنه عني التدليس الذي : فإن هذا من الغش، ولذلك كان األنسب ملقام االختصار حذف قوله

: وال كتمان العيوب تفسري التدليس، وبقوله: إنه أراد بقوله: قدمه، وما بعده؛ ألنه مكرره مع ما قبله، إال أن يقال
مل يعلم من كالم املصنف حكم البيع الواقع " تنبيه"وال خلط دينء جبيد تفسري الغش، ولعل هذا هو املتعني، واهللا أعلم

أن املشتري يلزمه األقل من الثمن والقيمة عند فوات السلعة يف الغش واخلالبة واخلديعة، : فيه ما ذكر، وحمصله
واملخرج عن : كان البيع مراحبة أو غريها، وأما يف التدليس بالعيوب فريجع املشتري بأرش العيبقال خليل سواء

املقصود مفيت فاألرش، وأما عند قيام السلعة فاخليار للمشتري بني التماسك بالسلعة جبميع الثمن، وال شيء يف 
دوث شيء فيها عند املشتري، كما يأيت ذلك يف نظري العيب؛ ألن خربته تنفي ضرره مع قيامها حباهلا من غري ح

لو باع شخص حجرا مث تبني أنه جوهر أو ذهب، فإن اشتراه مع النداء عليه بامسه العام " فرعان"كالم املصنف والرد
فال يرد، ومن باب أوىل إذا مل يسم بل وقع البيع على رؤية ذاته، وأما إن باعه باسم غريه كأبيعك هذه الزجاجة 



ومل أره يغلط إن مسى بامسه وال يعني ولو خالف العادة حيث : املشتري ياقوتة مل يلزم البائع اتفاقاقال خليلفيجدها 
فلو اشترى شخص مسكة فوجد يف بطنها مسكة : كان البائع مالكا رشيدا ال إن كان وكيال أو وصياالفرع الثاين

الثانية للبائع، وأما لو وجد يف بطنها جوهرة أو  أخرى فإهنما يكونان للمشتري حيث اشترامها بالوزن، وإال كانت
حنوها فقيل للمشتري وقيل للبائع، وحمل اخلالف مل يكن عليها عالمة امللك، وإال كانت لقطة، وأما اخلرزة البدنية 

ة أو جيوز ملريد البيع مراحب" وال: "فهي للمشتري اتفاقامث شرع يف بيان ما هو أخص مما جيب بيانه على البائع بقوله
أي " كرهه املبتاع أو كان ذكره أخبس له"البائع " إذا ذكره"أي األمر الذي " أن يكتم من أمر سلعته ما"مساومة 
ووجب تبيني ما يكره كثوب األجذم أو األجرب أو امليت واملشتري : القتضائه نقصهقال خليل" يف الثمن"للمبيع 

  ه، وإن كرهه غريه، فلو وقع وكتم البائع شيئا ممابدوي، ومفهومه أن ما ال يكرهه املبتاع ال جيب بيان

جيب عليه بيانه فاحلكم أن اخليار للمشتري مع قيام السلعة، ومع الفوات يلزمه األقل من الثمن والقيمة بناء على أن 
؛ وأخذ من كالم املصنف وغريه أيضا حرمة الشراء بدراهم الكيمياء: الكتمان ملا جيب بيانه من الغشقال ابن ناجي

ألن من علم هبا يكرهها ولو أخرب بعدم تغريها، وال ميكنه أن يتصرف فيها مع خوفه على نفسه عند البيان، ونص 
ابن عبد السالم على جتريح املشتغل مبطلق علم الكيمياء، وأفىت أبو احلسن املنتصر مبنع إمامة املشتغل هبا، والدليل 

 عليه وسلم مر على صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه أنه صلى اهللا: على ما ذكر ما ذكره مسلم وغريه من
أفال جعلته فوق الطعام حىت يراه : "أصابه املاء يا رسول اهللا، قال: قال" ما هذا يا صاحب الطعام؟: "بلة فقال

جيب على أي ليس على سنتنا، ؛ ألن املسلم ال يكفر بفعل احملرم إال إذا استحله، و ١" الناس؟ من غشنا فليس منا
اإلمام أن يعزر من فعلها، كما جيب عليه تعزيره لكل معصيةمث شرع يتكلم على حكم من اشترى سلعة ودلس عليه 

مل يطلع عليه املشتري حني " فوجد به عيبا قدميا"أو غريه وقبضه " عبدا"أي اشترى " ومن ابتاع: "بائعها بعيبها بقوله
ورد مبا العادة : تروي، والعادة السالمة منه كاإلباق واجلذامقال خليلالعقد، ومثل القدمي احلادث يف زمن خيار ال

إال أن يطلع على العيب " أو يرده ويأخذ مثنه"على البائع يف نظري العيب " فله أن حيبسه وال شيء له. "السالمة منه
على ما قاله  ويسكت، أو يأيت مبا يدل على رضاه به كركوب الدابة واستخدام العبد فليس له رده، والدليل

، ومن ابتاعها فهو خبري النظرين بعد أن -اإلبل-"ويف رواية " ال تصروا الغنم: "املصنف قوله صلى اهللا عليه وسلم
والتصرية ترك احلالب حىت يعظم الضرع ويتوهم  ٢" حيلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من متر

لقب لتمكني املبتاع من رد مبيعه على : النقيصة، وعرفه ابن عرفة بقولهاملشتري كثرة اللنب، وهذا إشارة إىل خيار 
لنقصه أخرج به ما إذا أقاله البائع من املبيع : بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غري قلة كمية قبل ضمانه مبتاعه، فقوله

قبل : من يد املشتري، وقولهغري قلة كمية صفة حلالة أخرج به صورة استحقاق اجلل : فإن له رده على بائعه، وقوله
  ضمانه متعلق

  ـــــــ
، حديث " من غشنا فليس منا: "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب: صحيح ١
النهي للبائع أن ال حيفل : أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: صحيح ٢"١٣١٥"، والترمذي، حديث "١٠٢"

  ".١٠٢٨"، حديث "٢/٤٤٦"، وامحد "٢١٤٨"اإلبل والبقر، حديث 

بالنقص وضمان فاعل باملصدر، وهو لفظ ضمانه، ومل يقل قبل بيعه ليدخل يف ذلك العيب الذي حيدث يف السلعة 
بعد البيع، ويف مدة ضمان البائع كاحلادث يف املبيع الغائب قبل قبضه، ويف األمة زمن مواضعتها، فإن حكم هذا 



ورد بعدم مشروط فيه غرض كثيب ليمني :  ثبوت الرد به للمشتريقال العالمة خليلحكم املوجود قبل العقد يف
فيجدها بكرا، وسواء كان الشرط صرحيا أو مبناداة، ومبا العادة السالمة منه كعور وقطع ولو أمنلة، وخصاء 

أو والد ال  واستحاضة ورفع حيضة استرباء وعسر وزىن وشرب وخبر وزعر، وزيادة سن وظفر وعجر وجبر والدين
أخ وال جد، وجذام أب أو جنونه بطبع ال مبس جن، وكرهص وعثر وحران وعدم محل معتاد، وكالدين وتقويس 

وأما كثرة األكل . الذراعني، وقلة األكل يف احليوان البهيمي، أو العاقل إذا كان ينقص عمله بسبب قلة أكله
فيظهر أهنا عيب حيث خرجت عن املعتاد، كما يؤخذ من  فليست عيبا يف احليوان البهيمي، وأما يف العبد واألمة

الرد بالعيب ثابت يف القليل كالكثري إال يف الدور : األول" تنبيهان"ختيري من استأجر رجال بأكله فيوجد أكوال
وغريها من العقارات فال رد فيها بالقليل وال املتوسط، وإمنا جيب للمشتري الرجوع بأرض املتوسط، وأما الكثري 

كثري فيه الرد وال : الكائن بوجهتها مما ينقص مثنها فإن للمشتري الرد به أو التماسك وال شيء له، فعيوهبا ثالثةك
أرش له إن متاسك، واملتوسط له األرش وال رد له، والقليل جدا ال رد وال أرش، هكذا قال ابن أيب زيد يف غري هذا 

حمل الرد بالعيب املذكور أن : غريها قد يراد منه التجارةالثاينالكتاب، وفرق أهل املذهب بني الدور وغريها بأن 
يكون من العيوب اليت ميكن االطالع عليها من غري تغيري ذات املبيع كالعيوب اليت ذكرناها يف كالم خليل، وأما ما 

البطيخ، فال  ميكن االطالع عليه ال بتغري ذات املبيع كسوس اخلشب واجلوز، ومرارة حنو القثاء، وعدم حالوة حنو
رد للمشتري به إال لشرط أو عادة على ما استظهره خليل يف توضيحه، وحمله أيضا أن ال يتغري عند املشتري لقول 

متوسط، وخمرج عن : ورد إن مل يتغري، وأما لو تغري عنده قبل اطالعه على العيب فتغريه على ثالثة أقسام: خليل
أي املبيع " إال أن يدخله: "معتاد، وقليل جدا، وأشار إىل املتوسط بقوله املقصود كهرم الدابة وقطع الشفة قطعا غري

أي ينقص مثنه ومل خيرجه عن املقصود منه، وهو املتوسط، كعجف الدابة أو مسنها مسنا بينا " عنده عيب مفسد"
  خارجا عن

أن يرجع بقيمة العيب "ر يف أي املشتري اخليا" فله. "العادة حبيث ال تلحق غريها، أو عمى أو شلل أو تزويج األمة
، وهذا " عنده"احلادث " ويرد ما نقصه العيب"أي املبيع على بائعه " أو يرده"وال يرد املبيع " القدمي من الثمن

ورد إن مل يتغري وتغري املبيع إن : التخيري ثابت للمشتري، سواء كان البائع مدلسا أو غري مدلسقال خليل بعد قوله
ورده ودفع احلادث وقوما بتقومي املبيع يوم ضمان املشتري، فيقوم ساملا من العيبني بعشرة توسط فله أخذ القدمي 

مثال، وبالقدمي بثمانية، وباحلادث بستة، فإن رد دفع للبائع اثنني، وإن متاسك أخذ اثنني، وإن زاد الثمن أو نقص 
العيبني، وأرش احلادث ينسب إىل مثنه  واحلاصل أن أرش العيب القدمي ينسب إىل مثنه سليما من. فبنسبة ذلك منه

معيبا بالقدمي، وحمل هذا التخيري ما مل يقبله البائع باحلادث، وإال نزل احلادث عند املشتري مبنزلة العدم، فيخري 
إال أن يقبله باحلادث أو : املبتاع بني أن يتماسك وال شيء له يف القدمي، أو يرد وال شيء عليه يف احلادثقال خليل

كالعدم، وفسرنا املفسد بالنقص للثمن؛ ألن املخرج عن املقصود من املبيع مفوت للرد، وموجب للمشتري يقل ف
واملخرج عن املقصد مفيت فاألرش فيقوم سليم من كل عيب؛ ألنه اشتراه على : الرجوع بأرش القدميقال خليل

مثانية فإنه يرجع من الثمن بنسبة ما : فإذا قيلوما قيمته معيبا بالقدمي، : قيمته عشرة، يقال: وجه أنه سامل، فإذا قيل
نقصته الثمانية عن العشرة، وهو اخلمس، فإذا كان الثمن مخسة عشر رجع بثالثة، وإذا كان الثمن مائة رجع 

كالم املصنف يف العيب ". تنبيه"بعشرين، وهكذا، وأما القليل جدا فكالعدم كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر
أما لو حصل التنازع يف عدم عيب أو حدوثه أو تنازعا يف وجود عيب، مثله خيفى، وعدم الذي ثبت أنه قدمي، و

وجوده، فاحلكم يف هذا الثاين قبول قول البائع؛ ألن األصل السالمة وال ميني عليه، وأما يف األول فالقول للبائع إال 



معتمدة يف شهادهتا على العادة، وكل  بشهادة عادة للمشتري، ومعىن شهادة العادة أن تقول أهل املعرفة إنه حادث
من قطعت أهل املعرفة بكالمه فالقول قوله من غري ميني، وكل من رجحت قوله فالقول قوله بيمني، وعند اإلشكال 

والقول للبائع يف العيب أو قدمه إال بشهادة عادة : عليها القول للبائع، وإىل هذا كله اإلشارة بقول خليل
وما . قطع بصدقه وميينه بعته، وما هو به، وتكون بنايف الظاهر وعلى نفي العلم يف اخلفيللمشتري، وحلف من مل ت

  كان الرد بالعيب قد

" بعيب قدمي، و"مثال " وإن رد املبتاع عبدا: "يكون بعد اغتالل املشتري، نبه املصنف على من يستحق العلة بقوله
إىل حني فسخ البيع برد " فله غلته"ه أو يف زمن اخلصام قبل اطالعه على العيب ورضا" قد استغله"احلال أنه كان 
والغلة له للفسخ، واملراد الغلة اليت ال يكون استيفاؤها داال على الرضا بالسلعة املعيبة، وهي اليت : املبيعقال خليل

تنشأ عن غري حتريك كلنب وصوف، أو عن حتريك واستوفاها قبل االطالع على العيب أو بعده حيث ال يكون 
استيفاؤها منقصا كسكىن الدار يف زمن اخلصام، وما عدا ذلك فالغلة له من غري غاية؛ لداللتها على الرضا فال فسخ 

له بعد استيفائها كركوب الدابة واستخدام الرقيق املنقصني له، وإن كانت الغلة للمشتري حىت يرد السلعة؛ ألن 
الستحقاق وأخذها بالشفعة أو بالفلس، وهذا يف الغلة غري ضماهنا قبل الرد منه، ومثل الرد بالعيب بالفساد وبا

وكذا فيها إن فارقت األصول قبل ردها، وأما لو كانت باقية على أصوهلا . الثمرة اليت مل تكن مؤبرة يوم الشراء
إن  فيفصل فيها بني الرد بالعيب أو الفساد فاز هبا املشتري إن كانت أزهتوأما يف الشفعة واالستحقاق فيفوز هبا

يبست، وأما لو ردت بتفليس فترد وال يفوز هبا املشتري إال جبدها، وإمنا قيدنا باليت مل تكن مؤبرة يوم الشراء؛ ألن 
املؤبرة يوم الشراء كالولد والصوف التام ليست بغلة، واألصل يف ذلك ما يف حديث الترمذي أن رسول اهللا صلى 

عليه الصالة والسالم فيمن ابتاع غالما وأقام عنده مدة مث أراد أن قال  ١" اخلراج بالضمان: "اهللا عليه وسلم قال
يا رسول اهللا قد استغل غالمي، فقال عليه الصالة : يرده وجاء به إىل الرسول لريده على صاحبه فقال صاحبه

 ونص خليل على ما خترج به السلعة من ضمان املشتري وتدخل يف ضمان البائع ٢" اخلراج بالضمان: "والسالم
ودخلت يف ضمان البائع إن رضي بالقبض ولو مل يقبضها بالفعل وال مضي زمن ميكن قبضها فيه أو ثبت : بقوله

موجب الرد عند احلاكم، وإن مل حيكم بالرد، وهذا إذا كان البائع حاضرا، وأما لو كان غائبا فال تنتقل إىل ضمانه 
  إال باحلكم

  ـــــــ
، "٣٥٠٨"فيمن اشترى عبداً فاستعمله مث وجد به عيبا، حديث : وع، بابأخرجه أبو داود، كتاب البي: صحيح ١

 ٢"٥/٢٧٣اإلرواء "، وصححه األلباين "٢٤٢٧٠"، حديث "٦/٤٩"، وأمحد "٢٢٤٣"وابن ماجه، حديث 
، "٣٥٠٨"فيمن اشترى عبداً فاستعمله مث وجد به عيبا، حديث : أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: صحيح

  ".٥/٢٧٣اإلرواء "، وصححه األلباين "٢٤٢٧٠"، حديث "٦/٤٩"، وأمحد، "٢٢٤٣"يث وابن ماجه، حد

عليه بالردوملا فرغ من الكالم على الرد بالعيب القدمي ويسمى خيار النقيضة، شرع يف خيار التروي، وهو كما قال 
ىل خيار بعد االطالع على بيع وقف بته أوال على إمضاء يتوقع فيخرج البيع الالزم ابتداء ولكن يؤول إ: ابن عرفة

" والبيع"العيب فهذا مل يتوقف بته أوال ويسمى خيار النقيصة، وقد بينا حقيقته عن ابن عرفة فيما سبق بقوله 
ليتروى يف أخذ السلعة أو ردها، والدليل على جوازه " جائز"للبائع أو املشتري أو أجنيب " على اخليار"املدخول فيه 

املتبايعان كل واحد منهما : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنهما قالما يف املوطإ عن ابن عمر 



واإلمجاع على جوازه، واحلديث حجة على من شذ مبنعه، وخيار  ١" باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا إال بيع اخليار
هنا عند مالك كالشرط باجمللس فإنه إمنا اخليار بشرط أو عادة؛ أل: التروي عندنا إمنا يكون بالشرط كما قال خليل

إال ابن املسيب، وقال الشافعي وأمحد بن : غري معمول به عندنا، وعند أيب حنيفة، وهو قول الفقهاء السبعة، وقيل
البيعان : "بأن التروي يكون باجمللس، وسبب اخلالف فهم قوله صلى اهللا عليه وسلم: حنبل وابن حبيب من أصحابنا

فحمله اجلمهور على ظاهره من التفرق باألبدان من اجمللس، ومحله مالك على التفرق بالقول " رقاباخليار ما مل يتف
إال بيع اخليار فإن املتبادر منه أن معناه إال بيعا شرط : ويشهد ملا قاله إمامنا رضي اهللا عنه ما يف آخر احلديث يف قوله

جعل له إىل متام املدة املشترطة ولو تفرقا، وقال مالك يف  فيه اخليار، فال ينقضي اخليار باملفارقة بل يبقى بيد من
والعمل عنه على خالفه، وإمنا قدم مالك العمل على " املتعاقدان باخليار ما مل يتفرقا: "املوطإ بعد ذكره حديث

با لذلك إذا ضر: "احلديث الصحيح؛ ألنه خرب آحاد، وعمل أهل املدينة كاخلرب املتواتروأشار إىل شرط اجلواز بقوله
أن اخليار ألحد املتبايعني ال يثبت إال بالشرط أو العادة، وأن يكون ذلك األجل معلوما هلما وهنايته : واملعىن" أجال

إىل ما ختترب فيه تلك السلعة إىل اختالف مدته باختالف السلع، ولذلك : وأشار بقوله" إىل ما ختترب فيه تلك السلعة"
بشرط كشهر يف دار وال يسكن وكجمعة يف رقيق واستخدمه، وكثالثة يف دابة  إمنا اخليار: قال خليل بعد قوله

  وكيوم لركوهبا يف البلد ولركوهبا يف خارجها يكفي الربيد وحنوه، وكثالثة يف
  ـــــــ

، ومسلم، كتاب "٢١١١"البيعان باخليار ما مل يتفرقا، حديث : أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: صحيح ١
، والترمذي، حديث "٣٤٥٤"، وأبو داود، حديث "١٥٣١"ثبوت خيار اجمللس للمتبايعني، حديث  :البيوع، باب

  ".٤٤٦٥"، والنسائي حديث "١٢٤٦"

وأما حنو الدجاج والطيور وبقية احليوانات . ثوب أو سفينة أو كتاب أو غريمها مما ليس حبيوان وال عقار وال رقيق
يها ليست كذلك إلسراع التغري هلا، فتكون مدة اخليار فيها ما ال تتغري فيه، اليت ال عمل هلا فالظاهر أن مدة اخليار ف

من اشترى شيئا من رطب الفواكه واخلضر : ويقاس عليها سائر الفواكه واألطعمة اليت تفسد بالتأخريففي املدونة
من اخليار بقدر احلاجة  على أنه باخليار، فإن كان الناس يشاورون غريهم يف هذه األشياء وحيتاجون إىل رأيهم فلهم

للغري " ما تكون فيه املشورة"إىل " أو: "مث عطف على قوله إىل ما ختترب فيه السلعة قوله. مما ال يقع فيه تغري وال فساد
حيث ال تزيد مدة املشورة على مدة اخليار املعلومة لتلك السلعة، وأفاد املصنف هبذا جواز إمضاء البيع على مشورة 

أن املشورة خالف اختبار املشتري للسلعة؛ ألن اختبارها امتحاهنا من جهة قلة أكلها أو عملها أو الغري، وال شك 
غري ذلك، وأما املشورة فتكون يف الغالب ألجل اإلقدام على الشراء أو عدمه، كبت البيع أو رد السلعة، واستفد 

وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة : ال خليلمما قررنا أن زمن املشورة لو كان يتأخر عن مدة اخليار ألفسد البيعق
وفسد بشرط إخل أن البيع لو وقع على : زائدة أو جمهولة أو غيبه على ما ال يعرف بعينه، ويفهم من قول خليل

وصرح بذلك الشاذيل أيضا، وهو . اخليار ومل يعينا أجال مل يفسد املبيع، وهو كذلك ويصار إىل أجل تلك السلعة
وقع على اخليار بل لو : اخليار لتلك السلعة معلومة بني املتبايعني، وال مفهوم لقول الشاذيلظاهر حيث كانت مدة 

سكتا عنه وقت العقد، وكان العرف جاريا به كما عندنا يف بالد األرياف يف بيع الدواب، والعرف عند مالك 
ال بالشرط أو العادة، وأنه ال علم من كالم املصنف كخليل أن خيار التروي ال يكون إ: األول" تنبيهات"كالشرط

أن اشتراط خيار اجمللس يف العقد يفسده، ويل حبث فيه : يكون باجمللس، ومل يبينا حكم ما لو شرطاهويف األجهوري
مع قوهلم بصحة البيع املدخول فيه على مشورة شخص قريب كما يف كالم املصنف، وال يفسد العقد مبجرد جهل 



والذي يظهر يل عدم فساد . وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة: قول خليل زمن اخليار كما يفهم من مفهوم
العقد باشتراط اخليار ألحدمها ما داما يف اجمللس لقصر زمان اجمللس عرفا عن مدة اخليار، وال ينافيه ما عليه مالك؛ 

ينايف أهنما لو شرطاه ألحدمها  ألن غاية ما حصل منه نفي ثبوت خيار اجمللس ألحد املبايعني مبقتضى اجمللس، وهو ال
  مدة

املدة : مدة اخليار حمدودة بأكثر من مدة اجمللس؛ ألنا نقول: وال يقال. اجمللس لعمل به وحرر احلكم يف ذلك
املذكورة يف كالمهم حد ألكثره، ولذلك يفسد العقد باشتراط أكثر منها، فال ينايف جواز اشتراط أقل منها، أال 

مل يذكر املصنف ما يقطع اخليار ويعد بعد املختار راضيا، : ي اخليار مجلة لكان هلما ذلكالثاينترى أهنما لو شرطا نف
وقاطعه قول وفعل املازري وترك هو عدمهما، فالقول حنو رضيت، والفعل ما أشار إليه خليل : وبينه ابن عرفة بقوله

ر أو أسلم للصنعة أو تسوق أو جىن أو ورضي مشتر كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد تلذذا أو رهن أو آج: بقوله
تعمد أو نظر الفرج أو عرب دابة أو ودكها، والترك كالقضاء مدة اخليار، والسلعة حتت يد من له اخليار، وال بد 

ويلزم : من انقضاء حنو اليومني بعدها؛ ألنه لو أراد الرد بعد مدة اخليار لكان له الرد يف الغد والغداءينقال خليل
مل يبني املصنف وال خليل الذي تكون عنده السلعة زمن اخليار، وحمصله أنه إن كان : رد يف كالغدالثالثبانقضائه و

اخليار الختبار الثمن أو للتروي يف إمضاء العقد وعدمه فمحل السلعة عند البائع إذا تنازعا فيمن تكون عنده، وإن 
شتري، ويلزم البائع تسليمها للمشتري إن بني ذلك كان الختبار أكل السلعة أو عملها أو لبنها فمحلها عند امل

وقت العقد، فإن وقع العقد مطلقا من غري بيان واتفقا على اإلطالق مل يلزمه تسليمها، وإن مل يتفقا وادعى كل 
وملا كانت السلعة يف زمن خيار التروي على ملك . نقيض قصد صاحبه فسخ البيع حىت حيصل االتفاق على شيء

، وهي " عهدة الثالث"زمن " اخليار وال يف"زمن " يف"أي تعجيل الثمن " وال جيوز النقد: "ل البيع قالبائعها الحنال
، وهي جعل األمة العلية أو " املواضعة"زمن " وال يف. "بيع الرقيق على أن ضمانه يف الثالث من بائعه ولو بالسماوي

لتردد املنقود بني السلفية والثمنية، فالعقد يفسد يف املسائل الثالث " بشرط. "الوخش اليت أقر بائعها بوطئها
: باشتراط نقد الثمن يف هذه املسائلوظاهر كالم أهل املذهب ولو أسقطاه بل ولو مل حيصل نقد بالفعل، وال يقال

ملا كان النقد بالفعل يصحب الشرط غالبا نزل غري احلاصل منزلة : العلة إمنا تظهر مع النقد بالفعل؛ ألنا نقول
وفسد بشرط قد نقد كغائب وعهدة ثالث، ومواضعة وأرض مل يؤمن : اصل، وأشار خليل إىل تلك املسائل بقولهاحل

رهبا وجعل، وإجارة جبزء زرع وأجري تأخر شهرا، ومفهوم بشرط جواز النقد تطوعا إال يف املواضعة فإنه ميتنع فيها 
  مطلقا، ومثلها مسائل أشار إليها خليل

شرط يف مواضعه وغائب وكراء ضمن وسلم خبيار، وقوله خبيار راجع لألربع مسائل، وإمنا  بقوله، ومنع، وإن بال
وكراء ضمن ال مفهوم له بل : امتنع النقد، وإن تطوعا ملا يلزم عليه من فسخ ما يف الذمة يف مؤخر، وقول خليل
ضوع كالم املصنف أن املتبايعني املضمون واملعني سواء على مذهب ابن القاسم يف املدونة، فاملفهوم فيه معطل، ومو

وأما لو شرطا عدم املواضعة أو كان العرف جاريا بعدمها كما يف بياعات مصر فال يضر . دخال على شرط املواضعة
اشتراط النقد، ولكن ال يقران على ترك املواضعة، بل تنزع من يد املشتري، وجيربان على وضعها حتت يد أمينة، 

ع، وهي الوخشة اليت مل يقر بائعها بوطئها فإهنا تستربأ حبيضة عند مشتريها، وال ميتنع وأما األمة اليت ال تتواض
علم مما تقدم يف كالم ". تنبيه"اشتراط النقد لثمنها، ولعل الفرق غلبة توقع محل من تتواضع، وندرة محل غريها
كر ما ميتنع النقد فيه مطلقا، وهو املصنف وخليل ما ميتنع النقد فيه بشرط، وهو مثان مسائل وجيوز تطوعا، ومل يذ



ومنع وإن بال شرط يف مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم خبيارمث شرع يف بيان : أربع مسائل وذكرها خليل بقوله
يف . "والكسوة على املبيع باخليار أو على العهدة أو املواضعة" والنفقة: "من عليه النفقة والضمان زمن اخليار بقوله

؛ ألن املبيع على ملكه يف أزمنة تلك " على البائع"كالمها " والضمان. "ع يف تلك املذكوراتالزمن الواق" ذلك
وامللك للبائع، وما يوهب للعبد سوى املستثىن ماله، والنفقة واألرش والغلة للبائع، : املذكوراتقال خليل يف اخليار

وإمنا يضمنه " اخلراج بالضمان: "صالة والسالموالقاعدة أن كل من له النماء عليه التواء أي اهلالك، وقال عليه ال
البائع إذا كان مما ال يغاب عليه، ومل يظهر كذب املشتري ولو مل تشهد بينة على هالكه أو ضياعه، وكذا إن كان مما 

يغاب عليه كثوب أو كتاب إن شهدت بينة للمشتري على ما ادعاه من تلف أو ضياع، وإال كان ضمانه من 
ل أن ما ال يغاب عليه ضمانه من البائع حيث مل يظهر كذب املشتري ولكن ال بد من حلفه، ولو املشتري، فاحلاص

لقد ضاعت يف دعوى الضياع، أو تلفت يف دعوى التلف، وما : غري متهم، وصفة ميينه إن كان متهما أن يقول
حلف، وال ينفي عنه  فرطت، وغري املتهم يكفي أن يقول ما فرطت، وأما ما يغاب عليه فيضمنه املشتري ولو

وإذا اشترى رجالن دابتني على خيار فادعى كل واحد : قال البغداديون: األول" فرعان"الضمان إال شهادة البينة
  مل ميت عندنا إال واحدة، فكل واحد منهما: أهنا ماتت مبوضع كذا، فقال أهل ذلك املوضع

يضمن كل واحد : شك، وقال غري من سبقمصدق وال شيء عليه؛ ألن أحدمها صادق قطعا واآلخر يضمن بال
منهما النصف، وصوب عبد احلق القول الثاين وأن كل واحد يضمن نصف دابته ويربأ من النصف الثانيوالفرع 

لو اشترى شخص شيئا خبيار فادعى املبتاع أنه هلك يف أيام اخليار وقال البائع بعد أيام اخليار، فإن القول : الثاين
؛ ألن املبتاع يتهم على إرادة نقض البيع، وهذا إن تصادقا على انقضاء أيام اخليار، وأما لو قول البائع مع ميينه

اختلفا يف انقضائها فإن ادعى البائع االنقضاء واملشتري البقاء فالقول ملنكر التقضي، وهو املشتريثم شرع يف بيان 
" اليت"العلية هي " لالسترباء اجلارية"وضع أي ي" يتواضع"جيب أن " وإمنا: "من جتب مواضعتها من اجلواري بقوله

: قال خليل" أو اليت أقر البائع بوطئها، وإن كانت وخشا. "سواء أقر بائعها بوطئها أم ال" للفراش يف األغلب"تراد 
وتتواضع العلية أو وخش أقر بائعها بوطئها عند من يؤمن والشأن للنساء، وهذا معىن كالم البيان أن توضع اجلارية 

يد امرأة أو رجل له أهل حىت تعرف براءة رمحها من احلمل حبيضة إن كانت ممن حتيض، وبثالثة أشهر إن  على
كانت يائسة من احليض لصغر أو كرب ممن يوطأ مثلها، بكرا كانت أو ثيبا، أمنت احلمل أم ال، ويندب أن تكون 

كوهنا على يد أحدمها هني كراهة إن كان على يد النساء، وجيوز أن تكون على يد رجل مأمون له أهل، وينهى عن 
مأمونا، وحرمة إن كان غري مأمون، ويكتفى بامرأة على املعتمد فهي واجبة عند مالك ومجيع أصحابه، وإن دخال 

على إسقاطها مل يفسد البيع ولكن جيربان عليها، وإن ظهر هبا محل زمن املواضعة كان عيبا يف العلية خيري املشتري يف 
اسك هبا إن كان احلمل من غري السيد، وأما منه فهي أم ولد يفسخ بيعها، ومفهوم كالم املصنف أن ردها والتم

ويقال له . الوخش اليت مل يقر بائعها بوطئها ال مواضعة فيها، ولكن جيب على املشتري أن يستربئها حبيضة قبل وطئه
وإمنا يتواضع إخل ما : يستثىن من قول املصنف" تنبيه"االسترباء اجملرد عن املواضعة؛ ألهنا تكون يف زمنه عند املشتري

وال مواضعة يف متزوجة وحامل، ومعتدة وزانية كاملردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن مل يغب : أشار إليه خليل بقوله
إلقالة املشتري، وأما لو غاب املشتري على املردودة مبا ذكر ففيها املواضعة، لكن على تفصيل يف املردودة بالعيب وا

إن كان الرد هبما بعد دخوهلا يف ضمان املشتري وجبت فيها املواضعة، وإن كان الرد هبما قبل دخوهلا يف ضمانه فال 
  الذي يتوقع" وال جتوز الرباءة من احلمل"مواضعة



الك أمة علية، أنه ال جيوز أن يبيع امل: وقت العقد فيجوزواملعىن" إال محال ظاهرا"ظهوره يف األمة العلية بعد اشترائها 
ويشترط على املشتري أنه بريء من محلها حبيث ال رد له بسببه ملا فيه من الغرر، وأما لو كان محلها ظاهرا وقت 
العقد جلاز التربي من محلها لدخول املشتري على ذلك، كما جيوز التربي من محل الوخش ولو مل يكن ظاهرافإن 

: من محلها غري الظاهر وبني الوخش جيوز التربي من محلها مطلقا؟ قلت ما الفرق بني العلية ال جيوز التربي: قيل
: فإن قلت. الفرق أن احلمل يضع من محل العلية كثريا فهو غرر وعيب، خبالف الوخش احلمل يوجب الرغبة فيها

يف اخلفي؛  وجود الغرر: ما الفرق بني الظاهر واخلفي يف العلية حيث جيوز التربي من الظاهر دون اخلفي؟ فاجلواب
ألن املشتري يتردد يف وجوده وعدمه، خبالف الظاهر املشتري جازم بوجوده، وحمل جواز التربي من احلمل الظاهر 

مطلقا، واخلفي يف الوخش فقط أن ال يكون البائع قد وطئها ومل يستربئها، وإال مل جيز التربي من محلها، وهذا كله يف 
لى عدم جواز التربي من محل يلزمه، وحمل جواز التربي من محلها الظاهر أن محلها من غري سيدها التفاق العلماء ع

ال ميضي هلا ستة أشهر، وإال امتنع بيعها بالكلية؛ ألهنا حامل مقرب ال حيل بيعها؛ ألهنا مريضة واحملرم إذا قوي مرضه 
" تنبيهان"منوع الفسادوحامل مقرب، واألصل يف امل: ال كمحرم أشرف إىل أن قال: ال جيوز بيع ذاهتقال خليل

تكلم املصنف على حكم بيع األمة مع التربي من محلها وسكت عن بيع الذات بشرط محلها، وأشار إليه : األول
وكحامل بشرط احلمل تشبيه يف الفساد، وحمل الفساد باشتراط ذلك إذا كان اشتراطه لقصد الزيادة : خليل بقوله

ال فرق يف ذلك بني كون احلمل ظاهرا أو خفيا؛ ألنه غرر إن مل يظهر، ومن يف الثمن؛ لكون احلمل يزيد يف مثنها، و
بيع األجنة إن كان ظاهرا، وهذا تستوي فيه األمة والبهيمة، وأما لو كان القصد من اشتراط محلها التربي منه فال 

ها بشرط احلمل فساد على املرتضي من اخلالف، وهذا واضح إذا صرح بالقصد أو فهم من احلال قصده، وأما بيع
ومل يصرح بقصده وال فهم من احلال فإنه حيمل على ما يكثر قصد الناس إليه، وهو الزيادة يف الثمن يف احليوان 
البهيمي، وميكن جريانه يف الرقيق إذا كان محله يزيد يف مثنه، فإن كان ينقص فيه الثمن فإنه حيمل اشتراطه على 

إال : قول املصنف: از بيعها مع استثناء جنينها أو بيع جنينها وحدهالثاينقصد التربي، ومن باب أوىل يف عدم اجلو
  محال ظاهرا بالنصب هذا ما يف أكثر النسخ، واالستثناء متصل

على اإلطالق يف احلمل، وهو األصل يف االستثناء، ويف بعض النسخ إال محل باجلر على أنه بدل من احلمل اجملرور 
والرباءة : "بعد النفي أو شبههوملا كان التربي من عيب املبيع ال جيوز إال يف الرقيق قالمبن، وهو األوىل يف املستثىن 

من العيوب، وهذا أحد شرطني، والشرط الثاين أن تطول إقامة الرقيق " البائع"به " جائزة مما مل يعلم"فقط " يف الرقيق
أن من : ا فيه مما مل يعلم إن طالت إقامتهواملعىنوتربي غريمه: قال خليل عاطفا على ما مينع الرد بالعيب. عند البائع

عنده رقيق طالت إقامته عنده ومل يعلم به عيبا جيوز له أن يبيعه ويتربأ من عيوبه، بأن يشترط على مشتريه عدم رده 
عليه بعيب يظهر كإباق أو سرقة أو غريمها حيث طالت إقامته عنده، حبيث لو كان به هذا العيب لظهر، فأما إن 

: م بعيبه أو مل تطل إقامته عنده مل جيز له التربي من عيبه، بل جيب عليه إن علم به عيبا أن يبينه للمشتريقال خليلعل
وإذا علمه بني أنه به ووصفه أو أراه له ومل حيمله فالظاهر كالعور والقطع يريه له، وحنو اإلباق والسرقة يصفه وصفا 

أبق عندي مرتني أو ثالثا أو سرق : ق أو يسرق وبعد ذلك يفصل له بأن يقوليأب: شافيا بعد بيان أنه به بأن يقول له
مرارا األمر الفالين كذا؛ ألن املشتري رمبا يغتفر سرقة حنو الرغيف، وال يكفي اإلمجال بأن يقول فيه مجيع العيوب، 

لسرقة دون املتفاحش وعليه إنه سارق واقتصر على ذلك فهل ينفعه يف الرباءة من يسري ا: ووقع التردد فيما إذا قال
البساطي والنقل يوافقه أو ال ينفعه ذلك وال يف اليسري؛ ألنه من باب اإلمجال، وعليه بعض املعاصرين له، والظاهر 

إمنا قيدنا بفقط كما هو املفهوم من كالم املصنف؛ ألن : األول" تنبيهان"الرجوع ألهل املعرفة يف اليسري والكثري



ا يصح يف األرقاء فقط؛ ألن الرقيق ميكنه التحيل بكتم عيوبه أو بعضها خبالف غريه ال يتأتى التربي من العيوب إمن
منه حتيل، فلذا ال جيوز لبائع حنو اجلمل أو الثور أو احلمار التربي من عيبه، بل مىت ما ظهر به عيب وثبت قدمه عند 

تربأ منه البائع، كما ال جيوز التربي من عيوب الرقيق  البائع ومل يعلم به املشتري عند العقد ثبت له اخليار يف رده ولو
الذي مل تطل إقامته عنده، وموضوع املسألة أن الرقيق مباع، وأما العبد املدفوع قرضا فال جيوز ملقرضه أن يتربأ 

ولو حاكما هذا الكالم يف البائع البالغ : للمقترض من عيوبه ألدائه إىل سلف جر نفعا خالفا ملن عمم يف الرقيقالثاين
  .أو وارثا؛ ألن بيع احلاكم والوارث الرقيق بيع براءة إن بني أنه إرث

ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط بني أنه إرث، وأما غري البائع فال يعترب علمه، وعلم مما قررنا أن : قال خليل
جه املذكورومن البياعات املنهي عنها فائدة التربي أن املشتري ال رد له بظهور العيب الذي تربأ منه البائع على الو

العاقلة " بني األم"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل الظرف أعين " يفرق"جيوز أي حيرم أن " وال: "ما أشار إليه بقوله
لو دفع الولد أو األم أجرة أو صداقا أو : ، وما شاهبه من كل عقد معاوضة فيشمل كالمه" ولدها يف البيع"بني " و"

يف : وكتفريق أم فقط من ولدها، وإن بقسمةفقول املصنف: ا للثواب، واملراد األم دنية ولذا قال خليلوهب أحدمه
البيع وصف طردي أي غري معترب املفهوم، وأما بغري املعاوضة كدفع أحدمها صدقة أو هبة لغري ثواب بل لوجه 

حوز، وجيوز التفريق بينهما بالعتق، ويكتفى  املعطي فال حرمة وجيربان على مجعهما يف ملك، وقيل يكتفى جبمعهما يف
جبمعهما يف حوز اتفاقا، فإذا أعتق الولد وباع األم فيشترط على املشتري اإلنفاق على الولد وكسوته إىل حصول 

اإلثغار، وإن أعتق األم وباع الولد اشترط على مشتريه مجعه مع أمه، ونفقة األم على نفسها، وإن دبر أحدمها مل جيز 
يع اآلخر وحده، وال مع اآلخر قاله يف املدونة، خبالف لو كاتب أحدمها مث باع كتابته وجب عليه بيع غري له ب

املكاتب مع كتابة املكاتب، ويشترط على املشتري أن ال يفرق بينهما إذا عتق املكاتب حىت حيصل اإلثغار، وقيدنا 
 حترم بني األب وولده، وال بني األم وولدها من الرضاع؛ بدنية؛ ألنه ال حترم التفرقة بني اجلدة وولد ولدها، كما ال

وإن : ألن املراد األم من النسب، وقلنا العاقلة؛ ألن حرمة التفرقة خمتصة بالعقالء على املشهور، وبالغ خليل بقوله
لولد بقسمة لإلشارة إىل أن من مات عن جارية وأوالدها الصغار ال جيوز لورثته أن يأخذ واحد األم واآلخر ا

الولد فإن أثغر أي سقطت رواضعه ونبتت كلها ولو مل يتكامل نباهتا جازت التفرقة، " حىت يثغر. "وتستمر احلرمة
ما مل يثغر معتادا ويكتفى ببلوغ زمنه املعتاد، وهو بعد السبع ولو مل يثغر بالفعل بناء : واملراد اإلثغار املعتادقال خليل

ما مل ترض األم، وإال جازت ولو مل حيصل : لألم، ومشى عليه خليل حيث قالعلى املشهور من أن عدم التفرقة حق 
وقوله صلى اهللا  ١"أال ال توله والدة على ولدها: "والدليل على حرمة التفرقة قوله صلى اهللا عليه وسلم. من اإلثغار

  من فرق بني والدة وولدها فرق اهللا بينه وبني أحبته أو أحبابه: "عليه وسلم أيضا
  ـــــــ

  ".٦٢٨٠"ضعيف اجلامع "، وضعفه األلباين "١٥٥٤٥"، حديث "٨/٥"أخرجه البيهقي يف الكربى : ضعيف ١

وظاهر احلديث كانت األم مسلمة أو كافرة لكن غري حربية، وسواء كان ولدها من زوجها أو من  ١" يوم القيامة
أما احلربية فال حترم التفرقة بينها وبني زىن، ولو كان جمنونا وأمه كذلك إال أن خياف من أحدمها على اآلخر، و

ولدها، فيجوز لبعض اجملاهدين أخذ األم أو الولد دون أمه، واملسبية مع صغري تدعي أنه ولدها فيقبل قوهلا حيث 
وتثبت البنوة املانعة للتفرقة بالبينة أو بإقرار مالكيهما أو دعوى األم مع : قال ابن عرفة. قامت قرينة على صدقها

صدقها، وتصديق املسبية إمنا هو من جهة التفرقة فقط ال يف غريها من أحكام البنوة، فال خيتلي هبا إن كرب، وال  قرينة



مل : األول" تنبيهان"توارث بينهما لكن هي ال ترث من أقرت به، وأما هو فريثها إن مل يكن هلا وارث حيوز مجيع املال
وفسخ إن مل جيمعامها يف : ه املمنوع، وأشار إليها خليل بقولهيذكر املصنف حكم ما لو حصلت التفرقة على الوج

ملك إال أن ميضي زمن احلرمة بأن مل نطلع على ذلك حىت حصل اإلثغار املعتاد، وإال مضى البيع، وأما لو حصلت 
ب التفرقة بغري معاوضة فقيل ال بد من مجعهما يف ملك، وقيل يكفي مجعهما يف حوز وال سبيل إىل الفسخ، ويضر

بائع التفرقة، ومبتاعها كما قاله مالك ومجيع أصحابه، وظاهره ولو مل يعتاداه، وحمل ضرهبما إن علما حرمة التفرقة، 
علم مما قدمنا جواز عتق أحدمها أو كتابته، كما جيوز بيع نصفهما أو ثلثهما ولو لغري : وإال عذرا باجلهاللثاين

ة وكسر الغني املعجمة وجيوز ضمها مع تسكني املثلثة أيضا، وهو سقوط العتقويثغر جيوز يف يائه الفتح ويسكن املثلث
لفقد شرط أو " بيع فاسد"مبيع " وكل: "الرواضعثم شرع يف ضمان املبيع فاسدا وفيما ينقل ملكه إىل املشتري بقوله

ا مستمرا بعد بت قبض" فإن قبضه املبتاع"لبقائه على ملكه حيث مل يقبضه املبتاع " فضمانه من البائع"وجود مانع 
وإمنا ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، وإمنا : قال العالمة خليل" قبضه"أي زمن " فضمانه من املبتاع من يوم"البيع 

ضمنه بقبضه؛ ألنه قبضه على وجهة التملك ال على جهة األمانة، فإن مل يقبضه فال ضمان ولو مكنه البائع من 
فال ينتفي بإقامة البينة، وال فرق فيه بني ما يغاب عليه وغريه، وقيدنا  قبضه، والضمان ضمان أصالة ال ضمان رهان،

  القبض باملستمر لالحتراز عما إذا اشترى سلعة شراء فاسدا فقبضها مث ردها إىل البائع
  ـــــــ

ما جاء يف كراهية الفرق بني األخوين أو بني الوالدة، حديث : أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، باب: صحيح ١
  ".٦٤١٢"وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ". ٢٣٥٦٠"، حديث "٥/٤١٤"، وأمحد "١٢٨٣"

على وجه األمانة أو غريها فهلكت فإن ضماهنا من بائعها؛ ألن هذا القبض مبنزلة العدم، وقيدنا بكونه بعد البت 
إذا وقع على خيار الضمان لالحتراز عن بيع اخليار فإن ضمانه من البائع، ولو قبضها املشتري؛ ألن البيع الصحيح 

أشعر قول : األول" تنبيهات"فيه من البائع ملا ال يغاب عليه كغريه إن قامت بينة على تلفه أو ضياعه كما قدمنا
املصنف بضمان املبيع فاسدا بعد قبضه من املشتري أنه مما حيل متلكه، وأما حنو امليتة والزبل والكلب فال ضمان على 

مثنه كما قاله ابن القاسم، واملراد الكلب غري املأذون يف اختاذه؛ ألنه ال ضمان على من  املشتري ولو قبضه وأدى
مفهوم الفاسد أن البيع الصحيح ليس : وهنى عن بيع الكالبالثاين: قتله تعديا كما نذكره عند قول املصنف فيما يأيت

إذا كان ليس فيه حق توفيه ووقع بتا، كذلك بل فيه تفصيل؛ ألن منه ما ينتقل ضمانه للمشتري مبجرد عقده وذلك 
ومنه ال ينتقل ضمانه إال بقبضه، وذلك إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد، وقبضه بكيل ما يكال أو وزن ما يوزن 

أو عد ما يعد، ومثل ما فيه حق توفية احملبوسة للثمن أو إلشهاد ال يضمنها املشتري ال بقبضها؛ ألهنا عند بائعها 
ك الغائب املشتري على صفة أو على رؤية متقدمة، وكذلك األمة اليت جتب مواضعتها ال يضمنها كالرهن، وكذل

مشتريها إال برؤيتها الدم، وكذا الثمار يستمر ضماهنا من بائعها حىت تأمن اجلائحة بأن يتناهى طيبها ويتمكن 
ن فيها غري اجلائحة فإنه يكون من املشتري من أخذها فحينئذ ينتقل ضماهنا ملشتريها، وأما لو كان موجب الضما

وما ذكرناه من أن الضمان يف الثمار يف البيع الصحيح لألمن من اجلائحة حيث : مث قال األجهوري. املشتري بالعقد
وأما يف البيع الفاسد فإن اشتريت . إن موجب الضمان اجلائحة، وإن كان غري اجلائحة فضماهنا من املبتاع بالعقد

من املشتري بالعقد؛ ألن التمكن من أخذها مبنزلة قبضها، وإن كان الشراء قبل طيبها فضماهنا  بعض الطيب فضماهنا
وأقول يف هذا وقفة مع ما تقدم من أن الفاسد ال ينتقل ضمانه إىل املشتري . انتهى. من البائع حىت جيدها املشتري

مد، فلعل ما يف األجهوري زلة قلم؛ ألن إال بقبضه بالفعل، وال عربة بتمكن املشتري من أخذه على القول املعت



قد قدمنا أن البيع بيعا فاسدا باق على ملك بائعه؛ ألن العقد الفاسد ال : األجهوري إمام عظيم وحرر املسألةالثالث
جعل الضمان من : ينقل امللك على الصحيح لوجوب فسخه شرعا قبل الفوات، وقد استشكله الفاكهاين قائال

  لفاسد مل ينقل امللك، وجعل الضمان بعد القبض من املشتري يقتضيالبائع صريح يف أن ا

ال مالزمة بني نقل امللك والضمان إذ قد يوجد الضمان من غري تقدم : أن الفاسد ينقل ومل يذكر جوابا، وأقول
 ملك، كمن أتلف شيء غريه من غري تقدم سبب ملك فإنه يضمن لتعديه، واملشتري هنا متعد بقبض املشتري شراء
فاسدا، فمحصل اجلواب أن ضمان املشتري إمنا هو لتعديه بالقبض ملا جيب فسخ عقده قبل فواته، ويدلك على ما 
قلنا أنه يضمن بعد القبض، ولو بأمر مساوي، وال حاجة إىل بناء الضمان بعد القبض على القول بأن الفاسد ينقل 

وإمنا ينتقل ضمان : قال خليل بعد قوله. مشتريها بغلتها إذا ردت السلعة بسبب الفساد يفوز: امللك ملا ذكرناالرابع
الفاسد بالقبض ورد وال غلة أي وال تصحبه الغلة يف الرد بل يفوز هبا املشتري؛ ألن الضمان كان منه، واخلراج 

ولو علم املشتري بالفساد وبوجوب الفسخ ولو يف : بالضمان كما قدمنا يف الرد بالعيب، وظاهر كالم أهل املذهب
من اشترى شيئا موقوفا شراء فاسدا مع علمه بأنه وقف فإنه ال : الثنيا املمنوعة على الراجح إال يف مسألة، وهي

يفوز بالغلة، بل جيب ردها حيث كان على غري معني أو على معني غري رشيد، وأما لو كان موقوفا على معني وباعه 
واعلم أن املشتري كما يفوز . حيث كان ذلك البائع رشيدا ذلك املعني فإنه يفوز املشتري بغلته ولو علم بأنه وقف

بالغلة ال يرجع على البائع بكلفة احليوان إذا كانت الغلة قدر الكلفة أو أكثر، وأما لو زادت الكلفة على الغلة أو 
: الفضالء بقوله كان ال غلة فإنه يرجع على البائع بالكلفة؛ ألنه قام عن البائع مبا ال بد له منه، وأشار إىل هذا بعض

واعلم أن كل من أنفق على ما اشتراه وله غلة تبتغى كالغنم والدواب والعبيد مث رد بعيب أو استحقاق أو فساد ال 
يرجع بنفقته، خبالف ما ليس له غلة تبتغى كالنخل إذا ردت مع مثارها فإنه يرجع بقيمة سقيها وعالجهاوهذا كله 

فيما له عني قائمة كالبناء والصباغ فإنه يرجع هبا وله الغلة كسكىن الدار، نقل  يف غري ماله عني قائمة، وأما النفقة
" فإن حال سوقه: "مجيعه األجهوري، وملا كان حمل بقاء املبيع فاسدا على ملك بائعه إذا مل يفت عند املشتري قال

إن كان الفساد متفقا " قيمته"م أي املشتري غر" فعليه"تشغر أو كرب " أو تغري بدنه"بأن تغري مثنه بزيادة أو نقص 
على بائعه النتقال ملكه إىل املشتري " وال يرده"ال يوم العقد وال يوم الفوات " يوم قبضه"عليه وتعترب قيمته 

فإن فات مضى املختلف فيه : بالفوات، وقيدنا باملتفق عليه؛ ألنه املختلف يف فساده إذا فات ميضي بالثمنقال خليل
ن اخلالف خارج املذهب بالثمن، وإال ضمن قيمته يوم قبضه، وحوالة األسواق إمنا تكون مفيتة بني العلماء ولو كا

  يف غري املثليات والعقار

أي جيب عليه أن " فعليه مثله"أو يعد " مما يوزن أو يكال"املشترى فاسدا وحالت أسواقه " وإن كان: "بدليل قوله
مما يكال أو يوزن أي بالفعل عن املثلي : ام مثله مقامهواحترز بقولهيرد مثله للبائع؛ ألنه ال يفوت بتغري سوقه لقي

وال . "املشترى جزافا إذا فات فإنه حيرز ويقوم ويغرم قيمته وال يرد مثله؛ ألنه أشبه املقوم يف الفوات حبوالة األسواق
اصل أن املثليات وال بد من ردها لفساد بيعها، فاحل" حوالة األسواق"أيضا وسائر العقارات " تفيت الرباع

قال خليل يف تصويره، والفوات بتغري سوق غري مثلي وعقار وبطول زمان . والعقارات ال تفوت حبوالة األسواق
بل يف شهادة وبنقل عروض، ومثلي لبلد بكلفة وبتغري ذات : حيوان وفيها شهر وشهران، واختار أنه خالف وقال

وهزاله، وباخلروج عن يد مشتريه بأن باع ما اشتراه أو، وهبه أو غري مثلي كاهلدم والبناء وكرب صغري احليوان، 
وقفه، وبتعلق حق الغري به بأن رهنه أو آجرهوالفرق بني تلك املذكورات وبني غريها أن الغالب يف العقار أن يراد 



والة األسواق، وأما للقنية ال للتجارة فال يطلب فيه كثرة مثن، واألصل يف ذوات األمثال القضاء باملثل فال يفوتان حب
زرع األرض املشتراة شراء فاسدا فال يفيتها وترد، مث إن كان الرد يف اإلبان فعلى املشتري الكراء، وال يقلع زرعه؛ 

إن عظمت مؤنته وكان : ألنه صاحب شبهة، وإن كان بعد فواته فال كراء عليه، وأما غرسها ففيه تفصيل حمصله
ياض أكثرها، وإن كان يف ناحية منها، فإن كانت فوق نصفها فات مجيعها باتفاق، حميطا هبا فاتت كلها، وإن كان الب

وإن كانت أقل من ربعها فال يفوت منها شيء وترد كلها ويرجع املشتري بقيمة غرسه قائما، وهذا متفق عليه 
و احلسن تفوت أن تكون تلك اجلهة الربع فأكثر إىل الثلث أو حىت النصف على ما عليه أب: أيضاوالقسم الثالث

وفاتت هبما جهة هي الربع فقط ال أقل وله القيمة : تلك اجلهة فقط، والبناء حكم الغرس يف التفصيلقال خليل
قائماوملا كان السلف الذي جير نفعا شبيها باملبيع فاسدا يف وجوب فسخه بعد وقوعه وبعد فواته يرد إىل فاسد 

لغري املقترض بأن جير للمقرض بكسر " سلف جير نفعا"أي حيرم  "وال جيوز: "أصله، وهو البيع ذكره عقبه بقوله
الراء أو ألجنيب من ناحية املقترض؛ ألن السلف ال يكون إال هللا، فال يقع جائزا إال إذا متحض النفع للمقترض، فال 

  ض رباجيوز إقراض املقصوص ليأخذ جيدا، وال احلب القدمي ليأخذ جيدا، وأحرى الدخول على أكثر كمية فإنه حم

من أرىب الربا ما جر من السلف نفعا، كشرط عفن بسامل، وكدفع ذات يشق محلها ليأخذ بدهلا يف : لقول ابن يونس
املوضع الذي يتوجه إليه وقصده بذلك إراحته من محلها، وأما لو كان احلامل على ذلك كثرة اخلوف يف الطريق فال 

م اخلوف فيجوز أن يسلفها يف حملها ويأخذ سفتجة أي ورقة وكعني عظم محلها كسفتجة إال أن يع: منعقال خليل
مكتوبا فيها لوكيل املتسلف بإعطاء مثل الذات املدفوعة يف بلد بعيد، وحمل املنع، إال أن يقوم دليل على أن القصد 

مه أنه مل يتكلم املصنف على حكم ما إذا وقع القرض املمنوع، وحك" تنبيه"نفع املقترض فقط، وإال جاز كل ما منع
يرد أن يفوت مبا يفوت به البيع الفاسد فال يرد ويلزم املقترض القيمة يف املقوم، واملثل يف املثلي ردا له إىل فاسد 

أصله، وهو البيع؛ ألن القرض الذي هو السلف فرع والبيع أصله؛ ألن القاعدة أن كل مستثىن من أصل إذا وقع 
ووجه استثناء القرض من البيع أن البيع عقد معاوضة والقرض  فاسدا يرد إىل فاسد أصله ال إىل صحيح نفسه،

كذلك، لكن أخرجوا القرض من البيع حيث أجازوا فيه ما ال جيوز يف البيع، وهو إقراض اجملهول كملء غرارة 
ل مبثلها عدم معرفة ما فيها والدخول على ذلك؛ ألن اجلزاف املدخول عليه يف البيع غري جائز، وجيوز فيه جهل األج

خبالف البيع، ويقرض ما ال يباع كجلد األضحية، ولعل وجه االستثناء الرفق باملتسلف حيث جيوز يف السلف ما ال 
، ومحل أهل " ألنه عليه الصالة والسالم هنى عن بيع وشرط"؛ " بيع وسلف"أيضا اشتراط " وال جيوز"جيوز يف البيع

فالذي يناقض املقصود كأن يشترط البائع على املشتري أن  املذهب النهي على شرط يناقض املقصود أو خيل بالثمن،
ال يبيع تلك السلعة أصال أو إال من نفر قليل، أو ال يطأها إن كانت أمة، أو ال يفعل هبا شيئا مما تراد له، أو شرط 

نقضه ومعىن إخالله بالثمن أنه يقتضي إما كثرته إن كان الشرط من املشتري، أو . خيل بالثمن كشرط بيع وسلف
وأما اجتماع البيع والسلف من غري شرط فال ميتنع على املعتمد ولو اهتما عليه، خالفا ملا . إن كان الشرط من البائع

إذا علمت ما محلنا عليه كالم املصنف ظهر أن إطالق املصنف يف اجتماع ". تنبيه"جرى عليه خليل يف بيوع اآلجال
ل الفساد عند الشرط حيث مل يسقطاه، واألصح البيع حيث أسقطاه البيع والسلف غري مسلم على املعتمد، وأن حم

قبل فوات السلعة، خبالف إسقاطه بعد فواهتا فإنه ال يوجب الصحة، ولذلك جيب على املشتري األكثر من الثمن 
  والقيمة إن كان هو املسلف؛ ألنه ملا سلف البائع



ي له األقل منهما، اللهم إال أن يكون املشتري قد أخذها بالنقص، وإن كان البائع هو املسلف كان على املشتر
غاب على السلف حبيث ينتفع، فإنه يلزمه القيمة قلت أو كثرت كما يؤخذ من كالم ابن رشد، أشار إىل ذلك 

احلطاب، وهذا يف املبيع املقوم، وأما املثلي فالواجب مثله مطلقا، هذا حكم الشرط املخل بالثمن، وأما حكم الشرط 
للمقصود كموت اجلارية اليت شرط بائعها على مشتريها أن ال يطأها أو أن ال يبيعها فنص يف املدونة على املناقض 

وبني عموم ما " قارن السلف"أي عقد " ما"أي ال جيوز " كذلك. "أن للبائع األكثر من قيمتها يوم قبضها، ومن مثنها
فكما ال ١" ال حيل بيع وسلف: "عليه الصالة والسالم ؛ ألهنما من أنواع البيع، وقال" من إجارة أو إكراء"يقوله 

جيوز اشتراط السلف مع البيع، ال جيوز شرط السلف مع اإلجارة أو الكراء، وال خصوصية للبيع بل النكاح 
والشركة والقراض واملساقاة والصرف ال جيوز شرط السلف مع واحد منها؛ ألن الزوج يف النكاح مثل املشتري 

والضابط . جة مثل البائع، وصداق املثل نظري القيمة يف السلعة، واملسمى نظري الثمن للسلعة يف البيعيف البيع، والزو
وأما اجتماع السلف مع الصدقة أو اهلبة إن كان السلف . احلاصر ملا ميتنع مجعه مع السلف هو كل عقد معاوضة

ا ال جيوز مجع البيع، وما معه من حنو من املتصدق أو من الواهب فذلك جائز، وإن كان بالعكس فال جيوز، وكم
اإلجارة والكراء، ال جيوز مجع البيع مع النكاح أو الشركة أو اجلعل أو املغارسة أو املساقاة، وال مجع واحد منهم مع 
اآلخروملا قدم أن السلف حيرم مجعه مع البيع، وما معه شرع يف حكم السلف وحده ويف بيان ما جيوز سلفه، وما ال 

حيل متلكه ولو مل يصح بيعه فيدخل جلد امليتة املدبوغ " جائز يف كل شيء"، وهو القرض " والسلف: "ولهجيوز بق
ملن حتل له على تقدير ملكها، فال جيوز سلفها له ملا " إال يف سلف اجلواري. "وحلم األضحية، وملء الظرف اجملهول

ذات املقترضة، ورمبا يكون ردها بعد التلذذ هبا، يف ذلك من عارية الفروج؛ ألن املقترض جيوز له أن يرد نفس ال
ولذا ال حيرم إقراضها ملن ال يأيت منه االستمتاع كصغري وشيخ فان، أو كان املقترض امرأة وكانت اجلارية ال 

  إال جارية حتل للمستقرض وردت إال أن: تشتهى، ولذا قال خليل
  ـــــــ

، والترمذي، "٣٥٠٤"الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث  يف: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: صحيح ١
صحيح "، وصححه األلباين "٦٦٧١"، حديث "٢/١٧٩"، وأمحد "٤٦١١"، والنسائي، حديث "١٢٣٤"حديث 
  ".٧٦٤٤اجلامع 

تفوت مبفوت البيع الفاسد فالقيمة، وال ترد كاستيالدها وال يغرم املشتري قيمة ولدها، وال تكون به أم ولد، 
يف الغيبة عليها هل تكون فوتا مطلقا أو بشرط أن ميكن فيها الوطء ثالث األقوال ال تفوت إال بالوطء، واختلفت 

ومثل اجلارية املذكورة يف حرمة إقراضها ال حتصره الصفة كتراب الصواغني، وما ال يقدر على وفائه مبثله كالدور 
وكذلك تراب "عقب قوله إال يف اجلواري  واألرضني واألشجار، وإن أمكن وصفها، ولذلك يقع يف بعض النسخ

دفع متمول يف عوض : مل يبني املصنف حقيقة السلف وبينها ابن عرفة بقوله: األول" تنبيهات"ال جيوز قرضه" الفضة
غري خمالف له عاجال تفضال فقط ال يوجب إمكان عارية ال حتل متعلقا بذمة، وقال غري خمالف ليشمل ما إذا رد عني 

حترز بقوله ال عاجال عن املبادلة املثلية، وقوله تفضال أشار به إىل أنه ال جيوز إال إذا متحض النفع ما تسلفه، وا
تعبري املصنف جبائز يوهم : للمقترض، ال إن حصل به نفع للمقرض أو ألجنيب من ناحية املقرض فال جيوزالثاين

ائز املأذون فيه شرعا، ال ينايف أنه مندوب ملا فيه إباحته؛ ألنه األصل يف اجلائز وليس كذلك، واجلواب أنه أراد باجل
أن رسول اهللا صلى اهللا : "من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته بل قيل إنه أفضل من الصدقة ملا ورد يف احلديث

درهم القرض بثمانية عشر ودرهم الصدقة بعشرة، مث سأل عليه الصالة : عليه وسلم رأى مكتوبا على باب اجلنة



ألن السائل يسأل وعنده واملقترض ال يقترض إال : ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ فقال: م جربيل وقالوالسال
وإن كان املعتمد أن الصدقة أفضل من القرض؛ ألن املتصدق ال يأخذ بدهلا خبالف املقرض، واحلديث ١"من حاجته

ه كربته، وقد يعرض له ما يقتضي ضعيف أو حممول على صدقة مل تقع املوقع مع قرض وقع ملكروب اندفعت ب
وجوبه أو حرمته أو كراهته وتعسر إباحته ملا عرفت من أن األصل فيه الندب، وهو من أعظم أنواع املعروف وقد 

قال . أنه صلى اهللا عليه وسلم استلف من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة: فعله صلى اهللا عليه وسلم، ففي احلديث
: ال أجد إال مجال خيارا رباعيا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرجل بكرا، فقلتفأمرين أن أقضي : أبو رافع

  أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم"
  ـــــــ

، "٧/١٦"، والطرباين يف األوسط "٢٤٣١"القرض، حديث : أخرجه ابن ماجه، كتاب األحكام، باب: ضعيف ١
  ".٢٩٦١ضعيف اجلامع "، وضعفه األلباين "٦٧١٩"حديث 

ولعل هذا قبل حرمة الصدقة عليه صلى اهللا عليه وسلم، وإال فكيف يقضي ما عليه من إبل الصدقة  ١" قضاء
السلف ميلك ويلزم مبجرد القول كسائر أنواع املعروف من : والرباعي من اإلبل ما دخل يف السنة الرابعةالثالث

زمه رده لربه إال إذا انتفع به عادة أمثاله أو ميضي صدقة، وهبة وحنلة وعمرى وغريها للمستلف، وإذا قبضه ال يل
وملك ومل يلزم رده إال بشرط أو عادة، وجيوز ضرب األجل يف القرض عند مالك دون : األجل املشترطقال خليل

غريه من األئمة، وإذا دفعه املقترض لزم املقرض قبوله ولو كان غري عني حيث دفعه له مبحله ال بغريه فال يلزمه، 
ف العني فيلزمه القبول مطلقا إال أن يكون احملل خموفا فال يلزمه القبول قبل احملل كسائر الديون هذا هو الذي خبال

كان من بيع أو من " من الدين"أي احلطيطة " ال جتوز الوضيعة: "ينبغيثم شرع يف بيان أشياء هنى عنها الشارع فقال
على آخر دين عرض أو عني أو طعام ألجل كشهر قبل حلوله كأن يكون لشخص " تعجيله"شرط " على"قرض 

مثال ويتفق مع من عليه الدين على إسقاط بعضه ويعجل له الباقي قبل انقضاء الشهر فهذا حرام، وتسمى هذه 
الصورة بضع من حقك وتعجل، أي حط عين حصة منه وأعجل لك باقيه، وحرمة ضع وتعجل عامة يف دين بالبيع 

تنع ألدائه إىل سلف جر نفعا بيانه أن من عجل شيئا قبل وجوبه يعد مسلفا ملا عجله والقرض كما بينا، وإمنا ام
ليأخذ عنه بعد األجل ما كان يف ذمته، وهو مجيع الدين، فإن وقع ونزل رد إليه ما أخذه ويستحق مجيع دينه عند 

الباقي الذي كان أسقطه  حلول األجل، وإن مل نطلع عليه حىت انقضى األجل وجب على من عليه الدين أن يدفع له
به "أي تأخري من هو عليه " ال جيوز التأخري"كما ال جيوز تعجيل الدين على إسقاط بعضه " و. "عنه صاحب الدين
كان من بيع أو قرض، كان من عني أو غريها؛ ألنه فسخ دين يف دين وفيه سلف بزيادة؛ ألن " على الزيادة فيه

أكثر من دينه بعد األجل الثاين كانت الزيادة من املديان أو من أجنيب؛ ألن  املؤخر ملا يف الذمة مسلف، وهو يأخذ
فسخ ما يف الذمة يف مؤخر حرام مطلقا، ومفهوم قوله على الزيادة أن تأخري الدين أجال ثانيا من غري زيادة أو مع 

مما هو حمرم أن " و. "بعضهترك بعضه ال حرمة فيه بل مندوب ملا فيه من اإلرفاق مبن هو عليه والتربع له بإسقاط 
  "على الزيادة فيه"أي غري نقد قبل أجله " ال يعجل عرض"

  ـــــــ
، والترمذي، حديث "٣٣٤٦"يف حسن القضاء، حديث : أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: صحيح ١
  ".٢٢٨٥ابن ماجه "، وصححه األلباين "١٣٥٩"، حديث "٢/٦٨٠"، ومالك يف املوطأ "١٣١٨"



وتعرف هذه . أو سلم" من بيع"العرض " إذا كان"ت تلك الزيادة يف الكمية أو الكيفية، وحمل احلرمةسواء كان
، وال فرق يف تلك الزيادة بني كوهنا من جنس الدين أو من غري جنسه، " حط الضمان عين وأنا أزيدك"املسألة ب 

هر، ويتفق مع من هي عليه على أن ومثال الزيادة من اجلنس يف الكمية أن يكون له عشرة أثواب أسيوطية لش
يعجلها له نصف الشهر مع زيادة ثوب من نوعها، ومثال الزيادة من اجلنس يف الكيفية أن يعجل العدد على وصف 

ومفهوم . أجود من املشترط، ومثال الزيادة من غري اجلنس أن يعجل األثواب على وصفها مع زيادة درهم أو طعام
غري زيادة وال نقصان جائز حيث رضي املسلم بتعجيلها قبل أجلها؛ ألن األجل من على الزيادة أن التعجيل من 

وال جتوز الوضيعة من : وأما التعجيل على أن يأخذ أقل عددا أو أدىن صفة فيمتنع، وهو املتقدم يف قوله. حقهما فيها
نقصان كان من بيع أو قرض  الدين على تعجيلهوملا فرغ من الكالم على حكم تعجيل أو تأخري الدين على زيادة أو

العرض على " وال بأس بتعجيله ذلك: "وعلى تعجيل عرض البيع بزيادة، شرع يف الكالم على عرض القرض فقال
، ومن باب أوىل إذا كان دفع الزيادة يف الصفة بعد " من قرض إذا كانت الزيادة يف الصفة"الزيادة فيه حيث كان 

: هتمة بسببها، وألنه صلى اهللا عليه وسلم رد يف سلف بكر مجال رباعيا وقالاألجل؛ ألن زيادة الصفة متصلة فال 
وألن حط الضمان وأزيدك ال يدخل القرض؛ ألن األجل يف القرض من حق من  ١" إن خيار الناس أحسنهم قضاء"

وله إن كان هو عليه، خبالف البيع فمن حقهما، ولذلك لو عجل املقترض القرض قبل أجله ويف حمله يلزم املقرض قب
وقضاء قرض مبساو وأفضل صفة أي جائز، : وأشار خليل إىل هذه املسألة بقوله. مجيع احلق أو بعضه لعسره بالباقي

سواء حل األجل أو مل حيل، سواء كان القرض عينا أو طعاما أو عرضا، وأما قضاؤه بأقل صفة أو قدرا أو فيهما 
من ضع من حقك وتعجل كما تقدم؛ ألنه شامل للقرض قبل األجل، فيجوز إن حل ال إن مل حيل، فال جيوز ملا فيه 

ولذلك قال . ولو نقص صفة ملا فيه من ضع من حقك وتعجل، وهي ممنوعة للسلف الذي جير نفعا كما تقدم أيضا
  ومن: "وإن حل األجل بأقل صفة وقدرا، وأشار إىل مفهوم قوله يف الصفة بقوله: خليل أيضا

  ـــــــ
، والترمذي، حديث "٣٣٤٦"يف حسن القضاء، حديث : أبو داود، كتاب البيوع، بابأخرجه : صحيح ١
وقد تقدم برقم " ٢٢٨٥ابن ماجه "، وصححه األلباين "١٣٥٩"، حديث "٢/٦٨٠"، ومالك يف املوطأ "١٣١٨"
"٦٨."  

س القضاء حلول املراد بعد حلول األجل؛ ألن املراد مبجل" أكثر عددا يف جملس القضاء"الذي عليه " رد يف القرض
باجلواز وعدمه وقيد اخلالف " يف ذلك"العلماء " فقد اختلف. "أجل القضاء وذلك إمنا يكون بعد فراغ األجل

فأجازه : "بني الناس بقضاء األكثر، وبني اخلالف بقوله" وال عادة"أي وعد " إذا مل يكن فيه شرط وال وأي: "بقوله
وكالم ابن " ومل جيزه"أي منعه بقرينة " وكرهه ابن القاسم" . "خيار الناس أحسنهم قضاء"لظاهر حديث " أشهب

ال أزيد عددا أو وزنا إال كرجحان ميزان على ميزان فيجوز عند ابن : القاسم هو املفىت به، وعليه خليل حيث قال
وال جيوز فحيث كان التعامل بالعدد جيوز قضاء ذلك العدد كان مثل وزنه أو أقل أو أكثر، : القامسقال بعض شراحه

أن يقضيه أزيد يف العدد كان مساويا له يف الوزن أو أقل أو أكثر، وإن قضاه أقل من العدد، فإن ساوى األقل وزن 
مجيع العدد أو نقص عنه جاز، وإال منع هذا كله حيث كان العامل بالوزن، فيجوز أن يقضيه ذلك الوزن زاد على 

مطلقا، وجيوز القضاء بأقل حيث حل األجل، وأما لو كان التعامل  وال جيوز القضاء بأكثر. العدد أو نقص أو ساوى
ومحلنا جملس القضاء . بالعدد وبالوزن فاختار األجهوري إلغاء العدد واختار غريه إلغاء الوزن راجع شراح خليل

ما اتفق على حلول األجل؛ ألنه املتعني كما هو موضوع كالم خليل؛ ألن القضاء قبل األجل بأكثر حرام باتفاق، ك



ومن عليه دراهم أو دنانري : "مث شرع يف مفهوم العرض بقوله. على حرمة الزيادة عند الشرط أو الوعد أو العادة
مساويا ملا يف الذمة " أن يعجله قبل أجله"أي فيجوز ملن عليه ما ذكر " فله"كل منهما " من بيع أو من قرض مؤجل

العني من حق من هو عليه يف الزمان واملكان كان من بيع أو قرض، أو أعلى وجيرب صاحبه على قبوله؛ ألن أجل دين 
وال فرق يف جرب صاحب العني على قبوهلا بني كون الدفع يف بلد القرض أو غريه؛ ألنه ال كلفة يف محل العني، 
هذه  وينبغي أن يكون مثل العني غريها مما خيف محله كاجلواهر النفيسة، وإن أحلقت بالعروض يف غري هذا، وإىل

كفيل حمله يف القرض : أي ويف حمله مث قال: وجاز قبل زمانه قبول صفتهقال شراحه: املسألة أشار خليل بقوله
وينبغي أن يقيد : مطلقا، ويف الطعام إن حل إن مل يدفع كراء ولزم بعدمها كقاض إن غابقال شيخ مشاخينا األجهوري

رض بأن ال يكون بني البلدين خوف، وإال مل يلزمه كما يف دين لزوم قبول دين العني، وما أحلق هبا يف غري بلد الق
  غري العني، ويقيد أيضا

لزوم القبول بأن جيعل مجيعه أو بعضه مع عسره بالباقي، وقولنا مساويا أو أعلى؛ ألن تعجيل األقل حرام كما تقدم 
وزنا فوق رجحان امليزان فيه ملا فيه من ضع من حقك وتعجل؛ ألنه يدخل القرض أيضا، وتعجيل األكثر عددا أو 

سلف جر نفعا، وهو حرام يف القرض، خبالف مثن املبيع فإنه جيوز قضاؤه بأكثر إذا كان عيناقال خليل مشبها يف 
إذا عرفت هذا فكان ينبغي للمصنف أن لو قال بدل ". تنبيه"ومثن املبيع من العني كذلك وجاز بأكثر: قضاء القرض

على صاحبها قبوهلا قبل أجلها؛ ألن الضمري راجع للدراهم والدنانري، وألجل  فله أي يعجله قبل أجله فيجب
ال من بيع فإنه خمرج من لزوم القبول ال من جواز التعجيل فإنه غري متوهم، وهو جائز يف : اإلخراج اآليت يف قوله

على قبوهلا؛ ألن األجل من عروض البيع والسلم، وجيوز ملن هي عليه تعجيلها قبل أجلها، وإن كان املشتري ال جيرب 
حقهما فيجوز أن يتراضيا على التعجيل، ولكن املصنف رمحه اهللا مل يقصد التدقيق يف التعبري نظرا حلال من قصده 

أن "أي من عليه الدين " وكذلك له: "بكتابه، وملا كان دين القرض يفترق فيه عرض البيع من القرض بينه بقوله
وجيرب املقترض على قبوهلا؛ ألن األجل يف القرض من حق " من قرض"جل إذا كانتا قبل األ" يعجل العروض والطعام

من هو عليه، فإذا أسقط حقه منه لزم اآلخر القبول حيث كان يف بلد القرض، وإال ال يلزمه لكلفة احلمل خبالف 
جل يف عرض البيع، فال يلزم صاحب دين العرض والطعام قبوله قبل األجل؛ ألن األ" ال من بيع"العني كما تقدم 

ومنه السلم من حقهما، فإذا عجله من هو عليه ال يلزم صاحبه قبوله، وإمنا محلنا كالمه على خالف ظاهره، وهو 
عدم جواز التعجيل؛ ألنه ال يصح؛ ألنه جيوز ملن عليه دين العرض تعجيله إذا رضي من هو له بقبضه قبل أجله، 

تعجيله ويلزم صاحبه قبوله، ال فرق بني كونه من قرض أو بيع، وأما لو  واحلاصل أن دين العني جيوز ملن هو عليه
كان من غري العني فيفصل فيه إن كان من قرض، فكذلك جيوز تعجيله وجيرب مستحقه على قبوله، وأما من بيع فال 

 جيرب مستحقه على قبوله، وإمنا كان األجل يف عروض البيع من حقهما؛ ألهنا ترصد هبا األسواق طلبا
تلخص مما قدمناه لزوم قبول دين القرض العني مطلقا أو غري العني حيث كان الدفع يف بلد : األول" تنبيهان"لألرباح

: القرض، وأما يف غريها فال يلزم قبول غري التعني مطلقا، كما ال يلزمه قبول العني إذا كان بني البلدين خوفالثاين
  ضوح أمره، وهو وجوب الدفعسكت املصنف عن حكم الدفع بعد حلول األجل لو

ولزم بعدمها كقاض إن غاب وجاز أجود وأردأ ال أقل : على من هو عليه ووجوب القبول على من هو هلقال خليل
إال عن مثله ويربئ مما زاد، أي جيوز للمسلم أن يقبل من املسلم إليه بعد األجل، ويف حمل السلم األجود على األدىن 

ء األجود حسن قضاء واألدىن حسن اقتضاء، وأما قبول األقل قدرا عن أكثر منه فما واألدىن عن األجود؛ ألن قضا



ال يدخله الربا كاحلديد واخلشب جيوز من غري شرط، وأما ما يدخله الربا كاألطعمة والنقود فال جيوز إال بشرط 
خذ القليل صلحا عن اجلميع أخذ القليل عن مثله، وإبراء ذمة من هو عليه مما زاد كما تقدم يف كالم خليل، وأما أ

فهذا ال جيوز، هذا ملخص كالم خليل ذكرناه إمتاما للفائدةمث شرع يف مسائل يعلم منها شرطية االنتفاع والعلم 
" أو حب"باملثلثة كبلح وعنب " وال جيوز بيع مثر: "باملعقود عليه والقدرة على تسليمه وعدم النهي عن بيعه بقوله

هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع "؛ لعدم االنتفاع به املعترب شرعا يف البيع، ولذا  "مل يبد صالحه"كقمح وفول 
، وحمل املنع ملا ذكر إن وقع على شرط التبقية أو "الثمار قبل بدو صالحها، وعن بيع احلب حىت يبيض ويأمن العاهة

وكذا جيوز شراؤه تبعا ألصله بأن اشتريا . اإلطالق، وأما على شرط اجلذ فيجوز إن نفع واضطر له ومل يتماأل عليه
وصح بيع مثر : معه أو األصل أوال مث أحلق به، واألصل واألشجار بالنسبة للثمر، واألرض بالنسبة للحبوبقال خليل

وحنوه بدا صالحه إن مل يستتر وقبله مع أصله أو أحلق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ومل يتماأل عليه على التبقية 
طالق، وإذا وقع الشراء على الوجه املمنوع فإنه يفسخ، وضمان الثمرة من البائع ما دامت يف رءوس أو اإل

مث شرع يف . الشجر، فإذا جذها رطبة رد قيمتها ومترا رده بعينه إن كان قائما، وإال رد مثله إن علم، وإال قيمته
: وأوىل كله قال خليل" إذا بدا صالح بعضه" أي املذكور من مثر وحب" وجيوز بيعه: "مفهوم مل يبد صالحه بقوله

وصح بيع مثر وحنوه بدا صالحه إن مل يستتر، فإن استتر يف أكمامه كقلب لوز وجوز يف قشره وكقمح يف سنبله 
وبزر كتان يف جوزه مل يصح بيعه جزافا؛ لعدم الرؤية ويصح كيال، وأما شراء ما ذكر مع قشره فيجوز جزافا ولو 

" وإن: "يقطع إذا بدا صالحه، ومل يستتر بورقه، مث بالغ على االكتفاء ببدو صالح البعض بقوله باقيا يف شجره مل
وبدوه يف بعض حائط كاف يف جنسه إن مل : إذا مل تكن باكورةقال خليل" خنلة من خنيل كثرية"كان ذلك البعض 

  وأما الباكورة إذا بدا صالحها. تبكر

ومفهوم كالم املصنف كخليل أن بدو . الحها وجيوز بيع مثرها وحدهاوحدها فال جيوز بيع غريها حىت يبدو ص
صالح البلح ال يكفي يف حل بيع حنو العنب، وهذا خمتص باملقاثي والثمر، وأما بدو صالح بعض الزرع فال يكفي 

نس، يف حل بيع باقيه بل ال بد من يبس حب مجيع الزرع، والفرق بني الثمر واملقاثي يكتفى ببدو صالح بعض اجل
والزرع ال حيل إال ببدو صالح املعقود عليه إذ إن الثمر إذا بدا صالح بعضه يتبعه الباقي سريعا، ومثله حنو القثاء 

مل يبني املصنف ما يبدو به الصالح وبينه : األول" تنبيهات"خبالف الزرع، ولشدة حاجة الناس ألكل الثمار رطبة
املشددة، وهو امحراره أو اصفراره، ويقوم مقام الزهو ظهور احلالوة يف  غريه بأنه يف البلح الزهو بضم الزاي والواو

البلح اخلضاري، وأما بدوه يف حنو العنب والتني واملشمش فظهور احلالوة ويف املوز بالتهيؤ للنضج، ويف ذي النور 
ا واستقالل ورقها حبيث بفتح النون بانفتاحه كالورد واليامسني، ويف البقول واللفت واجلزر والفجل والبصل بإطعامه

والثاين . أحدمها أن يصفر: ال تفسد عند قلعها، وأما البطيخ املعروف بالعبدالوي والقاوون فاختلف فيه على قولني
يكتفى بتهيئه لالصفرار، وأما البطيخ األخضر فبدو صالحه بتلون لبه بالسواد أو احلمرة، وأما قصب السكر 

، وما شاهبهما فبأخذه يف اليبس، وأما حنو القمح والفول والعدس وحنوها من بقية فبظهور حالوته، وأما اجلوز واللوز
: احلبوب فبدو صالحه يبسه على املعتمد، فلو عقد عليه فريكا فسخ إال أن يفوت بقبضه بعد جذه قال خليل

احلالة اليت ينتفع الضابط الشامل لكل ما سبق أن يبلغ املعقود عليه : ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه، وأقول
مل يعلم من كالمه حكم الذي يطرح بطونا وفيه تفصيل حمصله أن ما ال تتميز بطونه : به فيها على الوجه الكاماللثاين

مما خيالف كاليامسني، واملقاثي كاخليار فللمشتري مجيع البطون ولو مل يشترط ذلك؛ ألنه ال جيوز شراء ما تطرحه 
شهر لعدم ضبط ذلك، وأما ما تتميز بطونه بأن تقطع البطن مث ختلفها أخرى فحكمه  املقثأة مدة حنو مجعة أو نصف



ال بطن ثان أول هذا حكم : أن تباع كل بطن على حدهتا، وال يكفي يف حل بيع بطن بدو صالح أخرىقال خليل
: األجلقال خليل البطون اليت تأيت وتنقطع أصال، وبقي حكم ما تستمر مثرته زمنا طويال فهذا جيب عند بيعه ضرب

على اخلربية لكان املضمرة هو الظاهر " خنلة"ما قررناه من نصب : ووجب ضرب األجل إن استمر كاملوزالثالث
  لكثرة حذفها مع

امسها بعد إن ولو الشرطيتني، ويوجد يف بعض النسخ رفعها، وميكن توجيهه على جعله فاعال بفعل حمذوف تقديره، 
ال جيوز بيع ما : "مل يظهر يل وجه استحسان الرفعوملا كان من شرط املعقود عليه علمهوإن بدا خنلة أي صالح خنلة و

لكثرة الغرر وكذلك الطري يف " الربك من احليتان"ما يف " و. "مجع هنر بفتح اهلاء وسكوهنا، وهي البحار" يف األهنار
و كان النحل يف جبحه فيجوز بيعه ولو وأما ل. اهلواء والنحل خارجا عن اجلبح؛ لعدم القدرة على تسليمها وتسلمها

بدون جبحه، كما جيوز بيع العصافري بقفصها لكن مذبوحة وأما حية فال إال أن يشتريها مع طرفها فيجوز؛ ألنه غرر 
تابع، وقدمنا أنه جيوز شراء النحل يف جبحه ويدخل اجلبح تبعا، كما أنه لو عقد على اجلبح وسكت عن النحل أنه 

يدخل العسل يف الصرتني، وما تقدم من منع بيع السمك يف املاء قيده بعض الشيوخ مبا إذا مل يكن يدخل النحل وال 
تكلم املصنف ". تنبيه"يف حمل حمصور كربكة صغرية حبيث يتوصل إىل معرفة ما فيها ويقدر على تناوهلا، وإال جاز

، إال أن يكون املاء يف أرض مملوكة على منع بيع السمك يف املاء وسكت عن جواز اصطياده لإلمجاع على جوازه
للغري، وأراد غري املالك لألرض اصطياد ما فيها ففي منعه خالف، واملعتمد أنه ال جيوز ملالك األرض منع االصطياد 

منها إال يف صورة، وهي أن يكون اصطياد الغري يضر صاحب األرض، كأن تكون الربكة يف وسط زرع صاحب 
وال يستثىن ببيع أو : وال بيع أمه مع استثنائهقال خليل" يف بطن أمه"حال كونه " اجلنني بيع"جيوز أيضا " وال"األرض

" وال. "١" كل ذات رحم فولدها مبنزلتها: "عتق، وعلة احلرمة يف البيع الغرر؛ ألن عتق األم يسري إىل جنينها خلرب
بضم التاء األوىل وفتح " بيع نتاج ما تنتج وال"حمض تكرار مع ما قبله " بيع ما يف بطون سائر احليوانات"جيوز أيضا 

ال يباع حبل : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" الناقة" الثانية على لفظ املبين للمفعول الذي مبعىن املبين للفاعل وفاعله 
منع فقد فسره ابن وهب وغريه بنتاج ما تنتج الناقة ملا فيه من شدة الغرر؛ ألنه جنني اجلنني، وقد تقدم  ٢" احلبلة

  بيع اجلنني فكيف جبنني اجلنني، وبعضهم فسر حبل احلبلة بأنه بيع
  ـــــــ

بيع الغرر وحبل احلبلة، : اخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: مبعناه ٢"٢/٨١٠"من قول مالك يف املوطأ  ١
حديث ، وأبو داود، "١٥١٤"حترمي بيع احلبل احلبلة، حديث : ، ومسلم، كتاب البيوع، باب"٢١٤٣"حديث 

  ".٢١٩٧"، وابن ماجه، حديث "٤٦٢٣"، والنسائي، حديث "١٢٢٩"، والترمذي، حديث "٣٣٨٠"

احليوان الصغري وتأجيل مثنه ليكون من نتاجه، وهو غري مناسب للحديث، وإن كان ممنوعا أيضا، وال مفهوم للناقة 
راد الفحول مطلقا بأن يقول صاحب امل" بيع ما يف ظهور اإلبل"جيوز أيضا " وال. "كما يدل عليه الكالم السابق
أبيعك ما يتكون من ماء فحلي هذا يف بطن ناقتك أو ناقيت، ملا يف البخاري عنه صلى : الفحل لصاحب الناقة مثال

، ١" أال ربا يف احليوان: "اهللا عليه وسلم من النهي عن عسيب الفحل، وخرب املوطإ عن سعيد بن املسيب مرسال
املضامني بيع ما يف بطون اإلناث، واملالقيح بيع ما يف : امني واملالقيح وحبل احلبلةقال مالكوإمنا هنى عن ثالثة املض

وإذا وقع العقد على شيء من ذلك . ظهور الفحول، وحبل احلبلة بيع اجلزور إىل أن ينتج نتاج الناقة على ما ذكرنا
" اآلبق وال البعري الشارد"العبد " بيع"جيوز أيضا  "وال"فإنه يفسخ إال أن يفوت املعقود عليه مبا يفوت به البيع الفاسد



بيع اآلبق يف : لعدم القدرة على تسليم اآلبق والشارد، وشرط صحة عقد البيع القدرة على املعقود عليهقال مالك
لو : إباقه فاسد وضمانه من بائعه ويفسخ، وإن قبض وظاهره ولو كان مقيدا ببلد وحبس لصاحبه، وقال اللخمي

لد موثوقا وحبس لصاحبه جاز بيعه على الصفة ويكون حتصيله على البائع، ويؤخر قبض الثمن إىل حني كان يف ب
وإذا عرف أن اآلبق : تفصيل اللخمي وتأمل هذا الضعيف مع قول املدونة يف كتاب اللقطة: القبضقال بعض شيوخنا

حاله اآلن وصفته إن مضى زمن ميكن عند رجل جاز أن يباع منه أو من غريه ممن يوصف له إذا وصف للسيد أيضا 
أن يتغري فيه أو كان املشتري ال يعلم صفته ال إن كان األمر بالقرب واملشتري يعرف صفته فال حاجة إىل الوصف، 
وأن ال يشترطا نقد الثمن، ويشترط يف الكائن عنده اآلبق أن يكون غري اإلمام، ومثله من مل ميكن الوصول إىل ما يف 

واملنع متفق " عن بيع الكالب"صلى اهللا عليه وسلم هني حترمي " وهنى"اللخمي ملخص كالم املدونةيده، فإن كالم 
املنع والكراهة : على ثالثة أقوال" واختلف يف بيع ما أذن يف اختاذه منها"عليه إن كان غري مأذون يف اختاذه بدليل 

يل حيث قال وعدم هني ال ككلب صيد، والكراهة واجلواز، واملشهور منها عن مالك املنع، واقتصر عليه العالمة خل
  رواها ابن القاسم عن مالك أيضا ولكنها ضعيفة، وإن نقلت عن بعض

  ـــــــ
  ".١٣٣٤"، حديث "٢/٦٥٤"مالك يف املوطأ  ١

أبيعه وأحج بثمنه، وقد علمت أن املعتمد األول، : األصحاب، واجلواز قول ابن كنانة وسحنون حىت قال سحنون
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن مثن الكلب، ومهر البغي : "لى النهي املذكور ما يف مسلموالدليل ع

، ومهر البغي ما تأخذه املرأة على فرجها، ومسي مهرا جمازا، وحلوان الكاهن ما يأخذه على ١"وحلوان الكاهن
ى اجلاه حرام باتفاق، وإباحة اختاذ الكالب أمثان هذه الثالثة خبيثة باتفاق، وذلك ما يؤخذ عل: كهانتهقال ابن عمر

ال تدل على جواز بيعها، فإن وقع ونزل وعقد على الكلب فاحلكم أنه يفسخ بيعه إال أن يطول، وحكى ابن عبد 
احلكم الفسخ، وإن طال، وعن ابن ناجي املضي مبجرد العقد مراعاة ملن يقول باجلواز، هذا حكم املأذون يف اختاذه، 

ع واحلراسة والصيد وأما ما ال جيوز اختاذه فقد قدمنا أنه ال خالف يف عدم جواز بيعه، وإذا وقع وهو كلب الزر
العقد عليه كان باطال؛ ألنه ال ضمان على قاتله تعديا لقول بعض العلماء يندب قتله، وملا كان ال تالزم بني حرمة 

يوم قتله على تقدير جواز بيعه " قيمته"غرم " فعليه"أي الكلب املأذون فيه " وأما من قتله: "البيع وعدم الضمان قال
ملا علمت من أنه ال  ٢من غري حتديد على املعتمد، كغرم قيمة اجللد املدبوغ وأم الولد وحلم األضحية بعد ذحبها

  تالزم بني حرمة البيع وعدم
  ـــــــ

 ٢"١٥٦٧"بغي، حديث حترمي مثن الكلب وحلوان الكاهن ومهر ال: مسلم، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١
الضحية بفتح : األضحية بتشديد الياء وبضم اهلمزة أو كسرها، ومجعها األضاحي بتشديد الياء أيضاً، ويقال هلا

األضحاة بفتح اهلمزة ومجعها األضحى، وهو على التحقيق : الضاد وتشديد الياء، ومجعها الضحايا، ويقال هلا أيضا
" : أحدمها: "أي يوم الذي يضحي فيه الناسوقد عرفها اللغويون بتعرفني اسم جنس مجعي، وهبا مسي يوم األضحى،

الشاة اليت تذبح ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه، وهذا املعىن نقله املعىن نقله صاحب اللسان 
ما معناها يف الشاة اليت تذبح يوم األضحى، وهذا املعىن ذكره صاحب اللسان أيضاأ" وثانيهما"عن ابن األعرايب

فهو ما يذكى تقرباً إىل اهللا تعاىل يف أيام النحر بشرائط خمصوصةوقد شرعت التضحية يف السنة الثانية من : الشرع
اهلجرة النبوية، وهي السنة اليت شرعت فيها صالة العيدين وزكاة املاألما حكمة مشروعيتها، فهي شكرا هللا تعاىل 



إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم حني أمره اهللا عز امسه بذبح الفداء عن على نعمة احلياة، وإحياء سنة سيدنا 
ولده إمساعيل عليه الصالة والسالم يف يوم النحر، وان يتذكر املؤمن أن صرب إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم 

تذكر املؤمن ذلك اقتدى هبما  وإيثارمها طاعة اهللا وحمبته على حمبة النفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البالء، فإذا
أي عالقة بني إراقة الدم وبني : يف الصرب على طاعة اهللا وتقدمي حمبته عز وجل على هوى النفس وشهوهتاوقد يقال

  :شكر املنعم عز وجل والتقرب إليه؟ واجلواب من وجهني
  =ضيف، والتصدقأن هذه اإلراقة وسيلة للتوسع على النفس وأهل البيت، وإكرام اجلار وال" أحدمها"

لو حلف شخص ال يبيع ثوبه مثال فحرقه شخص وأخذ احلالف قيمته ال حنث أي؛ ألنه مل : الضمان ولذلك قالوا
ولو كان احليوان يراد للقنية " من جنسه"حيث كان " بيع اللحم باحليوان"أي حيرم أيضا " ال جيوز"كذلك " و"يبعه

د منهي عنه إال بدليل كحيوان بلحم جنسه إن مل يطبخ، وأما بيع وفس: للمزابنة، وهي بيع معلوم مبجهولقال خليل
اللحم حبيوان من غري جنسه فيجوز، كبيع حلم طري حبيوان من ذوات األربع ملا مر من أن ذوات األربع جنس 
 والطري كله جنس آخر، وقيد أهل املذهب منع بيع اللحم حبيوان من جنسه مبا إذا مل يطبخ اللحم، وإال جاز بيعه

ولو كان الطبخ بغري أبزار واشتراط األبزار يف انتقال اللحم إمنا ذلك : حبيوان من جنسه، وظاهر كالم أهل املذهب
وإذا بيع املطبوخ باحليوان من جنسه فشرط جوازه التعجيل، وأما إىل أجل . يف انتقاله عن اللحم ال عن احليوان

ر، ومثل اللحم يف منع البيع باحليوان احليوان الذي ال تطول فيحرم إال إذا كان احليوان يراد للقنية كجمل أو ثو
وأما حيوان يراد . ال جيوز بيع واحد منها باآلخر؛ ألنه يقدر أحدمها حلما: حياته أو ال منفعة فيه إال اللحم أو قلت

القنية للقنية مثال فيجوز ولو ألجل كجواز بيع حيوان القنية بلحم غري جنسه ولو ألجل، خبالف حيوان غري 
فيشترط يف جواز بيعه بلحم من غري جنسه التعجيلوأما بيع اللحم باللحم فيجوز مثال مبثل يدا بيد حيث كانا من 

بيع اللحم حبيوان من جنسه، بيعه حبيوان من غري جنسه، وهاتان صورتان يف : جنس واحدواحلاصل أن الصور ست
. ه تارة يكون من جنسه وتارة من غري جنسه فهذه أربعوصورتان يف بيع اللحم باللحم؛ ألن. بيع اللحم حبيوان

وصورتان يف بيع احليوان باحليوان؛ ألنه إما من جنسه، وإما من غري جنسه، فهذه مجلة الست وأحكامها خمتلفة؛ ألن 
  باملناجزةاللحم باللحم من جنسه ال جيوز إال عند املماثلة واملناجزة، وإما بغري جنسه فيكفي املناجزة، كما أنه يكتفى 

  ـــــــ
على الفقري، وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور مبا أنعم اهللا به على اإلنسان، وهذا حتدث بنعمة اهللا تعاىل كما قال =

املبالغة يف تصديق ما أخرب به اهللا عز وجل من أنه " ثانيهما]"١١: الضحى[} َوأَمَّا بِنِْعَمِة رَبَِّك فََحدِّثْ{: عز امسه
فإذا نازعه يف حل الذبح والنحر منازع متويها . لنفع اإلنسان، وأذن يف ذحبها وحنرها لتكون طعاما لهخلق األنعام 

بأهنما من القسوة والتعذيب لذي روح تستحق الرمحة واإلنصاف، كان رده على ذلك أن اهللا تعاىل عز وجل الذي 
وهو أعلم بالغيب أنه خلقها لنا وأباح تذكيتها،  خلقنا وخلق هذه احليوانات، وأمرنا برمحتها واإلحسان إليها، أخربنا

  ".٧٥، ٥/٧٤"املوسوعة . وأكد هذه اإلباحة بأن جعل هذه التذكية قربة يف بعض األحيان

يف بيع احليوانات اليت ال تراد للقنية بشيء من األطعمة ولو حلما نيئا من غري جنسها، وأما احليوان باحليوان فتقدم 
وأما ما ال يراد للقنية فيحرم بيعه مبثله ولو نقدا للغرر؛ ألنه يقدر أحدمها . فاجلواز ولو ألجلإن كانا يرادان للقنية 

حلما، وأما حبيوان من غري جنسه فيجوز نقدا ال إىل أجل، واحليوانات اليت ال تراد للقنية كما ال تباع بلحم من 
. وال قضاء عن دارهم أكريت األرض هباجنسها ولو نقدا وال من غري جنسها ألجل ال جيوز دفعها كراء ألرض 



وحممله عند . ١"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع اللحم باحليوان"والدليل على ما ذكر املصنف 
مالك على اجلنس الواحد حيث مل يطبخ للمزابنة؛ ألن دافع املذبوح قد يذبح احلي فيصري حلما مغيبا بلحم مغيب، 

لحم املدفوع فيه وقد ينقص، والشك يف التماثل كتحقيق التفاضل، وأما لو طبخ جلاز بيعه وقد يزيد حلمه على ال
أي مجع بيعتني يف بيعة أي يف عقد ملا يف " بيعتان يف بيعة"جيوز أيضا " وال"باحليوان النتقاله وصار كأنه جنس آخر

مالك على صورتني، وبني املصنف إحدامها ، وحممله عند " هنيه عليه الصالة والسالم عن بيعتني يف بيعة"املوطإ من 
واحلال أهنما دخال على أن السلعة " سلعة إما خبمسة نقدا أو بعشرة إىل أجل"شخص " وذلك أن يشتري: "بقوله

، وإمنا منع ذلك للغرر؛ ألن البائع ال يدري مب باع، واملشتري ال يدري ما اشترى، ولذلك " قد لزمته بأحد الثمنني"
كأن يبيعها بعشرة نقدا أو خبمسة ألجل جلاز لعدم التردد حينئذ؛ ألن العاقل إمنا خيتار البيع إىل  لو عكس التصوير

أجل بالثمن القليل، وتسمية ذلك العقد بيعتني باعتبار تعدد الثمن، ومفهوم قد لزمته أن العقد لو وقع على اخليار 
ى سلعتني خمتلفتني بغري اجلودة كثوب ودابة أو رداء أو أن يبيعه إحد: جلاز سواء كان ألحدمها أو هلاوالصورة الثانية

كساء واحلال أهنما دخال على أن املبيع إحدامها على اللزوم ولو ألحدمها فإنه ميتنع للجهل بالثمن إن اختلف أو 
املشتري  بالثمن إن احتد، وأما على اخليار فيما يعينه فجائز، كما جيوز اختالفهما باجلودة والرداءة؛ ألن الغالب أن

إمنا يدخل على أخذ األجود، وهذا حيث مل تكن السلعة املبيعة أحد طعامني، وإال امتنع مطلقا بناء على أن من خري 
وكبيعتني يف بيعة يبيعها باإللزام بعشرة نقدا أو أكثر : وأشار خليل إىل هاتني الصورتني بقوله. بني شيئني يعد منتقال

ــــــألجل، أو سلعتني خمتلفتني إال جب   ودة ورداءة، وإن اختلفت قيمتها ال طعام، وإن مع غريـه
، حديث "٢/٤١"، واللفظ له، واحلاكم يف املستدرك "٢٢٥٢"، حديث "٣/٧٠"أخرجه الدرا قطين يف سننه  ١
  ".١٠٣٥١"، حديث "٥/٢٩٦"، والبيهقي يف الكربى "٢٢٥٢"
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لقريواين: كتاب  بن أيب زيد ا ا لة  على رسا لدواين  كه ا لفوا   ا
لنفراوي: املؤلف  بن سامل ا غنيم  بن   أمحد 

" وال"بضم الراء وفتح الطاء؛ ألن الشك يف التماثل كتحقق التفاضل " بالرطب"باملثناة " ال جيوز بيع التمر"كذا " و"
من جنسه "كائن " فاضال وال متماثال وال رطب وال يابسال مت"ال نقدا وال مؤجال " الزبيب بالعنب"جيوز أيضا بيع 

واحلبوب فال يباع الفول احلار باليابس وال القمح بالبليلة لعدم حتقق " الثمار والفواكه"أي من مجيع أنواع " من سائر
مس واملطبوخ املماثلة مع عدم انتقال أحدمها، ولذا جيوز بيع املدمس باليابس والقمح باهلريسة يدا بيد النتقال املد
مث بني علة . عن أصله، كما جيوز اليابس بالرطب من غري اجلنس؛ ألن املماثلة إمنا تعترب يف اجلنس الواحد الربوي

" املزابنة"أي ألجل " مما هني عنه من"أي بيع التمر بالرطب، وما بعده " وهو: "املنع يف التمر بالرطب، وما بعده بقوله
أي الذي هو األوثان، ] ٣٠: احلج[} فَاْجتَنُِبوا الرِّْجَس ِمَن الْأَْوثَاِن{: انية كهي يف آيةأو الذي هو املزابنة فتكون بي

واملزابنة مأخوذ من الزبن، وهو الدفع؛ ألن كل واحد من املتبايعني يدفع صاحبه ويغالبه، وفسرها أهل املذهب بأهنا 
" وال يباع جزاف: "نف إىل هذين التفسريين بقولهبيع معلوم مبجهول، أو بيع جمهول مبجهول من جنسه، وأشار املص

؛ ألنه بيع جمهول مبعلوم، وهذا أحد التفسريين، وأشار " مبكيل من جنسه"، وهو الذي مل يعلم قدره مبعياره الشرعي 
: ومثال األول. ، وهذا هو بيع اجملهول مبجهول من جنسه" جزاف جبزاف من جنسه"يباع " وال: "إىل الثاين بقوله

  ومثال. ة قمح ال يعلم كيلها بوسق أو وسقني من القمحكصرب
وكمزابنة جمهول مبعلوم أو جمهول : كصربة قمح غري مكيلة بأخرى غري مكيلةقال خليل عاطفا على ما جيوز: الثاين

من جنسه، واحترز بقوله من جنسه عن بيع شيء بشيء آخر من غري جنسه فال شك يف جوازه بشرط املناجزة؛ 
فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا : "-صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم  -بنة بني اجلنسني لقوله ألنه ال مزا

فإنه جيوز . ، ومثل اجلنسني يف اجلواز اجلنس الواحد إذا دخلت الصنعة القوية فيه١" كيف شئتم إذا كان يدا بيد
قطعة حناس جعلت صحنا أو إبريقا فإنه جيوز بيعها بيع املصنوع بغريه مما مل تدخله صنعة، أو تدخل فيه صنعة سهلة ك

واعلم أن املزابنة ال . وجاز بيع حناس بتور وال بفلوس؛ هلينة صنعتها: مبا تدخله صنعة قوية ولو جهل قدرهقال خليل
  ختتص

  ـــــــ
له،  ، واللفظ"١٥٨٧"الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث : أخرجه مسلم، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١

  ".٥١"وتقدم برقم 

بالربوي لعموم النهي عن الغرر، إال أن الربوي يتميز عن غريه من جهة اشتراط املماثلة وعدمها، فإن الذي يدخله 
ربا الفضل ال جيوز بيع اجلنس منه جبنسه إال عند حتقيقها، وأما غريه فإمنا تدخل فيه املزابنة عند عدم حتقق املفاضلة، 

ما وقعت فيه " إن كان"أي اجملهولني فيجوز بيع أحدمها باآلخر " إال أن يتبني الفضل بينهما": وإليه أشار بقوله
بأن ال يكون مما يقتات ويدخر وال من أحد النقدين، بل " مما جيوز التفاضل يف اجلنس الواحد منه"املفاضلة البينة 

وجاز إن كثر أحدمها يف غري : يدقال خليلكان مما يدخله ربا النساء فقط، أو ال يدخله ربا أصال كالنحاس واحلد
ربوي؛ ألن املراد يف غري ربوي أي ربا فضل، وأما ما يدخله ربا الفضل فال يباع بعضه ببعض إال عند حتقيق املماثلة 

وال : "واملناجزة كما قدمناهوملا كان العلم باملعقود عليه غري حمصور يف مشاهدته مع شرطية العلم يف بيع اللزوم قال



ولو على اللزوم، وأما على خياره بالرؤية فيجوز ولو من غري ذكر جلنسهقال " س ببيع الشيء الغائب على الصفةبأ
واعلم . وغائب ولو بال وصف على خياره بالرؤية أو على يوم أو وصفه غري بائعه أي ولو كان بوصف بائعه: خليل

اللزوم وجوازه مشروط بغيبته ويكفي غيبته، ولو عن  أحدمها أن يباع بالصفة على: أن بيع الغائب على ثالثة أقسام
جملس العقد، وال يشترط أن يكون يف رؤيته مشقة وال غيبته عن البلد على املأخوذ من املدونة ورجحه ابن عبد 
السالم وابن عرفة، خالفا ملا يفهم من كالم خليل نبه على ذلك األجهوري، نعم يشترط أن ال يبعد مكانه جدا 

ن األندلس، كما يشترط ذلك يف كل مبيع على اللزوم، ومثل غيبته عن جملس العقد حضوره به حيث كخراسان م
كان يف رؤيته مشقة أو فسادوأما احلاضر مبجلس العقد وال مشقة وال فساد يف رؤيته فال بد يف صحة العقد عليه من 

نقد الثمن فيه، وإال جاز ولو بوصفه رؤيته حيث كان البيع على اللزوم، وأن يكون بوصف غري البائع إن اشترط 
على املعتمد، وأن يكون املشتري يعرف ما يوصف له معرفة تامة، وأن ال يكون مكانه بعيدا جدا كخراسان من 

أي " بشرط إال أن يقرب مكانه"الثمن " ال ينقد فيه"من شروط املبيع بالصفة على اللزوم أيضا أن " و. "إفريقية
أو يكون مما يؤمن "ون على مسافة كيومني ذهابا حيث ال يؤمن تغريه بأن كان حيوانا املبيع على الصفة بأن يك

أي فيما ذكر مما يقرب مكانه أو يؤمن " النقد فيه"اشتراط " من دار أو أرض أو شجر فيجوز"، وهو العقار " تغريه
طوعا، ومع الشرط يف العقار وجاز النقد فيه أي الغائب على الصفة باللزوم عقارا أو غريه ت: وقال خليل. تغريه

  املعقود عليه بغري وصف البائع ويف غريه إن قرب

واحلاصل أن الغائب املبيع بالصفة على اللزوم جيوز النقد فيه تطوعا مطلقا، وأما بشرط فيجوز يف العقار . كاليومني
ومنع : يه ولو تطوعاقال خليلمطلقا ويف غريه إن قرب مكانه، وأما ما بيع على اخليار عند رؤيته فال جيوز النقد ف

وإن بال شرط يف مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم خبيار القسم الثاين من أقسام بيع الغائب ما يباع على اخليار 
وغائب ولو بال وصف : بالرؤية، وهذا جائز، ولو كان قريبا حبيث ال مشقة يف رؤيته أو كان بعيدا جداقال خليل

هذا شرط يف البيع على اللزوم : شرط البيع علم املعقود عليه زمن العقد ألنا نقول :على خياره بالرؤية، وال يقال
  كما نبهنا عليه فيما سبق القسم

أن يباع على رؤية سابقة، وهو جائز ولو على اللزوم، ولو كان حاضرا بني يدي املتعاقدين خلف جدار أو : الثالث
إن كان عقارا وأدركته الصفة ساملا يكون من : ائب، وحمصلهمل يذكر ضمان الغ: األوىل". تتمتان"يف صندوق مثال

املشتري مبجرد العقد بيع بشرط النقد أم ال، قرب مكانه أو بعد حيث بيع جزافا، هكذا قاله بعض شراح خليل، 
نه بناء على االكتفاء بالوصف يف بيع اجلزاف وغري العقار ضما: ويل وقفة يف صحة بيعه جزافا مع غيبته إال أن يقال

من البائع، وكذا العقار إذا مل تتحقق سالمته عند العقد، وهذا التفصيل حيث مل يشترط خالفه، وإال عمل بالشرط 
مل يتكلم املصنف أيضا على حتصيل الغائب، وإحضاره للمشتري، ونص عليه خليل : الثانية. راجع شراح خليل

تيان بالغائب على مبتاعه وشرطه إياه على بائعه مع اإل: وقبضه على املشتري ال على البائعقال ابن عرفة: بقوله
ضمانه يفسد بيعه، وإن كان ضمانه يف إتيانه مبتاعه فجائز، وهو بيع، وإجارةمث شرع يتكلم عن العهدة، وهي يف 

طاعيت أي مبا التزمتم يل من ] ٤٠: البقرة[} َوأَْوفُوا بِعَْهِدي{: اللغة مأخوذة من العهد الذي هو االلتزام قال تعاىل
وهي . فهي تعلق ضمان املبيع من بائعه مما يطرأ عليه: وأما شرعا واصطالحا. أوف لكم مبا التزمت لكم من ثوايب

عامة وخاصة، فالعامة هي عهدة اإلسالم، وهي درك املبيع من العيب واالستحقاق فإنه غري خمتصة : على قسمني
وكذا العيب يف غري الرقيق، وكذا يف الرقيق بالنسبة للعيب بالرقيق، وال يعمل بشرط إسقاطها بالنسبة لالستحقاق، 

  الذي يعلم به البائع، خبالف عيب الرقيق الذي مل يعلم به إن



، وهي تعلق ضمان املبيع من كل "والعهدة: "طالت إقامته عنده، وخاصة وهي املتعلقة بالرقيق فقط، وأشار هلا بقوله
فقط؛ ألن له قدرة على التحيل بكتم " يف الرقيق"معمول هبا " زةجائ"حادث أو من حادث خمصوص يف زمن حمدود 

" أو كانت جارية. "بأن اشترطها املشتري على البائع، وإن مل جتر هبا العادة" إن اشترطت. "بعض عيوبه دون غريه
وجه، فإن مل الذي وقع فيه البيع، وكذا إن محل السلطان الناس عليها، ويقضى هبا على هذا ال" يف البلد"أي معتادة 

عهدة ثالث : يكن شرط وال عادة وال محل السلطان الناس عليها فال تلزم وال يقضى هباوتلك العهدة على قسمني
حيدث يف " الضمان فيها من البائع يف كل شيء"قليلة الزمان كثرية الضمان؛ ألن " فعهدة الثالث. "وعهدة سنة

: بلياليها بعد العقد الالزم ابتداء أو بانقضاء أيام اخليارقال خليل الرقيق يف ثالثة أيام كوامل إللغاء الكسر وتعترب
ورد يف عهدة الثالث بكل حادث حىت املوت ما عدا ذهاب املال، فمن اشترى عبدا واشترط ماله مث ذهب يف زمن 

وإذا كان ضمان  العهدة فال يرد به؛ ألنه ال حظ له يف ماله، وأما لو اشترطه السيد لنفسه لكان له رده بذهاب ماله،
احلادث بعد لزوم العقد من البائع ويرده املشتري به، فمن باب أوىل له الرد بظهور عيب قدمي، والنفقة واألرش 

واملوهوب اجلميع على البائع وله إال املستثىن ماله فما يوهب للعبد تابع ملاله، وما قدمناه من أن املبيع بعهدة الثالث 
وىل حمله ما مل يبع بالرباءة من العيوب اليت ال يعلمها البائع به مع طول إقامته عنده، يرد بكل حادث وبالقدمي باأل

وإال مل يرد بالقدمي عمال بالرباءة، وإمنا يرد باحلادث عمال بالعهدة املشترطة أو اليت محل السلطان الناس عليها، كما 
: اء أيام اخليار وتدخل من أيام املواضعةقال خليلابتداء مدة العهدة بعد انقض". تنبيه"قرره عالمة الزمان األجهوري

ودخلت يف االسترباء مبعىن أن الزمان حيسب هلما، فإذا انقضت أيام العهدة قبل رؤية الدم انتظرته، واملراد به 
املواضعة؛ ألهنا يف ضمان البائع، وإذا اشترى على العهدتني قدمت عهدة الثالث وتبتدأ عهدة السنة بعدها وبعد 

" من اجلنون"عكس عهدة الثالث؛ ألن هذه كثرية الزمان قليلة الضمان؛ ألن الضمان فيها " وعهدة السنة"اضعةاملو
احملققني ويف مشكوكهما خالفقال " واجلذام والربص. "إذا كان بطبع أو مس جن، ال إن كان بكضربة أو طربة

  حلاصل منويف عهدة السنة جبذام وبرص وجنون ال بكضربة بشرط استمرار ا: خليل

تلك األدواء إىل متام السنة ال إن حصل واحد منها داخل السنة وزال قبل انقضائها فال رد به إال أن تقول أهل 
وسقطتا بكعتق فيهما، والدليل : واالستيالدقال خليل ٢والتدبري ١املعرفة بعوده، ويسقط كل من العهدتني بالعتق

أن أبان بن عثمان وهشام بن إمساعيل كانا يذكران يف : ملوطإويف ا. على مشروعية العهدتني عمل أهل املدينة
خطبتهما عهدة الرقيق يف األيام الثالثة حني يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة، ونقل ابن عبد الرب أن عمر بن 

ن عبد العزيز قضى هبا، وهبا قال الفقهاء السبعة وابن شهاب والقضاة ممن أدركنا يقضون هبا، وغري ذلك م
الكالم السابق واضح فيما إذا حتقق حصول العيب زمن العهدة، وأما لو انقضت أيامها : األول" تنبيهات"األحاديث

واطلع على عيب وشك يف حصوله يف زمن العهدة أو بعدها فلم يعلم من كالم املصنف حكمه ونص عليه خليل 
صنف العمل بالعهدة جلريان العادة هبا يف كل رقيق ظاهر كالم امل: واحملتمل بعدمها منه أي من البائعالثاين: بقوله

ال يف : انتقل ملكه لغري مالكه وليس كذلك، فقد استثىن املتيطي إحدى وعشرين مسألة وأشار إليها خليل بقوله
منكح به أو خمالع أو مصاحل به يف دم عمد أو مسلم فيه أو به أو مقرض أو غائب اشتري على الصفة أو مقاطع به 

الذي يبيعه السلطان على حنو مفلس، وغري ذلك من بقية املستثنيات املذكورة يف املطوالت فال عهدة فيها مكاتب و
وأما لو اشترطت بالفعل لعمل هبا ما ارتضاه شيخ مشاخينا األجهوري، وللمشتري إسقاطهما قبل . مبقتضى العادة

عهدة الرقيق غري عهدة اإلسالم؛ : لعقد فقطالثالثالعقد وبعده؛ ألن احلق له خبالف البائع إمنا له إسقاطهما قبل ا
ألن عهدة اإلسالم يف كل معقود عليه ويقضى هبا ولو دخل املتعاقدان على إسقاطها، ومل يبني املصنف الذي تكون 



وهي على متويل البيع إال الوكيل فال عهدة عليه يف صورتني، وإمنا هي : عليه، وبينه غريه من شراح خليل بقوله
  على
  ـــــــ
عتق السيد : وهو احلرية، وعتق العبد يعتق عتقاً وعتقاً، واعتقه فهو عتيق، وال يقال-خالف الرق : العتق لغة ١

البيت العتيق، خللوصه من أيدي اجلبابرة فلم ميلكه  -ومسي البيت احلرام . اخللوص: ومن معانيه. عبده، بل أعتق
النظر يف عاقبة األمور : التدبري لغة ٢"٢٩/٢٦٥"املوسوعة . رقهو حترير الرقبة وختليصها من ال: جبارواصطالحا

ألن املوت دبر  -أنت حر بعد مويت: لتقع على الوجه األكمل، وأن يعتق الرجل عبده عن دبره، فيقول
  ".٢٦٥/ ٢٩"املوسوعة . والتدبري عتق بعد موت السيد. تعليق مكلف رشيد عتق عبده مبوته-احلياةواصطالحا 

أن يصرح بالوكالة أو يعلم العاقد أنه وكيل، وهذا يف غري املفوض، وأما هو فالعهدة عليه؛ ألنه أحل  املوكل، ومها
نفسه حمل البائع، وكذا املقارض والشريك املفوض يف الشركة، وأما القاضي والوصي ففي املدونة ال عهدة عليهما 

استحقت السلعة فال شيء على األيتامثم شرع يف  فيما وليبايعه والعهدة يف مال اليتامى، فإن هلك مال األيتام مث
الكالم على البيع خاصة، وهو السلم ويقال له السلف؛ ألن كال منهما فيه إثبات مايل يف الذمة مبذول يف احلال 
وعوضه مؤجل يقبض يف املآل، ولذا قال القرايف مسي سلما لتسليم الثمن دون العوض، والسلف يف اللغة التقدمي 

عقد معاوضة : أي قدمتم، ومعناه شرعا كما قال ابن عرفة] ٢٤: احلاقة[} بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي الْأَيَّامِ الْخَاِلَيِة{ :قال تعاىل
يوجب عمارة ذمة بغري عني وال منفعة غري متماثل العوضني، فقوله بغري عني أخرج بيعة األجل، وقوله وال منفعة 

أي " وال بأس بالسلم: "ل العوضني أخرج به السلف، وبدأ حبكمه فقالأخرج به الكراء املضمون، وقوله غري متماث
البهيمي " احليوان"يف " الرقيق و"يف " و: "، وهي ما عدا احليوانات واألطعمة بقرينة قوله" يف العروض"جيوز السلم 

تدم هبوالدليل على كالسمن والعسل وكل ما يؤ" واإلدام: "املراد به سائر احلبوب والثمار بقرينة" الطعام"يف " و"
من : "، وما يف الصحيحني من أنه صلى اهللا عليه وسلم قال]٢٧٥:البقرة[} وَأََحلَّ اللَُّه الَْبيَْع{: اجلواز قوله تعاىل

واإلمجاع على اجلواز وال نظر إىل من خالف يف بعض ١" أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم
ن أصل ممنوع، وهو بيع ما ليس عندك، كما استثنيت احلوالة من بيع الدين بالدين، البياعات، نعم هو مستثىن م

وبيع العرية من املزابنة، وكما استثنيت اإلقالة والتولية والشركة من بيع الطعام قبل قبضه، واستثين القراض 
زائدة على ما يشترط يف واملساقاة من اإلجارة اجملهولةوملا كان السلم مستثىن من أصل ممنوع احتاج إىل شروط 

شرط السلم قبض رأس املال كله أو تأخريه ثالثا ولو بشرط، : أصله، وعدهتا سبع شروط أشار إليها خليل بقوله
وكون املسلم فيه دينا يف الذمة وتأجيله بأجل معلوم أقله نصف شهر إن كان قبض املسلم فيه بيد العقد أو قريب 

أجيله مبسافة ما بني البلدين كما يبينه املصنف فيما يأيت، ووجوده عند حلوله منه على مسافة يوم وحنوه إال كفى ت
  وبيان الصفة اليت ختتلف هبا األمثان اختالفا قويا وأن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد، وأن ال يكونا

  ـــــــ
لم، كتاب ، ومس"٢٢٤١"السلم يف وزن معلوم، حديث : أخرجه البخاري، كتاب السلم، باب: صحيح ١

  ".١٦٠٤"السلم، حديث : املساقاة، باب

طعامني وال نقدين وال شيئا يف أكثر منه أو أجود كالعكس، بل الشرط اختالف اجلنس ولو تقاربت منفعتها، ومثل 
اختالف اجلنس اختالف املنفعة اختالفا قويا، كفاره احلمر يف األعرابية، وكسابق اخليل وقوة احلمل يف اإلبل، 



البقرة أو قوهتا يف العمل، أو اختالف األفراد بالصغر والكربوأشار املصنف إىل بعض تلك الشروط  وكثرة لنب
وإن تبني صفاته اليت خيتلف : أي أن شرط صحة عقد السلم بيان صفة املسلم فيهقال خليل" بصفة معلومة: "بقوله

نهما، فيبني يف احلبوب كونه قمحا أو غريه، هبا الثمن يف السلم اختالفا قويا كالنوع واجلودة والرداءة والتوسط بي
وكونه مسراء أو حممولة، وكونه جديدا أو قدميا أو ضامرا أو ممتلئا، وهكذا كل شيء ختتلف أفراده باجلودة والرداءة 

سواء كان حيوانا أو عرضا، ويشترط علم املتعاقدين باألوصاف وعلم الناس أيضا؛ ألنه لو انفرد العاقدان مبعرفة 
أن ما ال " بصفة معلومة"وأشعر قول املصنف . مل يصح السلم فيما خيتص العاقدان مبعرفته؛ ألدائه إىل النزاع الصفة

ال فيما ال ميكن وصفه كتراب املعادن والصواغني، : ميكن وصفه ال جيوز السلم فيه، وهو كذلك، ولذلك قال خليل
ر واألرضني الختالف األغراض فيها املقتضي لتعيينها املوصل وال حنو النيلة املخلوطة بالطني أو احلناء، وال حنو الدو

ظاهر كالمه أنه لو عقد السلم ". تنبيه"إىل السلم يف معني، وهو ال يصح؛ ألن شرط السلم كون املسلم فيه يف الذمة
 من غري بيان صفة املسلم فيه يكون العقد باطال مطلقا وليس كذلك، بل يفصل يف مفهوم هذا الشرط بني كون

من الشروط أن يعقداه على " و"فيصح العقد يف األول ويفسد يف الثاين. الشارع أو العادة عني شيئا خاصا أو ال
فال يصح السلم احلال وال املؤجل بأجل جمهول، والدليل على اشتراط األجل املعلوم قوله صلى اهللا " أجل معلوم"

واألمر هنا للوجوب، وإمنا اشترط  ١" ىل أجل معلوممن أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إ: "عليه وسلم
األجل للسالمة من بيع ما ليس عند اإلنسان املنهي عنه، واشترط كونه معلوما ليعلم منه وقت القضاء، واألجل له 

أي وجيوز " أو"يف حضرة العقد " رأس املال"مجيع " تعجيل"من الشروط " و"حصة من الثمن، والثمن يشترط علمه
  هأن يؤخر"

  ـــــــ
، ومسلم، كتاب "٢٢٤١"السلم يف وزن معلوم، حديث : أخرجه البخاري، كتاب السلم، باب: صحيح ١

  ".٧٦"، وتقدم برقم "١٦٠٤"السلم، حديث : املساقاة، باب

؛ ألن ما قبض داخل الثالثة أيام يف حكم املقبوض حبضرة " بشرط"تأخري تلك املدة " إىل مثل يوم أو ثالثة، وإن كان
قد حيث حصل القبض قبل غروب مشس الثالث، وإمنا قلنا مجيع؛ ألنه ال يكتفى بقبض البعض ويفسد العقد يف الع

شرط السلم قبض رأس املال كله أو تأخريه ثالثا ولو بشرط، ويف فساده : اجلميع كما قاله ابن القامسقال خليل
أجل السلم مخسة عشر يوما فأكثر، وأما لو  بالزيادة إن مل تكثر جدا تردد والراجح الفساد، وهذا كله حيث كان

كان أجل السلم على أقل بأن كان املسلم فيه يقبض يف غري بلد السلم فإنه جيب فيه القبض باجمللس أو بالقرب بأن 
وأما لو كان رأس املال . ال يؤخر أكثر من كاليوم، وهذا أيضا يف رأس املال املعني كما يفهم من كالمه فيما يأيت

وتأخري حيوان بال شرط أي وأما بالشرط فال جيوز تأخريه : جلاز تأخريه ولو إىل أجل املسلم فيهقال خليلحيوانا 
أكثر من ثالثة أيام كالعني، وأما لو كان طعاما أو عرضا فقيل يكره تأخريمها فوق ثالثة أيام ولو مع كيل الطعام، 

املعتمد خالفا لظاهر خليلوملا وقع اخلالف بني  جيوز معهما ويكره مع عدمهما، هذا هو: وإحضار العرض، وقيل
أن "على جهة الوجوب " أجل السلم أحب إلينا"أقل " و: "الشيوخ يف أقل أجل السلم بني املصنف خمتاره منه بقوله

فأكثر، ومعىن كالمه أنه جيب أن يكون أجل السلم مخسة عشر يوما ال أقل منها حيث كان " يكون مخسة عشر يوما
وأن يؤجل مبعلوم زائد على نصف شهر، فذكر : م فيه يف بلد العقد أو ما قرب منه، ولذا قال خليليقبض املسل

لفظ زائد تأكيدا لالحتراز عن أقل من اخلمسة عشر، فما مشى عليه املصنف هو خمتار مالك وابن القاسم ولذا 
ه األسواق غالبا ويتمكن املسلم إليه فيه اقتصر عليه خليل، وإمنا حد أقل األجل بتلك املدة؛ ألهنا أقل زمن تتغري في



من حتصيل املسلم فيه، وأما أكثر األجل فمنتهاه ما ال جيوز تأجيل مثن املبيع إليه، وهو ما ال يعيش البائع إليه غالبا، 
؛ كأن يبيع سلعة ويشترط عليه املشتري أن ال يدفع الثمن إال بعد مائيت سنة أو ستني إن كان ابن أربعني أو ثالثني

غري بلد العقد فإنه يكفي يف " ببلد آخر"املسلم فيه " على أن يقبض"يكون األجل " أو. "ألنه مبنزلة التأجيل باملوت
ملا قدمناه من أهل التأجيل باخلمسة عشر إذا كان املسلم فيه يقبض ببلد " وإن كانت مسافته يومني أو ثالثة"األجل 

  إال أن يقبض ببلد كيومني فال يشترط: يا من التحديد بنصف الشهرالعقد أو ما قرب منهقال العالمة خليل مستثن

أن يدخال على قبضه مبجرد الوصول : نصف الشهر بل يكفي أن يكون األجل مسافة ما بني البلدين لكن بشروط
ون وأن يك. وأن يشترط يف العقد اخلروج فورا وخيرج املسلم بالفعل. وأن يكون على مسافة يومني فأكثر. إىل البلد

فإن اخنرم شرط من هذه فال يصح التأجيل إال بنصف الشهر . السفر يف الرب أو يف البحر بغري ربح كاملنحدرين
فأكثر، وملا كان التأجيل ملا يقبض يف بلد العقد أو ما قرب منه أقله نصف الشهر على الراجح من أقوال مخسة ذكر 

أي املسلم " يقبضه"ودخال على أن املسلم "  ثالثة أيامإىل"غريه على شيء مؤجل " ومن أسلم: "بعضها منها بقوله
، " من العلماء وكرهه آخرون"أي أكثر من واحد " ببلد أسلم فيه فقد أجازه غري واحد"فيه املفهوم من أسلم 

واختلفوا يف الكراهة فقيل على التحرمي، وقيل على التنزيه، والراجح ما قدمه من التحديد بنصف الشهر إن كان 
يف بلد العقد أو ما قرب منها؛ ألنه كالم مالك وابن القاسم، وإن كان يقبض ببلد على مسافة كيومني فأكثر يقبض 

فيكفي ما بني البلدين بالشروط املتقدمة، وما عدا ذلك من األقوال ضعيف، كما يؤخذ من كالم خليل وشراحه، 
علم مما قررنا أنه لو : األول" تنبيهات"در بالراجحولعل املصنف إمنا ذكر هذا القول تنبيها على اخلالف، وإال فقد ص

نقص األجل عن اخلمسة عشر عند اشتراطها يفسد عقد السلم ولو كان املنقوص يوما خالفا ملا يف بعض شراح 
إذا سكت عن ذكر األجل فسد السلم إال أن يكون لقبض املسلم فيه أجل معلوم حبسب العادة، ومثل : خلياللثاين

كما جيوز : بيان صفة املسلم فيه كما يفيده كالم الربزيل وغريه وأشرنا لذلك فيما سبقالثالثذلك لو سكت عن 
التأجيل بالزمان جيوز بغريه كقدوم احلاج أو احلصاد أو الدراس، ويعترب ميقات معظم ما ذكر لكن بشرط أن يكون 

ال يسلم الشيء يف أكثر منه أو أجود  بني ذكر العقد، وما ذكر مخسة عشر يوما فأكثروملا كان من مجلة الشروط أن
كأن يدفع " وال جيوز أن يكون رأس املال من جنس ما سلم فيه: "كالعكس إال أن ختتلف املنفعة اختالفا قويا قال

عرضا يف عرض من جنسه، أو حديدا يف حديد، أو حيوانا يف حيوان مثله؛ ألن الشيء يف مثله قرض ال سلم، 
يت من مجلتها متحض النفع للمقترض، وال ينظر للصيغة بال قرض، ولو وقع على فيشترط وجود شروط القرض ال

. وأن ال يكونا طعامني وال ندين وال شيء يف أكثر منه أو أجود كالعكس إال أن ختتلف املنفعة: لفظ السلمقال خليل
  فيجوز سلم الشيء يف جنسه؛ ألن اختالف املنفعة اختالفا قويا يصري الشيء

واحلاصل أن دفع الشيء يف أكثر منه أو أجود كعكسه ممتنع ولو يف غري الطعامني والنقدين، والعلة  .كاجلنس اآلخر
إما سلف جر منفعة إذا كان رأس املال أقل أو أدىن، أو هتمة ضمان جيعل إذا كان املدفوع أكثر أو أجود، وأما عند 

فيهما فيمتنع إذا وقع العقد بلفظ السلم أو البيع  التساوي يف القدر والصفة فيجوز يف غري الطعامني والنقدين، وأما
أو اإلطالق، وأما إن وقع بلفظ القرض فيجوز حيث متحض النفع للمقترض، وسيأيت اإلشارة لبعض هذا يف كالم 

أي من جنسه فال يسلم رقيق ثياب القطن يف رقيق " يسلم شيء يف جنسه أو فيما يقرب منه"جيوز أن " وال"املصنف
وال يسلم : على هذا؛ ألن املقاربة تصري اجلنسني مبنزلة اجلنس الواحد، وما ذكره املصنف من قوله ثياب الكتان

أو ما يقرب منه ولكنه ضعيف، واملعتمد كما : شيء يف جنسه حمض تكرار مع ما قبله، ولعله كرره لريتب عليه قوله



وكاجلنسني، ولو : فإنه قال مشبها يف اجلوازيف خليل أن اجلنسني جيوز سلم أحدمها يف اآلخر ولو تقاربت املنفعة 
تقاربت املنفعة كرقيق ثياب القطن يف رقيق ثياب الكتان، ومن باب أوىل يف غليظه، فما مشى عليه املصنف كالم 

وال جيوز أن يسلم : ظاهر قول املصنف: األول" تنبيهان"أشهب، ومذهب املدونة هو املشهور ولذا جرى عليه خليل
وليس كذلك، بل حمل املنع حيث مل حيصل . ميتنع، ولو حصل االختالف باملنفعة أو الصغر والكرب شيء يف جنسه أن

إال أن ختتلف املنفعة اختالفا قويا، وهو يف احلمري بالفراهة وهي : االختالف، وإال جاز كما قدمناه عن خليل فإنه قال
هة فيها، والبغال من جنس احلمري على مذهب سرعة املشي، فيجوز سلم احلمار الفاره يف اثنني أو أكثر ال فرا

املدونة، واالختالف القوي يف اخليل بالسبق ال باهلملجة اليت هي حسن السري، إال أن ينضم هلا الربزنة بأن يصري 
جايف األعضاء فيجوز سلم اهلمالج الغليظ األعضاء يف متعدد ليس كذلك، ويف اجلمال بكثرة احلمل، ويف البقر 

لعمل، وذكر اللخمي وينبغي التعويل على كالمه أن البقر واجلواميس ختتلف بكثرة اللنب يف األمصار بالقوة على ا
كما ختتلف به املعز والضأن، وصحح بعض الشيوخ اختالف الضأن بكثرة الصوف، وأما الرقيق فيختلف ببلوغ 

رعية ال بالبيض وال بالذكورة الغاية يف الغزل أو الطبخ أو احلساب أو الكتابة، والطري بالتعليم ملنفعة ش
علم مما قررنا، ومن كالم خليل أنه عند اختالف املنفعة جيوز سلم الشيء يف جنسه، لكن بشرط أن : واألنوثةالثاين

  حيصل التعدد من أحد اجلانبني، أو يكون االختالف بالصغر والكرب؛

سلم الشيء يف جنسه وكان ظاهره يوهم عموم ألن االختالف بالصغر والكرب مبنزلة التعدد، وملا قدم أنه ال جيوز 
يف مثله "ويف نسخة شيئا بدل قرضا " إال أن يقرضه قرضا: "املنع، ولو عند تساوي الغرضني وليس كذلك قال

والشيء يف مثله : فقط فيجوزقال خليل" النفع للمتسلف"احلال أن " و. "أي يف الصفة والقدر" صفة، ومقدارا
و غريه يف غري الطعامني والنقدين، وأما فيهما فال جيوز إال إذا وقع بلفظ القرض وقد قرض ولو وقع بلفظ البيع أ

قدمنا ما فيه الكافيةمث شرع يف مسألة مشاركة ملا قبلها يف عدم اجلواز وهي الكالئ بالكالئ املشار إليها يف حديث 
وهو النسيئة أي الدين بالدين، وهو : يونباهلمزقال اللغو ١"أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الكالئ: "ابن عمر

بيع الدين بالدين، وابتداء الدين بالدين، وفسخ الدين يف الدين، وأشار إليها : عند الفقهاء عبارة عن ثالثة أشياء
فأول الثالثة، وهو بيع الدين بالدين ال يتصور يف أقل من . أي نسيئة بنسيئة" وال جيوز دين بدين: "املصنف بقوله

وصورته أن يكون لك على شخص مائة شقة مثال إىل أجل فتبيعها من شخص آخر مبائة إىل أجل ويصور يف  ثالثة،
ومثاله أن يكون لشخص على آخر دين ولثالث على رابع دين فباع كل من صاحيب الدينني ما ميلكه من . أربعة

تقدم عمارة ذمة أو ذمتني على البيع، الدين بالدين الذي هو لآلخر، فاحلاصل أن بيع الدين بالدين ال بد فيه من 
ابتداء الدين بالدين : وعلة املنع كونه يوصل إىل املنازعة واملخاصمة اليت يبغضها الشارع، وقيل حمض تعبدوثانيها

مبتدأ ورأس املال " وتأخري رأس املال: "وهو تأخري رأس مال السلم العني أكثر من ثالثة أيام، وإليه أشار بقوله
" من العقدة"بضم العني؛ ألنه فعل ماض " ما بعد"تأخريه إىل " أو"أي إىل حلوله " بشرط إىل حمل السلم"مضاف إليه 

أي الدين بالدين، فاجلار واجملرور خرب تأخري الواقع مبتدأ، ومعىن " من ذلك"بأن تأخر عنها أكثر من ثالثة أيام كائن 
: من ثالثة أيام، ولو كان التأخري بال شرط لقول خليلكالم املصنف أنه حيرم تأخري رأس مال السلم العني أكثر 

شرط السلم قبض رأس املال كله أو تأخريه ثالثا ولو بشرط، فيفسد بالتأخري عن الثالث ولو قليال على 
  منها أنه أطلق يف رأس املال، واإلطالق غري صحيح؛: يف كالم املصنف أمور". تنبيه"املعتمد

  ـــــــ
  ".٦٠٦١ضعيف اجلامع "، وضعفه األلباين "٢٦٩"، حديث "٣/٧١"ين يف سننه أخرجه الدارقط: ضعيف ١



ألنه إن محل على العني أشكل باعتبار مفهومه املوهم للجواز عند عدم الشرط، وإن محل على غري العني أشكل 
ري شرط فيجوز منطوقه مع الشرط، فإن املذهب حرمة تأخري رأس املال فوق الثالثة أيام بالشرط ولو حيوانا، وأما بغ

تأخري احليوان، ولو إىل حلول أجل السلم، وأما العرض والطعام فقيل كذلك حيث كيل الطعام وأحضر العرض، 
أن قوله بشرط يوهم جواز التأخري عند عدمه مطلقا وقد : ومنها. وإال كره، وقيل يكره مطلقا كما ذكرنا سابقا

د من العقدة يوهم أن القريب جائز مطلقا وليس كذلك إال أن أن قوله أو ما بع: ومنها. علمت ما فيه من التفصيل
يفسر القريب مبا مل يزد عن الثالثة أيام، ولعل املصنف أطلق ذلك اتكاال على املوقف، وألن إطالقه صحيح باعتبار 

وقف بياهنوأشار منطوقه؛ ألن التأخري بشرط فوق الثالثة أيام ال جيوز يف رأس املال العني، وال غريها، واملفهوم على امل
مثل أن يكون لك : "وصور ذلك بقوله" وال جيوز فسخ دين يف دين: "إىل ثالث األقسام، وهو أشدها حرمة بقوله

خمالف ملا يف ذمته ولو يف عدده أو " فتفسخه يف شيء"أي املدين املفهوم من لفظ دين " يف ذمته"من املال " شيء
فهمه من كالم املصنف؛ ألن النكرة إذا أعيدت نكرة تكون غريا غالبا، اآلن وقدرنا لفظ خمالف ل" ال تتعجله"صفته 

وأيضا لفظ فسخ يقتضي االنتقال عن الدين األول، ويف بعض النسخ زيادة أخرى، وهي صرحية يف ذلك، فيشمل 
ل كالم املصنف ما إذا كان الدين عينا ففسخه يف عرض أو حيوان إىل أجل فإنه حرام، ولو كانت قيمة العرض أق

من الدين، ويشمل ما إذا كان دينه عرضا وفسخه يف عني فيحرم أيضا مطلقا، وتشمل ما إذا كان دينه عينا 
وأما إذا فسخ العني يف عني مثلها قدرا وعدا أو أقل فإن ذلك جائز؛ ألن . وفسخها يف عني أجود وأوىل وأكثر

وأشار خليل إىل هذه . طة لبعضه ففيه ثوابإطالق الفسخ على هذا فيه جتوز؛ ألنه حمض تأخري باحلق أو مع حطي
األقسام الثالثة بقوله، وككالئ مبثله فسخ ما يف الذمة يف مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه كغائب أو مواضعة أو منافع 

يلزم على جعل تلك احلقائق الثالث أقسام للكالئ بالكالئ املفسر : عني وبيعه بدين وتأخري رأس مال سلم، وال يقال
املقسم الدين بالدين باملعىن اللغوي : لدين بالدين تقسم الشيء إىل نفسه وإىل غريه، وهو ال يصح؛ ألنا نقولببيع ا

الذي هو مطلق النسيئة بالنسيئة كما قدمنا، وهو غري كل واحد من هذه الثالثة خبصوصه، وقد تقرر أن املغايرة 
كالم املصنف مسألة كثرية الوقوع ممن ولع بأكل ومبا يدخل يف : األول" تنبيهان"حتصل ولو باخلصوص والعموم

  الربا،

وهي ما إذا أخذ صاحب الدين ممن عليه الدين سلعة يف دينه مث يردها له بشيء مؤخر من جنس الدين، وهو أكثر 
أو من جنسه ولو كانت قيمته أقل فإنه حرام؛ ألن ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا، وكأنه فسخ دينه ابتداء 

شيء ال يتعجله، وهو حقيقة فسخ الدين يف الدين، وهو حرام، سواء كان الدين املفسوخ يف مؤخر قد مت أجله من 
إمنا مل يعطف املصنف فسخ الدين على سابقه بل استأنف بإعادة العامل : أو كان بقي منه شيء وأخره أزيد منهالثاين

رمة، ويليه بيع الدين بالدين، وأخفها ابتداء الدين بالدين؛ لينبه على ما قدمناه من أن فسخ الدين أشد الثالثة يف احل
ألنه جيوز يف رأس املال التأخري ثالثة أيام، وإمنا كان فسخ الدين أشد يف احلرمة؛ ألنه من ربا اجلاهلية، والربا حمرم 

املسلم فيه مؤجال  وأما اآلخران فتحرميهما بالسنةوملا قدم أن السلم جيب فيه أن يكون. بالكتاب والسنة واإلمجاع
يا بائع " أن يكون عليك"شرط " بيع ما ليس عندك على"أي حيرم عليك " وال جيوز: "شرع هنا يف مفهومه بقوله

أي معجال، فإن وقع فسخ؛ ألن األصل فيما ال جيوز الفساد، وترد " حاال"الشيء الذي بعته واحلال أنه ليس عندك 
بعين سلعة فالن، : يل السلعة الفالنية من غري تعيني مالكها، أو قال له بع: السلعة إن كانت قائمة، وسواء قال له

ومثل بعين أسلمك على السلعة الفالنية على أن تكون حالة عليك؛ ألن السلم احلال باطل، والدليل على حرمة بيع 
 صلى اهللا عليه هناين رسول اهللا: ما ليس عندك ما رواه أصحاب السنن األربع أن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال



يا رسول اهللا يأتيين الرجل فرييد مين بيع ما ليس عندي فأبتاع له من : وسلم عن بيع ما ليس عندي، فقال حكيم
ألنه إذا اشترى ما ليس عنده : قال املتيوي وأشهب يف تعليل ذلك النهي ١" ال تبع ما ليس عندك: "السوق، قال

خذ هذه الدراهم واشتر منها كذا وكذا على أن يكون : ها من الغري قالفكأنه أي املشتري لتلك السلعة ممن يبتاع
لك ما فضل وعليك ما نقص، ويف هذا غرر، وال سيما إذا عني له سلعة شخص وقال له اشترها مين؛ ألنه تارة 

صاحبها  يبيعها له وتارة ال يبيعها، وعلى فرض بيعها له قد يكون بثمن مثل األول أو أقل أو أكثر، فإن أخذها من
بأكثر مما باعها به لألجنيب فيضيع عليه الزائد، وهو سفه، وإن باعها بكثري وقد كان اشتراها من صاحبها بقليل 

ــــــ   فيأكل الزائد بالباطـل
، والترمذي، "٣٥٠٣"يف الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث : أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: صحيح ١

  ".٢١٨٧"ابن ماجه "، وصححه األلباين "٢١٨٧"وابن ماجه، حديث  ،"٤٦١٣"، حديث "١٢٣٢"حديث 

موضوع كالم املصنف أن البيع وقع على السلعة قبل أن ميلكها بائعها ولذلك منع ملا عرفت من : األول" تنبيهان"
خص من أن هذا مفهوم السلم اجلائز، وهو ما أجل فيه املسلم فيه، وهذا حال والسلم احلال ممنوع، وأما لو طلب ش

جاز ملطلوب منه سلعة أن يشتريها من الغري ويبيعها : آخر سلعة؛ ليشتريها فلم جيدها عنده فنص خليل عليها بقوله
بعد اشترائها لطالبها ولو بثمن مؤجل كله أو بعضه على ظاهر الكتاب واألمهات، فال تتوهم أن مسألة املصنف عني 

وال جيوز بيع ما : قيد بعض الشيوخ قول املصنف: ا وحكماالثاينكالم خليل ملا علمت من املخالفة بينهما موضوع
ليس عندك مبا إذا مل يكن يغلب وجوده عند البائع، وأما لو كان يغلب وجوده عنده فإنه جيوز أن يشتريه منه على 

ز وجاز الشراء من دائم العمل كاخلبا: احللول إجراء له جمرى القبض وليس سلما، وإليه اإلشارة بقول خليل
واللحام بشرط وجوده عنده، وحصول الشروع يف األخذ حقيقة أو حكما بأن يشرع قبل جماوزة مخسة عشر يوما 

من يوم العقد، وجيوز الدخول على تعجيل الشيء املشترى، وال يشترط نقد الثمن؛ ملا علمت من أن هذا بيع ال 
بياعات هني عنها سدا للذريعة، وهي بيوع  سلموملا فرغ من البياعات املنهي عنها لظهور علة حرمتها، شرع يف

ما أجل مثنه العني، وما أجل مثنه غريها سلم، وحقيقتها باملعىن : اآلجال وحقيقتها باملعىن اإلضايف كما قال ابن عرفة
اللقب ما تكرر فيه بيع عاقدي األول ولو بغري عني قبل انقضائه؛ ألن البيع األول وقع ألجل واللقب أحد أنواع 

وإمنا هني عنها؛ ألهنا يتوصل هبا إىل دفع قليل يف كثري، وإن مل . وهو علم ملا تكرر فيه إخل: ، فكان ابن عرفة قالالعلم
: يصرح املتعاقدان بذلك؛ ألن الناس كثريا ما يقصدون ذلك، فمنعها مالك؛ ألنه بىن مذهبه على سد الذرائع فقال

ممن " تشتريها"حيل لك أن " فال"معلوم كشهر مثال " جلبثمن مؤ"على وجه صحيح " سلعة"من شخص " وإذا بعت"
؛ ألن السلعة اليت خرجت من اليد وعادت إليها تعد " بأقل منه نقدا أو إىل أجل دون األجل األول"اشتراها منك 

نه حيل لك أيضا أن تشتريها م" وال. "لغوا، وكأن البائع األول، وهو املشتري ثانيا دفع قليال ليأخذ بدله أكثر منه
الذي اشتري إليه للعلة املتقدمة، وذلك ألن املشتري " أبعد من أجله"أجل " إىل"أي من الثمن األول " بأكثر منه"

األول يدفع عند األجل األول قليال يأخذ عنه بعد األجل البعيد أكثر منه، وهذا سلف جير منفعة، ولذلك لو اشتراه 
لو " وأما: " صرح مبفهوم النقد ولدون األجل أو أبعد بأكثر بقولهمث. بأقل ألبعد جلاز، ومبثل الثمن أوىل باجلواز

  إىل األجل نفسه"اشتريت ما بعته من مشتريه 

: سواء كان مبثل الثمن األول أو أقل منه أو أكثر، مث ذكر ما هو كالعلة للجواز بقوله" كله جائز"الشراء " فذلك
ند اتفاق األجل؛ لوجود املقاصة حينئذ ولو مل يشترطاها؛ أي إمنا جازت الصور كلها ع" مقاصة"أي توجد " وتكون"



وأما عند اختالفهما فعند متامه تقع املقاصة . ألنه إذا انقضى األجل فإما أن يتساقط الثمنان وذلك عند اتفاق الثمنني
لو شرطا املقاصة يف قدر القليل، ويدفع الزائد ال يف مقابلة شيء، فانتفى ابتداء الدين بالدين املوجب للمنع، ولذلك 

فيما أصله ممنوع جلاز، كشرائها بأكثر ألبعد، أو بأقل نقدا ولدون األجل؛ ألن ضابط هذا الباب اجلائز ابتداء ال 
وإذا بعت : مينعه إال شرط نفي املقاصة، واملمنوع ابتداء ال يصريه جائزا إال شرط املقاصة، ومفهوم قول املصنف

عليك شراء غريها من غري نوعها، وهو كذلك، فإذا باعه فرسا إىل أجل فيجوز له  سلعة فال تشتريها إخل أنه ال حيرم
أن يشتري منه رقيقا ولو بأقل من مثن ما باعها به نقدا أو لدون األجل أو بأكثر ألبعد، ومثل شراء غريها شراء عني 

كانت سلعته مثلية فكأنه اشترى ما باع بعد تغريه كثريا يف جواز مجيع الصور، وأما لو اشترى مثلها من نوعها فإن 
واملثلي صفة وقدرا كمثله واألوىل كغريه فيمتنع ما تعجل فيه األقل وجيوز يف غريه، فالسلعة : عني ما باعقال خليل

املثلية شراؤها أو مثلها يف احلكم سواء يف امتناع ثالث صور، قبل غيبة املشتري األول عليه، وهي بأقل نقدا أو 
ثر ألبعد وجيوز ما عداها، وأما لو كان الشراء الثاين بعد غيبة املشتري األول زيد عن الثالث لدون األجل أو بأك

وأما لو اشترى مثل سلعته من املقومات كما لو . كون الشراء الثاين بأقل لألجل أو ألبعد: املمنوعة صورتان، ومها
وإن باع مقوما فمثله كغريه : نسقال خليلكانت سلعته فرسا واشترى منه فرسا لكان مبنزلة شراء سلعة من غري اجل

كتغريها كثريا فتجوز الصور كلها، كما جتوز عند اتفاق األجل أو عند اتفاق الثمن؛ ألن قاعدة هذا الباب إذا اتفق 
والكالم . الثمنان فاجلواز وال ينظر الختالف األجل، وكذا إذا اتفق األجالن فاجلواز وال ينظر إىل اختالف الثمنني

هو إذا اختلف األجالن والثمنان فإنه ينظر إىل اليد السابقة بالعطاء، فإن دفعت قليال وعاد إليها كثري فاملنع،  إمنا
فمن باع بأجل مث اشتراه جبنس مثنه من عني وطعام وعرض، : وإال فاجلواز، وإىل هذه املسألة اإلشارة بقول خليل
و أقل أو أكثر مينع منها ثالث، وهي ما عجل فيه األقل وصوره فإما نقدا أو لألجل أو ألقل أو أكثر، مبثل الثمن أ

اثنتا عشرة صورة خارجة من ضرب أربع، وهي صور النقد، ولدون األجل ولألجل، وألبعد يف ثالث صور مثل 
  الثمن أو أقل أو

نقدا، أو لدون أكثر، اجلائز تسع واملمتنع ثالث، وهي ما تعجل فيه األقل كشراء ما باعه بعشرة إىل شهر بثمانية 
علم مما تقدم أن شرط كون املسألة من بيوع اآلجال أن تكون البيعة األوىل إىل ". تنبيه"األجل أو باثين عشر ألبعد

أجل، وكون املشتري ثانيا هو البائع أوال أو من تنزل منزلته، أو البائع الثاين هو املشتري األول أو من تنزل منزلته، 
ا هي املباعة أوال على ما بينا، واملنزل منزلة كل واحد من املتعاقدين وكيله أو عبده وكون السلعة املشتراة ثاني

املأذون أو املأذون حيث كان يتجر للسيد، وسواء علم الوكيل أو املوكل ببيع اآلخر أم ال، وسواء باع السيد مث 
نيب أو البنه الصغري لكره فقط، اشترى العبد أو عكسه، وأما لو اشترى ما باعه ألجل لغري نفسه بأن اشتراه ألج

وأما عكس هذا، وهو شراء األجنيب للبائع األول . ومثل شرائه البنه احملجور شراء غريه من األولياء ملن يف حجره
فرعان عزيزان مناسبان "أو شراء حمجوره له فال جيوز؛ ألن كال إمنا يشتري بطريق الوكالة فهو كشراء البائع لنفسه

طلب منه شخص دراهم قرضا فامتنع ودفع له دراهم يشتري هبا سلعة، وبعد اشترائها لصاحب من : األول" للباب
الدراهم باعها لطالب القرض بدراهم أكثر من مثنها، فالظاهر أو اجملزوم به حرمة هذا الفعل، وأحرى يف املنع ما 

ري إىل البائع بثمن قليل يعجله إىل يفعله أهل مصر جتار النب من بيعهم النب لشخص إىل أجل معلوم، مث يبيعه املشت
من له دين على شخص قد حل أجله فطالبه به فوجده معسرا جبميعه، : املشتري بل هذا داخل يف كالم املصنفالثاين

ووجد عنده سلعة ال تفي به فأخذها منه يف مجيع الدين، مث باعها له بأكثر من الدين، فهذا ال جيوز أيضا؛ ألن السلعة 
اليد وعادت إليها تعد لغوا، وكأنه فسخ ما يف ذمة املدين يف أكثر منه ابتداء فهو ربا  اليت خرجت من



مل يذكر املصنف حكم ما لو وقع ما ال جيوز من بيوع اآلجال، بأن اشترى ما باع بأقل نقدا أو ". خامتة"اجلاهلية
عة، واألوىل صحيحة هذا إذا كانت أن البيعة الثانية تفسخ؛ ألهنا املمنو: لدون األجل أو بأكثر ألبعد، وحمصله

وصح أول من بيوع اآلجال فقل إال أن يفوت الثاين : السلعة قائمة، فإن فاتت فاملشهور أهنما يفسخانقال خليل
فيفسخان، وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل؟ خالف حمله يف فسخ األول حيث فاتت بيد املشتري الثاين، وهو 

  ل من الثمن األول، وأما فسخ الثاين فمتفق عليه راجع شراح خليل، وإمنابائعها األول وكانت قيمته أق

أطلنا يف ذلك روما للفائدة؛ ألن املصنف بالغ يف اختصار املسألةوملا كان بيع اجلزاف مستثىن من بيع الغرر نص 
دونه أي دون أن  وحقيقته كما قال ابن عرفة بيع ما ميكن علم قدره" ال بأس بشراء اجلزاف: "عليه املصنف بقوله

أحدها أن يصادف كونه : يعلم بالفعل واألصل معه، ولكن خفف فيما شق علمه أو قل جهله، وجلوازه شروط
اصنع يل كوما مثال وأنا أشتريه : جزافا، فال يصح اجلزاف املدخول عليه كأن يقول للجزار أو العطار أو بياع الفول

اعطين وزن هذا احلجر اجملهول، أو : رة بكذا، أو يقول للجزارامأل يل هذه الغرا: منك، أو يقول لصاحب صربة
امأل هذه الورقة فلفال مثال، فهذا كله من اجلزاف املدخول عليه، ومنه ما يقع عندنا مبصر من شراء الفول : للعطار

لو وجده جمزفا  وأما. احلار أو امللح أو اللنب بأن يدفع البائع للمشتري مقدارا يف ظرفه من غري كيل فهذا غري جائز
أحدمها أن يراه املشتري قبل شرائه إن كان يف ظرف بأن يفتح ورقة : عند اجلزار أو العطار فإنه جيوز بشرطني

أن : الثاين من الشروط. الفلفل أو النب، والثاين أن ال يشترط عليه زيادة، وإال امتنع؛ ألنه يصري من املدخول عليه
ذلك جيب أن يكون كل من البائع واملشتري بصريا، فال جيوز بيع األعمى جزافا يكون املعقود عليه حاضرا مرئيا، ول

وال شراؤه الشتراط رؤية املعقود عليه، وتكفي الرؤية ولو قبل العقد، ويكفي رؤية بعضه املتصل بباقيه كالصربة 
عقود عليه مع يرى ظاهرها والغرارة واحلاصل الكبري وكرؤية بعض مغيب األصل، وإمنا اشترط حضور مجيع امل

اإلكفاء برؤية بعضه للتمكن من حرزه، وهذا الشرط يف غري قالل اخلل املطينة ويعلم أنه يفسدها الفتح لكن بشرط 
كوهنا مملوءة، أو يعلم املشتري نقصها، ولو بإخبار البائع وصفة ما فيها، ويف غري الثمار الغائبة عن بلد العقد على 

بيعها بذكر الصفة لكن من غري شرط نقد الثمن، وإال امتنع بيعها، كما إذا مسرية مخسة أيام، ويكتفى يف حل 
أن ال يكثر املعقود عليه جدا حبيث ال ميكن حرزه، وإال امتنع بيعه : بعدت جدا إال أن يكون مثرها يابساالثالث

وزون وال جيوز يف جزافا وال معدودا، وأما ما قل حبيث ال مشقة يف ضبطه مبعياره الشرعي فيجوز يف املكيل وامل
أن يكون جمهوال للمتبايعني فلو علماه معا جلاز العقد؛ ألنه حينئذ ليس من بيع اجلزاف، وأما لو علمه : املعدودالرابع

أحدمها فال جيوز بيعه جزافا، وإن أعلم العامل اجلاهل قبل العقد فسد، وإن مل يعلمه مل يفسد ولكن يثبت اخليار 
  لعة دلس به البائع علىللجاهل، كظهور عيب يف الس

أن : أن يكون املتعاقدان من أهل احلزر أو يوكال من هو كذلك، وحيرز املعقود عليه بالفعاللسادس: املشترياخلامس
. تستوي أرضه بأن ال تكون مرتفعة وال منخفضة ويظهر كذلك فإن مل يظهر استواؤها ثبت اخليار ملن عليه الضرر

ون يف عده مشقة، وإال مل يصح بيعه جزافا، وأما املوزون واملكيل فيجوز بيعهما وهو خاص باملعدود أن يك: السابع
. جزافا بغري هذا الشرط؛ ألن شأهنما املشقة لتوقفهما عن معيار شرعي أو معتاد، والعد يتيسر غالبا لكل أحد

عض كالرقيق والثياب، وأما أن ال تتفاوت أفراد املعقود عليه تفاوتا بينا بكثرة مثن بعض األفراد وقلة الب: الثامن
أن ال يشتري اجلزاف مع الكيل مع احتاد : التاسع. تفاوت الثمن بالشيء اليسري فال مينع كأمثان البطيخ والرمان

اجلنس يف عقدة واحدة أو اختالف اجلنس مع خروج كل عن أصله، خبالف لو وقع كل على األصل فيجوز، كما 



ة واحدة ولو مع اخلروج عن األصل، واألصل يف احلبوب الكيل واألرض جيوز شراء اجلزافني واملكيلني يف عقد
وجزاف إن رأى ومل يكثر جدا وجهال وحزرا واستوت أرضه ومل يعد بال مشقة : اجلزافقال خليل عاطفا على اجلائز

بدليل  وكل الشروط للصحة سوى استواء األرض فإنه شرط يف اجلواز: ومل تقصد أفراده إال أن يقل مثنهقال شراحه
" فيما يوزن"ثبوت اخليار ملن عليه الضرر عند تبني عدم االستواء، وإذا وجدت تلك الشروط جاز مع اجلزاف 

كاحلنطة والفول، أو يعد كالبطيخ والسمك وغريمها من كل ما ال تتفاوت أمثان " أو يكال"كالسمن والعسل والنب 
عدود؛ ألن الكالم يف املثلي واملعدود منه بدليل ما يأيت يف أفراده أو تتفاوت تفاوتا يسريا، وإمنا أسقط املصنف امل

؛ ]٨١: النحل[} سََرابِيلَ َتقِيكُمُ الْحَرَّ{: وال جيوز شراء الرقيق والثياب جزافا، ففي كالمه اكتفاء على حد: قوله
ظ به استثىن منه املعدود ألن التقدير والربد، والتقدير هنا فيما يوزن أو يكال أو يعدوملا كان املقدر يف قوة امللفو

فال جيوز بيع شيء منها جزافا؛ ألن " ما كان مسكوكا"وغريها من كل " سوى الدنانري والدراهم: "املسكوك بقوله
شأن املسكوك جزافا إذا كان التعامل به عددا أو عددا ووزنا لقصد أفراده حينئذ املؤدي للمخاطرة واملقامرة، فإن 

  .انفرد التعامل بالوزن جاز

فهم مما قررنا أن إطالق املصنف ". تنبيه"ونقدان سك والتعامل بالعدد وإال جاز: قال خليل بالعطف على ما ال جيوز
أطلق اتكاال على الغالب من أن املسكوك إمنا يتعامل به عددا، ومفهوم : يف املسكوك غري مسلم إال أن يقال

املذكور من الشراء جزافا " الذهب والفضة فذلك"رات بكسر النون أي فج" وأما نقار: "املسكوك أشار إليه بقوله
؛ لعدم قصد األفراد حينئذ، واحلاصل أن الترب واحللي املكسر وكذا املسكوك املتعامل به وزنا فقط " فيهما جائز"

صله أهنا مل يبني ما تباع به النقار املذكورة إذا تعومل هبا وزنا، وحم". تنبيه"جيوز بيعه جزافا، والفلوس اجلدد كالنقد
" و"تباع بالعروض، وكذا بالعني من غري جنسها بشرط املناجزة، وكذا جبنسها بشرط املماثلة يف الوزن واملناجزة

واحليوانات وغريها من أنواع املقومات اليت ختتلف أفرادها حال كون شرائها " ال جيوز شراء الرقيق والثياب"كذا 
يؤدي إىل املخاطرة واملقامرة وهي حرام، وأما حنو البطيخ واألترج  ؛ ألن اختالف األفراد اختالفا قويا" جزافا"

وغريمها مما ال ختتلف أفراده اختالفا كثريا فال مينع شراؤها جزافا، وملا كان من شرط جواز بيع اجلزاف وجود 
ة العد حينئذ، لسهول" جزافا"ما ميكن عده بال مشقة " وال جيوز شراء: "املشقة يف عد ما يعد ذكر مفهوم ذلك بقوله

خبالف املكيل واملوزون فيجوز بيعهما جزافا؛ ألن شأن الكيل والوزن املشقة لتوقفهما على معيار شرعي أو معتاد، 
ومما ال جيوز شراؤه جزافا ما ال ميكن حزره كحمام حي يف برجه، وال ما كان مدخوال عليه كامأل يل هذه الغرارة 

الشرعي أو املعتاد إال يف حنو التني والعنب؛ ألن قفصهما كاملكيال الشرعي من ذلك احلب بدينار مع وجود املكيال 
هلمامث شرع املصنف يتكلم على باب التداخل وهو الزيادة يف املعقود عليه؛ ألن العقد قد يتضمن زيادة على املعقود 

إن العقد على البناء عليه، كأن يهب املالك أو يبيع أرضا أو شجرا أو يسكتا عن قطع الشجر أو دخول األرض، ف
تناول البناء والشجر األرض وتناولتهما والبذر ال : يتناول ما حتته من األرض، وكذلك العقد على الشجرقال خليل

الزرع فال تتناوله؛ ألنه يف قوة املنفصل عن األرض، خبالف الشجر فإهنا تتناوله؛ ألنه كجزء منها، ومثل الزرع 
  ع إن ادعاه وأشبه، وإال كان لقطة، وقولنا ويسكتا لالحتراز عما لو شرطا هدماملدفون فال تتناوله، وهو للبائ

والعادة كالشرط، وقد يقتضي العقد النقص يف املعقود عليه ظاهرا، وأشار إليه . البناء أو قطع الشجر فال يتناوالهنا
للبائع إال أن يشترطها "باقية " افثمرهت"كلها أو أكثرها " قد أبرت"مثمرا فإن كانت " ومن باع خنال: "املصنف بقوله

من ابتاع خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن : "عمال بالشرط لقوله صلى اهللا عليه وسلم" له"فتكون " املبتاع



، ومفهوم كالمه أهنا لو كانت غري مأبورة أو أبر منها دون النصف فإهنا تكون للمشتري مبجرد " يشترطها املشتري
أما لو أبر نصفها لكان لكل حكمه، فاملؤبر للبائع إال أن يشترطه املشتري، وغريه للمشتري العقد على األصل، و

واختلف يف جواز اشتراط البائع لغري املؤبر، فصحح يف الشامل اجلواز بناء . كاحلمل يف البطن واللنب يف الضرع
" تنبيهات"بناء على أنه مشترى وهو الصحيح، وشهر بعض املنع كمنع استثناء اجلنني: على أنه مبقىقال اللخمي

إال أن يشترطها املبتاع أنه ال جيوز اشتراط بعضها، وهو كذلك؛ ألنه إمنا جاز بيعها قبل : ظاهر قول املصنف: األول
: بدو صالحها يف تلك احلالة بطريق التبعية ألصلها، واشتراط بعضها يقتضي قصد بيعها لذاهتا وعدم التبعيةالثاين

حكم من ابتاع خنال مثمرا ومل يتكلم على حكم من ابتاع أرضا وفيها خنل مثمر، وقد قدمنا أن تكلم املصنف على 
العقد على األرض يتناول ما فيها من شجر أو بناء، وأما الثمر الذي يكون مؤبرا عليها فلم يتكلم خليل كاملصنف 

بأن تناول األرض ألصله يقتضي تناوهلا  واختلف العلماء فيمن يكون له، فأفىت ابن عتاب بأنه للمشتري قائال. عليه
ال : وأقول ١" من ابتاع خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع: "لفرع األصل باألوىل، ورد بعض شيوخ شيوخنا عليه حبديث

حيسن الرد عليه باحلديث الختالف املوضوع؛ ألن احلديث العقد على ذات النخل، وفتوى ابن عتاب املعقود عليه 
ومل يتكلم املصنف أيضا على من عليه . خل واألرض تتناوله فكيف ال تتناول متره وحرر املسألةاألرض ال ذات الن

أن السقي على البائع عند املشاحة، وعند عدمها : ويف خليل. سقي النخل الذي مثره للبائع عند االحتياج إىل السقي
إال أن يشترطه املشتري أهنم لو تنازعا يف فهم من كون الثمر املؤبر للبائع : لكل السقي ما مل يضر باآلخرالثالث

  االشتراط
  ـــــــ

الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط، حديث : أخرجه البخاري بنحوه، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١
، والترمذي، حديث "١٥٤٣"من باع خنال عليهما مثر، حديث : ، ومسلم، كتاب البيوع، باب"٢٣٧٩"
  ".٤٦٣٦"، والنسائي، حديث "١٢٤٤"

إمنا أنث املصنف الضمري : وعدمه لكان القول للبائع؛ ألن الثمر له يف األصل حىت يثبت املشتري اشتراطهالرابع
قد أبرت؛ ألن النخل والنخيل مبعىن واحد، فيجوز يف الضمري العائد عليه التذكري : العائد على خنال يف قوله

وكذلك : "وملا كان غري النخل كالنخل يف كل ما تقدم قال] ٧: اقةاحل[} أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوِيٍَة{: والتأنيث، ومنه
كاخلوخ والتني والعنب، فالثمر املؤبر كله أو جله للبائع إال أن يشترطه املشتري، وغريه للمشتري " غريها من الثمار

و تعليق طلع الذكر على ، وه" التذكري"خمتلف ففي النخل " واإلبار: "مث بني صفة التأبري بقوله. إال أن يشترطه البائع
األنثى لئال تسقط مثرهتا ويقال له اللقاح، وقيل شق الطلع عن الثمرة، ويف غري النخل كاخلوخ والتني أن تربز الثمرة 

خروجه من "واملراد به غري ذي الثمر كالربسيم والقرظ " وإبار الزرع. "عن موضعها وتتميز حبيث تظهر للناظر
رع ظاهر للناظر يكون زرعها لبائعها إال أن يشترطه املشتري، كمن اشترى خنال فمن ابتاع أرضا ذات ز" أرضه

مثل من باع خنال " و. "مؤبرا كله أو جله، ومن اشترى أرضا مبذورة مل يربز زرعها فإهنا تتناول بذرها كما قدمنا
كله " ع إال أن يشترطهللبائ"مجيعه باق " فماله"سوى ثياب مهنته " وله مال"ميلك مجيعه " من باع عبدا"مؤبرا 

، ١" من باع عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشترطه املشتري: "فيكون له لقوله صلى اهللا عليه وسلم" املبتاع"
ميلك مجيعه احتراز عن املشترك واملبعض، فإن مال املشترك يكون : وقولنا. وإذا كان ماله ال يتبعه فأحرى ولده

ن املشتري أحد الشركاء؛ ألنه ال جيوز ألحد من الشركاء انتزاعه إال مبوافقة شريكه، ملشتريه مبقتضى العقد، ولو كا
وهذا ما مل يشترطه البائع، وإال كان له، وأما املبعض فإن ماله يبقى بيده ليأكل منه يف يوم نفسه، وإذا مات ورثة 



ذات العبد يتناوهلا، واختلف لو شرطها سوى ثياب مهنته بفتح امليم أي خدمته فإن العقد على : املتمسك بالرقوقولنا
كله احتراز على اشتراط بعضه فإنه ال جيوز خالفا ألشهب، كما ال : البائع هل يوىف له بشرطه أو ال خالف، وقولنا

" تنبيهان"جيوز اشتراط بعض الصربة أو بعض الزرع أو حلية السيف أو أحد عبدين يبيعهما ويستثين مال أحدمها
  إال أن يشترطه املبتاع إمجال؛ ألنه مل يبني هل املراد: صنفيف قول امل: األول

  ـــــــ
وبنحوه الترمذي، " ٣٤٣٣"يف العبد يباع وله مال، حديث : أخرجه ابو داود، كتاب البيوع، باب: صحيح ١

ابن "، وصححه األلباين "٦٣٨٠"، حديث "٢/١٥٠"، وأمحد "٤٦٣٦"، والنسائي، حديث "١٢٤٤"حديث 
  ".٢٢١١ماجه 

ترطه لنفسه أو للعبد؟واحلكم اجلواز فيهما والبيع صحيح يف الصورتني، لكن يف اشتراطه للعبد البيع صحيح يش
مطلقا، وأما يف اشتراطه لنفس املشتري فال بد أن يكون مثن العبد مما يباع به ماله، وأن يشترطه مجيعه، وأن يكون 

مال العبد بالنسبة : على اختيار ابن ناجي حيث قال معلوما، فهذه ثالثة شروط، وهذا على اختيار اللخمي، وأما
لبيعه كالعدم على املعروف، فيجوز شراؤه بالعني، وإن كان ماله عينا، وسواء كان حاضرا أو غائبا معلوما أو 

جمهوال، وال يراعى فيه ربا وال صرف مستأخر وال تفاضل وال غري ذلك؛ ألن ماله تبع له، وظاهر كالم ابن ناجي 
أشتري هذا العبد وماله؛ ألن معىن وماله مع ماله، وصل األقفهسي بني : أشتريه مباله، أو قال: ل املشتريسواء قا

قوله مباله فيجوز شراؤه بكل شيء، وبني قوله أشتريه وماله فرياعى فيه الربا، فإن كان ماله عينا ال جيوز بعني من 
أن كالمه هو املعتمد، وأما لو اشترطه املشتري ومل  وقول ابن ناجي على املعروف يقتضي: جنسه، وقال األجهوري

باع ال مفهوم له بل مثله كل عقد : قول املصنف: يبني املشترط فإن العقد يفسخ هكذا قال بعض الشيوخالثاين
معاوضة، فإن دفعه صداقا أو خالعت به الزوجة فماله للزوج يف األوىل وللزوجة يف الثانية، إال أن تشترطه الزوجة 

ألوىل أو الزوج يف الثانية، وأما لو خرج من يد املالك بغري عوض، فإن كان بعتق أو كتابة فإن ماله يتبعه ولو يف ا
ومال العبد له إال أن : كثر إال أن يستثنيه سيده قبل عتقه إن كان ممن ينزع ماله كما يشري له املصنف فيما يأيت بقوله

ماله فليس له أن ينزعه، وأما لو خرج من ملك السيد هببة أو صدقة ينزعه السيد، فإن أعتقه أو كاتبه ومل يستثن 
إسناد املال للعبد يقتضي أنه ميلك، وهو : فقيل ماله يتبعه فيكون للمعطى له، وقيل يبقى للمعطي بالكسرالثالث

مار املؤبرة، مثل الث: كذلك، إال أن ملكه غري تام بدليل عدم وجوب الزكاة عليه وجواز انتزاع السيد ملا هلالرابع
ومال العبد يف كوهنما للبائع إال أن يشترطهما املشتري خلفة القصيل كالقرظ والربسيم وغريمها مما جيد وخيلف 

كامللوخية، فإن خلفته لبائعه حىت يشترطها املشتري؛ ألنه جيوز له اشتراطها حيث كانت يف أرض مأمونة كأرض 
مل يبني املصنف حكم جواز شراء : ديد وصالح أصلهااخلامسالسقي، ويشترط مجيعها، وأن يكون اشتراطها بع

  املشتري ملا ذكر من البائع حيث مل يشترطه

وقت العقد وفيه خالف واألصح اجلواز، لكن يشترط يف اخللفة أن تكون مأمونة، وأن يكون شراؤها قبل جذاذ 
على الصفة باللزوم منع بيع ما يف الربنامج  أصلها؛ ألن الغرر حينئذ تابعوملا كان يتوهم من اشتراط الغيبة يف املبيع

على الربنامج "بكسر العني من الثياب معتمدين " ما يف العدل"وبيع " وال بأس بشراء: "قبل رؤيته نص عليه بقوله
مكتوبة فيه؛ ألن املراد به الدفتر املكتوب فيه صفة ما يف العدل فال بأس املراد هبا اجلوازقال خليل " بصفة معلومة

أو جاز البيع والشراء على الربنامج وكان األصل منعه حىت ينظر بالعني : فا على اجلائز وعلى الربناجمقال شراحهعاط



لكنه أجيز ملا يف حل العدل من احلرج واملشقة على البائع من تلويث ما فيه، ومؤنة شده إىل أن يرضه املشتري 
شتري، وإال خري املشتري، واملراد بالصفة املعلومة بيان عدة فأقيمت الصفة مقام الرؤية، فإن وجد على الصفة لزم امل

لو تنازع البائع واملشتري بعد قبض املتاع والغيبة عليه، فادعى : األول" تنبيهات"الثياب وأصنافها وذرعها وصفتها
أو حرق أو كان  البائع أن الثياب اليت يف العدل موافقة ملا يف الدفتر الذي هو الربنامج، واحلال أن الدفتر قد ضاع

موجودا معه، وادعى البائع على املشتري أن ما أتى به غري ما وجده يف العدل، فإن القول قول البائع بيمينهقال 
وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب املراد يف بيع برنامج، فالالم مبعىن يف، وصفة ميينه أن حيلف : خليل

العدل موافق ملا يف الربنامج، ومحلنا الكالم على أن الربنامج ضاع أو حرق؛ ألنه لو باهللا الذي ال إله إال هو أن ما يف 
لو وجد املشتري الثياب أقل أو أكثر مما يف الربنامج، كما لو اشترى مخسني : كان موجودا لوجب الرجوع إليهالثاين
جبزء : ثنني ومخسني جزءاويف روايةيكون البائع شريكا للمشتري جبزء من ا: ثوبا مثال فوجد زيادة ثوب، فقال مالك
جبزء من اثنني ومخسني جزءا رواية ابن القاسم، واحلق والصواب رواية جبزء : من أحد ومخسني جزءا، وقول مالك

اللفافة : من أحد ومخسني جزءا، واعتذر ابن اللباد عن مالك بأنه أدخل اللفافة يف العدد، وإن ناقش فيه عياض قائال
  من ملغية؛ ألهنا ليست

جنس الثياب فهي كحبل الشد، وإن وجد فيه أقل بأن وجد فيه تسعة وأربعني ثوبا وضع عنه من الثمن جزء من 
مخسني جزءا، فإن كثر النقص رد املبيع وال يلزمه أخذه، وحمل الشركة عند الزيادة، والوضع عند ظهور النقص إذا 

كما لو كان فيه عشرة من الشاش وعشرة من البفت مث  كان ما يف العدل متحد النوع والصفة، وأما لو كان خمتلفا
الربنامج بفتح الباء : وجدت الزيادة يف أحد النوعني أو النقص لكان االشتراك أو الوضع يف ذلك النوع فقطالثالث

ل وكسر امليم لفظة فارسية استعملتها العرب، واملراد أهنا الدفتر املكتوب فيه صفة ما يف العدل الذي هو الغرارقا
والظاهر أن الكتابة ليست بقيد، بل لو حفظ البائع عدد العدل وصفته وباعه : شيخ شيوخنا األجهوري رمحه اهللا

على عدده ووصفه لكان ذلك كافيا، وذكر بعض أن برناجما مصروف؛ ألنه، وإن كان أعجميا فهو اسم جنس، 
مثل بائع ما يف الربنامج يف قبول قوله : عواألعجمي إمنا مينع صرفه إذا استعمل علما يف اللغة األعجميةالراب

الصرييف، واملقرض يدعي القابض منهما أنه وجد ما قبضه رديئا أو ناقصا فإنه حيلف ما دفعت إال جيداقال خليل 
وعدم دفع رديء أو ناقص، وصفة ميينه أن حيلف ما يعلمها من درامهه، وما دفعت إال : عاطفا على بيع الربنامج

إال أن يتحقق أهنا ليست من درامهه فيحلف على البتوملا كانت علة جواز البيع على الربنامج كثرة جيادا يف علمي، 
مطوي يشترط بائعه على " وال جيوز شراء ثوب: "املشقة حبل الثياب وطيها ونشرها لكثرهتا ذكر حمترز ذلك بقوله

بل يبيعه على اللزوم مبجرد ملسه بيده وال له وقت العقد، وال سبق له رؤية " وال يوصف"له " ال ينشر"مشتريه أنه 
وكمالمسة الثوب أو منابذته فيلزم، وأما لو باعه على : يقلبه وال يعرف ما فيهقال خليل مشبها يف عدم اجلواز

وقوهلم يشترط يف صحة البيع العلم باملبيع حممول على بيع البت، . اخليار بالرؤية جلاز ولو مل يذكر نوعه وال جنسه
ال ينشر وال يوصف أنه لو نشر جلاز الشراء، ولو على اللزوم، وأما لو وصف فال جيوز على : ول املصنفومفهوم ق

أحد قولني ملالك يف الشريج املدرج يف جرابه، وحمل القولني ما مل يكن يف رؤيته فساد، وإال اتفق على اجلواز، كما 
  أجازوا بيع قالل

رط أن تكون مملوءة أو يعلم ما نقص منها من ثلث وحنوه، ويكفي علم اخلل املطينة إذا كان الفتح يفسدها لكن بش
املشتري ولو من البائع، وال بد من بيان صفة ما فيها من اخلل؛ ألنه إذا جاز بيع ما يف الربنامج على الوصف لدفع 



أي وكذا ال " أو"املشقة، فأوىل لدفع الفساد املؤدي إىل تلف املال، راجع األجهوري يف شرح خليل مع زيادة إيضاح
تفسري ملا قبله، فإن وقع " ال يتأمالنه وال يعرفان ما فيه"واحلال أن البائع واملشتري " يف ليل مظلم"جيوز شراء ثوب 

البيع على هذا الوجه على اللزوم كان باطال؛ ألن شرط صحة البيع على اللزوم علم املتعاقدين باملعقود عليهقال 
ن ولو تفصيال، وأما على اخليار بالرؤية فيجوز، ولو مل يذكر جنس املعقود عليه وال وعدم جهل مبثمون أو مث: خليل
يف ليل مظلم يوهم أن املقمر جيوز فيه البيع على هذا الوجه على اللزوم وليس : قول املصنف: األول" تنبيهات"نوعه

لم ليكون ناصا على كذلك، بل املقمر كاملظلم، وكان األوىل إسقاط لفظ مظلم أو ذكر مقمر مع حذف مظ
وال جيوز شراء بليل ومل يقيده، بل لو وقع البيع هنارا على هذا الوجه على البت : املتوهم، وما أحسن قول املدونة

كان باطال؛ ألن املدار على عدم معرفة املعقود عليه، وأما على اخليار فال بطالنقال خليل بالعطف على اجلائز 
ال يتأمالنه وال يعرفان ما فيه جعله بعض الشراح كالتعليل : قوله: الرؤيةالثاينولو بال وصف على خياره ب: وغائب

وال جيوز الشراء يف الليل لعدم الوصول إىل معرفة املعقود عليه، وهذا : لسابقه لعدم صحة البيع يف الليل وكأنه قال
. ى أن حقيقة املبيع ال تدرك لياليوهم أنه ال يصح البيع ليال ولو تأماله، وهو كذلك على ظاهر األمهات، بناء عل

إذا كان العاقد ميكنه الوصول إىل معرفة املعقود عليه ظاهرا وباطنا بالقمر مثل النهار جازقال : ويف خمتصر الربزيل
إمنا ثىن الضمري يف يتأمالنه ويعرفان؛ ألنه يطلب : وهذا اخلالف يف شهادةالثالث: بعض شيوخ شيوخنا األجهوري

إمنا يشترط علم املشتري لعلم : د من املتعاقدين، والبائع قد ال يعلم حقيقة ما عنده فسقط ما قيلالعلم من كل واح
البائع بشيئه، وثبوت النون يف يتأمالنه ويعرفان على اللغة الفصيحة؛ ألن ال نافية، وأما على نسخة إسقاطها فهو 

  األفعال على إجراء ال النافية جمرى الناهية، أو على لغة قليلة حتذف نون

أبيت أسري وتبييت تدلكي وجهك بالعنرب واملسك الزكي وقوله : اخلمسة جملرد التخفيف، وجاء عليها قول الشاعر
ال جيوز شراء " وكذلك: "وملا كان يتوهم أن الدابة كالثوب قال ١" كما تكونوا يوىل عليكم: "صلى اهللا عليه وسلم

على ما عليه ابن القاسم، وأما أشهب " مظلم"مقمر وأوىل " ليليف . "سواء كانت مأكولة اللحم أم ال" الدابة"
ففصل بني ما يؤكل حلمه فيجوز شراؤه بالليل حيث كان املقصود حلمه؛ ألنه ميكن اختباره بالليل فال جيوز شراؤه 

من كالم بالليل، والظاهر أن شراء احلوت وحنوه من الطيور كبهيمة األنعام اليت يراد منها اللحم، وملخص ما فهم 
أهل املذهب يف الثياب وغريها أنه إن علم املعقود عليه باطنا وظاهرا حبيث ال يتميز إدراكه للمتعاقدين يف النهار عن 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : "إدراكه هلما يف الليل جاز بيعه، وإال فال، واألصل يف ذلك كله ما يف الصحيحني
فاملالمسة هي لزوم املبيع بلمس الرجل ثوب  ٢"املالمسة واملنابذة يف البيع وسلم عن لبستني وعن بيعتني، وهنى عن

اآلخر بيده بالليل أو بالنهار وال يقلبه إال بذلك، واملنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه آلخر وال يلمسه وال ينشره بل يلزمه 
وهو أن جيعل ثوبه على أحد  الشراء مبجرد طرحه له من غري إحاطة حباله، واللبستان إحدامها اشتمال الصماء،

عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الثانية اختباؤه بثوب ليس على فرجه منه شيء، وأما لو وقع البيع 
أي ال " وال يسوم أحد على سوم أخيه: "يف ذلك اخليار جلازمث ذكر املصنف أمرا مشاركا ملا قبله يف النهي بقوله

الذي مساه غريه؛ ألنه يورث العداوة بني صاحب العطاء األول والثاين، وقد هنى صلى اهللا  جيوز أن يزيد على الثمن
وما ذكره املصنف بعض حديث  ٣" ال حتاسدوا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا: "عليه وسلم عن ذلك بقوله

  ـــــــ٤" ال يبع بعضكم على بيع بعض وال يسم على سومه: "ولفظه
، "١٤٩ص "الديلمي يف الفردوس عن أيب بكرة، والبيهقي عن أيب إسحاق وابن مجيع يف معجمه  أخرجه: ضعيف ١

قال يف األصل رواه احلاكم ومن ". ٢١٦١"، وأورده العجلوين يف كشف اخلفاء "٤/١٧"والقضاعي يف مسنده 



أيب بكرة فهو  يؤمر عليكم بدون شك وحبذف: "طريقه الديلمي عن أيب بكرة مرفوعاً وأخرجه البيهقي بلفظ
، والسلسة "١٤٩٧٢كنز العمال طرف حديث "، وانظر "انتهى -منقطع، ويف شعب اإلميان للبيهقي كما تكونون 

، "٥٨٢٠"اشتمال الصماء، حديث : أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب: صحيح ٢"١/٤٩٠"الضعيفة 
أخرجه البخاري، كتاب : صحيح ٣"١٥١٢"إبطال بيع املالمسة واملنابذة، حديث : ومسلم، كتاب البيوع، باب

حترمي : نبحوه، ومسلم، كتاب الرب والصلة، باب" ٦٠٦٥"ما ينهى عن التحاسد والتدابر، حديث : األدب، باب
النهي للبائع أن : أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: صحيح ٤"٢٥٥٩"التحاسد والتباغض والتدابر، حديث 

حترمي بيع الرجل على بيع أخيه وسومه، : ومسلم، كتاب البيوع، باب ،"٢١٥٠"ال حيفل اإلبل والبقر، حديث 
" ال يسم املسلم على سوم أخيه : "، ومل يذكر السوم، وإمنا جاء بلفظ السوم عند مسلم بلفظ"١٤١٢"حديث 
  ".١٤١٣النكاح 

من على عطاء واختلف الناس يف فهم احلديث، فمنهم من فهم أن السوم والبيع شيء واحد، وهو الزيادة يف الث
الغري، ومنهم من فهم أهنما شيئان فالسوم الزيادة يف الثمن، والبيع متعلق بالثمن الذي هو السلعةومثاله أن حيضر 

سلعيت هذه خري : شخص لصاحب سلعة ويريد شراءها منه فيأيت شخص آخر بسلعة ويقول ملن يريد الشراء املذكور
وال شك يف حرمة هذا؛ ألنه . ضى منك مبا أعطيت يف سلعة فالنلك من سلعة فالن اليت أردت شراءها، وأنا أر

أي " وذلك: "يؤدي إىل التباغضوملا كانت حرمة السوم مشروطة مبا إذا كان البائع ركن إىل املشتري أشار إليه بقوله
" وتقاربا: "أي املتعاقدان أي بعضها إىل بعض، وفسر التراكن بقوله" إذا ركنا"وحمل حرمة السوم على سوم الغري 

بأن مال البائع إىل البيع واملشتري إىل الشراء حبيث مل يبق بينهما إال اإلجياب والقبول باللفظ، فحينئذ ال جيوز ألحد 
أن يزيد على عطاء ذلك املشتري أو يعرض له سلعة أخرى يرغبه فيها حىت يعرض عن األوىل، وهذا التقييد من 

وتفسري قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما ترى : ال مالك يف املوطإتفسري الراسخني، وبيان املتفقهني، فقد ق
أنه إمنا هنى عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إىل  ١" ال يبع بعضكم على بيع بعض: "واهللا أعلم

إىل املشتري،  السائم وجعل يشترط وزن الدراهم ويتربأ من العيوب، وما أشبه ذلك ما يعرف به أن البائع ركن
فال ينهى عن ذلك فقد قال مالك " ال من أول التساوم: "فهذا الذي هني عنه واهللا أعلموبني مفهوم إذا ركنا بقوله

أما قبل التراكن والتقارب فجائز؛ ألنه لو ترك ذلك لدخل الضرر على الباعة يف سلعهم؛ ألنه يؤدي : رضي اهللا عنه
املصنف بذلك، وإن فهم من التقييد ردا على من كره التزايد يف السلعة  إىل خبسها وبيعها بالنقص، وإمنا صرح

مطلقا خمافة الوقوع يف النهي املذكور، وإمنا جيوز السوم على سوم الغري قبل التراكن أو أراد السائم أن يشتريها، 
صلى اهللا عليه وسلم عن وأما لو قصد بسومها والزيادة يف مثنها غرور الغري فإنه حيرم ألنه يكون ناجشا، وقد هنى 

تكلم املصنف عن النهي املذكور وسكت عما لو طلب مريد الشراء : األول" تنبيهات" "وال تناجشوا: "ذلك بقوله
  من

  ـــــــ
، ومسلم، كتاب "٢١٥٠"النهي للبائع أال حيفل اإلبل والبقر، حديث : أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب ١

  ".١٤١٢"على بيع أخيه وسومه، حديث  حترمي بيع الرجل: البيوع، باب

وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة : الغري الكف عن العطايا يف السلعة ليأخذها برخص وحكمه اجلوازقال خليل
ال اجلمع، وال البعض الذي هو كاجلمع يف كونه مقتدى به، فإن خالف اجلائز وسأل من ال جيوز سؤاله وثبت ذلك 



ئع يف قيام السلعة ردها وعدمه، فإن أمضى بيعها فاجلميع فيها شركاء لتواطئهم على ترك ببينة أو إقرار خري البا
الزيادة زادت أو نقصت أو تلفت، وللمبتاع أن يلزمهم الشركة إن نقصت أو تلفت، وهلم الدخول معه قهرا عليه 

تت فله األكثر من الثمن إن زادت، وال فرق يف ذلك بني كوهنا يف سوقها أم ال، كانت للتجارة أم ال، وإن فا
استثىن بعض الشيوخ من النهي عن السوم املذكور سوم ما يبيعه احلاكم : والقيمة على املبتاع من غري اشتراكالثاين

باخليار ثالثا من سلع املفلس أو من التركة اليت يبيعها لأليتام، وكذا ما بيع يف املغامن، وغري ذلك مما يبيعه احلاكم فإنه 
د فيه ولو كان لغري أعطى فيه وحصل التراكن؛ ألن للحاكم قبول الزيادة، وجيوز لفاعلها اإلقدام عليها جيوز التزاي

مل يذكر املصنف حكم ما لو وقع النهي عنه بأن سام وزاد على غريه بعد التراكن : وال يدخل هذا حتت النهيالثالث
عدمه، فذهب الشافعي ومجاعة إىل إمضائه محال ووقع اإلجياب والقبول، وجرى فيه خالف بني العلماء يف الفسخ و

هل على الكراهة أو احلرمة؟ والفسخ على الثاين دون األول؟ : للنهي على عدم الوجوب، وملالك قوالن يف النهي
: واملعتمد احلرمة، وتقدم يف النكاح أنه إذا خطب على خطبة غريه بعد التراكن أنه يفسخ إن مل يدخلقال خليل

، وإمنا فسخ؛ ألن النهي يدل على فساد املنهي عنه حىت يوجد دليل على الصحة بعد الوقوعقال وفسخ إن مل يبني
إال : سواء كان املنهي عنه عقد معاملة أو عبادة، وقوله: قال شراحه. وفسد منهي عنه إال لدليل: العالمة خليل

أحدمها متعلق باللفظ : أمران" م أخيهال يسوم أحد على سو"يف قوله : لدليل أي يدل على الصحة بعد الوقوعالرابع
: وذلك؛ ألن ال ناهية وكان الواجب حذف الواو من يسوم اللتقاء الساكنني كما وقع يف لفظ الصحيحني من قوله

حبذف الواو، وثانيهما التقييد بأخيه فإنه صريح يف املسلم كما وقع التصريح به يف بعض الروايات، " ال يسم الرجل"
واجلواب عن األول أنه أجرى النهي جمرى اخلرب، . الذمي كذلك لإلمجاع على حرمة أذى اجلميعوهو ليس بقيد بل 

  وعن الثاين بأن التقييد باألخ

وصف طردي أو غري معترب املفهوم وملا فرغ من ذكر ما أراده من البياعات املنهي عنها شرع يف بيان ما كان األوىل 
أي يتحقق وجود حقيقته " ينعقد"وقد تقدم معناه لغة وشرعا " والبيع: "قالتقدميه قبل ذلك وهو ما ينعقد به البيع ف

وكذا بغريه من كل ما يدل على الرضا، ولو اإلشارة منهما أو من أحدمها، ولو مع القدرة على النطق، " بالكالم"
ضا، وإن مبعاطاة ينعقد البيع مبا يدل الر: إال األخرس األعمى األصم فال جتوز معاملته، وال مناكحتهقال خليل

بعت وبايعت أو بعتك ويرضى اآلخر فيهما، ويلزم من لفظ باملضارع ابتداء من بائع أو مشتر : وببعين فيقول
: وحلف، وإال لزم إن قال: مل أرض فإنه يلزمه ميينقال خليل: ويرضى اآلخر، فإن قال البادئ بعد رضا اآلخر
أخذهتاواحلاصل أنه ينعقد بلفظ املاضي : مبائة، فقال: بكم؟ فقال: فقالأبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به أو أتسوق هبا، 

أو األمر أو املضارع، وال يشترط عندنا تقدم اإلجياب من البائع على القبول من املشتري، وإمنا فسرنا ينعقد يف 
يصري املعىن ينعقد كالم املصنف مبا ذكرنا لدفع إشكال يف كالمه؛ ألن البيع عقد، فكيف يقول البيع ينعقد؛ ألنه 

وقدمنا أن شرط صحة العقد متييز العاقد، وشرط لزومه تكليفه، فعقد احملجور . العقد بالكالم، وهو غري صحيح
عليه صحيح غري الزم كعقد املكره إكراها حراما، مث إن وقع على خيار التروي ولو بالعادة كان منحال وال يلزم إال 

ويلزم بانقضائه ورد : و مبضي مدته، وما اتصل به من الغد والغداءينقال خليلمبا يدل على الرضا من قول أو فعل أ
تثنية متبايع " وإن مل يفترق املتبايعان. "يف كالغدو إن وقع بتا كان الزما مبجرده حيث صدر من مكلفني رشيدين

عي، ومن وافقه من أصحابنا، ال ينعقد إال بعد االفتراق من اجمللس كاإلمام الشاف: بالتاء ال باهلمزة خالفا ملن قال
، فمالك، ومن وافقه ترك " خرب املتبايعان كل واحد منهما باخليار ما مل يفترقا إال بيع اخليار"وسبب االختالف 

العمل بظاهره ومحل التفرق على التفرق باألقوال، وأهنما إذا عقدا البيع، ومل يذكرا خيارا وال كانت العادة جارية به 



ومل يكن ألحدمها خيار، ومن هؤالء من قال هو على ظاهره، وتقدم أن احلامل ملالك رضي اهللا عنه يقع البيع الزما 
على عدم العمل خبيار اجمللس عمل أهل املدينة، وقد ذكرنا يف صدر الباب ما فيه الكفايةوملا فرغ من الكالم على 

  واإلجارة: "بيع الذوات شرع يف الكالم على بيع املنافع فقال

استأجر الرجل : صحة اإلجارة بعاقد وأجر كالبيع، وهي مأخوذة من األجر مبعىن الثواب، يقال: قال خليل" جائزة
بيع منفعة ما أمكن نقله غري سفينة وال : على عمل بأجر أي بثواب يعطيه له على عمله، وعرفها ابن عرفة بقوله
ع منفعة الدور واألرضني والدواب فال حيوان ال يعقل بعوض غري ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها، فخرج بي

يسمى إجارة، وإمنا يسمى كراء، كما خرجت املساقاة والقراض، والضمري يف بعضه للعوض ويف تبعيضها للمنفعة، 
. اآلية] ٢٧: القصص[} إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبَنَتيَّ هَاَتْينِ{: وإمنا زاد لفظة بعضه؛ ليدخل يف التعريف

مجاع على أن هذه إجارة وعوضها البضع وهو ال يتبعض، فلو حذفها لصار التعريف غري جامع، وجوازها ثابت لإل
وقوله ] ٦: الطالق[} فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ{: بالكتاب والسنة، وإمجاع األمة، أما الكتاب فقوله تعاىل

إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْينِ َعلَى أَنْ {: هما الصالة والسالمتعاىل حكاية عن نبيه شعيب مع موسى علي
وشرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد ناسخ، فذكر تأجيل اإلجارة ومسى ] ٢٧:القصص[} َتأْجَُرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ

وقوله أيضا عليه الصالة  ١"فليعلمه أجرهمن استأجر أجريا : "وأما السنة فقوله صلى اهللا عليه وسلم. عوضها
رجل أعطى يب مث غدر، ورجل باع حرا فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: "والسالم

إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب : "رواه البخاريوفيه أيضا يف حديث الرقية بالفاحتة ٢" فاستوىف منه ومل يعطه أجره
أما . املؤجر واملستأجر والصيغة واألجرة واملنفعة: واعلم أن أركاهنا مخسة. ا اإلمجاع فحكاه غري واحدوأم" اهللا

املؤجر واملستأجر فشرط صحة عقدمها التمييز، وشرط لزومه التكليف والرشد، فعقد الصيب والعبد على سلعهما 
على ذلك إال بعد االستيفاء لزم املستأجر  أو على أنفسهما صحيح غري الزم فلوليها فسخه وإمضاؤه، وإن مل يطلع

األكثر من املسمى وأجرة املثل، وكذا إن عقد السفيه أو املكره إكراها حراما يكون لويل السفيه وللمكره بعد زوال 
اإلكراه اإلجازة أو الفسخ، إال أن يكون عقد السفيه على نفسه فال كالم لوليه؛ ألنه ال حجر عليه يف نفسه إال أن 

يف إجارته نفسه حماباةوأما صيغة اإلجارة فهي كل ما يدل على الرضا، وأما األجرة فهي كل ما يصح أن  يكون
  يكون مثنا

  ـــــــ
، "٤/٣٦٦"، وابن أيب شيبة يف مصنفه "١١٤٣١"، حديث "٦/١٢٠"أخرجه البيهقي يف الكربى : ضعيف ١

إمث من باع حراً، : ري، كتاب البيوع، بابأخرجه البخا ٢"٥/٣١١اإلرواء "، وضعفه األلباين "٢١١٠٩"حديث 
  ".٢٢٢٧"حديث 

صحة اإلجارة بعاقد وأجر كالبيع، وإمنا قلنا يف اجلملة لئال ننتقض الكلية بالطعام، ومما تنبته : يف اجلملةقال خليل
أو األرض لصحة كوهنما مثنا، وعدم صحة كوهنما أجرة األرض الزراعية، وجيب تعجيلها إن كانت معينة بالشرط 

وعجل إن عني أو بشرط أو عادة أو يف مضمونة مل يشرع فيها إال كرى حج فاليسري وأما املنفعة : العادةقال خليل
. فهي ما ال متكن اإلشارة إليه حسا دون إضافة ميكن استيفاؤه غري جزء مما أضيف إليه: فهي كما قال ابن عرفة

عني قصدا، فال تستأجر التفاحة لشمها؛ ألن تأثرها ليس من  وقال خليل مبنفعة تتقوم قدر على تسليمها بال استيفاء
االستيفاء، وإمنا هو من مرور الزمان، وال األعمى للخط، وال األخرس للكالم، وال األرض اليت غمرها املاء وال 



الشاة للبنها  ميكن انكشافها، وال الفقيه إلخراج اجلان أو حلل املربوط؛ لعدم حتقق املنفعة، وال األشجار لثمارها، وال
ألدائه إىل بيع الشيء قبل وجوده، وهو ال جيوز، وال احلائض لكنس املسجد بنفسها، وال على فعل ما يطلب من 

إذا ضربا : "اإلنسان بنفسه كصالة الوتر أو الصوم؛ لعدم حصول املنفعة للمستأجروأشار املصنف إىل شروطها بقوله
أن يكون أجلها معلوما بشهر أو : رة ال تصح إال بشروط ثالثة، أحدمهاأن اإلجا: واملعىن" لذلك أجال ومسيا الثمن

أن يكون األجر معلوما للمتعاقدين ولو : وثانيها. سنة، أو تكون حمدودة بعمل كخياطة ثوب أو كتابة كراس
جر عليه أن يكون العمل املستأ: وثالثها. بالعرف، كأجرة اخلياطة أو صبغ الثوب أو غريمها مما ختتلف أجرته عرفا

وعني متعلم ورضيع ودار : معلوما للمتعاقدين، كما يشترط تعيني الذات املعقود عليها لتعليمها أو لركوهباقال خليل
" تنبيهان"وحانوت وبناء على جدران، وحممل إن مل توصف ودابة لركوب، وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة

ال بانتهاء األجل كاالستئجار على الرعاية أو احلرث، وأما إمنا يشترط التصريح باألجل فيما ال تعرف غايته إ: األول
ما غايته الفراغ منه كاخلياطة واحلياكة والصبغ فيكفي تعيني العمل، وجرى خالف يف فساد العقد عند اجلمع بني 

  .وهل تفسد إن مجعهما وتساويا أو مطلقا خالف: العمل والزمانقال خليل

بيان حلكمها األصلي وقد تكون مكروهة، مثل أن يؤجر نفسه لإلمامة أو للحج  ما قدم من أن اإلجارة جائزة: الثاين
أو غريمها من أنواع الطاعات أو لذمي ال يناله من ذلك مذلة، وقد تكون حمرمة مثل أن يؤجر نفسه لذمي يناله 

مشاركا  بذلك مذلة أو يؤجر نفسه ملعروف بالغصب، وكذا كل إجارة يترتب عليها فعل حمرموملا كان اجلعل
عقد على عمل آدمي بعوض غري ناشئ عن حمله به ال : لإلجارة يف العقد على املنفعة؛ ألن حقيقته كما قال ابن عرفة

جيب إال بتمامه، فخرج العقد على كراء السفن والرواحل واألرضني كما خرجت املساقاة والقراض وشركة 
عمله شهرا مثال، فإنه جعل، وإن كان فاسدا للجهل  إن أتيتين بعبدي اآلبق فلك: احلرث، وزاد لفظه به ليدخل

بالعوض، ولو سقط لفظة به خلرجت ملشاركتها للقراض فيما خرج به؛ ألن عوضها نشأ عن حمل العمل، والضمري 
أن العوض شرطه أن يكون غري مأخوذ عن حمل العمل بسبب : يف حمله عائد على عمل اآلدمي وبه كذلكواملعىن

ك الصورة؛ ألن عوضها غري ناشئ عن عمل عاملها بل أخذ من عمل حملها ال بسبب عمل عمل عامله فدخلت تل
عاملها، خبالف حنو القراض، وإمنا احتيج إىل إخراجها مع كوهنا فاسدة؛ ألن التعاريف ملطلق املاهية الشاملة للفاسدة 

] ٧٢: يوسف[} ِحْملُ َبِعريٍ َوأََنا بِِه َزعِيٌم َوِلَمْن َجاَء بِِه{: دل على جوازه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعاىل
فجعل ملن جاء بصواع امللك الذي فقدوه محل بعري من الطعام ومل يقدر له مدة، وأما السنة فقوله صلى اهللا عليه 

وقصة الرهط مع اجلماعة الذين لدغ سيدهم اليت رواها أبو سعيد  ١" من قتل قتيال فله سلبه: "وسلم يوم حنني
انطلق نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفرة سافروها حىت نزلوا على حي : ي فإنه قالاخلدر

من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء فقال بعضهم 
إن سيدنا لدغ : ، فأتوهم فقالوا هلملو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا عندنا لعل أن يكون عند بعضهم شيء: لبعض

نعم واهللا إين ألرقي ولكن قد : وقد سعينا له بكل شيء فلم ينفعه فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم
استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حىت جتعلوا يل جعال فصاحلوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ 

  منااحلمد هللا أي الفاحتة فكأ
  ـــــــ

من مل خيمس األسالب ومن قتل فله سلبه، حديث : أخرجه البخاري، كتاب فرض اخلمس، باب: صحيح ١



، وأبو داود، "١٧٥١"استحقاق القاتل سلب القتيل، حديث : ، ومسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب"٣١٤٢"
  ".١٥٦٢"، والترمذي، حديث "٢٧١٧"حديث 

يرد على من " حىت جتعلوا يل جعال: "فقوله يف احلديث. ي علة فأوفوهم جعلهمنشط من عقال ميشي، وما به قلبة أ
نظر يف االستدالل بقضية الرهط؛ جلواز أن يكون إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم إياهم على ذلك الستحقاقهم إياه 

إن أحق ما : "هللا عليه وسلممع قوله صلى ا ١" وما يدريك أهنا رقية: "بالضيافة، كما يرده قوله صلى اهللا عليه وسلم
فإن هذا يقتضي أن ما أخذوه يف نظري الرقية ال الضيافة، وقد مضى عمل املسلمني  ٢" أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا

العاقدان والعمل والعوض، : على ذلك يف سائر األقطار على توايل األعصارواملصنف مل يذكر أركانه، وهي أربع
عل بالتزام أهل اإلجارة جعال على ما يستحقه السامع بالتمام، فشرط العاقد التأهل صحة اجل: وأشار هلا خليل بقوله

لعقد اإلجارة صحة ولزوما، وشرط اجلعل مبعىن العوض أن يكون مما يصح كونه أجرة، وأما العمل اجملاعل عليه 
ن األذرع كان فبعضه تصح فيه اإلجارة وذلك كحفر بئر يف أرض موات؛ ألنه إن عني فيها مقدار خمصوص م

إجارة، وإن عاقده على إخراج املاء كان جعال، وبعضه مما ال تصح فيه اإلجارة وذلك كاملعاقدة على إحضار عبد 
آبق أو بعري شارد وحنومها من كل ما جيهل فيه العمل، وبعضه ال تصح فيه اجلعالة وتتعني اإلجارة، وذلك كاملعاقدة 

ر يف أرض مملوكة له؛ ألنه على تقدير عدم متام العمل يذهب عمله على عمل يف أرض مملوكة للجاعل كحفر بئ
باطال مع انتفاع اجلاعل بعمله، فبني اإلجارة واجلعل العموم واخلصوص الوجهي على التحقيق، خالفا لظاهر خليل 

" عل أجلوال يضرب يف اجل: "يف كل ما جتوز فيه اإلجارةوملا كان شرط اجلعل عدم تقدير زمن للعمل قال: يف قوله
يف أرض موات جاعله على إخراج " آبق أو بعري شارد أو حفر بئر"رقيق " يف رد"أي حيرم أن يقدر زمن معني 

، وإمنا مل جيز ذلك ملا فيه من زيادة الغرر، إذ رمبا ينقضي األجل قبل متام العمل " بيع ثوب وحنوه"يف " أو"مائها
أخذ ما ال يستحقه؛ ألنه يأخذ اجلعل كامال؛ لتمام العمل ويسقط فيذهب عمله باطال، أو يتم العمل قبل انقضائه في

عنه العمل يف بقية األجل، إال أن يكون العامل شرط على اجلاعل الترك مىت شاء فإنه جيوز ضرب األجل حينئذقال 
  شأن اجلعل أن للعامل فيه: بال تقدير زمن إال بشرط تركه مىت شاء، وال يقال: خليل

  ـــــــ
، "٢٢٧٦"ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة، حديث : رجه البخاري، كتاب اإلجادة، بابأخ: صحيح ١

: صحيح ٢"٢٢٠١"جواز أخذ األجرة على الرقية بالقرآن الكرمي واألذكار، حديث : ومسلم، كتاب السالم، باب
  ".٥٧٣٧"الشرط يف الرقية بقطيع من الغنم، حديث : أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب

اجملعول له : ألنا نقول. الترك مىت شاء فلم امتنع مع تقدير الزمن من غري اشتراط ختيري يف الترك وجاز مع االشتراط؟
عند عدم الشرط دخل على التمام فغرره قوي، وإن كان له الترك مىت شاء وعند الشرط خيف غرره لدخوله ابتداء 

ألجل يف عقد اجلعل ال جيوز شرط نقد العوض، وإذا وقع ضرب كما ال جيوز ضرب ا: األول" تنبيهات"على التخيري
األجل يف عقده أو شرط نقد العوض فسد ولو مل حيصل نقد، وجيب فيه إن مت العمل جعل املثل، وإال فال شيء له إال 

ال جبعل ويف الفاسد جعل مثله إ: أن يقع العقد على أن له اجلعل، وإن مل يتم العمل فيكون فيه أجرة املثلقال خليل
قد ذكرنا أن اجلعالة كاإلجارة يف العاقد والعوض، إال أنه ال يشترط إيقاع العقد فيه من : مطلقا فأجرهتالثاين

وملن مل يسمع جعل مثله إن اعتاده، : اجلانبني، بل يستحق العامل اجلعل، وإن مل يعاقده رب الشيءقال خليل
جب له اجلعل، سواء وقع من ربه االلتزام أو مل يقع، وأما لو والضابط أنه مىت أحضر العبد اآلبق من اعتاد ذلك و



أتى به من ال عادة له بطلب اإلباق فإمنا له ما أنفقه على اآلبق من أكل وشرب ولباس ال نفقته على نفسه فإهنا على 
جهل مكانه،  يشترط يف صحة اجلعل إذا كان اجملاعل عليه عبدا آبقا أو بعريا شاردا: نفسه ال على رب اآلبقالثالث

فإن علما أو أحدمها مكانه فسخ العقد، فإن مت العمل فإن كان العامل اجلاهل واجلاهل العامل فله األكثر من اجلعل 
وأجرة مثله، وإن انفرد اجملعول له بالعلم فال شيء، وقال ابن القاسم يف العتبية له بقدر تعبه، والقول ملن ادعى عدم 

ال تبعه حىت تشاورين مل جيز إن ضربا للبيع أجال؛ ألن : خص غريه ثوبا ليبيعه وقال لهلو أعطى ش: العلم منهماالرابع
اجلعل يفسد بضرب األجل كما تقدم، والواجب فيه تسمية الثمن والتفويض إىل البائع يف بيعه مىت شاءاجلزء الثاين 

إال "أي للعامل " وال شيء له" :وملا كان يتوهم من كون عاقد اجلعل كعاقد اإلجارة تبعيض العوض كاألجرة قاله
فإن مفهومه أنه إن مل يأت ] ٧٢: يوسف[} َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْملُ بَِعريٍ{: لورود النص بذلك قال تعاىل" بتمام العمل

به ال شيء له، وأما إن مت العمل فيستحق اجلعل املسمى له وجعل مثلها إن مل يكن تسمية حيث كانت عادته اإلتيان 
  باآلبق كما

تقدم، ولو استحق الشيء اجملاعل عليه، ولو قبل قبض ربه، ولو كان االستحقاق حبرية، وال يرجع اجلاعل باجلعل 
على املستحق على املشهور؛ ألن اجلاعل هو الذي ورط العامل يف العمل مثل االستحقاق، ولو أعتق السيد العبد 

نه ال يستحق، ومثل املوت يف تفصيله لو هرب العبد بعد شروع العامل يف حتصيله خبالف موته قبل قبض ربه له فإ
أو أسر أو غصب، والفرق بني هذه املذكورات واالستحقاق أن االستحقاق يغلب كونه ناشئا عن عداء اجلاعل، مث 

إن حمل كون العامل ال شيء له قبل متام العمل ما مل ينتفع رب الشيء بعمله، وإال استحق بنسبة عمل الثانيقال 
 أن يستأجر ربه على التمام، فبنسبة عمل الثاين سواء عمل عمل الثاين قدر األول أو أقل أو أكثر، فإن إال: خليل

كان جعل لألول عشرة دراهم على محل خشبة إىل موضع كذا فبلغها نصف الطريق مثال وتركها مث جعل آلخر 
بل لو بلغها رهبا أو شخص آخر جمانا عشرة على تبليغها فإنه يستحق األول عشرة، وهكذا وال مفهوم لالستئجار، 

فإنه يستحق األول بنسبة عمل من يتمه أن لو استأجر عليه؛ ألن املدار على االنتفاع بعمله، راجع شرح خليل 
عقد اجلعل قبل الشروع يف العمل منحل من جهة العامل واجلاعل، وأما بعد : األول" تنبيهان"للعالمة األجهوري

ن جهة اجلاعل، ومنحل من جهة العامل، واملراد باجلاعل ملتزم عقد اجلعل، ولو عقده الشروع يف العمل فالزم م
إمنا يصح عقد اجلعل فيما ال جيب على العامل، فأما ما جيب عليه من قول أو فعل فال يصح جماعلته : وكيلهالثاين

ييت ولك كذا أو من أؤجره من قال دلين على من يشتري مين جار: قال ابن القاسم قال مالك: عليهقال يف البيان
دلين على امرأة تصلح يل : نفسي فدل عليه فذلك الزم له؛ ألنه ال جيب عليه اإلدالل عليه، خبالف ما لو قال

أتزوجها ولك كذا فدله فال شيء له، والفرق بني الداللة على من يشتري أو يستأجر، وبني الداللة على من تصلح 
ن الثاين وقوع العوض يف مقابلة ما ال يلزم العامل، وهو التفتيش على من للنكاح يف لزوم العوض يف األول دو

يشتري أو يستأجر، خبالف الثاين فإنه يف مقابلة ما جيب على العامل، وهو النصيحة؛ ألنه ملا استنصحه صارت 
بالتمام،  النصيحة واجبة عليه، وال جيوز ألحد أخذ عوض يف واجب عليهوملا كان اجلعل ال يستحقه العامل إال

  "واألجري على البيع: "واإلجارة ختالفه قال

األجل ومل "أي انقضى " إذا مت"أي على السمسرة على أثواب أو دواب أو عبيد معلومة يف أجل معلوم بأجر معلوم 
املشترط أو املعروف له حبسب العادة، وإمنا وجب له مجيع " وجب له مجيع األجر"شيئا مما استؤجر على بيعه " يبع
املستأجر " إن باع"أما " و. "ألجر؛ ألن املستأجر قد استوىف ما استأجره عليه، وهو النداء على السلع يف تلك املدةا



أو يف ربع األجل فله ربع األجر؛ ألن كل جزء من األجرة يف مقابلة " يف نصف األجل فله نصف اإلجارة"على بيعه 
يتبعض بتبعيضها، واملراد باإلجارة يف كالمه : بن عرفة يف التعريفما يعادله ويقابله من أجزاء املنفعة، ولذلك قال ا

األجر الذي هو العوض، ومحلنا كالمه على السمسرة لالحتراز عما لو كان االستئجار على نفس البيع فإن األجري 
ا على بيع سلع ال يستحق فيه شيئا إال بالبيع، وقيدنا املعقود عليه باألشياء املعينة لالحتراز عما لو استأجر شخص

غري معينة شهرا مثال، وأحضر له شيئا فباعه قبل انقضاء الشهر فليأته مبتاع آخر يبيعه حىت ينقضي الشهر أو يدفع 
  :له مجيع األجر؛ ألنه استأجره على عمله شهراوقال التتائي

لعل وجه عدم اجلواز شدة : وأقول. ال تبع حىت تساورين مل جيز، قاله عبد احلق انتهى: لو أعطاه ثوبا وقال له" فرع"
ظهر لك من هذا البيان ". تنبيه"الغرر؛ ألنه إذا شاوره حيتمل أن جييز فيأخذ األجرة وتارة ال جييز فيذهب عمله باطال

إذا مت األجل، وظهر أيضا أن اإلجارة ختالف اجلعل يف ثالثة : أن كالم املصنف يف اإلجارة ال يف اجلعل بدليل قوله
اجلعل ال يستحق العامل فيه شيئا إال بتمام العمل، خبالف : قال اإلجارة إىل األجل دون اجلعاللثاينانت: أوجه، األول

لزوم اإلجارة مبجرد عقد املكلف الرشيد، وإن مل حيصل شروع : اإلجارة تتبعض األجرة غالبا بتبعيض املنفعةالثالث
الزم من جهة اجلاعل دون العاملوملا قدم أن  يف العمل، خبالف اجلعل فإنه منحل من جهتهما قبل الشروع، وبعده

اإلجارة جائزة والزمة وكانت تستعمل يف الغالب يف بيع منفعة العاقل، شرع يف الكالم على العقد على منافع 
باملد، وهو بيع منفعة ما أمكن نقله من " والكراء: "الدواب ويقال له كراء مضمنا له بيان شرط العوض مطلقا بقوله

  عقل كما قاله ابن عرفة،حيوان ال ي

خبالف بيع منفعة العاقل فإنه يسمى إجارة، وهذه تفرقة للفقهاء، وهي غري ملتزمة االستعمال؛ ألهنم كثريا ما 
كالبيع "يطلقون كال على اآلخر كما يف كالم املصنف؛ ألن املراد هنا العقد على املنافع كانت من عاقل أو غريه 

لعوض املستويف للشروط املطلوبة يف املعقود عليه من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا من األجل املعلوم وا" فيما حيل
أن الكراء مبعىن بيع : من كونه منهيا عنه أو جمهوال أو غري طاهر، وحاصل املعىن" حيرم"فيما " و. "عليه للمتعاقدين

: مث قال. اإلجارة بعاقد وأجر كالبيعصحة : املنافع كالبيع يف الشروط املطلوبة يف العاقد واملعقود عليهقال خليل
أورد على املصنف أنه جيوز بيع األرض بطعام ومبا تنبته، وإن غري خشب، وال : األول" تنبيهان"وكراء الدابة كذلك

جيوز كراؤها بشيء من ذلك سوى اخلشب واحللفاء واحلشيش، فالكلية غري مسلمة لصحة وقوع هذه املذكورات 
راء ألرض الزراعة، وميكن اجلواب على املصنف بأن وجود الشرط ال يلزم منه ترتب أمثانا، وال يصح دفعها ك

احلكم، فكم من مسألة يكون الثمن فيها مستوفيا للشروط ويكون العقد ممتنعا كالبيع عند نداء اجلمعة، فقوله 
ع يف كل الوجوه وليس إطالق املصنف يف الكراء يوهم مساواته للبي: كالبيع أي يف اجلملة فال يرد ما ذكرالثاين

أن تكون مضمونة أي غري معينة، فإن وقع عقد الكراء يف زمن : كذلك، فإن الكراء يف حنو الدابة على وجهينأحدمها
إبان الكراء فال بد من تعجيل الكراء داخل الثالثة أيام أو الشروع يف املنفعةوأما لو وقع قبل اإلبان كوقوع العقد 

ال به احلج فيكفي تعجيل حنو الدينار أو الدينارين، وال جيب تعجيل اجلميع لئال هترب قبل أشهر احلج بالنسبة له 
أصحاب اإلبل، فهذه الصور ختالف البيع؛ ألن البيع جيب فيه تعجيل كل املثمن أو كل الثمن كما يف السلم هروبا 

ىل أجل إن حصل الشروع يف الركوب أن تكون الدابة معينة فيجوز كراؤها نقدا أو إ: من ابتداء الدين بالدينثانيهما
ولو حكما بأن تأخر يسريا كعشرة أيام، وأما إن تأخر الشروع فوق العشرة أيام فإن كان بالنقد مل جيز؛ لتردد 

املنقود بني الثمنية والسلفية، وإن مل حيصل نقد فيجوز عند ابن القاسم؛ ألن ضماهنا إذا هلكت من رهبا، وهذه أيضا 
  كراء املبيع؛ ألن املبيع املعني الخيالف فيها عقد ال



جيوز تأخري قبضه فوق ثالثة أيام، وقد أجاز ابن القاسم هنا يف الكراء تأخري قبض الدابة املعينة أكثر من عشرة أيام 
حيث مل حيصل نقد لكرائها، وهذا كله إذا كانت الدابة حاضرة، وأما لو كانت غائبة فال جيوز النقد فيها، كما ال 

ومن اكترى : "د يف الذات املشتراة يف غيبتها ولو بغري شرطثم شرع يف بيان ما يفسخ الكراء بتلفه فقالجيوز النق
أو تعذر سريها قبل متام املسافة بأرض " فماتت"أي حمل معني " إىل بلد"بأن تكون حاضرة، وأشار إليها " دابة بعينها

ويرجعان للمحاسبة، " انفسخ الكراء فيما بقي"عه نزو هبا أو غصبت أو استحقت وحنو ذلك مما ال ميكن سريها م
بكم تكرى يف هذه : فعلى املكتري حبساب ما سار من الطريق ويعرف ذلك بالقيمة بأن تقوم املسافة كلها فيقال

مخسة دنانري فتنسبها للعشرة : ما قيمة هذا الذي ساره منها؟ فإذا قيل: عشرة دنانري، مث يقال: املسافة؟ فيقال
فها فريجع صاحبها على املكتري بنصف الكراء، وظاهر قول املصنف انفسخ أنه ال جيوز التراضي على فتجدها نص

وجاز الرضا بغري املعينة اهلالكة إن مل ينقد أو نقد أو اضطر : أخذ غري املعينة مطلقا وليس كذلكفقد قال خليل
ما يكتريه، فإن نقد ومل حيصل اضطرار فال فيجوز، كما إذا كان يف مفازة أو يف حمل غري مستعتب بأن ال جيد فيه 

جيوز الرضى ببدل املعينة ملا فيه من فسخ دين يف دين؛ ألنه يفسخ ما وجب له من األجرة يف منافع يتأخر قبضها، 
كثريا ما يباح ما كان : العلة موجودة عند أخذ البدل مع االضطرار؛ ألنا نقول: وهي منافع املأخوذ بدال، وال يقال

ضرورة كأكل امليتة للمضطر، وسيأيت مفهوم قول املصنف بعينها أن املضمونة وهي اليت مل تعني باملعىن حمرما لل
دابتك : أكتري منك دابة أو دابتك ولو كانت حاضرة، ومشاهدة ولكن مل يشر إليها، أو قال له: السابق بأن قال

. ويلزم املكري أن يأيت للمكتري ببدهلا كما يأيتالفالنية واحلال أنه مل يعلم له سواها ال تنفسخ اإلجارة مبوهتا، 
" ميوت. "املستأجرة عينه خلدمة بيت أو رعاية غنم وحنو ذلك مدة معلومة" األجري"أي مثل الدابة املعينة " وكذلك"

نا أو حيصل له ما مينع االستيفاء منه يف أثناء املدة، فإن اإلجارة تنفسخ يف املدة وله حبساب ما عمل، وقيدنا بقول
املستأجرة عينه لالحتراز عما لو كانت اإلجارة مضمونة يف ذمته فال تنفسخ مبوته، وجيب على املتويل أمر التركة أن 

كلها أو جلها أو يتعذر االنتفاع " تنهدم"املعينة تكترى مدة معلومة " الدار"كذلك " و. "يستأجر منها من يتم العمل
  فإن عقد الكراء يفسخ ويرجعان" قبل متام مدة الكراء"هبا بسبب غصب وحنوه 

للمحاسبة، والضابط يف ذلك أن كل عني تستوىف منها املنفعة تنفسخ اإلجارة بتعذر االنتفاع هبا، خبالف الذات اليت 
وفسخت بتلف ما : تستوىف هبا املنفعة، كالراكب للدابة أو الساكن يف الدار ال تنفسخ اإلجارة مبوهتقال خليل

وأحلق هبذه األربع بعض مسائل تنفسخ اإلجارة بتلفها، . صيب تعلم ورضع وفرس نزو وروض يستوىف منه ال به إال
وهي مما تستوىف به، منها املستأجر على حصد زرع ليس للمستأجر سواه فاحترق، أو على بناء حائط أو على 

فإن اإلجارة خياطة ثوب أو نسجه فغرقت الدار ذات احلائط وحرق الثوب وال شيء للمستأجر سوى ما ذكر، 
تنفسخ يف هذه امللحقات، وقيدنا اهندام الدار بكلها أو جلها لالحتراز عما لو كان املنهدم منها شيئا خفيفا حبيث ال 
يضر بالساكن كهدم شرافة فإنه كالعدم، وأما لو اهندم منها ما حيصل هبدمه الضرر على الساكن فإنه خيري بني فسخ 

حبسب ما سكن، وبني أن يستمر ساكنا ويدفع مجيع الكراء، وال رجوع له بقيمة الكراء عن نفسه ويدفع من الكراء 
العيب على املشهور، وأما النقص من قيمة الكراء وال يضر بالساكن فال يثبت به خيار للمكتري ويلزمه السكىن 

مل ". تنبيه"امهاوحيط عنه من الكراء حبسب النقص، فاحلاصل أن احلادث يف الدار على ثالثة أقسام وقد بينا أحك
يعلم من كالم املصنف حكم ما لو طلب املكتري من صاحب الدار أن يصلحها له بعد حصول اهندامها، واحلكم 

ومل جيرب مؤجر على إصالح مطلقا، ولو كان االهندام يضر بالساكن وخريته تنفي ضرره، فإن : عدم اجلربقال خليل
حيمل على التربع وله قيمة بنائه منقوضا أو يأمره بأخذ أنقاضه، أصلحها املكتري من عنده بغري إذن صاحبها فإنه 



إال أن يكون احملل وقفا فيلزم املكري اإلصالح حلق الوقف، وإن أصلحها املكتري من ماله كان له الرجوع بقيمة 
وينبغي بنائه قائما، ولو أصلح غري مستند إلذن من الناظر حيث أصلح ما حيتاج لإلصالح؛ ألنه قام عنه بواجب، 

أخذ النفقة من فائض الوقف، وإال فمن غلته املستقبلةوملا وقع اخلالف بني األئمة يف جواز االستئجار على تعليم 
أي على احلفظ للقرآن " على احلذاق"بأجرة " وال بأس بتعليم املعلم القرآن: "القرآن بني املصنف خمتار إمامه بقوله

على حفظ القرآن كله أو بعضه وهو املراد باحلذاق، وال فرق بني احلفظ أنه جيوز اإلجارة : أو شيء منه، واملعىن
على تعليم قرآن مشاهرة أو : غيبا أو معرفة قراءته باحلاضر، كما يقع لألعاجم الذين يقرءون يف املصحفقال خليل

  :على احلذاق، والدليل على جواز ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم

مل : ، وإمجاع أهل املدينة على ذلك، ولذلك قال مالك رضي اهللا عنه١" ب اهللاإن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتا"
يبلغين أن أحدا كره تعليم القرآن والكتابة بأجرة، واحترز بالقرآن عن الفقه وغريه من العلوم كالنحو واألصول 

ن وكراهتها على وفرق أهل املذهب بني جوازها على القرآ. والفرائض فإن اإلجارة على تعليم ما ذكر مكروهة
تعليم غريه، بأن القرآن كله حق ال شك فيه، خبالف ما عداه مما هو ثابت باالجتهاد فإن فيه احلق والباطل، وأيضا 

" تنبيهات"تعليم الفقه بأجرة ليس عليه العمل خبالف القرآن، وأيضا أخذ األجرة على تعليمه يؤدي إىل تقليل طالبه
املسماة له يستحق احلذاقة، وهي املعروفة باإلصرافة إن اشترطت أو جرت هبا كما يستحق املعلم األجرة : األول

وأخذها، وإن مل تشترط، كما قال : العادة، ويقضى للمعلم هبا على األب إال أن يكون اشترط عدمهاقال خليل
ل األب من الضمري راجع للحذاقة املعروفة باإلصرافة وال حد فيها على املذهب، والرجوع فيها إىل حا: شراحه

يسر وعسر، وينظر فيها أيضا إىل حال الصيب، فإن كان حافظا كثرت خبالف غريه، وحملها من السور ما تقرر به 
فإن أخرج األب ولده من عند املعلم قبل وصوهلا، فإن كان " تبارك"و " عم"و " سبح"و " والضحى: "العرف حنو

رط فيلزم منها حبسب ما مضى، وال يقضى هبا يف مثل األعياد، الباقي إليها يسريا لزمت األب، وإال مل تلزم إال بش
وإمنا تستحب، وإذا مات األب أو الولد قبل القضاء هبا سقطت، كما تسقط إذا مات املعلم وال طلب لورثته 

ة على علم مما قررنا أن ال بأس يف كالم املصنف املراد به اجلواز مبعىن إال إذا، فال ينايف وجوب اإلجار: بشيءالثاين
التعليم املذكور، إما لنفسه فيما جيب عليه حفظه، أو لتعليم الصيب الذي يف كنفه من ولده أو خادمه، ومثلهما 

لزوجه، ملا تقرر من أنه جيب على الويل أن يعلم حنو الصيب ما يعتقده يف اهللا ويف الرسول، وكذا سائر ما جاءت به 
طهارته، وجيب عليه أن يعلمه من القرآن ما يصلي به من فاحتة، الرسل، وكذا معرفة ما يتعلق بصالته وصيامه و

ويسن تعليمه ما حتصل السنة، وما عدا ذلك فمندوب، واملراد بالويل ما يشمل القاضي، فإنه كاألب عند فقده 
كما يقضى للمعلم باإلصرافة زيادة على األجرة، يطلب منه : وفقد الوصي وإن مل يكن فجماعة املسلمينالثالث

  ادة على التعليمزي
  ـــــــ

، وتقدم "٥٧٣٧"الشرط يف الرقية بقطيع من الغنم، حديث : أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب: صحيح ١
  ".٩١"برقم 

للقرآن تعليمه األدب ولو بالضرب على ما حيصل منه من حنو سب وكذب وسرقة وغري ذلك مما حيرم فعله على 
تب، ويرجع يف الضرب والتأديب إىل اجتهاد املعلم، وهو خيتلف باختالف املكلف، كما يضربه على اهلروب من املك

املتعلمني الختالف أحواهلم، ويطلب منه أيضا أن يلي تعليمهم بنفسه، فال جيوز له أن يفوض تعليم بعضهم إىل 



لوسهم عنده، وال بعض؛ ألنه رمبا جير إىل الفساد، وجيب عليه أن يعدل بينهم يف حمل التعليم ويف التعليم ويف صفة ج
جيوز له تفضيل بعض على بعض يف شيء من ذلك، كما ال جيوز له قبول هديتهم أو يستخدمهم أو يرسلهم إىل حنو 

إال ما فضل . جنازة أو مولود ليقولوا شيئا ويأخذ منهم ما يدفع هلم، فإن فعل ذلك كان جرحة يف شهادته وإمامته
 ما كان من اخلدمة معتادا، وخف حبيث ال يشغل الولد فيجوز، كما من غذائهم مما تسمح به النفوس غالبا، وإال

جيوز ترك تعليمهم يف حنو اجلمع واألعياد لئال تسأم أنفسهم بدوام التعليموملا كانت مشارطة الطبيب على الربء 
: ها عقبها بقولهشبيهة مبسألة اإلجارة على التعليم للقرآن على احلذاق باعتبار أنه ال شيء للعامل إال بالتمام ذكر

أنه جيوز معاقدة الطبيب على الربء بأجرة معلومة للمتعاقدين، فإذا : واملعىن" ومشارطة الطبيب على الربء جائزة"
برئ املريض أخذها الطبيب، وإال مل يأخذ شيئا، واتفقا على أن مجيع الدواء من عند العليل؛ ألنه جيوز كونه من عند 

ل يدفع األجرة ومثن الدواء، وإن مل يربأ يدفع له قيمة الدواء فقط، وإمنا مل جتز تلك الطبيب، على أنه إن برئ العلي
واحلاصل أن املعاقدة على حفظ القرآن وعلى الربء وعلى . الصورة ألدائها إىل اجتماع جعل وبيع، وهو ال جيوز

ئا من األشجار، وإذا بلغت حدا استخراج املاء وكراء السفينة واملغارسة وهي إعطاء الرجل أرضه ملن يغرس فيها شي
معروفا تصري األرض واألشجار بينهما مشاهبة لإلجارة واجلعالة، وبيان ذلك أنه ملا كان العامل ال يستحق شيئا إال 

بتمام العمل شاهبت اجلعالة، وملا كان إذا ترك األول وكمل غريه العمل يكون لألول حبسابه ال بنسبة الثاين شاهبت 
علم مما قررنا أن موضوع " تنبيه"وز اشتراط النقد يف تلك احلالة لتردد املنقود بني السلفية والثمنيةاإلجارة، وال جي

: كالم املصنف فيما إذا تعاقد على شرط حصول الربءوأما االستئجار على املداواة يف زمن املرض فعلى ثالثة أقسام
ة معلومة، فإن متت املدة وبرئ أو مل يربأ فله األجرة قسم جيوز باتفاق، وهو استئجاره على مداواته مدة معلومة بأجر

  كلها، وإن برئ يف نصف األجل فله نصف األجرة والدواء من عند العليل، وال جيوز اشتراط

أحدمها أن يعاقده على أن . وقسمان فيهما خالف. النقد يف تلك احلالة الحتمال الربء يف أثناء املدة فتكون سلفا
ملسألة حباهلا إال أن الدواء من عند الطبيب فقيل جيوز، وقيل ال جيوز؛ ملا فيها من اجتماع اجلعل يداويه مدة معلومة وا

أعاقدك بكذا على عالج هذا املريض حىت يربأ، فإن برئ كان له اجلعل، وإن مل يربأ : أن يقول له: وثانيهما. والبيع
جيوز ملا فيه من الغرروملا قدم أن اإلجارة تنفسخ فال شيء له ويكون الدواء من عند الطبيب، فقيل جيوز، وقيل ال 

بتعذر االستيفاء من الذات املعينة اليت تستوىف منها املنفعة دابة أو دارا أو شخصا، شرع يتكلم على ما إذا حصل 
الكراء "أي ال ينفسخ عقد " وال ينتقض: "التعذر من جانب املستوىف به املنفعة من راكب أو ساكن أو غريمها بقوله

املكتري للدار وحنوها، ولو كان الراكب عروسا يزف على " أو الساكن"لدابة أو سفينة " الراكب"أو تعذر " مبوت
املركوب يف زمن غري معني، ويلزم وارث امليت اخللف أو يدفع مجيع الكراء؛ ألن الراكب، ومن معه مما يستوىف به 

ة ليزف عليها العروس يف زمن معني ومل حيصل ذلك ففي املنفعة واإلجارة ال تنفسخ بتلفه، وأما لو اكترى الداب
إن كان التأخري ملرض أو عذر مل يلزم كراؤها، وإن كان التأخري اختيارا لزم الكراء، وللمكتري أن يكريها : املتيطية
مما  ؛ ألن الغنم" مبثلها"رهبا للراعي " الرعاية وليأت"أي ماشية " مبوت غنم"ينتقض الكراء أيضا " وال"يف مثله

تستوىف هبا املنفعة، وظاهر كالم املصنف وجوب اخللف سواء شرطا ذلك عند العقد أم ال، كانت الغنم معينة أم ال، 
إن كانت : واعلم أن العقد على رعاية حنو الغنم فيه تفصيل حمصله. وهو كذلك حيث وقعت صحيحة، وإال فال

ت أو سرق منها خيلفه، فإن مل يشترطا اخللف مل جيز العقد معينة ال جيوز العقد على رعايتها إال بشرط أن كل ما ما
وتفسخ، وإن مل يطلع عليها إال بعد انقضاء املدة كان له أجر مثلهوأما لو كانت غري معينة فيجوز االستئجار على 

رعيها ومل يشترط اخللف، ويلزم رهبا اخللف أو دفع مجيع الكراء، فتلخص أن اخللف واجب على رب الغنم كانت 



معينة أم ال حيث كانت اإلجارة صحيحة، فإن عقدت على شرط اخللف عند تعينها أو بغري اخللف عند عدم تعينها، 
فإن امتنع رهبا من اخللف لزمه دفع مجيع الكراء، وأما الفاسدة فال يلزم فيها خلف لوجوب فسخها، ويفهم من قوله 

؛ ألنه لو استأجره ابتداء على رعاية غنم، وأتى له مبعز ال مبثلها أنه لو أخلف الغنم بغريها كبقر أو معز ال يلزمه
يلزمه؛ ملا يف رعيها من املشقة، كما ال يلزمه رعي أوالد ما استؤجر على رعيه إال لعرف كما هو اآلن، وحيث ال 

  عرف يلزم رهبا اإلتيان

ألم ال حلرمة التفرقة الختصاصها براع هلا، وجيب عليه أن يرعاها مع األمهات؛ ألن رعي الولد مع األم يتعب راعي ا
علم مما ذكرنا أن كالم املصنف يف االستئجار على رعاية عدد من الغنم، وسكت عن حكم : األول" تنبيهان"بالعاقل

أستأجرك على أن ترعى يل غنما، فإن هذا العقد : االستئجار على رعاية غنم من غري تعيينها وال بيان عددها بأن قال
يقدر على رعيه؛ ألنه ملك مجيع منافعه، وليس للراعي أن يرعى معها غريها ولو قدر على ذلك،  جائز ويأيت له مبا

ولو مل يشترط عليه عدم رعي غريها، فإن فعل كان األجر لرب الغنم، وكذا لو استأجره على رعاية عدد معني، 
فاألجر لرب الغنم، وأما لو مل واشترط عليه أن ال يرعى معها غريها فالشرط الزم، فإن خالف ورعى معها غريها 

يشترط عليه يف الفرض املذكور عدم رعي غريها فيجوز له إن كان يقوى على ذلك ولو بشريك، وإىل هذا اإلشارة 
وليس لراع رعي أخرى إال مبشارك أو ثقل، ومل يشترط خالفه، وإال فأجره ملستأجره كأجري خلدمة : بقول خليل

أن يأيت براع بدله حيث كان معينا إال أن يكون قد شرط ذلك أو جرى به العرف  ال جيوز للراعي: آجر نفسهالثاين
لو ماتت الغنم أو سرقت ال ضمان عليه فيما ملك من الغنم ولو شرط عليه ". تتمة"فيجوز كما جيوز لغري املعني

ما يوجب الضمان الضمان، ومثله كل من توىل العني املؤجرة كمكتري الدابة أو البيت، وهذا حيث مل حيصل منه 
ويقبل قوله بيمني، فيما إذا ذبح منها شيئا وادعى خوف موته؛ ألنه إذا مل يذحبها يضمن حيث ظهر منه تفريط، 

وإن أقرض أو أودع صبيا أو باعه فأتلف مل يضمن، : والكالم يف الراعي املكلف وأما غريه فال ضمان عليهقال خليل
ا أفسد إن مل يؤمن، وال شك أن االستئجار على الرعاية مستلزم وضمن م: وإن بإذن أهله، وقال يف حمل آخر

، وهو ما مل تعني فيه الدابة " كراء مضمونا"دابة أو سفينة " ومن اكترى: "للتأمينثم شرع يف مفهوم املعينة بقوله
باجمللس  أكتري منك دابة أو سفينة أو دابتك أو سفينتك، ولو كانت حاضرة: باإلشارة إليها مع حضورها بأن قال

حيث مل يشر إليها ولو كان يعرفها قبل ذلك، وعدم اشتراط تعينها باإلشارة إليها ال ينايف وجوب بيان جنسها 
املكري " فليأت"املضمونة أو انكسرت السفينة " فماتت الدابة"ونوعها وذكورهتا وأنوثتها حىت يصح العقد عليها 

وته غري املعينة؛ ألن املنافع متعلقة بذمة املكري ال بعني املضمونة، لعدم فسخ الكراء مب" بغريها"قهرا عليه للمكتري 
  الدابة تستوىف: خبالف املعينة فإهنا كاألجري املعني ينفسخ الكراء مبوته، وال يقال

االستيفاء من نوعها ال من عينها وشخصها، وال منافاة : منها املنفعة والكراء ينفسخ مبوت ما يستوىف منه؛ ألنا نقول
كون منفعة الذات املضمونة يف الذمة وكون املكري إذا أتى بدابة للمكتري وركبها ال جيرب على قبول غريها، ؛  بني

ألنه بركوبه عليها استحق منفعتها، حىت لو فلس املكري بعد قبضها يكون املكتري أحق هبا إىل متام املدة لصريورهتا 
" وإن مات الراكب: "به املنفعة واإلجارة ال تنفسخ مبوته قال كاملعينة بركوبه عليهاوملا كان الراكب مما تستوىف

مما " مكانه غريه"أي ورثة الراكب أو احلاكم إن مل يكن ورثة " وليكتروا"مبوته " مل ينفسخ الكراء"للدابة أو السفينة 
اء مبوت وال ينتقض الكر: وإن مات الراكب إخل مكرر مع قوله سابقا: هو مساو للميت أو دونه، مث إن قوله

مل يتكلم املصنف على اشتراط تعيني ". تنبيه"وليكتروا مكانه غريه: الراكب، ولعله إمنا ارتكب ذلك لريتب عليه قوله



وعلى محل : الراكب، واحلكم أنه ال يلزم تعيينه عند عقد الكراء بل يصح عقد الكراء على محل آدميقال خليل
ثقيل، ومثله املريض املعروف بكثرة النوم أو بعقر الدواب، وإن مل يكن آدمي مل يره ومل يلزمه الفادح، وهو العظيم ال

ثقيال، واألنثى ليست من الفادح مطلقا، فإن وقع العقد على محل آدمي وأتاه بامرأة لزمه محلها حيث مل تكن ثقيلة، 
ما يظهروملا فرغ من خبالف ما لو وقع العقد على محل رجل فأتى له بامرأة فله االمتناع من محلها خبالف عكسه في

الكالم على ما تنفسخ اإلجارة بتلفه، وما ال تنفسخ بتلفه، شرع يتكلم على ما يضمنه املستأجر عند تلفه، وما ال 
فال ضمان عليه يف "من سائر األعيان املكتراة فهلك " أو غريه"كصحفة وقدر " ومن اكترى ماعونا: "يضمنه بقوله

من التلف أو الضياع؛ ألنه مؤمتن على ما استأجره، وإمنا يصدق بيمني إن  فيما ادعاه" هالكه بيده، وهو مصدق
: كان منهما، واحترز بقوله بيده عما لو أكراه املكتري لغريه وادعى تلفه فإنه يضمنه إن أكراه لغري أمينقال خليل

لو أكرى ملن هو مثله يف وضمن إن أكرى لغري أمني أو ملن هو أثقل منه أو أضر أو ملن هو دونه يف األمانة، خبالف 
األمانة فال ضمان على واحد منهما، وحكم اإلقدام على إجارة املستأجر ملا استأجره من غري إذن املؤجر اجلواز إن 

إال أن يتبني : "كان دارا، واملنع إن كان ثوبا، وأما الدابة ففي إجارهتا للغري خالف، وقيد املصنف تصديقه بقوله
هلكت الدابة مثال يف أول الشهر مث تشهد بينة برؤيتها عنده يف آخر الشهر، أو يدعي : ليف دعواه كأن يقو" كذبه

  .اهلالك يف حمل فيسأل أهله فينكرون فإنه ال يصدق ويضمن

وإذا ادعى املكتري ضياع الشيء املكترى قبل االنتفاع به ليسقط عن نفسه األجرة ال يصدق ويلزمه الكراء، وال 
تلخص مما : األول" تنبيهان"هد على ما ادعاه؛ ألن الكراء قد لزم ذمته فال يربأ منه إال ببينةيسقط عنه إال ببينة تش

ذكرناه يف الكالم على الراعي وعلى املكتري التصديق يف اهلالك أو الضياع بعد حلف املتهم دون غريه، وال فرق 
وأما لو ذبح واحد منهما . يها كالدابةبني كون الذات املكتراة مما يغاب عليها كالثوب والوعاء أو ال يغاب عل

الذات اليت حتت يده فتقدم أنه يصدق الراعي يف ذحبه خلوف موت ما ذحبه، خبالف املكتري لنحو ثور فإنه ال 
يصدق أنه ذحبه خلوف موته إال بلطخ أو بينة، ومثله املستعري واملرهتن والشريك واملودع، وإن كانوا يصدقون يف 

ع، ولعل الفرق بني هؤالء وبني الراعي مع كون اجلميع مؤمتنني تعذر اإلشهاد من الراعي دعوى التلف أو الضيا
غالبا، خبالف هؤالء فإهنم ال مشقة عليهم يف اإلشهاد غالبا، وأحرى من هؤالء يف الضمان من مر على دابة شخص 

ميتة فال يصدق إال ببينة أو  فذكاها، وادعى أنه إمنا فعل ذلك خوف موهتا، أو سلخ دابة غريه وادعى أنه وجدها
وكل من ترك الذبح من هؤالء حىت ماتت الدابة فال ضمان عليه إال إذا كان عنده من يشهد على ذحبها . لطخ

تكلم املصنف على حكم من ذكر : خوف املوت، كما يضمن الراعي بترك ذكاهتا وشهادة البينة عليه بتفريطهالثاين
اه رد الذات مع تكذيب املالك، واحلكم أنه يصدق يف دعوى ردها إال التلف أو الضياع، وسكت عن حكم دعو

أن يكون قبضها ببينة مقصودة للتوثق فال يصدق، وهذا إذا كانت الذات يقبل دعواه يف تلفها بأن كانت مما ال 
دفع إليه، إال يغاب عليها كالدابة؛ ألن القاعدة أن كل من قبل قوله يف الضياع أو التلف يقبل قوله يف الرد إىل من 

أن يكون أخذ الذات ببينة مقصودة للتوثق، وأما حنو الثوب واملاعون من كل ما يغاب عليه فال يصدق يف دعوى 
رده، وإن كان قبضه بال بينة، وهذا التفصيل جيري يف املستعري يدعي رد العارية، ويف الصانع يدعي رد املصنوع، 

وله، ولو ملا يغاب عليه حيث قبضه بال بينة، ولعل وجه الفرق بني خبالف املودع يدعي رد الوديعة فإنه يقبل ق
الوديعة وغريها حيث خفف فيها وشدد يف غريها من تلك املذكورات أن احليازة يف الوديعة حملض حق غريها، 
ة خبالف غريها القابض له حق يف املقبوض يف اجلملة، هكذا ظهر لنا يف وجه الفرق، ومل يظهر الفرق بأن الوديع

  .قبضت على وجه الضمان؛ ألن غريها، وهو الشيء املكترى قبض على غري وجه الضمان أيضا



مجع صانع كاخلياط والقزاز والكاتب " والصناع: "وملا كان الصانع خيالف حنو الراعي واملكتري أشار إليه بقوله
صنعوه يف " جر أو بغري أجرعملوه بأ"من مصنوعهم إذا ادعوا ضياعه أو تلفه سواء " ضامنون ملا غابوا عليه"

أن ينصب نفسه للصنعة لعامة : احلوانيت أو البيوت، سواء تلف بصنعه أو غري صنعهولضمان الصانع شروط منها
أن يغيب على الذات املصنوعة ال إن صنعها ببيت رهبا ولو بغري : الناس، فال ضمان على الصانع اخلاص جبماعةومنها

أن يكون املصنوع مما يغاب عليه بأن يكون ثوبا أو حليا، : صانع فال ضمانومنهاحضرته أو حبضرته، ولو يف حمل ال
أن ال : فال ضمان على معلم األطفال أو البيطار إذا ادعى األول هروب الولد والثاين هروب أو تلف الدابةومنها

خلبز عند الفران يكون يف الصنعة تغرير، وإال فال ضمان، كنقش الفصوص وثقب اللؤلؤ وتقومي السيوف وحرق ا
وتلف الثوب يف قدر الصباغ، وما أشبه ذلك كالبيطار يطرح الدابة لكيها مثال فتموت، وكاخلاتن لصيب ميوت عند 

ختنه، والطبيب للمريض ميوت حتت يده، واحلاجم يستأجر لقلع الضرس، فال ضمان على واحد من هؤالء ال يف 
طأ يف الصنعة، فإن كان من أهل املعرفة ولكن أخطأ فخطؤه على ماله وال على عاقلته، حيث مل حيصل تقصري وال خ

  ، وإال كانت يف ماله، كما لو مل يكن٢إن بلغت اجلناية الثلث ١العاقلة
  ـــــــ

مجع عاقل، وهو دافع الدية، ومسيت الدية عقال وتسمية باملصدر، ألن احلبل كانت تعتقل بفناء ويل : العاقلة ١
إمنا نسيت عقال ألهنا تعتقل : وقيل. ل حىت أطلق العقل على الدية وإن مل تكن من اإلبلاملقتول، مث كثر اإلستعما

ألن العشرية كانت متنع القاتل بالسيف يف اجلاهلية، قم منعت عنه يف : لسان ويل املقتول، أو من العقل وهو املنع
قضاء النيب :  وجوب الدية على العاقلةواألصل يف. اإلسالم باملالواتفق الفقهاء على أن دية اخلطأ جتب على العاقلة

صلى اهللا عليه وسلم بدية املرأة اهلذلية ودية جنينها على عصبة القاتلةوعاقلة اإلنسان عصبته، وهم األقرباء من جهة 
األب كاألعمام وبينهم، واإلخوة وبينهم، وتقسم الدية على األقرب فاألقرب، فتقسم على اإلخوة وبينهم، 

، مث أعمام األب وبينهم، مث أعمام اجلد وبينهم، وذلك العاقلة هم العصبة وأن الرسول صلى اهللا واألعمام وبينهم
الذنب : اجلناية يف اللغة ٢"٢٢٣ - ٢٩/٢٢١"انظر املوسوعة الفقهية . عليه وسلم قضى بالدية على العصبة

ناية كل فعل حمظور يتضمن ضررا اجل: واجلرم، وهو يف األصل مصدر جىن، مث أريد به اسم املفعول، قال اجلرجاين
اسم لفعل حمرم حل مبال أو نفس؛ إال أن الفقهاء خصوا لفظ : اجلناية شرعاً: وقال احلصكفي. على النفس أو غريها

  .=اجلناية مبا حل بنفس وأطراف، والغصب والسرقة مبا حل مبال

أن ال تقوم بينة على ما ادعاه : م يف بدهنومنهامن أهل املعرفة وغر من نفسه فإن عليه الدية يف ماله والعقوبة من اإلما
أن ال : من تلف أو ضياع فال ضمان، وتسقط األجرة عن رب املصنوع حيث مل حيصل منه تفريط يف حفظهومنها

يكون الصانع أحضره لربه مصنوعا على الصفة املطلوبة ويتركه ربه اختيارا فيضيع، وإال فال ضمان حيث كان 
ة؛ ألنه صار كالوديعة، خبالف ما لو أحضره على غري الصفة أو دعاه ألخذه من غري إحضار إحضاره بعد دفع األجر

أو بقاء عنده حىت يقبض األجرة مث يدعي ضياعه بعد ذلك فإنه يضمنه، واحترزنا بقولنا من مصنوعهم لالحتراز عن 
ضياع ما ذكر، فيضمن غريه كظرف املصنوع، كقفة الطحني وجفري السيف يدفع مع السيف إلصالحه مث يدعي 

القمح والسيف دون القفة واجلفري ولو كان املصنوع حيتاج إليهما، ومل يبني املصنف ما الذي يضمنه الصانع، وبينه 
غريه بأنه يضمن قيمته غري مصنوع وتعترب يوم دفعه له، ولو كان الصانع شرط على ربه عدم ضمانه عند دعوى 

ن األجراء؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم أسقط عنهم الضمان، وأخرج إمامنا اعلم أن األصل عدم ضما". تنبيه"ضياعه
مالك رضي اهللا عنه منهم الصناع، وقال بضماهنم وعدم ائتماهنم باجتهاد منه رضي اهللا عنه، وسبقه إىل تضمينهم 



ة العامة؛ ألن اخللفاء رضي اهللا عنهم فقضوا بتضمينهم ومل ينكر عليهم أحد ذلك؛ ملا يف ذلك من مراعاة املصلح
غالب الناس يضطر إىل االستصناع، فلو علم الصناع أهنم يصدقون يف دعوى الضياع أو التلف أو رد املصنوع إىل 
ربه لتسارعوا إىل كل ما يدفع هلم ليصنعوه، فحكم هؤالء العظماء بالضمان لتلك املصلحة، ومن مراعاة املصلحة 

من جواز قتل الثلث من املسلمني إلصالح الثلثني، وحممله عندنا على العامة أيضا ما نقله العالمة خليل عن مالك 
  أن اجلميع مفسدون، وال حيصل انزجارهم ال حببسهم وال بضرهبم إال بقتل ثلثهم، هذا

  ـــــــ
وتذكر اجلناية عند الفقهاء ويراد هبا كل فعل حمرم حل مبال، كالغصب، والسرقة، واإلتالف، وتذكر ويراد هبا = 

جناية البهيمةواجلناية عليها كما أطلقها بعض الفقهاء على كل فعل ثبتت حرمته : ما حتدثه البهائم، وتسمىأيضاً 
خيتلف حكم اجلناية حبسبها فيكون قصاصاً، أو دية، أو أرشاً، أو حكومة عدل، أو ضماناً . بسبب اإلحرام أو احلرم

، الكفار أو احلرمان من املرياثوقسم الفقهاء على حسب األحوال، وقد يرتب على أرتكاب بعض أنواع اجلناية
  :اجلناية إىل أقسام ثالثة

اجلناية  -٣اجلناية على ما دون النفس، وهي اإلصابة اليت ال تزهق الروح -٢اجلناية على النفس وهي القتل -١
  ".٦٠، ١٦/٥٩"املوسوعة . على ما هو نفس من وجه دون وجه كاجلناية على اجلنني

يقل أحد جبواز قتل أهل الصالح إلصالح أحد من أهل الفساد، واتضح أن املراد جيوز قتل ثلث  حمل اجلواز إذ مل
املفسدين؛ إلصالح ثلثيهم حيث توقف اإلصالح على القتل، وإال ارتكب األخف، واهللا أعلموملا كان احلارس لنحو 

وال ضمان على صاحب : "قولهمحام وكرم مشبها للصانع يف داعية احلاجة إليه وكان هذا يوهم ضمانه رفعه ب
أن حارس احلمام ال ضمان عليه يف الثياب اليت تضيع من احلمام ولو أخذ على ذلك أجرة؛ ألنه : واملعىن" احلمام

وظاهره أنه يأخذ األجرة ولو ضاعت الثياب، وحمل عدم الضمان إذا مل حيصل منه تفريط، وإال . أجري واألجري أمني
أخذ شخص ثوبا فتركته لظين أنه املالك، ومثل : يشبهك فدفعت إليه الثياب، أو قالجاءين إنسان : ضمن بأن يقول

حارس احلمام غريه من حراس الكروم والدور وغريمها من حارس األندر؛ ألنه ال فرق بني احملروس طعاما أو غريه 
مام؛ ألن الغالب كونه مما يعاب عليه، وسواء كان احلارس أجنبيا أو كان هو صاحب احلمام، وإمنا عرب بصاحب احل

واعلم أن حمل عدم ضمان صاحب احلمام للثياب إن مل جيعلها رهبا رهنا حتل األجرة، وإال ضمنها ضمان . احلارس
الرهان، وحمل عدم ضمان احلارس أيضا أال يكون جعل حارسا التقاء شره؛ لكونه معروفا بالسرقة واخليانة، وإال 

وأمن عليه كما صرح بذلك أبو احلسن، ومما ال ضمان عليهم اخلفراء يف  ضمن ما يدعي ضياعه مما هو حتت يده،
احلارات واألسواق ولو كتب عليهم حجة بضمان ما يضيع؛ ألن ذلك من باب التزام ما ال يلزم، وهو ال يلزم، 

يد بكذا، هللا علي التصدق على ز: خبالف التزام أمر مندوب كالتزام التصدق بشيء على الفقراء بصيغة النذر كقوله
من التزم معروفا لزمه أي لزمه الوفاء به، وهذا كله حيث ال : فإنه يلزمه الوفاء به؛ لقول مالك رضي اهللا عنه

تفريط، وإال ضمنوا كسائر األمناءهذا قول من كالم جد األجهوري وبعضه بالتصريح، وأما نفس األجهوري فكان 
خليل من أن املصاحل العامة اآلن تضمن اخلفراء، ومل ينقله يف يقرر يف احملافل ما نقله العالمة التتائي يف شرح 

حارس احلمام وحنوه يف عدم ضمانه حارس األجري الذي حتت يد الصانع، وكذلك الدالل تعطى له ". تنبيه"شرحه
ه وأما اجلالس يف احلانوت وتوضع عند. الثياب يطوف هبا فتضيع منه أو مثنها بعد بيعها حيث كان مشهورا بالصالح
  .األمتعة للبيع فهذا كالصانع يضمن، وكذا غريه مما نصب نفسه ألمتعة الناس



كل من قيل بضمانه من صانع مطلقا أو حارس لتفريطه، إذا غرم قيمة ما ضمنه مث وجد بعد ذلك ". خامتة حسنة"
ال أن يوجد عنده، فإنه يكون له ال لصاحبه، ومثلها املدعى عليه سرقة شيء ويغرم قيمته مث يوجد فإنه يكون له إ

ومثل من ذكر املستعري يدعي ضمان ما استعار مما غاب عليه فإنه إذا غرم قيمته ووجده بعد ذلك فإنه ميلكه، ووجه 
ضمان " وال"ذلك يف اجلميع أنه يغرم قيمته وميلكه على تقدير وجوده، كالغاصب يغرم قيمة املغصوب فإنه ميلكه

الذي خيدم فيها فال مفهوم لصاحبها، واملراد ال ضمان عليه يف مجيع ما كان وال النويت " على صاحب السفينة"أيضا 
فيها من مال أو نفس إذا غرقت بفعل سائغ فعله فيها من عالج أو موج أو ريح، وأما إن غرقت بفعل غري سائغ 

قتل األنفس، وإال والدية يف ماله على املذهب، وقيل الدية على عاقلته، وهذا كله حيث مل يقصد . فإنه يضمن املال
أي لصاحب السفينة " وال كراء له: "قتل هبم، وملا كان كراء السفينة شبيها باجلعل يف استحقاق العوض قال

فإذا غرقت يف أثناء الطريق وغرق مجيع ما فيها من طعام وغريه فال كراء لرهبا، وهذا " إال على البالغ"مستحق 
ة جمرى اجلعل، فإذا مل حيصل الغرض املطلوب مل يستحق العوض، ووجهه أن اإلجارة يف السفن جاري. قول مالك

وقولنا غرق مجيع ما فيها احتراز عن غرق بعضه وسالمة البعض اآلخر، واستأجر عليه ربه، فإن لألول كراء ما بقي 
 وأما لو غرقت بعد. إىل حمل الغرق على حساب الكراء األول ال بنسبة الثاين وليس له كراء ما ذهب بالغرق

وصوهلا إىل احملل املخصوص فإن كان الغرق بعد متكن رب الشيء من إخراج ما فيها فإنه يلزمه مجيع الكراء وإال مل 
إذا اكترى شخص سفينة : أحدمها. وقع التوقف من بعض مشايخ مشاخينا يف أمرين: األول" تنبيهان"يلزمه بشيء

ن يلزمه مجيع الكراء؛ ألنه عقد الزم، كمن اكترى دابة حملل معني وخرج منها قبل الوصول إليه اختيارا واستظهر أ
حملل وترك ركوهبا قبل وصوله فإنه يلزمه مجيع الكراء، وأما لو خرج منها قبل الوصول قهرا بأن غرقت وانتقل 

لسفينة أخرى فإنه يلزمه من الكراء حصة ما ركب، ووقع التوقف أيضا إذا وحلت مثال وخرج منها مث ختلصت بعد 
ل يلزمه الرجوع هلا كمرض عبد مستأجر أو دابة يف مدة اإلجارة مث يصحان قبل انقضائها، فإنه يلزمه ذلك فه

الرجوع حيث كان يف احلضر، أو ال يلزم كمرضهما وعودمها يف زمن السفر، ويظهر أهنا كهما يف السفر؛ لوجود 
  .العلة وهي مشقة الصرب النتظار صحة العبد والدابة يف السفر

 يذكر املصنف وال خليل حكم ما لو خيف على املركب الغرق من كثرة ما فيها وتعذر الوصول إىل الرب، مل: الثاين
أنه جتب املبادرة إىل رمي ما ثقل وخفت قيمته، وعند تقارب القيمة يرمى األثقل ويبدأ : واحلكم كما قال يف الشامل

إذا : ن األجهوري ما يتعلق بذلك مع زيادة فقالبرمي األمتعة على رمي النفوس املعصومة، وقد نظم عالمة الزما
مركب قد خيف من محلها العطب فطرح ثقيل عوضه قل قد وجب كأثقل حممولني يف العوض عنهما مقاربة فافهم 

وقيت من الريب وإن يتساوى ثقل أمحال محلها بقرعة اطرح ما بقاه به العطب ووزع مطروح على ما هبا بقي لتجر 
انتسب، وهل ذا على عوض لباق أو أنه على قيمة الباقي خالف بال نصب، وهل مبحل الطرح أو فقط ال اللذ لقنية 

مبكان ما بدأت به سريا أو اللذ له ذهب أو انظر هلا لكن بأقرب موضع ملوضع طرح فهي مخس ملن حسب، وإن 
وأنثى وضد الكل سو وال  محلها من آدميني فاطرحن مبا طرحه تنجو به من أذى العطب وذا باقتراع والرقيق وكافرا

وجيبة وغريها، وهي املسماة : إحدامها اإلجارة على قسمني: مشتملة على مسألتني حيتاج هلما الطالب" خامتة"عجب
باملشاهرة ككل شهر بكذا، أو املساناة ككل سنة بكذا، وحقيقة الوجيبة املدة احملسودة كأستأجرها السنة الفالنية 

رها عقدا ومل يأت يف عقدها بلفظ كل سنة أو شهر، والوجيبة تلزم مبجرد العقد وال أو الشهر الفالين، أو أستأج
عقد اإلجارة : ثانيتهما. يتوقف لزومها على نقد األجرة، وغريها ال يلزم العقد إال بنقد الكراء فيلزم بقدر ما نقد

يكون املؤجر مستحقا لوقف وأكراه مدة الالزم ال ينفسخ مبوت أحد املتعاقدين وال مبوهتما قبل انقضاء املدة، إال أن 



ومثال ذلك أن يكون وقف على أوالد شخص . مستقبلة وميوت قبل انقضائها، فإن ملن استحق الوقف بعده فسخها
طبقة بعد طبقة، أو على زيد وبعده على عمرو، مث يؤجره أهل الطبقة األوىل أو زيد مدة مستقبلة مث ميوت املؤجر 

انتقل احلق له فسخ تلك اإلجارة، ومن ذلك املقرر يف رزقه يؤجرها مدة مستقبلة وميوت قبل قبل انقضائها، فإن ملن 
وأما إجارة الناظر لوقف مدة مستقبلة وميوت قبل انقضائها . انقضائها فإن ملن يقرره نائب السلطان بعده فسخها

ستحقينوملا فرغ من الكالم على ما فليس ملن تويف ناظرا بعده فسخ تلك اإلجارة إال أن يكون الناظر من مجلة امل
. أراده من بيع الذوات واملنافع، شرع يف الكالم على شيء من مسائل الشركة، وهي يف اللغة االختالط واالمتزاج

  ويف االصطالح تنقسم إىل شركة عامة

رث والغنيمة تقرر متمول بني مالكني فأكثر ملكا فقط، فتدخل شركة اإل: وخاصة، فالعامة عرفها ابن عرفة بقوله
والشركة يف بقرة أو غريها مما هو متخذ للقنية، وتدخل شركة التجر كما خيرج ما تقرر بني شخصني أو أكثر وليس 

مبتمول كثبوت النسب بني مجاعة وخرج مبلكا فقط تقرير مجاعة يف انتفاع بوقف، واخلاصة عرفها ابن عرفة أيضا 
صحة تصرفهما يف اجلميع، وإمنا كانت هذه أخص؛ ألهنا تزيد  بيع مالك كل بعضه ببعض كل اآلخر موجب: بقوله

على تقرر املتمول بني الشريكني جواز التصرف، فتخرج شركة اإلرث والغنيمة، وشركة يف حنو بقرة أو بيت القنية 
لتوقف التصرف بغري االنتفاع على إذن الشريك، وتدخل شركة األبدان واحلرث باعتبار العمل جلواز التصرف، 

وجب بالرفع صفة لبيع وصحة مفعول موجب، وضمري تصرفهما عائد على املالكني، وهي جائزة كتابا وسنة، وم
بناء على أن شرع ] ١٩: الكهف[} فَاْبَعثُوا أََحَدكُمْ بَِورِِقكُْم َهِذهِ إِلَى الَْمِدينَِة{: وإمجاعا، أما الكتاب فقوله تعاىل

أنا ثالث الشريكني ما مل : إن اهللا يقول: "ة فقوله صلى اهللا عليه وسلممن قبلنا شرع لنا حيث ال ناسخ، وأما السن
وانعقد اإلمجاع على جوازها، واملصنف إمنا تعرض لشركة  ١"خين أحدمها صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

والصيغةفشرط العاقدان، واملعقود عليه، وهو املال يف شركة التجر، والعمل يف شركة األبدان : التجروأركاهنا ثالثة
العاقد أهلية التوكيل والتوكل؛ ألن كل واحد وكيل، وموكل، فيشترط يف كل البلوغ والرشد، فال تصح شركة 

عبد غري مأذون، وال صيب وال سفيه، كما يؤخذ من كالم خليل وابن احلاجب لعدم صحة توكل احملجور عليه كما 
نا نشترط وجود شرط صحة التوكيل والتوكل معا يف قاله اللخمي وغريه، خالفا البن رشد القائل بالصحة؛ أل

الشركة، ولذلك أوردوا على كالمهما شركة العدو لعدوه، وشركة الذمي ملسلم لصحة شركتهما على املعتمد، مع 
عدم صحة توكل العدو على عدوه، والكافر على املسلم، لكن جوازها يف األول بال قيد، ويف الثاين بقيد حضور 

الكافر، وأما مع غيبته عنه وقت البيع والشراء فال جتوز ابتداء وتصح بعد الوقوع، وبعد ذلك إن املسلم لتصرف 
حصل للمسلم شك يف عمل الذمي بالربا استحب له التصدق بالربح، وإن شك يف عمله باخلمر استحب له 

  التصدق باجلميع، وإن علم السالمة من
  ـــــــ

ضعيف اجلامع "، وضعفه األلباين "٣٣٨٣"يف الشركة، حديث : باب أخرجه أبو داود، كتاب البيوع: ضعيف ١
"١٧٤٨."  

: ذلك فالوشرط املعقود عليه يف شركة األموال التساوي يف الصرف والقيمة إن وقعت بذهبني أو ورقينقال خليل
ات إن بذهبني أو ورقني اتفق صرفهما وهبما منهما وبعني وبعرض وبعرضني مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر ال ف

صحت، وأما يف شركة األبدان والعمل فالشرط التساوي أو التقارب يف العمل كما يأيت، وأما الصيغة فهي كل ما 



دل عليها عرفا من قول كاشتركنا، أو فعل كخلط املالني يف شركة األموال وتلزم بالقول على املعتمد، وأما 
عمل، وشركة إىل شركة أبدان، ويقال هلا شركة ال الضمان فيتوقف على خلط املالني ولو حكماونوعها الفقهاء

مفاوضة، وشركة عنان، وشركة جرب، وشركة ذمم، ويقال هلا شركة وجوه، وبدأ بشركة األبدان ومل أقف على 
اتفاق شخصني فأكثر متحدي الصنعة أو متقاربيها على العمل، : حدها ألحد، وميكن رمسها باملعىن املصدري بأهنا

أي جتوز جوازا مستويا بشروط أشار إىل " باألبدان وال بأس بالشركة: "وما حيصل يكون على حسب العمل فقال
ويف خليل جوازها، وإن مبكانني على ما . هكذا ذكر املصنف تبعا للمدونة" إذا عمال يف موضع واحد: "بعضها بقوله

حتاد، يف العتبية، ووفق األشياخ بني الكتابني حبمل املدونة على ما إذا مل يتحد النفاق يف املكانني، والعيبية على اال
بأن تكون صنعتهما متفقة كحدادين أو جنارين أو خياطني، ال إن " عمال واحدا: "ومن شروطها أيضا أن يعمال

اختلف اختالفا بعيدا كحداد وخياط فال جيوز الحتمال رواج صنعة أحدمها دون اآلخر فيأكل أحدمها استحقاق 
الدقيق واآلخر يعجن أو خيبز، أو أحدمها حيول  كما إذا كان أحدمها جيهز" متقاربا"يكون عملها " أو. "اآلخر

وجازت بالعمل إذا احتد أو تالزم وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون، وإن مبكانني، : واآلخر ينسجولفظ خليل
ومعىن التساوي يف العمل أن يأخذ كل واحد قدر عمله، فال جيوز أن يعمل أحدمها الثلث واآلخر الثلثني ويستويا يف 

ل، وليس املراد به أن يكون عمل كل مساويا لعمل اآلخر، وبقي من الشروط أيضا االشتراك يف اآللة إما احلاص
وأما لو خرج كل آلة أو كانت من عند أحدمها وآجر شريكه نصفها فقيل جتوز، وقيل ال .مبلك أو اكتراء من الغري

العمل الطب والصيد واحلفر يف املعادن وعمل جتوز ابتداء، وتصح بعد الوقوع على املعتمد من اخلالف، ويدخل يف 
  اآلجر، وتدخل فيه أيضا قراءة األطفال حيث كان كل حيفظ القرآن، ووقع اخلالف يف

شركة شخصني يعلم أحدمها من يقرأ يف النصف الفوقاين؛ لكونه ال حيفظ إال هو، واآلخر يعلم من يقرأ يف النصف 
: خ ابن ناجي بعدم اجلواز واستصوب هو، خبالف كالم شيخه قائالاآلخر؛ لكونه ال حيفظ سواه، فقال بعض شيو

وهو واضح مع وجود من يقرأ من األعلى ومن يقرأ من : وفيه نظر، والصواب عندي اجلوازقال بعض شيوخنا
اختلف يف شركة األبدان هل تقع الزمة مبجرد عقدها أو ال تلزم إال : األول" تنبيهان"األسفل حلصول التعاون

يف العمل على قولني، وكما تسمى شركة أبدان تسمى شركة عمل، ووجه تسميتها بذلك عدم توقفها  بالشروع
مل يذكر املصنف حكم ما لو انفرد أحدمها بالعمل مدة ملرض صاحبه أو : على املال غالبا فلم يبق إال عمل البدنالثاين

ففي مرض اليومني أو غيبتهما يقسم احلاصل وألغي مرض كيومني وغيبتهما ال إن كثر، : غيبته، وبينه خليل بقوله
من عمل أحدمها بينهما، وأما عند طول املرض أو الغيبة فال إلغاء، وحينئذ يرجع الذي عمل على من مرض أو غاب 

لو عاقد شخصا " مثال يوضح ذلك. "أكثر من يومني بنصف أجرة مثله فيما عمله، واألجرة املتحصلة تقسم بينهما
 بعشرة دراهم، وغاب أحدمها أو مرض زمنا طويال فخاطه اآلخر فإن العشرة تقسم بينهما، على خياطة ثوب مثال

ويقال ما أجرة مثله يف خياطة هذا الثوب؟ فإذا قيل أربعة دراهم مثال رجع الذي صنعه على شريكه بدرمهينوملا فرغ 
بأن يأيت كل واحد بذهبه " ألموالوجتوز الشركة با: "من الكالم على شركة األبدان شرع يف شركة األموال بقوله

بذهبني أو ورقني اتفق صرفهما أي وقت : أو فضته، ونقد أحدمها مساو لنقد اآلخر صرفا ووزنا وقيمةقال خليل
املعاقدة وال يضر االختالف بعد ذلك، فال جيوز مبختلف الصرف، وإذا وقعت فسخت، ولكل واحد رأس ماله بعينه 

ماله ال على فضل السكة، وكذا ال جتوز بترب، ومسكوك ولو تساويا وزنا إن كثر  يف سكته، والربح بقدر وزن رأس
: فضل السكة، وأما إن ساوهتا جودة الترب فقوالن، وكذا جتوز بذهب وورق من أحدمها واآلخر كذلكقال خليل

  وهبما منهما وبعني وبعرض وبعرضني مطلقا أي سواء كانا من جنس واحد أو



أحضر ال فات إن صحتوتلزم شركة األموال مبجرد القول، وال يكون ضمان التالف منهما  خمتلف وكل بالقيمة يوم
إال إذ خلطا املالني ولو حكما بأن بقيت صرة كل واحد على حدهتا ولكن جعل املالني يف حوز واحد، وإال كان 

حد ما أخرجه ضمان التالف من ربه، وال تصح بذهب من عند أحدمها وورق من عند اآلخر، ولو عجل كل وا
الجتماع الشركة والصرف، وهو ال جيوز، وكذا ال تصح إذا أخرج هذا طعاما واآلخر كذلك ولو اتفق الطعامان 

نوعا وصفة وقدرا ألدائه إىل بيع الطعام قبل قبضه؛ ألن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه، ومل حيصل 
ون كل واحد بائعا الطعام قبل قبضه، ولو حصل خلط قبض لبقاء يد كل على ما باع، فإذا باعه ألجنيب يك

فال جتوز إن دخال على " على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما"الطعامينوشرطها أن يدخال 
العمل عليهما بقدر ما شرطا من "يشترط أيضا أن يدخال على أن " و. "التساوي يف املال املخرج والتفاوت يف الربح

ولو مل تكن الشركة على املناصفة، فإذا دخال على أن أحدمها يأيت بربع املال ويعمل الربع وله " كل واحدالربح ل
مفهوم ما " و. "ربع الربح، واآلخر عليه ثالثة أرباع املال وثالثة أرباع العمل وله ثالثة أرباع الربح جازت الشركة

ال جيوز أن خيتلف رأس املال ويستويا يف "كل واحد أنه على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج : سبق من قوله
واحلاصل أنه يشترط أن يكون الربح واخلسر والعمل بقدر املالينوتفسد بشرط التفاوت يف العمل، كما " الربح

مثال ذلك لو . تفسد باشتراط التفاوت يف الربح، وإذ وقعت فاسدة بدخوهلما على التفاوت فلكل أجر عمله لآلخر
دمها عشرين مثال واآلخر عشرة وشرطا التساوي يف الربح والعمل، ومل يطلع على ذلك حىت عمال فإن أخرج أح

الربح يقسم على قدر املالني ويرجع صاحب العشرين على صاحب العشرة بفاضل الربح، وهو السدس، وينزعه 
وتفسد : س العملقال خليلمنه إن كان قبضه ليكمل له الثلثان، ويرجع صاحب العشرة بفاضل عمله، وهو أجر سد

بشرط التفاوت ولكل أجر عمله لآلخر، ومفهوم االشتراط أنه لو تربع أحدمها لشريكه بشيء من العمل أو الربح 
بعد متام العقد جلاز، كما جيوز له أن يسلفه أو يهبه شيئا بعد العقد، وأما اهلبة والتربع يف العقد فال جيوز؛ ألن الواقع 

وله التربع : أما السلف يف العقد فيجوز إال لكبصرية املشتري، هذا حمصل معىن قول خليلو. فيه كالواقع قبله
  .والسلف واهلبة بعد العقد

أمجل املصنف حيث مل يبني هل جيوز للشريك التصرف بغري إذن شريكه أو يتوقف على إذنه؟ ، : األول" تنبيهات"
التصرف يف العقد أو بعده كانت شركة مفاوضة جيوز وحمصله على ما قاله خليل أنه إن أطلق كل واحد لصاحبه 

لكل واحد التصرف باملصلحة من غري إذن شريكه، فيبيع ويشتري ويقبل ويويل، ويقبل العيب، وإن أىب شريكه، 
وإن مل يطلق له بأن سكت كل حني العقد أو حجر على صاحبه باللفظ كانت شركة عنان أي إذن، وهي جائزة 

مل يتعرض املصنف لشركة اجلرب ومل أر من حدها، : ز له التصرف يف هذه إال بإذن صاحبهالثاينأيضا، إال أنه ال جيو
وميكن رمسها بأهنا استحقاق شخص الدخول مع مشتر سلعة لنفسه من سوقها املعد هلا على وجه خمصوص، والوجه 

للقنية أو من غري سوقها، وأن  املخصوص كون الشراة للتجارة يف البلد ال إن اشتراها للسفر هبا ولو للتجارة أو
يكون مريد الدخول من جتار تلك السلعة، وأن يكون حاضرا لشرائها وساكتا مل يتكلم، وسواء كان من أهل ذلك 

السوق أم ال، فإذا وجدت تلك الشروط يف احلاضر قضي له بالدخول قهرا على املشتري، كما أن املشتري لو 
وأىب احلاضر لقضي عليه بالدخول مع املشتري، ومفهوم بقية القيود  طلب املشاركة من احلاضر خلسارة مثال

  مبسوط يف املطوالت
وال تصح : وترك املصنف أيضا الكالم على شركة الذمم ويقال هلا شركة الوجوه، وهي فاسدةقال ابن احلاجب

اء بال مال حاضر بل شركة الوجوه، وفسرها بعضهم ببيع الوجيه مال اخلامل حبصة من رحبه، وفسرها بعضهم بالشر



يف الذمة، ووجه فسادها ما فيها من اإلجارة اجملهولة والتدليس على الغري؛ ألن غالب الناس ال حيب البيع أو الشراء 
أطلق املصنف كغريه يف املتشاركني، فظاهره سواء كانا رجلني، أو : إال من األملياء أو من سلع غري اخلاماللثالث

وأما مشاركة الشابة لرجل . ون املرأة املشاركة للرجل متجالة أو شابة ال تباشر التصرفامرأتني أو خمتلفني بشرط ك
مع مباشرة البيع والشراء فذلك ال جيوز؛ ألن حمادثة الشابة للرجال ذريعة للفساد، وسواء كانا مسلمني أو كافرين 

مل : ال جيوز ابتداء كما قدمناهالرابعأو خمتلفني حيث كان التصرف حبضورمها أو من املسلم، وأما مع غيبة املسلم ف
يبني املصنف أيضا نفقة الشريك هل من املال أو غريه، واحلكم أن لكل من شريكي املفاوضة اإلنفاق واالكتساء من 

  :مال الشركة، وتلغى نفقتهم وكسوهتم بشرطني

با يف النفقة والكسوة، وال فرق أن يتساويا أو يتقار: التساوي يف املال، وإال أنفق كل واحد على قدر حصتهوالثاين
بني أن يكونا يف بلد أو بلدين خمتلفي السعر، ولو كان االختالف بينا كان وطنا هلما أو ال، كما تلغى نفقة وكسوة 

عياهلما إن تقاربا نفقة وعياال، وأما إن مل حيصل تقارب يف النفقة أو العيال بأن كان أحدمها يقنع باجلريش من الطعام 
ن الثياب واآلخر على الضد، أو ختالفا بكثرة العيال حسبا، كما لو انفرد أحدمها باإلنفاق أو العيال، هذا والغليظ م

الشريك أمني فيقبل قوله يف دعوى التلف أو اخلسر أو أخذ شيء يناسبه من مأكل : ملخص كالم خليالخلامس
إحداها، وهي : الشركة فيها لغات ثالث": فائدة"ومشرب، كما يقبل قوله يف دعوى املناصفة عند منازعة شريكه

الفصحى على وزن سدرة، ويليها على وزن منرة، والثالثة على وزن نبقة، فتكون بفتح الشني وكسر الراء، وإمنا 
أطلنا يف ذلك لداعي احلاجة مع إجحاف املؤلف يف االختصاروملا كان القراض مناسبا للشركة يف كون العاقد أمينا 

بإمجاع املسلمني، وهو بكسر القاف مشتق " والقراض جائز: "يكان يف الربح ذكره عقبها فقالفيهما وأيضا مها شر
من القرض، وهو القطع، مسي بذلك؛ ألن املالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح، وهذا 

تاب املضاربة بدل كتاب القراض امسه عند أهل احلجاز، وأهل العراق ال يقولون قراضا، وإمنا يقولون املضاربة، وك
َوآَخُرونَ َيضْرُِبونَ ِفي {: ، ومن قوله تعاىل]١٠١: النساء[} َوإِذَا ضََربُْتْم ِفي الْأَْرضِ{: أخذوا ذلك من قوله تعاىل

وذلك أن الرجل يف اجلاهلية كان يدفع إىل الرجل ماله على اخلروج به إىل الشام أو غريها ] ٢٠: املزمل[} الْأَْرضِ
يبتاع املبتاع على هذا الشرط، وال خالف يف جواز القراض بني املسلمني كما قدمنا، وكان يف اجلاهلية فأقره ف

الرسول عليه الصالة والسالم يف اإلسالم؛ ألن الضرورة دعت إليه حلاجة الناس إىل التصرف يف أمواهلم، وليس كل 
لعله ال جيد من يعمل فيه بأجرة فرخص فيه، وعرفه ابن أحد يقدر على التنمية بنفسه فاضطر فيه الستنابة غريه، و

متكني مال ملن يتجر به جبزء من رحبه ال بلفظ اإلجارة، فيدخل بعض الفاسد كالقراض بالدين وبالوديعة : عرفة بقوله
ه، من أعطى رجال ماال يعمل له على أن الربح للعامل وال ضمان على العامل ال بأس ب: وخيرج عنه قوهلا قال مالك

وعرب بتمكني دون عقد إشارة إىل أن عقده غري الزم، فلكل حله عن نفسه قبل شغل املال وبعده الزم لكل، وبعد 
  .تزود العامل للسفر الزم للعامل دون رب املال

واحلال أن العامل تزود لسفر ومل يظعن، وإال فلنضوضه، وجواز القراض . ولكل فسخه قبل عمله كربه: قال خليل
اإلجارة اجملهولة املدة والكمية، ومن السلف مبنفعة، ووجه االستثناء من احلرمة الرفق بالعباد كما مستثىن من 

: مروأركانه العاقدان، ومها كالوكيل واملوكل واملال والصيغة واجلزء اجملعول للعاملوأشار إىل شرط املال بقوله
ترج كالكاملة ولو مع وجود النقد اخلالص، وأما ولو كانت مغشوشة حيث تعومل هبا، وإن مل " بالدنانري والدراهم"

والنقار بكسر " بنقار الذهب والفضة"أي القراض " فيه"أي تسوهل " وقد أرخص"غري املتعامل به فهو كالعرض 



النون القطع اخلالصة من الذهب والفضة، ومثلها الترب واحللي، فإن حكم اجلميع واحد يف اجلواز إن تعومل هبا يف 
وأما إن مل يتعامل هبا أو وجد املسكوك فال جيوز على املعتمد، خالفا ملا يومهه . ومل يكن فيها مسكوكبلد العمل، 

. ظاهر املصنف، واملراد ال جيوز ابتداء، وأما بعد الوقوع فإنه ميضي بالعمل عند ابن القاسم، وعند أصبغ مطلقا
احلاصل أن غري املضروب من ترب ونقار وحلي، ال وليس املراد بعدم اجلواز أنه يفسخ العقد به ولو حصل العمل، و

التعامل به يف بلد العمل، وعدم وجود املسكوك، وإن وقع شيء من ذلك رأس : جيوز جعله رأس مال إال بشرطني
وقد أرخص فيه بنقار : فهم من قوله": تنبيه"مال مع فقد الشرطني أو أحدمها مضى بالعمل وقيل مبجرد متام العقد

وز بالفلوس اجلدد؛ ألهنا ليست من النقود، وظاهر كالم أهل املذهب ولو تعومل هبا حيث تعومل إخل أنه ال جي
باملسكوك، وأما لو انفردت بالتعامل هبا جلاز جعلها رأس مال قراضثم صرح مبفهوم الدنانري والدراهم، وما معهما 

ل الفلوس اجلدد حيث مل تنفرد بالتعامل هبا، واملراد هبا ما قابل العني، فتدخ" بالعروض"القراض " وال جيوز: "بقوله
ويدخل احلديد والرصاص والودع ولو انفردت بالتعامل، كما ال جيوز بسائر املقومات واملثليات؛ ألن الرخصة 

الشارع مل جيوزه بالترب وال باجلدد وال بنقار الذهب : يقتصر فيها على ما ورد، والوارد بالنقد املضروب، وال يقال
املذكورات أعيان وأمثان ورءوس أموال، واجلدد عند انفراد التعامل هبا قد : ألنا نقول. ماذا رخص فيها؟والفضة فل

" إن نزل"أي عامل القراض املفهوم من السياق " ويكون: "قيل إهنا من النقود، مث بني احلكم لو وقع بالعرض فقال
يف تولية بيعها حيث مل يطلع عليه إال بعد بيعها،  أي العروض فيستحق أجرة مثله" أجريا يف بيعها"العقد بالعروض 

  فقوله أجريا أي كأجري؛ ألنه مل يستأجر، وأما إن مل يطلع عليه إال بعد البيع للعرض

أي إذا اجتر بالثمن، وحاصل املعىن أنه إن وقع " وعلى قراض مثله من الثمن: "والشراء بثمنه أمتعة فأشار إليه بقوله
يكون فاسدا جيب فسخه، فإن مل نطلع عليه حىت باع العامل العرض فإنه جيب فسخه وله عقد القراض بعرض فإنه 

أجرة مثله يف تولية البيع، وأما لو مل نطلع عليه حىت اجتر بثمن العروض فإنه يستحق يف تولية بيع العرض أجرة مثله، 
رأس املال هو الثمن الذي يباع به  وله قراض مثله يف االجتار بالثمن فيجمع بني األمرين، هذا إذا دخال على أن

خذ هذا العرض اجعله رأس مال أو قيمته اآلن أو يوم املفاصلة فإنه يكون كأجري يف بيعها : العرض، فإن قال له
ويعطى أجرة مثله يف االجتار بالثمن، والفرق بني قراض املثل وأجرة املثل أن قراض املثل يف الربح، فإن مل حيصل ربح 

رة املثل يف الذمة فتلزم رب املال ولو مل حيصل ربح، وليس من ذلك ما لو دفع رجل عدل كتان مثال ال شيء له وأج
امض به إىل البلد الفالين فادفعه لفالن يبيعه ويقبض مثنه لنفسه، فإذا قبض مثنه فخذه منه واعمل به : آلخر وقال له

أن يكون رأس املال نقدا مضروبا، وما أحلق قراضا بيين وبينك، فإن هذه جائزة بال خالفوملخص شروط القراض 
به، وأن يكون مسلما وقت العقد من يده، فال يصح بدين وال رهن وال وديعة، وأن يكون اجلزء جمهول الكمية 

معلوم النسبة كربع أو مخس الربح، وأن يكون من ربح املال ال من غريه، وأن يكون مجيع العمل على العامل وال 
متكني مال ملن يتجر به جبزء من رحبه فال وجه لتنظري : صوصة كما يفهم من قول ابن عرفةيتقيد عقده بصيغة خم
" إذا سافر: "بشروط بينها بقوله" كسوته وطعامه"يف حال القراض " للعامل"جيب " و"بعض الشيوخ يف ذلك

لده، وليس له قبل السفر للتجارة وتنمية مال القراض مدة سفره وإقامته بالبلد اليت يتجر فيه إىل أن يرجع إىل ب
إنفاق، ولو شغله التزود للسفر عن الوجوه اليت كان يتمعش منها خالفا للخمي، ويشترط يف إنفاقه يف حمل إقامته 

وأنفق إن سافر ومل ينب بزوجة، فإن بىن هبا أو دعي للدخول هبا فليس له اإلنفاق : للتجر عدم البناء بزوجةقال خليل
للتجر لالحتراز عما لو سافر مبال القراض لقصد حج أو غزو أو لقربة أو لبلد زوجته  منه، وقيدنا السفر بكونه

املبين هبا، فإنه ال ينفق من مال القراض ال يف ذهابه وال يف إيابه إال يف السفر لبلد الزوجة، فإمنا تسقط نفقته يف مدة 



والفرق أن سفر احلج أو القربة الرجوع . فاقالذهاب واإلقامة، ال يف مدة رجوعه لبلد ليس له هبا أهل فإن له اإلن
فيه هللا تعاىل كالذهاب فال ينفق خبالف رجوعه من بلد الزوجة، وقيد خليل البناء بالزوجة بكونه يف بلد التجارة 

  لالحتراز

فر عما لو سافر للتجارة، ومعه زوجته فإن له اإلنفاق على نفسه ذهابا، وإيابا ويف مدة اإلقامة للتجارة؛ ألن الس
واملراد به الكثري الذي " املال الذي له بال"أي من " يف"ومن شروط اإلنفاق أيضا أن يكون . للتجارة يف تلك احلالة

حيتمل اإلنفاق، فال إنفاق له من املال اليسري، ومن الشروط أن ينفق باملعروف، فال جيوز السرف يف النفقة أو 
وكما لو أنفق من مال نفسه على أن يرجع يف . ى مال القراضالكسوة، فإن أسرف كان عليه كاإلنفاق الزائد عل

مال القراض مث ضاع مال القراض فإنه ال رجوع له على رب املال، ويلحق باإلنفاق اجلائز أجرة حنو احلجام واملزين 
ويرجع  وصاحب احلمام ومجيع ما حيتاج إليه التاجر عرفا، ال على وجه املداواة فال جيوز له دفعه من مال القراض،

. عليه مبا دفعه فيه، وأما اختاذه خادما ففيه تفصيل بني كون العامل أهال لإلخدام فله اختاذه يف السفر بشروط النفقة
واملراد اختاذ اخلادم باألجرة ال بشراء رقيق، فال جيوز ولو كثر املال، وملا كان يتوهم كون الكسوة كالنفقة يف جواز 

" وإمنا يكتسى يف السفر البعيد: "ولو كان قصريا قال كاملستدرك على ما سبقفعلها من مال القراض يف السفر 
واكتسى إن : الذي ختلق فيه الثياب، ومن الزم ذلك طول زمانه، فليس له شراء كسوة يف السفر القصريقال خليل
ج أو غزو أو قربة بعد، وال بد من مراعاة الشروط السابقة يف اإلنفاق يف السفر وكونه للتجر فقط، ال ألهل وال حل

واحتمال املال وكونه باملعروفوملا كان عقد القراض بعد شغل املال بالعمل الزما ولو طلب أحدمها نضوضه إلجياب 
أو يتراضيا على " الربح حىت ينض رأس املال"أي رب املال والعامل " وال يقتسمان: "لذلك بل الكالم للحاكم قال

وإن استنضه فاحلاكم ينظر يف ذلك من تعجيل أو تأخري فما كان : يلقسمة، فإن طلب أحدمها نضوضه قال خل
صوابا فعله، وجتوز قسمة العروض إذا تراضوا عليها وتكون بيعا، وإمنا مل جتز قسمته قبل نضوضه إال برضامها؛ ألنه 

املال  إذا قسم قد هتلك السلع أو تتحول أسواقها فينقص رأس املال فيحصل الضرر لرب املال بعدم جرب رأس
مل يبني املصنف حكم ما لو نض املال ومت عمل القراض، هل جيوز للعامل بعد ذلك حتريكه : األوىل". تتمات"بالربح

وفيه تفصيل بني أن يكون ببلد رب املال فليس له حتريكه إال بإذن رب . بغري إذن رب املال أو يتوقف على إذنه؟
مل يبني املصنف أيضا حكم ما لو : ال يتوقف على إذن رب املااللثانيةاملال، وبني أن يكون يف بلد آخر فله حتريكه، و

  واحلكم أنه يفسخ قبل. وقع القراض فاسدا؟

العمل وال شيء للعامل، وإذا مل يطلع على فساده إال بعد العمل فيفوت فسخه حيث كان العامل يستحق قراض 
أو كان اجلزء اجملعول للعامل مبهما وال عادة  مثله من رحبه وذلك فيما إذا كان الفساد لكون رأس املال عرضا

للعامل بشيء، وأما لو كان الواجب له عند الفساد أجرة املثل يف ذمة رب املال، ولو مل حيصل ربح بأن كان رب 
واحلاصل أن . املال اشترط على العامل أن ال يستقل بالعمل أو اشترط عليه مراجعته فإنه يفسخ ولو بعد العمل

عند االطالع عليه قبل العمل مطلقا، وأما بعد العمل ففيه تفصيل بني كون الواجب فيه قراض املثل  الفاسد يفسخ
والفرق بني أجرة املثل وقراض املثل أن أجرة املثل يف ذمة رب املال ولو مل . فال يفسخ وميضي أو أجرة املثل فيفسخ

صل ربح، وإمنا مل يفسخ يف األول بعد العمل لئال حيصل الربح، خبالف قراض املثل ال يستحق العامل شيئا إال إن ح
العامل يف القراض أمني، فالقول قوله يف تلف املال أو ضياعه أو خسره إال أن : يضع عمله باطال خبالف الثانيالثالثة

نة تشهد تكذبه التجار، ويقبل قوله أيضا يف رده لربه إال أن يكون قبضه ببينة مقصودة للتوثق فال يقبل يف رده إال ببي



إذا حصل يف رأس مال القراض خسر وحصل فيه بعد ذلك ربح فإنه جيب جرب اخلسر بالربح، ولو : على ردهالرابعة
شرط العامل على رب املال خالف ذلك ما دام املال حتت يد العامل ال إن قبضه ربه بعد اخلسر ورده للعامل بعد 

ل قبل نضوض املال فلوارثه األمني إمتام العمل، ولو كان أقل إذا مات العام: ذلك فإنه يصري قراضا مستأنفااخلامسة
أمانة من مورثه ويستحق اجلزء، وإن مل يكن أمينا فله اإلتيان بأمني كمورثه فيها، وإال سلم املال لربه هدرا، وظاهر 

. يف هذه كالم أهل املذهب أنه ال شيء لوارث العامل حينئذ، ولو اختذ رب املال من يتمم العمل فليس كاجلعل
ولعل الفرق أن الشارع ملا مكن الوارث من اإلتيان بأمني ومل يأت به عد معرضا عن حقه، خبالف العامل يف اجلعل مل 
ميكنه الشارع من اإلتيان بغريه فهو مغلوب فجعل له بنسبة الثاين، واستحسن شيوخنا هذا الفرقوملا فرغ من الكالم 

: األول. ، وهي مستثناة من أصول أربعة ممنوعة" واملساقاة جائزة: "لهعلى مسائل القراض شرع يف املساقاة بقو
  اإلجارة باجملهول،

  املخابرة، وهي كراء األرض مبا خيرج منها،: الثاين
  بيع الثمرة قبل بدو صالحها بل قبل وجودها،: الثالث

نه معظم عملها ولفظها مفاعلة الغرر؛ ألن العامل ال يدري أتسلم الثمرة أم ال، وهي مشتقة من السقي؛ أل: الرابع
على حد سافر وعافاه اهللا، أو باعتبار العقد فيكون من التعبري باملتعلق بالفتح وهو املساقاة عن املتعلق بالكسر، وهو 

عقد على عمل مؤنة البنات بقدر ال من غري غلته : العقد، وهو ال يكون إال بني اثنني، وحقيقتها كما قال ابن عرفة
أو إجارة أو جعل، فيدخل قوهلا ال بأس باملساقاة على أن كل مثرة للعامل، ومساقاة البقل، وقوله ال ال بلفظ بيع 

بلفظ بيع أو إجارة أو جعل يدخل فيه عقدها بلفظ عاملتك مع أهنا ليست مساقاة عند ابن القاسم فيكون التعريف 
عنده بغري لفظ ساقيت كعاملتك، وارتضى التعريف على طريق سحنون فإهنا تنعقد : واجلواب أن يقال. غري مانع

وهي املذهب، وإمنا قال ال من غري غلته ليشمل ما لو كان العقد على كل الثمرة أو : طريقه مجع من الشيوخ قائال
بعضها، وخيرج ما لو كان جبزء من غري الثمرة، فال تصح خلروجها عن املساقاة كوقوعها بدراهم أو عرضوأركاهنا 

ليه، وهو الشجر، واجلزء املشروط للعامل والعمل والصيغة والعاقد وشرطه كشرط عاقد اإلجازة، املعقود ع: أربعة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامل أهل خيرب : "واستدل مالك رضي اهللا عنه على جوازها مبا يف الصحيح

عهم يوم فتح خيرب، ساقاهم يف ووقع عقد النيب صلى اهللا عليه وسلم م ١"على شطر ما خيرج منها من مثر أو زرع
أقركم : "النخل على أن هلم نصف الثمرة بعملهم والنصف يؤدونه له صلى اهللا عليه وسلم أو ألصحابه، فقال هلم

إن : "فكان يبعث عبد اهللا بن رواحة فيخرص بينه وبينهم مث يقول هلم ٢"ما أقركم اهللا على أن الثمرة بيننا وبينكم
فكان ذلك من فعله " . املسلمني، وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم، وكانوا يأخذونه شئتم فلكم وتضمنون نصيب

صلى اهللا عليه وسلم خمصصا ملا هنى عنه؛ ألن النهي عموم، ومساقاته ليهود خيرب يف النخيل خصوص، فدل ذلك 
وصلة جائزة . رحياءعلى اجلواز، وعمل هبا أبو بكر يف خالفته وصدرا من خالفة عمر، مث أجالهم عمر إىل تيماء وأ

إمنا تصح مساقاة شجر، وإن بعال ذي مثر مل : مجع أصل، وهو كل ما جتتىن مثرته ويبقى أصلهقال خليل" يف األصول"
  خيل بيعه ومل خيلف إال تبعا،

  ـــــــ
 ٢"١٥٥١"املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع، حديث : أخرجه مسلم، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١

، وذكره اهليثمي يف اجملمع "١/٩٤"، والشافعي يف مسنده "٧٢٢٨"، حديث "٤/١٢٢"البيهقي يف الكربى  أخرجه
  .، وقال رواه البزار وفيه صاحل بن أيب األحضر وهو ضعيف وقد وثق"٦٤٤٠"خمتصراً 



بدو صالحها، وأشار إىل أن شرط مساقاة األشجار بلوغها حد اإلمثار، ولو مت الثمر بالفعل، ومن الشروط أن ال ي
ومن الشروط أن ال خيلف األصل أو مثره إال أن يكون ما مل يبلغ حد اإلمثار، أو ما بدا صالحه، أو ما خيلف تبعا، 

: قال خليل" ما تراضيا عليه من األجزاء"كل " على"وإال جاز، والتبعية أن يكون التابع الثلث فأقلوتصح املساقاة 
شار إىل أن اجلزء ال حد له، بل لو جعل للعامل كل الثمرة صحت كما تصح بكل جزء قل أو كثر شاع وعلم، فأ

تقدمت اإلشارة إليه، ويشترط يف اجلزء الشيوع، وأن يكون معلوما كربع أو نصف أو مجيع الثمرة، فال تصح بثمر 
ى أصناف من خنالت بعينها وال جبزء مبهم إال أن تكون العادة معروفة عند الناس حبد، وإذا كان احلائط مشتمال عل

الثمار فيشترط أن يكون يف مجيعها متفقا، ويشترط علم احلائط إما بالرؤية أو بالوصف، فتدخل مساقاة احلائط 
يف األصول عدم جوازها يف غريه : مقتضى قوله". تنبيه"الغائب إن وصف حيث كان يصل إليه قبل كمال طيبه

. عجز رب الزرع عن القيام به: أحدها. كن بشروطوليس كذلك، بل تصح يف الزرع كالقصب والبصل واملقاثي ل
ووقع اخلالف بني . أن ال يبدو صالحه: رابعها. أال يربز من األرض: ثالثها. أن خياف عليه املوت بترك السعي: ثانيها

العلماء يف حنو القطن والورد مما جتىن مثرته ويبقى يف األرض أصله، فبعضهم أحلق هذه بالشجر، وبعضهم أحلقها 
الذي حيتاج إليه احلائط أو ما أحلق " العمل"جيب أن يكون " و"لزرع، فتجوز مساقاهتا بالشروط املطلوبة يف الزرعبا

بفتح القاف، وهو العامل " على املساقى"به من سقي وآبار وتنقية مناقع الشجر واحلصاد والدراس، وما أشبهه كله 
وعمل العامل مجيع ما يفتقر : ء وسائر ما حيتاج إليهقال خليلكما عليه إقامة األدوات من الدالء واملساحي واألجرا

إليه عرفا كآبار وتنقية ودواب وأجراء، لذا ال يلزم تفصيل ذلك وقت العقد، وأما إن مل يكن عرف فال بد من 
جا خار" عمال غري عمل املساقاة"أي العامل " عليه"رب احلائط " يشترط"جيوز أن " وال. "النص على ما حيتاج إليه

. عن احلائط كاشتراطه عليه حصد زرع له أو بيع سلعة أو بناء حائط يف داره، أو حنو ذلك مما ليس له تعلق باحلائط
وظاهر كالم املصنف سواء كان له بال أم ال بدليل استثناء ما ال بال له مما له تعلق باحلائط وإبقاء ما ليس له تعلق 

  مما له كحفر بئر أو إنشاء" عمل شيء ينشئه يف احلائط"رط عليه جيوز أيضا أن يشت" وال"باحلائط على عمومه

غرس؛ ألن املساقاة رخصة مستثناة من أصول ممنوعة، ومل يثبت جواز اشتراط شيء من ذلك يف زمنه صلى اهللا عليه 
س واستثىن أهل املذهب العمل القليل الذي تسمح به النفو. وسلم، ومفهوم يف احلائط قد سبق قبل هذه القولة

، " سد احلظرية"حنو " من: "فيجوز اشتراطه على العامل وبينه بقوله" ال بال له"قل مما " إال ما: "وأشار إليه بقوله
وهي الزرب املوضوع على احلائط ملنع من يتسور على احلائط، ويروى بالسني املهملة وبالشني املعجمة، فاملعىن على 

على الثاين إصالح احلظرية باألحبل وحنوها مما ميسك احلظرية، وهي األول سد الفرجة الكائنة يف ذات احلظرية، و
: كالصهريج وأشار بقوله" وهي جمتمع املاء"بالضاد " إصالح الضفرية"من " و. "بالظاء املشالة من احلظر وهو املنع

جيوز اشتراطه إىل اشتراط يساره ما جيوز اشتراطه على العاملقال خليل عاطفا على ما " من غري أن ينشئ بناءها"
وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدمها، وإصالح جدار، وكنس عني، وسد حظرية، وإصالح ضفرية، : على العامل

وأما اشتراط إنشاء تلك املذكورات على العامل فال جتوز؛ ألهنا من ذوات البال؛ . أو غري ذلك مما مل تعظم مؤنته
كذلك يفسد عقد املساقاة باشتراطه على العامل، وملخص ما ذكر أن ألهنا تبقى بعد القضاء مدة املساقاة، وما كان 

متعلق بإصالح الثمرة وغري متعلق، فغري املتعلق ال جيوز اشتراط شيء منه على العامل، ولو قل، : العمل على ضربني
: صنف هنا بقولهوعمل العامل مجيع ما يفتقر إليه عرفا كآبار وتنقية وإليه أشار امل: واملتعلق على العاملقال خليل

مبقتضى عقد املساقاة ويقال له التلقيح والتأبري وهو تعليق طلع الذكر على األنثى، وكذا ما " والتذكري على العامل"
مبتدأ، وما بعده مرفوع لعطفه عليه وخربه جائز اآليت، واملراد " وإصالح مسقط املاء. "يلحق به أيضا على املذهب



الدلو وحنوه من آالت املاء، ومسقط مل يسمع فيه الكسر كمسجد، وهذا مما  أي" من الغرب. "به موضع سقوطه
وتنقية مناقع . "شذ؛ ألن قياس اسم املكان مما مضارعه بالضم أو الفتح فتح عينه حنو مدخل ومكتب، ومذهب

ملراد كنس معطوف على إصالح، وكذا ما بعده، واملناقع مجع منقع بفتح القاف موضع يستنقع فيه املاء، وا" الشجر
بأن خيرج " العني"أي كنس " وتنقية. "أماكن املاء الكائن يف أصول الشجر بأن حيفر حول الشجرة ليجري فيه املاء

املذكور من كل ما له تعلق بإصالح الثمر، كإصالح الدلو " وشبه ذلك"كل ما سقط يف الساقية من ورق وسعف
رب إصالح الواقع مبتدأ، وأفرده لتناوله باملذكور أو باعتبار كل خ" جائز"وجذ الثمر ورم حنو قفة وهتيئة قناة املاء 

  واحد من

إن يف كالم املصنف تناقضا حيث : يف تأويل مصدر فاعل جائز، وال يقال" أن يشترط على العامل"املذكورات، و 
هنا غري واجبة جعل أن هذه املذكورات على العامل باألصالة، مث ذكر أنه ال جيوز اشتراطها عليه، وهذا يقتضي أ

هي واجبة على العامل مبقتضى عقد : عليه وأهنا على رب احلائط وجتب على العامل باألصالة بالشروط؛ ألنا نقول
والعمل كله على املساقى بفتح القاف، ونص هنا على أنه جيوز أن يشترط عليه ما : املساقاة كما علم من قوله أوال

يفسد عقدها باالشتراط، فيكون نص على ما قد يتوهم منعه؛ ألن بعض هو واجب عليه مبقتضى عقد املساقاة وال 
أشياء تكون واجبة مبقتضى العقد، واشتراطها يف صلبه يفسده كما يف مسائل يصح نقد العوض فيها تطوعا وتفسد، 

 يف كالم املصنف جواز اشتراط ما يوجبه احلكم؛ ألن هذه األشياء كلها على العامل: ولذا قال بعض الشراح
وعمل العامل مجيع ما يفتقر إليه عرفا، مث قال : مبقتضى العقد، وهذا املسلك وقع يف كالم خليل أيضا؛ ألنه قال

وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدمها، وإصالح جرار وكنس عني وسد حظرية : بالعطف على ما جيوز اشتراطه
يف "كان " على إخراج ما"املدخول فيها " ساقاةوجتوز امل: "إىل آخر ما ذكرمث شرع فيما ال جيوز اشتراطه بقوله

والرقيق واألجراء واآللة، فإن وقع اشتراط ذلك يف صلب عقدها فسدت، كما يفسد باشتراط " احلائط من الدواب
وال نقص من يف احلائط وال جتديد وال زيادة : زيادة عمل عليه غري عمل احلائطقال خليل بالعطف على ما ال جيوز

حصل شيء من ذلك فسد عقدها، وإن حصل عمل وجب له مساقاة مثله، وأما التربع بتلك  ألحدمها، فإن
تقدم أن من شروط املساقاة أن تقع قبل بدو صالح التمر إخل وترك التعرض لغايتها، ". تنبيه"املذكورات فال بأس به

ذاذ، وإن مل يقيد بوقت معلوم، ويشترط باقيها، وأقله اجل: مع أنه يشترط أيضا أن حتدد بأجل معلومقال ابن احلاجب
فالعقد صحيح وحيمل انتهاؤها على اجلذاذ، وإن كان يتكرر يف العام فيحمل انتهاؤها على اجلذاذ األول إن متيزت 

وأما لو وقع عقد املساقاة على ما يطرح بطونا وال يتميز . ومحلت على أول إن مل يشترط ثان: البطونقال خليل
  .ساقاته إال تبعا لغريه مما ينضبط جذاذهبعضها عن بعض فال جيوز م

أي من الدواب والعبيد اليت وقع العقد، وهي يف " وما مات منها: "مث شرع يف بيان ما يلزم رب املال خلفه بقوله
، ومثل املوت املرض واإلباق، فاملوت وصف طردي أي غري معترب املفهوم، ووجوب " فعلى ربه خلفه"احلائط 

ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب : ولو بغري شرط، ففي املوطإ قال مالك اخللف على رب احلائط
كما جيب على رب احلائط خلف ما مات من الدواب ". تنبيه"املال أن خيلفه أي، وإن مل يشترط العامل ذلك عليه

ديد البئر، وهي املسماة والعبيد جيب عليه أيضا أجرة ما كان فيه، وأما ما كان فيه من أحبل ودالء، ومساحي وصوا
بالزرانيق إذا بليت أو سرقت فال يلزم رب احلائط، وإمنا يلزم العامل على أصح القولني؛ ألنه إمنا دخل على انتفاعه 

هبا حىت هتلك أعياهنا، فال ينايف أن جتديدها على العامل فليست كالدواب والعبيد، والفرق بني الدواب والعبيد، 



ن األحبل، وما معها من الدواب والعبيد مدة حياهتا جمهولة، فلو مل يتعلق عملها بذمة رب وبني ما يلزم العامل م
احلائط لفسدت املساقاة للغرر، وأما األحبل وحنوها فزمن االنتفاع هبا معلوم يف العادة، فوجب بقاؤها على مقتضى 

سواء كانت " على العامل"م واجبة وكسوهت" األجراء"نفقة " الدواب، و"الرقيق وعلف " ونفقة"األصل يف التعيني
ويلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب احلائط : لرب احلائط بأن كانت موجودة يف احلائط أو كانت للعاملقال يف املدونة

ورقيقه كانوا له أو لرب احلائط، وأما ما ترتب يف ذمة رب احلائط قيل عقد املساقاة فإن عليه ال على العامل، وإمنا 
نفقة ما ذكر، ولو كان ملكا لرب احلائط؛ ألن عليه العمل ومجيع املؤن املتعلقة به اليت تنقطع  وجب على العامل

بانقطاع الثمن؛ ألن العوض يقع على ذلك، وظاهر كالم املصنف كخليل أن العامل يلزمه نفقة األجراء، سواء كان 
ه خالفا ملن قيد الوجوب بغري الكراء وجيبة أو مشاهرة، وهو كذلك عند ابن الباجي، ولعل املصنف اعتمد

" و: "الوجيبةمث شرع يتكلم على البياض، وهو ما خال من الزرع والشجر هل يدخل يف عقد املساقاة أم ال بقوله
الذي اشترطا إدخاله يف عقد " البياض اليسري"بفتح الزاي والراء املكسورة املخففة " زريعة"أي العامل " عليه"جيب 

  .أن يكون اجلزء اجملعول للعامل فيه موقفا جلزء احلائط: املساقاة بشروط ثالثة

ألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يعهد أنه دفع ألهل خيرب شيئا حني عاملهم على "أن يكون البذر على العامل : والثاين
بعد أن يكون كراء البياض منفردا ثلث قيمة التمرة فأقل، كما إذا كان مائة وقيمة الثمرة : الثالث"سقي حوائطها

إسقاط ما أنفق عليها مائتان، والعمل كله على العامل، هذا ملخص قول خليل مشبها يف اجلواز، وكبياض خنل أو 
زرع إن وافق اجلزء وبذره العامل وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة، فإن فقد شرط فسد عقد املساقاة، ويرد العامل 

يف البياض، وملا كان يتوهم عدم جواز إلغائه للعامل ملا يلزم عليه إن عمل إىل مساقاة مثله يف احلائط، وإىل أجرة مثله 
إن سكتا عنه " للعامل"البياض اليسري " ذلك"أي يترك " وال بأس أن يلغى: "من أخذه أكثر مما شرط له دفعه بقوله

إلغائه من السالمة  أي أحل له من اشترط إدخاله يف املساقاة ملا يف" أحله"أي إلغاؤه " وهو"أو اشترطه العامل لنفسه 
وألنه عليه الصالة والسالم إمنا ساقى أهل خيرب على النخل خاصة، وترك هلم "من كراء األرض مبا خيرج منها، 

هذا كله إذا كان : وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطهقال شراحه: فاستحب مالك هذاقال خليل" بياض النخل
حبيث يكون كراؤه منفردا فوق ثلث قيمة " وإن كان البياض كثريا: "ولهالبياض يسريا، وأما الكثري فأشار إليه بق

قدر الثلث من اجلميع "أي البياض ال بقيده السابق " مساقاة النخل إال أن يكون"عقد " مل جيز أن يدخل يف"الثمرة 
رم على رب احلائط أن حىت يصري تابعا فيجوز إدخاله يف املساقاة، وجيوز اشتراطه للعامل كما جيوز إلغاؤه، وحي" فأقل

واحلاصل أن البياض اليسري جيوز إدخاله يف املساقاة بالشروط املتقدمة، وخيتص به . يشترطه لنفسه مع سقي العامل
العامل إن سكتا عنه أو اشترطه، ويفسد عقد املساقاة باشتراط ربه له إن كان يناله سقي العامل، كما يفسد عقد 

مل يبني املصنف حكم ما لو : األول". تتمات"راطه للعامل أو إلغائه له بل يبقى لربهاملساقاة بإدخال الكثري أو اشت
مثاله لو شرط عليه السقي . وإن قصر عامل عما شرط حط من اجلزء بنسبته: قصر العامل وأشار إليه خليل بقوله

ن نزل املطر حبيث استغىن وأما لو مل يقصر بأ. أو احلرث ثالث مرات فحرث أو سقى مرتني فإنه حيط من اجلزء ثلثه
احلائط عن السقي فال حيط شيء ويأخذ اجلزء مجيعه، خبالف اإلجارة بالدراهم والدنانري على سقيات فيحصل الغيث 

  .ويستمر على احلائط حىت استغىن فإن األجرة تسقط؛ ألن اإلجارة مبنية على املشاحة

ة منه، وحيمل على ضد األمانة فيضمن األول موجب فعل الثاين جيوز لعامل املساقاة مساقاة غريه ولو أقل أمان: الثانية
إن حصل منه موجب الضمان، خبالف ورثة العامل فإهنم حممولون على األمانة، خبالف ورثة عامل القراض فإهنم 



ة إن وقعت املساقا: حممولون على عدم األمانة؛ ألن املال مما يغاب عليه، خبالف الشجر ميكن عدها وضبطهاالثالثة
فاسدة وجب فسخها قبل العمل مطلقا، وإن مل نطلع على فسادها إال بعد الشروع يف العمل فيفسخ أيضا يف باقي 

املدة إن كان الواجب أجرة املثل، وذلك فيما إذا كان الفساد بسبب زيادة عني أو عرض ألحدمها على اآلخر، وأما 
مل، وذلك فيما إذا كان فسادها حلصول غرر أو حنوه لو كان الواجب فيها مساقاة املثل فتمضي بالشروع يف الع

من كل ما يفسد وال خيرجها عن املساقاة، كمساقاة حائط حل بيعه ما مل حيل بيعه أو حائط بلغ، أو أن اإلمثار مع ما 
زارعة مل يبلغه، وال تبعية يف الصورتينوملا فرغ من الكالم على ما ذكره من مسائل املساقاة، شرع يف الكالم على امل

: لقرهبا منها؛ ألن األصل يف كل منهما املنع، وإمنا اجتزنا بالشروط رفقا باألمة، وحقيقة املزارعة كما قال ابن عرفة
والشركة يف الزرع : "عقد على عالج الزرع، وما حيتاج إليه، واملراد بعالجه عمله ومبا حيتاج إليه باآللة فقال

ما من مسلم يغرس : "سلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالويف الزرع ثواب جسيم، فقد خرج م" جائزة
ولعل الضمري يف كانت لألكلة  ١" غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة

 بضم اهلمزة املفهومة من الفعل، وصدقة بالنصب خرب كانت، وهي هنا مبعىن صارت؛ ألنه أحد معانيها، وهذا على
رواية كانت بالتاء، وأما على رواية كان له صدقة فتكون صدقة مرفوعة على أهنا اسم كان وعقدها ال يلزم إال 

لكل فسخ املزارعة إن مل يبذر، وإمنا كان عقدها منحال كشركة التجر؛ ألنه قد قيل مبنعها مطلقا : بالبذرقال خليل
إن مل يبذر، كما أن ظاهره لزومها : اهر قول خليلفإن حصل بذر لزمت، وظاهره ولو يف بعض األرض كما هو ظ

بالبذور، ولو مل ينضم للبذر حرث، وأما احلرث بدون البذر فال مينع الفسخوشرط عاقدها أن يكون فيه أهلية 
  االشتراك يف التجارة بأن يكون من أهل التوكيل والتوكل،

  ـــــــ
ما من مسلم : "بلفظ" ١٥٥٣"الزرع، حديث فضل الغرس و: أخرجه مسلم، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١

  " .يغرس أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة

فال تصح بني صبيني وال سفيهني، وال بني صيب ورشيدوشرط صحتها سالمة األرض من كرائها مبا مينع كراؤها به، 
وصحت : العود ومجيع األطعمة ولو مل خترج منهاقال خليلوهو مجيع ما تنبته، خال اخلشب واحلشيش والصندل و

إذا كانت : "إن سلما من كراء األرض مبمنوع وقابلها عمل بقر أو وعمل يد ال شيء من البذر كما يفهم من قوله
أي عمل البقر، وهو " كانت األرض ألحدمها والعمل"على املناصفة فيهما سواء " الزريعة منها مجيعا والزرع بينهما

، وهذه ال شك يف جوازها، وقولنا على املناصفة فيهما لالحتراز عما لو تفاضال " على اآلخر"حلرث املقابل لألرض ا
يف الزريعة بأن أخرج أحدمها ثلثها واآلخر ثلثيها فإنه ينظر، فإن كان صاحب األرض هو الذي أخرج الثلثني 

ثلثا مما أخرجه صاحب األرض، والعمل يقابل  فاملزارعة صحيحة؛ ألن الثلث الذي أخرجه صاحب العمل يقابل
األرض والثلث الثانيوإن كان الذي أخرج الثلثني هو صاحب العمل فينظر إن كان الربح بينهما أثالثا على قدر ما 
أخرج كل واحد من الزريعة، فاجلواز؛ ألهنما تساويا يف الزريعة والعمل مقابل لألرض، وإن كان الزرع بينهما على 

فاملنع؛ ألن الثلث يقابل الثلث، والثلث اآلخر مع العمل مقابالن لألرض وذلك حرام لوقوع جزء من  املناصفة
البذر يف مقابلة جزء من األرض، وال بد أن يكون املخرج منهما من البذر متفق النوع، فال جيوز أن خيرج أحدمها 

حنون، فإن اختلف بذرمها مل تكن مزارعة قمحا واآلخر شعريا أو فوال؛ ألن املساواة يف نوع البذر شرط عند س
: ومذهب ابن القاسم عدم اشتراط التساوي يف نوع البذروقوله. ولكل ما خرج من بذره ويتراجعان يف األكرية

والعمل على اآلخر أي بشرط مساواته ألجرة األرض يف القيمة أو مقاربته هلا، كأن تكون قيمة األرض تسعة عشر 



كسه، وأما لو تباعدت فال جواز إال أن يأخذ كل واحد من الزرع قدر ما أخرج، وقيمة العمل عشرون أو ع
مثال ذلك لو كانت أجرة األرض مائة، والبقر والعمل مخسني ودخال على أن لرب األرض الثلثني ولرب . فاجلواز

سني والبقر البقر وعمل اليد الثلث جاز، وإن دخال على النصف فسد عقدها ألنه سلفوإن كانت أجرة األرض مخ
املراد بالتساوي أن يكون الربح : وقابلها مساو، قال شراحه: وعمل اليد ودخال على التفاوت فسدتقال خليل

مساويا للمخرج، فال جيوز الدخول على أن يأخذ أحدمها أكثر مما أخرج، وليس املراد باملساواة املناصفة، وهذه 
  واملسألة حباهلا الزريعة" و العمل بينهماأ: "والثانية أشار هلا بقوله. أول الصور اجلائزة

من الغري " اكتريا األرض"احلال أهنما قد " و"منهما، والزرع بينهما، والعمل بينهما، ومل يأخذ أحدمها أكثر ما أخرج 
إما مبلك أو منفعتها وهذه مسألة ثالثة، وفرض املسألة أن الزريعة منهما " بينهما"أي األرض مشتركة " أو كانت"

أما إن كان البذر من عند أحدمها : "مل منهما، واحلكم يف املسائل الثالث اجلوازوأشار إىل الصور املمنوعة بقولهوالع
أي على صاحب األرض، وسيأيت أن هذه الشركة ال جتوز وهي " العمل عليه"جعل " ومن عند اآلخر األرض، و

البذر يف مواجهة األرض، ويصح عود ضمري  ووجه عدم جوازها وقوع بعض. املعروفة عند فالحي مصر باملشاطرة
عليه ملخرج البذر، فيكون أحدمها أخرج البذر والعمل، ومن عند اآلخر األرض فقط، وهي فاسدة أيضا؛ ألن البذر 

مع العمل مقابالن لألرض، فلم تسلم من كراء األرض مبمنوع، فهي صورة ثانية من الصور املمنوعةوثالثها أشار 
احلال أن " و"واملسألة حباهلا البذر من عند أحدمها، ومن عند اآلخر األرض " عليهما"كان العمل  "أو: "إليها بقوله

االشتراك، وهذا جواب أما ملا فيها من " مل جيز"يف الصور الثالث على ما ذكرنا يف مرجع الضمري " الربح بينهما"
من كراء األرض مبا خيرج منها، واملصنف  معىن الشرط، وعلة عدم اجلواز يف املسائل الثالث عدم سالمة الشركة

حذف مل جيز مما تقدم لداللة املتأخر عليه، وبقي من صور اجلواز صورة كان األوىل تقدميها مع صور اجلواز املتقدمة 
من الغري أو كانت " ولو كانا اكتريا األرض: "لتصري مسائل اجلواز جمتمعة وصور املنع جمتمعة، وأشار إليها بقوله

البذر من عند "دخال على أن " و. "هلما أو ألحدمها وأكرى شريكه نصفها بدراهم أو غريها مما جيوز كراؤها مملوكة
املذكور مع بذر وعمل " تقاربت قيمة ذلك"تساوت أو " إذا"العقد " اآلخر العمل جاز ذلك"الشريك " واحد وعلى

شر وقيمة اآلخر عشرة، ويشترط أيضا أن يكون على املشهور، مثال التقارب أن تكون قيمة البذر أو العمل أحد ع
وأما لو دخال على التفاوت بأن جعل لواحد الثلث ولآلخر الثلثان، فإن كان اجملعول له . الربح بينهما على املناصفة

الثلثان صاحب العمل جاز ذلك أيضا، وأما إن كان صاحب البذر فقوالن باجلواز وعدمه، وليست هذه الصورة 
" تنبيهان"ر اجلائزة املتقدمة؛ ألن الزريعة يف هذه من أحدمها، خبالف الصور املتقدمة البذر من عندمهامكررة مع الصو

تلخص مما تقدم أن شرط صحة الشركة يف الزرع السالمة من كراء األرض مبمنوع وأن يتساويا يف اخلارج : األول
  واملخرج، وليس املراد بالتساوي املناصفة، وجيوز أن يتربع

لصاحبه بعد العقد الالزم بشيء من العمل أو غريه، وذكر العالمة خليل شرطا آخر، وهو خلط البذر إن  أحدمها
كان من عندمها، ويكفي خلطه، ولو حكما بأن خيرج كل واحد البذر من عنده ومل خيلطاه حىت يصال إىل الفدان، 

ل يف ناحية فال تصح ولكل ما نبته حبه، وبذر كل واحد بذره حبيث ال يتميز عن بذر صاحبه، فإن متيز بأن بذر ك
والذي مشى عليه خليل من اشتراط اخللط أحد قويل سحنون، وقوله اآلخر موافق لقول مالك وابن القاسم بعدم 

اشتراط اخللط ال حسا وال حكما، هكذا يفهم من كالم أيب احلسن يف شرح املدونة وعليه ابن عرفة، وتقدم أن من 
رين يف النوعية، ومذهب ابن القاسم عدم اعتبار هذا الشرط، ومن الشروط أن يقع شروط سحنون اتفاق البذ



مل يذكر املصنف حكم ما لو وقعت فاسدة، : عقدها بلفظ الشركة ال إن وقعت بلفظ اإلجارة أو اإلطالقالثاين
دت وتكافآ عمال وإن فس: وحمصله أهنا تفسخ قبل الفوات بالعمل، وأما بعد فواهتا بالعمل فأشار له خليل بقوله

فبينهما وترادا غريه أي غري العمل، كما لو كانت األرض من أحدمها والبذر من اآلخر فريجع صاحب البذر على 
صاحب األرض مبثل نصف بذره، ويرجع صاحب األرض على صاحب البذر بأجرة نصف أرضه، وال خفاء يف 

العمل وقوعه من كل منهما وإن مل يتساويا يف قدره،  فساد هذه الصورة ملقابلة األرض البذر، واملراد بالتكافؤ يف
وإمنا يكون الزرع بينهما إذا انضم لعمل يد كل منهما غريه من أرض أو بذر أو عمل بقر وبعض ذلكوأما لو وقع 
العمل من أحد الشريكني فقط فالزرع كله له؛ ألنه نشأ عن عمله، وعلى اآلخر أجرة األرض، فشرط اختصاص 

ل بالزرع أن يكون له مع عمله إما بذر أو أرض، أو تكون األرض والبذر منهما والعمل من واحد، وال املنفرد بالعم
بد أيضا أن ينضم إىل عمل يده آلة من بقر أو حمراث، وإال فليس له إال أجرة مثله وهي مسألة اخلماسثم شرع يف 

يف كراء "األجر " ينقد"الدخول على أن  جيوز" وال: "الكالم على ما إذا اكترى شخص قطعة أرض قبل ريها بقوله
بالفعل كأرض املطر وأرض العني القليلة املاء؛ ألن املنقود يتردد بني السلفية " قبل أن تروى"الري " أرض غري مأمونة

وأما النقد تطوعا فال ميتنع على ظاهر املدونة، وهو يدل على جواز العقد من غري نزاع، ومفهوم غري . والثمنية
أن املأمونة كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة االخنفاض، وكأرض املطر يف بالد املشرق جيوز عقد  املأمونة

وأما اليت رويت . الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط، كما جيوز عند كرائها، ولو طالت املدة كالثالثني سنة
  بالفعل أو حتقق ريها ومتكن املكتري من زرعها فيجب نقد

املراد حتقق ريها، وإن مل ترو بالفعل ومتكن من : وجيب يف مأمونة النيل إذا رويتقال شراحه: فيهاقال خليلالكراء 
زرعها؛ ألن الكراء إمنا يلزم بالتمكن، وحمل وجوب نقد الكراء يف الفرض املذكور حيث مل يشترطا تأجيل الكراء، 

األرض املغمورة باملاء ويندر انكشافها، : األرض، إحدامها بقي لنا مسألتان متعلقتان بكراء". تنبيه"وإال عمل بالشرط
: وثانيتهما. وحكم هذه أنه جيوز اكتراؤها على تقدير انكشاف املاء عنها، ولكن ال جيوز النقد فيها ولو تطوعا

ى املغمورة اليت ال ميكن انكشاف املاء عنها عادة ال جيوز عقد كرائها حىت تنكشف بالفعلثم شرع يف الكالم عل
اجلوائح مجع جائحة، وهي مأخوذة من اجلوح، وهو االستئصال واهلالك، وهي كل ما ال يستطاع دفعه كسماوي 

اجلائحة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من مثر : وجيش، وعرفها ابن عرفة مبا هو قريب من هذا حيث قال
ل أتلف وأطلق يف القدر ليتناول الكثري والقليل؛ من معجوز من لبيان اجلنس وقدرا مفعو: أو نبات بعد بيعه، فقوله

ألن كالمه شامل للثمار وغريها، وإن كان يشترط فيه الثلث يف الثمار خبالف أنواع النبات والبقول فتوضع مطلقا 
أن تكون الثمرة من بيع وإن عريته ال إن كانت من مهر وال من هبة وال صدقة، وأن تكون : ولوضعها شروط أربعة

قد بقيت على رءوس الشجر؛ لينتهي طيبها فإن تناهت، ومضى ما تقع فيه عادة فال توضع، وأن تكون الثمرة 
الثمرة اشتريت مفردة عن أصلها أو اشتراها قبل أصلها مث اشترى أصلها قبلها أو اشترامها معا، وأن يكون الذاهب 

كانت مثرة خنل أو غريه، ووقع الشراء بعد  سواء" ومن ابتاع مثرة يف رءوس الشجر: "فقال. الثلث فأكثر يف الثمار
، " بربد"ما ذكر من الثمرة " فأجيح. "بدو الصالح وقبل تناهي طيبها، أو بيعت قبل بدو صالحها على شرط اجلذ

مجع جرادة تقع على الذكر واألنثى " جراد"أجيح بأكل " أو. "وهو احلجر النازل مع املطر، وهو حمرك الراء
، وهو الندا الساقط من " جليد"أجيح بسبب حلول " و. "ألنه جيرد األرض بأكل ما عليها كالبقرة، مسي جرادا؛

أي غري ما ذكر من ريح أو دود أو طري أو غرق أو مسوم أو غبار أو غري " أو غريه. "السماء فيجمد على األرض



سارق خالف حمله وهل هي ما ال يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو : ذلك من كل ما ال يستطاع دفعهقال خليل
  ما مل يعلم

واألظهر يف عدمه غري مرجو يسره عن قرب أنه : السارق، وإال فال، ويتبعه املشتري ولو معدما، وقال ابن عرفة
أي ثلث مكيل الثمرة " فإن أجيح قدر الثلث: "وأشار إىل شرط الوضع يف الثمرة بقوله. جائحة، وهو ظاهر املدونة

الذي اشتريت به الثمرة ولو كان الثلث ملفقا " من الثمن"اجملاح " ذلك"ا خيص م" فأكثر وضع عن املشتري قدر"
من كصيحاين وبرين، وقيدنا بتلك املكيلة لإلشارة إىل أن املعترب املكيلة ال القيمة، فإذا كان اجملاح أقل من ثلث 

ويلزم . ن أو مجيعهاملكيلة فإنه ال يوضع عن املشتري شيء من الثمن ولو ساوت قيمة ذلك األقل نصف الثم
. املشتري التمسك بالباقي، وإن قل، خبالف االستحقاق فإنه قد خيري املشتري معه وقد حيرم عليه التمسك بالباقي

مفهوم قدر " و. "والفرق أن اجلوائح لتكررها يعد املشتري كالداخل على ذلك ولندور االستحقاق مل يدخل عليه
أي مصيبته منه ويلزمه مجيع الثمن؛ ألنه جموز لذهاب ما نقص عن الثلث " عما نقص عن الثلث فمن املبتا"الثلث أن 

وتوضع جائحة الثمار كاملوز : بأكل طري أو سقوط بعض الثمرة بريح أو غريه كما هو معلوم بالعادةقال خليل
ت؛ لينتهي واملقاثي، وإن بيعت على اجلذ، ومن عرية ال مهر إن بلغت ثلث املكيلة، ولو من كصيحاين وبرين وبقي

أن النيب صلى اهللا : "والدليل على وضع اجلوائح ما يف الصحيح. طيبها، وأفردت أو أحلق أصلها ال عكسه أو معه
لو بعت من أخيك مترا فأصابته : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وفيه أيضا ١"عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح

: وروي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال ٢" مال أخيك بغري حقجائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا مث تأخذ 
" تنبيهان"فما يف هذه الرواية مقيد إلطالق اليت قبلها ٣" إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضعية"

: ما ذكره املصنف من التحديد بالثلث يف غري ما ذهب بسبب العطش، وإال وضعت مطلقاقال خليل: األول
مثل ذهاب ثلث : بسبب العطش، وإن قلت؛ ألن السقي ملا كان على البائع أشبه ما فيه حق توفيةالثاين وتوضع

ــــــ   املكيلة ذهاب ثلث القيمة فيما إذا تعينت والعني قائمـة
أخرجه مسلم، كتاب املساقاة،  ٢"١٥٥٤"وضع اجلوائح، حديث : أخرجه مسلم، كتاب املساقاة، باب: صحيح ١

  .مل أقف عليه ٣"١٥٥٤"وائح، حديث وضع اجل: باب

وتعيينها كذلك فإن التشبيه يف مطلق الذهاب ال بقيد املكيلة، فإن أذهب التعييب ثلث القيمة وضع عن : قال خليل
وال جائحة يف : "املشتري ثلث الثمنوملا كان شرط الوضع كما قدمنا أن تكون الثمرة بقيت لينتهي طيبها قال

ريمها من أنواع احلبوب؛ ألن ما ذكره ال حيل بيعه إال بعد يبسه واستحصاده، فتأخريه كالقمح والفول وغ" الزرع
وتناهى طيبه " وال فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار. "حمض تفريط مع املشتري فال يوضع عنه شيء من الثمن

بس احلب؛ ألن تأخري ما وإن تناهت الثمرة فال جائحة كالقصب احللو ويا: وفات أوان قطعه على املعتادقال خليل
ذكر بعد زمان قطعه على العادة حمض تفريط، فيجب على املشتري مجيع الثمن، ولو أذهبت اجلائحة مجيعه، وأما لو 
أصابته اجلائحة يف الزمان الذي تقطع فيه على العادة حلطت عنه؛ ألن تأخريها على هذا الوجه مبنزلة تأخريها لتناهي 

إن وقع بعد : صنف إشارة إىل جواز بيع احلبوب يف األندر لكن على تفصيل حمصلهيف كالم امل". تنبيه"طيبها
صريورهتا صربة فال خالف عند أهل املذهب يف اجلواز وقع البيع على الكيل أو اجلزاف بشروطه، وأما إن وقع 

تذريته فاملشهور  البيع قبل ذلك فإن كان بعد نقشه وقبل درسه ففيه خالف واملشهور املنع، وأما بعد درسه وقبل
وال خالف : وجاز بيع حنطة يف سنبل وتنب، وإن بكيل وقت جزافا ال منفوشا، وقال العالمة هبرام: اجلوازقال خليل



عندنا يف جواز بيع الزرع قائما لكن بشروط اجلزاف، وجيوز املبتغى منه من حب وغريه كالربسيم فراجعه إن 
ونقصت " جائحة البقول، وإن قلت"عن املشتري " وتوضع: "لثمار قالشئتوملا كان شرط التحديد بالثلث خمتصا با

وتوضع من العطش، وإن قلت كالبقول تشبيه يف الوضع، : عن الثلث إال أن يكون اجملاح شيئا قليال جداقال خليل
وإن قلت ولو من غري العطش، واملراد بالبقول ما ال تطول مدته يف األرض كاخلس واجلزر والسلق والكزبرة 

واهلندبا والزعفران والرحيان والقرظ وورق التوت والبصل، وإمنا كانت توضع منها، وإن نقصت عن الثلث لعسر 
. قياسا على الثمرة وهذا خالف املعتمد" وقيل ال يوضع إال قدر الثلث. "معرفة ثلثها؛ ألهنا تقطع شيئا فشيئا

  .دمه املصنف وحكى هذا بصيغة التمريضواملعتمد ما تقدم من وضعها مطلقا ولذا اقتصر عليه خليل، وق

يف كالم املصنف إشارة إىل جواز بيع مغيب األصل كاجلزر والبصل والفجل؛ ألهنا من البقول، وهو كذلك، ". تنبيه"
لكن يشترط يف حال بيعها أن يقلع منها شيء ويراه املشتري كما هو ظاهر كالم ابن رشد وغريه؛ ألنه ال يكفي 

كر الناصر اللقاين أنه يكفي يف جواز بيع مغيب األصل رؤية ظاهره، أي؛ ألنه برؤية ورقه رؤية ظاهرها، ولكن ذ
مما هو " . خامتة عزيزة الوجود. "يستدل على ما يف األرض من كرب وصغر على ما هو معروف ألرباب اخلربة بذلك

ود احلرير فيموت منزل منزلة اجلائحة عدم حصول املقصود، من ذلك لو اشترى شخص ورق توت ليطعمه لد
الدود، ومن ذلك أيضا لو اكترى محاما أو فندقا يف بلد فخلي البلد ولو يوجد من يتحمم أو يسكن، ومن ذلك 

أيضا من اشترى مثرة ليبيعها يف بلد فخرب البلد، أو اشترى علفا ليبيعه لقافلة تأيت من طريق معروفة فعدلت عنه، 
أن املشتري له الفسخ عن نفسه ويسقط عنه الثمن أو الكراءوملا فرغ من  ووجه تنزل ما ذكر منزلة اجلائحة باعتبار

الكالم على إطعام اجلائحة شرع يف الكالم على حكم شراء العرايا مجع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته أعروه 
ها هو أو عياله يف هبة مثرة تيبس لشخص يأكل: إذا طلبت معروفه، فعرية فعيلة مبعىن مفعولة وحقيقتها كما قال بعض

أو غريها مما تيبس مثرته " مثر خنالت"أي وهب " ومن أعرى: "عام أو أكثر، وال فرق بني مثر النخل وغريه فقال
بالفعل إذا تركت، وال يكفي يبس نوعها وذلك كثمر خنل غري مصر وجوز ولوز، كذلك ال مثر ما ذكر يف أرض 

وأما . أي املعري" من جنانه"املراد لشخص ولو امرأة " لرجل"تيبس  مصر وال يف موز وال رمان وال تفاح؛ ألهنا ال
لو أعرى رجال مثر خنل آخر لكانت عريته باطلة؛ ألن تربع اإلنسان مبلك غريه باطل، وإن أجاز الغري كان ابتداء 

ول من جنانه عن عطية منه، وهذا خبالف بيع ملك الغري فإنه ميضي بإجازته؛ ألن البيع يف مقابلة عوض، وال حيترز بق
أي جيوز ملعريها " فال بأس أن يشتريها"عرية مجيع مثر احلائط فإنه يصح، ومن شرطية، وأعرى فعل الشرط وجوابه 

ورخص ملعر وقائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط : قال خليل" مترا"بكسر اخلاء أي بكيلها " خبرصها"شراؤها 
خصة مستثناة من أصول ممنوعة ربا الفضل؛ ألنه يشتريها بنوعها اشتراء مثرة تيبس كلوز ال كموز، وتلك الر

وخرصها من غري كيل، والشك يف التماثل كتحقق التفاضل وربا النساء؛ ألهنا تباع خبرصها إىل أجل؛ ألن الوفاء 
األخري واملزابنة، وهي بيع اجملهول باملعلوم من نوعه والرجوع يف اهلبة، وإن كان املشهور يف هذا . عند اجلذاذ

  الكراهة، ومعىن رخص أبيح؛ ألن الرخصة هنا جائزة، والدليل على جوازها ما يف املوطإ والصحيحني

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرخص يف بيع العرايا خبرصها من : "وغريمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : "حديث سهلشك من الراوي، و ١"الثمر مبا دون مخسة أوسق أو يف مخسة أوسق

إال أنه أرخص يف العرية أن تباع خبرصها مترا يأكلها أهلها رطبا، وأشار إىل شروط  ٢"وسلم عن بيع التمر بالتمر
أي بدا صالحها فال جيوز شراؤها قبله، وإمنا نص على ذلك، وإن مل خيتص بالعرية لئال " إذا أزهت: "اجلواز بقوله



اشتراطه لكون شرائها رخصة حىت قال الباجي بعدم اشتراطه، وفسرنا الزهو ببدو الصالح لإلشارة إىل  يتوهم عدم
ومن الشروط أن يكون الشراء خبرصها . أن الثمرة غري خمتصة بالبلح املختص بالزهو الذي هو االمحرار أو االصفرار

ة أوسق أو أقل، فيعطى املعرى بالفتح مكيلة إذا جفت تصري مخس: أي بكيلها بأن يقول اخلارص أي احلازر العارف
ذلك القدر عند اجلذاذ، وإذا جذت فوجدت أقل أو أكثر فإن املعري بالكسر يرجع على املعرى بالفتح يف األول، 

ومن الشروط أن يكون خرصها من . ويرجع املعرى بالفتح على املعري بالكسر يف الثاين، وقيل إنه حكم مضى
الصيحاين عن الربين وال اجليد بالرديء، وأوىل يف املنع بيعها بعرض أو درهم، ومن الشروط نوعها، فال جيوز أخذ 

بالذال املعجمة أي قطع " عند اجلذاذ"اخلرص " ذلك"أي املعري بالكسر للمعرى بالفتح " يعطيه"أن يتفقا على أن 
إن : "ر، وإىل هذا اإلشارة بقولهومن الشروط أن يكون املشترى مخسة أوسق فأقل، وإن كانت العرية أكث. الثمرة

شراء أكثر من مخسة أوسق إال بالعني "للمعري بالكسر " وال جيوز: "ولذلك قال" كان فيها مخسة أوسق فأقل
ومخسة أوسق فأقل، فلو أراد أن يشتري من األكثر مخسة أوسق خبرصها والزائد : الواو مبعىن أوقال خليل" والعرض

ال جيوز أخذ زائد عليه معه بعني على األصح، والضمري يف عليه، ومعه : جيوزقال خليليشتريه بعني أو عرض فإنه ال 
للقدر املرخص يف شرائه، وأما شراء مجيع الثمرة الزائدة على مخسة أوسق بعني أو عرض فيجوز كما قال املصنف، 

  ومفهوم كالم خليل، وهذا كله يف العرية الواحدة، وأما لو أعراه عرايا يف
  ـــــــ

بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة، حديث : أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: صحيح ١
، ومالك يف املوطأ "١٥٤١"، ومسلم، كتاب البيوع، باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا، حديث "٢١٩٠"
، "٣٣٦٣"العرايا، حديث  يف بيع: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: صحيح ٢"١٢٨٥"، حديث "٢/٦٢٠"

  ".٤٥٤٢النسائي "، وصححه األلباين "١٦١٣٦"، حديث "٢/٤"وامحد 

حوائط يف أوقات متعددة وألفاظ متعددة جلاز له أن يشتري من كل حائط مخسة أوسق ال إن كانت العرايا يف عقد 
املعرى بالفتح واحتاده على  واحد، فكعرية واحدة ال يشتري منها إال مخسة أوسق، وال فرق يف هذا كله بني تعدد

  ظاهر كالم خليل واقتصر عليه املواق
ورخص ملعر وقائم مقامه، وإن : وإمنا استوفاها خليل بقوله. اعلم أن املصنف مل يستوف شروط العرية". تنبيه"

على  باشتراء الثمرة فقط اشتراء مثرة تيبس إن لفظ بالعرية وبدا صالحها وكان خبرصها ونوعها، وأن ال يدخال
شرط تعجيلها بل دخال على الوفاء عند اجلذاذ أو سكتا ولو عجل اخلرص بعد ذلك، خبالف لو شرطا التعجيل فال 

جيوز شراؤها، ولو جذها رطبا رد املثل إن وجد، وإال فالقيمة، وأن يكون املشترى مخسة أوسق فأقل، وأن يكون 
عري بالكسر، أو للمعروف رفقا باملعرى بالفتح بكفايته االشتراء إما لدفع الضرر بدخول املعرى بالفتح حائط امل

وأما لغري ذلك فال يرخص يف شرائها، كما ال يرخص لغري املعري بالكسر ملا علمت من استثنائها . احلراسة واملؤنة
وملا فرغ من الكالم على عقود املعامالت، وما يتعلق هبا، شرع يف الكالم . من أصول ممنوعة بالشروط املذكورة

  .على بعض أنواع القرب فقال

  باب يف الكالم على أحكام الوصايا



:  
الوصل ألهنا مشتقة من صيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، كأن املوصي ملا أوصى بالشيء : مجع وصية وهي لغة

عقد  هي يف عرف الفقهاء ال الفراض: وصل ما بعد املوت مبا قبله يف نفوذ التصرفوأما يف االصطالح فقال ابن عرفة
يوجب حقا يف ثلث عاقده يلزم مبوته أو نيابة عنه بعده، فما يوجب حقا يف رأس ماله مما عقده يف صحته ال يسمى 

أو نيابة عطفا : وصية كما خرج ما يلزم بدون املوت كالتزام من ال حجر عليه بشيء من ماله لشخص وزاد قوله
ة عند الفراض فهي عقد يوجب حقا يف ثلث عاقده فقط، على حقا ليدخل اإليصاء بالنيابة عن امليت، وأما الوصي

فالوصية عند الفقهاء أعم من الوصية عند الفراض، ألن الوصية عند الفراض قاصرة على اإليصاء مبا فيه حق، وأما 
والنوع . عند الفقهاء فتنوع إىل وصية نيابة عن املوصي، كاإليصاء على األطفال وعلى قبض الديون وتفرقة التركة

يف " و. "ثاين أن يوصي بثلث ماله للفقراء أو بعتق عبده أو قضاء دينه، وتعريف ابن عرفة مشتمل على النوعنيال
وهو " املكاتب"يف الكالم على " و. "وهو املعلق عتقه على املوت وخيرج من الثلث" املدبر"الكالم على أحكام 

ال على وجه التدبري وال الكتابة، كاملعتق ألجل أو " املعتق"يف الكالم على " و"املعتق على مال مؤجل يدفعه لسيده
  "و. "للمثلة أو للسراية أو للملك

بفتح الواو " الوالء"يف الكالم على " و. "وهي احلر محلها من وطء مالكها عليه جربا ١" أم الولد"يف الكالم على 
، وأما من اإلمارة والتقدم فبالكسر واملد من الوالية بفتح الواو وهو من النسب والعتق وأصله الويل وهو القرب

وقيل بالوجهني فيهما، واملوىل لغة يقال للمعتق واملعتق وأبنائهما، ولغريمها كالناصر وابن العم والقريب، واملراد هنا 
والية اإلنعام والعتق، وعرفه بعضهم بأنه صفة حكمية توجب ملوصوفها حكم العصوبة عند عدمها، فهذه ستة 

بضم الياء وفتحها وفتح احلاء " وحيق: "وشرع يف بيان على التفصيل فقال. ترمجة روما لالختصارأبواب مجعها يف 
" وصيته"بضم الياء من أعد أي حيصر ويهيئ " يوصي فيه أن يعد"أي مال " على من له ما"وكسرها أي يتأكد ندهبا 

: وصي الحتمال رجوعه عنها إال يقولويشهد عليها ألهنا بدون اإلشهاد ال جيب تنفيذها وتبطل ولو كانت خبط امل
ما وجدمت خبط يدي فأنفذوه فإنه ينفذ، والدليل على طلب مشروعيتها الكتاب والسنة وإمجاع األمة، أما الكتاب 

نة فقوله عليه وأما الس] ١٨٠: البقرة[} كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الَْمْوُت إِنْ َتَرَك خَْيراً الَْوِصيَّةُ{: فقوله تعاىل
ومحل  ٢" ما حق امرئ مسلم له شيء ما يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده: "الصالة والسالم

وهو الصحيح، وما ذكرناه : احلديث بعض العلماء على الصحيح واملريض لعدم األمن من املوت فجأةقال ابن رشد
شى بعدمها ضياع احلق على أربابه إن مل يوص فتجب، ولذا من أهنا مندوبة هو الذي عليه أكثر الشيوخ، إال أن خي

فتجب إذا كان عليه دين، وتندب إذا كانت بقربة غري واجبة، وحترم : قسمها ابن رشد واللخمي مخسة أقسام
مبحرم كالنياحة وحنوها كاإليصاء بالصالة والصوم، وتكره إذا كانت مبكروه أو يف مال فقري، وتباح إذا كانت مبباح 

الصواب أن تنفيذها يف : بيع أو شراء، وإنفاذها ينقسم إىل تلك األقسام هكذا قاال، وحبث فيه األجهوري قائال من
مجيع األقسام ما عدا احملرم واجب إال أن حيمل كالمهما على أن املراد التنفيذ من املوصي نفسه، مبعىن أنه جيب عليه 

  رجوع عنه، ويندب له إنفاذ املندوبة مبعىن عدم رجوعه، واملباحةقبل موته إنفاذ ما هو واجب عليه، وحيرم عليه ال
  ـــــــ

وهلا أحكام خاصة، ومنها أهنا ". أم الولد"هي األمة اليت يتخذها سيدها للوطء، فإذا ولدت منه مسيت : أم الولد ١
رح حدود ش: ومن مصادره" ٢٩٠، ١/٢٨٩"انظر معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية . تعتق بعد موت سيدها
أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، : صحيح ٢"١/١٩٣"، والستور ألمحد بكري "٦٧٩"ابن عرفة املالكي، ص 



، والترمذي، "٢٨٦٢"، وأبو داود "١٦٢٧"، ومسلم، كتاب الوصية، حديث "٢٧٣٨"الوصايا، حديث : باب
  ".٣٦١٦"، والنسائي، حديث "٩٧٤"حديث 

التركة بعد موت املوصي فيجب عليه تنفيذ حىت املباحة واملكروهة، كاإليصاء  يباح له الرجوع عنها، وأما متويل أمر
بالقراءة على قربه، وكاإليصاء ببناء قبة عليه لغري املباهاة، وكاإليصاء باحلج عنه، أو اإليصاء بعمل مولد بعد موته له 

بري املصنف مبن له مال يشمل الصغري تع: األول" تنبيهات"أو للنيب صلى اهللا عليه وسلم أو غريه من صلحاء املسلمني
صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها وصغريا وكافرا : املميز والكبري والسفيه املسلم أو الكافر، فيوافق قول خليل

إال بكخمر ملسلم، فدل ذلك على أن شرط صحته احلرية والتمييز وامللك ملا أوصى به، وال يشترط بلوغ وال رشد، 
ن كان صبيا بلوغه عشر سنني فما قارهبا، وأن يكون ضابطا حبيث ال خيلط يف وصيته، وقيل معىن وإمنا يشترط فيه إ

الضبط أن يوصي مبا فيه قربة وإن صحت وصية الصيب املذكور والسفيه مع تبذيره ألن احلجر عليهما حلق 
املوصى له وهو من يصح متلكه مل يبني املصنف : أنفسهما، فلو حجر عليهما يف الوصية لكان احلجر حلق الغريالثاين

للموصى به شرعا حاال أو ماال ولو حكما، فيدخل اإليصاء للحمل ويستحق إن استهل وإال بطلت، وغلة املوصى 
به قبل استهالله لورثة املوصي بالكسر، وتصح للميت حيث علم املوصي مبوته، وتصرف يف دينه إن كان عليه دين 

مبوته فتكون باطلة، ويدخل بقويل ولو حكما اإليصاء لنحو املسجد أو القنطرة، أو تدفع لورثته، وأما إن مل يعلم 
مل يبني : وخيرج بقويل شرعا إيصاء الكافر باخلمر أو اخلنزير ملسلم فال تصح وإن صحت منه بذلك لكافرالثالث

، ولكن ال جيب املصنف صيغتها وهي كل ما يفهم منه الوصية من لفظ أو إشارة ولو من قادر على الكالم أو خط
وإن ثبت أن : تنفيذها إال بإشهاد املوصي عليها ألن له الرجوع عنها ما دام حيا كما يأيت يف كالمه؟ قال خليل

عقدها خطه أو قرأها ومل يشهد أو مل يقل أنفذوها مل تنفذ وهلم الشهادة حيث أشهدهم، ولو مل يقرأ عليهم الكتاب 
أنفذوا وصيتيثم شرع : ده حىت مات حيث أشهدهم على ما فيها أو قال هلموال فتحه هلم، وال يضر بقاء الوصية عن

والوارث : املوصي حني موته ال حني اإليصاءقال خليل" لوارث"صحيحة " وال وصية: "يف بيان من ال تصح له بقوله
أ له من يصري غري وارث وعكسه املعترب ماله فتصح البن الوارث ألنه حمجوب بالوارث، كما تصح ألخيه إذا طر

حيجبه حجب حرمان وقدرنا متعلق اجملرور صحيحه ألن املعتمد أن الوصية للوارث باطلة ولو بأقل من الثلث، وإن 
  أجازها

الوارث كانت ابتداء عطية منه، ومثل الوصية للوارث الوصية لبعض عبيد الورثة حيث كانت بشيء له بال، 
وتصح لعبد : ع املال أو وقعت بتافه أو قصد به العبدقال خليلخبالفها لعبد الوارث املتحد فتصح حيث كان جيوز مج

إن اهللا أعطى كل ذي : "وارثه إن احتدا وبتافه أريد به العبد، والدليل على ما قاله املصنف قوله صلى اهللا عليه وسلم
له ولو رجع  كما تبطل الوصية للوارث تبطل أيضا بارتداد املوصي أو املوصى" تنبيه"١" حق حقه فال وصية لوارث

وإحصانا ووصية إال أن يكون بكتاب فتصح على قول : املرتد لإلسالمقال خليل بالعطف على ما تسقطه الردة
أصبغ، وكذا تبطل إذا وقعت مبعصية كاإليصاء بشيء ملن يشرب به مخرا، أو بشيء ملن يصلي أو يصوم به عن 

رب قبة ال بقصد املباهاة أو بفعل ضحية أو حنو ذلك مما امليت ويرجع مرياثا، خبالف اإليصاء باملكروه كاإليصاء بض
" خارجة"الصحيحة الواجبة التنفيذ " والوصايا: "هو مكروه فإهنا ال تبطل وجيب تنفيذهامث بني خمرج الوصية بقوله

" ويرد. "فال جيوز اإليصاء بأكثر من الثلث، فإن وقع وأوصى بأكثر مل تصح" من الثلث"أي مصروفة للموصى له 
البالغون الرشداء فتكون " إال أن جتيزه الورثة. "أي الثلث ولو كان الزائد شيئا يسريا" ما زاد عليه"عىن يبطل مب



اإلجازة ابتداء عطية منهم ألن احلق انتقل هلم، وإن أجاز البعض دون البعض مضت حصة اجمليز وردت حصة 
الثلث ظاهره من ثلث مجيع مال املوصي املعلوم له والوصايا خارجة من : قول املصنف: األول" تنبيهات"املمتنع له

حني الوصية واجملهول له وليس كذلك، بل ال خترج إال من ثلث ما علم به قبل موته ولو حصل له العلم به بعد 
الوصية، وأما الذي مل يعلم به فال تدخل فيه، وسواء وقعت يف الصحة أو يف املرض، خبالف املدبر ففيه تفصيل بني 

ريه يف املرض فيكون كالوصية، ويف الصحة فيكون يف الثلث املعلوم واجملهول كصداق الزوجة املنكوحة يف كون تدب
  وهي ومدبر إن كان فمرض فيما علم، والفرق بني مدبر الصحة والوصية أن عقد: املرضقال خليل
  ـــــــ

، والترمذي، "٢٨٧٠"يث ما جاء يف الوصية للوارث، حد: أخرجه أبو داو، كتاب الوصايا، باب: صحيح ١
، حديث "٥/٢٦٧"، وأمحد "٢٧١٣"، وابن ماجه، حديث "٣٦٤١"، والنسائي، حديث "٢١٢٠"حديث 

  ".١٧٢٠صحيح اجلامع "، وصححه األلباين "٢٢٣٤٨"

  :التدبري الزم، خبالف الوصية عقدها منحل له الرجوع فيها ما دام حيا، ولو شرط عدم الرجوع على ما قال بعض
برد ما زاد بعدم رد الثلث كما يشعر بأن الورثة ليس هلا رد اجلميع، خبالف الزوج : ر قول املصنفأشع: الثاين

تتربع زوجته بأكثر فله رد اجلميع على املشهور، وفرق بني تربعها وزائد الوصية بأن الزوجة قد تقصد بتربعها 
ها ميكنها التربع بثلثها، خبالف املريض قد بالزائد ضرر زوجها خبالف املوصي، وبأن الزوجة لو رد زوجها مجيع تربع

مل يعلم من : يدركه املوت سريعا بعد الوصية فال ميكنه اإليصاء بعد رد اجلميع فيفوت القصد من الوصيةالثالث
كالم املصنف هل املعترب ثلث املوصى حني اإليصاء أو حني املوت؟ وبينه غريه بأن املعترب ثلثه يوم املوت، ألن 

ميلك املوصى له إال بعد موت املوصي لكن ال بد من مراعاة يوم التنفيذ، فإذا كان املال كثريا يوم  الوصي له ال
املوت حبيث حيمل ثلثه املال املوصى به وطرأ عليه بعد املوت وقبل التنفيذ حنو جائحة حىت قل فال يلزم إال ثلث 

بالثلث من خصائص هذه األمة وحكمة الوصية " خامتة"الباقي، وال فرق يف ذلك بني وصية املرض والصحة
مشروعيتها التزود للدار اآلخرةمث شرع يتكلم على ما يبدأ على غريه عند ضيق الثلث عن محل مجيع ما خيرج من 

وهو يشمل ما كان عنده وأوصى بعتقه كأعتقوا عبدي مرزوقا، " بعينه"املوصى به لعبد " والعتق: "الثلث بقوله
روا عبد فالن املعني واعتقوه، ويشمل ما أوصى بعتقه ناجزا أو إىل شهر بعد موته، ويشمل ما أوصى بشرائه كاشت

أي على الوصية باملال أو بكتابة " مبدأ عليها. "ويشمل ما أوصى بعتقه جمانا أو على مال وعجله أو بكتابته وعجلها
يع، وليس املراد أن عتق العبد عبد أو عتقه على مال ومات املوصي قبل دفع الكتابة واملال ومل حيمل الثلث اجلم

املرض من عتق "حال " يف. "أوصى به" على ما"عند الضيق " واملدبر يف الصحة مبدأ. "املعني مبدأ على مجيع الوصايا
على ما فرط فيه "كذا يقدم املدبر يف الصحة أيضا " و"ألن تدبري الصحة الزم خبالفه يف املرض فإنه منحل " وغريه

فإن مل " يف ثلثه مبدأ على الوصايا"املفرط فيه يكون " فإن ذلك"أي بإخراجه " فأوصى به" حىت مات" من الزكاة
أي على ما فرط فيه من زكاة العني وأوصى بإخراجه " ومدبر الصحة مبدأ عليه: "يوص به مل خيرج من الثلث، وقوله

رط فيه وبقائه يف ذمته ويوصي حمض تكرار مع ما قبله ارتكبه لزيادة اإليضاح، وهذا ما مل يعترف حبلول ما ف
  بإخراجه وإال أخرج من رأس املال، ومثل ذلك لو أشهد يف حال صحته حبلوهلا وبقائها يف

ذمته، ومفهوم فأوصى به أنه لو اعترف بالتفريط ومل يوص باإلخراج مل خيرج من ثلث وال رأس مال، ومفهوم فرط 
أنه اعترف حبلوهلا وعرفه غريه من الناس ولو واحدا أو  أن زكاة عامه الذي مات فيه ليس حكمها كذلك، وحكمها



أوصى هبا فإهنا خترج من رأس املال، وإن مل يوص هبا مل خترج ال من ثلث وال رأس مال وتؤمر الورثة بإخراجها من 
ال غري قضاء، وأما إن مل يعرف حلوهلا إال منه فإن أوصى هبا أخرجت من الثلث وإال مل خيرج وال من الثلث الحتم

أن يكون أخرجها، والصور أربع يف زكاة العني، وأما زكاة احلرث واملاشية فمىت اعترف حبلوهلا أخرجت من رأس 
املال أوصى هبا أم ال، شاركه غريه يف معرفة حلوهلا أم ال، والفرق بني زكاة العني وغريها أن زكاة العني قد خيرجها 

قد قدمنا أن العتق " تنبيه" إذا أوصى به، خبالف احلرث واملاشيةوال يطلع أحد على ذلك فلذلك ال جيب إخراجها إال
لعبد معني إمنا يبدأ على بعض الوصايا ال على مجيعها خالفا لظاهر كالم املصنف، وبني العالمة خليل الذي يقدم منها 

الصحة، مث صداق وقدم لضيق الثلث فك األسري الذي أوصى بفدائه، مث مدبر : على اإلطالق مع بيان ترتيبها بقوله
املريض، مث زكاة أوصى هبا إال أن يعترف حبلوهلا ويوصي فمن رأس املال كاحلرث واملاشية وإن مل يوص، مث زكاة 

الفطر، مث عتق ظهار وقتل وأقرع بينهما إن مل يسعهما، مث كفارة ميني، مث كفارة فطر رمضان، مث كفارة التفريط يف 
 املرض واملدبر فيه، مث املوصى بعتقه معينا عنده أو يشتري أو لكشهر أو مبا فعجله، قضائه، مث النذر مث العتق املبتل يف

مث املوصى بكتابته واملعتق مبال واملعتق ألجل بعد، مث العتق لسنة مث املعتق ألكثر منها مث عتق مل يعني، مث حج إال 
ذلك روما لالختصارمث شرع يف بيان  لضرورة فيتحاصان، مث عتق مل يعني ومعني غريه وجزئه، وإمنا ترك املصنف

أي مل يسع مجيع ما أوصى به " وإذا ضاق الثلث: "أحكام الوصايا املتحدة الرتبة ويضيق الثلث عن محلها بقوله
كما تتحاص غرماء املفلس يف املال الذي يتحصل من أمثان ما يبع عليه، فإنه " حتاص أهل الوصايا اليت ال تبدئة فيها"

ة ديوهنم بعضها لبعض، والوصايا اليت ال تبدئة فيها هي اليت مل يرتبها املوصي وال الشارع، كأن يقسم بينهم بنسب
يوصي لشخص بنصف ماله مثال وآلخر بثلثه، وإن أجازت الورثة الوصيتني فال إشكال يف أخذ أحدمها نصفه 

أحدمها يف اآلخر بستة، هذا واآلخر ثلثه، ألن مقام النصف من اثنني والثلث من ثالثة وهم متباينان، فيضرب 
  حاصل خمرج الوصيتني لصاحب النصف ثالثة والثلث اثنان

والباقي واحد للورثة، وإن مل جتز الورثة الزائد اقتسما الثلث على النصف والثلث ومها متباينان ومقامهما من ستة 
ال يكون املال مخسة عشر، لصاحب النصف ثالثة ولصاحب الثلث اثنان وذلك مخسة وهي احملاصة فاجعلها ثلث امل

مخسة للموصى هلم للموصى له بالنصف ثالثة واملوصى له بالثلث اثنان وتبقى عشرة ألهل الفريضة، وكأن يوصي 
لرجل بنصف ماله وآلخر بربعه فإنك تأخذ مقام النصف ومقام الربع وتنظر بينهما فتجدمها متداخلني فتكتفي 

موع ثالثة، تقسم بينهما على ثالثة أسهم لصاحب الربع سهم ولآلخر باألربعة فتأخذ نصفها وربعها يكون اجمل
سهمان، وإن أوصى لشخص بثلث ماله وآلخر بربعه فالثلث بينهما على سبعة أسهم، لصاحب الثلث أربعة 

ولصاحب الربع ثالثة على هذا القياس، ومما يقع فيه التحاصص النذر ومبتل املريض إذا ضاق الثلث عن محلها، 
ما إذا ضاق الثلث عن كفارة الظهار والقتل فإهنما ال ترتيب بينهما ولكن ال يتحاصان وإمنا يقرع بينهما خبالف 

خبالف غريمها من متحدي الرتبة، ألن تقدمي أحدمها على غريه ترجيح بال مرجح وعدم التحاصص ألن الكفارة ال 
املراد " وللرجل: "ال تلزم نبه على ذلك بقولهتتبعض خبالف ما سبقوملا كانت العطية تلزم مبجرد القول والوصية 

مما ليس بواجب عليه، وال فرق بني احلاصلة يف الصحة أو " الرجوع عن وصيته من عتق وغريه"املوصي مطلقا 
: املرض يف احنالل عقدها فهي مبنزلة الوعد، والوعد ال يلزم الوفاء به وإمنا يستحب فقط، وصفة الرجوع أن يقول

أو نسختهاقال خليل عاطفا على ما تبطل به وبرجوع فيها وإن ميرض بقول أو بيع أو عتق أو رجعت عن وصييت 
كتابة وبإيالد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن وذبح شاة وتفصيل شقة، وظاهر كالم املصنف 

لماء كخليل أن للموصي الرجوع عن وصيته ولو شرط لنفسه عدم الرجوع فيها وبه العمل، وصحح بعض الع



: بالشرط، وليس من الوصية ما تبله املريض يف مرضه من صدقة أو هبة أو حبس فإنه الزم ال رجوع له فيه، وقولنا
مما ليس بواجب عليه لالحتراز عن اإليصاء بإخراج ما عليه من الزكوات والديون اليت ال شاهد عليها، وإمنا علمت 

تكلم املصنف على نوع من " تتمة"فيها العترافه بوجوهبا عليه باعترافه وإيصائه بإخراجها، فال جيوز له الرجوع
الوصية وهو ما أوجب حقا يف ثلث العاقد، وسكت عن النوع الثاين وهو ما أوجب النيابة عن املوصي بعد موته 

إن قصرت عمت كاشهدوا على أن فالنا وصي ومل يزد على ذلك، فإنه يكون : كإيصائه على أوالده وصيغتها
  يف مجيع وصيا عاما

إال أن يأمر املوصي باإلجبار أو يعني له الزوج : األشياء، ويزوج صغار بنيه ملصلحة والبنات إذا بلغن، وأذن بالقول
وصيي على الشيء : وجرب وصي أمره أب به أو عني له الزوج وإال فخالف، وإذا طال لفظها بأن قال: لقول خليل

ووصي فقط يعم وعلى كذا خيص به، والذي يوصي على احملجور  :الفالين فإنه ختتص بذلك الذي مساهقال خليل
عليه األب الرشيد أو احلاكم أو وصي األب أو وصي الوصي، وكذا األم هلا اإليصاء على الصغري بشرط قلة املال 
وعدم ويل للصغري، وأن يكون املال موروثا من األم، وشرط املوصى له أن يكون مسلما مكلفا عدال فيه الكفاية، 
مبعىن القدرة على القيام مبا يتعلق باحملجور ولو أعمى، أو امرأة أو عبدا ويتصرف بإذن سيده، وليس للموصى له 
عزل نفسه بعد القبول وموت املوصي وإمنا يعزله الفسق والعجز، هذا حكم وصي النظر، وأما الوصي على عتق 

خليل يف توضيحه وسننبه عليه بعدوملا فرغ من الكالم عبد أو تفرقة ثلثه فإنه ال يشترط فيه العدالة كما نبه عليه 
مأخوذ من إدبار احلياة، ودبر كل شيء " والتدبري: "على الوصية شرع يف ثاين األبواب املترجم هلا وهو التدبري بقوله

ه، التدبري عتق العبد عن دبر صاحب: ما وراءه فهو بسكون الباء وضمها واجلارحة بالضم ال غري، وقال أهل اللغة
بعد موته خيرج به : عقد يوجب عقد مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد الزم، فقوله: ومعناه شرعا قال ابن عرفة

بعقد الزم يتعلق مبوجب أخرج به الوصية، واملدبر : امللتزم العتق يف املرض املبتل فيه فإنه الزم له إذا مل ميت، وقوله
إذا أقبلت على اهللا وأدبرت عن الدنيا : يعتق دبر حياة السيد وكأنه قالهو املعتق من ثلث السيد، مسي مدبرا ألنه 

: فأنت حر، وحكمه أنه مستحب، دل على مشروعيته الكتاب والسنة وإمجاع األمة، أما الكتاب فقوله تعاىل
وال يوهب وهو حر ال يباع املدبر : "وحنوه، وأما السنة فقوله صلى اهللا عليه وسلم] ٧٧: احلج[} َوافَْعلُوا الَْخيَْر{

املدبر بالكسر وشرطه البلوغ والعقل : وأما اإلمجاع فقد انعقد على أنه قربة وله أركان ثالثة ١"من الثلث
التدبري تعلق مكلف رشيد وإن زوجة يف زائد الثلث العتق مبوته ال على وجه الوصية، فال ينفذ : والرشدقال خليل

  األقرب لزومه للسكران كعتقهتدبري صيب وال جمنون وال سفيه وال مدين، و
  ـــــــ

، "٢١٣٦٤"، حديث "٤/٣٩٠"، وابن أيب شيبة يف مصنفه "١٠/٣١٣"أخرجه البيهقي يف الكربى : موضوع ١
موضوع أخرجه الدار قطين بإسنادمها عن ": ٦/١٧٧"، وقال األلباين يف اإلرواء "٩/١٤٣"وعبد الرزاق يف مصنفه 
وضعفاه، وصححا وقفه على ابن عمر، وقد " يباع وال يوهب وهو حر من الثلث املدبر ال: "ابن عمر مرفوعاً بلفظ

  ".١٦٤"تكلمت على احلديث وبينت وضعه يف الضعيفة 

على املشهور، وإمنا لزمت الصيب والسفيه الوصية استحسانا، وألن للموصي الرجوع وألن احلجر عليهما حلق 
 الكافر لعبده املسلم ويلزمه ويؤجر له ويكون والؤه أنفسهما، واملكلف يشمل املسلم والكافر فيصح تدبري

للمسلمني، إال أن يكون للكافر قريب مسلم فيكون الوالء له، إال أن يسلم السيد فريجع له الوالء، خبالف ما لو 



كان قريبه كافرا قبل التدبري يستحق والءه بل يستمر للمسلمني، وأما تدبري الكافر عبده الكافر فال يلزمه وله 
  الركن. الرجوع عنه

املدبر بفتح الباء وهو كل من فيه شائبة رق من عبد أو امرأة مملوكة للمدبر بكسر الباء، فإن دبر أحد : الثاين
  الركن. شريكني تقاوياه، فإن صار كله مدبرا وإال صار كله رقيقا

املراد " أن يقول الرجل"رحية صرحية وكفاية، فالص: الصيغة وهي كل ما يفهم منه التدبري وهي على قسمني: الثالث
أو أنت عتيق عن " أنت حر عن دبر مين"يقول " أو"أو دبرتك " أنت مدبر"أي رقيقه " لعبده"مطلق املكلف الرشيد 

دبر مين وحنوه من كل ما يفهم منه تعليق العتق على موته ال على وجه الوصية بل على وجه التحتم واللزوم، 
إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فهذا وصية ال تدبري، وخبالف ما إذا : خبالف تقييده بوجه خمصوص كقوله

: ما مل أرجع عنه أو ما مل أغري ذلك فإنه ينقلب وصية، والكفاية أن يقول املالك يف صحته: قال بعد الصيغة الصرحية
ه حيتمل الوقوع أنت حر بعد مويت ومل يقيد بيوم وال شهر أو يوم أموت، وحنو ذلك من كل ما كان املعلق علي

إذا وقع التدبري مستوفيا لشروطه اليت ذكرناها فإنه يكون " مث"وعدمه، فهذا وصية ال تدبري إال أن يريد به التدبري 
وال هبته لوقوعه عقده الزما وبيعه ذريعة إلرقاقه والشارع متشوف " بيعه"أي للمدبر بكسر الباء " ال جيوز له"الزما 

 ١"ال يباع املدبر وال يوهب وهو حر من الثلث: "بيعه وهبته قوله صلى اهللا عليه وسلمللحرية، والدليل على حرمة 
وإذا وقع بيعه فإنه يفسخ إال أن يكون املشتري قد أعتقه فإنه ميضي بيعه وعتقه الواقع بعده ويكون الوالء 

د الشريكني حصته وفيها للمشتري، هذا هو املشهور، وال يقال بشكل على حرمة البيع جواز املقاواة إذا دبر أح
  بيع املدبر، ألن جواز املقاواة مستثىن من حرمة بيع املدبر مع احتمال صريورته مدبر اجلميع أيضاـــــــ

، "٢١٣٦٤"، حديث "٤/٣٠٩"، وابن أيب شيبة يف مصنفه "١٠/٣١٣"اخرجه البيهقي يف الكربى : موضوع ١
موضوع أخرجه ": ٦/١٧٧"قال األلباين يف اإلرواء " اعاملدبر ال يب: "بلفظ" ٩/١٤٣"عبد الرزاق يف مصنفه 

وضعفاه، " املدبر ال يباع وال يوهب وهو حر من الثلث: "الدارقطين والبيهقي بإسنادمها عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ
  ".١٦٤"وصححا وقفه على ابن عمر وقد تكملت على احلديث وبينت وضعفه يف الضعيفة 

ا مل يتبني دين على السيد تداينه قبل التدبري وليس عنده ما جيعله يف الدين، وإال جاز حمل حرمة بيع املدبر م" تنبيه"
بيعه ولو يف حياة السيد، وأما الدين املتأخر عن التدبري فال يباع فيه املدبر يف حياة السيد ويباع فيه بعد موهتقال 

التدبري بالدين املتأخر بعد موت السيد ملا  ويبطل التدبري دين سبقا إن سيد حيا وإال مطلقا وإمنا بطل: األجهوري
تقدم من أن املدبر ال يعتق إال من الثلث، وملا كان املدبر يف حياة سيده على حكم الرقيق يف خدمته وشهادته وعدم 

إىل أن "فيستخدمه أو يؤجره ألنه على ملكه " خدمته"أي سيد املدبر " وله: "حد قاذفه وعدم قتل قاتله احلر قال
أي " ما مل ميرض"أي املدبر " انتزاع ماله"أي سيد املدبر أيضا " وله"مات سيده مليا من ثلثه " يعتق حينئذميوت ف

السيد مرضا خموفا وإال حرم عليه انتزاع ماله ألنه حينئذ ينتزع لغريه، وهذا فيما استعاده من هبة أو صدقة أو وصية 
ر من عمل يده وخراجه أو أرش جنايته عليه فإنه جيوز لسيده أو صداق إن كان املدبر أنثى، وأما ما استفاده املدب

مثل املدبر يف عدم جواز انتزاع ماله أم الولد، فال جيوز لسيدها إذا مرض " تنبيه"انتزاعه ولو مرض ألنه من أمواله
إذا صار  انتزاع ماهلا، واملعتق ألجل وقد قرب األجل، واملكاتب مطلقا، واملعتق بعضه، واملأذون له يف التجارة

ألن املدبر على " إن كانت أمة"أي النسمة املدبرة " له وطؤها"كما ميلك السيد خدمة مدبرة يف حياته جيوز " و"مدينا
ملك سيده إىل املوت والعتق، وإذا محلت املدبرة من وطء سيدها صارت أم ولد تعتق من رأس املال، وإذا مل حتمل 

لى حكم رهن املدبر وكتابته واحلكم جواز كتابته، ألن احملرم إمنا هو مل يتكلم املصنف ع" تنبيه"تعتق من الثلث



إخراجه لغري حرية كبيعه، وأما رهنه فإن كان على أن يباع للغرماء يف حياة السيد يف الدين السابق على التدبري ال 
أخر عن التدبريوملا كانت املتأخر فإنه جيوز، وأما على أن ال يباع إال بعد موت السيد فإنه جيوز ولو يف الدين املت

وهي اليت " املعتقة إىل أجل"أمته " يطأ"حيل للسيد أن " وال: "املعتقة ألجل قد أشرفت على احلرية خبالف املدبرة قال
اخدمي وأنت حرة بعد سنة أو سنتني مثال، وإمنا حرم وطؤها الحتمال انقضاء األجل قبل موته : قال هلا سيدها

نكاح املتعة، وإن اقتحم السيد النهي ووطئها أدب وال حيد ويلحق به الولد وتكون به  فتخرج حرة فيشبه وطؤه هلا
  أم ولد،

ويعجل عتقها وقيل ال يعجل لبقاء أرش اجلناية عليها له إن جرحت وقيمتها إن قتلت، وال جيوز له وطؤها سواء 
وال يتصدق هبا إلشرافها على "  يبيعهاال"كما ال حيل للسيد وطء املعتقة ألجل " و. "عجل عتقها أو بقيت إىل أجلها

أن "أي السيد " وله. "لبقائها على ملكه حىت ينقضي األجل" أن يستخدمها"أي سيد املعتقة ألجل " وله. "احلرية
بالشهر وما قاربه فيحرم عليه انتزاعه، وأما ما " ما مل يقرب األجل. "الذي استفادته من هبة أو صدقة" ينتزع ماهلا

ها وكسبها وأرش جناية عليها فله انتزاعه وإن قرب األجل، وإمنا أقحم الكالم على أحكام املعتقة كان من خراج
ألجل من خالف أحكام املدبر ملا بينهما من املناسبة يف بعض األحكامثم شرع يف صفة إخراج املدبر وعتقه من 

بأن كان مال السيد " من ثلثه"إذا خرج " فاملدبر حر"السيد " وإذا مات: "الثلث وصفة عتق املعتق ألجل أيضا بقوله
كثريا وال دين يستغرق قيمته وإال رجع رقيقا، ولو كان الدين متأخرا عن التدبري، وشرط عتق املدبر أن ال يقتل 

وبطل التدبري وبقتل سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة وبعضه مبجاوزة الثلث، : سيده وإال مل يعتققال خليل
من الثلث أن يقوم مع ماله ألنه صفة من صفاته كطوله، والعربة بيوم النظر ال بيوم موت السيد، وصفة خروجه 

فيقال كم يساوي على أن له من املال كذا فتارة حيمله الثلث فيعتق كله، كما إذا كان ماله مائة وقيمته مائة وترك 
لبعض يصري حرا ويرق باقيه ويترك ماله بيده السيد أربعمائة ويقر ماله بيده، وتارة حيمل الثلث بعضه فإن ذلك ا

ملكا له ليس للسيد وال لورثته فيه شيء ألنه مال مبعض واملبعض ال ينتزع ماله، مثاله لو كانت قيمته مائة وماله 
مائة وترك سيده مائة فإنه يعتق نصفه ويترك ماله بيده ألن قيمته مباله مائتان وثلث السيد مائة وهي نصف املائتني 

أطلق : األول" تنبيهان"وقوم مباله فإن مل حيمل الثلث إال بعضه عتق وأقر ماله بيده: تني مها قيمته مباهلقال خليلالل
املصنف يف الثلث، فظاهره مشول ثلث املال املعلوم للسيد قبل موته واجملهول له وهو كذلك لكن بالنسبة للمدبر يف 

إمنا قيدنا بيوم : ث الذي علم به قبل موته ال ما كان جمهوال هلالثاينالصحة، وأما املدبر يف املرض فإمنا خيرج من ثل
النظر لالحتراز عما لو ملك بعض ماله بعد املوت وقبل التنفيذ فإمنا ينظر للباقي منه، وإذا كان املال املوجود عند 

ستوىف بقبضه وال بيع السيد ال حيمل املدبر وله دين مؤجل على حاضر موسر فإنه يباع بالنقد، وإن قربت غيبته ا
  املدبر إن أراد الوارث

بيعه، فإن حضر الغائب أو أيسر املعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان، ولو كان الذي اشتراه قد أعتقه ألنه يرجع من 
فإنه خيرج حرا " املعتق إىل أجل"إذا انقضى أجل " و"عتق إىل عتق، خبالف ما لو كان يرجع مدبرا فإنه ال ينقض عتقه

اململوك للسيد فليس كاملدبر، والفرق أن التدبري جار جمرى الوصية فال خيرج إال من الثلث، وأما " رأس املالمن "
العتق إىل أجل فهو الزم فلذا أخرج من رأس املالثم شرع يف ثالث األبواب املترجم هلا وهو الكتابة وهي مشتقة إما 

: أي أجل مقدر، ولقوله تعاىل] ٤: احلجر[} ا وَلََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌمإِلَّ{: من األجل املضروب أو من اإللزام لقوله تعاىل
: أي إلزامكم كإلزام الذين من قبلكم، وعرفها ابن عرفة بقوله] ١٨٣: البقرة[} كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم{



خيرج العتق على مال مؤجل من عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه، فيخرج العتق على مال معجل، و
مؤجل أخرج به القطاعة وهي العتق : أجنيب، وخيرج العتق على غري مال وهو العتق املبتل والعتق إىل أجل، وقوله

موقوف على أدائه إلخراج العتق الناجز على مال يدفعه العبد إىل : على مال يدفعه العبد لسيده ليعتقه سريعا، وقوله
من جنوم الكتابة، وبدأ " عبد ما بقي عليه شيء"حكمه حكم " واملكاتب: "س من الكتابة بقولهسيده بعد أجل فإنه لي

املكاتب عبد ما بقي : "بذلك قبل بيان حكم الكتابة ألنه كالدليل عليها ألنه إشارة إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم
فسه وماله فال حيجز عليه يف التصرفات وهذا من التشبيه البليغ، إال أن املكاتب أحرز ن ١" عليه من كتابة درهم

املقتضية لتنمية املال، خبالف أنواع التربعات كاهلبة والصدقة والعتق وحنوها مما فيه إضاعة للمالوأشار إىل حكمها 
" منجما"حالة كونه " جائزة على ما رضيه العبد والسيد من املال"وهي عتق املكلف الرشيد عبده " والكتابة: "بقوله

قلت النجوم أو . "تدفع إىل كل جنم بعد شهرين أو ثالثة:  ألن التنجيم التأجيل بأن يقول السيد لعبدهأي مؤجال
وظاهر كالم املصنف كاملدونة اشتراط التنجيم ففيها والكتابة عند الناس منجمة، واملراد بالناس الصحابة " كثرت

وشرط العوض أن يكون منجماقال األستاذ أبو والتابعون، ولعل املصنف اعتمد على ظاهرها وعلى قول اجلواهر، 
ظاهر قول مالك أن التنجيم شرط وهو خالف املشهور كما يف املقدمات البن رشد أهنا جتوز عند مالك حالة : بكر

  ومؤجلة فإن وقعت مسكوتا عنها أجلت، وأما
  ـــــــ

، "٣٩٢٦"عجز أو ميوت، حديث يف املكاتب يؤدي بعض كتابته في: اخرجه أبو داود، كتاب العتق، باب: حسن ١
  ".٦٧٢٢"صحيح اجلامع "، وحسنه األلباين "١٤٨٦"، حديث "٢/٧٨٧"ومالك يف املوطأ 

" تنبيهات"لو شرط تعجيل املال مل تسم كتابة بل قطاعة ملا تقدم يف حدها من أهنا العتق على معجل من العبد إخل
ذلك املعتمد كما قاله األجهوري صحة جعلها جنما ظاهر تعبري املصنف بالنجوم اشتراط تعددها وليس ك: األول

قول املصنف جائزة هنا مما ال خالف فيه دل على مشروعيتها الكتاب والسنة وإمجاع األمة، أما : واحداالثاين
ا اإلمجاع فقد وأما السنة فاحلديث املتقدم، وأم] ٣٣: النور[} فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخيْراً{: الكتاب فقوله تعاىل

ندب مكاتبة أهل تربع وحمل الندب حيث كان العبد له قدرة على : نقله العلماء واملراد باجلواز الندبقال خليل
  الكسب، وأما مكاتبة الصغري ومن ال مال له فجائزة من غري ندب بناء على جرب الرقيق على الكتابة،

، فاجلواب أنه صرف األمر عن الوجوب إىل الندب الرفق فكاتبوهم إخل يقتضي وجوهبا: قول اهللا تعاىل: فإن قيل
السيد : أركان الكتابة أربعة: بالسادات، ألنه لو محل على الوجوب لتسلطت العبيد على السادات فيضرهبمالثالث

املكلف الرشيد، فال تصح من صيب بناء على أهنا عتق وال من جمنون وال من حمجور، وأما اإلسالم فال يشترط على 
شهور ألن مذهب املدونة صحة كتابة الكافر لعبده املسلم، وتباع عليه من مسلم ككتابة من أسلم بعد كتابته امل

ككاتبتك بكذا، أو أنت مكاتب، أو أنت معتق على كذا، أو بعتك نفسك بكذا، : وصيغتها كل ما دل عليها
إال أن يشترط تعجيله فتكون قطاعة  والعوض وجيب تأجيله رفقا باملكاتب، فإن وقعت من غري شرط التأجيل أجلت

ال كتابة وهي جائزة، وجيوز فيه الغرر كاآلبق والشارد، وعلى عبد فالن غري اآلبق كعلى جنني يف بطن أمة املكاتب 
ال خبمر وال خنزير وال لؤلؤ مل يوصف، فإن وقعت بشيء من ذلك مضت ويرجع لكتابة املثل والركن الرابع 

أحدمها أن يكون له قدرة على الكسب، وأما الصغري الذي ال مال له وال قدرة له : رطاناملكاتب بفتح التاء وله ش
على األداء ففيه خالف بني ابن القاسم وأشهب، فعند ابن القاسم ال بأس بكاتبه، وعند أشهب متنع كتابته وتفسخ 

ان مجيعه له فال تصح كتابة بعضه، إال أن تفوت باألداء، واملعتمد األول كما قدمنا، وثانيهما أن يكاتب مجيعه إن ك



على ما رضيه : واملشترك ال بد من رضا الشريكني، وأما معتق البعض فيجوز كتابة بعضه، الرابع يف قول املصنف
ومل جيرب العبد عليها : العبد إشارة إىل أن العبد ال جيرب على الكتابة وهو مشهور املذهب، وصدر به خليل حيث قال

  وروي عن

ل عليه وبنوا عليه كتابة الصغري والضعيف عن الكسب كما قدمنا، ونص ما روي عن مالك مما يدل مالك ما يد
ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد له غائب لزم العبد الغائب وإن كره ألن هذا يؤدي عنه، : على اجلرب قوهلا

عتق فيجربوملا كان املكاتب عبدا ما وسبب اخلالف كون الكتابة من باب البيع فال جيرب عليها العبد أو من باب ال
رجع "املكاتب عن شيء من النجوم وإن قل " فإن عجز: "بقي عليه درهم وال خيرج حرا إال بأداء مجيع النجوم قال

رجع ملا كان عليه : إن كان قبل عقد الكتابة رقيقا، وإن كان مدبرا رجع مدبرا، فلذا كان األحسن أن يقول" رقيقا
يرجع رقيقا إذا غاب عند حلول الكتابة بغري إذن السيد، واحلال أنه ال مال له ظاهر، وإمنا يرجع  قبل الكتابة، وكذا

حل ما أخذه "إن كان املكاتب قد دفع لسيده شيئا قبل عجزه " و"رقيقا بعد الرفع للحاكم وتلومه ملن يرجو يسره
وإن : به الصدقة وإال مل حيل لسيدهقال خليلألنه مملوكه إال أن يكون املال املدفوع من عند أجنيب مل يقصد " منه

أعانه مجاعة فإن مل يقصدوا الصدقة بأن قصدوا فكاك رقبته أو ال قصد هلم رجعوا بالفضلة على املكاتب إن خرج 
حرا وعلى السيد مبا قبضه إن عجز، وأما إن قصدوا مبا دفعوه الصدقة على املكاتب فال يرجعون عليه بالفضلة إن 

تلومه " ال يعجزه إال السلطان بعد"أما لو أراد السيد أن يعجز املكاتب فإنه " و"قبضه السيد إن عجز أعتق وال مبا
مع سيده مع عدم ظهور مال له، وأما " إذا امتنع من التعجيز"وهذا كله فيما " التلوم"ملن يرجى يسره وانقضاء مدة 

يتوقف على السلطان، وكذا يف عكس كالم  لو أطاع سيده على التعجيز ومل يظهر له مال فإن ذلك جائز وال
صورتان : املصنف وهو ما إذا طلب العبد التعجيز وأىب السيد فإن له أن يعجز نفسه دون السلطان، فالصور ثالث

ال يتوقف فيهما التعجيز على رفع للسلطان، وصورة يتوقف على الرفع له، وهذا تفصيل ابن رشد، والذي ارتضاه 
وله : حه وهو ظاهر املدونة ال بد من السلطان فيما إذا مل يتفقا على الفسخ، وقال يف خمتصرهالعالمة خليل يف توضي

تعجيز نفسه إن اتفقا ومل يظهر له مال فريق ولو ظهر له، وقيد ذلك األجهوري مبا إذا مل يكن معه يف الكتابة غريه 
ما قدمناه من اشتراط التلوم يف فسخ احلاكم " تنبيه"كولده، وإال فال جيوز له تعجيز نفسه وجيرب على السعي صاغرا

حيث مل يكن مأيوسا من يسره كما يفهم من التقييد برجاء يسره، وال فسخ كتابته من غري تلوم حيث مل يكن معه 
أحد، فكالم املصنف ليس على إطالقه، وملا كان يتوهم أن ولد من فيها شائبة حرية ليس كهي، ألن العتق أو 

  الكتابة

مث بني ذات " مبنزلتها"من غري سيدها " رحم فولدها"أي صاحبة " وكل ذات: " األم دون ولدهاقالإمنا وقع يف
وإمنا يكون الولد مبنزلة أمه " أو مرهونة"أو مبعضة " من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إىل أجل: "الرحم املذكورة بقوله

ادث بعد العقد، وأما املنفصل عن أمه قبل عقد إذا وقع عقد الكتابة وما معه على األم وهو يف بطنها وأوىل احل
كتابتها أو قبل تدبريها أو عتقها فال يكون مبنزلتها، وقولنا من غري سيدها بأن كان من زوج أو زنا لالحتراز عن 

ابنها من سيدها فإنه حر إن كان سيدها حرا من غري خالف إذ به اكتسبت احلرية، وإن كان سيدها رقيقا فهو رقيق 
عن املوصى بعتقها واملخدمة واملؤجرة : ها يف جواز بيعه واستخدامه كأمه، واحترز بقوله من مكاتبة وما معهامبنزلت

فإن ولدهن ليس كذلك، ألن ولد املخدمة واملؤجرة ال حق للمخدم بالفتح يف خدمة الولد وال للمؤجر أيضا، أو أما 
يد ال يدخل معها والذي تلده بعد موته فيعتق معها، وأما املوصي بعتقها ففي ولدها تفصيل بني ما تلده يف حياة الس



املوصي بذاهتا لشخص وهي حامل ومثلها املوهوبة واملتصدق هبا فإنه يدخل معها إال أن يستثنيه سيدها فال يدخل 
معها لصحة استثنائه يف هذه املذكورات، خبالف لو أعتقها أو باعها وهي حامل فيدخل معها وال يصح 

املأخوذ من بيان تلك الكلية باملكاتبة وما معها ختصيص ذلك باآلدمية، وأما ذات الرحم غري اآلدمية " بيهتن"استثناؤه
فتارة يكون ولدها مبنزلتها يف احلكم الثابت هلا كنتاج محارة أو خنزيرة على صورة هبيمة األنعام فإنه ال يؤكل إحلاقا 

من األنعام من فحل وحشي فإهنم مل يوجبوا فيه زكاة ومل جيتزوا به له باألم، وتارة ال يكون مبنزلتها كنتاج ذات رحم 
اتفاقا فيعتق من رأس املال يف عدم " مبنزلتها"جيب أن يكون " ولد أم الولد من غري السيد"كذلك " و"يف الضحية

ما يلزم القنة،  جواز بيعه ال يف اخلدمة فإن له فيه كثري اخلدمة، خبالف أمه فإن له فيها فوق ما يلزم الزوجة ودون
ولد أم الولد أن الكالم يف الولد الذي حدث : وأما ولدها من سيدها احلر فهو حر من غري خالف، وفهم من قوله

هلا بعد والدهتا من سيدها، وأما من ولدته من غري سيدها كزوج أو زان أو سيد رقيق قبل صريورهتا أم ولد فهو 
فيصري ملكا " له إال أن ينتزعه السيد"القن " ومال العبد: "غاية ملكه بقولهرقيق قطعاوملا كان العبد ميلك عندنا بني 

أو "أي القن الذي للسيد انتزاع ماله " فإن أعتقه"وحيل له وطؤها إن كانت أمة وخياطب بزكاته إن كان مما يزكى 
يف العتق وإن كثر دون البيع ألن مال العبد يتبعه " أن ينتزعه"حينئذ " مل يستثن ماله فليس له"احلال أنه " كاتبه، و

  فإنه ال يتبعه إال بالشرط، والدليل على ما ذكره

وحينئذ فليس للسيد  ١" من أعتق عبدا وله مال تبعه ماله إال أن يشترطه سيده: "املصنف قوله صلى اهللا عليه وسلم
قال يف . هذا مذهبنا: حهوال يباع مكاتب وال ينتزع ماهلقال خليل يف توضي: انتزاع مال املكاتبقال ابن احلاجب

ولو رضي ألن الوالء قد ثبت لعاقد الكتابة، والوالء ال جيوز نقله وحيرم نزع ماله سواء الذي اكتسبه قبل : املدونة
الكتابة أو بعدها، وما قيل من جواز بيعه إذا رضي بالبيع اعتمادا على بيع بريرة فمحمول على حالة العجز، ألن 

اومت نفسه لعدم قدرهتا على الوفاء، وإذا وقع بيع املكاتب على الوجه املمنوع فإنه بريرة رضيت ببيعها حىت س
ما ذكره املصنف من أن ما بيد العبد له مبين على " تنبيه"يفسخ إال أن يفوت بعتق املشتري ففي نقض عتقه خالف

وجوب تزكيته ملا بيده لعدم  أنه ميلك لكن ملكه غري تام وقيل ال ميلك، وبنوا على ملكه جواز وطئه جلاريته وعدم
أي السيد " وليس له. "كمال امللك، وبنوا على عدم امللك إذا اشترى من يعتق على سيده فإنه يعتق على سيده

سواء قلنا إن الكتابة بيع أو عتق ألهنا أحرزت نفسها وماهلا، فإن تعدى ووطئ أدب " وطء مكاتبته"مبعىن حيرم عليه 
وأدب إن وطئ : يؤدب إذا كان عاملا حبرمة الوطء ال إن كان جاهال أو غالطاقال خليل وال حد عليه للشبهة، وإمنا

بال مهر وعليه نقص املكرهة وذلك فيما إذا كانت بكرا ال إن كانت ثيبا، وإن محلت خريت يف البقاء وأمومة الولد 
البقاء على كتابتها فهي  إال لضعفاء معها أو أقوياء مل يرضوا وحط حصتها إن اختارت األمومة، وإن اختارت

مستولدة ومكاتبة ونفقة محلها على سيدها كاملبتوتة، مث إن أدت النجوم عتقت وإال عتقت مبوت سيدها من رأس 
من غري " دخل معهما يف الكتابة"بيان ملا " املكاتبة من ولد"أي أو " و"من أمته " ما حدث للمكاتب"كل " و"املال

طف على دخل الواقع خربا عن ما الواقعة مبتدأ، وأشعر قوله حدث أنه مل ع" وعتق بعتقهما"توقف على شرط 
ينفصل عن ظهر أبيه إال بعد عقد كتابته، ومل خيرج من بطن املكاتبة إال بعد عقد الكتابة، ألن وجود احلمل يف بطن 

الذي انفصل عن ظهر األمة مبنزلة ما يف ظهر الذكر، وما انفصل من الظهر مبنزلة ما خرج من البطن، وأما الولد 
  املكاتب قبل عقد الكتابة وولد املكاتبة خرج من بطنها قبل عقد الكتابة فال يدخل يف الكتابة إال بالشرط، وأما لو

  ـــــــ



، وابن ماجه، حديث "٣٩٦٢"فيمن أعتق عبداً وله مال، حديث : أخرجه أبو داود، كتاب العتق، باب: صحيح ١
  ".٦٠٥٤اجلامع  صحيح"، وصححه األلباين "٢٥٢٩"

إمنا : انفصل عن ظهر أبيه قبل عقد الكتابة فيكون رقيقا أبيعه، وقال املكاتب: تنازع السيد مع املكاتب فقال السيد
انفصل مين بعد عقد الكتابة، فإنه ينظر إن وضعته أمه ألقل من ستة أشهر من يوم عقد الكتابة فالقول للسيد للقطع 

ل الكتابة، ولستة فأكثر فالقول للمكاتب، وإن أشكل ألمر فالقول للسيد، وهذا بأنه كان انفصل من ظهر أبيه قب
كله يف ابن املكاتب من أمته، وأما ولده من زوجته فال يدخل يف الكتابة ألنه رقيق لسيد أمه إن كانت أمة، وإن 

لدها مبنزلتها، ألنا وكل ذات رحم فو: هذا مكرر مع قوله فيما سبق: كانت من حرة فهو حر تبعا ألمه، وال يقال
من العبيد فاملصدر مضاف " وجتوز كتابة اجلماعة"املتقدم يف كتابة األم وحدها وما هنا يف كتابتهما معا: نقول

أن املالك الواحد جيوز له مكاتبة مجاعة مملوكة له من العبيد مبال واحد وعقد واحد، وجيب أن : للمفعول واملعىن
وال . "يوم الكتابة، فال توزع على حسب الرءوس وال على حسب قيم العبيدتوزع على قدر قوهتم على األداء 

ولو من غري شرط، خبالف محالة الديون تتوقف على . ألهنم محال يف القدر اجملعول عليهم" يعتقون إال بأداء اجلميع
ومكاتبة مجاعة : شرط، ووجه الفرق تشوف الشارع للحرية، وأشار خليل إىل هذه املسألة بقوله عاطفا على اجلائز

ملالك فتوزع على قوهتم على األداء يوم العقد وهم وإن زمن أحدهم محال مطلقا فيؤخذ من املليء اجلميع، ويرجع 
الدافع على املدفوع عنه إن مل يكن الدافع زوجا ومل يكن املدفوع عنه ممن يعتق على الدافع، واملراد بالزمن الذي 

ن زمنا يوم العقد ال توزع عليه، وظاهره ولو زالت زمانته حبيث صار يقدر حدثت زمانته بعد العقد، ألن من كا
على األداء وال يسقط عنهم شيء مبوت واحد وال بفقده وال بأسره، خبالف لو استحق أحدهم برق أو حرية فإنه 

السيد وليس وال يعتقون إال بأداء اجلميع ولو رضي : ظاهر قول املصنف" تنبيه"يسقط نصيبه لتبني بطالن كتابته
أحدمها أن يرضى الباقون بذلك، وثانيهما أن يكون : كذلك، بل جيوز للسيد أن يعتق بعضهم قبل األداء بشرطني

هلم قوة على األداء، فلو مل يكن هلم قدرة مل جيز وإن رضوا، خبالف عتق الضعيف عن الكسب فإنه جيوز مع قوة 
نهم إن رضي اجلميع وقووا، فإن رد مث عجزوا صح عتقه، وللسيد عتق قوي م: الباقني ولو مل يرضواقال خليل

كالم املصنف يف املالك الواحد، وأما " تنبيه آخر"وحيث جاز عتق من له قوة بشرطه فإنه يقسط عنهم قدر حصته
ومكاتبة شريكني مبال واحد ال أحدمها أو مالني أو متحد : اجلماعة املشتركة يف عبيد فأشار إليهم خليل بقوله

  فال جيوز بعقدين

وتفسخ، وإمنا جتوز إذا كاتبوهم على مال واحد متحد يف القدر والصفة واألجل ويتفقان على أن االقتضاء واحد 
لو تعددت السادات ولكل واحد عبد من غري اشتراك وأرادوا أن يكاتبوهم صفقة واحدة " تنبيه آخر"والعقد واحد

ة بعضهم عن بعض ألدائه إىل أكل الشخص مال غريه على على مال واحد فال جتوز تلك الكتابة إن شرطوا محال
تقدير موت واحد أو عجزه، وأما حيث ال شرط فتجوز وجيعل على كل واحد ما ينويه من مجلة الكتابة، فتلخص 

املكاتب أحرز نفسه وماله أنه ال حيجر : أن مجاعة العبيد صورها ثالثة وقد علمت أحكامهاوملا كان يتوهم من قوهلم
لرقيقه إىل عجزه إال بإذن " وليس للمكاتب عتق: " سائر التصرفات ولو غري املالية دفع هذا اإليهام بقولهعليه يف

الوالء له : سيده فيصح ويكون الوالء للسيد، إال أن يؤدي املكاتب ما عليه فريجع له الوالء، وقال األجهوري
بإذن سيده أو بغري إذنه وأجازه بعد الوقوع فإن الوالء  واحلاصل أن الرقيق إذا أعتق رقيقه: ابتداء ال للسيد، مث قال

للمعتق إن كان السيد ال ينتزع ماله وإال فالوالء للسيد، وأما إن أعتق بغري إذنه ومل يعلم سيده بعتقه حىت عتق أو 



" ف مالهإتال"جيوز له أيضا " وال. "علم وسكت فإن الوالء للمعتق ال للسيد، سواء كان للسيد انتزاع ماله أم ال
حىت "وأخذ األموال بنحو هبة أو صدقة إال ما خف مما جرت به العادة من حنو درهم أو كسرة لسائل ويستمر املنع 

إال بإذن سيده ولو كان زواجه نظرا ألن " يتزوج"جيوز له أيضا أن " وال. "فإنه جيوز له حينئذ العتق وغريه" يعتق
لزوجته حيث مل يدخل هبا، وبعد الدخول يترك هلا ربع دينار  زواج الرقيق عيب ولسيده رده وفسخه، وال شيء

ويرجع عليها مبا زاد وال تتبعه بالباقي إن عتق، وإمنا جيوز للسيد إجازة نكاح املكاتب إذا مل يكن معه أحد، وإال 
أن توقف على رضا من معه حيث كان كبريا، وأما لو كان صغريا لفسخ وال يعترب رضا الصغري، ومفهوم يتزوج 

أي " وال"التسري ال مينع منه املكاتب بل جيوز له شراء السرية وال كالم لسيده ألن السرية تباع خبالف الزوجة
راجع للتزوج " بغري إذن سيده"الذي حيل فيه جنم قبل قدومه " يسافر السفر البعيد"وكذا ال جيوز للمكاتب أن 

ه، وحمل منع السيد ملكاتبه من السفر البعيد إذ مل يكن والسفر كما قررنا، خبالف القريب فإنه ال حيجر عليه في
معروفا به وإال فال مينعه لدخوله على ذلك، ومفهوم العتق وما معه أنه ال مينع من التصرفات املالية ولذا قال العالمة 

داؤها وللمكاتب بال إذن بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة، واستخالف عاقد ألمته وإسالمها أو ف: خليل
  إن جنت بالنظر وسفر ال حيل فيه جنم وإقرار يف رقبته فصوابه يف ذمته، ألن اإلقرار

يف الرقبة يشاركه فيه غريه وإسقاط شفعته ال عتق وإن قريبا وهبة وصدقة وتزوج وإقرار جبناية خطأ وسفر بعد إال 
وللمكاتب : بط يف ذلك أن تقولبإذن، وإمنا نص خليل على تلك اجلزئيات جوازا ومنعا رفقا باملفيت، والضا

وتصرف املكاتب كاحلر إال يف التربع ألنه مظنة لعجزه، وملا تقدم أن : التصرف بغري تربع، ولذا قال ابن احلاجب
املكاتب ال يعتق إال بأداء مجيع جنوم الكتابة، فإن مات قبل األداء مات رقيقاذكر هنا أن حمل هذا حيث مل يكن معه 

ما "أي امليت " وله ولد قام مقامه وأدى من ماله"قبل الوفاء وعنده ما يويف منه " وإذا مات: "لهأحد يف الكتابة بقو
من احللول ألن مبوت الشخص حيل ما كان عليه مؤجال وتفسخ " حاال"أي على ولده من الكتابة " بقي عليه

غريه فتؤدى حالة، وحاصل وفسخت إن مات وإن عن مال إال لولد أو غريه دخل معه بشرط أو : كتابتهقال خليل
أن املكاتب إذا مات قبل وفاء جنوم الكتابة وقبل احلكم على السيد بقبضها أو قبل اإلشهاد عليه بإتيانه هبا : املعىن

ومل يقبلها يف بلد ال حاكم هبا فإهنا تفسخ، ولو خلف ما ال يفي هبا ويرثه سيده بالرق ملوته قبل احلرية، إال أن يكون 
ة ولد أو غريه فإن كتابته ال تفسخ، ولكن حتل مبوته ومتعجلها للسيد من ماله ويعتق بذلك من معه يف معه يف الكتاب

بشرط أو غريه يرجع للولد ولألجنيب معا، أما دخول الولد بالشرط فبأن يكاتب عبده : عقد الكتابة، فقول خليل
املدونة، وأما دخوله بغري شرط فبأن ينفصل  وللعبد أمة حامل وقت الكتابة فإن محلها ال يدخل إال بالشرط كما يف

من ظهر أبيه بعد عقد كتابته، وأما دخول غري الولد بالشرط فواضح، وأما مبقتضى العقد فبأن يشتري املكاتب من 
وال ينبغي للمكاتب أن يشتري أباه أو ولده إال بإذن سيده، فمن ابتاعه بإذن : يعتق عليه زمن كتابته، ففي املدونة

علم مما قررنا " تنبيه"وصار كمن عقدت الكتابة عليه: ن يعتق على احلر بامللك دخل معه يف الكتابة، قال فيهاسيده مم
أدى من : أن موضوع كالم املصنف أن املكاتب مات عن مال كثري يزيد على الوفاء وأنه ال مفهوم للولد، وقوله

يف الكتابة " ورث من معه"إذا بقي شيء بعد األداء " و" .ماله؛ املراد وجب عليه األداء ال أنه خمري فيه وإن قيل به
وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه : من املتروكقال العالمة خليل" ما بقي"أو من حكمه ومفعول ورث " من ولده"

معه  فال يرثه من ليس معه ولو ممن يعتق عليه وال من: من األوالد واآلباء واإلخوة، واحلاصل أنه ال يرثه إال بشرطني
  ممن ال يعتق عليه كزوجة كوتبت معه أو عم، وإمنا مل يرثه من يف كتابة أخرى من ورثته ألن شأن



املتوارثني التساوي حال املوت، والتساوي هنا غري حمقق الحتمال أداء أصحاب أهل الكتابتني دون األخرى، 
مفهوم الكالم السابق " و"لالبن دون األخهنا على فرائض اهللا، ولذا لو كان يف الكتابة ابن وأخ فاإلرث  ١واإلرث

فيه "أي يتحرون " يسعون"ومن يف حكمه " فإن ولده"مبا عليه " وفاء"املتروك عن املكاتب " إن مل يكن يف املال"أنه 
هلم قوة على السعي " إن كانوا كبارا"أي على التنجيم مثل ما كان على امليت " جنوما"ما بقي من الكتابة " ويؤدون
إىل "اليت حتل " ليس يف املال قدر النجوم"احلال أنه " و"ومن يف حكمهم " إن كانوا صغارا"أما " و. "على املالوأمانة 

وأما لو كان فيه ما يفي بالنجوم اليت حتل إىل بلوغهم القوة على السعي فإهنم ال " بلوغهم السعي رقوا سريعا
يكن يف املال وفاء إخل أن سعي أوالد املكاتب مشروط  وإن مل: املتبادر من قول املصنف: األول" تنبيهات"يرقون

بوجود متروك وليس كذلك بل الشرط قدرهتم على السعي وإن مل يكن أبوهم ترك شيئا، وميكن أخذ ذلك من 
وإن مل يكن يف املال وفاء يصدق بعدم املال أصال، ألن السالبة تصدق بنفي املوضوع، : كالم املصنف ألن قوله

ظاهر كالمه أيضا أنه إذا مل يكن هناك من له : دق بأن يترك ماال أصال أو ترك شيئا قليال ال يفيالثاينوعدم الوفاء يص
وإن : قدرة على السعي من أوالده يرقون سريعا ولو كان له أم ولد هلا قوة على السعي وليس كذلك، ففي املدونة

  ترك شيئا لكنه ال
  ـــــــ

ومهزته أصلها . واألمر القدمي توارثه اآلخر عن األول، والبقية من كل شيءاألصل، : من معاين اإلرث يف اللغة ١
ويقاربه على هذا . ويطلق ويراد منه املوروث. ويطلق اإلرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم إىل قوم آخرين. واو

قه وحساب تعرف هو علم بأصول من ف -ويسمى أيضاً علم الفرائض  -وعلم املرياث . اإلطالق يف املعىن التركة
حق قابل : عرفه الشافعية والقاضي أفضل الدين اخلوجني من احلنابلة بأنه: حق كل يف التركةواإلرث اصطالحا

للتجزؤ يثبت ملستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو حنومهاوالفقهاء يف املذاهب اإلسالمية حني 
وقد أفرده كثري منهم بكتب مستقلة عن كتب . ب الفرائضيتكلمون عن املرياث يعنونون لذلك يف كتبهم بكتا

ومن أول من ألف الكتب اخلاصة . وابتدأ ذلك من القرن الثاين للهجرة مع ابتداء تدوين األحكام الفقهية. الفقه
 وكانت كتب الفقه املدونة يف هذين. بأحكام الفرائض يف القرن الثاين والثالث ابن شربمة وابن أيب ليلى وأبو ثور

القرنني خالية من أحكام الفرائض مثل املدونة لسحنون واجلامع الكبري واجلامع الصغري حملمد بن احلسن، واألم 
وعلى اخلالف من ذلك كانت كتب السنة، فقد مشلت أحكام الفرائض مع أحكام الفقه كاملوطأ . لإلمام الشافعي

كتب الفقه تشمل أحكام الفرائض إال يف القرن ومل تبدأ . ومصنف ابن أيب شيبة، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم
، ٣/١٧"املوسوعة . الرابع، مثل رسالة ابن أيب زيد من املالكية وخمتصر القدوري من احلنفية، واستمر األمر كذلك

١٨."  

ا يفي بالكتابة يدفع لولده الذي له أمانة وقوة على السعي، وإن مل يكن له قوة أو ال أمانة له ومل يكن يف املال م
يبلغهم السعي، فإن كان مع الولد أم ولد هلا قوة وأمانة دفع هلا إن رجا هلا قوة على سعي بقية الكتابة، وإن مل يكن 

يف أم الولد قوة بيعت وضم مثنها إىل التركة فتؤدي النجوم إىل بلوغ السعي، وإن مل يكن من ذلك شيء رقوا 
مفهوم للولد، بل كل من كان مع امليت يف الكتابة وله قدرة  علم مما قررنا به كالم املؤلف أنه ال: كلهمالثالث

للولد بيع من فيه جناحهم من : وأمانة يدفع له املال ويسعى، وإذا آل األمر إىل بيع أم الولد هنا فقال مالك يف املدونة
ع سواها ما يعينه، أرى أن ال يبيع أمه إذا كان يف بي: أمهات األوالد سواء كانت أمهم أو غريها، وقال ابن القاسم

وال غريه " وله معه يف الكتابة"أي املكاتب " وإن مل يكن له: "ورثه من معه من ولده بقوله: مث شرط يف مفهوم قوله



وال يرث منه من ليس : املراد أخذه سيده ملكاقال ابن احلاجب" ورثه سيده"ممن يرثه وترك ماال ولو كان فيه الوفاء 
ن حرا، وال أوالده املكاتبون يف كتابة أخرى، ألن املكاتب عبد والعبد ال يرث وال معه يف الكتابة شيئا ولو كا

لو أدى املكاتب جنوم : إحدامها: تشتمل على مسألتني" تتمة"يورث، فإطالق اإلرث على أخذ السيد مال عبده جماز
مبثل العوض املوصوف الكتابة وخرج حرا مث عرض للعوض استحقاقا أو رد بعيب فإن العتق يستمر ويرجع السيد 

ولو مقوما يف االستحقاق، والرد بالعيب وإن كان معينا فريجع مبثل املثلى ولو مل يكن له فيما دفع شبهة، وإن كان 
القطاعة ختالف الكتابة : الثانية. مقوما يرجع بقيمته إن كان له مال أو له فيما دفع شبهة وإال رجع حباله قبل العتق

إحدامها أن يعتق : لكتابة املال فيها مؤجل، والقطاعة العتق على مال معجل، وهلا صورتانيف احللول والتأجيل، فا
أن يكاتبه ابتداء على مال مؤجل مث يفسخه يف شيء يعجله له : عبده ابتداء على مال يعجله العبد له، الثانية

شرع يف الكالم على أم الولد،  وحكمها يف توقف العتق على أداء املال كالكتابةوملا فرغ من الكالم على الكتابة
واألم يف اللغة أصل الشيء وجتمع على أمات، وأصل أم أمهة ولذلك جتمع على أمهات، وقيل األمات للنعم 

واألمهات للناس، وأم الولد يف اللغة كل من هلا ولد، وهي يف استعمال الفقهاء خاصة باألمة اليت ولدت من سيدها 
لها من وطء مالكها عليه جربا، فتخرج األمة اليت أعتق سيدها محلها من غريه، هي احلر مح: ولذلك قال ابن عرفة

  واألمة اململوكة أليب زوجها فإن محلها إمنا جاءت حريته من

من وطء مالكها، وخرج بقوله عليه جربا ما إذا أعتق السيد محل : عتقه على جده، وهاتان الصورتان خرجتا بقوله
ها، ألهنا حر محلها من وطء مالكها، لكن ليس العتق جيرب عليه املالك وهذا بناء على أمة عبده فإن احلد يصدق علي

ملك العبد، ويل يف دخول هذا يف احلد حبث ال يكفي، إذ بعد فرض احلرية من وطء املالك ال تدخل هذه الصورة 
هتا بسائر أنواع االستمتاع اليت وحيا" فله أن يستمتع منها يف حياته"مملوكة له " أمة"من األحرار " ومن أولد: "فقال

وحل هلما حىت نظر الفرج إىل أن قال كامللك ومتتع بغري دبر، وإمنا جاز له : جتوز يف الزوجة املشار إليها بقول خليل
تعتق عليه من رأس ماله "جيب هلا أن " و. "ذلك لبقاء امللك عليها وله أخذ قيمتها ممن قتلها وانتزاع ماهلا ما مل ميرض

وتقدم على احلقوق املتعلقة باألعيان ولو كانت وفاة سيدها بقتلها له عمدا عدوانا خبالف املدبر، ولعل " فاتهبعد و
الفرق إلشرافها على احلرية دون املدبر، أال ترى أن عتقها ال يرده الدين ولو كان سابقا وتعتق من رأس املال ال من 

كونه حرا وغري حمجور عليه للغرماء حني الوطء الذي منه  الثلث خبالف املدبر فيهما، وحمل عتقها على سيدها
وال يردها دين سبق : الوالدة، فإن وطئ املفلس أمته املوقوفة للبيع فحملت من ذلك الوطء مل مينع بيعهافقول خليل

عتقها فيمن استولدها قبل التفليس، وهذا الذي ذكره املصنف مما ال نزاع فيه عند مالك ومجيع الفقهاء وال يتوقف 
على حكم حاكم، والدليل على وجوب عتقها وحرمة بيعها وجواز االستمتاع هبا ما يف ابن ماجه والدارقطين من 

ويف املوطإ عن " أعتقها ولدها: "ملا ولدت مارية إبراهيم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حديث ابن عباس قال
من سيدها فإنه ال يبيعها وال يهبها وال يورثها وهو يستمتع هبا  أميا وليدة ولدت: عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال

ولو كان عليه دين استدانه قبل استيالدها وال هبتها وال التصدق " بيعها"ملستولدها " وال جيوز. "فإذا مات فهي حرة
لثمن على هبا، فإن وقع شيء من ذلك فسخ ولو أعتقها مشتريها ويرد عتقها وترجع لسيدها، ويرجع املشتري با

البائع ولو بعد موهتا ألن املصيبة منه ألن امللك فيها مل ينتقل، وحمل رد عتق املشتري هلا ما مل يكن املشتري اشتراها 
على أهنا حرة مبجرد الشراء أو على شرط العتق وأعتقها، وإال مل يرد عتق املشتري سواء علم أهنا أم ولد أم ال، 

ء له، وأما إن باعها على أن يعتقها املشتري فهذه ترد ما مل تفت بالعتق فيمضي ويستحق بائعها مثنها ويكون الوال



والوالء للبائع، ألن املبتاع ملا علم أهنا أم ولد هلا العتق فكأنه فكاك منه هلا بالثمن، وأما إن مل يعلم املشتري بأهنا أم 
  ولد لرجع

 رجوع على البائع بشيء مما أنفقه املشتري وال له بالثمن، وإذن فسخ بيعها فيما يفسخ فيه فظاهر املذهب أنه ال
شيء من قيمة خدمتها، هكذا قيل ويل فيه وقفة يف عدم الرجوع بالنفقة مع بقاء ملك بائعها وعدم انتقال ضماهنا 

كثرية بغري " له عليها خدمة"جيوز له أن جيعل " وال. "بقبضها ورجوع املشتري شراء فاسدا يف غري هذه املسألة
" وال. "، وأما ما خف وهو ما نقص عما يلزم األمة وفوق ما يلزم احلرة فيستحقه عليها ولذلك يلزمه نفقتهارضاها

وظاهره ولو كانت قليلة، والفرق بني اخلدمة والغلة أن اخلدمة يستعملها بنفسه من " غلة"جيوز له أن جيعل له عليها 
رضاها فسخت وهلا أجرة مثلها على من استعملها، ولذا  الطحن وغريه، والغلة بأن يؤجرها لغريه فإن أجرها بغري

ألم الولد حكم احلرائر يف ستة أوجه، وحكم العبيد يف أربعة أوجه، فأما الستة فال خالف عندنا أهنن ال : قال عياض
اع يبعن يف دين وال غريه وال يرهن وال يوهنب وال يؤجرن وال يسلمن يف جناية وال يستسعني، وأما األربعة فانتز

أمواهلن ما مل ميرض السيد وإجبارهن على النكاح على قول واستخدامهن لكن يف خفيف اخلدمة فيما ال يلزم احلرة 
واالستمتاع هبن وله أرش اجلناية عليهن، وزيد على ذلك عدم شهادهتن وحدهن نصف حد احلرة وعدم إرثهن 

املذكور من " وله ذلك: " منها بعد استيالئها بقولهوعدم القسم هلن يف املبيتثم شرع فيما يتعلق بأوالدها احلاصلني
مبنزلة "أي ولد أم الولد من غري سيدها " وهو. "احلاصل هلا بعد محلها من سيدها" يف ولدها من غريه"خدمة وغلة 
إن كان من سيدها : بعد موت سيدها، واحلاصل أن ولدها على ثالثة أحوال" يعتق بعتقها"فيجب أن " أمه يف العتق

ر فهو حر بال خالف، وإن كان من غري سيدها ولدته قبل االستيالد فهو رقيق بال خالف، وإن كان من غري احل
سيدها وبعد استيالدها فيعتق بعتقها من رأس املال وهو كالم املصنف، وهذا كله إذا مات سيدها يف حياهتا، فإن 

وكل ما : "يف بيان ما تكون به أم ولد بقوله ماتت أمهم قبل موت سيدها مل يعتق أوالدها حىت ميوت سيدمهثم شرع
كمضغة " أنه ولد"بشهادة العارفات من النساء " مما يعلم"األمة بعد اعتراف سيدها بوطئها وعدم استربائها " أسقطته

عند ابن القاسم " أم ولد"أي مبا أسقطته " فهي به"أو علقة وهي الدم اجملتمع الذي ال يذوب بصب املاء احلار عليه 
بعد اعتراف سيدها إخل : ا تنقضي به العدة وجتب به الغرة، فالثالثة يف احلكم سواء على مشهور املذهب، وقولناكم

أحدمها إقرار السيد بوطئها مع اإلنزال ولو قال إقراره يف حال مرضه، : إشارة إىل أهنا ال تكون أم ولد إال بشرطني
  والثاين أن تثبت والدهتا أو سقطها ولو

أتني حيث كان الولد معدوما، وأما لو أتت به وقالت هذا الولد منك مع اعترافه بوطئها وإنزاله فإهنا بشهادة امر
تكون به أم ولد ولو مل حيصل شهادة على الوالدة، واحلاصل أن البينة إمنا تشترط عند عدم حضور الولد، ومفهوم 

رار بوطئها وأتت بولد فإنه ال يلحق به وال يلزمه الشرط األول أنه لو أنكر السيد الوطء ومل تشهد عليه بينة باإلق
ميني أنه مل يطأ، كما ال يلزمه ميني أنه كان استربأها حبيضة ونفى ما ولدته لستة فأكثر من يوم استربائها، وال يلحق به 

اء فإهنا النتفائه عنه مبجرد نفيه من غري توقف على لعان، وأما لو أتت به ألقل من أقل أمد احلل من يوم االسترب
من مات من غري اعتراف بالوطء " فرع"تكون به أم الولد العترافه بوطئها قبل االسترباء، واحلامل عندنا حتيض

إذا أتت أمة " و"ووجدت أمته حامال فإهنا ال تعتق لعدم ثبوت أمومة الولد الحتمال كونه من زنا أو شبهة واهللا أعلم
احلال " و"وقال ليس مين " إذا أنكرها ولدها"وهو اإلنزال خارج الفرج عنها " العزل"دعوى " ال ينفعه"السيد بولد 
وال يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن : ألن املاء يسبق من غري شعوره هبقال خليل" أقر بالوطء"أنه كان قد 



ل حىت وطئها ومل اعترف باإلنزال، وينبغي أن يكون مثل اإلنزال عند وطئها إنزاله عند غريها أو من احتالم ومل يب
كنت أطأ من غري إنزال فإنه ال يلزمه الولد، وهذا حكم من أقر بوطء أمته ومل يدع استرباءها : ينزل، خبالف لو قال

على " مل يلحق به ما جاء من ولد"حبيضة واحلال أنه مل يطأ بعده ومضى له ستة أشهر فأكثر " فإن ادعى استرباء"
الكالم على أحكام أم الولد شرع يف العتق الناجز وهو من مجلة املترجم له،  املشهور وال ميني عليهوملا فرغ من

وحقيقته اللغوية اخللوص والكرم واحلرية خللوص الرقبة من الرق، ولذا مسي البيت بالعتيق خللوصه من أيدي 
رم على آدمي حي اجلبابرة ومن الغرق والطوفان، وحقيقته الشرعية كما قال ابن عرفة رفع ملك حقيقي ال بسباء حم

حىت خرج بآدمي حيوان غري آدمي، وبقوله حي رفعه عنه مبوته، وأخرج بقوله ملك رفع غريه كرفع احلكم بالنسخ 
ووصفه بقوله حقيقي ليخرج به استحقاق العبد حبرية، ألن املستحق من يده حبرية مل يكن ملكا حقيقة، وقوله ال 

سباء ليخرج به فداء املسلم من حريب سباء، وقوله عن آدمي متعلق بسباء حمرم عطف على مقدر أي بغري سباء ال ب
: بقوله رفع وحكم العتق من هو مندوب إليه دل على مشروعيته الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله تعاىل

  وأما السنة فمنها ما يف الصحيحني من] ٩٢: النساء[} فََتْحرِيرُ َرقََبٍة{

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا بكل إرب : "عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حديث أيب هريرة رضي اهللا
ويف . ٢" أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار حىت فرجه بفرجه: "ويف رواية ١" منها إربا منه من النار

إميان باهللا : "أفضل؟ قالقلت يا رسول اهللا أي األعمال : الصحيحني أيضا من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه قال
وأما اإلمجاع فقد قال " أنفسها عند أهلها وأكثرها مثنا: "أي الرقاب أفضل؟ قال: ، قال قلت" واجلهاد يف سبيل اهللا

وأمجعت األمة على أنه قربة وهو من أعظم القرب ألن اهللا جعله كفارة للقتل، وصلة الرحم أفضل منه : يف الذخرية
لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم المرأة أعتقت رقبةقال رسول : ملا يف مسلم

اللخمي، وظاهر حديث أيب هريرة يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عضو ال حيجب النار عن العضو الذي  ٣" ألجرك
هللا تعاىل حرم النار أن إن ا: "يقابله منه وهو ممكن ألن األمل خيلقه اهللا تعاىل يف أي عضو شاء كما جاء يف الصحيح

وعتق الذكر أفضل مث أعلى الرقاب مثنا وأنفسها عند أهلها وإن كان األعلى مثنا كافرا  ٤" تأكل موضع السجود
قيل وهو األقرب وأن الذي يظهر أن السيد : فضله مالك وخالفه أصبغ ونسبه ابن بزيزة للجمهورقال يف التوضيح

رانيني، فإنه ملا كانت ديته مثل دية احلر املسلم كان كاملرأة، أما إن تساويا ال يعتق من النار إال بعتق عبدين نص
إمنا : ويف املقدمات. وإذا كانا مسلمني كالدين أفضل وإن كان أقلهما مثنا: فاملسلم أفضل بال خالفقال يف الذخرية

ق وشرطه التكليف والرشد وعدم املعت: يكون األعلى مثنا أفضل عند استوائهما يف الكفر واإلسالم وله ثالثة أركان
كما ال جتوز هبته وال " وال جيوز عتق من أحاطت الديون مباله. "إحاطة الديون مباله فقال مشريا إىل هذا الشرط

صدقته ولو بعد أجل تلك الديون إال بإذن الغرماء إال ما جرت به العادة، كنفقة اآلباء واألبناء وكسوهتم، 
  وكاألضحية ونفقة العيدين من

  ـــــــ
، وأي ]٨٩: املائدة[} أَْو َتْحرِيُر َرقَبٍَة{: قول اهللا تعاىل: أخرجه البخاري، كتاب كفارات األميان، باب: صحيح ١

: صحيح ٢واللفظ له" ١٥٠٩"فضل العتق، حديث : ، ومسلم، كتاب العتق، باب"٦٧١٥"الرقاب، حديث 
بيان : ، ومسلم، كتاب اإلميان، باب"٢٥١٨" أي الرقاب أفضل، حديث: أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب

: أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب: صحيح ٣واللفظ له" ٨٤"كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال، حديث 
  .مل أقف عليه ٤"٩٩٩"فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج، حديث 



إمنا يصح إعتاق مكلف رشيد بال حجر  :غري سرف، وله أن حيج حجة الفرض لكن على قول مرجوحقال خليل
وبال إحاطة دين، ويدخل يف املكلف السكران على املشهور فيصح عتقه ويلزم كما يلزم طالقه، ويدخل فيه الزوجة 

واملريض يف الثلث، فال يصح عتق صيب وال جمنون وال موىل عليه، وأما عتق من أحاطت الديون مباله فللغرماء رده 
حبيث يعد راضيا، أو يطول زمان العتق حبيث يشتهر باحلرية، ويرث الوارثات وتقبل شهادته إال أن يعلم ويسكت 

ولو مل يثبت علمه، أو إال أن يستفيد ما يويف منه الدين فينفذ وال يرد، كما ينفذ عتق الزوجة واملريض من الثلث، 
املعتق بفتح التاء : والثاين من األركان. زةوأما عتقهما ما يزيد قيمته على الثلث فلورثة املريض وللزوج الرد واإلجا

وشرطه أو ال يتعلق به حق الزم ولو فيه شائبة حرية، فيدخل فيه املدبر واملعتق إىل أجل، وأم الولد واملبعض 
واملكاتب يصح تنجيز عتق اجلميع، وأما ما تعلق به حق الزم كاملرهون واملستأجر والعبد اجلاين فإن عتقهم موقوف 

الصيغة وهي صرحية وكناية، فالصريح كل ما فيه لفظ العتق أو : والثالث من األركان. من له احلق على إجازة
أعتقت أو فككت أو حررت رقبتك أو أنت حر فإنه : التحرير أو الفك أو ال ملك أو ال سبيل يل عليك، فإذا قال

: أو خلف أو دفع مكس، ففي املدونةال ينصرف إال للعتق وال ينصرف عنه لغريه ولو نوى صرفه إال لقرينة كمدح 
ومن عجب من عمل عبده أو خالفه عند أمره بشيء فقال ما أنت إال حر فال شيء عليه يف الفتوى وال يف القضاء 

ولو مر على عشار فقال هو حر عند طلب املكس ومل يرد بذلك احلرية فال : ولو قامت عليه بينة بذلك، وفيها أيضا
فهي على قسمني ظاهرة وخفية، فالظاهرة ما ال ينصرف عنه إال بنية صرفه كوهبت لك  وأما الكناية. يعتق عليه

نفسك وملكتك نفسك، واخلفية ما ال ينصرف إليه إال بالنية كاذهب واغرب واسقين املاء مما ال داللة له على 
ق من مل حيط الدين مباله ظاهر كالم املصنف لزوم عت" تنبيه"العتق، وإمنا ترك املصنف التعرض لذلك روما لالختصار

من املكلفني ولو كافرا وهو كذلك، حيث كان العبد مسلما قبل العتق أو أسلم العبد أو سيده بعد العتق ففي 
الثالث يلزم العتق ولو مل ينب العبد عن سيده، وأما لو أعتقه يف حال كفرمها ومل حيصل إسالم منهما فال يلزمه عتقه 

" ومن أعتق بعض عبده استتم عليه: "فرغ من العتق املقصود شرع يف العتق بالسراية بقولهإال إذا بان عنه العبدوملا 
  وباحلكم معه: أي حبكم حاكم على املشهور الذي اقتصر عليه العالمة خليل حيث قال

الباقي أن من أعتق جزءا ولو يدا أو رجال من عبده الذي ميلك مجيعه فإن : مجيعه إن أعتق جزءا والباقي له، واملعىن
يعتق عليه باحلكم سواء كان موسرا أو معسرا، وقوله بعض عبده يشمل القن احملض واملدبر واملعتق إىل أجل وأم 
الولد واملكاتب ألنه عبد ما بقي عليه درهم، وإمنا يلزم ذلك إذا كان املعتق مسلما مكلفا رشيدا ال دين عليه يرد 

" تنبيه"كافر فله الرجوع فيه إال أن يسلم أحدمها أو يبني العبد عن سيدهالعبد أو بعضه، وأما لو أعتق الكافر عبده ال
فهم مما قررنا أن املراد بالبعض ما يشمل حنو اليد أو الرجل وأنه يتوقف على حكم حاكم، ويشترط يف ذلك البعض 

زوجة بذلك وعدمه، االتصال بالعبد، واختلف إذا أعتق حنو الشعر والكالم والرقيق على قولني مبنيني على طالق ال
وإن : "هذا حكم عتق بعض عبد ميلك مجيعهوأما لو أعتق حصته من العبد املشترك بينه وبني غريه فأشار إليه بقوله

نصيب شريكه "أي على الذي أعتق حصته " معه فيه شركة قوم عليه"أي غري املعتق " لغريه"العبد املعتق بعضه " كان
أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه : عليه حينئذ مجيعه واملعىن بإيضاح" قيوم يقام عليه وعت"وتعترب " بقيمته

  :وبني غريه فإنه تقوم عليه حصة شريكه بشروط ستة
أن يكون املعتق مسلما أو العبد فلو كان العبد : أن يدفع القيمة بالفعل لشريكه يوم احلكم بالعتقثانيها: أحدها

أن يعتق الشريك : ان املعتق ذميا والعبد كذلك وغري املعتق مسلماثالثهاوالشريكان كفرة فال تقومي، وكذا لو ك
أن يكون املعتق هو الذي ابتدأ العتق ألنه : باختياره ال إن ورث جزءا من أبيه فال تقوم عليه حصة شريكهرابعها



ان العبد مشتركا الذي أبد الرقبة، وأما لو كان العبد حر البعض قبل العتق فال تقوم عليه حصة شريكه كما لو ك
بني ثالثة أملياء وأعتق أحدهم نصيبه ابتداء وتبعه الثاين بإعتاق حصته وامتنع الثالث من العتق، فإن حصته تقوم 
على األول إال أن يرضى الثاين بتقوميها عليه، فلو كان املبتدئ للعتق معسرا مل تقوم حصة الثالث على الثاين إال 

ترتبا وجهل األول قومت حصة الثالث عليهما إن أيسر وإال فعلى املوسر برضاه، وأما لو أعتقا معا أو م
أن يكون املعتق حلصته موسرا بقيمة الشريك، فإن أيسر ببعضها عتق منها بقدر ما هو موسر به، : منهماخامسها

  .واملعسر به ال تقوم عليه ولو رضي شريكه باتباع ذمته
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