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  أحكام القرآن للجصاص 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قال أبو بكر أمحد بن علي الرازي رضي اهللا عنه قد قدمنا يف صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر مجل مما ال 

فة طرق استنباط معاين القرآن واستخراج دالئله يسع جهله من أصول التوحيد وتوطئة ملا حيتاج إليه من معر
وإحكام ألفاظه وما تتصرف عليه أحناء كالم العرب واألمساء اللغوية والعبارات الشرعية إذ كان أوىل العلوم بالتقدمي 

معرفة توحيد اهللا وتنزيهه عن شبه خلقه وعما حنله املفترون من ظلم عبيده واآلن حىت انتهى بنا القول إىل ذكر 
  أحكام القرآن ودالئله واهللا نسأل التوفيق ملا يقربنا إليه ويزلفنا لديه إنه ويل ذلك والقادر عليه 

  باب 

  القول يف بسم اهللا الرمحن الرحيم

قال أبو بكر الكالم فيها من وجوه أحدها معىن الضمري الذي فيها والثاين هل هي من القرآن يف افتتاحه والثالث هل 
 والرابع هل هي من أوائل السور واخلامس هل هي آية تامة أم ليست بآية تامة والسادس هي من الفاحتة أم ال

قراءهتا يف الصالة والسابع تكرارها يف أوائل السور يف الصالة والثامن اجلهر هبا والتاسع ذكر ما يف مضمرها من 
لباء مع سائر حروف اجلر ال بد أن الفوائد وكثرة املعاين فنقول إن فيها ضمري فعل ال يستغىن الكالم عنه ألن ا

يتصل بفعل إما مظهر مذكور وإما مضمر حمذوف والضمري يف هذا املوضع ينقسم إىل معنيني خرب وأمر فإذا كان 
الضمري خربا كان معناه ابدأ بسم اهللا فحذف هذا اخلرب وأضمر ألن القارئ مبتدئ فاحلال املشاهدة منبئة عنه ومغنية 

را كان معناه ابدأ وبسم اهللا واحتماله لكل واحد من املعنيني على وجه واحد ويف نسق تالوة عن ذكره وإذا كان أم
السورة داللة على أنه أمر وهو قوله تعاىل إياك نعبد ومعناه قولوا إياك كذلك ابتداء اخلطاب يف معىن قوله بسم اهللا 

  وقد ورد األمر بذلك يف مواضع 

رأ باسم ربك فأمر يف افتتاح القراءة بالتسمية كما أمر إمام القراءة بتقدمي من القرآن مصرحا وهو قوله تعاىل اق
االستعاذة وهو إذا كان خربا فإنه يتضمن معىن األمر ألنه ملا كان معلوما أنه خرب من اهللا بأنه يبدأ باسم اهللا ففيه أمر 

بعد أن يكون الضمري هلما مجيعا فيكون اخلرب لنا باالبتداء به والتربك بافتتاحه ألنه إمنا أخربنا به لنفعل مثله وال ي
واألمر مجيعا مرادين الحتمال اللفظ هلما فإن قال قائل لو صرح بذكر اخلرب مل جيز أن يريد به املعنيني مجيعا من األمر 

  واخلرب كذلك جيب أن يكون حكم الضمري يف انتفاء إرادة األمرين 
ا الستحالة كون لفظ واحد أمرا وخربا يف حال واحد ألنه مىت أراد قيل له إذا أظهر صيغة اخلرب امتنع أن يريدمه

باخلرب األمر كان اللفظ جمازا وإذا أراد به حقيقة اخلرب كان حقيقة وغري جائز أن يكون اللفظ الواحد جمازا حقيقة 
مستعمال يف ألن احلقيقة هي اللفظ املستعمل يف موضعه واجملاز ما عدل به عن موضعه إىل غريه ويستحيل كونه 

موضعه ومعدوال به عنه يف حال واحد فلذلك امتنع إرادة اخلرب واألمر بلفظ واحد وأما الضمري فغري مذكور وإمنا 



هو متعلق باإلرادة وال يستحيل إرادهتما معا عند احتمال اللفظ إلضمار كل واحد منهما فيكون معناه حينئذ ابدأ 
ضا به اقتداء بفعلى وتربكا به غري أن جواز إرادهتما ال يوجب عند اإلطالق بسم اهللا على معىن اخلرب وابدأ واأنتم أي

إثبابتهما إال بداللة إذ ليس هو عموم لفظ مستعمل على مقتضاه وموجبه وإمنا الذي يلزم حكم اللفظ إثبات ضمري 
و قول النيب صلى حمتمل لكل واحد من الوجهني وتعيينه يف أحدمها موقوف على الداللة كذلك قولنا يف نظائره حن

رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ألن احلكم ملا تعلق بضمري حيتمل رفع احلكم  -اهللا عليه وسلم 
رأسا وحيتمل املأمث مل ميتنع إرادة األمرين بأن ال يلزمه شيء وال مأمث عليه عند اهللا الحتمال اللفظ هلما وجواز 

عموم لفظ فينتظمهما فاحتجنا يف إثبات املراد إىل داللة من غريه وليس ميتنع قيام إرادهتما إال أنه مع ذلك ليس ب
الداللة على إرادة أحدمها بعينه أو إرادهتما مجيعا وقد جييء من الضمري احملتمل ألمرين ما ال يصح إرادهتما معا حنو ما 

وم أن حكمه متعلق بضمري حيتمل جواز أنه قال إمنا األعمال بالنيات معل -روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  العمل وحيتمل أفضليته فمىت أراد اجلواز امتنعت 

إرادة األفضلية ألن إرادة اجلواز تنفي ثبوت حكمه مع عدم النية وإرادة األفضلية تقتضي إثبات حكم شيء منه ال 
لكمال املوجب للنقصان يف حال حمالة مع إثبات النقصان فيه ونفي األفضلية ويستحيل أن يريد نفي األصل ونفي ا

  واحد وهذا مما ال يصح فيه إرادة املعنيني من نفي األصل وإثبات النقص وال يصح قيام الداللة على إرادهتما 

  قال

أبو بكر وإذا ثبت اقتضاؤه ملعىن األمر انقسم ذلك إىل فرض ونفل فالفرض هو ذكر اهللا عند افتتاح الصالة يف قوله 
زكى وذكر اسم ربه فصلى فجعله مصليا عقيب الذكر فدل على أنه أراد ذكر التحرمية وقال تعاىل قد أفلح من ت

تعاىل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال قيل إن املراد به ذكر االفتتاح روي عن الزهري يف قوله تعاىل وألزمهم 
ده بقوله واذكروا اسم اهللا كلمة التقوى قال هي بسم اهللا الرمحن الرحيم وكذلك هو يف الذبيحة فرض وقد أك

عليها صواف وقوله وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق وهو يف الطهارة واألكل والشرب وابتداء 
األمور نفل فإن قال قائل هل ال أوجبتم التسمية على الوضوء مبقتضى الظاهر لعدم الداللة على خصوصه مع ما 

أنه قال ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه قيل له الضمري ليس بظاهر فيعترب  -م روي عن النيب صلى اهللا عليه وسل
عمومه وإمنا ثبت منه ما قامت الداللة عليه وقوله ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه على جهة نفي الفضيلة لدالئل 

  قامت عليه 
  باب القول يف أن البسملة من القرآن 

ملسلمني يف أن بسم اهللا الرمحن الرحيم من القرآن يف قوله تعاىل إنه من سليمان وإنه بسم قال أبو بكر ال خالف بني ا
بالقرآن قال له اقرأ قال  -اهللا الرمحن الرحيم وروي أن جربيل عليه السالم أول ما أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

دي عن احلرث العكلي أن النيب عليه ما أنا بقارئ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق وروى أبو قطن عن املسعو
السالم كتب يف أوائل الكتب بامسك اللهم حىت نزل بسم اهللا جمريها ومرسيها فكتب بسم اهللا مث نزل قوله تعاىل قل 

ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن فكتب فوقه الرمحن فنزلت قصة سليمان فكتبها حينئذ ومما مسعنا يف سنن أيب داود قال 
   -الك وقتادة وثابت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال الشعيب وم

  مل يكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم حىت



حني أراد أن يكتب بينه وبني سهيل بن عمرو كتاب  -نزلت سورة النمل وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  اهلدنة باحلديبية 

  قال

يم فقال له سهيل بامسك اللهم فإنا ال نعرف الرمحن إىل لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه اكتب بسم اهللا الرمحن الرح
  أن مسح هبا بعد فهذا يدل على أن بسم اهللا الرمحن الرحيم مل تكن من القرآن مث أنزهلا اهللا تعاىل يف سورة النمل 

  القول يف أن البسملة من فاحتة الكتاب 
ء الكوفيني آية منها ومل يعدها قراء البصريني وليس قال أبو بكر مث اختلف يف أهنا من فاحتة الكتاب أم ال فعدها قرا

عن أصحابنا رواية منصوصة يف أهنا آية منها إال أن شيخنا أبا احلسن الكرخي حكى مذهبهم يف ترك اجلهر هبا وهذا 
يدل على أهنا ليست منها عندهم ألهنا لو كانت آية منها عندهم جلهر هبا كما جهر بسائر آي السور وقال الشافعي 

هي آية منها وإن تركها أعاد الصالة وتصحيح أحد هذين القولني موقوف على اجلهل واإلخفاء على ما سنذكره 
  فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل 

  القول 

  يف البسملة هل هي من أوائل السور

نا أهنا ليست قال أبو بكر مث اختلف يف أهنا آية من أوائل السور أو ليست بآية منها على ما ذكرنا من مذهب أصحاب
بآية من أوائل السور لترك اجلهر هبا وألهنا إذا مل تكن من فاحتة الكتاب فكذلك حكمها يف غريها إذ ليس من قول 

أحد أهنا ليست من فاحتة الكتاب وأهنا من أوائل السور وزعم الشافعي أهنا أية من كل سورة وما سبقه إىل هذا 
يف أهنا آية من فاحتة الكتاب أو ليست بآية منها ومل يعدها أحد آية من  القول أحد ألن اخلالف بني السلف إمنا هو

سائر السور ومن الدليل على أهنا ليست من فاحتة الكتاب حديث سفيان بن عيينة عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه 
بدي نصفني فنصفها يل قال قال اهللا تعاىل قسمت الصالة بيين وبني ع -عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال احلمد هللا رب العاملني قال اهللا محدين عبدي وإذا قال الرمحن الرحيم قال 
جمدين عبدي أو أثىن علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إيل عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعني 

ما سأل فيقول عبدي إهدنا الصراط املستقيم إىل آخرها قال لعبدي ما سأل فلو قال هذه بيين وبني عبدي ولعبدي 
  كانت من فاحتة 

الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورة فدل ذلك على أهنا ليست منها ومن املعلوم أن النيب صلى اهللا عليه 
ن تكون بسم اهللا الرمحن الرحيم آية إمنا عرب بالصالة عن قراءة فاحتة الكتاب وجعلها نصفني فانتفى بذلك أ -وسلم 

منها من وجهني أحدمها إنه مل يذكرها يف القسمة الثاين أهنا لو صارت يف القسمة ملا كانت نصفني بل كان يكون ما 
هللا فيها أكثر مما للعبد ألن بسم اهللا الرمحن الرحيم ثناء على اهللا تعاىل ال شيء للعبد فيه فإن قال قائل إمنا مل يذكرها 

نه قد ذكر الرمحن الرحيم يف أضعاف السورة قيل له هذا خطأ من وجهني أحدمها أنه إذا كانت آية غريها فال بد أل
من ذكرها ولو جاز ما ذكرت جلاز االقتصار بالقرآن على ما يف السورة منها دوهنا ووجه آخر وهو أن قوله بسم 

ال يسمى به غريه فالواجب ال حمالة أن يكون مذكورا يف  اهللا فيه ثناء على اهللا وهو مع ذلك اسم خمتص باهللا تعاىل



القسمة إذ مل يتقدم له ذكر فيما قسم من آي السورة وقد روي هذا اخلرب على غري هذا الوجه وهو ما حدثنا به 
حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب عن مالك عن العالء بن عبدالرمحن أنه مسع أبا السائب موىل 

قال اهللا قسمت الصالة بيين  -هشام بن زهرة يقول مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد احلمد هللا رب العاملني فيقول اهللا محدين 

العبد مالك يوم الدين يقول اهللا جمدين عبدي وهذه عبدي فيقول الرمحن الرحيم يقول اهللا أثىن علي عبدي يقول 
اآلية بيين وبني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعني فهذه بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل فذكر يف هذا 
احلديث يف مالك يوم الدين إنه بيين وبني عبدي نصفني هذا غلط من راويه ألن قوله تعاىل مالك يوم الدين ثناء 

 تعاىل ال شيء للعبد فيه كقوله احلمد هللا رب العاملني وإمنا جعل قوله إياك نعبد وإياك نستعني بينه وبني خالص هللا
العبد ملا انتظم من الثناء على اهللا تعاىل ومن مسألة العبد أال ترى أن سائر اآلي بعدها من قوله تعاىل إهدنا الصراط 

لى اهللا وإمنا هو مسألة من العبد ملا ذكر ومن جهة أخرى أن قوله املستقيم جعلها للعبد خاصة إذ ليس فيه ثناء ع
مالك يوم الدين لو كان بينه وبني العبد وكذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعني ملا كان نصفني على قول من يعد بسم 

من أوائل السور  اهللا الرمحن الرحيم آية بل كان يكون هللا تعاىل أربع وللعبد ثالث ومما يدل على أن البسملة ليست
  وإمنا هي للفصل بينها ما حدثنا 

حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخربنا هشيم عن عوف األعرايب عن يزيد القاري 
قال مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قلت لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه ما محلكم على أن عمدمت إىل براءة 

ملئني وإىل األنفال وهي املثاين فجعلتمومها يف السبع الطوال ومل تكتبوا بينهما سطر بسم اهللا الرمحن الرحيم وهي من ا
ملا ينزل عليه اآليات فيدعو بعض من كان يكتب له فيقول ضع هذه  -قال عثمان كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ية واآليتان فيقول مثل ذلك وكانت األنفال من أول ما اآلية يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه اآل
نزل عليه باملدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أهنا منها فمن هناك 

حيم وضعتهما يف السبع الطوال ومل أكتب بينهما سطر بسم اهللا الرمحن الرحيم فأخرب عثمان أن بسم اهللا الرمحن الر
مل يكن من السورة وأنه إمنا كان يكتبها يف فصل السورة بينها وبني غريها ال غري وأيضا فلو كانت من السور ومن 

فاحتة الكتاب لعرفته الكافة بتوقيف من النيب عليه السالم إهنا منها كما عرفت مواضع سائر اآلي من سورها ومل 
باآلي نفسها فلما كان طريق إثبات القرآن نقل الكافة دون  خيتلف فيها وذلك أن سبيل العلم مبواضع اآلي كهو

نقل اآلحاد وجب أن يكون كذلك حكم مواضعه وترتيبه أال ترى أنه غري جائز ألحد إزالة ترتيب آي القرآن وال 
 نقل شيء منه عن مواضعه إىل غريه فإن فاعل ذلك مبنزلة من رام إزالته ورفعه فلو كانت بسم اهللا الرمحن الرحيم

من أوائل السور لعرفت الكافة موضعها منها كسائر اآلي وكموضعها من سورة النمل فلما مل نرهم نقلوا ذلك إلينا 
من طريق التواتر املوجب للعلم مل جيز لنا إثباهتا يف أوائل السور فإن قال قائل قد نقلوا إلينا مجيع ما يف املصحف على 

يف مواضعها املذكورة يف املصحف قيل له إمنا نقلوا إلينا كتبها يف أوائلها  أنه القرآن وذلك كاف يف إثباهتا من السور
ومل ينقلوا إلينا أهنا منها وإمنا الكالم بيننا وبينكم يف أهنا من هذه السورة اليت هي مكتوبة يف أوائلها وحنن نقول بأهنا 

لسورة يف املصحف وقراءهتا معها موجبني من القرآن أثبتت يف هذه املواضع ال على أهنا من السور وليس إيصاهلا با
أن يكون منها ألن القرآن كله بعضه متصل ببعض وما قيل بسم اهللا الرمحن الرحيم متصل هبا وال جيب من أجل 
ذلك أن يكون اجلميع سورة واحدة فإن قال قائل ملا نقل إلينا املصحف وذكروا أن ما فيه هو القرآن على نظامه 

  ن أوائل السور مع النقل املستفيض لبينوا ذلك وترتيبه فلو مل تكن م



وذكروا أهنا ليست من أوائلها لئال تشتبه قيل له هذا يلزم من يقول أهنا ليست من القرآن فأما من أعطى القول بأهنا 
منه فهذا السؤال ساقط عنه فإن قيل ولو مل تكن منها لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من يقول أهنا منها قيل له ال 

جيب ذلك ألنه ليس عليهم نقل كل ما ليس من السورة أنه ليس منها كما ليس عليهم نقل ما ليس من القرآن أنه 
ليس منه وإمنا عليهم نقل ما هو من السورة أنه منها كما عليهم نقل ما هو من القرآن أنه منه فإذا مل يرد النقل 

ا كإثبات القرآن نفسه ويدل أيضا على أهنا ليست من أوائل املستفيض بكوهنا من السور واختلف فيه مل جيز لنا إثباهت
السور ما حدثنا حممد بن جعفر بن أبان قال حدثنا حممد بن أيوب قال حدثنا مسدد قال حدثين حيىي بن سعيد عن 

 قال سورة يف القرآن ثالثون آية -شعبة عن قتادة عن عباس اجلشمي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
شفعت لصاحبها حىت غفر له تبارك الذي بيده امللك واتفق القراء وغريهم أهنا ثالثون آية سوى بسم اهللا الرمحن 

ويدل عليه أيضا  -الرحيم فلو كانت منها كانت إحدى وثالثني آية وذلك خالف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ث آيات وسورةاإلخالص أربع آيات فلو كانت منها اتفاق مجيع قراء األمصار وفقهائهم على أن سورة الكوثر ثال

لكانت أكثر مما عدوا فإن قال قائل إمنا عدوا سواها ألنه ال إشكال فيها عندهم قيل له فكان ال جيوز هلم أن يقول 
سورة اإلخالص أربع آيات وسورة الكوثر ثالث آيات والثالث واألربع إمنا هي بعض السورة ولو كان كذلك 

لوا يف الفاحتة أهنا ست آيات قال أبو بكر رمحه اهللا وقد روى عبداحلميد ابن جعفر عن نوح بن أيب لوجب أن يقو
أنه كان يقول احلمد هللا رب العاملني سبع  -جالل عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يف اإلسناد وذكر أبو بكر احلنفي عن آيات إحداهن بسم اهللا الرمحن الرحيم وشك بعضهم يف ذكر أيب هريرة 
عبداحلميد بن جعفر عن نوح بن أيب جالل عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة عن النيب عليه السالم قال إذا 

قرأمت احلمد هللا رب العاملني فاقرءوا بسم اهللا الرمحن الرحيم فإهنا إحدى آياهتا قال أبو بكر مث لقيت نوحا فحدثين به 
قربي عن أيب هريرة مثله ومل يرفعه ومثل هذا االختالف يف السند والرفع يدل على أنه غري مضبوط يف عن سعيد امل

األصل فلم يثبت به توقيف عن النيب عليه السالم ومع ذلك فجائز أن يكون قوله فإهنا إحدى آياهتا من قول أيب 
  هريرة ألن الراوي قد يدرج كالمه يف 

م السامع الذي حضره مبعناه وقد وجد مثل ذلك كثريا يف األخبار فغري جائز فيما احلديث من غري فصل بينهما لعل
باالحتمال وجائز أن يكون أبو هريرة قال ذلك من جهة  -كان هذا وصفه أن يعزى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 -النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مسع النيب عليه السالم جيهر هبا وظنها من السورة ألن أبا هريرة قد روى اجلهر عن 
وأيضا لو ثبت هذا احلديث عاريا من االضطراب يف السند واالختالف يف الرفع وزوال االحتمال يف كونه من قول 

  أيب هريرة ملا جاز لنا إثباهتا من السورة إذ كان طريق إثباهتا نقل األمة على ما بني آنفا 
نه ال خالف أهنا ليست بآية تامة يف سورة النمل وأهنا هناك بعض آية فصل وأما القول يف أهنا آية أو ليست بآية فإ

وإن ابتداء اآلية من قوله تعاىل إنه من سليمان ومع ذلك فكوهنا ليست آية تامة يف سورة النمل ال مينع أن تكون آية 
ية تامة وليست بآية تامة يف غريها لوجودها مثلها يف القرآن أال ترى أن قوله الرمحن الرحيم يف أضعاف الفاحتة هو آ

من قوله بسم اهللا الرمحن الرحيم عند اجلميع وكذلك قوله احلمد هللا رب العاملني هو آية تامة يف الفاحتة وهي بعض 
آية يف قوله تعاىل وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني وإذا كان كذلك احتمل أن تكون بعض آية يف فصول 

ى حسب ما ذكرنا وقد دللنا على أهنا ليست من الفاحتة فاألوىل أن تكون آية تامة السور واحتمل أن تكون آية عل
من القرآن من غري سورة النمل ألن اليت يف سورة النمل ليست بآية تامة والدليل على أهنا آية تامة حديث ابن أيب 

 الصالة فعدها آية ويف لفظ قرأ يف -مليكة عن أم سلمة رضي اهللا تعاىل عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



آخر أن النيب عليه السالم كان يعد بسم اهللا الرمحن الرحيم آية فاصلة رواه اهليثم بن خالد عن أيب عكرمة عن 
عمرو بن هرون عن أيب مليكة عن أم سلمة عن النيب عليه السالم وروى أيضا أسباط عن السدي عن عبد خري عن 

ن الرحيم آية وعن ابن عباس مثله وروى عبدالكرمي عن أيب أمية البصري عن ابن علي أنه كان يعد بسم اهللا الرمح
ال أخرج من املسجد حىت أخربك بآية أو سورة مل تنزل  -أيب بردة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إحدى رجليه من  على نيب بعد سليمان عليه السالم غريي فمشى واتبعته حىت انتهى إىل باب املسجد وأخرج
  أسكفة الباب وبقيت الرجل األخرى مث اقبل علي بوجهه فقال بأي شيء تفتح القرآن 

إذا افتتحت الصالة فقلت ببسم اهللا الرمحن الرحيم قال مث خرج قال أبو بكر فثبت مبا ذكرنا أهنا آية إذ مل تعارض 
على ما أصلت أن ال تثبتها آية بأخبار اآلحاد هذه األخبار أخبار غريها يف نفي كوهنا آية فإن قال قائل يلزمك 

حسب ما قلته يف نفي كوهنا آية من أوائل السور قيل له ال جيب ذلك من قبل أنه ليس على النيب صلى اهللا عليه 
توقيف األمة على مقاطع اآلي ومقاديرها ومل يتعبد مبعرفتها فجائز إثباهتا آية خبرب الواحد وأما موضعها من  -وسلم 
ر فهو كإثباهتا من القرآن سبيله النقل املتواتر وال جيوز إثباهتا بأخبار اآلحاد وال بالنظر واملقاييس كسائر السور السو

توقيف على موضع اآلي  -وكموضعها من سورة النمل أال ترى أنه قد كانه يكون من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يوجد عن النيب عليه السالم توقيف يف سائر اآلي على على ما روى ابن عباس عن عثمان وقد قدمنا ذكره ومل 

مباديها ومقاطعها فثبت أنه غري مفروض علينا مقادير اآلي فإذ قد ثبت أهنا آية فليست ختلو من أن تكون آية يف 
كل موضع هي مكتوبة فيه من القرآن وإن مل تكن من أوائل السور أو أن تكون آية منفردة كررت يف هذه املواضع 

حسب ما يكتب يف أوائل الكتب على جهة التربك باسم اهللا تعاىل فاألوىل أن تكون آية يف كل موضع هي على 
مكتوبة فيه لنقل األمة أن مجيع ما يف املصحف من القرآن ومل خيصوا شيئا منه من غريه وليس وجودها مكررة يف 

ا على وجه التكرار وال خيرجه ذلك من أن هذه املواضع خمرجها من أن تكون من القرآن لوجودنا كثريا منه مذكور
تكون كل آية منها وكل لفظة من القرآن يف املوضع املذكور فيه حنو قوله احلي القيوم يف سورة البقرة مثله يف سورة 

آل عمران وحنو قوله فبأي آالء ربكما تكذبان كل آية منها مفردة يف موضعها من القرآن ال على معىن تكرار آية 
لك بسم اهللا الرمحن الرحيم وقول النيب عليه السالم أهنا آية يقتضى أن تكون آية يف كل موضع ذكرت واحدة وكذ

  فيه 
فصل وأما قراءهتا يف الصالة فإن أبا حنيفة وابن أيب ليلى والثوري واحلسن بن صاحل وأبا يوسف وحممد وزفر 

احتة الكتاب واختلفوا يف تكرارها يف كل ركعة والشافعي كانوا يقولون بقراءهتا يف الصالة بعد االستعاذة قبل ف
وعند افتتاح السورة فروى أبو يوسف عن أيب حنيفة أنه يقرأها يف كل ركعة مرة واحدة عند ابتداء قراءة فاحتة 

  الكتاب وال يعيدها مع السورة عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد واحلسن بن زياد 

عند ابتداء القراءة مل يكن عليه أن يقرأها يف تلك الصالة حىت يسلم وإن  عن أيب حنيفة إذا قرأها يف أول ركعة
قرأها مع كل سورة فحسن قال احلسن وإن كان مسبوقا فليس عليه أن يقرأها فيما يقضي ألن اإلمام قد قرأها يف 

  أول صالته وقراءة اإلمام له قراءة 
الرمحن الرحيم من القرآن يف ابتداء القراءة وأهنا ليست  قال أبو بكر وهذا يدل من قوله على أنه كان يرى بسم اهللا

مفردة على وجه التربك فقط حسب إثباهتا يف ابتداء األمور والكتب وال منقولة عن مواضعها من القرآن وروى 
هشام عن أيب يوسف قال سألت أبا حنيفة عن قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم قبل فاحتة الكتاب وجتديدها قبل 



اليت بعد فاحتة الكتاب فقال أبو حنيفة جيزيه قراءهتا قبل احلمد وقال أبو يوسف يقرأها يف كل ركعة قبل  السورة
القراءة مرة واحدة ويعيدها يف األخرى أيضا قبل فاحتة الكتاب وبعدها إذا أراد أن يقرأ سورة قال حممد فإن قرأ 

ة وإن كان جيهر هبا مل يقرأها ألنه يف اجلهر يفصل بني سورا كثرية وكانت قراءته خيفيها قرأها عند افتتاح كل سور
  السورتني بسكتة 

قال أبو بكر وهذا من قول حممد يدل على أن قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم إمنا هي للفصل بني السورتني أو البتداء 
القرآن وقال الشافعي هي  القراءة وأهنا ليست من السورة وال داللة فيه على أنه كان ال يراها آية وأهنا ليست من

من أول كل سورة فيقرأها عند ابتداء كل سورة قال أبو بكر وقد روي عن ابن عباس وجماهد أهنا تقرأ يف كل 
ركعة وعن إبراهيم قال إذا قرأهتا يف أول كل ركعة أجزأك فيما بقي وقال مالك بن أنس ال يقرأها يف املكتوبة سرا 

أ وإن شاء ترك والدليل على أهنا تقرأ يف سائر الصلوات حديث أم سلمة وأيب هريرة وال جهرا ويف النافلة إن شاء قر
أن النيب عليه السالم كان يقرأ يف الصالة بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني وروى أنس بن مالك قال 

اهللا الرمحن الرحيم وقال يف وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا يسرون بسم  -صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بعضها خيفون ويف بعضها كانوا ال جيهرون ومعلوم أن ذلك كان يف الفرض ألهنم إمنا كانوا يصلون خلفه يف 

الفرائض ال يف التطوع إذ ليس من سنة التطوع فعلها يف مجاعة وقد روي عن عائشة وعبداهللا بن املغفل وأنس بن 
تتح القراءة باحلمد هللا رب العاملني وهذا إمنا يدل على ترك اجلهر هبا وال داللة فيه مالك أن النيب عليه السالم كان يف

  على تركها رأسا فإن قال قائل روى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة قال 

ملالك إذا هنض يف الثانية استفتح باحلمد هللا رب العاملني ومل يسكت قيل له ليس  -كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فيه دليل من قبل أنه إن ثبت أنه مل يقرأها يف الثانية فإمنا ذلك حجة ملن يقتصر عليها يف أول ركعة فأما أن يكون 

دليال على تركها رأسا فال وقد روى قراءهتا يف أول الصالة عن علي وعمر وابن عباس وابن عمر من غري معارض 
وعن الصحابة من  -لنفل ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم من الصحابة فثبت بذلك قراءهتا يف الفرض وا

غري معارض هلم وعلى أنه ال فرق بني الفرض والنفل ال يف اإلثبات وال يف النفي كما ال خيتلفان يف سائر سنن 
و ملا الصالة وأما وجه ما روي عن أيب حنيفة يف اقتصاره على قراءهتا يف أول ركعة دون سائر الركعات وسورها فه

ثبت إهنا ليست من أوائل السور وإن كانت آية يف موضعها على وجه الفصل بني السورتني أمرنا باالبتداء هبا تربكا 
مث ثبت إهنا مقروءة يف أول الصالة مبا قدمناه وكانت حرمة الصالة حرمة واحدة ومجيع أفعاهلا مبنية على التحرمية 

ى بذكر اسم اهللا تعاىل يف ابتدائه وال حيتاج إىل إعادته وإن طال صار مجيع الصالة كالفعل الواحد الذي يكتف
كاالبتداء هبا يف أوائل الكتب وكما مل تعد عند ابتداء الركوع والسجود والتشهد وسائر أركان الصالة كذلك 
واد حكمها مع ابتداء السورة والركعات ويدل على أهنا موضوعة للفصل ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو د

ال  -قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يعرف فصل السورة حىت ينزل بسم اهللا الرمحن الرحيم وهذا يدل على أن موضوعها للفصل بني السورتني وأهنا 

قائل إذا كانت موضوعة للفصل بني السورتني ليست من السور وال حيتاج إىل تكرارها عند كل سورة فإن قال 
فينبغي أن يفصل بينهما بقراءهتا على حسب موضوعها قيل له ال جيب ذلك ألن الفصل قد عرف بنزوهلا وإمنا حيتاج 

يف االبتداء هبا تربكا وقد وجد ذلك يف ابتداء الصالة وال صالة هناك مبتدأة فيقرأ من أجلها فلذلك جاز االقتصار 
أوهلا وأما من قرأها يف كل ركعة فوجه قوله إن كل ركعة هلا قراءة مبتدأة ال ينوب عنها القراءة يف اليت هبا على 

قبلها فمن حيث احتيج إىل استئناف القراءة فيها صارت كالركعة األوىل فلما كان املسنون فيها قراءهتا يف الركعة 



وال حيتاج إىل إعادهتا عند كل سورة ألهنا فرض واحد األوىل كان كذلك حكم الثانية إذ كان فيها ابتداء قراءة 
  وكان حكم السورة يف الركعة الواحدة حكم 

ما قبلها ألهنا دوام على فعل قد ابتدأه وحكم الدوام حكم االبتداء كالركوع إذا أطاله وكذلك السجود وسائر 
ان االبتداء فرضا كان ما بعده يف أفعال الصالة الدوام علىالفعل الواحد منها حكمه حكم االبتداء حىت إذا ك

حكمه وأما من رأى إعادهتا عند كل سورة فإهنم فريقان أحدمها من مل جيعلها من السورة واآلخر من جعلها من 
أوائلها فأما من جعلها من أوائلها فإنه رأى إعادهتا كما يقرأ سائر آي السورة وأما من مل يرها من السورة فإنه جيعل 

املبتدأة فيبتدئ فيها بقراءهتا كما فعلها يف أول الصالة ألهنا كذلك يف املصحف كما لو ابتدأ  كل سورة كالصالة
قراءة السورة يف غري الصالة بدأ هبا فلذلك إذا قرأ قبلها سورة غريها وقد روى أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا 

   -عليه وسلم 

  حيم مث قرأ إناقال أنزلت علي سورة آنفا مث قرأ بسم اهللا الرمحن الر

قرأ بسم اهللا الرمحن  -أعطيناك الكوثر إىل آخرها حىت ختمها وروى أبو بردة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الرحيم الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبني فهذا يدل على أنه عليه السالم قد كان يبتدئ قراءة السورة يف غري 

ك حكمها يف الصالة وقد روى عبداهللا بن دينار عن ابن عمر أنه كان يفتتح الصالة هبا وكان سبيلها أن يكون كذل
أم القرآن ببسم اهللا الرمحن الرحيم ويفتتح السورة ببسم اهللا الرمحن الرحيم وروى جرير عن املغرية قال أمنا إبراهيم 

إليالف قريش ومل يفصل  فقرأ يف صالة املغرب أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل حىت إذا ختمها وصل خبامتتها
  بينهما ببسم اهللا الرمحن الرحيم 

فصل وأما اجلهر هبا فإن أصحابنا والثوري قالوا خيفيها وقال ابن أيب ليلى إن شاء جهر وإن شاء أخفى وقال 
ا الشافعي جيهر هبا وهذا اإلختالف إمنا هو يف اإلمام إذا صلى صالة جيهر فيها بالقراءة وقد روي عن الصحابة فيه

اختالف كثري فروى عمر بن ذر عن أبيه قال صليت خلف ابن عمر فجهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم وروى محاد عن 
إبراهيم قال كان عمر خيفيها مث جيهر بفاحتة الكتاب وروى عنه أنس مثل ذلك قال إبراهيم كان عبداهللا بن مسعود 

هبا وروى أنس أن أبا بكر وعمر كانا يسران ببسم اهللا وأصحابه يسرون قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم ال جيهرون 
الرمحن الرحيم وكذلك روى عنه عبداهللا بن املغفل وروى املغرية عن إبراهيم قال جهر اإلمام ببسم اهللا الرمحن 

  الرحيم يف الصالة بدعة وروى جرير عن عاصم األحول قال ذكر لعكرمة اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف 

قال أنا إذا أعرايب وروى أبو يوسف عن أيب حنيفة قال بلغين عن ابن مسعود قال اجلهر يف الصالة ببسم الصالة ف
اهللا الرمحن الرحيم أعرابية وروى محاد بن زيد عن كثري قال سئل احلسن عن اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف 

اس فروى شريك عن عاصم عن سعيد بن جبري الصالة فقال إمنا يفعل ذلك األعرايب واختلفت الرواية عن ابن عب
عن ابن عباس أنه جهر هبا وهذا حيتمل أن يكون يف غري الصالة وروى عبدامللك بن أيب حسني عن عكرمة عن ابن 

عباس يف اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم قال ذلك فعل األعراب وروي عن علي أنه عدها آية وأنه قال هي متام 
بت عنه اجلهر هبا يف الصالة وقد روي أبو بكر بن عياش عن أيب سعيد عن أيب وائل قال كان السبع املثاين ومل يث

عمر وعلي ال جيهران ببسم اهللا الرمحن الرحيم وال بالتعوذ وال بآمني وروى عن ابن عمر أنه جهر هبا يف الصالة 
وأبا بكر  -النيب صلى اهللا عليه وسلم  فهؤالء الصحابة خمتلفون فيها على ما بينا وروى أنس وعبداهللا بن املغفل أن



وعمر وعثمان كانوا يسرون ويف بعضها كانوا خيفون وجعله عبداهللا بن املغفل حدثا يف اإلسالم وروى أبو اجلوزاء 
يفتتح الصالة بالتكبري والقراءة باحلمد هللا رب العاملني  -عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ليم حدثنا أبو احلسن عبيداهللا بن احلسني الكرخي رمحه اهللا قال حدثنا احلاضرمي قال حدثنا حممد بن وخيتمها بالتس
العالء حدثنا معاوية بن هشام عن حممد بن جابر عن محاد عن إبراهيم عن عبداهللا قال ما جهر رسول اهللا صلى اهللا 

بكر وال عمر فإن قال قائل إذا كان عندك أهنا آية يف صالة مكتوبة ببسم اهللا الرمحن الرحيم وال أبو  -عليه وسلم 
من القرآن يف موضعها فالواجب اجلهر هبا كاجلهر بالقراءة يف الصلوات اليت جيهر فيها بالقرآن إذ ليس يف األصول 
اجلهر ببعض القراءة دون بعض يف ركعة واحدة قيل له إذا مل تكن من فاحتة الكتاب على ما بينا وإمنا هي على وجه 
االبتداء هبا تربكا جاز أن ال جيهر هبا أال ترى أن قوله تعاىل إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض اآلية 
هو من القرآن ومن استفتح به الصالة ال جيهر به مع اجلهر بسائر القراءة كذلك ما وصفنا قال أبو بكر وما ثبت 

لى أهنا ليست من الفاحتة إذ لو كانت منها جلهر هبا من إخفائها يدل ع -عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كجهره بسائرها فإن احتج حمتج مبا روى نعيم اجملمر أنه صلى وراء أيب هريرة فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مث ملا 

  سلم قال إين ألشبهكم صالة برسول 

   -اهللا ص 

  ومبا روى ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن أم سلمة أن النيب ص

كان يصلي يف بيتها فيقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني ومبا روى جابر اجلعفي عن أيب الطفيل  -
كان جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم قيل له وأما حديث نعيم اجملمر  -عن علي وعمار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
منا ذكر هبا أنه قرأها ومل يقل أنه جهر هبا وجائز أن ال يكون جهر هبا عن أيب هريرة فال داللة فيه على اجلهر هبا ألنه إ

وإن قرأها وكان علم الراوي بقراءهتا أما من جهة أيب هريرة بإخباره إياه بذلك أو من جهة أنه مسعها لقربه منه وإن 
حيانا وال خالف أنه مل يكن مل جيهر هبا كما روي أن النيب عليه السالم كان يقرأ يف الظهر والعصر ويسمعنا اآلية أ

جيهر هبا وقد روى عبدالواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال 
إذا هنض يف الثانية استفتح باحلمد هللا رب العاملني ومل  -حدثنا أبو هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مل يكن عنده أهنا من فاحتة الكتاب وإذا مل يكن منها مل جيهر هبا ألن كل من ال يعدها آية  يسكت وهذا يدل على أنه
منها ال جيهر هبا وأما حديث أم سلمة فروى الليث عن عبداهللا بن عبيد بن أيب مليكة عن معلى أنه سأل أم سلمة 

ففي هذا اخلرب أهنا نعتت قراءة النيب  فنعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا -عن قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عليه السالم وليس فيه ذكر قراءهتا يف الصالة وال داللة فيه على جهر وال إخفاء ألن أكثر ما فيه أنه قرأها وحنن 

كذلك نقول أيضا ولكنه ال جيهر هبا وجائز أن يكون النيب عليه السالم أخربها بكيفية قراءته فأخربت بذلك وحيتمل 
مسعته يقرأ غري جاهر هبا فسمعته لقرهبا منه ويدل عليه أهنا ذكرت أنه كان يصلي يف بيتها وهذه مل تكن أن تكون 

صالة فرض ألنه عليه السالم كان ال يصلي الفرض منفردا بل كان يصليها يف مجاعة وجائز عندنا للمنفرد واملتنفل 
فيل فإن جابرا ممن ال تثبت به حجة ألمور أن يقرأ كيف شاء من جهر أو إخفاء وأما حديث جابر عن أيب الط

حكيت عنه تسقط روايته منها أنه كان يقول بالرجعة على ما حكي وكان يكذب يف كثري مما يرويه وقد كذبه قوم 
من أئمة السلف وقد روى أبو وائل عن علي رضي اهللا عنه أنه كان ال جيهر هبا ولو كان اجلهر ثابتا عنده ملا خالفه 



ى أنه لو تساوت األخبار يف اجلهر واإلخفاء عن النيب عليه السالم كان اإلخفاء أوىل من وجهني إىل غريه وعل
  أحدمها ظهور عمل السلف باإلخفاء دون 

اجلهر منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن املغفل وأنس بن مالك وقول إبراهيم اجلهر هبا بدعة إذ كان 
ان متضادان وظهر عمل السلف بأحدمها كان الذي ظهر عمل السلف به أوىل مىت روي عن النيب عليه السالم خرب

باإلثبات والوجه اآلخر أن اجلهر هبا لو كان ثابتا ورد النقل به مستفيضا متواترا كوروده يف سائر القراءة فلما مل يرد 
كهي إىل معرفة مسنون اجلهر يف النقل به من جهة التواتر علمنا أنه غري ثابت إذ احلاجة إىل معرفة مسنون اجلهر هبا 

سائر فاحتة الكتاب فإن احتج مبا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا 
الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عبداهللا بن عثمان بن حنتم عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه 

نة فصلى هبم ومل يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ومل يكرب إذا خفض وإذا رفع فناداه املهاجرون حني أن معاوية قدم املدي
سلم واألنصار أي معاوية سرقت الصالة أين بسم اهللا الرمحن الرحيم وأين التكبري إذا خفضت وإذا رفعت فصلى 

واألنصار اجلهر هبا قيل له لو كان ذلك هبم صالة أخرى فقال فيها ذلك الذي عابوا عليه قال فقد عرف املهاجرون 
كما ذكرت لعرفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن املغفل وابن عباس ومن روينا عنهم اإلخفاء دون 
اجلهر ولكان هؤالء أوىل بعلمه لقوله عليه السالم ليليين منكم أولوا األحالم والنهى وكان هؤالء أقرب إليه يف حال 

ريهم من القول اجملهولني الذين ذكرت وعلى أن ذلك ليس باستفاضة ألن الذي ذكرت من قول الصالة من غ
املهاجرين واألنصار إمنا رويته من طريق اآلحاد ومع ذلك فليس فيه ذكر اجلهر وإمنا فيه أنه مل يقرأ بسم اهللا الرمحن 

  أيهما أوىل واهللا أعلم الرحيم وحنن أيضا ننكر ترك قراءهتا وإمنا كالمنا يف اجلهر واإلخفاء 
فصل واألحكام اليت يتضمنها قوله بسم اهللا الرمحن الرحيم األمر باستفتاح األمور للتربك بذلك والتعظيم هللا عز و 

جل به وذكرها على الذبيحة وشعار وعلم من أعالم الدين وطرد الشيطان ألنه روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بد على طعامه مل ينل منه الشيطان وإذا مل يسمه نال منه معه وفيه إظهار خمالفة املشركني أنه قال إذا مسى اهللا الع -

الذين يفتتحون أمورهم بذكر األصنام أو غريها من املخلوقني الذين كانوا يعبدوهنم وهو مفزع للخائف وداللة من 
  قائله على انقطاعه إىل اهللا تعاىل وجلأه إليه وأنس للسامع 

وهية واعتراف بالنعمة واستعانة باهللا تعاىل وعياذة به وفيه امسان من أمساء اهللا تعاىل املخصوصة به ال وإقرار باألل
  يسمى هبما غريه ومها اهللا والرمحن 

  باب 

  قراءة فاحتة الكتاب يف الصالة

فاحتة الكتاب وقرأ  قال أصحابنا مجيعا رمحهم اهللا يقرأ بفاحتة الكتاب وسورة يف كل ركعة من األوليني فإن ترك قراءة
غريها فقد أساء وجتزيه صالته وقال مالك بن أنس إذا مل يقرأ أم القرآن يف الركعتني أعاد وقال الشافعي أقل ما 

جيزي فاحتة الكتاب فإن ترك منها حرفا وخرج من الصالة أعاد قال أبو بكر روى األعمش عن خيثمة عن عباد بن 
قرأ فيها بفاحتة الكتاب وآيتني فصاعدا وروى ابن علية عن اجلريري عن ابن ربعي قال قال عمر ال جتزي صالة ال ي

بريدة عن عمران بن حصني قال ال جتزي صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب وآيتني فصاعدا وروى معمر عن أيوب 
ن القرآن شيء عن أيب العالية قال سألت ابن عباس عن القراءة يف كل ركعة قال اقرأ منه ما قل أو أكثر وليس م



قليل وروى عن احلسن وإبراهيم والشعيب أن من نسي قراءة فاحتة الكتاب وقرأ غريها مل يضره وجتزيه وروى وكيع 
عن جرير بن حازم عن الوليد بن حيىي أن جابر بن زيد قام يصلي ذات يوم فقرأ مدهامتان مث ركع قال أبو بكر وما 

زي إال بفاحتة الكتاب وآيتني حممول على جواز التمام ال على نفي روي عن عمر وعمران بن حصني يف أهنا ال جت
األصل إذ ال خالف بني الفقهاء يف جوازها بقراءة فاحتة الكتاب وحدها والدليل على جوازها مع ترك الفاحتة وإن 

صالة الفجر كان مسيئا قوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر ومعناه قراءة الفجر يف 
اتفاق املسلمني على أنه ال فرض عليه يف القراءة وقت صالة الفجر إال يف الصالة واألمر على اإلجياب حىت تقوم 
داللة الندب فاقتضى الظاهر جوازها مبا قرأ فيها من شيء إذ ليس فيه ختصيص لشيء منه دون غريه ويدل عليه 

راد به القراءة يف الصالة بداللة قوله تعاىل إن ربك يعلم أنك تقوم أيضا قوله تعاىل فاقرؤا ما تيسر من القرآن وامل
أدىن من ثلثي الليل إىل قوله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ومل ختتلف األمة إن ذلك يف شأن الصالة يف الليل وقوله 

عموم اللفظ ويدل على تعاىل فاقرؤوا ما تيسر من القرآن عموم عندنا يف صالة الليل وغريها من النوافل والفرائض ل
  أن املراد به مجيع الصالة من فرض ونفل حديث 

   -أيب هريرة ورفاعة بن رافع يف تعليم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  األعرايب الصالة حني مل حيسنها فقال له مث اقرأ ما تيسر من القرآن وأمره

واطئ حكما مذكورا يف القرآن وجب أن حيكم أمرا ي -بذلك عندنا إمنا صدر عن القرآن ألنا مىت وجدنا للنيب ص 
بأنه إمنا حكم بذلك عن القرآن كقطعه السارق وجلده الزاين وحنوها مث مل خيصص نفال من فرض فثبت أن مراد 

اآلية عام يف اجلميع فهذا اخلرب يدل على جوازها بغري فاحتة الكتاب من وجهني أحدمها داللته على أن مراد اآلية عام 
صلوات والثاين أنه مستقل بنفسه يف جوازها بغريها وعلى أن نزول اآلية يف شأن صالة الليل لو مل يعاضده يف مجيع ال

اخلرب مل مينع لزوم حكمها يف غريها من الفرائض والنوافل من وجهني أحدمها أنه إذا ثبت ذلك يف صالة الليل فسائر 
م ا لقراءة وإن ما جاز يف النفل جاز يف الفرض مثله كما الصلوات مثلها بداللة أن الفرض والنفل ال خيتلفان يف حك

ال خيتلفان يف الركوع والسجود وسائر أركان الصالة فإن قال قائل مها خمتلفان عندك ألن القراءة يف األخريني غري 
ن واجبة عندك يف الفرض وهي واجبة يف النفل إذا صالها قيل له هذا يدل على أن النفل آكد يف حكم القراءة م

الفرض إذا جاز النفل مع ترك فاحتة الكتاب فالفرض أحرى أن جيوز والوجه اآلخر أن أحدا مل يفرق بينهما ومن 
أوجب فرض قراءة فاحتة الكتاب يف أحدمها أوجبها يف اآلخر ومن أسقط فرضها يف أحدمها أسقطه يف اآلخر فلما 

ك حكم الفرض فإن قال قائل فما الداللة على جواز ثبت عندنا بظاهر اآلية جواز النفل بغريها وجب أن يكون كذل
تركها باآلية قيل له ألن قوله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن يقتضي التخيري وهو مبنزلة قوله اقرأ ما شئت أال ترى أن 

لنا  من قال لرجل بع عبدي هذا مبا تيسر أنه خمري له يف بيعه له مبا رأى وإذا ثبت أن اآلية تقتضي التخيري مل جيز
إسقاطه واالقتصار على شيء معني وهو فاحتة الكتاب ألن فيه نسخ ما اقتضته اآلية من التخيري فإن قال قائل هو 
مبنزلة قوله فما استيسر من اهلدي ووجوب االقتصار به على اإلبل والبقر والغنم مع وقوع اإلسم على غريها من 

له إن خياره باق يف ذحبه أيها شاء من األصناف الثالثة فلم  سائر ما يهدى ويتصدق به فلم يكن فيه نسخ اآلية قيل
يكن فيه رفع حكمها من التخيري وال نسخه وإمنا فيه التخصيص ونظري ذلك ما لو ورد أثر يف قراءة آية دون ما هو 

  أقل منها مل يلزم منه نسخ اآلية ألن خياره باق يف أن يقرأ أميا شاء من آي 



رؤوا ما تيسر من القرآن يستعمل فيما عدا فاحتة الكتاب فال يكون فيه نسخ هلا قيل له ال القرآن قال قائل قوله فاق
جيوز ذلك من وجوه أحدها أنه جعل األمر بالقراءة عبارة عن الصالة فيها فال جيوز أن تكون عبادة إال وهي من 

أ يف الصالة فال جيوز ختصيصه يف بعض ما أركاهنا اليت ال تصح إال هبا الثاين أن ظاهره يقتضي التخيري يف مجيع ما يقر
يقرأ فيها دون غريها الثالث أن قوله فاقرؤوا ما تيسر أمر وحقيقته ومقتضاه الواجب فال جيوز صرفه إىل الندب من 

القراءة دون الواجب منها ومما يدل على ما ذكرنا من جهة األثر ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
بن إمساعيل حدثنا محاد عن إسحق بن عبداهللا بن أيب طلحة عن علي بن حيىي ابن خالد عن عمر أن  حدثنا مؤمل

وقال له  -رجال دخل املسجد فصلى مث جاء فسلم على النيب عليه السالم فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ه السالم فسلم فرد عليه مث قال ارجع فصل فإنك مل تصل فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي مث جاء إىل النيب علي

له ارجع فصل فإنك مل تصل حىت فعل ذلك ثالث مرات فقال عليه السالم إنه ال تتم صالة واحد من الناس حىت 
يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه مث يكرب وحيمد اهللا تعاىل ويثين عليه ويقرأ مبا شاء من القرآن مث يقول اهللا أكرب مث 

ذكر احلديث وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حيىي يركع حىت يطمئن مفاصله و
بن سعيد عن عبداهللا قال حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة أن رجال دخل املسجد فصلى مث جاء 

 اركع وذكر احلديث قال أبو فسلم وذكر حنوه مث قال إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث
بكر قال يف احلديث األول مث اقرأ ما شئت ويف الثاين ما تيسر فخريه يف القراءة مبا شاء ولو كانت قراءة فاحتة 

الكتاب فرضا لعلمه إياها مع علمه جبهل الرجل بأحكام الصالة إذ غري جائز االقتصار يف تعليم اجلاهل على بعض 
ت بذلك أن قراءهتا ليست بفرض وحدثنا عبدالباقي بن قانع حدثنا أمحد بن علي فروض الصالة دون بعض فثب

اجلزار قال حدثنا عامر ابن سيار قال حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان حدثنا سفيان عن أيب نضرة عن أيب سعيد 
و غريها من القرآن وقد ال صالة إال بقراءة يقرأ فيها فاحتة الكتاب أ -قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدثنا وهب بن بقية عن خلد عن حممد بن عمرو عن علي بن حيىي بن 
  خالد عن رفاعة بن رافع هبذه القصة 

أن تقرأ إذا قمت فتوجهت إىل القبلة فكرب مث اقرأ بأم القرآن ومبا شاء اهللا  -قال فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وذكر متام احلديث فذكر فيه قراءة أم القرآن وغريها وهذا غري خمالف لألخبار األخر ألنه حممول على أنه يقرأ هبا 
إن تيسر إذ غري جائز محله على تعيني الفرض فيها ملا فيه من نسخ التخيري املذكور يف غريه ومعلوم أن أحد اخلربين 

دة فإن قال قائل ملا ذكر يف أحد اخلربين التخيري فيما يقرأ وذكر يف اآلخر غري منسوخ باآلخر إذ كانا يف قصة واح
األمر بقراءة فاحتة الكتاب من غري ختيري وأثبت التخيري فيما عداها بقوله ومبا شاء اهللا أن تقرأ بعد فاحتة الكتاب ثبت 

إن ترك ذكر فاحتة الكتاب إمنا هو إغفال بذلك أن التخيري املذكور يف األخبار األخر إمنا هو فيما عدا فاحتة الكتاب و
من بعض الرواة وألن يف خربنا زيادة وهو األمر بقراءة فاحتة الكتاب بال ختيري قيل له غري جائز محل اخلرب الذي فيه 
التخيري مطلقا على اخلرب املذكور فيه فاحتة الكتاب على ما ادعيت إلمكان استعماهلما من غري ختصيص بل الواجب 

ل التخيري املذكور يف اخلرب املطلق حكمه ثابت يف اخلرب املقيد بذكر فاحتة الكتاب فيكون التخيري عاما يف فاحتة أن نقو
الكتاب وغريها كأنه قال اقرأ بأم القرآن إن شئت ومبا سوها فيكون يف ذلك استعمال زيادة التخيري يف فاحتة 

أيضا ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال  الكتاب دون ختصيصه يف بعض القراءة دون بعض ويدل عليه
حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أيب 

اخرج فناد يف املدينة أنه ال صالة إال بقرآن ولو بفاحتة الكتاب  -هريرة قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



ا زاد وقوله ال صالة إال بالقرآن يقتضي جوازها مبا قرأ به من شيء وقوله ولو بفاحتة الكتاب فما زاد يدل أيضا فم
على جوازها بغريها ألنه لو كان فرض القراءة متعينا هبا ملا قال ولو بفاحتة الكتاب فما زاد ولقال بفاحتة الكتاب ومما 

ء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا يدل على ما ذكرنا حديث ابن عيينة عن العال
   -عليه وسلم 

  أميا صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج ورواه مالك وابن جريج عن

واختالفهما يف السند  -العالء عن أيب السائب موىل هشام بن زهرة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  الوجه ال يوهنه ألنه قد روي أنه قد مسع من أبيه ومن أيب السائب مجيعا فلما قال فهي على هذا 

خداج واخلداج الناقصة دل ذلك على جوازها مع النقصان ألهنا لو مل تكن جائزة ملا أطلق عليها اسم النقصان ألن 
أال ترى أنه ال يقال للناقة إذا حالت فلم  إثباهتا ناقصة ينفي بطالهنا إذ ال جيوز الوصف بالنقصان ملا مل يثبت منه شيء

حتمل أهنا قد أخدجت وإمنا يقال أخدجت وخدجت إذا ألقت ولدها ناقص اخللقة أو وضعته لغري متام يف مدة احلمل 
فأما مامل حتمل فال توصف باخلداج فثبت بذلك جواز الصالة بغري فاحتة الكتاب إذ النقصان غري ناف لألصل بل 

صل حىت يصح وصفها بالنقصان وقد روى أيضا عباد بن عبداهللا بن الزبري عن عائشة عن النيب يقتضي ثبوت األ
عليه السالم قال كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج فأثبتها ناقصة وإثبات النقصان يوجب ثبوت 

يكتب له نصفها مخسها  األصل على ما وصفنا وقد روي أيضا عن النيب عليه السالم أن الرجل ليصلي الصالة
عشرها فلم يبطل جزء بنقصاهنا فإن قال قائل قد روى هذا احلديث حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب السائب موىل 

من صلى صالة ومل يقرأ فيها شيئا من  -هشام بن زهرة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 متام وهذا احلديث يعارض حديث مالك وابن عيينة يف ذكرمها فاحتة القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غري

الكتاب دون غريها وإذا تعارضا سقطا فلم يثبت كوهنا ناقصة إذا مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب قيل له ال جيوز أن 
هما به يعارض مالك وابن عيينة مبحمد بن عجالن بل السهو واإلغفال أجوز عليه منهما فال يعترض على روايت

قد قاهلما مجيعا قال مرة وذكر فاحتة  -وعلى أنه ليس فيه تعارض إذ جائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الكتاب وذكر مرة أخرى القراءة مطلقة وأيضا فجائز أن يكون املراد بذكر اإلطالق ما قيد يف خرب هذين فإن قال 

األمرين فحديث حممد بن عجالن يدل على جواز الصالة بغري  قائل إذا جوزت أن يكون النيب عليه السالم قد قال
قراءة رأسا إلثباته إياها ناقصة مع عدم القراءة رأسا قيل له حنن نقبل هذا السؤال ونقول كذلك يقتضي ظاهر 
ت اخلربين إال أن الداللة قامت على أن ترك القراءة يفسدها فحملناه على معىن اخلرب اآلخر قال أبو بكر وقد روي

أخبار أخر يف قراءة فاحتة الكتاب حيتج هبا من يراها فرضا فمنها حديث العالء بن عبدالرمحن عن عائشة وعن أيب 
  السائب موىل هشام بن زهرة عن أيب هريرة عن النيب عليه السالم قال يقول اهللا تعاىل قسمت الصالة بيين 

احلمد هللا رب العاملني قال اهللا تعاىل محدين عبدي وذكر وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي فإذا قال العبد 
احلديث قالوا فلما عرب بالصالة عن قراءة فاحتة الكتاب دل على أهنا من فروضها كما أنه ملا عرب عن الصالة بالقرآن 

كعوا مع يف قوله وقرآن الفجر وأراد قراءة صالة الفجر دل على أهنا من فروضها وكما عرب عنها بالركوع فقال وار
الراكعني دل على أنه من فروضها قيل له مل تكن العبارة عنهما ملا ذكرت موجبا لفرض القراءة والركوع فيها دون 

ما تناوله من لفظ األمر املقتضي لإلجياب وليس يف قوله قسمت الصالة بيين وبني عبدي أمر وإمنا أكثر ما فيه 



جياب ألن الصالة تشتمل على النوافل والفروض وقد أفاد النيب الصالة بقراءة فاحتة الكتاب وذلك غري مقتض لإل
عليه السالم هبذا احلديث نفي إجياهبا ألنه قال يف آخره فمن مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فأثبتها ناقصة مع 

بيين وبني عدم قراءهتا ومعلوم أنه مل يرد نسخ أول كالمه بآخره فدل ذلك على أن قول اهللا تعاىل قسمت الصالة 
عبدي نصفني وذكر فاحتة الكتاب ال يوجب أن يكون قراءهتا فرضا فيها وهذا كما روى شعبة عن عبد ربه بن 

سعيد عن أنس بن أيب أنس عن عبداهللا بن نافع بن العميان عن عبداهللا بن احلارث عن املطلب ابن أيب وداعة قال 
ىن وتشهد يف كل ركعتني وتباس ومتكن وتقنع لربك وتقول الصالة مثىن مث -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اللهم فمن مل يفعل فهي خداج ومل يوجب ذلك أن يكون ما مساه صالة من هذه األفعال فرضا فيها ومما حيتج به 
قال ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة  -املخالفون أيضا حديث عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ب ومبا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا جعفر عن أيب عثمان عن أيب الكتا
أن أنادي أن ال صالة إال بفاحتة الكتاب فما زاد قال أبو بكر  -هريرة قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

األصل ونفي الكمال وإن كان ظاهره عندنا على نفي  قوله عليه السالم ال صالة إال بفاحتة الكتاب حيتمل لنفي
األصل حىت تقوم الداللة على أن املراد نفي الكمال ومعلوم أنه غري جائز إرادة األمرين مجيعا ألنه مىت أراد نفي 
يلة األصل مل يثبت منه شيء وإذا أراد نفي الكمال وإثبات النقصان فال حمالة بعضه ثابت وإرادهتما معا منتفية مستح

والدليل على أنه مل يرد نفي األصل أن إثبات ذلك إسقاط التخيري يف قوله تعاىل فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وذلك 
  نسخ وغري جائز نسخ القرآن 

بأخبار اآلحاد ويدل عليه أيضا ما رواه أبو حنيفة وأبو معاوية وابن فضيل وأبو سفيان عن أيب نضرة عن سعيد عن 
قال ال جتزي صالة ملن مل يقرأ يف كل ركعة باحلمد هللا وسورة يف الفريضة وغريها إال  -ه وسلم النيب صلى اهللا علي

أن أبا حنيفة قال معها غريها وقال معاوية ال صالة ومعلوم أنه مل يرد نفي األصل وإمنا مراده نفي الكمال التفاق 
ها فثبت أنه أراد نفي الكمال وإجياب النقصان وغري اجلميع على أهنا جمزية بقراءة فاحتة الكتاب وإن مل يقرأ معها غري

جائز أن يريد به نفي األصل ونفي الكمال لتضادمها واستحالة إرادهتما مجيعا بلفظ واحد فإن قال قائل هذا حديث 
قال مرة ال صالة إال بفاحتة الكتاب  -غري حديث عبادة وأيب هريرة وجائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ب بذلك قراءهتا وجعلها فرضا فيها وقال مرة أخرى ما ذكره سعيد من قراءة فاحتة الكتاب وشيء معها وأراد فأوج
به نفي الكمال إذا مل يقرأ مع فاحتة الكتاب غريها قيل له ليس معك تاريخ احلديثني وال أن النيب صلى اهللا عليه 

احد من اخلربين يف احلالني وملخالفك أن يقول ملا مل قال ذلك يف حالني وحيتاج إىل داللة يف إثبات كل و -وسلم 
يثبت أن النيب عليه السالم قال ذلك يف وقتني وقد ثبت اللفظان مجيعا جعلتهما حديثا واحدا ساق بعض الرواة لفظه 
على وجهه وأغفل بعضهم بعض ألفاظه وهو ذكر السورة فهما متساويان حينئذ ويثبت اخلرب بزيادة يف حالة واحدة 

يكون لقول خصمك مزية على قولك وهو أن كل مامل يعرف تارخيه فسبيله أن حيكم بوجودمها معا وإذا ثبت أنه و
قاهلما يف وقت واحد بزيادة السورة فمعلوم أنه مع ذكر السورة مل يرد نفي األصل وإمنا أراد إثبات النقص محلناه 

د إال يف املسجد ومن مسع النداء فلم جيب فال صالة على ذلك ويكون ذلك كقوله عليه السالم ال صالة جلار املسج
له وال إميان ملن ال أمانه له وكقوله تعاىل إهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون أال تقاتلون قوما نكثوا أمياهنم فنفاها بدأ 

فهال استعملت وأثبتها ثانيا ألنه أراد نفي الكمال ال نفي األصل أي ال أميان هلم وافية فيفون هبا فإن قال قائل 
األخبار على ظواهرها واستعملت التخيري املذكور يف اآلية فيما عدا فاحتة الكتاب قيل له لو انفردت األخبار عن 



اآلية ملا كان فيها ما يوجب فرض قراءة فاحتة الكتاب ملا بينا من أن فيها ماال حيتمل إال إثبات األصل مع تركها 
  ألصل ونفي الكمال وعلى أن هذه األخبار لو كانت موجبة واحتمال سائر األخبار األخر لنفي ا

لتعيني فرض القراءة فيها ملا جاز االعتراض هبا على اآلية وصرفها عن الواجب إىل النفل فيما عدا فاحتة الكتاب ملا 
  ذكرناه يف أول املسئلة فارجع إليه فإنك جتده كافيا إن شاء اهللا تعاىل 

الكتاب مع ما ذكرنا من حكمها تقتضي أمر اهللا تعاىل إيانا بفعل احلمد وتعليم لنا  فصل قال أبو بكر وقراءة فاحتة
كيف حنمده وكيف الثناء عليه وكيف الدعاء له وداللة على أن تقدمي احلمد والثناء على اهللا تعاىل على الدعاء أوىل 

ه احلمد هللا رب العاملني إىل مالك يوم وأحرى باإلجابة ألن السورة مفتتحة بذكر احلمد مث بالثناء على اهللا وهو قول
الدين مث االعتراف بالعبادة له وإفرادها له دون غريه بقوله إياك نعبد مث االستعانة به يف القيام بعبادته يف سائر ما بنا 

ن وجوب احلاجة إليه من أمور الدنيا والدين وهو قوله وإياك نستعني مث الدعاء بالتثبيت على اهلداية اليت هدانا هلا م
احلمد له واستحقاق الثناء والعبادة ألن قوله إهدنا الصراط املستقيم هو دعاء للهداية والتثبيت عليها يف املستقبل إذ 
غري جائز ذلك يف املاضي وهو التوفيق عما ضل عنه الكفار من معرفة اهللا ومحده والثناء عليه فاستحقوا لذلك غضبه 

احلمد هللا رب العاملني مع أنه تعليم لنا احلمد هو أمر لنا به قوله إياك نعبد وإياك وعقابه والدليل على أن قوله تعاىل 
نستعني فاعلم أن األمر بقول احلمد مضمر يف ابتداء السورة وهو مع ما ذكرنا رقية وعوذة وشفاء ملا حدثنا به 

عاوية عن األعمش عن جعفر بن عبدالباقي قال حدثنا معاذ بن املثىن قال حدثنا سعيد بن املعلى قال حدثنا أبو م
أياس عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال كنا يف سرية فمررنا حبي من العرب فقالوا سيد لنا لدغته العقرب فهل فيكم 

راق قال قلت أنا ومل أفعله حىت جعلوا لنا جعال جعلوا لنا شاة قال فقرأت عليه فاحتة الكتاب سبع مرات فربأ 
 النيب عليه السالم فأتيناه فأخربناه فقال علمت أهنا رقية حق اضربوا يل معكم بسهم فأخذت الشاة مث قلت حىت نأيت

  ... األرض معقلنا وكانت أمنا ... وهلذه السورة أمساء منها أم الكتاب ألهنا ابتدؤه قال الشاعر 
األخرى ألنه إذا قيل أم  فسمى األرض أما لنا ألنه منها ابتدأنا اهللا تعاىل وهي أم القرآن وإحدى العبارتني تغين عن

الكتاب فقد علم أن املراد كتاب اهللا تعاىل الذي هو القرآن فقيل تارة أم القرآن وتارة أم الكتاب وقد رويت العبارة 
  باللفظني مجيعا عن النيب عليه السالم وكذلك فاحتة الكتاب وهي السبع 

قال السبع املثاين هي أم القرآن وإمنا أراد بالسبع أهنا املثاين قال سعيد بن جبري سألت ابن عباس عن السبع املثاين ف
  سبع آيات ومعىن املثاين أهنا تثين يف كل ركعة وذلك من سنتها وليس من سنة سائر القرآن إعادته يف كل ركعة 

  أحكام 

  سورة البقرة

الة والزكاة ألنه جعلهما قوله تعاىل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون يتضمن األمر بالص
من صفات املتقني ومن شرائط التقوى كما جعل اإلميان بالغيب وهو اإلميان باهللا وبالبعث والنشور وسائر ما لزمنا 
اعتقاده من طريق االستدالل من شرائط التقوى فاقتضى ذلك إجياب الصالة والزكاة املذكورتني يف اآلية وقد قيل 

إمتامها من تقومي الشيء وحتقيقه ومنه قوله وأقيموا الوزن بالقسط وقيل يؤدوهنا على ما  يف إقامة الصالة وجوه منها
فيها من قيام وغريه فعرب عنها بالقيام ألن القيام من فروضها وإن كانت تشتمل على فروض غريه كقوله فاقرؤوا ما 

جر املراد القراءة يف صالة الفجر وكقوله تيسر من القرآن واملراد الصالة اليت فيها القراءة وقوله تعاىل وقرآن الف



وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون وقوله واركعوا واسجدوا وقوله واركعوا مع الراكعني فذكر ركنا من أركاهنا الذي 
هو من فروضها ودل به على أن ذلك فرض فيها وعلى إجياب ما هو من فروضها فصار قوله يقيمون الصالة موجبا 

ا به عن فرض للصالة وحيتمل يقيمون الصالة يدميون فروضها يف أوقاهتا كقوله تعاىل إن الصالة للقيام فيها وخمرب
كانت على املؤمنني كتابا موقوتا أي فرضا يف أوقات معلومة هلا وحنوه قوله تعاىل قائما بالقسط يعين يقيم القسط وال 

مقيم يقال فالن يقيم أرزاق اجلند وقيل هو من  يفعل غريه والعرب تقول يف الشيء الراتب الدائم قائم ويف فاعله
قول القائل قامت السوق إذا حضر أهلها فيكون معناه االشتغال هبا عن غريها ومنه قد قامت الصالة وهذه الوجوه 

على اختالفها جتوز أن تكون مرادة باآلية وقوله ومما رزقناهم ينفقون يف فحوى اخلطاب داللة على أن املراد 
النفقة وهي احلقوق الواجبة هللا تعاىل من الزكاة وغريها كقوله تعاىل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن  املفروض من

يأيت أحدكم املوت وقوله وأنفقوا يف سبيل اهللا وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا 
  والذي يدل على أن املراد املفروض منها أنه قرهنا 

ة املفروضة وإىل اإلميان باهللا وكتابه وجعل هذا اإلنفاق من شرائط التقوى ومن أوصافها ويدل على أن إىل الصال
املراد املفروض من الصالة والزكاة أن لفظ الصالة إذا أطلق غري مقيد بوصف أو شرط يقتضي الصلوات املعهودة 

صالة الوسطى وحنو ذلك فلما أراد املفروضة كقوله أقم الصالة لدلوك الشمس و حافظوا على الصلوات وال
بإطالق اللفظ الصالة املفروضة كان فيه داللة على أن املراد باإلنفاق ما فرض عليه منه وملا مدح هؤالء باإلنفاق مما 
رزقهم اهللا دل ذلك على أن إطالق اسم الرزق إمنا يتناول املباح منه دون احملظور وإن ما اغتصبه وظلم فيه غريه مل 

 له رزقا ألنه لو كان رزقا له جلاز أنفاقه وإخراجه إىل غريه على وجه الصدقة والتقرب به إىل اهللا تعاىل وال جيعله اهللا
خالف بني املسلمني إن الغاصب حمظور عليه الصدقة مبا اغتصبه وكذلك قال النيب عليه السالم ال تقبل صدقة من 

زقكم أنكم تكذبون أي حظكم من هذا األمر التكذيب به غلول والرزق احلظ يف اللغة قال اهللا تعاىل وجتعلون ر
وحظ الرجل هو نصيبه وما هو خالص له دون غريه ولكنه يف هذا املوضع هو ما منحه اهللا تعاىل عباده وهو املباح 
الطيب وللرزق وجه آخر وهو ما خلقه اهللا تعاىل من أقوات احليوان فجائز إضافة ذلك إليه ألنه جعله قوتا وغذاء 

وله تعاىل يف شأن املنافقني وإخباره عنهم بإظهار اإلميان للمسلمني من غري عقيدة وإظهار الكفر إلخواهنم من وق
الشياطني يف قوله ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني وقوله خيادعون اهللا والذين آمنوا وما 

آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا حنن مستهزؤون حيتج  خيدعون إىل قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
به يف استتابة الزنديق الذي اطلع منه على إسرار الكفر مىت أظهر اإلميان ألن اهللا تعاىل أخرب عنهم بذلك ومل يؤمر 

تقادهم وضمائرهم بقتلهم وأمر النيب عليه السالم بقبول ظاهرهم دون ما علمه هو تعاىل من حاهلم وفساد اع
ومعلوم أن نزول هذه اآليات بعد فرض القتال ألهنا نزلت باملدينة وقد كان اهللا تعاىل فرض قتال املشركني بعد 

اهلجرة وهلذه اآلية نظائر يف سورة براءة وسورة حممد عليه السالم وغريمها يف ذكر املنافقني وقبول ظاهرهم دون 
ن أمرنا بقتاهلم وإذا انتهينا إىل مواضعها ذكرنا أحكامها واختالف الناس يف محلهم على أحكام سائر املشركني الذي

  الزنديق واحتجاج من حيتج هبا يف ذلك وهو يظهر من قوله عليه السالم أمرت أن 

أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا وأنكر 
ن أسامة بن زيد حني قتل يف بعض السرايا رجال قال ال إله إال اهللا حني محل عليه ليطعنه فقال هال شققت عن قلبه ع

يعين أنه حممول على حكم الظاهر دون عقد الضمري وال سبيل لنا إىل العلم به قال أبو بكر وقوله تعاىل ومن الناس 



 يدل على أن اإلميان ليس هو اإلقرار دون االعتقاد ألن اهللا تعاىل من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني
قد أخرب عن إقرارهم باإلميان ونفى عنهم مسته بقوله وما هم مبؤمنني ويروى عن جماهد أنه قال يف أول البقرة أربع 

م شرعي جعله مسة آيات يف نعت املؤمنني وآيتان يف نعت الكافرين وثالث عشرة آية يف نعت املنافقني والنفاق اس
ملن يظهر اإلميان ويسر الكفر خصوا هبذا اإلسم للداللة على معناه وحكمه وإن كانوا مشركني إذ كانوا خمالفني 

لسائر املبادين بالشرك يف أحكامهم وأصله يف اللغة من نافقاء الريبوع وهو اجلحر الذي خيرج منه إذا طلب ألن له 
وغ الذي يريد صيده فيخرج من جحر آخر قد أعده وقوله تعاىل خيادعون أجحرة يدخل بعضها عند الطلب مث يرا

اهللا والذين آمنوا هو جماز يف اللغة ألن اخلديعة يف األصل هي اإلخفاء وكأن املنافق أخفى اإلشراك وأظهر اإلميان 
دع يف احلقيقة وليس على وجه اخلداع والتمويه والغرور ملن خيادعه واهللا تعاىل ال خيفى عليه شيء وال يصح أن خيا

خيلو هؤالء القوم الذين وصفهم اهللا تعاىل بذلك من أحد وجهني إما أن يكونوا عارفني باهللا تعاىل قد علموا أنه ال 
خيدع بتساتر بشيء أو غري عارفني فذلك أبعد إذ ال يصح أن يقصده لذلك ولكنه أطلق ذلك عليهم ألهنم عملوا 

يهم فكأهنم إمنا خيادعون أنفسهم وقيل إن املراد خيادعون رسول اهللا صلى اهللا عمل املخادع ووبال اخلداع راجع عل
   -عليه وسلم 

  فحذف ذكر النيب عليه السالم كما قال إن

الذين يؤذون اهللا ورسوله واملراد يؤذون أولياء اهللا وأي الوجهني كان فهو جماز وليس حبقيقة وال جيوز استعماله إال 
ه وإمنا خادعوا رسول اهللا تقية لتزول عنهم أحكام سائر املشركني الذين أمر النيب عليه يف موضع يقوم الدليل علي

السالم واملؤمنون بقتلهم وجائز أن يكونوا أظهروا اإلميان للمؤمنني ليوالوهم كما يوايل املؤمنون بعضهم بعضا 
  رارهم ويتواصلون فيما بينهم وجائز أن يكونوا يظهرون هلم اإلميان ليفشوا إليهم أس

فينقلوا ذلك إىل أعدائهم وكذلك قول اهللا تعاىل اهللا يستهزئ هبم جماز وقد قيل فيه وجوه أحدها على جهة مقابلة 
الكالم مبثله وإن مل يكن يف معناه كقوله تعاىل وجزاء سيئة سيئة مثلها والثانية ليست بسيئة بل حسنة ولكنه ملا قابل 

عاىل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم والثاين ليس هبا السيئة أجرى عليها امسها وقوله ت
باعتداء وقوله تعاىل وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به واألول ليس بعقاب وإمنا هو على مقابلة اللفظ مبثله 

... هلن أحد علينا أال ال جي... ومزاوجته له وتقول العرب اجلزاء باجلزاء واألول ليس جبزاء ومنه قول الشاعر 
  ... فنجهل فوق جهل اجلاهلينا 

ومعلوم أنه مل ميتدح باجلهل ولكنه جرى على عادهتم يف ازدواج الكالم ومقابلته وقيل إن ذلك أطلقه اهللا تعاىل على 
مهلوا يف التشبيه وهو أنه ملا كان وبال اإلستهزاء راجعا عليهم والحقا هلم كان كأنه استهزأ هبم وقيل ملا كانوا قد أ

الدنيا ومل يعاجلوا بالعقوبة والقتل كسائر املشركني وأخر عقاهبم فاغتروا باإلمهال كانوا كاملستهزئ هبم وملا كانت 
أجرام املنافقني أعظم من أجرام سائر الكفار املبادين بالكفر ألنه مجعوا اإلستهزاء واملخادعة بقوله خيادعون اهللا 

يادة يف الكفر وكذلك أخرب اهللا تعاىل أهنم يف الدرك األسفل من النار ومع ما أخرب وقوهلم إمنا حنن مستهزؤن وذلك ز
بذلك من عقاهبم وما يستحقونه يف اآلخرة خالف بني أحكامهم يف الدنيا وأحكام سائر املظهرين للشرك يف رفع 

ت الدنيا ليست موضوعة القتل عنهم بإظهارهم اإلميان وأجراهم جمرى املسلمني يف التوارث وغريه ثبت أن عقوبا
على مقادير اإلجرام وإمنا هي على ما يعلم اهللا من املصاحل فيها وعلى هذا أجرى اهللا تعاىل أحكامه فأوجب رجم 



الزاين احملصن ومل يزل عنه الرجم بالتوبة أال ترى إىل قوله عليه السالم يف ماعز بعد رمجه ويف الغامدية بعد رمجها لقد 
احب مكس لغفر له والكفر أعظم من الزنا ولو كفر رجل مث تاب قبلت توبته وقال تعاىل قل تاب توبة لو تاهبا ص

للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وحكم القاذف بالزنا جبلد مثانني ومل يوجب على القاذف بالكفر احلد 
امليتة فثبت بذلك أن  وهو أعظم من الزنا وأوجب على شارب اخلمر احلد ومل يوجب على شارب الدم وآكل

  عقوبات الدنيا غري موضوعة على مقادير األجرام وألنه ملا كان جائزا 

يف العقل أن ال يوجب يف الزنا والقذف والسرقة حدا رأسا ويكل أمرهم إىل عقوبات جاز أن خيالف بينها فيوجب 
طريق املقاييس وإمنا طريق إثباهتا  يف بعضها أغلظ ما يوجب يف بعض ولذلك قال أصحابنا ال جيوز إثبات احلدود من

التوقيف أو اإلتفاق وما ذكر اهللا تعاىل من أمر املنافقني يف هذه اآلية وإقرارهم من غري أمر لنا بقتاهلم أصل فيما 
ذكرنا وألن احلدود والعقوبات اليت أوجبها من فعل اإلمام ومن قام بأمور الشريعة جارية جمرى ما يفعله هو تعاىل 

م على وجه العقوبة فلما جاز أن ال يعاقب املافق يف الدنيا باآلالم من جهة األمراض واألسقام والفقر والفاقة من اآلال
بل يفعل به أضداد ذلك ويكون عقابه املستحق بكفره ونفاقه مؤجال إىل اآلخرة جاز أن ال يتعبدنا بقتله يف الدنيا 

م مبكة بعد ما بعثه اهللا تعاىل ثالث عشر سنة يدعو املشركني وتعجيل عقوبة كفره ونفاقه وقد غري النيب عليه السال
إىل اهللا وتصديق رسله غري متعبد بقتاهلم بل كان مأمورا بدعائهم يف ذلك بلني القول وألطفه فقال تعاىل ادع إىل 

وقال إدفع سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن وقال وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما 
باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ 

عظيم يف نظائر ذلك من اآليات اليت فيها األمر بالدعاء إىل الدين بأحسن الوجوه مث فرض القتال بعد اهلجرة لعلمه 
د به فجاز من أصل ما وصفنا أن يكون األمر بالقتل والقتال خاصا يف بعض تعاىل باملصلحة من كال احلالني مبا تعب

الكفار وهم اجملاهرون بالكفر دون ما يظهر اإلميان ويسر الكفر وإن كان املنافق أعظم جرما من غريه وقوله تعاىل 
يدا كقوله تعاىل واجلبال الذي جعل لكم األرض فراشا يعين واهللا أعلم قرارا واإلطالق ال يتناوهلا وإمنا يسمى به مق

أوتادا وإطالق اسم األوتاد ال يفيد اجلبال وقوله والشمس سراجا ولذلك قال الفقهاء أن من حلف ال ينام على 
فراش فنام على األرض ال حينث وكذلك لو حلف ال يقعد يف سراج فقعد يف الشمس ألن األميان حممولة على املعتاد 

عادة إطالق هذا اإلسم لألرض والشمس هذا كما مسى اهللا تعاىل اجلاحد له كافرا املتعارف من األمساء وليس يف ال
ومسى الزراع كافرا والشاك السالح كافرا وال يتناوهلما هذا اإلسم يف اإلطالق وإمنا يتناول الكافر باهللا تعاىل ونظائر 

  فما ذلك من األمساء املطلقة واملقيدة كثرية وجيب اعتبارها يف كثري من األحكام 

كان يف العادة مطلقا فهم على إطالقه واملقيد فيها على تقييده وال يتجاوز به موضعه ويف هذه اآلية داللة على 
توحيد اهللا تعاىل وإثبات الصانع الذي ال يشبهه شيء القادر الذي ال يعجزه شيء وهو ارتفاع السماء ووقوفها بغري 

متغري كما قال تعاىل وجعلنا السماء سقفا حمفوظا وكذلك ثبات  عمد مث دوامها على طول الدهر غري متزايلة وال
األرض ووقوفها على غري سند فيه أعظم الداللة على التوحيد وعلى قدرة خالقها وأنه ال يعجزه شيء وفيها تنبيه 

هو الذي  وحث على االستدالل هبا على اهللا وتذكري بالنعمة وقوله تعاىل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نظري قوله
خلق لكم ما يف األرض مجيعا وقوله وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض وقوله قل من حرم زينة اهللا اليت 

أخرج لعباده والطيبات من الرزق حيتج جبميع ذلك يف أن األشياء على اإلباحة مما ال حيظره العقل فال حيرم منه شيء 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون  إال ما قام دليله وقوله تعاىل وإن كنتم يف



اهللا إن كنتم صادقني فيه أكرب داللة على صحة نبوة نبينا عليه السالم من وجوه أحدها أنه حتداهم باإلتيان مبثله 
نيب صلى اهللا عليه وقرعهم بالعجز عنه مع ما هم عليه من األنفة واحلمية وأنه كالم موصوف بلغتهم وقد كان ال

منهم تعلم اللغة العربية وعنهم أخذ فلم يعارضه منهم خطيب وال تكلفه شاعر مع بذهلم األموال واألنفس  -وسلم 
يف توهني أمره وإبطال حججه وكانت معارضته لو قدروا عليها ابلغ األشياء يف إبطال دعواه وتفريق أصحابه عنه 

ى أنه من عند اهللا الذي ال يعجز شيء وأنه ليس يف مقدور العباد مثله فلما ظهر عجزهم عن معارضته دل ذلك عل
وإمنا أكرب ما اعتذروا به أنه من أساطري األولني وأنه سحر فقال تعاىل فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني وقال 

فكانت هذه معجزة فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فتحداهم بانلظم دون املعىن يف هذه الصورة وأظهر عجزهم عنه 
إىل قيام الساعة أبان اهللا تعاىل هبا نبوة نبيه وفضله هبا ألن سائر معجزات األنبياء على سائر األنبياء  -باقية لنبينا ص 

انقضت بانقضائهم وإمنا يعلم كوهنا معجزة من طريق األخبار وهذه معجزة باقية بعده كل من اعترض عليها بعده 
له حينئذ موضع الداللة على تثبيت النبوة كما كان حكم من كان يف عصره من لزوم قرعناه بالعجز عنه فتبني 

احلجة به وقيام الداللة عليه والوجه اآلخر من الداللة أنه معلوم عند املؤمنني بالنيب عليه السالم وعند اجلاحدين 
  لنبوته أنه من كان من أمت الناس عقال 

ه أحد يف كمال عقله ووفور حلمه وصحة فهمه وجودة رأيه وغري جائز وأكملهم خلقا وأفضلهم رأيا فما طعن علي
على من كان هذا وصفه أن يدعي أنه نيب اهللا قد أرسله إىل خلقه كافة مث جعل عالمة نبوته وداللة صدقه كالما 
على يظهره ويقرعهم به مع علمه بأن كل واحد منهم يقدر على مثله فيظهر حينئذ كذبه وبطالن دعواه فدل ذلك 

أنه مل يتحداهم بذلك ومل يقرعهم بالعجز عنه إال هو من عند اهللا ال يقدر العباد على مثله الثالث قوله تعاىل يف نسق 
التالوة فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فأخرب أهنم ال يعارضونه وال يقع ذلك منهم وذلك إخبار بالغيب ووجد خمربه على 

بل هي قائمة بنفسها يف تصحيح نبوته ألنه إخبار بالغيب كما لو قال هلم ما هو به وال تتعلق هذه بإعجاز النظم 
الداللة على صحة قويل إنكم مع صحة أعضائكم وسالمة جوارحكم ال يقع من أحد منكم أن ميس رأسه وأن يقوم 

من موضعه فلم يقع ذلك منهم مع سالمة أعضائهم وجوارحهم وتقريعهم به مع حرصهم على تكذيبه كان ذلك 
ليال على صحة نبوته إذ كان مثل ذلك ال يصح إال كونه من قبل القادر احلكيم الذي صرفهم عن ذلك يف تلك د

احلال قال أبو بكر وقد حتدى اهللا اخللق كلهم من اجلن واإلنس بالعجز عن اإلتيان مبثل القرآن بقوله تعاىل قل لئن 
تون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا فلما ظهر اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأ

عجزهم قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلما عجزوا فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني فتحداهم باإلتيان 
مبثل أقصر سورة منه فلما ظهر عجزهم عن ذلك وقامت عليهم احلجة وأعرضوا عن طريق احملاجة وصمموا على 

نه أراد به أصنامهم وما ٤أمر اهللا نبيه بقتاهلم وقيل يف قوله تعاىل وادعوا شهداءكم من دون اهللا أالقتال واملغالبة 
كانوا يعبدوهنم من دون اهللا ألهنم كانوا يزعمون أهنا تشفع هلم عند اهللا وقيل أنه أراد مجيع من يصدقكم ويوافقكم 

نفراد كقوله لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن على قولكم وأفاد بذلك عجز اجلميع عنه يف حال االجتماع واإل
يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا فقد انتظمت فاحتة الكتاب من ابتدائها إىل حيث 

ه يف انتهينا إليه من سورة البقرة األمر والتبدئة باسم اهللا تعاىل وتعليمنا محده والثناء عليه والدعاء له والرغبة إلي
اهلداية إىل الطريق املؤدي إىل معرفته وإىل جنته ورضوانه دون طريق املستحقني لغضبه والضالني عن معرفته وشكره 

  على نعمته مث ابتدأ يف سورة 



البقرة بذكر املؤمنني ووصفهم مث ذكر الكافرين وصفتهم مث ذكر املنافقني ونعتهم وتقريب أمرهم إىل قلوبنا باملثل 
لذي استوقد نارا وبالربق الذي يضيء يف الظلمات من غري بقاء وال ثبات وجعل ذلك مثال إلظهارهم الذي ضربه با

اإلميان وإن األصل الذي يرجعون إليه وهم ثابتون عليه هو الكفر كظلمة الليل واملطر اللذين يعرض يف خالهلما 
ء ذكر هؤالء بإقامة الداللة على التوحيد برق يضيء هلم مث يذهب فيبقون يف ظلمات ال يبصرون مث ابتدأ بعد انقضا

مبا ال ميكن أحد دفعه من بسطه األرض وجعلها قرارا ينتفعون هبا وجعل معايشهم وسائر منافعهم وأقواهتم منها 
وإقامتها على غري سند إذ ال بد أن يكون هلا هناية ملا ثبت من حدوثها وأن ممسكها ومقيمها كذلك هو اهللا خالقها 

نعم عليكم مبا جعل لكم فيها من أقواتكم وسائر ما أخرج من مثارها لكم إذ ال جيوز أن يقدر على مثل وخالقكم امل
ذلك إال القادر الذي ال يعجزه وال يشبهه شيء فحثهم على االستدالل بدالئله ونبههم على نعمه مث عقب ذلك 

مبثل سورة من القرآن ودعاهم يف ذلك كله بالداللة على نبوة النيب عليه السالم مبا أظهر من عجزهم عن اإلتيان 
إىل عبادة اهللا تعاىل وحده املنعم علينا هبذه النعم فقال فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون يعين واهللا أعلم تعلمون أن 

له ما تدعونه آهلة ال تقدر على شيء من ذلك وأن اهللا هو املنعم عليكم به دوهنا وهو اخلالق هلا وقيل يف معىن قو
وأنتم تعلمون أنكم تعلمون الفصل بني الواجب وغري الواجب ويكون معناه أن اهللا تعاىل قد جعل لكم من العقل ما 

ميكنكم به الوصول إىل معرفة ذلك فوجب تكليفكم ذلك إذ غري جائز يف العقل إباحة اجلهل باهللا تعاىل مع إزاحة 
بدالئله الدالة عليه عقد عليه بذكر الوعيد بقوله فإن مل تفعلوا  العلة والتمكن من املعرفة فلما قرر مجيع ذلك عندهم

ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين مث عقب بذكر ما وعد املؤمنني يف اآلخرة 
أبو بكر رمحه  بقوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األهنار إىل آخر ما ذكر قال

اهللا وقد تضمنت هذه اآليات مع ما ذكرنا من التنبيه على دالئل التوحيد وإثبات النبوة األمر باستعمال حجج 
العقول واالستدالل بدالئلها وذلك مبطل ملذهب من نفى اإلستدالل بدالئل اهللا تعاىل واقتصر على اخلرب بزعمه يف 

   -هللا عليه وسلم معرفة اهللا والعلم بصدق رسول اهللا صلى ا

  ألن اهللا تعاىل مل يقتصر فيما دعا الناس إليه من معرفة توحيده وصدق رسوله

على اخلرب دون إقامة الداللة على صحته من جهة عقولنا وقوله تعاىل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم 
ظهار واألغلب أن إطالقه يتناول من األخبار جنات جتري من حتتها األهنار يدل على أن البشارة هي اخلرب السار واإل

ما حيدث عنده االستبشار والسرور وإن كان قد جيري على غريه مقيدا كقوله فبشرهم بعذاب أليم وكذلك قال 
أصحابنا فيمن قال أي عبد بشرين بوالدة فالنة فهو حر فبشروه مجاعة واحدا بعد واحد أن األول يعتق دون غريه 

ربه دون غريه ومل يكن هذا عندهم مبنزلة ما لو قال أي عبد أخربين بوالدهتا فأخربوه واحدا ألن البشارة حصلت خب
بعد واحد أهنم يعتقون مجيعا ألنه عقد اليمني على خرب مطلق فيتناول سائر املخربين ويف البشارة عقدها على خرب 

ا اخلرب ما وصفنا قوهلم رأيت خمصوص بصفة وهو ما حيدث عنده السرور واالستبشار ويدل على أن موضوع هذ
البشر يف وجهه يعين الفرح والسرور قال اهللا يف صفة وجوه أهل اجلنة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة فأخرب 

عما ظهر يف وجوههم من آثار السرور والفرح بذكر االستبشار ومنه مسوا الرجل بشريا تفاؤال منهم إىل األخبار 
عطى البشري على هذا اخلرب بشرى وهذا يدل على أن اإلطالق يتناول اخلرب املفيد سرورا باخلري دون الشر ومسوا ما ي

فال ينصرف إىل غريه إال بداللة وأنه مىت أطلق يف الشر فإمنا يراد به اخلرب فحسب وكذلك قوله تعاىل فبشرهم 
ذكرنا من حكم اليمني قوهلم  بعذاب اليم معناه أخربهم ويدل على ما وصفنا من أن البشري هو املخرب األول فيما



ظهرت لنا تباشري هذا األمر يعنون أوله وال يقولون ذلك يف الشر وفيما يغم وإمنا يقولونه فيما يسر ويفرح ومن 
الناس من يقول أن اصله فيما يسر ويغم ألن معناه ما يظهر أوال يف بشرة الوجه من سرور أو غم إال أنه كثر فيما 

ه منه بالشر وقوله تعاىل وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين يسر فصار اإلطالق أخص ب
بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني يدل على أنه علم األمساء كلها آلدم أعين األجناس مبعانيها لعموم اللفظ يف ذكر 

لى ما روي عن الربيع بن أنس إال أنه قد األمساء وقوله مث عرضهم على املالئكة فيه داللة على أنه أراد أمساء ذريته ع
روي عن ابن عباس وجماهد أنه علمه أمساء مجيع األشياء وظاهر اللفظ يوجب ذلك فإن قيل ملا قال عرضهم دل 

على أنه أمساء من يعقل ألن هم إمنا يطلق فيما يعقل دون ماال يعقل قيل له ملا أراد ما يعقل وماال يعقل قيل له ملا أراد 
  وماال يعقل جاز تغليب ما يعقل كقوله تعاىل  ما يعقل

خلق كل دابة من ماء فمنهم من ميشي على بطنه ومنهم من ميشي على رجلني ومنهم من ميشي على أربع ملا دخل 
يف اجلملة من يعقل أجرى اجلميع جمرى واحدا وهذه اآلية تدل على أن أصول اللغات كلها توقيف من اهللا تعاىل 

عليها على اختالفها وأنه علمه إياها مبعانيها إذ ال فضيلة يف معرفة األمساء دون املعاين وهي داللة  آلدم عليه السالم
على شرف العلم وفضيلته ألنه تعاىل ملا أراد إعالم املالئكة فضيلة آدم علمه األمساء مبعانيها حىت أخرب املالئكة هبا ومل 

بالفضل يف ذلك ومن الناس من يقول إن لغة آدم وولده كانت  تكن املالئكة علمت منها ما علمه آدم فاعترفت له
واحدة إىل زمان الطوفان فلما أغرق اهللا تعاىل أهل األرض وبقي من نسل نوح من بقي وتويف نوح عليه السالم 
وتوالدوا وكثروا أرادوا بناء صرح ببابل ميتنعون به من طوفان أن كان بلبل اهللا ألسنتهم فنسي كل فرقة منهم 

للسان الذي كان عليه وعلمها اهللا األلسنة اليت توارثها بعد ذلك ذريتهم عنهم وتفرقوا يف البلدان وانتشروا يف ا
األرض ومن الناس من يأىب ذلك ويقول ال جيوز أن ينسى إنسان كامل العقل مجيع لغته اليت كان يتكلم هبا باألمس 

فاقتصر كل أمة منهم على اللسان الذي هم عليه اليوم وتركوا وأهنم قد كانوا عارفني جبميع اللغات إىل أن تفرقوا 
  سائر األلسنة اليت كانوا عرفوها ومل تأخذها عنهم أوالدهم ونسلهم فلذلك مل يعرف من نشأ بعدهم سائر اللغات 

  باب 

  السجود لغري اهللا تعاىل

أن الطاعة كانت هللا تعاىل يف السجود قال اهللا تعاىل وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا روى شعبة عن قتادة 
آلدم أكرمه اهللا بذلك وروى معمر عن قتادة يف قوله وخروا له سجدا قال كانت حتيتهم السجود وليس ميتنع أن 
يكون ذلك السجود عبادة هللا تعاىل وتكرمة وحتية آلدم عليه السالم وكذلك سجود أخوة يوسف عليهم السالم 

ال جتوز لغري اهللا تعاىل والتحية والتكرمة جائزان ملن يستحق ضربا من التعظيم ومن وأهله له وذلك ألن العبادة 
الناس من يقول إن السجود كان هللا وآدم كان مبنزلة القبلة هلم وليس هذا بشيء ألنه يوجب أن ال يكون آلدم يف 

ر احلمد إذا وقع ملن ذلك حظ من التفضيل والتكرمة وظاهر ذلك يقتضي أن يكون آدم مفضال مكرما فذلك كظاه
  يستحق ذلك حيمل على احلقيقة وال حيمل على ما يطلق من ذلك جمازا كما يقال أخالق فالن حممودة 

ومذمومة ألن حكم اللفظ أن يكون حمموال على بابه وحقيقته ويدل على أن األمر بالسجود قد كان أراد به تكرمة 
 عنه أأسجد ملن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي آدم عليه السالم وتفضيله قول إبليس فيما حكى اهللا

فأخرب إبليس أن امتناعه كان من السجود ألجل ما كان من تفضيل اهللا وتكرمته بأمره إياه بالسجود له ولو كان 



ة األمر بالسجود له على أنه نصب قبلة للساجدين من غري تكرمة وال فضيلة له ملا كان آلدم يف ذلك حظ وال فضيل
حتسد كالكعبة املنصوبة للقبلة وقد كان السجود جائزا يف شريعة آدم عليه السالم للمخلوقني ويشبه أن يكون قد 
كان باقيا إىل زمان يوسف عليه السالم فكان فيما بينهم ملن يستحق ضربا من التعظيم ويراد إكرامه وتبجيله مبنزلة 

يد وقد روي عن النيب عليه السالم يف إباحة تقبيل اليد أخبار وقد روي املصافحة واملعانقة فيما بيننا ومبنزلة تقبيل ال
الكراهة إال أن السجود لغري اهللا تعاىل على وجه التكرمة والتحية منسوخ مبا روت عائشة وجابر بن عبداهللا وأنس 

رأة أن تسجد أن النيب عليه السالم قال ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر ألمرت امل
لزوجها من عظم حقه عليها لفظ حديث أنس بن مالك قوله تعاىل وآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم وال تكونوا 

أول كافر به قيل أن فائدة قوله وال تكونوا أول كافر به وإن كان الكفر قبيحا من األول واآلخر منهيا عنه اجلميع 
ن أعظم ملأمثه وجرمه كقوله تعاىل وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم وقوله إن السابق إىل الكفر يقتدي به غريه فيكو

من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا وروي 
ل من سن القتل وقال عليه عن النيب عليه السالم أن على ابن آدم القاتل كفال من اإلمث يف كل قتيل ظلما ألنه أو

السالم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة قوله تعاىل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة 
واركعوا مع الراكعني ال خيلو من أن يكون راجعا إىل صالة معهودة وزكاة معلومة وقد عرفها أو أن يكون متناوال 

وفة على البيان إال أنا قد علمنا اآلن أنه قد أريد هبما فيما خوطبنا به من هذه صالة جمملة وزكاة جمملة موق
الصلوات املفروضة والزكاة الواجبة إما ألنه كان معلوما عند املخاطبني يف حال ورود اخلطاب أو أن يكون كان 

  ذلك جممال ورد بعده بيان املراد فحصل ذلك معلوما وأما قوله واركعوا مع الراكعني 

إنه يفيد إثبات فرض الركوع يف الصالة وقيل إنه إمنا خص الركوع ألن أهل الكتاب مل يكن هلم ركوع يف صالهتم ف
فنص على الركوع فيها وحيتمل أن يكون قوله واركعوا عبارة عن الصالة نفسها كما عرب عنها بالقراءة يف قوله 

جر كان مشهودا واملعىن صالة الفجر فينتظم وجهني فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وقوله وقرآن الفجر إن قرآن الف
من الفائدة أحدمها إجياب الركوع ألنه مل يعرب عنها بالركوع إال وهو من فرضها والثاين األمر بالصالة مع املصلني 
قيل فإن قيل قد تقدم مل ذكر الصالة يف قوله وأقيموا الصالة فغري جائز أن يريد بعطف الركوع عليها الصالة بعينها 

له هذا جائز إذا أريد بالصالة املبدوء بذكرها اإلمجال دون صالة معهودة فيكون حينئذ قوله واركعوا مع الراكعني 
إحالة هلم على الصالة اليت بينها بركوعها وسائر فروضها وأيضا ملا كانت صالة أهل الكتاب بغري ركوع وكان يف 

يرد الصالة اليت تعبد هبا أهل الكتاب بل اليت فيها الركوع وقوله اللفظ احتمال رجوعه إىل تلك الصالة بني أنه مل 
تعاىل واستعينوا بالصرب والصالة ينصرف األمر بالصرب على أداء الفرائض اليت فرضها اهللا واجتناب معاصيه وفعل 

اجتناب الصالة املفروضة وقد روى سعيد عن قتادة أهنما معونتان على طاعة اهللا تعاىل وفعل الصالة لطف يف 
معاصيه وأداء فرائضه كقوله إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر وحيتمل أن يريد به الصرب والصالة املندوب 

إليهما ال املفروضني وذلك حنو صوم التطوع وصالة النفل إال أن األظهر أن املراد املفروض منها ألن ظاهر األمر 
اىل وإهنا لكبرية فيه رد الضمري على واحد مع تقدم ذكر اثنني لإلجياب وال يصرف إىل غريه إال بداللة وقوله تع

فمن يك أمسى ... كقوله واهللا ورسوله أحق أن يرضوه وقال وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وقول الشاعر 
ج هبا فيما ورد قوله تعاىل فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم حيت... فإين وقيار هبا لغريب ... باملدينة رحله 

من التوقيف يف األذكار واألقوال بأنه غري جائز تغيريها وال تبديلها إىل غريها ورمبا احتج به علينا املخالف يف جتويزنا 
حترمية الصالة بلفظ التعظيم والتسبيح ويف جتويز القراءة بالفارسية على مذهب أيب حنيفة ويف جتويز النجاح بلفظ 



ليك وما جرى جمرى ذلك وهذا ال يلزمنا فيما ذكرنا ألن قوله تعاىل فبدل الذين ظلموا إمنا اهلبة والبيع بلفظ التم
  هو يف القوم 

الذين قيل هلم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعين حط عنا ذنوبنا قال احلسن وقتادة قال ابن عباس أمروا أن 
ا قيل لكم وقال عكرمة أمروا أن يقولوا ال إله إال يستغفروا روى عنه أيضا أهنم أمروا أن يقولوا هذا األمر حق كم

اهللا فقالوا بدل هذا حطنة محراء جتاهال واستهزاء وروى عن ابن عباس وغريه من الصحابة وعن احلسن إمنا استحقوا 
صرار الذم لتبديلهم القول إىل لفظ يف ضد املعىن الذي أمروا به إذ كانوا مأمورين باالستغفار والتوبة فصاروا إىل اإل

واالستهزاء فأما من غري اللفظ مع اتفاق املعىن فلم تتناوله اآلية إذ كانت اآلية إمنا تضمنت احلكاية عن فعل قوم 
غريوا اللفظ واملعىن مجيعا فأحلق هبم الذم هبذا الفعل وإمنا يشاركهم يف الذم من يشاركهم يف الفعل مثال مبثل فأما من 

نه اآلية وإمنا نظري فعل القوم إجازة من جييز املتعة مع قوله تعاىل إال على أزواجهم غري اللفظ وأتى باملعىن فلم تتضم
أو ما ملكت أمياهنم فقصر استباحة البضع على هذين الوجهني فمن استباحه بلفظ املتعة مع خمالفة النكاح وملك 

تعاىل إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة اليمني من جهة اللفظ واملعىن فهذا الذي جيوز أن يلحقه الذم حبكم اآلية وقوله 
قالوا أتتخذنا هزوا إىل قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها واهللا خمرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها إلىآخر 

اآلية قال أبو بكر يف هذه اآليات وما اشتملت عليه من قصة املقتول وذبح البقرة ضروب من األحكام والدالئل 
 الشريفة فأوهلا أن قوله تعاىل وإذ قتلتم نفسا وإن كان مؤخرا يف التالوة فهو مقدم يف املعىن على مجيع ما على املعاين

ابتدأ به من شأن البقرة ألن األمر بذبح البقرة إمنا كان سببه قتل النفس وقد قيل فيه وجهان أحدمها أن ذكر القتل 
خران ترتيب نزوهلا على حسب ترتيب تالوهتا ونظامها وإن وإن كان مؤخرا يف التالوة فهو مقدم يف النزول واآل

كان مقدما يف املعىن ألن الواو ال توجب الترتيب كقول القائل اذكر إذ أعطيت ألف درهم زيدا إذ بىن داري 
ن والبناء مقدم على العطية والدليل على أن ذكر البقرة مقدم يف النزول قوله تعاىل فقلنا اضربوه ببعضها فدل على أ
البقرة قد ذكرت قبل ذلك ولذلك أضمرت ونظري ذلك قوله تعاىل يف قصة نوح عليه السالم بعد ذكر الطوفان 
وانقضائه فقلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إال قليل 

  ومعلوم أن ذلك قبل هالكهم ألن تقدمي الكالم وتأخريه إذا 

بعضه معطوفا على بعض بالواو غري موجب ترتيب املعىن على ترتيب اللفظ وقوله إن اهللا يأمركم أن تذحبوا كان 
بقرة قد دل على جواز ورود األمر بذبح البقرة بقرة جمهولة غري معروفة وال موصوفة ويكون املأمور خمريا يف ذبح 

العموم ومن مثبتيه واحتج به كل واحد من الفريقني أدىن ما يقع االسم عليه وقد تنازع معناه الفريقان من نفاة 
ملذهبه فأما القائلون بالعموم فاحتجوا به من جهة وروده مطلقا فكان ذلك أمرا الزما يف كل واحد من آحاد ما 

تناوله العموم وأهنم ملا تعنتوا رسول اهللا عليه السالم يف املراجعة مرة بعد أخرى شدد اهللا عليهم التكليف وذمهم 
قال والذي نفس  -لى مراجعته بقوله فذحبوها وما كادوا يفعلون وروى احلسن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ع

حممد بيده لو اعترضوا أدىن بقرة فذحبوها ألجزت عنهم ولكنهم شددوا فشدد اهللا عليهم وروي حنو ذلك عن ابن 
لعموم بأن اهللا تعاىل مل يعنفهم على املراجعة بدأ عباس وعبيدة وأيب العالية واحلسن وجماهد واحتج من أيب القول با

ولو كان قد لزمهم تنفيذ ذلك على ما ادعيتموه من اقتضاء عموم اللفظ لورد النكري يف بدء املراجعة وهذا ليس 
بشيء ألن النكري ظاهر عليهم يف اللفظ من وجهني أحدمها تغليظ احملنة عليهم وهذا ضرب من النكري كما قال اهللا 

 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم والثاين قوله وما كادوا يفعلون وهذا يدل على أهنم تعاىل



كانوا تاركني لألمر بدا وأنه كان عليهم املسارعة إىل فعله فقد حصلت اآلية على معان أحدها وجوب اعتبار عموم 
على املأمور املسارعة إىل فعله على حسب اإلمكان حىت  اللفظ فيما ميكن استعماله والثاين أن األمر على الفور وأن

تقوم الداللة على جواز التأخري والثالث جواز ورود األمر بشيء جمهول الصفة مع ختيري املأمور يف فعل ما يقع 
طلق من اإلسم عليه منه والرابع وجوب األمر وأنه ال يصار إىل الندب إال بداللة إذ مل يلحقهم الذم إال بترك األمر امل

غري ذكر وعيد واخلامس جواز النسخ قبل وقوع الفعل بعد التمكن منه وذلك أن زيادة هذه الصفات يف البقرة كل 
منها قد نسخ ما قبلها ألن قوله تعاىل إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة اقتضى ذبح بقرة أيها كانت وعلى أي وجه 

لنا ربك يبني لنا ما هي فقال إهنا بقرة ال فارض وال بكر عوان بني شاؤا وقد كانوا متمكنني من ذلك فلما قالوا ادع 
ذلك فافعلوا ما تؤمرون نسخ التخيري الذي أوجبه األمر األول يف ذبح البقرة املوصوفة هبذه الصفة وذبح غريها 

  وقصروا على ما كان منها هبذه الصفة وقبل 

من غري تأخري على هذه الصفة أي لون كانت وعلى أي حال هلم افعلوا ما تؤمرون فأبان أنه كان عليهم أن يذحبوا 
كانت من ذلول أو غريها فلما قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا نسخ التخيري الذي كان يف ذبح أي لون شاؤا 
منها وبقي التخيري يف الصفة األخرى من أمرها فلما راجعوا نسخ ذلك أيضا وأمروا بذحبها على الصفة اليت ذكر 

استقر الفرض عليها بعد تغليظ احملنة وتشديد التكليف وهذا الذي ذكرنا يف أمر النسخ دل على أن الزيادة يف و
النص بعد استقرار حكمه يوجب نسخه ألن مجيع ما ذكرنا من األوامر الواردة بعد مراجعة القوم إمنا كان زيادة يف 

ذه القصة يف جواز نسخ الفرض قبل جميء وقته نص كان قد استقر حكمه فأوجب نسخه ومن الناس من حيتج هب
ألنه قد كان معلوما أن الفرض عليهم بدأ قد كان بقرة معينة فنسخ ذلك عنهم قبل جميء وقت الفعل وهذا غلط 

ألن كل فرض من ذلك قد كان وقت فعله عقيب ورود األمر يف أول أحوال اإلمكان واستقر الفرض عليهم وثبت 
اللة فيه إذا على جواز النسخ قبل جميء وقت الفعل وقد بينا ذلك يف أصول الفقه مث نسخ قبل الفعل فال د

والسادس داللة قوله ال فارض وال بكر عوان بني ذلك على جواز االجتهاد واستعمال غالب الظن يف األحكام إذا 
ز أن يكون يف الباطن خالفه ال يعلم أهنا بني البكر والفارض إال من طريق االجتهاد والسابع استعمال الظاهر مع جتوي

بقوله مسلمة ال شية فيها يعين واهللا أعلم مسلمة من العيوب بريئة منها وذلك ال نعلمه من طريق احلقيقة وإمنا نعلمه 
من طريق الظاهر مع جتويز أن يكون هبا عيب باطن والثامن ما حكى اهللا عنهم يف املراجعة األخرية وإنا إن شاء اهللا 

نوا اخلرب مبشيئة اهللا وفقوا لترك املراجعة بعدها ولوجود ما أمروا به وقد روى أهنم لو مل يقولوا إن شاء ملهتدون ملا قر
اهللا ملا اهتدوا هلا أبدا ولدام الشر بينهم وكذلك قوله وما كادوا يفعلون فأعلمنا اهللا ذلك لنطلب جنح األمور عند 

مشيئة اهللا وقد نص اهللا تعاىل لنا يف غري هذا املوضع على األمر به األخبار عنها يف املستقبل بذكر االستثناء الذي هو 
يف قوله وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا ففيه استعانة باهللا وتفويض األمر إليه واالعتراف بقدرته 

أن أكون من اجلاهلني على أن  ونفاذ مشيئته وأنه مالكه واملدبر له والتاسع داللة قوله أتتخذنا هزوا قال أعوذ باهللا
  املستهزىء يستحق مسة اجلهل النتفاء موسى عليه السالم أن يكون من أهل اجلهل بنفيه االستهزاء عن نفسه 

ويدل أيضا على أن االستهزاء بأمر الدين من كبائر الذنوب وعظائمها لوال ذلك مل يبلغ مأمثة النسبة إىل اجلهل 
ىل عبيد اهللا بن احلسن العنربي القاضي قال وعلى جبة صوف وكان عبيد اهللا كثري وذكر حممد بن مسعر أنه تقدم إ

املزح قال فقال له أصوف نعجة جبتك أم صوف كبش فقلت له ال جتهل أبقاك اهللا قال وإين وجدت املزاح جهال 
وفيه داللة على أن  فتلوت عليه أتتخذنا هزوا قال أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني قال فأعرض واشتغل بكالم آخر



موسى عليه السالم مل يكن متعبدا بقتل من ظهر منه الكفر وإمنا كان مأمورا بالنظر بالقول ألن قوهلم لنيب اهللا 
أتتخذنا هزوا كفر وهو كقوهلم ملوسى اجعل لنا إهلا كم هلم آهلة ويدل على أن كفرهم هذا مل يوجب فرقة بني 

هن وال تقرير نكاح بينهم وبينهن وقوله تعاىل واهللا خمرج ما كنتم تكتمون يدل نسائهم وبينهم ألنه مل يأمرهم بفراق
على أن ما يسره العبد من خري وشر ودام ذلك منه إن اهللا سيظهره وهو كما روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

املعصية وروي أن اهللا أن عبدا لو أطاع اهللا من وراء سبعني حجابا ألظهر اهللا له ذلك على ألسنة الناس وكذلك  -
تعاىل أوحى إىل موسى عليه السالم قل لبين إسرائيل خيفوا يل أعماهلم وعلى أن أظهرها وقوله تعاىل واهللا خمرج ما 

كنتم تكتمون عام واملراد خاص ألن كلهم ما علموا بالقاتل بعينه ولذلك اختلفوا وجائز أن يكون قوله واهللا خمرج 
ئر الناس ألنه كالم مستقل بنفسه وهو عاما فيهم ويف غريهم ويف هذه القصة سوى ما ما كنتم تكتمون عاما يف سا

ذكرنا حرمان مرياث املقتول روى أبو أيوب عن ابن سريين عن عبيدة السلماين أن رجال من بين إسرائيل كان له 
ذكر بعدها فلم يورث ذو قرابة وهو وارثه فقتله لريثه مث ذهب فألقاه على باب قوم آخرين وذكر قصة البقرة و

بعدها قاتل وقد اختلف يف مرياث القاتل وروى عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن املسيب أنه ال مرياث له 
سواء كان القتل عمدا أو خطأ وأنه ال يرث من دينه وال من سائر ماله وهو قول أيب حنيفة والثوري وأيب يوسف 

قاتل صبيا أو جمنونا ورث وقال عثمان البيت قاتل اخلطأ يرث دون قاتل وحممد وزفر إال أن أصحابنا قالوا إن كان ال
العمد وقال ابن شربمة ال يرث قاتل اخلطأ وقال ابن وهب عن مالك ال يرث القاتل عمدا من دية من قتل شيئا وال 

ل األوزاعي من ماله وإن قتله خطأ ورث من ماله ومل يرث من دينه وروي مثله عن احلسن وجماهد والزهري وهو قو
  وقال املزين عن الشافعي إذا قتل الباغي العادل 

أو العادل الباغي ال يتوارثان ألهنما قاتالن قال أبو بكر مل خيتلف الفقهاء يف أن قاتل العمد ال يرث املقتول إذا كان 
حدثنا أمحد بن حممد بالغا غافال بغري حق واختلف يف قاتل اخلطأ على الوجوه اليت ذكرنا وقد حدثنا عبدالباقي قال 

بن عنبسة بن لقيط الضيب قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج واملثىن وحيىي بن 
ليس للقاتل من املرياث  -سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ريا التستري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حفص بن شيء وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا موسى بن زك
غياث عن احلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب عن النيب عليه السالم قال ليس 

للقاتل شيء وروي الليث عن إسحق بن عبداهللا بن أيب فروة عن الزهري عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة قال 
القاتل ال يرث وروي يزيد بن هارون قال حدثنا حممد بن راشد عن  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول 

القاتل عمدا ال يرث من أخيه وال من ذي قرابته شيئا ويرث  -مكحول قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حرملة عن عدي اجلذامي قال  أقرب الناس إليه نسبا بعد القاتل وروى حصن بن ميسرة قال حدثين عبدالرمحن بن

قلت يا رسول اهللا كانت يل امرأتان فاقتتلنا فرميت أحديهما فقال أعقلها وال ترثها فثبت هبذه األخبار حرمان القاتل 
مرياثه من سائر مال املقتول وأنه ال فرق يف ذلك بني العامد واملخطىء لعموم لفظ النيب عليه السالم فيه وقد 

اخلرب وتلقوه بالقبول فجرى جمرى التواتر كقوله عليه السالم ال وصية لوارث وقوله التنكح استعمل الفقهاء هذا 
املرأة على عمتها وال على خالتها وإذا اختلف البيعان فالقول ما قاله البائع أو يترادان وما جرى جمرى ذلك من 

ء هلا بالقبول من استعماهلم إياها فجاز األخبار اليت خمرجها من جهة األفراد وصارت يف حيز التواتر لتلقى الفقها
ختصيص آية املواريث هبا ويدل على تسوية حكم العامد واملخطىء يف ذلك ما روي عن علي وعمر وابن عباس من 
غري خالف من أحد من نظرائهم عليهم وغري جائز فيما كان هذا وصفه من قول الصحابة يف شيوعه واستفاضته أن 



 وملا واقق مالك على أنه ال يرث من دينه وجب أن يكون ذلك حكم سائر ماله من يعترض عليه بقول التابعني
وجوه أحدها أن ديته ماله ومرياث عنه بدليل أنه تقتضي منها ديونه وتنفذ منها وصاياه ويرثها سائر ورثته على 

   فرائض اهللا تعاىل كما يرثون سائر أمواله فلما اتفقوا على أنه ال يرث من ديته كان ذلك

حكم سائر ماله يف احلرمان كما أنه إذا ورث من سائر ماله ورث من ديته فمن حيث كان حكم سائر ماله حكم 
ديته يف االستحقاق وجب أن يكون حكم سائر ماله حكم ديته يف احلرمان إذ كان اجلميع مستحقا على سهام ورثته 

ت أنه ال يرث من ديته ملا اقتضاه األثر وجب أن وأنه مبدوء به يف الدين على املرياث ومن جهة أخرى أنه ملا ثب
يكون حكم سائر ماله كذلك ألن األثر مل يفصل يف وروده بني شيء من ذلك وقال مالك إمنا ورث قاتل اخلطأ من 

سائر ماله سوى الدية ألنه ال يتهم أن يكون قتله لريثه وهذه العلة موجودة يف ديته ألهنا من التهمة أبعد فواجب 
ضى علته أن يرث من ديته ومن جهة أخرى أهنم ال خيتلفون يف قاتل العمد وشبه العمد أنه ال يرث سائر على مقت

ماله كما ال يرث من ديته إذا وجبت فوجب أن يكون ذلك حكم قاتل اخلطأ التفاقهما يف حرمان املرياث من ديته 
إحراز املرياث بقتله فهذا املعىن موجود يف قتل وأيضا إذا كان قتل العمد وشبه العمد إمنا حرما املرياث للتهمة يف 

اخلطأ ألنه جيوز أن يكون إمنا أظهر رمى غريه وهو قاصد به قتله لئال يقاد منه وال حيرم املرياث فلما كانت التهمة 
موجودة من هذا الوجه وجب أن يكون يف معىن العمد وشبهه وأيضا توريثه بعض املرياث دون بعض خارج من 

فيها أن من ورث بعض تركة ورث مجيعها ومن حرم بعضها حرم مجيعها وإمنا قال أصحابنا أن الصيب  األصول ألن
واجملنون ال حيرمان املرياث بالقتل من قبل أهنما غري مكلفني وحرمان املرياث على وجه العقوبة يف األصول فأجرى 

م وجيوز أن يكون قد قصد القتل برميه أو بضربه قاتل اخلطأ جمراه وإن مل يستحق العقاب بقتل اخلطأ تغليظا ألمر الد
وأنه أوهم أنه قاصد لغريه فأجرى يف ذلك جمرى من علم منه ذلك والصيب واجملنون على أي وجه كان منهما ذلك 

ال يستحقان الدم قال النيب عليه السالم رفع القلم عن ثالث عن النائم حىت ينتبه وعن اجملنون حىت يفيق وعن 
تلم قال أبو بكر رمحه اهللا فظاهر هذا اخلرب يقتضي سقوط حكم قتله رأسا من سائر الوجوه ولوال قيام الصيب حىت حي

الداللة ملا وجبت الدية أيضا فإن قيل فإنه حيرم النائم املرياث إذا انقلب على صيب فقتله قيل له هو مثل قاتل اخلطأ 
ما قول الشافعي يف العادل إذا قتل الباغي حرم املرياث فال جيوز أن يكون أظهر أنه نائم ومل يكن نائما يف احلقيقة أ

وجه له ألنه قتله حبق وقد كان الباغي مستحقا للقتل فغري جائز أن حيرم املرياث وال نعلم خالفا أن من وجب له 
  القود على 

ب أنه إذا كان حماربا إنسان فقتله قودا إنه ال حيرم املرياث وأيضا فلو كان قتل العادل الباغي حيرمه املرياث لوج
فاستحق القتل حدا أن ال يكون مرياثه جلماعة املسلمني ألن اإلمام قام مقام اجلماعة يف إجراء احلكم عليه فكأنه 

قتلوه فلما كان املسلمون هم املستحقني ملرياث من ذكرنا أمره وإن كان اإلمام قام مقامهم يف قتله ثبت بذلك أن 
رياثه وقال أصحابنا يف حافر البئر وواضع احلجر يف الطريق إذا عطب به إنسان أنه ال من قتل حبق ال حيرم قاتله م

حيرم املرياث ألنه غري قاتل يف احلقيقة إذ مل يكن فاعال للقتل وال بسبب اتصل باملقتول والدليل على ذلك أن القتل 
لك فإن قيل حفر البئر ووضع على ثالثة أوجه عمدا وخطأ وشبه العمد وحافر البئر وواضع احلجر خارج عن ذ

احلجر سبب للقتل كالرامي واجلارح أهنما قاتالن لفعلهما السبب قيل له الرمي وما تولد منه من مرور السهم هو 
فعله وبه حصل القتل وكذلك اجلرح فعله فصار قاتال به التصال فعله للمقتول وعثار الرجل باحلجر ووقوعه يف 

يكون به قاتال وقوله تعاىل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون  البئر ليس من فعله فال جيوز أن



كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يدل على أن العامل باحلق املعاند فيه أبعد من الرشد وأقرب إىل 
الطمع يف رشدهم ملكابرهتم احلق  اليأس من الصالح من اجلاهل ألن قوله تعاىل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يفيد زوال

بعد العلم به وقوله تعاىل وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة قيل يف معىن معدودة أهنا قليلة كقوله وشروه بثمن 
خبس دراهم معدودة أي قليلة وقال ابن عباس وقتادة يف قوله أياما معدودة أهنا أربعون يوما مقدار ما عبدوا العجل 

سن وجماهد سبعة أيام وقال تعاىل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك لعلكم تتقون أياما وقال احل
معدودات فسمى أيام الصوم يف هذه اآلية معدودات وأيام الشهر كله وقد احتج شيوخنا ألقل مدة احليض وأكثره 

صالة أيام إقرائها ويف بعض األلفاظ دعي ا املستحاضة تدع ال -أهنا ثالثة وعشرة بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لصالة أيام حيضك واستدلوا بذلك على أن مدة احليض تسمى أياما وأقلها ثالثة وأكثرها عشرة ألن ما دون الثالثة 

يقال يوم أو يومان وما زاد على العشرة يقال فيه احد عشر يوما وإمنا يتناول هذا االسم ما بني الثالثة إىل العشرة 
لك على مقدار أقله وأكثره فمن الناس من يعترض على هذا االستدالل بقوله أياما معدودات وهي أيا م فدل ذ

  الشهر وقوله إال أياما معدودة وقد قيل 

فيه أربعون يوما وهذا عندنا ال يقدح يف استدالهلم ألن قوله تعاىل أياما معدودات جائز أن يريد به أياما قليلة كقوله 
ين قليلة ومل يرد به حتديد العدد وتوقيت مقداره وإمنا املراد به أنه مل يفرض عليهم من الصوم ما دراهم معدودة يع

يشتد ويصعب وحيتمل أن يريد به وقتا مبهما كقوهلم أيام بين أمية وأيام احلجاج وال يراد به حتديد األيام وإمنا املراد 
ئك قد أريد به ال حمالة حتديد األيام إذ ال بد من أن يكون به زمان ملكهم وقوله عليه السالم دعي الصالة أيام إقرا

للحيض وقت معني خمصوص ال يتجاوزه وال يقصر عنه فمىت أضيف ذكر األيام إىل عدد خمصوص يتناول إما بني 
الثالثة إىل العشرة وقوله تعاىل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قد 

منه استحقاق النار مبا يكسب من ا لسيئة وإحاطتها به فكان اجلزاء مستحقا بوجود الشرطني غري مستحق عقل 
  بوجود أحدمها وهذا يدل 

  على

أن من عقد اليمني على شرطني يف عتاق أو طالق أو غريمها أنه ال حينث بوجود أحدمها دون وجود اآلخر قوله 
عبدون إال اهللا وبالوالدين إحسانا يدل على تأكيد حق الوالدين ووجوب تعاىل وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال ت

اإلحسان إليهما كافرين كانا أو مؤمنني ألنه قرنه إىل األمر بعبادته تعاىل وقوله وذي القرىب يدل على وجوب صلة 
لوا للنا س حسنا الرحم واإلحسان إىل اليتامى واملساكني وقولوا للناس حسنا روي عن أيب جعفر حممد بن علي وقو

كلهم قال أبو بكر وهذا يدل على اهنم كانوا متعبدين بذلك يف املسلم والكافر وقد قيل أن ذلك على معىن قوله 
تعاىل ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن واإلحسان املذكور يف اآلية إمنا هو 

عن ابن عباس وقتادة أهنا منسوخة باألمر بالقتال وقد قال تعاىل ال حيب اهللا الدعاء إليه والنصح فيه لكل أحد وروي 
اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم وقد أمر اهللا تعاىل بلعن الكفار والرباءة منهم واإلنكار على أهل املعاصي وهذا 

ول احلسن أحد وجهني إما أن يكون مما ال خيتلف فيه شرائع األنبياء عليهم السالم فدلذلك على أن املأمور به من الق
ذلك خاصا يف املسلمني ومن ال يستحق اللعن والنكري وإن كان عاما فهو الدعاء إىل اهللا تعاىل واألمر باملعروف 



والنهي عن املنكر وذلك كله حسن وأخربنا اهللا تعاىل أنه كان أخذ امليثاق على بين إسرائيل مبا ذكر وامليثاق وهو 
  على  -بوعيد أو بيمني وهو حنو أمر اهللا الصحابة مببايعة النيب صلى اهللا عليه وسلم  العقد املؤكد إما

شرائطها املذكورة وقوله تعاىل وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم وال خترجون أنفسكم من دياركم حيتمل 
ن ديارهم وكقوله وقاتلوا وجهني أحدمها ال يقتل بعضكم بعضا كقوله تعاىل وال تقتلوا أنفسكم وكذلك أخراجهم م

وقتلوا واآلخر أن ال يقتل كل واحد نفسه إما بأن يباشر ذلك كما يفعله اهلند وكثري ممن يغلب عليه اليأس من 
اخلالص عند شدة هو فيها أو بأن يقتل غريه فيقتل به فيكون يف معىن قتل نفسه واحتمال اللفظ املعنيني يوجب ان 

أخرب اهللا به من حكم شريعة التوراة مما كان يكتمه اليهود ملا عليهم يف ذلك الوكس يكون عليهما مجيعا وهذا الذي 
ويلزمهم يف ذلك من الذم فأطلع اهللا نبيه عليه وجعله داللة وحجة عليهم يف جحدهم نبوته إذ مل يكن عليه السالم 

اهللا بعد هذه اآلية عنهم من قوله  ممن قرأ الكتب وال عرف ما فيها إال بإعالم اهللا تعاىل إياه وكذلك مجيع ما حكى
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وسائر ما ذمهم هو توقيف منه له على ما كانوا يكتمون وتقريع هلم 

على ظلمهم وكفرهم وإظهار قبائحهم ومجيعه داللة على نبوته عليه السالم وقوله تعاىل وإن يأتوكم أسارى 
جهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دال على أن فداء أساراهم كان تفادوهم وهو حمرم عليكم إخرا

واجبا عليهم وكان إخراج فريق منهم من ديارهم حمرما عليهم فإذا أسر بعضهم عدوهم كان عليهم أن يفادوهم 
ب بقيامهم فكانوا يف إخراجهم كافرين ببعض الكتاب لفعلهم ما حظره اهللا عليهم ويف مفاداهتم مؤمنني ببعض الكتا

مبا أوجبه اهللا عليهم وهذا احلكم من وجوب مفاداة األسارى ثابت علينا روى احلجاج بن أرطاة عن احلكم عن 
كتب كتابا بني املهاجرين واألنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم  -جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قيق بن سلمة عن أيب موسى األشعري باملعروف واإلصالح بني املسلمني ورى منصور عن ش

  قال

أطعموا الطعام وأفشوا السالم وعودوااملريض وفكوا العاين فهذان اخلربان  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يدالن على فكاك األسري ألن العاين هو األسري وقد روى عمران بن حصني وسلمة بن األكوع أن النيب عليه السالم 

ملسلمني باملشركني وروى الثوري عن عبداهللا بن شريك عن بشر بن غالب قال سئل احلسني بن فدى أسارى من ا
علي عليهما السالم على من فدى األسري قال على األرض اليت يقاتل عنها قوله تعاىل قل إن كانت لكم الدار 

  ص اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس فتمنوا املوت إن كنتم صادقني روى أن النيب 

قال لو أن اليهود متنوا املوت ملاتوا أو لرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول اهللا صلى اهللا عليه 
لرجعوا ال جيدون أهال والماال وقال ابن عباس لو متنوا املوت لشرقوا به وملاتوا وقيل يف متين املوت وجهان  -وسلم 

عوا باملوت على أن الفريقني كانا كاذبني وقال أبو العالية وقتادة والربيع بن أحدمها قول ابن عباس أهنم حتدوا بأن يد
أنس ملا قالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى وقالوا حنن أبناء اهللا وأحباؤه قيل هلم فتمنوا املوت فمن 

ا إظهار كذهبم وتبكيتهم به والثاين كان هبذه الصفة فاملوت خري له من احلياة يف الدنيا فتضمنت اآلية معنيني أحدمه
الداللة على نبوة النيب عليه السالم وذلك أنه حتداهم بذلك كما أمر اهللا تعاىل بتحدي النصارى باملباهلة فلوال 

علمهم بصدقه صلى اهللا عليه و سلم وكذهبم لسارعوا إىل متين املوت ولسارعت النصارى إىل املباهلة ال سيما وقد 
أهنم لو فعلوا ذلك لنزل املوت والعذاب هبم وكان يكون يف إظهارهم التمين واملباهلة تكذيب له أخرب الفريقني 



ودحض حلجته إذا مل ينزل هبم ما أوعدهم فلما أحجموا عن ذلك مع التحدي والوعيد مع سهولة هذا القول دل 
ولن يتمنوه أبدا مبا قدمت أيديهم ذلك على علمهم بصحة نبوته مبا عرفوه من كتبهم من نعته وصفته كما قال تعاىل 

فيه داللة أخرى على صحة نبوته وهو إخبارهم أهنم ال يتمنون املوت مع خفة التمين وسهولته على املتلفظ وسالمة 
ألسنتهم فكان ذلك مبنزلة لو قال هلم الداللة على صحة نبويت أن أحدا منكم ال ميس رأسه مع صحة جوارحه وأنه 

فأنا مبطل فال ميس أحدا منهم رأسه مع شدة عداوهتم له وحرصهم على تكذيبه ومع إن مس أحد منكم رأسه 
سالمة أعضائهم وصحة جوارحهم فيعلم بذلك أنه من عند اهللا تعاىل من وجهني أحدمها أن عاقال ال يتحدى أعداء 

وت وكون خمربه على ما مبثله مع علمه جبواز وقوع ذلك منهم والثاين أنه إخبار بالغيب إذ مل يتمن واحد منهم امل
أخرب به وهذا كقوله حني حتداهم بالقرآن وقرعهم باإلتيان بسورة مثله وإخباره أهنم ال يفعلون بقوله فإن مل تفعلوا 
ولن تفعلوا فإن قال قائل اهنم مل يتمنوا ألهنم لو متنوا لكان ذلك ضمريا مغيبا علمه عن الناس وكان ميكنه أن يقول 

بكم قيل له هذا يبطل من وجهني أحدمها أن للمتمين صيغة معروفة عند العرب وهو قول القائل إنكم قد متنيتم بقلو
ليت اهللا غفر يل وليت زيدا قدم وما جرى هذا اجملرى وهو أحد أقسام الكالم ومىت قال ذلك قائل كان ذلك 

  ء عندهم متمنيا من غري اعتبار لضمريه واعتقاده كقوهلم يف اخلرب واالستخبار والندا

وحنو ذلك من أقسام الكالم والتحدي بتمين املوت إمنا توجه إىل العبارة اليت يف لغتهم إهنا متن والوجه اآلخر أنه 
يستحيل أن يتحداهم عند احلاجة والتكذيب والتوقيف على علمهم بصحة نبوته وهبتهم ومكابرهتم يف أمره 

حدي بالضمري ال يعجز عنه أحد فال يدل على صحة مقالة فيتحداهم بأن يتمنوا ذلك بقلوهبم مع علم اجلميع بأن الت
وال فسادها وأن املتحدي بذلك ميكنه أن يقول قد متنيت بقليب ذلك وال ميكن خصمه إقامة الدليل على كذبه 

وأيضا فلو انصرف ذلك إىل التمين بالقلب دون العبارة باللسان لقالوا قد متنينا ذلك بقلوبنا فكانوا مساوين له فيه 
يسقط بذلك داللته على كذهبم وعلى صحة نبوته فلما مل يقولوا ذلك ألهنم لو قالوه لنقل كما لو عارضوا القرآن و

  بأي كالم كان لقل فعلم أن التحدي وقع بالتمين باللفظ والعبارة دون الضمري واالعتقاد 

  باب السجود وحكم الساحر

سليمان وما كفر سليمان إىل آخر القصة قال أبو بكر الواجب أن قال اهللا تعاىل واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك 
نقدم القول يف السحر خلفائه على كثري من أهل العلم فضال عن العامة مث نعقبه بالكالم يف حكمه يف مقتضى اآلية يف 

بالفتح هو املعاين واألحكام فنقول إن أهل اللغة يذكرون أن أصله يف اللغة ملا لطف وخفى سببه والسحر عندهم 
  ... ونسحر بالطعام وبالشراب ... أرنا موضعني ألمر غيب ... الغذاء ولطف جماريه قال لبيد 

... قيل فيه وجهان نعلل وخندع كاملسحور واملخدوع واآلخر نغذى وأي الوجهني كان فمعناه اخلفاء وقال آخر 
  ... عصافري من هذا األنام املسحر ... فإن تسألينا فيم حنن فإننا 

وهذا البيت حيتمل من املعىن ما احتمله األول أيضا أنه أراد باملسحر أنه ذو سحر والسحر الرئة وما يتعلق باحللقوم 
   -وهذا يرجع إىل معىن اخلفاء ومنه قول عائشة تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بني سحري وحنري وقوله تعاىل إمنا



طعم ويسقى ويدل عليه قوله تعاىل وما أنت إال بشر مثلنا وكقوله تعاىل أنت من املسحرين يعين من املخلوق الذي ي
ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق وحيتمل أنه ذو سحر مثلنا وإمنا يذكر السحر يف مثل هذه املواضع 

  لضعف هذه األجساد ولطافتها ورقتها وهبا مع ذلك قوام 

حمتاج وهذا هو معىن السحر يف اللغة مث نقل هذا اإلسم إىل كل أمر خفي  اإلنسان فمن كان هبذه الصفة فهو ضعيف
سببه وختيل على غري حقيقته وجيري جمرى التمويه واخلداع ومىت أطلق ومل يقيد أفاد ذم فاعله وقد أجري مقيدا فيما 

ثنا سليمان بن حرب ميتدح وحيمد روي أن من البيان لسحرا حدثنا عبدالباقي قال حدثنا إبراهيم احلراين قال حد
الزبرقان بن بدر  -قال حدثنا محاد بن زيد عن حممد بن الزبري قال قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وعمرو بن األهتم وقيس بن عاصم فقال لعمرو خربين عن الزبرقان فقال مطاع يف ناديه شديد العارضة مانع ملا 
 أفضل منه فقال عمرو إنه زمر املروءة ضيق العطن أمحق األب لئيم اخلال وراء ظهره فقال الزبرقان هو واهللا يعلم أين

يا رسول اله صدقت فيهما أرضاين فقلت أحسن ما علمت وأسخطين فقلت أسوأ ما علمت فقال عليه السالم إن 
بن أسلم من البيان لسحرا وحدثنا إبراهيم احلراين قال حدثنا مصعب بن عبداهللا قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد 
إن من  -عن ابن عمر قال قدم رجالن فخطب أحدمها فعجب الناس لذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

البيان لسحرا قال وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن حيىي بن فارس قال حدثنا سعيد بن 
ي عبداهللا بن ثابت قال حدثين صخر بن عبداهللا بن بريدة عن حممد قال حدثنا أبو متيلة قال حدثنا أبو جعفر النحو

يقول إن من البيان لسحرا وإن من العلم جهال وإن من  -أبيه عن جده قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الشعر حكما وإن من القول عياال قال صعصعة بن صوحان صدق نيب اهللا أما قوله إن من البيان لسحرا فالرجل 

ن عليه احلق وهو أحلن باحلجج من صاحب احلق فيسحر القوم ببيانه فيذهب باحلق وأما قوله من العلم جهال يكو
فيتكلف العامل إىل علمه ماال يعلمه فيجهله ذلك وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه األمثال واملواعظ اليت يتعظ 

يثك على من ليس من شأنه وال يريده فسمى النيب هبا الناس وأما قوله إن من القول عياال فعرضك كالمك وحد
عليه السالم بعض البيان سحرا ألن صاحبه بني أن ينبئ عن حق فيوضحه وجيليه حبسن بيانه بعد أن كان خفيا فهذا 

من السحر احلالل الذي أقر النيب عليه السالم عمر بن األهتم عليه ومل يسخطه منه وروى أن رجال تكلم بكالم 
مر بن عبدالعزيز فقال عمر هذا واهللا السحر احلالل وبني أن يصور الباطل يف صورة احلق ببيانه وخيدع بليغ عند ع

  السامعني بتمويهه ومىت أطلق فهو اسم لكل أمر مموه باطل ال حقيقة له وال ثبات 

يل إليه من قال اهللا تعاىل سحروا أعني الناس يعين موهوا عليهم حىت ظنوا أن حباهلم وعصيهم تسعى وقال خي
سحرهم أهنا تسعى فأخرب أن ما ظنوه سعيا منها مل يكن سعيا وإمنا كان ختييال وقد قيل إهنا كانت عصيا جموفة قد 

ملئت زئبقا وكذلك احلبال كانت معمولة من أدم حمشوة زئبقا وقد حفروا قبل ذلك حتت املواضع أسرابا وجعلوا 
بق حركها ألن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطري فأخرب اهللا أن آزاجا وملؤها نارا فلما طرحت عليه ومحى الزئ

ذلك كان مموها على غري حقيقة والعرب تقول لضرب من احللى مسحور أي مموه على من رآه مسحور به عينه فما 
باطل  كان من البيان على حق ويوضحه فهو من السحر احلالل وما كان منه مقصودا به إىل متويه وخديعة وتصوير

يف صورة احلق فهو من السحر املذموم فإن قيل إذا كان موضوع السحر التمويه واإلخفاء فكيف جيوز أن يسمى ما 
يوضح احلق وينبئ عنه سحرا وهو إمنا أظهر بذلك ما خفي ومل يقصد به إىل إخفاء ما ظهر وإظهاره غري حقيقة قيل 

نه لو ورد عليه املعىن بلفظ مستنكر غري مبني ملا صادف له مسي ذلك سحرا من حيث كان األغلب يف ظن السامع أ



منه قبوال وال أصغى إليه ومىت مسع املعىن بعبارة مقبولة عذبة ال فساد فيها وال استنكار وقد تأتى هلا بلفظه وحسن 
ب من البيان بيانه مبا ال يتأتى له الغيب الذي ال بيان له أصغى إليه ومسعه وقبله فسمى استمالته للقلوب هبذا الضر

سحرا كما يستميل الساحر قلوب احلاضرين إىل ما موه به ولبسه فمن هذا الوجه مسى البيان سحرا ال من الوجه 
الذي ظننت وجيوز أن يكون إمنا مسي البيان سحرا ألن املقتدر على البيان رمبا قبح ببيانه بعض ما هو حسن وحسن 

ي ما موه به صاحبه وأظهر على غري حقيقته سحرا قال أبو بكر عنده بعض ما هو قبيح فسماه لذلك سحرا كما مس
رمحه اهللا واسم السحر إمنا أطلق على البيان جمازا ال حقيقة واحلقيقة ما وصفنا ولذلك صار عند اإلطالق إما يتناول 

يف اللغة كل أمر مموه قد قصد به اخلديعة والتلبيس وإظهار ما ال حقيقة له وال ثبات وإذ قد بينا أصل السحر 
وحكمه عند اإلطالق والتقييد فلنقل يف معناه يف التعارف والضروب الذي يشتمل عليها هذا االسم وما يقصد به 
كل فريق من منتحليه والغرض الذي جيري إليه مدعوه فنقول وباهللا التوفيق إن ذلك ينقسم إىل أحناء خمتلفة فمنها 

يعلمون الناس السحر وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت  سحر أهل بابل الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف قوله
  وكانوا قوما صابئني يعبدون الكواكب 

السبعة ويسموهنا آهلة ويعتقدون أن حوادث العامل كلها من أفعاهلا وهم معطلة ال يعترفون بالصانع الواحد املبدع 
م إبراهيم خليله صلوات اهللا عليه فدعاهم إىل اهللا تعاىل للكواكب ومجيع أجرام العامل وهم الذين بعث اهللا تعاىل إليه

وحاجهم باحلجاج الذي هبرهم به وأقام عليهم به احلجة من حيث مل ميكنهم دفعه مث ألقوه يف النار فجعلها اهللا تعاىل 
م على هذه بردا وسالما مث أمره اهللا تعاىل باهلجرة إىل الشام وكان أهل بابل وإقليم العراق والشام ومصر والرو

املقالة إىل أيام بيوراسب الذي تسميه العرب الضحاك وأن أفريدون وكان من أهل دنباوند استجاش عليه بالده 
وكاتب سائر من يطيعه وله قصص طويلة حىت أزال ملكه وأسره وجهال العامة والنساء عندنا يزعمون أن أفريدون 

ه حي هناك مقيد وأن السحرة يأتونه هناك فيأخذون عنه حبس بيوراسب يف جبل دنباوند العايل على اجلبال وأن
السحر وأنه سيخرج فيغلب على األرض وأنه هو الدجال الذي أخرب به النيب عليه السالم وحذرنا به وأحسبهم 

أخذوا ذلك عن اجملوس وصارت مملكة إقليم بابل للفرس فانتقل بعض ملوكهم إليها يف بعض األزمان فاستوطنوها 
عبدة أوثان بل كانوا موحدين مقرين باهللا وحده إال أهنم مع ذلك يعظمون العناصر األربعة املاء والنار  ومل يكونوا

واألرض واهلواء ملا فيها من منافع اخللق وأن هبا قوام احليوان وإمنا حدثت اجملوسية فيهم بعد ذلك يف زمان 
ها وإمنا غرضنا يف هذا املوضع اإلبانة كشتاسب حني دعاه زرادشت فاستجاب له على شرائط وأمور يطول شرح

عما كانت عليه سحرة بابل وملا ظهرت الفرس على هذا اإلقليم كانت تتدين بقتل السحرة وإبادهتا ومل يزل ذلك 
فيهم ومن دينهم بعد حدوث اجملوسية فيهم وقبله إىل أن زال عنهم امللك وكانت علوم أهل بابل قبل ظهور الفرس 

جنيات وأحكام النجوم وكانوا يعبدون أوثانا قد عملوها على أمساء الكواكب السبعة وجعلوا عليهم احليل والنري
لكل واحد منها هيكال فيه صنمه ويتقربون إليها بضروب من األفعال على حسب اعتقاداهتم من موافقة ذلك 

ه يتقرب إليه مبا يوافق للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم فعل خري أو شر فمن أراد شيئا من اخلري والصالح بزعم
املشتري من الدخن الرقى والعقد والنفث عليها ومن طلب شيئا من الشر واحلرب واملوت والبوار لغريه تقرب 

بزعمه إىل زحل مبا يوافقه من ذلك ومن أراد الربق واحلرق والطاعون تقرب بزعمه إىل املريخ مبا يوافقه من ذلك 
  من ذبح 



لرقى بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إىل ما يريدون من خري أو شر وحمبة بعض احليوانات ومجيع تلك ا
وبغض فيعطيهم ما شاؤا من ذلك فيزعمون أهنم عند ذلك يفعلون ما شاؤا يف غريهم من غري مماسة وال مالمسة 

ن محارا أو كلبا سوى ما قدموه من القربات للكوكب الذي طلبوا ذلك منه فمن العامة من يزعم أنه يقلب اإلنسا
مث إذا شاء أعاده ويركب البيضة واملكنسة واخلابية ويطري يف اهلواء فيمضي من العراق إىل اهلند وإىل ما شاء من 
البلدان مث يرجع من ليلته وكانت عوامهم تعتقد ذلك ألهنم كانوا يعبدون الكواكب وكل ما دعا إىل تعظيمها 

لك حبيل متوه هبا على العامة إىل اعتقاد صحته بأن يزعم أن ذلك ال ينفذ اعتقدوه وكانت الساحرة حتتال يف خالل ذ
وال ينتفع به أحد وال يبلغ ما يريد إال من اعتقد صحة قوهلم وتصديقهم فيما يقولون ومل تكن ملوكهم تعترض 

واإلجالل وألن عليهم يف ذلك بل كانت السحرة عندها باحملل األجل ملا كان هلا يف نفوس العامة من حمل التعظيم 
امللوك يف ذلك الوقت كانت تعتقد ما تدعيه السحرة للكواكب إىل أن زالت تلك املمالك أال ترى أن الناس يف 

زمن فرعون كانوا يتبارون بالعلم والسحر واحلبل واحملاريق ولذلك بعث إليهم موسى عليه السالم بالعصا واآليات 
يء وأهنا ال يقدر عليها غري اهللا تعاىل فلما زالت تلك املمالك وكان اليت علمت السحرة أهنا ليست من السحر يف ش

من ملكهم بعد ذلك من املوحدين يطلبوهنم ويتقربون إىل اهللا تعاىل بقتلهم وكانوا يدعون عوام الناس وجهاهلم سرا 
ون من يعملون له كما يفعله الساعة كثري ممن يدعي ذلك مع النساء واألحداث األعمار واجلهال احلشو وكانوا يدع

ذلك إىل تصديق قوهلم واإلعتراف بصحته واملصدق هلم بذلك يكفر من وجوه أحدها التصديق بوجوب تعظيم 
الكواكب وتسميتها آهلة والثاين اعترافه بأن الكواكب تقدر على ضره ونفعه والثالث أن السحرة تقدر على مثل 

ني يبينان للناس حقيقة ما يدعون وبطالن ما يذكرون ويكشفان معجزات األنبياء عليهم السالم فبعث اهللا إليهم ملك
هلم ما به ميوهون وخيرباهنم مبعاين تلك الرقى وأهنا شرك وكفر وحبيلهم اليت كانوا يتوصلون هبا إىل التمويه على 

سحر بابل ومع  العامة ويظهرون هلم حقائقها وينهوهنم عن قبوهلا والعمل هبا بقوله إمنا حنن فتنة فال تكفر فهذا أصل
ذلك فقد كانوا يستعملون سائر وجوه السحر واحليل اليت نذكرها وميوهون هبا على العامة ويعزوهنا إىل فعل 

  الكواكب لئال يبحث 

عنها ويسلمها هلم فمن ضروب السحر كثري من التخييالت اليت مظهرها على خالف حقائقها فمنها ما يعرفه الناس 
ومنها ما خيفى ويلطف وال يعرف حقيقته ومعىن باطنه إال من تعاطى معرفة ذلك ألن كل  جبريان العادة هبا وظهورها

علم ال بد أن يشتمل على جلي وخفي وظاهر وغامض فاجللي منه يعرفه كل من رآه ومسعه من العقالء والغامض 
اكب السفينة إذا سارت اخلفي ال يعرفه إال أهله ومن تعاطى معرفته وتكلف فعله البحث عنه وذلك حنو ما يتخيل ر

يف النهر فريى أن الشط مبا عليه من النخل والبنيان سائر معه وكما يرى القمر يف مهب الشمال يسري للغيم يف 
مهب اجلنوب وكدوران الدوامة فيها الشامة فرياها كالطوق املستدير يف أرجائها وكذلك يرى هذا يف الرحى إذا 

اجلمرة إذا أداره مديره رأى إذا تلك النار اليت يف طرفه كالطوق املستدير  كانت سريعة الدوران وكالعود يف طرفه
وكالعنبة اليت يراها يف قدح فيه ماء كاخلوخة واإلجاصة عظما وكالشخص الصغري يراه يف الضباب عظيما جسيما 

ردى يف وكبخار األرض الذي يريك قرص الشمس عند طلوعها عظيما فإذا فارقته وارتفعت صغرت وكما يرى امل
املاء منكسرا أو معوجا وكما يرى اخلامت إذا قربته من عينك يف سعة حلقة السوار ونظائر ذلك كثرية من األشياء 
اليت تتخيل على غري حقائقها فيعرفها عامة الناس ومنها ما يلطف فال يعرفه إال من تعاطاه وتأمله كخيط السحارة 

ن لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله املشعوذون من جهة احلركات الذي خيرج مرة أمحر ومرة أصفر ومرة أسود وم
وإظهار التخيالت اليت خترج على غري حقائقها حىت يريك عصفورا معه أنه قد ذحبه مث يريكه وقد طار بعد ذحبه 



وإبانة رأسه وذلك خلفة حركته واملذبوح غري الذي طار ألنه يكون معه اثنان قد خبأ أحدمها وأظهر اآلخر وخيبأ 
فة احلركة املذبوح ويظهر الذي نظريه ويظهر أنه قد ذبح إنسانا وأنه قد بلع سيفا معه وأدخله يف جوفه وليس خل

لشيء منه حقيقة ومن حنو ذلك ما يفعله أصحاب احلركات للصور املعمولة من صفر أو غريه فريى فارسني يقتتالن 
ر على فرس يف يده بوق كلما مضت ساعة فيقتل أحدمها اآلخر وينصرف حبيل قد أعدت لذلك وكفارس من صف

من النهار ضرب بالبوق من غري أن ميسه أحد وال يتقدم إليه وقد ذكر الكليب أن رجال من اجلند خرج ببعض 
نواحي الشام متصيدا ومعه كلب له وغالم فرأى ثعلبا فأغرى به الكلب فدخل الثعلب ثقبا يف تل هناك ودخل 

  م أن يدخل فدخل وانتظره الكلب خلفه فلم خيرج فأمر الغال

صاحبه فلم خيرج فوقف متهيئا للدخول فمر به رجل فأخربه بشأن الثعلب والكلب والغالم وأن واحدا منهم مل 
خيرج وأنه متأهب للدخول فأخذ الرجل بيده فأدخله إىل هناك فمضيا إىل سرب طويل حىت أفضى هبما إىل بيت قد 

ني فوقف به على املرقاة األوىل حىت أضاء البيت حينا مث قال له أنظر فنظر فتح له ضوء من موضع ينزل إليه مبرقات
فإذا الكلب والرجل والثعلب قتلى وإذا يف صدر البيت رجل واقف مقنع يف احلديد ويف يده سيف فقال له الرجل 

هيئة مىت  أترى هذا لو دخل إليه هذا املدخل ألف رجل لقتلهم كلهم فقال وكيف قال ألنه قد رتب وهندم على
وضع اإلنسان رجله على املرقاة الثانية للنزول تقدم الرجل املعمول يف الصدر فضربه بالسيف الذي يف يده فإياك أن 

تنزل إليه فقال فكيف احليلة يف هذا قال ينبغي أن حتفر من خلفه سربا يفضي بك إليه فإن وصلت إليه من تلك 
اعا حىت حفروا سربا من خلف التل فأفضوا إليه فلم يتحرك وإذا الناحية مل يتحرك فاستأجر اجلندي أجراء وصن

رجل معمول من صفر أو غريه قد ألبس السالح وأعطي السيف فقلعه ورأى بابا آخر يف ذلك البيت ففتحه فإذا 
هو قرب لبعض امللوك ميت على سرير هناك وأمثال ذلك كثرية جدا ومنها الصور اليت يصورها مصورو الروم واهلند 

ىت ال يفرق الناظر بني اإلنسان وبينها ومن مل يتقدم له علم أهنا صورة ال يشك يف أهنا إنسان وحىت تصورها ح
ضاحكة أو باكية وحىت يفرق فيها بني الضحك من اخلجل والسرور وضحك الشامت فهذه الوجوه من لطيف 

هذا الضرب على النحو الذي بينا أمور التخايل وخفيها وما ذكرناه قبل من جليها وكان سحر سحرة فرعون من 
من حيلهم يف العصي واحلبال والذي ذكرناه من مذاهب أهل بابل يف القدمي وسحرهم ووجوه حيلهم بعضه مسعناه 
من أهل املعرفة بذلك وبعضه وجدناه يف الكتب قد نقلت حديثا من النبطية إىل العربية منها كتاب يف ذكر سحرهم 

على األصل الذي ذكرناه من قربانات الكواكب وتعظيمها وخرافات معها ال  وأصنافه ووجوهه وكلها مبنية
تساوي ذكرها وال فائدة فيها وضرب آخر من السحر وهو ما يدعونه من حديث اجلن والشياطني وطاعتهم هلم 
ان بالرقى والعزائم ويتوصلون إىل ما يريدون من ذلك بتقدمه أمور ومواطأة قوم قد أعدوهم لذلك وعلى ذلك ك

جيري أمر الكهان من العرب يف اجلاهلية وكانت أكثر خمارق احلالج من باب املوطآت ولوال أن هذا الكتاب ال 
  حيتمل استقصاء ذلك لذكرت منها 

ما يوقف على كثري من خماريقه وخماريق أمثاله وضرر أصحاب العزائم وفتنتهم على الناس غري يسري وذلك أهنم 
ن اجلن إمنا تطيعهم بالرقى اليت هي أمساء اهللا تعاىل فإهنم جييبون بذلك من شاؤا يدخلون على الناس من باب أ

وخيرجون اجلن ملن شاؤا فتصدقهم العامة على اغترار مبا يظهرون من انقياد اجلن هلم بأمساء اهللا تعاىل اليت كانت 
ان املعتضد باهللا مع جاللته وشهامته تطيع هبا سليمان بن داود عليه السالم وأهنم خيربوهنم باخلبايا وبالسرق وقد ك

ووفور عقله اغتر بقول هؤالء وقد ذكره أصحاب التواريخ وذلك أنه كان يظهر يف داره اليت كان خيلو فيها بنسائه 



وأهله شخص يف يده سيف يف أوقات خمتلفة وأكثره وقت الظهر فإذا طلب مل يوجد ومل يقدر عليه ومل يوقف له على 
يش وقد رآه هو بعينه مرارا فأمهته نفسه ودعا باملعزمني فحضروا وأحضروا معهم رجاال ونساء أثر مع كثرة التفت

وزعموا أن فيهم جمانني وأصحاء فأمر بعض رؤسائهم بالعزمية فعزم على رجل منهم زعم أنه كان صحيحا فجن 
يف ختبيط الصحيح وإمنا كان وختبط وهو ينظر إليه وذكروا له أن هذا غاية احلذق هبذه الصناعة إذ أطاعته اجلن 

ذلك من العزم مبواطأة منه لذلك الصحيح على أنه مىت عزم عليه جنن نفسه وخبط فجاز ذلك على املتعضد فقامت 
نفسه منه وكرهه إال أنه سأهلم عن أمر الشخص الذي يظهر يف داره فمخرقوا عليه بأشياء علقوا قلبه هبا من غري 

ه فأمرهم باالنصراف وأمر لكل واحد منهم ممن حضر خبمسة دراهم مث حترز حتصيل لشيء من أمر ما سأهلم عن
املعتضد بغاية ما أمكنه وأمر باالستيثاق من سور الدار حيث ال ميكن فيه حيلة من تسلق وحنوه وبطحت يف أعلى 

إال ظهوره له  السور خواب لئال حيتال بإلقاء املعاليق اليت حيتال هبا اللصوص مث مل يوقف لذلك الشخص على خرب
الوقت بعد الوقت إىل أن تويف املعتضد وهذه اخلوايب املبطوحة على السور وقد رأيتها على سور الثريا اليت بناها 

املعتضد فسألت صديقا يل كان قد حجب للمقتدر باهللا عن أمر هذا الشخص وهل تبني أمره فذكر يل أنه مل يوقف 
ر وأن ذلك الشخص كان خادما أبيض يسمى يقق وكان مييل إىل بعض على حقيقة هذا األمر إال يف أيام املقتد

اجلواري الاليت يف داخل دور احلرم وكان قد اختذ حلى على ألوان خمتلفة وكان إذا لبس بعض تلك اللحى ال يشك 
من  من رآه أهنا حليته وكان يلبس يف الوقت الذي يريده حلية منها ويظهر يف ذلك املوضع ويف يده سيف أو غريه

  السالح حيث يقع نظر املعتضد فإذا طلب دخل بني 

الشجر الذي يف البستان أو يف بعض تلك املمرات أو العطفات فإذا غاب عن أبصار طالبيه نزع اللحية وجعلها يف 
كمه أو حزته ويبقى السالح معه كأنه بعض اخلدم الطالبني للشخص وال يرتابون به ويسألونه هل رأيت يف هذه 

أحدا فإنا قد رأيناه صار إليها فيقول ما رأيت أحدا وكان إذا وقع مثل هذا الفزع يف الدار خرجت اجلواري الناحية 
من داخل الدور إىل هذا املوضع فريى هو تلك اجلارية وخياطبها مبا يريد وإمنا كان غرضه مشاهدة اجلارية وكالمها 

إىل طرسوس وأقام هبا إىل أن مات وحتدثت اجلارية بعد ذلك  فلم يزل دأبه إىل أيام املقتدر مث خرج إىل البلدان وصار
حبديثه ووقف على احتياله فهذا خادم قد احتال مبثل هذه احليلة اخلفية اليت مل يهتد هلا أحد مع شدة عناية املعتضد به 

ته احليل واملخاريق فما ظنك مبن قد جعل هذا صناعة ومعاشا وضرب وأعياه معرفتها والوقوف عليها ومل تكن صناع
آخر من السحر وهو السعي بالنميمة والوشاية هبا والبالغات واإلفساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة وذلك 
عام شائع يف كثري من الناس وقد حكي أن امرأة أرادت إفساد ما بني زوجني فصارت إىل الزوجة فقالت هلا إن 

وجك معرض وقد سحر وهو مأخوذ عنك وسأسحره لك حىت ال يريد غريك وال ينظر إىل سواك ولكن ال بد أن ز
تأخذي من شعر حلقه باملوسى ثالث شعرات إذا نام وتعطينيها فإن هبا يتم األمر فاغترت املرأة بقوهلا وصدقتها مث 

قتلك وقد وقفت على ذلك من أمرها ذهبت إىل الرجل وقالت له إن امرأتك قد علقت رجال وقد عزمت على 
فأشفقت عليك ولزمين نصحك فتيقظ وال تغتر فإهنا عزت على ذلك باملوسى وستعرف ذلك منها فما يف أمرها 
شك فتناوم الرجل يف بيته فلما ظنت امرأته أنه قد نام عمدت إىل موسى حاد وهوت به لتحلق من حلقه ثالث 

ت باملوسى إىل حلقه فلم يشك يف أهنا أرادت قتله فقام إليها فقتلها وقتل شعرات ففتح الرجل عينه فرآها وقد أهو
وهذا كثري ال حيصى وضرب آخر من السحر وهو االحتيال يف إطعامه بعض األدوية املبلدة املؤثرة يف العقل والدخن 

مذكورة يف كتب  املسدرة املسكرة حنو دماغ احلمار إذا طعه إنسان تبلد عقله وقلت فطنته مع أدوية كثرية هي



الطب ويتوصلون إىل أن جيعلوه يف طعام حىت يأكله فتذهب فطنته وجيوز عليه أشياء مما لو كان تام الفطنة ألنكرها 
  فيقول الناس إنه مسحور وحكمة كافية تبني لك أن هذا كله خماريق وحيل ال حقيقة ملا يدعون هلا أن 

فع والضرر من الوجوه اليت يدعون وأمكنهما الطريان والعلم الساحر واملعزم لو قدرا على ما أدعيانه من الن
بالغيوب وأخبار البلدان النائية واخلبيئات والسرق واإلضرار بالناس من غري الوجوه اليت ذكرنا لقدروا على إزالة 

 امتنعوا املمالك واستخراج الكنوز والغلبة على البلدان بقتل امللوك حبيث ال يبدأهم مكروه وملا مسهم السوء وال
عمن قصدهم مبكروه والستغنوا عن الطلب ملا يف أيدي الناس فإذا مل يكن كذلك وكان املدعون لذلك أسوأ الناس 
حاال وأكثرهم طمعا واحتياال وتوصال ألخذ دراهم الناس وأظهرهم فقرا وإمالقا علمت أهنم ال يقدرون على شيء 

الناس إىل التصديق بدعاوى السحرة واملعزمني وأشدهم من ذلك ورؤساء احلشو واجلهال من العامة من أسرع 
نكريا على من جحدها ويروون يف ذلك أخبارا مفتعلة متخرصة يعتقدون صحتها كاحلديث الذي يروون أن امرأة 
أتت عائشة فقالت إين ساحرة فهل يل توبة فقالت وما سحرك قالت سرت إىل املوضع الذي فيه هاروت وماروت 

لسحر فقاال يل يا أمة اهللا ال ختتاري عذاب اآلخرة بأمر الدنيا فأبيت فقاال يل اذهيب فبويل على ببابل لطلب علم ا
ذلك الرماد فذهبت ألبول عليه ففكرت يف نفسي فقلت ال فعلت وجئت إليهما فقلت قد فعلت فقاال ما رأيت 

فارسا قد خرج من فرجي مقنعا فقلت ما رأيت شيئا فقاال ما فعلت اذهيب فبويل عليه فذهبت وفعلت فرأيت كأن 
باحلديد حىت صعد إىل السماء فجئتهما فأخربهتما فقاال ذلك إميانك خرج عنك وقد أحسنت السحر فقلت وما هو 

فقاال ال تريدين شيئا فتصورينه ومهك إال كان فصورت يف نفسي حبا من حنطة فإذا أنا باحلب فقلت له أنزرع 
ه انطحن واخنبز إىل آخر األمر حىت صار خبزا وإين كنت ال أصور يف نفسي فانزرع وخرج من ساعته سنبال فقلت ل

شيئا إال كان فقالت هلا عائشة ليست لك توبة فريوي القصاص واحملدثون اجلهال مثل هذا للعامة فتصدقه وتستعيده 
ر فدعا الفقهاء وتسأله أن حيدثها حبديث ساحرة ابن هبرية فيقول هلا إن ابن هبرية أخذ ساحرة فأقرت له بالسح

فسأهلم عن حكمها فقالوا القتل فقال ابن هبرية لست أقتلها إال تغريقا قال فأخذ رحى البزر فشدها يف رجلها 
وقذفها يف الفرات فقامت فوق املاء مع احلجر فجعلت تنحدر مع املاء فخافوا أن تفوهتم فقال ابن هبرية من ميسكها 

حاضرا فيما بذله فقال أعطوين قدح زجاج فيه ماء فجاؤه به فقعد وله كذا وكذا فرغب رجل من السحرة كان 
  على القدح ومضى إىل احلجر فشق احلجر 

بالقدح فتقطع احلجر قطعة قطعة فغرقت الساحرة فيصدقونه ومن صدق هذا فليس يعرف النبوة وال يأمن أن تكون 
اهللا تعاىل وال يفلح الساحر حيث أتى وقد  معجزات األنبياء عليهم السالم من هذا النوع وأهنم كانوا سحرة وقال

أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا وأفظع وذلك أهنم زعموا أن النيب عليه السالم سحر وأن السحر عمل 
فيه حىت قال فيه أنه يتخيل يل أين أقول الشيء وأفعله ومل أقله ومل أفعله وأن امرأة يهودية سحرته يف جف طلعة 

ىت أتاه جربيل عليه السالم فأخربه أهنا سحرته يف جف طلعة وهو حتت راعوفة البئر فاستخرج ومشط ومشاقة ح
وزال عن النيب عليه السالم ذلك العارض وقد قال اهللا تعاىل مكذبا للكفار فيما ادعوه من ذلك النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  فقال جل من قائل وقال



مثل هذه األخبار من وضع امللحدين تعلبا باحلشو الطغام وإستجرارا هلم إىل الظاملون إن تتبعون إال رجال مسحورا و
القول بإبطال معجزات األنبياء عليهم السالم والقدح فيها وأنه ال فرق بني معجزات األنبياء وفعل السحرة وأن 

ني التصديق مبثل هذا مجيعه من نوع واحد والعجب ممن جيمع بني تصديق األنبياء عليهم السالم وإثبات معجزاهتم وب
من فعل السحرة مع قوله تعاىل وال يفلح الساحر حيث أتى فصدق هؤالء من كذبه اهللا وأخرب ببطالن دعواه 

وانتحاله وجائز أن تكون املرأة اليهودية جبهلها فعلت ذلك ظنا منها بأن ذلك يعمل يف األجساد وقصدت به النيب 
رها وأظهر جهلها فيما ارتكبت وظنت ليكون ذلك من دالئل نبوته ال أن عليه السالم فأطلع اهللا نبيه على موضع س

ذلك ضره وخلط عليه أمره ومل يقل كل الرواة أنه اختلط عليه أمره وإمنا هذا اللفظ زيد يف احلديث وال أصل له 
هي على  والفرق بني معجزات األنبياء وبني ما ذكرنا من وجوه التخييالت أن معجزات األنبياء عليهم السالم

حقائقها وبواطنها كظواهرها وكلما تأملتها ازددت بصرية يف صحتها ولو جهد اخللق كلهم على مضاهاهتا 
ومقابلتها بأمثاهلا ظهر عجزهم عنها وخماريق السحرة وختييالهتم إمنا هي ضرب من احليلة والتلطف إلظهار أمور ال 

التأمل والبحث ومىت شاء شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ حقيقة هلا وما يظهر منها على غري حقيقتها يعرف ذلك ب
غريه ويأيت مبثل ما أظهره سواه قال أبو بكر قد ذكرنا يف معىن السحر وحقيقته ما يقف الناظر على مجلته وطريقته 

  ولو استقصينا ذلك من وجوه احليل لطال واحتجنا إىل استئناف كتاب لذلك وإمنا الغرض 

معىن السحر وحكمه واآلن حيث انتهى بنا القول إىل ذكر قول الفقهاء فيه وما تضمنته اآلية يف هذا املوضع بيان 
من حكمه وما جيري على مدعي ذلك من العقوبات على حسب منازهلم يف عظم املأمث وكثرة الفساد واهللا أعلم 

  بالصواب 
  باب 

  اختالف الفقهاء يف حكم الساحر وقول السلف فيه

ثنا عثمان بن عمر الضيب قال حدثنا عبدالرمحن بن رجاء قال أخربنا إسرائيل عن أيب إسحق عن حدثنا عبدالباقي حد
هبرية عن عبداهللا قال من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل اهللا على حممد عليه 

سحرها واعترفت بذلك فأمرت السالم وروى عبداهللا عن نافع عن ابن عمر أن جارية حلفصة سحرهتا فوجدوا 
عبدالرمحن بن زيد فقتلها فبلغ ذلك عثمان فأنكره فأتاه ابن عمر فأخربه أمرها وكان عثمان إمنا أنكر ذلك ألهنا 

قتلت بغري إذنه وذكر ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه مسع جبالة يقول كنت كاتبا جلزي بن معاوية فأتى كتاب عمر 
رة فقتلنا ثالث سواحر وروى أبو عاصم عن األشعث عن احلسن قال يقتل الساحر وال أن اقتلوا كل ساحر وساح

يستتاب وروى املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب أن عمر بن اخلطاب أخذ ساحرا فدفنه إىل صدره مث تركه 
يفشو سره حىت مات وروى سفيان عن عمرو عن سامل بن أيب اجلعد قال كان قيس ابن سعد أمريا على مصر فجعل 

فقال من هذا الذي يفشي سري فقالوا ساحر ههنا فدعاه فقال له إذا نشرت الكتاب علمنا ما فيه فأما ما دام خمتوما 
فليس نعلمه فأمر به فقتل وروى أبو إسحق الشيباين عن جامع بن شداد عن األسود بن هالل قال قال علي بن أيب 

عجم فمن أتى كاهنا يؤمن له مبا يقول فهو بريء مما أنزل على حممد طالب عليه السالم إن هؤالء العرافني كهان ال
عليه الصالة و السالم وروى مبارك عن احلسن أن جندبا قتل ساحرا وروى يونس عن الزهري قال يقتل ساحر 

 سحره رجل من اليهود يقال له ابن أعصم -املسلمني وال يقتل ساحر أهل الكتاب ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



وامرأة من يهود خيرب يقال هلا زينب فلم يقتلهما وعن عمر بن عبدالعزيز قال يقتل الساحر قال أبو بكر اتفق هؤالء 
السلف على وجوب قتل الساحر ونص بعضهم على كفره واختلف فقهاء األمصار يف حكمه على ما نذكره فروى 

يقتل إذا علم أنه ساحر وال يستتاب وال يقبل قوله ابن شجاع عن احلسن بن زياد عن أيب حنيفة أنه قال يف الساحر 
  إين أترك السحر وأتوب منه 

فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر قتل وال 
ن مرة يستتاب وإن أقر فقال كنت أسحر وقد تركت منذ زمان قبل منه ومل يقتل وكذلك لو شهد عليه أنه كا

ساحرا وأنه ترك منذ زمان مل يقتل إال أن يشهدوا أنه الساعة ساحر وأقر بذلك فيقتل وكذلك العبد املسلم والذمي 
واحلر الذمي من أقر منهم أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل وال يقبل توبته وكذلك لو شهد على عبد أو ذمي أنه ساحر 

يقتل وإن أقر العبد أو الذمي أنه كان ساحرا وترك ذلك منذ ووصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر مل يقبل توبته و
زمان قبل ذلك منه وكذلك لو شهدوا عليه أنه كان مرة ساحرا ومل يشهدوا أنه الساعة ساحر مل يقتل وأما املرأة 
فإذا شهدوا عليها أهنا ساحرة أو أقرت بذلك مل تقتل وحبست وضربت حىت يستيقن هلم تركها للسحر وكذلك 

والذمية إذا شهدوا أهنا ساحرة أو أقرت بذلك مل تقتل وحبست حىت يعلم منها ترك ذلك كله وهذا كله قول  األمة
أيب حنيفة قال ابن شجاع فحكم يف الساحر والساحرة حكم املرتد واملرتدة إال أن جييء فيقر بالسحر أو يشهد عليه 

حممد بن شجاع عن أيب علي الرازي قال سألت ابا بذلك أنه عمله فإنه جعل ذلك مبنزلة الثبات على الردة وحكى 
يوسف عن قول أيب حنيفة يف الساحر يقتل وال يستتاب مل يكن ذلك مبنزلة املرتد فقال الساحر قد مجع مع كفره 

السعي يف األرض بالفساد والساعي بالفساد إذا قتل قتل قال فقلت أليب يوسف ما الساحر قال الذي يقتص له من 
فعلت اليهود بالنيب عليه الصالة و السالم ومبا جاءت به األخبار إذا أصاب به قتال فإذا مل يصب به  العمل مثل ما

فلم يقتله إذ كان مل يصب به قتال قال أبو  -قتال مل يقتل ألن لبيد بن األعصم سحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وال جيوز أن يظن بأيب يوسف أنه اعتقد يف السحر  بكر ليس فيما ذكر بيان معىن السحر الذي يستحق فاعله القتل

ما يعتقده احلشو من إيصاهلم الضرر إىل املسحور من غري مماسة وال سقي دواء وجائز أن يكون سحر اليهود للنيب 
على جهة إرادهتم التوصل إىل قتله بإطعامه وأطلعه اهللا على ما أرادوا كما مسته زينب اليهودية يف الشاة  -ص 

مة فأخربته الشاة بذلك فقال إن هذه الشاة لتخربين أهنا مسمومة قال أبو مصعب عن مالك يف املسلم إذا املسمو
توىل عمل السحر قتل وال يستتاب ألن املسلم إذا ارتد باطنا مل تعرف توبته بإظهاره اإلسالم قال إمساعيل بن إسحق 

  ملسلمني فيقتل فأما ساحر أهل الكتاب فإنه ال يقتل عند مالك إال أن يضر ا

لنقض العهد وقال الشافعي إذا قال الساحر أنا أعمل عمال ألقتل فأخطئ وأصيب وقد مات هذا الرجل من عملي 
ففيه الدية وإن قال عملي يقتل املعمول به وقد تعمدت قتله قتل به قودا وإن قال مرض منه ومل ميت أقسم أوليائه 

عل الشافعي الساحر كافرا بسحره وإمنا جعله جانيا كسائر اجلناة وما ملات منه مث تكون الدية قال أبو بكر فلم جي
قدمنا من قول السلف يوجب أن يكون مستحقا للقتل باستحقاق مسة السحر فدل ذلك على أهنم رأوه كافرا وقول 

بكر وقد الشافعي يف ذلك خارج عن قول مجيعهم يعترب أحد منهم قتله لغريه بعمله السحر يف إجياب قتله قال أبو 
بينا فيما سلف معاين السحر وضروبه وأما الضرب األول الذي ذكرنا من سحر أهل بابل يف القدمي ومذاهب 

الصابئني فيه وهو الذي ذكراهللا تعاىل يف قوله وما أنزل على امللكني فيما يرى واهللا أعلم فإن القائل به واملصدق به 
ي أنه ال يستتاب والدليل على أن املراد باآلية هذا الضرب من والعامل به كافر وهو الذي قال أصحابنا فيه عند



السحر ما حدثنا عبدالباقي بن قانع حدثنا نظري قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن 
صلى اهللا  عبداهللا بن األخنس قال حدثنا الوليد بن عبداهللا عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال قال رسول اهللا

من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر وهذا يدل على معنيني أحدمها أن املراد باآلية هو  -عليه وسلم 
السحر الذي نسبه عاملوه إىل النجوم وهو الذي ذكرناه من سحر أهل بابل والصابئني ألن سائر ضروب السحر 

ثاين أن إطالق لفظ السحر املذموم يتناول هذا الضرب منه الذي ذكرنا ليس هلا تعلق بالنجوم عند أصحاهبا وال
وهذا يدل على أن التعارف عند السلف من السحر هو هذا الضرب منه ومما يدعي فيه أصحاهبا املعجزات وإن مل 
ل يعلقوا ذلك بفعل النجوم دون غريها من الوجوه اليت ذكرنا وأنه هو املقصود بقتل فاعله إذ مل يفرقوا فيه بني عام

السحر باألدوية والنميمة والسعاية والشعوذة وبني غريه ومعلوم عند اجلميع أن هذه الضروب من السحر ال توجب 
قتل فاعلها إذا مل يدع فيه معجزة ال ميكن العباد فعلها فدل ذلك على أن إجياهبم قتل الساحر إمنا كان ملن ادعى 

عليهم السالم داللة على صدقهم وذلك ينقسم إىل معنيني بسحره معجزات ال جيوز وجود مثلها إال من األنبياء 
أحدمها ما بدأنا بذكره من سحر أهل بابل واآلخر ما يدعيه املعزمون وأصحاب النريجنيات من خدمة الشياطني هلم 

  والفريقان مجيعا كافران أما الفريق األول فألن يف 

فإهنا حيث  -ألهنا وإن كانت معترفة باهللا ورسوله ص سحره تعظيم الكواكب واعتقادها آهلة وأما الفريق الثاين ف
أجازت أن ختربها اجلن بالغيوب وتقدر على تغيري فنون احليوان والطريان يف اهلواء واملشي على املاء وما جرى جمرى 

ذلك فقد جوزت وجود مثل أعالم األنبياء عليهم السالم مع الكذابني املتخرصني ومن كان كذلك فإنه ال يعلم 
ق األنبياء عليهم السالم لتجويزه كون مثل هذه األعالم مع غريهم فال يأمن من أن يكون مجيع من ظهرت على صد

يده متخرصا كذابا فإمنا كفر هذه الطائفة من هذا الوجه وهو جهله بصدق األنبياء عليهم السالم واألظهر من أمر 
 بيان ملعاين سحره أنه الساحر املذكور يف قوله الساحر الذي رأت الصحابة قتله من غري حبث منهم عن حاله وال

تعاىل يعلمون الناس السحر وما أنزل على امللكني وهو الساحر الذي بدأنا بذكره عند ذكرنا ضروب السحر وهو 
سحر أهل بابل يف القدمي وعسى أن يكون هو األغلب األعم يف ذلك الوقت وال يبعد أن يكون يف ذلك الوقت من 

روب السحر الذي ذكرنا وكانوا جيرون يف دعواهم األخبار بالغيوب وتغيري صور احليوان على يتعاطى سائر ض
منهاج سحرة بابل وكذلك كهان العرب يشمل اجلميع اسم الكفر لظهور هذه الدعاوى منهم وجتويزهم مضاهاة 

اب قتل الساحر من األنبياء يف معجزاهتم وعلى أي وجه كان معىن السحر عند السلف فإنه مل حيك عن أحد إجي
طريق اجلناية على النفوس بل إجياب قتله باعتقاده عمل السحر من غري اعتبار منهم جلنايته على غريه فأما ما يفعله 
املشعوذون وأصحاب احلركات واخلفة باأليدي وما يفعله من يتعاطى ذلك بسقي األدوية املبلدة للعقل أو السموم 

لسعي بالنمائم والوشاية والتضريب واإلفساد فإهنم إذا اعترفوا بأن ذلك حيل القاتلة ومن يتعاطى ذلك بطريق ا
وخماريق حكم من يتعاطى مثلها من الناس مل يكن كافرا وينبغي أن يؤدب ويزجر عن ذلك والدليل على أن الساحر 

وما كفر سليمان أي  املذكور يف اآلية مستحق السم الكفر قوله تعاىل واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان
على عهد سليمان روي ذلك عن املفسرين وقوله تتلوا معناه خترب وتقرأ مث قوله تعاىل وما كفر سليمان ولكن 

الشياطني كفروا يدل على أن ما أخربت به الشياطني وادعته من السحر على سليمان كان كفرا فنفاه اهللا عن 
لوه مث عطف على ذلك قوله تعاىل وما أنزل على امللكني ببابل سليمان وحكم بكفر الشياطني الذين تعاطوه وعم

  هاروت 



وماروت وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر فأخرب عن امللكني أهنما يقوالن ملن يعلمانه ذلك ال 
اشتراه ماله يف  تكفر بعمل هذا السحر واعتقاده فثبت أن ذلك كفر إذا عمل به واعتقده مث قال ولقد علموا ملن

اآلخرة من خالق يعين واهللا أعلم من استبدل السحر بدين اهللا ماله يف اآلخرة من خالق يعين من نصيب مث قال 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهللا خري لو كانوا يعلمون فجعل 

اإلميان يف مقابلة فعل السحر وهذا يدل على أن الساحر كافر وإذا ثبت ضد هذا اإلميان فعل السحر ألنه جعل 
كفره فإن كان مسلما قبل ذلك أو قد ظهر منه اإلسالم يف وقت كفره بفعل السحر فاستحق القتل بقوله عليه 

نه أنه يقتل السالم من بدل دينه فاقتلوه وإمنا قال أبو حنيفة وال نعلم أحدا من أصحابنا خالفه فيما ذكره احلسن ع
وال يستتاب فأما ما روي عن أيب يوسف يف فرق أيب حنيفة بني الساحر وبني املرتدين فإن الساحر قد مجع إىل كفره 
السعي بالفساد يف األرض فإن قال قائل فأنت ال تقتل اخلناق واحملاربني إال إذا قتلوا فهال قلت مثله يف الساحر قيل 

ارب مل يكفرا قبل القتل وال بعده فلم يستحقا القتل إذ مل يتقدم منهما سبب له يفترقان من جهة أن اخلناق واحمل
يستحقان به القتل وأما الساحر فقد كفر بسحره قتل به أو مل يقتل فاستحق القتل بكفره مث ملا كان مع كفره ساعيا 

 يسقط ذلك عنه بالتوبة يف األرض بالفساد كان وجوب قتله حدا فلم يسقط بالتوبة كاحملارب إذا استحق القتل مل
فهو مشبه للمحارب الذي قتل يف ان قتله حد ال تزيله عنه التوبة ويفارق املرتد من جهة أن املرتد يستحق القتل 

بإقامته على الكفر فحسب فمىت انتقل عنه زال عنه الكفر والقتل وملا وصفنا من ذلك مل يفرقوا بني الساحر من أهل 
خيتلف حكم احملارب من أهل الذمة واإلسالم فيما يستحقونه باحملاربة ولذلك مل تقتل  الذمة ومن املسلمني كما ال

املرأة الساحرة ألن املرأة من احملاربني عندهم ال تقتل حدا وإمنا تقتل قودا ووجه آخر لقول أيب حنيفة يف ترك استتابة 
 يوسف يف نوادر ذكرها عنه أدخلها الساحر وهو ما ذكره الطحاوي قال حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أيب

يف أماليه عليهم قال قال أبو حنيفة اقتلوا الزنديق سرا فإن توبته ال تعرف ومل حيك أبو يوسف خالفه ويصح بناء 
مسئلة الساحر عليه ألن الساحر يكفر سرا فهو مبنزلة الزنديق فالواجب أن ال تقبل توبته فإن قيل فعلى هذا ينبغي 

  أن ال يقتل 

ساحر من أهل الذمة ألن كفره ظاهر وهو غري مستحق للقتل ألجل الكفر قيل له الكفر الذي أقررناه عليه هو ما ال
أظهره لنا وأما الكفر الذي صار إليه بسحره فإنه غري مقر عليه ومل نعطه الذمة على إقراره عليه أال ترى أنه لو سألنا 

إقراره عليه وال فرق بينه وبني الساحر من أهل امللة وأيضا فلو أن  إقراره على السحر باجلزية مل جنبه إليه ومل جنز
الذمي الساحر مل يستحق القتل بكفره الستحقه بسعيه يف األرض بالفساد كاحملاربني على النحو الذي ذكرنا وقوهلم 

اعتقاد الكفر يف ترك قبول توبة الزنديق يوجب أن ال يستتاب اإلمساعيلية وسائر امللحدين الذين قد علم منهم 
كسائر الزنادقة وأن يقتلوا مع إظهارهم التوبة ويدل على وجوب قتل الساحر ما حدثنا به ابن قانع حدثنا بشر بن 
موسى قال حدثنا ابن األصبهاين قال حدثنا أبو معاوية عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن ابن جندب أن النيب صلى 

يف وقصة جندب يف قتله الساحر بالكوفة عند الوليد بن عقبة قال حد الساحر ضربه بالس -اهللا عليه وسلم 
مشهورة وقوله عليه السالم حد الساحر ضربه بالسيف قد دل على معنيني أحدمها وجوب قتله والثاين أنه حد ال 
اد أنه يزيله التوبة كسائر احلدود إذا وجبت وملا ذكرنا من قتله على وجه قتل احملارب قالوا فيما حدثنا احلسن بن زي
إذا قال كنت ساحرا وقد ثبت أنه ال يقتل كمن أقر أنه كان حماربا وجاء تائبا أنه ال يقتل لقوله تعاىل يف شأن 

احملاربني إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم فاستثىن التائب قبل القدرة عليه من 
ية ويستدل بظاهر قوله تعاىل إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون مجلة من أوجب عليه احلد املذكور يف اآل



يف األرض فسادا إىل آخر اآلية على وجوب قتل الساحر حدا ألنه من أهل السعي يف األرض بالفساد لعمله السحر 
الساحر جمرى واستدعائه الناس إليه وإفساده إياهم مع ما صار إليه من الكفر وأما مالك بن أنس فإنه أجرى 

الزنديق فلم يقبل توبته كما ال يقبل توبة الزنديق ومل يقتل ساحر أهل الذمة ألنه غري مستحق للقتل بكفره وقد 
أقررناه عليه فال يقتل إال أن يضر باملسلمني فيكون ذلك عنده نقضا للعهد فيقتل كما يقتل احلريب وقد بينا موافقة 

تحدث كفرا سرا ال جيوز إقراره عليه جبزية وال غريها فال فرق بينه وبني الساحر الذمي للزنديق من قبل أنه اس
الساحر ممن ينتحل ملة اإلسالم ومن جهة أخرى أنه يف معىن احملارب فال خيتلف حكم أهل الذمة ومنتحلي الذمة 

  وأما مذهب الشافعي فقد 

بوا قتله على اإلطالق حبصول اإلسم له بينا خروجه عن أقاويل السلف ألن أحدا منهم مل يعترب قتله بسحره وأوج
وهو مع ذلك ال خيلو من أحد وجهني يف ذكره قتل الساحر بغريه إما أن جييز على الساحر قتل غريه من غري مباشرة 

وال اتصال سبب إليه على حسب ما يدعيه السحرة وذلك فظيع شنيع وال جييزه أحد من أهل العلم باهللا ورسوله 
صفنا من مضاهاته أعالم األنبياء عليهم السالم أو أن يكون إمنا أجاز ذلك من جهة سقي من فعل السحرة ملا و

األدوية وحنوها فإن كان هذا أراد فإن من احتال يف إيصال دواء إىل إنسان حىت شربه فإنه ال يلزمه دية إذ كان هو 
إمنا أوجره إياه من غري اختيار  الشارب له واجلاين على نفسه كمن دفع إىل إنسان سيفا فقتل به نفسه وإن كان

لشربه فإن هذا ال يكاد يقع إال يف حال اإلكراه والنوم وحنوه فإن كان أراد ذلك فإن هذا يستوي فيه الساحر 
وغريه مث قوله إذا قال الساحر قد أخطئ وأصيب وقد مات هذا الرجل من عملي ففيه الدية فإنه ال معىن له ألن 

د ميوت اجملروح من مثله وقد ال ميوت لكان عليه فيه القصاص فكان الواجب على رجال لو جرح رجال حبديدة ق
قوله إجياب القصاص كما جيب يف احلديدة وقوله قد ميوت وقد ال ميوت ليس بعلة يف زوال القصاص لوجودها يف 

الضرب بالعصا اجلارح حبديدة بعد أن يقر الساحر أنه قد مات من عمله فإن قيل فقد جعله مبنزلة شبه العمد و
واللطمة اليت قد تقتل وقد ال تقتل قيل له ومل صار بالقتل بالعصا واللطمة أشبه منه باحلديدة فإن فرق بينهما من 

جهة أن هذا سالح وذاك ليس بسالح لزمه يف كل ما ليس بسالح أن ال يقتص منه ويلزمه حينئذ اعتبار السالح 
قال مرض منه ومل ميت أقسم أولياؤه ملات منه خمالف يف النظر  دون غريه يف إجياب القود وقول الشافعي وإن

ألحكام اجلنايات ألن من جرح رجال فلم يزل صاحب فراش حىت مات لزمه حكم جنايته وكان حمكوما حبدوث 
املوت عند اجلراحة وال حيتاج إىل أميان األولياء يف موته منها فكذلك يلزمه مثله يف الساحر إذا أقر أن املسحور 

مرض من سحره فإن قيل كذلك نقول يف املريض من اجلراحة إذا مل يزل صاحب فراش حىت مات أهنم إذا اختلفوا 
مل حيكم بالقتل حىت يقسم أولياء اجملروح قيل له فينبغي أن تقول مثله لو ضربه بالسيف وواىل بني الضرب حىت قتله 

ثانية أو قال اخترمه اهللا تعاىل ومل ميت من ضربيت أن من ساعته فقال اجلارح مات من علة كانت به قبل الضربة ال
  تقسم األولياء وهذا ال يقوله أحد وكذلك ما وصفنا قال 

أبو بكر قد تكلمنا يف معىن السحر واختالف الفقهاء مبا فيه كفاية يف حكم الساحر ونتكلم اآلن يف معاين اآلية 
اطني على ملك سليمان فقد روي فيه عن ابن عباس أن املراد به ومقتضاها فنقول إن قوله تعاىل واتبعوا ما تتلوا الشي

وروي مثله عن  -اليهود الذين كانوا يف زمن سليمان بن داود عليهما السالم ويف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ضهم ابن جريج وابن إسحاق وقال الربيع بن أنس والسدي املراد به اليهود الذين كانوا يف زمن سليمان وقال بع



ألن متبعي السحر  -أراد اجلميع من كان منهم يف زمن سليمان ومن كان منهم يف عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -من اليهود مل يزالوا منذ عهد سليمان إىل أن بعث اهللا نبيه حممد ص 

  فوصف اهللا هؤالء اليهود الذين مل يقبلوا القرآن ونبذوه وراء ظهورهم مع

بأهنم اتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وهو يريد شياطني اجلن  -صلى اهللا عليه وسلم كفرهم برسول اهللا 
واإلنس ومعىن تتلو خترب وتقرأ وقيل تتبع ألن التايل تابع وقوله على ملك سليمان قيل فيه على عهده وقيل فيه على 

إذا كان صدقا قيل تال عنه وإذا أهبم جاز فيه ملكه وقيل فيه تكذب عليه ألنه إذا كان اخلرب كذبا قيل تال عليه و
األمران مجيعا قال اهللا تعاىل أم تقولون على اهللا ماال تعلمون وكانت اليهود تضيف السحر إىل سليمان وتزعم أن 

ملكه كان به فربأه اهللا تعاىل من ذلك ذكر ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبري وقتادة وقال حممد بن إسحاق قال 
اليهود أال تعجبون من حممد يزعم أن سليمان كان نبيا واهللا ما كان إال ساحرا فأنزل اهللا تعاىل وما كفر  بعض أحبار

سليمان وقيل إن اليهود إمنا أضافت السحر إىل سليمان توصال منهم إىل قبول الناس ذلك منهم ولتجوزه عليهم 
كرسيه أو يف خزانته لئال يعمل به الناس فلما  وكذبوا عليه يف ذلك وقيل إن سليمان مجع كتب السحر ودفنها حتت

مات ظهر عليه فقالت الشياطني هبذا كان يتم ملكه وشاع ذلك يف اليهود وقبلته وأضافته إليه وجائز أن يكون 
املراد شياطني اإلنس وجائز أن يكون الشياطني دفنوا السحر حتت كرسي سليمان يف حياته من غري علمه فلما مات 

ىل سليمان وجائز أن يكون الفاعلون لذلك شياطني اإلنس استخرجوه بعد موته وأومهوا الناس أن وظهر نسبوه إ
سليمان كان فعل ذلك ليومهوهم وخيدعوهم به قوله تعاىل وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت قد قرئ 

لعهما من غري املالئكة وقد روي بنصب الالم وخفضها فمن قرأها بنصبها جعلهما من املالئكة ومن قرأها خبفضها ج
  عن الضحاك أهنما كان علجني من أهل بابل والقراءتان 

صحيحتان غري متنافيتني ألنه جائز أن يكون اهللا أنزل ملكني يف زمن هذين امللكني الستيالء السحر عليهما 
ا وتعريفهما وسائر الناس معىن واغترارمها وسائر الناس بقوهلما وقبوهلم منهما فإذا كان امللكان مأمورين بإبالغهم

السحر وخماريق السحرة وكفرها جاز أن نقول يف إحدى القراءتني وما أنزل على امللكني اللذين مها من املالئكة بأن 
أنزل عليهما ذلك ونقول يف القراءة األخرى وما أنزل على امللكني من الناس ألن امللكني كانا مأمورين بإبالغهما 

ل اهللا تعاىل يف خطاب رسوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال يف موضع آخر قولوا وتعريفهما كما قا
وتارة إىل املرسل إليهم وإمنا خص امللكني بالذكر  -آمنا باهللا وما أنزل إلينا فأضاف اإلنزال تارة إىل الرسول ص 

أبلغ األشياء يف تقرير معاين السحر والداللة وإن كانا مأمورين بتعريف الكافة ألن العامة كانت تبعا للملكني فكان 
على بطالنه ختصيص امللكني به ليتبعهما الناس كما قال ملوسى وهرون إذهبا إىل فرعون إنه طغى فقوال له قوال لينا 
لعله يتذكر أو خيشى وقد كانا عليهما السالم رسولني إىل رعاياه كما أرسال إليه ولكنه خصه باملخاطبة ألن ذلك 

إىل كسرى وقيصر  -يف استدعائه واستدعاء رعيته إىل اإلسالم وكذلك كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم  أنفع
وخصهما بالذكر دون رعايامها وإن كان رسوال إىل كافة الناس ملا وصفناه من أن الرعية تبع للراعي وكذلك قال 

ل لقيصر أسلم تسلم وإال فعليك إمث يف كتابه لكسرى أما بعد فأسلم تسلم وإال فعليك إمث اجملوس وقا -ص 
األريسني يعين أنك إذا آمنت تبعتك الرعية وإن أبيت مل تستجب الرعية إىل اإلسالم خوفا منك فهم تبع لك يف 

اإلسالم والكفر فلذلك واهللا أعلم خص امللكني من أهل بابل بإرسال امللكني إليهما كما قال اهللا تعاىل اهللا يصطفي 



ومن الناس فإن قيل فكيف يكون املالئكة مرسال إليهم ومنزال عليهم قيل له هذا جائز شائع ألن  من املالئكة رسال
اهللا تعاىل قد يرسل املالئكة بعضهم إىل بعض كما يرسلهم إىل األنبياء كثف أجسامهم وجعلهم كهيئة بين آدم لئال 

ة الرجل وقوله تعاىل يعلمون الناس السحر وما ينفروا منهم قال اهللا تعاىل ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال يعين هيئ
أنزل على امللكني معناه واهللا أعلم أن اهللا أرسل امللكني ليبينا للناس معاين السحر ويعلموهم أنه كفر وكذب ومتويه 

 ال حقيقة له حىت جيتنبوه كما بني اهللا على ألسنة رسله سائر احملظورات واحملرمات ليجتنبوه وال يأتوه فلما كان
  السحر كفرا أو متويها وخداعا وكان أهل ذلك 

الزمان قد اغتروا به وصدقوا السحرة فيما ادعوه ألنفسه به بني ذلك للناس على لسان هذين امللكني ليكشفا عنهم 
غمة اجلهل ويزجراهم عن اإلغترار به كما قال تعاىل وهديناه النجدين يعين واهللا أعلم بينا سبيل اخلري والشر ليجتىب 

خلري وجيتنب الشر وكما قيل لعمر ابن اخلطاب فالن ال يعرف الشر قال أجدر أن يقع فيه وال فرق بني بيان معاين ا
السحر والزجر عنه وبني بيان سائر ضروب الكفر وحترمي األمهات واألخوات وحترمي الزنا والربا وشرب اخلمر 

كهو يف بيان اخلري إذ ال يصل إىل فعله إال بعد العلم به وحنوه ألن الغرض ملا بينا يف اجتناب احملظورات واملقبحات 
كذلك اجتباء الطاعات والواجبات فمن حيث وجبت وجب بيان الشر ليجتنبه إذ ال يصل إىل تركه واجتنابه إال 
ني بعد العلم به ومن الناس من يزعم أن قوله وما أنزل على امللكني معناه أن الشياطني كذبوا على ما أنزل على امللك
كما كذبوا على سليمان وأن السحر الذي يتلوه هؤالء مل ينزل عليهما وزعم أن قوله تعاىل فيتعلمون منهما معناه 
من السحر والكفر ألن قوله ولكن الشياطني كفروا يتضمن الكفر فرجع الضمري إليهما كقوله تعاىل سيذكر من 

وما يعلمان من أحد معناه أن امللكني ال يعلمان ذلك  خيشى ويتجنبها األشقى أي يتجنب األشقى الذكرى قال وقوله
أحدا ومع ذلك ال يقتصران على أن ال يعلماه حىت يبالغا يف هنيه فيقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر والذي محله على هذا 

ن التأويل استنكاره أن ينزل اهللا على امللكني السحر مع ذمه السحر والساحر وهذا الذي ذهب إليه ال يوجب أل
املذموم من يعمل بالسحر ال من بينه للناس ويزجرهم عنه كما أن على كل من علم من الناس معىن السحر أن يبينه 

ملن ال يعلم وينهاه عنه ليجتنبه وهذا من الفروض اليت ألزمنا إياها اهللا تعاىل إذا رأينا من اختدع به ومتوه عليه أمره 
الفتنة ما يظهر به حال الشيء يف اخلري والشر تقول العرب فتنت الذهب إذا قوله تعاىل إمنا حنن فتنة فال تكفر فإن 

عرضته على النار لتعرف سالمته أو غشه واإلختبار كذلك أيضا ألن احلال تظهر فتصري كاملخربة عن نفسها والفتنة 
السحر ومعناه قاال إمنا العذاب يف غري هذا املوضع ومنه قوله تعاىل ذوقوا فتنتكم فلما كان امللكان يظهران حقيقة 

حنن فتنة وقال قتادة إمنا حنن فتنة بالء وهذا سائغ أيضا ألن أنبياء اهللا تعاىل ورسله فتنته ملن أرسلوا إليهم ليبلوهم 
  أيهم أحسن عمال وجيوز أن يريد أنا فتنة وبالء ألن من يعلم ذلك منهما ميكنه استعمال ذلك يف الشر وال يؤمن 

ك حمنة كسائر العبادات وقوهلما فال تكفر يدل على أن عمل السحر كفر ألهنما يعلمانه إياه وقوعه فيه فيكون ذل
لئال يعمل به ألهنما علمامها ما السحر وكيف اإلحتيال ليجتنبه ولئال يتموه على الناس أنه من جنس آيات األنبياء 

يفرقون به بني املرء وزوجه حيتمل التفريق  صلوات اهللا عليهم فيبطل اإلستدالل هبا وقوله تعاىل فيتعلمون منهما ما
من وجهني أحدمها أن يعمل به السامع فيكفر فيقع به الفرقة بينه وبني زوجته إذا كانت مسلمة بالردة والوجه 

اآلخر أن يسعى بينهما بالنميمة والوشاية والبالغات الكاذبة واإلغراء واإلفساد ومتويه الباطل حىت يظن أنه حق 
له تعاىل وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا اإلذن هنا العلم فيكون امسا إذا كان خمففا وإذا كان فيفارقها قو

حمركا كان مصدرا كما يقول حذر الرجل حذرا فهو حذر فاحلذر االسم واحلذر املصدر وجيوز أن يكون مما يقال 



ه أيضا وقال احلسن من شاء اهللا منعه فلم يضره على وجهني كشبه وشبه ومثل ومثل وقيل فيه إال بإذن اهللا أي ختليت
السحر ومن شاء خلى بينه وبينه فضره قوله تعاىل ولقد علموا ملن اشتراه ما له يف اآلخرة من خالق قيل معناه من 

استبدل السحر بدين اهللا ماله يف اآلخرة من خالق وهو النصيب من اخلري وقال احلسن ماله من دين وهذا يدل على 
وشريت ... مل بالسحر وقبوله كفر وقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم قيل باعوا به أنفسهم كقول الشاعر أن الع

  ... من بعد برد كنت هامه ... بردا ليتين 
يعين بعته وهذا أيضا يؤكد أن قبوله والعمل به كفر وكذلك قوله ولو أهنم آمنوا واتقوا يقتضي ذلك أيضا قوله 

نوا ال تقولوا راعنا قال قطرب هي كلمة أهل احلجاز على وجه اهلزء وقيل أن اليهود كانت تعاىل يا أيها الذين آم
تقوهلا كما قال اهللا يف موضع آخر ويقولون مسعنا وعصينا وامسع غري مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا يف الدين 

جاؤك حيوك مبا مل حييك به اهللا ألهنم وكانوا يقولون ذلك عن مواطأة بينهم يريدون اهلزء كما قال اهللا تعاىل وإذا 
على ذلك من أمرهم وهنى  -كانوا يقولون السام عليك يومهون بذلك أهنم يسلمون عليه فأطلع اهللا نبيه ص 

املسلمون أن يقولوا مثله وقوله راعنا وإن كان حيتمل املراعاة واإلنتظار فإنه ملا احتمل اهلزء على النحو الذي كانت 
  وا عن إطالقه ملا فيه من احتمال املعىن احملظور إطالقه وجائز أن يكون اإلطالق مقتضيا اليهود تطلقه هن

ملعىن اهلزء وإن احتمل اإلنتظار ومثله موجود يف اللغة أال ترى أن اسم الوعد يطلق على اخلري والشر قال اهللا تعاىل 
طلق عقل به اخلري دون الشر فكذلك قوله النار وعدها اهللا الذين كفروا وقال تعاىل ذلك وعد غري مكذوب ومىت أ

راعنا فيه احتمال األمرين وعند اإلطالق يكون باهلزء أخص منه باإلنتظار وهذا يدل على أن كل لفظ احتمل اخلري 
والشر فغري جائز إطالقه حىت يقيد مبا يفيد اخلري ويدل على أن اهلزء حمظور يف الدين وكذلك اللفظ احملتمل له 

  ور واهللا أعلم مبعاين كتابه ولغريه هو حمظ
  باب 

  يف نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ

قال اهللا تعاىل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها قال قائلون النسخ هو اإلزالة وقال آخرون هو 
حمكمات وقيل هو النقل من  اإلبدال قال اهللا تعاىل فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان أي يزيله ويبطله ويبدل مكانه آيات

قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وهذا اإلختالف إمنا هو يف موضوعه يف أصل اللغة ومهما كان يف أصل اللغة 
معناه فإنه يف إطالق الشرع إمنا هو بيان مدة احلكم والتالوة والنسخ قد يكون يف التالوة مع بقاء احلكم ويكون يف 

دون غريه قال أبو بكر زعم بعض املتأخرين من غري أهل الفقه إنه ال نسخ يف شريعة نبينا  احلكم مع بقاء التالوة
   -حممد ص 

  وأن مجيع ما ذكر فيها من النسخ فإمنا املراد به نسخ شرائع األنبياء

أن تقوم  آخر األنبياء وشريعته ثابتة باقية إىل -املتقدمني كالسبت والصالة إىل املشرق واملغرب قال ألن نبينا ص 
الساعة وقد كان هذا الرجل ذا حظ من البالغة وكثري من علم اللغة غري حمظوظ من علم الفقه وأصوله وكان سليم 
االعتقاد غري مظنون به غري ظاهر أمره ولكنه بعد من التوفيق بإظهار هذه املقالة إذ مل يسبقه إليها أحد بل قد عقلت 

ه نسخ كثري من شرائعه ونقل ذلك إلينا نقال ال يرتابون به وال جييزون فيه األمة سلفها وخلفها من دين اهللا وشريعت



التأويل كما عقلت أن يف القرآن عاما وخاصا وحمكما ومتشاهبا فكان دافع وجود النسخ يف القرآن والسنة كدافع 
اآلي املنسوخة خاصه وعامه وحمكمه ومتشاهبه إذ كان ورود اجلميع ونقله على وجه واحد فارتكب هذا الرجل يف 

والناسخة ويف أحكامها أمورا خرج هبا عن أقاويل األمة مع تعسف املعاين واستكراهها وما أدري ما الذي أجلأه إىل 
ذلك وأكثر ظين فيه أنه إمنا أتى به من قلة علمه بنقل الناقلني لذلك واستعمال رأيه فيه من غري معرفة منه مبا قد قال 

  السلف 

من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ واهللا  -ن ممن روى فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه نقلته األمة وكا
يغفر لنا وله وقد تكلمنا يف أصول الفقه يف وجوه النسخ وما جيوز فيه وما ال جيوز مبا يغين ويكفي وأما أو ننسها 

لنسيئة الدين املتأخر ومنه قوله تعاىل إمنا قيل إنه من النسيان وننسأها من التأخري يقال نسأت الشيء أخرته وا
النسيء زيادة يف الكفر يعين تأخري الشهور فإذا أريد به النسيان فإمنا هو أن ينسيهم اهللا تعاىل التالوة حىت ال يقرؤوا 

ذلك ويكون على أحد وجهني إما أن يؤمروا بترك تالوته فينسوه على األيام وجائز أن ينسوه دفعة ويرفع من 
وأما معىن قراءة أو ننسأها فإمنا هو بأن يؤخرها فال ينزهلا وينزل بدال منها  -مهم ويكون ذلك معجزة للنيب ص أوها

ما يقوم مقامها يف املصلحة أو يكون أصلح للعباد منها وحيتمل أن يؤخر إنزاهلا إىل وقت يأيت فيأيت بدال منها لو أنزهلا 
وأما قوله نأت خبري منها أو مثلها فإنه روي عن ابن عباس وقتادة خبري  يف الوقت املتقدم فيقوم مقامها يف املصلحة

منها لكم يف التسهيل والتيسري كاألمر بأن ال يويل واحد من عشرة يف القتال مث قال اآلن خفف اهللا عنكم أو مثلها 
وقت يف كثرة الصالح أو كاألمر بالتوجه إىل الكعبة بعد ما كان إىل البيت املقدس وروي عن احلسن خبري منها يف ال

مثلها فحصل من اتفاق اجلميع أن املراد خري لكم إما يف التخفيف أو يف املصلحة ومل يقل أحد منهم خري منها يف 
التالوة إذ غري جائز أن يقال أن بعض القرآن خري من بعض يف معىن التالوة والنظم إذ مجيعه معجز كالم اهللا قال أبو 

يف امتناع جواز نسخ القرآن بالسنة ألن السنة على أي حال كانت ال تكون خريا من بكر وقد احتج بعض الناس 
القرآن وهذا إغفال من قائله من وجوه أحدها أنه غري جائز أن يكون املراد خبري منها يف التالوة والنظم الستواء 

وهلم فيه على أحد املعنيني إما الناسخ واملنسوخ يف إعجاز النظم واآلخر اتفاق السلف على أنه مل يرد النظم ألن ق
التخفيف أو املصلحة وذلك قد يكون بالسنة كما يكون بالقرآن ومل يقل أحد منهم أنه أراد التالوة فداللة هذه 
اآلية على جواز نسخ القرآن بالسنة أظهر من داللتها على امتناع جوازه هبا وأيضا فإن حقيقة ذلك إمنا تقتضي 

 اآلية ألنه ذكر قال تعاىل ما ننسخ من آية واآلية إمنا هي اسم للتالوة وليس يف نسخ نسخ التالوة وليس للحكم يف
التالوة ما يوجب نسخ احلكم وإذا كان كذلك جاز أن يكون معناه ما ننسخ من تالوة آية أو ننسها نأت خبري منها 

  لكم من حمكم من طريق السنة أو غريها وقد 

أصول الفقه مبا فيه كفاية فمن أرادها فليطلبها هناك إن شاء اهللا تعاىل قوله تعاىل استقصينا القول يف هذه املسئلة يف 
فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره روى معمر عن قتادة يف هذه اآلية قال نسختها اقتلوا املشركني حيث 

ن اليمان قال قرئ على وجدمتوهم وحدثنا أبو حممد جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن حممد ب
أيب عبيد وأنا أمسع قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله 
تعاىل لست عليهم مبصيطر وقوله تعاىل وما أنت عليهم جببار وقوله تعاىل فأعرض عنهم واصفح وقوله تعاىل قل 

أيام اهللا قال نسخ هذا كله قوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وقوله للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون 
تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون اآلية ومثله قوله تعاىل 



م باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه فأعرض عمن توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا وقوله تعاىل وجادهل
عداوة كأنه ويل محيم وقوله تعاىل وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما يعين واهللا أعلم متاركة فهذه اآليات كلها 
أنزلت قبل لزوم فرض القتال وذلك قبل اهلجرة وإمنا كان الغرض الدعاء إىل الدين حينئذ باحلجاج والنظر يف 

وما أظهره اهللا على يده وأن مثله ال يوجد مع غري األنبياء وحنوه قوله تعاىل  -لى اهللا عليه وسلم معجزات النيب ص
قل إمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثىن وفرادى مث تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وقوله تعاىل قل أولو جئتكم 

 الصحف األوىل فأىن تؤفكون أفال تعقلون فأىن بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم وقوله تعاىل أو مل تأهتم بينة ما يف
وما أظهره اهللا تعاىل له من  -تصرفون وحنوها من اآلي اليت فيها األمر بالنظر يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

جاج أعالم النبوة والدالئل الدالة على صدقه مث ملا هاجر إىل املدينة أمره اهللا تعاىل بالقتال بعد قطع العذر يف احل
وتقريره عندهم حني استقرت آياته ومعجزاته عند احلاضر والبادي والداين والقاصي باملشاهدة واألخبار املستفيضة 

اليت ال يكذب مثلها وسنذكر فرض القتال عند مصرينا إىل اآليات املوجبة له إن شاء اهللا تعاىل وقوله تعاىل ومن 
عى يف خراهبا أولئك ما كان هلم أن يدخلوها إال خائفني روى معمر أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وس

  عن قتادة رضي اهللا تعاىل عنهم قال هو خبت نصر خرب بيت املقدس وأعان على ذلك النصارى وقوله تعاىل أولئك 

يف الدنيا  ما كان هلم أن يدخلوها إال خائفني قال هم النصارى ال يدخلوهنا إال مسارقة فإن قدر عليهم عوقبوا هلم
خزي قال يعطون اجلزية عن يد وهم صاغرون وروى ابن أيب جنيح عن جماهد يف هذه اآلية قال هم النصارى خربوا 
بيت املقدس قال أبو بكر ما روي يف خرب قتادة يشبه أن يكون غلطا من راويه ألنه ال خالف بني أهل العلم بأخبار 

عليه السالم بدهر طويل والنصارى إمنا كانوا بعد املسيح وإليه  األولني أن عهد خبت نصر كان قبل مولد املسيح
ينتمون فكيف يكونون مع خبت نصر يف ختريب بيت املقدس والنصارى إمنا استقاض دينهم يف الشام والروم يف أيام 

نتحل قسطنطني امللك وكان قبل اإلسالم مبائيت سنة وكسور وإمنا كانوا قبل ذلك صابئني عبدة أوثان وكان من ي
النصرانية منهم مغمورين مستخفني بأدياهنم فيما بينهم ومع ذلك فإن النصارى تعتقد من تعظيم بيت املقدس مثل 
اعتقاد اليهود فكيف أعانوا على ختريبه مع اعتقادهم فيه ومن الناس من يقول إن اآلية إمنا هي يف شأن املشركني 

م وأن سعيهم يف خرابه إمنا هو منعهم من عمارته بذكر اهللا حيث منعوا املسلمني من ذكر اهللا يف املسجد احلرا
وطاعته قال أبو بكر يف هذه اآلية داللة على منع أهل الذمة دخول املساجد من وجهني أحدمها قوله ومن أظلم ممن 

نة واحلكم منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه واملنع يكون من وجهني أحدمها بالقهر والغلبة واآلخر اإلعتقاد والديا
ألن من اعتقد من جهة الديانة املنع من ذكر اهللا يف املساجد فجائز أن يقال فيه قد منع مسجدا أن يذكر فيه امسه 

فيكون املنع ههنا معناه احلظر كما جائز أن يقال منع اهللا الكافرين من الكفر والعصاة من املعاصي بأن حظرها 
منتظما لألمرين وجب استعماله على االحتمالني وقوله أولئك ما كان عليهم وأوعدهم على فعلها فلما كان اللفظ 

هلم أن يدخلوها إال خائفني يدل على أن على املسلمني إخراجهم منها إذا دخلوها لوال ذلك ما كانوا خائفني 
اعتقاده  بدخوهلا والوجه الثاين قوله وسعى يف خراهبا وذلك يكون أيضا من وجهني أحدمها أن خيرهبا بيده والثاين

وجوب ختريبها ألن دياناهتم تقتضي ذلك وتوجبه مث عطف عليه قوله أولئك ما كان هلم أن يدخلوها إال خائفني 
وذلك يدل على منعهم منها على ما بينا ويدل على مثل داللة هذه اآلية قوله تعاىل ما كان للمشركني أن يعمروا 

ا وإصالحها والثاين حضورها ولزومها كما تقول فالن يعمر مساجد اهللا وعمارهتا تكون من وجهني أحدمها بناؤه
  جملس 



إذا رايتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له باإلميان  -فالن يعين حيضره ويلزمه وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يزون هلم وذلك لقوله عز و جل إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا فجعل حضوره املساجد عمارة هلا وأصحابنا جي

دخول املساجد وسنذكر ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل ومما يدل على أنه عام يف سائر املساجد وأنه غري مقصور 
على بيت املقدس خاصة أو املسجد احلرام خاصة إطالقه ذلك يف املساجد فال خيص شيء منه إال بداللة فإن قيل 

لكل موضع من اجمللس جملس فيكون االسم واقعا على  جائز أن يقال لكل موضع من املسجد مسجد كما يقال
مجلته تارة وعلى كل موضع سجود فيه أخرى قيل له ال تنازع بني أهل اللسان أنه ال يقال للمسجد الواحد مساجد 

كما ال يقال أنه مسجدان وكما ال يقال للدار الواحدة أهنا دور فثبت أن اإلطالق ال يتناوله وإن مسي موضع 
جدا وإمنا يقال ذلك مقيدا غري مطلق وحكم اإلطالق فيما يقتضيه ما وصفنا وعلى أنك ال متتنع من السجود مس

إطالق ذلك يف مجيع املساجد وإمنا تريد ختصيصه ببعضها دون بعض وذلك غري مسلم لك بغري داللة قوله تعاىل وهللا 
عاصم بن عبيداهللا عن عبداهللا بن عامر بن املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا روى أبو أشعث السمان عن 

   -ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يف ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله مث أصبحنا

طلق عن أبيه  فأنزل اهللا تعاىل فأينما تولوا فثم وجه اهللا وروى أيوب بن عتبة عن قيس بن -فذكرنا ذلك للنيب ص 
أن قوما خرجوا يف سفر فصلوا فتاهوا عن القبلة فلما فرغوا تبني هلم أهنم كانوا على غري القبلة فذكروا ذلك 

   -لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال متت صالتكم وروى ابن هليعة عن بكر بن سوادة عن رجل سأل ابن عمر عمن

ولوا فثم وجه اهللا وحدثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ قال حدثنا خيطئ القبلة يف السفر ويصلي قال فأينما ت
حممد بن سليمان الواسطي قال حدثين أمحد بن عبداهللا بن احلسن العنربي قال وجدت يف كتاب أيب عبيداهللا بن 

اهللا صلى احلسن قال عبدامللك بن أيب سليمان العرزمي عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبداهللا قال بعث رسول 
سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة ههنا قبل  -اهللا عليه وسلم 

الشمال فصلوا وخطوا خطوطا وقالت طائفة القبلة ههنا قبل اجلنوب وخطوا خطوطا فلما أصبحنا وطلعت الشمس 
عن ذلك فسكت فأنزل  -سألنا النيب صلى اهللا عليه وسلم  وأصبحت تلك اخلطوط لغري القبلة فلما قفلنا من سفرنا

  اهللا فأينما 

تولوا فثم وجه اهللا أي حيث كنتم قال أبو بكر ففي هذه األخبار أن سبب نزول اآلية كان صالة هؤالء الذين صلوا 
   -لغري القبلة اجتهادا وروي عن ابن عمر يف خرب آخر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  لى راحلته وهو مقبل من مكة حنو املدينة حيث توجهت وفيه أنزلتكان يصلي ع



فأينما تولوا فثم وجه اهللا وروى معمر عن قتادة يف قوله فأينما تولوا فثم وجه اهللا قال هي القبلة األوىل مث نسختها 
نيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة إىل املسجد احلرام وقيل فيه أن اليهود أنكروا حتويل القبلة إىل الكعبة بعدما كان ال

-   

  يصلي إىل بيت املقدس فأنزل اهللا ذلك ومن الناس من يقول إن النيب ص

كان خمريا يف أن يصلي إىل حيث شاء وإمنا كان توجه إىل بيت املقدس على وجه االختيار ال على وجه اإلجياب  -
وقت التخيري قبل األمر بالتوجه إىل الكعبة قال  حىت أمر بالتوجه إىل الكعبة وكان قوله فأينما تولوا فثم وجه اهللا يف

أبو بكر اختلف أهل العلم فيمن صلى يف سفر جمتهدا إىل جهة مث تبني أنه صلى لغري القبلة وقال أصحابنا مجيعا 
والثوري إن وجد من يسأله فعرفه جهة القبلة فلم يفعل مل جتز صالته وإن مل جيد من يعرفه جهتها فصالها باجتهاده 

أته صالته سواء صالها مستدبر القبلة أو مشرقا أو مغربا عنها وروي حنو قولنا عن جماهد وسعيد بن املسيب أجز
وإبراهيم وعطاء والشعيب وقال احلسن والزهري وربيعة وابن أيب سلمة يعيد يف الوقت فإذا فات الوقت مل يعد وهو 

 الوقت إذا صالها مستدبر القبلة أو شرق أو قول مالك رواه ابن وهب عنه وروى أبو مصعب عنه إمنا يعيد يف
غرب وإن تيامن قليال أو تياسر قليال فال إعادة عليه وقال الشافعي من اجتهد فصلى إىل املشرق مث رأى القبلة يف 
املغرب استأنف فإن كانت شرقا مث رأى أنه منحرف فتلك جهة واحدة وعليه أن ينحرف ويعتد مبا مضى قال أبو 

ية يدل على جوازها إىل أي جهة صالها وذلك أن قوله فأينما تولوا فثم وجه اهللا معناه فثم رضوان اهللا بكر ظاهر اآل
وهو الوجه الذي أمرمت بالتوجه إليه كقوله تعاىل إمنا نطعمكم لوجه اهللا يعين لرضوانه وملا أراده منا وقوله كل شيء 

ديث عامر بن ربيعة وجابر اللذين قدمنا أن اآلية يف هذا هالك إال وجهه يعين ما كان لرضاه وإرادته وقد روي يف ح
أنزلت فإن قيل روي أهنا نزلت يف التطوع على الراحلة وروي أهنا نزلت يف بيان القبلة قيل له ال ميتنع أن يتفق هذه 

   -األحوال كلها يف وقت واحد ويسئل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ا بيان حكم مجيعها أال ترى أنه لوعنها فينزل اهللا تعاىل اآلية ويريد هب

  نص على كل واحدة 

منها بأن يقول إذا كنتم عاملني جبهة القبلة ممكنني من التوجه إليها فذلك وجه اهللا فصلوا إليها وإذا كنتم خائفني أو 
انت يف سفر فالوجه الذي ميكنكم التوجه إليه فهو وجه اهللا وإذا اشتبهت عليكم اجلهات فصليتم إىل أي جهة ك

فهي وجه اهللا وإذا مل تتناف إرادة مجيع ذلك وجب محل اآلية عليه فيكون مراد اهللا تعاىل هبا مجيع هذه املعاين على 
الوجه الذي ذكرنا ال سيما وقد نص حديث جابر وعامر بن ربيعة أن اآلية نزلت يف اجملتهد إذا أخطأ وأخرب فيه أن 

سواء ألن فيه بعضهم صلى إىل ناحية الشمال واآلخر إىل ناحية اجلنوب  املستدبر للقبلة واملتياسر واملتيامن عنها
وهاتان جهتان متضادتان ويدل على جوازها أيضا حديث رواه مجاعة عن أيب سعيد موىل بين هاشم قال حدثنا 

قال ما  -عبداهللا بن جعفر عن عثمان بن حممد عن سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بني املشرق واملغرب قبله وهذا يقتضي إثبات مجع اجلهات قبلة إذ كان قوله ما بني املشرق واملغرب كقوله مجيع 

اآلفاق أال ترى أن قوله رب املشرق واملغرب أنه أراد به مجيع الدنيا وكذلك هو يف معقول خطاب الناس مىت أريد 
شمل اللفظ مجيعها وأيضا ما ذكرنا من قول السلف يوجب أن اإلخبار عن مجيع الدنيا ذكر املشرق واملغرب في



يكون إمجاعا لظهوره واستفاضته من غري خالف من أحد من نظرائهم عليهم ويدل عليه أيضا أن من غاب عن مكة 
فإمنا صالته إىل الكعبة ال تكون إال عن اجتهاد ألن أحدا ال يوقن باجلهة اليت يصلي إليها يف حماذاة الكعبة غري 

منحرف عنها وصالة اجلميع جائزة إذ مل يكلف غريها فكذلك اجملتهد يف السفر قد أدى فرضه إذ مل يكلف غريها 
ومن أوجب اإلعادة فإمنا يلزم فرضا آخر وغري جائز إلزامه فرضا بغري داللة فإن ألزمونا عليه بالثوب يصلى فيه مث 

م ال فرق بينهم يف أن كال منهم قد أدى فرضه وإمنا ألزمناه بعد تعلم جناسته أو املاء يتطهر به مث يعلم أنه جنس قيل هل
العلم فرضا آخر بداللة قامت عليه ومل تقم داللة على إلزام اجملتهد يف جهة القبلة فرضا آخر ألن الصالة جتوز إىل 

يه فعلها فلما غري جهة القبلة من غري ضرورة وهي صالة النفل على الراحلة ومعلوم أنه ال ضررة به ألنه ليس عل
جازت إىل غري القبلة من غري ضرورة فإذا صلى الفرض إىل غري جهتها على ما كلف مل يكن عليه عند التبني غريها 
وملا مل جتز الصالة يف الثوب النجس إال لضرورة ومل جتز الطهارة مباء جنس حبال لزمته اإلعادة ومن جهة أخرى وهي 

  عدم املاء فال يلزمه  أن اجملتهد مبنزلة صالة املتيمم إذا

اإلعادة ألن اجلهة اليت توجه إليها قد قامت له مقام القبلة كالتيمم قائم مقام الوضوء ومل يوجد للمصلي يف الثوب 
النجس واملتطهر مباء جنس ما يقوم مقام الطهارة فهو مبنزلة املصلي بغري تيمم وال ماء ويدل على ذلك وهو أصل يرد 

ائف لغري القبلة ويبين عليها من وجهني أحدمها أهنا جهة مل يكلف غريها يف احلال والثاين قيام إليه مسئلتنا صالة اخل
هذه اجلهة مقام القبلة فال إعادة عليه كاملتيمم ويدل على أن املراد من قوله تعاىل فثم وجه اهللا الصالة لغري القبلة أنه 

ئبني عنها حىت يكون كل واحد منهم مصليا حملاذاهتا أال معلوم أن مقدار مساحة الكعبة ال يتسع لصالة الناس الغا
ترى أن اجلامع مساحته أضعاف مساحة الكعبة وليس مجيع من يصلي فيه حماذيا لسمتها وقد أجيزت صالة اجلميع 

كل  فثبت أهنم إمنا كلفوا التوجه إىل اجلهة اليت هي يف ظنهم أهنا حماذية الكعبة ال حماذاهتا بعينها هذا يدل على أن
جهة قد أقيمت مقام جهة الكعبة يف حال العذر فإن قيل إمنا جازت صالة اجلميع يف األصل الذي ذكرت ألن كل 

واحد منهم جيوز أن يكون هو احملاذي للكعبة دون من بعد منه ومل يظهر يف الثاين توجه إىل غري جهة الكعبة فأجزأته 
أن اجملتهد يف مسئلتنا قد تبني أنه صلى إىل غريها قيل له لو صالته من أجل ذلك وليست هذه نظري مسئلتنا من قبل 

كان هذا اإلعتبار سائغا يف الفرق بينهما لوجب أن ال جتيز صالة اجلميع ألنه إذا كان حماذاة الكعبة مقدار عشرين 
ا هم القليل ذراعا إذا كان مسامتها مث قد رأينا أهل الشرق والغرب قد أجزأهتم صالهتم مع العلم بأن الذي حاذوه

الذين يقصر عددهم عن النسبة إىل اجلميع لقلتهم وجائز مع ذلك أن يكون ليس فيهم من حياذي الكعبة حني مل 
يغادروها مث أجزأت صالة اجلميع ومل يعترب حكم األعم األكثر مع تعلق األحكام يف األصول باألعم األكثر أال ترى 

رب يتعلق باألعم األكثر دون األخص األقل حىت صار من يف دار أن احلكم يف كل من يف دار اإلسالم ودار احل
اإلسالم حمظورا قتله مع العلم بأن فيها من يستحتق القتل من مرتد وملحد وحريب ومن يف دار احلرب يستباح قتله 

م مع ما فيها من مسلم تاجر أو أسري وكذلك سائر األصول على هذا املنهاج جيري حكمها ومل يكن لألكثر األع
حكم يف بطالن الصالة مع العلم بأهنم على غري حماذاة الكعبة ثبت أن الذي كلف كل واحد منهم يف وقته هو ما 
عنده أنه جهة الكعبة ويف اجتهاده يف احلال اليت يسوغ االجتهاد فيها وأن ال إعادة على واحد منهم يف الثاين فإن 

  قيل فأنت 

كان املسئلة عنها إذا تبني له خالفها قيل له ليس هذا موضع االجتهاد توجب اإلعادة على من صلى باجتهاده مع إم
مع وجود من يسئله عنها وإمنا أجزنا فيما وصفنا صالة من اجتهد يف احلال اليت يسوغ االجتهاد فيها وإذا وجد من 



ا أنه معلوم من يسئله عن جهة الكعبة مل يكلف فعل الصالة باجتهاده وإمنا كلف املسئلة عنها ويدل على ما ذكرن
فإمنا يؤدي فرضه باجتهاده مع جتويزه أن يكون ذلك الفرض فيه  -غاب عن حضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نسخ وقد ثبت أن أهل قبا كانوا يصلون إىل بيت املقدس فأتاهم آت فأخربهم أن القبلة قد حولت فاستداروا يف 
ا ألن من استقبل بيت املقدس وهو باملدينة فهو مستدبر للكعبة صالهتم إىل الكعبة وقد كانوا قبل ذلك مستدبرين هل

مث مل يؤمروا باإلعادة حني فعلوا بعض الصالة إىل بيت املقدس مع ورود النسخ إذ األغلب أهنم ابتدءوا الصالة بعد 
لنسخ وبينهما حنو وهو باملدينة مث سار املخرب إىل قبا بعد ا -النسخ ألن النسخ نزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فرسخ فهذا يدل على أن ابتداء صالهتم كان بعد النسخ المتناع أن يطول مكثهم يف الصالة هذه املدة ولو كان 
ابتداؤها قبل النسخ كانت داللته قائمة ألهنم فعلوا بعض الصالة إىل بيت املقدس بعد النسخ فإن قيل إمنا جاز ذلك 

فرضهم ومل يكن عليهم فرض غريه قيل له وكذلك اجملتهد فرضه ما أداه إليه ألهنم ابتدءوها قبل النسخ وكان ذلك 
اجتهاده ليس عليه فرض غريه فإن قيل إذا تبني أنه صلى إىل غري الكعبة كان مبنزلة من اجتهد يف حكم حادثة مث 

هو يف حال  وجد النص فيه فيبطل اجتهاده مع النص قيل له ليس هذا كما ظننت ألن النص يف جهة الكعبة إمنا
معاينتها أو العلم هبا وليست للصالة جهة واحدة يتوجه إليها املصلي بل سائر اجلهات للمصلني على حسب 

اختالف أحواهلم فمن شاهد الكعبة أو علم هبا وهو غائب عنها ففرضه اجلهة اليت ميكنه التوجه إليها وليست الكعبة 
إليه اجتهاده فقولك أنه صار من اإلجتهاد إىل النص خطأ ألن جهة فرضه ومن اشتبهت عليه اجلهة ففرضه ما أداه 

جهة الكعبة مل تكن فرضه يف حال اإلجتهاد وإمنا النص يف حال إمكان التوجه إليها والعلم هبا وأيضا فقد كان له 
عاىل نصا على اإلجتهاد مع العلم بالكعبة واجلهل جبهتها فلو كان مبنزلة النص ملا ساغ اإلجتهاد مع العلم بأن اهللا ت

احلكم كما ال يسوغ اإلجتهاد مع العلم بأن اهللا تعاىل نصا على احلكم يف حادثة وقوله تعاىل وقالوا اختذ اهللا ولدا 
  سبحانه بل له ما يف السموات واألرض قال أبو بكر فيه داللة على أن ملك اإلنسان ال يبقى على ولده ألنه 

له ما يف السموات واألرض يعين ملكه وليس بولده وهو نظري قوله وما ينبغي  نفى الولد بإثبات امللك بقوله تعاىل بل
للرمحن أن يتخذ ولدا إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبدا فاقتضى ذلك عتق ولده عليه إذا ملكه 

   -وقد حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مبثل ذلك يف الوالد إذ ملكه ولده فقال ص

ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه فدلت اآلية على عتق الولد إذا ملكه أبوه واقتضى خرب  ال جيزي -
عتق الوالد إذا ملكه ولده وقال بعض اجلهال إذا ملك أباه مل يعتق عليه حىت يعتقه  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هل حكم اللفظ يف اللغة والعرف مجيعا ألن املعقول لقوله فيشتريه فيعتقه وهذا يقتضي عتقا مستأنفا بعد امللك فج
الناس  -منه فيشتريه فيعتقه بالشرى إذ قد أفاد أن شراه موجب لعتقه وهذا كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

غاديان فبائع نفسه فموبقها ومشتر نفسه فمعتقها يريد أنه معتقها بالشرى ال باستئناف عتق بعده قوله تعاىل وإذ 
إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن اختلف املفسرون فقال ابن عباس ابتاله باملناسك وقال احلسن ابتاله بقتل ولده ابتلى 

والكواكب وروى طاووس عن ابن عباس قال ابتاله بالطهارة مخس يف الرأس ومخس يف اجلسد فاخلمسة يف الرأس 
ليم األظفار وحلق العانة واخلتان ونتف قص الشارب واملضمضة واإلستنشاق والسواك وفرق الرأس ويف اجلسد تق
أنه قال عشرة من الفطرة وذكر هذه  -اإلبط وغسل أثر الغائط والبول باملاء وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



األشياء إال أنه قال مكان الفرق إعفاء اللحية ومل يذكر فيه تأويل اآلية ورواه عمار وعائشة وأبو هريرة على 
الزيادة والنقصان كرهت اإلطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظها إذ هي املشهورة وقد نقلها الناس  اختالف منهم يف

وما ذكر فيه من تأويل اآلية مع ما قدمنا من  -قوال وعمال وعرفوها من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يكون مراد اآلية مجيعه وأن إبراهيم عليه اختالف السلف فيه فجائز أن يكون اهللا تعاىل ابتلى إبراهيم بذلك كله و

السالم أمت ذلك كله ووىف به وقام به على حسب ما أمره اهللا تعاىل به من غري نقصان ألن ضد اإلمتام النقص وقد 
   -أخرب اهللا بإمتامهن وما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فيها مقتدياأن العشر اخلصال يف الرأس واجلسد من الفطرة فجائز أن يكون 

بإبراهيم عليه السالم بقوله تعاىل مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وبقوله أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم 
   -اقتده وهذه اخلصال قد ثبتت من سنة إبراهيم عليه السالم وحممد ص 

  وهي تقتضي أن يكون التنظيف ونفي األقذار

ورا هبا أال ترى أن اهللا تعاىل ملا حظر إزالة التفث والشعر يف اإلحرام أمر به عند واألوساخ عن األبدان والثياب مأم
يف غسل يوم اجلمعة ان  -اإلحالل بقوله مث ليقضوا تفثهم ومن حنو ذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ألخالق والعادات وقد يستاك وأن ميس من طيب أهله فهذه كلها خصال مستحسنة يف العقول حممودة مستحبة يف ا
وقد حدثنا عبدالباقي قال حدثنا حممد بن عمر بن حيان التمار قال حدثنا أبو  -أكدها التوقيف من الرسول ص 

الوليد وعبدالرمحن بن املبارك قال حدثنا قريش بن حيان العجلي قال حدثنا سليمان فروخ أبو واصل قال أتيت أبا 
يسئله عن خرب السماء  -قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أيوب فصافحته فرأى يف أظفاري طوال ف

فقال جييء أحدكم يسئل عن خرب السماء وأظفاره كأهنا أظفار الطري جيتمع فيها اخلباثة والتفث وحدثنا عبدالباقي 
األهوازي عن قال حدثنا أمحد بن سهل بن أيوب قال حدثنا عبدامللك بن مروان احلذاء قال حدثنا الضحاك بن زيد 

إمساعيل بن خالد عن قيس بن أيب حازم عن عبداهللا بن مسعود قال قلنا يا رسول اهللا إنك هتم قال ومايل ال أهم 
أنه كان يقلم أظفاره  -ورفع أحدكم بني أظفاره وأنامله وقد روي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

معة وحدثنا حممد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ويقص شاربه يوم اجلمعة قبل أن يروح إىل اجل
عثمان بن أيب شيبة عن وكيع عن األوزاعي عن حسان عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا قال أتانا رسول اهللا 

ال آخر فرأى رجال شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان جيد هذا ما يسكن به شعره ورأى رج -صلى اهللا عليه وسلم 
عليه ثياب وسخة فقال أما كان جيد هذا ما يغسل به ثوبه حدثنا عبدالباقي قال حدثنا حسني بن إسحق قال حدثنا 
حممد بن عقبة السدوسي قال حدثنا أبو أمية بن يعلى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت مخس مل 

حضر املرآة واملكحلة واملشط واملدرى والسواك وقد روي يدعهن يف سفر وال  -يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه وقت يف ذلك أربعني يوما حدثنا عبدالباقي قال حدثنا احلسني بن املثىن عن معاذ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم 
قال حدثنا صدقة الدقيقي قال حدثنا أبو عمران اجلوين عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  يف حلق العانة وقص الشارب ونتف اإلبط وروي عن النيب ص



أنه كان يتنور حدثنا عبدالباقي قال حدثنا إدريس احلداد قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا كامل بن العالء  -
   -قال حدثنا حبيب بن أيب ثابت عن أم سلمة قالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بيده حدثنا إذا أطلى وىل مغابنه

عبدالباقي حدثنا مطري حدثنا إبراهيم بن املنذر حدثنا معن بن عيسى عمن حدثه عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن ابن 
   -عباس قال أطلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فطاله رجل فستر عورته بثوب وطلى الرجل سائر جسده فلما فرغ قال له النيب ص

   -صلى اهللا عليه وسلم  أخرج عين مث طلى النيب -

  عورته بيده وقد روى حبيب بن أيب ثابت عن أنس قال كان النيب ص

ال يتنور فإذا كثر شعره حلقه وهذا حيتمل ان يريد به أن عادته كانت احللق وأن ذلك كان األكثر األعم ليصح  -
لرخصة يف التأخري مقدرة بذلك وأن احلديثان وأما ما ذكر من توقيت األربعني يف احلديث املتقدم فجائز أن تكون ا

تأخريها إىل ما بعد األربعني حمظور يستحق فاعله اللوم ملخالفة السنة ال سيما يف قص الشارب وقص األظفار قال 
أبو بكر ذكر أبو جعفر الطحاوي أن مذهب أيب حنيفة وزفر وأيب يوسف وحممد يف شعر الرأس والشارب أن 

إن كان معه حلق بعض الشعر قال وقال ابن اهليثم عن مالك إحفاء الشارب عندي اإلحفاء أفضل من التقصري عنه و
يف إحفاء الشارب اإلطار وكان يكره أن يؤخذ من  -مثلة قال مالك وتفسري حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رأى أن يوجع أعاله وإمنا كان يوسع يف اإلطار منه فقط وذكر عنه أشهب قال وسألت مالكا عمن أحفى شاربه قال 
يف اإلحفاء كان يقول ليس يبدي حرف الشفتني اإلطار مث قال حيلق  -ضربا ليس حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

شاربه هذه بدع تظهر يف الناس كان عمر إذا حزبه أمر نفخ فجعل يفتل شاربه وسئل األوزاعي عن الرجل حيلق 
ر وهو يف العرف وكان عبدة ابن أيب لبابة يذكر فيه فضال عظيما رأسه فقال أما يف احلضر ال يعرف إال يف يوم النح

وقال الليث ال أحب أن حيلق أحد شاربه حىت يبدوا اجللد وأكرهه ولكن يقص الذي على طرف الشارب وأكره أن 
 يكون طويل الشارب وقال إسحق أبو إسرائيل سألت عبداجمليد بن عبدالعزيز بن أيب داود عن حلق الرأس فقال أما

مبكة فال بأس به ألنه بلد احللق وأما يف غريه من البلدان فال قال أبو جعفر ومل جند يف ذلك عن الشافعي شيئا 
منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم املزين والربيع كانا حيفيان شوارهبما فدل على أهنما أخذا ذلك عن الشافعي وقد 

   -روت عائشة وأبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الفطرة عشرة منها قص الشارب وروى املغرية بن شعبة أن النيب ص

أخذ من شواربه على سواك وهذا جائز مباح وإن كان غريه أفضل وجائز أن يكون فعله لعدم آلة اإلحفاء يف  -
   -الوقت وروى عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  جيز شاربه وهذا حيتمل



   -وروى عبداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  اإلحفاء

  قال أحفوا الشارب واعفوا اللحى وروى العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب

قال جزوا الشارب وارخوا اللحى وهذا حيتمل اإلحفاء أيضا وروى عمر  -هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال أحفوا الشارب واعفوا اللحى وهذا يدل  -ن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بن سلمة عن أبيه ع

على أن مراده باخلرب األول اإلحفاء واإلحفاء يقتضي ظهور اجللد بإزالة الشعر كما يقال رجل حاف إذا مل يكن يف 
قال وروي عن أيب سعيد رجله شيء ويقال حفيت رجله وحفيت الداية إذا أصاب أسفل رجلها وهن من احلفا 

اخلدري وأيب أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبداهللا بن عمر وجابر بن عبداهللا وأيب هريرة أهنم كانوا حيفون 
شوارهبم وقال إبراهيم ابن حممد بن خطاب رأيت ابن عمر حيلق شاربه كأنه ينتفه وقال بعضهم حىت يرى بياض 

مسنونا يف الشارب عند اجلميع كان احللق أفضل قال النيب صلى اهللا عليه  اجللد قال أبو بكر وملا كان التقصري
رحم اهللا احمللقني ثالثا ودعا للمقصرين مرة فجعل حلق الرأس أفضل من التقصري وما احتج به مالك أن  -وسلم 

من الناس يفعله عمر كان يفتل شاربه إذا غضب فجائز أن يكون كان يتركه حىت ميكن فتله مث حيلقه كما ترى كثريا 
وقوله تعاىل إين جاعلك للناس إماما فإن اإلمام من يؤمت به يف أمور الدين من طريق النبوة وكذلك سائر األنبياء أئمة 

عليهم السالم ملا ألزم اهللا تعاىل الناس من اتباعهم واالئتمام هبم يف أمور دينهم فاخللفاء أئمة ألهنم رتبوأ يف احملل 
باعهم وقبول قوهلم وأحكامهم والقضاة والفقهاء أئمة أيضا وهلذا املعىن الذي يصلي بالناس الذي يلزم الناس ات

إمنا جعل اإلمام  -يسمى إماما ألن من دخل يف صالته لزمه اإلتباع له واإلئتمام به وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على إمامكم فثبت بذلك أن اسم اإلمامة  إماما ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وقال ال ختتلفوا

مستحق ملن يلزم اتباعه واإلقتداء به يف أمور الدين أو يف شيء منها وقد يسمى بذلك من يؤمت به يف الباطل إال أن 
اإلطالق ال يتناوله قال اهللا تعاىل وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار فسموا أئمة ألهنم أنزلوهم مبنزلة من يقتدى هبم يف 

مور الدين وإن مل يكونوا أئمة جيب اإلقتداء هبم كما قال اهللا تعاىل فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون وقال وانظر أ
   -إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكفا يعين يف زعمك واعتقادك وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ئتمامأخوف ما أخاف على أميت أئمة مضلون واإلطالق إمنا يتناول من جيب اإل

  به يف دين اهللا تعاىل ويف احلق 

واهلدى أال ترى أن قوله تعاىل إين جاعلك للناس إماما قد أفاد ذلك من غري تقييد وأنا ملا ذكر أئمة الضالل قيده 
بقوله يدعون إىل النار وإذا ثبت أن اسم اإلمامة يتناول ما ذكرناه فاألنبياء عليهم السالم يف أعلى رتبة اإلمامة مث 

لفاء الراشدون بعد ذلك مث العلماء والقضاة العدول ومن ألزم اهللا تعاىل اإلقتداء هبم مث اإلمامة يف الصالة وحنوها اخل
فأخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية عن إبراهيم عليه السالم أنه جاعله للناس إماما وأن إبراهيم سأله أن جيعل من وله أئمة 

فكان مبنزلة واجعل من ذرييت أئمة وحيتمل أن يريد بقوله ومن ذرييت بقوله ومن ذرييت ألنه عطف على األول 
مسئلته تعريفه هل يكون من ذرييت أئمة فقال تعاىل يف جوابه ال ينال عهدي الظاملني فحوى ذلك معنيني أنه سيجعل 

يته إذا كان قوله من ذريته أئمة إما على وجه تعريفه ما سأله أن يعرفه إياه وإما على وجه إجابته إىل ما سأل لذر
ومن ذرييت مسألته أن جيعل من ذريته أئمة وجائز أن يكون أراد األمرين مجيعا وهو مسئلته أن جيعل من ذريته أئمة 



وأن يعرفه ذلك وأنه إجابة إىل مسئلته ألنه لو مل يكن منه إجابة إىل مسئلته لقال ليس يف ذريتك أئمة أو قال ال ينال 
ال ال ينال عهدي الظاملني دل على أن اإلجابة قد وقعت له يف أن ذريته أئمة مث قال ال عهدي من ذريتك أحد فلما ق

ينال عهدي الظاملني فأخرب أن االملني من ذريته ال يكونون أئمة وال جيعلهم موضع اإلقتداء هبم وقد روي عن السدي 
الظامل ال يكون إماما وعن ابن عباس أنه قال يف قوله تعاىل ال ينال عهدي الظاملني أنه النبوة وعن جماهد أنه أراد أن 

ال يلزم الوفاء بعهد الظامل فإذا عقد عليك يف ظلم فانقضه وقال احلسن ليس هلم عند اهللا عهد يعطيهم عليه خريا يف 
اآلخرة قال أبو بكر مجيع ما روي من هذه املعاين حيتمله اللفظ وجائز أن يكون مجيعه مراد اهللا تعاىل وهو حممول 

ى ذلك عندنا فال جيوز أن يكون الظامل نبيا وال خليفة لنيب وال قاضيا وال من يلزم الناس قبول قوله يف أمور الدين عل
خربا فقد أفادت اآلية أن شرط مجيع من كان يف حمل  -من مفت أو شاهد أو خمرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ل أيضا على أئمة الصالة ينبغي أن يكونوا صاحلني غري فساق وال اإلئتمام به يف أمر الدين العدالة والصالح وهذا يد
ظاملني لداللة اآلية على شرط العدالة ملن نصب منصب اإلئتمام به يف أمورالدين ألن عهد اهللا هو أوامره فلم جيعل 

قتداء هبم فيه أال قبوله عن الظاملني منهم وهو ما أودعهم من أمور دينه وأجاز قوهلم فيه وأمر الناس بقوله منهم واإل
  ترى إىل قوله تعاىل أمل أعهد إليكم يا بين آدم أن ال تعبدوا 

الشيطان إنه لكم عدو مبني يعين أقدم إليكم األمر به وقال تعاىل الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا ومنه عهد اخللفاء إىل 
وا به فيهم وذلك ألن عهد اهللا إذا كان إمنا أمرائهم وقضاهتم إمنا هو ما يتقدم به إليهم ليحملوا الناس عليه وحيكم

هو أوامره مل خيل قوله ال ينال عهدي الظاملني من أن يريد أن الظاملني غري مأمورين أو أن الظاملني ال جيوز أن يكونوا 
ن مبحل من يقبل منهم أوامر اهللا تعاىل وأحكامه وال يؤمنون عليها فلما بطل الوجه األول التفاق املسلمني على أ

أوامر اهللا تعاىل الزمة للظاملني كلزومها لغريهم وأهنم إمنا استحقوا مسة الظلم لتركهم أوامر اهللا ثبت الوجه اآلخر 
وهو أهنم غري مؤمتنني على أوامر اهللا تعاىل وغري مقتدى هبم فيها فال يكونون أئمة يف الدين فثبت بداللة هذه اآلية 

فة وأن من نصب نفسه يف هذا املنصب وهو فاسق مل يلزم الناس اتباعه وال بطالن إمامة الفاسق وأنه ال يكون خلي
ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ودل أيضا على أن الفاسق ال  -طاعته وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يب صلى اهللا يكون حاكما وأن أحكامه ال تنفذ إذا ويل احلكم وكذلك ال تقبل شهادته وال خربه إذا أخرب عن الن
وال فتياه إذا كان مفتيا وأنه ال يقدم للصالة وإن كان لو قدم واقتدى به مقتد كانت صالته ماضية  -عليه وسلم 

فقد حوى قوله ال ينال عهدي الظاملني هذه املعاين كلها ومن الناس من يظن أن مذهب أيب حنيفة جتويز إمامة الفاسق 
فال جييز حكمه وذكر ذلك عن بعض املتكلمني وهو املسمى زرقان وقد كذب وخالفته وأنه يفرق بينه وبني احلاكم 

يف ذلك وقال بالباطل وليس هو أيضا ممن تقبل حكايته وال فرق عند أيب حنيفة بني القاضي وبني اخلليفة يف أن شرط 
ربه لو روى خربا كل واحد منهما العدالة وأن الفاسق ال يكون خليفة وال يكون حاكما كما ال تقبل شهادته وال خ

وكيف يكون خليفة وروايته غري مقبولة وأحكامه غري نافذة وكيف جيوز أن يدعي  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ذلك على أيب حنيفة وقد أكرهه ابن هبرية يف أيام بين أمية على القضاء وضربه فامتنع من ذلك وحبس فلج ابن 

عليه قال له الفقهاء فتول شيئا من أعماله أي شيء كان حىت يزول هبرية وجعل يضربه كل يوم أسواطا فلما خيف 
عنك هذا الضرب فتوىل له عد أمحال التنب الذي يدخل فخاله مث دعاه املنصور إىل مثل ذلك فأىب فحبسه حىت عد 

له اللنب الذي كان يضرب لسور مدينة بغداد وكان مذهبه مشهورا يف قتال الظلمة وأئمة اجلور ولذلك قال 
  ألوزاعي احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حىت جاءنا بالسيف يعين قتال الظلمة فلم حنتمله وكان من ا



قوله وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض بالقول فإن مل يؤمتر له فبالسيف على ما روي عن النيب صلى 
رواه األخبار ونساكهم عن األمر باملعروف وسأله إبراهيم الصائغ وكان من فقهاء أهل خراسان و -اهللا عليه وسلم 

قال  -والنهي عن املنكر فقال هو فرض وحدثه حبديث عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أفضل الشهداة محزة بن عبداملطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره باملعروف وهناه عن املنكر فقتل فرجع إبراهيم إىل 

يب مسلم صاحب الدولة فأمره وهناه وأنكر عليه ظلمه وسفكه الدماء بغري حق فاحتمله مرارا مث قتله مرو وقام إىل أ
وقضيته يف أمر زيد بن علي مشهورة ويف محله املال إليه وفتياه الناس سرا يف وجوب نصرته والقتال معه وكذلك 

حني قال له مل أشرت على أخي باخلروج  أمره مع حممد وإبراهيم ابين عبداهللا بن حسن وقال أليب إسحق الفزاري
مع إبراهيم حىت قتل قال خمرج أخيك أحب إيل من خمرجك وكان أبو إسحق قد خرج إىل البصرة وهذا إمنا أنكره 

عليه أغمار أصحاب احلديث الذين هبم فقد األمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت تغلب الظاملون على أمور 
يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر كيف يرى إمامة الفاسق فإمنا جاء غلط من غلط  اإلسالم فمن كان هذا مذهبه

يف ذلك إن مل يكن تعمد الكذب من جهة قوله وقول سائر من يعرف قوله من العراقيني أن القاضي إذا كان عدال 
لفهم جائزة مع كوهنم يف نفسه فويل القضاء من قبل إمام جائر أن أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة وأن الصالة خ

فساقا وظلمة وهذا مذهب صحيح وال داللة فيه على أن من مذهبه جتويز إمامة الفاسق وذلك ألن القاضي إذا كان 
عدال فإمنا يكون قاضيا بأن ميكنه تنفيذ األحكام وكانت له يد وقدرة على من امتنع من قبول أحكامه حىت جيربه 

ن الذي واله إمنا هو مبنزلة سائر أعوانه وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عليها وال اعتبار يف ذلك مبن واله أل
عدوال أال ترى أن أهل بلد ال سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حىت يكونوا 

م وال سلطان وعلى أعوانا له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه نافذا وإن مل يكن له والية من جهة إما
هذا توىل شريح وقضاة التابعني القضاء من قبل بين امية وقد كان شريح قاضيا بالكوفة إىل ايام احلجاج ومل يكن يف 

العرب وال آل مروان أظلم وال أكفر وال أفجر من عبدامللك ومل يكن يف عماله أكفر وال أظلم وال أفجر من 
  ة الناس يف األمر باملعروف احلجاج وكان عبدامللك أول من قطع ألسن

والنهي عن املنكر صعد املنرب فقال إين واهللا ما أنا باخلليفة املستضعف يعين عثمان وال باخلليفة املصانع يعين معاوية 
وإنكم تأمروننا بأشياء تنسوهنا يف أنفسكم واهللا ال يأمرين أحد بعد مقامي هذا بتقوى اهللا إال ضربت عنقه وكانوا 

زاق من بيوت أمواهلم وقد كان املختار الكذاب يبعث إىل ابن عباس وحممد ابن احلنفية وابن عمر يأخذون األر
بأموال فيقبلوهنا وذكر حممد بن عجالن عن القعقاع قال كتب عبدالعزيز بن مروان إىل ابن عمر ارفع إيل حوائجك 

من اليد السفلى وأحسب أن اليد العليا يد  قال إن اليد العليا خري -فكتب إليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
املعطي وأن اليد السفلى يد اآلخذ وإين لست سائلك شيئا وال راد عليك رزقا رزقنيه اهللا منك والسالم وقد كان 

احلسن وسعيد بن جبري والشعيب وسائر التابعني يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤالء الظلمة ال على أهنم كانوا يتولوهنم 
إمامتهم وإمنا كانوا يأخذوهنا على أهنا حقوق هلم يف أيدي قوم فجرة وكيف يكون ذلك على وجه  وال يرون

مواالهتم وقد ضربوا وجه احلجاج بالسيف وخرج عليه من القراء أربعة آالف رجل هم خيار التابعني وفقهاؤهم 
اجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة فقاتلوه مع عبدالرمحن بن حممد بن األشعث باألهواز مث بالبصرة مث بدير اجلم

وهم خالعون لعبدامللك بن مروان العنون هلم متربئون منهم وكذلك كان سبيل من قبلهم مع معاوية حني تغلب 
على األمر بعد قتل علي عليه السالم وقد كان احلسن واحلسني يأخذان العطاء وكذلك من كان يف ذلك العصر من 

متربئون منه على السبيل اليت كان عليها علي عليه السالم إىل أن توفاه اهللا تعاىل إىل  الصحابة وهم غري متولني له بل



جنته ورضوانه فليس إذا يف والية القضاء من قبلهم وال أخذ العطاء منهم داللة على توليتهم واعتقاد إمامتهم ورمبا 
مة أيب بكر رضي اهللا عنه وعمر رضي اهللا عنه احتج بعض أغبياء الرفضة بقوله تعاىل ال ينال عهدي الظاملني يف رد إما

ألهنما كانا ظاملني حني كانا مشركني يف اجلاهلية وهذا جهل مفرط ألن هذه السمة إمنا تلحق من كان مقيما على 
الظلم فأما التائب منه فهذه السمة زائلة عنه فال جائز أن يتعلق به حكم ألن احلكم إذا كان معلقا بصفة فزالت 

احلكم وصفة الظلم صفة ذم فإمنا يلحقه ما دام مقيما عليه فإذا زال عنه زالت الصفة عنه كذلك يزول  الصفة زال
عنه احلكم الذي علق به من نفي نيل العهد يف قوله تعاىل ال ينال عهدي الظاملني أال ترى أن قوله تعاىل وال تركنوا 

  لى الظلم إىل الذين ظلموا إمنا هو هني عن الركون إليهم ما أقاموا ع

وكذلك قوله تعاىل ما على احملسنني من سبيل إمنا هو ما أقاموا على اإلحسان فقوله ال ينال عهدي الظاملني مل ينف به 
العهد عمن تاب عن ظلمه ألنه يف هذه احلالة ال يسمى ظاملا كما ال يسمى من تاب من الكفر كافرا ومن تاب من 

فاسقا وكان ظاملا واهللا تعاىل مل يقل ال ينال عهدي من كان ظاملا وإمنا نفى  الفسق فاسقا وإمنا يقال كان كافرا وكان
ذلك عمن كان موسوما بسمة الظامل واالسم الزم له باق عليه وقوله تعاىل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا البيت 

ه إذ كانا يدخالن لتعريف املعهود إما فإنه يريد بيت اهللا احلرام واكتفى بذكر البيت مطلقا لدخول األلف والالم علي
أو اجلنس وقد علم املخاطبون أنه مل يرد اجلنس فانصرف إىل املعهود عندهم وهو الكعبة وقوله مثابة للناس روي عن 
احلسن أن معناه أهنم يثوبون إليه يف كل عام وعن ابن عباس وجماهد أنه ال ينصرف عنه أحد وهو يرى أنه قد قضى 

ون إليه وقيل فيه أهنم حيجون إليه فيثابون عليه قال أبو بكر قال أهل اللغة أصله من ثاب يثوب وطرا منه فهم يعود
مثابة وثوابا إذا رجع قال بعضهم إمنا أدخل اهلاء عليه للمبالغة ملا كثر من يثوب إليه كما يقال نسابة وعالمة وسيارة 

تمال ملا تأوله السلف من رجوع الناس إليه يف كل عام وقال الفراء هو كما قيل املقامة واملقام وإذا كان اللفظ حم
ومن قول من قال أنه ال ينصرف عنه أحد إال وهو حيب العود إليه ومن أهنم حيجون إليه فيثابون فجائز أن يكون 

املراد ذلك كله ويشهد لقول من قال أهنم حيبون العود إليه بعد االنصراف قوله تعاىل فاجعل أفئدة من الناس هتوي 
إليهم وقد نص هذا اللفظ على فعل الطواف إذ كان البيت مقصودا ومثابة للطواف وال داللة فيه على وجوبه وإمنا 

يدل على أنه يستحق الثواب بفعله ورمبا احتج موجبو العمرة هبذه االية فقالوا إذا كان اهللا تعاىل قد جعله مثابة 
ليه للعمرة بعد احلج وليس هذا بشيء ألنه ليس يف اللفظ للناس يعودون إليه مرة بعد أخرى فقد اقتضى العود إ

دليل اإلجياب وإمنا فيه أنه جعل هلم العود إليه ووعدهم الثواب عليه وهذا مبا يقتضي الندب ال اإلجياب أال ترى أن 
حلج القائل لك أن تعتمر ولك أن تصلي ال داللة فيه على الوجوب وعلى أنه مل خيصص العود إليه بالعمرة دون ا

ومع ذلك فإن احلج فيه طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر وحيصل بذلك كله العود إليه مرة بعد أخرى 
فإذا فعل ذلك فقد قضى عهدة اللفظ فال داللة فيه إذا على وجوب العمرة وأما قوله تعاىل وأمنا فإنه وصف البيت 

  باألمن واملراد 

بالغ الكعبة واملراد احلرم ال الكعبة نفسها ألنه ال يذبح يف الكعبة وال يف املسجد مجيع احلرم كما قال اهللا تعاىل هديا 
وكقوله واملسجد احلرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد قال ابن عباس وذلك أن احلرم كله مسجد 

واهللا أعلم منعهم من احلج وكقوله تعاىل إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا واملراد 
حني بعث بالرباءة مع علي رضي اهللا عنه وأن ال حيج بعد العام  -وحضورهم مواضع النسك أال ترى إىل قوله ص 

مشرك منبئا عن مراد اآلية وقوله تعاىل يف آية أخرى أو مل يروا أنا جعلنا حرما آمنا وقال حاكيا عن إبراهيم عليه 



منا يدل ذلك على أن وصفه البيت باألمن اقتضى مجيع احلرم وألن حرمة احلرم ملا السالم رب اجعل هذا بلدا آ
كانت متعلقة بالبيت جاز أن يعرب عنه باسم البيت لوقوع األمن به وحظر القتال والقتل فيه وكذلك حرمة األشهر 

لبيت مثابة للناس وأمنا إمنا احلرم متعلقة بالبيت فكان أمنهم فيها ألجل احلج وهو معقود بالبيت وقوله وإذ جعلنا ا
هو حكم منه بذلك ال خرب وكذلك قوله تعاىل رب اجعل هذا بلدا آمنا ومن دخله كان آمنا كل هذا من طريق 

احلكم ال على وجه األخبار بأن من دخله مل يلحقه سوء ألنه لو كان خربا لوجد خمربه على ما أخرب به ألن أخبار اهللا 
ما أخرب به وقد قال يف موضع آخر وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه  تعاىل ال بد من وجودها على

فإن قاتلوكم فاقتلوهم فأخرب بوقوع القتل فيه فدل أن األمر املذكور إمنا هو من قبل حكم اهللا تعاىل باألمن فيه وأن 
عليه السالم إىل يومنا هذا وقد كانت ال يقتل العائذ به والالجئ إليه وكذلك كان حكم احلرم منذ عهد إبراهيم 

العرب يف اجلاهلية تعتقد ذلك احلرم وتستعظم القتل فيه على ما كان بقي يف أيديهم من شريعة إبراهيم عليه السالم 
حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا األوزاعي 

   -ىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال ملا فتح اهللا على رسوله ص قال حدثنا حي

  مكة قام رسول اهللا ص

فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إن اهللا حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني وإمنا أحلت يل ساعة من  -
طتها إال ملنشدها فقال العباس يا رسول هنار مث هي حرام إىل يوم القيامة ال يعضد شجرها وال ينفذ صيدها وال حتل لق

   -اهللا إال األذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال ص 

  إال األذخر حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أيب

شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن جماهد وطاوس عن ابن عباس يف هذه القصة وال خيتلى خالها وقال إن اهللا 
مكة يوم خلق السموات واألرض مل حتل ألحد قبلي ومل حتل يل إال ساعة من هنار وروى ابن أيب ذئب عن سعيد  حرم

   -املقربي عن أيب شريح الكعيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إن اهللا تعاىل حرم مكة ومل حيرمها الناس فال يسفكن فيها دم وإن اهللا

أن اهللا حرمها يوم خلق السموات  -حيلها للناس وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  أحلها يل ساعة من هنار ومل
واألرض وحظر فيها سفك الدماء وإن حرمتها باقية إىل يوم القيامة وأخرب أن من حترميها حترمي صيدها وقطع الشجر 

ق قبل ذلك حظر اجلميع ومعلوم واخلال فإن قال قائل ما وجه استثنائه األذخر من احلظر عند مسئلة العباس وقد أطل
   -أن النسخ قبل التمكني من الفعل ال جيوز قيل له جيوز أن يكون اهللا تعاىل خري نبيه ص 

  يف إباحة األذخر وحظره عند سؤال من يسئله إباحته كما قال تعاىل فإذا

 تعاىل من حرمتها بالنص استأذنوك لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منهم فخريه يف اإلذن عند املسئلة ومع ما حرم اهللا
والتوقيف فإن من آياهتا ودالالهتا على توحيدها اهللا تعاىل واختصاصه هلا ما يوجب تعظيمها ما يشاهد فيها من أمن 
الصيد فيها وذلك أن سائر بقاع احلرم مشبهة لبقاع األرض وجيتمع فيها الظيب والكلب فال يهيج الكلب الصيد 



ن احلرم عدا الكلب عليه وعاد هو إىل النفور واهلرب وذلك داللة على توحيد اهللا وال ينفر منه حىت إذا خرجا م
سبحانه وتعاىل وعلى تفضيل إمساعيل عليه السالم وتعظيم شأنه وقد روي عن مجاعة من الصحابة حظر صيد احلرم 

لى لزوم ركعيت وشجره ووجوب اجلزاء على قتله أو قطعه قوله تعاىل و اختذوا من مقام إبراهيم مصلى يدل ع
الطواف وذلك ألن قوله تعاىل مثابة للناس ملا اقتضى فعل الطواف مث عطف عليه قوله واختذوا من مقام إبراهيم 

مصلى وهو أمر ظاهره اإلجياب دل ذلك على أن الطواف موجب للصالة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
دثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا بن ما يدل على أنه أراد به صالة الطواف وهو ما ح -

حممد النفيلي قال حدثنا حامت بن إمساعيل قال حدثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر وذكر حجة النيب صلى اهللا 
   -إىل قوله استلم النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عليه وسلم 

  ام إبراهيم فقرأ واختذواالركن فرمل ثالثا ومشى أربعا مث تقدم إىل مق

   -من مقام إبراهيم مصلى فجعل املقام بينه وبني البيت وصلى ركعتني فلما تال ص 

  عند إرادته الصالة خلف املقام واختذوا

  من مقام إبراهيم مصلى دل ذلك على أن 

قد  - عليه وسلم املراد باآلية فعل الصالة بعد الطواف وظاهره أمر فهو علىالوجوب وقد روي أن النيب صلى اهللا
صالمها عند البيت وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا بن عمر القواريري قال 

حدثين حيىي بن سعيد قال حدثنا السائب عن حممد املخزومي قال حدثين حممد بن عبداهللا بن السائب عن أبيه أنه 
ثالثة مما يلي الركن الذي يلي احلجر مما يلي الباب فيقول ابن عباس أثبت كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة ال

كان يصلي ههنا فيقوم فيصلي فدلت هذه اآلية على وجوب صالة الطواف ودل  -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جب وروى هلا تارة عند املقام وتارة عند غريه على أن فعلها عنده ليس بوا -فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عبدالرمحن القاري عن عمر أنه طاف بعد صالة الصبح مث ركب وأناخ بذي طوى فصلى ركعيت طوافه وعن ابن 
عباس أنه صالها يف احلطيم وعن احلسن وعطاء أنه إن مل يصل خلف املقام أجزأ وقد اختلف السلف يف املراد بقوله 

يم وقال عطاء مقام إبراهيم عرفة واملزدلفة واجلمار وقال تعاىل مقام إبراهيم فقال ابن عباس احلج كله مقام إبراه
جماهد احلرم كله مقام إبراهيم وقال السدى مقام إبراهيم هو احلجر الذي كانت زوجة إمساعيل وضعته حتت قدم 

إبراهيم حني غسلت رأسه فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه مث رفعته من حتته وقد غابت رجله يف 
فوضعته حتت الشق اآلخر فغسلته فغابت رجله أيضا فيه فجعلها اهللا من شعائره فقال واختذوا من مقام  احلجر

إبراهيم مصلى وروي حنوه عن احلسن وقتادة والربيع بن أنس واألظهر أن يكون هو املراد ألن احلرم ال يسمى على 
ا مما ذكرنا ويدل على أنه هو املراد ما روى محيد اإلطالق مقام إبراهيم وكذلك سائر املواضع اليت تأوله غريهم عليه

عن أنس قال قال عمر قلت يا رسول اهللا لو اختذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل اهللا تعاىل واختذوا من مقام 
إبراهيم مصلى مث صلى فدل على أن مراد اهللا تعاىل بذكر املقام هو احلجر ويدل عليه أمره تعاىل إيانا بفعل الصالة 

س للصالة تعلق باحلرم وال سائر املواضع الذي تأويله عليها من ذكرنا قوله وهذا املقام داللة على توحيد اهللا ولي
ونبوة إبراهيم ألنه جعل للحجر رطوبة الطني حىت دخلت قدمه فيه وذلك ال يقدر عليه إال اهللا وهو مع ذلك 



عىن املراد بقوله مصلى فقال فيه جماهد مدعى وجعله معجزة إلبراهيم عليه السالم فدل على نبوته وقد اختلف يف امل
  من الصالة إذ هي الدعاء لقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وقال احلسن أراد به قبله وقال قتادة 

والسدي أمروا أن يصلوا عنده وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ ألن لفظ الصالة إذا أطلق تعقل منه الصالة 
بركوع وسجود أال ترى أن مصلى املصر هو املوضع الذي يصلى فيه صالة العيد وقال النيب صلى اهللا عليه  املفعولة
   -وسلم 

  ألسامة بن زيد املصلى أمامك يعين به موضع الصالة املفعولة وقد دل عليه

ىل معىن الصالة ألنه إمنا بعد تالوته اآلية وأما قول من قال قبلة فذلك يرجع إ -أيضا فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جيعله املصلى بينه وبني البيت فيكون قبلة له وعلى أن الصالة فيها الدعاء فحمله على الصالة أوىل ألهنا تنتظم سائر 

املعاين اليت تأولوا عليها اآلية قوله تعاىل وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع 
تادة وعبيد بن عمري وجماهد وسعيد بن جبري طهرا من الشرك وعبادة األوثان اليت كانت عليها السجود قال ق

أنه ملا كان فتح مكة  -املشركون قبل أن يصري يف يد إبراهيم عليه السالم وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فيها بعود يف يده ويقول جاء احلق  دخل املسجد فوجدهم قد نصبوا على البيت األوثان فأمر بكسرها وجعل يطعن

وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقيل فيه طهراه من فرث ودم كان املشركون يطرحونه عنده وقال السدي 
طهرا بييت ابنياه على الطهارة كما قال اهللا تعاىل أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري اآلية قال أبو 

ه اللفظ غري منافيه فيكون معناه ابنياه على تقوى اهللا وطهراه مع ذلك من الفرث والدم بكر ومجيع ما ذكر حيتمل
ومن األوثان أن جتعل فيه أو تقربه وأما للطائفني فقد اختلف يف مراد اآلية منه فروى جويرب عن الضحاك قال 

طاء قال العاكفون من انتابه للطائفني من جاء من احلجاج والعاكفني أهل مكة وهم القائمون وروى عبدامللك عن ع
من أهل األمصار واجملاورين وروى أبو بكر اهلذيل قال إذا كان طائفا فهو من الطائفني وإذا كان جالسا فهو من 

العاكفني وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود وروى ابن فضيل عن ابن عطاء عن سعيد عن ابن عباس يف قوله 
والركع السجود قال الطواف قبل الصالة قال أبو بكر قول الضحاك من جاء من طهرا بييت للطائفني والعاكفني 

احلجاج فهو من الطائفني راجع أيضا إىل معىن الطواف بالبيت ألن من يقصد البيت فإمنا يقصده للطواف به إال أنه 
ء فإن قيل فإمنا تأوله قد خص به الغرباء وليس يف اآلية داللة التخصيص ألن أهل مكة والغرباء يف فعل الطواف سوا

  الضحاك على الطائف الذي هو طارئ كقوله تعاىل فطاف عليها 

طائف من ربك وقوله إذا مسهم طائف من الشيطان قيل له أنه وإن أراد ذلك فالطواف مراد ال حمالة ألن الطارئ 
ذا محله على فعل إمنا يقصده للطواف فجعله هو خاصا يف بعضهم دون بعض وهذا ال داللة له فيه فالواحب إ

الطواف فيكون قوله والعاكفني من يعتكف فيه وهذا حيتمل وجهني أحدمها اإلعتكاف املذكور يف قوله وأنتم 
عاكفون يف املساجد فخص البيت يف هذا املوضع اآلخر املقيمون مبكة الالئذون به إذا كان اإلعتكاف هو اللبث 

كله يرجع إىل معىن اللبث واإلقامة يف املوضع قال أبو بكر هو  وقيل يف العاكفني اجملاورون وقيل أهل مكة وذلك
على قول من تأول قوله الطائفني على الغرباء يدل على أن الطواف للغرباء أفضل من الصالة وذلك ألن وقوله 

عاكفني ذلك قد أفاد ال حمالة الطواف للغرباء إذا كانوا إمنا يقصدونه للطواف وأفاد جواز اإلعتكاف فيه بقوله وال
وأفاد فعل الصالة فيه أيضا وحبضرته فخص الغرباء بالطواف فدل على أن فعل الطواف للغرباء أفضل من فعل 



الصالة واإلعتكاف الذي هو اللبث من غري طواف وقد روي عن ابن عباس وجماهد وعطاء أن الطواف ألهل 
الطواف يف البيت وهو قربة إىل اهللا تعاىل  األمصار أفضل والصالة ألهل مكة أفضل فتضمنت اآلية معاين منها فعل

يستحق فاعله الثواب وأنه للغرباء أفضل من الصالة وفعل اإلعتكاف يف البيت وحبضرته بقوله والعاكفني وقد دل 
أيضا على جواز الصالة يف البيت فرضا كانت أو نفال إذ مل تفرق اآلية بني شيء منها وهو خالف قول مالك يف 

أنه صلى يف البيت يوم  -فعل الصالة املفروضة يف البيت وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  امتناعه من جواز
فتح مكة فتلك الصالة ال حمالة كانت تطوعا ألنه صالها حني دخل ضحى ومل يكن وقت صالة وقد دل أيضا على 

لك من اجملاز على أن عطاء وغريه قد جواز اجلوار مبكة ألن قوله والعاكفني حيتمله إذا كان إمسا للبث وقد يكون ذ
تأوله على اجملاورين ودل أيضا على أن الطواف قبل الصالة ملا تأوله عليه ابن عباس على ما قدمناه فإن قيل ليس يف 
تقدمي الطواف على الصالة يف اللفظ داللة على الترتيب ألن الواو ال توجبه قيل له قد اقتضى اللفظ فعل الطواف 

ا وإذا ثبت طواف مع صالة فالطواف ال حمالة مقدم عليها من وجهني أحدمها فعل النيب صلى اهللا عليه والصالة مجيع
والثاين اتفاق أهل العلم على تقدميه عليها فإن اعترض معترض على ما ذكرنا من داللة اآلية على جواز  -وسلم 

  فعل الصالة يف البيت وزعم أنه ال داللة 

ل والركع السجود يف البيت وكما مل يدل على جواز فعل الطواف يف جوف البيت وإمنا دل يف اللفظ عليه ألنه مل يق
على فعله خارج البيت كذلك داللته مقصورة على جواز فعل الصالة إىل البيت متوجها إليه قيل له ظاهر قوله تعاىل 

دل على جواز فعل اإلعتكاف طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود قد اقتضى فعل ذلك يف البيت كما 
يف البيت وإمنا خرج منه الطواف يف كونه مفعوال خارج البيت بدليل اإلتفاق وألن الطواف بالبيت إمنا هو بأن 
يطوف حواليه خارجا منه وال يسمى طائفا بالبيت من طاف يف جوفه واهللا سبحانه إمنا أمرنا بالطواف فيه به ال 

بالبيت العتيق ومن صلى داخل البيت يتناوله اإلطالق بفعل الصالة فيه وأيضا لو بالطواف بقوله تعاىل وليطوفوا 
كان املراد التوجه إليه ملا كان لذكر تطهري البيت للركع والسجود وجه إذ كان حاضرو البيت والناؤون عنه سواء 

توجه إليه دون فعل الصالة فيه أال يف األمر بالتوجه إليه ومعلوم أن تطهريه إمنا هو حلاضريه فدل على أنه مل يرد به ال
ترى أنه أمر بتطهري نفس البيت للركع السجود وأنت مىت محلته على الصالة خارجا كان التطهري ملا حول البيت 
وأيضا إذا كان اللفظ حمتمال لألمرين فالواجب محله عليهما فيكونان مجيعا مرادين فيجوز يف البيت وخارجه فإن 

 وليطوفوا بالبيت العتيق كذلك قال فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا قيل كما قال اهللا تعاىل
وجوهكم شطره وذلك يقتضي فعلها خارج البيت فيكون متوجها إىل شطره قيل له لو محلت اللفظ على حقيقته 

ومىت كان فيه فعلى  فعلى قضيتك أنه ال جتوز الصالة يف املسجد احلرام ألنه قال فول وجهك شطر املسجد احلرام
قولك ال يكون متوجها إليه قال فإن أراد باملسجد احلرام البيت نفسه التفاق اجلميع على أن التوجه إىل املسجد 

احلرام ال يوجب جواز الصالة إذا مل يكن متوجها إىل البيت قيل له فمن كان يف جوف البيت هو متوجه شطر البيت 
ان فيه فهو متوجه إىل ناحيته أال ترى أن من كان خارج البيت فتوجه إليه فإمنا ألن شطره ناحية وال حمالة أن من ك

يتوجه إىل ناحية منه دون مجيعه وكذلك من كان يف البيت فهو متوجه شطره ففعله مطابق لظاهر اآليتني مجيعا من 
ملسجد احلرام إذ من كان قوله تعاىل طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود وقوله تعاىل فول وجهك شطر ا

  يف البيت فهو متوجه إىل ناحية من البيت ومن املسجد مجيعا قال أبو بكر والذي تضمنته اآلية من 



الطواف عام يف سائر ما يطاف من الفرض والواجب والندب ألن الطواف عندنا على هذه األحناء الثالثة فالفرض 
العتيق والواجب هو طواف الصدر ووجوبه مأخوذ من السنة بقوله هو طواف الزيارة بقوله تعاىل وليطوفوا بالبيت 

   -ص 

  من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف واملسنون واملندوب إليه وليس

حني قدم مكة حاجا فأما طواف الزيارة فإنه ال  -بواجب طواف القدوم للحج فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ما من النساء حىت يطوفه وأما طواف الصدر فإن تركه يوجب دما إذا رجع احلاج ينوب عنه شيء يبقى احلاج حمر

  إىل أهله ومل يطفه وأما طواف القدوم فإن تركه ال يوجب شيئا واهللا تعاىل أعلم بالصواب 
  باب 

  ذكر صفة الطواف

واف ليس بعده سعي قال أبو بكر رمحه اهللا تعاىل كل طواف بعده سعي ففيه رمل يف الثالثة أشواط األول وكل ط
بني الصفا واملروة فال رمل فيه فاألول مثل طواف القدوم إذا أراد السعي بعده وطواف الزيارة إذا مل يسع بني الصفا 

واملروة حني قدم فإن كان قد سعى حني قدم عقيب طواف القدوم فال رمل فيه وطواف العمرة فيه رمل ألن بعده 
   -نيب صلى اهللا عليه وسلم سعيا بني الصفا واملروة وقد رمل ال

  حني قدم مكة حاجا رواه جابر بن عبداهللا وابن عباس يف رواية عطاء عنه عن

رمل يف الثالثة األشواط من  -وكذلك روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وهلم مثل ذلك وروى أبو الطفيل عن ابن احلجر إىل احلجر وروي حنو ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عمر من ق

رمل من الركن اليماين مث مشى إىل الركن األسود وكذلك رواه أنس بن  -عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والنظر يدل على ما رواه األولون من قبل اتفاق األولني مجيعا على تساوي  -مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ملشي فيهن كذلك جيب أن يستوي الثالث األول يف الرمل فيهن يف مجيع اجلوانب إذ ليس يف األربع األواخر يف ا
األصول اختالف حكم جوانبه يف املشي وال الرمل يف سائر أحكام الطواف وقد اختلف السلف يف بقاء سنة الرمل 

لمشركني إظهارا للتجلد والقوة يف مرائيا به ل -فقال قائلون إمنا كان ذلك سنة حني فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عمرة القضاء ألهنم قالوا قد أوهنتهم محى يثرب فأمرهم بإظهار اجللد لئال يطمع فيهم وقال زيد بن أسلم عن أبيه 

  قال مسعت عمر ابن اخلطاب يقول فيم الرمالن اآلن والكشف عن املناكب وقد أظهر اهللا اإلسالم 

   -يئا كنا نفعله مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونفى الكفر وأهله ومع ذلك ال ندع ش

  وقال أبو الطفيل قلت البن عباس إن قومك يزعمون أن رسول اهللا ص

   -رمل بالبيت وأنه سنة قال صدقوا وكذبوا قد رمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -



  وليس بسنة قال أبو بكر ومذهب أصحابنا أنه سنة ثابتة ال ينبغي تركها وإن

أمر به بديا إلظهار اجللد والقوة مراءاة للمشركني ألنه قد روي أن النيب صلى  -كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رمل يف حجة الوداع ومل يكن هناك مشركون وقد فعله أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر  -اهللا عليه وسلم 

ا يوجب زوال حكمه حيث زال السبب أال ترى أنه وغريهم فثبت بقاء حكمه وليس تعلقه بديا بالسبب املذكور مم
قد روي أن سبب رمي اجلمار أن إبليس لعنه اهللا عرض إلبراهيم عليه السالم مبوضع اجلمار فرماه مث صار الرمي 

سنة باقية مع عدم ذلك السبب وروي أن سبب السعي بني الصفا واملروة أن أم إمساعيل عليه السالم صعدت الصفا 
 نزلت فأسرعت املشي يف بطن الوادي لغيبة الصيب عن عينها مث ملا صعدت من الوادي رأت الصيب تطلب املاء مث

فمشت على هينتها وصعدت املروة تطلب املاء فعلت ذلك سبع مرات فصار السعي بينهما سنة وإسراع املشي يف 
بنا يستلم الركن األسود الوادي سنة مع زوال السبب الذي فعل من أجله فكذلك الرمل يف الطواف وقال أصحا

وروي أيضا عن ابن عباس عنه  -واليماين دون غريمها وقد روي ذلك عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مل يترك  -وقال ابن عمر حني أخرب بقول عائشة إن احلجر بعضه من البيت أين ال أظن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عد البيت وال طاف الناس من وراء احلجر إال لذلك وقال يعلى بن أمية طفت مع استالمهما إال أهنما ليسا على قوا
عمر بن اخلطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي احلجر أخذت أستلمه فقال ما طفت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اىل وإذ قال قلت بلى قال فرأيته يستلمه قلت ال قال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة قوله تع -وسلم 
إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا اآلية حيتمل وجهني أحدمها معىن مأمون فيه كقوله تعاىل يف عيشة راضية يعين 
مرضية والثاين أن يكون املراد أهل البلد كقوله تعاىل واسئل القرية معناه أهلها وهو جماز ألن األمن واخلوف ال 

ختلف يف األمن املسؤل يف هذه اآلية فقال قائلون سأل األمن من القحط يلحقان البلد وإمنا يلحقان من فيه وقد ا
واجلدب ألنه أسكن أهله بواد غري ذي زرع وال ضرع ومل يسئله األمن من اخلسف والقذف ألنه كان آمنا من 

  ذلك قبل وقد قيل أنه سأل األمرين مجيعا قال أبو بكر هو كقوله 

له كان آمنا وقوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واملراد واهللا تعاىل مثابة للناس وأمنا وقوله ومن دخ
أعلم بذلك األمن من القتل وذلك أنه قد سأله مع رزقهم من الثمرات رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من 

األصنام مث قال يف  الثمرات وقال عقيب مسئلة األمن يف قوله تعاىل رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد
سياق القصة ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم إىل قوله وارزقهم من الثمرات فذكر مع 

مسألته األمن وأن يرزقهم من الثمارت فاألوىل محل معىن مسئلة األمن على فائدة جديدة غري ما ذكره يف سياق 
ئل إن حكم اهللا تعاىل بأمنها من القتل قد كان متقدما لعهد إبراهيم عليه القصة ونص عليه من الرزق فإن قال قا
إن اهللا حرم مكة يوم خلق السموات واألرض مل حتل ألحد قبلي وال حتل  -السالم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ألنه قد جيوز نسخ حترمي ألحد بعدي وإمنا أحلت يل ساعة من هنار يعين القتال فيها قيل له هذا ال ينفي صحة مسئلته 
القتل والقتال فيها فسأله إدامة هذا احلكم فيها وتبقيته على ألسنة رسله وأنبيائه بعده ومن الناس من يقول إهنا مل 

أنه قال إن إبراهيم  -تكن حرما وال أمنا قبل مسئلة إبراهيم عليه السالم ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف أن اهللا تعاىل حرم  -وإين حرمت املدينة واألخبار املروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  عليه السالم حرم مكة

مكة يوم خلق السموات واألرض وأهنا مل حتل ألحد قبلي وال حتل ألحد بعدي أقوى وأصح من هذا اخلرب ومع ذلك 
حرمي اهللا تعاىل إياها قبل ذلك فاتبع أمر فال داللة فيه أنه مل تكن حرما قبل ذلك ألن إبراهيم عليه السالم حرمها بت



اهللا تعاىل فيها وال داللة فيه على نفي حترميها قبل عهد إبراهيم من غري الوجه الذي صارت به حراما بعد الدعوة 
والوجه األول مبنع من اصطالم أهلها ومن اخلسف هبم والقذف الذي حلق غريها ومبا جعل يف النفوس من تعظيمها 

والوجه الثاين باحلكم بأمنها على ألسنة رسله فأجابه اهللا تعاىل إىل ذلك قوله تعاىل ومن كفر قد تضمن  واهليبة هلا
استجابته لدعوته وإخباره أنه يفعل ذلك أيضا مبن كفر منهم يف الدنيا وقد كانت دعوة إبراهيم خاصة ملن آمن منهم 

إجابة دعوة إبراهيم وعلى استقبال األخبار مبتعه من كفر  باهللا واليوم اآلخر فدلت الواو اليت يف قوله ومن كفر على
قليال ولوال الواو لكان كالما منقطعا من األول غري دال على استجابة دعوته فيما سأله وقيل يف معىن أمتعه أنه إمنا 

  ميتعه بالرزق الذي يرزقه 

   -األمن إىل خروج حممد ص إىل وقت مماته وقيل أمتعه بالبقاء يف الدنيا وقال احلسن أمتعه بالرزق و

  فيقتله إن أقام على كفره أو جيليه عنها فتضمنت اآلية حظر قتل من جلأ إليه

من وجهني أحدمها قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا مع وقوع اإلستجابة له والثاين قال ومن كفر فأمتعه قليال ألنه قد 
قواعد من البيت وإمسعيل اآلية قواعد البيت أساسه وقد نفى قتله بذكر املتعة إىل وقت الوفاة وإذ يرفع إبراهيم ال

اختلف يف بناء إبراهيم عليه السالم هل بناه على قواعد قدمية أو أنشأها هو ابتداء فروى معمر عن أيوب عن سعيد 
بن جبري عن ابن عباس يف قوله القواعد من البيت قال القواعد اليت كانت قبل ذلك قواعد البيت وروى حنوه عن 

طاء وروى منصور عن جماهد عن عبداهللا بن عمر قال خلق اهللا البيت قبل األرض بألفي عام مث دحيت األرض من ع
قال إن املالئكة كانت حتج البيت قبل آدم مث حجه آدم  -حتته وروي عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

السالم أنشأه بأمر اهللا إياه وقال احلسن أول من عليه السالم وروي عن جماهد وعمرو بن دينار أن إبراهيم عليه 
حج البيت إبراهيم واختلف يف الباين منهما للبيت فقال ابن عباس كان إبراهيم يبين وإمساعيل يناوله احلجارة وهذا 

لعائشة لو  -يدل على جواز إضافة فعل البناء إليهما وإن كان أحدمها معينا فيه ومن أجل ذلك قلنا يف قوله ص 
ت قبلي لغسلتك ودفنتك يعين أعنت يف غسلك وقال السدي وعبيد بن عمري مها بنياه مجيعا وقيل يف رواية قدم

شاذة أن إبراهيم عليه السالم وحده رفعها وكان إمساعيل صغريا يف وقت رفعها وهو غلط ألن اهللا تعاىل قد أضاف 
وناوله اآلخر احلجارة والوجهان األوالن جائزان الفعل إليهما وكذلك أطلق عليهما إذ رفعاه مجيعا أو رفع أحدمها 

والوجه الثالث ال جيوز وملا قال تعاىل طهرا بييت للطائفني وقال يف آية أخرى وليطوفوا بالبيت العتيق اقتضى ذلك 
   -الطواف جبميع البيت وروى هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  اهلية اقتصروا يف بناء الكعبة فادخلي احلجر وصلي عنده ولذلكإن أهل اجل

وأصحابه حول احلجر ليحصل اليقني بالطواف جبميع البيت ولذلك أدخله ابن  -طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ربنا تقبل  الزبري يف البيت ملا بناه حني احترق مث ملا جاء احلجاج أخرجه منه قوله تعاىل ربنا تقبل منا معناه يقوالن

فحذف لداللة الكالم عليه كقوله تعاىل واملالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يعين يقولون أخرجوا أنفسكم 
  والتقبل هو إجياب 



الثواب على العمل وقد تضمن ذلك كون بناء املساجد قربة ألهنما بنياه هللا تعاىل فأخربا باستحقاق الثواب به وهو 
   -كقوله ص 

  ا ولو مثل مفحص قطاة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة قوله تعاىلمن بىن مسجد

وال ... وأرنا مناسكنا يقال إن أصل النسك يف اللغة الغسل يقال منه نسك ثوبه إذا غسله وقد أنشد فيه بيت شعر 
  ... ولو نسكت باملاء ستة أشهر ... ينبت املرعى سباخ عراعر 

   -عابد وقال الرباء بن عازب خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف الشرع اسم للعبادة يقال رجل ناسك أي 

  يوم األضحى فقال إن أول نسكنا يف هذا اليوم الصالة مث الذبح فسمى الصالة

نسكا والذبيحة على وجه القربة تسمى نسكا قال اهللا تعاىل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعين ذبح شاة 
   -ائر أفعاله قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ومناسك احلج ما يقتضيه من الذبح وس

  حني دخل مكة خذوا عين مناسككم واألظهر من معىن قوله وأرنا

مناسكنا سائر أعمال احلج ألن اهللا تعاىل أمرمها ببناء البيت للحج وقد روى ابن أيب ليلى عن ابن أيب مليكة عن 
   -عبداهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  جربيل إبراهيم عليهما السالم فراح به إىل مكة مث مىن وذكر أفعال قال أتى

   -يف حجته قال مث أوحى اهللا إىل نبيه ص  -احلج على حنو ما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أن

   -اتبع ملة إبراهيم حنيفا وكذلك أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ل كونوا على مشاعركم فإنكم علىإىل قوم بعرفات وقوف خلفه وهو واقف هبا فقا

إرث من إرث إبراهيم عليه السالم قوله تعاىل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه يدل على لزوم اتباع 
   -إبراهيم يف شرائعه فيما مل يثبت نسخه وأفاد بذلك أن من رغب عن ملة حممد ص 

  فهو راغب عن ملة إبراهيم إذ كانت ملة النيب ص

  ة مللة إبراهيم وزائدة عليها منتظم -
  باب 

  مرياث اجلد



قال اهللا تعاىل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهلك وإله آبائك 
إبراهيم وإمساعيل وإسحاق إهلا واحدا فسمى اجلد والعم كل واحد منهما أبا وقال تعاىل حاكيا عن يوسف عليه 

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب وقد احتج ابن عباس بذلك يف توريث اجلد دون األخوة وروى  السالم
احلجاج عن عطاء عن ابن عباس قال من شاء العنته عند احلجر األسود أن اجلد أب واهللا ما ذكر اهللا جدا وال جدة 

  إال أهنم اآلباء واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق 

ج ابن عباس يف توريث اجلد دون األخوة وإنزاله منزلة األب يف املرياث عند فقده يقتضي جواز ويعقوب واحتجا
االحتجاج بظاهر قوله تعاىل وورثه أبواه فألمه الثلث يف استحقاقه الثلثني دون األخوة كما يستحق األب دوهنم إذا 

ن ال خيتلف حكمه وحكم األب يف كان باقيا ودل ذلك على أن إطالق اسم األب يتناول اجلد فاقتضى ذلك أ
املرياث إذا مل يكن أب وهو مذهب أيب بكر الصديق يف آخرين من الصحابة قال عثمان قضى أبو بكر أن اجلد أب 
وأطلق اسم األبوة عليه وهو قول أيب حنيفة وقال أبو يوسف وحممد ومالك والشافعي بقول زيد بن ثابت يف اجلد 

املقامسة من الثلث فيعطى الثلث ومل ينقص منه شيئا وقال ابن أيب ليلى بقول علي بن أيب  أنه مبنزلة األخوة مامل تنقصه
طالب عليه السالم يف اجلد أنه مبنزلة أحد األخوة مامل تنقصه املقامسة من السدس فيعطى السدس ومل ينقص منه شيئا 

ختلفني فيه إال أن احلجاج باآلية فيه وقد ذكرنا اختالف الصحابة فيه يف شرح خمتصر الطحاوي واحلجاج للفرق امل
من وجهني أحدمها ظاهر تسمية اهللا تعاىل إياه أبا والثاين احتجاج ابن عباس بذلك وإطالقه أن اجلد أب وكذلك أبو 
بكر الصديق ألهنما من أهل اللسان ال خيفى عليهما حكم األمساء من طريق اللغة وإن كانا أطلقاه من جهة الشرع 

ذ كانت أمساء الشرع طريقها التوقيف ومن يدفع االحتجاج هبذا الظاهر يقول إن اهللا تعاىل قد مسى فحجته ثابتة إ
ردوا على  -العم أبا يف اآلية لذكره إمساعيل فيها وهو عمه وال يقوم مقام األب وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اجلد إمنا مسي أبا على وجه اجملاز جلواز انتفاء اسم أيب يعين العباس وهو عمه قال أبو بكر ويعترض عليه من جهة أن 
األب عنه ألنك لو قلت للجد إنه ليس بأب لكان ذلك نفيا صحيحا وأمساء احلقائق ال تنتفي عن مسمياهتا حبال 

ة ومن جهة أخرى أن اجلد إمنا مسي أبا بتقييد واإلطالق ال يتناوله فال يصح االحتجاج فيه بعموم لفظ األبوين يف اآلي
ومن جهة أخرى أن األب األدىن يف قوله تعاىل وورثه أبواه مراد باآلية فال جائز أن يراد به اجلد ألنه جماز وال يتناول 

اإلطالق للحقيقة واجملاز يف لفظ واحد قال أبو بكر فأما دفع االحتجاج بعموم لفظ األب يف إثبات اجلد أبا من 
ع على أنه ال يقوم مقام األب حبال فإنه مما ال يعتمد ألن إطالق اسم األب حيث مسي العم أبا يف اآلية مع اتفاق اجلمي

  إن كان يتناول اجلد والعم يف اللغة والشرع فجائز اعتبار عمومه يف سائر ما أطلق فيه فإن خص العم حبكم 

مسي هبذا االسم ألن  دون اجلد ال مينع ذلك بقاء حكم العموم يف اجلد وخيتلفان أيضا يف املعىن من قبل أن األب إمنا
اإلبن منسوب إليه بالوالد وهذا املعىن موجود يف اجلد وإن كانا خيتلفان من جهة أخرى أن بينه وبني اجلد واسطة 

وهو األب وال واسطة بينه وبني األب والعم ليست له هذه املنزلة إذ ال نسبة بينه وبينه من طريق الوالد أال ترى أن 
عىن من قرب يف إطالق اإلسم ويف احلكم مجيعا إذا مل يكن من هو أقرب منه فكان للجد اجلد وإن بعد يف املعىن مب

هذا الضرب من اإلختصاص فجائز أن يتناوله إطالق اسم األب وملا مل يكن للعم هذه املزية مل يسم به مطلقا وال 
األب وأن يكون حكمه عند فقده  يعقل منه أيضا إال بتقيد واجلد مساو لألب يف معىن الوالد فجائز أن يتناوله اسم

حكمه وأما من دفع ذلك من جهة أن تسمية اجلد باسم األب جماز وأن األب األدىن مراد باآلية فغري جائز إرادة 
اجلد به النتفاء أن يكون اسم واحد جمازا حقيقة فغري واجب من قبل أنه جائز أن يقال إن املعىن الذي من أجله مسي 



النسبة إليه من طريق الوالد موجود يف اجلد ومل خيتلف املعىن الذي من أجله قد مسي كل األب هبذا االسم وهو 
واحد منهما فجاز إطالق اإلسم عليهما وإن كان أحدمها أخص به من اآلخر كاألخوة يتناول مجيعهم هذا االسم 

ن الذين لألب واالسم فيهما ألب كانوا أو ألب وأم ويكون الذي لألب واألم أوىل باملرياث وسائر أحكام األخوة م
مجيعا حقيقة وليس ميتنع أن يكون االسم حقيقة يف معنيني وإن كان اإلطالق إمنا يتناول أحدمها دون اآلخر أال ترى 

أن اسم النجم يقع على كل واحد من جنوم السماء حقيقة واإلطالق عند العرب يتناول النجم الذي هو الثريا يقول 
كذا والنجم على قمة الرأس يعين الثريا وال تعقل العرب بقوهلا طلع النجم عند اإلطالق القائل منهم فعلت كذا و

غري الثريا وقد مسوا هذا اإلسم لسائر جنوم السماء على احلقيقة فكذلك اسم األب ال ميتنع عند احملتج مبا وصفنا أن 
كون يف استعمال اسم األب يف األب يتناول األب واجلد على احلقيقة وإن اختص األب به يف بعض األحوال وال ي

األدىن واجلد إجياب كون لفظة واحدة حقيقة جمازا فإن قيل لو ان اسم األب خمتصا بالنسبة من طريق الوالد للحق 
األم هذا اإلسم لوجود الوالد فيها فكان الواجب أن تسمى األم أبا وكانت األم أوىل بذلك من األب واجلد لوجود 

  قيل له ال جيب ذلك ألهنم قد خصوا األم بإسم دونه ليفرقوا بينها وبينه وإن كان  الوالدة حقيقة منها

الولد منسوبا إىل كل واحد منهما بالوالد وقد مسى اهللا تعاىل األم أبا حني مجعها مع األب فقال تعاىل وألبويه لكل 
ع له االستحقاق بالنسبة والتعصيب واحد منهما السدس ومما حيتج أليب بكر الصديق وللقائلني بقوله إن اجلد جيتم

معا أال ترى أنه لو تركا بنتا وجدا كان للنبت النصف وللجد السدس وما بقي بالنسبة والتعصيب كما لو ترك بنتا 
وأبا يستحق بالنسبة والتعصيب معا يف حال واحدة فوجب أن يكون مبنزلته يف استحقاق املرياث دون األخوة 

اجلد يستحق بالتعصيب من طريق الوالد فوجب أن يكون مبنزلة األب يف نفي واألخوات ووجه آخر وهو أن 
مشاركة األخوة إذ كانت األخوة إمنا تستحقه بالتعصيب منفردا عن الوالد ووجه آخر يف نفي الشركة بينه وبني 

ق األخوة مع األخوة على وجه املقامسة وهو أن اجلد يستحق السدس مع االبن كما يستحقه األب معه فلما مل يستح
األب هبذه العلة وجب أن ال جيب هلم ذلك مع اجلد فإن قيل األم تستحق السدس مع اإلبن ومل ينتف بذلك توريث 
األخوة معها قيل له إمنا نصف هبذه العلة لنفي الشركة بينه وبني األخوة على وجه املقامسة وإذا انتفت الشركة بينهم 

قط املرياث ألن كل من ورثهم معه يوجب القسمة بينه وبينهم إذا مل يكن غريه وبينه يف املقامسة إذا انفردوا معه س
على اعتبار منهم يف الثلث أوالسدس وأما األم فال تقع بينها وبني األخوة مقامسة حبال ونفي القسمة ال ينفي مرياثهم 

معه إمنا يورثهم باملقامسة ونفي مقامسة األخوة للجد إذا انفردوا يوجب إسقاط مرياثهم معه إذ كان من يورثهم 
وإجياب الشركة بينهم وبينه فلما سقطت املقامسة مبا وصفنا سقط مرياثهم معه إذ ليس فيه إال قوالن قول من يسقط 

معه مرياثهم رأسا وقل من يوجب املقامسة فلما بطلت املقامسة مبا وصفنا ثبت سقوط مرياثهم معه فإن قال قائل إن 
و امليت واألخ يديل بأبيه فوجبت الشركة بينهما كمن ترك أباه وابنه قيل له هذا غلط من اجلد يديل بابنه وهو أب

وجهني أحدمها أنه لو صح هذا اإلعتبار ملا وجبت املقامسة بني اجلد واألخ بل كان الواجب أن يكون للجد السدس 
يوجب أن يكون امليت إذا ترك جد  ولألخ ما بقي كمن ترك أبا وابنا لألب السدس والباقي لإلبن والوجه اآلخر أنه

أب وعما أن يقامسه العم ألن جد ألب يديل باجلد األدىن والعم أيضا يدىل به ألنه ابنه فلما اتفق اجلميع على سقوط 
مرياث العم مع جد األب مع وجود العلة اليت وصفت دل ذلك على انتفاضها وفسادها ويلزمه أيضا على هذا 

  اإلعتالل أن ابن 



ارك اجلد يف املرياث ألنه يقول أن ابن ابن األب واجلد أب األب ولو ترك أبا وابن ابن كان لألب السدس األخ يش
وما بقي إلبن اإلبن قوله تعاىل تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون يدل 

وال يعذبون على ذنوهبم وفيه إبطال مذهب من جييز  على ثالثة معان أحدها أن األبناء ال يثابون على طاعة اآلباء
تعذيب أوالد املشركني بذنوب اآلباء ويبطل مذهب من يزعم من اليهود أن اهللا تعاىل يغفر هلم ذنوهبم بصالح 

آبائهم وقد ذكر اهللا تعاىل هذا املعىن يف نظائر ذلك من اآليات حنو قوله تعاىل وال تكسب كل نفس إال عليها وال 
ازرة وزر أخرى وقال فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم وقد بني ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم تزر و

-   

  حني قال أليب رمثة ورآه مع ابنه أهو ابنك فقال نعم قال أما أنه ال جيين

قول ال أغين عنكم من يا بين هاشم ال تأتيين الناس بأعماهلم وتأتوين بأنسابكم فأ -عليك وال جتين عليه وقال ص 
   -اهللا شيأ وقال ص 

  من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه قوله تعاىل فسيكفيكهم

أمر أعدائه فكفاه مع كثرة عددهم وحرصهم فوجد خمربه  -اهللا وهو السميع العليم إخبار بكفاية اهللا تعاىل لنبيه ص 
ه منهم وحرسه من غوائلهم وكيدهم وهو داللة على ما أخرب به وهو حنو قوله تعاىل واهللا يعصمك من الناس فعصم

على صحة نبوته إذ غري جائز اتفاق وجود خمربه على ما أخرب به يف مجيع أحواله إال وهو من عند اهللا تعاىل عامل 
الغيب والشهادة إذ غري جائز وجود خمرب أخبار املتخرصني والكاذبني على حسب ما خيربون بل أكثر أخبارهم 

بطالنه لسامعيه وإمنا يتفق هلم ذلك يف الشاذ النادر إن اتفق قوله تعاىل سيقول السفهاء من الناس كذب وزور يظهر 
   -ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قال أبو بكر مل خيتلف املسلمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  سكان يصلي مبكة إىل بيت املقدس وبعد اهلجرة مدة من الزمان فقال ابن عبا

لسبعة عشر شهرا وقال قتادة  -والرباء بن عازب كان التحويل إىل الكعبة بعد مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لستة عشر وروي عن أنس بن مالك أنه تسعة أشهر وعشرة أشهر مث أمره اهللا تعاىل بالتوجه إىل الكعبة وقد نص اهللا 

 حوهلا إليها بقوله تعاىل سيقول السفهاء من الناس ما والهم يف هذه اآليات على أن الصالة كانت إىل غري الكعبة مث
عن قبلتهم اليت كانوا عليها اآلية وقوله تعاىل وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 

   على عقبيه وقوله تعاىل قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فهذه اآليات كلها

   -دالة على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قد كان يصلي إىل غري الكعبة وبعد ذلك حوله إليها وهذا يبطل قول من يقول

إىل بيت املقدس هل كان  -ليس يف شريعة النيب ناسخ وال منسوخ مث اختلف يف توجه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وإىل غريها فقال الربيع ابن أنس كان خمريا يف ذلك وقال ابن عباس  فرضا ال جيوز غريه أو كان خمريا يف توجهه إليها



كان الفرض التوجه إليه بال ختيري وأي الوجهني كان فقد كان التوجه فرضا ملن يفعله ألن التخيري ال خيرجه من أن 
ثنا جعفر يكون فرضا ككفارة اليمني أيها كفر به فهو الفرض وكفعل الصالة يف أول الوقت وأوسطه وآخره وحد

بن حممد اليمان قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال أول ما 
   -نسخ من القرآن شأن القبلة وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ملا هاجر إىل املدينة أمره اهللا تعاىل أن يستقبل بيت املقدس ففرحت اليهود

   -بضعة عشر شهرا وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -بله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك فاستق

  حيب قبلة أبيه إبراهيم عليه السالم ويدعو اهللا تعاىل وينظر إىل السماء

فأنزل اهللا قد نرى تقلب وجهك يف السماء اآلية وذكر القصة فأخرب ابن عباس أن الفرض كان التوجه إىل بيت 
دس وأنه نسخ هبذه اآلية وهذا ال داللة فيه على قول من يقول إن الفرض كان التوجه إليه بال ختيري وألنه جائز املق

أن يكون كان الفرض على وجه التخيري وورد النسخ على التخيري وقصروا على التوجه إىل الكعبة بال ختيري وقد 
   - روي أن النفر الذين قصدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  من املدينة إىل مكة للبيعة قبل اهلجرة كان فيهم الرباء بن معرور فتوجه

يتوجه إىل بيت املقدس فلما  -بصالته إىل الكعبة يف طريقه وأىب اآلخرون وقالوا إن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بلة يعين بيت املقدس عن ذلك فقالوا له فقال قد كنت على ق -قدموا مكة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لو ثبت عليها أجزك ومل يأمره باستئناف الصالة فدل على أهنم كانوا خمريين وإن كان اختار التوجه إىل بيت املقدس 
فإن قيل قال ابن عباس أن ذلك أول ما نسخ من القرآن األمر بالتوجه إىل بيت املقدس قيل له جائز أن يكون املراد 

وجائز أن يكون قوله سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها  من القرآن املنسوخ التالوة
وكان نزول ذلك قبل النسخ وفيه إخبار بأهنم على قبلة غريها وجائز أن يريد أول مانسخ من القرآن فيكون مراده 

سخ من القرآن شأن القبلة الناسخ من القرآن دون املنسوخ وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أول ما ن
  قال اهللا تعاىل وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه 

اهللا مث أنزل اهللا تعاىل سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها إىل قوله فول وجهك شطر 
توجه إىل حيث شاؤوا والثاين أن املنسوخ املسجد احلرام وهذا اخلرب يدل على معنيني أحدمها أهنم كانوا خمريين يف ال

من القرآن هذا التخيري املذكور يف هذه اآلية بقوله فول وجهك شطر املسجد احلرام وقوله تعاىل سيقول السفهاء 
من الناس قيل فيه أنه أراد بذكر السفهاء ههنا اليهود وأهنم الذين عابوا حتويل القبلة وروي ذلك عن ابن عباس 

زب وأرادوا به إنكار النسخ ألن قوما منهم ال يرون النسخ وقيل أهنم قالوا يا حممد ما والك عن والرباء بن عا
قبلتك اليت كنت عليها ارجع إليها نتبعك ونؤمن بك وإمنا أرادوا فتنته فكان إنكار اليهود لتحويله عن القبلة األوىل 

إىل الكعبة من بيت  -هللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الثانية على أحد هذين الوجهني وقال احلسن ملا حول رسول ا
املقدس قال مشركو العرب يا حممد رغبت من ملة آبائك مث رجعت إليها آنفا واهللا لترجعن إىل دينهم وقد بني اهللا 



عليها  تعاىل املعىن الذي من أجله نقلهم اهللا تعاىل عن القبلة األوىل إىل الثانية بقوله تعاىل وما جعلنا القبلة اليت كنت
إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وقيل أهنم كانوا أمروا مبكة أن يتوجهوا إىل بيت املقدس ليتميزوا 

إىل املدينة كانت  -من املشركني الذين كانوا حبضرهتم يتوجهون إىل الكعبة فلما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بيت املقدس فنقلوا إىل الكعبة ليتميزوا من هؤالء كما متيزوا من املشركني اليهود اجملاورون للمدينة يتوجهون إىل 

مبكة باختالف القبلتني فاحتج اهللا تعاىل على اليهود يف إنكارها النسخ بقوله تعاىل قل هللا املشرق واملغرب يهدي من 
ليهما سواء ال فرق بينهما يف يشاء إىل صراط مستقيم وجه االحتجاج به أنه إذا كان املشرق واملغرب هللا فالتوجه إ

العقول واهللا تعاىل خيص بذلك أي اجلهات شاء على وجه املصلحة يف الدين واهلداية إىل الطريق املستقيم ومن جهة 
أخرى أن اليهود زعمت أن األرض املقدسة أوىل بالتوجه إليها ألهنا من مواطن األنبياء عليهم السالم وقد شرفها 

للتويل عنها فأبطل اهللا قوهلم ذلك بأن املواطن من املشرق واملغرب هللا تعاىل خيص منها ما تعاىل وعظمها فال وجه 
يشاء يف كل زمان على حسب ما يعلم من املصلحة فيه للعباد إذ كانت املواطن بأنفسها ال تستحق التفضيل وإمنا 

بو بكر هذه اآلية حيتج هبا من توصف بذلك على حسب ما يوجب اهللا تعاىل تعظيمها لتفضيل األعمال فيها قال أ
   -جيوز نسخ السنة بالقرآن ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان يصلي إىل بيت املقدس

وليس يف القرآن ذكر ذلك مث نسخ هبذه اآلية ومن يأىب ذلك يقول ذكر ابن عباس أنه نسخ قوله تعاىل فأينما تولوا 
ات يف مضمون اآلية مث نسخ بالتوجه إىل الكعبة قال أبو بكر فثم وجه اهللا فكان التوجه إىل حيث كان من اجله

وقوله فأينما تولوا فثم وجه اهللا ليس مبنسوخ عندنا بل هو مستعمل احلكم يف اجملتهد إذا صلى إىل غري جهة الكعبة 
أنه صلى إىل  ويف اخلائف ويف الصالة على الراحلة وقد روى ابن عمر وعامر بن ربيعة أهنا نزلت يف اجملتهد إذا تبني

غري جهة الكعبة وعن ابن عمر أيضا أنه فيمن صلى على راحلته ومىت أمكننا استعمال اآلية من غري إجياب نسخ هلا 
مل جيز لنا احلكم بنسخها وقد تكلمنا يف هذه املسئلة يف األصول مبا يغين ويكفي ويف هذه اآلية حكم آخر وهو ما 

   -الك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم روى محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن م

  كان يصلي حنو البيت املقدس فنزلت فول

قد أمرمت أن توجهوا وجوهكم شطر  -وجهك شطر املسجد احلرام فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 بن املسجد احلرام فحولت بنو سلمة وجوهها حنو البيت وهم ركوع وقد روى عبدالعزيز بن مسلم عن عبداهللا

دينار عن ابن عمر قال بينما الناس يف صالة الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قد أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة أال فاستقبلوها فاستداروا كهيئتهم إىل الكعبة وكان وجه الناس إىل  -

   -ال ملا صرف النيب صلى اهللا عليه وسلم الشام وروى إسرائيل عن أيب إسحق عن الرباء ق

  إىل الكعبة بعد نزول قوله تعاىل قد

   -نرى تقلب وجهك يف السماء مر رجل صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  على نفر من األنصار وهم يصلون حنو بيت املقدس فقال إن رسول اهللا ص

هتم قال أبو بكر وهذا خرب صحيح مستفيض يف ايدي قد صلى إىل الكعبة فاحنرفوا قبل أن يركعوا وهم يف صال -
أهل العلم قد تلقوه بالقبول فصار يف حيز التواتر املوجب للعلم وهو أصل يف اجملتهد إذا تبني له جهة القبلة يف 

 الصالة أنه يتوجه إليها وال يستقبلها وكذلك األمة إذا أعتقت يف الصالة أهنا تأخذ قناعها وتبين وهو أصل يف قبول
خرب الواحد يف أمر الدين ألن األنصار قبلت خرب الواحد املخرب هلم بذلك فاستداروا إىل الكعبة بالنداء يف حتويل 

املنادي بالنداء وجه وال فائدة فإن قال قائل من أصلكم أن  -القبلة ومن جهة أخرى أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الواحد يف رفعه وقد كان القوم متوجهني إىل بيت املقدس بتوقيف  ما يثبت من طريق يوجب العلم ال جيوز قبول خرب

  إياهم عليه مث تركوه إىل غريه خبرب الواحد قيل له ألهنم مل يكونوا على يقني  -من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الب الظن من بقاء احلكم األول بعد غيبتهم عن حضرته لتجويزهم ورود النسخ فكانوا يف بقاء احلكم األول على غ
دون اليقني فلذلك قبلوا خرب الواحد يف رفعه فإن قال قائل هال أجزمت للمتيمم البناء على صالته إذا وجد املاء كما 

بىن هؤالء عليها بعد حتويل القبلة قيل له هو مفارق ملا ذكرت من قبل أن جتويز البناء للمتيمم ال يوجب عليه 
د املاء والقوم حني بلغهم حتويل القبلة استداروا إليها ومل يبقوا على اجلهة اليت الوضوء وجييز له البناء بالتييم مع وجو

كانوا متوجهني إليها فنظري القبلة أن يؤمر املتيمم بالوضوء والبناء وال خالف ان املتيمم إذا لزمه الوضوء مل جيز 
التراب بدل منه فإذا وجد املاء عاد إىل البناء عليه ومن جهة أخرى أن أصل الفرض للمتيمم إمنا هو الطهارة باملاء و

أصل فرضه كاملاسح على اخلفني إذا خرج وقت مسحه فال يبين فكذلك املتيمم ومل يكن أصل فرض املصلني إىل 
بيت املقدس حني دخلوا فيها الصالة إىل الكعبة وإمنا ذلك فرض لزمهم يف احلال وكذلك األمة إذا أعتقت يف 

ذلك فرض الستر وإمنا هو فرض لزمها يف احلال فأشبهت األنصار حني علمت بتحويل الصالة مل يكن عليها قبل 
القبلة وكذلك اجملتهد فرضه التوجه إىل اجلهة اليت أداه إليها اجتهاده ال فرض عليه غري ذلك بقوله فأينما تولوا فثم 

ية حكم آخر وهو أن فعل وجه اهللا فإمنا انتقل من فرض إىل فرض ومل ينتقل من بدل إىل أصل الفرض ويف اآل
األنصار يف ذلك على ما وصفنا أصل يف أن األوامر والزواجر إمنا يتعلق أحكامها بالعلم ومن أجل ذلك قال 

أصحابنا فيمن أسلم يف دار احلرب ومل يعلم أن عليه صالة مث خرج إىل دار اإلسالم أنه ال قضاء عليه فيما ترك ألن 
علمه ال يتعلق عليه حكمه كما مل يتعلق حكم التحويل على األنصار قبل بلوغهم ذلك يلزم من طريق السمع ومامل ي

اخلرب وهو أصل يف أن الوكاالت واملضاربات وحنومها من أوامر العباد ال ينسخ شيء منها إذا فسخها من له الفسخ 
ال جيوز تصرف الوكيل قبل إال من بعد علم اآلخر هبا وذلك ال يتعلق حكم األمر هبا على من مل يبلغه ولذلك قالوا 

  العلم بالقبلة بالوكالة واهللا أعلم بالصواب 
  باب 

  القول يف صحة اإلمجاع

قوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس قال أهل اللغة الوسط العدل وهو الذي بني 
  زهري  املقصر والغايل وقيل هو اخليار واملعىن واحد ألن العدل هو اخليار قال



  ... إذا طرقت إحدى الليايل مبعظم ... هم وسط يرضى األنام حبكمهم 
وقوله تعاىل لتكونوا شهداء على الناس معناه كي تكونوا وألن تكونوا كذلك وقيل يف الشهداء أهنم يشهدون على 

هداء وقيل فيه أهنم يشهدون الناس بأعماهلم اليت خالفوا احلق فيها يف الدنيا واآلخرة كقوله تعاىل وجيء بالنبيني والش
   -لألنبياء عليهم السالم على أممهم املكذبني بأهنم قد بلغوهم إلعالم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إياهم وقيل لتكونوا حجة فيما تشهدون كما أن النيب ص

ن بأمجعها مراد شهيد مبعىن حجة دون كل واحد منها قال أبو بكر وكل هذه املعاين حيتملها اللفظ وجائز أن يكو -
اهللا تعاىل فيشهدون على الناس بأعماهلم يف الدنيا واآلخرة ويشهدون لألنبياء عليهم السالم على أممهم بالتكذيب 
إلخبار اهللا تعاىل إياهم بذلك وهم مع ذلك حجة على من جاء بعدهم يف نقل الشريعة وفيما حكموا به واعتقدوه 

لة على صحة إمجاع األمة من وجهني أحدمها وصفه إياها بالعدالة وأهنا خيار من أحكام اهللا تعاىل ويف هذه اآلية دال
وذلك يقتضي تصديقها واحلكم بصحة قوهلا وناف إلمجاعها على الضالل والوجه اآلخر قوله لتكونوا شهداء على 

اهللا تعاىل شهداء  الناس مبعىن احلجة عليهم كما أن الرسول ملا كان حجة عليهم وصفه بأنه شهيد عليهم وملا جعلهم
على غريهم فقد حكم هلم بالعدالة وقبول القول ألن شهداء اهللا تعاىل ال يكونون كفارا وال ضالال فاقتضت اآلية أن 
يكونوا شهداء يف اآلخرة على من شاهدوا يف كل عصر بأعماهلم دون من مات قبل زمنهم كما جعل النيب صلى اهللا 

عصره هذا إذا أريد بالشهادة عليهم بأعماهلم يف اآلخرة فأما إذا أريد شهيدا على من كان يف  -عليه وسلم 
بالشهادة احلجة فذلك حجة على من شاهدوهم من أهل العصر الثاين وعلى من جاء بعدهم إىل يوم القيامة كما 

فهي ثابتة حجة على مجيع األمة أوهلا وآخرها وألن حجة اهللا إذا ثبتت يف وقت  -كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أبدا ويدلك على فرق ما بني الشهادة على األعمال يف اآلخرة والشهادة اليت هي احلجة قوله تعاىل فكيف إذا جئنا 

من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا ملا أراد الشهادة على أعماهلم خص أهل عصره ومن شاهده هبا 
كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت وكما قال تعاىل حاكيا عن عيسى صلوات اهللا عليه و

الرقيب عليهم فتبني أن الشهادة باألعمال إمنا هي خمصوصة حبال الشهادة وأما الشهادة اليت هي احلجة فال ختتص هبا 
   -أول األمة وآخرها يف كون النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  نحجة عليهم كذلك أهل كل عصر ملا كانوا شهداء اهللا م
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طريق احلجة وجب أن يكونوا حجة على أهل عصرهم الداخلني معهم يف إمجاعهم وعلى من بعدهم من سائر أهل 
األعصار فهو يدل على أن أهل عصر إذا أمجعوا على شيء مث خرج بعضهم عن إمجاعهم أنه حمجوج باإلمجاع املتقدم 

قد شهد هلذه اجلماعة بصحة قوهلا وجعلها حجة ودليال فاخلارج عنها بعد ذلك  -لنيب صلى اهللا عليه وسلم ألن ا
تارك حلكم دليله وحجته إذ غري جائز وجود دليل اهللا تعاىل عاريا عن مدلوله ويستحيل وجود النسخ بعد النيب 

اإلمجاع يف أي حال حصل من األمة فهو  فيترك حكمه من طريق النسخ فدل ذلك على أن -صلى اهللا عليه وسلم 
حجة اهللا عز و جل غري سائغ ألحد تركه وال اخلروج عنه ومن حيث دلت اآلية على صحة إمجاع الصدر األول 

فهي دالة على صحة إمجاع أهل األعصار إذا مل خيصص بذلك أهل عصر دون عصر ولو جاز اإلقتصار حبكم اآلية 
سائر األعصار جلاز اإلقتصار به على إمجاع أهل سائر األعصار دون الصدر  على إمجاع الصدر األول دون أهل

األول فإن قال قائل ملا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا فوجه اخلطاب إىل املوجودين يف حال نزوله دل ذلك على 
اىل وكذلك أهنم هم املخصوصون به دون غريهم فال يدخلون يف حكمهم إال بداللة قيل له هذا غلط ألن قوله تع

جعلناكم أمة وسطا هو خطاب جلميع األمة أوهلا وآخرها من كان منهم موجودا يف وقت نزول اآلية ومن جاء 
بعدهم إىل قيام الساعة كما أن قوله تعاىل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله كتب عليكم 

مبعوثا إىل مجيعها من كان  -نيب صلى اهللا عليه وسلم القصاص وحنو ذلك من اآلي خطاب جلميع األمة كما كان ال
منهم موجودا يف عصره ومن جاء بعده قال اهللا تعاىل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا 

 عليه منريا وقال تعاىل وما أرسلناك إال رمحة للعاملني وما أحسب مسلما يستجيز إطالق القول بأن النيب صلى اهللا
   -وسلم 

  مل يكن مبعوثا إىل مجيع األمة أوهلا وآخرها وأنه مل يكن حجة عليها وشاهدا

وأنه مل يكن رمحة لكافتها فإن قال قائل ملا قال اهللا تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا واسم األمة يتناول املوجودين 
عة فإمنا حكم جلماعتها بالعدالة وقبول الشهادة ومن جاء بعدهم إىل قيام السا -يف عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وليس فيه حكم ألهل عصر واحد بالعدالة وقبول الشهادة فمن أين حكمت ألهل كل عصر بالعدالة حىت جعلتهم 
حجة على من بعدهم قيل له ملا جعل من حكم له بالعدالة حجة على غريه فيما خيرب به أو يعتقده من أحكام اهللا 

  ما أن ذلك صفة قد حصلت له يف الدنيا وأخرب تعاىل وكان معلو

تعاىل بأهنم شهداء على الناس فلو اعترب أول األمة وآخرها يف كوهنا حجة له عليهم لعلمنا أن املراد أهل كل عصر 
ألن أهل كل عصر جيوز أن يسموا أمة إذ كانت األمة امسا للجماعة اليت تؤم جهة واحدة وأهل كل عصر على 

م هذا اإلسم وليس مينع إطالق لفظ األمة واملراد أهل عصر أال ترى أنك تقول أمجعت األمة على حياهلم يتناوهل
حترمي اهللا تعاىل األمهات واألخوات ونقلت األمة والقرآن ويكون ذلك إطالقا صحيحا قيل إن يوجد آخر القوم 

 جعلناكم أمة وسطا فعرب عنهم بلفظ فثبت بذلك أن مراد اهللا تعاىل بذلك أهل كل عصر وأيضا فإمنا قال اهللا تعاىل
منكر حني وصفهم هبذه الصفة وجعلهم حجة وهذا يقتضي أهل كل عصر إذ كان قوله جعلناكم خطابا للجميع 



والصفة الحقة بكل أمة من املخاطبني أال ترى إىل قوله ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق ومجيع قوم موسى أمة له 
ملا وصفهم مبا وصفهم به فثبت بذلك أن أهل كل عصر جائز أن يسموا أمة وإن ومسى بعضهم على اإلنفراد امة 

كان اإلسم قد يلحق أول األمة وآخرها ويف اآلية داللة على أن من ظهر كفره حنو املشبهة ومن صرح باجلرب 
والروافض وعرف ذلك منه ال يعتد به يف اإلمجاع وكذلك من ظهر فسقه ال يعتد به يف اإلمجاع من حنو اخلوارج 

وسواء من فسق من طريق الفعل أو من طريق اإلعتقاد ألن اهللا تعاىل إمنا جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة واخلري 
وهذه الصفة ال تلحق الكفار وال الفساق وال خيتلف يف ذلك حكم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد النص إذ 

  ال واهللا أعلم اجلميع مشلهم صفة الذم وال يلحقهم صفة العدالة حب
  باب 

  استقبال القبلة

قال اهللا تعاىل قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها قيل أن التقلب هو التحول وأن النيب صلى 
إمنا كان يقلب وجهه يف السماء ألنه كان وعد بالتحويل إىل الكعبة فكان منتظرا لنزول الوحي به  -اهللا عليه وسلم 
ذلك فأذن اهللا تعاىل له فيه ألن األنبياء صلوات اهللا عليهم ال يسئلون اهللا بعد اإلذن ألهنم ال يأمنون  وكان يسأل اهللا

أن ال يكون فيه صالح وال جييبهم اهللا فيكون فتنة على قومه فهذا هو معىن تقلب وجهه يف السماء وقد قيل فيه أن 
 إىل الكعبة خمالفة لليهود ومتيزا منهم ويروى ذلك عن كان حيب أن حيوله اهللا تعاىل -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  جماهد وقال ابن عباس أحب ذلك ألهنا قبلة إبراهيم عليه السالم 

وقيل أنه أحب ذلك استدعاء للعرب إىل اإلميان وهو معىن قوله فلنولينك قبلة ترضاها وقوله فول وجهك شطر 
سم مشترك يقع على معنيني أحدمها النصف يقال شطرت الشيء املسجد احلرام فإن أهل اللغة قد قالوا إن الشطر ا

أي جعلته نصفني ويقولون يف مثل هلم أحلب حلبا لك شطره أي نصفه والثاين حنوه وتلقاؤه وال خالف أن مراد 
ول إذ اآلية هو املعىن الثاين قاله ابن عباس وأبو العالية وجماهد والربيع بن أنس وال جيوز أن يكون املراد املعىن األ

ليس من قول أحد أن عليه استقبال نصف املسجد احلرام واتفق املسلمون لو أنه صلى إىل جانب منه أجزأه وفيه 
داللة على أنه لو أتى ناحية من البيت فتوجه إليها يف صالته أجزأه ألنه متوجه شطره وحنوه وإمنا ذكر اهللا تعاىل 

نفسه ألنه ال خالف أنه من كان مبكة فتوجه يف صالته حنو املسجد التوجه إىل ناحية املسجد احلرام ومراده البيت 
أنه ال جيزيه إذا مل يكن حماذيا للبيت وقوله تعاىل وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره خطاب ملن كان معاينا 

عنده أنه حنو للكعبة وملن كان غائبا عنها واملراد ملن كان حاضرها إصابة عينها وملن كان غائبا عنها النحو الذي هو 
الكعبة وجهتها يف غالب ظنه ألنه معلوم أنه مل يكلف إصابة العني إذ ال سبيل له إليها وقال تعاىل ال يكلف اهللا نفسا 
إال وسعها فمن مل جيد سبيال إىل إصابة عني الكعبة مل يكلفها فعلمنا أنه إمنا هو مكلف ما هو يف غالب ظنه أنه جهتها 

هللا تعاىل وهذا أحد األصول الدالة على جتويز االجتهاد يف أحكام احلوادث وأن كل واحد وحنوها دون املغيب عند ا
من اجملتهدين فإمنا كلف ما يؤديه إليه اجتهاده ويستويل على ظنه ويدل أيضا على أن للمشتبه من احلوادث حقيقة 

هاد يف طلبها كما صح تكليف مطلوبة كما أن القبلة حقيقة مطلوبة باالجتهاد والتحري ولذلك صح تكليف االجت
طلب القبلة باالجتهاد ألن هلا حقيقة لو مل يكن هناك قبلة رأسا ملا صح تكليفنا طلبها قوله تعاىل ولكل وجهة هو 
موليها الوجهة قيل فيها قبلة روي ذلك عن جماهد وقال احلسن طريقة وهو ما شرع اهللا تعاىل من اإلسالم وروي 



ألهل كل ملة من اليهود والنصارى وجهة وقال احلسن لكل نيب فالوجهة واحدة  عن ابن عباس وجماهد والسدي
وهي اإلسالم وإن اختلفت األحكام كقوله تعاىل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال قتادة هو صالهتم إىل البيت 

لكعبة وراءها أو املقدس وصالهتم إىل الكعبة وقيل فيه لكل قوم من املسلمني من أهل سائر اآلفاق اليت جهات ا
  قدامها أو عن 

ميينها أو عن مشاهلا كأنه أفاد أنه ليس جهة من جهاهتا بأوىل أن تكون قبلة من غريها وقد روي أن عبداهللا بن عمر 
كان جالسا بإزاء امليزاب فتال قوله تعاىل فلنولينك قبلة ترضاها قال هذه القبلة فمن الناس من يظن عىن امليزاب 

إمنا أشار إىل الكعبة ومل يرد به ختصيص جهة امليزاب دون غريها وكيف يكون ذلك مع قوله تعاىل وليس كذلك ألنه 
واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وقوله تعاىل فول وجهك شطر املسجد احلرام مع اتفاق املسلمني على أن سائر 

ذي كلف به من غاب عن حضرة جهات الكعبة قبلة ملوليها وقوله تعاىل ولكل وجهة هو موليها يدل على أن ال
الكعبة إمنا هو التوجه إىل جهتها يف غالب ظنه ال إصابة حماذاهتا غري زائل عنها إذ ال سبيل له إىل ذلك وإذ غري جائز 

أن يكون مجيع من غاب عن حضرهتا حماذيا هلا وقوله تعاىل فاستبقوا اخلريات يعين واهللا أعلم املبادرة واملسارعة إىل 
حيتج به يف أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخريها مامل تقم الداللة على فضيلة التأخري حنو تعجيل  الطعات وهذا

الصلوات يف أول أوقاهتا وتعجيل الزكاة واحلج وسائر الفروض بعد حضور وقتها ووجود سببها وحيتج به بأن األمر 
غري موقت فال حمالة عند اجلميع أن فعله على  على الفور وأن جواز التأخري حيتاج إىل داللة وذلك أن األمر إذا كان

الفور من اخلريات فوجب مبضمون قوله تعاىل فاستبقوا اخلريات إجياب تعجيله ألنه أمر يقتضي الوجوب قوله تعاىل 
لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا منهم من الناس من حيتج به يف االستثناء من غري جنسه وقد اختلف 

ة يف معناه فقال بعضهم هو استثناء منقطع ومعناه لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة ويضعون موضع أهل اللغ
وال عيب فيهم غري ... احلجة وهو كقوله تعاىل ما هلم به من علم إال اتباع الظن معناه لكن اتباع الظن قال النابغة 

  ... هبن فلول من قراع الكتائب ... أن سيوفهم 
بسيوفهم فلول وليس بعيب وقيل فيه أنه أراد باحلجة احملاجة واجملادلة فقال لئال يكون للناس عليكم  معناه لكن

حجاج إال الذين ظلموا فإهنم حياجونكم بالباطل وقال أبو عبيدة إال ههنا مبعىن الواو وكأنه قال لئال يكون للناس 
غة قال الفراء ال جتيء إال مبعىن الواو إال إذا تقدم عليكم حجة وال الذين ظلموا وأنكر ذلك الفراء وأكثر أهل الل

  استثناء كقول الشاعر 

  ... دار اخلليفة إال دار مروان ... ما باملدينة دار غري واحدة 
كأنه قال باملدينة دار إال دار اخلليفة ودار مروان وقال قطرب معناه لئال يكون للناس عليكم حجة إال على الذين 

  ض النحاة ظلموا وأنكر هذا بع
  باب وجوب ذكر اهللا تعاىل 

قوله تعاىل فاذكروين أذكركم قد تضمن األمر بذكر اهللا تعاىل وذكرنا إياه على وجوه وقد روي فيه أقاويل عن 
السلف قيل فيه اذكروين بطاعيت أذكركم برمحيت وقيل فيه اذكروين بالثناء بالنعمة أذكركم بالثناء بالطاعة وقيل 

كركم بالثواب وقيل فيه اذكروين بالدعاء أذكركم باإلجابة واللفظ حمتمل هلذه املعاين ومجيعها اذكروين بالشكر أذ
مراد اهللا تعاىل لشمول اللفظ واحتماله إياه فإن قيل ال جيوز أن يكون اجلميع مراد اهللا تعاىل بلفظ واحد ألنه لفظ 

ختالفها راجعة إىل معىن واحد فهو كاسم مشترك ملعان خمتلفة قيل له ليس كذلك ألن مجيع وجوه الذكر على ا



اإلنسان يتناول األنثى والذكر واألخوة تتناول األخوة املتفرقني وكذلك الشركة وحنوها وإن وقع على معان خمتلفة 
فإن الوجه الذي مسى به اجلميع معىن واحد وكذلك ذكر اهللا تعاىل ملا كان املعىن فيه طاعته والطاعة تارة بالذكر 

تارة بالعمل باجلوارح وتارة باعتقاد القلب وتارة بالفكر يف دالئله وحججه وتارة يف عظمته وتارة بدعائه باللسان و
ومسئلته جاز إرادة اجلميع بلفظ واحد كلفظ الطاعة نفسها جاز أن يراد هبا مجيع الطاعات على اختالفها إذا ورد 

ول وكاملعصية جيوز أن يتناول مجيعها لفظ النهي فقوله األمر هبا مطلقا حنو قوله تعاىل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرس
فاذكروين قد تضمن األمر بسائر وجوه الذكر منها سائر وجوه طاعته وهو أعم الذكر ومنها ذكره باللسان على 
وجه التعظيم والثناء عليه والذكر على وجه الشكر واالعتراف بنعمه ومنها ذكره بدعاء الناس إليه والتنبيه على 

له وحججه ووحدانيته وحكمته وذكره بالفكر يف دالئله وآياته وقدرته وعظمته وهذا أفضل الذكر وسائر دالئ
وجوه الذكر مبنية عليه وتابعة له وبه يصح معناها ألن اليقني والطمأنينة به تكون قال اهللا تعاىل أال بذكر اهللا تطمئن 

ئل اهللا تعاىل وحججه وآياته وبيناته وكلما ازددت فيها القلوب يعين واهللا أعلم ذكر القلب الذي هو الفكر يف دال
  فكرا ازددت طمأنينة وسكونا وهذا هو أفضل الذكر ألن سائر األذكار إمنا يصح ويثبت حكمها بثبوته وقد 

أنه قال خري الذكر اخلفي حدثنا ابن قانع قال حدثنا عبدامللك بن حممد قال  -روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا مسدد قال حدثنا حيىي عن أسامة بن زيد عن حممد عن عبدالرمحن عن سعد بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه حدثن

أنه قال خري الذكر اخلفي وخري الرزق ما يكفي قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة  -وسلم 
لطف يف التمسك مبا يف العقول من لزوم ذكر اهللا  عقيب قوله فاذكروين أذكركم يدل على أن الصرب وفعل الصالة

تعاىل الذي هو الفكر يف دالئله وحججه وقدرته وعظمته وهو مثل قوله تعاىل إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر 
 مث عقبه بقوله ولذكر اهللا أكرب واهللا أعلم أن ذكر اهللا تعاىل بقلوبكم وهو التفكفر يف دالئله أكرب من فعل الصالة

وإمنا هو معونة ولطف يف التسمك هبذا الذكر وإدامته قوله تعاىل وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء 
ولكن ال تشعرون فيه إخبار بإحياء اهللا تعاىل الشهداء بعد موهتم وال جيوز أن يكون املراد أهنم سيحيون يوم القيامة 

تشعرون ألن قوله ولكن ال تشعرون إخبار بفقد علمنا حبياهتم بعد املوت ألنه لو كان هذا مراده ملا قال ولكن ال 
ولو كان املراد احلياة يوم القيامة لكان املؤمنون قد شعروا به وعرفوه قبل ذلك فثبت أن املراد احلياة احلادثة بعد 

ة وهم منعمون فيها جاز أن موهتم قبل يوم القيامة وإذا جاز أن يكون املؤمنون قد أحيوا يف قبورهم قبل يوم القيام
حييا الكفار يف قبورهم فليعذبوا وهذا يبطل قول من ينكر عذاب القرب فإن قيل ملا كان املؤمنون كلهم منعمني بعد 

املوت فكيف خص املقتولني يف سبيل اهللا قيل له جائز أن يكون اختصهم بالذكر تشريفا هلم على جهة تقدمي البشارة 
ذلك ما خيتصون به يف آية أخرى وهو قوله تعاىل أحياء عند رهبم يرزقون فإن قيل كيف جيوز بذكر حاهلم مث بني بعد 

أن يكونوا أحياء وحنن نراهم رميما يف القبور بعد مرور األزمان عليهم قيل له الناس يف هذا على قولني منهم من 
ثة ومنهم من يقول إن اإلنسان هذا جيعل اإلنسان هو الروح وهو جسم لطيف والنعيم والبؤس إمنا مها له دون اجل

اجلسم الكثيف املشاهد فهو يقول إن اهللا تعاىل يلطف أجزاء منه مبقدار ما تقوم به البنية احليوانية ويوصل النعيم إليه 
وتكون تلك األجزاء اللطيفة حبيث يشاء اهللا تعاىل أن تكون تعذب أو تنعم على حسب ما يستحقه مث يفنيه اهللا تعاىل 

  ين سائر اخللق قبل يوم القيامة مث حيييه يوم القيامة للحشر وقد حدثنا أبو القاسم عبداهللا بن حممد كما يف

ابن إسحاق املروزي قال حدثنا احلسن بن حيىي بن أيب الربيع اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن 
   -الزهري عن كعب بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  نسمة املسلم طري تعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعها إىل جسده قوله تعاىل قال

ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
س بن مالك أن مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون إىل قوله تعاىل وأولئك هم املهتدون روي عن عطاء والربيع وأن

بعد اهلجرة قال أبو بكر جائز واهللا أعلم أن يكون قدم  -املراد هبذه املخاطبة أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إليهم ذكر ما علم أنه يصيبهم يف اهللا من هذه الباليا والشدائد املعنيني أحدمها ليوطنوا أنفسهم على الصرب عليها إذا 

ع وأسهل عليهم بعد الورود والثاين ما يتعجلون به من ثواب توطن النفس قوله وردت فيكون ذلك أبعد من اجلز
تعاىل وبشر الصابرين يعين واهللا أعلم على ما قدم ذكره من الشدائد وقوله تعاىل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 

يبتليهم مبا يشاء تعريضا منه لثواب  هللا وإنا إليه راجعون يعين إقرارهم يف تلك احلال بالعبودية وامللك له وأن له أن
الصرب واستصالحا هلم ملا هو أعلم به إذ هو تعاىل غري متهم يف فعل اخلري والصالح إذ كانت أفعاله كلها حكمة ففي 
إقرارهم بالعبودية تفويض األمر إليه ورضى بقضائه فيما يبتليهم به إذ ال يقضي إال باحلق كما قال تعاىل واهللا يقضي 

والذين يدعون من دونه ال يقضون بشيء وقال عبداهللا بن مسعود ألن أخر من السماء أحب إيل من أن أقول باحلق 
لشيء قضاه اهللا تعاىل ليته مل يكن وقوله تعاىل إنا هللا وإنا إليه راجعون إقرار بالبعث والنشور واعتراف بأن اهللا تعاىل 

أجر احملسنني مث أخرب مبا هلم عند اهللا تعاىل عند الصرب على سيجازي الصابرين على قدر استحقاقهم فال يضيع عنده 
هذه الشدائد يف طاعة اهللا تعاىل فقال أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة يعين الثناء اجلميل والربكات والرمحة 

 حساب ومن وهي النعمة اليت ال يعلم مقاديرها إال اهللا تعاىل كقوله يف آية أخرى إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري
املصائب والشدائد املذكورة يف اآلية ما هو من فعل املشركني هبم ومنها ما هو من فعل اهللا تعاىل فأما ما كان من 

غري ما كان باملدينة  -فعل املشركني فهو أن العرب كلها كانت قد اجتمعت على عداوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قبل هؤالء لقلة املسلمني وكثرهتم وأما اجلوع فلقلة ذات اليد والفقر من املهاجرين واألنصار وكان خوفهم من 

  الذي ناهلم وجائز أن يكون الفقر تارة من اهللا تعاىل 

بأن يفقرهم بتلف أمواهلم وجائز أن يكون من قبل العدو بأن يغلبوا عليه فيتلف ونقص من األموال واألنفس 
ألموال جائز أن يكون سببه العدو وكذلك الثمرات لشغلهم إياهم والثمرات حيتمل الوجهني مجيعا ألن النقص من ا

بقتاهلم عن عمارة أراضيهم وجائز أن يكون من فعل اهللا تعاىل باجلوائح اليت تصيب األموال والثمار ونقص األنفس 
صرب على ما كان جائز أن يكون املراد به من يقتل منهم يف احلرب وأن يريد به من مييته اهللا منهم من غري قتل فأما ال

من فعل اهللا فهو التسليم والرضا مبا فعله والعلم بأنه ال يفعل إال الصالح واحلسن وما هو خري هلم وأنه ما منعهم إال 
ليعطيهم وأن منعه إياهم إعطاء منه هلم وأما ما كان من فعل العدو فإن املراد به الصرب على جهادهم وعلى الثبات 

كلون عن احلرب وال يزولون عن طاعة اهللا مبا يصيبهم من ذلك وال جيوز أن يريد باالبتالء على دين اهللا تعاىل وال ين
ما كان منهم من فعل املشركني ألن اهللا تعاىل ال يبتلي أحدا بالظلم والكفر وال يريده وال يوجب الرضا به ولو كان 

عله واهللا يتعاىل عن ذلك وقد تضمنت اهللا تعاىل يبتلي بالظلم والكفر لوجب الرضا به كما رضيه بزعمهم حني ف
اآلية مدح الصابرين على شدائد الدنيا وعلى مصائبها على الوجوه اليت ذكر والوعد بالثواب والثناء اجلميل والنفع 
العظيم هلم يف الدنيا والدين فأما يف الدنيا فما حيصل له به من الثناء اجلميل واحملل اجلليل يف نفوس املؤمنني الئتماره 

مر اهللا تعاىل وألن يف الفكر يف ذلك تسلية عن اهلم ونفي اجلزع الذي رمبا أدى إىل ضرر يف النفس وإىل إتالفها يف أل
حال ما يعقبه ذلك يف الدنيا من حممود العاقبة وأما يف اآلخرة فهو الثواب اجلزيل الذي ال يعلم مقداره إال اهللا قال 



فرض ونفل فأما الفرض فهو التسليم ألمر اهللا والرضا بقضاء اهللا  أبو بكر وقد اشتملت هذه اآلية على حكمني
والصرب على أداء فرائضه ال يثنيه عنها مصائب الدنيا وال شدائدها وأما النفل فإظهار القول بإنا هللا وإنا إليه راجعون 

يقتدي به إذا مسعه ومنها  فإن يف إظهاره فوائد جزيلة منها فعل ما ندب اهللا إليه ووعده الثواب عليه ومنها أن غريه
غيظ الكفار وعلمهم جبده واجتهاده يف دين اهللا تعاىل والثبات على طاعته وجماهدة أعدائه وحيكى عن داود الطائي 

قال الزاهد يف الدنيا ال حيب البقاء فيها وأفضل األعمال الرضا عن اهللا وال ينبغي للمسلم أن حيزن للمصيبة ألنه 
  با واهللا تعاىل أعلم بالصواب يعلم أن لكل مصيبة ثوا

  باب 

  السعي بني الصفا واملروة

قال اهللا تعاىل إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما روي عن ابن 
 فقلت ال عيينة عن الزهري عن عروة قال قرأت عند عائشة رضي اهللا تعاىل عنها إن الصفا واملروة من شعائر اهللا

وطاف املسلمون فكانت  -أبايل أن ال أفعل قالت بئسما قلت يا ابن أخيت قد طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سنة إمنا كان من أهل ملناة الطاغية ال يطوف هبما فلما جاء اإلسالم كرهوا أن يطوفوا هبما حىت نزلت هذه اآلية 

ت سنة قال فذكرت ذلك أليب بكر بن عبدالرمحن فقال إن هذا العلم فكان -فطاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ولقد كان رجال من أهل العلم يقولون إمنا سأل عن هذا الرجال الذين كانوا يطوفون بني الصفا واملروة فأحسبها 

ن على نزلت يف الفريقني وروي عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل إن الصفا واملروة من شعائر اهللا قال كا
الصفا متاثيل وأصنام وكان املسلمون ال يطوفون عليها ألجل األصنام والتماثيل فأنزل اهللا تعاىل فال جناح عليه أن 

يطوف هبما قال أبو بكر كان السبب يف نزول هذه اآلية عند عائشة سؤال من كان ال يطوف هبما يف اجلاهلية ألجل 
ر بن عبدالرمحن أن ذلك كان لسؤال من كان يطوف بني الصفا واملروة إهالله ملناة وعلى ما ذكر ابن عباس وأبو بك

وقد كان عليهما األصنام فتجنب الناس الطواف هبما بعد اإلسالم وجائز أن يكون سبب نزول هذه اآلية سؤال 
ة الفريقني وقد اختلف يف السعي بينهما فروى هشام بن عروة عن أبيه وأيوب عن ابن أيب مليكة مجيعا عن عائش

   -قالت ما أمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  المرئ حجة وال عمرة مامل يطف بني الصفا واملروة وذكر أبو الطفيل عن ابن

فعله وروى عاصم األحول عن أنس قال كنا نكره  -عباس أن السعي بينهما سنة وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والطواف بينهما تطوع وروي عن عطاء عن ابن الزبري قال من شاء  الطواف بني الصفا واملروة حىت نزلت هذه اآلية

مل يطف بني الصفا واملروة وروي عن عطاء وجماهد أن من تركه فال شيء عليه وقد اختلف فقهاء األمصار يف ذلك 
الدم فقال أصحابنا والثوري ومالك أنه واجب يف احلج والعمرة وتركه جيزي عنه الدم وقال الشافعي ال جيزي عنه 

إذا تركه وعليه أن يرجع فيطوف قال أبو بكر هو عند أصحابنا من توابع احلج جيزي عنه الدم ملن رجع إىل أهله 
  مثل الوقوف باملزدلفة ورمي اجلمار وطواف الصدر والدليل على أنه ليس من فروضه قوله عليه السالم 

   -لى اهللا عليه وسلم يف حديث الشعيب عن عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول اهللا ص



  باملزدلفة فقلت يا رسول اهللا جئت من جبل طي ما تركت جبال إال وقفت عليه

من صلى معنا هذه الصالة ووقف معنا هذا املوقف وقد أدرك عرفة قبل ليال أو هنارا  -فهل يل من حج فقال ص 
روة فرضا يف احلج من وجهني ينفي كون السعي بني الصفا وامل -فقد مت حجه وقضى تفثه فهذا القول منه ص 

أحدمها إخباره بتمام حجته وليس فيه السعي بينهما والثاين أن ذلك لو كان من فروضه لبينه للسائل لعلمه جبهله 
باحلكم فإن قيل مل يذكر طواف الزيارة مع كونه من فروضه قيل له ظاهر اللفظ يقتضي ذلك وإمنا أثبتناه فرضا 

ن ال يكون مسنونا ويكون تطوعا كما روي عن أنس وابن الزبري قيل له كذلك بداللة فإن قيل فهذا يوجب أ
يقتضي ظاهر اللفظ وإمنا أثبتناه مسنونا يف توابع احلج بداللة ومما حيتج به لوجوبه أن فرض احلج جممل يف كتاب اهللا 

يف الشرع إىل معان أخر مل  ألن احلج يف اللغة القصد قال الشاعر حيج مأمومة يف قعرها جلف يعين أنه يقصد مث نقل
فهو بيان  -يكن امسا موضوعا هلا يف اللغة وهو جممل مفتقر إىل البيان فمهما ورد من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -للمراد باجلملة وفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب فلما سعى بينهما النيب ص

قال خذوا  -الوجوب حىت تقوم داللة الندب ومن جهة أخرى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  كان ذلك داللة -
عين مناسككم وذلك أمر يقتضي إجياب االقتداء به يف سائر أفعال املناسك فوجب االقتداء به يف السعي بينهما وقد 

وهو بالبطحاء فقال مب  -روى طارق بن شهاب عن أيب موسى قال قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فقال أحسنت طف بالبيت والصفا واملروة مث أحل فأمره  -أهللت فقلت أهللت بإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بالسعي بينهما وهذا أمر يقتضي اإلجياب وقد روي فيه حديث مضطرب السند واملنت مجيعا جمهول الراوي وهو ما 
ن موسى بن أيب عبيد عن صفية بنت شيبة عن امرأة مسعت النيب صلى اهللا رواه معمر عن واصل موىل أيب عيينة ع

بني الصفا واملروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا فذكرت يف هذا احلديث أهنا مسعته يقول ذلك  -عليه وسلم 
قال  بني الصفا واملروة ومل تذكر اسم الرواية وقد روى حممد بن عبدالرمحن بن حميصن عن عطاء بن أيب رباح

حدثتين صفية بنت شيبة عن امرأة يقال هلا حبيبة بنت أيب جتزءة قالت دخلت دار أيب حسني ومعي نسوة من قريش 
   -والنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يطوف بالبيت حىت أن ثوبه ليدور به وهو يقول ألصحابه اسعوا فإن اهللا تعاىل

  قد كتب عليكم السعي 

   -اهللا عليه وسلم  فذكر يف هذا احلديث أن النيب صلى

  قال ذلك وهو يف الطواف فظاهر ذلك يقتضي أن يكون مراده السعي يف الطواف

وهو الرمل والطواف نفسه ألن املشي يسمى سعيا قال اهللا تعاىل فاسعوا إىل ذكر اهللا وليس املراد إسراع املشي وإمنا 
قال ذلك وهو يسعى بني الصفا واملروة  -يه وسلم هو املصري إليه واخلرب األول الذي ذكر فيه أن النيب صلى اهللا عل

ال داللة فيه على أنه أراد السعي بينهما إذ جائز أن يكون مراد الطواف بالبيت والرمل فيه وهو سعي ألنه إسراع 



املشي وأيضا فإن ظاهره يقتضي جواز أي سعي كان وهو إذا رمل فقد سعى ووجوب التكرار ال داللة عليه 
اليت ذكرناها دالة على وجوب السعي ألنه سنة ال ينبغي تركها وال داللة فيها على أن من تركها ال فاإلخبار األول 

ينوب عنه دم والدليل على أن الدم ينوب عنه ملن تركه حىت يرجع إىل أهله اتفاق السلف على جواز السعي بعد 
الدم كما ناب عن الرمي وطواف  اإلحالل من مجيع اإلحرام كما يصح الرمي وطواف الصدر فوجب أن ينوب عنه

الصدر فإن قيل طواف الزيارة يفعل بعد اإلحالل وال ينوب عنه الدم قيل له ليس كذلك ألن بقاء طواف الزيارة 
يوجب كونه حمرما عن النساء وإذا طاف فقد حل له كل شيء بال خالف بني الفقهاء وليس لبقاء السعي تأثري يف 

طواف الصدر فإن قال قائل فإن الشافعي يقول إذا طاف للزيارة مل حيل من النساء بقاء شيء من اإلحرام كالرمي و
وكان حراما حىت يسعى بالصفا واملروة قيل له قد اتفق الصدر األول من التابعني والسلف بعدهم أنه حيل بالطواف 

لطيب حىت يطوف بالبيت بالبيت ألهنم على ثالثة أقاويل بعد احللق فقال قائلون هو حمرم من اللباس والصيد وا
وقال عمر بن اخلطاب هو حمرم من النساء والطيب وقال ابن عمر وغريه هو حمرم من النساء حىت يطوف فقد اتفق 

السلف على أنه حيل من النساء بالطواف بالبيت دون السعي بني الصفا واملروة وأيضا فإن السعي بينهما ال يفعل إال 
واف عليه ال سعي عليه وأنه ال يتطوع بالسعي بينهما كما ال يتطوع بالرمي فدل تبعا للطواف أال ترى أن من ال ط

على أنه من توابع احلج والعمرة فإن قيل الوقوف بعرفة ال يفعل إال بعد اإلحرام وطواف الزيارة ال يفعل إال بعد 
منا ما ذكرت وإمنا قلنا ماال الوقوف ومها من فروض احلج قيل له مل نقل أن من ال يفعل إال بعد غريه فهو تبع فيلز

يفعل إال على وجه التبع ألفعال احلج أو العمرة فهو تابع ليس بفرض فأما الوقوف بعرفة فإنه غري مفعول على وجه 
  التبع لغريه بل يفعل منفردا 

لى بنفسه ولكن من شروطه شيئان اإلحرام والوقت وما كان شرطه اإلحرام أو الوقت فال داللة على أنه مفعول ع
وجه التبع وكذلك ما تعلق جوازه بوقت دون غريه فال داللة فيه على أنه تبع فرض غريه وطواف الزيارة إمنا يتعلق 

جوازه بالوقت والوقوف بعرفة إمنا يتعلق جوازه باإلحرام والوقت ليس صحته موقوفة على وقوع فعل آخر غري 
واملروة فإنه مع حضور وقته هو موقوف على فعل آخر غريه اإلحرام فليس هو إذا تبعا لغريه وأما السعي بني الصفا 

وهو الطواف فدل على أنه من توابع احلج والعمرة وأنه ليس بفرض فأشبه طواف الصدر ملا كانت صحته موقوفة 
على طواف الزيارة كان تبعا يف احلج ينوب عن تركه دم وقوله تعاىل إن الصفا واملروة من شعائر اهللا قد دل على 

قربة ألن الشعائر هي معامل للطاعات والقرب وهو مأخوذ من اإلشعار الذي هو اإلعالم ومن ذلك قولك شعرت أنه 
بكذا وكذا أي علمته ومنه إشعار البدنة أي إعالمها للقربة وشعاراحلرب عالماهتا ا ليت يتعارفون هبا فالشعائر هي 

إهنا من تقوى القلوب وشعائر احلج معامل نسكه ومنه املشعر املعامل للقرب قال اهللا تعاىل ذلك ومن يعظم شعائر اهللا ف
احلرام فقد دلت اآلية بفحواها على أن السعي بينهما قربة إىل اهللا تعاىل يف قوله من شعائر اهللا مث قوله فال جناح عليه 

مل ينف  أن يطوف هبما فقد أخربت عائشة وغريها أنه خرج خمرج اجلواب ملن سأل عنهما وأن ظاهر هذا اللفظ
إرادة الوجوب وإن مل يدل عليه وقد قامت الداللة من غري اآلية على وجوبه وهو ما قدمنا ذكره وقد اختلف أهل 

   -العلم يف السعي يف بطن الوادي وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فيه أخبار خمتلفة ومذهب أصحابنا أن السعي فيه مسنون ال ينبغي تركه كالرمل



ملا تصوبت قدماه يف الوادي  -روى جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الطواف و
يرمل  -سعى حىت خرج منه وروى سفيان بن عيينة عن صدقة قال سئل ابن عمر أرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قال نافع كان ابن عمر يسعى يف بطن بني الصفا واملروة قال كان يف الناس فرملوا وال أراهم فعلوا إال برمله و
الوادي وروى مسروق أن عبداهللا بن مسعود سعى يف بطن الوادي وروى عطاء عن ابن عباس قال من شاء يسعى 
مبسيل مكة ومن شاء مل يسع وإمنا يعين الرمل يف بطن الوادي وروى سعيد بن جبري قال رأيت ابن عمر ميشي بني 

ميشي وإن سعيت فقد رأيت رسول اهللا  -د رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصفا واملروة وقال إن مشيت فق
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  يسعى وروى عمرو عن عطاء عن

   -ابن عباس قال إمنا سعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بني الصفا واملروة لريي املشركني قوته فأتيت ابن عباس فقال سعى النيب ص

ي وذكر السبب الذي من أجله فعل ذلك وهو إظهار اجللد والقوة للمشركني وتعلق فعله هبذا يف بطن الواد -
السبب ال مينع كونه سنة مع زواله على حنو ما ذكرنا يف الرمل يف الطواف فيما تقدم وقد ذكرنا أن السبب يف رمي 

ذلك وكذلك كان سبب الرمل يف اجلمار كان رمي إبراهيم عليه السالم إبليس ملا عرض له مبىن وصار سنة بعد 
الوادي ان هاجر ملا طلبت املاء البنها إمساعيل وجعلت تتردد بني الصفا واملروة فكانت إذا نزلت الوادي غاب 

الصيب عن عينها فأسرعت املشي وروى أبو الطفيل عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السالم ملا علم املناسك عرض له 
براهيم فكان ذلك سبب سرعة املشي هناك وهو سنة كنظائره مما وصفنا والرمل يف الشيطان عند املسعى فسبقه إ

بطن الوادي يف الطواف بني الصفا واملروة مما قد نقلته األمة قوال وفعال ومل خيتلف يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  فعله وإمنا اختلف يف كونه مسنونا بعده وظهور نقله فعال إىل هذه الغاية

  لة على بقاء حكمه على ما قدمنا من الداللة واهللا تعاىل أعلم دال
  باب طواف الراكب 

قال أبو بكر قد اختلف يف طواف الراكب بينهما فكره أصحابنا ذلك إال من عذر وذكر أبو الطفيل أنه قال البن 
   -اهللا عليه وسلم  عباس إن قومك يزعمون أن الطواف بني الصفا واملروة على الدابة سنة وأن رسول اهللا صلى

  فعل ذلك فقال صدقوا وكذبوا إمنا فعل ذلك رسول اهللا ص

ألنه كان ال يدفع عنه أحد وليست بسنة وروى عروة بن الزبري عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة أهنا شكت  -
وة إذا رآهم إين أشتكي فقال طويف من وراء الناس وأنت راكبة وكان عر -إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يطوفون على الدواب هناهم فيتعللون باملرض فيقول خاب هؤالء وخسروا وروى ابن أيب مليكة عن عائشة قالت ما 
منعين من احلج والعمرة إال السعي بني الصفا واملرة وإين ألكره الركوب وروى عن يزيد بن أيب زياد عن عكرمة 



ء وقد اشتكى فطاف على بعري ومعه حمجن كلما مر على احلجر جا -عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
استلمه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتني وملا ثبت من سنة الطواف هبما السعي يف بطن الوادي على ما 

وصفنا وكان الراكب تاركا للسعي كان فعله خالف السنة إال أن يكون معذورا على حنو ما روي عن النيب صلى 
   -ه وسلم اهللا علي

  والصحابة فيجوز

وطوافه بالبيت إىل قوله  -فصل روى جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر وذكر حج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فاستلم احلجر بعد الركعتني مث خرج إىل الصفا حىت بدا له البيت فقال نبدأ مبا بدأ اهللا به يدل على أن لفظ اآلية ال 

ك معقوال من اآلية مل حيتج أن يقول نبدأ مبا بدأ اهللا به فإمنا بدئ بالصفا قبل املروة يقتضي الترتيب إذ لو كان ذل
نبدأ مبا بدأ اهللا به ونفعله كذلك مع قوله خذوا عين مناسككم وال خالف بني أهل العلم أن املسنون  -لقوله ص 

بذلك يف الرواية املشهورة عن أصحابنا  على الترتيب أن يبدأ بالصفا قبل املروة فإن بدأ باملروة قبل الصفا مل يعتد
وروي عن أيب حنيفة أنه ينبغي له أن يعيد ذلك الشوط فإن مل يفعل فال شيء عليه وجعله مبنزلة ترك الترتيب يف 
أعضاء الطهارة قوله تعاىل ومن تطوع خريا عقيب ذكر الطواف هبما حيتج به من يراه تطوعا وذلك ألنه معلوم 

تقدم ذكره من الطواف هبما ومعلوم مع ذلك أن الطواف ال يتطوع به عند من يراه واجبا يف رجوع الكالم إىل ما 
احلج والعمرة وعند من ال يراه يف غريمها فوجب أن يكون قوله ومن تطوع خريا إخبار بأن من فعله يف احلج 

ذا ال داللة فيه على ما ذكروا ألنه والعمرة فإمنا يفعله تطوعا إذ مل يبق موضع لفعله يف غريمها ال تطوعا وال غريه وه
  جائز أن يكون املراد من تطوع باحلج والعمرة لتقدم ذكرمها يف اخلطاب يف قوله تعاىل فمن حج البيت أو اعتمر 

  باب 

  يف النهي عن كتمان العلم

يكتمون ما أنزل قال اهللا تعاىل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى اآلية وقال يف موضع آخر إن الذين 
اهللا من الكتاب ويشترون به مثنا قليال اآلية وقال وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه 

هذه اآلي كلها موجبة إلظهار علوم الدين وتبيينه للناس زاجرة عن كتماهنا ومن حيث دلت على لزوم بيان 
املدلول عليه منه وترك كتمانه لقوله تعاىل يكتمون ما أنزلنا من البينات املنصوص عليه فهي موجبة أيضا لبيان 

نصوص عليه واملستبط لشمول اسم اهلدى للجميع وقوله تعاىل ٨واهلدى وذلك يشتمل على سائر أحكام اهللا يف امل
ألن يف الكتاب  يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب يدل على أنه ال فرق يف ذلك بني ما علم من جهة النص أو الدليل

  الداللة على أحكام اهللا تعاىل كما فيه النص عليها وكذلك قوله تعاىل لتبيننه للناس وال 

   -تكتمونه عام يف اجلميع وكذلك ما علم من طرق أخبار الرسول ص 

  قد انطوت حتت اآلية ألن يف الكتاب الداللة على قبول أخبار اآلحاد عنه ص



حكمه من جهة النص أو الداللة فقد تناولته اآلية ولذلك قال أبو هريرة لوال آية فكل ما اقتضى الكتاب إجياب  -
يف كتاب اهللا عز و جل ما حدثتكم مث تال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى فأخرب أن احلديث عن 

عن قتادة يف قوله تعاىل وإذ  من البينات واهلدى الذي أنزله اهللا تعاىل وقال شعبة -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب اآلية فهذا ميثاق أخذه اهللا على أهل العلم فمن علم علما فليعلمه وإياكم 

وكتمان العلم فإن كتمانه هلكة ونظريه يف بيان العلم وإن مل يكن فيه ذكر الوعيد لكامته قوله تعاىل فلوال نفر من 
ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون وقد روى حجاج عن عطاء  كل فرقة منهم طائفة

قال من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار فإن  -عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
م من صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه قيل روي عن ابن عباس أن اآلية نزلت يف شأن اليهود حني كتموا ما يف كتبه

قيل له نزول اآلية على سبب غري مانع من اعتبار عمومها يف سائر ما انتظمته ألن احلكم عندنا للفظ ال  -وسلم 
للسبب إال أن تقوم الداللة عندنا على وجوب االقتصار به على سببه وحيتج هبذه اآليات يف قبول األخبار املقصرة 

علم ملخربها يف أمور الدين وذلك ألن قوله تعاىل إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب وقوله عن مرتبة إجياب ال
تعاىل وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب قد اقتضى النهي عن الكتمان ووقوع البيان باإلظهار فلو مل يلزم 

ال يوجب حكما فغري حمكوم له بالبيان فثبت بذلك أن السامعني قبوله ملا كان املخرب عنه مبينا حلكم اهللا تعاىل إذ ما
املنهيني عن الكتمان مىت أظهروا ما كتموا وأخربوا به لزم العمل مبقتضى خربهم وموجبه ويدل عليه قوله يف سياق 
ه اخلطاب إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فحكم بوقوع العلم خبربهم فإن قال قائل ال داللة فيه على لزوم العمل ب
وجائز أن يكون كل واحد منهم كان منهيا عن الكتمان ومأمورا بالبيان ليكثر املخربون ويتواتر اخلرب قيل له هذا 

غلط ألهنم ما هنوا عن الكتمان إال وهم ممن جيوز عليهم التواطؤ عليه ومن جاز منهم التوطؤ على الكتمان جاز 
م فقد دلت اآلثار على قبول اخلرب املقصر عن املنزلة املوجبة منهم التواطؤ على التقول فال يكون خربهم موجبا للعل

  للعلم مبخربه وعلى أن 

ما ادعيته ال برهان عليه فظواهر اآلي مقتضية لقبول ما أمروا به لوقوع بيان حكم اهللا تعاىل به ويف اآلية حكم آخر 
تناع جواز أخذ األجرة عليه إذ غري وهو أهنا من حيث دلت على لزوم إظهار العلم وترك كتمانه فهي دالة على ام

جائز استحقاق األجر على ما عليه فعله أال ترى أنه ال يصح استحقاق األجر على اإلسالم وقد روي أن رجال قال 
   -للنيب ص 

  إين أعطيت قومي مائة شاة على أن يسلموا فقال ص

ة أخرى قوله تعاىل إن الذين يكتمون ما املائة شاة رد عليك وإن تركوا اإلسالم قاتلناهم ويدل على ذلك من جه -
أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به مثنا قليال وظاهر ذلك مينع أخذ األجر على اإلظهار والكتمان مجيعا ألن قوله تعاىل 
ويشترون به مثنا قليال مانع أخذ البدل عليه من سائر الوجوه إذ كان الثمن يف اللغة هو البدل قال عمر بن أيب ربيعة 

  ... فما أصبت بترك احلج من مثن ... إن كنت حاولت دنيا أو رضيت هبا .. .

  فثبت بذلك بطالن اإلجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدين قوله تعاىل



إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا يدل على أن التوبة من الكتمان إمنا يكون بإظهار البيان وأنه ال يكتفى يف صحة 
  على الكتمان فيما سلف دون البيان فيما استقبل التوبة بالندم 

  باب 

  لعن الكفار

قال اهللا تعاىل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني فيه داللة على أن 
ه ألن قوله والناس على املسلمني لعن من مات كافرا وأن زوال التكليف عنه باملوت ال يسقط عنه لعنه والرباءة من

أمجعني قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافر لو جن مل يكن زوال التكليف عنه باجلنون مسقطا 
للعنه والرباءة منه وكذلك سبيل ما يوجب املدح واملواالة من اإلميان والصالح أن موت من كان كذلك أو جنونه 

ث هذه احلادثة فإن قيل روي عن أيب العالية أن مراد اآلية أن الناس يلعنونه ال يغري حكمه عما كان عليه قبل حدو
يوم القيامة كقوله تعاىل مث يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا قيل له هذا ختصيص بال داللة وال 

ا يشتبه ذلك على من يظن أن خالف أنه يستحق اللعن من اهللا تعاىل واملالئكة يف الدنيا باآلية فكذلك من الناس وإمن
ذلك إخبار من اهللا تعاىل أن الناس يلعنونه وليس كذلك بل هو إخبار باستحقاقه اللعن من الناس لعنوه أو مل يلعنوه 

  قوله تعاىل وإهلكم 

وال إله واحد وصفه تعاىل لنفسه بأنه واحد انتظم معاين كلها مرادة هبذا اللفظ منها إنه واحد ال نظري له وال شبيه 
مثل وال مساوي يف شيء من األشياء فاستحق من أجل ذلك أن يوصف بأنه واحد دون غريه ومنها أنه واحد يف 

استحقاق العبادة والوصف له باأللوهية ال يشاركه فيها سواه ومنها أنه واحد ليس بذي أبعاض وال جيوز عليه 
قسيم فليس بواحد على احلقيقة ومنها أنه واحد التجزي والتقسيم ألن من كان ذا أبعاض وجاز عليه التجزيء والت

يف الوجود قدميا مل يزل منفردا بالقدم مل يكن معه وجود سواه فانتظم وصفه لنفسه بأنه واحد هذه املعاين كلها قوله 
تعاىل إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار اآلية قد انتظمت هذه اآلية ضروبا من الدالالت على 

يد اهللا تعاىل وأنه ال شبيه له وال نظري وفيها أمر لنا باالستدالل هبا وهو قوله آليات لقوم يعقلون يعين واهللا تعاىل توح
أعلم أنه نصبها ليستدل هبا ويتوصل هبا إىل معرفة اهللا تعاىل وتوحيده ونفي األشباه عنه واألمثال وفيه إبطال لقول 

رب وأنه ال حظ للعقول يف الوصول إىل معرفة اهللا تعاىل فأما داللة السموات من زعم أنه إمنا يعرف اهللا تعاىل باخل
واألرض على اهللا فهو قيام السماء فوقنا على غري عمد مع عظمها ساكنة غري زائلة وكذلك األرض حتتنا مع عظمها 

ادة والنقصان فقد علمنا أن لكل واحد منهما منتهى من حيث كان حيث كان موجودا يف وقت واحد حمتمال للزي
وعلمنا أنه لو اجتمع اخللق على إقامة حجر يف اهلواء من غري عالقة وال عمد ملا قدروا عليه فعلمنا أن مقيما أقام 

السماء على غري عمد واألرض على غري قرار فدل ذلك على وجود الباري تعاىل اخلالق هلما ودل أيضا على أنه ال 
إذ كانت األجسام ال تقدر على مثل ذلك وإذا صح ذلك ثبت أنه قادر  يشبه األجسام وأنه قادر ال يعجزه شيء

على اختراع األجسام إذ ليس اختراع األجسام واختراع األجرام بأبعد يف العقول واألوهام من إقامتها مع عظمها 
وكثافتها على غري قرار وعمد ومن جهة أخرى تدل على حدوث هذه األجسام وهي امتناع جواز تعريها من 

ألعراض املتضادة ومعلوم أن هذه األعراض حمدثة لوجود كل واحد منها بعد أن مل يكن ومامل يوجد قبل احملدث ا
فهو حمدث فصح بذلك حدوث هذه األجسام واحملدث يقتضي حمدثا كاقتضاء البناء للباين والكتابة للكاتب والتأثر 



 دالة عليه وأما داللة اختالف الليل والنهار على للمؤثر فثبت بذلك أن السموات واألرض وما بينهما من آيات اهللا
  اهللا تعاىل فمن جهة أن كل واحد منهما حادث بعد 

اآلخر واحملدث يقتضي حمدثا فدل ذلك على حمدثهما وأنه ال يشبههما إذ كل فاعل فغري مشبه لفعله أال ترى أن 
لو أشبهه جلرى عليه ما جيري عليه من داللة الباين ال يشبه بنائه والكاتب ال يشبه كتابته ومن جهة أخرى أنه 

احلدوث فكان ال يكون هو أوىل باحلدوث من حمدثه وملا صح أن حمدث األجسام والليل والنهار قدمي صح أنه ال 
يشبهها وهي تدل على أن حمدثها قادر الستحالة وجود الفعل إال من القادر ويدل أن حمدثها حي الستحالة وجود 

ر حي ويدل أيضا على أنه عامل الستحالة الفعل احملكم املتقن املتسق إال من عامل به قبل إحداثه وملا الفعل إال من قاد
كان اختالف الليل والنهار جاريا على منهاج واحد ال خيتلف يف كل صقع يف الطول والقصر أزمان السنة على 

على ذلك عامل إذ لو مل يكن قادرا مل يوجد املقدار الذي عرف منهما الزيادة والنقصان دل على أن خمترعهما قادر 
منه الفعل ولو مل يكن عاملا مل يكن فعله متقنا منتظما وأما داللة الفلك اليت جتري يف البحر على توحيد اهللا فمن جهة 

أنه معلوم أن األجسام لو اجتمعت على أن حتدث مثل هذا اجلسم الرقيق السيال احلامل للفلك وعلى أن جتري 
جملرية للفلك ملا قدرت على ذلك ولو سكنت الرياح بقيت راكدة على ظهر املاء ال سبيل ألحد من الرياح ا

املخلوقني إىل إجرائها وإزالتها كما قال تعاىل يف موضع آخر إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ففي 
ئل على إثبات توحيد اهللا تعاىل القدمي تسخري اهللا تعاىل املاء حلمل السفن وتسخريه الرياح إلجرائها أعظم الدال

القادر العامل احلي الذي ال شبه له وال نظري إذ كانت األجسام ال تقدر عليه فسخر اهللا املاء حلمل السفن على ظهره 
وسخر الرياح إلجرائها ونقلها ملنافع خلقه ونبههم على توحيده وعظم نعمته واستدعى منهم النظر فيها ليعلموا أن 

قد أنعم هبا فيشكروه على نعمه ويستحقوا به الثواب الدائم يف دار السالم قال أبو بكر وأما داللة إنزاله خالقهم 
املاء على توحيده فمن قبل أنه قد علم كل عاقل أن من شأن املاء النزول والسيالن وأنه غري جائز ارتفاع املاء من 

وجود يف السحاب من أحد معنيني إما أن يكون حمدث أحدثه سفل إىل علو إال جباعل جيعله كذلك فال خيلو املاء امل
هناك يف السحاب أو رفعه من معادنه من األرض والبحار إىل هناك وأيهما كان فدل ذلك على إثبات الواحد القدمي 

نقله الذي ال يعجزه شيء مث إمساكه يف السحاب غري سائل منه حىت ينقله إىل املواضع اليت يريدها بالرياح املسخرة ل
  فيه أدل دليل على توحيده وقدرته فجعل السحاب مركبا للماء والرياح مركبا للسحاب 

حىت تسوقه من موضع إىل موضع ليعم نفعه لسائر خلقه كما قال تعاىل أومل يروا أنا نسوق املاء إىل األرض اجلرز 
لتقي واحدة مع صاحبتها يف اجلو مع فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم مث أنزل ذلك املاء قطرة قطرة ال ت

حتريك الرياح هلا حىت تنزل كل قطرة على حياهلا إىل موضعها من األرض ولوال أن مدبرا حكيما عاملا قادرا دبره 
على هذا النحو وقدره هبذا الضرب من التقدير كيف كان جيوز أن يوجد نزول املاء يف السحاب مع كثرته وهو 

عظام على هذا النظام والترتيب ولو اجتمع القطر يف اجلو وأتلف لقد كان يكون نزوهلا الذي تسيل منه السيول ال
مثل السيول اجملتمعة منها بعد نزوهلا إىل األرض فيؤدي إىل هالك احلرث والنسل وإبادة مجيع ما على األرض من 

من السماء يف قوله تعاىل شجر وحيوان ونبات وكان يكون كما وصف اهللا تعاىل من حال الطوفان يف نزول املاء 
ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر فيقال إنه كان صبا كنحر السيول اجلارية يف األرض ففي إنشاء اهللا تعاىل السحاب 

يف اجلو وخلق املاء فيه وتصريفه من موضع إىل موضع أدل دليل على توحديه وقدرته وأنه ليس جبسم وال مشبه 
فعل ذلك وال ترومه وال تطمع فيه وأما داللة إحياء اهللا األرض بعد موهتا على  األجسام إذ األجسام ال ميكنها



توحديه فهي من جهة أن اخللق كلهم لو اجتمعوا على إحياء شيء منها ملا قدروا عليه وملا أمكنهم إنبات شيء من 
نا يقينا ومشاهدة أنه مل يكن فيها النبات فيها فإحياء اهللا تعاىل األرض باملاء وإنباته أنواع النبات فيها اليت قد علم

شيء منه مث كل شيء من النبات لو فكرت فيه على حياله لوجدته داال على أنه من صنع صانع حكيم قادر عامل مبا 
قدره عليه من ترتيب أجزائه ونظمها على غاية اإلحكام من أدل الدليل على أن خالق اجلميع واحد وأنه قادر عامل 

بيعة على ما يدعيه امللحدون يف آيات اهللا تعاىل إذ املاء النازل من السماء على طبيعة واحدة وأنه ليس من فعل الط
وكذلك أجزاء األرض واهلواء وخيرج منه أنواع النبات واألزهار واألشجار املثمرة والفواكه املختلفة الطعوم 

املتفق ال يوجب املختلف فدل ذلك واأللوان واألشكال فلو كان ذلك من فعل الطبيعة لوجب أن يتفق موجبها إذ 
على أنه من صنع صانع حكيم قد خلقه وقدره على اختالف أنواعه وطعومه وألوانه رزقا للعباد وداللة هلم على 
صنعه ونعمه وأما داللة ما بث فيها من دابة على توحيده فهي كذلك يف الداللة أيضا يف اختالف أنواعه إذ غري 

   جائز أن تكون احليوانات هي

احملدثة ألنفسها ألهنا ال ختلو من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو معدومة فإن كانت موجودة فوجودها قد أغىن 
عن إحداثها وإن كانت معدومة فإنه يستحيل إجياد الفعل من املعدوم ومع ذلك فقد علمنا أهنا بعد وجودها غري 

دمها أحرى أن ال تكون قادرة عليها وأيضا فإنه ال يقدر قادرة على اختراع األجسام وإنشاء األجرام فهي يف حال ع
أحد من احليوان على الزيادة يف أجزائه فهو ينفي القدرة على إحداث مجيعه أوىل فثبت أن احملدث هلا هو القادر 

احلكيم الذي ال يشبهه شيء ولو كان حمدث هذه احليوانات مشبها هلا من وجه لكان حكمها يف امتناع جواز وقوع 
حداث األجسام وأما داللة تصريف الرياح على توحيده فهي أن اخللق لو اجتمعوا على تصريفها ملا قدروا عليه إ

ومعلوم أن تصريفها تارة جنوبا وتارة مشاال وتارة صبا وتارة دبورا حمدث فعلمنا أن احملدث لتصريفها هو القادر 
خلوقني فهذه دالئل قد نبه اهللا تعاىل العقالء عليها الذي ال شبه له إذ كان معلوما استحالة إحداث ذلك من امل

وأمرهم باإلستدالل هبا وقد كان اهللا تعاىل قادرا على إحداث النبات من غري ماء وال زراعة وإحداث احليوانات بال 
نتاج وال زواج ولكنه تعاىل أجرى عادته يف إنشاء خلقه على هذا تنبيها هلم عند كل حادث من ذلك على قدرته 

الفكر يف عظمته وليشعرهم يف كل وقت ما أغفلوه ويزعج خواطرهم للفكر فيما أمهلوه فخلق تعاىل األرض و
والسماء ثابتتني دائمتني ال تزوالن وال تتغريان عن احلال اليت جعلهما وخلقهما عليها بديا إىل وقت فنائها مث أنشأ 

نها وأقواتا هبا تبقي حياهتم ومل يعطهم ذلك الرزق مجلة احليوان من الناس وغريهم من األرض مث أنشأ للجميع رزقا م
فيظنون أهنم مستغنون مبا أعطوا بل جعل هلم قوتا معلوما يف كل سنة مبقدار الكفاية لئال يبطروا ويكونوا مستشعرين 

عرهم لإلفتقار إليه يف كل حال ووكل إليهم يف بعض األسباب اليت يتوصلون هبا إىل ذلك من احلرث والزراعة ليش
أن لألعمال مثرات من اخلري والشر فيكون ذلك داعيا هلم إىل فعل اخلري فيجتنون مثتره واجتناب الشر ليسلموا من 

شر مغبته مث توىل هو هلم من إنزال املاء مامل يكن يف وسعهم وطاقتهم أن ينزلوه ألنفهسم فأنشأ سحابا يف اجلو وخلق 
ة مث أنبت هلم به سائر أقواهتم وما حيتاجون إليه ملالبسهم مث مل يقتصر فيما فيه ماء مث أنزله على األرض مبقدار احلاج

أنزله من السماء على منافعه يف وقت منافعه حىت جعل لذلك املاء خمازن وينابيع يف األرض جيتمع فيه ذلك املاء 
  فيجري أوال فأوال 

اء فسلكه ينابيع يف األرض ولو كان على ما نزل على مقدار احلاجة كما قال تعاىل أمل تر أن اهللا أنزل من السماء م
من السماء من غري حبس له يف األرض لوقت احلاجة لسال كله وكان يف ذلك تلف سائر احليوان الذي على ظهرها 



لعدمه املاء فتبارك اهللا رب العاملني الذي جعل األرض مبنزلة البيت الذي يأوي إليه اإلنسان وجعل السماء مبنزلة 
عل سائر ما حيدثه من املطر والنبات واحليوان مبنزلة ما ينقله اإلنسان إىل بيته ملصاحله مث سخر هذه السقف وج

األرض لنا وذللها للمشي عليها وسلوك طرقها ومكننا من اإلنتفاع هبا يف بناء البيوت والدور ليسكن من املطر 
منها أردنا اإلنتفاع به يف إنشاء األبنية مما هو واحلر والربد وحتصنا من األعداء مل خترجنا إىل غريها فأي موضع 

موجود فيها من احلجارة واجلص والطني ومما خيرج منها من اخلشب واحلطب أمكننا ذلك وسهل علينا سوى ما 
أودعهما من اجلواهر اليت عقد هبا منافعنا من الذهب والفضة واحلديد والرصاص والنحاس وغري ذلك كما قال 

قواهتا فهذه كلها وما يكثر تعداده وال حييط علمنا به من بركات األرض ومنافعها مث ملا كانت مدة تعاىل وقدر فيها أ
أعمارنا وسائر احليوان ال بد من أن تكون متناهية جعلها كفاتا لنا بعد املوت كما جعلها يف احلياة فقال تعاىل أمل 

ى األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال وإنا جنعل األرض كفاتا أحياء وأمواتا وقال تعاىل إنا جعلنا ما عل
جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا مث مل يقتصر فيما خلق من النبات واحليوان على امللذ دون املأمل وال على الغذاء دون 

السم وال على احللو دون املر بل مزج ذلك كله ليشعرنا أنه غري مريد منا الركون إىل هذه اللذات ولئال تطمئن 
فوسنا إليها فنشتغل هبا عن دار اآلخرة اليت خلقنا هلا فكان النفع والصالح يف الدين يف الذوات املؤملة املؤذية كهو ن

يف امللذة السارة وليشعرنا يف هذه الدنيا كيفية اآلالم ليصح الوعيد بآالم اآلخرة ولنزجر عن القبائح فنستحق النعيم 
ر العاقل من دالئل التوحيد على ما ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية الواحدة الذي ال يشوبه كدر وال تنغيص فلو اقتص

لكان كافيا شافيا يف إثباته وإبطال قول سائر أصناف امللحدين من أصحاب الطبائع ومن الثنوية ومن يقول بالتشبيه 
املوضع إذ كان  ولو بسطت معىن اآلية وما تضمنته من ضروب الدالئل لطال وكثر وفيما ذكرنا كفاية يف هذا

الغرض فيه التنبيه على مقتضى داللة اآلية بوجيز من القول دون االستقصاء واهللا نسأل حسن التوفيق لالستدالل 
  بدالئله واالهتداء هبداه وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

  باب 

  إباحة ركوب البحر

احة ركوب البحر غازيا وتاجرا ومبتغيا لسائر ويف قوله تعاىل والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس داللة على إب
املنافع إذ مل خيص ضربا من املنافع دون غريه وقال تعاىل هو الذي يسريكم يف الرب والبحر وقال ربكم الذي يزجي 
لكم الفلك يف البحر لتبتغوا من فضله وقوله لتبتغوا من فضله قد انتظم التجارة وغريها كقوله تعاىل فإذا قضيت 

فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا وقال تعاىل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم وقد روي الصالة 
عن مجاعة من الصحابة إباحة التجارة يف البحر وقد كان عمر بن اخلطاب منع الغزو يف البحر إشفاقا على املسلمني 

اجا أو معتمرا وجائز أن يكون ذلك منه على وجه وروي عن ابن عباس أنه قال ال يركب أحد البحر إال غازيا أو ح
حدثنا حممد بن بكر  -املشورة واإلشفاق على راكبه وقد روي ذلك يف حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إمساعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أيب 
ال يركب البحر إال  -سلم عن عبداهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبيداهللا عن بشري بن م

حاج أو معتمر أو غاز يف سبيل اهللا فإن حتت البحر نارا وحتت النار حبرا وجائز أن يكون ذلك على وجه 
فيه ألنه إن مات يف هذا االستحباب لئال يغرر بنفسه يف طلب الدنيا وأجاز ذلك يف الغزو واحلج والعمرة إذ ال غرر 



الوجه غرقا كان شهيدا وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا سليمان ابن داود العتكي حدثنا محاد بن 
زيد عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن أنس ابن مالك قال حدثتين أم حرام بنت ملحان أخت أم 

نام عندهم فاستيقظ وهو يضحك قالت فقلت يا رسول اهللا وما  -م سليم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
أضحكك قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كامللوك على األسرة قالت قلت يا رسول اهللا أدع اهللا جيعلين 

منهم قال فإنك منهم قالت مث نام فاستيقظ وهو يضحك قالت فقلت يا رسول اهللا ما أضحكك فقال مثل مقالته 
ت يا رسول اهللا أدع اهللا أن جيعلين منهم قال أنت من األولني قال فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا يف البحر قل

فحملها معه فلما رجع قربت هلا بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو 
حدثنا مروان قال أخربنا هالل بن ميمون الرملي  داود وحدثنا عبدالوهاب بن عبدالرحيم اجلوبري الدمشقي قال

  عن يعلى بن شداد 

   -عن أم حرام عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال املائد يف البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر

  شهيدين واهللا تعاىل أعلم 
  باب حترمي امليتة 

وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اهللا قال أبو بكر امليتة يف الشرع اسم حيوان  قال اهللا تعاىل إمنا حرم عليكم امليتة والدم
امليت غري املذكى وقد يكون ميتة بأن ميوت حتف أنفه من غري سبب آلدمي فيه وقد يكون ميتة لسبب فعل آدمي 

 تعاىل وامليتة وإن إذا مل يكن فعله فيه على وجه الذكاة املبيحة له وسنبني شرائط الذكاة يف موضعها إن شاء اهللا
كانت فعال هللا تعاىل وقد علق التحرمي هبا مع علمنا بأن التحرمي والتحليل واحلظر واإلباحة إمنا يتناوالن أفعالنا وال 

جيوز أن يتناوال فعل غرينا إذ غري جائز أن ينهى اإلنسان عن فعل غريه وال أن يؤمر به فإن معىن ذلك ملا كان معقوال 
جاز إطالق لفظ التحرمي والتحليل فيه وإن مل يكن حقيقة وكان ذلك دليال على تأكيد حكم التحرمي عند املخاطبني 

فإنه يتناول سائر وجوه املنافع ولذلك قال أصحابنا ال جيوز اإلنتفاع بامليتة على وجه وال بطعمها الكالب واجلوارح 
ا معلقا بعينها مؤكدا له حكم احلظر فال جيوز ألن ذلك ضرب من اإلنتفاع هبا وقد حرم اهللا امليتة حترميا مطلق

   -اإلنتفاع بشيء منها إال أن خيص شيء منها بدليل جيب التسليم له وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ختصيص ميتة السمك واجلراد من هذه اجلملة باإلباحة فروى عبدالرمحن بن زيد

أحلت لنا ميتتان ودمان فأما امليتتان  -صلى اهللا عليه وسلم  بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول اهللا
فاجلراد والسمك وأما الدمان فالطحال والكبد وروى عمرو بن دينار عن جابر يف قصة جيش اخلبط أن البحر ألقى 

 فقال هل عندكم منه شيء -إليهم حوتا فأكلوا منه نصف شهر مث ملا رجعوا أخربوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تطعموين وال خالف بني املسلمني يف إباحة السمك غري الطايف ويف اجلراد ومن الناس من استدل على ختصيص 

   -عموم آية حترمي امليتة بقوله تعاىل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وبقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بن أيب بردة عنيف حديث صفوان بن سليم الزرقي عن سعيد بن سلمة عن املغرية 



أنه قال يف البحر هو الطهور ماؤه احلل ميتته وسعيد بن سلمة جمهول  -أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
غري معروف بالثبت وقد خالفه يف سنده حيىي بن سعيد األنصاري فرواه عن املغرية بن عبداهللا بن أيب بردة عن أبيه 

   -عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ومثل هذا اإلختالف

يف السند يوجب اضطراب احلديث وغري جائز ختصيص آية حمكمة به وقد روى ابن زياد بن عبداهللا البكائي قال 
يف البحر  -حدثنا سليمان األعمش قال حدثنا أصحابنا عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ل من األول وقد روي فيه حديث آخر وهو ما رواه حيىي بن ذكي صيده طهور ماؤه وهذا أضعف عند أهل النق
أيوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة عن أيب معاوية العلوي عن مسلم بن خمشي املدجلي 
 عن الفراسي أن رسول اهللا ص قال يف البحر هو الطهور ماؤه احلل ميتته وهذا أيضا مما ال حيتج به جلهالة رواية وال

خيص به ظاهر القرآن وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثنا أمحد بن حنبل قال حدثنا أبو 
القاسم بن أيب الزناد قال حدثنا إسحاق بن حازم عن عبداهللا بن مقسم عن عطاء عن جابر بن عبداهللا عن النيب 

لطهور ماؤه احلل ميتته قال أبو بكر وقد اختلف يف السمك أنه سئل عن البحر فقال هو ا -صلى اهللا عليه وسلم 
الطايف وهو الذي ميوت يف املاء حتف أنفه فكرهه أصحابنا واحلسن بن حي وقال مالك والشافعي ال بأس به وقد 
اختلف السلف فيه أيضا فروى عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي عليه السالم قال ما طفا من ميتة البحر فال 

وروى عمرو بن دينار عن جابر بن عبداهللا وعبداهللا بن أيب اهلذيل عن ابن عباس أهنما كرها الطايف فهؤالء تأكله 
الثالثة من الصحابة قد روي عنهم كراهته وروي عن جابر بن زيد وعطاء وسعيد ابن املسيب واحلسن وابن سريين 

الطايف من السمك والذي يدل على حظر أكله  وإبراهيم كراهيته وروي عن أيب بكر الصديق وأيب أيوب إباحة أكل
ظاهر قوله تعاىل حرمت عليكم امليتة واتفق املسلمون على ختصيص غري الطايف من اجلملة فخصصناه واختلفوا يف 
الطايف فوجب استعمال حكم العموم فيه وقد حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد ابن عبدة 

يم الطائفي قال حدثنا إمساعيل بن أمية عن أيب الزبري عن جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلى حدثنا حيىي بن سل
ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فال تأكلوه وروى إمساعيل بن عياش قال  -اهللا عليه وسلم 

مر عن جابر بن عبداهللا عن رسول اهللا صلى حدثين عبدالعزيز بن عبداهللا عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبداهللا اجمل
قال ما جزر عنه البحر فال تأكل وما ألقى فكل وما وجدته ميتا طافيا فال تأكله وقد روى ابن أيب  -اهللا عليه وسلم 

   -ذيب عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مثله وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا موسى

يا قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص عن حيىي بن أيب أنيسة عن أيب الزبري عن جابر بن عبداهللا ابن زكر
إذا وجدمتوه حيا فكلوه وما ألقى البحر حيا فمات فكلوه وما وجدمتوه  -قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

موسى بن أيب عثمان الدهقان قال حدثنا احلسني بن ميتا طافيا فال تأكلوه وحدثنا ابن قانع قال حدثنا عبداهللا بن 
يزيد الطحان حدثنا حفص بن غياث عن ابن أيب ذيب عن أيب الزبري عن جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلى 

ما صدمتوه وهو حي فمات فكلوه وما ألقى البحر ميتا طافيا فال تأكلوه فإن قيل قد روى هذا  -اهللا عليه وسلم 



يان الثوري وأيوب ومحاد عن أيب الزبري موقوفا على جابر قيل له هذا ال يفسده عندنا ألنه جائز أن احلديث سف
   -يرويه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  تارة مث يرسل عنه فيفيت به وفتياه مبا رواه عن النيب ص

بدون من ذكرت وكذلك ابن أيب  غري مفسد له بل يؤكده على إن إمساعيل بن أمية فيما يرويه عن أيب الزبري ليس -
أحلت لنا ميتتان  -ذيب فزيادهتما يف الرفع مقبولة على هؤالء فإن قيل قد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ودمان السمك واجلراد وذلك عموم يف مجيعه قيل له خيصه ما ذكرنا وروينا يف النهي عن الطايف ويلزم خمالفنا على 
ن يبىن العام على اخلاص فيستعملهما وأن ال يسقط اخلاص بالعام وعلى أن هذا خرب يف أصله يف ترتيب األخبار أ

رفعه اختالف فرواه مرحوم العطار عن عبدالرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر موقوفا عليه ورواه حيىي 
الطايف فإن احتج مبا روي عن احلماين عن عبدالرمحن بن زيد مرفوعا فيلزمك فيه مثل ما رمت إلزامنا إياه يف خرب 

أنه قال الطهور ماؤه احلل ميتته ومل خيصص الطايف من غريه قيل له نستعملهما مجيعا  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وجنعلهما كأهنما وردا معا نستعمل خرب الطايف يف النهي ونستعمل خرب اإلباحة فيما عدا الطايف فإن قيل فإن من 

ص والعام أنه مىت اتفق الفقهاء على استعمال أحد اخلربين واختلفوا يف استعمال اآلخر كان أصل أيب حنيفة يف اخلا
هو احلل ميتته وأحلت لنا ميتتان متفق على استعماهلما  -ما اتفق يف االستعمال قاضيا على ما اختلف فيه وقوله ص 

منا يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيما مل وخرب الطايف خمتلف فيه فينبغي أن يقضى عليه باخلربين اآلخرين قيل له إ
يعضده نص الكتاب فأما إذا كان عموم الكتاب معاضدا للخرب املختلف يف استعماله فإنا ال نعرف قوله فيه وجائز 
أن يقال إنه ال يعترب وقوع اخلالف يف استعماله بعد أن يعضده عموم الكتاب فيستعمل حينئذ مع العام املتفق على 

  ذلك خمصوصا منه فإن  استعماله ويكون

أكل احلوت الذي ألقاه البحر فليس  -احتجوا حبديث جابر يف قصة جيش اخلبط وإباحة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عندنا بطاف وإمنا الطايف ما مات حتف أنفه يف املاء من غري سبب حادث ومن الناس من يظن أن كراهة الطايف من 

يلزموننا عليه احليوان املذكى إذا ألقي يف املاء حىت طفا عليه وهذا جهل منهم مبعىن أجل بقائه يف املاء حىت طفا عليه ف
املقالة وموضع اخلالف ألن السمك لو مات مث طفا على املاء ألكل ولو مات حتف أنفه ومل يطف على املاء مل يؤكل 

حديثا وقال لنا إنه حديث منكر فذكر واملعىن فيه عندنا هو موته يف املاء حتف انفه ال غري وقد روى لنا عبدالباقي 
أنه حدثه به عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا أبو اجلماهر قال حدثنا سعيد بن بشري عن إبان بن أيب عياش عن أنس 

قال كل ما طفا على البحر وإبان بن عياش ليس هو ممن يثبت ذلك  -بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
زين سبعني زنية أحب إيل من أن أروي عن إبان بن عياش فإن احتج حمتج بقوله تعاىل أحل بروايته قال شعبة ألن أ

لكم صيد البحر وطعامه وأنه عموم يف الطايف وغريه قيل له اجلواب عنه من وجهني أحدمها أنه خمصوص مبا ذكرنا 
التفسري يف قوله تعاىل وطعامه أنه ما من حترمي امليتة واألخبار الواردة يف النهي عن أكل الطايف والثاين أنه روي يف 

ألقاه البحر فمات وصيده ما اصطادوا وهو حي والطايف خارج منهما ألنه ليس مما ألقاه البحر وال مما صيد إذ غري 
  جائز أن يقال اصطاد مسكا ميتا كما ال يقال اصطاد ميتا فاآلية مل تنتظم الطايف ومل تتناوله واهللا أعلم 

  باب 

  أكل اجلراد



ال أصحابنا والشافعي رضي اهللا عنهم ال بأس بأكل اجلراد كله ما أخذته وما وجدته ميتا وروى ابن وهب عن ق
مالك أنه إذا أخذه حيا مث قطع رأسه وشواه أكل وما أخذ حيا فغفل عنه حىت مات مل يؤكل وإمنا هو مبنزلة ما لو 

قال مالك وما قتله جموسي مل يؤكل وقال الليث بن وجده ميتا قبل أن يصطاده فال يؤكل وهو قول الزهري وربيعة و
يف  -سعد أكره أكل اجلراد ميتا فأما الذي أخذته حيا فال بأس به قال أبو بكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان السمك واجلراد يوجب إباحته مجيعه مما وجد ميتا ومما قتله آخذه وقد 
ناس مجيعهم هذا اخلرب يف إباحة أكل اجلراد فوجب استعماله على عمومه من غري شرط لقتل آخذه إذ مل استعمل ال

  حدثنا عبدالباقي قال حدثنا  -يشترطه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

احلسن بن املثىن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن حيىي بن عمارة األنصاري قال حدثنا فائد أبو 
   -العوام عن أيب عثمان اهلندي عن سلمان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  سئل عن اجلراد قال أكثر جنود اهللا ال آكله وال أحرمه وما مل حيرمه النيب

فهو مباح وتركه أكله ال يوجب حظره إذ جائز ترك أكل املباح وغري جائز نفي التحرمي عما هو حمرم ومل  -ص 
   -ما قتله آخذه وقال عطاء عن جابر غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفرق بني ما مات وبني 

  فأصبنا جرادا فأكلناه وقال عبداهللا بن أيب أوىف غزوت مع رسول اهللا ص

سبع غزوات نأكل اجلراد وال نأكل غريه قال أبو بكر ومل يفرق بني ميته وبني مقتوله حدثنا عبدالباقي قال حدثنا  -
ا التستري قال حدثنا أبو اخلطاب قال حدثنا أبو عتاب حدثنا النعمان عن عبيدة عن إبراهيم عن موسى بن زكري

   -األسود عن عائشة أهنا كانت تأكل اجلراد وتقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يأكله قال أبو بكر فهذه اآلثار الواردة يف اجلراد مل يفرق يف شيء منها

فإن قيل ظاهر قوله تعاىل حرمت عليكم امليتة يقتضي حظر مجيعها فال خيص منها إال ما أمجعوا بني ميته وبني مقتوله 
عليه وهو ما يقتله آخذه وما عداه فهو حممول على ظاهر اآلية يف إجياب حترميه قيل له ختصه األخبار الواردة يف 

بني شيء منها فلم جيز ختصيص شيء منها إباحته وهي مستعملة عند اجلميع يف ختصيص اآلية ومل تفرق هذه األخبار 
وال اإلعتراض عليها باآلية التفاق اجلميع على أهنا قاضية على اآلية خمصصة هلا وليس اجلراد عندنا مثل السمك يف 

حظرنا للطايف منه دون غريه ألن األخبار الواردة يف ختصيص السمك باإلباحة من مجلة امليتة بإزائها أخبار أخر يف 
يف منه فاستعملناها مجيعا وقضينا باخلاص منها على العام مع معاضدة اآلية ألخبار احلظر وأيضا فإنه ملا حظر الطا

وافقنا مالك ومن تابعه على إباحة املقتول منه دل ذلك على أنه ال فرق بينه وبني امليت من غري قتل وذلك ألن 
فيما له دم سائل أحدمها قطع احللقوم واألوداج  القتل ليس بذكاة يف حقه ألن الذكاة يف األصل على وجهني وهي

يف حال إمكانه واآلخر إسالة دمه عند تعذر الذبح أال ترى أن الصيد ال يكون مذكى بإصابته إال أن جيرحه ويسفح 
دمه فلما مل يكن للجراد دم سائل كان قتله وموته حتف أنفه سواء كما كان قتل ما له دم سائل من غري سفح دمه 



تف أنفه سواء يف كونه غري مذكى فكذلك واجب أن يستوي حكم قتل اجلراد وموته حتف أنفه إذ ليس وموته ح
  هو مما يسفح دمه فإن قيل قد فرقت بني السمك 

الطايف وما قتله آخذه أو مات بسبب حادث فما أنكرت من فرقنا بني ما مات من اجلراد وما قتل منه قيل له 
أن هذا هو القياس يف السمك ملا مل حيتج يف صحة ذكاته إىل سفح الدم إال أنا  اجلواب عن هذا من وجهني أحدمها

تركنا القياس لآلثار اليت ذكرنا ومن أصلنا ختصيص القياس باآلثار وليس معك األثر يف ختصيص بعض اجلراد 
كان له ذكاة من باإلباحة دون بعض فوجب استعمال أخبار اإلباحة يف الكل والوجه اآلخر أن السمك له دم سائل ف

جهة القتل ومل حيتج إىل سفح دمه يف شرط الذكاة ألن دمه ظاهر وهو يؤكل بدمه فلذلك شرط فيه موته بسبب 
حادث يقوم له مقام الذكاة يف سائر ما له دم سائل وهذا املعىن غري موجود يف اجلراد فلذلك اختلفا وقد روي عن 

  يب واملقداد إباحة أكل اجلراد ومل يفرقوا بني شيء منه واهللا أعلم ابن عمر أنه قال اجلراد كله ذكي وعن عمر وصه
  باب 

  ذكاة اجلنني

قال أبو بكر اختلف أهل العلم يف جنني الناقة والبقرة وغريمها إذا خرج ميتا بعد ذبح األم فقال أبو حنيفة رضي اهللا 
والشافعي رمحة اهللا عليهم يؤكل أشعر  عنه ال يؤكل إال أن خيرج حيا فيذبح وهو قول محاد وقال أبو يوسف وحممد

أو مل يشعر وهو قول الثوري وقد روي عن علي وابن عمر قاال ذكاة اجلنني ذكاة أمه وقال مالك إن مت خلقه ونبت 
شعره أكل وإال فال وهو قول سعيد بن املسيب وقال األوزاعي إذا مت خلقه فذكاة أمه ذكاته قال اهللا تعاىل حرمت 

لدم وقال يف آخرها إال ما ذكيتم وقال حرمت عليكم امليتة فحرم اهللا امليتة مطلقا واستثىن املذكى عليكم امليتة وا
   -منها وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الذكاة يف املقدور على ذكاته يف النحر واللبة ويف غري مقدور على ذكاته

خزق فكل وإذا مل خيزق فال تأكل فلما كانت اهنر الدم مبا شئت وقوله يف املعراض إذا  -بسفح دمه بقوله ص 
الذكاة منقسمة إىل هذين الوجهني وحكم اهللا بتحرمي امليتة حكما عاما واستثىن منه املذكى بالصفة اليت ذكرنا على 

لسان نبيه ومل تكن هذه الصفة موجودة يف اجلنني كان حمرما بظاهر اآلية واحتج من أباح ذلك بأخبار رويت من 
ن أيب سعيد اخلدري وأيب الدرداء وأيب أمامة وكعب بن مالك وابن عمر وأيب أيوب وأيب هريرة أن طرق منها ع

قال ذكاة اجلنني ذكاة أمه وهذه األخبار كلها واهية السند عند أهل النقل كرهت  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ة على موضع اخلالف اإلطالة بذكر أسانيدها وبيان ضعفها واضطراهبا إذ ليس يف شيء منها دالل

وذلك ألن قوله ذكاة اجلنني ذكاة أمه حيتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له وحيتمل أن يريد به إجياب تذكيته كما 
تذكى أمه وأنه ال يؤكل بغري ذكاة كقوله تعاىل وجنة عرضها السماوات واألرض معناه كعرض السموات واألرض 

فعيناك عيناها ... بك واملعىن قويل كقولك ومذهيب كمذهبك قال الشاعر وكقول القائل قويل قولك ومذهيب مذه
  ... سوى أن عظم الساق منك دقيق ... وجيدك جيدها 

ومعناه فعيناك كعينيها وجيدك كجيدها وإذا احتمل اللفظ ملا وصفنا ومل جيز أن يكون املعنيان مجيعا مرادين باخلرب 



ب تذكيته فإنه ال يؤكل غري مذكى يف نفسه واآلخر يبيح أكله بذكاة أمه إذ غري لتنافيهما إذ كان يف أحد املعنيني إجيا
معترب ذكاته يف نفسه مل جيز لنا أن خنصص اآلية به ووجب أن يقول حمموال على موافقة اآلية إذ غري جائز ختصيص 

تذكى األم اتفاق اجلميع على اآلية خبرب الواحد واهي السند حمتمل ملوافقتها ويدل على أن مراده إجياب تذكيته كما 
أنه إذا خرج حيا وجب تذكيته ومل جيز االقتصار على تذكية األم فكان ذلك مرادا باخلرب فلم جيز أن يريد به مع 

ذلك أن ذكاة أمه ذكاة له لتنافيهما وتضادمها إذ كان يف أحد املعنيني أجياب تذكيته ويف اآلخر نفيه فإن قال قائل ما 
عنيني يف حالني بأن جيب ذكاته إذا خرج حيا ويقتصر على ذكاة أمه إذا خرج ميتا قيل له ليس أنكرت أن نريد امل

ذكر احلالني موجودا يف اخلرب وهو لفظ واحد وال جيوز أن يريد به األمرين مجيعا ألن يف إرادة أحد املعنيني إثبات 
لفظ واحد فيه حرف وغري حرف فلذلك زيادة حرف وليس يف اآلخر إثبات زيادة حرف وليس يف اجلائز أن يكون 

بطل قول من يقول بإرادهتما فإن قيل إذا كان إرادة أحد املعنيني توجب زيادة حرف وهو الكاف وليس يف اآلخر 
زيادة فحمله على املعىن الذي ال يفتقر إىل زيادة أوىل ألن حذف احلرف يوجب أن يكون اللفظ جمازا وإذا مل يكن 

ومحل اللفظ على احلقيقة أوىل من محله على اجملاز قيل له كون احلرف حمذوفا أو غري  فيه حذف شيء فهو حقيقة
حمذوف ال يزيل عنه االحتمال ألنه وإن كان جمازا فهو مفهوم اللفظ حمتمل له وال فرق بني احلقيقة واجملاز فيما هو 

ظ احتمال كونه غري مذكى بذكاة من مقتضى اللفظ فلم جيز من أجل ذلك ختصيص اآلية فإن قال قائل ليس يف اللف
إمنا  -األم ألنه ال يسمى جنينا إال يف حال كونه يف بطن أمه ومىت باينها ال يسمى جنينا والنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أثبت له الذكاة يف حال اتصاله باألم وذلك يوجب أن يكون مذكى 

أنه جائز أن يسمى بعد االنفصال جنينا لقرب بتلك احلال يف ذكاهتا قيل له اجلواب عن هذا من وجهني أحدمها 
عهده من االجتنان يف بطن أمه وال ميتنع أحد من إطالق القول بأن اجلنني لو خرج حيا ذكي كما تذكى األم فيطلق 

عليه اسم اجلنني بعد الذكاة واالنفصال وقال محل بن مالك كنت بني جاريتني يل فضربت إحدامها األخرى بعمود 
   -جنينا ميتا فقضى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسطاط فألقت 

  بغرة عبد أو أمة فسماه جنينا بعد اإللقاء وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يكون

ذكاة اجلنني ذكاة أمه أنه يذكى كما تذكى أمه إذا ألقته حيا والوجه اآلخر أنه لو  -مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن يكون مذكى بذكاة األم وإن خرج حيا وإن موته بعد خروجه ال  كان مراده كونه مذكى وهو جنني لوجب

يكسبه حكم امليتات كموته يف بطن أمه فلما اتفق اجلميع على أن خروجه حيا مينع أن يكون ذكاة األم ذكاته ثبت 
ميتا قيل له هذه  أنه مل يرد إثبات ذكاة األم له يف حال اتصاله باألم فإن قال قائل إمنا أراد إثبات احلكم حبال خروجه

   -دعواك مل يذكرها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فإن جاز أن تشترط فيه موته يف حال كونه جنينا وإن مل يذكره النيب ص

جاز لنا أن نشترط إجياب ذكاته خرج حيا أو ميتا فمىت مل يوجد له ذكاة يف نفسه مل جيز أكله وعلى أنا مىت  -
معترب بأمه استعملنا اخلرب على عمومه فجعلنا إباحة األكل معلقة بوجود الذكاة فيه  شرطنا إجياب ذكاته يف نفسه غري

يف حال كونه جنينا وبعد خروجه ومحل اخلرب على ذلك أوىل من االقتصار به على ما ذكرت وإثبات ضمري فيه ال 
ته إذا خرج يسقط فائدته ألن ذكر له يف اخلرب وال داللة عليه فإن قال قائل محل اخلرب على ما ذكرت يف إجياب ذكا



ذلك معلوم قبل وروده قيل له ليس كذلك من قبل أنه أفاد أنه إن خرج حيا فقد وجبت ذكاته سواء مات يف حال 
مل يقدر على ذكاته أو بقي وبطل بذلك قول من يقول أنه إن مات يف وقت ال يقدر على ذكاته كان مذكى بذكاة 

ذكاته وأنه إن خرج ميتا مل يؤكل إذ هو غري مذكى فإن خرج حيا ذكي فأفاد األم ومن جهة أخرى أنه حكم بإجياب 
أنه ميتة ال تؤكل وبطل به قول من يقول أنه ال حيتاج إىل ذكاة إذا خرج ميتا فإن احتج حمتج مبا ذكره زكريا بن 

د عن أيب الوداك عن أيب حيىي الساحي عن بندار وإبراهيم بن حممد التيمي قاال حدثنا حيىي بن سعيد قاال حدثنا جمال
سئل عن اجلنني خيرج ميتا فقال إن شئتم فكلوه فإن ذكاته ذكاة أمه قيل له  -سعيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قد روى هذا احلديث مجاعة من الثقات عن حيىي بن سعيد ومل يذكروا فيه أنه خرج ميتا ورواه مجاعة عن جمالد منهم 
  هشيم وأبو 

   -يونس ومل يذكروا فيه أنه خرج ميتا وإمنا قالوا سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم  أسامة وعيسى بن

  عن اجلنني يكون يف بطن اجلزور أو البقرة أو الشاة فقال كلوه فإن ذكاته

وكذلك قال كل من  -ذكاة أمه ورواه أيضا ابن أيب ليلى عن عطية عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ممن قدمنا ذكره مل يذكر واحد منهم أنه خرج ميتا ومل جتئ هذه اللفظة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم  يروي ذلك عن

إال يف رواية الساجي ويشبه أن تكون هذه الزيادة من عنده فإنه غري مأمون فإن احتج مبا روي عن ابن عباس يف 
ي عن ابن عباس أهنا مجيع األنعام وأن قوله تعاىل إال قوله تعاىل أحلت لكم هبيمة األنعام أهنا األجنة قيل له أنه قد رو

ما يتلى عليكم اخلنزير وروي عن احلسن أن هبيمة األنعام الشاة والبعري والبقر واألوىل أن تكون على مجيع األنعام 
ها وال تكون مقصورة على اجلنني دون غريه ألنه ختصيص بال داللة وأيضا فإن كان املراد األجنة فهي على إباحت

بالذكاة كسائر األنعام هي مباحة بشرط ذكاهتا وكاجلنني إذا خرج حيا هو مباح بشرط الذكاة وأيضا فإن قوله 
تعاىل أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم إذا كان املراد ما سيتلى عليكم يف املستقبل مما هو حمرم يف احلال 

ما لو قال بعض األنعام مباح وبعضه حمظور ومل يبينه فال يصح  فهو جممل ال يصح االحتجاج به ألنه يكون مبنزلة
اعتبار عموم شيء منه فإن قال قائل ملا كان حكم اجلنني حكم أمه فيمن ضرب بطن امرأة فماتت وألقت جنينا ميتا 

نفرد ومل ينفرد حبكم نفسه كان كذلك حكمه يف الذكاة إذا مات يف بطن أمه مبوهتا ولو خرج الولد حيا مث مات ا
حبكم نفسه دون أمه يف إجياب الغرة فيه فكذلك جنني احليوان إذا مات مبوت أمه وخرج ميتا أكل وإذا خرج حيا مل 
يؤكل حىت يذكى قيل له هذا قياس فاسد ألنه قياس حكم على حكم غريه وإمنا القياس الصحيح اجلمع بني املسئلتني 

ما يف قياس مسئلة على مسئلة يف حكمني خمتلفني فإن ذلك يف حكم واحد بعلة توجب رد إحدامها إىل األخرى فأ
ليس بقياس وقد علمنا أن املسئلة اليت استشهدت هبا إمنا حكمها ضمان اجلنني يف حال انفصاله منها حيا بعد موهتا 
 ومسئلتنا إمنا هي يف إثبات ذكاة األم له يف حال ومنعه يف حال أخرى فكيف يصح رد هذه إىل تلك ومع ذلك فلو
ضرب بطن شاة أو غريها فألقت جنينا ميتا مل جيب للجنني أرش وال قيمة على الضارب وإمنا جيب فيه نقصان األم 

  إن حدث هبا نقصان وإذا مل يكن جلنني البهائم بعد اإلنفصال حكم يف حياة األم وثبت ذلك جلنني 

ما ذكرت فإن قيل ملا كان اجلنني يف  املرأة فكيف جيوز قياس البهيمة على اإلنسان وقد اختلف حكمهما يف نفس
حال اتصاله باألم يف حكم عضو من أعضائها كان مبنزلة العضو منها إذا ذكيت األم فيحل بذكاهتا قيل له غري جائز 

أن يكون مبنزلة عضو منها جلواز خروجه حيا تارة يف حياة األم وتارة بعد موهتا والعضو ال جيوز أن يثبت له حكم 



فصاله منها فثبت أنه غري تابع هلا يف حال حياهتا وال بعد موهتا فإن قيل الواجب أن يتبع اجلنني األم يف احلياة بعد ان
الذكاة كما يتبع الولد األم يف العتاق واإلستيالد والكتابة وحنوها قيل له هذا غلط من الوجه الذي قدمنا يف امتناع 

ذا أعتقت األمة أن ينفصل الولد منها غري حر وهو تابع قياس حكم على حكم آخر ومن جهة أخرى أنه غري جائز إ
لألم يف األحكام اليت ذكرت وجائز أن يذكي األم وخيرج الولد حيا فال يكون ذكاة األم ذكاة له فعلمنا أنه ال يتبع 

إىل ما روي  األم يف الذكاة إذ لو تبعها يف ذلك ملا جاز أن ينفرد بعد ذكاة األم بذكاة نفسه وأما مالك فإنه ذهب فيه
   -يف حديث سليمان أيب عمران عن ابن الرباء عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قضى يف أجنة األنعام أن ذكاهتا ذكاة أمها إذا أشعرت وروى الزهري عن ابن

ة أمه يقولون إذا أشعر اجلنني فإن ذكاته ذكا -كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وروي عن علي وابن عمر من قوهلما مثل ذلك فيقال له إذا ذكر اإلشعار يف هذا اخلرب وأهبم يف غريه من األخبار 

اليت هي أصح منه وهو خرب جابر وأيب سعيد وأيب الدرداء وأيب أمامة ومل يشترط فيها اإلشعار فهال سويت بينهما إذ 
مها مجيعا يوجبان حكما واحدا وإمنا يف أحدمها ختصيص ذلك احلكم  مل تنف هذه األخبار ما أوجبه خرب اإلشعار إذ

من غري نفي لغريه ويف اآلخر إهبامه وعمومه وملا اتفقنا مجيعا على أنه إذا مل يشعر مل تعترب فيه ذكاة األم واعتربت 
ون ذلك حكمه إذا ذكاة نفسه وهو يف هذه احلالة أقرب أن يكون مبنزلة أعضائها منه بعد مباينته هلا وجب أن يك

أشعر ويكون معىن قوله ذكاته ذكاة أمه على أنه يذكى كما تذكى أمه ويقال ألصحاب الشافعي إذا كان قوله 
ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر ينفي ذكاته بأمه إذا مل يشعر فهال خصصت به األخبار املبهمة أكان عندكم أن هذا 

   -ومما حيتج به على الشافعي أيضا يف ذلك قوله ص الضرب من الدليل خيص به العموم بل هو أوىل منه 

  أحلت لنا ميتتان ودمان وداللة هذا اخلرب يقتضي عنده حترمي سائر امليتات

  سوامها فيلزمه أن حيمل معىن قوله ذكاة اجلنني 

  ذكاة أمه على موافقة داللة هذا اخلرب 
  باب 

  جلود امليتة إذا دبغت

والدم وقوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون  قوله تعاىل إمنا حرم عليكم امليتة
ميتة أو دما يقتضي حترمي امليتة جبميع أجزائها وجلدها من أجزائها ألنه قد حله املوت بدال من احلياة اليت كانت فيه 

ه األكل وقد بني النيب صلى اهللا عليه إال أن قوله على طاعم يطعمه قد دل على االقتصار بالتحرمي على ما يتأتى في
هذا املعىن يف جلد امليتة بعد الدباغ بقوله إمنا حرم أكلها وإمنا حرم حلمها وقد اختلف الفقهاء يف حكم  -وسلم 

جلد امليتة بعد الدباغ فقال أبو حنيفة وأصحابه واحلسن بن صاحل وسفيان الثوري وعبداهللا بن احلسن العنربي 
فعي جيوز بيعه بعد الدباغ واالنتفاع به قال الشافعي إال جلد الكلب واخلنزير وأصحابنا مل يفرقوا واألوزاعي والشا

بني جلد الكلب وغريه وجعلوه طاهرا بالدباغ إال جلد اخلنزير خاصة وقال مالك ينتفع جبلود امليتة يف اجللوس 



بأس ببيع جلود امليتة قبل الدباغ إذا بينت  عليها ويغربل عليها وال تباع وال يصلى عليها وقال الليث بن سعد ال
من اآلثار املتواترة من الوجوه  -أهنا ميتة واحلجة ملن طهرها وجعلها مذكاة ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

املختلفة بألفاظ خمتلفة كلها يوجب طهارهتا واحلكم بذكاهتا فمنها حديث ابن عباس قال أميا إهاب دبغ فقد طهر 
أتى يف غزوة تبوك على  -احلسن عن اجلون بن قتادة عن سلمة بن احملبق أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  وحديث

بيت بفنائه قربة معلقة فاستسقى فقيل أهنا ميتة فقال ذكاة األدمي دباغته وروى سعيد بن املسيب عن زيد بن ثابت 
رها ومساك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة قالت قال دباغ جلود امليتة طهو -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقال ما فعلت شاتكم فقلنا رميناها فتال قوله  -كانت لنا شاة فماتت فطرحناها فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه اآلية أفال استمتعتم بإهاهبا فبعثنا إليها فسلخناها ودبغنا 

بشاة ميمونة فقال  -ا وجعلناه سقاء وشربنا فيه حىت صار شنا وقالت أم سلمة مر النيب صلى اهللا عليه وسلم جلده
ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهاهبا والزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا عن ابن عباس عن ميمونة قالت مر النيب صلى 

فانتفعوا به فقالوا يا رسول اهللا إهنا ميتة فقال إمنا حرم من امليتة  بشاة هلم ميتة فقال أال دبغوا إهاهبا -اهللا عليه وسلم 
  أكلها يف غري ذلك من األخبار كلها يوجب طهارة جلد امليتة 

بعد الدباغ كرهت اإلطالة بذكرها وهذه األخبار كلها متواترة موجبة للعلم والعمل قاضية على اآلية من وجهني 
اليت مينع من مثلها التواطؤ واالتفاق على الوهم والغلط والثاين جهة تلقي  أحدمها ورودها من اجلهات املختلفة

الفقهاء إياها بالقبول واستعماهلم هلا فثبت بذلك أهنا مستعملة مع آية حترمي امليتة وأن املراد باآلية حترميها قبل الدباغ 
يه األكل واجللد بعد الدباغ خارج عن حد وما قدمنا من داللة قوله على طاعم يطعمه أن املراد باآلية فيما يتأتى ف

األكل فلم يتناوله التحرمي ومع ذلك فإن هذه األخبار ال حمالة بعد حترمي امليتة لوال ذلك ملا رموا بالشاة امليتة وملا 
على ليقول إمنا حرم أكلها فدل ذلك على أن حترمي امليتة مقدم  -قالوا أهنا ميتة ومل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هذه األخبار وأن هذه األخبار مبينة أن اجللد بعد الدباغ غري مراد باآلية وملا وافقنا مالك على جواز االنتفاع به بعد 
الدباغ فقد استعمل األخبار الواردة يف طهارهتا وال فرق يف شيء منها بني افتراشها والصالة عليها وبني أن تباع أو 

دبغها ذكاهتا ودباغها طهورها وإذا كانت مذكاة مل خيتلف حكم الصالة عليها  يصلى عليها بل يف سائر األخبار أن
وبيعها وحكم افتراشها واجللوس عليها كسائر جلود احليوان املذكاة أال ترى أهنا قبل الدباغ باقية على حكم 

خروجها عن حكم امليتة التحرمي يف امتناع جواز االنتفاع هبا من سائر الوجوه كاالنتفاع بلحومها فلما اتفقنا على 
بعد الدباغ فيما وصفنا ثبت أهنا مذكاة طاهرة مبنزلة ذكاة األصل ويدل على ذلك أيضا أن التحرمي متعلق بكوهنا 
مأكولة وإذا خرج عن حد األكل صار مبنزلة الثوب واخلشب وحنو ذلك ويدل على ذلك أيضا موافقة مالك إيانا 

ا المتناع أكله وذلك موجود يف اجللد بعد الدباغ فوجب أن يكون حكمه على جواز االنتفاع بشعر امليتة وصوفه
حكمها فإن قيل إمنا جاز ذلك يف الشعر والصوف ألنه يؤخذ منه يف حال احلياة قيل له ليس ميتنع أن يكون ما 

ه يؤخذ منه ذكرنا علة اإلباحة وكذلك ما ذكرت فيكون لإلباحة علتان إحدامها أنه ال يتأتى فيه األكل واألخرى أن
يف حال احلياة فيجوز االنتفاع به ألن موجبهما حكم واحد ومىت عللناه مبا وصفناه وجب قياس اجللد عليه وإذا 

عللته مبا وصفت كان مقصور احلكم على املعلول وقد روى احلكم عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن عبداهللا بن عكيم 
أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب فاحتج بذلك من  -وسلم قال قرئ علينا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  حظر جلد امليتة بعد الدباغ وغري جائز معارضة األخبار الواردة يف اإلباحة 



هبذا اخلرب من وجوه أحدها أن األخبار اليت قدمناها يف حيز التواتر املوجب للعلم وحديث عبداهللا بن عكيم ورد من 
عاصم بن علي عن قيس بن الربيع عن حبيب بن أيب ثابت عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن طريق اآلحاد وقد روى 

عبداهللا بن عكيم قال كتب إلينا عمر بن اخلطاب أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب فذكر يف هذا احلديث أن 
ما لو تساويا يف النقل لكان عمر كتب إليهم بذلك فال جيوز معارضة األخبار اليت قدمنا مبثله ومن جهة أخرى أهن

خرب اإلباحة أوىل الستعمال الناس له وتلقيهم إياه بالقبول ووجه آخر وهو أن خرب عبداهللا بن عكيم لو انفرد عن 
معارضة األخبار اليت قدمنا مل يكن فيه ما يوجب حترمي اجللد بعد الدباغ ألنه قال ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال 

ى إهابا قبل الدباغ واملدبوغ ال يسمى إهابا وإمنا يسمى أدميا فليس إذا يف هذا اخلرب ما يوجب عصب وهو إمنا يسم
حترميه بعد الدباغ وأما قول الليث بن سعد يف إباحة بيع جلد امليتة قبل الدباغ فقول خارج عن اتفاق الفقهاء مل 

ة بإهاب وال عصب ألنه قبل الدباغ يسمى إهابا ال تنتفعوا من امليت -يتابعه عليه أحد ومع ذلك هو خمالف لقوله ص 
والبيع من وجوه االنتفاع فوجب أن يكون حمظورا بقوله ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب قال أبو بكر فإن قال 

إمنا حرم من امليتة أكلها يدل على أن التحرمي مقصور على األكل دون البيع قيل له فينبغي أن جتيز  -قائل قوله ص 
ع حلمها بقوله إمنا حرم أكلها فإذا مل جيز بيع اللحم مع قوله إمنا حرم أكلها كذلك حكم اجللد قبل الدباغ فإن بي

قال قائل منعت بيع اللحم بقوله إمنا حرم أكلها قيل له وأمنع بيع اجللد بقوله حرمت عليك امليتة ألنه مل يفرق بني 
أنه قال  -ون غريه وأيضا فروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم اجللد واللحم وإمنا خص من مجلته املدبوغ منه د

لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا وإذا كان اجللد حمرم األكل قبل الدباغ كتحرمي اللحم 
لد الكلب وجب أن ال جيوز بيعه كبيع اللحم نفسه وكبيع سائر احملرمات ألعياهنا كاخلمر والدم وحنومها وأما ج

أميا إهاب دبغ فقد طهر وقال دباغ األدمي ذكاته ومل يفرق بني  -فيلحقه الدباغ ويطهر إذا كان ميتة لقوله ص 
الكلب وغريه وألنه تلحقه الذكاة عندنا لو ذبح لكان طاهرا فإن قيل إذا كان جنسا يف حال احلياة كيف يطهر 

الدباغ ألن الدباغ ذكاته كالذبح وأما اخلنزير فال تلحقه الذكاة بالدباغ قيل له كما يكون جلد امليتة جنسا ويطهره 
  ألنه حمرم العني مبنزلة اخلمر والدم 

فال تعمل فيه الذكاة أال ترى أنه ال جيوز االنتفاع به يف حال احلياة والكلب جيوز االنتفاع به يف حال احلياة فليس 
  هو حمرم العني واهللا أعلم 

  باب 

  ن امليتةحترمي ا النتفاع بده

قال اهللا تعاىل إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وقال قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال 
أن يكون ميتة وهذان الظاهران حيظران دهن امليتة كما أوجبا حظر حلمها وسائر أجزائها وقد روى حممد بن إسحاق 

مكة أتاه أصحاب الصليب الذين جيمعون  - صلى اهللا عليه وسلم عن عطاء عن جابر قال ملا قدم رسول اهللا
األوداك فقالوا يا رسول اهللا إنا جنمع هذه األوداك وهي من امليتة وعكرها وإمنا هي لألدم والسفن فقال رسول اهللا 

لك فأخرب النيب قاتل اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا فنهاهم عن ذ -صلى اهللا عليه وسلم 
أن حترمي اهللا تعاىل إياها على اإلطالق قد أوجب حترمي بيعها كما أوجب حترمي أكلها وقد  -صلى اهللا عليه وسلم 

ذكر عن ابن جريج عن عطاء أنه يدهن بشحوم امليتة ظهور السفن وهو قول شاذ وقد ورد األثر بتحرميه واقتضى 



  ظاهر األية حظره 
  من باب الفأرة متوت يف الس

قال اهللا تعاىل إمنا حرم عليكم امليتة وقوله تعاىل حرمت عليكم امليتة مل يقتض حترمي ما ماتت فيه من املائعات وإمنا 
اقتضى حترمي عني امليتة وما جاور امليتة فال يسمى ميتة فلم ينتظمه لفظ التحرمي ولكنه حمرم األكل بسنة النيب صلى 

   -اهللا عليه وسلم 

  ري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال سئل النيب صوهو ما روى الزه

   -عن الفأرة تقع يف السمن فقال ص  -

  إن كان جامدا فألقوها وما حوهلا وإن كان مائعا فال تقربوه وروى أبو سعيد

 مثله وروى الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا عن ابن عباس عن ميمونة أن -اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -فأرة وقعت يف مسن فماتت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  القوها وما حوهلا مث كلوه وروى عبداجلبار بن عمر عن ابن شهاب عن سامل بن

حيث سأله رجل عن فأرة  -عبداهللا بن عمر عن ابن عمر أنه أخربه أنه كان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال نعم قال اطرحوها واطرحوا ما حوهلا وكلوا ودككم قالوا يا رسول اهللا إنه  وقعت يف ودك هلم فقال أجامد هو

   -مائع قال فانتفعوا به وال تأكلوه فأطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  جواز ا النتفاع به من غري جهة األكل وهذا يقتضي جواز

شيئا منه وروي عن ابن عمر وأيب  -بيعه ألنه ضرب من ضروب االنتفاع ومل خيص النيب صلى اهللا عليه وسلم 
سعيد اخلدري وأيب موسى األشعري واحلسن يف آخرين من السلف جواز االنتفاع به من غري جهة األكل قال 

أبوموسى بيعوه وال تطعموه وال نعلم أحدا من الفقهاء منع اإلنتفاع به من جهة االستصباح ودبغ اجللود وحنوه 
 عيبه وحكى عن الشافعي أن بيعه ال جيوز وجيوز اإلستصباح به وقد روي يف وجيوز بيعه عند أصحابنا أيضا ويبني

إطالق اإلنتفاع من غري ختصيص منه لوجه دون جيوز بيع سائر  -حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هو مما جيوز اإلنتفاع به األشياء اليت جيوز اإلنتفاع هبا من حنو احلمار والبغل إذ ليس هلذه األشياء حق يف منع البيع و

وهو غري حمرم العني فإن قيل جيوز اإلنتفاع بأم الولد واملدبر وال جيوز بيعهما قيل له هذا ال يلزم على ما ذكرنا ألنا 
قيدنا املعىن بأنه ال حق ملا جاز اإلنتفاع به من ذلك يف منع بيعه فلم مينع حترمي أكله جواز بيعه من حيث جاز 

ري جهة األكل وال حق له يف منع البيع وأما املدبر وأم الولد فإنه قد ثبت هلما حق العتاق ويف جواز اإلنتفاع به من غ
بيعهما إبطال حلقهما فلذلك منع بيعهما مع إطالق سائر وجوه اإلنتفاع فيهما وليس هذا عندهم مبنزلة ودك امليتة 

يس ما مات فيه الفأرة من املائعات مبحرم العني وإمنا ألنه حمرم العني كلحمها ممنوع اإلنتفاع به من سائر الوجوه ول
هو حمرم األكل جملاورته امليتة وسائر وجوه املنافع مطلقة فيه سوى األكل فكان بيعه مبنزلة بيع احلمار والبغل 

 والكلب وحنوه مما جيوز اإلنتفاع به وال جيوز أكله وكذلك الرقيق جيوز بيعهم كسائر منافعهم وقد دل قول النيب



يف أمره بإلقاء الفأرة وما حوهلا يف اجلامد منه على معنيني أحدمها أن ما كان جنسا يف نفسه  -صلى اهللا عليه وسلم 
فإنه ينجس باجملاورة حلكمه فيما جاور الفأرة منه بالنجاسة وإن ما ينجس باجملاورة ال ينجس ما جاوره إذ مل حيكم 

وجب احلكم بذلك لوجب احلكم بتنجيس سائر مسن اإلناء مبجاورة  بنجاسة السمن اجملاور للسمن النجس ألنه لو
كل جزء منه لغريه فهذا أصل قد ثبت بالسنة وكل ذلك يدل على اختالف مراتب النجاسة يف التغليظ والتخفيف 
حش وأهنا ليست متساوية املنازل فجاز من أجل ذلك أن يعترب يف بعضها أكثر من قدر الدرهم ويف بعضها الكثري الفا

  على حسب قيام داللة التخفيف والتغليظ واهللا أعلم بالصواب 

  باب القدر يقع فيها ا لطري فيموت 
ذكر أبو جعفر الطحاوي قال مسعت أبا حازم القاضي حيدث عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قال كنت عند 

ب له قدرا فيها حلم على النار فمر طري أيب حنيفة رضي اهللا عنه فأتاه ابن املبارك هبيئة خراساين فسأله عن رجل نص
فوقع فيها فمات فقال أبو حنيفة ألصحابه ماذا ترون فذكروا له عن ابن عباس أن اللحم يؤكل بعد ما يغسل 

ويهراق املرق فقال أبو حنيفة هبذا نقول ولكن هو عندنا على شريطة فإن كان وقع فيها يف حال سكوهنا فكما يف 
ها يف حال غلياهنا مل يؤكل اللحم وال املرق فقال له ابن املبارك ومل ذلك فقال ألنه إذا سقط هذه الرواية وإن وقع في

فيها يف حال غلياهنا فمات فقد داخلت امليتة اللحم وإذا وقع يف حال سكوهنا فمات فإن امليتة وسخت اللحم فقال 
ابن املبارك عن عباد بن راشد عن احلسن مثل ابن املبارك وعقد بيده ثالثني هذا زرين بالفارسية يعين املذهب وروى 

جواب أيب حنيفة رضي اهللا عنه وقد ذكر أبو حنيفة رضي اهللا عنه علة فرقه بني وقوعه يف حال الغليان وحال 
السكون وهو فرق ظاهر وقال ابن وهب عن مالك يف الدجاجة تقع يف قدر اللحم وهي تطبخ فتموت فيها قال ال 

ألن امليتة قد اختلطت مبا كان يف القدر وقال األوزاعي يغسل اللحم ويؤكل وقال الليث أرى أن آكل تلك القدر 
بن سعد ال يؤكل ذلك اللحم حىت يغسل مرارا ويغلي على النار حىت يذهب كل ما كان فيه وقد روى ابن املبارك 

ت فقال يهراق املرق ويؤكل عن عثمان بن عبداهللا الباهلي قال حدثين عكرمة عن ابن عباس يف طري وقع يف قدر فما
اللحم ومل يذكر فيه حال الغليان وروى حممد بن ثوبان عن السائب بن خباب أنه كان له قدر على النار فسقطت 
فيها دجاجة فماتت ونضجت مع اللحم فسألت ابن عباس فقال اطرح امليتة واهرق املرق وكل اللحم فإن كرهته 

ا ال داللة فيه على حال الغليان ألنه جائز أن يكون وقعت فيه بعد فأرسل إيل منه عضوا أو عضوين وهذا أيض
  سكون الغليان واملرق حار فنضجت واهللا سبحانه أعلم 

  باب 

  النفحة امليتة ولبنها

قال أبو حنيفة لنب امليتة وأنفحتها طاهران ال يلحقهما حكم النجاسة وقال أبو يوسف وحممد والثوري يكره اللنب 
وكذلك األنفحة إذا كانت مائعة فإن كانت جامدة فال بأس وقالوا مجيعا يف البيضة إذا كانت من  ألنه يف وعاء جنس

  دجاجة ميتة فال بأس هبا وقال مالك 

وعبداهللا بن احلسن والشافعي ال حيل اللنب يف ضروع امليتة وقال الليث بن سعد ال تؤكل البيضة اليت خترج من 
أكره أن أرخص فيها قال أبو بكر اللنب ال جيوز أن يلحقه حكم املوت ألنه ال دجاجة ميتة وقال عبداهللا بن احلسن 

حياة فيه ويدل عليه أنه يؤخذ منها وهي حية فيؤكل فلو كان مما يلحقه حكم املوت مل حيل إال بذكاة األصل كسائر 



شاربني عام يف سائر األلبان أعضاء الشاة وأيضا فإن قوله نسقيكم مما يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا لل
فاقتضى ذلك شيئني أحدمها أن اللنب ال ميوت وال حيرمه موت الشاة والثاين أنه ال ينجس مبوت الشاة وال يكون 

مبنزلة لنب جعل يف وعاء ميت فإن قيل ما الفرق بينه وبني ما لو حلب من شاة حية مث جعل يف وعاء جنس وبني ما إذا 
الفرق بينهما أن موضع اخللقة ال ينجس ما جاوره مبا حدث فيه خلقة والدليل على ذلك كان يف ضرع امليتة قيل 

اتفاق املسلمني على جواز أكل اللحم مبا فيه من العروق مع جماورة الدم لدواخلها من غري تطهري وال غسل لذلك 
من بني فرث ودم لبنا خالصا فدل ذلك على أن موضع اخللقة ال ينجس باجملاورة ملا خلق فيه ودليل آخر وهو قوله 

سائغا للشاربني وهذا يدل من وجهني على ما ذكرنا أحدمها ما قدمناه آنفا يف صدر املسئلة يف اقتضائه لنب احلية 
ولنب امليتة والثاين إخباره خبروجه من بني فرث ودم مها جنسان مع احلكم بطهارته ومل تكن جماورته هلم موجبة 

كذلك كونه يف ضرع ميتة ال يوجب تنجيسه ويدل على ذلك أيضا ما رواه شريك عن  لتنجيسه ألنه موضع اخللقة
يف غزوة الطائف جببنة فجعلوا يقرعوهنا  -جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ائح اجملوس ميتة وقد بالعصا فقال أين يصنع هذا فقالوا بأرض فارس فقال اذكروا اسم اهللا عليه وكلوا ومعلوم أن ذب
أكلها مع العلم بأهنا من صنعة أهل فارس وأهنم كانوا إذ ذاك جموسا وال ينعقد اجلنب إال بأنفحة فثبت  -أباح ص 

بذلك أن أنفحة امليتة طاهرة وقد روى القاسم بن احلكم عن غالب بن عبداهللا عن عطاء بن أيب رباح عن ميمونة 
   -زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قالت سألت النيب ص

يف هذا احلديث  -عن اجلنب فقال ضعي السكني واذكري اسم اهللا تعاىل وكلي فأباح النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
أكل اجلميع منه ومل يفصل بني ما صنع منه بأنفحة ميتة أو غريها وقد روي عن علي وعمر وسلمان وعائشة وابن 

بن علي إباحة أكل اجلنب الذي فيه أنفحة امليتة فدل ذلك على أن عمر وطلحة بن عبيداهللا وأم سلمة واحلسن 
  األنفحة طاهرة وإن كانت 

من ميتة وإذا ثبت مبا وصفنا طهارة األنفحة وإن كانت من ميتة ثبت طهارة لنب امليتة وأنفحتها ووجب أن يكون 
طاهرة جيوز أكلها فكذلك بعد موهتا ذلك حكم البيضة اخلارجة من الدجاجة امليتة ألهنا تبني منها يف حياهتا وهي 

ألهنا لو كانت مما حيتاج إىل ذكاة ملا أباحها إال ذكاة األصل كسائر أعضائها ملا كان شرط إباحتها الذكاة مل حتل إال 
  بذكاة األصل 

  باب 

  شعر امليتة وصوفها والفراء وجلود السباع

هللا بن احلسن جيوز االنتفاع بعظام امليتة وال بأس قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر وحممد بن صاحل وعبيدا
بشعر امليتة وصوفها وال يكون ميتة ألنه يؤخذ منها يف حال احلياة وقال الليث ال ينتفع بعصب امليتة وال بعقبها وال 

قال  أرى بأسا بالقرن والظلف أن ينتفع به وال بأس بعظام امليتة وال الشعر وال الصوف حدثنا عبدالباقي بن قانع
حدثنا إمسعيل بن الفضل قال حدثنا سليمان بن عبدالرمحن الدمشقي قال حدثنا يوسف بن الشقر قال حدثنا 

يقول ال  -األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة قال مسعت أم سلمة قالت مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 



ذا اغتسل باملاء حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بأس مبسك امليتة إذا دبغ وال بأس بصوفها وشعرها وقرهنا إ
إمسعيل بن الفضل قال حدثنا احلسن ابن عمر قال حدثنا عبداهللا بن سلمة عن ابن أيب ليلى عن ثابت البناين عن 

فسأله رجل عن الصالة يف الفراء  -عبدالرمحن بن أيب ليلى قال حدثين أيب أنه كان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واملساتق قال ويف الدباغ عنكم وروى حيىي احلماين قال حدثنا سيف بن هارون الربمجي عن سليمان التيمي عن أيب 

عن الفراء واجلنب والسمن فقال إن  -عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 تعاىل يف القرآن وما سكت عنه فهو عفو منه قال أبو احلالل الذي أحل اهللا تعاىل يف القرآن واحلرام الذي حرم اهللا

بكر هذه األخبار فيها إباحة الشعر والصوف والفراء واجلنب من وجهني أحدمها ما ذكرناه يف حديث أم سلمة من 
النص على إباحة الشعر والصوف من امليتة وحديث ابن أيب ليلى يف إباحة الفراء واملساتق واآلخر ما ذكر يف حديث 

بالتحرمي  -مان وفيه داللة على اإلباحة من وجهني أحدمها أنه لو كان حمرما ألجابه النيب صلى اهللا عليه وسلم سل
والثاين أن مامل يذكر بتحرمي وال حتليل فهو مباح بقوله وما سكت عنه فهو عفو وليس يف القرآن حترمي الشعر 

ام خلقها لكم فيها دفء ومنافع والدفء ما يتدفأ به من والصوف وحنومها بل فيه ما يوجب اإلباحة وهو قوله واألنع
  شعرها ووبرها 

وصوفها وذلك يقتضي إباحة اجلميع من امليتة واحلي وقال تعاىل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إىل 
مليتة احتج فيه بقوله حني فعم اجلميع باإلباحة من غري فصل بني املذكى منه وبني امليتة ومن حظر هذه األشياء من ا

تعاىل حرمت عليكم امليتة وذلك يتناوهلا جبميع أجزائها فإذا كان الصوف والشعر والعظام وحنوها من أجزائها 
اقتضت اآلية حترمي مجيعها فيقال له إمنا املراد باآلية ما يتأتى فيه األكل والدليل عليه قوله تعاىل يف اآلية األخرى قل 

حمرما على طاعم يطعمه فأخرب أن التحرمي مقصور على ما يتأتى فيه األكل وقال النيب صلى  ال أجد فيما أوحي إيل
   -اهللا عليه وسلم 

  إمنا حرم من امليتة حلمها ويف خرب آخر إمنا حرم أكلها فأبان النيب ص

أكول مل يتناوهلا عن مراد اهللا تعاىل بتحرمي امليتة فلما مل يكن الشعر والصوف والعظم وحنوها مما ذكرنا من امل -
التحرمي ومن حيث خصصنا جلد امليتة واملدبوغ باإلباحة لآلثار الواردة فيه وجب ختصيص الشعر والصوف وما ال 

يتأتى فيه األكل من مجلة احملرم باآلثار املروية فيها مما قدمنا ذكره ويدل عليه أيضا من جهة أخرى وهي أن جلد 
بالدباغ مبيحا له وجب أن يكون ذلك حكم سائر ما ال يتأتى فيه األكل منها امليتة ملا كان خروجه عن حد األكل 

من الشعر والصوف وحنومها ويدل عليه أيضا أن األخبار الواردة يف إباحة االنتفاع جبلود امليتة مل يذكر فيها حلق 
ليها من الشعر والصوف الشعر والصوف عنها بل فيها اإلباحة على اإلطالق فاقتضى ذلك إباحة اإلنتفاع هبا مبا ع

لعلمه أن اجللود ال ختلو من أجزاء  -ولو كان التحرمي ثابتا يف الصوف والشعر لبينه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
احليوان مما ليس فيه حياة وما ال حياة فيه ال يلحقه حكم املوت ووجود النماء فيها ال يوجب هلا حياة ألن الشجر 

هما وال يلحقهما حكم املوت فكذلك الشعر والصوف ويدل عليه أيضا قول النيب صلى والنبات ينميان وال حياة في
ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميت ويبني منها الشعر والصوف وال يلحقهما حكم املوت فلو  -اهللا عليه وسلم 

ذلك على أنه ال كان مما يلحقهما حكم املوت لوجب أن ال حيل إال بذكاة األصل كسائر أعضاء احليوان فدل 
  يلحقه حكم املوت وال حيتاج إىل ذكاة وقد روي عن احلسن وحممد بن سريين وسعيد بن املسيب 



وإبراهيم إباحة شعر امليتة وصوفها وروي عن عطاء كراهية امليتة وعظام الفيل وعن طاوس كراهة عظام الفيل 
ين أن يكون يل منه ثوب وذكر أنس أن عمر وروي عن ابن عمر أنه رأى على رجل فروا فقال لو أعلمه ذكيا لسر

رأى على رجل قلنسوة ثعلب فنزعها وقال ما يدريك لعله مما مل يذك وقد اختلف يف جلود السباع فكرهها قوم 
وأباحها أصحابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعني وقد روى عطاء عن ابن عباس وأبو الزبري عن جابر 

تفاع جبلود السباع وعن علي بن حسني واحلسن وإبراهيم والضحاك وابن سريين ال ومطرف عن عمار إباحة االن
بأس بلبس جلود السباع وعن عطاء عن عائشة يف الفراء دباغها ذكاهتا فإن قال قائل روى قتادة عن أيب املليح عن 

   -أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ائي أن معاوية قال لنفر منأنه هنى عن جلود السباع وقتادة عن أيب شيخ اهلن

هنى عن سروج النمور أن يركب  -تعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عليها قالوا نعم وقد تنازع أهل العلم معىن هذين احلديثني فقال قائلون هذا هني حترمي يقتضي حترمي لبسها على كل 

لكراهية والتشبه بزي العجم كما روى أبو إسحاق عن هبرية بن مرمي عن علي حال وقال آخرون هو على وجه ا
عن خامت الذهب وعن لبس القسي وعن الثياب احلمر وما روي عن الصحابة  -قال هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قد تقدم ذكر يف إباحة لبس جلود السباع واالنتفاع هبا يدل على أن النهي على وجه الكراهية والتشبه بالعجم و
   -حديث سلمان وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف إباحة لبس الفراء واالنتفاع هبا وقوله ص

أميا إهاب دبغ فقد طهر وقوله دباغ األدمي ذكاته عام يف جلود السباع وغريها وهذا يدل على أن النهي عن  -
  به بالعجم جلود السباع ليس من جهة النجاسة بل على وجه الكراهة والتش

  باب 

  حترمي الدم

قال اهللا تعاىل إمنا حرم عليكم امليتة والدم وقال حرمت عليكم امليتة والدم فلو مل يرد يف حترميه غري هاتني اآليتني 
القتضى ذلك حترمي سائر الدماء قليلها وكثريها فلما قال يف آية أخرى قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم 

كون ميتة أو دما مسفوحا دل ذلك على أن احملرم من الدم هو املسفوح دون غريه فإن قال قائل قوله يطعمه إال أن ي
أو دما مسفوحا خاص فيما كان منه على هذه الصفة وقوله يف اآليتني األخريني عام يف سائر الدماء فوجب إجراؤه 

  على عمومه إذ ليس يف اآلية ما خيصه قيل 

فيه نفي لتحرمي سائر الدماء إال ما كان منه هبذا الوصف ألنه قال قل ال أجد فيما  له قوله أو دما مسفوحا جاء
أوحي إيل حمرما على طاعم إىل قوله أو دما مسفوحا وإذا كان ذلك عل ما وصفنا مل خيل من أن يكون قوله إمنا حرم 

عدمنا تاريخ نزول اآليتني وجب عليكم امليتة والدم متأخرا عن قوله أو دما مسفوحا أو أن يكونا نزال معا فلما 
احلكم بنزوهلما معا فال يثبت حينئذ حترمي الدم إال معقودا هبذه الصفة وهو أن يكون مسفوحا وحدثنا أبو القاسم 



عبداهللا بن حممد بن إسحق املروزي قال حدثنا احلسني بن أيب الربيع اجلرجاين أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا ابن 
نار عن عكرمة قال لوال هذه اآلية أو دما مسفوحا التبع املسلمون من العروق ما اتبع اليهود عيينة عن عمرو بن دي

وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله أو دما مسفوحا 
وروى القاسم بن حممد عن عائشة أهنا سئلت  قال حرم من الدم ما كان مسفوحا وأما اللحم خيالطه الدم فال بأس به

عن الدم يكون يف اللحم واملذبح قالت إمنا هنى اهللا عن الدم املسفوح وال خالف بني الفقهاء يف جواز أكل اللحم 
مع بقاء أجزاء الدم يف العروق ألنه غري مسفوح أال ترى أنه مىت صب عليه املاء ظهرت تلك األجزاء فيه وليس هو 

ليس هو مسفوحا وملا وصفنا قال أصحابنا إن دم الرباغيث والبق والذباب ليس بنجس وقالوا أيضا إن دم مبحرم إذ 
السمك ليس بنجس ألنه يؤكل بدمه وقال مالك يف دم الرباغيث إذا تفاحش غسله ويغسل دم الذباب ودم 

ه فعم الدماء كلها فإن قال قائل السمك وقال الشافعي ال يفسد الوضوء غال أن تقع منه جناسة مندم أو بول أو غري
قوله حرمت عليكم امليتة والدم وقوله أو دما مسفوحا يوجب حترمي دم السمك ألنه مسفوح قيل له هذا خمصوص 

أحلت يل ميتتان ودمان السمك واجلراد فلما أباح السمك مبا فيه من الدم من غري إراقة دمه وقد تلقى  -بقوله ص 
ل يف إباحة السمك من غري إراقة دمه وجب ختصيص اآلية يف إباحة دم السمك إذ لو كان املسلمون هذا اخلرب بالقبو

  حمظورا ملا حل دون إراقة دمه كالشاة وسائر احليوان ذوات الدماء واهللا أعلم 
  باب حترمي اخلنزير 

  قال اهللا تعاىل إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وقال تعاىل حرمت 

والدم وحلم اخلنزير وقال تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو عليكم امليتة 
دما مسفوحا أو حلم خنزير فنص يف هذه اآليات على حترمي حلم اخلنزير واألمة عقلت من تأويله ومعناه مثل ما 

جزائه وإمنا خص اللحم بالذكر ألنه أعظم عقلت من تنزيله واللحم وإن كان خمصوصا بالذكر فإن املراد مجيع أ
منفعته وما يبتغى منه كما نص على حترمي قتل الصيد على احملرم واملراد حظر مجيع أفعاله يف الصيد وخص القتل 
بالذكر ألنه أعظم ما يقصد به الصيد وكقوله تعاىل إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا 

يع بالنهي ألنه كان أعظم ما يبتغون من منافعهم واملعىن مجيع األمور الشاغلة عن الصالة وإمنا نص البيع فخص الب
على البيع تأكيدا للنهي عن االشتغال عن الصالة كذلك خص حلم اخلنزير بالنهي تأكيدا حلكم حترميه وحظرا لسائر 

 حلمه وقد اختلف الفقهاء يف جواز اإلنتفاع أجزائه فدل على أن املراد بذلك مجيع أجزائه وإن كان النص خاصا يف
بشعر اخلنزير فقال أبو حنيفة وحممد جيوز اإلنتفاع به للخرز وقال أبو يوسف أكره اخلرز به وروي عنه اإلباحة 

وقال األوزاعي ال بأس أن خياط بشعر اخلنزير وجيوز للخراز أن يشتريه وال يبيعه وقال الشافعي ال جيوز اإلنتفاع 
نزير قال أبو بكر ملا كان املنصوص عليه يف الكتاب من اخلنزير حلمه وكان ذلك تأكيدا حلكم حترميه على بشعر اخل

ما بينا جاز أن يقال أن التحرمي قد يتناول الشعر وغريه وجائز أن يقال أن التحرمي منصرف إىل ما كان فيه احلياة 
فيه حياة مل يكن من أجزاء احلي فلم يلحقه حكم التحرمي كما بينا منه مما مل يأمل بأخذه منه فأما الشعر فإنه ملا مل يكن 

يف شعر امليتة وأن حكم املذكى وامليتة يف الشعر سواء إال أن من أباح اإلنتفاع به من أصحابنا فذكر أنه إمنا أجازه 
ا إجازة اإلنتفاع به استحسانا وهذا يدل على أن التحرمي قد تناول اجلميع عندهم مبا عليه من الشعر وإمنا استحسنو

للخرز دون جواز بيعه وشرائه ملا شاهدوا املسلمني وأهل العلم يقرون األساكفة على استعماله من غري نكري ظهر 
منهم عليهم فصار هذا عندهم إمجاعا من السلف على جواز اإلنتفاع به وظهور العمل من العامة يف شيء مع إقرار 

يهم يوجب إباحته عندهم وهذا مثل ما قالوا يف إباحة دخول احلمام من غري السلف إياهم عليه وتركهم النكري عل



شرط أجرة معلومة وال مقدار معلوم ملا يستعمله من املاء وال مقدار مدة لبثه فيه ألن هذا كان ظاهرا مستفيضا يف 
  عهد السلف 

أهنم أجازوه لعمل الناس ومرادهم من غري منكر به على فاعليه فصار ذلك إمجاعا منهم وكذلك قالوا يف االستصناع 
فيه إقرار السلف الكافة على ذلك وتركهم النكري عليهم يف استعماله فصار ذلك أصال يف جوازه ونظائر ذلك 

كثرية واختلف أهل العلم يف خنزير املاء فقال أصحابنا ال يؤكل وقال مالك وابن أيب ليلى والشافعي واألوزاعي ال 
البحر وقال الشافعي ال بأس خبنزير املاء ومنهم من يسميه محار املاء وقال اللبث بن  بأس بأكل كل شيء يكون يف

سعد ال يؤكل إنسان املاء وال خنزير املاء قال أبو بكر ظاهر قوله وحلم اخلنزير موجب حلظر مجيع ما يكون منه يف 
ه الذي يسمى هبذا االسم على اإلطالق الرب ويف املاء لشمول اإلسم له فإن قيل إمنا ينصرف هذا إىل خنزير الرب ألن

وخنزير املاء ال يطلق عليه االسم وإمنا يسمى به مقيدا وامسه الذي يطلق عليه يف العادة محار املاء قيل له ال خيلو 
خنزير املاء من أن يكون على خلقة خنزير الرب وصفته أو على غري ذلك فإن كان على هذه اخللقة فال فرق بينهما 

السم عليه من قبل أن كونه يف املاء ال يغري حكمه إذا كان يف معناه وعلى خلقته إال أن تقوم الداللة على يف إطالق ا
خصوصه وإن كان على خلقة أخرى غريها ومن أجلها يسمى محار املاء فكأهنم إمنا أجروا اسم اخلنزير على ما ليس 

نه خنزير على احلقيقة وأن االسم يتناوله على خبنزير ومعلوم أن أحدا مل خيطئهم يف التسمية فدل ذلك على أ
اإلطالق وتسميتهم إياه محار املاء ال يسلبه اسم اخلنزير إذ جائز أن يكونوا مسوه بذلك ليفرقوا بينه وبني خنزير الرب 
وكذلك كلب املاء وكلب الرب سواء ال فرق بينهما إذ كان االسم يتناول اجلميع وإن خالفه يف بعض أوصافه واهللا 

  أعلم 
  باب 

  حترمي ما أهل به لغري اهللا

قال اهللا تعاىل إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اهللا وال خالف بني املسلمني أن املراد به 
الذبيحة إذا اهل هبا لغري اهللا عند الذبح فمن الناس من يزعم أن املراد بذلك ذبائح عبدة األوثان الذين كانوا 

ون ألوثاهنم كقوله تعاىل وما ذبح على النصب وأجازوا ذبيحة النصراين إذا مسى عليها باسم املسيح وهو يذحب
مذهب عطاء ومكحول واحلسن والشعيب وسعيد بن املسيب وقالوا إن اهللا تعاىل قد أباح أكل ذبائحهم مع علمه 

سعد أيضا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف  بأهنم يهلون باسم املسيح على ذبائحهم وهو مذهب األوزاعي والليث بن
  وحممد وزفر ومالك والشافعي ال تؤكل 

ذبائحهم إذا مسوا عليها باسم املسيح وظاهر قوله تعاىل وما أهل به لغري اهللا يوجب حترميها إذا مسي عليها باسم غري 
ية املسيح وبني تسمية غريه بعد أن اهللا ألن اإلهالل به لغري اهللا هو إظهار غري اسم اهللا ومل يفرق يف اآلية بني تسم

يكون اإلهالل به لغري اهللا وقوله يف آية أخرى وما ذبح على النصب وعادة العرب يف الذبائح لألوثان غري مانع 
اعتبار عموم اآلية فيما اقتضاه من حترمي ما مسي عليه غري اهللا تعاىل وقد روى عطاء بن السائب عن زادان وميسرة 

الم قال إذا مسعتم اليهود والنصارى يهلون لغري اهللا فال تأكلوا وإذا مل تسمعوهم فكلوا فإن اهللا قد أن عليا عليه الس
أحال ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وأما ما احتج به القائلون بإباحة ذلك إلباحة اهللا طعام أهل الكتاب مع علمه مبا 

الكتاب معقودة بشريطة أن ال يهلوا لغري اهللا إذ كان يقولون فليس فيه داللة على ما ذكر وألن إباحة طعام أهل 



الواجب علينا استعمال اآليتني مبجموعهما فكأنه قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مامل يهلوا به لغري اهللا فإن 
حة ذبيحته وهو قال قائل إن النصرانيإذا مسى اهللا فإمنا يريد به املسيح عليه السالم فإذا كان إرادته كذلك ومل متنع ص

مع ذلك مهل به لغري اهللا كذلك ينبغي أن يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر اهللا تعاىل يف إرادته املسيح قيل 
له ال جيب ذلك ألن اهللا تعاىل إمنا كلفنا حكم الظاهر ألن اإلهالل هو إظهار القول فإذا أظهر اسم غري اهللا مل حتل 

اهللا وإذا أظهر اسم اهللا فغري جائز لنا محله على اسم املسيح عنده ألن حكم األمساء أن  ذبيحته لقوله وما أهل به لغري
تكون حممولة على حقائقها وال حتمل على ماال يقع االسم عليه عندنا وال يستحقه ومع ذلك فليس ميتنع أن تكون 

   -بالتوحيد وتصديق الرسول ص العبادة علينا يف اعتبار إظهار االسم دون الضمري أال ترى أن من أظهر القول 

  كان حكمه حكم املسلمني مع جواز اعتقاده للتشبيه املضاد للتوحيد وكذلك قال

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم  -ص 
ن غري ما يظهرون ومل جيرهم مع ذلك جمرى سائر املشركني بل على اهللا وقد أعلمه اهللا أن يف القوم منافقني يعتقدو

حكم هلم فيما يعاملون به من أحكام الدنيا حبكم سائر املسلمني على ما ظهر من أمورهم دون ما بطن من ضمائرهم 
كاته وكذلك جائز أن تكون صحة ذكاة النصراين متعلقة بإظهار اسم اهللا تعاىل وأنه مىت أظهر اسم املسيح مل تصح ذ

  كسائر املشركني إذا أظهروا على ذبائحهم 

  أمساء أوثاهنم واهللا أعلم 
  باب 

  ذكر الضرورة املبيحة ألكل امليتة

قال اهللا تعاىل فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه وقال يف آية أخرى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما 
إلمث فإن اهللا غفور رحيم فقد ذكر اهللا تعاىل الضرورة يف هذه اضطررمت إليه وقال فمن اضطر يف خممصة غري متجانف 

اآليات وأطلق اإلباحة يف بعضا بوجود الضرورة من غري شرط وال صفة وهو قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
إال ما اضطررمت إليه فاقتضى ذلك وجود اإلباحة بوجود الضرورة يف كل حال وجدت الضرورة فيها واختلف أهل 

يف معىن قوله تعاىل فمن اضطر غري باغ وال عاد فقال ابن عباس واحلسن ومسروق غري باغ يف امليتة وال عاد  العلم
يف األكل وهو قول أصحابنا ومالك بن أنس وأباحوا للبغاة اخلارجني على املسلمني أكل امليتة عند الضرورة كما 

باغيا على إمام املسلمني ومل يكن سفره يف معصية فله أباحوه ألهل العدل وقال جماهد وسعيد بن جبري إذا مل خيرج 
أن يأكل امليتة إذا اضطر إليها وإن كان سفره يف معصية أو كان باغيا على اإلمام مل جيز له أن يأكل وهو قول 

وال الشافعي وقوله إال ما اضطررمت إليه يوجب اإلباحة للجميع من املطيعني والعصاة وقوله يف اآلية األخرى غري باغ 
عاد وقوله غري متجانف إلمث ملا كان حمتمال أن يريد به البغي والعدوان يف األكل واحتمل البغي على اإلمام أو غريه 

مل جيز لنا ختصيص عموم اآلية األخرى باالحتمال بل الواجب محله على ما يواطئ معىن العموم من غري ختصيص 
ية بل كان سفره حلج أو غزو أو جتارة وكان مع ذلك باغيا على وأيضا فقد اتفقوا على أنه لو مل يكن سفره يف معص

رجل يف أخذ ماله أو عاديا يف ترك صالة أو ذكاة مل يكن ما هو عليه من البغي والعدوان مانعا من استباحة امليتة 
 اآلية ذكر للضرورة فثبت بذلك أن قوله غري باغ وال عاد مل يرد به إنفاء البغي والعدوان يف سائر الوجوه وليس يف



شيء منه خمصوص فيوجب ذلك كون اللفظ جممال مفتقرا إىل البيان فال جيوز ختصيص اآلية األوىل به لتعذر 
استعماله على حقيقته وظاهره ومىت محلنا ذلك على البغي والتعدي يف األكل استعملنا اللفظ على عمومه وحقيقته 

وجهني أحدمها أنه يكون مستعمال على عمومه واآلخر أنا ال  فيما أريد به وورد فيه فكان محله على ذلك أوىل من
  نوجب به ختصيص قوله إال ما اضطررمت 

إليه وكذلك غري متجانف إلمث ال خيلو من أن يريد به جمانبة سائر اآلثام حىت يكون شرط ا إلباحة للمضطر أن يكون 
رد مظلمة درهم أو ترك صالة أو صوم مل غري متجانف إلمث أصال يف األكل وغريه حىت إن كان مقيما على ترك 

يتب منه ال حيل له األكل أو أن يكون جائز له األكل مع كونه مقيما على ضرب من املعاصي بعد أن ال يكون 
سفره يف معصية وال خارجا على إمام وقد ثبت عند اجلميع أن إقامته على بعض املعاصي ال متنع استباحته للميتة 

لك ليس مبراد مث بعد ذلك حيتاج يف إثبات املأمث الذي مينع اإلستباحة إىل داللة من غري عند الضرورة فثبت أن ذ
اآلية وهذا يوجب إمجال اللفظ وافتقاره إىل البيان فيؤدي ذلك إىل وقوف حكم اآلية على بيان من غريها ومىت 

ا من إثبات املراد بغيا وتعديا يف أمكننا استعمال حكم اآلية وجب علينا استعماهلا وجهة إمكان استعماهلا ما وصفن
األكل بأن ال يتناول منها إال مبقدار ما ميسك الرمق ويزيل خوف التلف وأيضا قال اهللا تعاىل وال تقتلوا أنفسكم 

ومن امتنع من املباح حىت مات كان قاتال نفسه متلفا هلا عند مجيع أهل العلم وال خيتلف يف ذلك عندهم حكم 
كون امتناعه عند ذلك من األكل زيادة على عصيانه فوجب أن يكون حكمه وحكم املطيع العاصي واملطيع بل ي

سواء يف استباحة األكل عند الضرورة أال ترى أنه لو امتنع من أكل املباح من الطعام معه حىت مات كان عاصيا هللا 
ة املذكى يف حال اإلمكان والسعة تعاىل وإن كان باغيا على اإلمام خارجا يف سفر معصية وامليتة عند الضرورة مبنزل

فإن قيل قد ميكنه الوصول إىل استباحة أكل امليتة بالتوبة فإذا مل يتب فهو اجلاين على نفسه قيل له أجل هو كما قلت 
إال أنه غري مباح له اجلناية على نفسه بترك األكل وإن مل يتب ألن ترك التوبة ال يبيح له قتل نفسه وهذا العاصي 

كل يف حال الضرورة حىت مات كان مرتكبا لضربني من املعصية أحدمها خروجه يف معصية والثاين مىت ترك األ
جنايته على نفسه بترك األكل وأيضا فاملطيع والعاصي ال خيتلفان فيما حيل هلما من املأكوالت أوحيرم أال ترى أن 

مة واألشربة املباحة وكذلك ما حرم من سائر املأكوالت اليت هي مباحة للمطيعني هي مباحة للعصاة كسائر األطع
األطعمة واألشربة ال خيتلف يف حترميه حكم املطيعني والعصاة فلما كانت امليتة مباحة للمطيعني عند الضرورة وجب 
أن يكون كذلك حكم العصاة فيها كسائر األطعمة املباحة يف غري حال الضرورة فإن قال قائل إباحة امليتة رخصة 

  ة للعاصي للمضطر وال رخص

قيل له قد انتظمت هذه املعارضة اخلطأ من وجهني أحدمها قولك إباحة امليتة رخصة للمضطر وذلك ألن أكل امليتة 
فرض على املضطر واإلضطرار يزيل احلذر ومىت امتنع املضطر من أكلها حىت مات صار قاتال لنفسه مبنزلة من ترك 

كان عاصيا هللا جانيا على نفسه وال خالف يف أن هذا حكم  أكل اخلبز وشرب املاء يف حال اإلمكان حىت مات
املضطر إىل امليتة غري الباغي فقول القائل إباحة امليتة رخصة للمضطر مبنزلة قوله لو قال إن إباحة أكل اخلبز وشرب 

كلها فال املاء رخصة لغري املضطر وال يطلق هذا أحد يعقل ألن الناس كلهم يقولون فرض على املضطر إىل امليتة أ
فرق بينهما وملا مل خيتلف العاصي واملطيع يف أكل اخلبز وشرب املاء كذلك يف أكل امليتة عند الضرورة وأما الوجه 
الثاين من اخلطأ فهو قولك أنه ال رخصة للعاصي وهذه قضية فاسدة بإمجاع املسلمني ألهنم رخصوا للمقيم العاصي 

خصون له يف السفر التيمم عند عدم املاء ويرخصون للمقيم العاصي اإلفطار يف رمضان إذا كان مريضا وكذلك ير



أنه رخص للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثالثة أيام  -أن ميسح يوما وليلة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اغ وال عاد فال إمث ولياليها ومل يفرق فيه بني العاصي واملطيع فبان مبا وصفنا فساد هذه املقالة وقوله فمن اضطر غري ب

عليه وقوله فمن اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن اهللا غفور رحيم كل واحد من هذين فيه ضمري ال يستغين 
عنه الكالم وذلك ألن وقوع الضرورة ليس من فعل املضطر فيكون قوله فال إمث عليه وقوله فإن اهللا غفور رحيم 

به مت الكالم إذ مل يكن احلكم متعلقا بنفس الضرورة وخربه الذي يتم به خرب له وقوله فمن اضطر ال بد له من خرب 
الكالم ضمريه وهو األكل فكان تقديره فمن اضطر فأكل فال إمث عليه مث قوله غري باغ وال عاد على قول من يقول 

قول غري باغ وال غري باغ يف امليتة وال عاد يف األكل فيكون البغي والعدوان حاال لألكل وتقديره على قول من ي
عاد على املسلمني فمن اضطر غري باغ وال عاد على املسلمني فأكل فال إمث عليه فيكون البغي والعدوان حاال له 

عند الضرورة قبل أن يأكل فال يكون ذلك صفة لألكل وعند األولني يكون صفة لألكل واحلذف يف هذا املوضع 
فر فعدة من أيام أخر واملعىن فأفطر فعدة من أيام أخر فحذف كاحلذف يف قوله فمن كان منكم مريضا أو على س

فأفطر وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ومعناه فحلق ففدية وإمنا جاز احلذف لعلم 
  املخاطبني باحملذوف 

على املسلمني وذلك ألنه  وداللة اخلطاب عليه وهذا يوجب أن يكون محله على البغي والعدوان يف األكل أوىل منه
مل يتقدم للمسلمني يف اآلية ذكر ال حمذوفا وال مذكورا كحذف األكل فحمله على ما يف مقتضى اآلية بأن يكون 

حاال له فيه وصفة أوىل من محله على معىن مل يتضمنه اللفظ ال حمذوفا وال مذكورا وأما قوله إال ما اضطررمت إليه فال 
لفظ مستغن بنفسه إذ هو استثناء من مجلة مفهومة املعىن وهو التحرمي بقوله وقد فصل ضمري فيه وال حذف ألنه 

لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه فإنه مباح لكم وهذا اللفظ مستغن عن الضمري ومعىن الضرورة ههنا هو 
صل يف موضع ال جيد خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه األكل وقد انطوى حتته معنيان أحدمها أن حي

غري امليتة والثاين أن يكون غريها موجودا ولكنه أكره على أكلها بوعيد خياف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه 
وكال املعنيني مراد باآلية عندنا الحتماهلما وقد روي عن جماهد أنه تأوهلا على ضرورة اإلكراه وألنه إذا كان املعىن 

على نفسه من الضرر يف ترك تناوله وذلك موجود يف ضرورة اإلكراه وجب أن يكون يف ضرورة امليتة ما خياف 
حكمه حكمه ولذلك قال أصحابنا فيمن أكره على أكل املينة فلم يأكلها حىت قتل كان عاصيا هللا كمن اضطر إىل 

واجدمها حىت  ميتة بأن عدم غريها من املأكوالت فلم يأكل حىت مات كان عاصيا كمن ترك الطعام والشراب وهو
مات فيموت عاصيا هللا بتركه األكل ألن أكل امليتة مباح يف حال الضرورة كسائر األطعمة يف غري حال الضرورة 

  واهللا أعلم 
  باب 

  املضطر إىل شرب اخلمر

قال أبو بكر وقد اختلف يف املضطر إىل شرب اخلمر فقال سعيد بن جبري املطيع املضطر إىل شرب اخلمر يشرهبا 
ل أصحابنا مجيعا وإمنا يشرب منها مقدار ما ميسك به رمقه إذ كان يرد عطشه وقال احلارث العكلي وهو قو

ومكحول ال يشرب ألهنا ال تزيده إال عطشا وقال مالك والشافعي ال يشرب ألهنا ال تزيده إال عطشا وجوعا وقال 
مل تذكر يف اخلمر قال أبو بكر يف قول من الشافعي وألهنا تذهب بالعقل وقال مالك إمنا ذكرت الضرورة يف امليتة و



قال إهنا ال تزيل ضرورة العطش واجلوع ال معىن له من وجهني أحدمها أنه معلوم من حاهلا أهنا متسك الرمق عند 
الضرورة وتزيل العطش ومن أهل الذمة فيما بلغنا من ال يشرب املاء دهرا إكتفاء بشرب اخلمر عنه فقوهلم يف ذلك 

  غري املعقول 

املعلوم من حال شارهبا والوجه اآلخر أنه إن كان كذلك كان الواجب أن حنيل مسئلة السائل عنها ونقول إن 
الضرورة ال تقع إىل شرب اخلمر وأما قول الشافعي يف ذهاب العقل فليس من مسئلتنا يف شيء ألنه سئل عن القليل 

ة إمنا ذكرت يف امليتة ومل تذكر يف اخلمر فإهنا يف الذي ال يذهب العقل إذا اضطر إليه وأما قول مالك أن الضرور
بعضها مذكورة يف امليتة وما ذكر معها ويف بعضها مذكورة يف سائر احملرمات وهو قوله تعاىل وقد فصل لكم ما حرم 

عليكم إال ما اضطررمت إليه وقد فصل لنا حترمي اخلمر يف مواضع من كتاب اهللا يف قوله تعاىل يسألونك عن اخلمر 
وامليسر قل فيهما إمث كبري وقوله تعاىل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث وقال إمنا اخلمر 

وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وذلك يقتضي التحرمي والضرورة املذكورة يف اآلية 
ليها غري مانع من اعتبار عموم اآلية األخرى يف سائر منتظمة لسائر احملرمات وذكره هلا يف امليتة وما عطف ع

احملرمات ومن جهة أخرى أنه إذا كان املعىن يف إباحة امليتة إحياء نفسه بأكلها وخوف التلف يف تركها وذلك 
  موجود يف سائر احملرمات وجب أن يكون حكمها حكمها لوجود الضرورة واهللا أعلم 

  باب 

  يف مقدار ما يأكل املضطر

أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر والشافعي فيما رواه عنه املزين ال يأكل املضطر من امليتة إال مقدار ما ميسك قال 
به رمقه وروى ابن وهب عن مالك أنه قال يأكل منها حىت يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غىن طرحها وقال 

و بكر قال اهللا تعاىل إال ما اضطررمت إليه وقال فمن عبداهللا بن احلسن العنربي يأكل منها ما يسد به جوعه قال أب
اضطر غري باغ وال عاد فعلق اإلباحة بوجود الضرورة والضرورة هي خوف الضرر بترك األكل إما على نفسه أو 

على عضو من أعضائه فمىت أكل مبقدار ما يزول عنه اخلوف من الضرر يف احلال فقد زالت الضرورة وال اعتبار يف 
اجلوعة ألن اجلوع يف اإلبتداء ال يبيح أكل امليتة إذا مل خيف ضررا بتركه وأيضا يف قوله تعاىل فمن اضطر ذلك بسد 

غري باغ وال عاد فقد بينا أن املراد منه غري باغ وال عاد يف األكل ومعلوم أنه مل يرد األكل منها فوق الشبع ألن 
ون املراد غري باغ يف األكل منها مقدار الشبع فيكون البغي ذلك حمظورا يف امليتة وغريها من املباحات فوجب أن يك

  والتعدي واقعني يف أكله منها مقدار 

الشبع حىت يكون الختصاصه امليتة هبذا الوصف وعقده اإلباحة هبذه الشريطة فائدة وهو أن ال يتناول منها إال 
م مقدار ما إذا أكله أمسك رمقه مل جيز مقدار زوال خوف الضرورة ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان معه من الطعا

له أن يتناول امليتة مث إذا أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف مل جيز له أن يأكل امليتة وكذلك إذا أكل من امليتة ما 
زال معه خوف الضرر حرم عليه أكلها إذ ليس أكل امليتة بأوىل بإباحة األكل بعد زوال الضرورة من الطعام الذي 

فقال  -يف األصل وقد روى األوزاعي عن حسان بن عطية امليثي أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم هو مباح 
إنا نكون باألرض تصيبنا املخمصة فمىت حتل لنا امليتة قال مىت مامل تصطبحوا أو تغتبقوا أو جتدوا هبا بقال فشأنكم هبا 

لغداء أو عبوقا وهو شرب العشاء أو جيدوا بقال يأكلونه ألن فلم يبح هلم امليتة إال إذا مل جيدوا صبوحا وهو شرب ا



من وجد غداء أو عشاء أو بقال فليس مبضطر وهذا يدل على معنيني أحدمها أن الضرورة هي املبيحة للميتة دون 
ي يف للسائل بني حائل املطيع والعاص -حال املضطر يف كونه مطيعا أو عاصيا إذ مل يفرق النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إباحته بل سوى بينهما والثاين أن إباحة امليتة مقصورة على حال خوف الضرر واهللا أعلم 
  باب 

  هل يف املال حق واجب سوى الزكاة

قال اهللا تعاىل ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب اآلية قيل يف قوله تعاىل ليس الرب أن تولوا وجوهكم 
يهود والنصارى حني أنكرت نسخ القبلة فأعلم اهللا تعاىل أن الرب إمنا هو طاعة اهللا تعاىل قبل املشرق أنه يريد به ال

واتباع أمره ال يف التوجه إىل املشرق واملغرب إذا مل يكن فيه اتباع أمره وأن طاعة اهللا اآلن يف التوجه إىل الكعبة إذ 
هللا واليوم اآلخر قيل أن فيه حذفا ومعناه أن الرب بر كان التوجه إىل غريها منسوخا وقوله تعاىل ولكن الرب من آمن با

فإمنا هي ... ترتع ما رتعت حىت إذا أدركت ... من آمن باهللا وقيل إنه أراد به أن البار من آمن باهللا كقول اخلنساء 
  ... إقبال وإدبار 

  يعين مقبلة ومدبرة وقوله تعاىل

ى حبه قيل فيه أنه يعين حب املال كقوله تعاىل لن تنالوا الرب حىت وآتى املال على حبه يعين أن البار من آتى املال عل
  تنفقوا مما حتبون وقيل إنه يعين حب اإليتاء وأن ال يكون متسخطا عند اإلعطاء وحيتمل أن يكون أراد على حب 

د روي عن النيب اهللا تعاىل كقوله تعاىل قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين وجائز أن يكون مراده مجيع هذه الوجوه وق
يف ذلك ما يدل على أنه أراد حب املال وهو ما رواه جرير بن عبداحلميد عن عمارة بن  -صلى اهللا عليه وسلم 

فقال يا رسول اهللا أي الصدقة  -القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وتأمل الغىن وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا  أفضل فقال أن تصدق وأنت صحيح ختشى الفقر

ولفالن كذا وقد كان لفالن وحدثنا أبو القاسم عبداهللا بن إسحاق املروزي قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع 
املال اجلرجاين قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا الثوري عن زبيد عن مرة عن عبداهللا بن مسعود يف قوله تعاىل وآتى 

على حبه قال أن تؤتيه وأنت صحيح تأمل العيش وختشى الفقر وقوله تعاىل وآتى املال على حبه ذوي القرىب حيتمل 
به أن يريد به الصدقة الواجبة وأن يريد به التطوع وليس يف اآلية داللة على أهنا ا لواجبة وإمنا فيها حث على 

ها أهنا من الرب وهذا لفظ ينطوي على الفرض والنفل إال أن يف يالصدقة ووعد بالثواب عليها وذلك ألن أكثر ما ف
سياق اآلية ونسق التالوة ما يدل على أنه مل يرد به الزكاة لقوله تعاىل وأقام الصالة وآتى الزكاة فلما عطف الزكاة 

بة يف املال سوى عليها دل على أنه مل يرد الزكاة بالصدقة املذكورة قبلها ومن الناس من يقول أراد به حقوقا واج
الزكاة حنو وجوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر شديد وجيوز أن يريد من قد أجهده اجلوع حىت خياف عليه التلف 

فيلزمه أن يعطيه ما يسد جوعته وقد روى شريك عن أيب محزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النيب صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  تال قوله تعاىلأنه قال يف املال حق سوى الزكاة و



ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر اآلية وروى سفيان عن أيب 
أنه ذكر اإلبل فقال إن فيها حقا فسئل عن ذلك فقال إطراق  -الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يف هذين احلديثني أن يف املال حقا سوى الزكاة وبني يف احلديث األول أنه فحلها وإعارة ذلوهلا ومنحة مسينها فذكر 
تأويل قوله تعاىل ليس الرب أن تولوا وجوهكم اآلية وجائز أن يريد بقوله يف املال حق سوى الزكاة ما يلزم من صلة 

ذا كانوا فقراء عاجزين عن الرحم باإلنفاق على ذوي احملارم الفقراء وحيكم به احلاكم عليه لوالديه وذوي حمارمه إ
الكسب وجائز أن يريد به ما يلزمه من طعام اجلائع املضطر وجائز أن يريد به حقا مندوبا إليه ال واجبا إذ ليس قوله 

  يف املال حق يقتضي 

الوجوب إذ من احلقوق ما هو ندب ومنها ما هو فرض وحدثنا عبدالباقي حدثنا أمحد بن محاد بن سفيان قال حدثنا 
 بن عبيد حدثنا بقية عن رجل من بين متيم يكىن أبا عبداهللا عن الضيب الشعيب عن مسروق عن علي قال قال كثري

نسخت الزكاة كل صدقة وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حسني بن إسحاق  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
تب عن عامر عن مسروق عن علي التستري قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا املسيب بن شريك عن عبيد املك

فسائر الصدقات الواجبة  -قال نسخت الزكاة كل صدقة فإن صح هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جلهالة راويه فإن حديث علي عليه  -منسوخة بالزكاة وإن مل يصح ذلك مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نسخ الصدقات اليت كانت واجبة بالزكاة وذلك ال يعلم إال من طريق  السالم حسن السند وهو يوجب أيضا إثبات
إياه عليه وحينئذ يكون املنسوخ  -التوقيف فيعلم بذلك أن ما قاله علي هو بتوقيف من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 من الصدقات صدقات قد كانت واجبة ابتداء بأسباب من قبل من جيب عليه تقتضي لزوم إخراجها مث نسخت
بالزكاة حنو قوله تعاىل وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه وحنو ما روي يف قوله تعاىل 

وآتوا حقه يوم حصاده إنه منسوخ عند بعضهم بالعشر ونصف العشر فيكون املنسوخ بالزكاة مثل هذه احلقوق 
قوق اليت تلزم من حنو اإلنفاق على ذوي األرحام عند العجز الواجبة يف املال من غري ضرورة وأما ما ذكرنا من احل

عن التكسب وما يلزم من إطعام املضطر فإن هذه فروض الزمة ثابتة غري منسوخة بالزكاة وصدقة الفطر واجبة عند 
يدل  سائر الفقهاء ومل تنسخ بالزكاة مع أن وجوهبا ابتداء من قبل اهللا تعاىل غري متعلق بسبب من قبل العبد فهذا

على أن الزكاة مل تنسخ صدقة الفطر وقد روى الواقدي عن عبداهللا بن عبدالرمحن عن الزهري عن عروة عن 
بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة فلما فرضت الزكاة مل  -عائشة قالت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نسخها ألن وجوب الزكاة ال ينفي بقاء وجوب  يأمرهم ومل ينههم وكانوا خيرجوهنا فهذا اخلرب لو صح مل يدل على
صدقة الفطر وعلى أن األوىل أن فرض الزكاة متقدم على صدقة الفطر ألنه ال خالف بني السلف يف أن حم 

السجدة مكية وأهنا من أوائل ما نزل من القرآن وفيها وعيد تارك الزكاة عند قوله وويل للمشركني الذين ال يؤتون 
ة هم كافرون واألمر بصدقة الفطر إمنا كان باملدينة فدل ذلك على أن فرض الزكاة متقدم الزكاة وهم باآلخر

  لصدقة الفطر وقد روي عن ابن عمر 

وجماهد يف قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده أهنا حمكمة وأنه حق واجب عند القوم غري الزكاة وأما احلقوق اليت 
نذور فال خالف أن الزكاة مل تنسخها واليتامى املرادون باآلية هم جتب بأسباب من قبل العبد حنو الكفارات وال

الصغار الفقراء الذين مات آباؤهم واملساكني خمتلف فيه وسنذكر ذلك يف سورة براءة إن شاء اهللا تعاىل وابن 
ألنه على السبيل روي عن جماهد أنه املسافر وعن قتادة أنه الضيف القول األول أشبه ألنه إمنا مسي ابن السبيل 



على قمة الرأس ... وردت اعتسافا والثريا كأهنا ... الطريق كما قيل للطري األوز ابن ماء ملالزمته له قال ذو الرمة 
  ... ابن ماء حملق 

  والسائلني يعين به الطالبني للصدقة قال اهللا تعاىل

معاذ بن املثىن قال حدثنا حممد بن كثري ويف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا 
قال حدثنا سفيان قال حدثنا مصعب بن حممد قال حدثنا يعلى بن أيب حيىي عن فاطمة بنت حسني بن علي رضي اهللا 

للسائل حق وإن جاء على فرس حدثنا عبدالباقي بن  -تعاىل عنهم أمجعني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بيد بن شريك حدثنا أبو اجلماهر قال حدثنا عبداهللا بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب هريرة أن قانع قال حدثنا ع

  قال أعطوا السائل وإن أتى على فرس واهللا تعاىل أعلم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  باب 

  القصاص

ما بعده أال ترى أنه لو اقتصر  قال اهللا تعاىل كتب عليكم القصاص يف القتلى هذا كالم مكتف بنفسه غري مفتقر إىل
عليه لكان معناه مفهوما من لفظه واقتضى ظاهره وجوب القصاص على املؤمنني يف مجيع القتلى والقصاص هو أن 
يفعل به مثل ما فعل به من قولك اقتص أثر فالن إذا فعل مثل فعله قال اهللا تعاىل فارتدا على آثارمها قصصا وقال 

أي ابتغي أثره وقوله كتب عليكم معناه فرض عليكم كقوله تعاىل كتب عليكم الصيام و تعاىل وقالت ألخته قصيه 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين وقد كانت الوصية واجبة ومنه الصلوات 

وا من سائر املقتولني املكتوبات يعين هبا املفروضات فانتظمت اآلية إجياب القصاص على املؤمنني إذا قتلوا ملن قتل
  لعموم لفظ املقتولني واخلصوص إمنا هو يف القاتلني ألنه ال يكون 

القصاص مكتوبا عليهم إال وهم قاتلون فاقتضى وجوب القصاص على كل قاتل عمدا حبديدة إال ما خصه الدليل 
اخلطاب إىل املؤمنني بإجياب  سواء كان املقتول عبدا أو ذميا ذكرا أو أنثى لشمول لفظ القتلى للجميع وليس توجيه

القصاص عليهم يف القتلى مبوجب أن يكون القتلى مؤمنني ألن علينا اتباع عموم اللفظ مامل تقم داللة اخلصوص 
وليس يف اآلية ما يوجب خصوص احلكم يف بعض القتلى دون بعض فإن قال قائل يدل على خصوص احلكم يف 

في له من أخيه شيء فاتباع باملعروف والكافر ال يكون أخا للمسلم فدل القتلى وجهان أحدمها يف نسق اآلية فمن ع
على أن اآلية خاصة يف قتلى املؤمنني والثاين قوله احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى قيل له هذا غلط من 

صيص عموم وجهني أحدمها أنه إذا كان أول اخلطاب قد مشل اجلميع فما عطف عليه بلفظ اخلصوص ال يوجب خت
اللفظ وذلك حنو قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وهو عموم يف املطلقة ثالثا وما دوهنا مث عطف 

قوله تعاىل فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف وقوله تعاىل وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك وهذا 
ب ذلك ختصيص عموم اللفظ يف إجياب ثالثة قروء من العدة على احلكم خاص يف املطلق ملا دون الثالث ومل يوج

مجيعهن ونظائر هذا كثري يف القرآن والوجه اآلخر أن يريد األخوة من طريق النسب ال من جهة الدين كقوله تعاىل 
ذا كان وإىل عاد أخوهم هودا وأما قوله احلر باحلر والعبد بالعبد فال يوجب ختصيص عموم اللفظ يف القتلى ألنه إ

أول اخلطاب مكتفيا بنفسه غري مفتقر إىل ما بعده مل جيز لنا أن نقصره عليه وقوله احلر باحلر إمنا هو بيان ملا تقدم 



ذكره على وجه التأكيد وذكر احلال اليت خرج عليها الكالم وهو ما ذكره الشعيب وقتادة أنه كان بني حيني من 
قالوا ال نرضى إال أن نقتل بالعبد منا احلر منكم وباألنثى منا الذكر العرب قتال وكان ألحدمها طول على اآلخر ف

منكم فأنزل اهللا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد مبطال بذلك ما أرادوه مؤكدا عليهم 
   -ى عنه ص فرض القصاص على القاتل دون غريه ألهنم كانوا يقتلون غري القاتل فنهاهم اهللا عن ذلك وهو ما رو

  أنه قال من أعىت الناس على اهللا يوم القيامة ثالثة رجل قتل غري قاتله

ورجل قتل يف احلرم ورجل أخذ بذحول اجلاهلية وأيضا فإن قوله تعاىل احلر باحلر والعبد بالعبد تفسري لبعض ما 
  انتظمه عموم اللفظ وال يوجب ذلك ختصيص 

   -يه وسلم اللفظ أال ترى أن قول النيب صلى اهللا عل

  احلنطة باحلنطة مثال مبثل وذكره األصناف الستة مل يوجب أن يكون حكم الربا

مقصورا عليها وال نفي الربا عما عداها كذلك قوله احلر باحلر ال ينفي اعتبار عموم اللفظ يف قوله كتب عليكم 
ومل ينف القصاص عن غري  القصاص يف القتلى ويدل على أن قوله احلر باحلر غري موجب لتخصيص عموم القصاص

املذكور اتفاق اجلميع على قتل العبد باحلر واألنثى بالذكر فثبت بذلك أن ختصيص احلر باحلر مل ينف موجب حكم 
اللفظ يف مجيع القتلى فإن قال قائل كيف يكون القصاص مفروضا والويل خمري بني العفو وبني القصاص قيل له مل 

عله مفروضا على القاتل للويل بقوله تعاىل كتب عليكم القصاص يف القتلى وليس جيعله مفروضا على الويل وإمنا ج
القصاص على الويل وإمنا هو حق له وهذا ال ينفي وجوبه على القاتل وإن كان الذي له القصاص خمريا فيه وهذه 

خلطاب إجياب عموم القصاص اآلية تدل على قتل احلر بالعبد واملسلم بالذمي والرجل باملرأة ملا بينا من اقتضاء أول ا
يف سائر القتلى وأن ختصصه احلر باحلر ومن ذكر معه ال يوجب اإلقتصار حبكم القصاص عليه دون اعتبار عموم 

ابتداء اخلطاب يف إجياب القصاص ونظريها من اآلي يف إجياب القصاص عاما قوله تعاىل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
قتولني ظلما وجعل ألوليائهم سلطانا وهو القود التفاق اجلميع على أن القود مراد لوليه سلطانا فانتظم ذلك مجيع امل

بذلك يف احلر املسلم إذا قتل حرا مسلما فكان مبنزلة قوله تعاىل فقد جعلنا لوليه قودا ألن ما حصل االتفاق عليه 
رف معىن مراده من طريق من معىن اآلية مراد فكأنه منصوص عليه فيها بلفظ السلطان وإن كان جممال فقد ع

االتفاق وقوله ومن قتل مظلوما هو عموم يصح اعتباره على حسب ظاهره ومقتضى لفظه ونظريها أيضا من اآلي 
قوله تعاىل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فأخرب أن ذلك كان مكتوبا على بين إسرائيل وهو عموم يف إجياب 

بو يوسف بذلك يف قتل احلر بالعبد وهذا يدل على أن مذهبه أن شريعة من القصاص يف سائر املقتولني وقد احتج أ
وال جند يف القرآن وال يف السنة ما  -كان قبلنا من األنبياء ثابتة علينا مامل يثبت نسخها على لسان الرسول ص 

يف  يوجب نسخ ذلك فوجب أن يكون حكمه ثابتا علينا على حسب ما اقتضاه ظاهر لفظه من إحياب القصاص
  سائر األنفس ونظريه أيضا قوله تعاىل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم 

ألن من قتل وليه يكون معتدي وذلك عموم يف سائر القتلى وكذلك قوله وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به 
ي مسئلة يف قتل احلر بالعبد قال أبو يقتضي عمومه وجوب القصاص يف احلر والعبد والذكر واألنثى واملسلم والذم



بكر وقد اختلف الفقهاء يف القصاص بني األحرار والعبيد فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر رضي اهللا عنهم 
ال قصاص بني األحرار والعبيد إال يف األنفس ويقتل احلر بالعبد والعبد باحلر وقال ابن أيب ليلى القصاص واجب 

راحات اليت نستطيع فيها القصاص وقال ابن وهب عن مالك ليس بني احلر والعبد قود يف شيء بينهم يف مجيع اجل
من اجلراح والعبد يقتل باحلر وال يقتل احلر بالعبد وقال الليث بن سعد إذا كان العبد هو اجلاين اقتص منه وال 

نفس العبد القاتل فيكون له وإذا جىن على يقتص من احلر للعبد وقال إذا قتل العبد احلر فلويل املقتول أن يأخذ هبا 
احلر فيما دون النفس فللمجروح القصاص إن شاء وقال الشافعي من جرى عليه القصاص يف النفس جرى عليه يف 

اجلراح وال يقتل احلر بالعبد وال يقتص له منه فيما دون النفس وجه داللة اآلية يف وجوب القصاص بني األحرار 
اآلية مقصورة احلكم على ذكر القتلى وليس فيها ذكر ملا دون النفس من اجلراح وسائر ما  والعبيد يف النفس أن

ذكرنا من عموم آي القرآن يف بيان القتلى والعقوبة واالعتداء يقتضي قتل احلر بالعبد ومن حيث اتفق اجلميع على 
آلية مل يفرق مقتضاها بني العبد املقتول قتل العبد باحلر وجب قتل احلر بالعبد ألن العبد قد ثبت أنه مراد اآلية وا

والقاتل فهي عموم فيها مجيعا ويدل أيضا على ذلك قوله تعاىل ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب فأخرب أنه 
أوجب القصاص ألن فيه حياة لنا وذلك خطاب شامل للحر والعبد ألن صفة أويل األلباب تشملهم مجيعا فإذا 

 اجلميع مل جيز االقتصار حبكمها على بعض من هي موجودة فيه دون غريه ويدل عليه من كانت العلة موجودة يف
املسلمون تتكافأ دماؤهم وهو عام يف العبيد واألحرار فال خيص منه  -جهة السنة قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هو القاتل فهو مراد به كذلك شيء إال بداللة ويدل عليه من وجه آخر وهو اتفاق اجلميع على أن العبد إذا كان 
إذا كان مقتوال ألنه مل يفرق بينه إذا كان قاتال أو مقتوال فإن قيل ملا قال يف سياق احلديث ويسعى بذمتهم أدناهم 
وهو العبد يدل على أنه مل يرده بأول اخلطاب قيل له هذا غلط من قبل أنه ال خالف أن العبد إذا كان قاتال فهو 

  ويسعى بذمتهم أدناهم  مراد ومل مينع قوله

أن يكون مرادا إذا كان قاتال كذلك المينع إرادته إذا كان مقتوال على أن قوله ويسعى بذمتهم أدناهم ليس فيه 
ختصيص العبد من غريه وإمنا املراد أدناهم عددا هو كقوله واحد منهم فال تعلق لذلك يف إجياب اقتصار حكم أول 

أنه لو قال ويسعى بذمتهم عبدهم مل يوجب ختصيص حكمه يف مكافأة دمه لدم اللفظ على احلر دون العبد وعلى 
احلر ألن ذلك حكم آخر استأنف له ذكرا وخص به العبد ليدل على أن غري العبد أوىل بالسعي بذمتهم فإذا كان 
 ختصيص العبد بالذكر يف هذا احلكم مل يوجب أن يكون خمصوصا به دون اآلخر فألن ال يوجب ختصيص حكم

القصاص أوىل فإن قيل قوله املسلمون تتكافأ دماؤهم يقتضي التماثل يف الدماء وليس العبد مثال للحر قيل له فقد 
   -جعله النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مثال له يف الدم إذ علق حكم التكافؤ منهم باإلسالم ومن قال ليس مبكاف له

ف بغري داللة ويدل عليه أيضا ما حدثنا عبدالباقي بن قانع خمال -فهو خارج على حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال حدثنا معاذ بن املثىن قال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا سفيان عن األعمش عن عبداهللا بن مرة عن عبداهللا بن 

ول اهللا ال حيل دم رجل مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وإين رس -مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إال يف إحدى ثالث التارك لإلسالم املفارق للجماعة والثيب الزاين والنفس بالنفس فلم يفرق بني احلر والعبد 

وأوجب القصاص يف النفس بالنفس وذلك موافق ملا حكى اهللا مما كتبه على بين إسرائيل فحوى هذا اخلرب معنيني 



اق علينا والثاين أنه مكتف بنفسه يف إجياب القصاص عاما يف أحدمها أن ما كان على بين إسرائيل من ذلك فحكمه ب
سائر النفوس ويدل عليه أيضا من جهة السنة ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال 

حدثنا سهل بن عثمان العسكري أبو معاوية عن إمساعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
العمد قود إال أن يعفو ويل املقتول فقد دل هذا اخلرب على معنيني  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

أحدمها إجياب القود يف كل عمد وأوجب ذلك القود على قتل العبد والثاين نفى به وجوب املال ألنه لو وجب املال 
يدل أيضا عليه من جهة النظر أن العبد حمقون الدم مع القود على وجه التخيري ملا اقتصر على ذكر القود دونه و

حقنا ال يرفعه مضي الوقت وليس بولد للقاتل وال ملك له فأشبه احلر األجنيب فوجب القصاص بينهما كما جيب 
على العبد إذا قتل حرا هبذه العلة كذلك إذا قتله احلر لوجود العلة فيه وأيضا فمن منع أن يقاد احلر بالعبد فإمنا 

  ه لنقصان الرق الذي منع

فيه وال اعتبار باملساواة يف األنفس وإمنا يعترب ذلك فيما دوهنا والدليل على ذلك أن عشرة لو قتلوا واحدا قتلوا به 
ومل تعترب املساواة وكذلك لو أن رجال صحيح اجلسم سليم األعضاء قتل رجال مفلوجا مريضا مدنفا مقطوع 

باملرأة مع نقصان عقلها ودينها وديتها ناقصة عن دية الرجل فثبت بذلك أن األعضاء قتل به وكذلك الرجل يقتل 
ال اعتبار باملساواة يف إجياب القصاص يف األنفس وأن الكامل يقاد منه للناقص وليس ذلك حكم ما دون النفس 

لليث عن احلكم ألهنم ال خيتلفون يف أنه ال تؤخذ اليد الصحيحة بالشالء وتؤخذ النفس الصحيحة بالسقيمة وروى ا
  أن عليا وابن مسعود قاال من قتل عبدا عمدا فهو قود 

  باب 

  قتل املوىل لعبده

وقد اختلف يف قتل املوىل لعبده فقال قائلون وهم شواذ يقتل به وقال عامة الفقهاء ال يقتل به فمن قتله احتج بظاهر 
تججنا به يف قتل احلر باحلر وقوله النفس قوله تعاىل كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر على حنو ما اح

بالنفس وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وقوله ص املسلمون تتكافأ دماؤهم وقد روي حديث عن مسرة بن 
   -جندب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أما ظاهر اآلي فال حجة

 تعاىل إمنا جعل القصاص فيها للموىل بقوله تعاىل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وويل هلم فيها ألن اهللا
العبد هو مواله يف حياته وبعد وفاته ألن العبد ال ميلك شيئا وما ميلكه فهو ملواله ال من جهة املرياث لكن من جهة 

هو مبنزلة من قتل وارثه فيجب عليه القصاص وال امللك فإذا كان هو الويل مل يثبت له القصاص على نفسه وليس 
يرثه ألن ما حيصل للوارث إمنا ينتقل عن ملك املورث إليه والقاتل ال يرث فوجب عليه القصاص لغريه والعبد ال 
ميلك شيئا فينتقل إىل مواله أال ترى أنه لو قتل ابن العبد مل يثبت له القصاص على قاتله ألنه ال ميلك فكذلك ال 

له القصاص على غريه ومىت وجب له القود على قاتله فإمنا يستحقه مواله دونه فلم جيز من أجل ذلك إجياب  يثبت
القصاص على مواله بقتله إياه ويدل على أن العبد ال يثبت له ذلك قوله تعاىل ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر 



ز أن يثبت له بذلك على أحد شيء وإذا مل جيز أن على شيء فنفى بذلك ملك العبد نفيا عاما عن كل شيء فلم جي
  يثبت له ذلك ألجل أنه ملك لغريه واملوىل 

إذا استحق ما جيب له فال جيب له القود على نفسه وليس العبد يف هذا كاحلر ألن احلر يثبت له القصاص مث من 
اثه بالقتل مل يرثه القود فكان القود جهته ينتقل إىل وارثه ولذلك يستحقونه بينهم على قدر مواريثهم فمن حرم مري

ملن يرثه فإن قيل ليس دم العبد يف هذا الوجه كماله ألن املوىل ال ميلك قتله وال اإلقرار عليه بالقتل فهو مبنزلة 
األجنيب فيه قيل له إن كان املوىل ال ميلك قتله وال اإلقرار عليه به ولكنه وليه وهو املستحق للقصاص على قاتله إذا 

ن أجنبيا من حيث كان مالكا لرقبته ال من جهة املرياث أال ترى أنه املستحق للقود على قاتله دون أقربائه فدل كا
ذلك على أنه ميلك القود به كما ميلك رقبته فإذا كان هو القاتل مل جيز أن يستحق القود غريه عليه فاستحال من 

دى عليكم فاعتدوا عليه ال جيوز أن يكون خطابا أجل ذلك وجوب القود له على نفسه وأيضا فقوله فمن اعت
للموىل إذا كان هو املعتدي بقتل عبده ألنه وإن كان معتديا على نفسه بقتل عبده وإتالف ملكه فغري جائز خطابه 

باستيفاء القود من نفسه وغري جائز أن يكون غريه خماطبا باستيفاء القود منه ألنه غري معتد عليه واهللا تعاىل إمنا 
وجب احلق ملن اعتدي عليه دون غريه فإن قال قائل يقيد اإلمام منه كما يقيد ممن قتل رجال ال وارث له قيل له إمنا أ

يقوم اإلمام مبا ثبت من القود لكافة املسلمني إذا كانوا مستحقني ملرياثه والعبد ال يورث فيثبت احلق يف االقتصاص 
ذلك لإلمام أال ترى أنه لو قتل العبد خطأ كان املوىل هو املستحق لقيمته من قاتله لكافة املسلمني وال جائز أن يثبت 

على قاتله دون سائر املسلمني ودون اإلمام وأن احلر الذي ال وارث له لو قتل خطأ كانت ديته لبيت املال فكذلك 
لك له على نفسه فبطل القود لو ثبت على املوىل ملا استحقه اإلمام ولكان املوىل هو الذي يستحقه ويستحيل ثبوت ذ

وأما احلديث الذي روي فيه فهو معارض بضده وهو ما حدثنا ابن قانع قال حدثنا املقربي قال حدثنا خالد بن يزيد 
بن صفوان النوفلي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن عباس وعن األوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ونفاه سنة وحما سهمه من املسلمني ومل يقده به فنفى  -صلى اهللا عليه وسلم أن رجال قتل عبده متعمدا فجلده النيب 
هذا اخلرب ظاهر ما أثبته خرب مسرة بن جندب الذي احتجوا به مع موافقته ملا ذكرنا من ظاهر اآلي ومعانيها من 

 مسرة عن معارضة اخلرب إجياب اهللا تعاىل القود للموىل ومن نفيه مللك العبد بقوله ال يقدر على شيء ولو انفرد خرب
  الذي قدمناه ملا جاز القطع به الحتماله لغري ظاهره وهو 

أنه جائز أن يكون رجل أعتق عبده مث قتله أو جدعه أو مل يقدم على ذلك ولكنه هدده به فبلغ ذلك النيب صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  طالقفقال من قتل عبده قتلناه يعين عبده املعتق الذي كان عبده وهذا اإل

لبالل حني أذن قبل طلوع الفجر إال أن العبد نام وقد  -شائع يف اللغة والعادة فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كان حرا يف ذلك الوقت وقال علي عليه السالم ادعو إىل هذا العبد األبظر يعين شرحيا حني قضى يف ابين عم 

ان قد جرى عليه رق يف اجلاهلية فسماه بذلك وقال تعاىل وآتوا أحدمها أخ ألم بأن املرياث لألخ من األم ألنه ك
   -اليتامى أمواهلم واملراد الذين كانوا يتامى وقال ص 

  تستأمر اليتيمة يف نفسها يعين اليت كانت يتيمة وال ميتنع أن يكون مراد



عتق وزال هبذا توهم متوهم لو بقوله من قتل عبده قتلناه ما وصفناه فيمن كان عبدا فأ -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ظن أن موىل النعمة ال يقاد مبواله األسفل كما ال يقاد والد بولده وقد كان جائزا أن يسبق إىل ظن بعض الناس أن 

   -ال يقاد به ص 

  قد جعل حق موىل النعمة كحق الوالد والدليل عليه قوله ص

فجعل عتقه ألبيه كفاء حلقه ومساويا ليده عنده ونعمته لن جيزي ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه  -
  لديه واهللا أعلم 

  باب 

  القصاص بني الرجال والنساء

قال اهللا تعاىل كتب عليكم القصاص يف القتلى وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فظاهر ما ذكر من 
موجب للقصاص بني الرجال والنساء فيها وقد ظواهر اآلي املوجبة للقصاص يف األنفس بني العبيد واألحرار 

اختلف الفقهاء يف ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر وابن شربمة ال قصاص بني الرجال والنساء إال يف 
األنفس وروى عن ابن شربمة رواية أخرى أن بينهم قصاصا فيما دون النفس وقال ابن أيب ليلى ومالك والثوري 

والشافعي القصاص واقع فيما بني الرجال والنساء يف األنفس وما دوهنا إال أن الليث قال إذا  والليث واألوزاعي
جىن الرجل على امرأته عقلها ومل يقتص منه وقال عثمان البيت إذا قتلت امرأة رجال قتلت به وأخذ من ماهلا نصف 

ليه القود وال يرد عليه شيء وقد روي الدية وكذلك إن أصابته جبراحة قال وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها فع
عن السلف اختالف يف ذلك فروى قتادة عن سعيد بن املسيب أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة أقادهم هبا 
وروي عن عطاء والشعيب وحممد بن سريين أنه يقتل هبا واختلف عن علي عليه السالم فيها فروى ليث عن احلكم 

  عن علي وعبداهللا 

ا قتل الرجل املرأة متعمدا فهو هبا قود وروي عن عطاء والشعيب واحلسن البصري أن عليا قال إن شاؤا قتلوه قاال إذ
وأدوا نصف الدية وإن شاؤا أخذوا نصف دية الرجل وروى أشعث عن احلسن يف امرأة قتلت رجال عمدا قال 

رسل ألن أحدا من رواته مل يسمع من تقتل وترد نصف الدية قال أبو بكر ما روي عن علي من القولني يف ذلك م
علي شيئا ولو ثبتت الروايتان كان سبيلهما أن تتعارضا وتسقطا فكأنه مل يرو عنه يف ذلك شيء وعلى أن رواية 
احلكم يف إجياب القود دون املال أوىل ملوافقتها لظاهر الكتاب وهو قوله تعاىل كتب عليكم القصاص يف القتلى 

ود ليس يف شيء منها ذكر الدية وهو غري جائز أن يزيد يف النص إال بنص مثله ألن الزيادة وسائر اآلي املوجبة للق
يف النص توجب النسخ حدثنا ابن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبداهللا قال حدثنا حممد بن عبداهللا األنصاري قال 

عرض عليهم األرش فأبوا فأتوا حدثنا محيد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها ف
فأمرهم بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول اهللا تكسر سن الربيع ال  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا  -والذي بعثك باحلق فقال يا أنس كتاب اهللا القصاص فعفا القوم فقال ص 
يف كتاب اهللا القصاص دون املال فال جائز إثبات املال مع القصاص ومن جهة أخرى أنه أن الذي  -ألبره فأخرب ص 

إذا مل جيب القصاص بنفس املقتل فغري جائز إجيابه مع إعطاء املال ألن املال حينئذ يصري بدال من النفس وغري جائز 



ح ذلك ومل جيز أن يستحق النفس قتل النفس باملال أال ترى أن من رضي أن يقتل ويعطى ماال يكون لوارثه مل يص
باملال فبطل أن يكون القصاص موقوفا على إعطاء املال وأما مذهب احلسن وقول عثمان البيت يف أن املرأة إذا كانت 

القاتلة قتلت وأخذ من ماهلا نصف الدية فقول يرده ظاهر اآلي املوجبة للقصاص ويوجب زيادة حكم غري مذكور 
فقتله هبا  -س أن يهوديا قتل جارية وعليها أوضاح هلا فأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها وقد روى قتادة عن أن

قال  -وروى الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ة الواحدة من غري خالف ظهر من إن الرجل يقتل باملرأة وأيضا قد ثبت عن عمر بن اخلطاب قتل مجاعة رجال باملرأ

أحد من نظرائه مع استفاضة ذلك وشهرته عنه ومثله يكون إمجاعا ومما يدل على قتل الرجل هبا من غري بدل مال ما 
  قدمنا من سقوط اعتبار 

املساواة بني الصحيحة والسقيمة وقتل العاقل باجملنون والرجل بالصيب وهذا يدل على سقوط اعتبار املساواة يف 
النفوس وأما ما دون النفس فإن اعتبار املساواة واجب فيه والدليل عليه اتفاق اجلميع على امتناع أخذ اليد 

الصحيحة بالشالء وكذلك مل يوجب أصحابنا القصاص بني الرجال والنساء فيما دون النفس وكذلك بني العبيد 
ل هال قطعت يد العبد ويد املرأة بيد الرجل كما واألحرار ألن ما دون النفس من أعضائها غري متساوية فإن قال قائ

قطعت اليد الشالء بالصحيحة قيل له إمنا سقط القصاص يف هذا املوضع الختالف أحكامها ال من جهة النقص 
فصار كاليسرى ال تؤخذ باليمىن وأوجب أصحابنا القصاص بني النساء فيما دون النفس لتساوي أعضائهما من غري 

ا ومل يوجبوا القصاص فيما بني العبيد فيما دون النفس ألن تساويهما إمنا يعلم من طريق التقومي اختالف يف أحكامهم
وغالب الظن كما ال تقطع اليد من نصف الساعد ألن الوصول إىل علمه من طريق االجتهاد وعندهم أن أعضاء 

يلزم اجلاين يف ماله وليس كذلك النفس العبد حكمها حكم األموال يف مجيع الوجوه فال يلزم العاقلة منها شيء وإمنا 
  ألهنا تلزم العاقلة يف اخلطأ وجتب فيها الكفارة ففارق اجلنايات على األموال واهللا أعلم 

  باب 

  قتل املؤمن بالكافر

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر وابن أيب ليلى وعثمان البيت يقتل املسلم بالذمي وقال ابن شربمة والثوري 
عي والشافعي ال يقتل وقال مالك والليث بن سعد إن قتله غيلة قتل به وإال مل يقتل قال أبو بكر سائر ما واألوزا

قدمنا من ظواهر اآلي يوجب قتل السلم بالذمي على ما بينا إذ مل يفرق شيء منها بني املسلم والذمي وقوله تعاىل 
احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى وقوله يف  كتب عليكم القصاص يف القتلى عام يف الكل وكذلك قوله تعاىل

سياق اآلية فمن عفي له من أخيه شيء ال داللة فيه على خصوص أول اآلية يف املسلمني دون الكفار الحتمال 
األخوة من جهة النسب وألن عطف بعض ما انتظمه لفظ العموم عليه حبكم خمصوص ال يدل على ختصيص حكم 

اه فيما سلف عند ذكرنا حكم اآلية وكذلك قوله تعاىل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس اجلملة على ما بين
يقتضي عمومه قتل املؤمن بالكافر ألن شريعة من قبلنا من األنبياء ثابتة يف حقنا مامل ينسخها اهللا تعاىل على لسان 

   -رسوله ص 

  وتصري حينئذ شريعة النيب ص



دى اهللا فبهداهم اقتده ويدل عن أن ما يف هذه اآلية وهو قوله النفس بالنفس إىل قال اهللا تعاىل أولئك الذين ه
   -آخرها هو شريعة لنبينا ص 

  قوله ص

يف إجيابه القصاص يف السن يف حديث أنس الذي قدمنا حني قال أنس بن النضر ال تكثر ثنية الربيع كتاب اهللا  -
عن موجب حكم  -اآلية فأبان النيب صلى اهللا عليه وسلم  القصاص وليس يف كتاب اهللا السن بالسن إال يف هذه

اآلية علينا ولو مل تلزمنا شريعة من قبلنا من األنبياء بنفس ورودها لكان قوله كافيا يف بيان موجب حكم هذه اآلية 
ذا ه -وأهنا قد اقتضت من حكمها علينا مثل ما كان على بين إسرائيل فقد دل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

على معنيني أحدمها لزوم حكم اآلية لنا وثبوته علينا والثاين إخباره أن ظاهر الكتاب قد ألزمنا هذا احلكم قبل إخبار 
بذلك فدل ذلك على ما حكاه اهللا يف كتابه مما شرعه لغريه من األنبياء فحكمه ثابت  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ية فرق بني املسلم والكافر وجب إجراء حكمها عليهما ويدل عليه قوله مامل ينسخ وإذا ثبت ما وصفنا وليس يف اآل
عز و جل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقد ثبت باالتفاق أن السلطان املذكور يف هذا املوضع قد انتظم 

بن أيب كثري القود وليس فيها ختصيص مسلم من كافر فهو عليهما ومن جهة السنة ما روي عن األوزاعي عن حيىي 
خطب يوم فتح مكة فقال أال ومن قتل قتيال فوليه  -عن سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خبري النظرين بني أن يقتص أو يأخذ الدية وروى أبو سعيد املقربي عن أيب شريح الكعيب عن النيب صلى اهللا عليه 
   -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  مثله وحديث عثمان وابن مسعود وعائشة -وسلم 

  ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث زنا بعد إحصان وكفر بعد إميان وقتل

قال العمد قود وهذه األخبار يقتضي عمومها  -نفس بغري نفس وحديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 -رمحن بن السلماين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل املسلم بالذمي وروى ربيعة ابن أيب عبد الرمحن عن عبد ال

أقاد مسلما بذمي وقال أنا أحق من وىف بذمته وقد ورى الطحاوي عن سليمان بن شعيب قال حدثنا حيىي بن سالم 
مثله وقد روي عن عمر وعلي  -عن حممد بن أيب محيد املدين عن حممد بن املنكدر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قتل املسلم بالذمي حدثنا ابن قانع قال حدثنا علي بن اهليثم عن عثمان الفزاري قال حدثنا مسعود بن وعبداهللا 
جويرية قال حدثنا عبداهللا بن خراش عن واسط عن احلسن بن ميمون عن أيب اجلنوب األسدي قال جاء رجل من 

ني قتل ابين ويل بينة فجاء الشهود فشهدوا أهل احلرية إىل علي كرم اهللا وجهه فقال يا أمري املؤمنني رجل من املسلم
  وسأل عنهم 

فزكوا فأمر باملسلم فأقعد وأعطي احلريي سيفا وقال أخرجوه معه إىل اجلبانة فليقتله وأمكناه من السيف فتباطأ 
احلريي فقال له بعض أهله هل لك يف الدية تعيش فيها وتصنع عندنا يدا قال نعم وغمد السيف وأقبل إىل علي 

لعلهم سبوك وتواعدوك قال ال واهللا ولكين اخترت الدية فقال علي أنت أعلم قال مث أقبل علي على القوم  فقال
فقال أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهم ودياتنا كدياهتم وحدثنا ابن قانع قال حدثنا معاذ بن املثىن 

ميسرة عن النزال بن سربة أن رجال من املسلمني قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عبدامللك بن 
قتل رجال من العباديني فقدم أخوه على عمر بن اخلطاب فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون يا جبري اقتل فجعل 



يقول حىت يأيت الغيظ فكتب عمر أن ال يقتل ويودي وروي يف غري هذا احلديث أن الكتاب ورد بعد أن قتل وأنه 
أل الصلح على الدية حني كتب إليه أنه من فرسان املسلمني وروى أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا إمنا كتب أن يس

ابن إدريس عن ليث عن احلكم عن علي وعبداهللا بن مسعود قاال إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به وروى محيد 
فقتل فهؤالء الثالثة أعالم الصحابة  الطويل عن ميمون عن مهران أن عمر بن عبدالعزيز أمر أن يقتل مسلم بيهودي

وقد روي عنهم ذلك وتابعهم عمر بن عبدالعزيز عليه وال نعلم أحدا من نظرائهم خالفه واحتج مانعو قتل املسلم 
   -بالذمي مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده رواه قيس بن عباد وحارثة بن قدامة

عهد سوى القرآن فقال ما عهدي إال  -و جحيفة وقيل لعلي هل عندكم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأب
كتاب يف قراب سيفي وفيه املسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم وال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف 

قال يوم فتح مكة ال يقتل مؤمن  -سلم عهده وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و
بكافر وال ذو عهد يف عهده وقد روى ابن عمر أيضا ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إدريس بن عبدالكرمي 

احلدار قال حدثنا حممد بن الصباح حدثنا سليمان بن احلكم حدثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن احلارث عن 
ال يقتل مؤمن بكافر  -عن عبداهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  طلحة بن مطرف عن جماهد

وال ذو عهد يف عهده وهلذا اخلرب ضروب من التأويل كلها توافق ما قدمنا ذكره من اآلي والسنن أحدها أنه قد 
  اجلاهلية ذكر أن ذلك كان يف خطبته يوم فتح مكة وقد كان رجل من خزاعة قتل رجال من هذيل بذحل 

إال أن كل دم كان يف اجلاهلية فهو موضوع حتت قدمي هاتني ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف  -فقال ص 
عهده يعين واهللا أعلم بالكافر الذي قتله يف اجلاهلية وكان ذلك تفسريا لقوله كل دم كان يف اجلاهلية فهو موضوع 

ذكر أهل املغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة وأنه إمنا حتت قدمي ألنه مذكور يف خطاب واحد يف حديث وقد 
وبني املشركني عهود إىل مدد ال على أهنم داخلون يف ذمة اإلسالم  -كان قبل ذلك بني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رف وحكمه وكان قوله يوم فتح مكة ال يقتل مؤمن بكافر منصرفا إىل الكفار املعاهدين إذ مل يكن هناك ذمي ينص
الكالم إليه ويدل عليه قوله وال ذو عهد يف عهده كما قال تعاىل فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم وقال فسيحوا يف 
األرض أربعة أشهر وكان املشركون حينئذ ضربني أحدمها أهل احلرب ومن ال عهد بينه وبني النيب صلى اهللا عليه 

مة فانصرف الكالم إىل الضربني من املشركني ومل يدخل فيه واآلخر أهل عهد إىل مدة ومل يكن هناك أهل ذ -وسلم 
من مل يكن على أحد هذين الوصفني ويف فحوى هذا اخلرب ومضمونه ما يدل على أن احلكم املذكور يف نفي 

القصاص مقصور على احلريب املعاهد دون الذمي وذلك أنه عطف عليه قوله وال ذو عهد يف عهده ومعلوم أن قوله 
يف عهده غري مستقل بنفسه يف إجياب الفائدة لو انفرد عما قبله فهو إذا مفتقر إىل ضمري وضمريه ما  وال ذو عهد

تقدم ذكره ومعلوم أن الكافر الذي ال يقتل به ذو العهد املستأمن هو احلريب فثبت أن مراده مقصور على احلريب 
مها أنه ملا كان القتل املبدو بذكره قتال على وغري جائز أن جيعل الضمري وال يقتل ذو عهد يف عهده من وجهني أحد

وجه القصاص وكان ذلك القتل بعينه سبيله أن يكون مضمرا يف الثاين مل جيز لنا إثبات الضمري قتال مطلقا إذ مل 
يتقدم يف اخلطاب ذكر قتل مطلق غري مقيد بصفة وهو القتل على وجه القود فوجب أن يكون هو املنفي بقوله وال 

عهده فصار تقديره وال يقتل مؤمن بكافر وال يقتل ذو عهد يف عهده بالكافر املذكور بديا ولو أضمرنا  ذو عهد يف



قتال مطلقا كنا مثبتني لضمري مل جيز له ذكر يف اخلطاب وهذا ال جيوز وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذي ال يقتل به 
نزلة قوله ال يقتل مؤمن بكافر حريب فلم يثبت عن النيب ذو العهد هو الكافر احلريب كان قوله ال يقتل مؤمن بكافر مب

نفي قتل املؤمن بالذمي والوجه اآلخر أنه معلوم أن ذكر العهد حيظر قتله ما دام يف عهده  -صلى اهللا عليه وسلم 
  فلو محلنا قوله وال ذو عهد يف عهده على أنه ال يقتل ذو عهد يف عهده ألخلينا اللفظ من الفائدة 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم  وحكم كالم

  محله على مقتضاه يف الفائدة وغري جائز إلغاؤه وال إسقاط حكمه فإن قال

ال يقتل مؤمن بكافر ومل يذكر العهد  -قائل قد روي يف حديث أيب جحيفة عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عزاه أبو جحيفة أيضا إىل الصحيفة وكذلك  وهذا اللفظ ينفي قتل املؤمن بسائر الكفار قيل هو حديث واحد قد

قيس بن عباد وإمنا حذف بعض الرواة ذكر العهد فأما أصل احلديث فواحد ومع ذلك فلو مل يكن يف اخلرب دليل 
على أنه حديث واحد لكان الواجب محلهما على أهنما وردا معا وذلك ألنه مل يثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 مرة مطلقا من غري ذكر ذي العهد وتارة مع ذكر ذي العهد وأيضا فقد وافقنا الشافعي على قال ذلك يف وقتني -
أن ذميا لو قتل ذميا مث أسلم مل يسقط عنه القود فلو كان اإلسالم مانعا من القصاص ابتداء ملنعه إذا طرئ بعد 

له كان ذلك حكمه إذا ورث ابنه القود وجوبه قبل استيفائه أال ترى أنه ملا مل جيب القصاص لإلبن على األب إذا قت
من غريه فمنع ما عرض من ذلك من استيفائه كما منع ابتداء وجوبه وكذلك لو قتل مرتدا مل جيب القود ولو جرحه 

وهو مسلم مث ارتد مث مات من اجلراحة سقط القود فاستوى فيه حكم االبتداء والبقاء فلو مل جيب القتل بديا ملا 
القتل وأيضا ملا كان املعىن يف إجياب القصاص ما أراد اهللا تعاىل من بقاء حياة الناس بقوله ولكم وجب إذا أسلم بعد 

يف القصاص حياة وكان هذا املعىن موجودا يف الذمي ألن اهللا تعاىل قد أراد بقاءه حني حقن دمه بالذمة وجب أن 
بعضا فإن قيل يلزمك على هذا قتل املسلم يكون ذلك موجبا للقصاص بينه وبني املسلم كما يوجبه يف قتل بعضهم 

باحلريب املستأمن ألنه حمظور الدم قيل له ليس كذلك بل هو مباح الدم إباحة مؤجلة أال ترى أنا ال نتركه يف دار 
اإلسالم ونلحقه مبأمنه والتأجيل ال يزيل عنه حكم ا إلباحة كالثمن املؤجل ال خيرجه التأجيل عن وجوبه واحتج 

املسلمون تتكافأ دماؤهم قالوا وهذا مينع كون دم الكافر مكافيا لدم املسلم  -القصاص بقوله ص  أيضا من منع
وهذا ال داللة فيه على ما قالوا ألن قوله املسلمون تتكافأ دماؤهم ال ينفي مكافأة دماء غري املسلمني وفائدته ظاهرة 

والسقيم فهذه كلها فوائد هذا اخلرب وأحكامه  وهي إجياب التكافؤ بني احلر والعبد والشريف والوضيع والصحيح
ومن فوائده أيضا إجياب القود بني الرجل واملرأة وتكافؤ دمائهما ونفي ألخذ شيء من أولياء املرأة إذا قتلوا القاتل 

  أو إعطاء نصف الدية من مال املرأة مع قتلها إذا كانت هي القاتلة فإذا كان قوله ص 

أفاد هذه املعاين فهو حكم مقصور على املذكور وال داللة فيه على نفي التكافؤ بينهم  املسلمون تتكافأ دماؤهم قد
وبني غريهم من أهل الذمة ويدل على ذلك أنه مل مينع تكافؤ دماء الكفار حىت يقاد من بعضه لبعض إذا كانوا ذمة 

بالذمي اتفاق اجلميع على أنه يقطع لنا فكذلك ال مينع تكافؤ دماء املسلمني وأهل الذمة ومما يدل على قتل املسلم 
إذا سرقه فوجب أن يقاد منه ألن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله أال ترى أن العبد ال يقطع يف مال مواله ويقتل به 

واحتج الشافعي بأنه ال خالف أنه ال يقتل باحلريب املستأمن كذلك ال يقتل بالذمي ومها يف حترمي القتل سواء وقد بينا 
ق بينهما والذي ذكره الشافعي من اإلمجاع ليس كما ظن ألن بشر بن الوليد قد روى عن أيب يوسف أن وجوه الفر



املسلم يقتل باحلريب املستأمن وأما قول مالك والليث يف قتل الغيلة فإهنما يريان ذلك حدا ال قودا واآليات اليت فيها 
ذكرنا وعمومها يوجب القتل على وجه القصاص على  ذكر القتل مل تفرق بني قتل الغيلة وغريه وكذلك السنن اليت

  على وجه احلد فمن خرج عنها بغري داللة كان حمجوجا واهللا أعلم 
  باب 

  قتل الوالد بولده

اختلف الفقهاء يف قتل الوالد بولده فقال عامتهم ال يقتل وعليه الدية يف ماله قال بذلك أصحابنا واألوزاعي 
د وقال احلسن بن صاحل بن حي يقاد اجلد بابن اإلبن وكان جييز شهادة اجلد البن والشافعي وسووا بني األب واجل

ابنه وال جييز شهادة ألب البنه وقال عثمان البيت إذا قتل ابنه عمدا قتل به وقال مالك يقتل به وقد حكي عنه أنه 
شعيب عن أبيه عن جده عن إذا ذحبه قتل به وإن حذفه بالسيف مل يقتل به واحلجة ملن أىب قتله حديث عمرو بن 

يقول ال يقتل والد بولده وهذا خرب مستفيض مشهور وقد حكم  -عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
به عمر بن اخلطاب حبضرة الصحابة من غري خالف من واحد منهم عليه فكان مبنزلة قوله ال وصية لوارث وحنوه يف 

املتواتر وقد حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن هاشم بن  لزوم احلكم به وكان يف حيز املستفيض
احلسني قال حدثنا عبداهللا بن سنان املروزي قال حدثنا إبراهيم بن رستم عن محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن 

ب بابنه يقول ال يقاد األ -سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خالد بن حيىي قال 

حدثنا قيس عن إمساعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  ال يقاد الوالد بولده وروي عن النيب ص

نفسه إليه كإضافة ماله وإطالق هذه اإلضافة ينفي القود كما ينفي أن أنه قال لرجل أنت ومالك ألبيك فأضاف  -
يقاد املوىل بعبده إلطالق إضافته إليه بلفظ يقتضي امللك يف الظاهر واألب وإن كان غري مالك البنه يف احلقيقة فإن 

سقوطه ويدل  ذلك ال يسقط استداللنا بإطالق اإلضافة ألن القود يسقطه الشبهة وصحة هذه اإلضافة شبهة يف
   -عليه أيضا ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه وقال ص

إن أوالدكم من كسبكم فكلوا من كسب أوالدكم فسمى ولده كسبا له كما أن عبده كسبه فصار ذلك شبهة  -
   -يقتل به ألنه ص يف سقوط القود به وأيضا فلو قتل عبد ابنه مل 

  مساه كسبا له كذلك إذا قتل نفسه وأيضا قال اهللا تعاىل



ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري وإن جاهداك 
أن اشكر يل ولوالديك  على أن تشرك اآلية فأمر مبصاحبة الوالدين الكافرين باملعروف وأمره بالشكر لقوله تعاىل

وقرن شكرمها بشكره وذلك ينفي جواز قتله إذا قتل وليا البنه فكذلك إذا قتل ابنه ألن من يستحق القود بقتل 
اإلبن إمنا يثبت له ذلك من جهة اإلبن املقتول فإذا مل يستحق ذلك املقتول مل يستحق ذلك عنه وكذلك قوله تعاىل 

كالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا واخفض هلماجناح الذل إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو 
من الرمحة وقل رب ارحهمهما كما ربياين صغريا ومل خيصص حاال دون حال بل أمره بذلك أمرا مطلقا عاما فغري 

معاملة والده وأيضا هنى النيب  جائز ثبوت حق القود له عليه ألن قتله له يضاده هذه األمور اليت أمر اهللا تعاىل هلا يف
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  حنظلة بن أيب عامر الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا حماربا هللا ولرسوله

يوم أحد فلو جاز لإلبن قتل أبيه يف حال لكان أوىل األحوال  -وكان مع قريش يقاتل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -ه وسلم بذلك حال من قاتل النيب صلى اهللا علي

  وهو مشرك إذ ليس جيوز أن يكون أحد أوىل باستحقاق العقوبة والذم والقتل

عن قتله يف هذه احلال علمنا أنه ال يستحق قتله حبال وكذلك قال أصحابنا أنه لو  -ممن هذه حاله فلما هناه ص 
ك كله يضاد موجب اآلي اليت قذفه مل حيد له ولو قطع يده مل يقتص منه ولو كان عليه دين له مل حيبس به ألن ذل

  ذكرنا ومن الفقهاء 

من جيعل مال اإلبن ألبيه يف احلقيقة كما جيعل مال العبد ومىت أخذ منه مل حيكم برده عليه فلو مل يكن يف سقوط 
القود به إال اختالف الفقهاء يف حكم ماله على ما وصفنا لكان كافيا يف كونه شبهة يف سقوط القود به ومجيع ما 

  ا من هذه الدالئل خيص آي القصاص ويدل على أن الوالد غري مراد هبا واهللا أعلم ذكرن
  باب 

  الرجلني يشتركان يف قتل الرجل

قال اهللا تعاىل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقال تعاىل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ه يف القتل وإن عشرة لو قتلوا رجال عمدا لكان كل واحد منهم وال خالف أن هذا الوعيد الحق مبن شارك غري

داخال يف الوعيد قاتال للنفس املؤمنة وكذلك لو قتل عشرة رجال خطأ كان كل واحد منهم قاتال يف احلكم للنفس 
يف يلزمه من الكفارة مايلزم املنفرد بالقتل وال خالف أن ما دون النفس ال جيب فيه كفارة فيثبت أن كل واحد 

حكم من أتلف مجيع النفس وقال تعاىل من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد 
يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا فاجلماعة إذا اجتمعت على قتل رجل فكل واحد يف حكم القاتل للنفس ولذلك 

عمدا واآلخر خطأ أو أحدمها جمنون واآلخر عاقل قتلوا به مجيعا وإذا كان كذلك فلو قتل اثنان رجل أحدمها 
فملعوم أن املخطئ يف حكم آخذ مجيع النفس فيثبت جلميعها حكم اخلطأ فانتفى منهما حكم العمد إذ غري جائز 



ثبوت حكم اخلطأ للجميع وحكم العمد للجميع وكذلك اجملنون والعاقل والصيب والبالغ أال ترى أنه إذا ثبت حكم 
وجبت الدية كاملة وإذا ثبت حكم العمد للجميع وجب القود فيه وال خالف بني الفقهاء يف امتناع اخلطأ للجميع 

وجوب دية كاملة يف النفس ووجوب القود مع ذلك على جهة استيفائهما مجيعا فوجب بذلك أنه مىت وجب للنفس 
يوجب ثبوت حكم العمد يف املتلفة على وجه الشركة شيء من الدية أن ال يثبت معه قود على أحد ألن وجوب 

اجلميع وثبوت حكم العمد يف اجلميع ينفي وجوب األرش لشيء منها وقد اختلف الفقهاء يف الصيب والبالغ 
واجملنون والعاقل والعمد واملخطئ يقتالن رجال فقال أبو حنيفة وصاحباه ال قصاص على واحد منهما وكذلك لو 

نصف الدية يف ماله واملخطئ واجملنون والصيب على عاقلته وهو قول  كان أحدمها أبا املقتول فعلى األب والعاقل
  احلسن بن صاحل وقال مالك إذا اشترك الصيب 

والبالغ يف قتل رجل قتل الرجل وعلى عاقلة الصيب نصف الدية وقال األوزاعي على عاقلتهما الدية وقال الشافعي 
ة يف ماله وكذلك احلر والعبد إذا قتال عبدا واملسلم إذا قتل رجال مع صيب رجال فعلى الصيب العامد نصف الدي

والنصراين إذا قتال نصرانيا قال وإن شركة قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية يف ماله وجناية املخطئ على عاقلته 
قال أبو بكر أصل أصحابنا يف ذلك أنه مىت اشترك اثنان يف قتل رجل وأحدمها ال جيب عليه القود فال قود على 

خر وما قدمناه من دالئل اآلي اليت ذكرنا مينع وجوب القود على أحدمها عمدا وجيب املال على اآلخر حلصول اآل
حكم اخلطأ للنفس املتلفة وال جائز أن يكون خطأ وعمدا موجبا للمال والقود يف حال واحدة وهي نفس واحدة ال 

ألن ذلك يوجب أن يكون اإلنسان حيا ميتا يف  تتبعض أال ترى أنه غري جائز أن يكون بعضها متلفا وبعضها حيا
حال واحدة فلما امتنع ذلك ثبت أن كل واحد من القاتلني يف حكم املتلف جلميعها فوجب بذلك قسطها من اليدة 

على من ال جيب عليه القود فيصري حينئذ حمكوما للجميع حبكم اخلطأ فال جائز مع ذلك أن حيكم هلا حبكم العمد 
ك لوجب أن يكون فيهما مجيع الدية ويشبه من هذا الوجه أيضا الواطئ جلارية بينه وبني غريه يف ألنه لو جاز ذل

سقوط احلد عنه ألن فعله مل يتبعض يف نصيبه دون نصيب شريكه فلما مل جيب عليه احلد يف نصيبه منع ذلك من 
ا من ابن أحدمها أنه ال قطع على وجوبه يف نصيب شريكه لعدم التبعيض فيه وعلى هذا قال أصحابنا يف رجلني سرق

واحد منهما ملشاركته يف انتهاك احلرز من ال يستحق القطع فإن قال قائل إن تعلق حكم العامد على العامد 
والصحيح والبالغ موجب عليه القود بقضية استداللك باآلي اليت تلوت إذا كان قاتال جلميع النفس متلفا جلميع 

 حال االشتراك واالنفراد وكذلك اجلماعة العامدون لقتل رجل أوجب على كل احلياة ولذلك استحق الوعيد يف
واحد منهم القود إذ كان يف حكم من أتلف اجلميع منفردا به وهذا يوجب قتل العاقل منهما وكذلك الصيب 

الذي ال والبالغ وأن ال يسقط مبشاركة من ال قود عليه قيل له هذا غري واجب من قبل أنه ال خالف أن املشارك 
قود عليه يلزمه قسطه من الدية وملا وجب فيه األرش انتفى عنه حكم العمد يف اجلميع ملا ذكرنا من امتناع تبعيضها 
يف حال اإلتالف فصار اجلميع يف حكم اخلطأ وما ال قود فيه وملا كان الواجب على الشريك الذي مل يستحق عليه 

  ميع قد صار يف حكم اخلطأ لوال ذلك القود قسطه من الدية دون مجيعها ثبت أن اجل

لوجب مجيع الدية أال ترى أهنم لو كانوا مجيعا ممن جيب عليهم القود ألقدنا منهم مجيعا وكان كل واحد منهم يف 
حكم القاتل منفردا به فلما وجب على املشارك الذي ال قود عليه قسطه من الدية دل ذلك على سقوط القود وأن 

اخلطأ فلذلك انقسمت الدية على عددهم ومن حيث وافقنا الشافعي يف قاتلي العمد  النفس قد صارت يف حكم
واخلطأ أن ال قود على العامد منهما لزمه مثل ذلك يف العاقل واجملنون والصيب والبالغ ملشاركته يف القتل من ال قود 



ترى أنه لو كان القاتل واحدا عليه فيه وأيضا فوجدنا يف األصول امتناع وجوب املال والقود يف شخص واحد أال 
فوجب املال انتفى وجوب القصاص وكذلك الوطء إذا وجب به املهر سقط احلد وكذلك السرقة إذا وجب هبا 

الضمان سقط القطع عندنا ألن املال ال جيب يف هذه املواضع إال مع وجود الشبهة املسقطة للقود واحلد فلما وجب 
ه وجوب القصاص ومما يدل على أن سقوط القود فيما وصفنا أوىل من إجيابه أن املال يف مسئلتنا باإلتفاق انتفى ب

القود قد يتحول ماال بعد ثبوته واملال ال يتحول قودا بوجه فكان ماال ينفسخ إىل غريه أوىل باإلثبات مما ينفسخ بعد 
لون يف العامدين إذا قتال ثبوته إىل اآلخر وكان سقوط القود عن أحدمها مسقطا له عن اآلخر فإن قيل فأنتم تقو

رجال مث عفا الويل عن أحدمها أن اآلخر يقتل فكذلك جيب أن تقولوا يف هذه املسئلة قيل له هذا سؤال ساقط على 
أصل الشافعي ألنه يلزمه أن يقيد من العامد إذا شاركه املخطئ إذا كانت الشركة ال حظ هلا يف نفي القود عمن 

ن سقوط القود عن أحد قاتلي العمد بالعفو ال يسقط عن اآلخر فلما مل يلزمه ذلك جيب عليه ذلك لو انفرد وإن كا
يف املخطئ والعامد مل يلزمنا يف الصيب والبالغ واجملنون والعاقل والسؤال ساقط لآلخرين أيضا من قبل أن هذا كالم 

ر وله أن يقتل من وجده منهما يف اإلستيفاء واإلستيفاء ال جيب على وجه الشركة إذ له أن يقتل أحدمها قبل اآلخ
دون من مل جيد وأيضا مسئلتنا يف الوجوب ابتداء إذا وقع القتل على وجه الشركة فيستحيل حينئذ أن يكون كل 

واحد منهما قد صار يف احلكم كمتلف دون اآلخر واستحال انفراد أحدمها باحلكم دون شريكه وأيضا فالوجوب 
اإلستيفاء عليه إذ غري جائز اعتبار حال اإلستيفاء حبال الوجوب أال ترى أنه  حكم غري اإلستيفاء فغري جائز إلزام

جيوز أن يكون يف حال اإلستيفاء تائبا وليا هللا عز و جل وغري جائز أن يكون يف حال القتل املوجب للقود وليا هللا 
  تعاىل وجائز أن يتوب الزاين فيكون 

حلد وهو على هذه الصفة فمن اعترب حال الوجوب حبال اإلستيفاء حق استيفاء احلد باقيا عليه وغري جائز وجوب ا
فهو مغفل للواجب عليه وأيضا فإنه مىت عفا عن أحدمها سقط حكم قتله فصار الباقي يف حكم ا ملنفرد بقتله فلزمه 

طأ القود ومل يسقط عنه بسقوطه عن اآلخر وأما اجملنون ومن مل جيب عليه القود فحكم فعله ثابت على وجه اخل
وذلك موجب حلظر دم من شاركه إذ كان حكمه حكمه الشتراكهما فيه وإذا ثبت مبا قدمنا من دالئل الكتاب 

والنظر سقوط القود عمن شاركه من ال جيب عليه القود جاز أن خيص هبما موجب حكم اآلي املذكور فيها 
من قتل مظلوما و النفس بالنفس وما القصاص من قوله كتب عليكم القصاص يف القتلى وقوله احلر باحلر وقوله و

جرى جمرى ذلك من عموم السنن املوجبة للقصاص وألن مجيع ذلك عام قد أريد به اخلصوص باإلتفاق وما كان 
هذا سبيله فجائز ختصيصه بدالئل النظر واهللا املوفق وذكر املزين أن الشافعي احتج على حممد يف منعه إجياب القود 

يب أو جمنون فقال إن كنت رفعت عنه القتل ألن القلم مرفوع عنهما وأن عمدمها خطأ على العامد إذا شاركه ص
فهال أقدت من األجنيب إذا قتل عمدا مع األب ألن القلم عن األب ليس مبرفوع وهذا ترك ألصله قال املزين قد 

ن واحد وكذلك حكم من شرك الشافعي حممدا فيما أنكر عليه يف هذه املسئلة ألن رفع القصاص عن املخطئ واجملنو
شركهم يف العمد واحد قال أبو بكر ما ذكره املزين عن الشافعي إلزام يف غري موضعه ألنه ألزمه عكس املعىن وإمنا 

الذي يلزم على هذا األصل أن كل من كان عمده خطأ أن ال يقيد املشارك له يف القتل وإن كان عامدا فأما من 
بينهما يف احلكم بل حكمه موقوف على دليله ألنه عكس العلة وليس يلزم  ليس عمده خطأ فليس يلزمه أن خيالف

من اعتل بعلة يف الشرع أن يعكسها ويوجب من احلكم عند عدمها ضد موجبها عند وجودها أال ترى أنا إذا قلنا 
واز عند عدم وجود الغرر مينع جواز البيع مل يلزمنا على ذلك احلكم جبوازه عند عدم الغرر بل جائز أن مينع اجل

الغرر لوجود معىن آخر وهو أن يكون مما مل يقبضه بائعه أو شرط فيه شرطا ال يوجبه العقد أو يكون جمهول الثمن 



وما جرى جمرى ذلك من املعاين املفسدة لعقود البياعات وجائز أن جيوز البيع عند زوال الغرر على حسب قيام 
سائل العقد ال خيفى على من له أدىن ارتياض بنظر الفقه ومما حيتج به داللة اجلواز والفساد ونظائر ذلك كثرية يف م

   -يف ذلك حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أال إن قتيل خطأ العمد قتيل

السوط والعصا فيه الدية مغلظة وقتيل الصيب والبالغ واجملنون والعاقل واملخطئ والعامد هو خطأ العمد من وجهني 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم  أحدمها أن

  فسر قتيل خطأ العمد بأنه قتيل السوط والعصا فإذا اشترك جمنون معه عصا

فالواجب أن ال قصاص فيه والوجه  -وعاقل معه السيف فهو قيت خطأ العمد لقضية النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أوجه إما خطأ أو عمد أو شبه عمد فلما مل يكن اآلخر أن عمد الصيب واجملنون خطأ ألن القتل ال خيلو من أحد ثالثة 

قتل الصيب واجملنون عمدا وجب أن يكون يف أحد احليزين اآلخرين من اخلطأ أو شبه العمد وأيهما كان فقد اقتضى 
إسقاط القود عن مشاركه يف القتل ألنه قتيل خطأ أو قتيل خطأ العمد  -ظاهر لفظ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وجب فيمن استحق هذه التسمية دية مغلظة ومىت وجبت الدية كاملة انتفى القود باإلتفاق فإن قيل إمنا وايضا فإنه أ
بقوله قتيل خطأ العمد إذا انفرد بقتله بالسوط والعصا قيل له مشاركة غريه فيه  -أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ن كل واحد منهما من حيث كان قاتال وجب أن بالسيف ال خترجه من أن يكون قتيل السوط والعصا وقتيل خطأ أل
على املعنيني وانتفى به القصاص يف  -يكون هو قتيال لكل واحد منهما فاشتمل لفظ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

احلالني ويدل على صحة ما ذكرنا وأنه غري جائز اختالف حكم مشاركة اجملنون للعاقل واملخطئ للعامد أن رجال لو 
جمنون مث أفاق وجرحه أخرى بعد اإلفاقة مث مات اجملروح ممنهما أنه ال قود على القاتل كما لو جرح رجال وهو 

جرحه خطأ مث جرحه عمدا ومات منهما مل جيب عليه القود وكذلك لو جرحه مرتدا مث أسلم مث جرحه ومات من 
راحتني إحدامها غري موجبة للقود اجلراحتني مل يكن على اجلارح القود وذلك يدل على معنيني أحدمها أن موته من ج

واألخرى موجبة يوجب إسقاط القود ومل يكن النفراد اجلراحة اليت ال شبهة فيها عن األخرى حكم يف إجياب القود 
بل كان احلكم لليت مل توجب قودا فوجب على هذا أنه إذا مات من جراحة رجلني أحدمها لو انفرد أوجبت 

أن يكون حكم سقوطه أوىل من حكم إجيابه حلدوث املوت منهما فكان حكم ما جراحته القود واألخرى ال توجبه 
يوجب سقوط القود أوىل من حكم ما يوجبه والعلة فيهما موته من جراحتني إحدامها مما توجب القود واألخرى مما 

جملنون والعاقل عند ال توجبه واملعىن اآلخر ما قسمنا الكالم عليه بديا هو أنه ال فرق بني املخطئ والعامد وبني ا
االشتراك كما مل ختتلف جناية اجملنون يف حال جنونه مث يف حال إفاقته إذا حدث املوت منهما وجناية اخلطأ والعمد 

  إذا حدث املوت 

منهما يف سقوط القود يف احلالني كذلك ينبغي أن ال خيتلف حكم جناية الصحيح ملشاركة اجملنون وحكم جناية 
  خطئ واهللا أعلم العامد ملشاركة امل

  باب 



  ما جيب لويل قتيل العمد

قال اهللا تعاىل كتب عليكم القصاص يف القتلى وقال تعاىل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقال تعاىل ومن قتل 
وقال مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقد اتفقوا أن القود مراد به وقال تعاىل وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم فاقتضت هذه اآليات إجياب القصاص ال غري وقد اختلف 
الفقهاء يف موجب القتل العمد فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس والثوري وابن شربمة واحلسن بن صاحل 

األوزاعي والليث والشافعي الويل باخليار بني أخذ  ليس للويل إال القصاص وال يأخذ الدية إال برضى القاتل وقال
القصاص والدية وإن مل يرض القاتل وقال الشافعي فإن عفا املفلس عن القصاص جاز ومل يكن ألهل الوصايا والدين 

ما تقدم  منعه ألن املال ال ميلك بالعمد إال مبشيئة اجملين عليه إذا كان حيا أو مبشيئة الورثة إذا كان ميتا قال أبو بكر
ذكره من ظواهر آي القرآن مبا تضمنه من بيان املراد من غري اشتراك يف اللفظ يوجب القصاص دون املال وغري 

جائز إجياب املال على وجه التخيري إال مبثل ما جيوز به نسخه ألن الزيادة يف نص القرآن توجب نسخه ويدل عليه 
أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم فحظر أخذ  أيضا قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا

 -مال كل واحد من أهل اإلسالم إال برضاه على وجه التجارة ومبثله قد ورد األثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
نفسه فماله حمظور يف قوله ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه فمىت مل يرض القاتل بإعطاء املال ومل تطب به 

العمد  -على كل أحد وروي عن ابن عباس وقد ذكرنا سنده فيما تقدم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قود إال أن يعفو ويل املقتول وروى سليمان بن كثري قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال 

عميا أو يف زمحة مل يعرف قاتله أو رميا تكون بينهم حبجر أو سوط أو من قتل يف  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني فأخرب 

على ذكر القود يف هذين احلديثني أن الواجب بالعمد هو القود ولو كان له خيار يف أخذ الدية ملا اقتصر  -ص 
  دوهنا ألنه 

بالبيان على أحدمها دون اآلخر ألن ذلك يوجب  -غري جائز أن يكون له أحد شيئني على وجه التخيري ويقتصر ص 
نفي التخيري ومىت ثبت فيه ختيري بعده كان نسخا له فإن قيل قد روى ابن عيينة هذا احلديث اآلخر عن عمرو بن 

قيل له كان ابن  -يذكر فيه ابن عباس وال رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم دينار عن طاوس موقوفا عليه ومل 
عيينة حدث به مرة هكذا غري مرفوع وحدث به مرة أخرى كما حدث سليمان بن كثري وقد كان ابن عيينة سيء 

   -احلفظ كثري اخلطأ ومع ذلك فجائز أن يكون طاوس رواه مرة عن ابن عباس عن ا لنيب ص 

  به وأخرب عن اعتقاده فليس إذا يف ذلك ما يوهن احلديث وقد تنازع ومرة أفىت

أهل العلم معىن قوله تعاىل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان فقال قائلون العفو ما 
   -عليه وسلم  سهل وما تيسر قال اهللا تعاىل خذ العفو يعين واهللا أعلم ما سهل من األخالق وقال النيب صلى اهللا

  أول الوقت رضوان اهللا وآخره عفو اهللا يعين تيسري اهللا وتسهيله على عباده



فقوله تعاىل فمن عفي له من أخيه شيء يعين الويل إذا أعطى شيئا من املال فليقبله وليتبعه باملعروف وليؤد القاتل إليه 
أخرب أنه ختفيف منه ورمحة كما قال عقيب ذكر بإحسان فندبه تعاىل إىل أخذ املال إذا سهل ذلك من جهة القاتل و

القصاص من سورة املائدة فمن تصدق به فهو كفارة له فندبه إىل العفو والصدقة وكذلك ندبه مبا ذكر يف هذه اآلية 
ء إىل قبول الدية إذا بذهلا اجلاين ألنه بدأ بذكر عفو اجلاين بإعطاء الدية مث أمر الويل باالتباع وأمر اجلاين باألدا

باإلحسان وقال بعضهم املعىن فيه ما روي عن ابن عباس وهو ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا احلميدي قال 
حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عمرو بن دينار قال مسعت جماهدا يقول مسعت ابن عباس يقول كان القصاص يف 

أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى إىل قوله  بين إسرائيل ومل يكن فيهم الدية فقال اهللا هلذه األمة يا
فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس العفو أن يقبل الدية يف العمد فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ذلك 
ختفيف من ربكم ورمحة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال بعد قبول 

دية فأخرب ابن عباس أن اآلية نزلت ناسخة ملا كان على بين إسرائيل من حظر قبول الدية وأباحت للويل قبول ال
الدية إذا بذهلا القاتل ختفيفا من اهللا علينا ورمحة بنا فلو كان األمر على ما ادعاه خمالفنا من إجياب التخيري ملا قال 

  فالعفو أن يقبل الدية ألن 

 فيما بذله غريه لو مل يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الويل فثبت بذلك أن املعىن كان عند جواز القبول ال يطلق إال
تراضيهما على أخذ الدية وقد روي عن قتادة ما يدل على أن احلكم الذي كان يف بين إسرائيل من امتناع قبول 

إسحاق املروزي قال حدثنا احلسني بن أيب  الدية ثابت على من قتل بعد أخذ الدية وهو ما حدثنا عبداهللا بن حممد بن
الربيع اجلرجاين قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله تعاىل فمن اعتدى بعد ذلك قال يقول من 

قتل بعد أخذ الدية فعليه القتل ال يقبل منه الدية وقد روي فيه معىن آخر وهو ما روى سفيان بن حسني عن ابن 
عيب قال كان بني حيني من العرب قتال فقتل من هؤالء ومن هؤالء فقال أحد احليني ال نرضى حىت أشوع عن الش

   -نقتل الرجل باملرأة وبالرجل الرجلني وارتفعوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال رسول اهللا ص

تعاىل كتب عليكم  القتل بواء أي سواء فاصطلحوا على الديات ففضل ألحد احليني على اآلخر فهو قوله -
القصاص إىل قوله فمن عفي له من أخيه شيء قال سفيان فمن عفي له من أخيه شيء يعين فمن فضل له على أخيه 
شيء فليؤده باملعروف فأخرب الشعيب عن السبب يف نزول اآلية وذكر سفيان أن معىن العفو ههنا الفضل وهو معىن 

أعفوا اللحى فتقدير اآلية على ذلك فمن فضل له  -كثروا وقال ص  حيتمله اللفظ قال اهللا تعاىل حىت عفوا يعين
على أخيه شيء من الديات اليت وقع االصطالح عليها فليتبعه مستحقه باملعروف وليؤد إليه بإحسان وقد ذكر فيه 

ر وعلي معىن آخر وهو أهنم قالوا هو يف الدم بني مجاعة إذا عفا بعضهم حتول نصيب اآلخرين ماال وقد روي عن عم
وعبداهللا ذلك ومل يذكروا أنه تأويل اآلية وهذا تأويل لفظ اآلية يوافقه ألنه قال فمن عفي له من أخيه شيء وهذا 
يقتضي وقوع العفو عن شيء من الدم ال عن مجيعه فيتحول نصيب الشركاء ماال وعليهم اتباع القتل باملعروف 

 الدم أخذ املال بغري رضى القاتل وهذا تأويل يدفعه ظاهر اآلية عليه أداؤه إليهم بإحسان وتأوله بعضهم على أن لويل
قال العمد قود إال أن يعفو األولياء  -ألن العفو ال يكون مع أخذ الدية أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ال كان عافيا فأثبت له أحد الشيئني قتل أو عفو ومل يثبت له ماال حبال فإن قال قائل إذا عفا عن الدم ليأخذ امل



ويتناوله لفظ اآلية قيل له إن كان الواجب أحد الشيئني فجائز أيضا أن يكون عافيا بترك املال وأخذ القود فعلى 
  هذا ال خيلو الويل من عفو قتل أو أخذ مال وهذا فاسد 

خذ املال فإنه ال يقال ال يطلقه أحد ومن جهة أخرى ينفيه ظاهر اآلية وهو أنه إذا ان الويل هو العايف بترك القود وأ
له عفا له وإمنا يقال له عفا عنه فيتعسف فيقيم الالم مقام عن أو حيمله على أنه عفا له عن الدم فيضمر حرفا غري 
مذكور وحنن مىت استغنينا باملذكور عن احملذوف مل جيز لنا إثبات احلذف وعلى أن تأويلنا هو سائغ مستعمل على 

ه وهو أن حيمل على معىن التسهيل من جهة القاتل بإعطائه املال ومن جهة أخرى ظاهره من غري إثبات ضمري في
خيالف ظاهرها هو أن قوله من أخيه شيء فقوله من تقتضي التبعيض ألن ذلك حقيقتها وباهبا إال أن تقوم الداللة 

تركه إىل الدية على غريه فيوجب هذا أن يكون العفو عن بعض دم أخيه وعند املخالف هو عفو عن مجيع الدم و
وفيه إسقاط حكم من ومن وجه آخر وهو قوله شيء وهذا أيضا يوجب العفو عن شيء من امل ال عن مجيعه فمن 

محله على اجلميع مل يوف الكالم حظه من مقتضاه وموجبه ألنه جيعله مبنزلة ما لو قال فمن عفي له عن الدم وطولب 
ز ألحد تأويل اآلية على وجه يؤدي إىل إلغاء شيء من لفظها ما بالدية فأسقط حكم قوله من وقوله شيء وغري جائ

أمكن استعماله على حقيقته ومىت استعمل على ما ذكرنا كان موافقا لظاهر اآلية من غري إسقاط منه ألنه إن كان 
ية التأويل ما ذكره الشعيب من نزوهلا على السبب وما فضل من بعضهم على بعض من الديات فهو موافق للفظ اآل

ألنه عفي له من أخيه مبعىن أنه فضل له شيء من املال فيه التقاضي وذلك بعض من مجلة وشيء منها فتناوله اللفظ 
على حقيقته وإن كان التأويل أنه إن سهل له بإعطاء شيء من املال فالويل مندوب إىل قبوله موعود بالثواب عليه 

لك جزء من كل مما أتلفه وإن كان التأويل اإلخبار بنسخ ما فذلك قد يتناول أيضا للبعض بأن يبذل بعض الدية وذ
كان على بين إسرائيل من إجياب حكم القود ومنع أخذ البدل فتأويلنا أيضا على هذا الوجه أشد مالءمة ملعىن اآلية 

فاد به ألنا نقول إن اآلية اقتضت جواز الصلح منهما على ما يقع اإلصطالح عليه من قليل أو كثري فذكر البعض وأ
حكم الكل أيضا كقوله تعاىل فال تقل هلما أف وال تنهرمها نص على هذا القول بعينه وأراد به ما فوقه يف نظائر 
لذلك يف القرآن وإن كان التأويل عفو بعض األولياء عن نصيبه فهو أيضا يواطئ ظاهر اآلية لوقوع العفو عن 

 ممن قدمنا قوله فتأويله موافق لظاهر اآلية غري تأويل من البعض دون اجلميع فعلى أي وجه يصرف تأويل املتأولني
  تأوله على أن للوىل العفو عن 

اجلميع وأخذ املال وليس ميتنع أن يكون مجيع املعاين اليت قدمنا ذكرها عن متأوليها مرادة باآلية فيكون نزوهلا على 
ثريه ويكون الويل مندوبا إىل القبول إذا تسهل سبب نسخ هبا ما كان على بين إسرائيل وأبيح لنا أخذ قليل املال وك

له القاتل بإعطاء املال وموعودا عليه بالثواب ويكون السبب الذي نزلت عليه اآلية حصول الفضل من بعض على 
بعض يف الديات فأمروا به باالتباع باملعروف وأمر القاتل باألداء إليهم بإحسان ويكون على اختالف فيه بيان حكم 

عفا عنه بعض األولياء فهذه الوجوه كلها على اختالف معانيها حتتملها اآلية وهي مرادة من غري إسقاط  الدم إذا
شيء من لفظها فإن قال قائل وما تأوله املخالفون يف إجياب الدية للويل باختياره من غري رضى القاتل حتتمله اآلية 

ون قوله فمن عفي له معناه أنه ترك له من قوهلم فوجب أن يكون مرادا إذ ليس فيه نفي لتأويالت اآلخرين ويك
عفت املنازل إذا تركت حىت درست والعفو عن الذنوب ترك العقوبة عليها فيفيد ذلك ترك القود إىل الدية قيل له 

إن كان كذلك فينبغي أن يكون لو ترك الدية وأخذ القود أن يكون عافيا ألنه تارك ألخذ الدية وقد يسمى ترك 
اطه عفوا قال اهللا فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فأطلق اسم العفو على املال وإسق



اإلبراء من املال ومعلوم عند اجلميع امتناع إطالق العفو على من آثر أخذ القود وترك أخذ الدية فكذلك العادل 
ار أحد الشيئني كان خمريا يف اختيار أيهما شاء ألن من عن القود إىل أخذ الدية ال يستحق اسم العايف إذ كان إمنا اخت

كان خمريا بني أحد شيئني فاختار أحدمها كان الذي اختاره هو حقه الواجب له قد تعني عليه حكمه عند فعله كأنه 
سقط مل يكن غريه أال ترى أن من اختار التكفري بالعتق يف كفارة اليمني كان العتق هو كفارته كأنه مل يكن غريه و

عنه حكم ما عداه أن يكون من فرضه كذلك هذا الويل لو كان خمريا يف أحد شيئني من قود أو مال مث اختار 
أحدمها مل يستحق اسم العايف لتركه أحدمها إىل اآلخر فلما كان اسم العفو منتفيا عمن ذكرنا حاله مل جيز تأويل اآلية 

لها مث ليس خيلو الواجب للويل بنفس القتل أن يكون القود والدية عليه وكانت املعاين اليت قدمنا ذكرها أوىل بتأوي
مجيعا أو القود دون الدية أو أحدمها على وجه التخيري ال جائز أن يكون حقه األمرين مجيعا باالتفاق وال جيوز أيضا 

الذي أوجبه اهللا  أن يكون الواجب أحدمها على حسب ما خيتاره الويل كما يف كفارة اليمني وحنوها ملا بينا من أن
  تعاىل يف الكتاب 

هو القصاص ويف إثبات التخيري بينه وبني غريه زيادة يف النص ونفي إلجياب القصاص ومثله عندنا يوجب النسخ 
فإذا الواجب هو القود ال غريه فال جائز له أخذ املال إال برضى القاتل ألن كل من له قبل غريه حق ميكن استيفاءه 

ه إىل بدل غريه إال برضى من عليه احلق وعلى أن قائل هذا القول خمطئ يف العبارة حني قال الواجب منه مل جيز له نقل
هو القود وله أن يأخذ املال ألنه مل خيرجه من أن يكون خمريا فيه إذ قد جعل له أن يستويف الوقد إن شاء وإن شاء 

منه كان مساويا له فلما فسد قول هذا القائل من أن املال فلو قال قائل الواجب هو املال وله نقله إىل القود بدال 
الواجب هو املال وله نقله إىل القود إلجيابه التخيري كذلك قول من قال الواجب هو القود وله نقله إىل املال إذ مل 

ينفك يف احلالني من إجياب التخيري بنفس القتل واهللا سبحانه إمنا كتب على القاتل القصاص بقوله كتب عليكم 
القصاص يف القتلى ومل يقل كتب عليكم املال يف القتلى وال كتب عليكم القصاص أو املال يف القتلى والقائل بأن 

الواجب هو القود وله نقله إىل املال إمنا عرب عن التخيري الذي أوجبه له بغري امسه وأخطأ يف العبارة عنه فإن قال قائل 
يعا نقله إىل املال بتراضيهما ومل يكن يف جواز تراضيهما على نقله هذا كما تقول إن الواجب هو القصاص وهلما مج

إىل املال إسقاط ملوجب حكم اآلية من القصاص قيل له من قبل أنا قد بينا بديا أن القصاص حق للويل على القتل 
احلق الواجب من غري إثبات ختيري له بني القود وغريه وتراضهيما على نقله إىل البدل ال خيرجه من أن يكون هو 

دون غريه ألن ما تعلق حكمه بتراضيهما ال يؤثر يف األصل الذي كان واجبا من غري خيار أال ترى أن الرجل قد 
ميلك العبد والدار ولغريه أن يشتريه منه برضاه وليس يف جواز ذلك نفي امللك األصل ملالكه األول وال موجبا ألن 

ميلك طالق امرأته وميلك اخللع وأخذ البدل عن الطالق وليس يف  يكون ملكه موقوفا على اخليار وكذلك الرجل
ذلك إثبات ملك الطالق له بديا على أنه خمري يف نقله إىل املال من غري رضى املرأة وأنه لو كان له أن يطلق أو يأخذ 

الواجب  املال بديا من غري رضاها لكان ذلك موجبا لكونه مالكا ألحد شيئني من طالق أو مال ويدل على أن
بالقتل هو القود ال غري حديث أنس الذي قدمنا إسناده يف قصة الربيع حني كسرت ثنية جارية فقال رسول اهللا 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  كتاب اهللا القصاص فأخرب أن موجب الكتاب هو القصاص فغري جائز ألحد إثبات

  شيء معه وال نقله إىل غريه إال مبثل ما جيوز 



ولو سلمنا احتمال اآلية ملا ادعوه من تأويلها يف جواز أخذ املال من غري رضى القاتل يف قوله فمن به نسخ الكتاب 
عفي له من أخيه شيء مع احتماله للوجوه اليت ذكرنا كان أكرب أحواله أن يكون اللفظ مشتركا حمتمال للمعاين 

حمكم ظاهر املعىن بني املراد ال اشتراك فيوجب ذلك أن يكون متشاهبا ومعلوم أن قوله تعاىل كتب عليكم القصاص 
يف لفظه وال احتمال يف تأويله وحكم املتشابه أن حيمل على معىن احملكم ويرد إليه بقوله تعاىل منه آيات حمكمات 

هن أم الكتاب وأخر متشاهبات إىل قوله وابتغاء تأويله فأمر اهللا تعاىل برد املتشابه إىل احملكم ألن وصفه للمحكم بأنه 
م الكتاب يقتضي أن يكون غريه حمموال عليه ومعناه معطوفا عليه إذ كان أم الشيء ما منه ابتداؤه وإليه مرجعه مث أ

ذم من اتبع املتشابه واكتفى مبا احتمله اللفظ من تأويله من غري رد له إىل احملكم ومحله على موافقته يف معناه وحكم 
 قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وإذا ثبت أن عليهم بالزيغ يف قلوهبم بقوله فأما الذين يف

قوله كتب عليكم القصاص حمكم وقوله فمن عفي له من أخيه شيء متشابه وجب محل معناه على معىن احملكم من 
ي موجب لفظ اآلية غري خمالفة له وال إزالة لشيء من حكمه وهو أن يكون على أحد الوجوه اليت ذكرنا مما ال ينف

من القصاص من غري معىن آخر يضم إليه وال عدول عنه إىل غريه وكذلك قوله تعاىل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه مبثل ما اعتدى عليكم إذ كانت النفس مثال فيما يستحقه الويل وهو القود فإذا كان املثل هو القود وإتالف 

ذي له مثل وال يعدل عنه إىل غريه إال بالتراضي لقوله تعاىل مبثل ما اعتدى نفسه كما أتلف كان مبنزلة متلف املال ال
عليكم وبداللة األصول عليه واحتج من أوجب للويل اخليار بني القود وأخذ املال من غري رضى القاتل بأخبار منها 

حني فتح مكة من قتل  -حديث حيىي بن كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى وحديث حيىي بن سعيد عن أيب ذيب قال حدثين سعيد املقربي 

يف خطبته يوم فتح مكة أال إنكم معشر خزاعة  -قال مسعت أبا شريح الكعيب يقول قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اقله فمن قتل له بعد مقاليت هذه قتيل فأهله بني خريتني بني أن يأخذوا العقل وبني قتلتم هذا القتيل من هذيل وإين ع

أن يقتلوا ورواه حممد بن إسحق عن احلرث بن فضيل عن سفيان عن أيب العرجاء عن أيب شريح اخلزاعي قال قال 
  رسول اهللا 

بني العفو أو يقتص أويأخذ الدية  من أصيب بدم أو خببل يعين باخلبل اجلراح فوليه باخليار بني أحد ثالث -ص 
وهذه األخبار غري موجبة ملا ذكروا الحتماهلا أن يكون املراد أخذ الدية برضى القاتل كما قال تعاىل فإما منا بعد 

وإما فداء املعىن فداء برضى األسري فاكتفى باحملذوف عن ذكره لعلم املخاطبني عند ذكر املال بأنه ال جيوز إلزامه إياه 
رضاه كذلك قوله أو يأخذ الدية وقوله أو يودى وكما يقول القائل ملن له دين على غريه إن شئت فخذ دينك بغري 

   -دراهم وإن شئت دنانري وكما قال ص 

  لبالل حني أتاه بتمر أكل متر خيرب هكذا فقال ال ولكنا نأخذ الصاع منه

عرض مث خذ بالعرض هذا ومعلوم أنه مل يرد أن ال تفعلوا ولكن بع مترك ب -بالصاعني والصاعني بثالثة فقال ص 
يأخذ التمر بالعرض بغري رضى اآلخر ويكون ذكره الدية إبانة عما نسخه اهللا عما كان على بين إسرائيل من امتناع 

أخذ الدية برضى القاتل وبغري رضاه ختفيفا عن هذه األمة على ما روي عن ابن عباس أن القصاص كان يف بين 
كن فيهم أخذ الدية فخفف اهللا عن هذه األمة ويدل على ما وصفنا من أن املراد أخذ الدية برضى إسرائيل ومل ي

القاتل أن األوزاعي قد روى حديث أيب هريرة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عنه عن النيب صلى اهللا عليه 



فادى واملفاداة إمنا تكون بني اثنني وقال فيه من قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يقتل وإما أن ي -وسلم 
كاملقاتلة واملضاربة واملشامتة وحنو ذلك فدل على أن مراده يف سائر األخبار أخذ الدية برضى القاتل وهذه األخبار 

تبطل قول من يقول إن الواجب على القاتل هو القود وللويل نقله إىل الدية ألن يف مجيعها إثبات التخيري للويل بنفس 
بني القود وأخذ الدية ولو كان الواجب هو القود ال غري وإمنا للويل نقله إىل الدية بعد ثبوته كما ينقل الدين القتل 

إىل العرض والعرض إىل الدين على وجه العوض عنه وليس هناك خيار موجب بنفس القتل بل الواجب شيء واحد 
له الويل إىل الدية خمالف هلذه اآلثار وقد روى األنصاري وهو القود والقائل بإجياب القود بالقتل دون غريه إال أن ينق

قال كتاب اهللا القصاص  -عن محيد الطويل عن أنس بن مالك يف قصة الربيع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وذلك ينفي كون املراد بالكتاب املال أو القصاص وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه وثابت البناين عن أنس أن 

   -قتل رجال فدفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رجال

  إىل ويل املقتول مث قال أتعفو قال ال قال أفتأخذ الدية قال ال قال أما

  إنك إن قتلته كنت مثله فمضى الرجل فلحقه الناس فقالوا إن رسول اهللا 

واملال هبذا احلديث وهذا ال داللة  قال أما إنك إن قتلته كنت مثله فعفا عنه فاحتج املوجبون للخيار بني القود -ص 
المرأة ثابت بن قيس حني  -فيه على ما ذكروا وذلك ألنه حيتمل أن يريد أن يأخذ الدية برضى القاتل كما قال ص 

جاءت تشكوه أتردين عليه حديقته قالت نعم ومعلوم أن رضى ثابت قد كان مشروطا فيه وإن مل يكن مذكورا يف 
مل يكن يلزم ثابتا الطالق وال ميلكه احلديقة إال برضاه وجائز أن النيب صلى  - عليه وسلم اخلرب ألن النيب صلى اهللا

قصد إىل أن يعقد عقدا على مال فيكون موقوفا على رضى القاتل أو فسخه وجائز أن يكون أراد  -اهللا عليه وسلم 
د دية عبداهللا بن سهل الذي وجد أن يؤدي الدية من عنده كما فعل يف قتيل اخلزاعي مبكة وكما حتمل عن اليهو

إن قتلته كنت مثله حيتمل معنيني أحدمها إنك قاتل كما أنه قاتل ال إنك مثله يف املأمث ألنه  -قتيال خبيرب وقوله ص 
استوىف حقا له فال يستحق اللوم عليه واألول فعل مامل يكن له فكان آمثا فعلمنا أنه مل يرد كنت مثله يف املأمث واآلخر 

ذا قتلته فقد استوفيت حقك منه وال فضل لك عليه وقد ندب اهللا تعاىل إىل األفضال بالعفو بقوله تعاىل فمن إنك إ
تصدق به فهو كفارة له فإن قال قائل ملا كان عليه إحياء نفسه وجب أن حيكم عليه بذلك إذا اختار الويل أخذ املال 

مثل أن يرى إنسانا قد قصد غريه بالقتل أو خاف عليه قيل له وعلى كل أحد أن حييي غريه إذا خاف عليه التلف 
الغرق وهو ميكنه ختليصه أو كان معه طعام وخاف عليه أن ميوت من اجلوع فعليه إحياؤه بإطعامه وإن كثرت قيمته 

وإن كان على القاتل إعطاء املال إلحياء نفسه فعلى الويل أيضا إحياؤه إذا أمكنه ذلك فوجب على هذه القضية 
الويل على أخذ املال إذا بذله القاتل وهذا يؤدي إىل بطالن القصاص أصال ألنه إذا كان على كل واحد منهما  أجبار

إحياء نفس القاتل فعليهما التراضي على أخذ املال وإسقاط القود وأيضا فينبغي إذا طلب الويل داره أو عبده أو 
سه حكم القليل والكثري فلما مل يلزمه إعطاء أكثر من الدية ديات كثرية أن يعطيه ألنه ال خيتلف فيما يلزمه إحياء نف

عند القائلني هبذه املقالة كان بذلك انتقاض هذا االعتالل وفساده واحتج املزين للشافعي يف هذه املسئلة بأنه لو 
على  صاحل من حد القذف على مال أو من كفالة بنفس لبطل احلد والكفالة ومل يستحق شيئا ولو صاحل من دم عمد

مال باتفاق اجلميع قبل ذلك فدل ذلك على أن دم العمد مال يف األصل لوال ذلك ملا صح الصلح كما مل يصح عن 
  حد القذف والكفالة قال أبو بكر قد انتظم هذا االحتجاج اخلطأ واملناقضة 



روايتان إحدامها ال تبطل فأما اخلطأ فهو أن من أصلنا أن احلد ال يبطل بالصلح ويبطل املال والكفالة بالنفس فيها 
أيضا واألخرى أهنا تبطل وأما املناقضة فهي اتفاق اجلميع على جواز أخذ املال على الطالق وال خالف أن الطالق 
يف األصل ليس مبال وأنه ليس للزوج أن يلزمها ماال عن طالق بغري رضاها وعلى أن الشافعي قد قال فيما حكاه 

ه عن الدم جائز وليس ألصحاب الوصايا والدين منعه من ذلك ألن املال ال ميلك يف املزين عنه أن عفو احملجور علي
العمد إال باختيار اجملين عليه فلو كان الدم ماال يف األصل لثبت فيه حق الغرماء وأصحاب الوصايا وهذا يدل على 

ة فإن قال قائل قوله تعاىل ومن أن موجب العمد عنده هو القود ال غري وأنه مل يوجب له خيارا بني القتل وبني الدي
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يوجب لوليه اخليار بني أخذ القود واملال إذا كان اسم السلطان يقع عليهما 

والدليل عليه أن بعض املقتولني ظلما جتب فيه الدية حنو قتيل شبه العمد واألب إذا قتل ابنه وبعضهم جيب فيه الوقد 
يكون مجيع ذلك مرادا باآلية الحتمال اللفظ هلما اوقد تأوله الضحاك بن مزاحم على ذلك فقال وذلك يقتضي أن 

يف معىن قوله فقد جعلنا لوليه سلطانا أنه إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فلما احتمل السلطان ما 
يهما وألنه قد ثبت باتفاق اجلميع أن وصفنا وجب إثبات سلطانه يف أخذ املال كهو يف أخذ القود لوقوع االسم عل

كل واحد منهما مراد اهللا تعاىل يف حال وحينئذ يكون تقدير اآلية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يف القود 
والدية وملا حصل االتفاق على أهنما ال جيبان جمتمعني وجب أن يكون وجوهبما على وجه التخيري وكما احتججتم يف 

د بقوله فقد جعلنا لوليه سلطانا التفاق اجلميع على أن القود مراد وصار كاملنصوص عليه فيه وجعلتموه إجياب القو
كعموم لفظ القود فيلزمكم مثله يف إثبات املال لوجودنا مقتولني ظلما يكون سلطان الويل هو املال قيل له محله على 

لفظا مشتركا حمتمال للمعاين كان متشاهبا جيب رده إىل  القود أوىل من محله على الدية وذلك ألنه ملا كان السلطان
احملكم ومحله على معناه وهي آية حمكمة يف إجياب القصاص وهو قوله كتب عليكم القصاص يف القتلى فوجب أن 
يكون من حيث ثبت أن القود مراد بالسلطان املذكور يف هذه اآلية أن يكون معطوفا على ما يف اآلية احملكمة من 

جياب القصاص وليس معك آية حمكمة يف إجياب املال على قاتل العمد فيكون معىن املتشابه حمموال عليه ذكر إ
  فلذلك وجب االقتصار 

مبعىن االسم على القود دون املال وغريه ملوافقته ملعىن احملكم الذي ال اشتراك فيه ومن محله على ختيريه يف أخذ الدية 
احملكم حيمله عليه فلذلك مل يصح إثبات التخيري مع احتمال اللفظ له ويف فحوى  أو القود فلم يلجأ إىل أصل له من

اآلية ما يدل على أن املراد القود دون ما سواه ألنه قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف 
ميثل بالقاتل فيقتله على غري القتل إنه كان منصورا يعين واهللا أعلم السرف يف القصاص بأن يقتل غري قاتله أو أن 

الوجه املستحق من القتل ويف ذلك دليل على أن املراد بقوله سلطانا القود وأيضا ملا ثبت أن القود مراد باآلية 
انتفت إرادة املال ألنه لو كان مرادا مع القود لكان الواجب مها مجيعا يف حالة واحدة ال على وجه التخيري إذ ليس 

يري فلما امتنع إرادهتما مجيعا وكان القود ال حمالة مرادا علمنا أنه مل يرد املال وأن إجيابنا للدية يف يف اآلية ذكر التخ
  بعض املقتولني ظلما ليس عن هذه اآلية واهللا تعاىل أعلم 

  باب 

  العاقلة هل تعقل العمد



قدمنا تأويل من تأوله على عفو  قال اهللا تعاىل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان وقد
بعض األولياء عن نصيبه من الدم ووجوب األرش للباقني واحتمال اللفظ لذلك وفيه داللة على أن الواجب على 

القاتل الذي مل يعف يف ماله وكذلك كل عمد فيه القود فهو على اجلاين يف ماله كاألب إذا قتل ابنه وكاجلراحة فيما 
فيها القصاص حنو قطع اليد من نصف الساعد واملنقلة واجلائفة فالعامد واملخطئ إذا قتال دون النفس وال يستطاع 

أن على العامد نصف الدية يف ماله واملخطئ على عاقلته وهو قول أصحابنا وعثمان البيت والثوري والشافعي وقال 
سم ولو قطع ميني رجل وال ميني ابن وهب وابن القاسم عن مالك هي على العاقلة وهو آخر قول مالك قال ابن القا

له كانت دية اليد يف ماله وال حتملها العاقلة وقال األوزاعي هو يف مال اجلاين فإن مل يبلغ ذلك ماله محل على عاقلته 
وكذلك إذا قتلت املرأة زوجها متعمدة وهلا منه أوالد فديته يف ماهلا خاصة فإن مل يبلغ ذلك ماهلا محل على عاقلتها 

بكر داللة اآلية ظاهرة على أن الصلح عن دم العمد وسقوط القود بعفو بعض األولياء يوجب الدية يف مال قال أبو 
اجلاين ألنه تعاىل قال فمن عفي له من أخيه شيء وهو يعين القاتل إذا كان املعىن عفو بعض األولياء مث قال فاتباع 

  سان يعين أداء القاتل باملعروف يعين اتباع الويل للقاتل مث قال وأداء إليه بإح

فاقتضى ذلك وجوبه يف مال القاتل وكذلك تأويل من تأوله على التراضي عن الصلح على مال ففيه وجوب األداء 
على القاتل دون غريه إذ ليس للعاقلة ذكر يف اآلية وإمنا فيها ذكر الويل والقاتل وروى ابن أيب الزناد عن أبيه عن 

عن ابن عباس قال ال تعقل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا وحدثنا عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة 
عبدالباقي قال حدثنا أمحد بن الفضل اخلطيب قال حدثنا إمساعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر بن عامر 

شعيب عن أبيه عن قال اصطلح املسلمون على أن ال يعقلوا عبدا وال عمدا وال صلحا وال اعترافا وروى عمرو بن 
جده يف قصة قتادة بن عبداهللا املدجلي الذي قتل ابنه أن عمر جعل عليه مائة من اإلبل وأعطاها أخوته ومل يورثه منها 

شيئا فجعل ذلك يف ماله ملا كان عمدا وملا ثبت ذلك يف النفس ومل خيالف عمر فيه غريه من الصحابة كان كذلك 
ى هشام بن عروة عن أبيه قال ليس على العاقلة عقل يف عمد وإمنا عليهم حكم ما دوهنا إذا سقط القصاص ورو

اخلطأ وقال عروة أيضا ما كان من صلح فال تعقله العشرية إال أن تشاء وقال قتادة كل شيء ال يقاد منه فهو يف 
قوله تعاىل ولكم يف مال اجلاين وقال أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم ال تعقل العاقلة صلحا وال عمدا وال اعترافا و

القصاص حياة يا أويل األلباب فيه إخبار من اهللا تعاىل يف إجياب القصاص حياة للناس وسببا لبقائهم آلن من قصد 
قتل إنسان رده عن ذلك علمه بأنه يقتل به ودل على وجوب القصاص عموما بني احلر والعبد والرجل واملرأة 

ا لتبقية اجلميع فالعلة املوجبة للقصاص بني احلرين املسلمني موجودة يف هؤالء واملسلم والذمي إذ كان اهللا تعاىل مريد
فوجب استواء احلكم يف مجيعهم وختصيصه ألويل األلباب باملخاطبة غري ناف مساواة غريهم هلم يف احلكم إذ كان 

ي األلباب هم الذين املعىن الذي حكم من أجله يف ذوي األلباب موجودا يف غريهم وإمنا وجه ختصيصه هلم أن ذو
ينتفعون مبا خياطبون به وينتهون إىل ما يؤمرون به ويزدجرون عما يزجرون عنه وهكذا كقوله تعاىل إمنا أنت منذر 
من خيشاها وهو منذر جلميع املكلفني أال ترى إىل قوله تعاىل إن هو إال نذير لكم بني يدي عذاب شديد وحنو قوله 

ص املتقني النتفاعهم به أال ترى إىل قوله يف آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل هدى للمتقني وهو هدى للجميع وخ
فيه القرآن هدى للناس فعم اجلميع به وكقوله قالت إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا ألن التقى هو الذي يعيذ 

  من استعاذ باهللا وقد ذكر عن 



لقتل أقل للقتل وأكثروا القتل ليقل القتل وهو كالم بعض احلكماء أنه قال قتل البعض إحياء اجلميع وعن غريه ا
سائر على ألسنة العقالء وأهل املعرفة وإمنا قصدوا املعىن الذي يف قوله تعاىل ولكم يف القصاص حياة مث إذا مثلت 
بينه وبينه وجدت بينهما تفاوتا بعيدا من جهة البالغة وصحة املعىن وذلك يظهر عند التأمل من وجوه أحدها أن 
قوله تعاىل يف القصاص حياة هو نظري قوهلم قتل البعض إحياء للجميع والقتل أقل للقتل وهو مع قلة عدد حروفه 
ونقصاهنا عما حكي عن احلكماء قد أفاد من املعىن الذي حيتاج إليه وال يستغين عنه الكالم ما ليس يف قوهلم ألنه 

الغرض الذي إليه أجرى بإجيابه القصاص وهو احلياة  ذكر القتل على وجه العدل لذكره القصاص وانتظم مع ذلك
وقوهلم القتل أقل للقتل وقتل البعض إحياء اجلميع والقتل أنفى للقتل إن محل على حقيقته مل يصح معناه ألنه ليس 

كل قتل هذه صفته بل ما كان منه على وجه الظلم والفساد فليست هذه منزلته وال حكمه فحقيقة هذا الكالم غري 
عملة وجمازه حيتاج إىل قرينة وبيان يف أن أي قتل هو إحياء للجميع فهذا كالم ناقص البيان خمتل املعىن غري مست

مكتف بنفسه يف إفادة حكمه وما ذكره اهللا تعاىل من قوله ولكم يف القصاص حياة مكتف بنفسه مفيد حلكمه على 
يف القصاص حياة أقل حروفا من قوهلم قتل البعض حقيقته من مقتضى لفظه مع قلة حروفه أال ترى أن قوله تعاىل 

إحياء للجميع والقتل أقل للقتل وأنفى للقتل ومن جهة أخرى يظهر فضل بيان قوله يف القصاص حياة على قوهلم 
القتل أقل للقتل وأنفى للقتل أن يف قوهلم تكرار اللفظ وتكرار املعىن بلفظ غريه أحسن يف حد البالغة أنه يصح 

ىن الواحد بلفظني خمتلفني يف خطاب واحد وال يصلح مثله بلفظ واحد حنو قوله تعاىل وغرابيب سود وحنو تكرار املع
  ... وألفى قوهلا كذبا ومينا ... قول الشاعر 

  كرر املعىن الواحد بلفظني وكان ذلك سائغا وال يصح مثله يف تكرار اللفظ

ته للقاتل إذ كان ذكر القصاص يفيد ذلك أال ترى أنه ال وكذلك قوله ولكم يف القصاص حياة ال تكرار فيه مع إفاد
يكون قصاصا إال وقد تقدمه قتل من املقتص منه ويف قوهلم ذكر للقتل وتكرار له يف اللفظ وذلك نقصان يف البالغة 

الم فهذا وأشباهه مما يظهر به للمتأمل إبانة القرآن يف جهة البالغة واإلعجاز من كالم البشر إذ ليس يوجد يف ك
  الفصحاء من مجع املعاين الكثرية يف األلفاظ اليسرية مثل ما يوجد يف كالم اهللا تعاىل 

  باب 

  كيفية القصاص

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى وقال يف آية أخرى واجلروح قصاص فمن اعتدى 
قبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به فأوجب هبذه اآلي استيفاء عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم وقال وإن عا

املثل ومل جيعل ألحد ممن أوجب عليه أو على وليه أن يفعل باجلاين أكثر مما فعل واختلف الفقهاء يف كيفية القصاص 
إن قتله فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر على أي وجه قتله مل يقتل إال بالسيف وقال ابن القاسم عن مالك 

بعصا أو حبجر أو بالنار أو بالتغريق قتله مبثله فإن مل ميت مبثله فال يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به حىت ميوت 
وإن زاد على فعل القاتل األول وقال ابن شربمة نضربه مثل ضربه وال نضربه أكثر من ذلك وقد كانوا يكرهون 

غمسه يف املاء فإين ال أزال أغمسه فيه حىت ميوت وقال الشافعي إن املثلة ويقولون السيف جيزي عن ذلك كله فإن 
ضربه حبجر فلم يقلع عنه حىت مات فعل به مثل ذلك وإن حبسه بال طعام وال شراب حىت مات حبس فإن مل ميت 



روح يف مثل تلك املدة قتل بالسيف قال أبو بكر ملا كان يف مفهوم قوله كتب عليكم القصاص يف القتلى وقوله اجل
قصاص استيفاء املثل من غري زيادة عليه كان حمظورا على الويل استيفاء زيادة على فعل اجلاين ومىت استوىف على 

مذهب من ذكرنا يف التحريق والتغريق والرضخ باحلجارة واحلبس أدى ذلك إىل أن يفعل به أكثر مما فعل ألنه إذا مل 
س فعله وذلك هو االعتداء الذي زجر اهللا عنه بقوله فمن اعتدى ميت مبثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو زاد على جن

بعد ذلك فله عذاب أليم ألن االعتداء جماوزة القصاص والقصاص أن يفعل به مثل فعله سواء إن أمكن وإن تعذر 
فإن يقتله بأوحى وجوه القتل فيكون مقتصا من جهة إتالف نفسه غري متعد ما جعل له وقول مالك بتكرار مثل 

ك الفعل عليه حىت ميوت زائد على فعل القاتل خارج عن معىن القصاص وقول الشافعي أنه يفعل به مثل ما فعل ذل
مث يقتله خمالف حلكم اآلية ألن القصاص إن كان من جهة أن يفعل به مثل ما فعل فقد استوىف فقتله بعد ذلك تعد 

نفسه وإن كان معىن القصاص هو إتالف نفس  وجماوزة حلد القصاص وقال تعاىل ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم
بنفس من غري جماوزة ملقدار الفعل فهو الذي نقوله فال ينفك موجب القصاص على الوجه الذي ذهب إليه خمالفونا 

  من خمالفة اآلية جملاوزة 

اعتدوا حد القصاص ألن فاعل ذلك داخل يف حد اإلعتداء الذي أوعد اهللا عليه وكذلك قوله فمن اعتدى عليكم ف
عليه مبثل ما اعتدى عليكم وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به مينع أن جيرح أكثر من جراحته أو يفعل به 

أكثر مما فعل ويدل على أن الراد به مثل ما فعل ال زائدا عليه اتفاق اجلميع على أن من قطع يد رجل من نصف 
ار على مقدار حقه وإن كان قد يغلب يف الظن إذا اجتهد إنه قد وضع الساعد أنه ال يقتص منه لعدم التيقن باالقتص

السكني يف موضعه من اجملين عليه ومل يكن لالجتهاد يف ذلك حظ فكيف جيوز القصاص على وجه نعلم يقينا أنه 
يغرقه  مستوف ألكثر من حقه وجان عليه بأكثر من جنايته وأيضا ال خالف أنه جيوز للويل أن يقتله وال حيرقه وال

وهذا يدل على أن ذلك مراد باآلية وإذا كان القتل بالسيف مرادا ثبت أن القصاص هو إتالف نفسه بأيسر وجوه 
القتل وإذا ثبت أن ذلك مراد انتفت إرادة التحريق والتغريق والرضخ وما جرى جمرى ذلك ألن وجوب االقتصار 

القصاص يقع على قتله بالسيف وعلى أن يفعل به مثل على قتله بالسيف ينفي وقوع غريه فإن قيل اسم املثل يف 
فعله وله إن مل ميت أن يقتله بالسيف وله أن يقتصر بديا على قتله بالسيف فيكون تاركا لبعض حقه وله ذلك قيل له 

غري جائز أن يكون الرضخ والتحريق مستحقا مع قتله بالسيف ألن ذلك ينايف القصاص وفعل املثل ومن حيث 
تعاىل القصاص ال غري فغري جائز محله على معىن ينايف مضمون اللفظ وحكمه وعلى أن الرضخ باحلجارة أوجب اهللا 

والتحريق والتغريق والرمي ال ميكن استيفاء القصاص به ألن القصاص إذا كان هو استيفاء املثل فليس للرضخ حد 
ي والتحريق مل جيز أن يكون ذلك مرادا معلوم حىت يعلم إنه يف مقادير أجزاء رضخ القاتل للمقتول وكذلك الرم

بذكر القصاص فوجب أن يكون املراد إتالف نفسه بأوحى الوجوه ويدل على هذا ما روي عن النيب صلى اهللا عليه 
يف نفي القصاص يف املنقلة واجلائفة لتعذر استيفائه على مقادير أجزاء اجلناية فكذلك القصاص بالرمي  -وسلم 

فاؤه يف معىن اإليالم وإتالف األجزاء اليت أتلفها فإن قيل ملا كان املثل ينتظم معنيني وكذلك والرضخ غري ممكن استي
القصاص أحدمها إتالف نفسه كما أتلف فيكون القصاص واملثل يف هذا الوجه إتالف نفس بنفس واآلخر أن يفعل 

فعل به مثل ما فعل فإن مات وإال به مثل ما فعل استعملنا حكم اللفظ يف األمرين ألن عمومه يقتضيهما فقلنا ن
  استوىف املثل من جهة 



إتالف النفس قيل له ال جيوز أن يكون املراد باملثل والقصاص مجيع األمرين بأن يفعل به مثل ما فعل باملقتول مث يقتل 
اوله وهو غري وإن كان جيوز أن يكون املراد كل واحد من املعنيني على االنفراد غري جمموع إىل اآلخر ألن االسم يتن

مناف حلكم ا آلية وأما إذا مجعهما فغري جائز أن يكون مرادا على وجه اجلمع ألنه خيرج عن حد القصاص واملثل بل 
يكون زائدا عليه وغري جائز تأويل اآلية على معىن يضادها وينفي حكمها فلذلك امتنع إرادة القتل بالسيف بعد 

سفيان الثوري عن جابر عن أيب عازب عن النعمان بن بشري قال قال  الرضخ والتغريق واحلبس واإلجاعة وقد روى
ال قود إال بالسيف وهذا اخلرب قد حوى معنيني أحدمها بيان مراد اآلية يف ذكر  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بن أيب أنيسة عن القصاص واملثل واآلخر أنه ابتداء عموم حيتج به يف نفي القود بغريه ويدل عليه أيضا ما روى حيىي 
قال ال يستقاد من اجلراح حىت تربأ وهذا ينفي قول املخالف لنا  -الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وذلك ألنه لو كان الواجب أن يفعل باجلاين كما فعل مل يكن الستثنائه وجه فلما ثبت اإلستثناء دل على أن حكم 
إن قيل حيىي بن أيب أنيسة ال حيتج حبديثه قيل له هذا قول جهال ال يلتفت إىل اجلراحة معترب مبا يؤل إليه حاهلا ف

جرحهم وال تعديلهم وليس ذلك طريقة الفقهاء يف قبول األخبار وعلى أن علي بن املديين قد ذكر عن حيىب بن 
أيضا ما روى سعيد أنه قال حيىي بن أيب أنيسة أحب إيل يف حديث الزهري من حديث حممد بن إسحق ويدل عليه 

إن اهللا  -خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح فأوجب عموم لفظه أن من له 

أيسرها وذلك ينفي تعذيبه واملثلة به ويدل عليه ما روي عن النيب قتل غريه أن يقتله بأحسن وجوه القتل وأوحاها و
أنه هنى أن يتخذ شيء من احليوان غرضا فمنع بذلك أن يقتل القاتل رميا بالسهام وحكي  -صلى اهللا عليه وسلم 

قال أن القسم بن معن حضر مع شريك بن عبداهللا عند بعض السالطني فقال ما تقول فيمن رمى رجال بسهم فقتله ف
يرمى فيقتل قال فإن مل ميت بالرمية األوىل قال يرمى ثانيا قال أفتتخذه غرضا وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أن يتخذ شيء من احليوان غرضا قال شريك مل ميوق فقال القسم يا أبا عبداهللا هذا ميدان إن سابقناك فيه  -وسلم 
هنى عن  -ى عمران بن حصني وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سبقتنا يعين البذاء وقام ويدل عليه أيضا ما رو

  املثلة وقال مسرة بن جندب 

خطبة إال أمرنا فيها بالصدقة وهنانا عن املثلة وهذا خرب ثابت قد تلقاه  -ما خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا فيه املثلة به وهو يثين عن مراد اآلية يف إجياب الفقهاء بالقبول واستعملوه وذلك مينع املثلة بالقاتل وقول خمالفين

القصاص واستيفاء املثل فوجب أن يكون القصاص مقصورا على وجه ال يوجب املثلة ويستعمل اآلية على وجه ال 
مثل بالعرنيني فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم وتركهم  -خيالف معىن اخلرب وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رة حىت ماتوا مث نسخ مسل األعني بنهيه عن املثلة فوجب على هذا أن يكون معىن أية القصاص حمموال على ما يف احل
ال مثلة فيه واحتج خمالفونا يف ذلك حبديث مهام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس صيب بني حجرين فأمر 

ث لو ثبت كان منسوخا بنسخ املثلة وذلك أن يرضخ رأسه بني حجرين وهذا احلدي -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
خربان واتفق الناس  -لن النهي عن املثلة مستعمل عند اجلميع والقود على هذا الوجه خمتلف فيه ومىت ورد عنه ص 

على استعمال أحدمها واختلفوا يف استعمال اآلخر كان املتفق عليه منهما قاضيا على املختلف فيه خاصا كان أو 
ائز أن يكون قتل اليهودي على وجه احلد كما روى شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال عدا عاما ومع ذلك فج

   -يهودي على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى هبا أهلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  وهي يف آخر رمق فقال ص

دي قالت نعم فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه من قتلك فالن فأشارت برأسها أي ال مث قال فالن يعين اليهو -
فرضخ رأسه بني حجرين فجائز أن يكون قتله حدا ملا أخذ املال وقتل وقد كان ذلك جائزا على وجه  -وسلم 

املثلة كما مسل العرنيني مث نسخ بالنهي عن املثلة وقد روى ابن جريج عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس أن 
أن يرجم حىت قتل فذكر يف  -د رضخ رأس جارية على حلي هلا فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال من اليهو

هذا احلديث الرجم وليس ذلك بقصاص عند اجلميع وجائز أن يكون اليهودي نقض العهد وحلق بدار احلرب 
عهد متهم بقتل صيب ألنه لقرب حمال اليهود كانت حينئذ من املدينة فأخذ بعد ذلك فقتله على أنه حريب ناقض لل

غري جائز أن يكون قتله بإمياء الصبية وإشارهتا أنه قتلها ألن ذلك ال يوجب قتل املدعى عليه القتل عند اجلميع فال 
حمالة قد كان هناك سبب آخر استحق به القتل مل ينقله الراوي على جهته ويدل على صحة ما ذكرنا من أن املراد 

الوجوه وهو السيف اتفاق اجلميع على أنه لو أوجره مخرا حىت مات مل جيز أن يوجره  بالقصاص إتالف نفسه بأيسر
  مخرا وقتل بالسيف فإن قيل ألن شرب 

  اخلمر معصية قيل له كذلك املثلة معصية واهللا أعلم 
  باب 

  القول يف وجوب الوصية

ين واألقربني باملعروف حقا على قال اهللا تعاىل كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالد
املتقني قال أبو بكر مل خيتلف السلف ممن روي عنه أن قوله خريا أراد به ماال واختلفوا يف املقدار املراد باملال الذي 

أوجب اهللا الوصية فيه حني كانت الوصية فرضا ألن قوله كتب عليكم معناه فرض عليكم كقوله تعاىل كتب 
الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا يعين فرضا موقتا وروي عن علي كرم اهللا وجهه  عليكم الصيام وقوله إن

أنه دخل على موىل له يف مرضه وله سبعمائة درهم أو ستمائة رهم فقال أال أوصي قال ال إمنا قال اهللا تعاىل إن ترك 
نفقة وقال ابن عباس ال وصية يف خريا وليس لك كثري مال وروي عن علي أنه قال أربعة آالف درهم وما دوهنا 

مثان مائة درهم وقالت عائشة رضي اهللا عنها يف امرأة أرادت الوصية فمنعها أهلها وقالوا هلا ولد وماهلا يسري فقالت 
كم ولدها قالوا أربعة قالت فكم ماهلا قالوا ثالثة آالف فكأهنا عذرهتم وقالت ما يف هذا املال فضل وقال إبراهيم 

 مخس مائة درهم وروى مهام عن قتادة إن ترك خريا قال كان يقال خري املال ألف درهم فصاعدا ألف درهم إىل
وقال الزهري هي يف كل ما وقع عليه اسم املال من قليل أو كثري وكل هؤالء القائلني فإمنا تأولوا تقدير املال على 

م على طريق االجتهاد فيما تلحقه هذه وجه االستحباب ال على وجه اإلجياب للمقادير املذكورة وكان ذلك منه
الصفة من املال ومعلوم يف ا لعادة إن من ترك درمها ال يقال ترك خريا فلما كانت هذه التسمية موقوفة على العادة 
وكان طريق التقدير فيها على االجتهاد وغالب الرأي مع العلم بأن القدر اليسري ال تلحقه هذه التسمية وأن الكثري 

 -ن طريق الفصل فيها االجتهاد وغالب الرأي مع ما كانوا عرفوا من سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم تلحقه فكا
وقوله الثلث والثلث كثري وأن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس واختلف الناس يف 

تكن واجبة وإمنا كانت ندبا وإرشادا وقال الوصية املذكورة يف هذه اآلية هل كانت واجبة أم ال فقال قائلون أهنا مل 



آخرون قد كانت فرضا مث نسخت على االختالف منهم يف املنسوخ منها واحتج من قال أهنا مل تكن واجبة بأن يف 
  سياق اآلية وفحواها داللة على نفي وجوهبا وهو قوله الوصية للوالدين واألقربني باملعروف فلما 

املتقني دل على أهنا غري واجبة من ثالثة أوجه أحدها قوله باملعروف ال يقتضي اإلجياب قيل فيها باملعروف وأهنا على 
واآلخر قوله على املتقني وليس حيكم على كل أحد أن يكون من املتقني الثالث ختصيصه للمتقني هبا والواجبات ال 

نفي وجوهبا ألن إجياهبا باملعروف ال  خيتلف فيها املتقون وغريهم قال أبو بكر وال داللة فيما ذكره هذا القائل على
ينفي وجوهبا ألن املعروف معناه العدل الذي ال شطط فيه وال تقصري كقوله تعاىل وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن 

باملعروف وال خالف يف وجوب هذا الرزق والكسوة وقوله تعاىل وعاشروهن باملعروف بل املعروف هو الواجب 
املعروف وانه عن املنكر وقال يأمرون باملعروف فذكر املعروف فيما أوجب اهللا تعاىل من الوصية قال اهللا تعاىل وأمر ب

ال ينفي وجوهبا بل هو يؤكد وجوهبا إذ كان مجيع أوامر اهللا معروفا غري منكر ومعلوم أيضا أن ضد املعروف هو 
عروف واجب وأما قوله حقا على املتقني املنكر وأن ما ليس باملعروف هو منكر واملنكر مذموم مزجور عنه فإذا امل

ففيه تأكيد إلحياهبا ألن على الناس أن يكونوا متقني قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وال خالف بني 
املسلمني أن تقوى اهللا فرض فلما جعل تنفيذ هذه الوصية من شرائط التقوى فقد أبان عن إجياهبا وأماختصيصه املتقني 

كر فال داللة فيه على نفي وجوهبا وذلك ألن أقل ما فيه اقتضاء اآلية وجوهبا على املتقني وليس فيه نفيها عن بالذ
غري املتقني كما أنه ليس يف قوله هدى للمتقني نفي أن يكون هدى لغريهم وإذا وجبت على املتقني مبقتضى اآلية 

لك من تقوى اهللا وعلى الناس أن يكونوا كلهم متقني وجبت على غريهم وفائدة ختصيصه املتقني بالذكر أن فعل ذ
فإذا عليهم فعل ذلك وداللة اآلية ظاهرة يف إجياهبا وتأكيد فرضها ألن قوله كتب عليكم معناه فرض عليكم على ما 

بينا فيما سلف مث أكده بقوله باملعروف حقا على املتقني وال شيء يف ألفاظ الوجوب آكد من قول القائل هذا حق 
يك وختصيصه املتقني بالذكر على وجه التأكيد كما بيناه آنفا مع اتفاق أهل التفسري من السلف أهنا كانت واجبة عل

ما يدل على أهنا كانت واجبة وهو ما حدثنا عبدالباقي بن  -هبذه اآلية وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بداهللا بن أيوب قال حدثنا عبدالوهاب عن نافع عن ابن قانع قال حدثنا سليمان بن الفضل بن جربيل قال حدثنا ع

  ال حيل ملؤمن يبيت ثالثا إال ووصيته عنده وحدثنا عبد  -عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا احلميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال مسعت نافعا عن ابن 
   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عمر قال قال

  ما حق مرئ مسلم له مال يوصي فيه متر عليه ليلتان إال ووصيته عنده مكتوبة

قال ما ينبغي ملسلم أن يبيت  -وقد رواه هشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قد كانت واجبة مث اختلف القائلون بوجوهبا بديا فقالت ليلتني إال ووصيته عنده مكتوبة وهذا يدل على أن الوصية 

منهم طائفة مجيع ما يف هذه اآلية من إجياب الوصية منسوخ منهم ابن عباس حدثنا أبو حممد جعفر بن حممد بن أمحد 
 الواسطي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن حممد بن اليمان املؤدب قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم قال حدثنا

حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء اخلراساين عن ابن عباس يف هذه اآلية إن ترك خريا الوصية للوالدين 
واألقربني قال نسختها هذه اآلية للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 

رمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل إن ترك خريا واألقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وروى ابن جريج عن عك



قال نسخ من ذلك من يرث ومل ينسخ من ال يرث فاختلفت الرواية عن ابن عباس يف ذلك يف إحديهما أن اجلميع 
منسوخ ويف األخرى أنه منسوخ ممن يرث من األقربني دون من ال يرث وحدثنا أبو حممد جعفر بن حممد قال حدثنا 

قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مهدي عن عبداهللا بن املبارك عن عمارة أيب عبدالرمحن قال أبو الفضل املؤدب 
مسعت عكرمة يقول يف هذه اآلية إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني نسختها الفرائض وقال ابن جريج عن 

ئفة أخرى قد كانت الوصية واجبة جماهد كان املرياث للولد والوصية للوالدين واألقربني فهي منسوخة وقالت طا
للوالدين واألقربني فنسخت عمن يرث وجعلت للوالدين واألقربني الذين ال يرثون رواه يونس وأشعث عن احلسن 
وروي عن احلسن وجابر بن زيد وعبدامللك بن يعلى يف الرجل يوصي لغري ذي القرابة وله ذو قرابة ممن ال يرثه أن 

لث الثلث ملن أوصى له وقال طاوس يرد كله إىل ذوي القرابة وقال الضحاك ال وصية ثلثي الثلث لذي القرابة وث
إال لذي قرابة إال أن ال يكون له ذو قرابة وقالت طائفة أخرى قد كانت الوصية يف اجلملة واجبة لذي القرابة ومل 

تكن واجبة لألبعدين مث يكن على املوصي أن يوصى هبا جلميعهم بل كان له االقتصار على األقربني منهم فلم 
  نسخت الوصية لألقربني فبقي األبعدون 

على ما كانوا عليه من جواز الوصية هلم أو تركها مث اختلف القائلون بنسخها فيما نسخت به وقد روينا عن ابن 
ن عباس وعكرمة أن آية املواريث نسختها وذكر ابن عباس قوله تعاىل للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربو

   -وقال آخرون نسخها ما ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ال وصية لوارث رواه شهر بن حوشب عن عبدالرمحن بن عثمان عن عمرو بن خارجة

   -قال ال وصية لوارث وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عنه ص 

  عياش عن شرحبيل بن مسلم قال مسعت أباقال ال جيوز لوارث وصية وإمساعيل بن 

يقول يف خطبته عام حجة الوداع أال إن اهللا قد أعطى كل ذي  -أمامة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حق حقه فال وصية لوارث وحجاج بن جريج عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وصية إال أن جييزها الورثة وروي ذلك عن مجاعة من الصحابة رواه حجاج عن أيب  ال جيوز لوارث -وسلم 
إسحاق عن احلارث عن علي قال ال وصية لوارث وعبداهللا بن بدر عن ابن عمر قال ال جيوز لوارث وصية وهذا 

يف حيز التواتر  يف ذلك ووروده من اجلهات اليت وصفنا هو عندنا -اخلرب املأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الستفاضته وشهرته يف األمة وتلقي الفقهاء إياه بالقبول واستعماهلم له وجائز عندنا نسخ القرآن مبثله إذ كان يف 

حيز ما يوجب العلم والعمل من اآليات فأما إجياب اهللا تعاىل املرياث للورثة فغري موجب نسخ الوصية جلواز اجتماع 
قد أجازها للوارث إذا أجازهتا الورثة فلم يكن يستحيل اجتماع املرياث  -أنه ص املرياث والوصية معا أال ترى 

والوصية لواحد لو مل يكن إال آية املرياث على أن اهللا إمنا جعل املرياث بعد الوصية فما الذي كان مينع أن يعطي 
كون املواريث ناسخة للوصية قسطه من الوصية مث يعطي املرياث بعدها وقال الشافعي يف كتاب الرسالة حيتمل أن ت

من طريق جماهد وهو منقطع أنه قال ال  -وحيتمل أن تكون ثابتة معها فلما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من ذلك على أن املواريث ناسخة للوصية  -وصية لوارث استدللنا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قال أبو بكر قد أعطي القول باحتمال اجتماع الوصية واملرياث فإذا ليس يف للوالدين واألقربني مع اخلرب املنقطع 



نزول آية املرياث ما يوجب نسخ الوصية للوارث فلم تكن الوصية منسوخة باملرياث جلواز اجتماعهما واخلرب مل 
قضي به على  يثبت عنده ألنه ورد من طريق منقطع وهو ال يقبل املرسل ولو ورد من جهة االتصال والتواتر ملا

  حكم اآلية إذ غري جائز عنده نسخ 

القرآن بالسنة فواجب أن تكون الوصية للوالدين واألقربني ثابتة احلكم غري منسوخة إذا مل يرد ما يوجب نسخها 
   -قال الشافعي وحكم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف ستة مملوكني أعتقهم رجل ال مال له غريهم فجزأهم النيب ص

أجزاء فأعتق اثنني وأرق أربعة والذي أعقتهم رجل من العرب والعرب إمنا متلك من ال قرابة بينه وبينه من ثالثة  -
الوصية فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغري قرابة بطلت  -العجم فأجاز هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

دين قال أبو بكر هذا كالم ظاهر االختالل منتقض على للعبيد املعتقني ألهنم ليسوا بقرابة للميت وبطلت وصية الوال
أصله فأما اختالله فقوله أن العرب إمنا متلك من ال قرابة بينه وبينه من العجم وهذا خطأ من قبل أنه جائز أن تكون 
نه أمه أعجمية فيكون أقرباؤه من قبل أمه عجما فيكون العتق الذي أوقعه املريض وصية ألقربائه ومن جهة أخرى أ

لو ثبت أن آية املواريث نسخت الوصية للوالدين واألقربني فإمنا نسختها ملن كان منهم وارثا فأما من ال يرث منهم 
فليس يف إثبات املرياث لغريه ما يوجب نسخ وصتيه وأما انتقاضه على أصله فإجيابه نسخ الوصية لألقربني خبرب 

السنة ال تنسخ القرآن وقد روي عن مجاعة من الصدر  عمران بن حصني يف عتق املريض لعبيده ومن أصله أن
األول والتابعني جتويز الوصية لألجانب وأهنا تنفذ على ما أوصى هبا وروي أن عمر أوصى ألمهات أوالده لكل 

امرأة منهن بأربعة آالف درهم وعن عائشة وإبراهيم وسعيد بن املسيب وسامل بن عبداهللا وعمرو بن دينار والزهري 
تنفذ وصيته حيث جعلها وقد حصل االتفاق من الفقهاء بعد عصر التابعني على جواز الوصايا لألجانب قالوا 

واألقارب والذي أوجب نسخ الوصية عندنا للوالدين واألقربني قوله تعاىل يف سياق آية املواريث من بعد وصية 
 ذلك إجياب نسخها للوالدين واألقربني يوصى هبا أو دين فأجازها مطلقة ومل يقصرها على األقربني دون غريهم ويف

ألن الوصية هلم قد كانت فرضا ويف هذه إجازة تركها هلم والوصية لغريهم وجعل ما بقي مرياثا للورثة على سهام 
مواريثهم وليس جيوز ذلك إال وقد نسخ تلك الوصية فإن قيل حيتمل أن يريد هبذه الوصية املذكورة يف آية املواريث 

ريث بعدها الوصية الواجبة للوالدين واألقربني فيكون حكمها ثابتا ملن ال يرث منهم قيل له هذا غلط وإجياب املوا
من قبل أنه أطلق الوصية يف هذا املوضع بلفظ منكور يقتضي شيوعها يف اجلنس إذ كان ذلك حكم النكرات 

  والوصية املذكورة 

إليها إذ لو أرادها لقال من بعد الوصية حىت يرجع الكالم  للوالدين واألقربني لفظها لفظ املعرفة فغري جائز صرفها
إىل املعرف املعهود من الوصية اليت قد علمت كما قال تعاىل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء 

كان املراد  فاجلدوهم وقال يف آية أخرى ملا أراد الشهداء املذكورين فإذ مل يأتوا بالشهداء فعرفهم باأللف والالم إذ
أولئك الشهداء فلما أطلق الوصية يف آية املواريث بلفظ منكور ثبت أنه مل يرد هبا الوصية املذكورة للوالدين 

واألقربني وأهنا مطلقة جائزة لسائر الناس إال ما خصته السنة أو اإلمجاع من الوصية للوارث أو للقاتل وحنومها ويف 
ربني قال أبو بكر استدل حممد بن احلسن رمحه اهللا على أن الوالدين ليسوا ثبوت ذلك نسخ الوصية للوالدين واألق

من األقرباء بقوله تعاىل الوصية للوالدين واألقربني وألهنم ال يدلون بغريهم ورمحه بأنفسهم وسائر األرحام سوامها 



بني أيضا ألنه بنفسه يديل إمنا يدلون بغريهم فاألقربون من يقرب إليه بغريه وقال إن ولد الصلب ليسوا من األقر
برمحه ال بواسطة بينه وبني والده وألنه إذا مل يكن الوالدان من األقربني والولد أقرب إىل والده من الوالد إىل ولده 

فهو أحرى أن ال يكون من األقربني ولذلك قال فيمن أوصى ألقرباء بين فالن أنه ال يدخل فيها ولده وال والده 
د واجلد واألخوة ومن جرى جمراهم ألن كال منهم يديل إليه بواسطة غري مدل بنفسه ويف معىن ويدخل فيها ولد الول

  األقرباء خالف واهللا أعلم 
  باب 

  الوصية للوارث إذا أجازهتا الورثة

أنه قال ال وصية  -قال أبو بكر قد بينا نسخ الوصية للورثة مبا قدنا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال أن جييزها الورثة وفيه بيان أن األخبار الواردة بأن ال وصية لوارث من غري ذكر إجازة الورثة هي حممولة لوارث إ

على أن الورثة مل جييزوها ويدل أيضا على أن إجازة الورثة هي حممولة على أن إجازهتم معتربة بعد املوت ألهنم يف 
د موت املورث فمىت أجاز وليس بوارث فإجازته باطلة لعموم حال حياته ليسوا بورثة وإمنا حتصل هلم هذه السمة بع

قوله ال وصية لوارث ودل على أن الورثة مىت أجازت الوصية مل يكن ذلك هبة مستأنفة من جهتهم فتحمل على 
أحكام اهلبات يف شرط القبض والتسليم ونفي الشيوع فيما يقسم والرجوع فيها بل تكون حممولة على أحكام 

ائزة دون اهلبات من قبل جميزيها من الورثة ودل أيضا على جواز العقود املوقوفة اليت هلا جميز ألن امليت الوصايا اجل
  عقد 

موقوفة على إجازة  -الوصية على مال هو للوارث يف حال وقوع الوصية وجعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن أو إجارة على مال الغري أنه يقف على إجازة الوارث فصار ذلك أصال فيمن عقد عقد بيع أو عتق أو هبة أو ره

مالكه إذ كان عقدا له مالك ميلك ابتداءه وإيقاعه وقد دل أيضا على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث كانت موقوفة 
على إجازهتم إذا أوصى هبا لوارث فهذه املعاين كلها يف  -على إجازة الورثة كما وقفها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ال وصية لوارث إال أن جييزها الورثة وقد اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه  -قوله ص ضمن 
الورثة قبل املوت فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر واحلسن بن صاحل وعبيداهللا بن احلسن إذ أجازوه يف 

بن مسعود وشريح وإبراهيم وقال ابن أيب ليلى حياته مل جيز ذلك حىت جييزوه بعد املوت وروي حنو ذلك عن عبداهللا 
وعثمان البيت ليس هلم أن يرجعوا فيه بعد املوت وهي جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذهنم فكل 

وارث بائن عن امليت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه واألخ وابن العم الذين ليسوا يف عياله فإهنم ليس هلم أن 
ما امرأته وبناته الاليت مل ينب منه وكل من يف عياله وإن كان قد احتلم فلهم أن يرجعوا وكذلك العم وابن يرجعوا وأ

العم ومن خاف منهم إن مل جيز حلقه ضرر منه يف قطع النفقة إن صح فلهم أن يرجعوا وروى ابن وهب عن مالك يف 
م أن يرجعوا يف شيء من ذلك ولو كان استأذهنم يف املريض يستأذن ورثته يف الوصية لبعض ورثته فأذنوا له فليس هل

الصحة فلهم أن يرجعوا إن شاؤا وإمنا جيوز إذهنم يف حال املرض ألنه حيجب عن ماله حبقهم فيجوز ذلك عليهم 
وقول الليث يف ذلك كقول مالك وال خالف بني الفقهاء أهنم إذا أجازوه بعد املوت فليس هلم أن يرجعوا فيه 

ال وصية لوارث إال  -وعطاء أهنم إذا أجازوه يف احلياة جاز عليهم قال أبو بكر عموم قوله ص  وروي عن طاوس
أن جييزها الورثة ينفي جواز الوصية يف كل حال فلما خص ذلك بقوله إال أن جييزها الورثة وهم إمنا يكونون ورثة 



ت وما عدا ذلك فهو حممول على عموم بقية على احلقيقة بعد املوت ال قبله فاملخصوص من اجلملة إجازهتم بعد املو
الوصية والنظر يدل على ذلك إذ ليسوا مالكني للمال يف حال احلياة فال تعمل إجازهتم فيه كما ال جتوز هبتهم وال 

بيعهم وإن حدث املوت بعده فاإلجازة أبعد من ذلك وملا كان املوصى له إمنا تقع الوصية له بعد املوت فكذلك 
  أن يكون يف حال وقوع الوصية وأن  اإلجازة حكمها

ال تعمل اإلجازة قبل وقوعها وأيضا ملا كان للميت إبطال الوصية يف حال احلياة مع كونه مالكا فالورثة أحرى جبواز 
الرجوع عما أجازوه وإذ جاز هلم الرجوع فقد علمت أن اإلجازة ال تصح فإن قيل ملا كان حق الورثة ثابتا يف ماله 

جله منع ذلك يف املرض عن التصرف فيه بأكثر من الثلث كما منع بعد املوت وجب أن يكون حال باملرض ومن أ
املرض حال املوت يف باب لزومهم حكم اإلجازة إذا أجازوا قيل له تصرف املريض جائز عندنا يف مجيع ماله باهلبة 

زاد على الثلث لثبوت حق الورثة والصدقة والعتق وسائر معاين التصرف ووجوهه وإمنا نسخ منها بعد املوت ما 
باملوت وأما قبل ذلك فال اعتبار بقول الوارث فيه أال ترى أن الوارث ليس له أن يفسخ عقوده قبل املوت وإمنا 

ثبت له ذلك بعد املوت عند ثبوت حقه يف ماله فكذلك إجازته قبل موته كال إجازة كما ال يعمل فسخه يف عقوده 
من خيشى ضررا من جهته يف ترك ا إلجازة وبني من ال خيشى ذلك منه فال معىن له من وأما ما فرق به مالك بني 

قبل أن خشية الضرر من جهته ال متنع صحة عقوده وقوله إذ ليس يكسبه ذلك حكم املكره اال ترى أنه لو باع منه 
 إبطال البيع وكذلك لو شيئا طلبه منه وقال خشيت أن تقطع عين نفقته وجرايته بترك إجابته مل يكن ذلك عذرا يف

استوهبه املريض شيئا فوهبه له مل يكن ما خيافه بترك إجابته مؤثرا يف هبته فكان ذلك مبنزلة من خيشى من قبله ضررا 
فإذا ال اعتبار خلوف الضرر يف قطع النفقة واجلراية يف إجياب العتق بني من هو يف عياله أو ليس يف عياله واهللا املوفق 

  مبنه وكرمه 
  اب ب

  تبديل الوصية

قال اهللا سبحانه وتعاىل فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه قيل إن اهلاء اليت يف قوله فمن بدله عائدة 
على الوصية وجائز فيها التذكري ألن الوصية واإليصاء واحد وأما اهلاء يف قوله إمثه فإمنا هي عائدة على التبديل 

فمن بدله وقوله فمن بدله بعد ما مسعه حيتمل أن يريد به الشاهد على الوصية فيكون معناه زجره املدلول عليه بقوله 
عن التبديل على حنو قوله تعاىل ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها وحيتمل أن يريد الوصي ألنه هو املتويل 

يكون ذلك عموما يف سائر الناس إذ ال مدخل إلمضائها واملالك لتنفيذها فمن أجل ذلك قد أمكنه تغيريها ويبعد أن 
  هلم يف ذلك وال تصرف هلم فيه 

وهو عندنا على املعنيني األولني من الشاهد والوصي الحتمال اللفظ هلما والشاهد إذا احتيج إليه مأمور بأداء ما 
الوصية به ووري عن  مسع على وجهه من غري تغيري وال تبديل والوصي مأمور بتنفيذها على حسب ما مسعه مما جتوز

عطاء وجماهد قاال هي الوصية تصيب الويل الشاهد وقال احلسن هي الوصية من مسع الوصية مث بدهلا بعد ما مسعها 
فإمنا إمثها على من بدهلا قال أبو بكر وجائز أن يكون احلاكم مرادا بذلك ألن له فيه والية وتصرفا إذا رفع إليه 

ت يف احلكم منهيا عن تبديلها وفيها األمر بإمضائها وتنفيذها على احلق والصدق فيكون مأمورا بإمضائها إذا جاز
وقوله فمن بدله بعد ما مسعه قد اقتضى جواز تنفيد الوصي ما مسعه من وصية املوصي كان عليها شهودا ومل تكن 



حاكم وال شهادة  وهو أصل يف كل من مسع شيئا فجائز له إمضاؤه عند اإلمكان على مقتضاه وموجبه من غري حكم
شهود فقد دل على أن امليت مىت أقر بدين لرجل بعينه عند الوصي فجائز له أن يقضيه من غري علم وارث وال 

حاكم وال غريه ألن يف تركه ذلك بعد السماع تبديال لوصية املوصي وقوله فإمنا إمثه على الذين يبدلونه قد حوى 
صية املفروضة كانت للوالدين واألقربني وهي ال حمالة مضمرة فيه معاين أحدها أنه معلوم أن ذلك عطف على الو

لوال ذلك مل يستقم الكالم ألن قوله فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه غري مستقل بنفسه يف إجياب 
غري ما تقدم ذكره يف  الفائدة ملا انتظم من الكناية والضمري اللذين ال بد هلما من مظهر مذكور وليس يف اآلية مظهر

أوهلا وإذا كان كذلك فقد أفادت اآلية سقوط الفرض عن املوصي بنفس الوصية وأنه ال يلحقه بعد ذلك من مأمث 
التبديل شيء بعد موته وفيه داللة على بطالن قول من أجاز تعذيب األطفال بذنوب آبائهم وهو نظري قوله وال 

زر أخرى وقد دلت اآلية أيضا على أن من كان عليه دين فأوصى تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة و
بقضائه أنه قد برئ من تبعته يف اآلخرة وإن ترك الورثة قضاءه بعد موته ال يلحقه تبعة وال إمث وإن إمثه على من بدله 

مانعا مستحقا دون من أوصى به وفيه الداللة على أن من كان عليه زكاة ماله فمات ومل يوص به أنه قد صار مفرطا 
حلكم مانعي الزكاة ألهنا لو كانت قد حتولت يف املال حسب حتول الديون لكان مبنزلة من أوصى هبا عند املوت 

فينجو من مأمثها ويكون حينئذ املبدل هلا مستحقا ملأمثها وكذلك حكى اهللا تعاىل عن مانع الزكاة عند املوت سؤال 
  الرجعة يف قوله 

قبل أن يأيت أحدكم املوت فيقول رب لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن من  وأنفقوا مما رزقناكم من
الصاحلني فأخرب حبصول التفريط وفوات األداء إذ لو كان األداء باقيا على الوارث أو الوصي من مرياث امليت 

لى صحة ما وصفنا لكانوا هم املستحقني للوم والتعنيف يف تركه وكان امليت خارجا عن حكم التفريط فدل ذلك ع
من امتناع وجوب أداء زكاته من مرياثه من غري وصية منه به فإن قيل هل يفترق حكم املوصي عند اهللا يف حال 
تنفيذ وصيته أو تبديلها وهل يكون ما يستحقه من الثواب يف احلالني سواء قيل له أن وصية املوصي قد تضمنت 

ته واآلخر أن وصول ذلك إىل املوصى له يستوجب منه الشكر هللا شيئني أحدمها استحقاقه الثواب على اهللا بوصي
والدعاء للموصي وذلك ال يكون ثوابا للموصي ولكن املوصي يصل عليه من دعاء املوصى له وشكره هللا تعاىل 
جزاء له ال للموصي فينتفع املوصي بذلك من وجهني إذا أنفذت الوصية ومىت مل تنفذ كان نفعه مقصورا على 

الذي استحقه بوصية دون غريها فإن قيل فمن كان عليه دين فلم يوص بقضائه وقضاه الورثة هل يربا امليت الثواب 
من تبعته قيل له امتناعه من قضاء الدين قد تضمن شيئني أحدمها حق اهللا تعاىل واآلخر حق اآلدمي فإذا استوىف 

من الظلم والضرر بتأخريه فإذا مل يتب منه كان اآلدمي حقه فقد برئ من تبعته وبقي من حق اآلدمي ما أدخل عليه 
مؤاخذا به يف اآلخرة وبقي حق اهللا وهو الظلم الواقع منه يف حياته مل تكن توبة منه فيه فهو مؤاخذ به فيما بينه وبني 
 اهللا تعاىل أال ترى أن من غصب من رجل ماال وأصر على منعه كان مكتسبا بذلك املأمث من وجهني أحدمها حق اهللا
بارتكاب هنيه واآلخر حق اآلدمي بظلمه له وإضراره به فلو أن اآلدمي أخذ حقه منه من غري إرادة الغاصب لذلك 

لكان قد برئ من حقه وبقي حق اهللا حيتاج إىل التوبة منه فإذا مات غري تائب كانت تبعته باقية عليه الحقة به وقوله 
ن يبدلونه إمنا هو فيمن بدل ذلك إذا وقع على وجه الصحة واجلواز تعاىل فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذي

والعدل فأما إذا كانت الوصية جورا فالواجب تبديلها وردها إىل العدل قال اهللا تعاىل غري مضار وصية من اهللا فإمنا 
  تنفذ الوصية إذا وقعت عادلة غري جائرة وقد بني اهللا تعاىل ذلك يف اآلية اليت تليها 

  باب 



  لشاهد والوصي إذا علما اجلور يف الوصيةا

  قال اهللا تعاىل فمن خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم فال إمث عليه قال أبو 

بكر حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحق قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن 
ا أو إمثا قال هو الرجل يوصي فيجنف يف وصيته فريدها الويل إىل قتادة يف قوله تعاىل فمن خاف من موص جنف

العدل واحلق وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال اجلنف اخلطأ واإلمث العمد وروى ابن أيب جنيح عن 
تمر بن جماهد وابن طاوس عن أبيه فمن خاف من موص جنفا أو إمثا قال هو املوصى البن ابنه يريد لبنيه وروى املع

سليمان عن أبيه عن احلسن يف الرجل يوصي لألباعد ويترك األقارب قال جيعل وصيته ثالثة أثالث لألقارب الثلثني 
ولألباعد الثلث وروى عن طاوس يف الرجل يوصي لألباعد قال ينزع منهم فيدفع لألقارب إال أن يكون فيهم فقري 

لربيع بن أنس أنه قال اجلنف اخلطأ وجيوز أن يكون مراده امليل قال أبو بكر اجلنف امليل عن احلق وقد حكينا عن ا
عن احلق على وجه اخلطأ واإلمث ميله عنه على جه العمد وهو تأويل مستقيم وتأوله احلسن على الوصية لألجنيب وله 

نيني أقرباء أن ذلك حنف وميل عن احلق ألن الوصية كانت عنده لألقارب الذين ال يرثون وتأوله طاوس على مع
أحدمها الوصية لألباعد فترد إىل األقارب واآلخر أن يوصي البن ابنته يريد ابنته وقد نسخ وجوب الوصية للوالدين 

واألقربني فمن خاف من موص جنفا أو إمثا غري موجب أن يكون هذا احلكم مقصورا على الوصية املذكورة قبلها 
ضمن مبا قبله فهو عام يف سائر الوصايا إذا عدل هبا عن جهة ألنه كالم مستقل بنفسه يصح ابتداء اخلطاب به غري م

العدل إىل اجلور منتظمة للوصية اليت كانت واجبة للوالدين واألقربني يف حال بقاء وجوهبا وشاملة لسائر الوصايا 
غريها فمن خاف من سائر الناس من موص ميال عن احلق وعدوال إىل اجلور فالواجب عليه إرشاده إىل العدل 

والصالح وال خيتص بذلك الشاهد والوصي واحلاكم دون سائر الناس ألن ذلك من باب األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر فإن قيل فما معىن قوله تعاىل فمن خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم واخلوف إمنا خيتص مبا ميكن 

وز أن يكون قد ظهر له من أحوال املوصي ما يغلب وقوعه يف املستقبل وأما املاضي فال يكون فيه خوف قيل له جي
معه على ظنه أنه يريد اجلور وصرف املرياث عن الوارث فعلى من خاف ذلك منه رده إىل العدل وخيوفه ذميم عاقبة 

  اجلور أو يدخل بني املوصى له وبني الورثة على وجه الصالح وقد قيل إن معىن قوله فمن خاف أنه علم أن 

دها إىل ا لعدل وإمنا قال تعاىل فال إمث عليه ومل يقل فعليه ردها إىل العدل والصالح وال ذكر له فيه فيها جورا فري
استحقاق الثواب ألن أكثر أحوال الداخلني بني اخلصوم على وجه اإلصالح أن يسألوا كل واحد منهما ترك بعض 

إمنا يعمل يف كثري منه على غالب ظنه دون حقه فيسبق مع هذه احلال إىل ظن املصلح أن ذلك غري سائغ له وألنه 
احلقيقة فرخص اهللا تعاىل يف اإلصالح بينهم وأزال ظن الظان المتناع جواز ذلك فلذلك قال فال إمث عليه يف هذا 

املوضع وقد وعد بالثواب على مثله يف غريه فقال تعاىل ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا فسوف نؤتيه أجرا عظيما وروي يف تغليظ اجلنف يف الوصية  إصالح بني

ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أمحد بن احلسن قال حدثنا عبدالصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري 
حدود اهللا فال تعتدوها وحدثنا عبدالباقي عن عكرمة عن ابن عباس قال اإلضرار يف الوصية من الكبائر مث قرأ تلك 

قال حدثنا القاسم بن زكريا وحممد بن الليث قاال حدثنا عبداهللا بن يوسف قال حدثنا عمر بن املغرية عن داود بن 
اإلضرار يف الوصية من الكبائر  -أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



قال حدثنا طاهر بن عبدالرمحن بن إسحاق القاضي حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا عبدالرزاق قال  وحدثنا عبدالباقي
إن الرجل  -أخربنا معمر عن أشعث عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فيدخل النار وإن الرجل ليعمل ليعمل بعمل أهل اجلنة سبعني سنة فإذا أوصى حاف يف وصيته فيختم له بشر عمله 
بعمل أهل النار سبعني سنة فيعدل يف وصيته فيختم له خبري عمله فيدخل اجلنة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا عبدة بن عبداهللا قال حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال حدثنا نصر بن علي احلداين قال حدثين 

   -ين شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األشعث بن جابر قال حدث

  قال إن الرجل واملرأة ليعمالن بطاعة اهللا ستني سنة مث حيضرمها املوت

فيضاران يف الوصية فتجب هلما النار مث قرأ علي أبو هريرة من ههنا من بعد وصية يوصى هبا أو دين غري مضار حىت 
يم فهذه األخبار مع ما قدمنا توجب على من علم جنفا يف الوصية من موص أن يرده إىل العدل بلغ ذلك الفوز العظ

  إذا أمكنه ذلك فإن قيل على ماذا يعود الضمري الذي يف قوله بينهم قيل 

له ملا ذكر اهللا املوصي أفاد بفحوى اخلطاب أن هناك موصى له ووارثا تنازعوا فعاد الضمري إليهم بفحوى اخلطاب 
أأخلري الذي أنا أبتغيه ... أريد اخلري أيهما يليين ... وما أدري إذا ميمت أرضا ... اإلصالح بينهم وأنشد الفراء  يف

  ... أم الشر الذي هو يبتغيين ... 
فكىن يف البيت األول عن الشر بعد ذكر اخلري وحده ملا يف فحوى اللفظ من الداللة عليه عند ذكر اخلري وغريه وقد 

ضمري عائدا على املذكورين يف ابتداء اخلطاب وهم الوالدان واألقربون وقد أفادت هذه اآلية على أن على قيل إن ال
الوصي واحلاكم والوارث وكل من وقف على جور يف الوصية من جهة اخلطأ او العمد ردها إىل العدل ودل على 

ائرة وفيها الداللة على جواز اجتهاد الرأي أن قوله تعاىل فمن بدله بعد ما مسعه خاص يف الوصية العادلة دون اجل
والعمل على غالب الظن ألن اخلوف من امليل يكون يف غالب ظن اخلائف وفيها رخصة يف الدخول بينهم على وجه 

  اإلصالح مع ما فيه من زيادة أو نقصان عن احلق بعد أن يكون ذلك بتراضيهم واهللا املوفق 
  باب 

  فرض الصيام

أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فاهللا تعاىل قال اهللا تعاىل يا 
أوجب علينا فرض الصيام هبذه اآلية ألن قوله كتب عليكم معناه فرض عليكم كقوله كتب عليكم القتال وهو كره 

ام يف اللغة هواإلمساك قال اهللا تعاىل لكم وقوله إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا يعين فرضا موقتا والصي
إين نذرت للرمحن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعين صمتا فسمى اإلمساك عن الكالم صوما ويقال خيل صيام إذا 
كانت ممسكة عن العلف وصامت الشمس نصف النهار ألهنا ممسكة عن السري واحلركة فهذا حكم هذا اللفظ يف 

ف عن األكل والشرب وما يف معناه وعن اجلماع يف هنار الصوم مع نية القرابة أو اللغة وهو يف الشرع اسم للك
الفرض وهو لفظ جممل مفتقر إىل البيان عند وروده ألنه اسم شرعي موضوع ملعان مل تكن معقولة يف اللغة إال أنه 

   -لى اهللا عليه وسلم بعد ثبوت الفرض واستقرار أمر الشريعة قد عقل معناه املوضوع له فيها بتوقيف النيب ص



  األمة عليها وقوله تعاىل كما

كتب على الذين من قبلكم يعتوره معان ثالثة كل واحد منها مروي عن السلف قال احلسن والشعيب وقتادة أنه 
  كتب على 
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لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

الذين من قبلنا وهم النصارى شهر رمضان أو مقدار من عدد األيام وإمنا حولوه وزادوا فيه وقال ابن عباس والربيع 
ال بن أنس والسدي كان الصوم من العتمة إىل العتمة وال حيل بعد النوم مأكل وال مشرب وال منكح مث نسخ وق

آخرون معناه أنه كتب علينا صيام أيام كما كتب عليهم صيام أيام وال داللة فيه على مساواته يف املقدار بل جائز 
فيه الزيادة والنقصان وروي عن جماهد وقتادة الذين من قبلكم أهل الكتاب وروى عبدالرمحن بن أيب ليلى عن معاذ 

   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن جبل قال أحيل الصيام ثالثة أحوال فقدم رسول 

  املدينة فجعل الصوم كل شهر ثالثة أيام ويوم عاشوراء مث أن اهللا تعاىل فرض

الصيام بقوله كتب عليكم الصيام وذكر حنو قول ابن عباس الذي قدمنا قال أبو بكر ملا مل يكن يف قوله كما كتب 
لصيام أو يف الوقت كان اللفظ جممال ولو علمنا وقت على الذين من قبلكم داللة على املراد يف العدد أو يف صفة ا

صيام من قبلنا وعدده كان جائزا أن يكون مراده صفة الصيام وما حظر على الصائم فيه بعد النوم فلم يكن لنا 
سبيل إىل استعمال ظاهر اللفظ يف احتداء صوم من قبلنا وقد عقبه تعاىل بقوله أياما معدودات وذلك جائز وقوعه 

يل األيام وكثريها فلما قال تعاىل يف نسق التالوة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من على قل
اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه بني بذلك عدد األيام املعدودات ووقتها وأمر بصومها وقد روي 

بقوله تعاىل أياما معدودات صوم ثالثة أيام من كل  هذا املعىن عن ابن أيب ليلى وروي عن ابن عباس وعطاء أن املراد
شهر قبل أن ينزل رمضان مث نسخ برمضان قوله تعاىل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال 

أبو بكر ظاهره يقتضي جواز اإلفطار ملن حلقه االسم سواء كان الصوم يضره أو ال إال أنا ال نعلم خالفا أن املريض 
ال يضره الصوم غري مرخص له يف اإلفطار فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد إذا خاف أن تزداد عينه وجعا  الذي

أو محاه شدة أفطر وقال مالك يف املوطأ من أجهده الصوم أفطر وقضى وال كفارة عليه والذي مسعته أن املريض إذا 
ويقضي قال مالك وأهل العلم يرون على احلامل إذا اصابه املرض شق عليه فيه الصيام فيبلغ منه ذلك فله أن يفطر 

اشتد عليها الصيام الفطر والقضاء ويرون ذلك مرضا من األمراض وقال األوزاعي أي مرض إذا مرض الرجل حل 
  له الفطر فإن مل يطق أفطر فأما إذا أطاق وإن شق عليه فال يفطر وقال الشافعي إذا 

وإن كانت زيادة حمتملة مل يفطر فثبت باتفاق الفقهاء أن الرخصة يف  ازداد مرض املريض شدة زيادة بينة أفطر
اإلفطار للمريض موقوفة على زيادة املرض بالصوم وأنه ما مل خيش الضرر فعليه أن يصوم ويدل على أن الرخصة يف 

أن اهللا  -اإلفطار للمريض متعلقة خبوف الضرر ما روى انس بن مالك القشريي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وضع عن املسافر شطر الصالة والصوم وعن احلامل واملرضع ومعلوم أن رخصتهما موقوفة على خوف الضرر على 

أنفسهما أو على ولديهما فدل ذلك على أن جواز اإلفطار يف مثله متعلق خبوف الضرر إذ احلامل واملرضع 
 تعاىل للمسافر اإلفطار وليس للسفر حد معلوم صحيحتان ال مرض هبما وأبيح هلما اإلفطار ألجل الضرر وأباح اهللا

يف اللغة يفصل به بني أقله وبني ما هو دونه فإذا كان ذلك كذلك وقد اتفقوا على أن للسفر املبيح لإلفطار مقدارا 
معلوما يف الشرع واختلفوا فيه فقال أصحابنا مسرية ثالثة أيام ولياليها وقال آخرون مسرية يومني وقال آخرون 



ة يوم ومل يكن للغة يف ذلك حظ إذ ليس فيها حصر أقله بوقت ال جيوز النقصان منه ألنه اسم مأخوذ من مسري
العادة وكل ما كان حكمه مأخوذا من العادة فغري ممكن حتديده بأقل القليل وقد قيل إن السفر مشتق من السفر 

ء وسفرت الريح السحاب إذا قشعته الذي هو الكشف من قوهلم سفرت املرأة عن وجهها وأسفر الصبح إذا أضا
واملسفرة املكنسة ألهنا تسفر عن األرض بكنس التراب وأسفر وجهه إذا أضاء وأشرق ومنه قوله تعاىل وجوه يومئذ 
مسفرة يعين مشرقة مضيئة فسمى اخلروج إىل املوضع البعيد سفرا ألنه يكشف عن أخالق املسافرة وأحواله ومعلوم 

ما وصفنا أن ذلك ال يتبني يف الوقت اليسري واليوم واليومني ألنه قد يتصنع يف األغلب ملثل  أنه إذا كان معىن السفر
هذه املسافة فال يظهر فيه ما يكشفه البعيد من أخالقه فإن اعترب بالعادة علمنا أن املسافة القريبة ال تسمى سفرا 

لق به من أحكام الشرع فثبت أن الثالث سفر والبعيدة تسمى إال أهنم اتفقوا على أن الثالثة سفر صحيح فيما يتع
وما دوهنا مل يثبت لعدم معىن االسم فيه وفقد التوقيف واالتفاق بتحديده وأيضا قد روي عن النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  أخبار تقتضي اعتبار الثالث يف كوهنا سفرا يف أحكام الشرع فمنها حديث ابن

أنه هنى أن تسافر امرأة ثالثة أيام إال مع ذي حمرم واختلف الرواة عن أيب  -عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال بعضهم ثالثة أيام وقال بعضهم يومني فهذه األلفاظ

   -املختلفة قد رويت يف حديث أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  روى سفيان عن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد عنواختلف أيضا عن أيب هريرة ف

قال ال تسافر امرأة فوق ثالثة أيام إال ومعها ذو حمرم وروى كثري بن  -أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يا نساء املؤمنات ال  -زيد عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

امرأة من مسرية ليلة إال مع ذي حمرم وكل واحد من أخبار أيب سعيد وأيب هريرة إمنا هو خرب واحد اختلفت خترج 
قال ذلك يف أحوال فالواجب أن يكون خرب الزائد أوىل وهو الثالث ألنه متفق  -الرواية يف لفظه ومل يثبت أنه ص 

فيه وأخبار ابن عمر الختالف فيها فهي ثابتة وفيها  على استعماله وما دوهنا خمتلف فيه فال يثبت الختالف الرواة
ذكر الثالث ولو أثبتنا ذكر أخبار أيب سعيد وأيب هريرة على اختالفها لكان أكثر أحواهلا أن تتضاد وتسقط كأهنا مل 

رضة ترد وتبقى لنا أخبار ابن عمر يف اعتبار الثالث من غري معارض فإن قيل أخبار أيب سعيد وأيب هريرة غري متعا
ألنا نثبت مجيع ما روي فيها من التوقيف فنقول ال تسافر يوما وال يومني وال ثالثة قيل له مىت استعملت ما دون 
الثالث فقد ألغيت الثالث وجعلت ورودها وعدمها مبنزلة فأنت غري مستعمل خلرب الثالث مع استعمالك خرب ما 

استعمال خرب الثالث أوىل ملا فيه من ذكر الزيادة وأيضا قد دوهنا وإذا مل يكن إال استعمال بعضنا وإلغاء البعض ف
ميكن استعمال الثالث مع إثبات فائدة اخلرب يف اليوم واليومني وهو أهنا مىت أرادت سفر الثالث مل خترج اليوم وال 

و يومني مع اليومني من الثالث إال مع ذي حمرم وقد جيوز أن يظن ظان أنه ملا حد الثالث فمباح هلا اخلروج يوم أ
حظر ما دوهنا مىت أرادهتا وإذا ثبت تقدير الثالث يف حظر  -غري ذي حمرم وإن أرادت سفر الثالث فأبان ص 



اخلروج إال مع ذي حمرم ثبت ذلك تقديرا يف إباحة اإلفطار يف رمضان من وجهني أحدمها أن كل من اعترب يف 
قدره بيوم أو يومني كذلك قدره يف اإلفطار والوجه اآلخر خروج املرأة الثالث اعتربها يف إباحة اإلفطار وكل من 

أن الثالث قد تعلق هبا حكم وما دوهنا مل يتعلق به حكم يف الشرع فوجب تقديرها يف إباحة اإلفطار ألنه حكم 
متعلق بالوقت املقدر وليس فيما دون الثالث حكم يتعلق به فصار مبنزلة خروج ساعة من النهار وأيضا ثبت عن 

أنه رخص يف املسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليها ومعلوم أن ذلك  - صلى اهللا عليه وسلم النيب
  ورد مورد بيان احلكم جلميع املسافرين ألن ما ورد 

مورد البيان فحكمه أن يكون شامال جلميع ما اقتضى البيان من التقدير فما من مسافر إال وهو الذي يكون سفره 
ولو كان ما دون الثالث سفرا يف الشرع لكان قد بقي مسافرا مل يتبني حكمه ومل يكن اللفظ مستوعبا جلميع ثالثا 

ما اقتضى البيان وذلك خيرجه عن حكم البيان ومن جهة أخرى أن املسافر اسم للجنس لدخول األلف والالم عليه 
س مبسافر يتعلق بسفره حكم ويف ذلك أوضح فما من مسافر إال وقد انتظمه هذا احلكم فثبت أن من خرج عنه فلي

الداللة على أن السفر الذي يتعلق به احلكم هو سفر ثالث وأن ما دونه ال حكم له يف إفطار وال قصر ومن جهة 
أخرى أن هذا الضرب من املقادير ال يؤخذ من طريق املقاييس وإمنا طريق إثباته االتفاق أو التوقيف فلما عدمنا فيما 

االتفاق والتوقيف وجب الوقوف عند الثالث لوجود االتفاق فيه أنه سفر يبيح اإلفطار وأيضا ملا كان  دون الثالث
لزوم فرض الصوم هو األصل واختلفوا يف مدة رخصة اإلفطار مل جيز لنا عند االختالف ترك الفرض إال باإلمجاع 

هللا بن مسعود وعمار وابن عمر أنه ال يفطر وهو الثالث ألن الفروض حيتاط هلا وال حيتاط عليها وقد روي عن عبدا
يف أقل من الثالث قوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني اختلف الفقهاء من السلف يف تأويله فروى 
املسعودي عن عمرو بن مرة عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام على ثالثة أحوال مث 

يكم الصيام إىل قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فكان من شاء صام ومن شاء أفطر أنزل اهللا كتب عل
وأطعم مسكينا وأجزى عنه مث أنزل اهللا اآلية األخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إىل قوله فمن شهد منكم 

واملسافر وثبت اإلطعام للكبري الشهر فليصمه فأثبت اهللا تعاىل صيامه على املقيم الصحيح ورخص فيه للمريض 
الذي ال يستطيع الصيام وعن عبداهللا بن مسعود وابن عمر وابن عباس وسلمة بن األكوع وعلقمة والزهري 

وعكرمة يف قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني قال كان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى وأطعم كل 
ر فليصمه وروي فيه وجه آخر وهو ما روى عبداهللا بن موسى عن يوم مسكينا حىت نزل فمن شهد منكم الشه

إسرائيل عن أيب إسحق عن احلرث عن علي كرم اهللا وجهه قال من أتى عليه رمضان وهو مريض أو مسافر فليفطر 
وليطعم كل يوم مسكينا صاعا فذلك قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني ووجه آخر وهو ما روى منصور 

  هد عن ابن عباس أنه كان يقرأها وعلى الذين عن جما

يطوقونه فدية طعام مسكني قال الشيخ الكبري الذي كان يطيق الصوم وهو شاب فأدركه الكرب وهو ال يستطيع أن 
يصوم من ضعف وال يقدر أن يترك الطعام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع وعن سعيد بن املسيب 

على الذين يطوقونه وروى خالد احلذاء عن عكرمة أنه كان يقرأ وعلى الذين يطيقونه مثله وكانت عائشة تقرأ و
قال أهنا ليست مبنسوخة وروى احلجاج عن أيب إسحاق عن احلرث عن علي وعلى الذين يطيقونه قال الشيخ 

صوم بديا نزل والشيخة قال أبو بكر فقالت الفرقة األوىل من الصحابة والتابعني وهم األكثرون عددا أن فرض ال
على وجه التخيري ملن يطيقه بني الصيام وبني الفدية وأنه نسخ عن املطيق بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه 



وقالت الفرقة الثانية هي غري منسوخة بل هي ثابتة على املريض واملسافر يفطر ان ويقضيان وعليهما الفدية مع 
ن املسيب يقرؤهنا وعلى الذين يطوقونه فاحتمل هذا اللفظ معاين القضاء وكان ابن عباس وعائشة وعكرمة وسعيد ب

منها ما بينه ابن عباس أنه أراد الذين كانوا يطيقونه مث كربوا فعجزوا عن الصوم فعليهم اإلطعام واملعىن اآلخر أهنم 
ف يتعلق عليهم يكلفونه على مشقة فيه وهم ال يطيقونه لصعوبته فعليهم اإلطعام ومعىن آخر وهو أن حكم ا لتكلي

وإن مل يكونوا مطيقني للصوم فيقوم هلم الفدية مقام ما حلقهم من حكم تكليف الصوم أال ترى أن حكم تكليف 
الطهارة باملاء قائم على التيمم وإن مل يقدر عليه حىت أقيم التراب مقامه ولوال ذلك ملا كان التيمم بدال منه وكذلك 

الناسي يف باب وجوب القضاء ال على وجه لزمه بالترك فلما أوجب تعاىل حكم تكليف الصالة قائم على النائم و
عليه الفدية يف حال العجز واإلياس عن القضاء أطلق فيه اسم التكليف بقوله وعلى الذين يطيقونه إذ كانت الفدية 

ن يطيقونه ال حمالة هي ما قام مقام غريه فالقراء تانعلى هذا الوجه مستعملتان إال أن األوىل وهي قوله وعلى الذي
منسوخة ملا ذكره من روينا عنه من الصحابة وأخبارهم عن كيفية الفرض وصفته بديا وأن املطيق للصوم منهم كان 

خمريا بني الصيام واإلفطار والفدية وليس هذا من طريق الرأي ألنه حكاية حال شاهدوها وعلموا أهنا بتوقيف من 
ليها ويف مضمون اخلطاب من أوضح الداللة على ذلك ما لو مل يكن معنا رواية إياهم ع -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عن السلف يف معناه لكان كافيا يف اإلبانة عن مراده وهو قوله تعاىل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
  أخر فابتدأ تعاىل بيان حكم املريض واملسافر وأوجب عليهما 

له وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فغري جائز أن يكون هؤالء هم املرضى القضاء إذا أفطرا مث عقبه بقو
واملسافرين إذ قد تقدم ذكر حكمهما وبيان فرضهما باالسم اخلاص هلما فغري جائز أن يعطف عليهما بكناية عنهما 

ى نفسه ويدل على مع تقدميه ذكرمها منصوصا معينا ومعلوم أن ما عطف عليه فهو غريه ألن ا لشىء ال يعطف عل
أن املراد املقيمون املطيقون للصوم أن املريض املذكور يف اآلية هو الذي خياف ضرر الصوم فكيف يعرب عنه بإطاقة 

الصوم وهو إمنا رخص له لفقد اإلطاقة وللضرر املخوف منه ويدل على ذلك ما ذكره يف نسق التالوة من قوله 
ا للمريض اخلائف على نفسه بل هو يف هذه احلال منهي عن الصوم تعاىل وأن تصوموا خري لكم وليس الصوم خري

ويدل على أن املريض واملسافر مل يرادا بالفدية وأنه ال فدية عليهما أن الفدية ما قام مقام الشيء وقد نص اهللا تعاىل 
ية ويف ذلك داللة على إجياب القضاء على املريض واملسافر والقضاء قائم مقام الفرض فال يكون اإلطعام حينئذ فد

على أنه مل يرد بالفدية املريض واملسافر بقوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني منسوخ مبا قدمنا وهذه 
اآلية تدل على أن أصل الفرض كان ا لصوم وأنه جعل له العدول عنه إىل الفدية على وجه البدل عن الصوم ألن 

اإلطعام مفروضا يف نفسه كالصوم على وجه التخيري ملا كان بدال كما أن  الفدية ما يقوم مقام الشيء ولو كان
املكفر عن ميينه مبا شاء من الثالثة األشياء ال يكون ما كفر به منها بدال وال فدية عن غريها وإن محل معناه على 

كانوا يطيقونه مث  قول من قال املراد به الشيخ الكبري مل يكن منسوخا ولكن حيتاج إىل ضمري وهو وعلى الذين
عجزوا بالكرب مع اليأس عن القضاء وغري جائز إثبات ذلك إال باتفاق أو توقيف ومع ذلك فيه إزالة اللفظ عن 
حقيقته وظاهره من غري داللة تدل عليه وعلى أن يف محله على ذلك إسقاط فائدة قوله وعلى الذي من يطيقونه 

شيخ الكبري العاجز عن الصائم املأيوس من القضاء عليه الفدية فسقط بالكرب سواء يف حكمه وحيمل معناه على أن ال
فائدة قوله وعلى الذين يطيقونه إذ مل يتعلق فيه بذكر اإلطاقة حكم وال معىن وقراءة من قرأ يطوقونه حيتمل الشيخ 

مشقة شديدة املأيوس منه القضاء من إجياب الفدية عليه ألن قوله يطوقونه قد اقتضى تكليفهم حكم الصوم مع 
  عليهم يف فعله وجعل هلم الفدية قائمة مقام الصوم فهذه القراءة إذا كان معناها ما وصفنا فهي غري 



  منسوخة بل هي ثابتة احلكم إذ كان املراد هبا الشيخ املأيوس منه القضاء العاجز عن الصوم واهللا املوفق مبنه وكرمه 
  ذكر 

  اختالف الفقهاء يف الشيخ الفاين

حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر الشيخ الكبري الذي ال يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم نصف صاع  قال أبو
من حنطة وال شيء عليه غري ذلك وقال الثوري يطعم ومل يذكر مقداره وقال املزين عن الشافعي يطعم مدا من 

و بكر قد ذكرنا يف تأويل اآلية ما حنطة كل يوم وقال ربيعة ومالك ال أرى عليه اإلطعام وإن فعل فحسن قال أب
روي عن ابن عباس يف قراءته وعلى الذين يطوقونه وإنه الشيخ الكبري فلوال أن اآلية حمتملة لذلك ملا تأوهلا ابن 

عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حكمها من إجياب الفدية يف الشيخ الكبري وقد روى عن علي أيضا 
من مات وعليه  -ذين يطيقونه على الشيخ الكبري وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه تأول قوله وعلى ال

صوم فاليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا وإذا ثبت ذلك يف امليت الذي عليه الصيام فالشيخ أوىل بذلك من 
 ال يربأ حىت ميوت وال امليت لعجز اجلميع عن الصوم فإن قيل هال كان الشيخ كاملريض الذي يفطر يف رمضان مث

يلزمه القضاء قيل له ألن املريض خماطب بقضائه يف أيام أخر فإمنا تعلق الفرض عليه يف أيام القضاء لقوله فعدة من 
أيام أخر فمىت مل يلحق العدة مل يلزمه شيء كمن مل يلحق رمضان وأما الشيخ فال يرجى له القضاء يف أيام أخر فإمنا 

يف إجياب الفدية يف احلال فاختلفا من أجل ذلك وقد ذكرنا قول السلف يف الشيخ الكبري  تعلق عليه حكم الفرض
وإجياب الفدية عليه يف احلال من غري خالف أحد من نظرائهم فصار ذلك إمجاعا ال يسمع خالفه وأما الوجه يف 

اف قال حدثنا حممد بن إجياب الفدية نصف صاع من بر فهو ما حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أخو خط
عبداهللا بن سعيد املستملي قال حدثنا إسحاق األزرق عن شريك عن أيب ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول 

من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع ملسكني وإذا  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يف الشيخ الكبري من وجوه أحدها إنه عموم يف الشيخ الكبري وغريه  ثبت ذلك يف املفطر يف رمضان إذا مات ثبت

ألن الشيخ الكبري قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفنا فجائز بعد موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام 
  رمضان فقد تناوله عموم اللفظ ومن جهة 

ملقدار وقد أريد هبا الشيخ الكبري فوجب أن يكون ذلك أخرى أنه قد ثبت أن املراد بالفدية املذكورة يف اآلية هذا ا
هو املقدار الواجب عليه ومن جهة أخرى أنه إذا ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك 
مقدار فدية الشيخ الكبري ألن أحدا من موجيب الفدية على الشيخ الكبري مل يفرق بينهما وقد روي عن ابن عباس 

   -سائب الذي كان شريك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيس ابن ال

  يف اجلاهلية وعائشة وأيب هريرة وسعيد ابن املسيب يف الشيخ الكبري أنه

على كعب بن عجرة إطعام ستة مساكني  -يطعم عن كل يوم نصف صاع بر وأوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الصوم بنصف صاع أوىل منه باملد ألن التخيري يف األصل  كل مسكني نصف صاع بر وهذا يدل على أن تقدير فدية

قد تعلق بني الصوم والفدية يف كل واحد منهما وقد روي عن ابن عمر ومجاعة من التابعني عن كل يوم مد واألول 
   -أوىل ملا رويناه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  عليه من النظر وملا عضده قول األكثرين عدادا من الصحابة والتابعني وما دل

وقوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه قد اختلف يف ضمري كنايته فقال قائلون هو عائد على الصوم وقال آخرون إىل 
الفدية واألول أصح ألن مظهره قد تقدم والفدية مل جير هلا ذكر والضمري إمنا يكون ملظهر متقدم ومن جهة أخرى أن 

يف قوله يطيقونه وقد دل ذلك على بطالن قول اجملربة القائلني بأن اهللا يكلف  الفدية مؤنثة والضمري يف اآلية للمذكر
عباده ماال يطيقون وأهنم غري قادرين على الفعل قبل وقوعه وال مطيقني له ألن اهللا قد نص على أنه مطيق له قبل أن 

إىل الفدية وداللة اللفظ قائمة  يفعله بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية فوصفه باإلطاقة مع تركه للصوم والعدول عنه
على ذلك أيضا إذا كان الضمري هو الفدية ألنه جعله مطيقا هلا وإن مل يفعلها وعدل إىل الصوم وقوله عز و جل 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان يدل على بطالن مذهب اجملربة يف 

ألنه قد أخرب يف هذه اآلية إن القرآن هدى جلميع املكلفني كما قال يف آية أخرى وأما قوهلم إن اهللا مل يهد الكفار 
مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى وقوله تعاىل فمن تطوع خريا فهو خري له جيوز أن يكون ابتداء كالم غري 

كون حثا على التطوع بالطاعات وجائز متعلق مبا قبله ألنه قائم بنفسه يف إجياب الفائدة يصح ابتداء اخلطاب به في
  أن يريد به التطوع بزيادة طعام الفدية ألن املقدار املفروض منه نصف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعني فهو خري له 

وقد روي هذا املعىن عن قيس بن السائب أنه كرب فلم يقدر على الصوم فقال يطعم عن كل إنسان لكل يوم مدين 
ري جائز أن يكون املراد أحد ما وقع عليه التخيري فيه من الصيام أو اإلطعام ألن كل واحد فأطعموا عين ثالثا وغ

منهما إذا فعله منفردا فهو فرض ال تطوع فيه فلم جيز أن يكون واحد منهما مراد اآلية وجائز أن يكون املراد اجلمع 
ىل وأن تصوموا خري لكم فإنه يدل على أن بني الصيام والطعام فيكون الفرد أحدمها واآلخر التطوع وأما قوله تعا

  أول اآلية فيمن يطيق الصوم من األصحاء املقيمني غري املرضى وال املسافرين وال 

  احلامل واملرضع

وذلك ألن املريض الذي يباح له اإلفطار هو الذي خياف ضرر الصوم وليس الصوم خبري ملن كان هذا حاله ألنه 
وم واحلامل واملرضع ال ختلوان من أن يضر هبما الصوم أو بولديهما وأيهما كان منهي عن تعريض نفسه للتلف بالص

فاإلفطار خري هلما والصوم حمظور عليهما وإن كان ال يضر هبما وال بولديهما فعليهما الصوم وغري جائز هلما الفطر 
 لكم عائدا إىل من تقدم ذكره فعلمنا أهنما غري داخلتني يف قوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه وقوله وأن تصوموا خري

يف أول اخلطاب وجائز أن يكون قوله وأن تصوموا خري لكم عائدا إىل املسافرين أيضا مع عودة على املقيمني 
املخريين بني الصوم واإلطعام فيكون الصوم خريا للجميع إذا كان أكثر املسافرين ميكنهم الصوم يف العادة من غري 

ملشقة وداللته واضحة على أن الصوم يف السفر أفضل من اإلفطار وفيه الداللة على أن ضرر وإن كان األغلب فيه ا
صوم يوم تطوعا أفضل من صدقة نصف صاع ألنه يف الفرض كذلك أال ترى أنه ملا خريه يف الفرض بني صوم يوم 

  وصدقة نصف صاع جعل الصوم أفضل منها فكذلك جيب أن يكون حكمهما يف التطوع واهللا املوفق 
  باب احلامل واملرضع 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر والثوري واحلسن بن حي وإذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما فإهنما 
تفطران وتقضيان وال كفارة عليهما وقال مالك يف املرضع إذا خافت على ولدها وال يقبل الصيب من غريها فإهنا 



كينا واحلامل إذا أفطرت ال إطعام عليها وهو قول الليث بن سعد وقال تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مدا مس
  مالك وإن خافتا على أنفسهما فهما مثل املريض وقال الشافعي إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما 

أن  القضاء والكفارة وإن مل تقدرا على الصوم فهما مثل املريض عليهما القضاء بال كفارة وروي عنه يف البويطي
احلامل ال إطعام عليها واختلف السلف يف ذلك على ثالثة أوجه فقال على كرم اهللا وجهه عليهما القضاء إذا 

أفطرتا وال فدية عليهما وهو قول إبراهيم واحلسن وعطاء وقال ابن عباس عليهما الفدية بال قضاء وقال ابن عمر 
ا جعفر بن حممد بن أمحد الواسطي قال حدثنا أبو الفضل وجماهد عليهما الفدية والقضاء واحلجة ألصحابنا ما حدثن

جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثين 
أبو قالبة هذا احلديث مث قال هل لك يف صاحب احلديث الذي حدثين قال فدلين عليه فلقيته فقال حدثين قريب يل 

يف إبل جلار يل أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاين  -يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إىل طعامه فقلت إين صائم فقال إذا أخربك عن ذلك إن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة والصوم وعن احلامل 

حني دعاين  -عام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملرضع قال فكان يتلهف بعد ذلك يقول اال أكون أكلت من ط
قال أبو بكر شطر الصالة خمصوص به املسافر إذ ال خالف أن احلمل والرضاع ال يبيحان قصر الصالة ووجه داللته 
على ما ذكرنا أخباره عليه السالم بأن وضع الصوم عن احلامل واملرضع هو كوضعه عن املسافر أال ترى أن وضع 

جعله من حكم املسافر هو بعينه جعله من حكم املرضع واحلامل ألنه عطفهما عليه من غري استئناف الصوم الذي 
ذكر شيء غريه فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن احلامل واملرضع هو يف حكم وضعه عن املسافر ال فرق 

غري فدية فوجب أن يكون بينهما ومعلوم أن وضع الصوم عن املسافرإمنا هو على جهة إجياب قضائه باإلفطار من 
ذلك حكم احلامل واملرضع وفيه داللة على أنه ال فرق بني احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ مل 

بينهما وأيضا ملا كانت احلامل واملرضع يرجى هلما القضاء وإمنا أبيح هلم اإلفطار  -يفصل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كاملريض واملسافر فإن احتج القائلون بإجياب  للخوف على النفس أو

القضاء والفدية بظاهر قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني مل يصح هلم وجه الداللة منه على ما ادعوه 
صحيح وأنه كان خمريا بني وذلك ملا روينا عن مجاعة من الصحابة الذين قدمنا ذكرهم إن ذلك كان فرض املقيم ال

  الصيام والفدية وبينا أن ما جرى جمرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأي وإمنا يكون 

توقيفا فاحلامل واملرضع مل جير هلما ذكر فيما حكوا فوجب أن يكون تأويلهما حمموال على ما ذكرنا وقد ثبت نسخ 
ة أخرى ال يصح االحتجاج هلم به وهو قوله تعاىل يف ذلك بقوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن جه

سياق اخلطاب وأن تصوموا خري لكم ومعلوم أن ذلك خطاب ملن تضمنه أول اآلية وليس ذلك حكم احلامل 
واملرضع ألهنما إذا خافتا الضرر مل يكن الصوم خريا هلما بل حمظور عليها فعله وإن مل ختشيا ضررا على أنفسهما أو 

 جائز هلما اإلفطار ويف ذلك دليل واضح على أهنما مل ترادا باآلية ويدل على بطالن قول من تأول اآلية ولديهما فغري
على احلامل واملرضع من القائلني بإجياب الفدية والقضاء أن اهللا تعاىل مسى هذا الطعام فدية والفدية ما قام مقام 

ء والفدية ألن القضاء إذا وجب فقد قام مقام املتروك الشيء وأجزأ عنه فغري جائز على هذا الوضع اجتماع القضا
فال يكون اإلطعام فدية وإن كان فدية صحيحة فال قضاء ألن الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه فإن قيل ما الذي 

ن مينع أن يكون القضاء واإلطعام قائمني مقام املتروك قيل له لو كان جمموعهما قائمني مقام املتروك من الصوم لكا
اإلطعام بعض الفدية ومل يكن مجيعها واهللا تعاىل قد مسى ذلك فدية وتأويلك يؤدي إىل خالف مقتضى اآلية وأيضا إذا 



كان األصل املبيح للحامل واملرضع اإلفطار واملوجب عليهما الفدية هو قوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
واجب كان أحد شيئني من فدية أو صيام ال على وجه اجلمع مسكني وقد ذكر السلف الذين قدمنا قوهلم أن ال

فكيف جيوز االستدالل به على اجياب اجلمع بينهما على احلامل واملرضع ومن جهة أخرى أنه معلوم أن يف قوله 
تعاىل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني حذف االفطار كأنه قال وعلى الذين يطيقونه إذا أفطروا فدية طعام 

ني فإذا كان اهللا تعاىل إمنا اقتصر باإلجياب على ذكر الفدية فغري جائز إجياب غريها معها ملا فيه من الزيادة يف مسك
النص وغري جائز الزيادة يف املنصوص إال بنص مثله وليستا كالشيخ الكبري الذي ال يرجى له الصوم ألنه مأيوس من 

ه إذ هو بنفسه قائم مقام املتروك من صومه واحلامل واملرضع صومه فال قضاء عليه وإالطعام الذي يلزمه فدية ل
يرجى هلما القضاء فهما كاملريض واملسافر وإمنا يسوغ االحتجاج بظاهر اآلية البن عباس القتصاره على إجياب 
ان الفدية دون القضاء ومع ذلك فإن احلامل واملرضع إذا كانتا إمنا ختافان على ولديهما دون أنفسهما فهما تطيق

  الصوم فيتناوهلما ظاهر قوله وعلى 

الذين يطيقونه فدية طعام مسكني وكذلك قال ابن عباس حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى 
بن إمساعيل قال حدثنا إبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس حدثه يف قوله وعلى الذين يطيقونه فدية 

أثبتت للحامل واملرضع وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن املثىن قال حدثنا  طعام مسكني قال
ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 

طعما مكان كل يوم مسكينا مسكني قال كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة ومها يطيقان الصيام أن يفطرا وي
واحلبلى واملرضع إذا خافتا على أوالدمها أفطرتا وأطعمتا فاحتج ابن عباس بظاهر اآلية وأوجب الفدية دون القضاء 
عند خوفهما على ولديهما إذ مها تطيقان الصوم فشملهما حكم اآلية قال أبو بكر ومن أىب ذلك من الفقهاء ذهب 

أن ذلك كان حكم سائر املطيقني للصوم يف إجياب التخيري بني الصوم والفدية وهو  إىل أن ابن عباس وغريه ذكروا
ال حمالة قد يتناول الرجل الصحيح املطيق للصوم فغري جائز أن يتناول احلامل واملرضع ألهنما غري خمريتني ألهنما إما 

غري جائز أن تتناول اآلية فريقني حبكم يقتضي أن ختافا فعليهما اإلفطار بال ختيري وال ختافا فعليهما الصيام بال ختيري و
ظاهرها إجياب الفدية ويكون املراد يف أحد الفريقني التخيري بني اإلطعام والصيام ويف الفريق اآلخر إما الصيام على 

ول وجه اإلجياب بال ختيري أو الفدية بال ختيري وقد تناوهلما لفظ اآلية على وجه واحد فثبت بذلك أن اآلية مل تتنا
احلامل واملرضع ويدل عليه أيضا يف نسق التالوة وأن تصوموا خري لكم وليس ذلك حبكم احلامل واملرضع إذا خافتا 
على ولديهما ألن الصيام ال يكون خريا هلما ويدل عليه أيضا ما قدمنا من حديث أنس بن مالك القشريي يف تسوية 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وبني احلامل واملرضع يف حكم الصوم وقوله تعاىل شهربني املريض واملسافر 

رمضان الذي أنزل فيه القرآن اآلية قال أبو بكر قد بينا فيما سلف قول من قال إن الفرض األول كان صوم ثالثة 
أيام من كل شهر بقوله كتب عليكم الصيام وقوله تعاىل أياما معدودات وأنه نسخ بقوله شهر رمضان الذي أنزل 

قرآن وقوله من قال إن شهر رمضان بيان للموجب بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من فيه ال
قبلكم وقوله أياما معدودات فيصري تقديره أياما معدودات هي شهر رمضان فإن كان صوم األيام املعدودات 

  منسوخا بقوله شهر رمضان إىل قوله 



شهر رمضان نسخ حكمني من اآلية األوىل أحدمها األيام املعدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه فقد انتظم قوله 
اليت هي غري شهر رمضان واآلخر التخيري بني الصيام واإلطعام يف قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني على 

بعد نزول  حنو ما قدمنا ذكره عن السلف وإن كان قوله شهر رمضان بيانا لقوله أياما معدودات فقد كان ال حمالة
فرض رمضان التخيري ثابتا بني الصوم والفدية يف أول أحوال إجيابه فكان هذا احلكم مستقرا ثابتا مث ورد عليه 

النسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه إذ غري جائز ورود النسخ قبل وقت الفعل والتمكن منه والصحيح هو 
خيري بني الصوم والفدية كان يف شهر رمضان وأنه نسخ بقوله القول الثاين الستفاضة الرواية عن السلف بأن الت

فمن شهد منكم الشهر فليصمه فإن قيل يف فحوى اآلية داللة على أن املراد بقوله أياما معدودات غري شهر رمضان 
كم على ألنه مل يرد إال مقرونا بذكر التخيري بينه وبني الفدية ولو كان قوله أياما معدودات فرضا جممال موقوف احل

البيان ملا كان لذكر التخيري قبل ثبوت الفرض معىن قيل له ال ميتنع ورود فرض جممال مضمنا حبكم مفهوم املعىن 
موقوف على البيان فمىت ورد البيان مبا أريد منه كان احلكم املضمن به ثابتا معه فيكون تقديره أياما معدودات 

طبون به خمريين بني الصوم والفدية كما قال تعاىل خذ من أمواهلم حكمها إذا بني وقتها ومقدارها أن يكون املخا
صدقة تطهرهم فاسم األموال عموم يصح اعتباره فيما علق به من احلكم والصدقة جمملة مفتقرة إىل البيان فإذا ورد 

لى الذين بيان الصدقة كان اعتبار عموم اسم األموال سائغا فيها ولذلك نظائر كثرية وحيتمل أن يكون قوله وع
يطيقونه متأخرا يف التنزيل وإن كان مقدما يف التالوة فيكون تقدير اآليات وترتيب معانيها أياما معدودات هي شهر 
رمضان ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فيكون هذا 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخ به التخيري بني الفدية والصوم  حكما ثابتا مستقرا مدة من الزمان مث نزل قوله
على حنو ما ذكرنا يف قوله عز و جل وإذ قال موسى لقومه إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة مؤخرا يف اللفظ وكان 

ليه بالواو وهي ذلك يعتوره معنيان أحدمها أنه وإن كان مؤخرا يف التالوة فهو مقدم يف التنزيل والثاين أنه معطوف ع
  ال توجب الترتيب فكأن الكل مذكور معا فكذلك قوله أياما معدودات إىل قوله شهر رمضان 

حيتمل ما احتملته قصة البقرة وأما قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ففيه عدة أحكام منها إجياب الصيام على 
 قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من شهد الشهر دون من مل يشهد فلو كان اقتصر قوله كتب عليكم إىل

القتضى ذلك لزوم الصوم سائر الناس املكلفني فلما عقب ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه بني أن لزوم 
صوم الشهر مقصور على بعضهم دون بعض وهو من شهد الشهر دون من مل يشهده وقوله تعاىل فمن شهد منكم 

ان شاهدا يعين مقيما غري مسافر كما يقال للشاهد والغائب املقيم واملسافر فكان الشهر يعتوره معان منها من ك
لزوم الصوم خمصوصا به املقيمون دون املسافرين مث لو اقتصر على هذا لكان املفهوم منه االقتصار بوجوب الصوم 

من كان مريضا أو على عليهم دون املسافرين إذ مل يذكروا فال شيء عليهم من صوم وال قضاء فلما قال تعاىل و
سفر فعدة من أيام أخر بني حكم املريض واملسافر يف إجياب القضاء عليهم إذا أفطروا هذا إذا كان التأويل يف قوله 
فمن شهد منكم الشهر اإلقامة يف احلضر وحيتمل قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه أن يكون مبعىن شاهد الشهر 

م الشهر فمن شهده بالتكليف ألن اجملنون ومن ليس بأهل التكليف يف حكم أي علمه وحيتمل قوله فمن شهد منك
من ليس مبوجود يف انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شهود الشهر عليهم وأراد به التكليف كما قال تعاىل صم 

ك قوله إن يف بكم عمي ملا كانوا يف عدم االنتفاع مبا مسعوا مبنزلة األصم الذي ال يسمع مساهم بكما عميا وكذل
ذلك لذكرى ملن كان له قلب يعين عقال ألن من مل يتنفع بعقله فكأنه ال قلب له إذ كان العقل بالقلب فكذلك جائز 

أن يكون جعل شهود الشهر عبارة عن كونه من أهل التكليف إذ كان من ليس من أهل التكليف مبنزلة من ليس 



تفادة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه غري ما قدمنا ذكره مبوجود يف باب سقوط حكمه عنه ومن األحكام املس
تعيني فرض رمضان فإن املراد بشهود الشهر كونه فيه من أهل التكليف وأن اجملنون ومن ليس من أهل التكليف 

  غري الزم له صوم الشهر واهللا أعلم بالصواب 
  باب 

  ذكر اختالف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه

يفة وأبو يوسف وحممد وزفر والثوري إذا كان جمنونا يف رمضان كله فال قضاء عليه وإن أفاق يف شيء قال أبو حن
  منه قضاه كله وقال مالك بن أنس فيمن بلغ وهو جمنون مطيق 

فمكث سنني مث أفاق فإنه يقضي صيام تلك السنني وال يقضي الصالة وقال عبيداهللا بن احلسن يف املعتوه يفيق وقد 
الة والصوم فليس عليه قضاء ذلك وقال يف اجملنون الذي جين مث يفيق أو الذي يصيبه املرة مث يفيق أرى ترك الص

على هذا أن يقضي وقال الشافعي يف البويطي ومن جن يف رمضان فال قضاء عليه وإن صح يف يوم من رمضان قبل 
نكم الشهر فليصمه مينع وجوب القضاء أن تغيب الشمس كذلك ال قضاء عليه قال أبو بكر قوله تعاىل فمن شهد م

على اجملنون الذي مل يفق يف شيء من الشهر إذ مل يكن شاهد الشهر وشهوده الشهر كونه مكلفا فيه وليس اجملنون 
رفع القلم عن ثالث عن النائم حىت يستيقظ وعن الصغري حىت حيتلم وعن اجملنون  -من أهل التكليف لقوله ص 
تمل قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهوده باإلقامة وترك السفر دون ما ذكرته من حىت يفيق فإن قيل إذا اح

شهوده بالتكليف فما الذي أوجب محله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من حال اإلقامة قيل له ملا كان اللفظ حمتمال 
جب محله عليهما وهو كذلك للمعنيني ومها غري متنافيني بل جائز إرادهتما معا وكوهنما شرطا يف لزوم الصوم و

عندنا ألنه ال يكون مكلفا للصوم غري مرخص له يف تركه إال أن يكون مقيما من أهل التكليف وال خالف أن كونه 
من أهل التكليف شرط يف صحة اخلطاب به وإذا ثبت ذلك ومل يكن اجملنون من أهل التكليف يف الشهر مل يتوجه 

رفع القلم عن ثالثة عن  -اء ويدل عليه ظاهر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه اخلطاب بالصوم ومل يلزمه القض
النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق وعن الصيب حىت حيتلم ورفع القلم هو إسقاط التكليف عنه ويدل عليه 

لشهر كله يف سقوط فرض أيضا أن اجلنون معىن يستحق به الوالية عليه إذا دام به فكان مبنزلة الصغري إذا دام به ا
الصوم ويفارق اإلغماء هذا املعىن بعينه ألنه ال يستحق عليه الوالية باإلغماء وإن طال وفارق املغمى عليه اجملنون 
والصغري وأشبه اإلغماء النوم يف باب نفي والية غريه عليه من أجله فإن قيل ال يصح خطاب املغمى عليه كما ال 

زائل عنهما مجيعا فوجب أن ال يلزمه القضاء باإلغماء قيل له اإلغماء وإن منع  يصح خطاب اجملنون والتكليف
اخلطاب بالصوم يف حال وجوده فإن له أصال آخر يف إجياب القضاء وهو قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 

لقضاء عليه وإن مل من أيام أخر وإطالق اسم املريض على املغمى عليه جائز سائغ فوجب اعتبار عمومه يف إجياب ا
  يكن خماطبا به حال اإلغماء وأما اجملنون فال يتناوله اسم املريض 

على اإلطالق فلم يدخل فيمن أوجب اهللا عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه يف شيء من الشهر فإمنا ألزموه 
يف يف جزء منه إذ ال خيلو القضاء بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد شهد الشهر إذ كان من أهل التكل

قوله فمن شهد منكم الشهر أن يكون املراد به شهود مجيع الشهر أو شهود جزء منه وغري جائز أن يكون شرط 
لزوم الصوم شهود الشهر مجيعه من وجهني أحدمها تناقض اللفظ به وذلك ألنه ال يكون شاهدا جلميع الشهر إال 



طا للزوم صومه كله ألن املاضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه شر
فعلمنا أنه مل يرد شهود الشهر مجيعه والوجه اآلخر أنه ال خالف أن من طرئ عليه شهر رمضان وهو من أهل 

التكليف أن عليه الصوم يف أول يوم منه لشهوده جزأ من الشهر فثبت بذلك أن شرط تكليف صوم الشهر كونه 
التكليف يف شيء منه فإن قيل فواجب إذا كان ذلك على ما وصفت من أن املراد إدراك جزء من الشهر  من أهل

أن ال يلزمه إال صوم اجلزء الذي أدركه دون غريه إذ قد ثبت أن املراد شهود بعض الشهر شرطا للزوم الصوم 
ظننت من قبل أنه لوال قيام  فيكون تقديره فمن شهد بعض الشهر فليصم ذلك البعض قيل له ليس ذلك على ما

الداللة على أن شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر لكان الذي يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق الشهر كله يف 
شرط اللزوم فلما قامت الداللة على أن املراد البعض دون اجلميع يف شرط اللزوم محلناه عليه وبقي حكم اللفظ يف 

جلميعه فكان تقديره فمن شهد منكم شيئا من الشهر فليصم مجيعه فإن قيل فإذا إجياب اجلميع إذ كان الشهر امسا 
أفاق وقد بقيت أيام من الشهر يلزمك أن ال توجب عليه قضاء ما مضى الستحالة تكليفه صوم املاضي من األيام 

ال صومها بعينها  وينبغي أن يكون الوجوب منصرفا إىل ما بقي من الشهر قيل له إمنا يلزمه قضاء األيام املاضية
وجائز لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فيما أمر به من القضاء أال ترى أن الناسي واملغمى عليه والنائم كل 

واحد من هؤالء يستحيل خطابه بفعل الصوم يف هذه األحوال ومل تكن استحالة تكليفهم فيها مانعة من لزوم 
فإن اخلطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيني أحدمها فعله يف وقت القضاء وكذلك ناسي الصالة والنائم عنها 

  التكليف واآلخر قضاؤه يف وقت غريه وإن مل يتوجه إليه اخلطاب بفعله يف حال اإلغماء والنسيان واهللا أعلم 

  باب 

  الغالم يبلغ والكافر يسلم ببعض رمضان

املراد شهود بعضه واختلف الفقهاء يف الصيب يبلغ يف  قال اهللا تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقد بينا أن
بعض رمضان أو الكافر يسلم فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ومالك بن أنس يف املوطأ وعبيداهللا بن 

احلسن والليث والشافعي يصومان ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى وال قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أو 
ل ابن وهب عن مالك أحب إيل أن يقضيه وقال األوزاعي يف الغالم إذا احتلم يف النصف من رمضان اإلسالم وقا

أنه يقضي منه فإنه كان يطيق الصوم وقال يف الكافر إذا أسلم ال قضاء عليه فيما مضى وقال أصحابنا يستحب هلما 
الم قال أبو بكر رمحه اهللا قال اهللا تعاىل اإلمساك عما ميسك عنه الصائم يف اليوم الذي كان فيه اإلحتالم أو اإلس

فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقد بينا معناه وأن كونه من أهل التكليف شرط يف لزومه والصيب مل يكن من أهل 
التكليف قبل البلوغ فغري جائز إلزامه حكمه وأيضا الصغر ينايف صحة الصوم ألن الصغري ال يصح صومه وإمنا يؤمر 

تعليم وليعتاده وميرن عليه أال ترى أنه مىت بلغ مل يلزمه قضاء الصالة املتروكة وال قضاء الصيام به على وجه ال
املتروك يف حال الصغر فدل ذلك على أنه غري جائز إلزامه القضاء فيما تركه يف حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء 

طيقه فلما اتفق املسلمون على سقوط القضاء ما مضى من الشهر جلاز إلزامه قضاء الصوم للعام املاضي إذا كان ي
للسنة املاضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكمه يف الشهر الذي أدرك يف بعضه وأما الكافر فهو يف 

حكم الصيب من هذا الوجه الستحالة تكليفه للصوم إال على شرط تقدمي اإلميان ومنافاة الكفر لصحة الصوم فأشبه 
نون الذي يفيق يف بعض الشهر يف إلزامه القضاء ملا مضى من الشهر ألن اجلنون ال ينايف صحة الصيب وليسا كاجمل



الصوم بداللة أن من جن يف صيامه مل يبطل صومه ويف هذا دليل على أن اجلنون ال ينايف صحة صومه وإن الكفر 
ب على تركه والصغري ال يستحقه ينافيها فأشبه الصغري من هذا الوجه وإن اختلفا يف باب استحقاق الكافر العقا

ويدل على سقوط القضاء ملا مضى عمن أسلم يف بعض رمضان قوله تعاىل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد 
اإلسالم جيب ما قبله واإلسالم يهدم ما قبله وإمنا قال أصحابنا ميسك املسلم يف بعض رمضان  -سلف وقوله ص 

  ل والشرب من قبل أنه قد طرئ عليهما ومها مفطران والصيب بقية يومهما عن األك

حال لو كانت موجودة يف أول النهار كانا مأمورين بالصيام فواجب أن يكونا مأمورين باإلمساك يف مثله إذا كانا 
أنه بعث إىل أهل العوايل يوم عاشوراء فقال من أهل  -مفطرين واألصل فيها ماروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مسك بقية يومه ومن مل يأكل فليصم وروي أنه أمر اآلكلني بالقضاء وأمرهم باإلمساك مع كوهنم مفطرين ألهنم فلي
لو مل يكونوا قد أكلوا ألمروا بالصيام فاعتربنا بذلك كل حال تطرأ عليه يف بعض النهار وهو مفطر مبا لو كانت 

الصوم أمر باإلمساك وإن كان مما ال يلزمه مل يؤمر به  موجودة يف أوله كيف كان يكون حكمه فإن كان مما يلزمه هبا
ومن أجل ذلك قالوا يف احلائض إذا طهرت يف بعض النهار واملسافر إذا قدم وقد أفطر يف سفره أهنما مأموران 

باإلمساك إذ لو كانت حال الطهر واإلقامة موجودة يف أول النهار كانا مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت يف بعض 
نهار مل تؤمر باإلمساك إذ احليض لو كان موجودا يف أول النهار مل تؤمر بالصيام فإن قيل فهال أحبت ملن كان مقيما ال

يف أول النهار مث سافر أن يفطر ألن حال السفر لو كانت موجودة يف أول النهار مث سافر كان مبيحا لإلفطار قيل له 
ا جعلناه علة إلمساك املفطر فأما إباحة اإلفطار وحظره فله شرط آخر مل جنعل ما قدمنا علة لإلفطار وال للصوم وإمن

غري ما ذكرنا وقد حوى قوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه أحكاما أخر غري ما ذكرنا منها داللته على أن 
الليل أو يف من استبان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن يبتدئ صومه ألن االية مل تفرق بني من علمه من 

بعض النهار وهي عامة يف احلالني مجيعا فاقتضى ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من الليل وكذلك املغمى عليه 
واجملنون إذا أفاقا يف بعض النهار ومل يتقدم هلما نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدئا الصيام يف ذلك الوقت 

ود الشهر شرطا للزوم الصوم ويف اآلية حكم آخر تدل أيضا على من نوى ألهنما قد شهدا الشهر وقد جعل اهللا شه
بصيامه يف شهر رمضان تطوعا أو عن فرض آخر أنه جمزئ عن رمضان ألن األمر بفعل الصوم فيه ورد مطلقا غري 

مقيد بوصف وال خمصوص بشرط نية الفرض فعلى أي وجه صام فقد قضى عهدة اآلية وليس عليه غريه وفيها 
آخر تدل أيضا على لزوم صوم أول يوم من رمضان ملن رأى اهلالل وحده دون غريه وأنه غري جائز له حكم 

اإلفطار مع كون اليوم حمكوما عند سائر الناس أنه من شعبان وقد روى روح بن عبادة عن هشام وأشعث عن 
  احلسن فيمن رأى اهلالل 

ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح يف رجل رأى هالل شهر  وحده أنه ال يصوم إال مع اإلمام وروى ابن املبارك عن
رمضان قبل الناس بليلة ال يصوم قبل الناس وال يفطر قبلهم أخشى أن يكون شبه له فأما احلسن فإنه أطلق اجلواب 

يف أنه ال يصوم وهذا يدل على أنه وإن تيقن الرؤية من غري شك وال شبهة أنه ال يصوم وأما عطاء فإنه يشبه أن 
كون أباح له اإلفطار إذا جوز على نفسه الشبهة يف الرؤية وأنه مل يكن رأى حقيقة وإمنا ختيل له ما ظنه هالال ي

وظاهر اآلية يوجب الصوم على من رآه إذ مل يفرق بني من رآه وحده ومن رآه مع الناس وفيها حكم آخر ومن 
مه وحيتج بقوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه الناس من يقول أنه إذا مل يكن عاملا بدخول الشهر مل جيزه صو

قال فإمنا ألزم الفرض على من علم به ألن قوله من شهد مبعىن شاهد وعلم فمن مل يعلم فهو غري مؤد لفرضه وذلك 



كنحو من يصوم رمضان على شك مث يصري إىل اليقني وال اشتباه كاألسري يف دار احلرب إذا صام شهرا فإذا هو 
فقالوا ال جيزي من كان هذا وصفه وحيكى هذا القول عن مجاعة من السلف وعن مالك والشافعي فيه  شهر رمضان

قوالن أحدمها أنه جيزي واآلخر أنه ال جيزي وقال األوزاعي يف األسري إذا اصاب عني رمضان أجزأه وكذلك إذا 
ال نعلم خالفا بني الفقهاء أنه إذا أصاب شهرا بعده وأصحابنا جييزون صومه بعد أن يصادف عني الشهر أو بعده و

حترى شهر أو غلب على ظنه أنه رمضان مث صار إىل اليقني وال اشتباه أنه رمضان أنه جيزيه وكذلك إذا حترى وقت 
صالة يف يوم غيم وصلى على غالب الظن مث تيقن أنه الوقت جيزيه وقوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه إن 

مانع من جوازه وإن مل يعلم به من قبل أن ذلك إمنا هو شرط يف لزومه ومنع تأخريه وأما نفي احتمل العلم به فغري 
اجلواز فال داللة فيه عليه ولو كان األمر على ما قال من منع جوازه لوجب أن ال جيب على من اشتبهت عليه 

لم به فلما اتفق املسلمون على الشهور وهو يف دار احلرب ومل يعلم برمضان القضاء ألنه مل يشاهد الشهر ومل يع
لزوم القضاء على من مل يعلم بشهر رمضان دل ذلك على أنه ليس شرط جواز صومه العلم به كما مل يكن شرط 
وجوب قضائه العلم به وملا كان من وصفنا حاله من فقد علمه بالشهر شاهدا له يف باب لزومه قضاءه إذا مل يصم 

ز صومه مىت صادف عينه وأيضا إذا احتمل قوله تعاىل فمن شهد منكم وجب أن يكون شاهدا له يف باب جوا
  الشهر أن يعين به كونه من أهل التكليف يف الشهر على ما تقدم 

بيانه فواجب أن جيزيه على أي حال شهد الشهر وهذا شاهد للشهر من حيث كان من أهل التكليف فاقتضى ظاهر 
صوموا لرؤيته وأفطروا  -ج أيضا من أىب جوازه عند فقد العلم بقوله ص اآلية جوازه وإن مل يكن عاملا بدخوله واحت

لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني قالوا فإذا كان مأمورا بفعل الصوم لرؤيته متقدمة فإنه مىت مل يره 
جمزئ عن رمضان  أن حيكم به أنه من شعبان فغري جائز له صومه مع احلكم به من شعبان إذ كان صوم شعبان غري

وهذا أيضا غري مانع جوازه كما ال مينع وجوب القضاء إذا علم بعد ذلك أنه من رمضان وإمنا كان حمكوما بأنه من 
شعبان على شرط فقد العلم فإذا علم بعد ذلك أنه من رمضان فمىت علم أنه من رمضان فهو حمكوم له به من 

شعبان فكان حكمنا بذلك منتظرا مراعى وكذلك يكون صوم  الشهر وينتقض ما كنا حكمنا به بديا من أنه من
يومه ذلك مراعى فإن استبان أنه من رمضان أجزأه وإن مل يستنب له فهو تطوع فإن قيل وجوب قضائه إذا أفطر فيه 
ع غري دال على جوازه إذا صامه ألن احلائض يلزمها القضاء ومل يدل وجوب القضاء على اجلواز قيل له إذا كان املان

من جواز صومه فقد العلم به فواجب أن يكون هذا املعىن بعينه مانعا من لزوم قضائه إذا أفطر فيه كاجملنون والصيب 
ألنك زعمت أن املانع من جوازه كونه غري شاهد للشهر وغريه عامل به ومن مل يشهد الشهر فال قضاء عليه إن كان 

ال خيتلف على هذا احلد حكم اجلواز إذا صام وحكم حكم الوجوب مقصورا على من شهده دون من مل يشهد و
القضاء إذا أفطر وأما احلائض فال يتعلق عليها حكم تكليف الصوم من جهة شهودها للشهر وعلمها به ألهنا مع 
علمها به ال جيزيها صومه ومل يتعلق مع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ ليس هلا فعل يف اإلفطار فلذلك مل جيب 

ء عنها من حيث مل جيزها صومها وفيها وجه آخر من احلكم وهو أن من الناس من يقول إذا طرئ عليه سقوط القضا
شهر رمضان وهو مقيم مث سافر فغري جائز له اإلفطار ويروى ذلك عن علي كرم اهللا وجهه وعن عبيدة وأيب جملز 

ا سافر وهو قول فقهاء األمصار وقال ابن عباس واحلسن وسعيد بن املسيب وإبراهيم والشعيب إن شاء أفطر إذ
واحتج الفريق األول بقوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد شهد الشهر فعليه إكمال صومه مبقتضى 
ظاهر اللفظ وهذا معناه عند اآلخرين إلزام فرض الصوم يف حال كونه مقيما ألنه قد بني حكم املسافر عقيب ذلك 

  بقوله ومن كان 



سفر فعدة من أيام أخر ومل يفرق بني من كان مقيما يف أول الشهر مث سافر وبني من كان مسافرا يف  مريضا أو على
ابتدائه فدل ذلك على أن قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه مقصور احلكم على حال اإلقامة دون حال السفر 

أول الشهر مث أقام أن يفطر لقوله تعاىل  بعدها وأيضا لو كان املعىن فيه ما ذكروا لوجب أن جيوز ملن كان مسافرا يف
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقد كان هذا مسافرا وكذلك من كان مريضا يف أوله مث برئ 

وجب أن جيوز له اإلفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له اسم املسافر واملريض فلما مل يكن قوله ومن كان مريضا أو 
أخر مانعا من لزوم صومه إذا اقام أو برئ يف بعض الشهر وكان هذا احلكم مقصورا على  على سفر فعدة من أيام

حال بقاء السفر واملرض كذلك قوله فمن شهد منكم الشهر مقصور على حال بقاء اإلقامة وقد نقل أهل السري 
السفر وإفطاره بعد السفر يف رمضان يف عام الفتح وصومه يف ذلك  -وغريهم إنشاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صومه وأمره الناس باإلفطار مع آثار مستفيضة وهي مشهورة غري حمتاجة إىل ذكر األسانيد وهذا يدل على أن مراد 
اهللا يف قوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه مقصور على حال بقاء اإلقامة يف إلزام الصوم وترك اإلفطار قوله 

هللا قد تكلمنا يف معىن قوله جل وعال فمن شهد منكم الشهر وما تضمنه من تعاىل فليصمه قال أبو بكر رمحه ا
األحكام وحواه من املعاين مبا حضر ونتكلم اآلن مبشيئة اهللا وعونه يف معىن قوله فليصمه وما حواه من األحكام 

اإلمساك وال  وانتظمه من املعاين فنقول أن الصوم على ضربني صوم لغوي وصوم شرعي فأما الصوم اللغوي فأصله
خيتص باإلمساك عن األكل والشرب دون غريمها بل كل إمساك فهو مسمى يف اللغة صوما قال اهللا تعاىل إين نذرت 

وخيل صيام ... للرمحن صوما واملراد اإلمساك عن الكالم يدل عليه قوله عقيبه فلن أكلم اليوم إنسيا وقال الشاعر 
  ... يلكن اللجم 
  ... حتت العجاج وخيل تعلك اللجما ... يام وخيل غري صائمة خيل ص... وقال النابغة 

  وتقول العرب صام النهار وصامت الشمس عند قيام الظهرية ألهنا كاملمسكة عن احلركة وقال امرؤ القيس 

  ... ذمول إذا صام النهار وهجرا ... فدعها وسل اهلم عنك جبسرة 
ربا من اإلمساك على شرائط معلومة مل يكن االسم يتناوله يف فهذا معىن اللفظ يف اللغة وهو يف الشرع يتناول ض

اللغة ومعلوم أنه غري جائز أن يكون الصوم الشرعي هو اإلمساك عن كل شيء الستحالة كون ذلك من اإلنسان 
ألن ذلك يوجب خلو اإلنسان من املتضادات حىت ال يكون ساكنا وال متحركا وال آكال وال تاركا وال قائما وال 

ا وال مضطجعا وهذا حمال ال جيوز ورود العبادة به فعلمنا أن الصوم الشرعي ينبغي أن يكون خمصوصا بضرب قاعد
من اإلمساك دون مجيع ضروبه فالضرب الذي حصل عليه اتفاق املسلمني هو اإلمساك عن األكل والشرب 

إلستقاء عمدا إذا مأل الفم ومن واجلماع وشرط فيه عامة فقهاء األمصار مع ذلك اإلمساك عن احلقنة والسعوط وا
الناس من ال يوجب يف احلقنة والسعوط قضاء وهو قول شاذ واجلمهور على خالفه وكذلك اإلستقاء وروي عن 

ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج وهو قول طاوس وعكرمة وفقهاء األمصار على خالفه ألهنم 
لفوا فيما وصل إىل اجلوف من جراحة جائمة وآمة فقال أبو حنيفة يوجبون على من استقاء عمدا القضاء واخت

والشافعي عليه القضاء وقال أبو يوسف وحممد ال قضاء عليه وهو قول احلسن بن صاحل وقد اختلف يف ترك 
احلجامة هل هو من الصوم فقال عامة الفقهاء احلجامة ال تفطره وقال األوزاعي تفطره واختلف أيضا يف بلع احلصاة 

فقال أصحابنا ومالك والشافعي تفطره وقال احلسن بن صاحل ال تفطره واختلفوا يف الصائم يكون بني أسنانه شيء 
فيأكله متعمدا فقال أصحابنا ومالك والشافعي ال قضاء عليه وروى احلسن بن زياد عن زفر أنه قال إذا كان بني 

فابتلعه وهو ذاكر فعليه القضاء والكفارة قال وقال أسنانه شيء من حلم أو سويق وخبز فجاء على لسانه منه شيء 



أبو يوسف عليه القضاء وال كفارة عليه وقال الثوري استحب له أن يقضي وقال احلسن بن صاحل إذا دخل الذباب 
جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك ال قضاء عليه وال خالف بني املسلمني أن احليض مينع صحة الصوم 

جلنب فقال عامة فقهاء األمصار ال قضاء عليه وصومه تام مع اجلنابة وقال احلسن بن حي مستحب له واختلفوا يف ا
أن يقضي ذلك اليوم وكان يقول يصوم تطوعا وإن أصبح جنبا وقال يف احلائض إذا طهرت من الليل ومل تغتسل 

  حىت أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم فهذه أمور منها متفق 

عنه صوم ومنها خمتلف فيه على ما بينا فاملتفق عليه هو اإلمساك عن اجلماع واألكل والشرب  عليه يف أن اإلمساك
يف املأكول واملشروب واألصل فيه قوله تعاىل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم إىل قوله فاآلن باشروهن 

خليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من ا
إىل الليل فأباح اجلماع واألكل والشرب يف ليايل الصوم من أوهلا إىل طلوع الفجر مث أمر بإمتام الصيام إىل الليل ويف 
فحوى هذا الكالم ومضمونه حظر ما أباحه بالليل مما قدم ذكره من اجلماع واألكل والشرب فثبت حبكم اآلية أن 

عن هذه األشياء الثالثة هو من الصوم الشرعي وال داللة فيه على أن اإلمساك عن غريها ليس من الصوم اإلمساك 
بل هو موقوف على داللته وقد ثبت السنة واتفاق علماء األمة أن اإلمساك عن غري هذه األشياء من الصوم 

لشرعي وإن مل يكن هو إمساكا وال صوما الشرعي على ما سنبينه إن شاء اهللا تعاىل ومما هو من شرائط لزوم الصوم ا
اإلسالم والبلوغ إذ ال خالف أن الصغري غري خماطب بالصوم يف أحكام الدنيا فإن الكافر وإن كان خماطبا به معاقبا 
على تركه فهو يف حكم من مل خياطب به يف أحكام الدنيا فإنه ال جيب عليه قضاء املتروك منه يف حال الكفر وطهر 

حليض من شرائط تكليف صوم الشهر وكذلك العقل واإلقامة والصحة وإن وجب القضاء يف الثاين املرأة عن ا
والعقل خمتلف فيه على ما بينا من أقاويل أهل العلم يف اجملنون يف رمضان والنية من شرائط صحة سائر ضروب 

م التطوع وصوم يف الذمة الصوم وهو على ثالثة أحناء صوم مستحق العني وهو صوم رمضان ونذر يوم بعينه وصو
فالصوم املستحق العني وصوم التطوع جيوز فيهما ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال وما كان يف الذمة فغري 

جائز إال بتقدمة النية من الليل وقال زفر جيوز صوم رمضان بغري نية وقال مالك يكفي للشهر كله نية واحدة وإمنا 
ها يوجب اإلفطار وإن مل يكن مأكوال يف العادة وأنه ليس بغذاء وال دواء من قبل أن قوله مث قلنا إن بلع احلصاة وحنو

أمتوا الصيام إىل الليل قد انطوى حتته األكل فهو عموم يف مجيع ما أكل وال خالف أنه ال جيوز له بلع احلصاة مع 
عن اآلية فيوجب ذلك أن يكون مرادا هبا  اختالفهم يف إجياب اإلفطار واتفاقهم على أن النهي عن بلع احلصاة صدر

فاقتضى إطالق األمر بالصيام عن األكل والشرب دخول احلصاة فيه كسائر املأكوالت فمن حيث دلت اآلية على 
  وجوب القضاء 

 -يف سائر املأكوالت فهي دالة أضا على وجوبه يف أكل احلصاة ويدل عليه أيضا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أو شرب ناسيا فال قضاء عليه وهذا يدل على أن حكم سائر ما يأكله ال خيتلف يف وجوب القضاء إذا من أكل 

أكله عمدا وأما السعوط والدواء الواصل باجلائفة أو اآلمة فاألصل فيه حديث لقيط بن صربة عن النيب صلى اهللا 
 اإلستنشاق وهناه عنها ألجل الصوم فدل بالغ يف اإلستنشاق إال أن تكون صائما فأمره باملبالغة يف -عليه وسلم 

ذلك على أن ما وصل باإلستنشاق إىل احللق أو إىل الدماغ أنه يفطر لوال ذلك ملا كان لنهيه عنها ألجل الصوم 
معىن مع أمره هبا يف غري الصوم وصار ذلك أصال عند أيب حنيفة يف إجياب القضاء يف كل ما وصل إىل اجلوف 

ع اإلمتناع منه سواء كان وصوله من جمرى الطعام والشراب أو من خمارق البدن اليت هي واستقر فيه مما يستطا



خلقة يف بنية اإلنسان أو من غريها ألن املعىن يف اجلميع وصوله إىل اجلوف واستقراره فيه مع إمكان اإلمتناع منه يف 
ك ال يستطاع االمتناع منه يف العادة العادة وال يلزم على ذلك الذباب والدخان والغبار يدخل حلقه ألن مجيع ذل

وال ميكن التحفظ منه بإطباق الفم فإن قيل فإن أبا حنيفة ال يوجب باإلفطار يف اإلحليل القضاء قيل له إمنا مل يوجبه 
ألنه كان عنده أنه ال يصل إىل املثانة وقد روي ذلك عنه منصوصا وهذا يدل على أن عنده إن وصل إىل املثانة أفطر 

بو يوسف وحممد فإهنما اعتربا وصوله إىل اجلوف من خمارق البدن اليت هي خلقة يف بنية اإلنسان وأما وجه وأما أ
إجياب القضاء على من استقاء عمدا دون من ذرعه القيء فإن القياس أن ال يفطره االستقاء عمدا ألن الفطر يف 

أنه ال يفطره اإلستقاء عمدا ألن اإلفطار مما األصل هو من األكل وما جرى جمراه من اجلماع كما قال ابن عباس 
يدخل وليس مما خيرج والوضوء مما خيرج وليس مما يدخل وكسائر األشياء اخلارجة من البدن ال يوجب اإلفطار 

باالتفاق فكان خروج القيء مبثابتها وإن كان من فعله إال أهنم تركوا القياس لألثر الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا 
   -م عليه وسل

  يف ذلك وال حظ للنظر مع األثر واألثر الثابت هو حديث عيسى بن يونس عن

من ذرعه القيء مل يفطر  -هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لك غري حمفوظ وال قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء فإن قيل خرب هشام بن حسان عن ابن سريين يف ذ

وإمنا الصيحح من هذا الطريق يف األكل ناسيا قيل له قد روى عيسى بن يونس خلربين معا عن هشام بن حسان 
  وعيسى بن يونس هو 

الثقة املأمون املتفق على ثبته وصدقه قد حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال روى أيضا حفص بن غياث 
ن يعيش بن الوليد أن معدان بن أيب طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه أن النيب عن هشام مثله وروى األوزاعي ع

قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان فذكرت له ذلك فقال صدق وأنا صببت له وضوءه وروى  -صلى اهللا عليه وسلم 
يش وهب بن جرير قال حدثنا أيب قال مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق عن حب

فشرب ماء فقلت يا رسول اهللا أمل تك صائما  -عن فضالة بن عبيد قال كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فقال بلى ولكين قئت وإمنا تركوا القياس يف االستقاء هلذه اآلثار فإن قيل قد روي أن القيء ال يفطر حدثنا حممد بن 

قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن  بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن كثري
قال ال يفطر من قاء وال من احتلم وال من احتجم قيل له وروى  -رجل من الصحابة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 -هذا احلديث حممد بن أبان عن زيد بن أسلم عن أيب عبيداهللا الصناحبي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من أصبح صائما فذرعه القيء فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر فبني يف هذا احلديث القيء 
الذي ال يوجب اإلفطار ولو مل يذكره على هذا البيان لكان الواجب محله على معناه وأن ال يسقط أحد احلديثني 

ربان متضادان وأمكن استعماهلما على غري وجه خ -باآلخر وذلك ألنه مىت روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
التضاد استعملنامها مجيعا ومل يبلغ أحدمها وإمنا قالوا أنه إذا استقاء أقل من ملء فيه مل يفطره من قبل انه ال يتناوله 

رته اسم القيء أال ترى أن من ظهر على لسانه شيء باجلشاء ال يقال أنه قد تقيأ وإمنا يتناوله هذا االسم عند كث
وخروجه وقد كان أبو احلسن الكرخي رمحه اهللا تعاىل يقول يف تقدير ملء الفم هو الذي ال ميكنه إمساكه يف الفم 
لكثرته فيسمى حينئذ قيئا وأما احلجامة فإمنا قالوا إهنا ال تفرط الصائم ألن األصل أن اخلارج من البدن ال يوجب 



لو جرح إنسان أو افتصد مل يفطره فكانت احلجامة قياس ذلك وألنه اإلفطار كالبول والغائط والعرق واللنب ولذلك 
ملا ثبت أن اإلمساك عن كل شيء ليس من الصوم الشرعي مل جيز لنا أن نلحق به إال ما ورد به التوقيف أو اتفقت 

نا فمن ذلك ما حدث -األمة عليه وقد ورد بإباحة احلجامة للصائم آثار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا أبو اجلماهر قال حدثنا عبداهللا بن زيد بن أسلم عن 

  أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول 

ال قال ثالث ال يفطرن الصائم القيء واالحتالم واحلجامة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود ق -اهللا ص 
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أيب زيادة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

احتجم صائما حمرم وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حسني بن إسحاق قال حدثنا حممد بن عبدالرمحن بن  -وسلم 
ثىن بن عبداهللا عن أنس بن مالك قال مر رسول سهم قال حدثنا عيسى بن يونس عن أيوب بن حممد اليماين عن امل

   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  صبيحة مثاين عشرة من رمضان برجل وهو حيتجم فقال ص

أفطر احلاجم واحملجوم مث أتاه رجل بعد ذلك فسأله عن احلجامة يف شهر رمضان فقال إذا تبيغ أحدكم بالدم  -
بن احلسن بن حبيب أبو حصن الكويف قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن فليحتجم وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حممد 

ميمون قال حدثنا أبو مالك عن احلجاج عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ال وهوصائم فغشي عليه فلذلك كرهه وحدثنا حممد بن أيب بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب ق -وسلم 

حدثنا سليمان يعين ابن املغرية عن ثابت قال قال أنس ما كنا ندع احلجامة للصائم إال كراهية اجلهد فإن قال قائل 
قال أفطر احلاجم واحملجوم وروى أبو قالبة عن أيب  -قد روى مكحول عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أتى على رجل بالبقيع وهو حيتجم وهو آخذ  -وسلم  األشعث عن شداد بن أوس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

بيدي لثماين عشرة خلت من رمضان فقال أفطر احلاجم واحملجوم قيل له قد اختلف يف صحة هذا اخلرب وهو غري 
صحيح على مذهب أهل النقل ألن بعضهم رواه عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان وبعضهم رواه عن أيب قالبة 

ومثل هذا االضطراب يف السند يوهنه فأما حديث مكحول فإن أصله عن شيخ من احلي جمهول  عن شداد بن أوس
عن ثوبان وعلى أنه ليس يف قوله أفطر احلاجم واحملجوم إذا أشار به إىل عني داللة على وقوع اإلفطار باحلجامة ألن 

ا أشرت به إىل عني فال داللة فيه على ذكر احلجامة يف مثله تعريف هلما كقولك أفطر القائم والقاعد وأفطر زيد إذ
أن القيام يفطر وعلى أن كونه زيدا يفطره كذلك قوله أفطر احلاجم واحملجوم ملا أشار به إىل رجلني بأعينهما فال 
داللة فيه على وقوع الفطر باحلجامة وجائز أن يكون شاهدمها على حال توجب اإلفطار من أكل أو غريه فأخرب 

كر علته وجائز أن يكون شاهدمها على غيبة منهما للناس فقال إهنما أفطرا كما روى يزيد بن باإلفطار من غري ذ
  قال الغيبة تفطر  -أبان عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الصائم وليس املعىن فيه عند الفقهاء اخلروج منه وإمنا املراد منه إبطال ثوابه فاحتمل أن يكون ذكر إفطار احلاجم 
حملجوم هلذا املعىن وعلى أن األخبار اليت روينا فيها ذكر تاريخ الرخصة بعد النهي وجائز أيضا أن يكون النهي عن وا

احلجامة كان ملا خياف من الضعف كما هنى عن الصوم يف السفر حني رأى رجال قد ظلل عليه وأما وجه قوهلم فيمن 
زاء املاء الباقية يف فمه بعد غسل فمه للمضمضة ومعلوم وصوهلا بلع شيئا بني أسنانه مل يفطره فهو أن ذلك مبنزلة أج



إىل جوفه وال حكم هلا كذلك األجزاء الباقية يف فيه هي مبنزلة ما وصفنا أال ترى أن من أكل بالليل سويقا أنه ال 
فدل ذلك  خيلو إذا أصبح من بقاء شيء من أجزائه بني أسنانه ومل يأمره أحد بتقصي إخراجها باألخلة واملضمضة

على أن تلك األجزاء ال حكم هلا وأما الذباب الواصل إىل جوفه من غري إرادته فإمنا مل يفطره من قبل أن ذلك يف 
العادة غري متحفظ منه أال ترى أنه ال يؤمر بإطباق الفم وترك الكالم خوفا من وصوله إىل جوفه فأشبه الغبار 

نزلة من أوجر ماء وهو صائم مكرها فيفطر من قبل أنه ليس للعادة والدخان يدخل إىل حلقه فال يفطره وليس هو مب
يف هذا تأثري وإمنا بينا حكم وصول الذباب إىل جوفه معلوما على العادة يف فتح الفم بالكالم وما كان مبنيا على 

رج وأما اجلنابة العادة مما يشق االمتناع عنه فقد خفف اهللا عن العباد فيه قال اهللا وما جعل عليكم يف الدين من ح
فإهنا غري مانعة من صحة الصوم لقوله فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم 

اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل فأطلق اجلماع من أول الليل إىل آخره ومعلوم 
غه من اجلماع طلوع الفجر أنه يصبح جنبا وقد حكم اهللا بصحة صيامه أن من جامع يف آخر الليل فصادف فرا

   -بقوله مث أمتوا الصيام إىل الليل وروت عائشة وأم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  كان يصبح جنبا من غري احتالم مث يصوم يومه ذلك وروى أبو سعيد عن النيب ص

واحلجامة واالحتالم وهو يوجب اجلنابة وحكم النيب صلى اهللا عليه  ثالث ال يفطرن الصائم القيء٠أنه قال  -
   -وسلم 

  مع ذلك بصحة صومه فدل على أن اجلنابة ال تنايف صحة الصوم وقد روى أبو

أنه قال من أصبح جنبا فال يصومن يومه ذلك إال أنه ملا أخرب برواية  -هريرة خربا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  عائشة وأم سلمة

  قال ال علم يل هبذا أخربين به الفضل بن العباس وهذا مما يوهن خربه ألنه

  قال بديا ما أنا قلت ورب الكعبة من أصبح جنبا فقد أفطر حممد قال 

ال ال علم ذلك ورب الكعبة وأفىت السائل عن ذلك باإلفطار فلما أخرب برواية عائشة وأم سلمة تربأ من عهدته وق
يل هبذا إمنا أخربين به الفضل وقد روي عن أيب هريرة الرجوع عن فتياه بذلك حدثنا عبدالباقي قال حدثنا إمسعيل بن 

الفضل قال حدثنا ابن شبابة قال حدثنا عمرو بن اهليثم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن أبا 
فال يصوم وعلى أنه لو ثبت خرب أيب هريرة احتمل أن ال يكون  هريرة رجع عن الذي كان يفيت من أصبح جنبا

معارضا لرواية عائشة وأم سلمة بأن يريد من أصبح على موجب اجلنابة أن يصبح خمالطا المرأته ومىت أمكننا 
أم تصحيح اخلربين واستعماهلما معا استعملنامها على ما أمكن من غري تعارض فإن قيل جائز أن يكون رواية عائشة و

   -سلمة مستعملة فيما وردت بأن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خمصوصا بذلك دون أمته ألهنما أضافتا ذلك إىل فعله وخرب أيب هريرة مستعمل



لغريه يف هذا احلكم ألنه  -يف سائر الناس قيل له قد عقل أبو هريرة من روايته مساواة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عائشة وأم سلمة ال علم يل هبذا وإمنا أخربين به الفضل بن العباس ومل يقل إن رواية هاتني  قال حني مسع رواية

   -املرأتني غري معارضة لرواييت إذ كانت روايتهما مقصورة على حال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ورواييت إمنا هي يف غريه من الناس فهذا يبطل تأويلك وأيضا فإنه ص

ر األحكام إال ما خصه اهللا تعاىل به وأفرده من اجلملة بتوقيف لألمة عليه بقوله تعاىل فاتبعوه مساو لألمة يف سائ -
وقوله لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة فهذه األمور اليت ذكرنا مما تعبدنا فيه باإلمساك عنه يف هنار رمضان 

ل وقوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهي إذا هي من الصوم املراد به يف قوله تعاىل مث أمتوا الصيام إىل اللي
من الصوم اللغوي والشرعي مجيعا وأما ما ليس بإمساك مما وصفنا فإمنا هو من شرائطه وال يكون اإلمساك على 

الوجوه اليت ذكرنا صوما شرعيا إال بوجود هذه الشرائط وذلك اإلسالم والبلوغ والنية وأن تكون املرأة غري 
عدم شيء من هذه الشرائط خرج عن أن يكون صوما شرعيا وأما اإلقامة والصحة فهما شرط صحة حائض فمىت 

لزومه ووجود املرض والسفر ال ينايف صحة الصوم وإمنا ينايف لزوم الصوم على جهة الوجوب ولو صاما لصح 
لقلم عن ثالث عن النائم رفع ا -صومهما وإمنا قلنا البلوغ شرط يف صحة لزومه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق وعن الصيب حىت حيتلم وال خالف أنه ال يلزمه سائر العبادات فكذلك الصوم 
  وقد يؤمر به املراهق على 

وجه التعليم ليعتاده وليمرن عليه لقول تعاىل قوا أنفسكم وأهليكم نارا قيل يف التفسري أدبوهم وعلموهم وقد روي 
أنه قال مروهم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وليس ذلك على وجه  -النيب صلى اهللا عليه وسلم عن 

التكليف وإمنا هو على وجه التعليم والتأديب وأما اإلسالم فإمنا كان شرطا يف صحة فعله لقوله لئن أشركت 
قدت معه النية واإلرادة فإمنا ينفي عنه ليحبطن عملك فال تصح له قربة إال على شرط كونه مؤمنا وأما العقل فإن ف

صحة الصوم لعدم النية فإن وجدت منه النية من الليل مث عزب عقله مل ينف ذلك صحة صومه وإمنا قلنا إن النية 
شرط يف صحة الصوم من قبل أنه ال يكون صوما شرعيا إال بأن يكون فاعله متقربا به إىل اهللا عز و جل وال تصح 

ة والقصد هلا قال اهللا تعاىل لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فأخرب عز و جل القربة إال بالني
أن شرط التقوى حتري موافقة أمره وملا كان الشرط كونه متقيا فعل الصوم من املفروض مل حيصل له ذلك إال بالنية 

ليه وقال تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له ألن التقوى ال حتصل له إال بتحري موافقة أمر اهللا والقصد إ
الدين وال يكون إخالص الدين له إال بقصده به إليه راغبا عن أن يريد به غريه فهذه أصول يف تعلق صحة الفروض 

بالنيات وال خالف بني املسلمني يف أن من شرط الصالة والزكاة واحلج والكفارات إجياد النية هلا ألهنا فروض 
قصودة ألعينها فكان حكم الصوم حكمها هلذه العلة بعينها فإن قيل مجيع ما استدللت به على كون النية شرطا يف م

الصوم ويف سائر الفروض يلزمك شرط النية يف الطهارة إذ كانت فرضا من الفروض قيل له ليس ذلك على ما 
وهي شرط فيه فقيل لنا ال تصلوا إال بطهارة  ظننت ألن الطهارة ليست فرضا مقصودا لعينها وإمنا املقصود غريها

كما قيل ال تصلوا إال بطهارة من جناسة وال تصلوا إال بستر العورة فليست هذه األشياء مفروضة ألنفسها فلم يلزم 
إجياد النية هلا أال ترى أن النية نفسها ملا كانت شرطا لغريها ومل تكن مفروضة لنفسها صحة بغري نية توجد هلا 

ل مبا ذكرنا حكم الفروض املقصودة ألعياهنا وحكم ما جعل منها شرطا لغريه وليس هو مبفروض لنفسه فلما فانفص



كانت الطهارة باملاء شرطا لغريها وليست أيضا ببدل عن سواها مل يلزم فيها النية وال يلزم على هذا إجيابنا النية يف 
النية إليه إذ ليس هو طهورا يف نفسه بل هو بدل عن غريه التيمم ألنه بدل عن غريه فال يكون طهورا إال بإنضمام 

  ومل خيتلف األمة يف أن كل صوم واجب يف الذمة فشرط صحته 

إجياد النية له فوجب أن يكون كذلك حكم صوم رمضان يف كون النية شرطا لصحته وشبه زفر صوم رمضان 
ضاء بعينها فكان الصوم مشبها هلا يف كونه مفروضا بالطهارة يف إسقاط النية هلما من قبل أن الطهارة مفروضة يف أع

يف وقت مستحق العني له وهذا عند سائر الفقهاء ليس كذلك ألن العلة اليت ذكرها للطهارة غري موجودة يف الصوم 
إذ جعل علة الطهارة أهنا مفروضة يف موضع بعينه وهذا املعىن غري موجود يف الصوم ألنه غري موضوع يف موضع 

منا هو موضوع يف وقت معني ال يف موضع معني وعلى أن هذه العلة منتقضة بالطواف ألنه مفروض يف بعينه وإ
موضع معني ولو عدا رجل خلف غرمي له يوم النحر حوايل البيت مل يكن طائفا طواف الزيارة وكذلك لو كان 

علة غري موجبة للحكم يف معلوهلا يسقي الناس هناك وبني الصفا واملروة مل جيزه ذلك من الواجب فإذا كانت هذه ال
من الطواف والسعي فبأن ال يوجب حكمها فيما ليست فيه موجودة أوىل وعلى أن الطهارة خمالفة للصوم ملا بينا من 
أهنا غري مفروضة لنفسها وإمنا هي شرط لغريها ال على وجه البدل فلم جتب أن تكون النية شرطا فيها كأنه قيل ال 

من احلدث ومن النجاسة وال تصل إال مستور العورة وليس شرط غسل النجاسة وستر العورة تصل إال وأنت طاهر 
النية كذلك الطهارة باملاء وأما الصوم فإنه مفروض مقصود لعينه كسائر الفروض اليت ذكرنا فوجب أن يكون 

اللغوي ومنه الصوم شرط صحته إجياد النية له ومعىن آخر وهو أنا قد علمنا أن الصوم على ضربني منه الصوم 
الشرعي وأن أحدمها إمنا ينفصل من اآلخر بالنية مع ما قدمنا من شرائطه ومىت مل توجد له النية كان صوما لغويا ال 

حظ فيه للشرع فلذلك وجب اعتبار النية يف صوم رمضان اال ترى أن من أمسك يف يوم من غري رمضان عما 
صومه ذلك ال يكون صوم شرع وصوم التطوع مشبه لصوم رمضان  ميسك عنه الصائم ومل يكن له نية الصوم أن

يف جواز ترك النية له من الليل فلما مل يكن صائما متطوعا باإلمساك دون النية وجب أن يكون صوم رمضان كذلك 
قائل ويلزم زفر أن جيعل املغمى عليه أياما يف رمضان إذا مل يأكل ومل يشرب صائما لوجود اإلمساك وهذا إن التزمه 

كان قائال قوال مستشنعا وإمنا قلنا أنه حيتاج إىل إجياد النية كل يوم إما من الليل أو قبل الزوال من قبل أنا قد بينا أن 
صوم رمضان ال يصح إال بينة ومن حيث افتقر إىل نية يف أول الشهر وجب أن يكون اليوم الثاين مثله ألنه خيرج 

  بالليل من الصوم ومىت خرج منه 

ج يف دخوله فيه إىل نية وقال مالك مامل يكن وجوبه معينا من الصيام مل يصح إال بنية من الليل وما كان وجوبه احتا
يف وقت بعينه كان يعلمه ذلك الوقت صائما واستغىن عن نية الصيام بذلك فإذا قال هللا علي أن أصوم شهرا متتابعا 

ول الليث بن سعد وقال الثوري يف صوم التطوع إذا نواه يف آخر فصام أول يوم أنه جيزيه باقي األيام بغري نية وهو ق
النهار أجزأه قال وقال إبراهيم النخعي له أجر ما يستقبل وهو مذهب احلسن بن صاحل وقال الثوري حيتاج يف صوم 

صوم  رمضان أن ينويه من الليل وقال األوزاعي جيزيه نية صوم رمضان بعد نصف النهار وقال الشافعي ال جيزي كل
واجب رمضان وغريه إال بنية من الليل وجيزي صوم التطوع بنية قبل الزوال فأما الداللة على بطالن قول من 

اكتفى بنية واحدة للشهر كله فهو ما قدمنا من افتقار صوم اليوم الثاين إىل الدخول فيه والدخول يف الصوم ال يصح 
نية كاليوم األول فإن قيل يكتفى بالنية األوىل وهي نية جلميع إال بنية فوجب أن يكون شرط اليوم الثاين إجياد ال

الشهر كما جيتزئ يف الصالة بنية واحدة يف أوهلا وال حيتاج إىل جتديد النية لكل ركعة واملعىن اجلامع بينهما أن 



له لو  الصالة الواحدةال تتخلل ركعاهتا صالة أخرى غريها كما ال يتخلل صيام شهر رمضان صيام من غريه قيل
جاز أن يكتفى بنية واحدة للشهر جلاز أن يكتفى هبا لعمره كله فلما بطل هذا واحتاج إىل نية ألول يوم مل جيز أن 

تكون تلك النية لسائر أيام الشهر كما ال جيوز أن تكون لسائر عمره وأما تشبيهه بالصالة فال معىن له ألن الصالة 
مفعول بتحرمية واحدة أال ترى أنه ال يصح بعضها دون بعض فكانت إمنا اكتفي فيها بنية واحدة ألن اجلميع 

الركعات كلها مبنية على تلك التحرمية أال ترى أنه مىت ترك ركعة حىت خرج منها بطلت صالته كلها وأنه لو ترك 
عل صوم يوم من رمضان بأن أفطر فيه مل يبطل عليه صوم سائر الشهر ومن جهة أخرى أنه ال خيرج من الصالة بف

الركعة األوىل فلم حيتج إىل نية أخرى إذ النية إمنا حيتاج إليها للدخول فيها فأما الصوم فإنه إذا دخل الليل خرج من 
إذا أقبل الليل من ههنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم فاحتاج  -الصوم ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف اليوم الثاين فلم يصح له ذلك إال بالنية املتجددة وإمنا أجاز بعد اخلروج من صوم اليوم األول إىل الدخول 

أصحابنا ترك النية من الليل يف كل صوم مستحق العني إذا نواه قبل الزوال لقوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر 
  فليصمه وهذا قد شهد الشهر فواجب أن يكون مأمورا بصومه 

أنه بعث إىل  -السنة وهو ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وواجب أن جيزيه إذا فعل ما أمر به ومن جهة 
أهل العوايل يوم عاشوراء فقال من أكل فليمسك ومن مل يأكل فليصم بقية يومه وقد روي أنه أمر اآلكلني بالقضاء 

ن ربيع قال حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أمحد بن علي بن مسلم قال حدثنا حممد بن منهال قال حدثنا يزيد ب
يوم عاشوراء فقال  -حدثنا شعبة عن قتادة عن عبدالرمحن بن سلمة عن عمه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أصمتم يومكم هذا قالوا ال قال فأمتوا يومكم هذا واقضوا فدل ذلك على معنيني أحدمها أن صوم يوم عاشوراء 
فرق بني اآلكلني ومن مل يأكل فأمر اآلكلني باإلمساك والقضاء كان فرضا ولذلك أمر بالقضاء من أكل والثاين أنه 

والذين مل يأكلوا بالصوم فدل ذلك على أن من الصوم ما كان مفروضا يف وقت بعينه فجائز ترك النية من الليل ألنه 
امتناع صحة  لو كان شرط صحته إجياد النية له من الليل ملا أمرهم بالصيام ولكانوا حينئذ مبنزلة اآلكلني يف باب

صومهم ووجوب القضاء عليهم فثبت مبا وصفنا أنه ليس شرط صحة الصوم املستحق العني وجود النية له من الليل 
وأنه جائز له أن يبتدئ النية له يف بعض النهار فإن قيل إمنا جاز ترك النية له من الليل ألن الفرض مل يكن تقدم قبل 

يف بعض النهار فلذلك أجزى له مع ترك النية من الليل وأما بعد ثبوت ذلك الوقت وإمنا هو فرض مبتدأ لزمهم 
فرض الصوم فغري جائز إال أن يوجد له نية من الليل قيل له لو كان إجياد النية من الليل من شرائط صحته لوجب 

وأن ال أن يكون عدمها مانعا صحته كما أنه ملا كان ترك األكل من شرائط صحة الصوم كان وجوده مانعا منه 
 -خيتلف يف ذلك حكم الفرض املبتدأ يف بعض النهار وحكم ما تقدم فرضه فلما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اآلكلني باإلمساك وأمرهم مع ذلك بالقضاء ألن ترك األكل من شرط صحته ومل يأمر تاركي النية من الليل بالقضاء 
بت بذلك أن إجياد النية من الليل ليس بشرط يف الصوم وحكم هلم بصحة صومهم إذا ابتدأوه يف بعض النهار ث

املستحق العني وصار ذلك أصال يف نظائره مما يوجبه اإلنسان على نفسه من الصوم يف وقت بعينه أنه يصح بنية 
حيدثها بالنهار قبل الزوال فإن قيل فرض صوم عاشوراء منسوخ برمضان فكيف يستدل باملنسوخ على صوم ثابت 

ض قيل له أنه وإن نسخ فرضه فلم ينسخ داللته فيما دلت عليه من نظائره أال ترى إن فرض التوجه إىل احلكم مفرو
بيت املقدس قد نسخ ومل ينسخ بذلك سائر أحكام الصالة وكذلك قد نسخ فرض صالة الليل ومل ينسخ سائر 

  أحكام 



القرآن يف إثبات التخيري يف إجياب القراءة مبا  الصالة ومل مينع نسخها من اإلستدالل بقوله تعاىل فاقرؤوا ما تيسر من
شاء منه وإن كان ذلك نزل يف شأن صالة الليل وإمنا قالوا إنه جيزي أن ينويه قبل الزوال وال جيوز بعده ملا روي يف 

بعث إىل أهل العوايل فقال من تغدى منكم فيمسك ومن مل يتغد  -بعض األخبار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
م والغداء على ما قبل الزوال مث ال خيلو ذكر الغداء من وجهني إما أن يكون قال ذلك بالغداء قبل الزوال أو فليص

بني هلم أن جواز النية متعلق بوجودها قبل الزوال يف وقت يسمى غداء وإال كان اقتصر على ذكر األكل دون ذكر 
ن يكسو هذا اللفظ فائدته لئال خيلو كالم النيب صلى الغداء لو كان حكم ما قبل الزوال وبعده سواء فلما أوجب أ

عن فائدة وجب أن خيتلف حكم نيته قبل الزوال وبعده وإمنا أجازوا ترك النية من الليل يف صوم  -اهللا عليه وسلم 
التطوع مبا حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إمساعيل بن الفضل بن موسى قال حدثنا مسلم بن عبدالرمحن 

ي البلخي قال حدثنا عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه السلم
   -وسلم 

  كان يصبح ومل جيمع للصوم فيبدو له فيصوم قالت عائشة كان النيب ص

ليل حىت أصبح يأتينا فيقول هل عندكم من طعام فإن كان وإال قال فإين إذا صائم فإن قيل إذا مل يعزم النية من ال -
فقد وجد غري صائم يف بعض النهار فكان مبنزلة اآلكل فال يصح له صوم يومه قيل له قد ثبت عن النيب صلى اهللا 

ابتداء صوم التطوع يف بعض النهار واتفق الفقهاء عليه ومل جيعلوا ما مضى من النهار عاريا من نية  -عليه وسلم 
نزلة األكل يف أول النهار يف منع صحة صوم التطوع فكذلك عدم نية متقدمة مانعا من صحة صومه ومل يكن ذلك مب

الصوم يف املستحق العني من الصيام ال مينع ابتداء صومه وال يكون عدم النية يف أوله مبنزلة وجود األكل فيه كما مل 
عا من صحة يكن ذلك حكمه يف التطوع وأيضا فلو نوى الصوم من الليل مث عزبت نيته مل يكن عزوب نيته مان

صومه ومل يكن شرط بقائه استصحاب النية له فلذلك جاز ترك النية يف أول النهار لبعض من الصوم على حسب 
قيام الداللة عليه وال مينع ذلك صحة صومه ولو ترك األكل يف أول النهار مث أكل يف آخره كان ذلك مبطال لصومه 

األكل يف اإلبتداء والبقاء واختلف ذلك يف حكم النية  ومل يكن وجود األكل مبنزلة عزوب النية فاستوى حكم
فلذلك اختلفا ومل ميتنع أن يكون غري ناو للصوم يف أوله مث ينويه يف بعض النهار فيكون ما مضى من اليوم حمكوما له 

  حبكم الصوم كما حيكم 

مقارنة هلا كان كذلك حكم له حبكم الصوم مع عزوب النية فإن قيل ملا مل يصح له الدخول يف الصالة إال بينة 
الصوم قيل له هذا غلط ألنه ال خالف بني املسلمني يف جواز صوم من نواه من الليل مث نام فأصبح نائما وإن صومه 
تام صحيح من غري مقارنة نية الصوم حبال الدخول ولو نوى الصالة مث اشتغل عنها مث حترم بالصالة مل تصح إال بنية 

ول فلما مل يكن شرط الدخول يف الصوم مقارنة النية له عند اجلميع وكان شرط الدخول يف حيدثها عند إرادته الدخ
الصالة مقارنة النية مل جيز أن حيكم له حبكم الصالة إال بعد وجود نية الدخول يف ابتدائها ومل جيز اعتبار الصوم 

كان يبتدئ صوم التطوع يف بعض النهار أنه  -بالصالة يف حكم النية وأيضا قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واتفق الفقهاء على تلقي هذا اخلرب بالقبول واستعماهلم له واتفقوا أيضا أنه ال يصح له الدخول يف صالة التطوع إال 
بنية تقارهنا فعلمنا أن نية الصوم غري معتربة بنية الصالة من الوجه الذي ذكرت وأما ما كان من الصوم الواجب يف 

ري مفروض يف وقت معني فإنه ال جيوز ترك النية فيه من الليل واألصل فيه حديث حفصة عن النيب صلى اهللا الذمة غ



أنه قال ال صيام ملن يعزم عليه من الليل وكان عموم ذلك يقتضي إجياب النية من الليل لسائر  -عليه وسلم 
م التطوع سلمناه للداللة وخصصناه من ضروب الصوم إال أنه ملا قامت الداللة يف الصوم املستحق العني وصو

اجلملة وبقي حكم اللفظ فيما عداه وال خيتلف على ذلك صوم شهرين متتابعني وقضاء رمضان ألن صوم الشهرين 
املتتابعني غري مستحق العني وأي وقت ابتدأ فيه فهو وقت فرضه فكان كسائر الصوم الواجب يف الذمة واألحكام 

د منكم الشهر فليصمه إلزام صوم الشهر من كان منهم شاهدا له وشهود الشهر ينقسم املستفادة من قوله فمن شه
إىل أحناء ثالثة العلم به من قوهلم شاهدت كذا وكذا واإلقامة يف احلضر من قولك مقيم ومسافر وشاهد وغائب وأن 

أن صوم األيام  يكون من أهل التكليف على ما بينا مث أفاد من نسخ فرض أيام معدودات على قول من قال
املعدودات كان فرضا غري رمضان مث نسخ به ونسخ به أيضا التخيري بني الفدية والصوم للصحيح املقيم وأفاد أن 

من رأى اهلالل وحده فعليه صومه وحكم آخر وهو أن من علم بالشهر بعدما أصبح أو كان مريضا فربأ ومل يأكل 
هدون للشهر وأفاد أن فرض الصيام خمصوص مبن شهد الشهر ومل يشرب أو مسافر قدم فعليهم صومه إذ هم شا

  دون غريه وأن من ليس من أهل التكليف أو ليس مبقيم 

أو مل يعلم به فغري الزم له وأفاد تعيني الشهر هلذا الفرض حىت ال جيوز تقدميه عليه وال تأخريه عنه ملن شهده وأفاد أن 
وإن الكافر إذا أسلم يف بعضه والصيب إذا بلغ فعليهما صوم بقية مراده بعض الشهر ال مجيعه يف شرط لزوم الصوم 

الشهر وأفاد أن من نوى بصيامه تطوعا أجزأه لورود األمر مطلقا بفعل الصوم غري خمصوص بصفة وال مقيد بشرط 
ضا من فاقتصر جوازه على أي وجه صامه وحيتج به من يقول أنه إذا صام وهو غري عامل بالشهر مل جيزه وحيتج به أي

يقول إذا طرأ عليه شهر رمضان وهو مقيم مث سافر مل يفطر لقوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذا الذي 
حضرنا من ذكر فوائد قوله فمن شهد منكم الشهر وال ندفع أن يكون فيه عدة فوائد غريها مل حيط علمنا هبا وعسى 

ما تضمنه قوله فليصمه فهو ما قدمنا ذكره من األمور اليت  أن نقف عليها يف وقت غريه أو يستنبطها غرينا وأما
أمرنا باإلمساك عنها يف حال الصوم منها متفق عليه ومنها خمتلف فيه وما قدمناه من ذكر شرائطه وإن مل يكن صوما 

  يف نفسه وقد تقدم بيان حكم املريض واملسافر بعون اهللا وكرمه 
  باب 

  كيفية شهود الشهر

فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال تعاىل يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وحدثنا قال اهللا تعاىل 
حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال 

تروه وال تفطروا حىت تروه فإن غم الشهر تسع وعشرون وال تصوموا حىت  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عليكم فأقدروا له قال وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسع وعشرين نظر له فإن رأى فذلك وإن مل ير ومل حيل دون 
منظره سحاب أو قتره أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال وكان ابن عمر يفطر 

صوموا لرؤيته موافق لقوله  -قال أبو بكر قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مع الناس وال يأخذ هبذا احلساب
تعاىل يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج واتفق املسلمون على معىن اآلية واخلرب يف اعتبار رؤية 

لونك عن األهلة اهلالل يف إجياب صوم رمضان فدل ذلك على أن رؤية اهلالل هي شهود الشهر وقد دل قوله يسأ



على أن الليلة اليت يرى فيها اهلالل من الشهر املستقبل دون املاضي وقد اختلف يف معىن قول النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  فإن غم عليكم فأقدروا له فقال قائلون أراد به اعتبار منازل

م الرؤية يف الصوم واإلفطار وإن القمر فإن كان يف موضع القمر لو مل حيل دونه سحاب وقترة ورؤي حيكم له حبك
كان على غري ذلك مل حيكم له حبكم الرؤية وقال آخرون فعدوا شعبان ثالثني يوما أما التأويل األول فساقط 

االعتبار ال حمالة إلجيابه الرجوع إىل قول املنجمني ومن تعاطي معرفة منازل القمر ومواضعه وهو خالف قول اهللا 
قل هي مواقيت للناس فعلق احلكم فيه برؤية األهلة وملا كانت هذه عبادة تلزم الكافة مل  تعاىل يسألونك عن األهلة

جيز أن يكون احلكم فيه متعلقا مبا ال يعرفه إال خواص من الناس ممن عسى ال يسكن إىل قوهلم والتأويل الثاين هو 
ث أنه مل يكن يأخذ هبذا احلساب وقد الصحيح وهو قول عامة الفقهاء وابن عمر راوي اخلرب وقد ذكر عنه يف احلدي

بني يف حديث آخر معىن قوله فأقدروا له بنص ال تأويل فيه وهو ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن 
العباس املؤدب قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى 

كر عنده شهر رمضان فقال ال تصوموا حىت تروا اهلالل فإن غم عليكم فأقدروا ثالثني فأوضح ذ -اهللا عليه وسلم 
هذا اخلرب معىن قوله فأقدروا مبا سقط به تأول املتأولني ويدل على بطالن تأويلهم أيضا ما رواه محاد بن سلمة عن 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته  -لم مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
بعد ثالثني مع جواز الرؤية لو مل حيل بيننا وبينه  -فإن حال بينكم وبني منظره سحاب أو قترة فعدوا ثالثني فأمر ص 

سحاب أو قترة ومل يوجب الرجوع إىل قول من يقول لو مل حيل بيننا وبينه حائل من سحاب أو غريه لرأيناه وقد 
ما هو أوضح من هذا وهو ما حدثنا عبداهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس قال حدثنا يونس بن  روي يف ذلك أيضا

حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى 
ا عدة شهر شعبان ثالثني وال قال صوموا رمضان لرؤيته فإن حال بينكم غمامة أو ضبابة فأكملو -اهللا عليه وسلم 

تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان فأوجب عد شعبان ثالثني عند حدوث احلائل بيننا وبني رؤيته من سحاب أو 
حنوه فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب املنجمني خارج عن حكم الشريعة وليس هذا القول مما يسوغ االجتهاد 

   -إمجاع الفقهاء خبالفه وقوله ص فيه لداللة الكتاب ونص السنة و

  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني هو أصل يف اعتبار

  الشهر ثالثني 

ثالثني إال أن يرى قبل ذلك اهلالل فإن كل شهر غم علينا هالله فعلينا أن نعده ثالثني هذا يف سائر الشهور اليت 
قل من ثالثني برؤية اهلالل ولذلك قال أصحابنا من أجر داره عشرة أشهر وهو يف يتعلق هبا األحكام وإمنا يصري إىل أ

بعض الشهر أنه يكون تسعة أشهر باألهلة وشهر ثالثني يوما يكمل الشهر األول من آخر شهر مبقدار نقصانه ألن 
غريها وقالوا لو أجره يف  الشهر األول ابتداؤه بغري هالل فاستوىف له ثالثني يوما وسائر الشهور باألهلة فلم يعترب

أول الشهر لكانت كلها باألهلة وقد اختلف يف الشهادة على رؤية اهلالل فقال أصحابنا مجيعا تقبل يف رؤية هالل 
رمضان شهادة رجل عدل إذا كان يف السماء علة وإن مل تكن يف السماء علة مل يقبل إال شهادة اجلماعة الكثرية اليت 



كي عن أيب يوسف أنه حد يف ذلك مخسني رجال وكذلك هالل شوال وذي احلجة إذا مل يوجب خربها العلم وقد ح
يكن بالسماء علة فإن كان بالسماء علة مل يقبل فيها إال شهاد عدلني يقبل مثلهما يف احلقوق وقال مالك والثوري 

دلني وقال املزين عن واألوزاعي والليث واحلسن بن حي وعبيداهللا ال يقبل يف هالل رمضان وشوال إال شهادة ع
الشافعي إن شهد على رؤية هالل رمضان عدل واحد رأيت أن أقبله لألثر فيه واالحتياط والقياس يف ذلك أن ال 

يقبل إال شاهدان وال أقبل على رؤية هالل الفطر إال عدلني قال أبو بكر إمنا اعترب أصحابنا إذا مل يكن بالسماء علة 
العلم خبربهم ألن ذلك فرض قد عمت احلاجة إليه والناس مأمورون بطلب اهلالل  شهادة اجلمع الكثري الذين يقع

فغري جائز أن يطلبه اجلمع الكثري وال علة بالسماء مع توايف مهمهم وحرصهم على رؤيته مث يراه النفر اليسري منهم 
ري منهم دون كافتهم علمنا وال يراه الباقون مع صحة أبصارهم وارتفاع املوانع عنهم فإذا أخرب بذلك النفر اليس

أهنم غالطون غري مصيبني فإما أن يكونوا رأوا خياال فظنوه هالال أو تعمدوا الكذب إذ جواز ذلك عليهم غري ممتنع 
وهذا أصل صحيح تقتضي العقول بصحته وعليه مبين أمر الشريعة واخلطأ فيه يعظم ضرره ويتوصل به امللحدون 

الشحو وعلى من مل يتيقن ما ذكرنا من األصل ولذلك قال أصحابنا ما كان من إىل إدخال الشبهة على األغمار و
أحكام الشريعة بالناس حاجة إىل معرفته فسبيل ثبوته االستفاضة واخلرب املوجب للعلم وغري جائز إثبات مثله بأخبار 

عدم تسمية اهللا عليه اآلحاد حنو إجياب الوضوء من مس الذكر ومس املرأة والوضوء مما مست النار والوضوء مع 
  فقالوا ملا كانت البلوى 

عامة من كافة الناس هبذه األمور ونظائها فغري جائز أن يكون فيه حكم اهللا تعاىل من طريق التوقيف إال وقد بلغ 
ذلك ووقف الكافة عليه وإذا عرفته الكافة فغري جائز عليها ترك النقل واالقتصار على  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ينقله الواحد منهم بعد الواحد ألهنم مأمورون بنقله وهم احلجة على ذلك املنقول إليهم وغري جائز هلا تضييع  ما
توقيف يف هذه األمور ونظائرها وجائز أن  -موضع احلجة فعلمنا بذلك أنه مل يكن من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

د على الوجه الذي ظنوه دون الوجه اآلخر حنو الوضوء من يكون كان منه قول حيتمل املعاين فحمله الناقلون األفرا
إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده ثالثا قبل أن يدخلها يف  -مس الذكر حيتمل غسل اليد على حنو قوله ص 

اإلناء فإنه ال يدري أين باتت يده وقد بينا أصل ذلك يف أصول الفقه وبتضييع هذا األصل دخلت الشبهة على قوم 
نص على رجل بعينه واستخلفه على األمة وإن األمة كتمت  - انتحاهلم القول بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف

ذلك وأخفته فضلوا وأضلوا وردوا معظم شرائع اإلسالم وادعوا فيه أشياء ليست هلا حقيقة وال ثبات ال من جهة 
وا يف الشريعة ما ليس منها وسهلوا لإلمساعيلية نقل اجلماعات وال من جهة نقل اآلحاد وطرقوا للملحدين أن يدع

والزنادقة السبيل إىل استدعاء الضعفة واألغمار إىل أمر مكتوم زعموا حني أجابوهم إىل جتويز كتمان اإلمامة مع 
عظمها يف النفوس وموقعها من القلوب فحني مسحت نفوسهم باإلجابة إىل ذلك وضعوا هلم شرائع زعموا أهنا من 

تأولوها تأويالت زعموا أن ذلك تأويل اإلمام فسلخوهم من اإلسالم وأدخلوهم يف مذهب اخلزمية يف حال املكتوم و
والصابئني يف أخرى على حسب ما صادفوا من قبول املستجيبني هلم ومساحة أنفسهم بالتسليم هلم ما ادعوه وقد 

وال تصحيح معجزاته وكذلك سائر  -وسلم علمنا أن جموز كتمان ذلك ال ميكنه إثبات نبوة النيب صلى اهللا عليه 
األنبياء ألن مثله مع كثرة عددهم واختالف مهمهم وتباعد أوطاهنم إذا جاز عليهم كتمان أمر اإلمامة فجائز عليهم 
أيضا التواطؤ على الكذب إذ كان ما جيوز فيه التواطؤ على الكتمان فجائز فيه التواطؤ على وضع خرب ال أصل له 

كانوا متواطئني على ذلك  -ال نأمن أن يكون املخربون مبعجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم فيوجب ذلك أن 



كاذبني فيه كما تواطؤ على كتمان النص على اإلمام ومن جهة أخرى أن الناقلني ملعجزات النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  هم الذين زعمت هذه الفرقة الضالة أهنا كفرت وارتدت بعد موت النيب ص

  بكتماهنا أمر اإلمام وأن الذين مل يرتدوا منهم كانوا مخسة أو ستة  -

وخرب هذا القدر من العدد ال يوجب العلم وال تثبت به معجزة وخرب اجلم الغفري واجلمهور الكثري منهم غري مقبول 
معجزات عندم جلواز اجتماعهم عندهم على الكذب فصار صحة النقل مقصورة على العدد اليسري فلزمهم دفع 

وإبطال نبوته فإن قيل أمر األذان واإلقامة ورفع اليدين يف تكبري الركوع وتكبريات  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فيه  -العيدين وأيام التشريق مما عمت البلوى به وقد اختلفوا فيه فكل من يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ينئذ ذلك من أحد وجهني إما أن يكون مل يكن من النيب صلى اهللا عليه شيئا فإمنا يرويه من طريق اآلحاد فال خيلو ح
   -وسلم 

  توقيف للكافة مع عموم احلاجة إليه ويف هذا ما يبطل أصلك الذي بنيت عليه

توقيف األمة عليه أو أن  -من أن كل ما بالناس إليه حاجة عامة فال بد أن يكون من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
توقيف للكافة على شيء بعينه فلم تنقله حني ورد إلينا من طريق  -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم يكون قد كان م

اآلحاد ويف ذلك هدم قاعدتك أيضا يف اعتبار نقل الكافة فيما عمت به البلوى قيل له هذا سؤال من مل يضبط 
كافة ويكونون متعبدين فيه بفرض ال جيوز األصل الذي بنينا عليه الكالم يف املسئلة وذلك أنا قلنا ذلك فيما يلزم ال

هلم تركه وال خمالفته وذلك مثل اإلمامة والفروض اليت تلزم العامة وأما ما ليس بفرض فهم خمريون يف أن يفعلوا ما 
توقيفهم على  -شاؤا منه وإمنا اخلالف بني الفقهاء فيه يف األفضل منه وليس على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

خريهم فيه وهذا سبيل ما ذكرت من أمر األذان واإلقامة وتكبري العيدين والتشريق وحنوها من األمور األفضل مما 
اليت حنن خمريون فيها وإمنا اخلالف بني الفقهاء يف األفضل منها فلذلك جاز ورود بعض األخبار فيه من طريق اآلحاد 

مجيع ذلك تعليما منه على وجه التخيري وليس ذلك قد كان منه  -وحيمل األمر على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مثل ما قد وقفوا عليه وحظر عليهم جماوزته وتركه إىل غريه مع بلواهم به فالذي ذكرناه من اخلرب عن رؤية اهلالل 

إذا مل تكن بالسماء علة من األصل الذي قدمنا أن ما عمت به البلوى فسبيل وروده أخبار التواتر املوجبة للعلم 
ا إذا كان بالسماء علة فإن مثله جيوز خفاؤه على اجلماعة حىت ال يراه منهم إال الواحد واإلثنان من خلل وأم

السحاب إذا اجناب عنه مل يستره قبل أن يتبينه اآلخرون فلذلك قبل فيه خرب الواحد واالثنني ومل يشترط فيه ما 
ا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يوجب العلم وإمنا قبل أصحابنا خرب الواحد يف هالل رمضان مل

  موسى بن إمسعيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن 

عكرمة عن ابن عباس أهنم شكوا يف هالل رمضان مرة فأرادوا أن ال يقوموا وال يصوموا فجاء أعرايب من احلرة 
فقال أتشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا قال نعم  -لم فشهد أنه رأى اهلالل فأيت به النيب صلى اهللا عليه وس

وشهد أنه رأى اهلالل فأمر بالال أن ينادي يف الناس فنادى يف الناس أن يقوموا وأن يصوموا قال أبو داود وأن 



الد يقوموا كلمة مل يقلها إال محاد بن سلمة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممود بن خ
وعبداهللا بن عبدالرمحن السمرقندي وأنا حبديثه أتقن قاال حدثنا مروان بن حممد عن عبداهللا بن وهب عن حيىي بن 
عبداهللا بن سامل عن أيب بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال تراءى الناس اهلالل فأخربت رسول اهللا صلى اهللا 

أيضا فإن صوم رمضان فرض يلزم من طريق الدين فإذا تعذر أين رأيته فصام وأمر الناس بصيامه و -عليه وسلم 
يف أحكام  -وجود االستفاضة فيه وجب قبول أخبار اآلحاد كأخبار اآلحاد املروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 الشرع الذي ليس من شرطه االستفاضة ولذلك قبلوا خرب املرأة والعبد واحملدود يف القذف إذا كان عدال كما يقبل
مع ما عاضد القياس من اآلثار املروية فيه وأما هالل شوال وذي  -يف الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

احلجة فإهنم مل يقبلوا فيه إال شهادة رجلني عدلني ممن تقبل شهادهتم يف األحكام ملا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا 
ىي البزاز قال أخربنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن أيب مالك أبو داود قال حدثنا حممد بن عبدالرحيم أبو حي

األشجعي قال حدثنا حسني بن احلرث اجلديل من جديلة قيس أن أمري مكة خطب مث قال عهد إلينا رسول اهللا صلى 
ن احلرث أن ننسك لرؤية اهلالل فإن مل نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادهتما فسألت احلسني ب -اهللا عليه وسلم 

من أمري مكة فقال ال أدري مث لقيين بعد ذلك فقال هو احلرث بن حاطب أخو حممد بن حاطب مث قال األمري إن 
وأومأ بيده إىل رجل قال  -فيكم من هو أعلم باهللا ورسوله مين وشهد هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مري قال عبداهللا بن عمر وصدق كان أعلم باهللا منه فقال احلسني فقلت لشيخ إىل جنيب من هذا الذي أومأ إليه األ
فقوله أمرنا أن ننسك لرؤية اهلالل إمنا هو على صالة العيد والذبح  -بذلك أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ة يوم النحر لوقوع اسم النسك عليهما دون صوم رمضان ألن الصوم ال يتناوله هذا االسم مطلقا وقد يتناول الصال
والذبح أال ترى إىل قوله تعاىل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فجعل النسك غري الصيام والدليل على أن النسك 

  يقع على صالة العيد حديث الرباء بن عازب أن 

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قال يوم النحر إن أول نسكنا يف يومنا هذا الصالة مث الذبح فسمى الصالة

مسى اهللا الذبح يف قوله إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا ويف قوله أو صدقة أو نسك فثبت بذلك أن  نسكا وقد
إن ننسك بشهادة شاهدي عدل قد انتظم صالة العيد للفطر  -قوله عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن االستظهار بفعل الفرض أوىل من والذبح يوم النحر فوجب أن ال يقبل فيه أقل من شاهدين ومن جهة أخرى أ
االستظهار بتركه فاستظهروا للفطر بشهادة رجلني ألن اإلمساك فيما ال صوم فيه خري من األكل يف يوم الصوم فإن 

قيل يف هذا ترك االستظهار ألنه جائز أن يكون يوم الفطر وقد شهد به شاهد فإذا مل تقبل شهادته واعتربت 
ن أن تكون صائما يوم الفطر وفيه مواقعة احملظور وضد االحتياط قيل له إمنا حظر االستظهار برجلني فلست تأم

علينا الصوم فيه إذا علمنا أنه يوم الفطر فأما إذا مل يثبت عندنا أنه يوم الفطر فالصيام فيه غري حمظور فإذا مل يثبت 
ىت يثبت أنه يوم الفطر بشهادة من يقطع يوم الفطر ووقفنا بني فعل الصوم وتركه كان فعله أحوط من تركه ملا بينا ح

احلقوق بشهادته وقوله عز و جل فمن شهد منكم الشهر فليصمه يدل على النهي عن صيام يوم الشك من رمضان 
 -ألن الشاك غري شاهد للشهر إذ هو غري عامل به فغري جائز له أن يصومه عن رمضان ويدل عليه أيضا قوله ص 

ه فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثالثني فحكم لليوم الذي غم علينا هالله بأنه من شعبان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيت



وغري جائز أن يصام شعبان عن رمضان مستقبل ويدل عليه ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا الفضل بن خملد 
ن عجالن عن صاحل موىل املؤدب قال حدثنا حممد بن ناصح قال حدثنا بقية عن علي القرشي قال أخربين حممد ب

عن صوم يوم الدأدأة وهو اليوم الذي يشك فيه ال  -التوأمة عن أيب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يدري من شعبان هو أم من رمضان حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري قال 

مرو بن قيس عن أيب إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار يف اليوم الذي يشك فيه فأتى حدثنا أبو خالد األمحر عن ع
وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا  -بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ص 

أيب هريرة قال قال  علي بن حممد قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا محاد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن
  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وال تقدموا بني يديه بصيام يوم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وال يومني إال أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ومعاين هذه اآلثار موافقة لداللة قوله تعاىل فمن شهد منكم 
ملا حكم بأنه من شعبان  -تطوعا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  الشهر فليصمه وال يرى أصحابنا بأسا بأن يصومه

فقد أباح صومه تطوعا وقد اختلف يف اهلالل يرى هنارا فقال أبو حنيفة وحممد ومالك والشافعي إذا رأى اهلالل 
وابن عمر  هنارا فهو لليلة املستقبلة وال فرق عندهم بني رؤيته قبل الزوال وبعده وروي مثله عن علي بن أيب طالب

وعبداهللا بن مسعود وعثمان بن عفان وأنس بن مالك وأيب وائل وسعيد بن املسيب وعطاء وجابر بن زيد وروي عن 
عمر بن اخلطاب فيه روايتان إحدامها أنه إذا رأى اهلالل قبل الزوال فهو لليلة املاضية وإذا رآه بعد الزوال فهو لليلة 

وروى سفيان الثوري عن الركني بن الربيع عن أبيه قال كنت مع سليمان املستقبلة وبه أخذ أبو يوسف والثوري 
بن ربيعة ببلنجر فرأيت اهلالل ضحى فأخربته فجاء فقام حتت شجرة فنظر إليه فلما رآه أمر الناس أن يفطروا قال 

مث أمتوا الصيام إىل أبو بكر قال اهللا تعاىل وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر 
الليل وقد كان هذا الرجل خماطبا بفعل الصوم يف آخر رمضان مرادا بقوله تعاىل وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم 

اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر فواجب أن يكون داخال يف خطاب قوله مث أمتوا الصيام إىل الليل ألن اهللا 
على سائر األحوال سواء رأى اهلالل بعد ذلك أو مل يره ويدل عليه أيضا اتفاق تعاىل مل خيص حاال من حال فهو 

اجلميع على أن رؤيته بعد الزوال مل يزل عنه اخلطاب بإمتام الصوم بل كان داخال يف حكم اللفظ فكذلك رؤيته قبل 
لرؤيه وأفطروا لرؤيته صوموا  -الزوال لدخوله يف عموم اللفظ ويدل عليه أيضا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ومعلوم أن مراده صوم يستقبله بعد الرؤية والداللة على ذلك من وجهني أحدمها استحالة األمر بصوم يوم ماض 
واآلخر اتفاق املسلمني على أنه إذا رأى اهلالل يف أخر ليلة من شعبان كان عليه صيام ما يستقبل من األيام فثبت أن 

و صوم بعد الرؤية فمن رأى اهلالل هنارا قبل الزوال يف أخر يوم من شعبان لزمه صوموا لرؤيته إمنا ه -قوله ص 
   -صوم ما يستقبل دون ما مضى لقصور مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  على صوم يفعله بعد الرؤية وأيضا قال النيب ص

لثالثني لكل شهر خيفى علينا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني فأوجب بذلك اعتبار ا -
  رؤية اهلالل فيه فلو احتمل 

اهلالل الذي رأى هنارا الليلة املاضية واحتمل الليلة املستقبلة لكان االحتمال لذلك جاعله يف حكم ما خفي علينا 
   -رؤيته فواجب أن يعد الشهر ثالثني يوما بقضية قوله ص 



  فإن قيل ملا قال ص

هر األمر باإلفطار أي وقت رأى اهلالل فيه فلما اتفق اجلميع على أنه مزجور عن وأفطروا لرؤيته اقتضى ظا -
رؤيته ليال  -اإلفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبقي حكم العموم يف رؤيته قبل الزوال قيل له مراده ص 

ل لوجود هذا املعىن وأيضا بداللة أن رؤيته بعد الزوال ال توجب له اإلفطار ألنه رآه هنارا وكذلك حكمه قبل الزوا
لو كان ذلك حمموال على حقيقته القتضى أن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم من شوال وما قبله من رمضان 

حلصول اليقني بأن مراده اإلفطار لرؤية متقدمة ال لرؤية متأخرة عنه الستحالة أمره باإلفطار يف وقت قد تقدم الرؤية 
الرؤية من هذا اليوم من شوال وما قبلها من رمضان فيكون الشهر تسعة وعشرين فيوجب ذلك أن يكون ما بعد 

للشهر بأحد عددين من ثالثني أو تسعة وعشرين لقوله ص  -يوما وبعض يوم وقد حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن الشهر ال الشهر تسعة وعشرون وقوله الشهر ثالثون واتفقت األمة على وجوب اعتقاد معىن هذا اخلرب يف  -

ينفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكرنا وأن الشهور اليت تتعلق هبا األحكام ال تكون إال على أحد 
وجهني دون أن يكون تسعا وعشرين وبعض يوم وإمنا النقصان والزيادة بالكسور إمنا يكون يف غري الشهور 

رون يوما وربع يوم وهو شباط إال يف السنة الكبيسة فإنه اإلسالمية حنو شهور الروم اليت منها ما هو مثانية وعش
يكون تسعة وعشرين يوما ومنها ما هو واحد وثالثون ومنها ما هو ثالثون وليس ذلك يف الشهور اإلسالمية كذلك 

ا فلما امتنع أن يكون الشهر إال ثالثني يوما أو تسعة وعشرين يوما علمنا أنه مل يرد بقوله صوموا لرؤيته وأفطرو
لرؤيته إال أن يرى ليال وأنه ال اعتبار برؤيته هنارا إلجيابه كون بعض يوم من هذا الشهر وبعضه من شهر غريه وأيضا 
فإن الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هو الذي قال فإن غم عليكم فعدوا ثالثني ورؤيته هنارا يف معىن ما قد 

اضية او املستقبلة وذلك يوجب عده ثالثني وأيضا قد ثبت عن النيب صلى غمي علينا الشتباه األمر يف كونه لليلة امل
أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قترة فعدوا ثالثني رواه  -اهللا عليه وسلم 

   -ابن عباس وقد تقدم ذكر سنده فحكم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بينه حائلللهالل الذي قد حال بيننا و

من سحاب حبكم ما مل ير لو مل يكن سحاب مع العلم بأنه لو مل يكن بيننا وبينه حائل من سحاب لرؤي لوال ذلك مل 
يكن لقوله فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قترة فعدوا ثالثني معىن ألنه لو كان يستحيل وقوع العلم لنا بأن بيننا 

ل بينكم وبينه سحاب فعدوا ثالثني فيجعل ذلك شرطا لعد ثالثني مع فإن حا -وبينه حائال من سحاب ملا قال ص 
 -علمه باليأس من وقوع علمنا بذلك وإذا كان ذلك كذلك فقد اقتضى هذا القول من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لرؤية فاعتبار أنا مىت علمنا أن بيننا وبني اهلالل حائال من سحاب لو مل يكن لرأيناه أن حنكم هلذا اليوم بغري حكم ا
عدم الرؤية من الليل فيما رأيناه هنارا أوىل فأوجب ذلك أن يكون حكم هذا اليوم حكم ما قبله ويكون من الشهر 
املاضي دون املستقبل لعدم الرؤية من الليل بل هو أضعف أمرا مما حال بيننا وبني رؤيته سحاب ألن ذلك قد حييط 

لليلة املاضية بل أحاط العلم بأنا مل نره الليلة املاضية مع عدم احلائل بيننا وبينه العلم به وهذا ال حييط علمنا بأنه من ا
  من سحاب أو غريه واهللا املوفق للصواب 

  باب 

  قضاء رمضان



قال اهللا تعاىل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر ولتكملوا 
بو بكر قد دل ما تلونا من اآلية على جواز قضاء رمضان متفرقا من ثالثة أوجه أحدها أن قوله العدة قال الشيخ أ

فعدة من أيام أخره قد أوجب القضاء يف أيام منكورة غري معينة وذلك يقتضي جواز قضائه متفرقا إن شاء أو متتابعا 
زائدة غري مذكورة يف اللفظ وغري جائز  ومن شرط فيه التتابع فقد خالف ظاهر اآلية من وجهني أحدمها إجياب صفة

الزيادة يف النص إال بنص مثله أال ترى أنه ملا أطلق الصوم يف ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع مل يلزمه التتابع إذ 
هو غري مذكور فيه واآلخر ختصيصه القضاء يف أيام غري معينة وغري جائز ختصيص العموم إال بداللة والوجه الثاين 

ه تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر فكل ما كان أيسر عليه فقد اقتضى الظاهر جواز فعله ويف قول
أجياب التتابع نفي اليسر وإثبات العسر وذلك منتف بظاهر اآلية والوجه الثالث قوله تعاىل ولتكملوا العدة يعين واهللا 

ن الضحاك وعبداهللا بن زيد بن أسلم فأخرب اهللا أن الذي أعلم قضاء عدد األيام اليت أفطر فيها وكذلك روي ع
  يريده منا إكمال عدد ما أفطر فغري سائغ ألحد أن يشترط فيه غري هذا املعىن ملا فيه من 

الزيادة يف حكم اآلية وقد بينا بطالن ذلك يف مواضع وقد اختلف السلف يف ذلك فروي عن ابن عباس ومعاذ بن 
ح وأنس بن مالك وأيب هريرة وجماهد وطاوس وسعيد بن جبري وعطاء قالوا إن شئت جبل وأيب عبيدة بن اجلرا

قضيته متفرقا وإن شئت متتابعا وروى شريك عن أيب إسحاق عن احلرث عن علي قال اقض رمضان متتابعا فإن 
ون فرقته أجزأك وروى احلجاج عن أيب إسحاق عن احلرث عن علي يف قضاء رمضان قال ال يفرق وجائز أن يك

ذلك على وجه االستحباب وإنه إن فرق أجزأه كما رواه شريك وروي عن ابن عمر يف قضاء رمضان صمه كما 
أفطرته وروى األعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون قضاء رمضان متتابع وروى مالك عن محيد بن قيس املكي 

لت ال فضرب جماهد يف صدري وقال قال كنت أطوف مع جماهد فسأله رجل عن صيام من أفطر يف رمضان أيتابع ق
إهنا يف قراءة أيب متتابعات وقال عروة بن الزبري يتابع وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر واألوزاعي والشافعي 
إن شاء تابع وإن شاء فرق وقال مالك والثوري واحلسن بن صاحل يقضيه متتابعا أحب إلينا وإن فرق أجزأه فحصل 

مصار جواز قضائه متفرقا وقد قدمنا ذكر داللة اآلية عليه وقد روى محاد بن سلمة عن مساك بن من إمجاع فقهاء األ
ناوهلا فضل شرابه فشربت مث قلت  -حرب عن هارون بن أم هانئ أو ابن بنت هانئ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مضان فصومي يوما مكانه وإن يا رسول اهللا إين كنت صائمة وإين كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كان من قضاء ر
بقضاء يوم مكانه ومل  -كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فال تقضيه فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يأمرها باستئناف الصوم إن كان ذلك منه فدل ذلك على معنيني أحدمها أن التتابع غري واجب والثاين أنه ليس 
إليه وبينه هلا ومما يدل على ذلك  -فضل منه ألرشدها النيب صلى اهللا عليه وسلم بأفضل من التفريق ألنه لو كان أ

من طريق النظر أن صوم رمضان نفسه غري متتابع وإمنا هو يف أيام متجاورة وليس التتابع من شرط صحته بداللة أنه 
ن أصله متتابعا فقضاؤه أحرى بأن لو أفطر منه يوما مل يلزمه استقبال الصوم وجاز ما صام منه غري متتابع فإذا مل يك

ال يكون متتابعا ولو كان صوم رمضان متتابعا لكان إذا أفطر منه يوما لزمه التتابع أال ترى أنه إذا أفطر يوما من 
الشهرين املتتابعني لزمه استئنافهما فإن قيل قد أطلق اهللا تعاىل صيام كفارة اليمني غري معقود بشرط التتابع وقد 

  يه وزدمت يف نص الكتاب قيل له ألنه قد ثبت أنه شرطتم ذاك ف

كان يف حرف عبداهللا متتابعات وروى يزيد بن هارون قال أخربنا ابن عون قال سألت إبراهيم عن الصيام يف كفارة 
ل اليمني فقال كما يف قرائتنا فصيام ثالثة أيام متتابعات وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية قا



كان أيب يقرأها فصيام ثالثة أيام متتابعات وقد بينا ذلك مستقصى يف أصول الفقه فإن قيل ملا قال اهللا فعدة من أيام 
أخر وكان األمر عندنا مجيعا على الفور وجب أن يلزمه القضاء يف اول أحوال اإلمكان من غري تأخري وذلك يقتضي 

التتابع قيل له ليس كون األمر على الفور من لزوم التتابع يف  تعجيل قضائه يوما بعد يوم ويف وجوب ذلك إلزام
شيء أال ترى أن ذلك إمنا يلزم على الفور على حسب اإلمكان وأنه لو أمكنه صوم أول يوم فصامه مث مرض فأفطر 

بع غري مل يلزمه من كون األمر على الفور التتابع وال استئناف اليوم الذي أفطر فيه فدل ذلك على أن لزوم التتا
  متعلق بكون األمر بالقضاء على الفور دون املهلة وأن التتابع له صفة أخرى غريه واهللا أعلم 

  باب 

  يف جواز تأخري قضاء رمضان

قال اهللا تعاىل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب العدة يف أيام غري معينة يف اآلية فقال 
وقت شاء وال حيفظ عنهم رواية يف جواز تأخريه إىل انقضاء السنة والذي عندي أنه  أصحابنا جائز له أن يصوم أي

ال جيوز تأخريه إىل أن يدخل رمضان آخر وهو عندي على مذهبهم وذلك ألن األمر عندهم إذا كان غري موقت 
لسنة ملا جاز له فهو على الفور وقد بينا ذلك يف أصول الفقه وإذا كان كذلك فلو مل يكن قضاء رمضان موقتا با

التأخري عن ثاين يوم الفطر إذ غري جائز أن يلحقه التفريط بالتأخري من غري علم منه بآخر وقت وجوب الفرض 
الذي ال جيوز له تأخريه عنه كما ال جيوز ورود العبادة بفرض جمهول عند املأمور مث يلحقه التعنيف واللوم بتركه قبل 

لك وقد علمنا أن مذهبهم جواز تأخري قضاء رمضان عن أول أوقات إمكان البيان ال فرق بينهما وإذا كان كذ
قضائه ثبت أن تأخريه موقت مبضي السنة فكان ذلك مبنزلة وقت الظهر ملا كان أوله وآخره معلومني جاز ورود 

ذي يكون العبادة بفعلها من أوله إىل آخره وجاز تأخريها إىل الوقت الذي خياف فوهتا بتركها ألن آخر وقتها ال
مفرطا بتأخريها معلوم وقد روي جواز تأخريه يف السنة عن مجاعة من السلف وروى حيىي بن سعيد عن أيب سلمة بن 

  عبدالرمحن قال 

قالت عائشة إن كان ليكون علي الصوم من شهر رمضان فما أستطيع أن أقضيه حىت يأيت شعبان وروي عن عمر 
العشر وكذلك عن سعيد بن جبري وقال عطاء وطاوس وجماهد اقض وأيب هريرة قاال ال بأس بقضاء رمضان يف 

رمضان مىت شئت فهؤالء السلف قد اتفقوا على جواز تأخريه عن أول أوقات إمكان قضائه وقد اختلف الفقهاء 
فيمن أخر القضاء حىت حضر رمضان آخر فقال أصحابنا مجيعا يصوم الثاين عن نفسه مث يقضي األول وال فدية عليه 

مالك والثوري والشافعي واحلسن بن صاحل إن فرط يف قضاء األول أطعم مع القضاء كل يوم مسكينا وقال  وقال
الثوري واحلسن بن حي لكل يوم نصف صاع بر وقال مالك والشافعي كل يوم مدا وإن مل يفرط مبرض أو سفر فال 

نقضى مث مات فإنه يطعم عن األول لكل إطعام عليه وقال األوزاعي إذا فرط يف قضاء األول ومرض يف اآلخر حىت ا
يوم مدين مدا لتضييعه ومدا للصيام ويطعم عن اآلخر مدا مدا لكل يوم واتفق من تقدم ذكر قوله قبل األوزاعي أنه 
إذا مرض يف رمضان مث مات قبل أن يصح أنه ال جيب أن يطعم عنه وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن 

قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الضيب قال حدثنا قيس عن األسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن عبداهللا احلضرمي 
اخلطاب قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليرى بأسا بقضاء رمضان يف ذي احلجة وحدثنا عبدالباقي قال 



يزيد عن أيب متيم اجليشاين قال  حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حيىي بن إسحاق قال حدثنا ابن هليعة عن احلرث بن
   -مجعنا اجمللس بطرابلس ومعنا هبيب بن معقل الغفاري وعمرو بن العاص صاحبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال عمرو أفصل رمضان وقال الغفاري ال نفرق بني رمضان فقال عمرو نفرق بني

ا عبداهللا بن عبد ربه البغالين قال حدثنا عيسى بن أمحد قضاء رمضان إمنا قال اهللا تعاىل فعدة من أيام أخر وحدثن
العسقالين قال حدثنا بقية عن سليمان بن أرقم عن احلسن عن أيب هريرة قال قال رجل يا رسول اهللا علي أيام من 

رمضان أفأفرق بينه قال نعم أرأيت لو كان عليك دين فقضيته متفرقا أكان جيزيك قال نعم قال فإن اهللا أحق 
تجاوز والعفو فهذه األخبار كلها تنبئ عن جواز تأخري قضاء رمضان عن أول وقت إمكان قضائه وقد روي عن بال

مجاعة من الصحابة إجياب الفدية على من أخر قضاء رمضان إىل العام القابل منهم ابن عباس روى عن يزيد بن 
  س فقال مرضت رمضانني فقال هارون عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال جاء رجل إىل ابن عبا

ابن عباس استمر بك مرضك أو صححت فيما بينهما قال بل صححت فيما بينهما قال أكان هذا قال ال قال فدعه 
حىت يكون فقام إىل أصحابه فأخربهم فقالوا ارجع فأخربه أنه قد كان فرجع هو أو غريه وسأله فقال أكان هذا قال 

مسكينا وقد روى روح بن عبادة عن عبداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر يف  نعم قال صم رمضانني وأطعم ثالثني
رجل فرط يف قضاء رمضان حىت أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن األول كل يوم مدا من بر 

مثل قول وال قضاء عليه وهذا يشبه مذهبه يف احلامل أهنا تطعم وال قضاء عليها مع ذلك وقد روي عن أيب هريرة 
ابن عباس وقد روي عن ابن عمر يف ذلك قول آخر روى محاد بن سلمة عن أيوب ومحيد عن أيب يزيد املدين أن 

رجال احتضر فقال ألخيه إن هللا علي دينا وللناس علي دين فابدأ بدين اهللا فاقضه مث اقض دين الناس إن علي 
أل ابن عباس وأخربه بقول ابن عمر فقال يرحم اهللا ابا رمضانني مل أصمهما فسأل ابن عمر فقال بدنتان مقلدتان فس

عبدالرمحن ما شأن البدن وشأن الصوم أطعم عن أخيك ستني مسكينا قال أيوب وكانوا يرون أنه قد كان صح 
بينهما وذكر الطحاوي عن ابن أيب عمران قال مسعت حيىي بن أكثم أنه يقول وجدته يعين وجوب اإلطعام عن ستة 

مل أجد هلم من الصحابة خمالفا وهذا جائز أن يريد به من مات قبل القضاء وقوله تعاىل فعدة من أيام من الصحابة و
أخر قد دل على جواز التفريق وعلى جواز التأخري وعلى أن ال فدية عليه ألن يف إجياب الفدية مع القضاء زيادة يف 

أن تأخريه إىل آخر السنة ال يوجب الفدية وأن اآلية النص وال جتوز الزيادة يف النص إال بنص مثله وقد اتفقوا على 
إمنا أوجبت قضاء العدة دون غريها من الفدية ومعلوم أن قضاء العدة يف السنة الثانية واجب باآلية فغري جائز أن 
يكون املراد يف بعض ما انتظمته اآلية القضاء دون الفدية ويف بعضه القضاء والفدية مع دخوهلما فيها على وجه 

واحد أال ترى أنه غري جائز أن يكون على بعض السراق املراد باآلية القطع وزيادة غرم وكذلك ال جيوز أن يكون 
بعضهم ال يقطع إال يف عشرة وبعضهم يقطع فيما دوهنا كذلك ال جيوز أن يكون بعض املرادين بقوله فعدة من أيام 

ضاء والفدية ومن جهة أخرى أنه غري جائز إثبات أخر خمصوصا بإجياب القضاء دون الفدية وبعضهم مراد بالق
الكفارات إال من طريق التوقيف أو اإلتفاق وذلك معدوم فيما وصفنا فلم جيز إثبات الفدية قياسا وأيضا فإن الفدية 

  ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه 



قضي فأما اجتماع الفدية فإمنا خيتص وجوهبا مبن ال جيب عليه القضاء كالشيخ الكبري ومن مات مفرطا قبل أن ي
والقضاء فممتنع على ما بينا يف باب احلامل واملرضع فمذهب ابن عمر يف هذا أظهر يف إجيابه الفدية دون القضاء 

   -من مذهب من مجعهما ومن حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  نه ملالذي قدمنا ذكره على أن تأخريه ال يوجب الفدية من وجهني أحدمها أ

والثاين تشبيهه إياه بالدين ومعلوم أن  -يذكر الفدية عند ذكر التفريق ولو كان تأخريه يوجب الفدية لبينه ص 
تأخري الدين ال يلزمه شيئا غري قضائه فكذلك ما شبهه به من قضاء رمضان فإن قيل ملا اتفقنا على أنه منهي عن 

فيلزمه الفدية كما لو مات قبل أن يقضيه لزمته الفدية بالتفريط  تأخريه إىل العام القابل وجب أن جيعل مفرطا بذلك
قيل له إن التفريط ال يلزمه الفدية وإمنا الذي يلزمه الفدية فوات القضاء بعد اإلمكان باملوت والدليل على ذلك أنه 

ذلك على أن  لو أكل يف رمضان متعمدا كان مفرطا وإذا قضاه يف تلك السنة مل تلزمه الفدية عند اجلميع فدل
حصول التفريط منه ليس بعلة إلجياب الفدية وحكى علي بن موسى القمي أن داود األصفهاين قال جيب على من 

أفطر يوما من رمضان لعذر أن يصوم الثاين من شوال فإن ترك صيامه فقد أمث وفرط فخرج بذلك عن اتفاق السلف 
قوله ولتكملوا العدة وخالف السنن اليت روينا عن النيب صلى واخللف معا وعن ظاهر قوله تعاىل فعدة من أيام أخر و

يف ذلك قال علي بن موسى سألته يوما فقلت له مل قلت ذلك قال ألنه إن مل يصم اليوم الثاين من  -اهللا عليه وسلم 
وسعا شوال فمات فكل أهل العلم يقولون إنه آمث مفرط فدل ذلك على أن عليه أن يصوم ذلك اليوم ألنه لو كان م
له أن يصومه بعد ذلك ما لزمه التفريط إن مات من ليلته قال فقلت له ما تقول يف رجل وجب عليه عتق رقبة 

فوجد رقبة تباع بثمن موافق هل له أن يتعداها ويشتري غريها فقال ال فقلت مل قال ألن الفرض عليه أن يعتق أول 
الفرض يف أول رقبة مل جيزه غريها إذا كان واجدا هلا فقلت رقبة جيدها فإذا وجد رقبة لزمه الفرض فيها وإذا لزمه 

فإن اشترى رقبة غريها فأعتقها وهو واجد لألوىل فقال ال جيزيه ذلك قلت فإن كان عنده رقبة فوجب عليه عتق 
رقبة هل جيزيه أن يشتري غريها قال ال فقلت ألن العتق صار عليه فيها دون غريها فقال نعم فقلت فما تقول إن 

  اتت هل يبطل عنه العتق كما أن من نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره فقال ال بل عليه أن يعتق م

غريها ألن هذا إمجاع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة باإلمجاع أن له أن يعتق غريها فقال عمن حتكي هذا 
فقلت واإلمجاع الثاين أيضا ال حيكى  اإلمجاع فقلت له وعمن حتكي أنت اإلمجاع األول فقال اإلمجاع ال حيكى

وانقطع قال أبو بكر ومجيع ما قاله داود من تعيني فرض القضاء باليوم الثاين من شوال وأن من وجب عليه رقبة 
فوجدها أنه ال يتعداها إىل غريها خالف إمجاع املسلمني كلهم وما ادعاه على أهل العلم بأهنم جيعلونه مفرطا إذا 

اليوم الثاين فليس كما ادعى فإن من جعل له التأخري إىل آخر السنة ال جيعله مفرطا باملوت ألن  مات وقد أخره عن
السنة كلها إىل أن جييء رمضان ثان وقت القضاء موسع له يف التأخري كوقت الصالة أنه ملا كان موسعا عليه يف 

ت فكذلك يقولون يف قضاء رمضان فإن التأخري من أوله إىل آخره مل يكن مفرطا بتأخريه إن مات قبل مضي الوق
قيل لو مل يكن مفرطا ملا لزمته الفدية إذا مات قبل مضي السنة ومل يقضه قيل له ليس لزوم الفدية علما للتفريط ألن 

الشيخ الكبري يلزمه الفدية مع عدم التفريط وقول داود اإلمجاع ال حيكى خطأ فإن اإلمجاع حيكى كما حتكى 
إلختالف فإن أراد بذلك أن كل واحد من اجملمعني ال حيتاج إىل حكاية أقاويلهم بعد أن النصوص وكما حيكي ا

ينشر القول عن مجاعة منهم وهم حضور يسمعون وال خيالفون فإن ذلك على ما قال ومع ذلك ال جيوز إطالق 



من إمجاعهم حكاية  القول بأن اإلمجاع ال حيكى ألن من اإلمجاع ما حيكى فيه أقاويل مجاعتهم فيكون ما حيكيه
صحيحة ومنه ما حيكي أقاويل مجاعة منهم منتشرة مستفيضة مع مساع اآلخرين هلا وترك إظهار املخالفة فهذا أيضا 

إمجاع حيكى إذ كان ترك اآلخرين إظهار النكري واملخالفة قائما مقام املوافقة فهذان الضربان من أمجاع اخلاصة 
وهو ما تشترك فيه اخلاصة والعامة كإمجاعهم على حترمي الزنا والربا ووجوب والفقهاء حيكيان مجيعا وإمجاع آخر 

اإلغتسال من اجلنابة والصلوات اخلمس وحنوها فهذه أمور قد علم اتفاق املسلمني عليها وإن مل حيك عن كل واحد 
ال حيكى وقد يسوغ منهم بعينه اعتقاده والتدين به فإن عىن هذا الضرب من اإلمجاع فقد يسوغ أن يقال أن مثله 

أن يقال إن هذا الضرب أيضا حيكى لعلمنا بإمجاع أهل الصالة على اعتقاده والتدين به فجائز أن حيكى عنهم 
اعتقادهم لذلك والتدين به وأهنم جممعون عليه كما إذا ظهر لنا إسالم رجل وإظهار اعتقاده اإلميان أن حيكى عنه أنه 

  مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار وباهللا التوفيق  مسلم وقال اهللا تعاىل فإن علمتموهن

  باب 

  الصيام يف السفر

قال اهللا تعاىل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر يف هذه 
ا الزما لزالت فائدة اآلية داللة واضحة على أن اإلفطار يف السفر رخصة يسر اهللا هبا علينا ولو كان اإلفطار فرض

قوله يريد اهللا بكم اليسر فدل على أن املسافر خمري بني اإلفطار وبني الصوم كقوله تعاىل فاقرؤوا ما تيسر من القرآن 
وقوله فما استيسر من اهلدي فكل موضع ذكر فيه اليسر ففيه الداللة على التخيري وروى عبدالرحيم اجلزري عن 

ب على من صام وال على من أفطر ألن اهللا قال يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم طاوس عن ابن عباس قال ال نعي
العسر فأخرب ابن عباس أن اليسر املذكور فيه أريد به التخيري فلوال احتمال اآلية ملا تأوهلا عليه وأيضا فقال اهللا فمن 

من أيام أخر فلم يوجب عليه  شهد منكم الشهر فليصمه مث عطف عليه قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
اإلفطار وال الصوم واملسافر شاهد للشهر من وجهني أحدمها العلم به وحضوره واآلخر أنه من أهل التكليف فهذا 

يدل على أنه من أهل اخلطاب بصوم الشهر وأنه مع ذلك مرخص له يف اإلفطار وقوله ومن كان مريضا أو على 
فعدة من أيام أخر كقوله تعاىل ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من سفر فعدة من أيام أخر معناه فأفطر 

صيام املعىن فحلق ففدية من صيام ويدل على أن ذلك مضمر فيه اتفاق املسلمني على أن املريض مىت صام أجزأه 
و مشروط وال قضاء عليه إال أن يفطر فدل على أن اإلفطار مضمر فيه وإذا كان كذلك فذلك الضمري بعينه ه

للمسافر كهو للمريض لذكرمها مجيعا يف اآلية على وجه العطف وإذا كان اإلفطار مشروطا يف إجياب العدة فمن 
أوجب على املسافر القضاء إذا صام فقد خالف حكم اآلية واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعني وفقهاء 

أنه قال من صام يف السفر فعليه القضاء وتابعه عليه  األمصار على جواز صوم املسافر غري شيء يروى عن أيب هريرة
باخلرب املستفيض املوجب للعلم بأنه  -شواذ من الناس ال يعدون خالفا وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صام يف السفر وثبت عنه أيضا إباحة الصوم يف السفر منه حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن محزة بن 
   -أصوم يف السفر فقال ص  -سلمي قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو األ

  إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وروى ابن عباس وأبو سعيداخلدري وأنس بن مالك



  وجابر بن عبداهللا وأبو الدرداء وسلمة بن 

ب عليه القضاء بظاهر يف السفر واحتج من أىب جواز صوم املسافر وأوج -احملبق صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قالوا فالعدة واجبة يف احلالني إذ ليس يف اآلية فرق بني الصائم 

قال ليس  -واملفطر ومبا روى كعب بن عاصم األشعري وجابر بن عبداهللا وأبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن عبداهللا احلضرمي قال حدثنا إبراهيم بن من الرب الصيام يف السفر و

منذر احلزامي قال حدثنا عبداهللا بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن 
ضر ومما روى أنس بن مالك الصائم يف السفر كاملفطر يف احل -أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أنه قال إن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة والصوم وعن احلامل  -القشريي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واملرضع فأما اآلية فال داللة هلم فيها بل هي دالة على جواز صوم املسافر ملا بينا وأما ما روي عن النيب صلى اهللا 

من الرب الصيام يف السفر فإنه كالم خرج على حال خمصوصة فهو مقصور احلكم عليها أنه قال ليس  -عليه وسلم 
وهي ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن حممد بن عبدالرمحن 

   -اهللا عليه وسلم بن سعد بن زرارة عن حممد بن عمرو بن احلسن عن جابر بن عبداهللا أن رسول اهللا صلى 

  رأى رجال يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من الرب الصيام يف السفر فجائز

يف تلك احلال وساق بعضهم ذكر  -أن يكون كل من روى ذلك فإمنا حكى ما ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -السبب وحذفه بعضهم واقتصر على حكاية قوله ص 

  حديثه أهنم صاموا مع النيب صوقد ذكر أبو سعيد اخلدري يف 

عام الفتح يف رمضان مث أنه قال هلم إنكم قد دنومت من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمية من  -
   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قال أبو سعيد مث لقد رأيتين أصوم مع النيب ص

قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا ابن وهب قال  قبل ذلك وبعد ذلك حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود -
حدثين معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال سألت أبا سعيد اخلدري عن صيام رمضان يف السفر وذكر 

احلديث فذكر أيضا يف هذا احلديث علة أمره باإلفطار وأهنا كانت ألنه أقوى هلم على قتال عدوهم وذلك ألن 
رضا عليهم ومل يكن فعل الصوم يف السفر فرضا فلم يكن جائزا هلم ترك الفرض ألجل الفضل وأما اجلهاد كان ف

حديث أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أبيه فإن أبا سلمة ليس له مساع من أبيه فكيف جيوز ترك األخبار املتواترة يف 
  جواز الصوم حبديث مقطوع ال يثبت عند كثري من 

يكون كالما خرج على سبب وهو حال لزوم القتال مع العلم بالعجز عنه مع فعل الناس ومع ذلك فجائز أن 
وملا يؤدي إليه من ترك  -الصوم فكان حكمه مقصورا على تلك احلال ملخالفة أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لى أن الفرض مل اجلهاد وأما قوله إن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة والصوم وعن احلامل واملرضع فإمنا يدل ع



يتعني عليه حلضور الشهر وأن له أن يفطر فيه وال داللة فيه على نفي اجلواز إذا صامه كما مل ينف جواز صوم 
احلامل واملرضع وقال أصحابنا الصوم يف السفر أفضل من اإلفطار وقال مالك والثوري الصوم يف السفر أحب إلينا 

فر أجزأه ومما يدل على أن الصوم فيه أفضل قوله تعاىل كتب عليكم ملن قوي عليه وقال الشافعي إن صام يف الس
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من 

ه على أيام أخر إىل قوله وأن تصوموا خري لكم وذلك عائد إىل مجيع املذكور يف اآلية إذ كان الكالم معطوفا بعض
بعض فال خيص شيء منه إال بداللة فاقتضى ذلك أن يكون صوم املسافر خريا له من اإلفطار فإن قيل هو عائد على 

ما يليه دون ما تقدمه وهو قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني قيل له ملا كان قوله كتب عليكم الصيام 
ون قوله وأن تصوموا خري لكم خطابا جلميع من مشله اخلطاب خطابا للجميع من املسافرين واملقيمني فواجب أن يك

يف ابتداء اآلية وغري جائز االقتصار به على البعض وأيضا فقد ثبت جوازه عن الفرض مبا قدمناه وما كان كذلك 
عل فهو من اخلريات وقال اهللا فاستبقوا اخلريات مدح قوما فقال إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات فاملسارعة إىل ف

اخلريات وتقدميها أفضل من تأخريها وأيضا فعل الفروض يف أوقاهتا أفضل من تأخريها إىل غريها وأيضا قال النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  من أراد أن حيج فليعجل فأمر النيب ص

بتعجيل احلج فكذلك ينبغي أن يكون سائر الفرائض املفعولة يف وقتها أفضل من تأخريها عن وقتها وحدثنا حممد  -
بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبدالصمد بن حبيب بن 

بن سلمة بن احملبق اهلذيل حيدث عن أبيه قال قال عبداهللا األزدي قال حدثين حبيب بن عبداهللا قال مسعت سنان 
من كانت له محولة يأوي إىل شبع فليصم رمضان حيث أدركه وحدثنا حممد بن  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن املهاجر قال حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال حدثنا عبدالصمد بن 
  حبيب 

من أدركه  -حدثين أيب عن سنان بن سلمة عن سلمة بن احملبق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
رمضان يف السفر فذكر معناه فأمره بالصوم يف السفر وهذا على وجه الداللة على األفضلية ال على جهة اإلجياب 

يب العاص الثقفي وأنس بن مالك أن ألنه ال خالف أن الصوم يف السفر غري واجب عليه وقد روى عثمان بن أ
  الصوم يف السفر أفضل من اإلفطار واهللا أعلم 

  باب من صام يف السفر مث أفطر 
وقد اختلف فيمن صام يف السفر مث أفطر من غري عذر فقال أصحابنا عليه القضاء وال كفارة وكذلك لو أصبح 

القضاء يف هذه الوجوه وال كفارة عليه وذكر ابن صائما مث سافر فأفطر أو كان مسافرا فصام وقدم فأفطر فعليه 
وهب عن مالك يف الصائم يف السفر إذا أفطر عليه القضاء والكفارة وقال مرة ال كفارة وروى ابن القاسم عن 
مالك أن عليه الكفارة وقال لو أصبح صائما يف حضره مث سافر فأفطر فليس عليه إال القضاء وقال األوزاعي ال 

سافر يف اإلفطار وقال الليث عليه الكفارة قال أبو بكر األصل يف ذلك أن كفارة رمضان تسقطها كفارة على امل
الشبهة فهي مبنزلة احلد والدليل على ذلك أهنا ال تستحق إال مبأمث خمصوص كاحلدود فلما كانت احلدود تسقطها 

ال السفر فإن وجود هذه احلال مانع من الشبهة كانت كفارة رمضان مبثابتها فإذا ثبت ذلك قلنا أنه مىت أفطر يف ح



وجوب الكفارة ألن السفر يبيح اإلفطار فأشبه عقد النكاح وملك اليمني يف إباحتهما الوطئ وإن كانا غري مبيحني 
لوطئ احلائض إال أهنم متفقون على أن وجود السبب املبيح للوطئ يف األصل مانع من وجوب احلد وإن مل يبح هذا 

السفر وإن مل يبح اإلفطار بعد الدخول يف الصوم فإنه مينع وجوب الكفارة إذ كان يف األصل قد  الوطئ بعينه كذلك
جعل سببا إلباحة اإلفطار فلذلك قلنا إذا أفطر وهو مسافر فال كفارة عليه وقد روى ابن عباس وأنس بن مالك 

وم وذلك لتعليم الناس جواز اإلفطار أفطر يف السفر بعد ما دخل يف الص -وغريمها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فيه فغري جائز فيما كان هذا وصفه إجياب الكفارة على املفطر فيه ووجه آخر وهو أنه ملا مل يكن فعل الصوم 

مستحقا عليه يف السفر أشبه الصائم يف قضاء رمضان أو يف صوم نذر أو كفارة فال جتب عليه الكفارة بإفطاره فيه 
  يصومه ومل يكن لزوم إمتامه بالدخول فيه موجبا عليه  إذ كان له بديا أن ال

الكفارة عند اإلفطار فكذلك املسافر إذا صام مث أفطر وأما إذا أصبح مقيما مث سافر فأفطر فهو كما وصفنا من 
وجود احلال املبيحة لإلفطار وهي حال السفر كوجود النكاح وملك اليمني يف إباحة الوطئ وإن مل يبح وطىء 

فإن قيل فهذا مل يكن له يف ابتداء النهار ترك الصوم لكونه مقيما فينبغي أن يوجب عليه الكفارة إذ كان احلائض 
فعل الصوم مستحقا عليه يف ابتداء النهار قيل له ال جيب ذلك ألنه قد طرئ من احلال ما مينع وجوب الكفارة وهو 

ألنه قد كان له أن ال يصوم بديا فأشبه الصائم يف  ما وصفنا وأما إذا كان مسافرا فقدم مث أفطر فال كفارة عليه
قضاء رمضان وكفارة اليمني وحنوها واختلف يف املسافر يفطر مث يقدم من يومه واحلائض تطهر يف بعض النهار فقال 

أصحابنا واحلسن بن صاحل واألوزاعي عليهما القضاء وميسكان بقية يومهما عما ميسك عنه الصائم وهو قول 
ن احلسن وقال ابن شربمة يف املسافر إذا قدم ومل يأكل شيء أنه يصوم بقية يومه ويقضي ولو طهرت املرأة عبيداهللا ب

من حيضها فإهنا تأكل وال تصوم وقال ابن القاسم عن مالك يف املرأة تطهر واملسافر يقدم وقد أفطر يف السفر أنه 
روى الثوري عن عبداهللا أنه قال من أكل أول يأكل وال ميسك وهو قول الشافعي وروى عن جابر بن زيد مثله و

النهار فليأكل آخره ومل يذكر سفيان عن نفسه خالف ذلك وقال ابن القاسم عن مالك لو أصبح ينوي اإلفطار وهو 
ال يعلم أنه من رمضان فإنه يكف عن األكل والشرب ويقضي فإن أكل أو شرب بعد أن علم يف يومه ذلك فال 

ن أكل جرأة على ما ذكرت لك فتجب عليه الكفارة قال أبو بكر ملا اتفقوا على أن من غم كفارة عليه إال أن يكو
عليه هالل رمضان فأكل مث علم به ميسك عما ميسك عنه الصائم كذلك احلائض واملسافر واملعىن جامع بينهما أن 

الصيام فكذلك إذا طرئت عليهم احلال الطارئة عليهم بعد اإلفطار لو كانت موجودة يف أول النهار كانوا مأمورين ب
اآلكلني يوم عاشوراء  -وهم مفطرون أمروا باإلمساك ويدل على صحة ذلك أيضا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

باإلمساك مع إجياب القضاء عليهم فصار ذلك أصال يف نظائره مما وصفناه وأما قول مالك يف إجيابه الكفارة عليه إذا 
عىن له ألن هذه كفارة خيتص وجوهبا بإفساد الصوم على وصف وهذا اآلكل مل يفسد أكل جرأة على ذلك فال م

  صوما بأكله فال جتب عليه فيه كفارة واهللا تعاىل أعلم بالصواب 

  باب يف املسافر يصوم رمضان عن غريه 
روايتان واختلف يف املسافر يصوم رمضان عن واجب غريه فقال أبو حنيفة هو عما نوى فإن صامه تطوعا فعنه 

إحدامها أنه عن رمضان واألخرى أنه تطوع وقال أبو يوسف وحممد هو عن رمضان يف الوجهني مجيعا وقال أصحابنا 
مجيعا يف املقيم إذا نوى بصيامه واجبا غريه أو تطوعا أنه عن رمضان وجيزيه وقال الثوري واألوزاعي يف امرأة 

قاال من صام يف أرض العدو تطوعا وهو ال يعلم أنه صامت رمضان تطوعا فإذا هو من شهر رمضان أجزأها و



رمضان أجزى عنه وقال مالك والليث من صام يف أول يوم من رمضان وهو ال يعلم أنه رمضان مل جيزه وقال 
الشافعي ليس ألحد أن يصوم دينا وال قضاء لغريه يف رمضان فإن فعل مل جيزه يف رمضان وال لغريه قال أبو بكر 

 تعاىل بالكالم يف املقيم يصوم رمضان تطوعا فنقول الداللة على صحة قول أصحابنا من طريق نبتدئ بعون اهللا
الظاهر وجوه أحدها قوله عز و جل كتب عليكم الصيام إىل قوله وأن تصوموا خري لكم ومل خيصص صوما فهو 

طوعا أو واجبا غريه أن على سائر ما يصومه من تطوع أو فرض يف كونه جمزيا عن الفرض ألنه ال خيلو الصائم ت
يكون صوما عما نوى دون رمضان أو يكون ملغى ال حكم له مبنزلة من مل يصم أو جمزيا عن رمضان فلما كان 

وقوعه عما نوى وكونه ملغى مانعني من أن يكون هذا الصيام خريا له بل يكون وقوعه عن رمضان خريا له وجب 
يدل عليه أيضا قوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه مث قال أن ال يكون ملغى وال عما نوى من غري رمضان و

يف نسق التالوة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومعلوم عند مجيع فقهاء األمصار إضمار اإلفطار 
لك أن من فيه وإن تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر فإمنا أوجب القضاء على املسافر واملريض إذا أفطرا فيه فثبت بذ

صام من املقيمني ومل يفطر فال قضاء عليه إذا قد تضمنت اآلية وأن صيام اجلميع من املخاطبني إال من أفطر من 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم  -املرضى واملسافرين ويدل عليه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أوقع صومه من تطوع أو غريه ومن جهة النظر أن صوم  فعدوا ثالثني فاقتضى ظاهر ذلك جوازه على أي وجه
رمضان ملا كان مستحق العني يف هذا الوقت أشبه طواف الزيارة يف يوم النحر فعلى أي وجه أوقعه أجزأ عن الفرض 

  على أنه لو نواه عن غريه مل يكن عما نواه فلوال أنه قد أجرى 

م عما نوى فإن قيل إن صالة الظهر مستحقة العني هلذا عن الفرض لوجب أن جيزيه عما نوى كصيام سائر األيا
الوقت إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلى فيه الظهر ومل يوجب ذلك جوازها بينة النفل قيل له وقت الظهر غري 
مستحق العني لفعلها ألنه يتسع لفعلها ولغريها وال فرق بني أول الوقت وآخره فإذا كان فعل التطوع يف أوله ال 

عن الفرض كذلك يف آخره وأيضا فإنه إذا نوى بصالته يف آخر الوقت تطوعا أو فرضا غريه كان كما نوى  جيزي
وقد اتفقنا على أن صوم عني رمضان ال جيزي عن غريه فدل أنه مستحق العني المتناع جواز صوم آخر فيه ألنه 

ت غري أنه إذا أخره كان جائزا له فعلها فيه وقت يستغرق الفرض ال جيوز تقدميه عليه وال تأخريه عنه والظهر هلا وق
   -فإن قيل قوله ص 

  األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى مينع جواز صوم رمضان بنية التطوع

األعمال بالنيات فال يصح االحتجاج به ألن فيه ضمريا حمتمال ملعان من جواز وفضيلة وهو  -قيل له أما قوله ص 
تنازعنا فيه احتيج إىل داللة يف إثباته فسقط االحتجاج به وأما قوله ولكل امرئ ما نوى غري مذكور يف اللفظ ومىت 

فإن خصمنا يوافقنا يف هذه املسألة أنه ليس له ما نوى من تطوع وال فرض غريه ألنا نقول ال يكون تطوعا وال 
قوله ولكل امرئ ما نوى  فرضا غري رمضان وهو يقول ال يكون عن رمضان وال عما نوى فحصل باتفاق اجلميع أن

غري مستعمل على ظاهره يف هذه املسألة وأيضا قوله ولكل امرئ ما نوى غري مستعمل عند اجلميع على حقيقته ألنه 
يقتضي أن من نوى الصوم كان صائما ومن نوى الصالة كان مصليا وإن مل يفعل شيئا من ذلك وقد علم أنه ال 

ا وكذلك الصوم وسائر الفروض والطاعات فثبت بذلك أن هذا اللفظ غري حيصل له الصالة مبجرد النية دون فعله
مكتف بنفسه يف إثبات حكمه إال بقرينة فسقط احتجاج املخالف به من وجهني أحدمها أن احلكم متعلق مبعىن 



 -حمذوف وحيتاج إىل داللة يف إثباته وما كان هذا وصفه فاإلحتجاج بظاهره ساقط والوجه اآلخر أن قوله ص 
ولكل امرئ ما نوى يقتضي جواز صومه إذا نواه تطوعا فإذا جاز صومه وقع عن الفرض التفاقنا أنه إذا مل جيز عن 

الفرض مل حيصل له ما نوى فوجب بقضية قوله ولكل امرئ ما نوى أن حيصل له ما نوى وإال فقد ألغينا حكم اللفظ 
ضيه نيته من ثواب فرض أو فضيلة أو حنوها فيستحق رأسا وأيضا معلوم من فحوى قوله ولكل امرئ ما نوى ما يقت

  ذلك وألنه غري جائز أن 

يكون مراده وقوع الفعل ألن الفعل حاصل موجود مع وجود النية وعدمها والنية هي اليت تصرف أحكامه على 
ده أو حسب مقتضاها وموجبها من استحقاق ثواب الفرض أو الفضيلة أو احلمد أو الذم إن كانت النية تقتضي مح

ذمه وإذا كان ذلك كذلك فليس خيلو القول فيها من أحد معنيني إما أن يسقط اعتبار حكم اللفظ يف داللته على 
جواز الصوم أو بطالنه ووجب طلب الداللة عليه من غريه أو أن يستعمل حكمه فيما يقتضيه مضمونه من إفادة ما 

ى ذلك وقد توجهت نيته إىل ضرب من القرب فواجب أن يتعلق به من ثواب أو محد أو ذم فإذا وجب استعماله عل
حيصل له ذلك مث أقل أحواله يف ذلك إن مل يكن ثوابه مثل ثواب ناوي الفرض أن يكون أنقص منه ونقصان الثواب 

إن الرجل ليصلي الصالة فيكتب له نصفها ربعها مخسها عشرها  -ال مينع جوازه عن الفرض والدليل عليه قوله ص 
صان الثواب مع اجلواز ويدل على صحة ما ذكرنا من تعلق حكم اللفظ بالثواب والعقاب أو احلمد والذم فأخرب بنق
ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل  -قوله ص 

أن من عليه حجة اإلسالم فأحرم ينوي  دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه وزعم الشافعي
تطوعا أنه جيزيه من حجة اإلسالم فأسقط نية التطوع وجعلها للفرض مع قوله إن فرض احلج على املهلة وأنه غري 
مستحق الفعل يف وقت معني وذلك أبعد يف اجلواز من صوم رمضان ألن صوم رمضان مستحق العني يف وقت ال 

ريه عنه فترك ظاهر قوله على أصله األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ومل يلجأ فيه جيوز له تقدميه عليه وال تأخ
إىل نظر صحيح يعضد مقالته وكان الواجب على أصلهم اعتبار ما يدعونه ظاهرا من هذا اخلرب وأما على أصلنا فقد 

سلم لنا ما استدللنا به من بينا أن االحتجاج به ساقط وأوضحنا عن معناه ومقتضاه وأنه يوجب جوازه عن الفرض ف
الظواهر والنظر ومل يعترض عليه هذا األثر وأما املسافر إذا صام رمضان عن واجب عليه فإمنا أجاز ذلك أبو حنيفة 

عما نوى ألن فعل الصوم غري مستحق عليه يف هذه احلال وهو خمري مع اإلمكان من غري ضرر بني فعله وتركه فأشبه 
ا كان سائر األيام جائزا ملن صامه عما نواه فكذلك حكم رمضان للمسافر وعلى هذا سائر أيام غري رمضان فلم

  ينبغي أنه مىت نواه تطوعا أن يكون تطوعا على الرواية اليت رويت وهي أقيس 

الروايتني فإن قيل على هذا يلزمه أن جيزي صوم املريض الذي جيوز له اإلفطار عن غري رمضان بأن نواه تطوعا أو 
عليه للعلة اليت ذكرهتا يف املسافر قيل له ال يلزم ذلك لعدم العلة اليت ذكرهتا يف املسافر وذلك ألن املعىن  عن واجب

الذي وجب القول يف املسافر مبا وصفناه وأنه خمري بني الصوم وتركه من غري ضرر يلحقه وأشبه ذلك حاله يف غري 
إال مع خشية زيادة العلة والضرر الالحق بالصوم فهو ال رمضان وأما املريض فليس كذلك ألنه ال جيوز له الفطر 

خيلو من أن ال يضر به الصوم فعليه فعله أو أن يضره فغري جائز له الصوم فلما كان كذلك كان فعل الصوم 
مستحقا عليه أو تركه من غري ختيري فمىت صامه وقع عن الفرض إذ كانت إباحة اإلفطار متعلقة خبشية الضرر فمىت 

  صوم فقد زال املعىن وصار مبنزلة الصحيح فأجزى عن صوم الشهر على أي وجه صام واهللا أعلم فعل ال
  باب 



  يف عدد قضاء رمضان

قال اهللا تعاىل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فذكر بشر بن الوليد عن أيب يوسف وهشام 
م أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية ويف البلد رجل عن حممد من غري خالف من أحد من أصحابنا قالوا إذا صا

مريض مل يصم فإنه يقضي تسعة وعشرين يوما فإن صام أهل بلد ثالثني يوما للرؤية وصام أهل بلد تسعة وعشرين 
يوما للرؤية فعلم بذلك من صام تسعة وعشرين يوما فإن عليهم أن يقضوا يوما وعلى املريض املفطر قضاء ثالثني 

ى بعض أصحاب مالك بن أنس عنه أنه يقضي رمضان باألهلة وذكر عنه أشهب أنه سئل عمن مرض يوما وحك
سنتني مث مات عن غري قضاء أنه يطعم عنه ستني مسكينا لكل مسكني مدا وقال الثوري فيمن مرض رمضان وكان 

فأفطره من أوله  تسعة وعشرين يوما أنه يصوم الذي كان عليه وقال احلسن بن صاحل إن مرض رجل شهر رمضان
إىل آخره مث ابتدأ شهرا يقضيه فكان هذا الشهر الذي يقضي فيه تسعة وعشرين يوما أجزأه عن شهر رمضان الذي 
أفطر وإن كان ثالثني يوما ألنه جزاء شهر بشهر وإن كان ابتداء القضاء على غري استقبال شهر أمت ثالثني يوما وإن 

الشهر ال يكون تسعة وعشرين يوما إال شهرا من أوله إىل آخره قال أبو كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ألن 
بكر أما إذا كان الشهر تسعة وعشرين أو ثالثني يوما مث أراد املريض القضاء فإنه يقضيه بعدد أيام شهر الصوم 

  الذي أفطر فيه سواء ابتدأ باهلالل أو من بعض 

و على سفر فعدة من أيام أخر ومعناه فعدد من أيام أخر يدل الشهر وذلك لقوله عز و جل فمن كان منكم مريضا أ
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني يعين العدد وإذا كان اهللا سبحانه قد أوجب عليه قضاء العدد  -عليه قوله ص 

ن كان الذي من أيام أخر مل جيز الزيادة عليه وال النقصان منه سواء كان الشهر الذي يقضيه ناقصا أو تاما فإن قيل إ
الشهر تسعة وعشرون الشهر ثالثون فأي شهر أتى به فقد قضى ما عليه ألنه شهر  -أفطر فيه شهرا وقد قال ص 

بشهر قيل له مل يقل اهللا تعاىل فشهر من أيام أخر وإمنا قال فعدة من أيام أخر فأوجب استيفاء عدد ما أفطر فوجب 
ىن غري مذكور ويدل عليه أيضا قوله تعاىل ولتكملوا العدة يعين العدد اتباع ظاهر اآلية ومل جيز العدول عنها إىل مع

فإذا كان الشهر الذي أفطر فيه ثالثني فعليه إكمال عدده من غريه ولو اقتصر على شهر هو تسعة وعشرون ملا كان 
اجلميع مكمال للعدة فثبت بذلك بطالن قول من اعترب شهرا بشهر وأسقط اعتبار العدد ويدل على ذلك اتفاق 

على أن إفطاره بعض رمضان يوجب قضاء ما أفطر بعدده كذلك جيب أن يكون حكم إفطار مجيعه يف اعتبار عدده 
وأما إذا صام أهل مصر للرؤية تسعة وعشرين يوما وأهل مصر آخر للرؤية ثالثني يوما فإمنا أوجب أصحابنا على 

كملوا العدة فأوجب إكمال عدة الشهر وقد ثبت برؤية الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم لقوله تعاىل ولت
أهل بلد أن العدة ثالثون يوما فوجب على هؤالء إكماهلا ألن اهللا مل خيصص بإكمال العدة قوما دون قوم فهو عام 

يف مجيع املخاطبني وحيتج له بقوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقد أريد بشهود الشهر العلم به ألن من ال 
يعلم به فليس عليه صومه فلما صح له العلم بأن الشهر ثالثون يوما برؤية أهل البلد الذين رأوه وجب عليه صومه 

فإن قيل إمنا هو على من علم به يف أوله قيل له هو على من علم به يف أوله وبعد انقضائه أال ترى أن من كان يف 
ه أن يقضيه فدل ذلك على أن األمر قد تناول اجلميع ويدل دار احلرب فلم يعلم بشهر رمضان مث علم مبضيه أن علي

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني والذين صاموا تسعة وعشرين قد  -عليه أيضا قوله ص 
 غم عليهم رؤية أولئك فكان ذلك مبنزلة احلائل بينهم وبني الرؤية فوجب عليهم أن يعدوا ثالثني فإن قيل قوله ص

  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يوجب اعتبار رؤية كل قوم يف بلدهم دون اعتبار رؤية غريهم يف سائر البلدان  -



صوموا لرؤيته وأفطروا  -وكل قوم رأوا اهلالل فالفرض عليهم العمل على رؤيتهم يف الصيام واإلفطار بقوله ص 
ن يصوموا لرؤيتهم وأن يفطروا لرؤيتهم وليس عليهم لرؤيته ويدل عليه اتفاق اجلميع على أن على أهل كل بلد أ

انتظار رؤية غريهم من أهل سائر اآلفاق فثبت بذلك أن كال منهم خماطب برؤية أهل بلده دون غريهم قيل له 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عام يف أهل سائر اآلفاق وأنه غري خمصوص بأهل بلد دون  -معلوم أن قوله ص 
كذلك فمن حيث وجب اعتبار رؤية أهل بلد يف الصوم واإلفطار وجب اعتبار رؤية غريهم أيضا غريهم وإذا كان 

فإذا صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوما وقد صام غريهم أيضا للرؤية ثالثني فعلى هؤالء قضاء يوم لوجود الرؤية 
بلد من اآلفاق اعتبار رؤيتهم دون  منهم مبا يوجب صوم ثالثني يوما وأما احملتج باتفاق اجلميع على أن على كل أهل

انتظار رؤية غريهم فإمنا يوجب ذلك عندنا على شريطة أن ال تكون رؤية غريهم خمالفة لرؤيتهم يف حكم العدد 
فكلفوا يف احلال ما أمكنهم اعتباره ومل يكلفوا ماال سبيل هلم إليه يف معرفته يف ذلك الوقت فمىت يتبني هلم غريه 

حال بينهم وبني منظره سحاب أو ضباب وشهد قوم من غريهم أهنم قد رأوه قبل ذلك لزمهم  عملوا عليه كما لو
العمل على ما أخربهم به دون ما كان عندهم من احلكم بعدم الرؤية وقد روي يف ذلك حديث حيتج به املخالف يف 

اعيل قال حدثنا إمساعيل بن هذه املقالة وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إمس
جعفر قال حدثين حممد بن أيب حرملة قال أخربين كريب أن أم الفضل بنت احلرث بعثته إىل معاوية بالشام قال 

فقدمت الشأم فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشأم فرأينا اهلالل ليلة اجلمعة مث قدمت املدينة يف آخر الشهر 
الل فقال مىت رأيتم اهلالل فقلت ليلة اجلمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس فسألين ابن عباس مث ذكر اهل

وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصومه حىت نكمل الثالثني أو نراه فقلت أوال تكتفي 
   -برؤية معاوية وصيامه فقال ال هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ا ال يدل على ما ذكر ألنه مل حيك جواب النيب صوهذ

   -وقد سئل عن هذه بعينها فأجاب به وإمنا قال هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

  ويشبه أن يكون تأول فيه قوله ص

االحتجاج صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته على ما قالوا بل وجه داللته على ما قلنا ظاهر على ما قدمنا فلم يصح  -
  به فيما اختلفنا وقد ذكر عن احلسن البصري ما حدثنا 

حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا بن معاذ قال حدثين أيب قال حدثين األشعث عن احلسن يف 
اليوم رجل كان مبصر من األمصار فصام يوم اإلثنني وشهد رجالن أهنما رأيا اهلالل ليلة األحد قال ال يقضي ذلك 

ذلك الرجل وال أهل مصره إال أن يعلموا أن أهل مصر من األمصار قد صاموا يوم األحد فيقضوه وليس يف هذا 
اخلرب أهنم صاموا لرؤية أو لغريها ومسئلتنا إمنا هي يف أهل بلدين صام كل واحد منهم لرؤية غري رؤية اآلخرين وقد 

حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن عبيد قال حدثنا محاد يف حيتج املخالف يف ذلك مبا حدثنا حممد بن بكر قال 
فيه قال وفطركم يوم تفطرون  -حديث أيوب عن حممد بن املنكدر عن أيب هريرة ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل مىن منحر وكل فجاج مكة منحر وكل مجع موقف وروى أبو 
حممد بن احلسن املدين قال حدثين عبداهللا بن جعفر عن عثمان بن حممد عن املقربي عن أيب هريرة خيثمة قال حدثنا 



قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون قالوا  -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن يريد به ما مل يتبني غريه ومع وهذا يوجب أن يكون صوم كل قوم يوم صاموا وفطرهم يوم أفطروا وهذا قد جيوز أ

ذلك فلم خيصص به أهل بلد دون غريهم فإن وجب أن يعترب صوم من صام األقل فيما لزمهم فهو موجب صوم من 
صام األكثر فيكون ذلك صوما للجميع ويلزم من صام األقل قضاء يوم وقد اختلف مع ذلك يف صحة هذا اخلرب 

اآلخرون وقد تكلم أيضا يف معناه فقال قائلون معناه أن اجلميع إذا اتفقوا  من طريق النقل فثبته بعضهم ومل يثبته
على صوم يوم فهو صومهم وإذا اختلفوا احتاجوا إىل داللة من غريه ألنه مل يقل صومكم يوم يصوم بعضكم وإمنا 

متعبد مبا  قال يوم تصومون وذلك يقتضي صوم اجلميع وقال آخرون هذا خطاب لكل واحد يف نفسه وإخبار بأنه
عنده دون ما هو عند غريه فمن صام يوما على أنه من رمضان فقد أدى ما كلف وليس عليه مما عند غريه شيء ألن 

اهللا تعاىل إمنا كلفه مبا عنده ال مبا عند غريه ومل يكلفه املغيب عند اهللا أيضا قوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد 
ابن عباس وقتادة وجماهد والضحاك أن اليسر اإلفطار يف السفر والعسر الصوم  بكم العسر قال أبو بكر روي عن

فيه ويف املرض وحيتمل ما ذكر من اإلفطار يف السفر ملن جيهده الصوم ويضره كما روي عن النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  أنه قال يف الرجل الذي ظلل عليه يف

فأفادت اآلية إن اهللا يريد منكم من الصوم ما تيسر ال ما تعسر  السفر وهو صائم ليس من الرب الصيام يف السفر
   -وشق ألنه ص 

  قد صام يف السفر وأباح الصوم فيه ملن ال يضره ومعلوم أن النيب ص

كان متبعا ألمر اهللا عامال مبا يريده اهللا منه فدل ذلك على أن قوله يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر غري  -
الصوم يف السفر بل هو دال على أنه إن كان يضره فاهللا سبحانه غري مريد منه ذلك وأنه مكروه له ناف جلواز 

ويدل على أن من صام يف السفر أجزأه وال قضاء عليه ألن يف إجياب القضاء إثبات العسر وألن لفظ اليسر يقتضي 
قضاء عليه ويدل أيضا على أن املريض التخيري كما روي عن ابن عباس وإذا كان خمريا يف فعل الصوم وتركه فال 

واحلامل واملرضع وكل من خشي ضرر الصوم على نفسه أو على الصيب فعليه أن يفطر ألن يف احتمال ضرر الصوم 
ومشقته ضربا من العسر وقد نفى اهللا تعاىل عن نفسه إرادة العسر بنا وهو نظري ما روي أن النيب صلى اهللا عليه 

ن إال اختار أيسرمها وهذه اآلية أصل يف أن كل ما يضر باإلنسان وجيهده وجيلب له مرضا ما خري بني أمري -وسلم 
أو يزيد يف مرضه أنه غري مكلف به ألن ذلك خالف اليسر حنو من يقدر على املشي إىل احلج وال جيد زادا وراحلة 

لى أن من فرط يف قضاء رمضان فقد دلت اآلية أنه غري مكلف به على هذا الوجه ملخالفته اليسر وهو دال ايضا ع
إىل القابل فال فدية عليه ملا فيه من إثبات العسر ونفي اليسر ويدل على أن سائر الفروض والنوافل إمنا أمر بفعلها أو 
أبيحت له على شريطة نفي العسر واملشقة الشديدة ويدل أيضا على أن له أن يقضي رمضان متفرقا ألنه ذكر ذلك 

يام أخر وداللة ذلك عليه من وجهني أحدمها أن قوله يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم عقيب قوله فعدة من أ
العسر قد اقتضى ختيري العبد يف القضاء والثاين أن قضاءه متفرقا أوىل مبعىن اليسر وأبعد من العسر وهو ينفي أيضا 

الفور ومنعه التأخري ألنه ينفي معىن  إجياب التتابع ملا فيه من العسر ويدل على بطالن قول من أوجب القضاء على
اليسر ويثبت العسر وقد دلت اآلية على بطالن قول أهل اجلرب والقائلني بأن اهللا يكلف عباده ماال يطيقون ألن 



تكليف العبد ماال يطيق وما ليس معه القدرة عليه من أعسر العسر وقد نفى اهللا تعاىل عن نفسه إرادة العسر لعباده 
ن قوهلم من وجه آخر وهو أنه من محل نفسه على املشقة الشديدة اليت يلحقه ضرر عظيم يف الصوم ويدل على بطال

  فاعل ملا مل يرده اهللا منه بقضية اآلية وأهل اجلرب يزعمون أن كل ما فعله العبد من 

ضا من وجه آخر على معصية أو كفر فإن اهللا مريده منه وقد نفى اهللا هبذا ما نسبوه إليه من إرادة املعاصي ويدل أي
بطالن قوهلم وهو أن اهللا تعاىل قد أخرب يف هذه اآلية أنه يريد هبم اليسر ليحمدوه ويشكروه وأنه مل يرد منهم أن 
يكفروا ليستحقوا عقابه ألن مريد ذلك غري مريد لليسر بل هو مريد للعسر وملا ال يستحق الشكر واحلمد عليه 

بطالن قول أهل اجلرب وأهنم وصفوا اهللا تعاىل مبا نفاه عن نفسه وال يليق به  فهذه اآلية دالة من هذه الوجوه على
قوله عز و جل ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم قال أبو بكر قد دل قوله ولتكملوا العدة على معان 

يان النيب صلى اهللا عليه منها أنه مىت غم علينا هالل شهر رمضان فعلينا إكمال العدة ثالثني يوما أي شهر كان لب
ذلك على الوجه الذي بيننا فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني  -وسلم 

فجعل إكمال العدة اعتبار الثالثني عند خفاء اهلالل ويدل أيضا على جواز قضاء رمضان متتابعا أو متفرقا إلخباره 
ك حيصل به متفرقا كان أو متتابعا ويدل على أن وجوب قضائه ليس على الفور أن الفرض فيه إكمال العدة وذل

ألنه إذا كان املقصد إكمال العدة وذلك قد حيصل على أي وجه صام فال فرق بني فعله على الفور أو على املهلة 
ء شيء ألنه مع حصول إكمال العدة ويدل على أنه ال فدية على من أخر قضاء رمضان وأنه ليس عليه غري القضا

أخرب أن مراده منا إكمال العدة وقد وجد يف إجياب الفدية زيادة يف النص وإثبات ما ليس هو من املقصد ويدل على 
أن من أفطر يف شهر رمضان وهو ثالثون يوما أنه غري جائز له أن يصوم شهرا باهلالل تسعة وعشرين يوما لقوله 

لعدد فالقائل جبواز االقتصار على نقصان العدد خمالف حلكم اآلية تعاىل ولتكملوا العدة وذلك يقتضي استيفاء ا
ويدل على أن أهل بلد إذا صاموا تسعة وعشرين يوما أن يقضوا يوما لقوله تعاىل ولتكملوا العدة وقد حصل عدة 

صص بعضا رمضان ثالثني ألهل ذلك البلد فعلى اآلخرين أن يكملوها كما كان على أولئك إكماهلا إذ كان اهللا مل خي
من كل وأما قوله ولتكربوا اهللا على ما هداكم فإنه روي عن ابن عباس أنه كان يقول حقا على املسلمني إذا نظروا 

إىل هالل شوال أن يكربوا اهللا حىت يفرغوا من عيدهم وذلك لقوله ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم 
   - وروي عن الزهري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  أنه كان يكرب يوم الفطر

إذا خرج إىل املصلى وإذا قضى الصالة قطع التكبري وقد روي عن علي وأيب قتادة وابن عمر وسعيد بن املسيب 
وعروة والقاسم وخارجة بن زيد ونافع بن جبري بن مطعم وغريهم أهنم كانوا يكربون يوم العيد إذا خرجوا إىل 

ي أنه ركب بغلته يوم األضحى فلم يزل يكرب حىت أتى اجلبانة وروى ابن أيب املصلى وروى جيش بن املعتمر عن عل
ذيب عن شعبة موىل ابن عباس قال كنت أقود ابن عباس إىل املصلى فيسمع الناس يكربون فيقول ما شأن الناس 

ى وهذا يدل على أن أكرب اإلمام فأقول ال فيقول أجمانني الناس فأنكر ابن عباس يف هذا اخلرب التكبري يف طريق املصل
املراد عند التكبري املذكور يف اآلية وهو التكبري الذي يكربه اإلمام يف اخلطبة مما يصلح أن يكرب الناس معه وما روي 
عنه أنه حق على املسلمني إذا نظروا إىل هالل شوال أن يكربوا حىت يفرغوا من عيدهم فليس فيه داللة على اجلهر 

هم يف أنفسهم وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا خرج يوم الفطر ويوم األضحى يكرب به وجائز أن يريد به تكبري



ويرفع صوته حىت جييء املصلى وروي عن زيد بن أسلم أنه تأول على تكبري يوم الفطر واختلف فقهاء األمصار يف 
وجيهر بالتكبري وال  ذلك فروى املعلى عن أيب يوسف عن أيب حنيفة قال يكرب الذي يذهب إىل العيد يوم األضحى

يكرب يوم الفطر وقال أبو يوسف يكرب يوم األضحى والفطر وليس فيه شيء موقت لقوله تعاىل ولتكربوا اهللا على ما 
هداكم وقال عمرو سألت حممدا عن التكبري يف العيدين فقالوا نعم يكرب وهو قولنا وقال احلسن بن زياد عن أيب 

بواجب يف الطريق وال يف املصلى وإمنا التكبري الواجب يف صالة العيد وذكر حنيفة أن التكبري يف العيدين ليس 
الطحاوي أن ابن أيب عمران كان حيكي عن أصحابنا مجيعا أن السنة عندهم يف يوم الفطر أن يكربوا يف الطريق إىل 

إىل املصلى يف  املصلى حىت يأتوه ومل نكن نعرف ما حكاه املعلى عنهم وقال األوزاعي ومالك يكرب يف خروجه
العيدين مجيعا قال مالك ويكرب يف املصلى إىل أن خيرج اإلمام فإذا خرج اإلمام قطع التكبري وال يكرب إذا رجع وقال 

الشافعي أحب إظهار التكبري ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إىل املصلى حىت خيرج اإلمام وقال يف موضع آخر 
بكر تكبري اهللا هو تعظيمه وذلك يكون بثالثة معان عقد الضمري والقول والعمل  حىت يفتح اإلمام الصالة قال أبو

فعقد الضمري هو اعتقاد توحيد اهللا تعاىل وعدله وصحة املعرفة به وزوال الشكوك وأما القول فاإلقرار بصفاته العلى 
  وأمسائه احلسىن وسائر 

ل باجلوارح كالصالة وسائر املفروضات وكل ذلك غري ما مدح به نفسه وأما العمل فعبادته مبا يعد به من األعما
مقبول إال بعد تقدمة االعتقاد له بالقلب على احلد الذي وصفنا وأن يتحرى جبميع ذلك موافقة أمر اهللا كما قال عز 
و جل ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فشرط بديا حترى موافقة أمر اهللا 

ره إرادة اآلخرة ومل يقتصر عليه حىت ذكر العمل هللا وهو السعي وعقد ذلك كله بشريطة اإلميان بقوله وهو بذك
مؤمن مث عقبه بذكر الوعد ملن حصلت له هذه األعمال نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا من أهل هذه اآلية وأن يوفقنا إىل 

إىل هذه املعاين اليت ذكرنا وقد علمنا ال حمالة أن اعتقاد ما يؤدينا إىل مرضاته وإذا كان تكبري اهللا تعاىل ينقسم 
التوحيد واإلميان باهللا ورسله شرط يف سائر القرب وذلك غري خمتص بشيء من الطاعات دون غريها ومعلوم أيضا 
 أن سائر املفروضات اليت يتعلق وجوهبا بأسباب أخر غري مبنية على صيام رمضان ثبت أن التعظيم املذكور يف هذه

اآلية ينبغي أن يكون متعلقا بإكمال عدة رمضان وأوىل األشياء به إظهار لفظ التكبري مث جائز أن يكون تكبريا يفعله 
اإلنسان يف نفسه عند رؤية هالل شوال وجائز أن يكون املراد ما تأوله كثري من السلف على أنه تكبري املفعول يف 

صالة العيد كل ذلك حيتمله اللفظ وال داللة فيه على بعض دون اخلروج إىل املصلى وجائز أن يريد به تكبريات 
بعض فأيها فعل فقد قضى عهدة اآلية وفعل مقتضاها وال داللة يف اللفظ على وجوبه ألن قوله تعاىل ولتكربوا اهللا ال 

نفال وال خالف يقتضي الوجوب إذ جائز أن يتناول ذلك النفل أال ترى أنا نكرب هللا أو نعظمه مبا نظهره من التكبري 
بني الفقهاء أن إظهار التكبري ليس بواجب ومن كرب فإمنا فعله استحبابا ومع ذلك فإنه مىت فعل أدىن ما يسمى تكبريا 

وعن السلف من الصدر األول  -فقد وافق مقتضى اآلية إال أن ما روي من ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ق املصلى يدل على أنه مراد اآلية فاألظهر من ذلك أن فعله مندوب إليه والتابعني يف تكبريهم يوم الفطر يف طري

ومستحب ال حتما واجبا والذي ذكره ابن أيب عمران هو أوىل مبذهب أيب حنيفة وسائر أصحابنا ملا روي عن النيب 
كانت  من طريق الزهري وإن كان مرسال وعن السلف فألن ذلك موافق لظاهر اآلية إذ -صلى اهللا عليه وسلم 

تقتضي حتديد تكبري عند إكمال العدة والفطر أوىل بذلك من األضحى وإذا كان ذلك عنده مسنونا يف األضحى 
  فالفطر كذلك ألن 



صاليت العيد ال ختتلفان يف حكم التكبري فيهما واخلطبة بعدمها وسائر سننهما فكذلك ينبغي أن تكون سنة التكبري يف 
لة على بطالن قول أهل اجلرب ألن فيها أن اهللا قد أراد من املكلفني إكمال العدة اخلروج إليهما ويف هذه اآلية دال

واليسر وليكربوه وحيمدوه ويشكروه على نعمته وهدايته هلم إىل هذه الطاعات اليت يستحقون هبا الثواب اجلزيل 
بداللة هذه اآلية أن اهللا  فقد أراد من اجلميع هذه الطاعات وفعل الشكر وإن كان فيهم من يعصيه وال يشكره فثبت

مل يرد من أحد أن يعصيه وال أن يترك فروضه وأوامره بل أراد من اجلميع أن يطيعوه ويشكروه مع ما دلت العقول 
عليه بأن فاعل ما أريد منه مطيع للمريد متبع ألمره فلو كان اهللا تعاىل مريدا للمعاصي لكان العصاة مطيعني له 

  لة اآلية واهللا سبحانه وتعاىل املوافق للصواب فداللة العقول موافقة لدال
  باب 

  األكل والشرب واجلماع ليلة الصيام

قال اهللا تعاىل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم إىل قوله مث أمتوا الصيام إىل الليل روي عن ابن عباس أن 
كتب على الذين من قبلكم وأنه كان ذلك كان يف الفرض األول من الصيام بقوله تعاىل كتب عليكم الصيام كما 

صومه ثالثة أيام من كل شهر وأنه كان من حني يصلى العتمة حيرم عليهم الطعام والشراب واجلماع إىل القابلة رواه 
عطية عن ابن عباس وروى عكرمة عن ابن عباس مثله ومل يذكر أنه كان يف الصوم األول وروى عطاء عن ابن 

مة ورقد حرم عليه الطعام والشراب واجلماع وروى الضحاك أنه كان حيرم ذلك عباس أنه كان إذا صلى العت
عليهم من حني يصلون العتمة وعن معاذ أنه كان حيرم ذلك عليهم بعد النوم وكذلك ابن أيب ليلى عن أصحاب 

عمر وقد  قالوا مث إن رجال من األنصار مل يأكل ومل يشرب حىت نام فاصبح صائما فأجهده الصوم وجاء -حممد ص 
فأنزل اهللا تعاىل أحل لكم ليلة الصيام الرفث  -أصاب امرأته بعدما نام فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إىل نسائكم ونسخ به حترمي األكل والشرب واجلماع بعد النوم والرفث املذكور هو اجلماع ال خالف بني أهل العلم 
الم الفاحش ويكىن به عن اجلماع قال ابن عباس يف قوله فال رفث وال فيه واسم الرفث يقع على اجلماع وعلى الك

  عن اللغا ورفث التكلم ... فسوق إنه مراجعة النساء بذكر اجلماع قال العجاج 

فأوىل األشياء مبعىن اآلية هو اجلماع نفسه ألن رفث الكالم غري مباح ومراجعة النساء بذكر اجلماع ليس هلا حكم 
يما سلف وال يف املستأنف فعلم أن املراد هو ما كان حمرما عليهم من اجلماع فأبيح هلم هبذه اآلية يتعلق بالصوم ال ف

ونسخ به ما تقدم من احلظر وقوله تعاىل هن لباس لكم وأنتم لباس هلن مبعىن هن كاللباس ولكم يف إباحة املباشرة 
تثنت عليه فكانت لباسا ... لضجيع ثىن عطفه إذا ما ا... ومالبسة كل واحد منهما لصاحبه قال النابغة اجلعدي 

 ...  
وحيتمل أن يريد باللباس الستر ألن اللباس هو ما يستر وقد مسى اهللا تعاىل الليل لباسا ألنه يستر كل شيء يشتمل 

عليه بظالمه فإن كان املعىن ذلك فاملراد كل واحد منهما ستر صاحبه عن التخطي إىل ما يهتكه من الفواحش 
واحد منهما متعففا باآلخر مستترا به وقوله تعاىل علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم ذكر للحال اليت  ويكون كل

خرج عليها اخلطاب واعتداد بالنعمة علينا بالتخفيف بإباحة اجلماع واألكل والشرب يف ليايل الصوم واستدعاء 
يف مواقعة احملظور من اجلماع واألكل والشرب لشكره عليها ومعىن قوله ختتانون أنفسكم أي يستأثر بعضكم بعضا 

بعد النوم يف ليايل الصوم كقوله تقتلون أنفسكم يعين يقتل بعضكم بعضا وحيتمل أن يريد به كل واحد يف نفسه بأنه 



خيوهنا ومساه خائنا لنفسه من حيث كان ضرره عائدا عليه وحيتمل أن يريد به أنه يعمل عمل املستأثر له فهو يعامل 
بعمل اخلائن هلا واخليانة هي انتقاص احلق على جهة املساترة قوله تعاىل فتاب عليكم حيتمل معنيني أحدمها  نفسه

قبول التوبة من خيانتهم ألنفسهم واآلخر التخفيف عنكم بالرخصة واإلباحة كقوله تعاىل علم أن لن حتصوه فتاب 
ل اخلطأ فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة عليكم يعين واهللا أعلم خفف عنكم وكما قال عقيب ذكر حكم قت

حيتمل أيضا العفو عن ٢من اهللا يعين ختفيفه ألن قاتل اخلطأ مل يفعل شيئا تلزمه التوبة منه وقوله تعاىل وعفا عنكم 
لتسهيل الذنب الذي اقترفوه خبيانتهم ألنفسهم مث ملا أحدثوا التوبة منه عفا عنهم يف اخليانة وحيتمل أيضا التوسعة وا

   -بإباحة ما أباح من ذلك ألن العفو يعرب به يف اللغة عن التسهيل كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أول الوقت رضوان اهللا وآخره عفو اهللا يعين تسهيله وتوسعته وقوله تعاىل

البشرة وهي يف فاآلن باشروهن إباحة للجماع احملظور كان قبل ذلك يف ليايل الصوم واملباشرة هي إلصاق البشر ب
  هذا املوضع 

كناية عن اجلماع قال زيد بن أسلم هي املواقعة واجلماع وقال يف املباشرة مرة هي إلصاق اجللد باجللد وقال احلسن 
املباشرة النكاح وقال جماهد اجلماع وهو مثل قوله عز و جل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد وقوله 

ل عبدالوهاب عن أبيه عن ابن عباس قال الولد وعن جماهد واحلسن والضحاك واحلكم وابتغوا ما كتب اهللا لكم قا
مثله وروى معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن عمرو بن مالك عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس وابتغوا ما كتب اهللا 

اهللا لكم قال أبو بكر إذا لكم قال ليلة القدر وقال قتادة يف قوله وابتغوا ما كتب اهللا لكم قال الرخصة اليت كتب 
كان املراد بقوله فاآلن باشروهن اجلماع فقوله وابتغوا ما كتب اهللا لكم ال ينبغي أن يكون حمموال على اجلماع ملا 
فيه من تكرار املعىن يف خطاب واحد وحنن مىت أمكننا استعمال كل لفظ على فائدة جمددة فغري جائز االقتصار هبا 

فاد قوله فاآلن باشروهن إباحة اجلماع فالواجب أن يكون قوله وابتغوا ما كتب اهللا لكم على فائدة واحدة وقد أ
على غري اجلماع مث ال خيلو من أن يكون املراد به ليلة القدر على ما رواه أبو اجلوزاء عن ابن عباس أو الولد على 

ا كان اللفظ حمتمال هلذه املعاين ولوال ما روي عنه وعن غريه ممن قدمنا ذكره أو الرخصة على ما روي عن قتادة فلم
احتماله هلا ملا تأوله السلف عليها وجب أن يكون حمموال على اجلميع وعلى أن الكل مراد اهللا تعاىل فيكون اللفظ 

منتظما لطلب ليلة القدر يف رمضان والتباع رخصة اهللا تعاىل ولطلب الولد فيكون العبد مأجورا على ما يقصده من 
   -األمر بطلب الولد على معىن ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك ويكون 

  أنه قال تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة وكما سأل

زكريا ربه أن يرزقه ولدا بقوله فهب يل من لدنك وليا يرثين ويرث من آل يعقوب وقوله وكلوا واشربوا إطالق من 
الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا وقوله وإذا حللتم فاصطادوا ونظائر ذلك  حظر كقوله فإذا قضيت

من اإلباحة الواردة بعد احلظر فيكون حكم اللفظ مقصورا على اإلباحة ال على اإلجياب وال الندب وأما قوله حىت 
آلية إباحة األكل والشرب واجلماع يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر قال أبو بكر قد اقتضت ا

إىل أن يتبني اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر روي أن رجاال منهم محلوا ذلك على حقيقة اخليط األبيض 
  واألسود وتبني أحدمها من اآلخر منهم عدي بن حامت حدثنا 



حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن حممد بن بكر قال أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصني بن منري قال و
أيب شيبة قال حدثنا ابن إدريس املعىن عن حصني عن الشعيب عن عدي بن حامت قال ملا نزلت هذه اآلية حىت يتبني 
لكم اخليط األبيض من اخليط األسود قال أخذت عقاال أبيض وعقاال أسود فوضعتهما حتت وساديت فنظرت فلم 

فضحك فقال إن وسادك إذا لعريض طويل إمنا هو الليل  - صلى اهللا عليه وسلم أتبني فذكرت ذلك لرسول اهللا
والنهار قال عثمان إمنا هو سواد الليل وبياض النهار قال وحدثنا أبو حممد جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا أبو 

حممد بن مطرف قال أخربنا  الفضل جعفر بن حممد اليماين قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أيب مرمي عن أيب غسان
أبو حازم عن سهل بن سعد قال ملا نزل قوله وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود ومل 
ينزل من الفجر قال فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجليه اخليط األبيض واخليط األسود فال يزال 

اهللا بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه إمنا يعين بذلك الليل والنهار قال أبو بكر إذا  يأكل ويشرب حىت يتبينا له فأنزل
كان قوله من الفجر مبينا فيه فال إلباس على أحد يف أنه مل يرد به حقيقة اخليط لقوله من الفجر ويشبه أن يكون إمنا 

وذلك ألن اخليط اسم للخيط اشتبه على عدي وغريه ممن محل اللفظ على حقيقته قبل نزول قوله من الفجر 
املعروف حقيقة وهو جماز واستعارة يف سواد الليل وبياض النهار وجائز أن يكون ذلك قد كان شائعا يف لغة قريش 

عند نزول اآلية وإن عدي بن حامت ومن أشكل عليه  -ومن خوطبوا به ممن كان حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ألنه ليس كل العرب تعرف سائر لغاهتا وجائز مع ذلك أن يكونوا عرفوا ذلك امسا  ذلك مل يكونوا عرفوا هذه اللغة

للخيط حقيقة ولبياض النهار وسواد الليل جمازا ولكنهم محلوا اللفظ على احلقيقة فلما سألوا النيب صلى اهللا عليه 
حتمال وصار املفهوم من اللفظ أخربهم مبراد اهللا تعاىل منه وأنزل اهللا تعاىل بعد ذلك من الفجر فزال اال -وسلم 

سواد الليل وبياض النهار وقد كان ذلك امسا لسواد الليل وبياض النهار يف اجلاهلية قبل اإلسالم مشهورا ذلك 
  ... والح من الصبح خيط أنارا ... وملا أضاءت لنا ظلمة ... عندهم قال أبو داود األيادي 
  وسدف اخليط البهيم ساتره ... و بدت تباشره قد كاد يبدو أ... وقال آخر يف اخليط األسود 

فقد كان ذلك مشهورا يف اللسان قبل نزول القرآن به وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن اخليط األبيض هو الصبح 
واخليط األسود الليل قال واخليط هو اللون فإن قيل كيف شبه الليل باخليط األسود وهو مشتمل على مجيع العامل 

الصبح إمنا شبه باخليط ألنه مستطيل أو مستعرض يف األفق فأما الليل فليس بينه وبني اخليط تشابه  وقد علمنا أن
وال مشاكلة قيل له إن اخليط األسود هو السواد الذي يف املوضع قبل ظهور اخليط األبيض فيه وهو يف ذلك املوضع 

وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  مساو للخيط األبيض الذي يظهر بعده فمن أجل ذلك مسي اخليط األسود
يف حتديد الوقت الذي حيرم به األكل والشرب على الصائم ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال  -

حدثنا مسدد قال حدثنا محاد بن زيد عن عبداهللا بن سوادة القشريي عن أبيه قال مسعت مسرة بن جندب خيطب وهو 
ال مينعكم من سحوركم أذان بالل وال بياض األفق الذي هكذا حىت  -ى اهللا عليه وسلم يقول قال رسول اهللا صل

يستطري وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن عيسى قال حدثنا مالزم بن عمرو عن عبداهللا 
كلوا واشربوا وال  -م بن النعمان قال حدثين قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

يهدينكم الساطع املصعد فكلوا واشربوا حىت يعترض لكم األمحر فذكر يف هذا اخلرب األمحر وال خالف بني املسلمني 
لعدي بن  -أن الفجر األبيض املعترض يف األفق قبل ظهور احلمرة حيرم به الطعام والشراب على الصائم وقال ص 

الليل ومل يذكر احلمرة فإن قيل قد روي عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول اهللا حامت إمنا هو بياض النهار وسواد 
وكان هنارا إال أن الشمس مل تطلع قيل له ال يثبت ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من أخبار  -صلى اهللا عليه وسلم 



خليط األسود من الفجر اآلحاد فال جيوز االعتراض به على القرآن قال اهللا تعاىل حىت يتبني لكم اخليط األبيض من ا
فأوجب الصوم واإلمساك عن األكل والشرب بظهور اخليط الذي هو بياض الفجر وحديث حذيفة إن محل على 

يف حديث عدي بن حامت هو بياض النهار  -حقيقته كان مبيحا ملا حظرته اآلية وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ع حترمي اهللا تعاىل إياه بالقرآن والسنة ولو ثبت حديث حذيفة من وسواد الليل فكيف جيوز األكل هنارا يف الصوم م

وإمنا أخرب عن  -طريق النقل مل يوجب جواز األكل يف ذلك الوقت ألنه مل يعز األكل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -نفسه أنه أكل يف ذلك الوقت ال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فكونه مع النيب ص

  كل ال داللة فيه على علم يف وقت األ -

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بذلك منه وإقراره عليه ولو ثبت أنه ص

علم بذلك وأقره عليه احتمل أن يكون ذلك كان يف آخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه هنارا لقربه منه كما  -
ل حدثنا محاد بن خالد اخلياط قال حدثنا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قا

معاوية بن صاحل عن يونس بن سيف عن احلرث بن زياد عن أيب رهم عن العرباض بن سارية قال دعاين رسول اهللا 
إىل السحور يف رمضان فقال هلم إىل الغداء املبارك فسمى السحور غداء لقربه من الغداء  -صلى اهللا عليه وسلم 
كون حذيفة مسى الوقت الذي تسحر فيه هنارا لقربه من النهار قال أبو بكر فقد وضح مبا تلونا كذلك ال ميتنع أن ي

أن أول وقت الصوم هو طلوع الفجر الثاين املعترض يف األفق وأن الفجر  -من كتاب اهللا وتوقيف نبيه ص 
لعلم يف حكم الشاك يف املستطيل إىل وسط السماء هو من الليل والعرب تسميه ذنب السرحان وقد اختلف أهل ا

الفجر فذكر أبو يوسف يف اإلمالء أن أبا حنيفة قال يدع الرجل السحور إذا شك يف الفجر أحب إيل فإن تسحر 
فصومه تام وهو قوهلم مجيعا يف األصل وقال إن أكل فال قضاء عليه وحكى ابن مساعة عن أيب يوسف عن أيب حنيفة 

يوسف ليس عليه يف الشك قضاء وقال احلسن بن زياد عن أيب حنيفة أنه  أنه إن أكل وهو شاك قضى يوما وقال أبو
إن كان يف موضع يستبني الفجر ويرى مطلعه من حيث يطلع وليس هناك علة فليأكل ما مل يستنب له الفجر وهو 

نيفة إن قول اهللا تعاىل وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر قال وقال أبو ح
كان يف موضع ال يرى فيه الفجر أو كانت مقمرة وهو يشك يف الفجر فال يأكل وإن أكل فقد أساء وإن كان أكرب 

رأيه إن أكل والفجر طالع قضى وإال مل يقض وسواء كان يف سفر أو حضر وهذا قول زفر وأيب يوسف وبه نأخذ 
ار قال أبو بكر وينبغي أن يكون رواية األصل وكذلك روي عنهم يف الشك يف غيبوبة الشمس على هذا االعتب

ورواية اإلمالء يف كراهيتهم األكل عند الشك يف الفجر حممولني على ما رواه احلسن بن زياد ألنه فسر ما أمجلوه يف 
الروايتني األخريني وألهنا موافقة لظاهر الكتاب وقد روي عن ابن عباس أنه بعث رجلني لينظرا له طلوع الفجر يف 

وم فقال أحدمها قد طلع وقال اآلخر مل يطلع فقال اختلفتما فأكل وكذلك روي عن ابن عمر وذلك يف حال الص
  أمكن فيها الوصول إىل معرفة طلوع الفجر من طريق املشاهدة وقال تعاىل حىت يتبني 



ل العلم احلقيقي لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر فأباح األكل إىل أن يتبني والتبني إمنا هو حصو
ومعلوم أن ذلك إمنا أمروا به يف حال ميكنهم فيها الوصول إىل العلم احلقيقي بطلوعه وأما إذا كانت ليلة مقمرة أو 

ليلة غيم أو يف موضع ال يشاهد مطلع الفجر فإنه مأمور باالحتياط للصوم إذ ال سبيل له إىل العلم حبال الطلوع 
دينه ملا حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن أيب مرمي السلويل قال مسعت أبا اجلوزاء فالواجب عليه اإلمساك استرباء ل

قال كان يقول دع ما يريبك  -السعدي قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ل حدثنا أمحد بن إىل ماال يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قا

يونس قال حدثنا أبو شهاب حدثنا ابن عون عن الشعيب قال مسعت النعمان بن بشري وال أمسع أحدا بعده يقول 
يقول إن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما أمور متشاهبات وسأضرب يف  -مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حرم وأنه من يرع حول احلمى يوشك أن خيالطه وأنه من خيالط الريبة ذلك مثال إن اهللا محى محى وإن محى اهللا ما 
يوشك أن جيسر وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخربنا عيسى 

احلديث  هبذا -قال حدثنا زكريا عن عامر قال مسعت النعمان بن بشري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال وبينهما أمور متشاهبات ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ عرضه ودينه ومن وقع يف 

الشبهات وقع يف احلرام فهذه األخبار متنع من اإلقدام على املشكوك فيه أنه من املباح أو احملظور فوجب استعماهلما 
ل ما يطلع حىت يكون مستربئا لدينه وعرضه جمتنبا للريبة غري فمن شك فال سبيل له إىل تبني طلوع الفجر يف أو

مواقع حلمى اهللا تعاىل فاستعملنا قوله حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر فيمن ميكنه معرفة 
يف طلوعه يف أول أحواله فهذا مذهب أصحابنا وحجاجه فيما ذكرنا وقال مالك بن أنس أكره أن يأكل إذا شك 
الفجر وإن أكل فعليه القضاء وقال الثوري يتسحر الرجل ما شك حىت يرى الفجر وقال عبيداهللا بن احلسن 

والشافعي إن أكل شاكا يف الفجر فال شيء عليه وأما قول من قال أنه يأكل شاكا من غري اعتبار منه حبال إمكان 
ريرا لو كان يف موضع ليس حبضرته من يعرفه التبني يف حال طلوعه أو تعذر ذلك عليه فذلك إغفال منه ألن ض

  طلوع الفجر مل جيز له اإلقدام على األكل بالشك وهو ال يأمن أن يكون قد أصبح وكذلك من كان 

يف بيت مظلم ال يأمن من طلوع الفجر مل جيز له اإلقدام على األكل بالشك فإن أجاز هذا وألغى الشك لزمه إلغاء 
لى كل ما ال يأمن أن يكون حمظورا من وطئ أو غريه ويف استعمال ذلك خمالفة ملا الشك يف كل موضع واإلقدام ع

من اجتناب الشبهات وترك الريب إىل اليقني وخمالفة إمجاع املسلمني ألهنم ال  -روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ه وكذلك من طلق إحدى نسائه خيتلفون أنه غري جائز له اإلقدام على وطئ امرأة ال يعرفها وهو شاك يف أهنا زوجت

بعينها ثالثا ونسيها فغري جائز له اإلقدام على وطئ واحدة منهن باتفاق الفقهاء إال بعد العلم بأهنا ليست املطلقة 
وأما القول بإجياب القضاء على من أكل شاكا يف الفجر فإنه ال يبيح له اإلقدام على املشكوك فيه فكذلك ال يوجب 

ألنه إذا كان األصل براءة الذمة من الفرض فال جائز إلزامه بالشك والذي تضمنته هذه اآلية عليه القضاء بالشك 
من احلكم من عند قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم إىل قوله من اخليط األسود من الفجر نسخ حترمي 

اللة على نسخ السنة بالقرآن ألن احلظر اجلماع واألكل والشرب يف ليايل الصوم بعد العتمة أو بعد النوم وفيها الد
املتقدم إمنا كان ثبوته بالسنة ال بالقرآن مث نسخ باإلباحة املذكورة يف القرآن وفيها الداللة على أن اجلنابة ال تنايف 

صحة الصوم ملا فيه من إباحة اجلماع من أول الليل إىل آخره مع العلم بأن اجملامع يف آخر الليل إذا صادف فراغه 
من اجلماع طلوع الفجر يصبح جنبا مث حكم مع ذلك بصحة صومه بقوله مث أمتوا الصيام إىل الليل وفيها حث على 
طلب الولد بقوله وابتغوا ما كتب اهللا لكم مع تأويل من تأوله واحتمال اآلية له وفيها الداللة على أن ليلة القدر يف 



حمتمل له ملا جاز أن يتأوله عليه وفيها الندب إىل الترخص رمضان ألن ابن عباس قد تأوله على ذلك فلوال أنه 
برخصة اهللا لتأويل من تأوله على ما بينا فيما سلف وفيها الداللة على أن آخر الليل إىل طلوع الفجر الثاين بقوله 

ا بعد أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم إىل قوله حىت يتبني لكم فثبت أن الليل إىل طلوع الفجر وأن م
طلوعه فهو من النهار وفيها الداللة على إباحة األكل والشرب واجلماع إىل أن حيصل له اإلستبانة واليقني بطلوع 
الفجر وأن الشك ال حيظر عليه ذلك إذ غري جائز وجود اإلستبانة مع الشك وهذا فيمن يصل إىل اإلستبانة وقت 

  أو حنو ذلك فغري داخل يف هذا اخلطاب ملا بينا آنفا قبل طلوعه وأما من ال يصل إىل ذلك لساتر أو ضعف بصره 

هذا الفصل وورود لفظ اإلباحة بعد احلظر دليل على أنه مل يرد به اإلجياب ألن ذلك حكم لفظ اإلطالق إذا كان 
ا وروده بعد احلظر على حنو ما ذكرنا من نظائره يف قوله وإذا حللتم فاصطادوا وقوله فإذا قضيت الصالة فانتشرو
يف األرض ومع ذلك فليس ميتنع أن يكون بعض األكل والشرب مندوبا وهو ما يكون يف آخر الليل على جهة 

السحور وقد حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم احلريب قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة 
سحور بركة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو قال تسحروا فإن يف ال -عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبداهللا بن املبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أيب قيس موىل عمرو 
إن فصال بني صيامكم وصيام أهل الكتاب أكلة السحور  -بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال حدثنا أمحد بن عمرو الزئبقي قال حدثنا عبداهللا بن شبيب قال حدثنا عبداهللا بن سعيد عن  وحدثنا عبدالباقي
   -عبدالرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قال نعم غداء املؤمن السحور وإن اهللا ومالئكته يصلون على املتسحرين فندب

إىل السحور وليس ميتنع أن يكون مراد اهللا بقوله وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم  -ليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا ع
اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر يف بعض ما انتظمه أكلة السحور فيكون مندوبا إليها باآلية فإن قيل قد 

ليل ال على وجه السحور فكيف جيوز أن تضمنت اآلية ال حمالة الرخصة يف إباحة األكل وهو ما كان منه يف أول ال
ينتظم لفظ واحد ندبا وإباحة قيل له مل يثبت ذلك بظاهر اآلية وإمنا استدللنا عليه بظاهر السنة فأما ظاهر اللفظ فهو 
إطالق إباحة عل ما بينا وفيها الداللة على أن الغاية قد ال تدخل يف احلكم املقدر هبا بقوله عز و جل حىت يتبني لكم 

خليط األبيض وحال التبني غري داخلة يف إباحة األكل فيها وال مرادة هبا مث قال اهللا تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل ا
فجعل الليل غاية الصيام ومل تدخل فيه وقد دخلت يف بعض املواضع وهو قوله وال جنبا إال عابري سبيل حىت 

لك قوله تعاىل وأيديكم إىل املرافق وأرجلكم إىل الكعبني قد تغتسلوا والغاية مرادة يف إباحة الصالة بعدها وكذ
دخلت الغاية يف املراد وذلك أصل يف أن الغاية قد تدخل يف حال وال تدخل يف أخرى وأهنا حتتاج إىل داللة يف 

  اجلماع  إسقاط حكمها أو إثباته وأما قوله تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل فإن عطفه على ما تقدم ذكره من إباحة

واألكل والشرب يدل على أن الصوم املأمور به هو اإلمساك عن هذه األمور اليت ذكر إباحتها ليال وقد تقدم بيان 
ذلك مع ما يقتضيه الصوم الشرعي من املعاين اليت بعضها إمساك وبعضها شرط لكون اإلمساك صوما شرعيا ويف 

حصل مفطرا بغري عذر أنه غري جائز له األكل بعد ذلك وأن عليه قوله مث أمتوا الصيام إىل الليل داللة على أن من 
بعث إىل أهل العوايل يوم  -أن ميسك عما ميسك عنه الصائم ألن هذا اإلمساك ضرب من الصيام وقد روي أنه ص 

 عاشوراء فقال من أكل فليصم بقية يومه ومن مل يأكل فليتم صومه فسمى اإلمساك بعد األكل صوما فإن قيل إذا مل



يكن صوما شرعيا مل يتناوله اللفظ ألن قوله تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل املراد به الصوم الشرعي ال الصوم اللغوي 
مع إجيابه القضاء ووجوب القضاء ال خيرجه  -قيل له هذا عندنا صوم شرعي قد أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ب عليه وفيه الداللة على أن من أصبح يف رمضان غري ناو للصوم أن من أن يكون صوما مندوبا إليه مستحقا للثوا
عليه أن يتم صومه وجيزيه من فرضه ما مل يفعل ما ينايف صحة الصوم من أكل أو شرب أو مجاع فإن قيل الذي 
طاب يقتضيه الظاهر األمر بإمتام الصوم واإلمتام يطلق فيما قد صح الدخول فيه وهو فلم يدخل فيه حىت يلحقه اخل

باإلمتام قيل له ملا أصبح ممسكا عما جيب على الصائم اإلمساك عنه فقد حصل له الدخول يف الصوم ملا بينا من أن 
اإلمساك قد يكون صوما شرعيا وإن مل حيصل به قضاء فرض وال تطوع ويدل على أن ذلك صوم مع عدم النية 

سكا عما ميسك عنه الصائم غري ناو للصوم أنه جائز اتفاق مجيع فقهاء األمصار على أن من أصبح يف غري رمضان مم
له أن يبتدئ نية التطوع وجيزيه ولو مل يكن ما مضى صوما يتعلق به حكم الصوم الشرعي ملا جاز أن يثبت له حكم 
 الصوم بإجياد النية بعده أال ترى أنه لو أكل أو شرب مث أراد أن ينوي صياما تطوعا مل يصح له ذلك فثبت مبا وصفنا

  صحة داللة قوله مث أمتوا الصيام إىل الليل على جواز نية صيام رمضان يف بعض النهار واهللا تعاىل أعلم بالصواب 
  باب 

  لزوم صوم التطوع بالدخول فيه

قوله عز و جل مث أمتوا الصيام إىل الليل يدل على أن من دخل يف صوم التطوع لزمه إمتامه وذلك ألن قوله أحل 
الرفث إىل نسائكم عام يف سائر الليايل اليت يريد الناس الصوم يف صبيحتها وغري جائز اإلقتصار به لكم ليلة الصيام 

  على ليايل صيام رمضان دون 

غريه ملا فيه من ختصيص العموم بال داللة وملا كان حكم اللفظ مستعمال يف إباحة األكل والشرب يف ليايل صوم 
كذلك مث عطف عليه قوله مث أمتوا الصيام إىل الليل اقتضى ذلك لزوم إمتام  التطوع ثبت أهنا مراده باللفظ فإذا كان

الصوم الذي صح له الدخول فيه تطوعا كان ذلك الصوم أو فرضا وأمر اهللا تعاىل على الوجوب فغري جائز ألحد 
د صح عليه دخل يف صوم التطوع أو الفرض اخلروج منه بغري عذر وإذا لزم املضي فيه وإمتامه بظاهر اآلية فق

وجوبه ومىت أفسده لزمه قضاؤه كسائر الواجبات فإن قيل قد روي أن اآلية نزلت يف صوم الفرض فوجب أن 
يكون مقصور احلكم عليه قيل له نزول اآلية على سبب ال مينع عندنا اعتبار عموم اللفظ ألن احلكم عندنا للفظ ال 

أن يكون خاصا يف الذين اختانوا أنفسهم منهم فلما للسبب ولو كان احلكم يف ذلك مقصورا على السبب لوجب 
اتفق اجلميع على عموم احلكم فيهم ويف غريهم ممن ليس يف مثل حاهلم دل ذلك على أن احلكم غري مقصور على 
السبب وأنه عام يف سائر الصيام كهو يف سائر الناس يف صوم رمضان فصح مبا وصفنا وجه اإلستدالل بقوله تعاىل 

صيام إىل الليل على لزوم الصوم بالدخول فيه وقد اختلف الفقهاء يف ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف مث أمتوا ال
وحممد وزفر من دخل يف صيام التطوع أو صالة التطوع فأفسده أو عرض له فيه ما يفسده فعليه القضاء وهو قول 

ما يلزمه ركعتان وقال مالك إن أفسده  األوزاعي إذا أفسده وقال احلسن بن صاحل إذا دخل يف صالة التطوع فأقل
هو فعليه القضاء ولو طرئ عليه ما أخرجه منه فال قضاء عليه وقال الشافعي رمحه اهللا إن أفسد ما دخل فيه تطوعا 
فال قضاء عليه وروي عن ابن عباس وابن عمر مثل قولنا حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال 

صور قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البيت عن أنس بن سريين قال صمت يوما فأجهدت حدثنا سعيد بن من



فأفطرت فسألت ابن عباس وابن عمر فأمراين أن أصوم يوما مكانه وروى طلحة بن حيىي عن جماهد قال هو مبنزلة 
لعمرة إذا أحرم هبما تطوعا الصدقة خيرجها الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها ومل خيتلفوا يف احلج وا

مث أفسدمها أن عليه قضاؤمها وإن أحصر فيهما فقد اختلف الناس فيه أيضا فقال أصحابنا ومن تابعهم عليه القضاء 
وقال مالك والشافعي ال قضاء عليه وما قدمنا من داللة قوله مث أمتوا الصيام إىل الليل يوجب القضاء سواء خرج 

  منه بعذر أو بغري 

ن اآلية قد اقتضت اإلجياب بالدخول وإذا وجب مل خيتلف حكمه يف إجياب القضاء إذا كان خروجه بعذر أو عذر أل
بغري عذر كسائر ما أوجبه اهللا عليه من صيام أو صالة أو غريمها كالنذور ونظري هذه اآلية يف إجياب القرب 

ية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان فالدخول فيها قوله وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة ورهبان
اهللا فما رعوها حق رعايتها واإلبتداع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول مث ذم تاركي رعايتها بعد اإلبتداع فدل 
عها ذلك على أن من يبتدع قربة بالدخول فيها أو بإجياهبا بالقول أن عليه إمتامها ألنه مىت قطعها قبل إمتامها فلم ير

حق رعايتها والذم ال يستحق إال بترك الواجبات فدل ذلك على أن لزومها بالدخول كهو بالنذر واإلجياب بالقول 
وحيتج يف مثله أيضا بقوله وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا جعله اهللا مثال ملن عهد هللا عهدا أو 

دخل يف قربة فيكون منهيا عن نقضها قبل إمتامها ألنه مىت حلف باهللا مث مل يف به ويقضه هو عموم يف كل من 
نقضها فقد أفسد ما مضى منها بعد تضمن تصحيحها بالدخول فيها ويصري مبنزلة ناقضة غزهلا بعد فتلها بقواها 
غزهلا وهذا يوجب أن كل من ابتدأ يف حق اهللا وإن كان متطوعا بديا فعليه إمتامه والوفاء به لئال يكون مبنزلة ناقضة 

فإن قيل إمنا نزلت هذه اآلية فيمن نقض العهد واألميان بعد توكيدها ألنه قال تعاىل وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت مث 
عطف عليه قوله وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة قيل له نزوهلا على سبب ال مينع اعتبار عموم لفظها 

له تعاىل وال تبطلوا أعمالكم وقد علمنا أن أقل ما يصح يف الفرض من وقد بينا ذلك يف مواضع ويدل عليه أيضا قو
الصوم يوم كامل ويف الصالة ركعتان وال تصح النوافل وتكون قربة إال حسب موضوعها يف الفروض بداللة أنه 
لشرب حيتاج إىل استيفاء شروطها أال ترى أن صوم النفل مثل صوم الفرض يف لزوم اإلمساك عن اجلماع واألكل وا

وكذلك صالة التطوع حتتاج من القراءة والطهارة والستر إىل مثل ما شرط يف الفروض وملا مل يكن يف أصل الفرض 
ركعة واحدة وال صوم بعض يوم وجب أن يكون كذلك حكم النفل فمىت دخل يف شيء منه مث أفسده قبل إمتامه 

أعمالكم مينع اخلروج منه قبل إمتامه لنهي اهللا تعاىل إياه فقد أبطله وأبطل ثواب ما فعله منه وقوله تعاىل وال تبطلوا 
  عن إبطاله وإذا لزمه إمتامه فقد وجب عليه قضاؤه إذا خرج منه قبل إمتامها معذورا كان يف خروجه أو غري معذور 

ل بركعة أنه هنى عن البترياء وهو أن يوتر الرج -ويدل عليه من جهة السنة ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فاقتضى هذا اللفظ إجياب إمتامه وإذا وجب إمتامها فقد لزمته فمىت أفسدها أو فسدت عليه بغري اختياره لزمه 

أنه قال  -قضاؤها كسائر الواجبات ويدل عليه حديث احلجاج بن عمرو األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فذكرت ذلك البن عباس وأيب هريرة فقاال صدق  من كسر أو عرج فقد حل وعليه احلج من قابل قال عكرمة

ثالثة وذلك يدل على معنيني أحدمها إلزامه بالدخول فيه ألنه مل  -فصارت رواته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يفرق بني الفرض والنفل والثاين أنه وإن خرج منه بغري اختيار منه فإن القضاء واجب عليه ويدل عليه أيضا ما 

بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبداهللا بن وهب قال أخربين حيوة بن حدثنا حممد 
شريح عن ابن اهلاد عن زميل موىل عروة عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت أهدي يل وحلفصة طعام وكنا 



 أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقلنا يا رسول اهللا -صائمتني فأفطرنا مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فقال ال عليكما صوما مكانه يوما آخر وهذا يدل على وجوب القضاء يف التطوع ألنه مل يسأهلما عن جهة صومهما 

وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبداهللا قال حدثنا القعنيب قال حدثنا عبداهللا بن عمر عن ابن 
عائشة أهنا قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتني متطوعني فأهدي لنا طعام فأفطرنا فسألت  شهاب عن عروة عن

فقال إقضيا يوما مكانه قال عبدالباقي وحدثنا عبداهللا بن أسيد األصبهاين  -حفصة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هللا بن عمر عن الزهري عن عروة األكرب قال حدثنا أزهر بن مجيل قال حدثنا أبو مهام حممد بن الزبرقان عن عبدا

عن عائشة حنوه قال عبدالباقي وحدثنا إسحق قال حدثنا القعنيب عن مالك عن ابن شهاب عن الزهري أن حفصة 
إقضيا مكانه يوما وأصحاب حديث يتكلمون يف إسناد  -وعائشة وذكر حنوه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أحدها ما حدثنا به عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا  هذا احلديث بأشياء يطعنون هبا فيه
احلميدي قال مسعت سفيان حيدثه عن الزهري فقيل للزهري هو من حديث عروة فقال الزهري ليس هو من حديث 

روه عروة قال احلميدي وأخربين غري واحد عن معمر أنه قال لو كان من حديث الزهري ما نسيته وهذا الذي ذك
ال يبطله عندنا ألنه جائز أن يريد الزهري بذلك أنه مل يسمعه من عروة ومسعه من غري عروة وأكثر أحواله أن يكون 

  مرسال عن 

عروة وإرساله ال يفسده عندنا وأما قول معمر لو كان من حديث الزهري ما نسيته فليس بشيء ألن النسيان جائز 
ه وأكثر أحواله أن ال يكون معمر قد مسعه من الزهري وغري معمر عليه يف حديث الزهري كجوازه يف حديث غري

قد مسعه من الزهري ورواه عنه فال يفسده أن ال يكون معمر قد رواه عنه وقد رواه زميل موىل عروة عن عروة 
رجل ويطعنون فيه أيضا مبا ذكره ابن جريج أنه قال للزهري يف هذا احلديث أمسعته من عروة قال إمنا أخربين به 

بباب عبدامللك وروي يف غري هذا احلديث أن الرجل سليمان بن أرقم وكيفما تصرفت به احلال فليس فيه ما 
يفسده على مذهب الفقهاء وما يعترض به أصحاب احلديث من مثل هذا ال يفسد احلديث وال يقدح فيه عندهم 

ئمتني فأهدي هلما طعام فأفطرتا وقد روى أيضا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن حفصة وعائشة أصبحتا صا
أن تقضيا يوما مكانه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل  -فأمرمها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قال حدثنا حممد بن عباد قال حدثنا حامت بن إمساعيل عن أيب محزة عن احلسن عن أيب سعيد اخلدري أن عائشة 
ومها تأكالن فقال أمل تصبحا  -أهدي هلما طعام فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم وحفصة أصبحتا صائمتني ف

صائمتني قالتا بلى قال اقضيا يوما مكانه وال تعودا وقد روي من طريق آخر وهو ما حدثنا عبدالباقي قال حدثنا 
م عن حيىي بن سعيد إمساعيل بن الفضل بن موسى قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حاز

عن عروة عن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتني متطوعتني فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرنا فلما جاء 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بدرتين حفصة فسألته وهي ابنة أبيها فقال ص

ك وقد روى عبيداهللا بن صوما يوما مكانه وروى احلجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل ذل -
عمر عن نافع عن عبداهللا بن عمر هذه القصة وذكر حنوها إال أنه مل يذكر تطوعا فهذه آثار مستفيضة قد رويت من 

طرق يف بعضها أهنما أصبحتا صائمتني متطوعتني ويف بعضها مل يذكر التطوع ويف كلها األمر بالقضاء ويدل على 



قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا  وجوب القضاء ما حدثنا حممد بن بكر
   -هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض ويف هذا احلديث ما

  مل يفرق بني املتنفل وبني من يصوم فرضا  -استقاء عمدا ألنه ص  يوجب القضاء على الصائم املتطوع إذا

ويدل عليه من جهة النظر اتفاق اجلميع على أن املتصدق بصدقة تطوعا إذا قبضها من تصدق هبا عليه ال يرجع فيها 
ج منها قبل ملا فيه من أبطال القربة اليت حصلت له هبا فكذلك الداخل يف صالة أو صوم تطوعا غري جائز له اخلرو

إمتامها ملا فيه من إبطال ما تقدم منه فهو مبنزلة الصدقة املقبوضة فإن قيل هو مبنزلة الصدقة اليت مل تقبض ألنه إمنا 
امتنع من فعل باقي أجزاء الصالة والصوم مبنزلة املمتنع من تسليم الصدقة قيل له لو مل يكن إال كذلك لكان كما 

نه قبل إمتامه إبطال ما تقدم مل يكن له سبيل إىل ذلك ومىت فعله لزمه القضاء أال ذكرت لكنه ملا كان يف اخلروج م
ترى أنه ال يصح صوم بعض النهار دون بعض وأن من أكل يف أول النهار ال يصح له صوم بقيته وكذلك من صام 

كالراجع يف الصدقة أوله مث أفطر يف باقيه فقد أخرج نفسه من حكم صوم ذلك اليوم رأسا وأبطل به حكم ما فعله 
املقبوضة فصار كما إذا رجع يف صدقة مقبوضة لزمه ردها إىل املتصدق هبا عليه ويدل عليه أيضا اتفاق اجلميع على 

أن احملرم حبج أو عمرة تطوعا مىت أفسده لزمه القضاء وكان الدخول فيه مبنزلة اإلجياب بالقول فإن قيل إمنا لزمه 
ه وليس ذلك كسائر القرب من الصالة والصوم إذ هو خيرج منهما باإلفساد قيل له القضاء ألن فساده ال خيرجه من

هذا الفرق ال مينع تساويهما يف جهة اإلجياب بالدخول وال خيلو هذا احملرم من أن يكون قد لزمه اإلحرام بالدخول 
حصر أو أفسده بفعله ألن ما ووجب عليه إمتامه أو مل يلزمه فإن كان قد لزمه إمتامه فالواجب عليه القضاء سواء أ

قد وجب ال خيتلف حكمه يف وقوع الفساد فيه بفعله أو غري فعله مثل النذر وحجة اإلسالم فمىت اتفقنا على أنه مىت 
أفسده لزمه قضاؤه وجب أن يكون ذلك حكمه إذا أحصر وتعذر فعله من غري جهته كسائر الواجبات وعلى أن 

من كسر أو عرج فقد حل وعليه احلج  -و قول النيب صلى اهللا عليه وسلم السنة قد قضت ببطالن قول اخلصم وه
من قابل فأوجب عليه القضاء مع وقوع املنع من قبل غريه وإذا ثبت ذلك يف احلج والعمرة وجب مثله يف سائر 
 القرب اليت شرط صحتها إمتامها وكان بعضها منوطا ببعض وذلك مثل الصالة والصيام وجيب أن ال خيتلف يف

وجوب قضائه حكم خروجه منها بفعله أو غري فعله كما يف سائر الواجبات واحتج من خالف يف ذلك حبديث أم 
سؤره فشربته مث قالت إين كنت صائمة وكرهت أن أرد سؤرك فقال  -هانئ حني ناوهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما

فاقضي وإن شئت فال تقضي وهذا حديث مضطرب السند واملنت مجيعا فأما اضطراب سنده فإن مساك بن حرب 
يرويه مرة عمن مسع أم هانئ ومرة يقول هارون بن أم هانئ أو ابن ابنة أم هانئ ومرة يرويه عن ابين ام هانئ ومرة 

ومثل هذا اإلضطراب يف اإلسناد يدل على قلة ضبط رواته وأما اضطراب املنت  عن ابن أم هانئ قال أخربين أهلنا
فمن قبل ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا جرير بن عبداحلميد 

جاءت فاطمة فجلست عن يزيد بن أيب زياد عن عبداهللا بن احلرث عن أم هانئ قالت ملا كان يوم الفتح فتح مكة 



وأم هانئ عن ميينه قال فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب  -عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
منه مث ناوله أم هانئ فشربت منه مث قالت يا رسول اهللا أفطرت وكنت صائمة فقال هلا أكنت تقضني شيئا قالت ال 

هذا احلديث أنه قال ال يضرك وليس يف ذلك نفي لوجوب القضاء ألنا قال فال يضرك إن كان تطوعا فذكر يف 
كذلك نقول أنه مل يضرها ألهنا مل تعلم أنه ال جيوز هلا اإلفطار أو علمت ذلك ورأت اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ونس بن حبيب قال بالشرب واإلفطار أوىل من املضي فيه وحدثنا عبداهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس قال حدثنا ي -
حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخربين جعدة رجل من قريش وهو ابن أم هانئ وكان مساك بن حرب 

حيدثه يقول أخربين ابنا أم هانئ قال شعبة فلقيت أنا أفضلهما جعدة فحدثين عن أم هانئ أن رسول اهللا صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  فشرب مث ناوهلا فشربت فقالت يا رسول اهللا إيندخل عليها فناولته شرابا 

الصائم املتطوع أمني نفسه أو أمري نفسه إن شاء صام وإن  -كنت صائمة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
شاء أفطر فقلت جلعدة مسعته أنت من أم هانئ فقال أخربين أهلنا وأبو صاحل موىل أم هانئ عن أم هانئ ورواه مساك 

قال املتطوع باخليار إن شاء صام وإن شاء أفطر  -م هانئ وذكر فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمن مسع أ
وروى مساك عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ وقال فيه إن كان من قضاء رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان 

نفي القضاء وإمنا ذكر فيه أن تطوعا فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري ومل يذكر يف شيء من هذه األخبار 
الصائم باخليار وأنه أمني نفسه وأن له أن يفطر يف التطوع ومل يقل ال قضاء عليك وهذا اإلختالف يف متنه يدل على 
أنه غري مضبوط ولو ثبتت هذه األلفاظ مل يكن فيها ما ينفي وجوب القضاء ألن أكثر ما فيها إباحة اإلفطار وإباحة 

  اإلفطار 

لى سقوط القضاء وقوله الصائم أمني نفسه والصائم باخليار جائز أن يريد به من أصبح ممسكا عما ميسك ال تدل ع
عنه الصائم من غري نية للصوم أنه باخليار يف أن ينوي صوم التطوع أو يفطر واملسك عما ميسك عنه الصائم يسمى 

إلمساك عما ميسك عنه الصائم كذلك قوله يوم عاشوراء من أكل فليصم بقية يومه ومراده ا -صائما كما قال ص 
الصائم باخليار والصائم أمني نفسه هو على هذا املعىن فإن وجد يف بعض ألفاظ هذا احلديث فإن شئت فاقضي وإن 
شئت فال تقضي فإمنا هو تأويل من الراوي لقوله ال يضرك وإن شئت فأفطري والصائم باخليار وإذا كان كذلك مل 

نفي إجياب القضاء من غري احتمال  -ا ذكرت على أنه لو ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يثبت نفي القضاء مب
التأويل مع صحة السند واتساق املنت لكانت األخبار املوجبة للقضاء أوىل من وجوه أحدها أنه مىت ورد خربان 

لقضاء وخربهم مبيح فكن خربنا ا٤أحدمها مبيح واآلخر حاظر كان خرب احلظر أوىل باإلستعمال وخربنا حاظر لترك 
أوىل من هذا الوجه ومن جهة أخرى أن اخلرب النايف للقضاء وارد على األصل واخلرب املوجب له ناقل عنه واخلرب 

الناقل أوىل ألنه يف املعىن وارد بعده كأنه قد علم تارخيه ومن جهة أخرى وهو أن ترك الواجب يستحق به العقاب 
العقاب فكان استعمال خرب الوجوب أوىل من خرب النفي ومما يعارض خرب أم هانئ يف  وفعل املباح ال يستحق به

إباحة اإلفطار ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام 
أحدكم فليجب فإن كان مفطرا إذا دعي  -عن ابن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فليطعم وإن كان صائما فليصل قال أبو داود رواه حفص بن غياث أيضا وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود 



قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وهو صائم فليقل إين صائم فهذان خربان حيظران على الصائم اإلفطار من غري إذا دعي أحدكم إىل طعام  -وسلم 

بني الصائم تطوعا أو من فرض أال ترى أنه قال يف اخلرب األول وإن  -عذر ومل يفرق النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فطار لقال فليأكل فإن كان صائما فليصل والصالة تنايف اإلفطار وفرق أيضا بني املفطر والصائم فلو جاز للصائم اإل

قيل إمنا أراد بالصالة الدعاء والدعاء ال ينايف األكل قيل له بل هو على الصالة املعهودة عند اإلطالق وهي اليت 
  بركوع وسجود وصرفه إىل الدعاء غري جائز إال بداللة فلو كان املراد الدعاء 

   -صائم مبا ذكرنا وقوله ص لكانت داللته قائمة على أنه ال يفطر حني فرق بني املفطر وال

  يف احلديث فليقل إين صائم يدل على أن الصوم مينعه من األكل وقد علمنا أن

قد جعل إجابة الدعوة من حق املسلم كالسالم وعيادة املريض وشهود اجلنازة فلما  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
سائر الصيام من غري عذر فإن قيل قد روي عن منعه اإلجابة وقال فليقل إين صائم دل ذلك على حظر اإلفطار يف 

أيب الدرداء وجابر أهنما كانا ال يريان باإلفطار يف صيام التطوع بأسا وأن عمر بن اخلطاب دخل املسجد فصلى 
ركعة مث انصرف فتبعه رجل فقال يا أمري املؤمنني صليت ركعة واحدة فقال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء 

نا عن ابن عباس وابن عمر إجياب القضاء على من أفطر يف صيام التطوع وأما ما روي عن أيب نقص قيل له قد روي
الدرداء وجابر فليس فيه نفي القضاء وإمنا فيه إباحة اإلفطار وحديث عمر حيتمل أن يريد به من دخل يف صالة يظن 

ب عليه القضاء وقد روي عن عبداهللا بن أهنا عليه مث ذكر أهنا ليست عليه أهنا تكون تطوعا وجائز أن يقطعها ومل جي
مسعود أنه قال ما أجزأت ركعة قط فإن قيل قوله تعاىل فاقرؤا ما تيسر من القرآن يدل على جواز االقتصار على 

ركعة قيل له إمنا ذلك ختيري يف القراءة ال يف ركعات الصالة والتخيري فيها ال يوجب ختيريا يف سائر أركاهنا فال داللة 
حكم الركعات وقال الشافعي عليه يف األضحية البدل إذا استهلكها فيلزمه مثله يف سائر القرب ومن  يف ذلك

دالالت قوله تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل على األحكام أن من أصبح مقيما صائما مث سافر أنه ال جيوز له اإلفطار 
ومل يفرق بني من سافر بعد الدخول يف الصوم وبني من أقام يف يومه ذلك بداللة ظاهر قوله مث أمتوا الصيام إىل الليل 

وفيه الداللة على أن من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أن عليه ليال أو أكل قبل غروب الشمس وهو يرى أن 
ساك الشمس قد غابت مث تبني أن عليه القضاء لقوله مث أمتوا الصيام إىل الليل وهذا مل يتم الصيام ألن الصيام هو اإلم

عن األكل والشرب واجلماع وهو مل ميسك فليس هو إذا صائم وقد اختلف السلف يف ذلك فقال جماهد وجابر بن 
زيد واحلكم أن صومه تام وال قضاء عليه هذا يف املتسحر الذي يظن أن عليه ليال وقال جماهد لو ظن أن الشمس 

املتسحر وبني من أكل قبل غروب الشمس على ظن  قد غابت فأفطر مث علم أهنا مل تغب كان عليه القضاء فرق بني
  منه مث علم قال ألن اهللا تعاىل قال حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر فما مل يتبني فاألكل 

له مباح فال قضاء عليه فيما أكل قبل أن يتبني له طلوع الفجر وأما الذي أفطر على ظن منه بغيوبة الشمس فقد 
ومه يقينا فلم يكن جائزا له اإلفطار حىت يتبني له غروب الشمس وقال حممد بن سريين وسعيد بن جبري كان ص

وأصحابنا مجيعا ومالك والثوري والشافعي يقضي يف احلالني إال أن مالكا قال يف صوم التطوع ميضي فيه ويف الفرض 
غيم مث طلعت الشمس فقال ال جتانفنا يقضى وروى األعمش عن زيد بن وهب أن عمر أفطر هو والناس يف يوم 

إلمث واهللا ال نقضيه وروي عنه أنه قال اخلطب يسري نقضي يوما وظاهر قوله مث أمتوا الصيام إىل الليل يقضي ببطالن 



صيامه إذ مل يتممه ومل تفصل اآلية بني من أكل جاهال بالوقت أو عاملا به فإن قيل قال اهللا تعاىل وكلوا واشربوا حىت 
 ١لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر فما مل يتبني له ذلك فاألكل له مباح قيل له ال خيلو هذ يتبني

األكل من أحد حالني إما أن يكون ممن أمكنه استبانة طلوع الفجر والوصول إىل علمه من جهة اليقني بأن يكون 
هذا ال يكون إال من تفريطه يف تأمله وترك مراعاته عارفا به وليس بينه وبينه حائل فإن كان كذلك مث مل يستنب فإن 

ومن كانت هذه حاله فغري جائز له اإلقدام على األكل فإذا أكل فقد فعل ما مل يكن له أن يفعله إذ قد كان يف وسعه 
وإمكانه الوصول إىل اليقني واإلستبانة ففرط فيه ومل يفعله وتفريطه غري مسقط عنه فرض الصوم وإن كان هذا 

كل ممن ال يعرف الفجر بصفته أو بينه وبينه حائل أو قمر أو ضعف بصر أو حنو ذلك فهذا أيضا ممن ال جيوز له األ
العمل على الظن بل عليه أن يصري إىل اليقني وال يأكل وهو شاك وإذا كان ذلك على ما وصفنا مل يسقط عنه 

الشمس يف يوم غيم فهو هبذه املنزلة مبقتضى القضاء بتركه اإلحتياط للصوم وكذلك من أكل على ظن منه بغبوبة 
ظاهر قوله مث أمتوا الصيام إىل الليل فإن قيل مل يكلف تبني الفجر عند اهللا تعاىل وإمنا كلف ما عنده قيل له إذا أمكنه 
ع الوصول إىل معرفة طلوع الفجر الذي هو عند اهللا فعليه مراعاته فمىت مل يكن هناك حائل استحال أن ال يعلمه وم

ذلك فإنه إن غفل أبيح له األكل يف حال غفلته فإن إباحة األكل غري مسقطة للقضاء كاملريض واملسافر ومها أصل 
يف ذلك ألهنما معذوران والذي اشتبه عليه طلوع الفجر أو ظنه قد طلع معذور يف األكل والعذر ال يسقط القضاء 

يهم اهلالل يف أول ليلة من رمضان فأفطروا مث علموا بعد بداللة ما وصفنا ويدل عليه اتفاق اجلميع أنه لو غم عل
  ذلك أنه كان 

من رمضان كان عليهم القضاء فكذلك من وصفنا أمره وكذلك األسري يف دار احلرب إذا مل يعلم بشهر رمضان 
سقطا حىت مضى مث علم به كان عليه القضاء ومل يكن مكلفا يف حال اإلفطار إال علمه مث مل يكن جهله بالوقت م

للقضاء فكذلك من خفي عليه طلوع الفجر وغروب الشمس فإن قيل هال كان مبنزلة الناسي يف سقوط القضاء 
ألنه مل يعلم يف حال األكل بوجوب الصوم عليه قيل له هذا اعتالل فاسد لوجوده فيمن غم عليه هالل رمضان مع 

يف دار احلرب إذا مل يعلم بالشهر حىت مضى  إجياب اجلميع عليه القضاء مىت علم أنه من رمضان وكذلك األسري
عليه القضاء عند اجلميع من جهله بوجوب الصوم عليه وقال أصحابنا يف اآلكل ناسيا القياس أن جيب القضاء عليه 

وإمنا تركوا القياس لألثر ولو كان ظاهر اآلية ينفي صحة صوم الناسي ألنه مل يتم صومه واهللا سبحانه قال مث أمتوا 
إىل الليل والصوم هو اإلمساك ومل يوجد منه ذلك أال ترى أنه لو نسي الصوم رأسا أنه ال خالف أن عليه  الصيام

القضاء ومل يكن نسيانه مسقطا القضاء عنه وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبداهللا 
ام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر وحممد بن العالء املعىن قاال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هش

   -قالت أفطرنا يوما يف رمضان يف غيم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  مث طلعت الشمس قال أبو أسامة قلت هلشام أمروا بالقضاء قال وبد من ذلك

كل ألنه مل يتمه على ما قدمنا وكذلك إبطال وقوله مث أمتوا الصيام إىل الليل يوجب أيضا إبطال صوم املكره على األ
صوم من جن فأكل يف حال جنونه ألن اهللا تعاىل حكم بصحة الصوم ملن أمته إىل الليل فمن وجد منه فعل حيظره 
الصوم فهو غري متم لصومه إىل الليل فيلزمه القضاء وأما الوقت الذي هو هناية الصوم وجيب به اإلفطار هو ما 

بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبداهللا بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه حدثنا حممد بن 



إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من  -عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
د قال حدثنا مسدد قال حدثنا ههنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داو

 -عبدالواحد قال حدثنا سليمان الشيباين قال مسعت عبداهللا بن أيب أوىف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم وأشار بأصبعه قبل املشرق وروى أبو سعيد اخلدري عن النيب 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  ال إذا سقط القرصق

أفطر وال خالف يف أنه إذا غابت الشمس فقد انقضى وقت الصوم وجاز للصائم األكل والشرب واجلماع وسائر 
   -ما حظره عليه الصوم وقوله ص 

  إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو

عن الوصال ألنه يترك الطعام  -ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يأكل ألن الصوم ال يكون بالليل ولذلك هنى رس
والشراب وهو مفطر والوصال أن ميكث يومني أو ثالثة ال يأكل شيئا وال يشرب فإن أكل أو شرب يف أي وقت 
كان شيئا قليال فقد خرج من الوصال وقد روى ابن اهلاد عن عبداهللا بن خباب عن أيب سعيد اخلدري عن رسول 

أنه هنى عن الوصال قالوا يا رسول اهللا إنك تواصل فقال إنكم لستم كهيئيت إين أبيت يل  -اهللا عليه وسلم  اهللا صلى
مطعم يطعمين وساق يسقيين فأيكم واصل فمن السحر إىل السحر فأخرب أنه إذا أكل أو شرب سحرا فهو غري 

   -هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يواصل ألن اهللا يطعمه ويسقيه ويف حديث أيب  -مواصل وأخرب ص 

  حني قيل له إنك تواصل فقال إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين ومن الناس من

أن اهللا يطعمه  -كان خمصوصا بإباحة الوصال دون أمته وقد أخرب ص  -يقول إن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ويسقيه ومن كان كذلك فلم يواصل واهللا أعلم بالصواب 

  عتكاف باب اال

  قال

اهللا تعاىل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد ومعىن االعتكاف يف أصل اللغة هو اللبث قال اهللا ما هذه 
... فباتت بنات الليل حويل عكفا ... التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون وقال تعاىل فنظل هلا عاكفني وقال الطرماح 

  ... عكوف البواكي بينهن صريع 
الشرع إىل معان أخر مع اللبث مل يكن االسم يتناوهلا يف اللغة منها الكون يف املسجد ومنها الصوم ومنها  مث نقل يف

ترك اجلماع رأسا ونية التقرب إىل اهللا عز و جل وال يكون معتكفا إال بوجود هذه املعاين وهو نظري ما قلنا يف 
كون اإلمساك صوما شرعيا إال بوجودها وأما شرط اللبث الصوم أنه اسم لإلمساك يف اللغة مث زيد فيه معان أر ال ي

يف املسجد فإنه للرجال خاصة دون النساء وأما شرط كونه يف املسجد يف االعتكاف فاألصل فيه قوله عز و جل 



وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد فجعل من شرط االعتكاف الكون يف املسجد وقد اختلف السلف يف 
  ز االعتكاف فيه املسجد الذي جيو

على أحناء وروي عن أيب وائل عن حذيفة أنه قال لعبداهللا رأيت ناسا عكوفا بني دارك ودار األشعري ال تعري وقد 
علمت أن ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة أو يف املسجد احلرام فقال عبداهللا لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا 

ال ال اعتكاف إال يف ثالثة مساجد املسجد احلرام واملسجد األقصى ونسيت وروى إبراهيم النخعي أن حذيفة ق
وروي عن قتادة عن سعيد بن املسيب ال اعتكاف إال يف مسجد نيب وهذا  -ومسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 موافق ملذهب حذيفة ألن املساجد الثالثة هي مساجد األنبياء عليهم السالم وقول آخر وهو ما روى إسرائيل عن
 -أيب إسحاق عن احلرث عن علي قال ال إعتكاف إال يف املسجد احلرام أو مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وروي عن عبداهللا بن مسعود وعائشة وإبراهيم وسعيد بن جبري وأيب جعفر وعروة بن الزبري ال اعتكاف إال يف 
يف املسجد على اختالف منها يف عموم مسجد مجاعة فحصل من اتفاق مجيع السلف أن من شرط اإلعتكاف الكون 

املساجد وخصوصها على الوجه الذي بينا ومل خيتلف فقهاء األمصار يف جواز االعتكاف يف سائر املساجد اليت تقام 
فيها اجلماعات إال شيء حيكى عن مالك ذكره عنه ابن عبداحلكم قال ال يعتكف أحد إال يف املسجد اجلامع أو يف 

جتوز فيها الصالة وظاهر قوله وأنتم عاكفون يف املساجد يبيح االعتكاف يف سائر املساجد رحاب املساجد اليت 
لعموم اللفظ ومن اقتصر به على بعضها فعليه بإقامة الداللة وختصيصه مبساجد اجلماعات ال داللة عليه كما أن 

   -ه ص ختصيص من خصه مبساجد األنبياء ملا مل يكن عليه دليل سقط اعتباره فإن قيل قول

  ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجد احلرام ومسجد بيت املقدس ومسجدي

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة يف  -هذا يدل على اعتبار ختصيص هذه املساجد وكذلك قوله ص 
ذا القول من غريه إال املسجد احلرام يدل على اختصاص هذين املسجدين بالفضيلة دون غريمها قيل له لعمري أن ه

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف ختصيصه املساجد الثالثة يف حال واملسجدين يف حال دليل على تفضيلهما

إال أنه ال داللة فيه على نفي جواز االعتكاف يف غريمها كما ال  -على سائر املساجد وكذلك نقول كما قال ص 
غري جائز لنا ختصيص عموم اآلية مبا ال داللة فيه على داللة على نفي جواز اجلمعات واجلماعات يف غريمها ف

ختصيصهما وقول مالك يف الرواية اليت رويت عنه يف ختصيص مساجد اجلماعات دون مساجد اجلماعات ال معىن له 
  وكما ال متنع صالة اجلمعة يف سائر املساجد كذلك 

ات دون مساجد اجلماعات وقد اختلف ال ميتنع االعتكاف فيها فكيف صار االعتكاف خمصوصا مبساجد اجلمع
الفقهاء يف موضع اعتكاف النساء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ال تعتكف املرأة إال يف مسجد بيتها وال 

تعتكف يف مسجد مجاعة وقال مالك تعتكف املرأة يف مسجد اجلماعة وال يعجبه أن تعتكف يف مسجد بيتها وقال 
املسافر يعتكفون حيث شاؤا ألنه ال مجعة عليهم قال أبو بكر روي عن النيب صلى اهللا عليه الشافعي العبد واملرأة و

أنه قال ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وبيوهتن خري هلن فأخرب أن بيتها خري هلا ومل يفرق بني حاهلا يف  -وسلم 



 -ن يكون ذلك يف بيتها لقوله ص االعتكاف ويف الصالة وملا أجاز للمرأة االعتكاف باتفاق الفقهاء وجب أ
وبيوهتن خري هلن فلو كانت ممن يباح هلا االعتكاف يف املسجد لكان اعتكافها يف املسجد أفضل ومل يكن بيوهتن خري 

صالة املرأة يف  -هلن ألن االعتكاف شرطه الكون يف املساجد ملن يباح له االعتكاف فيه ويدل عليه أيضا قوله ص 
ا يف مسجدها وصالهتا يف بيتها أفضل من صالهتا يف دارها وصالهتا يف خمدعها أفضل من دارها أفضل من صالهت

صالهتا يف بيتها فلما كانت صالهتا يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد كان اعتكافها كذلك ويدل على كراهة 
عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا  االعتكاف يف املساجد للنساء ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا

إذا  -أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكفه قالت وأنه أراد مرة أن يعتكف يف العشر األواخر من رمضان قالت 

 -لك أمرت ببنائي فضرب قالت وأمر غريي من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذ
ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر إىل األبنية فقال ما هذه آلرب تردن قالت مث أمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه 

ة االعتكاف للنساء بأبنيتهن فقوضت مث أخر االعتكاف إىل العشر األول يعين من شوال وهذا اخلرب يدل على كراهي
يف املسجد بقوله آلرب تردن يعين أن هذا ليس من الرب ويدل على كراهية ذلك منهن أنه مل يعتكف يف ذلك الشهر 

ونقض بناءه حىت نقضن أبنيتهن ولو ساغ هلن االعتكاف عنده ملا ترك االعتكاف بعد العزمية وملا جوز هلن تركه وهو 
ة على أنه قد كره اعتكاف النساء يف املساجد فإن قيل قد روى سفيان بن عيينة هذا قربة إىل اهللا تعاىل ويف هذا دالل

يف االعتكاف  -احلديث عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة وقالت فيه فاستأذنت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  فأذن يل 

ا هذا فقالوا لزينب وحفصة وعائشة مث استأذنته زينب فأذن هلا فلما صلى الفجر رأى يف املسجد أربعة أبنية فقال م
قيل له ليس فيه أنه  -فقال آلرب تردن فلم يعتكف فأخربت يف هذا احلديث بإذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أذن هلن يف االعتكاف يف املسجد وحيتمل أن يكون اإلذن انصرف إىل اعتكافهن يف بيوهتن ويدل عليه أنه ملا رأى 
االعتكاف حىت تركن أيضا وهذا يدل على أن اإلذن بديا مل يكن إذنا هلن يف االعتكاف يف  أبنيتهن يف املسجد ترك

املسجد وأيضا فلو صح أن اإلذن بديا انصرف إىل فعله يف املسجد لكانت الكراهة دالة على نسخه وكان اآلخر 
ال جيوز قبل التمكن من  من أمره أوىل مما تقدم فإن قيل ال جيوز أن يكون ذلك نسخا لإلذن ألن النسخ عندكم

الفعل قيل له قد كن مكن من الفعل ألدىن االعتكاف ألنه من حني طلوع الفجر من ذلك اليوم أن صلى النيب صلى 
وأنكر فعلهن ذلك فقد حصل التمكني من االعتكاف فلذلك جاز ورود النسخ بعده وأما قول  -اهللا عليه وسلم 

تكف حيث شاء فال معىن له ألنه ليس لالعتكاف تعلق باجلمعة وقد وافقنا الشافعي فيمن ال مجعة عليه أن له أن يع
الشافعي على جواز االعتكاف يف سائر املساجد فيمن عليه مجعة ومن ليست عليه ال خيتلفان يف موضع االعتكاف 

ت معتكفة أو وإمنا كره ذلك للمرأة يف املسجد ألهنا تصري البثة مع الرجال يف املسجد وذلك مكروه هلا سواء كان
غري معتكفة فأما من سواها فال خيتلف احلكم فيه لقوله تعاىل وأنتم عاكفون يف املساجد فلم خيصص من عليه مجعة 
من غريهم فال خيتلف يف االعتكاف من عليه مجعة ومن ليست عليه ألنه نافلة ليس بفرض على أحد وقد اختلف 

وسف وحممد وزفر والشافعي له أن يعتكف يوما وما شاء وقد الفقهاء يف مدة االعتكاف فقال أبو حنيفة وأبو ي
اختلفت الرواية عن أصحابنا يف من دخل يف االعتكاف من غري إجياب بالقول يف إحدى الروايتني هو معتكف ما 

دام يف املسجد وله أن خيرج مىت شاء بعد أن يكون صائما يف مقدرا لبثه فيه والرواية األخرى وهي يف غري األصول 
ن عليه أن يتمه يوما وروى ابن وهب عن مالك قال ما مسعت أن أحدا اعتكف دون عشر ومن صنع ذلك مل أر أ



عليه شيئا وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول االعتكاف يوم وليلة مث رجع وقال ال اعتكاف أقل من عشرة 
قال أبو بكر حتديد مدة االعتكاف ال يصح أيام وقال عبيداهللا بن احلسن ال أستحب أن يعتكف أقل من عشرة أيام 

  إال بتوقيف أو اتفاق ومها معدومان فاملوجب لتحديده متحكم قائل بغري داللة 

كان يعتكف العشر األواخر من رمضان وروي أنه  -فإن قيل حتديد العشرة ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يرو أنه اعتكف أقل من ذلك قيل له مل خيتلف الفقهاء إن فعل  اعتكف العشر األواخر من شوال يف بعض السنني ومل

لالعتكاف ليس على الوجوب وأنه غري موجب على أحد اعتكافا فإذا مل يكن فعله  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لالعتكاف على الوجوب فتحديد العشرة أوىل أن ال يثبت بفعله ومع ذلك فإنه مل ينف عن غريه فنحن نقول أن 

اف العشرة جائز ونفي ما دوهنا حيتاج إىل دليل وقد أطلق اهللا تعاىل ذكر االعتكاف فقال وال تباشروهن وأنتم اعتك
  عاكفون يف املساجد ومل حيده بوقت ومل يقدره مبدة فهو على إطالقه وغري جائز ختصيصه بغري داللة واهللا أعلم 

  باب 

  االعتكاف هل جيوز بغري صوم

شروهن وأنتم عاكفون يف املساجد وقد بينا أن االعتكاف اسم شرعي وما كان هذا حكمه من قال اهللا تعاىل وال تبا
األمساء فهو مبنزلة اجململ الذي يفتقر إىل البيان وقد اختلف السلف يف ذلك فروى عطاء عن ابن عمر عن ابن عباس 

تكف أن يصوم وروى حامت بن وعائشة قالوا املعتكف عليه الصوم وقال سعيد بن املسيب عن عائشة من سنة املع
إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي قال ال اعتكاف إال بصوم وهو قول الشعيب وإبراهيم وجماهد وقال 

آخرون يصح بغري صوم روى احلكم عن علي وعبداهللا وقتادة عن احلسن وسعيد وأبو معشر عن إبراهيم قالوا إن 
ابن عباس مثله واختلف فيه أيضا فقهاء األمصار فقال أبو حنيفة وأبو شاء صام وإن شاء مل يصم وروى طاوس عن 

يوسف وحممد وزفر ومالك والثوري واحلسن بن صاحل ال اعتكاف إال بصوم وقال الليث بن سعد االعتكاف يف 
ف رمضان واجلوار يف غري رمضان ومن جاور فعليه ما على املعتكف من الصيام وغريه وقال الشافعي جيوز االعتكا

بغري صوم قال أبو بكر ملا كان االعتكاف امسا جممال ملا بينا كان مفتقرا إىل البيان فكل ما فعله النيب صلى اهللا عليه 
يف اعتكافه فهو وارد مورد البيان فيجب أن يكون على الوجوب ألن فعله إذا ورد مورد البيان فهو على  -وسلم 

ال اعتكاف إال بصوم وجب أن يكون الصوم  -صلى اهللا عليه وسلم الوجوب إال ما قام دليله فلما ثبت عن النيب 
  من شروطه اليت ال يصح إال به كفعله يف الصالة إلعداد الركعات 

والقيام والركوع والسجود ملا كان على وجه البيان كان على الوجوب ومن جهة السنة ما حدثنا حممد بن بكر قال 
هيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا بن بديل بن ورقاء الليثي عن حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن إبرا

عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف يف اجلاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النيب صلى اهللا 
بن عمر بن حممد بن  فقال اعتكف وصم وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا -عليه وسلم 

إبان بن صاحل القرشي قال حدثنا عمرو بن حممد عن عبداهللا بن بديل بإسناده حنوه وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على الوجوب فثبت بذلك أنه من شروط االعتكاف ويدل عليه أيضا قول عائشة رضي اهللا تعاىل عنها من سنة  -

ظر اتفاق اجلميع على لزومه بالنذر فلوال ما يتضمنه من الصوم ملا لزم املعتكف أن يصوم ويدل عليه من جهة الن
بالنذر ألن ما ليس له أصل يف الوجوب ال يلزم بالنذر وال يصري واجبا كما أن ما ليس له أصل يف القرب ال يصري 



ان لبثا يف مكان مل قربة وإن تقرب به ويدل عليه أن االعتكاف لبث يف مكان فأشبه الوقوف بعرفة والكون مبىن ملا ك
يصر قربة إال بإنضام معىن آخر إليه هو يف نفسه قربة فالوقوف بعرفة اإلحرام والكون مبىن الرمي فإن قيل لو كان 
من شرطه الصوم ملا صح بالليل لعدم الصوم فيه قيل له قد اتفقوا على أن من شرطه اللبث يف املسجد مث ال خيرجه 

ان وللجمعة ومل ينف ذلك كون اللبث يف املسجد شرطا فيه كذلك من شرطه من االعتكاف خروجه حلاجة اإلنس
الصوم وصحته بالليل مع عدم الصوم غري مانع أن يكون من شرطه وكذلك اللبث مبىن قربة ألجل الرمي مث يكون 

  م اللبث بالليل هبا قربة لرمي يفعله يف غد كذلك االعتكاف بالليل صحيح بصوم يستقبله يف غد واهللا أعل
  باب 

  ما جيوز للمعتكف أن يفعله

قال اهللا تعاىل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد حيتمل اللفظ حقيقة املباشرة اليت هي إلصاق البشرة بالبشرة 
من أي موضع كان من البدن وحيتمل أن تكون كناية عن اجلماع كما كان املسيس كناية عن اجلماع وحقيقته املس 

عضاء وكما قال فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم واملراد اجلماع فلما اتفق اجلميع أن هذه باليد وبسائر األ
اآلية قد حظرت اجلماع على املعتكف وأنه مراد هبا وجب أن تنتفي إرادة املباشرة اليت هي حقيقة المتناع كون 

  لفظ واحد حقيقة جمازا وقد اختلف الفقهاء يف مباشرة 

صحابنا ال بأس هبا إذا مل تكن بشهوة وأمن على نفسه وال ينبغي أن يباشرها بشهوة ليال وال هنارا املعتكف فقال أ
فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه فإن مل ينزل مل يفسد وقد أساء وقال ابن القاسم عن مالك إذا قبل امرأته فسد اعتكافه 

ال يفسد اإلعتكاف من الوطىء إال ما يوجب  وقال املزين عن الشافعي إن باشر فسد اعتكافه وقال يف موضع آخر
احلد قال أبو بكر قد بينا أن مراد اآلية يف املباشرة هو الوطئ دون املباشرة باليد والقبلة وكذلك قال أبو يوسف أن 
قوله وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد إمنا هو على اجلماع وروي عن احلسن البصري قال املباشرة النكاح 

ابن عباس إذا جامع املعتكف فسد اعتكافه وقال الضحاك كانوا جيامعون وهم معتكفون حىت نزل وال وقال 
تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد وقال قتادة كان الناس إذا اعتكفوا خرج الرجل منهم فباشر أهله مث رجع إىل 

اجد وهذا من قوهلم يدل على أهنم عقلوا املسجد فنهاهم اهللا عن ذلك بقوله وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املس
من مراد اآلية اجلماع دون اللمس واملباشرة باليد ويدل على أن املباشرة لغري شهوة مباحة للمعتكف حديث 

   -الزهري عن عروة عن عائشة أهنا كانت ترجل رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وهو معتكف فكانت ال حمالة متس بدن رسول اهللا ص

بيدها فدل على أن املباشرة لغري شهوة غري حمظورة على املعتكف وأيضا ملا ثبت أن االعتكاف مبعىن الصوم يف  -
باب حظر اجلماع ومل يكن الصوم مانعا من املباشرة أو القبلة لغري شهوة إذا أمن على نفسه وروي ذلك عن النيب 

عتكاف القبلة لغري شهوة وملا كانت املباشرة والقبلة يف آثار مستفيضة وجب أن ال مينع اال -صلى اهللا عليه وسلم 
لشهوة حمظورتني يف الصوم وجب أن يكون ذلك حكمهما يف االعتكاف وملا كانت املباشرة يف الصوم إذا حدث 
عنها إنزال فسد الصوم وجب أن يفسد االعتكاف ألن اإلعتكاف والصوم قد جريا جمرى واحدا يف اختصاصهما 

دواعيه من الطيب ودون اللباس فإن قيل احملرم إذا قبل بشهوة لزمه دم وإن مل ينزل فهال أفسدت حبظر اجلماع دون 



اعتكاف مبثله قيل له ليس اإلحرام بأصل لالعتكاف أال ترى أنه ممنوع يف اإلحرام من اجلماع ودواعيه من الطيب 
العتكاف فثبت بذلك ان اإلحرام ليس وحمظور عليه اللبس والصيد وإزالة التفث عن نفسه وليس حيظر ذلك عليه ا

  بأصل لالعتكاف وأن اإلحرام أكر حرمة فيما يتعلق به من األحكام فلما كان احملرم ممنوعا من االستمتاع 

وقد حصل له ذلك باملباشرة وإن مل ينزل وجب عليه دم حلصول االستمتاع مبا هو حمظور عليه فأشبه االستمتاع 
ذلك دم فإن قيل فال يفسد اعتكافه وإن حدث عنها إنزال كما ال يفسد إحرامه  بالطيب واللباس فلزمه من أجل

قيل له مل جنعل ما وصفنا علة يف فساد اإلعتكاف حىت يلزمنا علتها وإمنا أفسدنا اعتكافه باإلنزال عن املباشرة كما 
ظورة يف اإلحرام ال يفسده أفسدنا صومه وأما اإلحرام فهو خمصوص يف إفساده باجلماع يف الفرج وسائر األمور احمل

أال ترى أن اللبس والطيب والصيد كل ذلك حمظور يف اإلحرم وال يفسده إذا وقع فيه فاإلحرام يف باب البقاء مع 
وجود ما حيظره أكرب من االعتكاف والصوم أال ترى أن بعض األشياء اليت حيظرها الصوم يفسده مثل األكل 

قلنا إن املباشرة يف االعتكاف إذا حدث عنها إنزال أفسدته كما تفسد  والشرب وكذلك يفسد االعتكاف فلذلك
الصوم ومىت مل حيدث عنها مل يكن هلا تأثري يف إفساد االعتكاف كما مل تؤثر يف إفساد الصوم واختلف فقهاء األمصار 

ال هنارا إال ملا ال بد يف أشياء من أمر املعتكف فقال أصحابنا ال خيرج املعتكف من املسجد يف اعتكاف واجب ليال و
منه من الغائط والبول وحضور اجلمعة وال خيرج لعيادة مريض وال لشهود جنازة قالوا وال بأس بأن يبيع ويشتري 

ويتحدث يف املسجد ويتشاغل مبا ال مأمث فيه ويتزوج وليس فيه صمت وبه قال الشافعي وقال ابن وهب عن مالك 
ل يشتغل باعتكافه وال بأس أن يأمر بصنعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو شيئا ال يعرض املعتكف لتجارة وال غريها ب

ال يشغله يف نفسه وال بأس به إذا كان خفيفا قال مالك وال يكون معتكفا حىت جيتنب ما جيتنب املعتكف وال بأس 
مبصيبة وال يشهد  بنكاح املعتكف ما مل يكن الوقاع وقال ابن القاسم عن مالك ال يقوم املعتكف إىل رجل يعزيه

نكاحا يعقد يف املسجد يقوم إليه يف املسجد ولكن لو غشيه ذلك يف جملسه مل أر به بأسا وال يقوم إىل الناكح فيهنيه 
وال يتشاغل يف جملس العلم وال يكتب العلم يف اجمللس وكرهه ويشتري ويبيع إذا كان خفيفا وقال سفيان الثوري 

عة وما ال حيسن به أن يصنعه يف املسجد أتى أهله فصنعه وال يدخل سقفا إال أن املعتكف يعود املريض ويشهد اجلم
يكون ممره فيه وال جيلس عند أهله وليوصيهم حباجته وهو قائم أو ميشي وال يبيع وال يبتاع وإن دخل سقفا بطل 

  اعتكافه وقال احلسن بن صاحل إذا دخل املعتكف بيتا ليس فيه طريقه أو جامع بطل 

وحيضر اجلنازة ويعود املريض ويأيت اجلمعة وخيرج للوضوء ويدخل بيت املريض ويكره أن يبيع ويشتري  اعتكافه
قال أبو بكر روى الزهري عن سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري عن عائشة قالت إن من السنة يف املعتكف أن ال 

مرأة وال يباشرها وعن سعيد بن املسيب وجماهد خيرج إال حلاجة اإلنسان وال يتبع اجلنازة وال يعود مريضا وال ميس ا
قاال ال يعود املعتكف مريضا وال جييب دعوة وال يشهد جنازة وروى جماهد عن ابن عباس قال ليس على املعتكف 
أن يعود مريضا وال يتبع جنازة فهؤالء السلف من الصحابة والتابعني قد روي عنهم يف املعتكف ما وصفنا وروي 

ذلك وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال املعتكف يشهد اجلمعة ويعود املريض عن غريهم خالف 
ويتبع اجلنازة وروي مثله عن احلسن وعامر وسعيد بن جبري وروى سفيان بن عيينة عن عمار بن عبداهللا بن يسار 

دثنا أبو داود قال حدثنا عن أبيه عن علي أنه مل ير بأسا أن خيرج املعتكف ويبتاع وحدثنا حممد بن بكر قال ح
القعنيب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عمرة بنت عبدالرمحن عن عائشة قالت كان رسول اهللا 

إذا اعتكف يدين إيل رأسه فأرجله وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان فهذا احلديث  -صلى اهللا عليه وسلم 



لالعتكاف وارد مورد  -مما وصفنا من أن فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقتضي حظر اخلروج إال حلاجة اإلنسان 
البيان وفعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب فأوجب ما ذكرنا من فعله حظر اخلروج على املعتكف إال 

ه اهللا تعاىل حلاجة األنسان وإمنا يعين به البول والغائط وملا كان من شرط االعتكاف اللبث يف املسجد وبذلك قرن
عند ذكره يف قوله وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد وجب أن ال خيرج إال ملا ال بد منه من حاجة اإلنسان 

وقضاء فرض اجلمعة وألنه معلوم أنه مل يعقد على نفسه اعتكافا هو منتفل بإجيابه وهو يريد ترك شهود اجلمعة وهي 
فه فإن قيل أليس يف قوله وأنتم عاكفون يف املساجد داللة على أن من فرض عليه فصار حضورها مستثىن من اعتكا

شرطه دوام اللبث فيه ألنه إمنا ذكر احلال اليت يكونون عليها وعلق به حظر اجلماع إذا كانوا من هبذه الصفة وال 
أن حظر  داللة على حظر اخلروج من املسجد يف حال االعتكاف قيل له هذا خطأ من وجهني أحدمها أنه معلوم

اجلماع على املعتكف غري متعلق بكونه يف املسجد ألنه ال خالف بني أهل العلم أنه ليس له أن جيامع امرأته يف بيته 
  يف 

حال االعتكاف وقد حكينا عن بعض السلف أن اآلية نزلت فيمن كان خيرج من املسجد يف حال اعتكافه إىل بيته 
سجد يف هذا املوضع إذا مل يعلق به حظر اجلماع إمنا هو ألن ذلك وجيامع فلما كان ذلك كذلك ثبت أن ذكر امل

شرط االعتكاف ومن أوصافه اليت ال يصح إال به والوجه اآلخر أن االعتكاف ملا كان أصله يف اللغة اللبث يف 
يف اللغة كما  املوضع مث ذكر اهللا تعاىل االعتكاف فاللبث ال حمالة مراد به وإن أضيف إليه معان أخر مل يكن االسم هلا

أن الصوم ملا كان يف اللغة هو اإلمساك مث نقل يف الشرع إىل معان أخر مل خيرجه ذلك من أن يكون من شرطه 
وأوصافه اليت ال يصح إال به فثبت أن االعتكاف هو اللبث يف املسجد فواجب على هذا أن ال خيرج إال ملا ال بد منه 

د هذه املقالة ما قدمنا من السنة وملا مل يتعني فرض شهود اجلنازة أو لشهود اجلمعة إذ كانت فرضا مع ما عاض
وعيادة املريض مل جيز له اخلروج هلما وروى عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى 

ائشة مير باملريض وهو معتكف فما يعرج عليه يسئل عنه وميضي وروى الزهري عن عمرة عن ع -اهللا عليه وسلم 
مثله من فعلها وملا اتفق اجلميع ممن ذكرنا قوله أنه غري جائز للمعتكف أن خيرج فينصرف يف سائر أعمال الرب من 

قضاء حوائج الناس والسعي على عياله وهو من الرب وجب أن يكون كذلك حكم عيادة املريض وكما ال جييبه إىل 
عض فالكتاب واألثر والنظر يدل على صحة ما وصفنا دعوته كذلك عيادته ألهنما سواء يف حقوق بعضهم على ب

فإن احتج حمتج مبا روى اهلياج اخلراساين قال حدثنا عنبسة بن عبدالرمحن عن عبداخلالق عن أنس قال قال رسول 
املعتكف يتبع اجلنازة ويعود املريض وإذا خرج من املسجد قنع رأسه حىت يعود إليه قيل  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هذا حديث جمهول السند ال يعارض به حديث الزهري عن عمرة عن عائشة وأما قول من قال أنه إن دخل سقفا له 
بطل اعتكافه فتخصيصه السقف دون غريه ال داللة عليه وال فرق بني السقف وغريه من الفضاء فإن كونه يف 

من غري إحضار السلعة وامليزان فال  الفضاء والصحراء ال يفسد اعتكافه فكذلك السقف مثله وأما البيع والشراء
بأس عندهم به وإمنا أرادوا البيع بالقول فحسب ال إحضار السلع واألمثان وإمنا جاز ذلك ألنه مباح فهو كسائر 

   -كالمه يف األمور املباحة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال حمالةأنه هنى عن الصمت يوم إىل الليل فإذا كان الصمت حمظورا فهو 

  مأمور بالكالم فسائر ما ينايف الصمت 



من مباح الكالم قد انتظمه اللفظ وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حممد املروزي قال 
حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن الزهري عن علي بن احلسني عن صفية قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

معتكفا فأتيته أزوره ليال فحدثته مث قمت فانقلبت فقام معي ليقلبين وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد  -وسلم 
على رسلكما إهنا صفية بنت  -أسرعا فقال ص  -فمر رجالن من األنصار فلما رأيا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ن جمرى الدم فخشيت أن يقذف يف قلوبكما حيي قاال سبحان اهللا يا رسول اهللا قال إن الشيطان جيري من اإلنسا
شيئا أو قال شرا فتشاغل يف اعتكافه مبحادثة صفية ومشى معها إىل باب املسجد وهذا يبطل قول من قال ال 
يتشاغل باحلديث وال يقوم فيمشي إىل أمالك يف املسجد وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 

حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول اهللا سليمان بن حرب ومسدد قاال 
يكون معتكفا يف املسجد فيناولين رأسه من خالل احلجرة فأغسل رأسه وأرجله وأنا حائض  -صلى اهللا عليه وسلم 

بغري شهوة  وقد حوى هذا اخلرب أحكاما منها إباحة غسل الرأس وهو يف املسجد ومنها جواز املباشرة واللمس
للمعتكف ومنها جواز غسل الرأس يف حال االعتكاف وغسل الرأس إمنا هو إلصالح البدن فدل ذلك على أن 
للمعتكف أن يفعل ما فيه صالح بدنه ودل أيضا على أنه له أن يشتغل مبا فيه صالح ماله كما أبيح له االشتغال 

املؤمن كفر وسبابه فسق وحرمة ماله كحرمة دمه ودل قال قتال  -بإصالح بدنه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أيضا على أن للمعتكف أن يتزين ألن ترجيل الرأس من الزينة ويدل على أن من كان يف املسجد فأخرج رأسه 
فغسله كان غاسال له يف املسجد وهو يدل على قوهلم فيمن حلف ال يغسل رأس فالن يف املسجد أنه حينث إن 

فغسله واحلالف خارج املسجد وأنه إمنا يعترب موضع املغسول ال الغاسل ألن الغسل ال  أخرج رأسه من املسجد
يكون إال وهو متصل به يقتضي وجود املغسول ولذلك قالوا فيمن حلف ال يضرب فالنا يف املسجد أنه يعترب وجود 

مينع طهارة بدهنا وهو  املضروب يف املسجد ال الضارب ويدل أيضا على طهارة يد احلائض وسؤرها وأن حيضها ال
  ليس حيضك يف يدك واهللا أعلم  -كقوله ص 

  باب 

  ما حيله حكم احلاكم وما ال حيله

  قال اهللا تعاىل وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا 

قال تعاىل وال تقتلوا أنفسكم فريقا من أموال الناس باإلمث واملراد واهللا أعلم ال يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كما 
أموالكم وأعراضكم عليكم حرام يعين أموال  -وقوله وال تلمزوا أنفسكم يعين بعضكم بعضا وكما قال ص 

بعضكم على بعض وأكل املال بالباطل على وجهني أحدمها أخذه على وجه الظلم والسرقة واخليانة والغصب وما 
القمار وأجرة الغناء والقيان واملالهي والنائحة ومثن اخلمر واخلنزير  جرى جمراه واآلخر أخذه من جهة حمظورة حنو

واحلر وما ال جيوز أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من مالكه وقد انتظمت اآلية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها مث 
كوم له أنه غري مستحق له قوله وتدلوا هبا إىل احلكام فيما يرفع إىل احلاكم فيحكم به يف الظاهر ليحلها مع علم احمل

يف الظاهر فأبان تعاىل أن حكم احلاكم به ال يبيح أخذه فزجر عن أكل بعضنا ملال بعض بالباطل مث أخرب أن ما كان 
منه حبكم احلاكم فهو يف حيز الباطل الذي هو حمظور عليه أخذه وقال يف آية أخرى يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا 

إال أن تكون جتارة عن تراض منكم فاستثىن من اجلملة ما وقع من التجارة بتراض منهم به أموالكم بينكم بالباطل 



ومل جيعله من الباطل وهذا هو يف التجارة اجلائزة دون احملظورة وما تلونا من اآلي أصل يف أن حكم له احلاكم باملال 
حدثنا  -النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يبيح له أخذ املال الذي ال يستحقه ومبثله وردت األخبار والسنة عن 

عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا احلميدي قال حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أسامة بن 
فجاء رجالن خيتصمان يف  -زيد عن عبداهللا بن رافع عن أم سلمة قالت كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إمنا أقضي بينكما برأي فيما مل ينزل على فيه  -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مواريث وأشياء قد درست
فمن قضيت له حبجة أراها فاقتطع هبا قطعة ظلما فإمنا يقطع قطعة من النار يأيت هبا أسطاما يوم القيامة يف عنقه فبكى 

هبا فتوخيا للحق مث استهما وليحلل ال ولكن اذ -الرجالن فقال كل واحد منهما يا رسول اهللا حقي له فقال ص 
كل واحد منكما صاحبه ومعىن هذا اخلرب مواطئ ملا ورد به نص التنزيل يف أن حكم احلاكم له باملال ال يبيح له 

   -أخذه وقد حوى هذا اخلرب معاين أخر منها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ص قد كان يقضي برأيه واجتهاده فيما مل ينزل به وحي لقوله

أقضي بينكما برأي فيما مل ينزل علي فيه وقد دل ذلك أيضا على أن الذي كلف احلاكم من ذلك األمر الظاهر  -
  وأنه مل يكلف املغيب عند اهللا تعاىل وفيه الداللة على أن كل جمتهد فيما يسوغ فيه االجتهاد 

قد أخرب أنه مصيب يف حكمه  -عليه وسلم  مصيب إذ مل يكلف غري ما أداه إليه اجتهاده أال ترى أن النيب صلى اهللا
بالظاهر وإن كان األمر يف املغيب خالفه ومل يبح مع ذلك للمقتضى له أخذ ما قضى له به ودل أيضا على أن احلاكم 
جائز له أن يعطي إنسانا ماال ويأمر له به وإن مل يسع احملكوم له أخذه إذا علم أنه غري مستحق ودل أيضا على جواز 

 -ن غري إقرار ألن واحدا منهما مل يقر باحلق وإمنا بذل ماله لصاحبه فأمرمها النيب صلى اهللا عليه وسلم الصلح ع
بالصلح وأن يستهما عليه واإلستهام هو االقتسام ويدل على أن القسمة يف العقار وغريه واجبة إذا طلبها أحدمها 

اءة من اجملاهيل أيضا ألنه أخرب جبهالة املواريث اليت ويدل أيضا على أن احلاكم يأمر بالقسمة ويدل على جواز الرب
قد درست مث أمرمها مع ذلك بالتحليل وعلى أنه لو مل يذكر فيه أهنا مواريث قد درست لكان يقتضي قوله وليحلل 
ا كل واحد منكما صاحبه جواز الرباءة من اجملاهيل لعموم اللفظ إذ مل يفرق بني اجملهول من ذلك واملعلوم ودل أيض
على جواز تراضي الشريكني على القسمة من غري حكم احلاكم ودل أيضا على أن من له قبل رجل حق فوهبه له 
فلم يقبله أنه ال يصح ويعود امللك إىل الوهاب ألن كل واحد منهما رد ما وهبه اآلخر وجعل حق نفسه لصاحبه 

ميع إذا رد الرباءة واهلبة يف وجوب بطالهنما وملا مل يفرق يف ذلك بني األعيان والديون وجب أن يستوي حكم اجل
مل جيعل قول كل  -ويدل أيضا على أن قول القائل لفالن من مايل ألف درهم أنه هبة منه وليس بإقرار ألنه ص 

واحد منهما الذي يل له إقرارا ألنه لو جعل إقرارا جلاز عليه ومل حيتاجا بعد ذلك إىل الصلح والتحليل والقسمة 
أصحابنا فيمن قال لفالن من مايل ألف درهم ويدل أيضا على جواز التحري واالجتهاد يف موافقة وكذلك قال 

وتوخيا للحق أي حتريا واجتهادا ويدل أيضا على أن احلاكم جائز له أن يرد  -احلق وإن مل يكن يقينا لقوله ص 
ا اخلصوم كي يصطلحوا وحدثنا اخلصوم للصلح إذا رأى ذلك وأن ال حيملها على مر احلكم وهلذا قال عمر ردو

حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن كثري قال أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب 
إمنا أنا بشر وأنكم ختتصمون إيل ولعل  -بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



صاحبه فأقضي له على حنو مما أمسع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فال  بعضكم أن يكون أحلن حبجته من
  يأخذ منه شيئا فإمنا أقطع له قطعة من النار وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا 

أبو داود قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا ابن املبارك عن أسامة بن زيد عن عبداهللا بن رافع موىل أم سلمة عن 
   -قالت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة 

  رجالن خيتصمان يف مواريث هلما مل تكن هلما بينة إال دعوامها فقال النيب ص

أما إذ فعلتما  -فذكر حنوه فبكى الرجالن وقال كل واحد منهما حقي لك فقال هلما النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
حتاال وهذان احلديثان يف معىن احلديث الذي قدمناه يف حظر أخذ ما  ما فعلتما فاقتسما وتوخيا احلق مث استهما مث

حيكم له به احلاكم إذا علم أنه غري مستحق له وفيهما فوائد أخر منها أن قوله يف حديث زينب بنت أم سلمة أقضي 
وكذلك قد اقتضى  له على حنو مما أمسع يدل على جواز إقرار املقر مبا أقر به على نفسه إلخباره أنه يقضي مبا يسمع

احلكم مبقتضى ما يسمعه من شهادة الشهود واعتبار لفظهما فيما يقتضيه ويوجبه وقال يف حديث عبداهللا بن رافع 
هذا اقتسما وتوخيا احلق مث استهما وهذا االستهام هو القرعة اليت يقرع هبا عند القسمة وفيه داللة على جواز 

حظر ما حكم له به احلاكم إذا علم احملكوم له أنه غري حمكوم له حبق قد  القرعة يف القسمة والذي ورد التنزيل من
اتفقت األمة عليه فيمن ادعى حقا يف يدي رجل وأقام بينة فقضى له أنه غري جائز له أخذه وإن حكم احلاكم ال 

ا علم احملكوم يبيح له ما كان قبل ذلك حمظورا عليه واختلفوا يف حكم احلاكم بعقد أو فسخ عقد بشهادة شهود إذ
له أهنم شهود زور فقال أبو حنيفة إذا حكم احلاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ فهو نافذ ويكون 

كعقد نافذ عقداه بينهما وإن كان الشهود شهود زور أبو يوسف وحممد والشافعي حكم احلاكم يف الظاهر كهو يف 
للمرأة أن تتزوج وال يقرهبا زوجها أيضا قال أبو بكر روي حنو قول الباطن وقال أبو يوسف فإن حكم بفرقة مل حتل 

أيب حنيفة عن علي وابن عمر والشعيب ذكر أبو يوسف عن عمرو بن املقدام عن أبيه أن رجال من احلي خطب امرأة 
قد  وهو دوهنا يف احلسب فأبت أن تزوجه فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي فقالت إين مل أتزوجه قال

زوجك الشاهدان فأمضى عليهما النكاح قال أبو يوسف وكتب إىل شعبة بن احلجاج يرويه عن زيد أن رجلني 
شهدا على رجل أنه طلق امرأته بزور ففرق القاضي بينهما مث تزوجها أحد الشاهدين قال الشعيب ذلك جائز وأما 

عثمان أحتلف باهللا ما بعته وبه داء كتمته فأىب أن  ابن عمر فإنه باع عبدا بالرباءة فرفعه املشتري إىل عثمان فقال
حيلف فرده عليه عثمان فباعه من غريه بفضل كثري فاستجاز ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن ذلك احلكم 

  خالف 

ظاهره وإن عثمان لو علم منه مثل علم ابن عمر ملا رده فثبت بذلك أنه كان من مذهبه إن فسخ احلاكم العقد 
عوده إىل ملكه وإن كان يف الباطن خالفه ومما يدل على صحة قول أيب حنيفة يف ذلك حديث ابن عباس يف يوجب 

بينهما مث قال إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو  -قصة هالل بن أمية ولعان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
به فجاءت به على الصفة  هلالل بن أمية وإن جاءت به على صفة أخرى فهو لشريك بن سحماء الذي رميت

لوال ما مضى من األميان لكان يل وهلا شأن ومل تبطل الفرقة الواقعة  -املكروهة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بلعاهنما مع علمه بكذب املرأة وصدق الزوج فصار ذلك أصال يف أن العقود وفسخها مىت حكم هبا احلاكم مما لو 

يدل على ذلك أيضا أن احلاكم مأمور بإمضاء احلكم عند شهادة الشهود الذين ابتدأ أيضا حبكم احلاكم وقع و



ظاهرهم العدالة ولو توقف عن إمضاء احلكم مبا شهد به الشهود من عقد أو فسخ عقد لكان آمثا تاركا حلكم اهللا 
لعقد صار ذلك كعقد تعاىل ألنه إمنا كلف الظاهر ومل يكلف علم الباطن املغيب عند اهللا تعاىل وإذا مضى احلكم با

مبتدأ بينهما وكذلك إذا حكم بالفسخ صار كفسخ فيما بينهما وإمنا نفذ العقد والفسخ إذا تراضى املتعاقدان حبكم 
اهللا عز و جل بذلك وكذلك حكم احلاكم فإن قيل فلو حكم بشهادة عبيد مل ينفذ حكمه إذا تبني مع كونه مأمورا 

ذ حكمه من قبل أن الرق معىن يصح ثبوته من طريق احلكم وكذلك الشرك واحلد بإمضاء احلكم به قيل له إمنا مل ينف
يف القذف فجاز فسخ حكم احلاكم به بعد وقوعه أال ترى أنه يصح قيام البينة به واخلصومة فيه عند احلاكم فلذلك 

طريق احلكم وأما  جاز أن ال ينفذ حكم احلاكم بشهادة هؤالء لوجود ما ذكرنا من املعاين اليت يصح إثباهتا من
الفسق وجرح الشهادة من قبل أهنم شهود زور فليس هو معىن يصح إثباته من طريق احلكم وال يتقبل فيه اخلصومة 
فلم ينفسخ ما أمضاه احلاكم فإن ألزمنا على العقد وفسخه احلكم مبلك مطلق ومل نبح له أخذه مل يلزمنا ذلك ألن 

 بامللك ألنه لو حكم له بامللك الحتيج إىل ذكر جهة امللك يف شهادة الشهود احلاكم عندنا إمنا حيكم له بالتسليم ال
فلما اتفق اجلميع على أنه تقبل شهادة الشهود من غري ذكر جهة امللك دل ذلك على أن احملكوم به هو التسليم 

ا فريقا من أموال واحلكم بالتسليم ليس بسبب لنقل امللك فلذلك كان الشيء باقيا على ملك مالكه وقوله لتأكلو
الناس باإلمث وأنتم تعلمون يدل على أن ذلك فيمن علم أنه أخذ ما ليس له فأما من مل يعلم فجائز له أن يأخذه حبكم 

  احلاكم 

له باملال إذا قامت بينة وهذا يدل على أن البينة إذا قامت بأن ألبيه امليت على هذا ألف درهم أو أن هذه الدار 
أنه جائز للوارث أن يدعي ذلك ويأخذه حبكم احلاكم له به وإن مل يعلم صحة ذلك إذ هو غري تركها امليت مرياثا 

عامل بأنه مبطل فيما يأخذه واهللا تعاىل إمنا ذم العامل به إذا أخذه بقوله لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلمث وأنتم 
ا اتفاق اجلميع على أن ما اختلف فيه الفقهاء تعلمون ومما يدل عى نفاذ حكم احلاكم مبا وصفنا من العقود وفسخه

إذا حكم احلاكم بأحد وجوه االختالف نفذ حكمه وقطع ما أمضاه تسويغ االجتهاد يف رده ووسع احملكوم له أخذه 
ومل يسع احملكوم عليه منعه وإن كان اعتقادمها خالفه كنحو الشفعة باجلوار والنكاح بغري ويل وحنومها من اختالف 

  الفقهاء 
  باب 

  اإلهالل

قوله تعاىل يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وإمنا يسمى هالال يف أول ما يرى وما قرب منه 
لظهوره يف ذلك الوقت بعد خفائه ومنه اإلهالل باحلج وهو إظهار التلبية واستهالل الصيب ظهور حياته بصوت أو 

وت وأن إهالل اهلالل من ذلك لرفع الصوت بذكره عند حركة ومن الناس من يقول أن اإلهالل هو رفع الص
رؤيته واألول أبني وأظهر أال ترى أهنم يقولون هتلل وجهه إذا ظهر منه البشر والسرور وليس هناك صوت مرفوع 

  ... برقت كربق العارض املتهلل ... وإذا نظرت إىل أسرة وجهه ... وقال تأبط شرا 
يف الوقت الذي يسمى هالال فمنهم من قال يسمى هالال لليلتني من الشهر يعين الظاهر وقد اختلف أهل اللغة 

ومنهم من قال يسمى لثالث ليال مث يسمى قمرا وقال األصمعي يسمى هالال حىت حيجر وحتجريه أن يستدير خبطة 
يكون إال  دقيقة ومنهم من يقول يسمى هالال حىت يبهر ضوءه سواد الليل فإذا غلب ضوءه مسي قمرا قالوا وهذا ال



يف الليلة السابعة وقال الزجاج األكثر يسمونه هالال البن ليلتني وقيل أن سؤاهلم وقع عن وجه احلكمة يف زيادة 
األهلة ونقصاهنا فأجاهبم أهنا مقادير ملا حيتاج إليه الناس يف صومهم وحجهم وعدد نسائهم وحمل الديون وغري ذلك 

م وهبا عرفوا الشهور والسنني وماال حيصيه من املنافع واملصاحل غري اهللا من األمور فكانت هذه منافع عامة جلميعه
  تعاىل ويف هذه اآلية داللة على جواز اإلحرام باحلج يف سائر السنة لعموم اللفظ يف سائر 

هر األهلة أهنا مواقيت للحج ومعلوم أنه مل يرد به أفعال احلج فوجب أن يكون املراد اإلحرام وقوله تعاىل احلج أش
معلومات ال ينفى ما قلنا ألن قوله احلج أشهر معلومات فيه ضمري ال يستغىن عنه الكالم وذلك الستحالة كون 

احلج أشهرا ألن احلج هو فعل احلاج وفعل احلاج ال يكون أشهرا ألن األشهر إمنا هي مرور األوقات ومرور 
يف الكالم ضمريا ال يستغىن عنه مث ال خيلو ذلك  األوقات هو فعل اهللا ليس بفعل للحاج واحلج فعل احلاج فثبت أن

الضمري من أن يكون فعل احلج أو اإلحرام باحلج وليس ألحد صرفه إىل أحد املعنيني دون اآلخر إال بداللة فلما 
كان يف اللفظ هذا االحتمال مل جيز ختصيص قوله تعاىل قل هي مواقيت للناس واحلج به إذ غري جائز لنا ختصيص 

ل والوجه اآلخر أنه إن كان املراد إحرام احلج فليس فيه نفي لصحة اإلحرام يف غريها وإمنا فيها إثبات باالحتما
اإلحرام فيها وكذلك نقول أن اإلحرام جائز فيها هبذه اآلية وجائز يف غريها باآلية األخرى إذ ليس يف إحدامها ما 

ملراد أفعال احلج ال إحرامه إال أن فيه ضمري يوجب ختصيص األخرى به والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون ا
حرف الظرف وهو يف فمعناه حينئذ احلج يف أشهر معلومات وفيه ختصيص أفعال احلج يف هذه األشهر دون غريها 

وكذلك قال أصحابنا فيمن أحرم باحلج قبل أشهر احلج فطاف له وسعى بني الصفا واملروة قبل أشهر احلج أن سعيه 
ليه أن يعيده ألن أفعال احلج ال جتزي قبل أشهر احلج فعلى هذا يكون معىن قوله احلج أشهر ذلك ال جيزيه وع

معلومات أن أفعاله يف أشهر احلج معلومات وقوله تعاىل يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج عموم يف 
هي مواقيت للناس واحلج أهلة  إحرام احلج ال يف أفعال احلج املوجبة وغري جائز أن يكون مراده يف قوله قل

خمصوصة بأشهر احلج كما ال جيوز أن تكون هذه األهلة يف مواقيت الناس وآجال ديوهنم وصومهم وفطرهم 
خمصوصة بأشهر احلج دون غريها فلما ثبت عموم املراد يف سائر األهلة فيما تضمنه اللفظ من مواقيت الناس وجب 

املذكورة ملواقيت الناس هي بعينها األهلة املذكورة للحج وعلى أنا لو  أن يكون ذلك حكمه يف احلج ألن األهلة
محلناه على أفعال احلج وجعلناها مقصورة املعىن على املذكور يف اآلية يف قوله تعاىل احلج أشهر معلومات ألدى 

احلج أشهر  ذلك إىل إسقاط فائدته وإزالة حكمه وختصيص لفظه بغري داللة توجب االقتصار به على معىن قوله
  معلومات 

فلما وجب أن يوىف كل لفظ حقه مما اقتضاه من احلكم والفائدة وجب أن يكون حمموال على سائر األهلة وأهنا 
مواقيت إلحرام احلج وسنتكلم يف املسألة عند بلوغنا إليها إن شاء اهللا وقوله قل هي مواقيت للناس قد دل على أن 

فى فيهما مبضيها هلما مجيعا وال تستأنف لكل واحد منهما حيضا وال شهورا العدتني إذا وجبتا من رجل واحد يكت
غري مدة األخرى ألن اهللا تعاىل مل خيصص إحدامها حني جعلها وقتا جلميع الناس ببعضه دون بعض ومضى مدة العدة 

كانت العدة مرور  هو وقت لكل واحدة منهما لقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا فجعل العدة حقا للزوج مث ملا
األوقات وقد جعل اهللا األهلة وقتا للناس كلهم وجب أن يكتفى مبضي واحدة للعدتني أال ترى أن قوله تعاىل قل 

هي مواقيت للناس قد عقل من مفهوم خطابه أهنا تكون مدة إلجارة مجيع الناس وحمال جلميع ديوهنم وإن كان واحد 
األهلة دون بعض كذلك مفهوم اآلية يف العدة قد اقتضى مضي مدة  منهم ال حيتاج إىل أن خيتص لنفسه ببعض



واحدة لرجلني وقد قوله تعاىل قل هي مواقيت للناس على أن العدة إذا كان ابتداؤها باهلالل وكانت بالشهور أنه 
ن ال تعترب عدد إمنا جيب استيفاؤها باألهلة ثالثة أشهر إن كانت ثالثة وإن كانت عدة الوفاة فأربعة أشهر باألهلة وأ

األيام وكذلك يدل على أن شهر الصوم معترب باهلالل يف ابتدائه وانتهائه وأنه إمنا يرجع إىل العدد عند فقد رؤية 
اهلالل ويدل أيضا على أن من آىل من امرأته يف أول الشهر أن مضي األربعة األشهر معترب باألهلة يف إيقاع الطالق 

يف اإلجارات واألميان وآجال الديون مىت كان ابتداؤها باهلالل كان مجيعها كذلك  دون اعتبار الثالثني وكذلك هذا
   -وسقط اعتبار عدد الثالثني وبذلك حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني بالرجوع إىل

تأتوا البيوت من ظهورها فإنه قد قيل فيه ما حدثنا عبداهللا بن  اعتبار العدد عند فقد الرؤية وأما قوله وليس الرب بأن
إسحاق املروزي قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن الزهري قال 

ل خيرج كان ناس من األنصار إذا أهلوا بالعمرة مل حيل بينهم وبني السماء شيء ويتحرجون من ذلك وكان الرج
مهال بالعمرة فيبدو له احلاجة بعد ما خيرج من بيته فريجع وال يدخل من باب احلجرة من أجل سقف الباب أن 

  حيول بينه وبني السماء فيفتح اجلدار من ورائه مث يقوم على حجرته فيأمر 

   -حباجته فيخرج من بيته وبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  عمرة فدخل حجرته فدخل يف أثره رجل من األنصار من بينأهل من احلديبية بال

إن أمحس قال الزهري وكانت احلمس ال يبالون ذلك فقال األنصاري  -سلمة فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وأنا أمحس يقول وأنا على دينك فأنزل اهللا تعاىل ليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها وروى ابن عباس والرباء 

تادة وعطاء أنه كان قوم من اجلاهلية إذا أحرموا نقبوا يف ظهور بيوهتم نقبا يدخلون منه وخيرجون فنهوا عن وق
التدين بذلك وأمروا أن يأتوا البيوت من أبواهبا وقيل فيه أنه مثل ضربه اهللا هلم بأن يأتوا الرب من وجهه وهو الوجه 

اهللا تعاىل به مجيع ذلك فيكون فيه بيان أن إتيان البيوت من  الذي أمر اهللا تعاىل به وليس ميتنع أن يكون مراد
ظهورها ليس بقربة إىل اهللا تعاىل وال هو مما شرعه وال ندب إليه ويكون مع ذلك مثال أرشد بابه إىل أن يأيت األمور 

صري قربة وال دينا بأن من مأتاها الذي أمر اهللا تعاىل به وندب إليه وفيه بيان أن ما مل يشرعه قربة وال ندب إليه ال ي
   -يتقرب به متقرب ويعتقده دينا ونظريه من السنة ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من هنيه عن صمت يوم إىل الليل وأنه رأى رجال يف الشمس فقال ما شأنه فقيل

ل ال صوم فيه فنهى أن هنى عن الوصال ألن اللي -إنه نذر أن يقوم يف الشمس فأمره بأن يتحول إىل الفيء وأنه ص 
يعتقد صومه وترك األكل فيه قربة وهذا كله أصل يف أن من نذر ما ليس بقربة مل يلزمه بالنذر وال يصري قربة 

باإلجياب ويدل أيضا على أن ما ليس له أصل يف الوجوب وإن كان قربة ال يصري واجبا بالنذر حنو عيادة املريض 
  لقعود فيه واهللا تعاىل أعلم وإجابة الدعوة واملشي إىل املسجد وا

  باب 



  فرض اجلهاد

قال اهللا تعاىل وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين قال أبو بكر مل ختتلف األمة أن 
وما يلقاها القتال كان حمظورا قبل اهلجرة بقوله إدفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم 

إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم وقوله فاعف عنهم واصفح وقوله وجادهلم باليت هي أحسن وقوله 
فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب وقوله وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن 

  أمواهلم مبكة فقالوا يا رسول اهللا كنا يف عزة وحنن مشركون  ابن عباس أن عبدالرمحن ابن عوف وأصحابا له كانت

   -فلما آمنا صرنا أذالء فقال ص 

  إن أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم فلما حوله إىل املدينة أمروا بالقتال

لقتال إذا فكفوا فأنزل اهللا أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم ا
فريق منهم خيشون الناس وحدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن حممد بن اليمان قال 

  حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس 

  يف

اصفح وقوله قل للذين آمنوا قوله عز و جل لست عليهم مبصيطر وقوله وما أنت عليهم جببار وقوله فاعف عنهم و
يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا قال نسخ هذا كله قوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وقوله تعاىل قاتلوا 

الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر إىل قوله صاغرون وقد اختلف السلف يف أول آية نزلت يف القتال فروي عن 
ه أن قوله وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم أول آية نزلت وروي عن مجاعة آخرين منهم الربيع بن أنس وغري

أبو بكر الصديق والزهري وسعيد بن جبري أن أول آية نزلت يف القتال أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا اآلية وجائز 
والثانية يف اإلذن يف القتال عامة ملن قاتلهم  أن يكون وقاتلوا يف سبيل اهللا أول آية نزلت يف إباحة قتال من قاتلهم

ومن مل يقاتلهم من املشركني وقد اختلف يف معىن قوله وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم فقال الربيع بن أنس 
   -هي أول آية نزلت يف القتال باملدينة وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كف عمن كف عنه إىل أن أمر بقتالبعد ذلك يقاتل من قاتله من املشركني وي

اجلميع قال أبو بكر وهو عنده مبنزلة قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم وقال حممد بن 
جعفر بن الزبري أمر أبو بكر بقتال الشمامسة ألهنم يشهدون القتال وأن الرهبان من رأيهم أن ال يقاتلوا فأمر أبو 

بأن ال يقاتلوا وقد قال اهللا تعاىل وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم فكانت اآلية على تأويله بكر رضي اهللا عنه 
واملسلمني كانوا مأمورين  -ثابتة احلكم ليس فيها نسخ وعلى قول الربيع بن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لقتال أو ال يتدين وروي عن عمر بن عبدالعزيز بعد نزول اآلية بقتال من قاتل دون من كف سواء كان ممن يتدين با
يف قوله وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم أنه يف النساء والذرية ومن مل ينصب لك احلرب منهم كأنه ذهب إىل 



أن املراد به من مل يكن من أهل القتال يف األغلب لضعفه وعجزه ألن ذلك حال النساء والذرية وقد روي عن النيب 
  ص 
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يف آثار شائعة النهي عن قتل النساء والولدان وروي عنه أيضا النهي عن قتل أصحاب الصوامع رواه داود بن 
   -احلصني عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه أمر فيها بقتال من قاتلفإن كان معىن اآلية على ما قال الربيع بن أنس 

والكف عمن ال يقاتل فإن قوله وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم ناسخ ملن يلي وحكم اآلية كان باقيا فيمن ال 
يلينا منهم مث ملا نزل قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم إىل قوله وال تقاتلوهم عند 

أعم من األول الذي فيه األمر بقتال من يلينا دون من ال يلينا إال أن فيه ضربا من املسجد احلرام فكان ذلك 
التخصيص حبظره القتال عند املسجد احلرام إال على شرط أن يقاتلونا فيه بقوله وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام 

قوله وقاتلوا املشركني كافة كما حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم مث نزل اهللا فرض قتال املشركني كافة ب
يقاتلونكم كافة وقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقوله تعاىل فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني 

حيث وجدمتوهم فمن الناس من يقول إن قوله وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام منسوخ بقوله اقتلوا املشركني 
ول هذا احلكم ثابت ال يقاتل يف احلرم إال من قاتل ويؤيد ذلك ما روي عن النيب حيث وجدمتوهم ومنهم من يق

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال يوم فتح مكة إن مكة حرام حرمها اهللا يوم خلق السموات واألرض فإن

اما إىل يوم فيها فإمنا أحلت له ساعة من هنار مث عادت حر -ترخص مترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
القيامة فدل ذلك على أن حكم اآلية باق غري منسوخ وأنه ال حيل أن نبتدىء فيها بالقتال ملن مل يقاتل وقد كان 

القتال حمظورا يف الشهر احلرام بقوله يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد مث نسخ بقوله فإذا 
ني حيث وجدمتوهم ومن الناس من يقول هو غري منسوخ واحلظر باق وأما قوله انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشرك

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فإنه أمر بقتل املشركني إذا ظفرنا هبم وهي عامة يف قتال 
قتل النساء والذراري سائر املشركني من قاتلنا منهم ومن مل يقاتلنا بعد أن يكونوا من أهل القتال ألنه ال خالف أن 

   -حمظور وقد هنى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وعن قتل أهل الصوامع فإن كان املراد بقوله وقاتلوا

يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم األمر بقتال من قاتلنا ممن هو أهل القتال دون من كف عنا منهم وكان قوله وال 
  تال من مل يقاتلنا فهي ال حمالة تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين هني عن ق

منسوخة بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم إلجيابه قتل من حظر قتله يف اآلية األوىل بقوله وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين 
يقاتلونكم وال تعتدوا إذ كان االعتداء يف هذا املوضع هو قتال من مل يقاتل وقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 



من مكة إن أمكنكم ذلك ألهنم قد كانوا آذوا املسلمني مبكة حىت اضطروهم إىل اخلروج فكانوا  يعين واهللا أعلم
خمرجني هلم وقد قال اهللا تعاىل وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك فأمرهم اهللا تعاىل عند فرضه 

يها إال أن يقاتلوهم فيكون قوله واقتلوهم حيث القتال بإخراجهم إذا متكنوا من ذلك إذ كانوا منهيني عن القتال ف
ثقفتموهم عاما يف سائر املشركني إال فيمن كان مبكة فإهنم أمروا بإخراجهم منها إال ملن قاتلهم فإنه أمر بقتاهلم 

حينئذ والدليل على ذلك قوله يف نسق التالوة وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فثبت أن قوله 
قتلوهم حيث ثقفتموهم فيمن كان بغري مكة وقوله والفتنة أشد من القتل روي عن مجاعة من السلف أن املراد وا

بالفتنة ههنا الكفر وقيل إهنم كانوا يفتنون املؤمنني بالتعذيب ويكرهوهنم على الكفر مث عريوا املؤمنني بأن قتل واقد 
   - بن عبداهللا وهو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  عمرو بن احلضرمي وكان مشركا يف الشهر احلرام وقالوا قد استحل حممد القتال

يف الشهر احلرام فأنزل اهللا والفتنة أشد من القتل يعين كفرهم وتعذيبهم املؤمنني يف البلد احلرام والشهر احلرام أشد 
احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن املراد بقوله  وأعظم مأمثا من القتل يف الشهر احلرام وأما قوله وال تقاتلوهم عند املسجد

حىت يقاتلوكم فيه حىت يقتلوا بعضكم كقوله وال تلمزوا أنفسكم يعين بعضكم بعضا إذ غري جائز أن يأمر بقتلهم 
بعد أن يقتلوهم كلهم وقد أفادت اآلية حظر القتل مبكة ملن مل يقتل فيها فيحتج هبا يف حظر قتل املشرك احلريب إذا 

يها ومل يقاتل وحيتج أيضا بعمومها فيمن قتل وجلأ إىل احلرم يف أنه ال يقتل ألن اآلية مل تفرق بني من قتل وبني جلأ إل
من مل يقتل يف حظر قتل اجلميع فلزم مبضمون اآلية أن ال نقتل من وجدنا يف احلرم سواء كان قاتال أو غري قاتل إال 

إن قاتلوكم فاقتلوهم فإن قيل هو منسوخ بقوله وقاتلوهم حىت ال أن يكون قد قتل يف احلرم فحينئذ يقتل بقوله ف
تكون فتنة ويكون الدين هللا قيل له إذا أمكن استعماهلما مل يثبت النسخ ال سيما مع اختالف الناس يف نسخه فيكون 

  قوله وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة يف غري احلرم ونظريه يف حظر 

ا قوله ومن دخله كان آمنا وقد تضمن ذلك أمنا من خوف القتل فدل على أن قتل من جلأ إىل احلرم وإن كان جاني
املراد من دخله وقد استحق القتل أنه يأمن بدخوله وكذلك قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كل ذلك دل 

قوله وقاتلوهم حىت على أن الالجىء إىل احلرم املستحق للقتل يأمن به ويزول عنه القتل مبصريه إليه ومع ذلك فإن 
ال تكون فتنة ويكون الدين هللا إذا كان نازال مع أول اخلطاب عند قوله وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام فغري جائز 

أن يكون ناسخا له ألن النسخ ال يصح إال بعد التمكن من الفعل وغري جائز وجود الناسخ واملنسوخ يف خطاب 
ب واحد على ما يقتضيه نسق التالوة ونظام التنزيل فغري جائز ألحد إثبات واحد وإذا كان اجلميع مذكورا يف خطا

تاريخ اآليتني وتراخي نزول إحدامها عن األخرى إال بالنقل الصحيح وال ميكن أحد دعوى نقل صحيح يف ذلك 
نسوخ وإمنا روي ذلك عن الربيع بن أنس فقال هو منسوخ بقوله وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة وقال قتادة هو م

بقوله فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وجائز أن يكون ذلك تأويال منه ورأيا ألن قوله فاقتلوا املشركني حيث 
وجدمتوهم ال حمالة نزل بعد سورة البقرة ال خيتلف أهل النقل يف ذلك وليس فيه مع ذلك داللة على النسخ إلمكان 

على قوله وال تقتلوهم عند املسجد فيصري قوله اقتلوا املشركني  استعماهلما بأن يكون قوله فاقتلوا املشركني مرتبا
حيث وجدمتوهم إال عند املسجد احلرام إال أن يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ويدل عليه أيضا حديث ابن 

اس إن خطب يوم فتح مكة فقال يا أيها الن -عباس وأيب شريح اخلزاعي وأيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



اهللا تعاىل حرم مكة يوم خلق السموات واألرض مل حتل ألحد قبلي وال حتل ألحد بعدي وإمنا أحلت يل ساعة من هنار 
 -مث عادت حراما إىل يوم القيامة ويف بعض األخبار فإن ترخص مترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف احلرم إال أن يقاتلوا وقد روى عبداهللا بن إدريس عن حممد فإمنا أحلت يل ساعة من هنار فثبت بذلك حظر القتال 
بن إسحاق قال حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب شريح اخلزاعي هذا احلديث وقال فيه وإمنا أحل يل القتال 

من أنه خطب يومئذ حني قتل رجل  -هبا ساعة من هنار ويدل عليه أيضا ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
خزاعة رجال من هذيل مث قال إن أعىت الناس على اهللا ثالثة رجل قتل غري قاتله ورجل قتل يف احلرم ورجل قتل 

  بذحل اجلاهلية وهذا يدل على 

حترمي القتل يف احلرم ملن مل جين فيه من وجهني أحدمها عموم الذم للقاتل يف احلرم والثاين قد ذكر معه قتل من مل 
ن املراد قتل من استحق القتل فلجأ وأن ذلك إخبار منه بأن احلرم حيظر قتل من جلأ إليه وهذه يستحق القتل فثبت أ

اآلي اليت تلوناها يف حظر قتل من جلأ إىل احلرم فإن داللتها مقصورة على حظر القتل فحسب وال داللة فيها على 
حكم القتل وكذلك قوله ومن دخله  حكم ما دون النفس ألن قوله وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام مقصور على

كان آمنا وقوله مثابة للناس وأمنا ظاهره األمن من القتل وإمنا يدخل ما سواه بداللة ألن قوله ومن دخله إسم 
لإلنسان وقوله كان آمنا راجع إليه فالذي اقتضت اآلية أمانه هو اإلنسان ال أعضاؤه ومع ذلك فإن كان اللفظ 

فأما ما خصصنا دوهنا بداللة وحكم اللفظ باق يف النفس وال خالف أيضا أن من جلأ إىل مقتضيا للنفس فما دوهنا 
احلرم وعليه دين أنه حيبس به وإن دخوله احلرم ال يعصمه من احلبس كذلك كل ما مل يكن نفسا من احلقوق فإن 

رحيم يعين فإن انتهوا عن  احلرم ال يعصمه منه قياسا على الديون وأما قوله عز و جل فإن انتهوا فإن اهللا غفور
الكفر فإن اهللا يغفر هلم ألن قوله فإن انتهوا شرط يقتضي جوابا وهذا يدل على أن قاتل العمد له توبة إذ كان الكفر 

أعظم مأمثا من القتل وقد أخرب اهللا أنه يقبل التوبة منه ويغفر له وقوله تعاىل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون 
رض قتال الكفار حىت يتركوا الكفر قال ابن عباس وقتادة وجماهد والربيع بن أنس الفتنة ههنا الدين هللا يوجب ف

الشرك وقيل إمنا مسي الكفر فتنة ألنه يؤدي إىل اهلالك كما يؤدي إليه الفتنة وقيل إن الفتنة هي االختبار والكفر عند 
أصله يف اللغة ينقسم إىل معنيني أحدمها االنقياد كقول االختبار إظهار الفساد وأما الدين فهو االنقياد هللا بالطاعة و

كعذاب ... مث دانت بعد الرباب وكانت ... دراكا بغزوة وصيال ... هو دان الرباب اذكر هو الدين ... األعشى 
  ... عقوبة األقوال 

  ... أهذا دينه أبدا وديين ... تقول وقد درأت هلا وضيين ... واآلخر العادة من قول الشاعر 
والدين الشرعي هو االنقياد هللا عز و جل واالستسالم له على وجه املداومة والعادة وهذه اآلية خاصة يف املشركني 

  دون أهل الكتاب ألن ابتداء اخلطاب جرى بذكرهم 

يف قوله عز و جل واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وذلك صفة مشركي أهل مكة الذين 
   -لى اهللا عليه وسلم أخرجوا النيب ص

  وأصحابه فلم يدخل أهل الكتاب يف هذا احلكم وهذا يدل على أن مشركي العرب

ال يقبل منهم إال اإلسالم أو السيف لقوله وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة يعين كفرا ويكون الدين هللا ودين اهللا هو 
عدوان إال على الظاملني املعىن فال قتل إال على الظاملني اإلسالم لقوله إن الدين عند اهللا اإلسالم وقوله فإن انتهوا فال 



يعين واهللا أعلم القتل املبدوء بذكره يف قوله وقاتلوهم ومسي القتل الذي يستحقونه بكفرهم عدوانا ألنه جزاء الظلم 
عليكم وإن  فسمي بامسه كقوله تعاىل وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى

مل يكن اجلزاء اعتداء وال سيئة قوله تعاىل الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص روى عن احلسن أن 
   -مشركي العرب قالوا للنيب ص 

  أهنيت عن قتالنا يف الشهر احلرام قال نعم وأراد املشركون أن يغريوه يف

م بالشهر احلرام واحلرمات قصاص يعين إن استحلوا منكم يف الشهر احلرام فيقاتلوه فأنزل اهللا تعاىل الشهر احلرا
الشهر احلرام شيئا فاستحلوا منهم مثله وروى ابن عباس والربيع بن أنس وقتادة والضحاك أن قريشا ملا ردت 

 يوم احلديبية حمرما يف ذي القعدة عن البلد احلرام يف الشهر احلرام فأدخله اهللا -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مكة يف العام املقبل يف ذي القعدة فقضى عمرته وأقصه مبا حيل بينه وبينه يف يوم احلديبية وميتنع أن يكون املراد 
األمرين فيكون إخبارا مبا أقصه اهللا من الشهر احلرام الذي صده املشركون عن البيت بشهر مثله يف العام القابل 

ام إذا قاتلهم املشركون ألن لفظا واحدا ال يكون خربا وأمرا ومىت وقد تضمن مع ذلك إباحة القتال يف الشهر احلر
حصل على أحد املعنيني انتفى اآلخر إال أنه جائز أن يكون إخبارا مبا عوض اهللا نبيه من فوات العمرة يف الشهر 

ة الشهر احلرام الذي صده املشركون عن البيت شهرا مثله يف العام القابل وكانت حرمة الشهر الذي أبدل كحرم
الذي فات فلذلك قال واحلرمات قصاص مث عقب تعاىل ذلك بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى 

عليكم فأفاد أهنم إذا قاتلوهم يف الشهر احلرام فعليهم أن يقاتلوهم فيه وإن مل جيز هلم أن يبتدؤهم بالقتال ومسى 
تحقاق على ما يوجبه فسمي بامسه على وجه اجملاز ألن املعتدي يف اجلزاء اعتداء ألنه مثله يف اجلنس وقدر االس

  احلقيقة هو الظامل وقوله تعاىل 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم عموم يف أن من استهلك لغريه ماال كان عليه مثله وذلك 
واملعدود واآلخر مثله يف قيمته ألن النيب  املثل ينقسم إىل وجهني أحدمها مثله يف جنسه وذلك يف املكيل واملوزون

قضى يف عبد بني رجلني أعتقه أحدمها وهو موسر أن عليه ضمان نصف قيمته فجعل املثل  -صلى اهللا عليه وسلم 
الالزم باالعتداء هو القيمة فصار أصال يف هذا الباب ويف أن املثل قد يقع على القيمة ويكون امسا هلا ويدل على أن 

يكون امسا ملا ليس هو من جنسه إذا كان يف وزانه وعروضه يف املقدار املستحق من اجلزاء أن من اعتدى املثل قد 
على غريه بقذف مل يكن املثل املستحق عليه أن يقذف مبثل قذفه بل يكون املثل املستحق عليه هو جلد مثانني 

نه فثبت بذلك ان اسم املثل قد يقع على ما وكذلك لو شتمه مبا دون القذف كان عليه التعزير وذلك مثل ملا نال م
ليس من جنسه بعد أن يكون يف وزانه وعروضه يف املقدار املستحق من طريق اجلزاء وحيتج بذلك يف أن من غصب 
ساجة فأدخلها يف بنائه أن عليه قيمتها ألن القيمة قد تناوهلا اسم املثل فمن حيث كان الغاصب معتديا بأخذها كان 

ق العموم فإن قيل إذا نقضنا بناءه وأخذناها بعينها فقد اعتدينا عليه مبثل ما اعتدى قيل له أخذ ملكه عليه مثلها حل
بعينه ال يكون اعتداء على الغاصب كما أن من له عند رجل وديعة فأخذها مل يكن معتديا عليه وإمنا االعتداء عليه 

عنه يد املغصوب منه فأما أخذ ملكه بعينه فليس فيه  أن يزيل من ملكه مثل ما أزال أو يزيل يده عن مثل ما أزال
اعتداء على أحد وال فيه أخذ املثل وحيتج به يف إجياب القصاص فيما ميكن استيفاء املماثلة واملساواة فيه دون ما مل 

ر يعلم فيه استيفاء املماثلة وذلك حنو قطع اليد من نصف الساعد واجلائفة واآلمة يف سقوط القصاص فيها لتعذ



استيفاء املثل إذ كان اهللا تعاىل إمنا أمرنا باستيفاء املثل وحيتج به أبو حنيفة فيمن قطع يد رجل وقتله أن لوليه أن 
يقطع يده مث يقتله لقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم فله أن يفعل به مثل ما فعل مبقتضى 

 وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة قال أبو بكر قد قيل فيه وجوه أحدها ما حدثنا اآلية وقوله تعاىل وأنفقوا يف سبيل اهللا
حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح 

عبدالرمحن بن الوليد وابن هليعة عن زيد بن أيب حبيب عن أسلم أيب عمران قال غزونا بالقسطنطينية وعلى اجلماعة 
  والروم ملصوق 

ظهورهم حبائط املدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس مه مه ال إله إال اهللا يلقي بيديه إىل التهلكة فقال أبو أيوب 
ل إمنا نزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار ملا نصر اهللا نبيه وأظهر دينه اإلسالم قلنا هلم نقيم يف أموالنا ونصلحها فأنز

اهللا تعاىل وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة فاإللقاء باأليدي إىل التهلكة أن نقيم يف أموالنا 
فنصلحها وندع اجلهاد قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب جياهد يف سبيل اهللا حىت دفن بالقسطنطينية فأخرب أبو 

اجلهاد يف سبيل اهللا وأن اآلية يف ذلك نزلت وروي مثله عن ابن أيوب أن اإللقاء باأليدي إىل التهلكة هو ترك 
عباس وحذيفة واحلسن وقتادة وجماهد والضحاك وروي عن الرباء بن عازب وعبيدة السلماين اإللقاء باأليدي إىل 

يتلف التهلكة هو اليأس من املغفرة بارتكاب املعاصي وقيل هو اإلسراف يف اإلنفاق حىت ال جيد ما يأكل ويشرب ف
وقيل هو أن يقتحم احلرب من غري نكاية يف العدو وهو الذي تأوله القوم الذي أنكر عليهم أبو أيوب وأخرب فيه 

بالسبب وليس ميتنع أن يكون مجيع هذه املعاين مرادة باآلية الحتمال اللفظ هلا وجواز اجتماعها من غري تضاد وال 
العدو فإن حممد بن احلسن ذكر يف السري الكبري أن رجال لو  تناف فأما محله على الرجل الواحد حيمل على حلبة

محل على ألف رجل وهو وحده مل يكن بذلك بأس إذا كان يطمع يف جناة أو نكاية فإن كان ال يطمع يف جناة وال 
ن نكاية فإين أكره له ذلك ألنه عرض نفسه للتلف من غري منفعة للمسلمني وإمنا ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كا

يطمع يف جناة أو منفعة للمسلمني فإن كان ال يطمع يف جناة وال نكاية ولكنه جيرىء املسلمني بذلك حىت يفعلوا مثل 
ما فعل فيقتلون وينكون يف العدو فال بأس بذلك إن شاء اهللا ألنه لو كان على طمع من النكاية يف العدو وال يطمع 

ا طمع أن ينكي غريه فيهم حبملته عليهم فال بأس بذلك وأرجو أن يف النجاة مل أر بأسا أن حيمل عليهم فكذلك إذ
يكون فيه مأجورا وإمنا يكره له ذلك إذا كان ال منفعة فيه على وجه من الوجوه وإن كان ال يطمع يف جناة وال 

من هذه نكاية ولكنه مما يرهب العدو فال بأس بذلك ألن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمني والذي قال حممد 
الوجوه صحيح ال جيوز غريه وعلى هذه املعاين حيمل تأويل من تأول يف حديث أيب أيوب أنه ألقى بيده إىل التهلكة 
حبمله على العدو إذ مل يكن عندهم يف ذلك منفعة وإذا كان كذلك فال ينبغي أن يتلف نفسه من غري منفعة عائدة 

  على الدين وال على 

تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا مقام شريف مدح اهللا به أصحاب النيب صلى اهللا املسلمني فأما إذا كان يف 
   -عليه وسلم 

  يف قوله إن

اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وقال وال حتسنب الذين 
م يرزقون وقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا يف نظائر قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهب



ذلك من اآلي اليت مدح اهللا فيها من بذل نفسه هللا وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم األمر باملعروف والنهي عن 
ىل وأمر املنكر أنه مىت رجا نفعا يف الدين فبذل نفسه فيه حىت قتل كان يف أعلى درجات الشهداء قال اهللا تعا

باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس عن 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال أفضل الشهداء محزة بن عبداملطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان

أنه قال أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان  -سلم جائر فقتله وروى أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و
جائر وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا بن اجلراح عن عبداهللا بن يزيد عن موسى بن علي 

 -بن رباح عن أبيه عن عبدالعزيز بن مروان قال مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا يف الرجل شح هالع وجنب خالع وذم اجلنب يوجب مدح اإلقدام والشجاعة فيما يعود نفعه على الدين يقول شر م

  وإن أيقن فيه بالتلف واهللا تعاىل أعلم بالصواب 
  باب العمرة هل هي فرض أم تطوع 

عيد بن جبري قال اهللا تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا واختلف السلف يف تأويل هذه اآلية فروي عن علي وعمر وس
وطاوس قالوا إمتامهما أن حترم هبما من دويرة أهلك وقال جماهد إمتامهما بلوغ آخرمها بعد الدخول فيهما وقال 
سعيد بن جبري وعطاء هو إقامتهما إىل آخر ما فيهما هللا تعاىل ألهنما واجبان كأهنما تأوال ذلك على األمر بفعلهما 

ابن عمر وطاوس قاال إمتامهما إفرادمها وقال قتادة إمتام العمرة االعتمار كقوله لو قال حجوا واعتمروا وروي عن 
يف غري أشهر احلج وروي عن علقمة يف قوله تعاىل العمرة هللا قال الجتاوز هبا البيت وقد اختلف السلف يف وجوب 

وأمتوا احلج والعمرة  العمرة فروي عن عبداهللا بن مسعود وإبراهيم النخعي والشعيب أهنا تطوع وقال جماهد يف قوله
  هللا قال ما أمرنا به فيهما وقالت عائشة وابن عباس وابن عمر 

واحلسن وابن سريين هي واجبة وروي حنوه عن جماهد وروي عن طاوس عن أبيه قال العمرة واجبة واحتج من 
ما وحيتمل األمر بابتداء أوجبها بظاهر قوله وأمتوا احلج والعمرة هللا قالوا واللفظ حيتمل إمتامهما بعد الدخول فيه

فعلهما فالواجب محله على األمرين مبنزلة عموم يشتمل على مشتمل فال خيرج منه شيء إال بداللة قال أبو بكر وال 
داللة يف اآلية على وجوهبا وذلك ألن أكثر ما فيها األمر بإمتامها وذلك إمنا يقتضي نفي النقصان عنهما إذا فعلت 

ان ال البطالن أال ترى أنك تقول للناقص أنه غري تام وال تقول مثله ملا مل يوجد منه شيء ألن ضد التمام هو النقص
فعلمنا أن األمر باإلمتام إمنا اقتضى نفي النقصان ولذلك قال علي وعمر إمتامهما أن حترم هبما من دويرة أهلك يعين 

ى ما وصفنا كان تقديره أن ال يفعلهما األبلغ يف نفي النقصان اإلحرام هبما من دويرة أهلك وإذا كان ذلك عل
ناقصني وقوله ال يفعلهما ناقصني ال يدل على الوجوب جلواز إطالق ذلك على النوافل أال ترى أنك تقول ال تفعل 

احلج التطوع وال العمرة التطوع ناقصني وال صالة النفل ناقصة فإذا كان األمر باإلمتام يقتضي نفي النقصان فال 
على وجوهبا ويدل على صحة ذلك أن العمرة التطوع واحلج النفل مرادان هبذه اآلية يف النهي عن داللة فيه إذا 

فعلهما ناقصني ومل يدل ذلك على وجوهبما يف األصل وأيضا فإن األظهر من لفظ اإلمتام إمنا يطلق بعد الدخول فيه 
ط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل قال اهللا عز و جل وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخلي

ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا  -الليل فأطلق عليه لفظ اإلمتام بعد الدخول قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



فأطلق لفظ اإلمتام عليها بعد الدخول فيها ويدل على أن املراد إجياب إمتامهما بعد الدخول فيهما أن احلج والعمرة 
يلزمه إمتامهما بعد الدخول فيهما باآلية فكان مبنزلة قوله أمتومها بعد الدخول فيهما فغري جائز إذا ثبت أن  نافلتني

املراد لزوم اإلمتام بعد الدخول محله على االبتداء لتضاد املعنيني أال ترى أنه إذا أراد به اإللزام بالدخول انتفى إن 
با بالدخول أال ترى أنه ال جيوز أن يقال أن حجة اإلسالم إمنا تلزم يريد به اإللزام قبل الدخول ناف لكونه واج

بالدخول وإن صالة الظهر متعلق لزومها بالدخول فيها وهذا يدل على أنه غري جائز إرادة إجياهبما بالدخول 
الدخول فيها  وإجياهبما ابتداء قبل الدخول فيهما فثبت مبا وصفنا أنه ال داللة يف هذه اآلية على وجوب العمرة قبل

  ومما يدل على 

أنه قال العمرة هي احلج األصغر وروي عن عبداهللا بن  -أهنا ليست بواجبة ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
شداد وجماهد قاال العمرة هي احلج األصغر وإذا ثبت أن اسم احلج يتناول العمرة مث ثبت عن النيب صلى اهللا عليه 

ن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة قاال حدثنا يزيد ما حدثنا حممد ب -وسلم 
بن هارون عن سفيان بن حسني عن الزهري عن أيب سنان الدؤيل عن ابن عباس ان األقرع بن حابس سأل النيب 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  واحدة فمن زادفقال يا رسول اهللا احلج يف كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة 

العمرة يف اخلرب األول حجا وقال لألقرع احلج مرة واحدة فمن زاد  -فتطوع فلما مسى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فتطوع انتفى بذلك وجوب العمرة إذ كانت قد تسمى حجا ويدل عليه ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا 

ن عن عبداهللا بن عمر قال حدثنا عبد الرمحن بن سليمان عن يعقوب بن يوسف املطوعي قال حدثنا أبو عبدالرمح
عن الصالة  -حجاج بن أرطاة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا قال سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واحلج أواجب قال نعم وسأله عن العمرة أهي واجبة قال ال وألن تعتمر خري لك ورواه أيضا عباد بن كثري عن 
مد ابن املنكدر مثل حديث احلجاج وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابن األصبهاين حم

قال حدثنا شريك وجرير وأبو األحوص عن معاوية بن إسحاق عن أيب صاحل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
حممد عن أبيه عن جابر عن النيب صلى اهللا احلج جهاد والعمرة تطوع ويدل عليه أيضا حديث جعفر بن  -وسلم 

قال دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة ومعناه أنه ناب عنها ألن أفعال العمرة موجودة يف أفعال  -عليه وسلم 
احلج وزيادة وال جيوز أن يكون املراد أن وجوهبا كوجوب احلج ألنه حينئذ ال تكون العمرة بأوىل أن تدخل يف احلج 

بأن يدخل يف العمرة إذ مها مجيعا واجبان كما ال يقال دخلت الصالة يف احلج ألهنا واجبة كوجوب احلج  من احلج
أمر أصحابه حني أحرموا باحلج أن حيلوا منه بعمرة وأن  -ويدل عليه حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بد ومعلوم أن هذه كانت عمل عمرة حيلل هبا من سراقة بن مالك قال أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لألبد فقال بل لأل
إحرام احلج كما يتحلل الذي يفوته احلج بعمل عمرة وهي غري جمزية عن فرض العمرة عند من يراها فرضا فدل 

ذلك على أن العمرة غري مفروضة ألهنا لو كانت مفروضة ملا قال عمرتكم هذه لألبد وفيه أخبار بأنه ال عمرة 
  على أن ما يتحلل به من إحرام  عليهم غريها ويدل

احلج ليس بعمرة أنه لو بقي الذي يفوته احلج على إحرامه حىت حتلل منه بعمرة يف أشهر احلرم وحج من عامه أنه ال 
يكون متمتعا ومما حيتج به لذلك من طريق النظر بأن الفروض خمصوصة بأوقات يتعلق وجوهبا بوجودها كالصالة 



لو كانت العمرة فرضا لوجب أن تكون خمصوصة بوقت فلما مل تكن خمصوصة بوقت والصيام والزكاة واحلج ف
كانت مطلقة له أن يفعلها مىت شاء فأشبهت الصالة التطوع والصوم النفل فإن قيل إن احلج النفل خمصوص بوقت 

نفسه كوهنا ومل يدل ذلك على وجوبه قيل له هذا ال يلزم ألنا قلنا إن من شرط الفروض اليت تلزم كل أحد يف 
خمصوصة بأوقات وما ليس خمصوصا بوقت فليس بفرض وليس ميتنع على ذلك أن يكون بعض النوافل خمصوصا 

بوقت وبعضها مطلق غري خمصوص بوقت فكل ما كان غري خمصوص بوقت فهو نافلة وما هو خمصوص بوقت فعلى 
عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إمساعيل بن ضربني منه فرض ومنه نفل ومما حيتج به أيضا من طريق األثر ما حدثنا 

الفضل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا احلسن ابن حيىي احلسين قال حدثنا عمر بن قيس قال حدثين طلحة بن 
يقول احلج جهاد  -موسى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبداهللا أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بدالباقي قال حدثنا أمحد بن حيتر العطار قال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا حممد بن والعمرة تطوع وحدثنا ع
الفضل ابن عطية عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال قال رسول اهللا ص احلج جهاد والعمرة 

 -اهللا عليه وسلم تطوع واحتج من رآها واجبة مبا روى ابن هليعة عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى 
   -احلج والعمرة فريضتان واجبتان ومبا روى احلسن عن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال أقيموا الصالة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم لكم

ها مث قال أنه سئل عن اإلسالم فذكر الصالة وغري -وأمره على الوجوب ومبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وأن حتج وتعتمر وبقول صيب بن معبد وجدت احلج والعمرة مكتوبتني علي قال ذلك لعمر فلم ينكر عليه وقال له 
امجعهما وحبديث أيب رزين رجل من بين عامر أنه قال يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج والعمرة وال 

بر يف وجوب العمرة من طريق ابن هليعة فهو ضعيف كثري اخلطأ الظعن قال احجج عن أبيك واعتمر فأما حديث جا
يقال احترقت كتبه فعول على حفظه وكان سيء احلفظ وإسناد حديث جابر الذي رويناه يف عدم وجوهبا أحسن 

  من إسناد حديث ابن هليعة ولو تساويا لكان أكرب 

اس من غري معارض فإن قال قائل ليس حديث أحواهلما أن يتعارضا فيسقطا مجيعا ويبقى لنا حديث طلحة وابن عب
احلجاج عن حممد بن املنكدر عن جابر الذي رويته يف نفي اإلجياب مبعارض حلديث ابن هليعة عن عطاء عن جابر يف 

إجياهبا ألن حديث احلجاج وارد على األصل وحديث ابن هليعة ناقل عنه ومىت ورد خربان أحدمها ناف واآلخر 
أوىل وكذلك إذا كان أحدمها موجبا واآلخر غري موجب ألن األجياب يقتضي حظر تركه ونفيه مثبت فاملثبت منهما 

ال حظر فيه وخرب احلاظر أوىل من املبيح قيل له هذا ال جيب من قبل أن حديث ابن هليعة يف إجياهبا لو كان ثابتا لورد 
احلج إذ كان وجوهبا كوجوب احلج النقل به مستفيضا لعموم احلاجة إليه ولوجب أن يعرفه كل من عرف وجوب 

ومن خوطب به فهو خماطب هبا فغري جائز فيما كان هذا وصفه أن يكون وروده من طريق اآلحاد مع ما يف سنده 
من الضعف ومعارضة غريه إياه وأيضا فمعلوم أن الروايتني وردتا عن رجل واحد فلو كان خرب الوجوب متأخرا يف 

يف العمرة أهنا تطوع مث قال بعد  -ر يف حديثه ولقال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم التاريخ عن خرب نفيه لبينه جاب
ذلك أهنا واجبة إذ غري جائز أن يكون عنده اخلربان مجيعا مع علمه بتارخيهما فيطلق رواية تارة بإجياب وتارة بضده 

خرب املثبت والنايف على ما ذكرنا من  من غري ذكر تاريخ فدل ذلك على أن هذين اخلربين وردا متعارضني وإمنا يعترب
االعتبار إذا وردت الروايتان من جهتني وأما حديث مسرة وقوله فاعتمروا فإنه على الندب بالدالئل اليت قدمنا فأما 



قوله حني سئل عن اإلسالم فذكر الصالة وغريها مث قال وأن حتج وتعتمر فإن النوافل من اإلسالم وكذلك كل ما 
اهللا تعاىل ألنه من شرائعه وقد روي أن اإلسالم بضع وسبعون خصلة منها إماطة األذى عن الطريق يتقرب به إىل 

وأما قول صيب بن معبد لعمر وجدت احلج والعمرة مكتوبني علي وسكوت عمر عنه وتركه النكري عليه فإنه إمنا 
رمها فصارا مكتوبني عليه بالنذر قال مها مكتوبان علي ومل يقل مكتوبتان على الناس فظاهره يقتضى أن يكون نذ

وأيضا فإنه إمنا قاله تأويل منه لآلية وفيه مساغ للتأويل فلم ينكره عمر الحتماهلا له وهو مبنزلة قول القائل بوجوب 
للرجل الذي سأله  -العمرة فال يستحقون النكري إذ كان االجتهاد سائغا فيه وأما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أبيه وقوله حج عن أبيك واعتمر فال داللة فيه على وجوهبا ألنه ال خالف أن هذا القول مل خيرج خمرج عن احلج عن 
  اإلجياب إذ ليس عليه أن 

حيج عن أبيه وال أن يعتمر ومن الناس من حيتج إلجياب العمرة بقوله تعاىل وافعلوا اخلري ألهنا خري فظاهر اللفظ 
ن وجوه أحدها أنه حيتاج أن يثبت أن فعل العمرة مع اعتقاد وجوهبا خريا يقتضي إجياب مجيع اخلري وهذا يسقط م

ألن من ال يراها واجبة فغري جائز أن يفعلها على أهنا واجبة ولو فعلها على هذا االعتقاد مل يكن ذلك خريا كمن 
ل الذي ال يلزم صلى تطوعا واعتقد فيه الفرض وآخر وهو أن قوله وافعلوا اخلري لفظ جممل الشتماله على اجملم

استعماله بورود اللفظ أال ترى أنه يدخل فيه الصالة والزكاة والصوم وهذه كلها فروض جمملة ومىت انتظم اللفظ 
ما هو جممل فهو جممل حيتاج يف إثبات حكمه إىل دليل من غريه ووجه آخر وهو أن اخلري باأللف والالم لفظ جنس 

ليه االسم كقولك إن شربت املاء وتزوجت النساء فإذا فعل أدىن ما يسمى ال ميكن استغراقه فيتناول أدىن ما يقع ع
به فقد قضى عهدة اللفظ وأيضا فقد علمنا مع ورود اللفظ أن املراد البعض لتعذر استيعاب الكل فصار كقوله 

وله أصل يف  افعلوا بعض اخلري فيحتاج إىل بيان يف لزوم األمر واحتج من أوجبها بأنا مل جند شيئا يتطوع به إال
الفرض فلو كانت العمرة تطوعا لكان هلا أصل يف الفرض فيقال له العمرة إمنا هي الطواف والسعي ولذلك أصل يف 
الفرض فإن قيل ال يوجد طواف وسعي مفردا فرضا غري العمرة وإمنا يوجد ذلك يف الفرض تابعا قيل له قد يتطوع 

فردا فكذلك العمرة يتطوع هبا إذ كانت طوافا وسعيا وإن مل يكن بالطواف بالبيت وإن مل يكن له أصل يف الفرض م
هلا أصل يف الفرض واحتج الشافعي بأنه ملا جاز اجلمع بينها وبني احلج دل على أهنا فرض ألهنا لو كانت تطوعا ما 

فرض  جاز أن يعمل مع عمل احلج كما ال جيمع بني صالتني إحدامها فرض واألخرى تطوع وجيمع بني أربع ركعات
قال أبو بكر وهذه قضية فاسدة يبطل عليه القول بوجوب العمرة ألنه يقال له ملا جاز اجلمع بينهما ومل جيز بني 
صاليت فرض دل على أهنا ليست بفرض وأما قوله وجيمع بني عمل أربع ركعات فإن األربع كلها صالة واحدة 

ملشتمل على سبعة أشواط وهو مع ذلك منتقض على كاحلج الواحد املشتمل على سائر أركانه وكالطواف الواحد ا
أصله ألنه لو اعتمر مث حج حجة الفريضة وقرن معها عمرة كانت العمرة تطوعا واحلج فرضا فقد صح اجلمع بني 

الفرض والنفل يف احلج والعمرة فانتقض بذلك استدالل من استدل جبواز مجعها إىل احلج على وجوهبا واحتج 
  ا جعل هلا ميقات كميقات الشافعي أيضا بأنه مل

احلج دل على أهنا فرض فيقال له إذا اعتمر عمرة الفريضة ورجع اىل أهله مث أراد أن يرجع للعمرة كان هلا ميقات 
كميقات احلج وهي تطوع فشرط امليقات ليس بداللة على الوجوب وكذلك احلج التطوع له ميقات كميقات 

رن ومل يبني منه وجه الداللة على الوجوب ولكن ادعى دعوى عارية الواجب واحتج أيضا بوجوب الدم على القا
من الربهان ومع ذلك فإنه منتقض ألنه لو قرن حجة فريضة مع عمرة تطوع لكان عليه دم فكذلك لو مجع بينهما 



اللغة ومها نافلتان لوجب الدم قوله تعاىل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل 
اإلحصار املنع باملرض أو ذهاب النفقة واحلصر حصر العدو ويقال أحصره املرض وحصره العدو وحكى عن الفراء 

أنه أجاز كل واحد منهما مكان اآلخر وأنكره أبو العباس املربد والزجاج وقال مها خمتلفان يف املعىن وال يقال يف 
قوهلم حبسه إذا جعله يف احلبس وأحبسه أي عرضه للحبس املرض حصره وال يف العدو أحصره قاال وإمنا هذا ك

وقتله أوقع به القتل وأقتله أي عرضه للقتل وقربه دفنه يف القرب وأقربه عرضه للدفن يف القرب وكذلك حصره حبسه 
وأوقع به احلصر وأحصره عرضه للحصر وروى ابن أيب جنيح عن عطاء عن ابن عباس قال ال حصر إال حصر عدو 

حبسه اهللا بكسر أو مرض فليس حبصر فأخرب ابن عباس أن احلصر خيتص بالعدو وأن املرض ال يسمى فأما من 
حصرا وهذا موافق لقول من ذكرنا قوهلم من أهل اللغة يف معىن االسم ومن الناس من يظن أن هذا يدل من قوله 

ظن ألنه إمنا أخرب عن معىن االسم  على أن املريض ال جيوز له أن حيل وال يكون حمصرا وليس يف ذلك داللة على ما
ومل خيرب عن معىن احلكم فاعلم أن اسم اإلحصار خيتص باملرض واحلصر خيتص بالعدو وقد اختلف السلف يف حكم 

احملصر على ثالثة أحناء روي عن ابن مسعود وابن عباس العدو واملرض سواء يبعث بدم وحيل به إذا حنر يف احلرم 
يوسف وحممد وزفر والثوري والثاين قول ابن عمر أن املريض ال حيل وال يكون حمصرا إال وهو قول أيب حنيفة وأيب 

بالعدو وهو قول مالك والليث والشافعي والثالث قول ابن الزبري وعروة بن الزبري أن املرض والعدو سواء ال حيل 
ا قدمته من قول أهل اللغة أن اسم إال بالطواف وال نعلم هلما موافقا من فقهاء األمصار قال أبو بكر وملا ثبت مب

اإلحصار خيتص باملرض وقال اهللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وجب أن يكون اللفظ مستعمال فيما هو 
  حقيقة 

فيه وهو املرض ويكون العدو داخال فيه باملعىن فإن قيل فقد حكي عن الفراء أنه أجاز فيهما لفظ اإلحصار قيل له 
لة اآلية قائمة يف إثباته يف املرض ألنه مل يدفع وقوع االسم على املرض وإمنا أجازه يف العدو لو صح ذلك كانت دال

فلو وقع االسم على األمرين لكان عموما فيهما موجبا للحكم يف املريض واحملصور بالعدو مجيعا فإن قيل مل ختتلف 
وأصحابه ممنوعني بالعدو فأمرهم اهللا  -يه وسلم الرواة أن هذه اآلية نزلت يف شأن احلديبية وكان النيب صلى اهللا عل

هبذه اآلية باإلحالل من اإلحرام فدل على أن املراد باآلية هو العدو قيل له ملا كان سبب نزول اآلية هو العدو مث 
عدل عن ذكر احلصر وهو خيتص بالعدو إىل اإلحصار الذي خيتص باملرض دل ذلك على أنه أراد إفادة احلكم يف 

أصحابه باإلحالل وحل هو دل على أنه  -يستعمل اللفظ على ظاهره وملا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم املرض ل
أراد حصر العدو من طريق املعىن ال من جهة اللفظ فكان نزول اآلية مفيدا للحكم يف األمرين ولو كان مراد اهللا 

ومع ذلك لو كان امسا للمعنيني مل يكن نزوله تعاىل ختصيص العدو بذلك دون املرض لذكر لفظا خيتص به دون غريه 
على سبب موجبا لالقتصار حبكمه عليه بل كان الواجب اعتبار عموم اللفظ دون السبب يدل عليه من جهة السنة 
ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حيىي عن حجاج الصواف قال حدثين حيىي 

من  -كرمة قال مسعت احلجاج بن عمرو األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن أيب كثري عن ع
كسر أو عرج فقد حل وعليه احلج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقاال صدق ومعىن قوله فقد 

وى محاد وابن زيد عن أيوب حل فقد جاز له أن حيل كما يقال حلت املرأة للزوج يعين جاز هلا أن تتزوج فإن قيل ر
عن عكرمة أنه قال يف احملصر يبعث باهلدى فإذا بلغ اهلدي حمله حل وعليه احلج من قابل وقال لقد رضي اهللا 

سبحانه بالقصاص من عباده ويأخذ منهم العدو أن عليه حج مكان حج وإحرام مكان إحرام فزعم هذا القائل أنه 
ن قال يبعث باهلدي ولقال حيل كما روي يف اخلرب وهذا القائل إمنا غلط حني لو كان عند عكرمة هذا احلديث ملا كا



ظن أن املعىن يف قوله حل وقوع اإلحالل بنفس اإلحصار وليس هو كما ظن وإمنا معناه أنه جاز له أن حيل كما 
زويج ويدل عليه من ذكرنا مثله فيما يطلقه الناس من قوهلم حلت املرأة لألزواج يريدون به قد جاز له أن حتل بالت

  جهة النظر أن احملصر بالعدو ملا جاز له اإلحالل لتعذر وصوله إىل البيت وكان ذلك 

موجودا يف املرض وجب أن يكون مبنزلته ويف حكمه أال ترى أنه مىت مل يتعذر وصوله إىل البيت مبنع العدو مل جيز له 
ويدل على ذلك موافقة خمالفينا إيانا على أن املرأة إذا  أن حيل فدل ذلك على أن املعىن فيه تعذر وصوله إىل البيت

منعها زوجها من حجة التطوع بعد اإلحرام جاز هلا اإلحالل وكانت مبنزلة احملصر مع عدم العدو وكذلك من حبس 
يف دين أو غريه فتعذر عليه الوصول إىل البيت كان يف حكم احملصر فكذلك املريض ويدل عليه أن سائر الفروض 

خيتلف حكمها يف كون املنع منها بالعدو أو املرض أال ترى أن اخلائف جائز له فعل الصالة باإلمياء أو قاعدا إذا ال 
تعذر عليه فعلها قائما كما جيوز ذلك للمريض فكذلك املضي يف اإلحرام واجب أن ال خيتلف حكمه عند تعذر 

استقبال القبلة إذا كان خائفا أو مريضا وكذلك الوصول إىل البيت ملرض كان ذلك أو خلوف عدو وكذلك هذا يف 
من عدم املاء أو كان مريضا ومن ال جيد ما حيتمل به للجهاد ومن كان مريضا مل خيتلف حكم األعذار يف سقوط 

الفرض كذلك ينبغي أن ال خيتلف حكمها يف باب سقوط فرض املضي على اإلحرام وجواز اإلحالل منه واملعىن يف 
عل فإن قيل ملا قال تعاىل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي مث عقب ذلك بقوله فمن كان منكم اجلميع تعذر الف

مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة دل ذلك من وجهني على أن املريض غري مراد بذكر اإلحصار 
نه لو كان مرادا به لكان حيل ألنه لو كان كذلك ملا استأنف له ذكرا مع كونه يف أول اخلطاب والوجه اآلخر أ

بذلك الدم ومل يكن حيتاج إىل فدية قيل له ملا قال اهللا تعاىل وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله منعه اإلحالل 
مع وجود اإلحصار إىل وقت بلوغ اهلدي حمله وهو ذحبه يف احلرم فأبان عن حكم املريض قبل بلوغ اهلدي حمله 

ع إجياب الفدية ووجه آخر وهو أنه ليس كل مرض مينع الوصول إىل البيت أال ترى أن النيب وأباح له حلق الرأس م
قال لكعب بن عجرة أتؤذيك هوام رأسك قال نعم فأنزل اهللا اآلية ومل تكن هوام رأسه  -صلى اهللا عليه وسلم 

ملذكور يف اآلية جائز أن يكون مانعته من الوصول إىل البيت فرخص اهللا له يف احللق وأمره بالفدية وكذلك املرض ا
املرض الذي ليس معه إحصار واهللا سبحانه إمنا جعل املرض إحصارا إذا منع الوصول إىل البيت فليس يف ذكره 

حكم املريض مبا وصف ما مينع كون املرض إحصارا ووجه آخر وهو قوله فمن كان منكم مريضا جيوز أن يكون 
  عائدا 

حكم اإلحصار وهو قوله وأمتوا احلج والعمرة هللا مث عطف عليه قوله فإن أحصرمت إىل أول اخلطاب كما عاد إليه 
فبني حكمهم إذا أحصروا مث عقبه بقوله فمن كان منكم مريضا يعين أيها احملرمون باحلج والعمرة فبني حكمهم إذا 

داللة على أن املرض مرضوا قبل اإلحصار كما بني حكمهم عند اإلحصار فليس إذا يف قوله فمن كان منكم مريضا 
ال يكون إحصارا فإن قيل ملا قال يف سياق اآلية فإذا أمنتم فمن متتع بالعمرة إىل احلج دل على أن مراده العدو 
املخوف ألن األمن يقتضي اخلوف قيل له ما الذي مينع أن يكون املراد األمن ضرر املرض املخوف ومل جعلته 

ف موجودان فيهما وقد روي عن عروة بن الزبري يف قوله فإذا أمنتم يعين خمصوصا بالعدو دون املرض واألمن واخلو
إذا أمنت من كسرك ووجعك فعليك أن تأيت البيت فإن قيل الفرق بني العدو واملرض أن احملصر بعد وإن مل ميكنه 

صرا لتعذر أن يتقدم أمكنه الرجوع واملريض ال خيتلف حاله يف التقدم والرجوع قيل له فهذا أحرى أن يكون حم
األمرين عليه فهو أعذر ممن ميكنه الرجوع وإن تعذر عليه املضي للخوف ويقال أيضا ما تقول يف احملصر بالعدو إذا 



كان حميطا به ومل ميكنه الرجوع وال التقدم أليس جائزا له اإلحالل بال خالف بني الفقهاء فقد انتقضت علتك يف 
 احملرمة إذا منعها زوجها واحملبوس أهنما حمصران وجائز هلما اإلحالل الفرق بينهما ومع ذلك فقد قال الشافعي يف

وحال التقدم والرجوع هلما سواء ألهنما ممنوعان من األمرين وزعم الشافعي أن الفرق بني املريض واخلائف أن اهللا 
له وكذلك قد أباح  تعاىل قد أباح للخائف يف القتال أن يتحيز إىل فئة فينتقل بذلك من اخلوف إىل األمن فيقال

للمريض ترك القتال رأسا بقوله ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج 
فكانت رخصة املريض أوسع من رخصة اخلائف ألن اخلائف غري معذور يف ترك حضور القتال واملريض معذور فيه 

ترك القتال رأسا فاملريض أوىل بالعذر يف اإلحالل من إحرامه قال  وإمنا عذر اخلائف أن يتحيز إىل فئة ومل يعذر يف
الشافعي فلما قال اهللا تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا مث قال يف شأن احملصر اخلائف ما قال وجب أن ال يزول فرض 

ن أحصرمت وهو عموم متام احلج والعمرة إال عن اخلائف فيقال له الذي قال وأمتوا احلج والعمرة هللا هو الذي قال فإ
  يف اخلائف وغريه فال خيرج شيء منه إال بداللة فما الداللة على ختصيصه باخلائف دون غريه وقد 

نقضت ذلك بإطالقك للمرأة اإلحالل إذا منعها زوجها وليست خبائفة وكذلك احملبوس ال خياف القتل وقال املزين 
غريه كما جعل املسح على اخلفني خاصا ال يشبه به  جعل اإلحالل رخصة للخائف من العدو وال يشبه به غري

القفازين فيقال له إن كان املعىن فيه أنه رخصة فينبغي أن ال يقاس على شيء من الرخص فإذا رخص النيب صلى اهللا 
االستنجاء باألحجار وجب أن ال يشبه به غريه يف جواز اإلستنجاء باخلرق واخلشب وملا كان حلق  -عليه وسلم 

من أذى رخصة وجب أن ال يشبه به األذى يف البدن يف إباحة احللق والفدية ويلزمه أن ال يشبه باخلائف الرأس 
  احملبوس واملرأة إذا منعها زوجها ومجيع ما ذكرنا ينقض اعتالله 

فصل قال أبو بكر رضي اهللا عنه واإلحصار من احلج والعمرة سواء وحكى عن حممد بن سريين أن اإلحصار يكون 
حلج دون العمرة وذهب إىل أن العمرة غري موقته وإنه ال خيشى الفوات وقد تواترت األخبار بأن النيب صلى اهللا من ا

   -عليه وسلم 

  كان حمرما بالعمرة عام احلديبية وأنه أحل من عمرته بغري طواف مث قضاها يف

ج والعمرة هللا مث قال فإن أحصرمت فما العام القابل يف ذي القعدة ومسيت عمرة القضاء وقال اهللا تعاىل وأمتوا احل
استيسر من اهلدي وذلك حكم عائد إليهما مجيعا وغري جائز اإلقتصار على أحدمها دون اآلخر ملا فيه من ختصيص 

حكم اللفظ بغري داللة وقوله تعاىل فما استيسر من اهلدي قال أبو بكر قد اختلف السلف يف ذلك فروى عن عائشة 
ال يكون اهلدي إال من اإلبل والبقر وقال ابن عباس شاة واختلف فقهاء األمصار فيه فقال أبو  وابن عمر أهنما قاال

حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ومالك والشافعي اهلدي من األصناف الثالثة اإلبل والبقر والغنم وهو قول ابن 
ل والبقر واختلفوا يف السن فقال شربمة قال ابن شربمة والبدن من اإلبل خاصة وقال أصحابنا والشافعي من اإلب

أصحابنا والشافعي ال جيز يف اهلدي من اإلبل والبقر والغنم إال الثىن فصاعدا إال اجلذع من الضأن فإنه جيزى و قال 
مالك ال جيزي من اهلدي إال الثين فصاعدا وقال األوزاعي يهدى الذكور من اإلبل وجيوز اجلذع من اإلبل والبقر 

نهما عن سبعة قال أبو بكر اهلدي اسم ملا يهدى إىل البيت على وجه التقرب به إىل اهللا تعاىل وجيزي كل واحد م
املبكر إىل اجلمعة  -وجائز أن يسمى به ما يقصد به الصدقة وإن مل يهد إىل البيت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



مث الذي يليه كاملهدى دجاجة مث الذي يليه كاملهدي بدنة مث الذي يليه كاملهدى بقرة مث الذي يليه كاملهدي شاة 
  كاملهدى بيضة فسمى الدجاجة 

والبيضة هديا وإن مل يرد به إهداءه إىل البيت وإمنا أراد به الصدقة وإخراجها خمرج القربة ولذلك قال أصحابنا 
ن ما عدا هذه فيمن قال هللا على أن أهدى ثويب هذا أو داري هذه أن عليه أن يتصدق به واتفق الفقهاء على أ

األصناف الثالثة من اإلبل والبقر والغنم ليس من اهلدي املراد بقوله فما استيسر من اهلدي واختلفوا فيما أريد به 
منها على ما ذكرنا وظاهر اآلية يقتضي دخول الشاة فيه لوقوع االسم عليها ومل خيتلفوا يف معىن قوله هديا بالغ 

يا يف جزاء الصيد وروى إبراهيم عن األسود عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه الكعبة أن الشاة منه وأنه يكون هد
   -وسلم 

  أهدى غنما مرة وروى األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال كان فيما أهدى رسول

غنم مقلدة فإن قيل الرواية عن عائشة يف هدي الغنم ال يصح ألن القاسم قد روى عنها أهنا كانت ال  -اهللا ص 
غنم مما يستيسر من اهلدي قيل له إمنا معناه أنه ال يصري حمرما هبا وأن هدي اإلبل والبقر يوجب اإلحرام إذا ترى ال

   -أراده وقلدمها وأما اعتبار الثىن فلما روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف قصة أيب بردة بن نيار حني ضحى قبل الصالة فأمر النيب ص

من املعز خري من شايت حلم فقال جتزى عنك وال جتزى عن أحد بعدك فمنع اجلذع يف بإعادهتا فقال عندي جذعة  -
األضحية واهلدي مثلها ألن أحدا مل يفرق بينهما وإمنا أجازوا اجلذع من الضأن ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه 

ح املختصر وقد اختلفوا أنه أمر بأن يضحى باجلذع من الضأن إذا فرض له ستة أشهر وقد بينا ذلك يف شر -وسلم 
يف جواز الشركة يف دم اهلدايا الواجبة فقال أصحابنا والشافعي جتوز البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقال مالك 

أنه جعل يوم احلديبية  -جيوز ذلك يف التطوع وال جيزى يف الواجب وروى جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وتلك كانت واجبة ألهنا كانت عن إحصار وملا اتفقوا على جوازها عن سبعة يف  البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

التطوع كان الواجب مثله ألهنما ال خيتلفان يف اجلواز يف سائر الوجوه ويدل عليه قوله فما استيسر من اهلدي ظاهره 
  يقتضي التبعيض فوجب أن جيزى بعض اهلدي حبق الظاهر واهللا أعلم 

  باب 

  بح اهلدياحملصر أين يذ

قال اهللا تعاىل وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله واختلف السلف يف احملل ما هو فقال عبداهللا بن مسعود 
وابن عباس وعطاء وطاوس وجماهد واحلسن وابن سريين هو احلرم وهو قول أصحابنا والثوري وقال مالك 

  والشافعي حمله املوضع الذي أحصر 

ل على صحة القول األول أن احملل اسم لشيئني حيتمل أن يراد به الوقت وحيتمل أن يراد به فيه فيذحبه وحيل والدلي
لضبعة بنت الزبري  -املكان أال ترى أن حمل الدين هو وقته الذي جتب املطالبة به وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



للمكان فلما كان حمتمال لألمرين ومل اشترطي يف احلج وقويل حملي حيث حبستين فجعل احملل يف هذا املوضع امسا 
يكن هدي اإلحصار يف العمرة موقنا عند اجلميع وهو ال حمالة مراد باآلية وجب أن يكون مراده املكان فاقتضى 

ذلك أن ال حيل حىت يبلغ مكانا غري مكان اإلحصار ألنه لو كان موضع اإلحصار حمال للهدي لكان بالغا حمله 
إىل بطالن الغاية املذكورة يف اآلية فدل ذلك على أن املراد باحملل هو احلرم ألن كل  بوقوع اإلحصار وألدى ذلك

من ال جيعل موضع اإلحصار حمال للهدى فإمنا جيعل احملل احلرم ومن جعل حمل اهلدى موضع االحصار أبطل فائدة 
ليكم إىل قوله لكم فيها منافع اآلية وأسقط معناها ومن جهة أخرى وهو أن قوله وأحلت لكم األنعام إال ما يتلى ع

إىل أجل مسمى مث حملها إىل البيت العتيق وداللته على صحة قولنا يف احملل من وجهني أحدمها عمومه يف سائر اهلدايا 
واآلخر ما فيه من بيان معىن احملل الذي أمجل ذكره يف قوله حىت يبلغ اهلدي حمله فإذا كان اهللا قد جعل احملل البيت 

 جائز ألحد أن ال جيعل احملل غريه ويدل عليه قوله يف جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة فجعل بلوغ الكعبة العتيق فغري
من صفات اهلدي فال جيوز شيء منه دون وجوده فيه كما أنه ملا قال يف الظهار ويف القتل فصيام شهرين متتابعني 

ك قوله فتحرير رقبة مؤمنة ال جيوز إال على الصفة فقيدمها بفعل التتابع مل جيز فعلهما إال على هذا الوجه وكذل
املشروطة وكذلك قال أصحابنا يف سائر اهلدايا اليت تذبح أهنا ال جتوز إال يف احلرم ويدل عليه أيضا قوله يف سياق 

اخلطاب بعد ذكر اإلحصار فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأوجب 
صر دما وهناه عن احللق حىت يذبح هديه فلو كان ذحبه يف احلل جائز الذبح صاحب األذى هديه عن على احمل

اإلحصار وحل به واستغىن عن فدية األذى فدل ذلك على أن احلل ليس مبحل اهلدي فإن قيل هذا فيمن ال جيد 
بني الصيام والصدقة والنسك وال هدي اإلحصار قيل له ال جيوز أن يكون ذلك خطابا فيمن ال جيد الدم ألنه خريه 

يكون خمريا بني األشاء الثالثة إال وهو واجد هلا ألنه ال جيوز التخيري بني ما جيد وبني ماال جيد فثبت بذلك أن حمل 
  اهلدي هو 

احلرم دون حمل اإلحصار ومن جهة النظر ملا اتفقوا يف جزاء الصيد أن حمله احلرم وأنه ال جيزي يف غريه وجب أن 
ن كذلك حكم كل دم تعلق وجوبه باإلحرام واملعىن اجلامع بينهما تعلق وجوهبما باإلحرام فإن قيل قال اهللا تعاىل يكو

هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله وذلك يف شأن احلديبية وفيه داللة على 
يف غري احلرم لوال ذلك لكان بالغا حمله قيل له هذا من أدل وأصحابه حنروا هديهم  -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

شيء على أن حمله احلرم ألنه لو كان موضع اإلحصار هو احلل حمال للهدي ملا قال واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله فلما 
يف أخرب عن منعهم اهلدي عن بلوغ حمله دل ذلك على أن احلل ليس مبحل له وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل 

وأصحابه ذحبوا اهلدي يف احلل فما معىن قوله واهلدي  -املسألة فإن قيل فإن مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
معكوفا أن يبلغ حمله قيل له ملا حصل أدىن منع جاز أن يقال أهنم منعوا وليس يقتضى ذلك أن يكون أبدا ممنوعا أال 

حقه كما يقال حبسه وال يقتضى ذلك أن يكون أبدا حمبوسا  ترى أن رجال لو منع رجال حقه جاز أن يقال منعه
فلما كان املشركون منعوا اهلدي بديا من الوصول إىل احلرم جاز إطالق االسم عليهم بأهنم منعوا اهلدي عن بلوغ 

د حمله وإن أطلقوا أال ترى أنه قد وصف املشركني بصد املسلمني عن املسجد احلرام وإن كانوا قد أطلقوا هلم بع
ذلك الوصول إليه يف العام املقبل وقال اهللا عز و جل قالوا يا أبانا منع منا الكيل وإمنا منعوه يف وقت وأطلقوه يف 

   -وقت آخر فكذلك منعوا اهلدي بديا ملا وقع الصلح بني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وبينهم أطلقوه حىت ذحبه يف احلرم وقيل أن النيب ص



بعد الطواف بالبيت فلما منعوه من ذلك قال اهللا تعاىل واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله لقصوره ساق البدن ليذحبها  -
عن الوقت املقصود فيه ذحبه وحيتمل أن يريد به احملل املستحب فيه الذبح وهو عند املروة أو مبىن فلما منع ذلك 

يبية بعضها يف احلل وبعضها يف احلرم أطلق ما فيه ما وصفت وقد ذكر املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم أن احلد
كان يف احلل ومصاله كان يف احلرم فإذا أمكنه أن يصلي يف احلرم فال  -وأن مضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ابعث معي اهلدي حىت آخذ  -حمالة قد كان الذبح ممكنا فيه وقد روي أن ناجية بن جندب األسلمي قال للنيب ص 
  فأذحبها مبكة ففعل وجائز أن يكون بعث معه بعضه وحنر هو بعضه يف احلرم واهللا أعلم به يف الشعاب واألودية 

  باب 

  وقت ذبح هدي اإلحصار

قال اهللا تعاىل فما استيسر من اهلدي ومل خيتلف أهل العلم ممن أباح اإلحالل باهلدي أن ذبح هدي العمرة غري موقت 
وأصحابه حمصرين باحلديبية وكانوا حمرمني  -اهللا عليه وسلم  وأن له أن يذحبه مىت شاء وحيل وقد كان النيب صلى

بالعمرة فحلوا منها بعد الذبح وكان ذلك يف ذي القعدة واختلفوا يف هدي اإلحصار يف احلج فقال أبو حنيفة 
حر ومالك والشافعي له أن يذحبه مىت شاء وحيل قبل يوم النحر وقال أبو يوسف والثوري وحممد ال يذبح قبل يوم الن

وظاهر قوله فما استيسر من اهلدي يقتضى جوازه غري موقت ويف إثبات التوقيت ختصيص اللفظ وذلك غري جائز 
إال بدليل فإن قيل ملا قال تعاىل وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله واحملل اسم يقع على التوقيت وجب أن 

قد يقع على الوقت فقد اتفق اجلميع على ان املكان  يكون موقتا قيل له قد بينا أن احملل اسم للموضع وإن كان
مراد بذكر احملل فإذا بلغ احلرم وذبح جاز بظاهر اآلية وحينئذ يصري شرط الوقت زيادة فيه ألن أكثر أحواله أن 

يكون االسم ملا تناوهلما مجيعا فواجب أن جيزى بأيهما وجد ألنه جعل بلوغ احملل غاية اإلحرام وقد وجد بذحبه يف 
احلرم وملا قال تعاىل واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله وكان هذا احملل هو احلرم مث قال يف هذه القصة بعينها حىت يبلغ 

اهلدي حمله وجب أن يكون هو احملل املذكور يف اآلية اآلخرى وهو احلرم ومما يدل على أنه غري موقت أن قوله عز 
احلج والعمرة واملبدوء بذكرمها يف قوله وأمتوا احلج والعمرة هللا و جل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي عائد إىل 

واهلدي املذكور للحج هو املذكور للعمرة واتفق اجلميع على أنه مل يرد به التوقيت للعمرة فكذلك احلج إذ قد أريد 
رم دون الوقت فصار باللفظ اإلطالق ويدل عليه أيضا قوله تعاىل حىت يبلغ اهلدي حمله واملراد مبحله للعمرة هو احل

كاملنطوق به فيه فاقتضى ذلك جواز ذحبه يف احلرم أي وقت شاء يف العمرة فكذلك هو للحج وأيضا ملا كان 
اإلطالق قد تناول العمرة مل جيز أن يكون مقيدا للحج ألنه دخل فيهما على وجه واحد بلفظ واحد فغري جائز أن 

املكان كما ال جيوز أن يريد بقوله السارق والسارقة يف بعضهم  يراد يف بعض ما انتظمه اللفظ الوقت ويف بعضه
سارق العشرة ويف بعضهم سارق ربع دينار ويدل على ذلك من جهة السنة حديث احلجاج بن عمرو األنصاري 

   -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من كسر أو

ف أنه ال حيل بالكسر والعرج ويدل عليه عرج فقد حل وعليه احلج من قابل ومعناه فقد جاز له أن حيل إذ ال خال
قال هلا اشترطي وقويل إن حملي حيث حبستين ومعىن  -حديث ضباعة بنت الزبري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



ذلك إعالمها أن ذلك حملها بداللة األصول أن موجب اإلحرام ال ينتفي بالشرط مث مل يوقت احملل وحيتج له من جهة 
يع على أن العمرة اليت حتلل هبا عند الفوات ال وقت هلا إذا وجبت كذلك هذا الدم ملا وجب عند النظر باتفاق اجلم

اإلحصار وجب أن يكون غري موقت ألنه يقع به إحالل على وجه الفسخ كعمرة الفوات قوله تعاىل وال حتلقوا 
ى قوله وأمتوا احلج والعمرة هللا رؤوسكم هو هني عن حلق الرأس يف اإلحرام للحاج واملعتمر مجيعا ألنه معطوف عل

وقد اقتضى حظر حلق بعضنا رأس بعض وحلق كل واحد رأس نفسه الحتمال اللفظ لألمرين كقوله تعاىل وال 
تقتلوا أنفسكم اقتضى النهي عن قتل كل واحد منا لنفسه ولغريه فيدل ذلك على أن احملرم حمظور عليه حلق رأس 

لى أن الذبح مقدم على احللق يف القران والتمتع ألنه عموم يف كل من عليه غريه ومىت فعله لزمه اجلزاء ويدل ع
حلق وهدي يف وقت واحد فيحتج فيمن حلق قبل أن يذبح أن عليه دما ملواقيته احملظور يف تقدمي احللق على اهلدي 

ف يف إحدى الروايتني وقد اختلفوا يف احملصر هل عليه حلق أم ال فقال أبو حنيفة وحممد ال حلق عليه وقال أبو يوس
حيلق فإن مل حيلق فال شيء عليه وروي عنه أنه ال بد من احللق ومل خيتلفوا يف املرأة حترم تطوعا بغري إذن زوجها 

والعبد حيرم بغري إذن مواله أن للزوج واملوىل أن حيلالمها بغري حلق وال تقصري وذلك بأن يفعل هبما أدىن ما حيظره 
وهذا يدل على أن احللق غري واجب على احملصر ألن هذين مبنزلة احملصر وقد جاز ملن اإلحرام من طيب أو لبس 

ميلك إحالهلما أن حيللهما بغري حلق ولو كان احللق واجبا وهو ممكن لكان عليه أن حيلل العبد باحللق واملرأة 
ذا الوجه فغري جائز إثباته نسكا بالتقصري وأيضا فاحللق إمنا ثبت نسكا مرتبا على قضاء املناسك ومل يثبت على غري ه

إال عند قيام الداللة إذ قد ثبت أن احللق يف األصل ليس بنسك ويقاس هبذه العلة على العبد واملرأة أن املوىل 
والزوج ملا جاز هلما إحالل العبد واملرأة بغري حلق وال تقصري إذا مل يفعال سائر املناسك اليت رتب عليها احللق وجب 

   -ر احملصرين اإلحالل بغري حلق هلذه العلة ويدل على ذلك أيضا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أن جيوز لسائ

  لعائشة حني أمرها برفض العمرة قبل استيعاب أفعاهلا انقضى

رأسك وامتشطي ودعي العمرة واغتسلي وأهلي باحلج فلم يأمرها باحللق وال بالتقصري حني مل تستوعب أفعال 
ن من جاز له اإلحالل من إحرامه قبل قضاء املناسك فليس عليه اإلحالل باحللق وفيه دليل على العمرة فدل على أ

أن احللق مرتب على قضاء املناسك كترتيب سائر أفعال املناسك بعضها على بعض وقد احتج حممد لذلك بأنه ملا 
مراده املعىن الذي ذكرنا أن سقط عنه سائر املناسك سقط احللق وحيتمل ذلك من قوله وجهني احدمها أن يكون 

احللق مرتب على قضاء املناسك فلما سقط عنه سائر املناسك سقط احللق وحيتمل أنه ملا كان احللق إذا وجب يف 
اإلحرام كان نسكا وقد سقط عن احملصر سائر املناسك وجب أن يسقط عنه احللق فإن قيل إمنا سقط عنه سائر 

عذر فعليه فعله قيل له هذا غلط ألن احملصر لو أمكنه الوقوف باملزدلفة ورمي املناسك لتعذر فعلها واحللق غري مت
اجلمار ومل ميكنه الوصول إىل البيت وال الوقوف بعرفة ال يلزمه الوقوف باملزدلفة وال رمي اجلمار مع إمكاهنما ألهنما 

عله قبلهما نسكا فقد سقط مبا مرتبان على مناسك تتقدمهما كذلك ملا كان احللق مرتبا على أفعال أخر مل يكن ف
ذكرنا اعتراض السائل لوجودنا مناسك ميكنه فعلها ومل تلزمه مع ذلك عند كونه حمصرا فإن احتج حمتج أليب 

يوسف بقوله وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فجعل بلوغه حمله غاية لزوال احلظر وواجب أن يكون حكم 
ه وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فإذا بلغ فاحلقوا وذلك يقتضي الغاية بضد ما قبلها فيكون تقدير

وجوب احللق قيل له هذا غلط ألن اإلباحة هي ضد احلظر كما أن اإلجياب ضده فليست يف صرفه إىل أحد الضدين 
جياب وإمنا وهو اإلجياب بأوىل من اآلخر وهو اإلباحة وأيضا فإن ارتفاع احلظر غري موجب لفعل ضده على جهة اإل



الذي يقتضيه زوال احلظر بقاء الشيء على ما كان عليه قبله فيكون مبنزلته قبل اإلحرام فإن شاء حلق وإن شاء 
  ترك أال ترى أن زوال حظر البيع بفعل اجلمعة وزوال حظر الصيد 

  باإلحالل

 -النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقتض إجياب البيع وال االصطياد وإمنا اقتضى إباحتهما وحيتج أليب يوسف بقول 
رحم اهللا احمللقني ثالثا ودعا للمقصرين مرة وذلك يف عمرة احلديبية عند اإلحصار فدل ذلك على أنه نسك وإذا 
 -كان نسكا وجب فعله كما جيب عند قضاء املناسك لغري احملصر واجلواب أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باإلحالل  -الطواف بالبيت فلما أمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم  اشتد عليهم احللق واإلحالل قبل

   -توقفوا رجاء أن ميكنهم الوصول وعاد عليهم القول مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بدأ فنحر هديه وحلق رأسه فلما رأوه كذلك حلق بعض وقصر بعض فدعا للمحلقني

ومسارعتهم إىل أمره وملا قيل له يا رسول اهللا دعوت للمحلقني ثالثا  -م ملبالغتهم يف متابعة النيب صلى اهللا عليه وسل
وللمقصرين مرة فقال إهنم مل يشكوا ومعىن ذلك أهنم مل يشكوا أن احللق أفضل من التقصري فاستحقوا من الثواب 

باحللق  -وسلم  بعلمهم لذلك ما مل يستحقه اآلخرون فإن قيل فكيفما جزى األمر فقد أمرهم النيب صلى اهللا عليه
وأمره على الوجوب ودعاؤه للفريقني من احمللقني واملقصرين دليل على أنه نسك وما ذكرته من أن القوم كرهوا 

أمرهم به ليس بناف وجه الداللة منه على كونه  -احللق قبل الوصول إىل البيت وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
روان بن احلكم قصة احلديبية فقاال فيه فقال هلم النيب صلى اهللا عليه نسكا فإنه يقال قد روى املسور بن خمرمة وم

   -وسلم 

  أحلوا واحنروا وذكر يف بعض األخبار احللق فنستعمل اللفظني فنقول ما حل به

أحلوا وقوله احلقوا املقصد به اإلحالل ال تعيينه باحللق دون غريه وإمنا استحقوا  -من شيء فهو حالل لقوله ص 
   -حالهلم وائتمارهم ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثواب إل

  وكان احللق أفضل من التقصري جلدهم واجتهادهم يف متابعة أمره ص

  واهللا أعلم بالصواب  -
  باب 

  ما جيب على احملصر بعد إحالله من احلج باهلدي

استيسر من اهلدي واختلف السلف وفقهاء قال اهللا تعاىل بعد ما ذكر يف شأن احملصر فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما 
األمصار يف احملصر باحلج إذا حل باهلدي فروى سعيد بن جبري عن ابن عباس وجماهد عن عبداهللا بن مسعود قاال 
عليه عمرة وحجة فإن مجع بينهما يف أشهر احلج فعليه دم وهو متمتع وإن مل جيمعهما يف أشهر احلج فال دم عليه 



حلسن وإبراهيم وسامل والقاسم وحممد بن سريين وهو قول أصحابنا وروى أيوب عن عكرمة وكذلك قال علقمة وا
عن ابن عباس قال أمر اهللا بالقصاص أو يأخذ منكم العدوان حجة حبجة وعمرة بعمرة وروي عن الشعيب قال عليه 

أنه أحل إحرامه قبل يوم  حجة وإمنا يوجب أبو حنيفة عليه حجة وعمرة إذا أحل بالدم مث مل حيج من عامه ذلك فلو
النحر مث زال اإلحصار فأحرم باحلج وحج من عامه مل يكن عليه عمرة وذلك ألن هذه العمرة إمنا هي اليت تلزم 

بالفوات ألن من فاته احلج فعليه أن يتحلل بعمل عمرة فلما حصل حجه فائتا كان عليه عمرة للفوات والدم الذي 
  وال يقوم  عليه يف اإلحصار إمنا هو لإلحالل

مقام العمرة اليت تلزم بالفوات وذلك ألنه ليس يف األصول عمرة يقوم مقامها دم أال ترى أن من نذر عمرة مل ينب 
عنها دم ال يف حال العذر وال يف حال اإلمكان وكذلك من جيعل العمرة فريضة ال جيعل الدم نائبا عنها حبال فلما 

ن ينوب عنها دم فثبت بذلك أن الدم إمنا هو لإلحالل فحسب ويدل على كان الفوات قد ألزمه عمل عمرة مل جيز أ
ذلك أن العمرة اليت تلزم بالفوات غري جائز فعلها قبل الفوات لعدم وقتها وسببها ودم اإلحصار جيوز ذحبه 
قام العمرة واإلحالل به قبل الفوات باتفاق منا ومن خمالفينا فدل ذلك على أن الدم هو لإلحالل ال على أنه قائم م

وال يسوغ ملالك والشافعي أن جيعال دم اإلحصار قائما مقام العمرة الواجبة بالفوات ألهنما يقوالن الذي يفوته احلج 
عليه مع عمرة الفوات هدي فهدي اإلحصار عندمها هو الذي يلزم بالفوات فال يقوم مقام العمرة كما ال يقوم 

ثالثة أيام املتعة بعد إحرام العمرة قبل يوم النحر وهو بدل من اهلدي مقامه بعد الفوات فإن قيل فأنت جتيز صوم 
واهلدي نفسه ال جيوز ذحبه قبل يوم النحر قيل له إمنا جاز ذلك لوجود سبب املتعة وهو العمرة فجاز تقدمي بعض 

النحر قبل  الصوم على وقت ذبح اهلدي ومل يوجد للمحصر سبب للزوم العمرة ألن سببه إمنا هو طلوع الفجر يوم
الوقوف بعرفة فلذلك مل يقم الدم مقام العمرة اليت تلزم بالفوات ويدل على أن الدم غري قائم مقام العمرة اليت تلزم 
بالفوات أنه يلزم املعتمر وهو ال خيشى الفوات ألهنا غري موقتة فدل ذلك على أن هذا الدم ال يتعلق بالفوات وإنه 

ه مل خيتلف فيه حكم ما خيشى فوته وحكم ما ال خيشى فوته يف لزوم الدم فإن قيل موضوع لتعجيل اإلحالل بداللة أن
أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه  -يف حديث احلجاج بن عمرو األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ه ومل يذكر دما احلج من قابل ومل يذكر فيه عمرة ولو كانت واجبة معه لذكرها كما ذكر وجوب قضاء احلج قيل ل
اإلخبار عن اإلحصار باملرض ووجوب قضاء ما حيل فيه وقد  -ومع ذلك فال جيوز له أن حيل إال بدم وإمنا أراد ص 

ذهب عبداهللا بن مسعود وابن عباس يف رواية سعيد بن جبري إىل أن قوله عقيب ذكر حكم احملصر فمن متتع بالعمرة 
حالل من احلج إذا مجعها إىل احلج الذي أحل منه يف أشهر احلج فعليه الفداء إىل احلج أراد به العمرة اليت جتب باإل

وروي عن ابن عباس قول آخر يف احملصر وهو ما رواه عبدالرزاق قال حدثنا الثوري عن ابن أيب جنيح عن عطاء 
  وجماهد عن ابن عباس قال 

ل به ومل حيل حىت ينحر اهلدي احلبس حبس العدو فإن حبس وليس معه هدي حل مكانه وإن كان معه هدي ح
وليس عليه حجة وال عمرة وقد روي عن عطاء إنكار ذلك على رواية رواها حممد بن بكر قال أخربنا ابن جريج 

عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس ليس على من حصره العدو هدي حسب أنه قال وال حج وال عمرة قال ابن 
ن عباس يقول ليس على احملصر هدي وال قضاء إحصاره قال ال جريج فذكرت ذلك لعطاء قلت هل مسعت اب

   -وأنكره وهذه رواية لعمري منكرة خالف نص التنزيل وما ورد بالنقل املتواتر عن الرسول ص 



  قال اهللا تعاىل فإن

 أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله وقوله فما استيسر من اهلدي على أحد
وجهني أحدمها فعليه ما استيسر من اهلدي واآلخر فليهد ما استيسر من اهلدي فاقتضى ذلك إجياب اهلدي على 

احملصر مىت أراد اإلحالل مث عقبه بقوله وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فكيف يسوغ لقائل أن يقول جائز 
باحلديبية وأمره إياهم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم  له اإلحالل بغري هدي مع ورود النص بإجيابه ومع نقل إحصار

بالذبح واإلحالل واختلف الفقهاء يف احملصر إذا مل حيل حىت فاته احلج ووصل إىل البيت فقال أصحابنا والشافعي 
نة عليه أن يتحلل بالعمرة وال يصح له فعل احلج باإلحرام األول وقال مالك جيوز له أن يبقى حراما حىت حيج يف الس

الثانية وإن شاء حتلل بعمل عمرة والدليل على أنه غري جائز له أن يفعل بذلك اإلحرام األول حجا بعد الفوات 
اتفاق اجلميع على أنه له أن يتحلل بعمل عمرة فلوال أن إحرامه قد صار حبيث ال يفعل به حجا ملا جاز له التحلل 

ة األوىل حني أمكنه فعل احلج به ويف ذلك دليل على أن إحرامه منه أال ترى أنه غري جائز له أن يتحلل منه يف السن
قد صار حبيث ال يفعل به حجا وأيضا فإن فسخ احلج منسوخ بقوله تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا فعلمنا حني جاز له 

إلحالل اإلحالل أن موجبه يف هذه احلال هو عمل العمرة ال عمل احلج ألنه لو أمكنه عمل احلج فجعله عمرة با
   -لكان فاسخا حلجه مع إمكان فعله وهذا مل يكن قط إال يف السنة اليت حج فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  مث نسخ وهو معىن قول عمر متعتان كانت على عهد رسول اهللا ص

النيب صلى اهللا أنا أهنى عنهما وأضرب عليهما متعة النساء ومتعة احلج فأراد مبتعة احلج فسخه على حنو ما أمر  -
   -عليه وسلم 

  به أصحابه يف حجة الوداع واختلفوا أيضا فيمن أحصر وهو حمرم حبج تطوع أو

  بعمرة تطوع فقال أصحابنا عليه القضاء سواء كان 

اإلحصار مبرض أو عدو إذا حل منهما باهلدي واما مالك والشافعي فال يريان اإلحصار باملرض ويقوالن إن أحصر 
قضاء عليه يف احلج وال يف العمرة والدليل على وجوب القضاء قوله تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا بعدو فحل فال 

وذلك يقتضي اإلجياب بالدخول وملا وجب بالدخول صار مبنزلة حجة اإلسالم والنذر فيلزمه القضاء باخلروج منه 
ه العذر فلما اتفقوا على وجوب القضاء قبل إمتامه سواء كان معذورا فيه أو غري معذور ألن ما قد وجب ال يسقط

باإلفساد وجب عليه مثله باإلحصار ويدل عليه من جهة السنة حديث احلجاج بن عمرو األنصاري من كسر أو 
عرج فقد حل وعليه احلج من قابل ومل يفرق بني حجة اإلسالم والتطوع وأيضا فإن من ترك موجبات اإلحرام ال 

رك لزوم حكمه والدليل عليه أن اهللا قد عذر حالق رأسه من أذى ومل خيله من إجياب خيتلف فيه املعذور وغريه يف ت
فدية سواء كان ذلك يف إحرام فريضة أو تطوع فكذلك ينبغي أن يكون حكم احملصر حبجة فرض أو نفل يف وجوب 

جياب كفارة يف القضاء وواجب أيضا أن يستوي حكم إفساده إياه باجلماع وخروجه منه بإحصار كما مل خيل من إ
اجلنايات الواقعة يف اإلحرام املعذور وغريه ويدل على وجوب القضاء على احملصر وإن كان معذورا اتفاق اجلميع 

أن على املريض القضاء إذا فاته احلج وإن كان معذورا يف الفوات كما يلزمه لو قصد إىل الفوات من غري عذر 



ر ما لزمه من اإلحرام بالدخول وهو موجود يف احملصر فوجب أن ال واملعىن يف استواء حكم املعذور وغري املعذو
   -يسقط عنه القضاء ويدل عليه أيضا قصة عائشة حني حاضت وهي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف حجة الوداع وكانت حمرمة بعمرة فقال هلا النيب ص

ج أمر عبدالرمحن بن أيب بكر فأعمرها انقضي رأسك وامتشطي وأهلي باحلج ودعي العمرة مث ملا فرغت من احل -
من التنعيم وقال هذه مكان عمرتك فأمرها بقضاء ما رفضته من العمرة للعذر فدل ذلك على أن املعذور يف خروجه 

ملا أحصر هو وأصحابه باحلديبية  -من اإلحرام ال يسقط عنه القضاء ويدل عليه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بالعمرة وقضوها يف العام املقبل مسيت عمرة القضاء ولو مل تكن لزمت بالدخول ووجب القضاء ملا وكانوا حمرمني 

  مسيت عمرة القضاء ولكانت تكون حينئذ عمرة مبتدأة ويف ذلك دليل على لزوم القضاء باإلحالل واهللا املوفق 

  باب احملصر ال جيد هديا 
واختلف أهل العلم يف احملصر ال جيد هديا فقال أصحابنا ال حيل  قال اهللا تعاىل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي

حىت جيد هديا فيذبح عنه وقال عطاء يصوم عشرة أيام وحيل كاملتمتع إذا مل جيد هديا وللشافعي فيه قوالن أحدمها 
قدر أجزأه وعليه أنه ال حيل أبدا إال هبدي واآلخر إذا مل يقدر على شيء حل وأهراق دما إذا قدر عليه وقيل إذا مل ي

الطعام أو صيام إن مل جيد ومل يقدر قال أبو بكر واحتج حممد لذلك بأن هدي املتعة منصوص عليه وكذلك حكم 
املتمتع منصوص عليه فيما يلزم من هدي أو صيام إن مل جيد هديا واملنصوصات ال يقاس بعضها على بعض ووجه 

لما كان الدم مذكورا للمحصر مل جيز لنا إثبات شيء غريه قياسا آخر وهو أنه غري جائز إثبات الكفارات بالقياس ف
ألن ذلك دم جناية على وجه الكفارة المتناع جواز إثبات الكفارة قياسا وأيضا فإن فيه ترك املنصوص عليه بعينه 

النص وال ألنه قال وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فمن أباح له احللق قبل بلوغ اهلدي حمله فقد خالف 
  جيوز ترك النص بالقياس واهللا أعلم 

  باب 

  إحصار أهل مكة

قال أبو بكر روي عن عروة بن الزبري والزهري أهنما قاال ليس على أهل مكة إحصار إمنا إحصارهم أن يطوفوا 
مرة بالبيت وكذلك قال أصحابنا إذا أمكنهم الوصول إىل البيت وذلك ألنه ال خيلو من أن يكون حمرما حبج أو ع

فإن كان معتمرا فلعمرة إمنا هي الطواف والسعي وليس مبحصر عن ذلك وإن كان حاجا فله أن يؤخر اخلروج إىل 
عرفات إىل آخر وقته لو مل يكن حمصرا فإذا فاته الوقوف فقد فاته احلج وعليه أن يتحلل بعمرة فيكون مثل املعتمر 

  فال يكون حمصرا واهللا أعلم 
  باب 

  من رأسه أو مرضاحملرم يصيبه أذى 



قال اهللا تعاىل وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إىل آخر اآلية 
يعين واهللا أعلم فمن كان منكم مريضا من احملرمني حمصرين أو غري حمصرين فأصابه مرض أو أذى يف رأسه ففدية من 

  صيام فدل ذلك على أن احملصر 

ز له احللق قبل بلوغ اهلدي حمله وأنه إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه فحلق فعليه الفدية وإن كان غري ال جيو
حمصر فهو يف حكم احملصر الذي مل يبلغ هديه حمله فدل ذلك على التسوية بني احملصرين وغري احملصرين يف أن كل 

كور وقوله تعاىل فمن كان منكم مريضا عىن املرض واحد منهم ال جيوز له احللق يف اإلحرام إال على الشرط املذ
الذي حيتاج فيه إىل لبس أو شيء حيظره اإلحرام فيفعل ذلك لدفع األذى ويفتدي وكذلك قوله أو به أذى من رأسه 
إمنا هو على أذى حيتاج فيه إىل استعمال بعض ما حيظره اإلحرام من حلق أو تغطية فأما إن كان مريضا أو به أذى يف 

ال حيتاج فيه إىل حلق وال إىل استعمال بعض ما حيظره اإلحرام فهو يف هذه احلال مبنزلة الصحيح يف حظر ما  رأسه
مر به يف عام  -حيظره اإلحرام وقد روي يف أخبار متظاهرة عن كعب بن عجرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نعم فأمره بالفدية فكان كثرة القمل من األذى احلديبية والقمل تتناثر على وجهه فقال أتؤذيك هوام رأسك فقلت 
املراد باآلية ولو كان به قروح يف رأسه أو خراج فاحتاج إىل شده أو تغطيته كان ذلك حكمه يف جواز الفدية 

وكذلك سائر األمراض اليت تصيبه وحيتاج إىل لبس الثياب جاز له أن يستبيح ذلك ويفتدي ألن اهللا مل خيصص شيئا 
ام يف الكل فإن قيل قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه معناه فحلق ففدية من صيام من ذلك فهو ع

قيل له احللق غري مذكور وإن كان مرادا وكذلك اللبس وتغطية الرأس كل ذلك غري مذكور وهو مراد ألن املعىن 
بدنه حيتاج فيه إىل حلق الشعر كان  فيه إستباحة ما حيظره اإلحرام للعذر وكذلك لو مل يكن مريضا وكان به أذى يف

يف حكم الرأس يف باب الفدية إذ كان املعىن معقوال يف اجلميع وهو استباحة ما حيظره اإلحرام يف حال العذر وأما 
أنه صام ثالثة أيام يف حديث كعب بن  -قوله تعاىل ففدية من صيام فإنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عة السلف وفقهاء األمصار إال شيء روي عن احلسن وعكرمة أن الصيام عشرة أيام كصيام عجرة وهو قول مجا
روايات خمتلفة  -املتعة وأما الصدقة فإنه روي يف مقدارها عن كعب بن عجرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سهل بن حممد قال حدثنا الظاهر فمنها ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أمحد بن سهل بن أيوب قال حدثنا 
ابن أيب زائدة عن أبيه قال حدثين عبدالرمحن بن األصبهاين عن عبداهللا بن مغفل أن كعب بن عجرة حدثه أنه خرج 

   -مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حمرما فقمل رأسه وحليته فبلغ ذلك النيب ص

  فدعا  -

ره أن يصوم ثالثة أيام أو يطعم ستة مساكني لكل حبالق فحلق رأسه وقال هل جتد نسكا قال ما أقدر عليه فأم
مسكني صاعا وأنزل اهللا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك للمسلمني عامة ورواه صاحل بن أيب مرمي عن جماهد عن 

كعب بن عجرة وقال فيه صدق بثالثة آصع من ٢كعب بن عجرة مبثل ذلك وروى داود بن أيب هند عن عامر عن 
صاع وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبداهللا بن احلسن بن أمحد قال حدثنا عبدالعزيز بن داود  متر بني كل مسكينني

قال حدثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة أن النيب 
آصع من طعام لستة مساكني فذكر يف قال له أنسك نسيكة أو صم ثالثة أيام أو أطعم ثالثة  -صلى اهللا عليه وسلم 



اخلرب األول ثالثة آصع من متر على ستة مساكني ويف خرب ستة آصع وهذا أوىل ألن فيه زيادة مث قوله ثالثة آصع من 
طعام على ستة مساكني ينبغي أن يكون املراد به احلنطة ألن هذا ظاهره واملعتاد املتعارف منه فيحصل من ذلك أن 

ة آصع ومن احلنطة ثالثة آصع وعدد املساكني الذين يتصدق عليهم ستة بال خالف وأما النسك يكوم من التمر ست
أمره أن ينسك نسيكة ويف بعضها شاة وال خالف  -فإن يف أخبار كعب بن عجرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ه األشياء الثالثة يبتدئ بأيها شاء بني الفقهاء أن أدناه شاة وإن شاء جعله بعريا أو بقرة وال خالف أنه خمري بني هذ
وذلك مقتضى اآلية وهو قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأو 

للتخري هذا حقيقتها وباهبا إال أن تقوم الداللة على غري هذا يف اإلثبات وقد بيناه يف مواضع واختلف الفقهاء يف 
والصدقة مع اتفاقهم على أن الصوم غري خمصوص مبوضع فإن له أن يصوم يف أي موضع شاء موضع الفدية من الدم 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر الدم مبكة والصيام والصدقة حيث شاء وقال مالك بن أنس الدم والصدقة 
ة من صيام أو صدقة أو والصيام حيث شاء وقال الشافعي الصدقة والدم مبكة والصيام حيث شاء فظاهر قوله ففدي

نسك يقتضي إطالقها حيث شاء املفتدي غري خمصوم مبوضع لو مل يكن يف غريها من اآلي داللة على ختصيصه باحلرم 
وهو قوله لكم فيها منافع إىل أجل مسمى يعين األنعام اليت قدم ذكرها مث قال مث حملها إىل البيت العتيق وذلك عام 

ىل البيت فوجب بعموم هذه اآلية أن كل هدي متقرب به خمصوص باحلرم ال جيزي يف يف سائر األنعام اليت هتدي إ
  غريه ويدل عليه قوله تعاىل هديا 

بالغ الكعبة وذلك جزاء الصيد فصار بلوغ الكعبة صفة للهدي وال جيزي دوهنا وأيضا ملا كان ذلك ذحبا تعلق 
وهدي املتعة فإن قيل ملا قال النيب صلى اهللا عليه وجوبه باإلحرام وجب أن يكون خمصوصا باحلرم كجزاء الصيد 

لكعب بن عجرة أو اذبح شاة ومل يشترط له مكانا وجب أن ال يكون خمصوصا مبوضع قيل له إن كعب  -وسلم 
بن عجرة أصابه ذلك وهو باحلديبية وبعضها من احلل وبعضها من احلرم فجائز أن يكون ترك ذكر املكان اكتفاء 

بأن ما تعلق من ذلك باإلحرام فهو خمصوص باحلرم وقد كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه  بعلم كعب بن عجرة
يسوق البدن إىل احلرم  -قبل ذلك عاملني حبكم تعلق اهلدايا باحلرم ملا كان يرون النيب صلى اهللا عليه وسلم  -وسلم 

مقيد بذكر املكان فغري جائز لنا تقييده  لينحرها هناك وأما الصدقة والصوم فحيث شاء ألن اهللا تعاىل أطلق ذلك غري
باحلرم ألن املطلق على إطالقه كما أن املقيد على تقييده ويدل عليه أنه ليس يف األصول صدقة خمصوصة مبوضع ال 

جيوز أداؤها يف غريه فلما كانت هذه صدقة مل جتز أن تكون خمصوصة مبوضع ال جيوز أداؤها يف غريه ألن ذلك 
ج عنها فإن قيل ينبغي أن تكون الصدقة يف احلرم ألن للمساكني باحلرم فيها حقا كالذبائح قيل خمالف لألصول خار

له الذبح مل يتعلق جوازه باحلرم ألجل حق املساكني ألنه لو ذحبه يف احلرم مث أخرجه منه وتصدق به يف غري احلرم 
ان حقا هلم لكان هلم املطالبة به وملا مل تكن أجزأه ومع ذلك فإنه ال خيتص ذلك مبساكني احلرم دون غريهم ألنه لو ك

هلم املطالبة به دل على أنه ليس حبق هلم وإمنا هو حق اهللا قد لزمه إخراجه إىل املساكني على وجه القربة كالزكاة 
وسائر الصدقات اليت ال ختتص مبوضع دون غريه وأيضا ملا مل تكن القربة فيها إراقة الدم وجب أن ال خيتص باحلرم 

الصيام وقد اختلف السلف يف ذلك فروي عن احلسن وعطاء وإبراهيم قالوا ما كان دم فبمكة وما كان من صيام ك
أو صدقة فحيث شاء وعن جماهد قال اجعل الفدية حيث شئت وقال طاوس النسك والصدقة مبكة والصيام حيث 

ه وحنر البعري عنه بالسقيا وقسمه شئت وروي أن عليا حنر عن احلسني بعريا وكان قد مرض وهو حمرم وأمر حبلق
على أهل املاء وليس يف ذلك داللة على أنه رأى جواز الذبح يف غري احلرم ألنه جائز أن يكون جعل اللحم صدقة 

  وذلك جائز عندنا واهللا أعلم 



  باب التمتع بالعمرة إىل احلج 

  قال

بو بكر هذا الضرب من التمتع ينتظم معنيني أحدمها اهللا تعاىل فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي قال أ
اإلحالل والتمتع إىل النساء واآلخر مجع العمرة إىل احلج يف أشهر احلج ومعناه االرتفاق هبما وترك إنشاء سفرين 
هلما وذلك ألن العرب يف اجلاهلية كانت ال تعرف العمرة يف أشهر احلج وتنكرها أشد اإلنكار ويروى عن ابن 

حني أمرهم أن  -عن طاوس أن ذلك عندهم كان من أفجر الفجور ولذلك رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم عباس و
حيلوا بعمرة على عادهتم كانت يف ذلك حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا احلسن بن املثىن قال حدثنا عفان قال 

انوا يرون العمرة يف أشهر احلج من أفجر حدثنا وهيب قال حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ك
الفجور يف األرض وجيعلون احملرم صفرا ويقولون إذا برئ الدبر وعفا األثر وانسلخ صفر حلت العمرة ملن اعتمر 

أن حيلوا  -صبيحة رابعه مهلني باحلج أمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -فلما قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عندهم قالوا يا رسول اهللا أي احلل قال احلل كله فمتعة احلج تنتظم هذين املعنيني إما استباحة التمتع فتعاظم ذلك 

بالنساء باإلحالل وإما اإلرتفاق باجلمع بني العمرة واحلج يف أشهر احلج واإلقتصار هبما على سفر واحد بعد أن 
تمل التمتع بالعمرة إىل احلج االنتفاع هبما كانوا ال يستحلون ذلك يف اجلاهلية ويفردون لكل واحد سفرا وحي

جبمعهما يف أشهر احلج واستحقاق الثواب هبما إذا فعال على هذا الوجه فدل ذلك على زيادة نفع وفضيلة حتصل 
لفاعلهما واملتعة على أربعة أوجه أحدها القارن واحملرم بعمرة يف أشهر احلج إذا حج من عامه يف سفر واحد ملن مل 

حاضري املسجد احلرام واحملصر على قول من ال يرى له اإلحالل ولكنه ميكث على إحرامه حىت يصل  يكن أهله
إىل البيت فيتحلل من حجه بعمل العمرة بعد فوت احلج وفسخ احلج بالعمرة وقد اختلف يف تأويل قوله تعاىل فمن 

عطف على قوله فإن أحصرمت فما استيسر متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي فقال ابن مسعود وعلقمة هو 
من اهلدي يعين احلاج إذا أحصر فحل من إحرامه هبدي أن عليه قضاء عمرة وحجة فإن هو متتع هبما ومجع بينهما 

يف أشهر احلج يف سفر واحد فعليه دم آخر للتمتع وإن اعتمر يف أشهر احلج مث عاد إىل أهله مث حج من عامه فال دم 
  بن مسعود سفران وهدي أو هديان وسفر يعين بقوله سفران  عليه قال عبداهللا

وهدي أن هذا احملصر إن اعتمر بعد إحالله من احلج يف أشهر احلج ورجع إىل أهله مث عاد فحج من عامه فعليه 
هدي واحد وهو هدي اإلحصار وذلك ألنه فعلهما يف سفرين أو هديان وسفر يعين إذا مل يرجع بعد العمرة يف أشهر 

ج إىل أهله فعليه هدي التمتع واهلدي األول لإلحصار فلذلك هديان وسفر وقال ابن عباس فيما رواه ابن جريج احل
عن عطاء أن ابن عباس كان يقول جبمع اآلية احملصر واملخلى سبيله يعين قوله فمن متتع بالعمرة إىل احلج قال عطاء 

سم متعة من أجل أنه حيل أن يتمتع إىل النساء فكان مذهب وإمنا مسيت متعة من أجل أنه اعتمر يف أشهر احلج ومل ت
ابن عباس أن اآلية قد انتظمت األمرين من احملصرين إذا أرادوا قضاء احلج مع العمرة اليت لزمت بالفوات ومن غري 

صرين احملصرين ممن أراد التمتع بالعمرة إىل احلج فكان عند عبداهللا بن مسعود أن ذلك ملا كان معطوفا على احمل
فحكمه أن يكونوا هم املرادين به فيفيد إجياب عمرة بالفوات ويفيد احلكم بأنه إذا مجعهما مع قضاء احلج الفائت يف 

سفر واحد يف أشهر احلج فعليه دم وإن فعلهما يف سفرين فال دم عليه وليس مذهب ابن مسعود يف ذلك خمالفا 
احملصرين وغريهم وهي مقيدة يف احملصرين مبا ذكره ابن مسعود  لقول ابن عباس إال أن ابن عباس قال اآلية عامة يف



ومقيدة يف غري احملصرين يف جواز التمتع هلم وبيان حكمهم إذا متتعوا وقال ابن مسعود اآلية يف فحواها خاصة يف 
من عامه يف احملصرين وإن كان غري احملصرين إذا متتعوا كانوا مبنزلتهم والقارن والذي يعتمر يف أشهر احلج وحيج 

سفر واحد متمتعان من وجهني أحدمها اإلرتفاق باجلمع بينهما يف سفر واحد واآلخر حصول فضيلة اجلمع فيدل 
ذلك على أن ذلك أفضل من اإلفراد بكل واحد منهما يف سفر أو تفريقهما بأن يفعل العمرة يف غري أشهر احلج 

املتعة روايات ظاهرها يقتضي اإلختالف يف إباحتها  يف هذه -وقد روي عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وإذا حصلت كان اإلختالف يف األفضل ال يف احلظر واإلباحة فممن روي عنه النهي عن ذلك عمر بن اخلطاب 

وعثمان بن عفان وأبو ذر والضحاك بن قيس حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان 
أبو عبيد قال حدثنا ابن أيب مرمي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن حممد بن عبداهللا بن  املؤدب قال حدثنا

احلارث بن نوفل حدثه أنه مسع سعد بن أيب وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية ومها يتذكران التمتع بالعمرة 
  إىل احلج فقال الضحاك ال يصنع 

ا قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن اخلطاب قد هنى عنه ذلك إال من جهل أمر اهللا تعاىل قال سعد بئس م
وصنعناها معه وحدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر  -قال سعد صنعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال مسعت جري بن كليب يقول 
يت عثمان ينهى عن املتعة وعلي يأمر هبا فأتيت عليا فقلت إن بينكما لشرا أنت تأمر هبا وعثمان ينهى عنها فقال رأ

ما بيننا إال خري ولكن خرينا أتبعنا هلذا الدين وقد روي عن عثمان أنه مل يكن ذلك منه على وجه النهي ولكن على 
ج يف أشهره املعلومة له ويكون العمرة يف غريها من الشهور وجه اإلختيار وذلك ملعان أحدها الفضيلة ليكون احل

والثاين أنه أحب عمارة البيت وأن يكثر زواره يف غريها من الشهور والثالث أنه رأى إدخال الرفق على أهل احلرم 
فضل بدخول الناس إليهم فقد جاءت هبذه الوجوه أخبار مفسرة عنه حدثنا جعفر بن حممد املؤدب قال حدثنا أبو ال

جعفر بن حممد بن اليمان املؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثين حيىي بن سعيد عن عبيداهللا عن نافع عن ابن عمر 
قال قال عمر بن اخلطاب إن تفرقوا بني احلج والعمرة فتجعلوا العمرة يف غري أشهر احلج أمت حلج أحدكم وأمت 

يث عن عقيل عن ابن شهاب عن سامل عن عبداهللا عن أبيه قال لعمرته قال أبو عبيد وحدثنا عبداهللا بن صاحل عن الل
كان عمر يقول إن اهللا قال وأمتوا احلج والعمرة هللا وقال احلج أشهر معلومات فأخلصوا أشهر احلج للحج واعتمروا 

ج فيما سواها من الشهور وذلك ألن من اعتمر يف أشهر احلج مل تتم عمرته إال هبدي ومن اعتمر يف غري أشهر احل
متت عمرته إال أن يتطوع هبدي غري واجب فأخرب يف هذا اخلرب جبهة اختياره للتفريق بينهما قال أبو عبيد وحدثنا أبو 
معاوية هشام عن عروة عن أبيه قال إمنا كره عمر العمرة يف أشهر احلج إرادة أن ال يتعطل البيت يف غري أشهر احلج 

فريق بينهما قال أبو عبيد وحدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف فذكر يف هذا اخلرب وجها آخر الختياره الت
بن ماهك قال إمنا هنى عمر عن املتعة ملكان أهل البلد ليكون مومسان يف عام فيصيبهم من منفعتهما فذكر يف هذا 

د قال حدثنا جعفر اخلرب أنه اختاره ملنفعة أهل البلد وقد روي عن عمر اختيار املتعة على غريها حدثنا جعفر بن حمم
بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس 

  عن ابن عباس قال مسعت عمر يقول لو اعتمرت 

مر مث اعتمرت مث اعتمرت مث حججت لتمتعت ففي هذا اخلرب اختياره للمتعة فثبت بذلك أنه مل يكن ما كان منه يف أ
املتعة على وجه اختيار املصلحة ألهل البلد تارة ولعمارة البيت أخرى وبني الفقهاء خالف يف األفضل من إفراد كل 



واحد منهما أو القران أو التمتع فقال أصحابنا القران أفضل مث التمتع مث اإلفراد وقال الشافعي اإلفراد أفضل 
ع عن ابن عمر ألن اعتمر يف شوال أو يف ذي القعدة أو يف ذي والقران والتمتع حسنان وقد روى عبيداهللا عن ناف

احلجة يف شهر جيب علي فيه اهلدي أحب إيل من أن أعتمر يف شهر ال جيب علي فيه اهلدي وقد روى قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب قال سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن جتمع مع حجها عمرة فقال أمسع اهللا يقول 

معلومات ما أراها إال أشهر احلج وال داللة يف هذا اخلرب على أنه كان يرى اإلفراد أفضل من التمتع احلج أشهر 
والقران وجائز أن يكون مراده البيان عن األشهر اليت يصح فيها التمتع باجلمع بني احلج والعمرة وقال علي كرم 

ا يدل على أنه أراد التمتع والقران بأن يبدأ اهللا وجهه متام العمرة أن حترم من حيث ابتدأت من دويرة أهل فهذ
بالعمرة من دويرة أهله إىل احلج ال يلم بأهله وتأوله أبو عبيد القاسم بن سالم على أنه خيرج من منزله ناويا العمرة 

 -خالصة ال خيلطها باحلج قال ألنه إذا أحرم هبا من دويرة أهله كان خالف السنة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قد وقت املواقيت وهذا تأويل ساقط ألنه قد روي عن علي متامهما أن حترم هبما من دويرة أهلك فنص اإلحرم هبما 

من دويرة أهله والذي ذكره من السنة على خالف ما ظن ألن السنة إمنا قضت حبظر جماورهتا إال حمرما ملن أراد 
لفقهاء فيه وروي عن األسود بن يزيد قال خرجنا عمارا دخول مكة فأما اإلحرام هبا قبل امليقات فال خالف بني ا

فلما انصرفنا مررنا بأيب ذر فقال أحلقتم الشعث وقضيتم التفث أما إن العمرة من مدركم وتأوله أبو عبيد على ما 
تأول عليه حديث علي وإمنا أراد أبو ذر أن األفضل إنشاء العمرة من أهلك كما روي عن علي متامهما أن حترم 

أخبار متواترة أنه قرن بني احلج والعمرة حدثنا  -ا من دويرة أهلك وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هبم
جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن 

د اجلهاد فقيل له إبدأ باحلج فأتى أبا موسى األعمش عن أيب وائل عن صيب بن معبد أنه كان نصرانيا فأسلم فأرا
  األشعري فأمره أن يهل باحلج والعمرة مجيعا ففعل 

فبينما هو يليب هبما إذ مر زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال أحدمها هذا أضل من بعريه فسمعهما صيب فكرب 
   -ن شيئا هديت لسنة نبيك ص عليه فلما قدم على عمر بن اخلطاب ذكر له ذلك فقال عمر إهنما ال يقوال

  قال أبو عبيد وحدثنا ابن أيب زائدة عن احلجاج بن أرطاة عن احلسن بن سعيد

مجع بني حجة وعمرة قال وحدثنا أبو عبيد  -عن ابن عباس قال أنبأين أبو طلحة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ت مطرف بن عبداهللا بن الشخري يقول قال عمران قال حدثنا احلجاج عن شعبة قال حدثين محيد بن هالل قال مسع

مجع بني حجة وعمرة مث مل ينه عنه حىت مات ومل ينزل قرآن  -بن احلصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بتحرميه قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخربنا محيد عن بكر بن عبداهللا قال مسعت أنس بن مالك يقول 

يليب باحلج والعمرة قال بكر فحدثت ابن عمر بذلك قال لىب باحلج وحده  - صلى اهللا عليه وسلم مسعت رسول اهللا
قال بكر فلقيت أنس بن مالك فحدثته بقول ابن عمر فقال ما يعدونا إال صبياننا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  النيب ص يقول لبيك عمرة وحجا قال أبو بكر وجائز أن يكون ابن عمر مسع



يقول لبيك حبجة ومسعه أنس يف وقت آخر يقول لبيك بعمرة وحجة وكان قارنا وجائز للقارن أن يقول مرة  -
لبيك بعمرة وحجة وتارة لبيك حبجة وأخرى لبيك بعمرة فليس يف حديث ابن عمر نفي ملا رواه أنس وقالت عائشة 

   -اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  مع حجة الوداع وروى حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن ابنأربع عمر أحدها 

يقول وهو بوادي العقيق أتاين الليلة  -عباس مسعت عمر بن اخلطاب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
آت من ريب فقال صل يف هذا الوادي املبارك وقل حجة وعمرة وروي عمرة يف حجة ويف حديث جابر وغريه أن 

أمر أصحابه أن جيعلوا حجهم عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا  -اهللا عليه وسلم النيب صلى 
فقال إين  -سقت اهلدي وجلعلتها عمرة وقال لعلي مباذا أهللت قال بإهالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عه اإلحالل ألن هدي التطوع ال وقت سقت اهلدي وال أحل إىل يوم النحر فلو مل يكن هديه هدي متتع وقران ملا من
له جيوز ذحبه مىت شاء فدل ذلك على أن هديه كان هدي قران ولذلك منعه اإلحالل ألنه ال جيوز ذحبه قبل يوم 

قارنا ورواية من روى أنه كان مفردا غري معارض هلا  -النحر فهذه األخبار توجب كون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ست يف وزن األخبار اليت فيها ذكر القران يف اإلستفاضة والشيوع والثاين أن الراوي لإلفراد من وجوه أحدها أهنا لي

  أكثر ما أخرب 

يقول لبيك حبجة وذلك ال ينفي كونه قارنا ألنه جائز للقارن أن يذكر احلج  -أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أهنما لو تساويا يف النقل واالحتمال لكان خرب الزائد وحده تارة وتارة العمرة وحدها وأخرى ويذكرمها والثالث 

   -كان قارنا وقد قال ص  -أوىل وإذا ثبت مبا ذكرنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خذوا عين مناسككم فأوىل األمور وأفضلها االقتداء برسول اهللا ص

ا االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فيما فعله ال سيما وقد قال هلم خذوا عين مناسككم فأوىل األمور وأفضله -
-   

  فيما فعله وقال اهللا تعاىل فاتبعوه

ال خيتار من األعمال إال أفضلها ويف ذلك دليل على أن  -وقال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة وألنه ص 
ان عندنا دم نسك وقربة القران أفضل من التمتع ومن اإلفراد ويدل عليه أن فيه زيادة نسك وهو الدم ألن دم القر

يؤكل منه كاألضحية بداللة قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق وليس شيء من الدماء ترتب عليه هذه اإلفعال إال دم القران والتمتع ويدل عليه قوله فمن متتع 

لتمتع جيوز أن يكون امسا للحج للنفع الذي حيصل له جبمعه بينهما والفضيلة اليت بالعمرة إىل احلج وقد بينا أن ا
يستحقها به وجيوز أن يكون امسا لإلرتفاق باجلمع من غري إحداث سفر آخر وهو عليهما مجيعا فجائز أن يكون 

باجلمع والثاين اإلرتفاق  املعنيان مجيعا مرادين باآلية فينتظم القارن واملتمتع من وجهني أحدمها الفضيلة احلاصلة
باجلمع من غري إحداث سفر ثان وهذه املتعة خمصوص هبا من مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام لقوله ذلك ملن مل 



يكن أهله حاضري املسجد احلرام ومن كان وطنه املواقيت فما دوهنا إىل مكة فليس له متعة وال قران وهو قول 
طئ وعليه دم وال يأكل منه ألنه ليس بدم متعة وإمنا هو دم جناية إذ ال متعة ملن أصحابنا فإن قرن أو متتع فهو خم

كان من أهل هذه املواضع لقوله ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام وقد روي عن ابن عمر أنه قال إمنا 
يكن أهله حاضري املسجد  التمتع رخصة ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام وقال بعضهم إمنا معىن ذلك ملن مل

احلرام ال دم عليهم إذا متتعوا ومع ذلك فلهم أن يتمتعوا بال هدي فظاهر اآلية يوجب خالف ما قالوه ألنه تعاىل 
قال ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام واملراد املتعة ولو كان املراد اهلدي لقال ذلك على من مل يكن 

إن قيل جيوز أن يكون معىن ذلك على من مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام ألن أهله حاضري املسجد احلرام ف
  الالم قد تقام مقام 

على كما قال تعاىل وهلم اللعنة وهلم سوء الدار ومعناه وعليهم اللعنة قيل ال جيوز إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إىل 
ضوعة له حقيقة فعلى حقيقتها خالف حقيقة الالم فغري اجملاز إال بداللة ولكل واحدة من هذه األدوات معىن هي مو

جائز محلها عليها إال بداللة وأيضا فإن التمتع ألهل سائر اآلفاق إمنا هو ختفيف من اهللا تعاىل وإزالة املشقة عنهم يف 
دى ذلك إنشاء سفر لكل واحد منهما وأباح هلم االقتصار على سفر واحد يف مجيعها مجيعا إذ لو منعوا عنذ ذلك أل

إىل مشقة وضرر وأهل مكة ال مشقة عليهم وال ضرر يف فعل العمرة يف غري أشهر احلج ويدل عليه أن اسم التمتع 
يقتضي اإلرتفاق باجلمع بينهما وإسقاط جتديد سفر العمرة على ما روي من تأويله عمن قدمنا قوله وهو مشبه ملن 

ب لزمه دم إلرتفاقه بالركوب غري أن هذا الدم ال يؤكل منه أوجب على نفسه املشي إىل بيت اهللا احلرام فإذا رك
ودم املتعة يؤكل منه فاختالفهما من هذا الوجه ال مينع اتفاقهما من الوجه الذي ذكرنا وقد حكي عن طاوس أنه قال 

دي ليس على أهل مكة متعة فإن فعلوا وحجوا فعليهم ما على الناس وجائز أن يريد به أن عليهم اهلدي ويكون ه
جناية ال نسكا واتفق أهل العلم السلف منهم واخللف أنه إمنا يكون متمتعا بأن يعتمر يف أشهر احلج وحيج من عامه 
ذلك ولو أنه اعتمر يف هذه السنة ومل حيج فيها وحج يف عام قابل أنه غري متمتع وال هدي عليه واختلف أهل العلم 

فحج من عامه فقال أكثرهم أنه ليس مبتمتع منهم سعيد بن  فيمن اعتمر يف أشهر احلج مث رجع إىل أهله وعاد
املسيب وعطاء وطاوس وجماهد وإبراهيم واحلسن يف إحدى الروايتني وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء وروى 

أشعث عن احلسن أنه قال من اعتمر يف أشهر احلج مث حج من عامه فهو متمتع رجع أو مل يرجع ويدل على صحة 
أن اهللا تعاىل خص أهل مكة بأن مل جيعل هلم متعة وجعلها لسائر أهل اآلفاق وكان املعىن فيه إملامهم القول األول 

بأهاليهم بعد العمرة مع جواز اإلحالل منها وذلك موجود فيمن رجع إىل أهله ألنه قد حصل له إملام بعد العمرة 
من أحد السفرين الذين اقتصر على أحدمها فإذا  فكان مبنزلة أهل مكة وأيضا فإن اهللا جعل على املتمتع الدم بدال

فعلهما مجيعا مل يكن الدم قائما مقام شيء فال جيب واختلفوا أيضا فيمن مل يرجع إىل أهله وخرج من مكة حىت جاوز 
ه امليقات فقال أبو حنيفة هو متمتع إن حج من عامه ذلك ألنه إذا مل حيصل له إملام بأهله بعد العمرة فهو مبنزلة كون

  مبكة وروي عن أيب يوسف أنه ليس 

مبتمتع ألن ميقاته اآلن يف احلج ميقات أهل بلده ألن امليقات قد صار بينه وبني أهل مكة فصار مبنزلة عوده إىل أهله 
والصحيح هو األول ملا بينا واختلف أهل العلم فيمن ينشئ العمرة يف رمضان ويدخل مكة يف شوال أو قبله فروى 

ياض قال عمرته يف الشهر الذي يهل فيه وقال احلسن واحلكم عمرته يف الشهر الذي حيل فيه وروي قتادة عن ابن ع
عن إبراهيم مثله وقال عطاء وطاوس عمرته يف الشهر الذي دخل فيه احلرم وروي عن احلسن وإبراهيم رواية 



يعترب الطواف فإن فعل أكثر  أخرى قاال عمرته يف الشهر الذي يطوف فيه وهو قول جماهد وكذلك قال أصحابنا أنه
الطواف يف رمضان فهو غري متمتع وإن فعل أكثره يف شوال فهو متمتع وذلك ألن من أصلهم أن فعل األكثر مبنزلة 

الكل يف باب امتناع ورود الفساد عليها فإذا متت عمرته يف رمضان فهو غري جامع بينهما يف أشهر احلج وبقاء 
ه لو أحرم بعمرة فأفسدها مث حل منها مث حج من عامه مل يكن متمتعا ألن العمرة مل اإلحرام ال حكم له أال ترى أن

تتم يف أشهر احلج مع اجتماع إحراميهما يف أشهر احلج وكذلك لو قرن مث وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته مل 
العمرة مع احلج يف أشهر  يكن متمتعا فال اعتبار إذا باجتماع اإلحرامني يف أشهر احلج وإمنا الواجب اعتبار فعل

احلج وكذلك قول من قال عمرته يف الشهر الذي يهل فيه ال معىن له ملا بينا من سقوط اعتبار اإلحرام دون أفعاهلا 
  واهللا أعلم بالصواب 

  باب 

  ذكر اختالف أهل العلم يف حاضري املسجد احلرام

كحول من دون املواقيت إىل مكة وهو قول قال أبو بكر اختلف الناس يف ذلك على أربعة أوجه فقال عطاء وم
أصحابنا إال أن أصحابنا يقولون أهل املواقيت مبنزلة دوهنا وقال ابن عباس وجماهد هم أهل احلرم وقال احلسن 

وطاوس ونافع وعبدالرمحن األعرج هم أهل مكة وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي هم من كان أهله دون 
واقيت وما كان وراء فعليهم املتعة قال أبو بكر ملا كان أهل املواقيت فمن دوهنا إىل مكة ليلتني وهو حينئذ أقرب امل

هلم أن يدخلوها بغري إحرام وجب أن يكونوا مبنزلة أهل مكة أال ترى أن من خرج من مكة فما مل جياوز امليقات فله 
رفهم يف مكة فوجب أن يكونوا مبنزلة الرجوع ودخوهلا بغري إحرام وكان تصرفهم يف امليقات فما دونه مبنزلة تص

  أهل مكة يف حكم املتعة ويدل على أن احلرم وما قرب منه أهل من حاضري املسجد احلرام قوله تعاىل 

إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام وليس أهل مكة منهم ألهنم كانوا قد أسلموا حني فتحت فإمنا نزلت اآلية بعد 
نو مدجل وبنو الدئل وكانت منازهلم خارج مكة يف احلرم وما قرب منه فإن قيل كيف الفتح يف حجة أيب بكر وهم ب

يكون أهل ذي احلليفة من حاضري املسجد احلرام وبينهم وبينها مسرية عشر ليال قيل له أهنم وإن مل يكونوا من 
مىت أرادوا اإلحرام حاضري املسجد احلرام فهم يف حكمهم يف باب جواز دخوهلم مكة بغري إحرام ويف باب أهنم 

أحرموا من منازهلم كما أن أهل مكة إذا أرادوا اإلحرام أحرموا من منازهلم فيدل ذلك على أن املعىن حاضروا 
   -املسجد احلرام ومن يف حكمهم وقال اهللا عز و جل يف شأن البدن مث حملها إىل البيت العتيق وقال ص 

  البيت ما قرب من مكة وإن مىن منحر وفجاج مكة منحر فكان مراد اهللا بذكر

كان خارجا منها وقال تعاىل واملسجد احلرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد وهي مكة وما قرب منها 
فهاتان املتعتان قد بينا حكمهما ومها القران والتمتع وأما املتعة الثالثة فإهنا على قول عبداهللا بن الزبري وعروة بن 

حلاج املفرد مبرض أو أمر حيبسه فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع حبجة إىل العام املقبل وحيج فهذا الزبري أن حيصر ا
املتمتع بالعمرة إىل احلج فكان من مذهبه أن احملصر ال حيل ولكنه يبقى على إحرامه حىت يذبح عنه اهلدي يوم النحر 

ة وهذا خالف قول اهللا تعاىل وأمتوا احلج يوم حيلق ويبقى على إحرامه حىت يقدم مكة فيتحلل من حجة بعمل عمر
والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي مث قال وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله ومل يفرق بني احلج 



والعمرة فيما أباح من اإلحالل باحللق وال خالف أن هذا احللق لإلحالل من العمرة فكذلك احلج والنيب صلى اهللا 
وأصحابه حني أحصروا باحلديبية حلق هو وحل وأمرهم باإلحالل ومع ذلك فإن عمل العمرة الذي  -م عليه وسل

يلزم بالفوات ليس بعمرة وإمنا هو عمل عمرة مفعول بإحرام احلج واهللا سبحانه إمنا قال فمن متتع بالعمرة إىل احلج 
إىل احلج فما استيسر من اهلدي وهو إمنا أوجب  وليس الذي يفوته احلج باملعتمر وأيضا فإنه قال فمن متتع بالعمرة

عليه اهلدي ليصل به إىل احللق يوم النحر سواء حج بعد ذلك أو مل حيج أال ترى أنه لو مل حيج إال بعد عشر سنني 
لكان اهلدي قائما فدل ذلك على أن املتمتع املذكور يف اآلية ليس هو ما ذهب إليه ابن الزبري ألن ما يف اآلية من 

  ك إمنا يتعلق اهلدي فيه بفعل العمرة واحلج والدم الذي يلزمه ذل

باإلحصار غري متعلق بوجود احلج بعد العمرة وهذه املتعة هي اإلحالل إىل النساء إال على الوجه الذي ذكرناه من 
ر وما نعلم اجلمع بني العمرة واحلج يف أشهر احلج وأما املتعة الرابعة فهي فسح احلاج إذا طاف له قبل يوم النح

أحدا من الصحابة قال بذلك غري ابن عباس فإنه حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن 
اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج قال أخربين عطاء عن ابن عباس قال ال يطوف 

قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد قال قلت من أين كان يأخذ بالبيت أحد إال أحل قال قلت إمنا هذا بعد املعروف 
   -هذا فقال من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يف حجة الوداع أمرهم أن حيلوا ومن قول اهللا مث

حملها إىل البيت العتيق قال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال مسعت أبا حسان األعرج يقول قال 
عباس ما هذه الفتيا اليت قد شعبت الناس يعين فرقت بينهم يف الفتيا أنه من طاف فقد حل فقال سنة رجل البن 
   -نبيكم ص 

  وإن رغمتم قال أبو بكر وقد وردت آثار متواترة يف أمر النيب ص

 وقال إين سقت اهلدي وال أحل -أصحابه يف حجة الوداع بفسخ احلج ومل يكن معه منهم هدي ومل حيل هو ص  -
إىل يوم النحر مث أمرهم فأحرموا باحلج يوم التروية حني أرادوا اخلروج إىل مىن وهي إحدى املتعتني اللتني قال عمر 

أنا أهنى عنهما وأضرب عليهما متعة احلج  -بن اخلطاب متعتان كانتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
صة هني عمر بن اخلطاب عن هذه املتعة قال فقلت يا أمري ومتعة النساء وقال طارق بن شهاب عن أيب موسى يف ق

املؤمنني ما هذا الذي أحدثت يف شأن النساء فقال أن نأخذ بكتاب اهللا فإن اهللا يقول وأمتوا احلج والعمرة هللا وأن 
   -نأخذ بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فإنه ص

سوخة بقوله وأمتوا احلج والعمرة هللا وهذا من قوله يدل على ما حل حىت حنر اهلدي فأخرب عمر أن هذه املتعة من -
أن ذلك كان خاصا ألولئك حدثنا جعفر بن  -جواز نسخ السنة بالقرآن وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم عن عبدالعزيز بن حممد ع



ربيعة بن أيب عبدالرمحن عن احلرث بن بالل بن احلرث عن أبيه بالل بن احلرث املزين قال قلت يا رسول اهللا فسخ 
احلج لنا أو ملن بعدنا قال ال بل لنا خاصة وقال أبو ذر مل يكن فسخ احلج بعمرة إال ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

   -بة إنكار فسخ احلج بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وروي عن علي وعثمان ومجاعة من الصحا -عليه وسلم 

  ويف قول عمر متعتان كانتا على عهد

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وعلم الصحابة هبا ما يوجب أن يكونوا قد علموا من نسخها مثل علمه لوال ذلك

ري ثبوت النسخ وقد روي عن جابر وعلم الصحابة من غ -ما أقروه على النهي عن سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من طرق صحيحة أن سراقة بن مالك قال يا رسول اهللا أعمرتنا هذه لعامنا أم لألبد فقال هي ألبد األبد دخلت 

العمرة يف احلج إىل يوم القيامة فأخرب يف هذا احلديث أن العمرة اليت فسخوا هبا احلج كانت خاصة يف تلك احلال 
قوله دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة فإنه مما حدثنا به جعفر بن حممد الواسطي قال وأن مثلها ال يكون وأما 

حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حيىي بن سعيد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 
إىل يوم القيامة يفسر تفسريين أحدمها قال أبو عبيد وقوله دخلت العمرة يف احلج  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أن يكون دخول العمرة يف احلج هو الفسخ بعينه وذلك أنه يهل الرجل باحلج مث حيل منه بعمرة إذا طاف بالبيت 
واآلخر أن يكون دخول العمرة يف احلج هو املتعة نفسه وذلك أن يفرد الرجل العمرة يف أشهر احلج مث حيل منها 

بكر وكال الوجهني ملبس غري الئق باللفظ والذي يقتضيه ظاهره أن احلج نائب عن العمرة  حبج من عامه قال أبو
والعمرة داخلة فيه فمن فعل احلج فقد كفاه عن العمرة كما تقول الواحد داخل يف العشرة يعين أن العشرة مغنية 

أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم عنه وموفية عليه فال حيتاج إىل استنئاف حكمه وال ذكره وقد قيل يف أمر النيب 
   -باإلحالل معىن آخر وهو ما رواه عمر بن ذر عن جماهد يف قصة أحالل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وقال يف آخره قلت جملاهد أكانوا فرضوا احلج وأمرهم أن يهلوا أو ينتظرون

يؤمرون به وكذلك قال كل واحد من  وانتظروا ما -ما يؤمرون به وقال أهلوا بإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -علي وأيب موسى أهللت بإهالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وكذلك كان إحرام النيب ص

بديا ويدل عليه قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة فكأنه خرج ينتظر ما  -
اين آت من ريب يف هذا الوادي املبارك وهو وادي العقيق فقال صل يف يؤمر به وبه أمر أصحابه ويدل عليه قوله أت

   -هذا الوادي املبارك وقل حجة يف عمرة فهذا يدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خرج ينتظر ما يؤمر به فلما بلغ الوادي أمر حبجة يف عمرة مث أهل أصحاب



أحرم بذلك فجاز هلم مثله فلما أحرم  -صلى اهللا عليه وسلم  باحلج وظنوا أن النيب -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
منهم من أحرم باحلج مل يكن إحرامه صحيحا وكان موقوفا كما كان إحرام علي وأيب موسى موقوفا ونزل الوحي 

  وأمروا باملتعة بأن يطوفوا بالبيت وحيلوا ويعملوا عمل 

ه ألنه جيعله عمرة إن شاء وإن مل تكن تسميتهم احلج تسمية العمرة وحيرموا باحلج كما يؤمر من حيرم بشيء ال يسمي
فكان وجه اخلصوص ألولئك الصحابة أهنم  -صحيحة إذ كانوا مأمورين بإنتظار أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 -ص  أحرموا باحلج ومل يصح تعيينهم له فكانوا مبنزلة من أحرم بشيء ال ينويه بعينه إذ كانوا مأمورين بانتظار أمره
وغريهم من سائر الناس من أحرم بشيء بعينه لزمه حكمه وليس له صرفه إىل غريه وقد أنكر قوم أن يكون النيب 

أمر بفسخ احلج على حال واحتجوا مبا روى زيد بن هارون قال حدثنا حممد بن عمر عن  -صلى اهللا عليه وسلم 
أنواعا فمنا من أهل  -هللا صلى اهللا عليه وسلم حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب أن عائشة قالت خرجنا مع رسول ا

حبج مفردا ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج وعمرة فمن أهل باحلج مفردا مل حيل مما أحرم عليه حىت يقضي 
مناسك احلج ومن أهل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة وحل من حرمه حىت يستقبل حجا وحدثنا 

طي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثين أبو عبيد قال حدثين عبدالرمحن بن مهدي جعفر بن حممد الواس
   -عن مالك بن أنس عن أيب األسود عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فمنا من أهل باحلج ومنا من أهل باحلج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة قالت

باحلج فأما من أهل بالعمرة فطاف بالبيت وسعى وحل وأما من أهل باحلج  - صلى اهللا عليه وسلم وأهل رسول اهللا
أو باحلج والعمرة فلم حيل إىل يوم النحر وقال حدثنا أبو عبيد قال حدثين عبدالرمحن عن مالك عن أيب األسود عن 

وقد روي عن عائشة خالف ذلك  -ه وسلم سليمان بن يسار مثل ذلك إال أنه مل يذكر إهالل النيب صلى اهللا علي
حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن حيىي بن سعيد أن 

خلمس بقني من  -عمرة بنت عبدالرمحن أخربته أهنا مسعت عائشة تقول خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من مل يكن معه هدي  - نرى إال احلج فلما قربنا أو دنونا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذي القعدة وحنن ال

أن جيعلها عمرة قالت فأحل الناس كلهم إال من كان معه هدي قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن صاحل عن 
ل ذلك وزاد فيه قال حيىي مث -الليث عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فذكرت ذلك للقاسم بن حممد فقال جاءتك باحلديث على وجهه وهذا هو الصحيح ملا ورد فيه من اآلثار املتواترة 
   -يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أصحابه بفسخ احلج وقول عمر حبضرة الصحابة متعتان كانتا على عهد رسول اهللا

  ليهما أنا أهنى عنهما وأضرب ع -ص 

متعة النساء ومتعة احلج وهو يعين هذه املتعة فلم يظهر من أحد منهم إنكاره وال اخلالف عليه ولو تعارضت أخبار 
   -عائشة لكان سبيلها أن تسقط كأنه مل يرو عنها شيء وتبقى األخبار األخر يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  بقوله وأمتواأصحابه بفسخ احلج من غري معارض ويكون منسوخا 

احلج والعمرة هللا على ما روي عن عمر رضي اهللا عنه وقوله فما استيسر من اهلدي قال أبو بكر اهلدي املذكور ههنا 
مثل اهلدي املذكور لإلحصار وقد بينا أن أدناه شاة وأن من شاء جعله بقرة أو بعريا فيكون أفضل وهذا اهلدي ال 

وجبت جنوهبا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري مث ليقضوا تفثهم وليوفوا  جيزي إال يوم النحر لقوله تعاىل فإذا
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقضاء التفث وطواف الزيارة ال يكون قبل يوم النحر وملا رتب هذه األفعال على 

ترتب عليها هذه األفعال ذبح هذه البدن دل على أهنا بدن القران والتمتع التفاق اجلميع على أن سائر اهلدايا ال ت
لو  -وأن له أن ينحرها مىت شاء فثبت بذلك أن هدي املتعة غري جمزي قبل يوم النحر ويدل عليه أيضا قوله ص 

استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة وقد كان عليه السالم قارنا وقد ساق اهلدي وأخرب 
ساق اهلدي ولو جاز ذبح هدي املتعة قبل يوم النحر لذحبه وحل كما أمر  أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما

أصحابه وكان ال يكون مستدركا يف املستدبر شيئا قد فاته وقال لعلي حني قال أهللت بإهالل كإهالل النيب صلى 
   -أين سقت اهلدي وإين ال أحل إىل يوم النحر ويدل عليه قوله ص  -اهللا عليه وسلم 

  سككم وهو صخذوا عين منا

  حنر بدنه يوم النحر فلزم اتباعه ومل جيز تقدميه على وقته واهللا سبحانه واهللا أعلم  -
  باب 

  صوم التمتع

قال اهللا تعاىل فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم قال أبو بكر قد اختلف يف معىن قوله فصيام 
وم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وقالت عائشة وابن عمر من ثالثة أيام يف احلج فروي عن علي أنه قبل ي

حني أهل احلج إىل يوم عرفة قال ابن عمر وال يصومهن حىت حيرم قال عطاء يصومهن يف العشر حالال إن شاء وهو 
له اهلدي قول طاوس وقاال ال يصومهن قبل أن يعتمر قال عطاء وإمنا يؤخرهن إىل العشر ألنه ال يدري عسى يتيسر 

قال أبو بكر هذا يدل على أن ذلك عندمها على جهة االستحباب ال على جهة اإلجياب فيكون مبنزلة استحبابنا ملن 
  ال جيد املاء تأخري التيمم 

إىل آخر الوقت إذا رجا وجود املاء وقول علي وعطاء وطاوس يدل على جواز صومهن يف العشر حالال أو حراما 
ك وأصحابنا جييزون صومهن بعد إحرامه بالعمرة وال جييزونه قبل ذلك وذلك ألن اإلحرام ألمن مل يفرقوا بني ذل

بالعمرة هو سبب التمتع قال اهللا فمن متتع بالعمرة إىل احلج فمىت وجد السبب جاز تقدميه على وقت الوجوب 
ه قبل وقت وجوبه كتعجيل الزكاة لوجود النصاب وتعجيل كفارة القتل لوجود اجلراحة ويدل على جواز تقدمي

لوجود سببه إنا قد علمنا أن وجوب اهلدي متعلق بوجوب متام احلج وذلك إمنا يكون بالوقوف بعرفة ألن قبل ذلك 
جيوز ورود الفساد عليه فال يكون اهلدي واجبا عليه وإذا كان كذلك وقد جاز عند اجلميع صوم ثالثة أيام بعد 

جبا له إذ كان وجوبه متعلقا بتمام احلج والعمرة مجيعا ثبت جوازه بعد اإلحرام باحلج وإن مل يكن اإلحرام به مو
وجود سببه وهو العمرة وال فرق بني إحرام احلج وإحرام العمرة إذا فعله بعد إحرام احلج إمنا هو ألجل وجود 



ضا لوجود سببه وذلك موجود بعد إحرام العمرة فإن قيل لو كان ما ذكرت سببا للجواز لوجب أن جيوز السبعة أي
السبب قيل له لو لزمنا ذلك على قولنا يف جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثله يف إجازتك له بعد إحرام احلج 

ألنك جتيز صوم الثالثة األيام بعد إحرام احلج وال جتيز السبعة فإن قيل فإذا كان الصيام بدال من اهلدي واهلدي ال 
قيل له ال خالف يف جواز الصوم قبل يوم النحر وقد ثبت بالسنة  جيوز ذحبه قبل يوم النحر فكيف جاز الصوم

امتناع جواز ذبح اهلدي قبل يوم النحر وأحدمها ثابت باالتفاق وبدليل قوله فصيام ثالثة أيام يف احلج واآلخر ثابت 
العمرة واحلج يف بالسنة فاإلعتراض عليهما بالنظر ساقط وأيضا فإن الصوم يقع مراعى منتظر به شيئان أحدمها إمتام 

أشهر احلج والثاين أن ال جيد اهلدي حىت حيل فإذا وجد املعنيان صح الصوم عن املتعة وإذا عدم أحدمها بطل أن 
يكون صوم املتعة وصار تطوعا وأما اهلدي فقد رتب عليه أفعال أخر من حلق وقضاء التفث وطواف الزيارة فلذلك 

 جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج فال جيوز تقدميه على احلج قيل له ال خيلو اختص بيوم النحر فإن قيل قال اهللا فمن مل
قوله فصيام ثالثة أيام يف احلج من أحد معان إما أن يريد به يف األفعال اليت هي عمدة للحج وما مساه النيب صلى اهللا 

   -عليه وسلم 

  ج أو يفحجا وهو الوقوف بعرفة ألنه قال احلج عرفة أو أن يريد يف إحرام احل

  أشهر احلج ألن اهللا تعاىل قال احلج أشهر 

معلومات وغري جائز أن يكون املراد فعل احلج الذي ال يصح إال به ألن ذلك إمنا هو يوم عرفة بعد الزوال 
ويستحيل صوم الثالثة األيام فيه ومع ذلك فال خالف يف جوازه قبل يوم عرفة فبطل هذا الوجه وبقي من وجوه 

إحرام احلج أو يف أشهر احلج وظاهره يقتضي جواز فعله بوجود أيهما كان ملطابقته اللفظ يف اآلية االحتمال يف 
وأيضا قوله فصيام ثالثة أيام يف احلج معلوم أن جوازه معلق بوجود سببه ال بوجوبه فإذا ان هذا املعىن موجودا عند 

وله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إحرامه بالعمرة وجب أن جيزي وال يكون ذلك خالف اآلية كما أن ق
ال مينع جواز تقدميها على القتل لوجود اجلراحة وكذلك قوله ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول مل مينع جواز 

تعجيلها لوجود سببها وهو النصاب فكذلك قوله فصيام ثالثة أيام يف احلج غري مانع جواز تعجيله ألجل وجود سببه 
از فعله يف احلج فإن قيل مل جند بدال جيوز تقدميه على وقت املبدل عنه وملا كان الصوم بدال من اهلدي مل الذي به ج

جيز تقدميكه عليه قيل له هذا اعتراض على اآلية ألن نص التنزيل قد أجاز ذلك يف احلج قبل يوم النحر وأيضا فإنا مل 
اهنا إمنا جاز تقدمي بعض الصيام على وقت اهلدي وهو صوم جند ذلك فيما تقدم البدل كله على وقت املبدل عنه وه

الثالثة األيام والسبعة اليت معها غري جائز تقدميها عليه ألنه تعاىل قال وسبعة إذا رجعتم فإمنا أجيز له من ذلك مقدار 
إجيابه بعد إحرام  ما حيل به يوم النحر إذا مل جيد اهلدي وأيضا فإن الصوم ملا كان بدال من اهلدي وهدي العمرة يصح

العمرة ويتعلق به حكم التمتع يف باب املنع من اإلحالل إىل أن يذحبه فكذلك جيوز الصيام بدال منه من حيث صح 
هديا للمتعة ويدل أيضا على صحة كونه عن املتعة أنه مىت بعث هبدي املتعة مث خرج يريد اإلحرام أنه يصري حمرما 

املتعة بالسوق فكذلك يصح الصوم بدال منه إذا مل جيد فإن قيل فقد يصح  قبل أن يلحقه فدل ذلك على صحة هدي
هديا قبل أن حيرم بالعمرة وال جيوز الصوم يف تلك احلال قيل له قبل إحرام املتعة مل يتعلق به حكم املتعة والدليل 

وم معه قبل إحرام على ذلك أنه ال تأثري له يف هذه احلال يف حكم اإلحرام ووجوده وعدمه سواء فلم يصح الص
العمرة فإذا أحرم بعمرة ثبت هلا حكم اهلدي يف منعه اإلحالل فلذلك جاز الصوم يف تلك احلال كما صح هديا 



للمتعة ويدل على جواز تقدمي الصوم على إحرام احلج أن سنة املتمتع أن حيرم باحلج يوم التروية وبذلك أمر النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أصحابه

  وا من إحرامهم بعمرة وال يكون إال وقد تقدم الصوم قبل ذلك حني أحل
  باب 

  املتمتع إذ مل يصم قبل يوم النحر

قال اهللا تعاىل فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج واختلف السلف فيمن مل جيد اهلدي ومل يصم األيام الثالثة قبل يوم 
وإبراهيم وطاوس ال جيزيه إال اهلدي وهو قول أيب حنيفة النحر فقال عمر بن اخلطاب وابن عباس وسعيد بن جبري 

وأيب يوسف وحممد وقال ابن عمر وعائشة يصوم أيام مىن وهو قول مالك وقال علي بن أيب طالب يصوم بعد أيام 
النهي عن صوم يوم الفطر ويوم  -التشريق وهو قول الشافعي قال أبو بكر قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأيام التشريق يف أخبار متواترة مستفيضة واتفق الفقهاء على استعماهلما وأنه غري جائز ألحد أن يصوم هذه  النحر
األيام عن غري صوم املتعة ال من فرض وال من نفل فلم جيز صومها عن املتعة لعموم النهي عن اجلميع وملا اتفقوا 

لنهي الوارد فيه كذلك ال جيوز الصوم أيام مىن وملا مل جيز على أنه ال جيوز أن يصوم يوم النحر وهو من أيام احلج ل
أن يصومهن عن قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر وكان احلظر املذكور يف هذه األخبار قاضيا على إطالق 

اآلية موجبا لتخصيص القضاء يف غريها وجب أن يكون ذلك حكم صوم التمتع وأن يكون قوله تعاىل فصيام ثالثة 
يف احلج يف غري هذه األيام قال أبو بكر وأيضا ملا قال فصيام ثالثة أيام يف احلج ومل يكن صوم هذه األيام يف أيام 

احلج ألن احلج فائت يف هذا الوقت مل جيز أن يصومها فإن قيل ملا قال فصيام ثالثة أيام يف احلج وهذه من أيام احلج 
   -جوه أحدها أن هني النيب صلى اهللا عليه وسلم وجب أن جيوز صومهن فيها قيل له ال جيب ذلك من و

  عن صوم هذه األيام قاض عليه وخمصص له كما خص قوله تعاىل فعدة

من أيام أخر هنيه عن صيام هذه األيام والثاين أنه لو كان جائز إال أنه من أيام احلاج لوجب أن يكون صوم يوم 
   -ثالث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم النحر أجوز ألنه أخص بأفعال احلج من هذه األيام وال

  خص يوم عرفة باحلج بقوله احلج عرفة فقوله فصيام

ثالثة أيام يف احلج يقتضي أن يكون آخرها يوم عرفة والرابع أنه روي أن يوم احلج األكرب يوم عرفة وروي أنه يوم 
احلج من األيام املنهي عن صومها أحرى  النحر وقد اتفقوا أنه ال يصوم يوم النحر مع أنه يوم احلج فما مل يسم يوم

  أن ال يصوم فيها وأيضا فإن الذي يبقى بعد يوم النحر إمنا هو من توابع احلج 

وهو رمي اجلمار فال اعتبار به يف ذلك فليس هو إذا من أيام احلج فال يكون صومها صوما يف احلج وأما القول يف 
وله تعاىل فما استيسر من اهلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج صومها بعد أيام مىن فإن أصحابنا مل جييزوه لق



فجعل أصل الفرض هو اهلدي ونقله إىل صوم مقيد بصفة وقد فات فوجب أن يكون الواجب هو اهلدي كقوله 
قيل  فصيام شهرين متتابعني وقوله فتحرير رقبة مؤمنة فغري جائز وقوعها عن الكفارة إال على الصفة املشروطة فإن

أكثر ما فيه إجياب فعله يف وقت فال يسقطه فواته كقوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس و حافظوا على الصلوات 
والصالة الوسطى وقوله وقرآن الفجر وما جرى جمرى ذلك من الفروض املخصوصة بأوقاهتا مث مل يكن فواهتا 

وص بوقت فإن فوات الوقت يسقطه وإمنا حيتاج مسقطا هلا فاجلواب عن هذا من وجهني أحدمها أن كل فرض خمص
إىل داللة أخرى يف إجياب فرض آخر ألن املفروض يف هذا الوقت الثاين هو غري املفروض يف الوقت األول ولوال 

   -قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من نام عن الصالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ملا وجب قضاء الصالة إذا

وكذلك لوال قوله فعدة من أيام أخر ملا وجب قضاء صوم رمضان بعد فواته عن وقته وملا كان  فاتت عن أوقاهتا
صوم الثالثة األيام خمصوصا بوقت ومعقودا بصفة وهو فعله يف احلج مث مل يفعله على الصفة املشروطة ويف الوقت 

صوم الثالثة األيام جعل بدال من اهلدي املخصوص به مل جيز إجياب قضائه وإقامة غريه مقامه إال بتوقيف والثاين أن 
عند عدمه هبذه الشريطة فغري جائز إثباته بدال إال على هذا الوصف أال ترى أن التيمم ملا كان بدال عن املاء مل جيز 

لنا أن نقيم غري التراب مقام التراب عند عدمه مثل الدقيق واألشنان وحنومها كذلك ملا جعل الصوم بدال عن اهلدي 
ن يفعله على صفة ال جيوز أن نقيم مقامه صوما غريه على غري تلك الصفة وليس كذلك حكم الصلوات على أ

الفوائت ألنا مل نقم القضاء بدال منها عند عدمها وإمنا هي فروض ألزمها عند الفوات فإن قيل شرط اهللا تعاىل صوم 
يام وإن كان مشروطا يف احلج فإن فواته فيه ال الظهار قبل املسيس فإن مسها مل ينتقل إىل العتق كذلك صوم هذه األ

يسقط وال يوجب الرجوع إىل اهلدي قيل له من قبل أن صوم الظهار مشروط قبل املسيس والنهي عن املسيس قائم 
قبله وبعده فالصفة اليت علق هبا فعل البدل موجودة فلذلك جاز واحلج الذي علق به جواز البدل الذي هو الصوم 

  غري موجود 

ن احلج قد فات ففات فعل الصوم بفواته وأيضا فإن ظاهره يقتضي سقوطه بوجوده قبل املسيس ولوال قيام أل
الداللة من غري اآلية على جوازه ملا أجزناه ومن الناس من ال يوجب كفارة الظهار بعد املسيس وأظنه مذهب طاوس 

  ماع بعد املسيس حىت يكفر واهللا أعلم هني املظاهر عن اجل -ولكنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  باب ذكر اختالف الفقهاء فيمن دخل يف صوم املتعة مث وجد اهلدي 

  قال

أصحابنا إذا وجد اهلدي بعد دخوله يف الصوم أو بعد ما صام قبل أن حيل فعليه اهلدي وال جيزيه غريه وهو قول 
وجد اهلدي أجزأه الصوم وليس عليه هدي وروي مثله إبراهيم النخعي وقال مالك والشافعي إذا دخل يف الصوم مث 

عن احلسن والشعيب وقال عطاء إذا صام يوما مث أيسر فعليه اهلدي وإن صام ثالثة أيام مث أيسر فليس عليه هدي 
وليصم السبعة والدليل على صحة القول األول قوله تعاىل فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي فمن مل 

فصيام ثالثة أيام يف احلج ففرض اهلدي قائم عليه ما مل حيل أو ميضي أيام النحر اليت هي مسنونة للحلق فمىت جيد 
وجده فعليه أن يهدي وبطل صومه ومعلوم أن اهلدي مشروط لإلحالل ألنه ال جيوز أن حيل قبل ذبح اهلدي لقوله 



حىت وجد اهلدي فعليه اهلدي ألن اهللا تعاىل مل يفرق يف تعاىل وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فمىت مل حيل 
إجيابه اهلدي بني حاله قبل دخوله يف الصوم وبعده ويدل على أن اهلدي مشروط لإلحالل قوله تعاىل فإذا وجبت 
جنوهبا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فأمرهم بقضاء التفث بعد ذبح اهلدي 
فإذا كان كذلك وجب أن يراعى وقوع اإلحالل فإن صام رجل مث وجد اهلدي مل ينتقض صومه ومل يلزمه اهلدي 

لوجود املعىن الذي من أجله شرط اهلدي مث نقل عند عدمه إىل البدل وهو مبنزلة املتيمم إذا وجد املاء بعد فراغه من 
مث وجد الرقبة ألن الفرض قد سقط عنه فال ينتقض  الصالة والعاري إذا وجد ثوبا واملظاهر إذا فرغ من الصوم

حكم املفعول منه وأما قبل الفراغ من هذه األشياء اليت ذكرنا فإن حكم البدل مراعى فإن مت وفرغ منه فقد وقع 
موقع البدل وأجزى عن أصل الفرض وإن وجد األصل قبل الفراغ مما شرط له انتقض حكمه وعاد إىل أصل فرضه 

وله يف الصالة مراعى ومنتظر هبا آخرها ألن ما يفسد آخرها يفسد أوهلا فوجب أن يكون حكم أال ترى أن دخ
  التيمم بعد دخوله يف الصالة 

منتظرا مراعى وكذلك صوم الظهار إذا دخل فيه فهو مراعى منتظر أال ترى أنه لو أفطر فيه يوما انتقض كله وعاد 
وم وجب أن ينتقض صومه عن الظهار ويعود إىل أصل فرضه إىل أصل فرضه كذلك إذا وجد الرقبة وهو يف الص

كما لو تيمم ومل يدخل يف الصالة حىت وجد املاء انتقض تيممه ألنه وقع مراعى على شريطة أن ال جيد املاء حىت 
يقضي به الفرض وزعم بعض املخالفني أنه إذا ابتدأ بصوم الظهار فقد سقط عنه فرض الرقبة لصحة اجلزء املفعول 

لك الداخل يف الصالة بالتيمم فقد سقط عنه فرض الطهارة باملاء هلذه الصالة وكذلك إذا دخل يف صوم التمتع وكذ
فقد سقط عنه فرض اهلدي ألن اجلزء املفعول منه قد صح ويف احلكم بصحة ذلك إسقاط فرض األصل قال وليس 

فروض يف نفسه وإمنا هو مفروض ألجل الصالة كذلك املتيمم إذا وجد املاء قبل دخوله يف الصالة ألن التيمم غري م
وهو مراعى فمىت وجد املاء قبل دخوله يف الصالة بطل تيممه والذي يف عروض التيمم بعد الدخول دخوله يف 
الصوم وهذا الذي قاله شديد اإلختالف ظاهر الفساد ألن الفرض مل يسقط بدخوله يف صوم املتعة وال يف صوم 

دخوله مراعى موقوف احلكم على آخره والدليل عليه أنه مىت أفسد باقي الصالة فسد ما  الظهار وال يف الصالة بل
قبله وكذلك إذا فسد باقي صوم الظهار فسد ما تقدم منه وكذلك لو دخل يف صوم املتعة مث أفسده يف أول يوم منه 

ملفعول من البدل سقط عنه فسد فإن كان واجدا للهدي مل جيزه الصوم باإلتفاق فقوله ملا حكمنا بصحة اجلزء ا
فرض األصل خطأ ألن احلكم مل يقع بصحته وإمنا حكمه أن يكون منتظرا به آخره فإن مت مع عدل فرض األصل 

ثبت حكمه وإن وجد األصل قبل متامه بطل حكمه وعاد إىل أصل فرضه ومن حيث حكم للمتيمم حبكم االنتظار 
الدخول يف الصالة ألن الصالة املفعولة به منتظر هبا الفراغ منها إىل أن يدخل يف الصالة وجب أن يكون حكمه بعد 

فوجب أن ال خيتلف حكمه يف وجود املاء قبل دخوله يف الصالة وبعده وكذلك سائر ما ذكرنا من صوم التمتع 
لف حكمها وصوم الظهار وحنوه وقالوا مجيعا يف الصغرية املدخول هبا إذا فارقها زوجها أن عدهتا الشهور وأنه ال خيت

عند عدم احليض يف وجوده قبل الطالق أو بعده بعد وجوب الشهور يف انتقاهلا إىل احليض وكذلك قالوا يف املاسح 
على اخلفني إذا خرج وقت مسحه وهو يف الصالة أو قبلها وتساوى حكم احلالني من اإلبتداء والبقاء يف منع 

  الصالة ولزوم غسل الرجلني 

ملستحاضة إذا زالت استحاضتها وهي يف الصالة أو قبل دخوهلا فيها يف استواء حكم وكذلك قال الشافعي يف ا
احلالني يف باب املنع منها إال بعد جتديد الطهارة هلا وذكر بعض أصحاب مالك أن املرأة إذا طلقها زوجها طالقا 



ال فلو أن رجال كانت حتته رجعيا مث مات عنها كانت عليها عدة الوفاة ألهنا كانت يف حكم الزوجات عند املوت ق
أمة وطلقها كانت عليها عدة األمة فإن عتقت وهي يف العدة مل تنتقل عدهتا إىل عدة احلرة وإن كان زوجها ميلك 

رجعتها قال ألنه مل حيدث هناك شيء جيب به عدة كما حدث املوت يف املسألة اليت قبلها وهو موجب للعدة ويلزمه 
غرية إذا حاضت ألنه مل حيدث ما يوجب العدة وهو وجود احليض كما ال جيب بالعتق على هذا أن ال تنتقل عدة الص

كما اقتضاه اعتالله قوله تعاىل وسبعة إذا رجعتم روي عن عطاء قال إن شاء صامهن مبكة وإن شاء إذا رجع إىل 
وسعيد بن جبري أهله وروى احلسن قال إن شاء صام يف الطريق وإن شاء إذا رجع إىل أهله وكذلك قال جماهد 

وقال ابن عمر والشعيب يصومهن إذا رجع إىل أهله وقوله تعاىل إذا رجعتم حمتمل للرجوع من مىن وللرجوع إىل 
أهله فهو على أول الرجوعني وهو الرجوع من مىن ويدل عليه أن اهللا حظر صيام أيام التشريق وأباح السبعة بعد 

باح فيه الصوم بعد حظره وهو انقضاء أيام التشريق قوله تعاىل تلك الرجوع فاألوىل أن يكون املراد الوقت الذي أ
عشرة كاملة قال أبو بكر قد قيل فيه وجوه منها أهنا كاملة يف قيامها مقام اهلدي فيما يستحق من الثواب وذلك 

أن يظن ظان أن ألن الثالثة قد قامت مقام اهلدي يف باب جواز اإلحالل هبا يوم النحر قبل صيام السبعة فكان جائزا 
الثالثة قد قامت مقام اهلدي يف باب استكمال الثواب فأعلمنا اهللا أن العشرة بكماهلا هي القائمة مقامه يف استحقاق 

ثوابه وأن احلكم قد تعلق بالثالثة يف جواز اإلحالل هبا ويف ذلك أعظم الفوائد يف احلث على فعل السبعة واألمر 
واب اهلدي وقيل فيه أنه أزال احتمال التخيري وأن تكون الواو فيه مبعىن أو إذ بتعجيلها بعد الرجوع الستكمال ث

كانت الواو قد تكون يف معىن أو يف بعض املواضع فأزال هذا االحتمال بقوله تلك عشرة كاملة وقيل املعىن تأكيده 
... ثنتني فهن مخس ثالث وا... يف نفس املخاطب والداللة على انقطاع التفصيل يف العدد كما قال الشاعر 

  وسادسة متيل إىل مشام 

وجعل الشافعي هذا أحد أقسام البيان وذكر أنه من البيان األول ومل جيعل أحد من أهل العلم ذلك من أقسام البيان 
ألن قوله ثالثة وسبعة غري مفتقر إىل البيان وال إشكال على أحد فيه فجاعله من أقسام البيان مغفل يف قوله قوله 

احلج أشهر معلومات قال أبو بكر قد اختلف السلف يف أشهر احلج ما هي فروي عن ابن عباس وابن عمر تعاىل 
واحلسن وعطاء وجماهد أهنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة وروي عن عبداهللا بن مسعود أهنا شوال وذو 

وي عن عطاء وجماهد وقال القعدة وذو احلجة وروي عن ابن عباس وابن عمر يف رواية أخرى مثله وكذلك ر
قائلون وجائز أن ال يكون ذلك اختالفا يف احلقيقة وأن يكون مراد من قال وذو احلجة أنه بعضه ألن احلج ال حمالة 

إمنا هو يف بعض األشهر ال يف مجيعها ألنه ال خالف أنه ليس يبقى بعد أيام مىن شيء من مناسك احلج وقالوا وحيتمل 
ي احلجة كله مراده أهنا ملا كانت هذه أشهر احلج كان اإلختيار عنده فعل العمرة يف أن يكون من تأوله على ذ

غريها كما روي عن عمر وغريه من الصحابة استحباهبم لفعل العمرة يف غري أشهر احلج على ما قدمنا وحكى 
درك الوقوف احلسن بن أيب مالك عن أيب يوسف قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي احلجة ألن من مل ي

ويز إرادة الشهرين وبعض الثالث بعرفة حىت طلع الفجر من يوم النحر فحجه فائت وال تنازع بني أهل اللغة يف جت
أيام مىن ثالثة وإمنا هي يومان وبعض الثالث ويقولون  -بقوله أشهر معلومات كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حججت عام كذا وإمنا احلج يف بعضه ولقيت فالنا سنة كذا وإمنا كان لقاؤه يف بعضها وكلمته يوم اجلمعة واملراد 
م اخلطاب إذا تعذر استغراق الفعل للوقت كان املعقول منه البعض قال أبو بكر ولقول من البعض وذلك من مفهو

قال أهنا شوال وذو العقدة وذو احلجة وجه آخر وهو شائع مستقيم وهو ينتظم القولني من املختلفني يف معىن 
ويستحلون احملرم على  األشهر املعلومات وهو أن أهل اجلاهلية قد كانوا ينسؤن الشهور فيجعلون صفر احملرم



حسب ما يتفق هلم من األمور اليت يريدون فيها القتال فأبطل اهللا تعاىل النسيء وأقر وقت احلج على ما كان ابتداؤه 
يوم حجة الوداع أال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات  -عليه يوم خلق السموات كما قال ص 

نها أربعة حرم شوال وذو القعدة وذو احلجة ورجب مضر الذي بني مجادى واألرض السنة إثنا عشر شهرا م
  وشعبان قال اهللا تعاىل احلج أشهر معلومات 

يعين هبا هذه األشهر اليت ثبت وقت احلج فيها دون ما كان أهل اجلاهلية عليه من تبديل الشهور وتأخري احلج 
ليت يأمنون فيها واردين وصادرين فذكر اهللا هذه األشهر وتقدميه وقد كان وقت احلج معلقا عندهم وهذه الثالثة ا

وأخربنا باستقرار أمر احلج وحظر بذلك تغيريها وتبديلها إىل غريها وفيه وجه آخر وهو أن اهللا ملا قدم ذكر التمتع 
بالعمرة إىل احلج ورخص فيه وأبطل به ما كانت العرب تعتقده من حظر العمرة يف األشهر قال احلج أشهر 

ومات فأفاد بذلك أن األشهر اليت يصح فيها التمتع بالعمرة إىل احلج وثبت حكمه فيها هذه األشهر وإن من معل
  اعتمر يف غريها مث حج مل يكن له حكم التمتع واهللا أعلم 

  باب 

  اإلحرام باحلج قبل أشهر احلج

ن عباس قال من سنة احلج أن قال أبو بكر قد اختلف السلف يف جواز اإلحرام قبل أشهر احلج فروى مقسم عن اب
ال حيرم باحلج قبل أشهر احلج وأبو الزبري عن جابر قال ال حيرم الرجل باحلج قبل أشهر احلج وروي مثله عن طاوس 

وعطاء وجماهد وعمرو بن ميمون وعكرمة وقال عطاء من أحرم باحلج قبل أشهر احلج فليجعلها عمرة وقال علي 
وا احلج والعمرة هللا أن إمتامهما أن حترم هبما من دويرة أهلك ومل يفرق بني من كان رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل وأمت

بني دويرة أهله وبني مكة مسافة بعيدة أو قريبة فدل ذلك على أنه كان من مذهبه جواز اإلحرام باحلج قبل أشهر 
ج يدل ظاهره على أنه مل يرد احلج وما رواه مقسم عن ابن عباس أن من سنة احلج أن ال حيرم باحلج قبل أشهر احل

بذلك حتما واجبا وروي عن إبراهيم النخعي وأيب نعيم جواز اإلحرام باحلج قبل أشهر احلج وهو قول أصحابنا 
مجيعا ومالك والثوري والليث بن سعد وقال احلسن بن صاحل بن حيي إذا أحرم باحلج قبل أشهر احلج جعله عمرة 

علها عمرة مضى يف احلج وأجزأه وقال األوزاعي جيعلها عمرة وقال الشافعي فإذا أدركته أشهر احلج قبل أن جي
يكون عمرة قال أبو بكر قد قدمنا فيما سلف ذكر وجه الداللة على جواز ذلك من قوله تعاىل يسألونك عن األهلة 

ليست ميقاتا  قل هي مواقيت للناس واحلج وأن ذلك عموم يف كون األهلة كلها وقتا للحج وملا كان معلوما أهنا
ألفعال احلج وجب أن يكون حكم اللفظ مستعمال يف إحرام احلج فاقتضى ذلك جوازه عند سائر األهلة وغري جائز 

  االقتصار على بعضها 

دون بعض التفاق اجلميع على أن إرادة اهللا تعاىل عموم مجيع األهلة فيما جعله مواقيت للناس وأنه مل يرد به بعض 
حيث انتظم فيما جعله مواقيت للناس مجيعا وجب أن يكون ذلك حكمها فيما جعله للحج األهلة دون بعض فمن 

منها إذ مها مجيعا قد انطويا حتت لفظ واحد فإن قيل ملا جعلها مواقيت للحج واحلج يف احلقيقة هو األفعال املوجبة 
هي مواقيت للحج شواال وذا  باإلحرام ومل يكن اإلحرام هو احلج وجب أن حيمل على حقيقته فتكون األهلة اليت

القعدة وذا احلجة ألن هذه األشهر هي اليت تصح فيها أفعال احلج ألنه لو طاف وسعى للحج قبل أشهر احلج مل 
يصح عند اجلميع فيكون لفظ احلج مستعمال على حقيقته قيل له هذا غلط ملا فيه من إسقاط حكم اللفظ رأسا 



هي مواقيت للناس واحلج يقتضي أن تكون األهلة نفسها ميقاتا للحج وذلك ألن قوله يسألونك عن األهلة قل 
وفروض احلج ثالثة اإلحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة ومعلوم أن األهلة ليست ميقاتا للوقوف وال لطواف 

محلناه على  الزيارة إذ مها غري مفعولني يف وقت اهلالل فلم تبق األهلة ميقاتا إال لإلحرام دون غريه من فروضه ولو
ما ذكرت مل يكن شيء من ذهنه الفروض متعلقا باألهلة وال كانت األهلة ميقاتا هلا فيؤدي ذلك إىل إسقاط ذكر 

األهلة وزوال فائدته فإن قيل إذا كانت معرفة وقت الوقوف متعلقة باهلالل جاز أن يقال أن اهلالل ميقات له قيل له 
لوم على ما قدمنا فيما سلف وال يسمى بعد مضي ذلك الوقت هالال ليس ذلك كما ظننت ألن اهلالل له وقت مع

أال ترى أنه ال يقال للقمر ليلة الوقوف هالال واهللا تعاىل إمنا جعل اهلالل نفسه ميقاتا للحج وأنت إمنا جتعل غري 
كان اهلالل  اهلالل ميقاتا ويف ذلك إسقاط حكم اللفظ وداللته أال ترى أنه إذا جعل حمل الدين هالال شهر كذا

نفسه وقتا لثبوت حق املطالبة ووجوب أدائه إليه ال ما بعده من األيام وكذلك اإلجارات إذا عقدت على األهلة 
فإمنا يعترب فيها وقت رؤية اهلالل ذلك مفهوم من اللفظ ال يشكل مثله على ذي فهم وأما قوله أن احلج هو اسم 

مى حجا فإن اإلحرام إذا كان سببا لتلك األفعال وال يصح حكمها إال لالفعال املوجبة باإلحرام وأن اإلحرام ال يس
به فجائز أن يسمى بامسه على ما بينا يف أول الكتاب من تسمية الشيء باسم غريه إذا كان سببا أو جماورا فسمى 

  قيت للناس اإلحرام حجا على هذا الوجه وأيضا فإنه إذا كان جائزا إضمار اإلحرام حىت يكون يف معىن قل هي موا

وإلحرام احلج على حنو قوله واسئل القرية ومعناه أهل القرية وقوله ولكن الرب من اتقى ومعناه ولكن الرب من اتقى 
وجب استعماله على هذا املعىن ليصح إثبات حكم اللفظ يف جعله األهلة مواقيت احلج وأيضا ملا كان احلج يف اللغة 

به أفعال أخر يصح إطالق االسم عليه مل ميتنع أن يسمى اإلحرام حجا ألن امسا للقصد وإن كان يف الشرع قد علق 
أول قصد يتعلق به حكم هو اإلحرام وقبل اإلحرام ال يتعلق بذلك القصد حكم فجائز من أجل ذلك أن يسمى 
ه من اإلحرام حجا إذ هو أوله فيكون قوله يسئلونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج منتظما لإلحرام وغري
أفعال احلج ومناسكه لو خلينا وظاهره فلما خصت األفعال بأوقات حمصورة خصصناها من اجلملة وبقي حكم 

  ... يف قعرها جلف ... حيج مأمومة ... اللفظ يف اإلحرام ويدل على أن احلج يف اللغة هو القصد قول الشاعر 
ل أخر ال يستحق القصد اسم احلج يف الشرع يعين يقصدها ليعرف مقدارها وليس جيب من حيث علق بالقصد أفعا

إال هبا إسقاط اعتبار القصد فيه أال ترى أن الصوم يف أصل اللغة اسم لإلمساك وهو يف الشرع اسم ملعان أخر معه 
ومل يسقط مع ذلك اعتبار اإلمساك يف صحته وكذلك اإلعتكاف اسم اللبث وهو يف الشرع اسم ملعان أخر مع 

سم املوضوع له معتربا وإن أحلقت به يف الشرع معان أخر ال يثبت حكم االسم يف الشرع إال اللبث فكان معىن اال
بوجودها وكذلك احلج ملا كان امسا يف اللغة للقصد مث كان حكم ذلك القصد متعلقا باإلحرام وما قبله ال حكم له 

فعال املناسك فوجب حبق العموم جاز أن يكون اإلحرام مسمى هبذا االسم كما مسي به الطواف والوقوف بعرفة وأ
كون األهلة كلها ميقاتا لإلحرام وقد اقتضى العموم ذلك لسائر أفعال احلج لوال قيام الداللة على ختصيصها 

بأوقات حمصورة دليل آخر وهو قوله احلج أشهر معلومات وقد قدمنا ذكر أقاويل السلف يف األشهر وأن منهم من 
ي احلجة وقال آخرون شوال وذو القعدة وذو احلجة فحصل من اتفاقهم أن قال شوال وذو القعدة وعشر من ذ

يوم النحر من أشهر احلج فوجب بعموم قوله أشهر معلومات جواز اإلحرام باحلج يوم النحر وإذا صح يوم النحر 
قال عشر من جاز يف سائر السنة ألن أحدا مل يفرق يف جوازه بني يوم النحر وبني سائر أيام السنة فإن قيل أن من 

  ذي احلجة إمنا أراد به عشر ليال ومل جيعل يوم النحر منها ألنه يكون احلج فائتا بطلوع 



الفجر من يوم النحر قيل له قول من قال عشرا إن كان مراده عشر ليال فإن ذكر الليايل يقتضي دخول ما بإزائها 
رى إىل قوله يف موضع آخر عند ذكر هذه القصة من األيام كقوله يف موضع ثالث ليال سويا وقد أراد األيام اال ت

بعينها ثالثة أيام إال رمزا وقال تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وقد روي عن علي بن أيب طالب وعبداهللا بن شداد وعبداهللا بن أيب أوىف يف آخرين أن 

األكرب هو يوم النحر ويستحيل أن يكون يوم النحر يوم احلج األكرب وال يكون من أشهر احلج ومع ذلك  يوم احلج
فإن قوله احلج أشهر معلومات يقتضي ظاهره استيعاب الشهور الثالثة وال ينقص شيء منه إال بداللة فثبت بذلك 

أشهر معلومات فوجب أن يصح ابتداء اإلحرام أن يوم النحر من أشهر احلج وقد أباح اهللا اإلحرام فيه بقوله احلج 
فيه وإذا صح فيه صح يف سائر أيام السنة باالتفاق ويف هذه اآلية داللة من وجه آخر على جواز اإلحرام قبل دخول 

أشهر احلج وهو قوله يف سياق اخلطاب فمن فرض فيهن احلج معىن فرض احلج فيهن إجيابه فيها ألن سائر األفعال 
يوقت للفرض وقتا وإمنا وقته للفعل ألن الفرض املذكور يف هذا املوضع هو ال حمالة غري احلج الذي  موجبة به ومل

علقه به وإذا كان كذلك كان الوقت وقتا ألفعال املناسك وألزمه إياها بفرض غري موقت وجب أن يصح فعل 
أن يبتدئ حجا بنذر قبل أشهر  إحرام احلج قبل أشهر احلج يوجب أفعال املناسك ويدلك على ما ذكرنا أنه يصح

احلج فيكون موجبا للحج يف وقته املشروط وإن كان إجيابه قبله ومن قال هللا علي أن أصوم غدا كان يف هذا الوقت 
موجبا لصوم غد قبل وجوده فكذلك جائز أن يقال ملن أحرم باحلج قبل أشهر احلج أنه موجب للحج يف أشهر احلج 

ه يف غريه فاقتضى ظاهر قوله تعاىل فمن فرض فيهن احلج إجياب فعل احلج بفرض وإن كان فرضه وابتداء إحرام
قبلهن أو فيهن إذ كان ظاهر اللفظ يتناول الفروض يف الوقتني ويدل عليه من جهة السنة حديث ابن عباس عن 

دليله مما ال جيوز قال من أراد احلج فليتعجل وذلك على اإلحرام وأفعاله إال ما قال  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تقدميه على وقته ويدل عليه أيضا قوله يف ذكر املواقيت هن ألهلهن وملن مر عليهم من غري أهلهن ممن أراد احلج 

  والعمرة وذلك عموم يف جواز اإلحرام باحلج يف أي وقت مر عليهن من السنة ويدل عليه من جهة 

طلوع الفجر يوم النحر قبل رمي اجلمار ولو كان اإلحرام  النظر اتفاق اجلميع على بقاء إحرام احلج بكماله بعد
باحلج ال جيوز قبل أشهر احلج لوجب أن ال يبقى بكماله يف الوقت الذي ال يصح فيه ابتداء اإلحرام ويف بقاء 
إحرامه يوم النحر قبل رمي اجلمار دليل على جواز ابتدائه وذلك ألن مناسك احلج حمصورة بأوقات غري جائز 

ا عليها فلو مل يكن يوم النحر وقتا لإلحرام ملا جاز بقاؤه فيه أال ترى أن اجلمعة ملا كانت حمصورة بوقت ال تقدميه
جيوز تقدميها عليه مل جيز أن تبقى اجلمعة بعد الدخول فيها يف وقت ال يصح ابتداؤها فيه حنو أن يدخل يف اجلمعة مث 

حكمها بعد خروج الوقت كما ال يصح ابتداؤها فيه فكذلك يدخل وقت العصر قبل الفراغ منها فتبطل وال يبقى 
إحرام احلج لو كان حمصورا بأشهر احلج ملا صح بقاؤه بكماله بعد انقضائه كما ال يصح عند خمالفينا ابتداؤه فلما 

صح بقاؤه يف يوم النحر صح ابتداؤه ويدل على ذلك اتفاق اجلميع على جواز اإلحرام باحلج يف وقت يتراخى عنه 
أفعاله وال يصح إيقاعها فيه ووجب أن جيوز تقدميه على أشهر احلج كما صح فعله فيها ألن موجبه من اإلفعال 

متراخ عنه وأيضا لو كان اإلحرام موقتا لوجب أن يتصل به موجب أفعاله كما أن إحرام الصالة ملا كان موقتا كان 
يضا باتفاق اجلميع على أن املتمتع هو اجلامع بني أفعال موجبه من فرضه متصال به ومل جيز تراخيه عنه وحيتج لذلك أ

العمرة واحلج يف سفر واحد ممن ليس من حاضري املسجد احلرام وال خيتلف حكم إحرام العمرة بأن يكون يف أشهر 
احلج أو قبله فيما يقتضيه حكم املتمتع كذلك جيب أن ال خيتلف حكم إحرام احلج يف كونه يف أشهر احلج أو قبله 

املعىن اجلامع بينهما أن حكم كل واحد من موجب اإلحرامني من األفعال متعلق بوقوعه يف أشهر احلج فوجب و



استواء حكم اإلحرامني يف الوجه الذي ذكرنا كما استوى حكم أفعاهلما يف صحة وقوعهما يف أشهر احلج واحتج 
أشهر معلومات وقد ذكرنا وجه الداللة منه على  من أىب جتويز اإلحرام باحلج قبل أشهر احلج بظاهر قوله تعاىل احلج

جوازه قبل أشهر احلج ومع ذلك فإن قوله احلج أشهر معلومات حكمه متعلق بضمري ال يستغين عنه الكالم وذلك 
أنه معلوم أن احلج ال يكون أشهرا ألن احلج هو فعل احلاج واألشهر هي فعل اهللا تعاىل وغري جائز أن يكون فعل اهللا 

العبد فثبت أن فيه ضمريا وحيتمل أن يكون الضمري فعل احلج يف أشهر معلومات وليس يف شيء منه نفي هو فعل 
  جلواز إحرامه قبل أشهر احلج وإمنا يفيد أن 

فعل احلج يف هذه األشهر وأن اإلحرام جائز فيها وليس يف جتويز اإلحرام فيها نفي جلوازه يف غريها فإن قيل قد 
م احلج أو أفعاله فيها فغري جائز فعلها يف غريها قيل له هذا غلط ألنه ليس يف اللفظ داللة تضمن ذلك األمر بإحرا

على األمر وإمنا فيه الداللة على جوازه فيها فأما اإلجياب فال داللة عليه من اللفظ وإذا كان كذلك فأكثر ما فيه 
ريها فإن قيل فإذا كان اإلحرام جائزا يف سائر جتويز إحرام احلج وأفعاله يف هذه األشهر وليس فيه نفي جلوازه يف غ

السنة فال معىن لتوقيت األشهر له وهذا املذهب يؤدي إىل إسقاط فائدة التوقيت قيل له ليس كذلك بل فيه عدة 
فوائد منها أنه أفاد أن أفعال احلج خمصوصة هبذه األشهر أال ترى أنا نقول أنه لو كان طاف وسعى قبل أشهر احلج 

عتد به ويعيده ومنها أن التمتع إمنا يتعلق حكمه بفعل العمرة مع احلج يف هذه األشهر حىت لو قدم طواف أنه ال ي
العمرة على أشهر احلج وحج من عامه مل يكن متمتعا ولذلك قال أصحابنا فيمن قرن ودخل مكة قبل أشهر احلج 

ران فأفادت اآلية أن هذه األشهر هي اليت وطاف للعمرة وسعى ومضى على قرانه أنه ليس مبتمتع وليس عليه دم الق
يتعلق به حكم التمتع إذا مجع بني العمرة واحلج فيها ومع ذلك فلو كان قوله تعاىل احلج أشهر معلومات يوجب 
االقتصار به عليها دون غريها من الشهور لوجب أن نصرفه إىل أفعال احلج دون إحرامه ليسلم لنا عموم قوله 

ل هي مواقيت للناس واحلج يف جواز اإلحرام يف سائر األهلة ولو محلناه على اإلحرام ألدى يسألونك عن األهلة ق
ذلك إىل إسقاط فائدة قوله قل هي مواقيت للناس واحلج واالقتصار به على معىن قوله احلج أشهر معلومات ومع 

رناه على أشهر احلج مل يتعلق ذلك فال نكون مستعملني له ألن اهللا قد أخرب أنه جعل األهلة وقتا للحج ومىت قص
حكمه باألهلة وكان متعلقا بأوقات أخر غريها مثل يوم عرفة للوقوف ويوم النحر للطواف والرمي وحنوه وأيضا 
فغري جائز أن يريد اإلحرام وأفعاله ومىت أراد األفعال انتفى اإلحرام المتناع إرادهتما بلفظ واحد ألن أحدمها هو 

ل املناسك واآلخر سبب له مسي بامسه على طريق اجملاز فغري جائز أن يرادا مجيعا بلفظ واحد املقصود بعينه وهو أفعا
أال ترى أن من حج ومل يقف فجائز أن يقال أنه مل حيج ومىت وقف أطلق عليه اسم احلاج وأيضا ملا قال تعاىل احلج 

   -أشهر معلومات وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ذلك تعريفا للحج املذكور يف قوله احلج احلج عرفة وجب أن يكون

  أشهر معلومات فتكون 

األلف والالم لتعريف املعهود فيصري حينئذ تقدير اآلية مع اخلرب احلج الذي هو الوقوف بعرفة يف أشهر معلومات 
ب ويكون فائدة ذكر األشهر ما قدمنا وأيضا لو صح إرادة الوقت لإلحرام وجب استعماله يف األشهر على الند

وقوله مواقيت للناس واحلج على اجلواز حىت يوىف كل واحد من اللفظني حظه من الفائدة وقسطه من احلكم فإن 
قيل إذا أراد به اإلحرام مل جيز تقدميه على وقته ويصري مبنزلة قوله أقم الصالة لدلوك الشمس وقوله وأقم الصالة 



دات قيل له قد بينا أن قوله احلج أشهر معلومات ال داللة فيه طريف النهار وحنو ذلك من اآلي اليت فيها توقيت العبا
على الوجوب ألنه ليس بأمر وفيه ضمري حيتاج يف إثباته إىل داللة من غريه الحتماله أن يكون املراد جواز احلج 

و فلذلك مل وحيتمل أن يريد به فضيلة احلج فليس يف ظاهر اللفظ دليل على أن املراد بالتوقيت املذكور فيه ملاذا ه
يصح االستدالل على توقيت اإلحرام باألشهر على جهة اإلجياب وأما الصالة فإن اهللا تعاىل نص فيها على األوقات 

املذكورة بلفظ يقتضي اإلجياب فيها من غري احتمال لغريها بقوله أقم الصالة لدلوك الشمس وما جرى جمراه من 
أن ذلك وقت اإلحرام مل تلزم الصالة عليه من قبل أن تقدمي إحرام  األوامر املوقتة ووجه آخر وهو أنا سلمنا هلم

الصالة على وقتها إمنا مل جيز من حيث اتصلت فروضها وأركاهنا باإلحرام وسائر فروضها غري جائزة متراخية عن 
ه سائر حترميتها فلذلك كان حكم حترميتها حكم سائر أفعاهلا وال خالف يف جواز إحرام احلج يف وقت يتراخى عن

أفعاله وغري جائز شيء من فروضه عقيب إحرامه فلذلك اختلفا ومن جهة أخرى وهو أن كونه منهيا عن فعل 
اإلحرام ال مينع صحة لزومه وكون الصالة منهيا عنها مينع صحة الدخول فيها والدليل على ذلك أن من حترم 

وبا مل يصح دخوله فيها ولو أحرم باحلج وهو خمالط بالصالة حمدثا أو غري مستقبل القبلة عامدا أو عاريا وهو جيد ث
المرأته أو البس ثيابا كان إحرامه واقعا ولزمه حكمه مع مقارنة ما يفسده فلم جيز اعتبار أحكام إحرام احلج 

بالصالة ووجه آخر وهو أن ترك بعض فروض الصالة يفسدها مثل احلدث والكالم واملشي وما جرى جمرى ذلك 
إلحرام ال يفسده ألنه لو تطيب أو لبس أو اصطاد مل يفسده مع كون ترك هذه األمور فرضا وترك بعض فروض ا

فيه وأيضا وجدنا من فروض احلج ما يفعل بعد أشهر احلج ويكون مفعوال يف وقته وهو طواف الزيارة ومل جند شيئا 
  من 

صالة أصال لإلحرام وميكن أن جيعل فروض الصالة يفعل بعد خروج وقتها إال على وجه القضاء فلم جيز أن تكون ال
ذلك دليال يف أصل املسألة بأن يقال ملا كان بعض فروض احلج مفعوال بعد أشهر احلج ويكون ذلك وقتا له كذلك 
جائز أن يكون إحرامه قبل أشهر احلج ويكون ذلك وقتا ألنه لو مل جيز تقدميه على أشهر احلج ملا جاز تأخري شيء 

فإن قيل ملا اتفق اجلميع على أن من فاته احلج ال جيوز أن يفعل بإحرامه ذلك حجا يف من فروضه عنه كالصالة 
القابل وكان عليه أن يتحلل بعمل عمرة دل ذلك على أن اإلحرام باحلج يف غري أشهر احلج يوجب عمرة وأنه غري 

النحر قبل رمي اجلمار حىت  جائز أن يفعل به حجا قيل له فقد جاز أن يبقى إحرامه كامال بعد أشهر احلج وهو يوم
زعم الشافعي أنه إن جامع يوم النحر قبل رمي اجلمار فسد حجه وقد ذكرنا فيما سلف وجه االستدالل من ذلك 
على جواز اإلحرام باحلج قبل أشهر احلج إذ مل يكن يوم النحر عنده من أشهر احلج وقد جاز بقاء إحرامه بكماله 

سؤال السائل لنا واعتراضه مبا ذكره إذ قد جاز وجود إحرام صحيح باحلج قبل فيه فدل على معنيني أحدمها سقوط 
أشهر احلج واملعىن الثاين أنه دل على جواز ابتداء إحرام احلج قبل أشهر احلج إذ قد جاز بقاؤه فيه على ما بيناه فيما 

قول ظاهر اإلختالل والفساد  سلف وأما قول الشافعي يف أن احملرم باحلج قبل أشهر احلج يكون حمرما بعمرة فإنه
ألنه ال خيلو من أن يلزمه إحرام احلج على ما عقده على نفسه أو ال يلزمه فإن مل يلزمه كان كمن مل حيرم ومبنزلة من 

أحرم بالظهر قبل دخول وقتها فال يلزمه شيء وال يكون داخال فيها وال يف غريها وأن يلزمه احلج فقد جاز أداء 
أشهر احلج وإذا صح إحرامه وأمكنه املضي فيه مل جيز له أن يتحلل منه بعمرة فإن قيل هو مبنزلة اإلحرام باحلج قبل 

من فاته احلج فيلزمه أن يتحلل بعمرة قيل له ليس ذلك بعمرة وإمنا هو عمل عمرة يتحلل به من إحرام احلج أال 
جل ما لزمه من عمل العمرة إذ كان وقت ترى أن من فاته احلج وهو مبكة أنه غري مأمور باخلروج منها إىل احلل أل

العمرة ملن كان مبكة احلل ولو أراد أن يبتدئ عمرة ألمر باخلروج إىل احلل فدل ذلك على أن ما يفعله بعد الفوت 



ليس بعمرة وإمنا هو عمل عمرة يتحلل به من إحرام احلج وإحرام احلج باق مع الفوات وأيضا فالذي فاته قد لزمه 
منا احتاج إىل اإلحالل منه بعمل عمرة فهل يقول الشافعي أن احملرم باحلج قبل أشهر احلج قد لزمه إحرام احلج وإ

  احلج ويتحلل منه بعمل عمرة 

ويوجب عليه قضاء احلج فإذا مل يكن عنده حمرما باحلج فقد لزمه يف ذلك شيئان أحدمها أنه لزمه عمرة مل يعقدها 
مبنزلة الذي يفوته احلج بعد اإلحرام وهذا مل حيرم قط به فألزمه عمرة ال سبب  على نفسه ومل ينوها والثاين أنه جعله

   -هلا وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فإذا أحرم ونوى احلج فواجب أن

حلج قال أبو بكر قد اختلف وإمنا لكل امرئ ما نوى قوله تعاىل فمن فرض فيهن ا -يلزمه ما نوى بقضية قوله ص 
السلف يف تأويله فقال ابن عباس رواية واحلسن وقتادة فمن أحرم وروى شريح عن أيب إسحاق عن ابن عباس فمن 

فرض فيهن احلج قال التلبية وكذلك روي عن عبداهللا بن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي وطاوس وجماهد 
ملن أهل ولىب قال أبو بكر قول من تأول قوله تعاىل فمن فرض فيهن وعطاء وقالت عمرة عن عائشة ال إحرام إال 

احلج على من أحرم ال يدل على أنه رأى اإلحرام جائزا بغري تلبية ألنه جائز أن يقول فمن أحرم وشرط اإلحرام أن 
اهلدي وسوقه يليب فلم يثبت عن أحد من السلف جواز الدخول يف اإلحرام بغري تلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد 

وأصحابنا ال جييزون الدخول يف اإلحرام إال بالتلبية وتقليد اهلدي وسوقه والدليل على ذلك حديث فراد بن أيب 
دخل عليها وهي  -نوح قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن ابن أيب مليكة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ريت وألفاين احلج عاركا قال ذلك شيء كتبه اهللا على بنات آدم كأهنا حزينة فقال مالك فقالت ال أنا قضيت عم
فحجي وقويل ما يقول املسلمون يف حجهم وذلك يدل على وجوب التلبية ألهنا الذي يقوله املسلمون عند اإلحرام 

   -على الوجوب ويدل قوله ص  -وأمره ص 

  ل عليهخذوا عين مناسككم والتلبية من املناسك وقد فعلها عند اإلحرام ويد

أتاين جربيل عليه السالم فقال مر أمتك يرفعوا أصواهتم بالتلبية فإهنا من شعائر احلج فيضمن ذلك  -قوله ص 
معنيني فعل التلبية ورفع الصوت هبا وقد اتفقوا على أن رفع الصوت غري واجب فبقي حكمه يف فعل التلبية ويدل 

فة مفعولة بتحرمية واحدة فأشبهت الصالة ملا تضمنت أفعاال عليه أن احلج والعمرة ينتظمان أفعاال متغايرة خمتل
متغايرة خمتلفة مفعولة بتحرمية واحدة كان شرط الدخول فيها الذكر كذلك احلج والعمرة واجب أن يكون 

الدخول فيهما بالذكر أو ما يقوم مقامه وقال أصحابنا إذا قلد بدنة وساقها وهو يريد اإلحرام فقد أحرم وقد روى 
   -جابر عن أبيهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ابنا

  أن من قلد بدنة فقد أحرم واختلف

السلف يف ذلك فقال ابن عمر إذا قلد بدنته فقد أحرم وكذلك روي عن علي وقيس بن سعد وابن مسعود وابن 
هذا على أنه عباس وطاوس وعطاء وجماهد والشعيب وحممد بن سريين وجابر بن زيد وسعيد بن جبري وإبراهيم و



قلدها وساقها وهو يريد اإلحرام ألنه ال خالف أنه إذا مل يرد اإلحرام ال يكون حمرما وقد روي عن النيب صلى اهللا 
أنه قال إين قلدت اهلدي فال أحل إىل يوم النحر فأخرب أن تقليد اهلدي وسوقه كان املانع له من  -عليه وسلم 

حرام وأنه قائم مقام التلبية يف باب الدخول فيه كما كان له تأثري يف منع اإلحرام فدل على أن لذلك تأثريا يف اإل
أنه  -اإلحالل والدليل على أن التقليد بانفراده ال يوجب اإلحرام ما روت عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 ممن مل يسق هديه ومل كان يبعث هبديه ويقيم فال حيرم عليه شيء وكذلك قالت عائشة ال حيرم إال من أهل ولىب تعين
خيرج معه قوله تعاىل فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج اختلف السلف يف تأويل الرفث فقال ابن عمر هو 

اجلماع وروي عن ابن عباس مثله وروي عنه أنه التعريض بالنساء وكذلك عن ابن الزبري وروي عن ابن عباس أنه 
  ... أن يصدق الطري ننك مليسا ... وهن ميشني بنا مهيسا ... أنشد يف حرامه 

فقيل له يف ذلك فقال إمنا الرفث مراجعة النساء بذكر اجلماع وقال عطاء الرفث اجلماع فما دونه من قول الفحش 
وقال عمرو بن دينار هو اجلماع فما دونه من شأن النساء قال أبو بكر قد قيل إن أصل الرفث يف اللغة هو 

اجلماع وباليد الغمز للجماع وإذا كان كذلك قد تضمن هنيه عن الرفث يف احلج هذه اإلفحاش يف القول وبالفرج 
الوجوه كلها وحصل من اتفاق مجيع من روي عنه تأويله أن اجلماع مراد به يف هذه اآلية ويدل على أن الرفث 

إين صائم واملراد  إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل فإن جهل عليه فليقل -الفحش يف املنطق قوله ص 
فحش القول وإن كان املراد بالرفث هو التعريض بذكر النساء يف اإلحرام فاللمس واجلماع أوىل أن يكون حمظورا 
كما قال تعاىل فال تقل هلما أف وال تنهرمها عقل منه النهي عن السب والضرب وقد ذكر اهللا تعاىل الرفث يف شأن 

فث إىل نسائكم وال خالف أنه يريد به اجلماع وعقل منه إباحة ما دونه كما الصوم فقال أحل لكم ليلة الصيام الر
أن حظره الرفث يف احلج وهو التعريض واللمس قد عقل به حظر ما فوقه من اجلماع ألن حظر القليل يدل على 

  الكثري من جنسه وإباحة الكثري تدل على إباحة القليل من جنسه 

ا حجاجا فمررنا بالرويثة فإذا هبا شيخ يقال له أبو هرم قال مسعت أبا هريرة وقد روي عن حممد بن راشد قال خرجن
يقوم للمحرم من امرأته كل شيء إال اجلماع قال فأهوى رجل منا إىل امرأته فقبلها فقدمنا مكة فذكرنا ذلك لعطاء 

أته أهرق دما وهذا شيخ فقال قاتله اهللا قعد على طريق من طرق املسلمني يفتنهم بالضاللة مث قال للذي قبل امر
جمهول وما ذكره قد اتفقت األمة على خالفه وعلى أن من قبل امرأته يف إحرامه بشهوة فعليه دم وروي ذلك عن 
علي وابن عباس وابن عمر واحلسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري ذلك وهو قول 

عة النساء بذكر اجلماع يف حال اإلحرام والتعريض به واللمس وذلك فقهاء األمصار وملا ثبت مبا ذكرنا حظر مراج
كله من دواعي اجلماع دل ذلك على أن اجلماع ودواعيه حمظورة على احملرم وذلك دليل على حظر التطيب هلذا 

ال ابن املعىن بعينه وملا ورد فيه من السنة وأما الفسوق فروي عن ابن عمر قال الفسوق السباب واجلدال املراء وق
عباس اجلدال أن جتادل صاحبك حىت تغيظه والفسوق املعاصي وروي عن جماهد ال جدال يف احلج قال قد أعلم اهللا 
تعاىل أشهر احلج فليس فيها شك وال خالف قال أبو بكر مجيع ما ذكر من هذه املعاين عن املتقدمني جائز أن يكون 

املماراة يف أشهر احلج ويف غري ذلك وعن الفسوق وسائر املعاصي مراد اهللا تعاىل فيكون احملرم منهيا عن السباب و
فتضمنت اآلية األمر حبفظ اللسان والفرج عن كل ما هو حمظور من الفسوق واملعاصي واملعاصي والفسوق وإن 

كانت حمظورة قبل اإلحرام فإن اهللا نص على حظرها يف اإلحرام تعظيما حلرمة اإلحرام وألن املعاصي يف حال 
   -حرام أعظم وأكرب عقابا منها يف غريها كما قال ص اإل



  إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل فإن جهل عليه فليقل إين امرؤ

من املزدلفة إىل مىن فكان  -صائم وقد روي أن الفضل بن العباس كان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يصرف وجهه بيده من خلفه وقال إن هذا يوم من  - عليه وسلم يالحظ النساء وينظر إليهن فجعل النيب صلى اهللا

ملك مسعه وبصره غفر له ومعلوم حظر ذلك يف غري ذلك اليوم ولكنه خص اليوم تعظيما حلرمته فكذلك املعاصي 
والفسوق واجلدال والرفث كل ذلك حمظور ومراد باآلية سواء كان مما حظره اإلحرام أو كان حمظورا فيه ويف غريه 
بعموم اللفظ ويكون ختصيصه إياها حبال اإلحرام تعظيما لإلحرام وإن كانت حمظورة يف غريه وقد روى مسعود عن 

  منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب 

قال من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه وهذا موافق لداللة اآلية وذلك ألن اهللا تعاىل ملا هنى  -ص 
الفسوق يف احلج فقد تضمن ذلك األمر بالتوبة منها ألن اإلصرار على ذلك هو من الفسوق عن املعاصي و

واملعاصي فأراد اهللا تعاىل أن حيدث احلاج توبة من الفسوق واملعاصي حىت يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه على ما 
   -روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وقوله تعاىل وال

النهي عن مماراة صاحبه ورفيقه وإغضابه وحظر اجلدال يف وقت احلج على ما كان عليه جدال يف احلج قد تضمن 
   -أمر اجلاهلية ألنه قد استقر على وقت واحد وأبطل به النسيء الذي كان أهل اجلاهلية عليه وهو معىن قوله ص 

  أال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات واألرض يعين عود احلج

وقوله فال رفث وال فسوق وال  -الذي جعله اهللا له واتفق ذلك يف حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم  إىل الوقت
جدال يف احلج وإن كان ظاهره اخلرب فهو هني عن هذه األفعال وعرب بلفظ النفي عنها ألن املنهي عنه سبيله أن 

يتربصن بأنفسهن وما جرى جمراه صيغته يكون منفيا غري مفعول وهو كقوله يف األمر والوالدات يرضعن أوالدهن و
صيغة اخلرب ومعناه األمر قوله تعاىل وتزودوا فإن خري الزاد التقوى روي عن جماهد والشعيب أن أناسا من أهل اليمن 
كانوا ال يتزودون يف حجهم حىت نزلت وتزودوا فإن خري الزاد التقوى وقال سعيد بن جبري الزاد الكعك والزيت 

ما كانوا يرمون بأزوادهم يتسمون باملتوكلة فقيل هلم تزودوا من الطعام وال تطرحوا كلكم على وقيل فيه إن قو
الناس وقيل فيه أن معناه أن تزودوا من األعمال الصاحلة فإن خري الزاد التقوى قال أبو بكر ملا احتملت اآلية 

لة على ختصيص زاد من زاد وذكر التزود األمرين من زاد الطعام وزاد التقوى وجب أن يكون عليهما إذ مل تقم دال
من األعمال الصاحلة يف احلج ألنه أحق شيء باالستكثار من أعمال الرب فيه ملضاعفة الثواب عليه كما نص على 
حظر الفسوق واملعاصي فيه وإن كانت حمظورة يف غريه تعظيما حلرمة اإلحرام وإخبارا أهنا فيه أعظم مأمثا فجمع 

للفظ من الطعام ومن زاد التقوى مث أخرب أن زاد التقوى خريمها لبقاء نفعه ودوام ثوابه وهذا الزادين يف جمموع ا
يدل على بطالن مذهب املتوصفة الذين يتسمون باملتوكلة يف تركهم التزود والسعي يف املعاش وهو يدل على أن 

هذا املعىن قال النيب صلى اهللا من شرط استطاعة احلج الزاد والراحلة ألنه خاطب بذلك من خاطبه باحلج وعلى 
   -عليه وسلم 



  حني سئل عن اإلستطاعة فقال هي الزاد والراحلة واهللا املوفق

  باب التجارة يف احلج 
قال اهللا عقيب ذكر احلج والتزود له ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يعين املخاطبني بأول اآلية وهم 

التجارة فيه وروى أبو يوسف عن العالء بن السائب عن أيب أمامة قال قلت البن املأمورون بالتزود للحج وأباح هلم 
عمر إين رجل أكري اإلبل إىل مكة أفيجزي من حجيت قال ألست تليب فتقف وترمي اجلمار قلت بلى قال سأل 

   -رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  عن مثل ما سألتين فلم جيبه حىت أنزل اهللا هذه اآلية ليس

   -عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فقال ص 

  أنتم حاج وقال عمرو بن دينار قال ابن عباس كانت ذو اجملاز وعكاظ متجرا

للناس يف اجلاهلية فلما كان اإلسالم تركوا حىت نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج 
ل فقال إين آجرت نفسي من قوم على أن أخدمهم وحيجون يب وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال أتاين رج

فهل يل من حج فقال ابن عباس هذا من الذين قال اهللا تعاىل هلم نصيب مما كسبوا وروي حنو ذلك عن مجاعة من 
التابعني منهم احلسن وعطاء وجماهد وقتادة وال نعلم أحدا روي عنه خالف ذلك إال شيئا رواه سفيان الثوري عن 

لكرمي عن سعيد بن جبري قال سأله رجل أعرايب فقال إين أكري إبلي وأنا أريد احلج أفيجزيين قال ال وال كرامة عبدا
وهذا قول شاذ خالف ما عليه اجلمهور وخالف ظاهر الكتاب يف قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم 

ملبيحة لذلك دالة على مثل ما دلت عليه هذه اآلية فهذا يف شأن احلاج ألن أول اخلطاب فيهم وسائر ظواهر اآلي ا
حنو قوله وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا وقوله وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل 

ضامر إىل قوله ليشهدوا منافع هلم ومل خيصص شيئا من املنافع دون غريها فهو عام يف مجيعها من منافع الدنيا 
ل تعاىل وأحل اهللا البيع وحرم الربا ومل خيصص منه حال احلج ومجيع ذلك على أن احلج ال مينع التجارة واآلخرة وقا

إىل يومنا هذا يف مواسم مىن ومكة يف أيام احلج واهللا  -وعلى هذا أمر الناس من عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  أعلم 

  باب الوقوف بعرفة 
  ت فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام قال أبو بكر قال اهللا تعاىل فإذا أفضتم من عرفا

قد دل ذلك على أن مناسك احلج الوقوف بعرفة وليس يف ظاهره داللة على أنه من فروضه فلما قال يف سياق 
اخلطاب مث أفيضوا من حيث أفاض الناس أبان بذلك عن فرض الوقوف ولزومه وذلك ألن أمره باإلضافة مقتض 

ضة فرضا إال والكون هبا فرضا حىت يفيض منها إذ ال يتوصل إىل اإلفاضة إال بكونه قبلها للوجوب وال تكون اإلفا
هناك وقد اختلف يف تأويل قوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس فروي عن عائشة وابن عباس وعطاء واحلسن 

يقال هلم احلمس كانوا  وجماهد وقتادة والسدي أنه أراد اإلفاضة من عرفة قالوا وذلك ألن قريشا ومن دان دينها
يقفون باملزدلفة ويقف سائر العرب بعرفات فلما جاء اإلسالم أنزل اهللا تعاىل على نبيه مث أفيضوا من حيث أفاض 



قريشا ومن دان دينها أن يأتوا عرفات فيقفوا هبا مع الناس ويفيضوا  -الناس فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الضحاك أنه أراد به الوقوف باملزدلفة وأن يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم عليه من حيث أفاض الناس وحكي عن 

السالم وقيل أنه إمنا قال الناس وأراد إبراهيم وحده كما قال تعاىل الذين قال هلم الناس وكان رجال واحدا وألن 
مة اليت تتبع سنته جاز إطالق اسم إبراهيم عليه السالم ملا كان اإلمام املقتدى به مساه اهللا تعاىل أمة كان مبنزلة األ

الناس واملراد به هو وحده والتأويل األول هو الصحيح التفاق السلف عليه والضحاك ال يزاحم به هؤالء فهو قول 
شاذ وإمنا ذكر الناس هاهنا وأمر قريشا باإلفاضة من حيث أفاض الناس ألهنم كانوا أعظم الناس وكانت قريش ومن 

ضافة إليهم فلذلك قال من حيث أفاض الناس فإن قيل ملا قال فإذا أفضتم من عرفات مث عقب دان دينها قليلة باإل
ذلك بقوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ومث يقتضي الترتيب ال حمالة علمنا أن هذه اإلفاضة هي بعد اإلفاضة من 

ى ذلك اوىل منه على اإلفاضة من عرفة عرفات وليس بعدها إفاضة إال من املزدلفة وهي املشعر احلرام فكان محله عل
وألن اإلفاضة من عرفة قد تقدم ذكرها فال وجه إلعادهتا قيل له إن قوله تعاىل مث أفيضوا من حيث أفاض الناس 

عائد إىل أول الكالم وهو اخلطاب بذكر احلج وتعليم مناسكه وأفعاله فكأنه قال يا أيها املأمورون باحلج من قريش 
نا له أفيضوا من حيث أفاض الناس فيكون ذلك راجعا إىل صلة خطاب املأمورين وهو كقوله تعاىل بعد ما تقدم ذكر

  مث آتينا موسى الكتاب متاما على الذي أحسن واملعىن بعد ما ذكرنا لكم أخربناكم أنا آتينا موسى 

حيث أفاض الناس كما  الكتاب متاما على الذي أحسن وجيوز أن يكون مث مبعىن الواو فيكون تقديره وأفيضوا من
قال تعاىل مث كان من الذين آمنوا معناه وكان من الذين آمنوا وقوله مث اهللا شهيد على ما يفعلون معناه واهللا شهيد 

فإذا كان ذلك سائغا يف اللغة مث روي عن السلف ما ذكرنا مل جيز العدول عنه إىل غريه وأما قولك أن ذكر عرفات 
م من عرفات فال يكون لقوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس وجه فليس كذلك ألن قد تقدم يف قوله فإذا أفضت

قوله فإذا أفضتم من عرفات ال داللة فيه على إجياب الوقوف وقوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس هو أمر ملن مل 
عرفات إذ ال داللة يف يكن يقف بعرفة من قريش فقد أفاد به من إجياب الوقوف مامل يتضمنه قوله فإذا أفضتم من 

قوله فإذا أفضتم من عرفات على فرض الوقوف ومع ذلك فلو اقتصر على قوله فإذا أفضتم من عرفات لكان جائزا 
أن يظن ظان أنه خطاب ملن كان يقف هبا دون من مل يكن يرى الوقوف هبا فيكون التاركون للوقوف على مجلة 

ظن الظان لذلك بقوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس واتفقت أمرهم يف الوقوف باملزدلفةدون عرفات فأبطل 
   -األمة مع ذلك على أن تارك الوقوف بعرفة ال حج له ونقلته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قوال وعمال وروى بكري بن عطاء عن عبدالرمحن بن يعمر الديلي قال سئل رسول

ة ليلة مجع قبل الصبح أو يوم مجع فقد مت حجه وروى الشعيب كيف احلج قال احلج يوم عرفة من جاء عرف -اهللا ص 
أنه قال باملزدلفة من صلى معنا هذه الصالة ووقف  -عن عروة بن مضرس الطائي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

معنا هذا املوقف وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه وقد روي عن ابن عباس وابن 
وابن الزبري وجابر إذا وقف قبل طلوع الفجر فقد مت حجه والفقهاء جممعون على ذلك وقد اختلف الفقهاء عمر 

فيمن مل يقف بعرفة ليال فقال سائرهم إذا وقف هنارا فقد مت حجه وإن دفع منها قبل غروب الشمس فعليه دم عند 
طلع الفجر بطل حجه وأصحابه يزعمون أنه  أصحابنا إن مل يرجع قبل اإلمام وقال مالك بن أنس إن مل يرجع حىت

قال ذلك ألن مذهبه أن فرض الوقوف بالليل دون النهار وأن الوقوف هنارا غري مفروض إمنا هو مسنون وروي عن 



يف  -ابن الزبري أن من دفع من عرفات قبل غروب الشمس فسد حجه والدليل على صحة القول األول قوله ص 
  عرفة قبل ذلك ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه فحكم بصحة  حديث عروة بن مضرس وأفاض من

  حجه وإمتامه بوقوفه يف أحد الوقتني من ليل أو هنار ويدل عليه أيضا قوله تعاىل مث أفيضوا من حيث أفاض 

  الناس

ذكر وحيث اسم للموضع وهو عرفات فكان مبنزلة قوله أفيضوا من عرفات ومل خيصصه بليل وال هنار وليس فيه 
للوقت فاقتضى ذلك جوازه يف أي وقت وقف فيه ويدل عليه من جهة النظر أنا وجدنا سائر املناسك ابتداؤها 

بالنهار وإمنا يدخل فيه الليل تبعا ومل جند شيئا منها خيتص بالليل حىت ال يصح فعله يف غريه فقول من جعل فرض 
والوقوف باملزدلفة والرمي والذبح واحللق كل ذلك  الوقوف بالليل خارج عن األصول أال ترى أن طواف الزيارة

مفعول بالنهار وإمنا يفعل بالليل على أنه يؤخر عن وقته على وجه التبع للنهار فوجب أن يكون ذلك حكم الوقوف 
هنارا إىل يومنا هذا وأنه دفع منها عند سقوط  -بعرفة وأيضا قد نقلت األمة وقوف النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو النهار ووقت الغروب هو الدفع فاستحال أن يكون الدفع هو وقت الفرض 
الفرض ووقت الوقوف ال يكون وقتا للفرض وأيضا ملا قيل يوم عرفة ونقلت هذه التسمية عن النيب صلى اهللا عليه 

ا أن صيام يوم عرفة يعدل صيام سنة يف أخبار كثرية منها أن اهللا تعاىل يباهي مالئكته يوم عرفة ومنه -وسلم 
ولذلك أطلقت األمة ذلك عليه دل على أن النهار وقت الفرض فيه وأن الوقوف ليال إمنا يفعله من وقف فائتا أال 

ترى أنه ملا قيل يوم اجلمعة ويوم األضحى ويوم الفطر كانت هذه األفعال واقعة يف هذه األيام هنارا ولذلك أضيفت 
ى أن فرض الوقوف يوم عرفة وأنه يفعل ليال على وجه القضاء ملا فاته كما يرمي اجلمار ليال على إليها فدل ذلك عل

وجه القضاء ملا فاته هنارا وكذلك الطواف والذبح واحللق واختلف يف موضع الوقوف فروى جبري بن مطعم أن 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ة موقف وارفعوا عن حمسر وروىقال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلف

أنه قال كل عرفة موقف وقال ابن عباس ارتفعوا عن وادي عرنة واملنرب عن  -جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
دفع من عرفة بعد غروب  -مسيله فما فوق ذلك موقف ومل خيتلف رواة األخبار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كانوا يدفعون منها إذا صارت الشمس على رؤس اجلبال كأهنا عمائم الرجال  الشمس وقد روي أن أهل اجلاهلية
ودفع من  -يف وجوههم وإهنم كانوا يدفعون من املزدلفة بعد طلوع الشمس فخالفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ل خطب عرفات بعد الغروب ومن املزدلفة قبل الطلوع وروى سلمة بن كهيل عن احلسن العرين عن ابن عباس قا
  الناس  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يوم عرفة فقال يا أيها الناس ليس الرب يف إجياب اخليل وال يف إيضاع اإلبل ولكن سريا حسنا مجيال وال تواطئوا 
ضعيفا وال تؤذوا مسلما وروى هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد قال كان سرينا مع رسول اهللا صلى اهللا 

  حني يدفع من عرفات العنق غري أنه كان إذا وجد فجوة نص واهللا أعلم  -م عليه وسل
  باب الوقوف جبمع 



قال اهللا تعاىل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام ومل خيتلف أهل العلم أن املشعر احلرام هو 
والعشاء اللتني جيمع بينهما باملزدلفة  املزدلفة وتسمى مجعا فمن الناس من يقول أن هذا الذكر هو صالة املغرب

والذكر الثاين يف قوله واذكروه كما هداكم هو الذكر املفعول عند الوقوف باملزدلفة غداة مجع فيكون الذكر األول 
   -غري الثاين والصالة تسمى ذكرا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  لك قوله تعاىل وأقممن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وتال عند ذ

الصالة لذكري فسمى الصالة ذكرا فعلى هذا قد اقتضت اآلية تأخري صالة املغرب إىل أن جتمع مع العشاء باملزدلفة 
   -وروى أسامة بن زيد وكان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من عرفات إىل املزدلفة أنه قال للنيب ص

ة أمامك فلما أتى املزدلفة صالها مع العشاء اآلخرة واألخبار عن النيب صلى يف طريق املزدلفة الصالة فقال الصال -
   -اهللا عليه وسلم 

  متواترة يف مجع النيب ص

بني املغرب والعشاء باملزدلفة وقد اختلف فيمن صلى املغرب قبل أن يأيت املزدلفة فقال أبو حنيفة وحممد ال جتزيه  -
 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام إذا كان املراد به وقال أبو يوسف جتزيه وظاهر قوله تعاىل

   -الصالة مينع جوازها قبله وكذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الصالة أمامك ومحله على ذلك أوىل من محله على الذكر املفعول يف حال

وقف مجع فواجب أن حنمل الذكر األول على الوقوف جبمع ألن قوله تعاىل واذكروه كما هداكم هو الذكر يف م
الصالة حىت نكون قد وفينا كل واحد من الذكرين حظه من الفائدة وال يكون تكرارا وأيضا فإن قوله فاذكروا اهللا 
عند املشعر احلرام هو أمر يقتضي اإلجياب والذكر املفعول جبمع ليس بواجب عند اجلميع ومىت محل على فعل صالة 

ان حمموال على مقتضاه من الوجوب فوجب محله عليه وقد اختلف أهل العلم يف الوقوف باملزدلفة املغرب جبمع ك
  هل هو من فروض احلج أم ال فقال قائلون هو من فروض احلج ومن فاته فال حج له كمن فاته الوقوف بعرفة 

له من فروضه مبا روي عن النيب وقال مجهور أهل العلم حجه تام وال يفسده ترك الوقوف باملزدلفة واحتج من مل جيع
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  يف حديث عبدالرمحن بن يعمر الديلي عن النيب ص

أنه قال احلج عرفة فمن وقف قبل أن يطلع الفجر فقد مت حجه وقال يف بعض األخبار من أدرك عرفة فقد أدرك  -
يشترط معه الوقوف جبمع ويدل عليه ما  احلج ومن فاته عرفة فقد فاته احلج فحكم بصحة حجه بإدراك عرفة ومل

قدم ضعفة أهله بليل ويف بعض  -روى ابن عباس وابن عمر ونقله الناس قائلني له أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



األخبار ضعفة الناس من املزدلفة ليال وقال هلم ال ترموا مجرة العقبة حىت تطلع الشمس فلو كان الوقوف هبا فرضا 
تركه للضعف كما ال يرخص يف الوقوف بعرفة ألجل الضعف فإن قيل ألهنم كانوا وقفوا ليال وهو  ملا رخص هلم يف

وقت الوقوف هبا وروى سامل بن عمر وهو أحد من روى حديث تقدمي ضعفة الناس من املزدلفة فكان يقدم ضعفة 
ن قيل له وقت الوقوف هبا بعد طلوع أهله من املزدلفة فيقفون عند املشعر احلرام بليل فيذكرون ما بدا هلم مث يدفعو

هبا بعد طلوع الفجر ومل يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  -الفجر وقد نقل الناس وقوف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ضعفة أهله بالوقوف حني عجلهم منها ليال ولو كان ذلك وقت الوقوف ألمرهم به ومل يرخص هلم يف تركه مع  -

ومل يقل ابن  -روي عن ابن عمر فإمنا هو من فعله ليس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  إمكانه من غري عذر وما
عمر أيضا أن هذا وقت الوقوف وإمنا كان ذلك على وجه االستحباب للذكر قبل الرجوع إىل مىن ويدل على أن 

يدخل فيه على وجه التبع وقت الوقوف بعد طلوع الفجر إنا وجدنا سائر أفعال املناسك إمنا وقتها بالنهار والليل 
على ما بينا واحتج من جعل الوقوف هبا فرضا بظاهر قوله تعاىل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر 

احلرام فظاهره يقتضي الوجوب وحيتجون أيضا حبديث مطرف بن طريف عن الشعيب عن عروة بن مضرس عن النيب 
واإلمام واقف فوقف مع اإلمام مث أفاض مع الناس فقد أدرك احلج ومن  قال من أدرك مجعا -صلى اهللا عليه وسلم 

مل يدرك فال حج له ومبا روى يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن بكري بن عطاء عن عبدالرمحن بن يعمر الديلي قال 
ل احلج يوم واقفا بعرفات فأقبل ناس من أهل جند فسألوه عن احلج فقا -رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عرفة ومن أدرك مجعا قبل الصبح فقد أدرك احلج فأما قوله فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام فال داللة فيه على ما 
  ذكروا وذلك ألنه أمر بالذكر وقد اتفق اجلميع على أن الذكر هناك 

به ومع ذلك فقد  غري مفروض فإن تركه ال يوجب نقصا يف احلج وليس للوقوف ذكر يف اآلية فسقط االحتجاج
بينا أن املراد هبذا الذكر هو فعل صالة املغرب هناك وأما حديث مطرف بن طريف عن الشعيب فإنه قد رواه مخسة 

من الرواة غري مطرف منهم زكريا بن أيب زائدة وعبداهللا بن أيب السفر وسيار وغريهم عن الشعيب عن عروة عن 
قال من صلى معنا هذه الصالة ووقف معنا هذا املوقف وأفاض قبل  ذكروا فيه أنه -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ذلك من عرفة ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه ومل يذكر منهم أحد أنه قال فال حج له ومع ذلك فقد اتفقوا 
له فكذلك الوقوف وقوله فال حج  -أن ترك الصالة هناك ال يفسد احلج وقد ذكرها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -حيتمل أن يريد به نفي الفضل ال نفي األصل كما قال ص 

  ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه وكما روى عمر من قدم نفله فال حج له

فإنه قد روى هذا احلديث حممد بن كثري  -وأما حديث عبدالرمحن بن يعمر الديلي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وقال فيه من وقف  -دالرمحن بن يعمر الديلي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن سفيان عن بكري بن عطاء عن عب

قبل أن يطلع الفجر فقد مت حجه فعلمنا أن املراد بذلك الوقوف بعرفة يف شرط إدراك احلج وإن رواية من روى من 
وقوفه هبا بعد  -أدرك مجعا قبل الصبح وهم وكيف ال يكون ومها وقد نقلت األمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

طلوع الفجر ومل يرو عنه أنه أمر أحدا بالوقوف هبا ليال ومع ذلك فقد عارضته األخبار الصحيحة اليت رويت من 
قوله من صلى معنا هذه الصالة مث وقف معنا هذا املوقف وسائر أخبار عبدالرمحن بن يعمر أنه قال من أدرك عرفة 

ة فقد فاته احلج وذلك ينفي رواية من شرط معه الوقوف باملزدلفة وأظن فقد أدرك احلج وقد مت حجه ومن فاته عرف



األصم وابن علية القائلني هبذه املقالة واحتجوا فيه من طريق النظر بأنه ملا كان يف احلج وقوفان واتفقنا على فرضية 
كما أنه ملا ذكر أحدمها وهو الوقوف بعرفة وجب أن يكون اآلخر فرضا ألن اهللا عز و جل ذكرمها يف القرآن 

الركوع والسجود كانا فرضني يف الصالة فقال له أما قولك أهنما ملا كانا مذكورين يف القرآن كانا فرضني فإنه 
غلط فاحش ألنه يقتضي أن يكون كل مذكور يف القرآن فرضا وهذا خلف من القول وعلى أن اهللا تعاىل مل يذكر 

احلرام والذكر ليس مبفروض عند اجلميع فكيف يكون الوقوف فرضا الوقوف وإمنا قال فاذكروا اهللا عند املشعر 
  فاالحتجاج به من هذا الوجه ساقط فإن كان أوجبه قياسا على الوقوف بعرفة فإنه يطالب 

 -بالداللة على صحة العلة املوجبة هلذا القياس وذلك معدوم ويقال له أليس قد طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مث طاف أيضا يوم النحر وطاف للصدر وأمر به فهل وجب أن يكون هلذا الطواف كله حكم  حني قدم مكة وسعى

واحد يف باب اإلجياب فإذا جاز أن يكون بعض الطواف ندبا وبعضه واجبا فما ينكر أن يكون حكم الوقوف 
اءكم قضاء كذلك فيكون بعضه ندبا وبعضه واجبا قوله تعاىل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آب

املناسك هو فعلها على متام ومثله قوله فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وقوله فإذا قضيت الصالة 
   -فانتشروا يف األرض ومنه قوله ص 

  فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يعين افعلوا على التمام وقوله فاذكروا

دمها األذكار املفعولة يف سائر أحوال املناسك كقوله إذا طلقتم النساء اهللا كذكركم آباءكم قد قيل فيه وجهان أح
فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة وهو مأمور به قبل الطالق على جمرى قوهلم إذا حججت فطف بالبيت وإذا 

أحرمت فاغتسل وإذا صليت فتوضأ وقوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وإمنا هو قبل الصالة 
كذلك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا جائز أن يريد األذكار املسنونة بعرفات واملزدلفة وعند الرمي والطواف و

وقيل فيه أن أهل اجلاهلية كانوا يقفون عند قضاء املناسك فيذكرون مآثرهم ومفاخر آبائهم فأبدهلم اهللا به ذكره 
   -ليه وسلم وشكره على نعمه والثناء عليه فقال النيب صلى اهللا ع

  بعرفات إن اهللا قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء الناس من آدم

وآدم من تراب ال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى مث تال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
ال ألهل اجلاهلية يف ذكرهم آباءهم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم فكان خروج الكالم على ح

  واهللا أعلم 
  باب 

  أيام مىن والنفر فيها

قال اهللا عز و جل واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه قال أبو بكر روى سفيان وشعبة 
أيام مىن ثالثة أيام  - عن بكري بن عطاء عن عبدالرمحن بن يعمر الديلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



التشريق فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه واتفق أهل العلم على أن قوله بيان املراد اآلية يف 
  قوله أيام معدودات وال خالف بني أهل العلم أن املعدودات أيام التشريق وقد روي ذلك عن علي وعمر 

يء رواه ابن أيب ليلى عن املنهال عن زر عن علي قال املعدودات يوم النحر وابن عباس وابن عمر وغريهم إال ش
ويومان بعده اذبح يف أيها شئت وقد قيل إن هذا وهم والصحيح عن علي أنه قال ذلك يف املعلومات وظاهر اآلية 

برمي اجلمار واملفعول ينفي ذلك أيضا ألنه قال فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه وذلك ال يتعلق بالنحر وإمنا يتعلق 
يف أيام التشريق وأما املعلومات فقد روي عن علي وابن عمر أن املعلومات يوم النحر ويومان بعده واذبح يف أيها 
شئت قال ابن عمر املعدودات أيام التشريق وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس املعلومات العشر واملعدودات أيام 

ن احلكم عن مقسم عن ابن عباس املعلومات يوم النحر وثالثة أيام بعده أيام التشريق وقد روى ابن أيب ليلى ع
التشريق واملعدودات يوم النحر وثالثة أيام بعده التشريق وروى عبداهللا بن موسى أخربنا عمارة بن ذكوان عن 

أيام العشر ال شك يف جماهد عن ابن عباس قال املعدودات أيام العشر واملعلومات أيام النحر فقوله املعدودات أهنا 
أنه خطأ ومل يقل به أحد وهو خالف الكتاب قال اهللا تعاىل فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه وليس يف العشر حكم 
يتعلق بيومني دون الثالث وقد روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أن املعلومات العشر واملعدودات أيام التشريق 

حلسن وجماهد وعطاء والضحاك وإبراهيم يف آخرين منهم وقد روي عن أيب وهو قول اجلمهور من التابعني منهم ا
حنيفة وأيب يوسف وحممد أن املعلومات العشر واملعدودات أيام التشريق وذكر الطحاوي عن شيخه أمحد بن أيب 

على أيب عمران عن بشر بن الوليد قال كتب أبو العباس الطوسي إىل أيب يوسف يسأله عن األيام املعلومات فأملى 
فروي عن علي وابن عمر أهنا أيام النحر  -يوسف جواب كتابه اختلف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وإىل ذلك أذهب ألنه قال على ما رزقهم من هبيمة األنعام وذكر شيخنا أبو احلسن الكرخي عن أمحد القاري عن 
ام النحر الثالثة يوم األضحى ويومان بعده قال أبو بكر حممد عن أيب حنيفة أن املعلومات العشر وعن حممد أهنا أي

فحصل من رواية أمحد القاري عن حممد ورواية بشر بن الوليد عن أيب يوسف أن املعلومات يوم النحر ويومان بعده 
تعاىل ومل ختتلف عن أيب حنيفة أن املعلومات أيام العشر واملعدودات أيام التشريق وهو قول ابن عباس املشهور وقوله 

على ما رزقهم من هبيمة األنعام ال داللة فيه على أن املراد أيام النحر الحتماله أن يريد ملا رزقهم من هبيمة األنعام 
  كقوله ولتكربوا اهللا على ما هداكم واملعىن ملا 

ليه أياما وذكر هداكم وأيضا حيتمل أن يريد هبا أيام العشر ألن فيها يوم النحر وفيه الذبح ويكون بتكرار السنني ع
أهل اللغة أن املعدودات منفصلة عن املعلومات بداللة اللفظ على افتراقهما يف باب العدد وذلك ألن وصفها 

باملعدودات داللة التقليل كقوله تعاىل خبس دراهم معدودة وإمنا يوصف بالعدد إذا أريد به التقليل ألنه يكون نقيض 
دودات بالتقليل وقيل لألخرى معلومات فعرفت بالشهرة ألهنا عشرة ومل كثرة فهو كقولك قليل وكثري فعرفت املع

خيتلف أهل العلم أن أيام مىن ثالثة يوم النحر وبعد أن للحاج أن يتعجل يف اليوم الثاين منها إذا رمى اجلمار وينفر 
 غابت الشمس من اليوم وأن له أن يتأخر إىل اليوم الثالث حىت يرمي اجلمار فيه مث ينفر واختلف فيمن مل ينفر حىت

الثاين فروي عن عمر وابن عمر وجابر بن زيد واحلسن وإبراهيم أنه إذا غابت الشمس من اليوم الثاين قبل أن ينفر 
فال ينفر حىت يرمي اجلمار من الغد وروي عن احلسن البصري أن له أن ينفر يف اليوم الثاين إذا رمى وقت الظهر 

ىن فليس له أن ينفر إىل اليوم الثالث وقال أصحابنا إنه إذا مل ينفر حىت غابت كله فإن أدركته صالة العصر مب
الشمس فال ينبغي له أن ينفر حىت يرمي مجرة اليوم الثالث وال يلزمه ذلك إال أن يصبح مبىن فحينئذ يلزمه رمي 



الثالث أنه ال جيوز له النفر حىت اليوم الثالث وال جيوز تركه وال نعلم خالفا بني الفقهاء أن من أقام مبىن إىل اليوم 
يرمي وإمنا قالوا إنه ال يلزمه رمي اليوم الثالث بإقامته مبىن إىل أن ميسي من قبل أن الليلة اليت تلي اليوم الثاين هي 

تابعة له حكمها حكمه وليس حكمها حكم الذي بعدها أال ترى أنه لو ترك الرمي يف اليوم األول رماه يف ليلته ومل 
رخص للرعاة أن يرموا ليال فكان حكم الليلة حكم اليوم الذي قبلها ومل يكن  -خرا له عن وقته ألنه ص يكن مؤ

حكمها حكم الذي بعدها فلذلك قالوا إن إقامته يف اليوم الثاين مبىن إىل أن ميسي مبنزلة إقامته هبا هنارا وإذا أقام حىت 
ا يستدل به على صحة قول أيب حنيفة يف جتويزه رمي اليوم يصبح من اليوم الثالث لزمه الرمي بال خالف وهذا مم

الثالث قبل الزوال إذ قد صار وقتا للزوم الرمي ويستحيل أن يكون وقتا لوجوبه مث ال يصح فعله فيه وأما قوله 
إمث عليه تعاىل فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه ملن اتقى فإنه قد قيل فيه وجهان أحدمها فال 

لتكفري سيئاته وذنوبه باحلج املربور وروي حنوه عن عبداهللا بن مسعود ومثله ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  أنه قال من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع

ه ألنه كيوم ولدته أمه والوجه الثاين أنه ال مأمث عليه يف التعجيل وروي حنوه عن احلسن وغريه ومن تأخر فال إمث علي
مباح له التأخري وقوله ملن اتقى حيتمل ملن اتقى ما هنى اهللا عنه يف اإلحرام بقوله فال رفث وال فسوق وال جدال يف 

  احلج وإن مل يتق فغري موعود بالثواب 
ما قوله تعاىل ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا اآلية قال أبو بكر فيه حتذير من االغترار بظاهر القول و
يبديه من حالوة املنطق واالجتهاد يف تأكيد ما يظهره فأخرب اهللا تعاىل أن من الناس من يظهر بلسانه ما يعجبك 

ظاهره ويشهد اهللا على ما يف قلبه وهذه صفة املنافقني مثل قوله تعاىل قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك 
وا أمياهنم جنة وقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون اختذ

لقوهلم فأعلم اهللا تعاىل نبيه ضمائرهم لئال يغتر بظاهر أقواهلم وجعله عربة لنا يف أمثاهلم لئال نتكل على ظاهر أمور 
والدنيا فال نقتصر فيما أمرنا الناس وما يبدونه من أنفسهم وفيه األمر باإلحتياط فيما يتعلق بأمثاهلم من أمور الدين 

بائتمان الناس عليه من أمر الدين والدنيا على ظاهر حال اإلنسان دون البحث عنه وفيه دليل على أن عليه استرباء 
حال من يراد للقضاء والشهادة والفتية واإلمامة وما جرى جمرى ذلك يف أن ال يقبل منهم ظاهرهم حىت يسئل 

 تعاىل أمثاهلم يف توليتهم على أمور املسلمني أال ترى أنه عقبه بقوله وإذا توىل سعى يف ويبحث عنهم إذ قد حذرنا اهللا
األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل فكان ذكر التويل يف هذا املوضع إعالما لنا أنه غري جائز االقتصار على 

صام هو وصف له باملبالغة يف شدة ظاهر ما يظهره دون اإلسترباء حلاله من غري جهته قوله تعاىل وهو ألد اخل
اخلصومة والقتل للخصم هبا عن حقه وإحالته إىل جانبه ويقال لده عن كذا إذا حبسه وعلى هذا املعىن قال النيب 

إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم يكون أحلن حبجته من بعض وإمنا أقضي مبا أمسع فمن  -صلى اهللا عليه وسلم 
منا أقطع له قطعة من النار فكان معىن قوله وهو ألد اخلصام أنه أشد املخاصمني قضيت له من حق أخيه بشيء فإ

خصومة وقوله واهللا ال حيب الفساد نص على بطالن مذهب أهل اإلجبار ألن ماال حيبه اهللا فهو ال يريده وما يريده 
عل الفساد ألنه لو فعله لكان فهو ال حيبه فأخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه ال حيب الفساد وهذا يوجب أن ال يف

  مريدا له وحمبا له وهو 



مثل قوله وما اهللا يريد ظلما للعباد فنفى عن نفسه فعل الظلم ألنه لو فعله لكان مريدا له الستحالة أن يفعل ماال 
ن يريد ويدل على أن حمبته لكون الفعل هي إرادته له أنه غري جائز أن جيب كونه وال يريد أن يكون بل يكره أ

يكون وهذا هو التناقض كما لو قال يريد الفعل ويكرهه لكان مناقضا خمتال يف كالمه ويدل عليه قوله تعاىل إن 
الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم واملعىن إن الذين يريدون فدل على أن احملبة هي 

ال إن اهللا أحب لكم ثالثا وكره لكم ثالثا أحب لكم أن أنه ق -اإلرادة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم وكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة املال 

ابلة فجعل الكراهة يف مقابلة احملبة فدل أن ما أراده فقد أحبه كما أن ما كرهه فلم يرده إذ كانت الكراهة يف مق
اإلرادة كما هي يف مقابلة احملبة فلما كانت الكراهة نقيضا لكل واحدة من اإلرادة واحملبة دل على أهنما سواء قوله 

تعاىل فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم فإن العزيز هو املنيع القادر على أن مينع وال مينع ألن أصل العزة االمتناع ومنه 
دة والصعوبة وأما احلكيم فإنه يطلق يف صفة اهللا تعاىل على معنيني أحدمها يقال أرض عزاز إذا كانت ممتنعة بالش

العامل إذا أريد به ذلك جاز أن يقال مل يزل حكيما واملعىن اآلخر من الفعل املتقن احملكم وإذا أريد به ذلك مل جيز أن 
دل على أنه ال يفعل الظلم والسفه يقال مل يزل حكيما كما ال جيوز أن يقال مل يزل فاعال فوصفه لنفسه بأنه حكيم ي

والقبائح وال يريدها ألن من كان كذلك فليس حبكيم عند مجيع أهل العقل وفيه دليل على بطالن قول أهل اجلرب 
وقوله تعاىل هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة هذا من املتشابه الذي أمرنا اهللا برده إىل 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف احملكم يف قوله 
قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وإمنا كان متشاهبا الحتماله حقيقة اللفظ وإتيان اهللا واحتماله أن يريد أمر اهللا 

يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك فجميع  ودليل آياته كقوله يف موضع آخر هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة او
هذه اآليات املتشاهبة حممولة على ما بينه يف قوله أو يأيت ربك ألن اهللا تعاىل ال جيوز عليه اإلتيان وال اجمليء وال 

االنتقال وال الزوال ألن ذلك من صفات األجسام ودالالت احلدث وقال تعاىل يف آية حمكمة ليس كمثله شيء 
  عليه السالم ما شهده من حركات النجوم وانتقاهلا  وجعل إبراهيم

دليال على حدثها واحتج به على قومه فقال اهللا عز و جل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يعين يف حدث 
الكواكب واألجسام تعاىل اهللا عن قول املشبهة علوا كبريا فإن قيل فهل جيوز أن يقال جاء ربك مبعىن جاء كتابه أو 

ء رسوله أو ما جرى جمرى ذلك قيل له هذا جماز واجملاز ال يستعمل إال يف موضع يقوم الدليل عليه وقد قال تعاىل جا
واسأل القرية اليت كنا فيها وهو يريد أهل القرية وقال إن الذين يؤذون اهللا ورسوله وهو يعين أولياء اهللا واجملاز إمنا 

ستعماله فيه أو فيما ال يشتبه معناه على السامع وقوله عز و جل وإىل  يستعمل يف املوضع الذي يقوم الدليل على ا
فيه وجهان أحدمها أنه ملا كانت األمور كلها قبل أن ميلك العباد شيئا منها له خاصة مث ملكهم  ٦اهللا ترجع األمور

مور واملعىن اآلخر أن كثريا من األمور مث تكون األمور كلها يف اآلخرة إليه دون خلقه جاز أن يقول ترجع إليه األ
يكون مبعىن قوله أال إىل اهللا تصري األمور يعين أنه ال ميلكها غريه ال على أهنا مل تكن إليه مث صارت إليه لكن على أنه 

  ... حيور رمادا بعد إذ هو ساطع ... وما املرء إال كالشهاب وضوئه ... ال ميلكها أحد سواه كما قال لبيد 

   رمادا ال على أنه كان رمادا مرة مث رجع إىل ماوإمنا عىن على أنه يصري



كان قوله تعاىل كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني اآلية قيل فيه أهنم كانوا أمة واحدة على الكفر وإن كانوا 
خمتلفني يف مذاهبهم وجائز أن يكون فيهم مسلمون إال أهنم قليلون يف نفسهم وجائز إذا كان كذلك إطالق اسم 

مة على اجلماعة النصرافه إىل األعم األكثر وقال قتادة والضحاك كانوا أمة واحدة على احلق فاختلفوا وقوله األ
فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه فإن عبداهللا بن طاوس يروي عن أبيه عن أيب هريرة قال قال 

ون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه حنن اآلخرون السابق -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا اهللا له ولليهود غد وللنصارى بعد غد وروى األعمش عن أيب 

يهود وبعد حنوه إال أنه قال هدانا اهللا له يوم اجلمعة لنا وغدا لل -صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
غد للنصارى ففي هذا احلديث أن املراد بقوله فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه هو يوم اجلمعة وعموم اللفظ 

  يقتضي سائر احلق الذي هدي له املؤمنون ويكون يوم اجلمعة أحدها واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب 

  باب 

  من يبدأ به يف النفقة عليه

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خري فللوالدين واألقربني اآلية فالسؤال واقع عن مقدار ما قال اهللا تعاىل 
ينفق واجلواب صدر عن القليل والكثري مع بيان من تصرف إليه النفقة فقال تعاىل قل ما أنفقتم من خري فذاك 

جه اهللا وبني فيمن تصرف إليه بقوله يتناول القليل والكثري لشمول اسم اخلري جلميع اإلنفاق الذي يطلب به و
فللوالدين واألقربني ومن ذكر يف اآلية وأن هؤالء أوىل من غريهم ممن ليس هو يف منزلتهم بالقرب والفقر وقد بني 

يف آية أخرى ما جيب عليه فيه النفقة وهو قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فروي عن ابن عباس قال ما يفضل 
تادة العفو الفضل فأخرب يف هذه اآلية أن النفقة فيما يفضل عن نفسه وأهله وعياله وعلى هذا عن أهلك وقال ق

   -املعىن قال ص 

  خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ويف خرب آخر خري الصدقة ما أبقت غىن وابدأ

   -يه وسلم مبن تعول فهذا موافق لقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقد روي عن النيب صلى اهللا عل

  أخبار يف التبدئة باألقرب فاألقرب يف النفقة فمنها حديث ابن مسعود عن

اليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول أمك وأبوك وأختك وأخوك وأدناك  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -فأدناك وروى مثله ثعلبة بن زهدم وطارق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  لك على معىن اآلية يف قوله قلوقد دل ذ

ما أنفقتم من خري فللوالدين واألقربني وإمنا املراد هبا تقدمي األقرب فاألقرب يف اإلنفاق وروي عن احلسن البصري 
أن اآلية يف الزكاة والتطوع مجيعا وأهنا ثابتة احلكم غري منسوخة عليه وقال السدي هي منسوخة بفرض الزكاة قال 

احلكم عامة يف الفرض والتطوع أما الفرض فلم يرد به الوالدين وال الولد وإن سلفوا لقيام الداللة  أبو بكر هي ثابتة



عليه وأما التطوع فهي عامة يف اجلميع ومىت أمكننا استعماهلا مع فرض الزكاة فغري جائز احلكم بنسخها وكذلك 
بات نسخ هلا مل جيز لنا احلكم بنسخ شيء منها حكم سائر اآليات مىت أمكن اجلمع بني مجيعها يف أحكامها من غري إث

وليس ميتنع أن يكون املراد به النفقة على الوالدين واألقربني إذا كانوا حمتاجني وذلك إذا كان الرجل غنيا ألن قوله 
تعاىل قل العفو قد دل على أن النفقة إمنا جتب عليه فيما يفضل فإذا كان هو وعياله حمتاجني ال يفضل عنهم شيء 
فليس عليه نفقة وقد دلت اآلية على معان منها أن القليل والكثري من النفقة يستحق به الثواب على اهللا تعاىل إذا 

  أراد هبا وجه اهللا وينتظم 

ذلك الصدقات من النوافل والفروض ومنها أن األقرب فاألقرب أوىل بذلك بقوله فللوالدين واألقربني مع بيان 
ملراد اهللا بقوله ابدأ مبن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك وفيه الداللة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

على وجوب نفقة الوالدين واألقربني عليه فإن قيل فينغيب أن يلزمه نفقة املساكني وابن السبيل ومجيع من ذكر يف 
ألقارب بداللة وهم داخلون يف اآلية قيل له قد اقتضى ظاهرها ذلك وخصصنا بعضها من النفقة اليت تستحقها ا

الزكاة والتطوع وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن املثىن قال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا سفيان عن 
مزاحم بن زفر عن جماهد عن أيب هريرة قال دينار أعطيته يف سبيل اهللا ودينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته يف رقبة 

على أهلك فإن الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظمها أجرا وقد روي ذلك مرفوعا إىل النيب صلى ودينار أنفقته 
حدثنا عبدالباقي قال حدثنا حممد بن حيىي املروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا املسعودي  -اهللا عليه وسلم 

حنوه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا  -م عن مزاحم بن زفر عن جماهد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسل
معاذ بن املثىن قال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبداهللا بن زيد عن ابن مسعود عن 

قال إن املسلم إذا أنفق نفقة على أهله كانت له صدقة فهذه اآلثار موافقة ملعىن قوله  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا ينفقون قل العفو وقد اختلف يف املراد به فقال ابن عباس وقتادة الفضل عن الغىن قال احلسن وعطاء يسئلونك ماذ

الوسط من غري إسراف وقال جماهد أراد به الصدقة املفروضة قال أبو بكر إذا كان العفو ما فضل فجائز أن يريد به 
وحصل به الغىن وكذلك سائر الصدقات الواجبة  الزكاة املفروضة يف أهنا ال جتب إال فيما فضل عن مقدار احلاجة

وجيوز أن يريد به صدقة التطوع فيتضمن ذلك األمر باإلنفاق على نفسه وعياله واألقرب فاألقرب منه مث بعد ذلك 
ما يفضل يصرفه إىل األجانب وحيتج به يف أن صدقة الفطر وسائر الصدقات ال جتب على الفقري إذ كان اهللا تعاىل إمنا 

  باإلنفاق من العفو والفاضل عن الغىن  أمرنا
قوله تعاىل كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذا يدل على فرض القتال ألن قوله كتب عليكم مبعىن فرض عليكم 

كقوله كتب عليكم الصيام مث ال خيلو القتال املذكور يف اآلية من أن يرجع إىل معهود قد عرفه املخاطبون أو مل 
  األلف والالم تدخالن للجنس أو للمعهود فإن كان املراد قتاال قد عرفوه رجع الكالم  يرجع إىل معهود ألن

إليه حنو قوله تعاىل وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة وقوله وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم 
وهو أن نقاتل املشركني إذا قاتلونا فيكون فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن كان كذلك فإمنا هو أمر بقتال على وصف 

حينئذ كالما مبنيا على معهود قد علم حكمه مكرر ذكره تأكيدا وإن مل يكن راجعا إىل معهود فهو ال حمالة جممل 
مفتقر إىل البيان وذلك أنه معلوم عند وروده أنه مل يأمرنا بقتال الناس كلهم فال يصح اعتقاد العموم فيه وماال يصح 

د العموم فيه فهو جممل مفتقر إىل البيان وسنبني اختالف أهل العلم يف فرض اجلهاد وكيفيته عند مصرينا إىل اعتقا
قوله فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم إن شاء اهللا تعاىل وقوله وهو كره لكم معناه مكروه لكم أقيم فيه املصدر 



نك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري مقام املفعول كقولك فالن رضي أي مرضي وقوله تعاىل يسألو
وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام قد تضمنت هذه اآلية حترمي القتال يف الشهر احلرام ونظريه يف الداللة 

عل مثله قوله الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص وقوله إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف 
اهللا يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم وحدثنا جعفر كتاب 

بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن الليث بن سعد 
يغزو يف الشهر احلرام إال  -لى اهللا عليه وسلم قال حدثين أبو الزبري عن جابر بن عبداهللا قال مل يكن رسول اهللا ص

أن يغزى فإذا حضر ذلك أقام حىت ينسلخ وقد اختلف يف نسخ ذلك فقالت طائفة حكمه باق مل ينسخ وممن قال 
ذلك عطاء بن أيب رباح حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء 

يكن حيل هلم أن يغزوا يف الشهر احلرام مث غزوهم بعد فيه قال فحلف يل ما حيل للناس أن يغزوا يف ماهلم أن ذلك مل 
احلرم وال يف الشهر احلرام إال أن يقاتلوا قال وما نسخت وروى سليمان بن يسار وسعيد بن املسيب أن القتال 

لوا املشركني حيث وجدمتوهم وقوله قاتلوا جائز يف الشهر احلرام وهو قول فقهاء األمصار واألول منسوخ بقوله اقت
الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر اآلية ألهنا نزلت بعد حظر القتال يف الشهر احلرام وقد اختلف يف السائلني 

   -عن ذلك من هم فقال احلسن وغريه إن الكفار سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  باستحالهلم القتال يف الشهر احلرام وقالعن ذلك على جهة العيب للمسلمني 

  آخرون املسلمون سألوا 

عن ذلك ليعلموا كيف احلكم فيه وقيل أهنا نزلت على سبب وهو قتل واقد بن عبداهللا بن عمرو بن احلضرمي 
 مشركا فقال املشركون قد استحل حممد القتال يف الشهر احلرام وقد كان أهل اجلاهلية يعتقدون حترمي القتال يف

هذه األشهر فأعلمهم اهللا تعاىل بقاء حظر القتال يف الشهر احلرام وأرى املشركني مناقضة بإقامتهم على الكفر مع 
استعظامهم القتل يف الشهر احلرام مع أن الكفر أعظم اإلجرام ومع إخراج أهل املسجد احلرام منه وهم املؤمنون 

يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر فأعلمهم اهللا أن الكفر ألهنم أوىل باملسجد احلرام من الكفار لقوله إمنا 
باهللا وباملسجد احلرام وهو أن اهللا جعل املسجد للمؤمنني ولعبادهتم إياه فيه فجعلوه ألوثاهنم ومنعوا املسلمني منه 

فأعلمهم اهللا أن الكفار فكان ذلك كفرا باملسجد احلرام وأخرجوا أهله منه وهم املؤمنون ألهنم أوىل به من الكفار 
مع هذه اإلجرام أوىل بالعيب من قتل رجل من املشركني يف الشهر احلرام واهللا سبحانه وتعاىل أعلم مت اجلزء األول 

  ويليه اجلزء الثاين وأوله باب حترمي اخلمر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  باب 

  حترمي اخلمر

يهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما هذه اآلية قد قال اهللا تعاىل يسألونك عن اخلمر وامليسر قل ف
اقتضت حترمي اخلمر لو مل يرد غريها يف حترميها لكانت كافية مغنية وذلك لقوله قل فيهما إمث كبري واإلمث كله حمرم 



مل يقتصر على إخباره بأن بقوله تعاىل قال إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث فأخرب أن اإلمث حمرم و
فيها أمثا حىت وصفه بأنه كبري تأكيدا حلظرها وقوله ومنافع للناس ال داللة فيه على إباحتها ألن املراد منافع الدنيا 
وأن يف سائر احلرمات منافع ملرتكبيها يف دنياهم إال أن تلك املنافع ال تفي بضررها من العقاب املستحق بارتكاهبا 

غري دال على إباحتها ال سيما وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله يف سياق اآلية وإمثهما أكرب من  فذكره ملنافعها
نفعهما يعين أن ما يستحق هبما من العقاب أعظم من النفع العاجل الذي ينبغي منهما ومبا نزل يف شأن اخلمر قوله 

تعلموا ما تقولون وليس يف هذه اآلية داللة على حترمي  تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت
ما مل يسكر منها وفيها الداللة على حترمي ما يسكر منها ألنه إذا كانت الصالة فرضا حنن مأمورون بفعلها يف أوقاهتا 

رك الصالة فكل ما أدى إىل املنع منها فهو حمظور فإذا كانت الصالة ممنوعة يف حال السكر وكان شرهبا مؤديا إىل ت
كان حمظورا ألن فعل ما مينع من الفرض حمظور ومما نزل يف شأن اخلمر مما ال مساغ للتأويل فيه قوله تعاىل إمنا اخلمر 

وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إىل قوله فهل أنتم منتهون فتضمنت هذه اآليات 
مل الشيطان وذلك ال يصح إطالقه إال فيما كان حمظورا حمرما مث ذكر حترميها من وجوه أحدها قوله رجس من ع

أكده بقوله فاجتنبوه وذلك أمر يقتضي لزوم اجتنابه مث قال تعاىل فهل أنتم منتهون ومعناه فانتهوا فإن قيل ليس يف 
سكر وترك الصالة قوله تعاىل فيهما إمث كبري داللة على حترمي القليل منها ألن مراد اآلية ما يلحق من املأمث بال

  واملواثبة 

والقتال فإذا حصل املأمث هبذه األمور فقد وفينا ظاهر اآلية مقتضاها من التحرمي وال داللة على حترمي القليل منها قيل 
له معلوم أن يف مضمون قوله فيهما إمث كبري ضمري شرهبا ألن جسم اخلمر هو فعل اهللا تعاىل وال مأمث فيها وإمنا املأمث 

بأفعالنا فيها فإذا كان الشرب مضمرا كان تقديره يف شرهبا وفعل امليسر إمث كبري فيتناول ذلك شرب مستحق 
القليل منها والكثري كما لو حرمت اخلمر لكان معقوال أن املراد به شرهبا واالنتفاع هبا فيقتضي ذلك حترمي قليلها 

ل حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا وكثريها وقد روى يف ذلك حديث حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قا
أبو عبيد قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله يسألونك 

عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري قال امليسر هو القمار كان الرجل يف اجلاهليةخياطر على أهله وماله وقال وقوله 
ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون قال كانوا ال يشربوهنا عند الصالة فإذا صلوا العشاء تعاىل 

شربوها مث أن ناسا من املسلمني شربوها فقاتل بعضهم بعضا وتكلموا مبا ال يرضي اهللا عز و جل فأنزل اهللا إمنا اخلمر 
جتنبوه قال فامليسر القمار واألنصاب األوثان واألزالم وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فا

القداح كانوا يستقسمون هبا قال وحدثناأبو عبيد قال حدثنا عبدالرمحن ابن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن 
 أيب ميسرة قال قال عمر اللهم بني لنا يف اخلمر فنزلت ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون فقال
اللهم بني لنا يف اخلمر فنزلت قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما فقال اللهم بني لنا يف اخلمر 

فنزلت إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إىل قوله فهل أنتم منتهون فقال 
وحدثنا ألبو عبيداهللا هشيم قال أخربنا املغرية عن أيب رزين قال  عمر انتهينا إهنا تذهب املال وتذهب العقل قال

شربت اخلمر بعد اآلية اليت نزلت يف البقرة وبعد اآلية اليت يف النساء فكانوا يشربوهنا حىت حتضر الصالة فإذا 
من الناس من حضرت تركوها مث حرمت يف املائدة يف قوله فهل أنتم منتهون فانتهى القوم عنها فلم يعودوا فيها ف

يظن أن قوله قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس مل يدل على التحرمي ألنه لو كان داال ملا شربوه وملا أقرهم النيب صلى 
   -اهللا عليه وسلم 



  وملا سئل عمر البيان بعده وليس هذا كذلك عندنا وذلك ألنه جائز أن يكونوا

  تأولوا يف قوله 

عها فإن اإلمث مقصور على بعض األحوال دون بعض فإمنا ذهبوا عن حكم اآلية ومنافع للناس جواز استباحة مناف
   -بالتأويل وأما قوله إهنا لو كانت حراما ملا أقرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  على شرهبا فإنه ليس يف شيء من األخبار علم النيب ص

بيانا بعد نزول هذه اآلية فألنه كان للتأويل فيه بشرهبا وال إقرارهم عليه بعد علمه وأما سؤال عمر رضي اهللا عنه  -
مساغ وقد علم هو وجه داللتها على التحرمي ولكنه سأل بيانايزول معه احتمال التأويل فأنزل اهللا تعاىل إمنا اخلمر 

هنا وامليسر اآلية ومل خيتلف أهل النقل يف أن اخلمر قد كانت مباحة يف أول اإلسالم وأن املسلمني قد كانوا يشربو
بذلك وإقرارهم عليه إىل أن حرمها اهللا تعاىل فمن الناس  -باملدينة ويتبايعون هبا مع علم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من يقول إن حترميها على اإلطالق إمنا ورد يف قوله إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 
كانت حمرمة قبل ذلك يف بعض األحوال وهي أوقات الصالة بقوله ال فاجتنبوه اىل قوله فهل أنتم منتهون وقد 

تقربوا الصالة وأنتم سكارى وأن بعض منافعها قد كان مباحا وبعضها حمظورا بقوله قل فيهما إمث كبري ومنافع 
حكم اآليات  للناس إىل أن أمت حترميها بقوله فاجتنبوه وقوله فهل أنتم منتهون وقد بينا ما يقتضيه ظاهر كل واحد من

من حكم التحرمي وقد اختلف فيما يتناوله اسم اخلمر من األشربه فقال اجلمهور األعظم من الفقهاء اسم اخلمر يف 
احلقيقة يتناول الين املشتد من ماء العنب وزعم فريق من أهل املدينة ومالك والشافعي أن كل ما أسكر كثريه من 

مر خمصوص بالين املشتد من ماء العنب دون غريه وأن غريه إن مسي هبذا األشربة فهو مخر والدليل على أن اسم اخل
االسم فإمنا هو حممول عليه ومشبه به على وجه اجملاز حديث أيب سعيد اخلدري قال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ليطني قال فحرم بنشوان فقال له أشربت مخرا فقال ما شربتها منذ حرمها اهللا ورسوله قال فماذا شربت قال اخل -
   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  اخلليطني فنفى الشارب اسم اخلمر عن اخلليطني حبضرة النيب ص

فلم ينكره عليه ولو كان ذلك يسمى مخرا من جهة لغة أو شرع ملا أقره عليه إذ كان يف نفي التسمية اليت علق  -
ال يقر أحدا على حظر مباح وال على استباحة حمظور  -لم هبا حكم نفي احلكم ومعلوم أن النيب صلى اهللا عليه وس

ويف ذلك دليل على أن اسم اخلمر منتف على سائر األشربة إال من الين املشتد من ماء العنب ألنه إذا كان اخلليطان 
  ال يسميان مخرا مع وجود قوة اإلسكار منهما علمنا أن االسم مقصور على ما وصفنا ويدل عليه 

الباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن زكريا العالئي قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا عبدالرمحن بن ما حدثنا عبد
 -بشري الغطفاين عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اب قال عبدالباقي وحدثنا حممد بن عن األشربة عام حجة الوداع فقال حرام اخلمر بعينها والسكر من كل شر
زكريا العالئي قال حدثنا شعيب بن واقد قال حدثنا قيس عن قطن عن منذر عن حممد بن زكريا العالئي قال حدثنا 



 -شعيب بن واقد قال حدثنا قيس عن قطن عن منذر عن حممد بن احلنفية عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا حسني بن إسحاق قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا علي بن عباس قال  حنوه وحدثنا عبدالباقي قال

حدثنا سعيد بن عمارة قال حدثنا احلارث بن النعمان قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  قال اخلمر بعينها حرام والسكر من كل شراب وقد روى عبداهللا بن شداد عن ابن

وقد حوى هذا اخلرب معاين منها  -من قوله مثل ذلك وروى عنه أيضا مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  عباس
أن اسم اخلمر خمصوص بشراب بعينه دون غريه وهو الذي مل خيتلف يف تسميته هبا دون غريها من ماء العنب وأن 

ب وقد دل أيضا على أن احملرم من سائر غريها من األشربة غري مسمى هبذا االسم لقوله والسكر من كل شرا
األشربة هو ما حيدث عنده السكر لوال ذلك ملا اقتصر منها على السكر دون غريه وملا فصل بينها وبني اخلمر يف 
جهة التحرمي ودل أيضا على أن حترمي اخلمر حكم مقصور عليها غري متعد إىل غريها قياسا وال استدالال إذ علق 

اخلمر دون معىن فيها سواها وذلك ينفي جواز القياس عليها ألن كل أصل ساغ القياس عليه حكم التحرمي بعني 
فليس احلكم املنصوص عليه مقصورا عليه وال متعلقا به بعينه بل يكون احلكم منصوبا على بعض أوصافه مما هو 

ن سائر األشربة املسكرة ال موجود يف فروعه فييكون احلكم تابعا للوصف جاريا معه يف معلوالته ومما يدل على أ
يف حديث أيب هريرة عنه اخلمر من هاتني الشجرتني النخلة والعنبة فقوله اخلمر اسم  -يتناوهلا اسم اخلمر قوله ص 

للجنس لدخول األلف والالم عليه فاستوعب به مجيع ما يسمى هبذا االسم فلم يبق شيء من األشربة يسمى به إال 
لك أن يكون ما خيرج من غري هاتني الشجرتني يسمى مخرا مث نظرنا فيما خيرج منهما وقد استغرقه ذلك فانتفى بذ

هل مجيع اخلارج منهما مسمى باسم اخلمر أم ال فلما اتفق اجلميع على أن كال ما خيرج منهما من األشربة غري 
مخرا علمنا أن مراده  مسمى باسم اخلمر ألن العصري والدبس واخلل وحنوه من هاتني الشجرتني وال يسمى شيء معه

  بعض اخلارج من هاتني الشجرتني 

وذلك البعض غري مذكور يف اخلرب فاحتجنا إىل االستدالل على مراده من غريه يف إثبات اسم اخلمر للخارج منهما 
فسقط االحتجاج به يف حترمي مجيع اخلارج منهما وتسميته باسم اخلمر وحيتمل مع ذلك أن يكون مراده أن اخلمر 

مها كقوله تعاىل خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان و يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم واملراد أحدمها أحد
فكذلك جائز أن يكون املراد يف قوله اخلمر من هاتني الشجرتني أحدمها فإن كان املراد مها مجيعا فإن ظاهر اللفظ 

ألنه ملا كان معلوما أنه مل يرد بقوله من هاتني يدل على أن املسمى هبذا االسم هو أول شراب يصنع منهما 
الشجرتني بعض كل واحدة منهما الستحالة كون بعضها مخرا دل على أن املراد أول خارج منهما من األشربة ألن 
من يعتورها معان يف اللغة منها التبعيض ومنها االبتداء كقولك خرجت من الكوفة وهذا كتاب من فالن وما جرى 

كون معىن من يف هذا املوضع على ابتداء ما خيرج منهما وذلك إمنا يتناول العصري املشتد والدبس جمرى ذلك في
السائل من النخل إذا اشتد ولذلك قال أصحابنا فيمن حلف ال يأكل من هذه النخلة شيئا أنه على رطبها ومترها 

ذكرنا اسم اخلمر عن سائر األشربة إال ما ودبسها ألهنم محلوا من ما ذكرنا من االبتداء قال أبو بكر ويدل على ما 
وصفنا ما روي عن ابن عمر أنه قال لقد حرمت اخلمر يوم حرمت وما باملدينة يومئذ منها شيء وابن عمر رجل من 
أهل اللغة ومعلوم أنه قد كان باملدينة السكر وسائر األنبذة املتخذة من التمر ألن تلك كانت أشربتهم ولذلك قال 



هللا نزل حترمي اخلمر وما يشرب الناس يومئذ إا البسر والتمر وقال أنس بن مالك كنت ساقي عموميت جابر بن عبدا
من األنصار حني نزل حترمي اخلمر فكان شراهبم يومئذ الفضيح فلما مسعوا أراقوها فلما نفى ابن عمر اسم اخلمر عن 

شراب العنب الين املشتد وأن ما سواها غري  سائر األشربة اليت كانت باملدينة دل ذلك على أن اخلمر عنده كانت
مسمى هبذا االسم ويدل عليه أن العرب كانت تسمى اخلمر سبيئة ومل تكن تسمى بذلك سائر األشربة املتخذة من 

كدم الذبيح ... وسبيئة مما يعتق بابل ... متر النخل ألهنا كانت جتلب إليها من غري بالدها ولذلك قال األعشى 
  ... ا سلبتها جرياهل

وتقول سبأت اخلمر إذا شريتها فنقلوا االسم إىل املشترى بعد أن كان األصل إمنا هو جيلبها من موضع إىل موضع 
  على عادهتا يف االتساع يف الكالم ويدل عليه أيضا قول 

رأيت ... دع اخلمر تشرهبا الغواة فإنين ... أيب األسود الدؤيل وهو رجل من أهل اللغة حجة فيما قال منها فقال 
  ... أخوها غذته أمه بلباهنا ... فإن ال تكنه أو يكنها فإنه ... أخاها مغنيا ملكاهنا 

فجعل غريها من األشربة أخاهلا بقوله رأيت أخاها مغنيا ملكاهنا ومعلوم أنه لو كان يسمى مخرا ملا مساه أخا هلا مث 
ت هو فثبت مبا ذكرنا من األخبار عن رسول اهللا صلى أكده بقوله فإن ال تكنه أو يكنها فإنه أخوها فأخرب أهنا ليس

وعن الصحابة وأهل اللغة أن اسم اخلمر خمصوص مبا وصفنا ومقصور عليه دون غريه ويدل على  -اهللا عليه وسلم 
ذلك أنا وجدنا بلوى أهل املدينة بشرب األشربة املتخذة من التمر والبسر كانت أعم منها باخلمر وإمنا كانت 

خلمر خاصة قليلة لقلتها عندهم فلما عرف الكل من الصحابة حترمي الين املشتد واختلفوا فيما سواها بلواهم با
وروي عن عظماء الصحابة مثل عمر وعبداهللا وأيب ذر وغريهم شرب النبيذ الشديد وكذلك سائر التابعني ومن 

ة وال يسموهنا باسم اخلمر بل ينفونه بعدهم من أخالفهم من الفقهاء من أهل العراق ال يعرفون حترمي هذه األشرب
عنها دل ذلك على معنيني أحدمها أن اسم اخلمر ال يقع عليها وال يتناوهلا ألن اجلميع متفقون على ذم شارب اخلمر 

وأن مجيعها حمرم حمظور والثاين أن النبيذ غري حمرم ألنه لو كان حمرما لعرفوا حترميها كمعرفتهم بتحرمي اخلمر إذ 
جة إىل معرفة حترمييها أمس منها إىل معرفة حترمي اخلمر لعموم بلواهم هبا دوهنا وما عمت البلوى من كانت احلا

األحكام فسبيل وروده نقل التواتر املوجب للعلم والعمل ويف ذلك دليل على أن حترمي اخلمر مل يعقل به حترمي هذه 
بة اليت يسكر كثري ها مخر مبا روي عن ابن عمر عن األشربة وال عقل اخلمر امسا هلا واحتج من زعم أن سائر األشر

أنه قال كل مسكر مخر ومبا روي عن الشعيب عن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه قال اخلمر من مخسة أشياء التمر والعنب واحلنطة والشعري والعسل وروي عن عمر من قوله حنوه  -عليه وسلم 

قال  -روي عن عمر اخلمر ما خامر العقل ومبا روي عن طاوس عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومبا 
كل خممر مخر وكل مسكر حرام ومبا روي عن أنس قال كنت ساقي القوم حيث حرمت اخلمر يف منزل أيب طلحة 

وكسروها وقالوا فقد مسى النيب صلى اهللا  وما كان مخرنا يومئذ إال الفضيح فحني مسعوا حترمي اخلمر أهراقوا األواين
   -عليه وسلم 

  هذه األشربة مخرا وكذلك عمر وأنس وعقلت األنصار من حترمي اخلمر حترمي

  الفضيح وهو نقيع البسر ولذلك 



أراقوها وكسروا األواين وال ختلو هذه التسمية من أن تكون واقعة على هذه األشربة من جهة اللغة أو الشرع 
ن فحجته ثابتة والتسمية صحيحة فثبت بذلك أن ما أسكر من األشربة كثريه فهو مخر وهو حمرم بتحرمي وأيهما كا

اهللا إياها من طريق اللفظ واجلواب عن ذلك وباهللا التوفيق أن األمساء على ضربني ضرب مسي به الشيء حقيقة 
ب أألول فواجب استعماله حيث ما وجد لنفسه وعبارة عن معناه والضرب اآلخر ما مسي به الشيء جمازا فأما الضر

وأما الضرب اآلخر فإمنا جيب استعماله عند قيام الداللة عليه نظري الضرب األول قوله تعاىل يريد اهللا ليبني لكم واهللا 
يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما فأطلق لفظ اإلرادة يف هذا املوضع جماز ال 

قة وحنو قوله إمنا اخلمر وامليسر فاسم اخلمر يف هذا املوضع حقيقة فيما أطلق فيه وقال يف موضع آخر إين أراين حقي
أعصر مخرا فأطلق اسم اخلمر يف هذا املوضع جمازا ألنه إمنا يعصر العنب ال اخلمر وحنو قوله ربنا أخرجنا من هذه 

ا أراد البنيان مث قوله واسئل القرية اليت كنا فيها جماز ألنه مل يرد هبا ما القرية الظامل أهلها فاسم القرية فيها حقيقة وإمن
وضع اللفظ له حقيقة وإمنا أراد أهلها وتنفصل احلقيقة من اجملاز بأن ما لزم مسمياته فلم ينتف عنه حبال فهو حقيقة 

إرادة كنت صادقا ولو قال قائل  فيه وما جاز انتفاؤه عن مسمياته فهو جماز أال ترى أنك إذا قلت أنه ليس للحائط
إن اهللا ال يريد شيئا أو اإلنسان العاقل ليست له إرادة كان مبطال يف قوله وكذلك جائز أن تقول إن العصري ليس 

خبمر وغري جائز أن يقال أن الين املشتد من ماء العنب ليس خبمر ونظائر ذلك كثرية يف اللغة والشرع واألمساء 
ء اجملاز ال تتعدى هبا مواضعها اليت مسيت هبا فلما وجدنا اسم اخلمر قد ينتفي عن سائر األشربة الشرعية يف معىن أمسا

سوى الين املشتد من ماء العنب علمنا أهنا ليست خبمر يف احلقيقة والدليل على جواز انتفاء اسم اخلمر عما وصفنا 
   -حديث أيب سعيد اخلدري قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بنشوان فقال أشربت مخرا فقال واهللا ما شربتها منذ حرمها اهللا ورسوله قال

اخلليطني يومئذ فنفى اسم اخلمر عن  -فماذا شربت قال شربت اخلليطني فحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -اخلليطني حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وقال ابن عمر حرمت اخلمر فأقره عليه ومل ينكره فدل ذلك على أنه ليس خبمر

  وما باملدينة يومئذ منها شيء فنفى اسم اخلمر عن أشربة متر 

اخلمر من هاتني الشجرتني وهو  -النخل مع وجودها عندهم يومئذ ويدل عليه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ما خرج من غريمها مخرا إذ أصح إسنادا من األخبار اليت ذكر فيما أن اخلمر من مخسة أشياء فنفى بذلك أن يكون 

كان قوله اخلمر من هاتني الشجرتني امسا للجنس مستوعبا جلميع ما يسمى هبذا االسم فهذا اخلرب معارض ما روي 
من أن اخلمر من مخسة أشياء وهو أصح إسنادا منه ويدل عليه انه ال خالف أن مستحل اخلمر كافر وأن مستحل 

يف بأن يكون كافرا فدل ذلك على أهنا ليست خبمر يف احلقيقة ويدل عليه أن هذه األشربة ال تلحقه مسة الفسق فك
خل هذه األشربة ال يسمى خل مخر وأن خل اخلمر هو اخلل املستحيل من ماء العنب الين املشتد فإذا ثبت مبا ذكرنا 

باسم اخلمر يف حال فهو  انتفاء اسم اخلمر عن هذه األشربة ثبت أنه ليس باسم هلا يف احلقيقة وأنه إن ثبت تسميتها
على جهة التشبيه هبا عند وجود السكر منها فلم جيز أن يتناوهلا إطالق حترمي اخلمر ملا وصفنا من أن أمساء اجملاز ال 

جيوز دخوهلا حتت إطالق أمساء احلقائق فينبغي أن يكون قوله اخلمر من مخسة أشياء حمموال على احلال اليت يتولد 



اسم اخلمر يف تلك احلال ألهنا قد عملت عمل اخلمر يف توليد السكر واستحقاق احلد ويدل منها السكر فسماها ب
عليه أن هذه التسمية إمنا تستحقها يف حال توليدها السكر قول عمر اخلمر ما خامر العقل وقليل النبيذ ال خيامر 

ه من هذه األشربة وإذا ثبت مبا العقل ألن ما خامر العقل هو ما غطاه وليس ذلك مبوجود يف قليل ما أسكر كثري
وصفنا أن اسم اخلمر جماز يف هذه األشربة فال يستعمل إال يف موضع يقوم الدليل عليه فال جيوز أن ينطوي حتت 

قد مسى فرسا أليب طلحة ركبة لفزع كان باملدينة فقال وجدناه حبرا فسمى  -إطالق حترمي اخلمر أال ترى أنه ص 
واسع اخلطو وال يعقل بإطالق اسم البحر الفرس اجلواد وقال النابغة للنعمان بن املنذر الفرس حبرا إذ كان جوادا 

  إذا طلعت مل يبد منهن كوكب ... فإنك مشس وامللوك كواكب ... 
ومل تكن الشمس امسا له وال الكواكب امسا للملوك فصح مبا وصفنا ان اسم اخلمر ال يقع على هذه األشربة ... 

  صوص مباء العنب الين املشتد حقيقة وإمنا يسمى به غريها جمازا واهللا أعلم اليت وصفنا وأنه خم
  باب حترمي امليسر 

  قال

  اهللا تعاىل يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري قال أبو بكر داللته 

ئة وكل ما جزأته فقد على حترمي امليسر كهى على ما تقدم من بيانه ويقال أن اسم امليسر يف أصل اللغة إمنا هو للتجز
يسرته يقال للجاز الياسر ألنه جيزىء اجلزور وامليسر اجلزور نفسه إذا جتزى وكانوا ينحرون جزورا وجيعلونه أقساما 
يتقامرون عليها بالقداح على عادة هلم على ذلك فكل من خرج له قدح نظروا إىل ما عليه من السمة فيحكمون له 

على هذا سائر ضروب القمار ميسرا وقال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صاحل مبا يقتضيه أمساء القداح فسمي 
وعطاء وطاوس وجماهد امليسر القمار وقال عطاء ةطاوس وجماهد حىت لعب الصبيان بالكعاب واجلوز وروي عن 

   -علي بن زيد عن القاسم عن أيب أمامة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الكعاب املوسومة اليت يزجر هبا زجر ا فإهنا من امليسرقال اجتنبوا هذه 

قال من لعب بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله  -وروى سعيد بن أيب هند عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وروى محاد بن سلمة عن قتادة عن حالس أن رجال قال لرجل إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا فارتفعا 

فقال هذا قمار ومل جيزه وال خالف بني أهل العلم يف حترمي القمار وأن املخاطرة من القمار قال ابن عباس إىل علي 
إن املخاطرة فمار وإن أهل اجلاهلية كانوا خياطرون على املال والزوجة وقد كان ذلك مباحا إىل أن ورد حترميه وقد 

زد يف اخلطر  -وقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم  خاطر أبو بكر الصديق املشركني حني نزلت أمل غلبت الروم
وابعد يف األجل مث حظر ذلك ونسخ بتحرمي القماروال خالف يف حظره إال ما رخص فيه من الرهان يف السبق يف 

الدواب واإلبل والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق وال يستحق اآلخر إن سبق وإن شرط أن من سبق 
بق أعطى فهذا باطل فإن أدخال بينهما رجال إن سبق استحق وإن سبق مل يعط فهذا جائز وهذا منهما أخذ ومن س

أنه  -حملال وقد روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -الدخيل الذي مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فيه استظهار وقوة على العدو قال سابق بني اخليل وإمنا خص ذلك ألن فيه رياضة للخيل وتدريبا هلا على الركض و

اهللا تعاىل وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة روى أهنا الرمي ومن رباط اخليل فظاهر قوله ومن رباط اخليل يقتضي 



جواز السبق هبا ملا فيه من القوة على العدو وذلك الرمي وما ذكره اهللا تعاىل من حترمي امليسر وهو القمار يوجب 
  عبيد يعتقهم املريض مث ميوت ملا فيه من القمار وإحقاق بعض وإجناح بعض وهذا هو معىن حترمي القرعة يف ال

  القمار بعينه وليست القرعة يف القسمة كذلك ألن كل واحد يستوىف يف نصيبه ال حيقق واحد منهم واهللا أعلم 
  باب 

  التصرف يف مال اليتيم

 وإن ختالطوهم فإخوانكم قال أبو بكر اليتيم املنفرد عن قال اهللا تعاىل ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري
أحد أبويه فقد يكون يتيما من األم مع بقاء األب وقد يكون يتيما من األب مع بقاء األم إال أن األظهر عند 
يا اإلطالق هو اليتيم من األب وإن كانت األم باقية وال يكاد يوجد إإلطالق يف اليتيم من األم إذا كان األب باق

وكذلك سائر ما ذكر اهللا من أحكام األيتام إمنا املراد هبا الفاقدون آلبائهم وهم صغار وال يطلق ذلك عليهم بعد 
البلوغ إال على وجه اجملاز لقرب عهدهم باليتيم والدليل على أن اليتيم اسم للمنفرد تسميتهم للمرأة املنفردة عن 

  ... النسوة األرامل اليتامى ... إن القبور تنكح األيامى ... لشاعر الزوج يتيمة سواء كانت كبرية أو صغرية قال ا
مثل اليتيم من ... قوداء متلك رحلها ... وتسمى الرابية يتيمة النفرادها عما حواليها قال الشاعر يصف ناقته 

  ... األرانب 
ح أيب العباس السفاح واختالف يعين الرابية ويقال درة يتيمة ألهنا مفردة ال نظري هلا وكتاب البن املقفع يف مد

وابن املقفع يف اليتيمة ... وكثري عزة يوم بني ينسب ... مذاهب اخلوارج وغريهم يسمى اليتيمة قال أبو متام 
  ... يسهب 

وإذا كان اليتيم امسا لالنفراد كان كامال ملن فقد أحد أبويه صغريا أو كبريا إال أن االنطالق إمنا يتناول ما ذكرنا من 
األب يف حال الصغر حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا فقد 

عبداهللا بن صاحل عن معاوية ابن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله عز و جل ويسألونك عن 
ن أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا اليتامى قل إصالح هلم خري قال اهللا تعاىل ملا أنزل إن الذين يأكلو

وسيصلون سعريا كره املسلمون أن يضموا اليتامى إليهم وحترجوا أن خيالطوهم وسألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  عنه فأنزل اهللا يسألونك عن اليتامى اىل قوله ولو شاء اهللا ألعنتكم قال لو

  ه وسع ويسر فقال ومن شاء اهللا ألخرجكم وضيق عليكم ولكن

ابتغوا بأموال  -كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اليتامى ال تأكلها الصدقة ويروى ذلك موقوفاعلى عمر وعن عمر وعائشة وابن عمر وشريح ومجاعة من التابعني 

حوت هذه اآلية ضرويا من األحكام أحدها قوله قل إصالح هلم خري فيه  دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة به وقد
الداللة على جواز خلط ماله مباله وجواز التصرف فيه بالبيع والشرى إذا كان ذلك صالحا وجواز دفعه مضاربة 

ألن  إىل غريه وجواز أن يعمل ويل اليتيم مضاربة أيضا وفيه الداللة على جواز االجتهاد يف أحكام احلوادث



اإلصالح الذي تضمنته اآلية إمنا يعلم من طريق االجتهاد وغالب الظن ويدل على أن لويل اليتيم أن يشتري من ماله 
لنفسه إذا كان خري لليتيم وذلك بأن ما يأخذه اليتيم أكثر قيمة مما خيرج عن ملكه وهو قول أيب حنيفة ويبيع أيضا 

ويدل أيضا على أن له تزويج اليتيم إذا كان ذلك من اإلصالح  من مال نفسه لليتيم ألن ذلك من اإلصالح له
وذلك عندنا فيمن كان ذا نسب منه دون الوصي الذي ال نسب بينه وبينه ألن الوصية نفسها ال يستحق هبا الوالية 

يف التزويج ولكنه قد اقتضى ظاهره أن للقاضي أن يزوجه ويتصرف يف ماله على وجه اإلصالح ويدل على أن له 
أن يعلمه ما له فيه صالح من أمر الدين واألدب ويستأجر له على ذلك وأن يؤاجره ممن يعلمه الصناعات 

والتجارات وحنوها ألن مجيع ذلك قد يقع على وجه اإلصالح ولذلك قال أصحابنا إن كل من كان اليتيم يف حجره 
ينفق عليه من ماله وقالوا أنه إذا وهب  من ذوي الرحم احملرم فله أن يؤاجره ليعلم الصناعات وقال حممد له أن

لليتيم مال فلمن هو يف حجره ان يقبضه له ملا له فيه من اإلصالح فظاهر اآلية قد اقتضى مجيع ذلك كله وقوله 
ويسألونك عن اليتامة قل إصالح هلم خري إمنا عىن باملضمرين يف قوله ويسألونك القوام على األيتام الكافلني هلم 

ل ذي رحم حمرم ألن له إمساك اليتيم وحفظه وحياضته وحضانته وقد انتظم قوله قل إصالح هلم وذلك ينتظم ك
خري سائر الوجوه اليت ذكرنا من التصرف يف ماله على وجه اإلصالح والتزويج والتقومي والتأديب وقوله خري قد 

ذلك مما يستحق به الثواب ألنه  دل على معان منها إباحة التصرف على اليتامى من الوجوه اليت ذكرنا ومنها أن
مساه خريا وما كان خريا فإنه يستحق به الثواب ومنها أنه مل يوجبه وإمنا وعد به الثواب فدل على أنه ليس بواجب 

  عليه التصرف يف ماله بالتجارة وال هو جمرب على تزوجيه 

خوانكم فيه إباحة خلط ماله مباله ألن ظاهر اللفظ يدل على أن مراده الندب واإلرشاد وقوله وإن ختالطوهم فإ
والتجارة والتصرف فيه ويدل على أنه له أن خيالط اليتيم بنفسه يف الصهر واملناكحة وأن يزوجه أو يزوج اليتيمة 
بعض ولده فيكون قد خلط اليتامى بنفسه وعياله واختلط هو هبم فقد انتظم قوله وإن ختالطوهم إباحة خلط ماله 

واز تزوجيه بعض ولده ومن يلي عليه فيكون قد خلطه بنفسه والدليل على أن اسم املخالطة مباله والتصرف فيه وج
يتناول مجيع ذلك قوهلم فالن خليط فالن إذا كان شريكا وإذا كان يعامله ويبايعه ويشاريه ويداينه وإن مل يكن 

ليت هي االشتراك يف احلقوق شريكا وكذلك يقال قد اختلط فالن بفالن إذا صاهره وذلك كله مأخوذ من اخللطة ا
من غري متييز بعضهم من بعض فيها وهذه املخالطة معقودة بشريطة اإلصالح من وجهني أحدمها تقدميه ذكر 

اإلصالح فيما أجاب به من أمر اليتامى والثاين قوله عقيب ذكر املخالطة واهللا يعلم املفسد من املصلح وإذا كانت 
ليتيم مباله يف مقدار ما يغلب يف ظنه أن اليتيم يأكله على ما روي عن ابن عباس اآلية قد انتظمت جواز خلطه مال ا

فقد دل على جواز املناهدة اليت يفعلها الناس يف األسفار فيخرج كل واحد منهم شيئا معلوما فيخلطونه مث ينفقونه 
ء البالغني بطيبة أنفسهم أجوز وقد خيتلف أكل الناس فإذا كان اهللا قد أباح يف أموال األيتام فهو يف مال العقال

ونظريه يف جتويزه املناهدة قوله تعاىل يف قصة أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة فلينظر أيها أزكى 
طعاما فكان الورق هلم مجيعا لقوله بورقكم فأضافه إىل اجلماعة وأمره بالشراء ليأكلوا مجيعا منه وقوله وإن ختالطوهم 

قد دل على ما ذكرنا من جواز املشاركة واخللطة على أنه يستحق الثواب مبا يتحرى فيه اإلصالح من فإخوانكم 
ذلك ألن قوله فإخوانكم قد دل على ذلك إذ هو مندوب إىل معونة أخيه وحترى مصاحله لقوله تعاىل إمنا املؤمنون 

عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه فقد  واهللا يف -إخوة فأصلحوا بني أخويكم وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
انتظم قوله فإخوانكم الداللة على الندب واإلرشاد واستحقاق الثواب مبا يليه منه وقوله ولو شاء اهللا ألعنتكم يعين 

به لضيق عليكم يف التكليف فيمنعكم من خمالطة األيتام والتصرف هلم يف أمواهلم وألمركم بإفراد أموالكم عن 



و ألمركم على جهة اإلجياب بالتصرف هلم وطلب األرباح بالتجارات هلم ولكنه وسع ويسر وأباح لكم أموهلم أ
  التصرف هلم على وجه اإلصالح ووعدكم 

الثواب عليه ومل يلزمكم ذلك على جهة اإلجياب فيضيق عليكم تذكريا بنعمه وإعالما منه اليسر والصالح لعباده 
املؤمنني هم مؤمنون يف األحكام ألن اهللا تعاىل مساهم إخوانا لنا واهللا تعاىل قد  وقوله فإخوانكم يدل على أن أطفال

  قال إمنا املؤمنون إخوة واهللا تعاىل أعلم 
  باب 

  نكاح املشركات

قال اهللا تعاىل وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان 
عبيد قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية ابن صاحل عن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله وال قال حدثنا أبو 

تنكحوا املشركات حىت يؤمن قال مث استثىن أهل الكتاب فقال واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
فأخرب ابن عباس أن قوله وال آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان قال عفائف غري زوان 

تنكحوا املشركات حىت يؤمن مرتب على قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وأن الكتابيات 
مستثنيات منهن وروي عن ابن عمر أهنا عامة يف الكتابيات و غريهن حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن 

حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن نافع عن ابن عمر أنه كان ال يرى  حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال
بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم قال أبو عبيد وحدثنا عبداهللا بن صاحل عن الليث قال حدثين نافع عن 

ني قال فال أعلم ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إن اهللا حرم املشركات على املسلم
من الشرك شيئا أكرب أو قال أعظم من أن تقول رهبا عيسى أو عبد من عبيد اهللا فكرهه يف احلديث األول ومل يذكر 
التحرمي وتال يف احلديث الثاين اآلية ومل يقطع فيها بشيء وأخرب أن مذهب النصارى شرك قال وحدثنا أبو عبيد قال 

ن ميمون ابن مهران قال قلت البن عمر إنا بأرض خيالطنا فيها أهل الكتاب حدثنا علي بن سعد عن أيب املليح ع
فننكح نساءهم ونأكل طعامهم قال فقرأ علي أية التحليل وآية التحرمي قال قلت أين أقرأ ما تقرأ فننكح نساءهم 

واحلظر إىل تالوة  ونأكل طعامهم قال فأعاد على آية التحليل وآية التحرمي قال أبو بكر عدوله باجلواب باإلباحة
اآلية دليل على أنه كان واقفا يف احلكم غري قاطع فيه بشيء وما ذكر عنه من الكراهة يدل على أنه ليس على وجه 

  التحرمي كما يكره تزوج نساء أهل 

احلرب من الكتابيات ال على وجه التحرمي وقد روي عن مجاعة من ال الصحابة والتابعني إباحة نكاح الكتابيات 
نا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثين سعيد بن أيب حدث

مرمي عن حيىي بن أيوب ونافع بن يزيد عن عمر موىل عفرة قال مسعت عبداهللا بن علي بن السائب يقول إن عثمان 
ا اإلسناد من غري ذكر نافع أن طلحة بن عبيد اهللا تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه وهبذ

تزوج يهودية من أهل الشام وروي عن حذيفة أيضا أنه تزوج يهودية وكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه 
حذيفة أحرام هي فكتب إليه عمر ال ولكن أخاف أن تواقعوا املومسات منهن وروي عن مجاعة من التابعني إباحة 

ات منهم احلسن وإبراهيم والشعيب وال نعلم عن أحد من الصحابة والتابعني حترمي نكاحهن وما روي تزويج الكتابي
عن ابن عمر فيه فال داللة فيه على أنه رآه حمرما وإمنا فيه عنه الكراهة كما روي كراهة عمر حلذيفة تزويج الكتابية 



ن ذلك حمرما عند الصحابة لظهر منهم نكري أو من غري حترمي وقد تزوج صعثمان وطلحة وحذيفة الكتابيات ولو كا
خالف ويف ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه وقوله وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن غري موجب لتحرمي 

الكتابيات من وجهني أحدمها أن ظاهر لفظ املشركات إمنا يتناول عبدة األوثان منهم عند اإلطالق وال يدخل فيه 
أال ترى إىل قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن ينزل عليكم من خري الكتابيات إال بداللة 

من ربكم وقال مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني ففرق بينهم يف اللفظ وظاهره يقتضي أن 
فرد بالذكر لضرب من التعظيم أو املعطوف غري املعطوف عليه إال أن تقوم الداللة على مشول االسم للجميع وأنه أ

التأكيد كقوله تعاىل من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فأفردمها بالذكر تعظيما لشأهنما مع كوهنما 
من مجلة املالئكة إال أن األظهر أن املعطوف غري املعطوف عليه إال أن تقوم الداللة على أنه من جنسه فاقتضى عطفه 

ى املشركني أن يكونوا غريهم وأن يكون التحرمي مقصورا على عبدة األوثان من املشركني والوجه أهل الكتاب عل
اآلخر أنه لو كان عموما يف اجلميع لوجب أن يكون مرتبا على قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

  ات من الذين أوتوا الكتاب من وأن ال تنسخ إحدامها باألخرى ما أمكن استعماهلما فإن قيل قوله واحملصن

قبلكم إمنا أراد به الاليت أسلمن من أهل الكتاب كقوله تعاىل وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم 
وقوله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون قيل له هذا خلف من القول دال على 

ه وذلك من وجهني أحدمها أن هذا االسم إذا أطلق فإمنا يتناول الكفار منهم كقوله من الذين غباوة قائله واحملتج ب
أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وقوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك وما جرى جمرى 

ن أهل الكتاب فأسلم إال بتقييد ذكر ذلك من األلفاظ املطلقة فإمنا يتناول اليهود والنصارى وال يعقل به من كان م
اإلميان أال ترى أن اهللا تعاىل ملا أراد به من أسلم منهم ذكر اإلسالم مع ذكره أهنم من أهل الكتاب فقال ليسوا سواء 
من أهل الكتاب أمة قائمة وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا واليوم اآلخر والوجه اآلخر أنه ذكر يف اآلية املؤمنات 

انتظم ذكر املؤمنات الاليت كن من أهل الكتاب فأسلمن ومن كن مؤمنات يف األصل ألنه قال واحملصنات من  وقد
املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فكيف جيوز أن يكون مراده باحملصنات من الذين أوتوا 

ه املقالة مبا روي عن علي بن أيب طلحة قال أراد الكتاب من املؤمنات املبدوء بذكرهن ورمبا احتج بعض القائلني هبذ
فنهاه وقال إهنا ال  -كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حتصنك قال فظاهر النهي يقتضي الفساد فيقال إن هذا حديث مقطوع من هذا الطريق وال جيوز االعتراض مبثله 
 إجياب نسخه وال ختصيصه وإن ثبت فجائز أن يكون على وجه الكراهية كما روي عن عمر على ظاهر القرآن يف

من كراهته حلذيفة تزويج اليهودية ال على وجه التحرمي ويدل عليه قوله إهنا ال حتصنك ونفي التحصني غري موجب 
ج الكتابية احلربية فحدثنا لفساد النكاح ألن الصغرية ال حتصنه وكذلك األمة وجيوز نكاحهما وقد اختلف يف تزو

جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر ابن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عباد بن العوام عن 
سفيان بن حسني عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس قال ال حتل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا قال وتال هذه 

باهللا وال باليوم اآلخر إىل قوله وهم صاغرون قال احلكم فحدثت به إبراهيم فأعجبه اآلية قاتلوا الذين ال يؤمنون 
قال أبو بكر جيوز أن يكون ابن عباس رأى ذلك على وجه الكراهية وأصحابنا يكرهونه من غري حترمي وقد روي عن 

  علي أنه كره نساء اهل 



الكتاب من قبلكم مل يفرق فيه بني احلربيات احلرب من أهل الكتاب وقوله تعاىل واحملصنات من الذين أوتوا 
والذميات وغري جائز ختصيصه بغري داللة وقوله تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر ال تعلق له جبواز 
النكاح وال فساده ولو كان وجوب القتال علة لفساد النكاح لوجب أن ال جيوز نكاح نساء اخلوارج وأهل البغي 

ه تعاىل فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فبان مبا وصفنا أنه ال تأثري لوجوب القتال يف إفساد النكاح وإن لقول
ما كرهه أصحابنا لقوله تعاىل ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم 

اح يوجب املودة لقوله تعاىل وجعل بينكم مودة ورمحة فلما أخرب أن النكاح أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم والنك
سبب املودة والرمحة وهنانا عن موادة أهل احلرب كرهوا ذلك وقوله يوادون من حاد اهللا ورسوله إمنا هو يف أهل 

وا يف شق وحنن احلرب دون أهل الذمة ألنه لفظ مشتق من كوهنم يف حد وحنن يف حد وكذلك املشاقة وهو أن يكون
يف شق وهذه صفة أهل احلرب دون أهل الذمة فلذلك كرهوه كرهوا ذلك وقوله يوادون من حاد اهللا ورسوله إمنا 

هو يف أهل الذمة ألنه لفظ مشتق من كوهنم يف حد وحنن يف حد وكذلك املةوشاقة وهو أن يكونوا يف شق وهذه 
دار احلرب على أخالق أهلها وذلك منهي عنه قال ص أنا صفة أهل احلرب ومن جهة أخرى وهو أن ولده ينشأ يف 

أنا بريء من كل مسلم مع مشرك فإن قيل ما أنكرت أن  -بريء من كل مسلم بني ظهراين املشركني وقال ص 
يكون قوله تعاىل ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله خمصصا لقوله واحملصنات من 

توا الكتاب من قبلكم قاصرا حلكمه على الذميات منهن دون احلربيات قيل له اآلية إمنا اقتضت النهي عن الذين أو
الوداد والتحاب فأما نفس عقد النكاح فلم تتناوله اآلية وإن كان قد يصري سببا للموادة والتحاب فنفس العقد 

هن فإن قيل ملا قال عقيب حترمي نكاح املشركات ليس هو املوادة والتحاب إال أنه يؤدي إىل ذلك فاستحسنوا له غري
أولئك يدعون إىل النار دل على أنه هلذه العلة حرم نكاحهن وذلك موجود يف نكاح الكتابيات الذميات واحلربيات 

منهن فوجب حترمي نكاحهن هلذه العلة كتحرمي نكاح املشركات قيل له معلوم أن هذه ليست علة موجبة لتحرمي 
لو كانت كذلك لكان غري جائز إباحتهن حبال فلما وجدنا نكاح املشركات قد كان مباحا يف أول النكاح ألهنا 

اإلسالم إىل أن نزل حترميهن مع وجود هذا املعىن وهو دعاء الكافرين لنا إىل النار دل على أن هذا املعىن ليس بعلة 
  بيني من أنبياء اهللا تعاىل موجبة لتحرمي النكاح وقد كانت امرأة نوح وامرأة لوط كافرتني حتت ن

قال اهللا تعاىل ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم 
يغنيا عنهما من اهللا شيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني فأخرب بصحة نكاحهما مع وجود الكفر منهم افثبت بذلك 

موجبة لتحرمي النكاح وإن كان اهللا تعاىل قد قال يف سياق حترمي املشركات أولئك يدعون إىل  أن الكفر ليس بعلة
النار فجعله علما لبطالن نكاحهن وما كان كذلك من املعاين اليت جتري جمرى العلل الشرعية فليس فيه تأكيد فيما 

حملصنات من الذين أوتوا الكتاب يتعلق به احلكم من االسم فيجوز ختصيصخ كتخصيص االسم وإذا كان قوله وا
جيوز به ختصيص التحرمي الذي علق باالسم جاز أيضا ختصيص احلكم املنصوب على املعىن الذي أجري جمرى العلل 
الشرعية ونظري ذلك قوله إمنا يريد ا لشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر 

ب اخلمر من هذه األمور احملظورة وأجراها جمرى العلة وليس بواجب إجراؤها يف اهللا فذكر ما حيدث عن شر
معلوالهتا ألنه لو كان كذلك لوجب أن حيرم سائر البياعات واملناكحات وعقود املداينات إلرادة الشيطان إيقاع 

ىن يف سائر ما وجد فيه بل كان العداوة والبغضاء بيننا يف سائرها وأن يصدنا هبا عن ذكر اهللا فلما مل جيب اعتبار املع
مقصور احلكم على املذكور دون غريه كان كذلك حكم سائر العلل الشرعية املنصوص عليها منها واملقتضية 

واملستدل عليها وهذا مما يستدل به على ختصيص العلل الشرعية فوجب مبا وصفنا أن يكون حكم التحرمي مقصورا 



ريهن ويكون ذكر دعائهم إيانا إىل النار تأكيدا للحظر يف املشركات غري فيما وصفنا على املشركات منهن دون غ
متعد به إىل سواهن ألن الشرك والدعاء إىل النار مها علما حترمي النكاح وذلك غري موجود يف الكتابيات وقد قيل 

عن نكاحهن لئال  وللمؤمنني فنهوا -إن ذلك يف مشركي العرب احملاربني كانوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ميكن هبم إىل مودة أهاليهن من املشركني فيؤدي ذلك إىل التقصري منهم يف قتاهلم دون أهل الذمة املوادين الذين 

أمرنا بترك قتاهلم إال أنه إن كان كذلك فهو يوجب حترمي نكاح الكتابيات احلربيات لوجود هذا املعىن وال جند بدا 
علة مبا قدمنا وقوله تعاىل وألمة مؤمنة خري من مشركة يدل على جواز نكاح من الرجوع إىل حكم معلول هذه ال

األمة مع وجود الطول إىل احلرة ألن اهللا تعاىل أمر املؤمنني بتزويج األمة املؤمنة بدال من احلرة املشركة اليت تعجبهم 
  وجيدون الطول إليها وواجد الطول إىل احلرة 

مة إذ ال فرق بينهما يف العادة يف املهور فإذا كان كذلك وقد قال اهللا تعاىل وألمة املشركة هو واجدة إىل احلرة املسل
مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال يصح الترغيب يف نكاح األمة املؤمنة وترك احلرة املشركة إال وهو يقدر 

ويدل من وجه آخر على  على تزويج احلرة املسلمة فتضمنت اآلية جواز نكاح األمة مع وجود الطول إىل احلرة
ذلك وهو أن النهي عن نكاح املشركات عام يف واجد الطول وغري واجده للغين والفقري منهم مث عقب ذلك بقوله 
وألمة مؤمنة خري من مشركة فأباح نكاحها ملن حظر عليه نكاح املشركة فكان عموما يف الغين والفقري موجبا جلواز 

  نكاح األمة للفريقني 
  باب 

  احليض

قوله تعاىل ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض واحمليض قد يكون امسا للحيض نفسه وجيوز 
أن يسمى به موضع احليض كاملقبل واملبيت هو موضع القيلولة وموضع البيتوتة ولكن يف فحوى اللفظ ما يدل على 

ورد بقوله هو أذى وذلك صفة لنفس احليض ال املوضع أن املراد باحمليض يف هذا املوضع هو احليض ألن اجلواب 
الذي فيه وكانت مسألة القوم عن حكمه وما جيب عليهم فيه وذلك ألنه قد كان قوم من اليهود جياوروهنم باملدينة 
وكانوا جيتنبون مؤاكلة النساء ومشاربتهن وجمالسهن يف حال احليض فأرادوا أن يعلموا حكمه يف اإلسالم فأجاهبم 

 بقوله هذا هو أذى يعين أنه جنس وقذر ووصفه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنابه ألهنم كانوا عاملني قبل ذلك بلزوم اهللا
اجتناب النجاسات فأطلق فيه لفظا علقوا منه األمر بتجنبه ويدل على أن األذى اسم يقع على النجاسات قول النيب 

سحها باألرض وليصل فيها فإنه هلا طهور فسمى النجاسة إذا أصاب نعل أحدكم أذى فليم -صلى اهللا عليه وسلم 
أذى وأيضا ملا كان معلوما أنه مل يرد بقوله قل هو أذى األخبار عن حاله يف تأذى اإلنسان به ألن ذلك ال فائدة فيه 

ن بكم علمنا أنه أراد األخبار بنجاسته ولزوم اجتنابه وليس كل أذى جناسة قال اهللا تعاىل وال جناح عليكم إن كا
أذى من مطر واملطر ليس بنجس وقال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا 
وإمنا كان األذى املذكور يف اآلية عبارة عن النجاسة ومفيدا لكونه قذرا جيب اجتنابه لداللة اخلطاب عليه ومقتضى 

  اجتنابه من احلائض بعد اتفاقهم على أن له أن يستمتع منها مبا سؤال السائلني عنه وقد اختلف الفقهاء فيما يلزم 

   -فوق املئزر وورد به التوقيف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  روته عائشة وميمونة أن النيب ص

كان يباشر نساءه وهن حيض فوق اإلزار واتفقوا أيضا أن عليه اجتناب الفرج منها واختلفوا يف اإلستمتاع منها  -
ت اإلزار بعد أن جيتنب شعائر الدم فروى عن عائشة وأم سلمة أن له أن يطأها فيما دون الفرج وهو قول مبا حت

الثوري وحممد بن احلسن وقاال جيتنب موضع الدم وروي مثله عن احلسن والشعيب وسعيد بن املسيب والضحاك 
يب حنيفة وأيب يوسف واألوزاعي وروي عن عمر بن اخلطاب وابن عباس أن له منها ما فوق اإلزار وهو قول أ

ومالك والشافعي قال أبو بكر قوله فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن قد انتظم الداللة من 
وجهني على حظر ما حتت اإلزار أحدمها قوله فاعتزلوا النساء يف احمليض ظاهره يقتضي لزوم اجتناهبا فيما حتت املئزز 

لى إباحة االستمتاع منها مبا فوقه سلمناه للدالة وحكم احلظر قائم فيما دونه إذ مل تقم الداللة وفوقه فلما اتفقوا ع
على إباحة االستمتاع منها مبا فوقه سلمناه للدالة وحكم احلظر قائم فيما دونه إذ مل تقم الداللة عليه والوجه اآلخر 

مثل ما دل عليه فال خيص منه عند االختالف إال ما  قوله وال تقربوهن وذلك يف حكم اللفظ األول يف الداللة على
قامت الداللة عليه ويدل عليه أيضا من جهة السنة حديث يزيد ابن أيب أنيسة عن أيب إسحاق عن عمري موىل عمر 
بن اخلطاب أن نفرا من أهل العراق سألوا عم عما حيل لزوج احلائض منها وغري ذلك فقال سألت عنه رسول اهللا 

فقال لك منها ما فوق اإلزار وليس لك منها ما حتته ويدل عليه أيضا حديث الشيباين عن  -عليه وسلم صلى اهللا 
 -عبدالرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -هللا صلى اهللا عليه وسلم أن تتزر يف فور حيضها مث يباشرها فأيكم ميلك إربه كما كان رسول ا

  ميلك إربه وروى الشيباين أيضا عن عبداهللا بن شداد عن ميمونة زوج النيب ص

عن مثله ومن أباح له ما دون املئزر احتج حبديث محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا خيرجون  -
فأنزل اهللا تعاىل ويسألونك  -صلى اهللا عليه وسلم احلائض من البيت وال يؤاكلوهنا وال جيامعوهنا يف بيت فسئل النيب 

جامعوهن يف البيوت واصنعوا كل شيء إال النكاح ومبا  -عن احمليض اآلية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال هلا ناوليين اخلمرة فقالت إين حائض فقال ليست حيضتك يف  -روى عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا وهذا يدل على أن كل عضو منها ليس فيه احليض حكمه حكم ما كان فيه قبل احليض يف الطهارة ويف يدك قالو
  جواز االستمتاع واجلواب عن ذلك ملن رأى حظر ما دون مئزرها أن قوله يف حديث أنس 

إخراجها من إمنا فيه ذكر سبب نزول اآلية وما كانت اليهود تفعله فأخرب عن خمالفتهم يف ذلك وأنه ليس علينا 
البيت وترك جمالستها وقوله اصنعوا كل شيء إال النكاح جائز أن يكون املراد به اجلماع فيما دون الفرج ألنه 

ضرب من النكاح واجملامعة وحديث عمر الذي ذكرناه قاض عليه متأخر عنه والدليل على ذلك أن يف حديث أنس 
مل خيرب عن حال نزول اآلية وقد أخرب فيه أنه سأل النيب إخبارا عن حال نزول اآلية وحديث عمر بعد ذلك ألنه 

عما حيل من احلائض وذلك ال حمالة بعد حديث أنس من وجهني أحدمها أنه مل يسئل عما  -صلى اهللا عليه وسلم 
ره حيل منها إال وقد تقدم حترمي إتيان احلائض والثاين أنه لو كان السؤال يف حال نزول اآلية عقيبها الكتفى مبا ذك

أنه قال اصنعوا كل شيء إال النكاح ويف ذلك دليل على أن سؤال عمر كان  -أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بعد ذلك ومن جهة أخرى أنه لو تعارض حديث عمر وحديث أنس لكان حديث عمر أوىل باالستعمال ملا فيه من 

واإلباحة إذا اجتمعا فاحلظر أوىل ومن جهة حظر اجلماع فيما دون الفرج ويف ظاهر حديث أنس اإلباحة واحلظر 



أخرى وهو أن خرب عمر يعضده ظاهر القرآن وهو قوله تعاىل فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن 
وخرب أنس يوجب ختصيصه وما يوافق القرآن من األخبار فهو أوىل مما خيصه ومن جهة أخرى وهو أن خرب أنس 

ن إباحة موضع بعينه وخرب عمر مفسر فيه بيان احلكم يف املوضعني مما حتت اإلزار وما فوقه جممل عام ليس فيه بيا
  واهللا أعلم 

  باب 

  بيان معىن احليض ومقداره

قال أبو بكر احليض اسم ملقدار من الدم يتعلق به أحكام منها حترمي الصالة والصوم وحطر اجلماع وانقضاء العدة 
حف وقراءة القرآن وتصري املرأة به بالغة فإذا تعلق بوجود الدم هذه األحكام واجتناب دخول املسجد ومس املص

كان له مقدار ما مسي حيضا وإذا مل يتعلق به هذه األحكام مل يسم حيضا أال ترى أن احلائض ترى الدم يف أيامها 
وده وما بعد أيامها فليس وبعد أيامها على هيئة واحدة فيكون ما يف أيامها منه حيضا لتعلق هذه اآلحكام به مع وج

حبيض لفقد هذه األحكام مع وجوده وكذلك نقول يف احلامل أهنا ال حتيض وهي قد ترى الدم ولكن ذلك الدم ملا 
مل يتعلق به ما ذكرنا من األحكام مل يسم حيضا فاملستحاضة قد ترى الدم السائل دهرا وال يكون حيضا وإن كان 

  كهيئة الدم الذي 

إذا رأته يف أيامها فاحليض اسم لدم يفيد يف الشرع تعلق هذه األحكام به إذا كان له مقدار ما يكون مثله حيضا 
والنفاس واحليض فيما يتعلق هبما من حترمي الصالة والصوم ومجاع الزوج واجتناب ما جيتنبه احلائض سواء وإمنا 

والثاين أن النفاس ال تأثري له يف انقضاء  خيتلفان من وجهني أحدمها أن مقدار مدة احليض ليس هو مقدار مدة النفاس
العدة وال يف البلوغ وكان أبو احلسن حيد احليض بأنه الدم اخلارج من الرحم الذي تكون به املرأة بالغة يف ابتدائه هبا 

قدم وما تعتاده النساء يف الوقت بعد الوقت وإمنا أراد بذلك عندنا أن تكون بالغة يف ابتدائه هبا إذا مل يكن قد ت
بلوغها قبل ذلك من جهة السن أو االحتالم أو اإلنزال عند اجلماع فأما إذا تقدم بلوغها قبل ذلك مبا وصفنا مث 

رات دما فهو حيض إذا رأته مقدار مدة احليض وإن مل تصر بالغة يف ابتدائه هبا وقد اختلف الفقهاء يف مقدار مدة 
أكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وهو املشهور عن أصحابنا احليض فقال أصحابنا أقل مدة احليض ثالثة أيام و

مجيعا وقد روي عين أيب يوسف وحممد إذا كان يومني وأكثر اليوم الثالث فهو حيض واملشهور عن حممد مثل قول 
أيب حنيفة وقال مالك ال وقت لقليل احليض وال لكثريه وحكى عبدالرمحن بن مهدي عن مالك أنه كان يرى أن 

حليض مخسة عشر يوما حدثنا عبداهللا بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان اجلزار قال حدثنا أكثر ا
عبدالرمحن بن مهدي بذلك وقال الشافعي أقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عشر يوما وروى عبدالرمحن بن 

ل احليض إىل ثالثة عشر فإذا مهدي عن محاد بن سلمة عن علي بن ثابت عن حممد بن زيد عن سعيد بن جبري قا
زادت فهي استحاضة وقال عطاء إذا زادت على مخسة عشر فهي استحاضة وقد كان أبو حنيفة يقول بقول عطاء 

إن أقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عشر مث رجع عنه إىل ما ذكرنا ومما حيتج به للقائلني بأن أقله ثالثة أيام 
قال أقل احليض ثالثة أيام وأكثره  -أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  وأكثره عشرة حديث القاسم عن أيب

عشرة فإن صح هذا احلديث فال معدل عنه ألحد ويدل عليه أيضا حديث عثمان بن أيب العاص الثقفي وأنس بن 
ا وصفنا من مالك أهنما قاال احليض ثالثة أيام أربعة أيام إىل عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة ويدل ذلك على م



وجهني أحدمها أن القول إذا ظهر عن مجاعة من الصحابة واستفاض ومل يوجد له منهم خمالف فهو إمجاع وحجة على 
  من بعدهم وقد روى ما وصفنا عن هذين الصحابيني من غري خالف 

وعبادات حمضة ظهر من نظرائهم عليهم فثبت حجته والثاين أن هذا الضرب من املقادير اليت هي حقوق اهللا تعاىل 
طريق إثباهتا التوقيف أو االتفاق مثل إعداد ركعات الصلوات املفروضات وصيام رمضان ومقادير احلدود وفرائض 

اإلبل يف الصدقات ومثله مقدار مدة احليض والطهر ومنه مقدار املهر الذي هو مشروط يف عقد النكاح والقعود 
يما كان هذا وصفه قول يف حتديد شيء من ذلك وإثبات قدر التشهد يف آخر الصالة فمىت روي عن صحايب ف

مقدراه فهو عندنا توقيف إذ ال سبيل إىل إثباته من طريق املقاييس فإن قيل ليس ميتنع أن يكون مقدار احليض معتربا 
حلمنة بنت جحش حتيضي يف علم اهللا ستا أو سبعا  -بعادات النساء فيجب الرجوع إليها فيه ويدل عليه قوله ص 

ا حتيض النساء يف كل شهر فردها إىل العادة وأثبتها ستا أو سبعا فجائز على هذا أن يكون قول من قال بالعشرة كم
يف أكثره وبالثالث يف أقله إمنا صدر عن العادة عنده قيل له إمنا الكالم بيننا وبني خمالفينا يف األقل الذي ال نقص عنه 

ميع على املذكور من العدد ويف قصة محنة وهو ست أو سبع ليس حبد يف ويف األكثر الذي ال يزاد عليه وقد اتفق اجل
ذلك وأنه ال اعتبار به يف إثبات التحديد فسقط االحتجاج به يف موضع اخلالف وقوله حلمنة حتيضي يف علم اهللا ستا 

ا حتيض النساء أو سبعا كما حتيض النساء يف كل شهر يصلح أن يكون دليال مبتدأ لصحة قولنا من قبل أن قوله كم
يف كل شهر ملا كان مستوعبا جلنس النساء اقتضى أن يكون ذلك حكم مجيع النساء وذلك ينفي أن يكون حيض 
امرأة أقل من ذلك فلو ال قيام داللة اإلمجاع على أن احليض قد يكون ثالثا ملا جاز ألحد أن جيعل احليض أقل من 

ضا خصصناه من عموم اخلرب وبقي حكم ما دون الثالث ست أو سبع فلما حصل االتفاق على كون الثالث حي
أنه قال ما رأيت ناقصا  -منفيا مبقتضى اخلرب وحيتج مبثله يف أكثر احليض ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه ص 

عقل ودين أغلب لعقول ذوي األلباب منهن فقيل ما نقصان دينهن فقال متكث إحداهن األيام والليايل ال تصلي 
مدة احليض ما يقع عليه اسم األيام والليايل وأقلها ثالثة أيام وأكثرها عشرة أيام ويدل عليه حديث فدل على أن 

   -األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة أنه ص 

  قال لفاطمة بنت أيب حبيش اجتنيب الصالة أيام حميضك مث اغتسلي وتوضأي لكل

إين أستحاض فأمرها أن تقعد أيام حيضها فإذا مضت  -للنيب ص  صالة وروى احلكم عن أيب جعفر أن سودة قالت
  توضأت 

لكل صالة وصلت ويف بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أيب حبيس دعي الصالة بعدد األيام اليت كنت حتيضني فيها 
األيام اليت يف املرأة اليت سألته أهنا هتراق الدم فقال لتنظر عدد الليايل و -مث اغتسلي ويف حديث أم سلمة عنه ص 

كانت حتيضهن من الشهر فلتترك الصالة قدر ذلك من الشهر مث لتغتسل ولتصل وروى شريك عن أيب اليقظان عن 
قال املستحاضة تدع الصالة أيام حيضها مث تغتسل وتتوضأ لكل صالة  -عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عنه ص 

فاطمة بنت أيب حبيش  -ر النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف بعض ألفاظ هذا احلديث تدع الصالة أيام إقرائها وأم
واملرأة اليت روت قصتها أم سلمة أن تدع الصالة أيام حيضها من غري مسألة منه هلا عن مقدار حيضها قبل ذلك 

وجب بذلك أن تكون مدة احليض ما يقع عليه اسم األيام وهو ما بني الثالثة إىل العشرة ولو كان احليض يكون أقل 
ث ملا أجاهبا بذكر األيام والليايل وقال يف حديث عدي بن ثابت املستحاضة تدع الصالة أيام حيضها وذلك من ثال



لفظ عام يف سائر النساء واسم األيام إذا أطلقت يف عدد حمصور يقع أقله على ثالثة وأكثره على عشرة وال بد من 
ووجه  -ما ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكون له عدد حمصور يضاف إليه األيام فوجب أن يكون عدده 

آخر وهو أنه مىت تقدمت معرفة الوقت الذي أضيفت إليه األيام فإن اسم األيام ال يتناول عددا حمصورا نظريه قول 
القائل أيام السنة فال ختتص بالثالثة وال بالعشرة وقوله أياما معدودات مل ختتص مبا بني الثالثة إىل العشرة ألنه قال 

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلما أضافها إىل الوقت الذي قد تقررت معرفته عند املخاطبني 
مل ختتص مبا بني الثالثة إىل العشرة وقوله تدع الصالة أيام حيضها وأيام إقرائها مل يتقدم عند السامعني عدد أيامها 

ن العدد فوجب أن يكون حمموال على ما خيتص به من هذا العدد فيكون ذكر األيام راجعا إليها دون ما ختتص به م
وهو ما بني الثالثة إىل العشرة وإمنا كان ذلك كذلك ألن اسم األيام قد تطلق ويراد هبا وقت مبهم كما يطلق اسم 

ام فيه مبعىن الليايل على وقت مبهم وال يراد هبا سواد الليل فإذا تقدمت معرفة الوقت املضاف إليه األيام فذكر األي
ومل يرد به سواد الليل دون ... ليايل تصطاد الرجال بفاحم ... الوقت املبهم الذي ال يراد به عدد قال الشاعر 

  بياض النهار وقال آخر 

إليك ... وليست عشيات احلمى برواجع ... على كبدي من خشية أن تصدعا ... واذكر أيام احلمى مث انثىن 
ومل يرد بذكر األيام يياض النهار وال بذكر العشيات أواخره وإمنا أراد وقتا قد تقررت ... ولكن خل عينيك تدمعا 

أصبحت ... معرفته عند املخاطب وكقوله تعاىل فأصبح من النادمني ومل يرد به أول النهار دون آخره وقال الشاعر 
وأي نعيم خلته ال ... النيام نعيمهم  وأمسى كأحالم... ومل يرد به الصباح دون املساء وقال لبيد ... عاذليت معتلة 

ومل يرد به املساء دون الصباح وإمنا أراد وقتا مبهما وهذا أشهر يف اللغة من أن حيتاج فيه إىل اإلكثار من ... يزايل 
الشواهد فلما انقسم اسم األيام إىل هذين املعنيني قلنا فيما تقررت معرفته إذا أضيف إليه األيام فمعناه الوقت وما 

كان منه حكما مبتدأ فهو حممول على ما تصح إضافة األيام إليه فمعناها إذا عني وهو ما بني الثالثة إىل العشرة 
ووجه آخر وهو أنه ملا كان يف مفهوم لسان العرب أن اسم األيام إذا أضيف إىل عدد مل يقع إال على ما بني الثالثة 

ألنك إذا قلت أحد عشر مل تقل أياما وإمنا تقول أحد عشر يوما  إىل العشرة وال يفارق هذا العدد اسم األيام حبال
وكذلك إذا أطلقت أيام الشهر فقلت ثالثني مل حيسن عليه اسم األيام وقلت ثالثني يوما فلما كان اسم األيام مع 

ته وال تصرف ذكر العدد املضاف ال يقع إال على ما بني الثالثة إىل العشرة علمنا أهنا حقيقة فيه حممولة على حقيق
عنه إىل غريه إال بداللة ألنه جماز من حيث جاز أن ينفى عنه اسم األيام حبال وهو إذا عني عدده أضيفت األيام إليه 
فإن قيل ملا قال دعي الصالة أيام إقرائك فجعل األيام وأقلها ثالثة لإلقراء وهي مجع أقله ثالثة حصل لكل يوم قرء 

ئك حيضة واحدة بداللة أن من كانت عادهتا يف احليض ما بني الثالثة إىل العشرة مراده قيل له املراد بقوله أيام إقرا
ذلك ال حمالة ومعلوم أن املراد يف مثلهما بقوله إقرائك حيضة واحدة فكذلك من ال عادة هلا ويدل على ذلك قوله 

د بقوله ايام إقرائك أيام مث اغتسلي وتوضأي لكل صالة ومعلوم أن مراده عند مضي كل حيضة فعلمنا أن املرا
حيضة وأيضا قال يف حديث األعمش الذي ذكرنا أيام حميضك ويف غريه أيام حيضك وقال فلتدع الصالة األيام 

  والليايل اليت كانت 
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تقعد وقال نقصان دينهن متكث إحداهن األيام والليايل ال تصلي ومل يذكر اإلقراء يف هذه األخبار وإمنا ذكر احليض 
حكم  قصد إىل بيان -فوجب مبقتضاها أن يكون احليض اياما وأن ماال يقع عليه اسم األيام فليس حبيض ألنه ص 

مجيع النساء يف احليض وقد حدث حممد بن شجاع قال حدثنا حيىي بن أيب بكري قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن 
 -سعيد عن عبداهللا بن أيب مليكة عن فاطمة بنت أيب حبيش ذكرت قصتها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سل فأبان يف هذا احلديث عن مراده بذكر اإلقراء لعائشة مري فاطمة فلتمسك كل شهر عدد أيام إقرائها مث تغت
وإهنا حيضة يف كل شهر ألنه قال متسك كل شهر عدد أيام إقرائها وقد أخرب يف حديث آخر أن عادة النساء يف كل 
شهر حيضة واحدة بقوله حلمنة حتيضي يف علم اهللا ستا أو سبعا كما حتيض النساء يف كل شهر فإن قيل كيف جيوز 

يضة الواحدة إقراء واحليضة الواحدة إمنا هي قرء واحد فينبغي أن تكون اإلقراء امسا جلماعة حيض قيل أن تسمى احل
له ما كان القراء امسا لدم احليض جاز أن تسمى احليضة الواحدة إقراء على أهنا عبارة عن أجزاء الدم كما يقال 

شراذم يضحك ... اء الشتاء وقميصي أخالق ج... ثوب أخالق يراد به العبارة عن كل قطعة منه وقال الشاعر 
فسمى القميص الواحد أخالقا ألنه أراد العبارة عن كل قطعة منه كذلك جاز أن تسمى احليضة ... منه التواق 

الواحدة إقراء عبارة هبا عن أجزاء الدم فإن قيل أن اسم األيام قد يقع على يومني فيجب أن جيعل أقل احليض يومني 
يها قيل له إمنا يطلق اسم األيام عليهما جمازا وحقيقتها ثالثة فما فوقها وحكم اللفظ أن حيمل على لوقوع االسم عل

حقيقته حىت تقوم الداللة على جواز صرفه إىل اجملاز ودليل آخر وهو أن مدة أقل احليض وأكثره ملا مل يكن لنا سبيل 
و االتفاق على ما تقدم من بيانه يف هذا الباب مث اتفق إىل إثبات مقدارها من طريق املقاييس وكان طريقها التوقيف أ

اجلميع على أن الثالث حيض وكذلك العشر واختلفوا فيما دون الثالث وفوق العشر أثبتنا ما اتفقوا عليه ومل نثبت 
 أول ما ما اختلفوا فيه لعدم ما يوجبه من توقيف أو اتفاق فإن قيل فقد اتفق اجلميع على أن املبتدأة تترك الصالة يف

ترى الدم وإن كانت رؤيته يوما وليلة فدل على أن اليوم والليلة حيض ومن ادعى أن ذلك الدم مل يكن حيضا 
  احتاج إىل داللة ألنه قد حكم له حبكم احليض بديا فال 

تترك ينقض هذا احلكم إال بداللة توجب نقضه وهذا يوجب أن يكون احليض يوما وليلة قيل له وقد اتفقوا على أهنا 
الصالة إذا رأته وقت صالة فينبغي أن يكون ذلك دليال على أن مدة احليض وقت صالة فلما مل يدل أمرنا إياها 

بترك الصالة إذا رأت الدم وقت صالة على أن أقل احليض وقت صالة بل كان حكم ذلك الدم مراعى منتظرا به 
فإن قيل ملا قال اهللا تعاىل وال حيل هلن أن يكتمن ما استكمال مدة احليض على اختالفهم فيها كذلك اليوم والليلة 

خلق اهللا يف أرحامهن فقد أوجب علينا الرجوع إىل قوهلا حني وعظها بترك الكتمان قيل له ليس هذا من مسئلتنا يف 
كم شيء وإمنا هو كالم يف قبول خربها إذا أخربت عما خلق اهللا يف رمحها وحنن جنعل القول قوهلا يف ذلك وأما احل

بأن ذلك الدم حيض أو ليس حبيض فليس ذلك إليها ألن ذلك حكم وليس احلكم خملوقا يف رمحها فنرجع إىل قوهلا 
قال أبو بكر ومجيع ما قدمنا من ذلك منتظم داللة على بطالن قول من حد مقدار أقل احليض بيوم وليلة وعلى 

ا وعلى فساد قول من اعترب عادة نسائها ويدل على بطالن قول من مل جيعل لقليل احليض وال لكثريه مقدارا معلوم
بطالن قول من أسقط اعتبار املقدار يف قليله وكثريه أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون احليض هو الدم املوجود 



منها فيجب على هذه القضية أن ال تكون يف الدنيا مستحاضة لوجود الدم وكون مجيعه حيضا وقد علمنا بطالن 
إين أستحاض فال أطهر فأخاف أن ال يكون  -تفاق األمة فإن فاطمة بنت أيب حبيش قالت للنيب ص ذلك بالسنة وا

يل يف اإلسالم حظ واستحيضت محنة سبع سنني فلم يقل الشارع هلما أن مجيع ذلك حيض بل أخربمها أن منه ما هو 
هو ما أخرب عن مقداره بذكر حيض ومنه ما هو استحاضة فال بد من أن يكون ملا كان منه حيضا مقدار موقت و

األيام ويلزم أيضا من ال جيعل ألقل احليض وال ألكثره مقدارا معلوما أن جيعل دم املبتدأة إذا استمر هبا كله حيضا 
وإن رأته سنة لفقد عادة احليض منها ووجود الدم يف رمحها وهذا خلف من القول متفق على بطالنه فإن قيل ملا كان 

يما يتعلق به من احلكم ومل يكن ألقله حد معلوم فكذلك احليض قيل له إمنا أثبتنا ذلك نفاسا النفاس مثل احليض ف
باالتفاق ومل نقس عليه احليض إذ ليس طريق إثباته املقاييس وقد احتج الفريقان من مثبيت القليل والكثري من الدم 

إذا أقبلت  -وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم حيضا وممن قدره بيوم وليلة بقوله تعاىل فاعتزلوا النساء يف احمليض 
  احليضة فدعي الصالة إذ كان 

ظاهره يقتضي القليل والكثري ألنه ليس يف اللفظ توقيت فإذا رأت الدم يوما وليلة فقد تناوله الظاهر فيقال هلم إمنا 
على معناه وصفته فإذا  جيب أن يثبت ذلك حيضا حىت يعتزهلا فيه إذ ليس يف اللفظ داللة على كيفية احليض وال

ثبت أنه حيض حينئذ أجري فيه حكم اآلية واخلرب ومىت اختلفوا فيه مل يكن يف هذه اآلية دليل على معناه ودعوى 
اخلصم تكون دليال يف املسئلة فإن قيل قد بني الشارع عالمة دم احليض وصفته مبا يغين عن اعتبار املقدار معه بقوله 

دم فمىت وجد الدم هبذه الصفة كان حيضا قيل له ال خالف أن الدم الذي ليست هذه دم احليض هو األسود احملت
صفته قد يكون حيضا إذا رأته يف أيامها أو رأته وهي مبتدأة وقد يوجد على هذه الصفة بعد أيامها أو يف أيامها 

جعل  -اهللا عليه وسلم فيكون ما يف أيامها منه حيضا وما بعد أيامها استحاضة فغري جائز أن يكون النيب صلى 
وجود هذه الصفة علما للحيض ودليال عليه وهي توجد مع عدمه وتعدم مع وجوده وإمنا وجه ذلك عندنا أنه علم 
ذلك من حال امرأة بعينها وإن حيضها أبدا يكون هبذه الصفة فأخرب عن حكمها خاصة دون غريها فلم جيز اعتباره 

ثبيت مقدار أقل احليض يوما وليلة ومن ناىف تقديره بقوله تعاىل ويسئلونك يف غريها وقد احتج الفريقان أيضا من م
عن احمليض قل هو أذى فزعم من أسقط اعتبار املقدار أنه ملا وصف احليض بكونه أذى فحيثما وجد األذى فهو 

قتضي وجود حيض بغري اعتبار التوقيف إذ ليس يف اآلية ذكر املقدار ومن قال باليوم والليلة يقول إن ظاهره ي
األذى يف اليوم والليلة حيضا وفيما دونه وخصصنا ما دونه بداللة فبقي حكم اللفظ يف اليوم والليلة فيقال هلم 

ينبغي أن يثبت احليض أوال حىت تثبت هذه الصفة وهي كونه أذى ألنه تعاىل إمنا جعل احليض أذى ومل جيعل األذى 
حيض أذى كما أنه ليس كل جناسة حيضا وإن كان كل حيض  حيضا وقد علمنا أنه ليس كل أذى حيضا وأن كل

جناسة فوجب أن يثبت احليض حىت يكون أذى وأيضا معلوم أنه لو كان مراده أن جيعل األذى اسم احمليض أنه مل يرد 
به أن كل أذى حيض ألن سائر ضروب األذى ليست حبيض فيحصل حينئذ املراد أذى منكرا إذ حيتاج يف معرفته 

ة من غريه حىت إذا حصلت لنا معرفته حكمنا فيه حبكم احليض وأيضا فإن األذى اسم مشترك يقع على إىل دالل
أشياء خمتلفة املعاين وما كان هذا وصفه من األمساء فليس جيوز أن يكون عموما واحتج بعض من جعل أكثر احليض 

  قال ما رأيت ناقصات  -مخسة عشر يوما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ل ودين أغلب لعقول ذوي األلباب منهن فقيل وما نقصان دينهن فقال متكث إحداهن نصف عمرها ال تصلي عق



  قال

وهذا يدل على أن احليض مخسة عشر يوما ويكون الطهر مخسة عشر يوما ألنه أقل الطهر فيكون احليض نصف 
فيقال له مل يرو أحد نصف عمرها  عمرها ولو كان أكثر احليض أقل من ذلك مل توجد امرأة ال تصلي نصف عمرها

وإمنا روي على وجهني أحدمها شطر عمرها واآلخر متكث إحداهن األيام والليايل تصلي فأما ذكر نصف عمرها 
فلم يوجد يف شيء من األخبار وقوله شطر عمرها ال داللة فيه على أنه أراد النصف ألن الشطر هومبنزلة قوله طائفة 

عاىل فول وجهك شطر املسجد احلرام وإمنا أراد ناحيته وجهته ومل يرد نصفه وقد بني وبعض وحنو ذلك قال اهللا ت
متكث إحداهن األيام والليايل ال تصلي فوجب أن ال يكون هو املراد دون غريه  -مقدار ذلك الشطر يف قوله ص 

ل البلوغ من عمرها ومع ذلك فإنه ال يوجد يف الدنيا امرأة تكون حائضا نصف عمرها ألن ما مضى من عمرها قب
وهو طهر بال حيض فلو جاز أن يكون احليض بعد البلوغ مخسة عشر يوما إىل انقضاء عمرها وكان طهرها مع 
  ذلك مخسة عشر ملا حصل احليض نصف عمرها فعلمنا بطالن قول من زعم أن حيضها قد يكون نصف عمرها 

  ذكر االختالف يف أقل مدة الطهر 
وحممد وزفر والثوري واحلسن بن صاحل والشافعي أقل الطهر مخسة عشر يوما وهو قول قال أبو حنيفة وأبو يوسف 

عطاء وأما مالك بن أنس فإنه ال يوقت فيه شيئا يف إحدى الروايات ويف رواية عبدامللك بن حبيب عنه أن الطهر ال 
 مقدار طهر املرأة قبل يكون أقل من مخسة عشر وقال األوزاعي قد يكون الطهر أقل من مخسة عشر ويرجع فيه إىل

ذلك وقد حكي عن الشافعي أنه علم أن طهر املرأة أقل من مخسة عشر جعل القول قوهلا وذكر الطحاوي عن أيب 
عمران عن حيىي بن أكثم أنه قال أقل الطهر تسعة عشر يوما واحتج فيه بأن اهللا تعاىل جعل عدل كل حيضة وطهر 

لم جيز أن يكون احليض مخسة عشر فوجب أن يكون عشرة وأن يكون شهرا واحليض يف العادة أقل من الطهر ف
باقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر ألن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وقد حكينا عن سعيد بن جبري أن 

  الطهر أقله ثالثة عشر يوما والدليل على أن أقله مخسة عشر يوما أنه ملا كان أكثر احليض 

تعاىل الشهر الواحد بدال من حيض وطهر وجب أن يكون الطهر أكثر منه ألن النيب صلى  عشرة أيام وقد جعل اهللا
قال حلمنة حتيضي يف علم اهللا ستا أو سبعا كما حتيض النساء يف كل شهر فأثبت الست أو السبع  -اهللا عليه وسلم 

لة على مخسة عشر يوما ومل حيضا وجعل يف الشهر طهرا اقتضى ذلك أن يكون هذا حكم مجيع النساء مامل تقم الدال
تقم على عشرة وال على ثالثة عشر فال يكون ذلك طهرا صحيحا وأيضا ملا كان الطهر من احليض يلزم به 

الصلوات أشبه اإلقامة فلما كان أقل اإلقامة عندنا مخسة عشر يوما ومل يكن ألكثرها غاية وجب أن يكون الطهر 
دار الطهر التوقيف أو اإلتفاق وقد ثبت باتفاق فقهاء السلف أن مخسة من احليض كذلك وأيضا فإن طريق إثبات مق

عشر يكون طهرا صحيحا واختلفوا فيما دوهنا وقفنا عند اإلتفاق ومل نثبت ما دوهنا طهرا لعدم التوقيف واإلتفاق 
اتفاق السلف فيه وأما ما حكي عن حيىي بن أكثم من تقديره الطهر تسعة عشر يوما فإنه يفسد من وجوه أحدها أن 

قد سبقه يف كون الطهر مخسة عشر فال يكون خالفا عليهم وألن من تقدمه اختلفوا فيه على ثالثة أوجه قال عطاء 
مخسة عشر يوما وقال سعيد بن جبري ثالثة عشر يوما وقال مالك يف بعض الروايات مخسة عشر ويف بعضها عشرة 

ت له مقدارا من غري توقيف وال اتفاق وذلك غري جائز فيما ومل يقل أحد منهم تسعة عشر ويفسد من جهة أنه أثب
هذا وصفه وأما احتجاجه مبا قدمنا ذكره فال معىن له وال يوجب ما ذكرنا وذلك ألنه معلوم أن ما أقامه اهللا من 

الشهر الواحد مقام حيضة وطهر غري مانع وجود حيضة وطهر يف أقل من شهر ألنه لو كان حيضها ثالثة أيام 



هلا حيضة وطهر يف أقل من شهر وإذا مل يدل إجياب اهللا تعاىل شهرا عن حيضة وطهر على وجود حيضة حصل 
وطهر يف أقل منه وجاز نقصان احليض عن عشرة حىت تستويف هلا حيضة وطهر يف أقل من شهر وتنقضي عدهتا 

أقل من ثالثة أشهر مل ميتنع أن  باحليض يف أقل من ثالثة أشهر وإن مل ميجز أن تنقضي عدهتا إذا كانت بالشهور يف
ينقص الطهر بعد استيفاء احليضة عشرا فيكون أقل من تسعة عشر يوما فبان مبا وصفنا أن ما ذكره ليس بدليل على 

وجوب االقتصار يف أقل الطهر على تسعة عشر يوما وإمنا يدل ذلك على أن الطهر قد يكون هذا القدر وال داللة 
  منه واهللا أعلم  فيه على أنه ال يكون أقل

  ذكر االختالف يف الطهر العارض يف حال احليض 
  قال أصحابنا مجيعا فيمن ترى يوما دما ويوما طهرا أن ذلك كدم متصل وكذلك قال 

أبو يوسف إذا كان الطهر بني الدمني أقل من مخسة عشر فهو كدم متصل وقال حممد إذا كان الطهر الذي بني 
هو كدم متصل وإذا كان ثالثة أيام أو أكثر من العشرة فإنه ينظر إىل الدمني والطهر الذي الدمني أقل من ثالثة أيام ف

بينهما فإن كان الطهر أكثر منهما فصل بني الدمني وإن كانا سواء أو أقل فهو كدم متصل ومىت كان الطهر أكثر 
ثالثة أيام فإنه يكون حيضا من الدمني ففصل بينهما اعترب كل واحد من الدمني بنفسه فإن كان األول منهما 

وكذلك إن مل يكن األول ثالثا وكان اآلخر منهما ثالثا فاآلخر حيض وإن مل يكن واحد منهما ثالثا فليس واحد 
منهما حبيض وقال مالك إذا رأت يوما دما ويوما طهرا أو يومني مث رأت دما كذلك فإنه تلغى أيام الطهر وتضم أيام 

م هبا ذلك استظهرت بثالثة أيام على أيام حيضها فإن رأت يف خالل أيام االستظهار الدم بعضها إىل بعض فإن دا
أيضا طهر ألغاه حىت حيصل ثالثة أيام دم االستظهار وأيام الطهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ما مجع من 

هرت بثالثة أيام بعد أيام أيام الدم بعضه إىل بعض حيضة واحدة وال يعتد بأيام الطهر يف عدة من طالق فإذا استظ
حيضها تتوضأ لكل صالة وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها من أيام الطهر وإمنا أمرت بالغسل ألهنا ال تدري لعل 
الدم ال يرجع إليها وحكى الربيع عن الشافعي حنو ذلك قال ابو بكر معلوم أن احلائض ال ترى الدم أبدا سائال 

قت وينقطع يف وقت وال خالف أن انقطاع دمها ساعة وحنوها ال خيرجها من وكذلك املستحاضة إمنا تراه يف و
حكم احليض يف وقت رؤية الطهر وانقطاع الدم يف مثل هذا الوقت إن ذلك كله كدم متصل كما قالوا مجيعا يف 

صحيح انقطاعه ساعة وحنوها وألن الطهر الذي بينهما ليس بطهر صحيح عند اجلميع ألن أحدا ال جيعل الطهر ال
يوما وال يومني ومل يقل أحد أن الطهر الذي بني احليضتني يكون أقل من عشرة أيام على ما بيناه فيما سلف وأيضا 
لو كان طهر اليوم واليومني الذي بني الدمني طهرا يوجب الصالة والصوم لوجب أن يكون كل واحد من الدمني 

هر غري معتد به يف الفصل بني الدمني وجعل كل واحد حيضة تامة فلما اتفق اجلميع على أن هذا القدر من الط
منهما حيضة تامة وجب أن يسقط حكمه ويصري مع ما قبله وبعده من الدم كدم متصل وقد اختلف يف الصفرة 
والكدرة يف أيام احليض فروي عن أم عطية األنصارية قالت كنا ال نعتد بالصفرة وال بالكدرة بعد الغسل شيئا 

  مصار على أن الصفرة يف ايام احليض حيض واتفق فقهاء األ

منهم أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ومالك والليث وعبداهللا بن احلسن والشافعي واختلفوا يف الكدرة فقال 
مجيع من قدمنا ذكرهم أهنا حيض يف أيام احليض وإن مل يتقدمها دم وقال أبو يوسف ال تكون الكدرة حيضا إال بعد 

عائشة وأمساء بنت أيب بكر قالتا ال تصلي احلائض حىت ترى القصة البيضاء ومل خيتلفوا يف أن  الدم وقد روي عن
الكدرة حيض بعد الدم فلما كان وجودها عقيب الدم دليال على أن الكدرة من اختالط أجزاء الدم وجب أن 



تاد فيه الدم داللة على أن يكون ذلك حكمها إذا وجدت يف أيام احليض وإن مل يتقدمها دم وأن يكون الوقت املع
الكدرة من اختالط أجزاء الدم بالبياض والدليل على أن للوقت تأثريا يف ذلك أن املرأة ترى الدم يف أيام حيضها 

وبعدها فيكون ما رأته يف أيامها حيضا وما بعد أيامها غري حيض وكان الوقت علما لكونه حيضا وداللة عليه 
 على أن الكدرة من أجزاء دم احليض وأن يكون حيضا وقد اختلف يف حيض فكذلك جيب أن يكون الوقت دليال

املبتدأة إذا رأت الدم واستمر هبا فقال أصحابنا ومجيعا عشرة منها حيض وما زاد فهو استحاضة إىل آخر الشهر 
تأخذ فيكون حيضها عشرة وطهرها عشرين ومل يذكر عنهم خالف يف األصول وقال بشر بن الوليد عن أيب يوسف 
يف الصالة بالثالث أقل احليض ويف الزوج بالعشرة وال تقضي صوما عليها إال بعد العشرة وتصوم العشر من 

رمضان وتقضي سبعا منها وقال إبراهيم النخعي تقعد مثل أيام نسائها وقال مالك تقعد ما تقعد حنوها من النساء مث 
يوما وليلة والدليل على صحة القول األول اتفاق هي مستحاضة بعد ذلك وقال الشافعي حيضها أقل ما يكون 

اجلميع على أهنا مأمورة بترك الصالة إىل أكثر احليض على اختالفهم فيه فصارت حمكوما هلا حبكم احليض يف هذه 
األيام ومثلها جيوز أن يكون حيضا فوجب أن تكون العشرة كلها حيضا لوقوع احلكم هلا بذلك وعدم عادهتا خلالفه 

أن الكل يقولون إن الدم لو انقطع عن العشرة لكان كله حيضا فثبت أن العشرة حمكوم هلا فيها حلكم  أال ترى
احليض وغري جائز نقض ذلك إال بداللة وأيضا فلو كان ما زاد على األقل مشكوكا فيه بعد وجود الزيادة على 

حكم للشهر الذي يغم اهلالل يف  - األكثر لكان األوىل أن ال ينقض ما حكمنا به حيضا بالشك أال ترى أنه ص
آخره بثالثني بقوله فإن غم عليكم فعدوا ثالثني ملا كان ابتداء الشهر يقينا مل حيكم بانقضائه بالشك فإن قيل فمن 

  كانت هلا عادة دون العشر فزاد الدم ردت إىل أيام 

يامها وكذلك من رأت الدم يف أول ايامها عادهتا ومل يكن حكمنا هلا بديا يف الزيادة حبكم احليض مانعا من اعتبار أ
كانت مأمورة بترك الصالة ولو دون الثالث فإن انقطع ما دون الثالث حكمنا بأن ما رأته مل يكن حيضا وإن مت 

ثالثا كان حيضا قيل له أما اليت كان هلا أيام معروفة فإن حكم الزيادة مل يقع إال مراعى معتربا بانقطاعه يف العشرة 
املستحاضة تدع الصالة أيام إقرائها فاقتضى ذلك كون الزيادة مراعاة لعلمنا بان هلا أياما معروفة وأما  -لقوله ص 

املبتدأة فلم يكن هلا قبل ذلك أيام جيب اعتبارها فلذلك كانت رؤيتها الدم يف العشرة غري مراعاة بل عندنا أن ما 
هلا يف العدد والوقت وإذا كان كذلك مل جيز أن يكون الدم رأته املبتدأة يف العشرة فهو كالعادة يصري ذلك أياما 

الذي رأته املبتدأة يف العشر مراعى بل واجب أن حيكم هلا فيه حبكم احليض إذ كان مثله يكون حيضا وأما من رأت 
خيرجه الدم يف أول أيامها وحكمنا له فيه حبكم احليض يف باب األمر بترك الصالة والصيام مث انقطاعه دون الثالث 

عن كونه حيضا فألن ذلك وقع مراعى يف االبتداء لعلمنا بأن ألقل احليض مقدارا مىت قصر عنه مل يكن الدم الذي 
رأته حيضا فمن أجل ذلك وقع مراعى وليس للمبتدأة بعد رؤيتها للدم ثالثا حال جيب مراعاهتا فوجب أن تكون 

على ما دوهنا وأما أبو يوسف فإنه جعلها مبنزلة من كان العشرة كلها حيضا لعدم الداللة املوجبة لالقتصار به 
حيضها مخسا أو ستا فكانت شاكة يف الستة وقالوا مجيعا أهنا تأخذ باألقل يف لصالة وكذلك املرياث والرجعة وتأخذ 

هلا أيام  يف األزواج باألكثر احتياطا وكذلك املبتدأة قال أبو بكر وليس هذا نظريا ملسألتنا من قبل أن هذه قد كانت
معلومة وقد تيقنا اخلمسة وشككنا يف الستة فاحتطنا هلا يف الصالة والصوم واحتطنا أيضا يف األزواج فلم نبحها هلم 
بالشك واملبتدأة ليس هلا أيام جيب اعتبارها فما رأته من الدم الذي يكون مثله حيضا فهو حيض وال معنا لردها إىل 

ذلك ويفسد هذا القول أيضا من جهة أن أقل احليض ليس بعادة هلا فال فرق أقل احليض إذ ليس معنا داللة توجب 
بينه وبني ما زاد عليه يف امتناع وجوب الرد إليه فوجب حينئذ اعتبار األكثر لوقوع احلكم بكونه حيضا وعدم 



لصغرية ثالثة الداللة على نقض هذا احلكم ويدل أيضا على صحة قول أيب حنيفة أن اهللا تعاىل جعل عدة اآليسة وا
أشهر بدال من احليض فجعل مكان كل حيضة وطهر شهرا فدل ذلك على أنه إذا استمر هبا الدم ومل تكن هلا عادة 

  فواجب أن تستويف هلا حيضة وطهر 

ومعلوم أنه ليس ألكثر الطهر حد معلوم وألكثر احليض مقدار معلوم فوجب أن يستوىف هلا أكثر احليض ويكون 
ألنه ليس مقدار من الطهر يف بقية الشهر باالعتبار أوىل من غريه فوجب أن يكون املعترب من الطهر بقية الشهر طهرا 

لبقية الشهر هو الذي يبقى بعد أكثر احليض أال ترى أنك إذا نقصت احليض من العشرة احتجت أن تزيد ما نقصته 
أكثر احليض وجيعل الباقي من الشهر  منها يف الطهر وليس زيادة الطهر بأن يكون مخسة أو ستة فوجب أن يعترب

حلمنة حتيضي يف علم اهللا ستا أو  -طهرا ويدل على وجوب استيفاء حيضة وطهر يف الشهر هلذه املبتدأة قوله ص 
سبعا كما حتيض النساء يف كل شهر فأخرب أن عادة النساء يف كل شهر حيضة وطهر فإن قيل فهال اعتربت هلا ستا 

ل له مل نقل ذلك لوجوه أحدها أنا ال نعلم أحدا من أهل العلم قال ذلك يف املبتدأة قي -أو سبعا كما قال ص 
والثاين أن هذه كانت عادة املرأة املخاطبة بذلك أعين ستا أو سبعا فال يعترب هبا غريها فاستداللنا من اخلرب مبا وصفنا 

وأما قول من قال أهنا تقعد مثل حيض نسائها صحيح ألنا أردنا إثبات احليضة والطهر يف الشهر يف املتعارف املعتاد 
مل يرد املستحاضة إىل وقت نسائها وإمنا رد واحدة إىل عادهتا فقال  -فال معىن له ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

تقعد أيام إقرائها وأمر أخرى أن تقعد يف علم اهللا ستا أو سبعا وأمر أخرى أن تغتسل لكل صالة ومل يقل لواحدة 
قعدي أيام نسائك وأيضا فإن ايام نسائها واألجنبيات ومن كان دون سنها وفوقها سواء وقد يتفقن يف السن منهن أ

مع اختالف عاداهتن يف احليض فليس لنسائها يف ذلك خصوصية دون غريهن وقد تنازع أهل العلم يف قوله تعاىل 
نقطاع الدم يوجب إباحة وطئها ومل يفرقوا وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فمن الناس من يقول أن ا

يف ذلك بني أقل احليض وأكثره ومنهم من ال جيوز وطأها إال بعد االغتسال يف أقل احليض وأكثره وهو مذهب 
الشافعي وقال أصحابنا إذا انقطع دمها وأيامها دون العشرة فهي يف حكم احلائض حىت تغتسل إذا كانت واجدة 

الصالة فإذا كان أحد هذين خرجت من احليض وحل لزوجها وطؤها وانقضت عدهتا إن  للماء أوميضي عليها وقت
كانت آخر حيضة وإذا كانت أيامها عشرة ارتفع حكم احليض مبضي العشرة وتكون حينئذ مبنزلة امرأة جنب يف 

  إباحة وطء الزوج وانقضاء العدة وغري ذلك 
  م حيضها وانقطاع دمها قبل واحتج من أباح وطأها يف سائر األحوال عند مضي أيا

االغتسال بقوله وال تقربوهن حىت يطهرن وحىت غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها خبالفها فذلك عموم يف إباحة 
وطئها بانقطاع الدم كقوله تعاىل حىت مطلع الفجر وقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا وال جنبا إال عابري سبل 

ه هنايات ملا قدر هبا وكان حكم ما بعدها خبالفها فكذلك قوله حىت يطهرن إذا قرئ حىت تغتسلوا فكانت هذ
بالتخفيف فمعناها انقطاع الدم وقالوا وقد قرىء حىت يطهرن بالتشديد وهو حيتمل ما حيتمله قوله حىت يطهرن 

ما يقال تقطع احلبل بالتخفيف فرياد به انقطاع الدم إذ جائز أن يقال طهرت املرأة وتطهرت إذا انقطع دمها ك
  وتكسر الكوز واملعىن انقطع وانكسر وال يقتضي ذلك فعال من املوصوف بذلك 

واحتج من حظر وطأها يف كل حال حىت تغتسل بقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا فشرط يف إباحته 
 الغسل وهو كقول القائل ال تعط شيئني أحدمها انقطاع الدم واآلخر االغتسال ألن قوله فإذا تطهرن ال حيتمل غري

زيدا شيئا حىت يدخل الدار فإذا دخلها وقعد فيها فأعطه دينارا فيعقل به أن استحقاق الدينار موقوف على الدخول 



والقعود مجيعا وكقوله تعاىل وال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا 
هلا لألول فال حتل له فأحدمها كذلك قوله تعاىل فإذا تطهرن فأتوهن مشروط يف إباحة الوطء فشرط األمرين يف إحال

املعنيان وهو الطهر الذي يكون بانقطاع الدم واالغتسال قال أبو بكر قوله تعاىل حىت يطهرن إذا قرئ بالتخفيف 
حيتمل قوله حىت يطهرن إال معىن واحدا فإمنا هو انقطاع الدم ال اإلغتسال ألهنا لو اغتسلت وهي حائض مل تطهر فال 

وهو انقطاع الدم الذي به يكون اخلروج من احليض وإذا قرئ بالتشديد احتمل األمرين من انقطاع الدم ومن 
الغسل ملا وصفنا آنفا فصارت قراءة التخفيف حمكمة وقراءة التشديد متشاهبة وحكم املتشابه أن حيمل على احملكم 

لقراءتني على وجه واحد وظاهرمها يقتضي إباحة الوطء بانقطاع الدم الذي هو خرج من ويرد إليه فيحصل معنىا
احليض وأما قوله فإذا تطهرن فإنه حيتمل ما احتملته قراءة التشديد يف قوله حىت يطهرن من املعنيني فيكون مبنزلة 

ا تقول ال تطعه حىت يدخل قوله وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ويكون كالما سائغا مستقيما كم
  الدار فإذا دخلها فأعطه ويكون تأكيدا حلكم الغاية وإن كان حكمنا خبالف ما قبلها وإذا 

كان لالحتمال فيه مساغ على الوجه الذي ذكرنا وكان واجبا محل الغاية على حقيقتها فالذي يقتضيه ظاهر التالوة 
ومن جهة أخرى فيها احتمال وهو أن يكون معىن قوله فإذا  إباحة وطئها بانقطاع الدم الذي خيرج به من احليض

تطهرن فإذا حل هلن أن يتطهرن باملاء أو التيمم كقوله إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم معناه قد حل له اإلفطار 
وقوله من كسر أو عرج فقد حل وعليه احلج من قابل معناه فقد جاز له أن حيل وكما يقال للمطلقة إذا انقضت 

لفاطمة  -عدهتا أهنا قد حلت لألزواج ومعناه قد حل هلا أن تتزوج وعلى هذا املعىن قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بنت قيس إذا حللت فآذنيين وإذا احتمل ذلك مل تزل الغاية عن حقيقتها حبظر الوطء بعدها وأما قوله تعاىل فال حتل 

ذا املوضع مستعملة على حقيقتها ونكاح الزوج وهو وطؤه إياها له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن الغاية يف ه
هو الذي يرفع التحرمي الواقع بالثالث ووطء الزوج الثاين مشروط لذلك وقد ارتفع ذلك بالوطء قبل طالقه إياها 

الذي  وطالق الزوج الثاين غري مشروط يف رفع التحرمي الواقع بالثالث فإذا ال دليل للشافعي يف اآلية على احلد
ذكرنا على صحة مذهبه وال على نفي قول خمالفيه وأما على مذهبنا فإن اآلية مستعملة على ما احتملت من التأويل 
على حقيقتها يف احلالتني اللتني ميكن استعماهلما فنقول إن قوله يطهرن إذا قرئ بالتخفيف فهو مستعمل على حقيقته 

وطئها مبضي العشر وقوله يطهرن بالتشديد فإذا تطهرن مستعمالن  فيمن كانت أيامها عشرا فيجوز للزوج استباحة
يف الغسل إذا كانت أيامها دون العشر ومل ميض وقت الصالة لقيام الداللة على أن مضي وقت الصالة يبيح وطئها 

 احلالني على ما سنبينه فيما بعد وال يكون فيه استعمال واحد من الفعلني على اجملاز بل مستعمالن على احلقيقة يف
فإن قيل هال كانت القراءتان كاآليتني تستعمالن معا يف حال واحدة قيل له لو جعلنامها كاآليتني كان ما ذكرنا أوىل 
من قبل أنه لو وردت آيتان تقتضي إحدامها انقطاع غاية الدم إلباحة الوطء واألخرى تقتضي الغسل غاية هلا لكان 

تكون كل واحدة منهما مقرة على حقيقتها فيما اقتضته من حكم الغاية وال الواجب استعماهلما على حالني على أن 
ميكن ذلك إال باستعماهلما يف حالني على الوجه الذي بينا ولو استعملنامها على ما يقول املخالف كان فيه إسقاط 

لنا ذلك دليال مبتدأ إحدى الغايتني ألنه يقول إهنا وإن طهرت وانقطع دمها مل حيل له أن يطأها حىت تغتسل فلو جع
  كان سائغا مقنعا وإمنا اعترب أصحابنا فيمن 

كان أيامها دون العشر فانقطع دمها مبا وصفنا من قبل أنه جائز أن يعاودها الدم فيكون حيضا إذ ليس كل طهر 
وز أن تراه املرأة يكون طهرا صحيحا ألن احلائض ترى الدم سائال مرة ومنقطعا مرة فليس يف انقطاعه يف وقت جي



يكون حائضا فيه وقوع احلكم بزوال احليض فقالوا إن انقطاع الدم فيمن وصفنا حاهلا معترب بأحد شيئني إما 
باإلغتسال فيزول عنها حكم احليض باالتفاق وباستباحتها الصالة وذلك ينايف حكم احليض أو مبضي وقت صالة 

غري جائز أن يلزم احلائض فرض الصالة فإذا انتفى  فيلزمها فرض الصالة ولزوم فرضها مناف لبقاء حكم احليض إذ
حكم احليض وثبت حكم الطهر ومل يبق إال اإلغتسال مل مينع الوطء مبنزلة امرأة جنب جائز لزوجها وطؤها وعلى 

هذا املعىن عندنا ما روي عن الصحابة يف اعتبار االغتسال يف انقضاء العدة وقد روى عيسى اخلياط عن الشعيب عن 
عشر رجال من الصحابة اخلرب فاخلرب منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس قالوا الرجل أحق بامرأته ثالثة 

مامل تغتسل من حيضتها الثالثة وروي مثله عن علي وعبادة بن الصامت وأيب الدرداء وأما إذا كانت أيامها عشرة 
ائه المتناع جواز بقاء حكمه واهللا تعاىل إمنا منع فإنه غري جائز عندنا وجود احليض بعد العشرة فوجب احلكم بانقض

من وطء احلائض أو ممن جيوز أن يكون حائضا فأما مع ارتفاع حكم احليض وزواله فهو غري ممنوع من وطء زوجته 
ألنه تعاىل قال فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن وقد طهرت ال حمالة أال ترى أهنا منقضية العدة 

كانت معتدة وأن حكمها حكم سائر الطاهرات وال تأثري لوجوب االغتسال عليها يف منع وطئها على ما بيناه  إن
فإن قيل إذا انقطع دمها فيما دون العشرة فقد وجب عليها الغسل ولزوم الغسل ينايف بقاء حكم احليض إذ غري 

إذا كان الغسل من موجبات احليض فلزومه  جائز لزوم الغسل على احلائض كما قلت يف لزوم فرض الصالة قيل له
غري مناف حلكمه وبقائه أال ترى أن السالم ملا كان من موجبات حترمية الصالة مل يكن لزومه بانتهائه إىل آخرها نافيا 
لبقاء حكمها وكذلك احللق ملا كان من موجبات اإلحرام مل يكن لزومه نافيا لبقاء إحرامه مامل حيلق كذلك الغسل ملا 

ان من موجبات احليض مل يكن وجوبه عليها مانعا من بقاء حكم احليض وأما الصالة فليست من موجبات احليض ك
وإمنا هو حكم آخر خيتص لزومه بالطاهر من النساء دون احلائض ففي لزومها نفي حلكم احليض وقوله حىت يطهرن 

  فإذا تطهرن ملا احتمل 

يدل على أن على احلائض الغسل بعد انقضاء حيضها وقد روي ذلك الغسل صار كقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا و
واتفقت اآلمة عليه قوله تعاىل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا قال أبو  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا بكر هو إطالق من حظر وإباحة وليس هو على الوجوب كقوله تعاىل فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وإذ
حللتم فاصطادوا وهو إباحة وردت بعد حظر وقوله من حيث أمركم اهللا قال ابن عباس وجماهد وقتادة والربيع بن 

أنس يعين يف الفرج وهو الذي أمر بتجنبه يف احليض يف اول اخلطاب يف قوله فاتعزلوا النساء يف احمليض وقال 
ن قبل النكاح دون الفجور قال أبو بكر هذا كله السدي والضحاك من قبل لطهر دون احليض وقال ابن احلنفية م

مراد اهللا تعاىل ألنه مما أمر اهللا به فانتظمت اآلية مجيع ذلك قوله إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين روي عن عطاء 
دم يف اآلية املتطهرين باملاء للصالة وقال جماهد املتطهرين من الذنوب قال أبو بكر املتطهرين باملاء أشبه ألنه قد تق

ذكر الطهارة فاملراد هبا الطهارة باملاء للصالة يف قوله فإذا تطهرن فأتوهن فاألظهر أن يكون قوله وحيب املتطهرين 
مدحا ملن تطهر باملاء للصالة وقال تعاىل فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املتطهرين وروي أنه مدحهم ألهنم 

ىل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم احلرث املزدرع وجعل يف هذا املوضع كانوا يستنجون باملاء وقوله تعا
كناية عن اجلماع ومسى النساء حرثا ألهنن مزدرع األوالد وقوله فأتوا حرثكم أىن شئتم يدل على أن إباحة الوطء 

أصحابنا حيرمون ذلك  مقصورة على اجلماع يف الفرج ألنه موضع احلرث واختلف يف إتيان النساء يف أدبارهن فكان
وينهون عنه أشد النهي وهو قول الثوري والشافعي فيما حكاه املزين قال الطحاوي وحكى لنا حممد بن عبداهللا بن 

يف حترميه وال حتليله شيء والقياس  -عبداحلكم أنه مسع الشافعي يقول ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



ابن القاسم عن مالك قال ما أدركت أحدا أقتدي به يف ديين يشك فيه أنه أنه حالل وروى أصبغ بن الفرج عن 
حالل يعين وطء املرأة يف دبرها مث قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم قال فأي شيء أبني من هذا وما 

ب عن أيب أشك فيه قال ابن القاسم فقلت ملالك بن أنس عندنا مبصر الليث بن سعد حيدثنا عن احلارث بن يعقو
احلباب سعيد بن يسار قال قلت البن عمر ما تقول يف اجلواري أحنمض هلن فقال وما التحميض فذكرت الدبر قال 

  ويفعل ذلك أحد من 

املسلمني فقال مالك فأشهد على ربيعة بن أيب عبدالرمحن حيدثين عن أيب احلباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر 
لقاسم فقال رجل يف اجمللس يا أبا عبداهللا فإنك تذكر عن سامل أنه قال كذب العبد أو عنه فقال ال بأس به قال ابن ا

كذب العلج على أيب يعين نافعا كما كذب عكرمة على ابن عباس فقال مالك وأشهد على يزيد بن رومان حيدثين 
ن ابن عمر أن رجال أتى عن سامل عن أبيه انه كان يفعله قال أبو بكر قد روى سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم ع

امرأته يف دبرها فوجد يف نفسه من ذلك فأنزل اهللا تعاىل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إال أن زيد بن أسلم ال 
يعلم له مساع من ابن عمر وروى الفضل بن فضالة عن عبداهللا بن عباس عن كعب بن علقمة عن أيب النضر أنه قال 

ليك القول إنك تقول عن ابن عمر أنه أفىت ان تؤتى النساء يف أدبارهن قال نافع لنافع موىل ابن عمر أنه قد أكثر ع
كذبوا علي أن ابن عمر عرض املصحف يوما حىت بلغ نساؤكم حرث لكم فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه اآلية 

ؤتني على جنوهبن قلت ال قال إنا كنا معشر قريش جنيب النساء وكانت نساء األنصار قد أخذن عن اليهود إمنا ي
فأنزل اهللا هذه فهذا يدل على أن السبب غري ما ذكره زيد بن أسلم عن ابن عمر ألن نافعا قد حكى عنه غري ذلك 
السبب وقال ميمون بن مهران أيضا قال ذلك نافع يعين حتليل وطء النساء يف أدبارهن بعدما كرب وذهب عقله قال 

ابه ينفون عنه هذه املقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن أبو بكر املشهور عن مالك إباحة ذلك وأصح
يندفع بنفيهم عنه وقد حكى حممد بن سعيد عن أيب سليمان اجلوزجاين قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن 
النكاح يف الدبر فضرب بيده إىل رأسه وقال الساعة اغتسلت منه وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا وهو 

كور يف الكتب الشرعية ويروى عن حممد بن كعب القرظي أنه كان ال يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله تعاىل مذ
أتأتون الذكران من العاملني وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون وروي عن ابن 

لصغرى وقد اختلف عن ابن عمر فيه فكأنه مسعود أنه قال حماش النساء حرام وقال عبداهللا بن عمر وهي اللوطية ا
مل يرو عنه فيه شيء لتعارض ما روي عنه فيه وظاهر الكتاب يدل على أن اإلباحة مقصورة على الوطء يف الفرج 

   -الذي هو موضع احلرث وهو الذي يكون منه الولد وقد رويت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بت وأبو هريرة وعلي بن طلق كلهم عنآثار كثرية يف حترميه رواه خزمية بن ثا

  أنه قال ال تأتوا النساء  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -يف أدبارهن وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال هي اللوطية الصغرى يعين إتيان النساء يف أدبارهن وروى محاد بن سلمة



قال من أتى حائضا أوامرأته يف  -ة عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حكيم األثرم عن أيب متيم
دبرها فقد كفر مبا أنزل على حممد وروى ابن جريج عن حممد بن املنكدر عن جابر أن اليهود قالوا للمسلمني من 

م أىن شئتم فقال رسول اهللا أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل اهللا تعاىل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثك
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  مقبلة ومدبرة ما كان يف الفرج وروت حفصة بنت عبدالرمحن عن أم سلمة عن

قال يف صمام واحد وروى جماهد عن ابن عباس مثله يف تأويل اآلية قال يعين  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال ينظر اهللا  -باس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف شئت يف موضع الولد وروى عكرمة عن ابن ع

إىل الرجل أتى امرأته يف دبرها وذكر ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن الذي يأيت امرأته يف دبرها فقال 
هذا يسألين عن الكفر وقد روي عن ابن عمر يف قوله نساؤكم حرث لكم قال كيف شئت إن شئت عزال أو غري 

رواه أبو حنيفة عن كثري الرياح األصم عن ابن عمر وروي حنوه عن ابن عباس وهذا عندنا يف ملك اليمني عزل 
ويف احلرة إذا أذنت فيه وقد روي ذلك على ما ذكرنا من مذهب أصحابنا عن أيب بكر وعمر وعثمان وابن مسعود 

فظون إال على أزواجهم أو ما ملكت وابن عباس وآخرين غريهم فإن قيل قوله عز و جل والذين هم لفروجهم حا
أمياهنم يقتضي إباحة وطئهن يف الدبر لورود اإلباحة مطلقة غري مقيدة وال خمصوصة قيل له ملا قال اهللا تعاىل فأتوهن 
من حيث أمركم اهللا مث قال يف نسق التالوة فأتوا حرثكم أىن شئتم أبان بذلك موضع املأمور به وهو موضع احلرث 

الوطء بعد حظره إال يف موضع الولد فهو مقصور عليه دون غريه وهو قاض مع ذلك على قوله  ومل يرد إطالق
تعاىل إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم كما كان حظر وطء احلائض قاضيا على قوله إال على أزواجهم فكانت 

ى فحظر وطء احلائض لألذى هذه اآلية مرتبة على ما ذكر من حكم احلائض ومن حيظر ذلك حيتج بقوله قل هو أذ
املوجود يف احليض وهو القذر والنجاسة وذلك موجود يف غري موضع الولد يف مجيع األحوال فاقتضى هذا التحليل 

حظر وطئهن إال يف موضع الولد ومن يبيحه جييب عن ذلك بأن املستحاضة جيوز وطؤها باتفاق من الفقهاء مع 
  جنس  وجود األذى هناك وهو دم االستحاضة وهو

كنجاسة دم احليض وسائر األجناس وجييبون أيضا علىتخصيصه إباحة موضع احلرث باتفاق اجلميع على إباحة 
اجلماع فيما دون الفرج وإن مل يكن موضعا للولد فدل على أن اإلباحة غري مقصورة على موضع الولد وجيابون عن 

 الفرج وأنه هو الذي عناه اهللا تعاىل بقوله من ذلك بأن ظاهر اآلية يقتضي كون اإلباحة مقصورة على الوطء يف
حيث أمركم اهللا إذ كان معطوفا عليه ولوال قيام داللة اإلمجاع ملا جاز اجلماع فيما دون الفرج ولكنا سلمناه 

  للداللة وبقي حكم احلظر فيما مل تقم الداللة عليه 
جهان أحدمها أن جتعل ميينه مانعة من الرب والتقوى قوله تعاىل وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم اآلية قد قيل فيه و

واإلصالح بني الناس فإذا طلب منه ذلك قال قد حلفت فيجعل اليمني معترضة بينه وبني ما هو مندوب إليه أو هو 
مأمور به من الرب والتقوى واإلصالح فإن حلف حالف أن ال يفعل ذلك فليفعل وليدع ميينه ويروى ذلك عن جماهد 

ن جبري وإبراهيم واحلسن وطاوس وهو نظري قوله تعاىل وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل وسعيد ب
القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا وروى أشعث عن ابن سريين قال حلف أبو بكر يف يتيمني كانا يف حجره 

يصلهما وأن ال يصيبا منه خريا فنزلت هذه  كانا فيمن خاض يف أمر عائشة أحدمها مسطح وقد شهد بدرا أن ال



اآلية وال يأتل أولوا الفضل منكم فكسا أحدمها ومحل اآلخر وقد ورد معناه يف السنة أيضا وقد روى أنس بن مالك 
قال من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت  -وعدي بن حامت وأبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وليكفر عن ميينه وهذا هومعىن قوله تعاىل وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم على التأويل الذي ذكرنا ألن الذي هو خري 
معناه على هذا التأويل أن ال مينع بيمينه من فعل ما هو خري بل يفعل الذي هو خري ويدع ميينه والوجه الثاين أن 

جلرأة على اهللا تعاىل وابتذال المسه يف كل حق يكون قوله عرضة ألميانكم يريد به كثرة احللف وهو ضرب من ا
وباطل ألن تربوا يف احللف هبا وتتقوا املأمث فيها وروي حنوه عن عائشة من أكثر ذكر شيء فقد جعله عرضة يقول 

القائل قد جعلتين عرضة للوم وقال الشاعر ال جتعليين عرضة اللوائم وقد ذم اهللا تعاىل مكثري احللف بقوله وال تطع 
حالف مهني فاملعىن ال تعترضوا اسم اهللا وتبذلوه يف كل شيء ألن تربوا إذا حلفتم وتتقوا املآمث فيها إذا قلت كل 

  أميانكم ألن كثرهتا تبعد من الرب والتقوى 

توقي وتقرب من املآمث واجلرأة على اهللا تعاىل فكان املعىن أن اهللا ينهاكم عن كثرة األميان واجلرأة على اهللا تعاىل ملا يف 
ذلك من الرب والتقوى واإلصالح فتكونون بررة أتقياء لقوله كنتم خري أمة أخرجت للناس وإذا كانت اآلية حمتملة 
للمعنيني وليسا متضادين فالواجب محلها عليهما مجيعا فتكون مفيدة حلظر ابتذاله امسا هللا تعاىل واعتراضه باليمني يف 

ظورا عليه أن جيعل ميينه عرضة مانعة من الرب والتقوى واإلصالح كل شيء حقا كان أو باطال ويكون مع ذلك حم
وإن مل يكثر بل الواجب عليه أن ال يكثر اليمني ومىت حلف مل حيتجر بيمينه عن فعل ما حلف عليه إذا كان طاعة 

   -وبرا وتقوى وإصالحا كما قال ص 

  عن ميينه من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر

قوله تعاىل ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم اآلية قال أبو بكر رمحه اهللا قد ذكر اهللا تعاىل اللغو يف مواضع فكان 
املراد به معاين خمتلفة على حسب األحوال اليت خرج عليها الكالم فقال تعاىل ال تسمع فيها الغية يعين كلمة 

ال تأثيما على هذا املعىن وقال وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه يعين الكفر فاحشة قبيحة وال يسمعون فيها لغوا و
والكالم القبيح وقال والغوا فيه يعين الكالم الذي ال يفيد شيئا ليشغلوا السامعني عنه وقال وإذا مروا باللغو مروا 

 لغو اليمني معان عن السلف كراما يعين الباطل ويقال لغا يف كالمه يلغو إذا أتى بكالم ال فائدة فيه وقد روي يف
فروي عن ابن عباس أنه قال هو الرجل حيلف على الشيء يراه كذلك فال يكون وكذلك روي عن جماهد وإبراهيم 
قال جماهد ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان أن حتلف على الشيء وأنت تعلم وهذا يف معىن قوله مبا كسبت قلوبكم 

وذلك عندنا  -هللا وبلى واهللا وروي عنها مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالت عائشة هو قول الرجل ال وا
يف النهي عن اليمني على املاضي رواه عنها عطاء أهنا قالت قول الرجل فعلنا واهللا كذا وصنعنا واهللا كذا وروي مثله 

 بتركه وهذا التأويل موافق عن احلسن والشعيب وقال سعيد بن جبري هو الرجل حيلف على احلرام فال يؤاخذه اهللا
لتأويل من تأول قوله عرضة ألميانكم أن ميتنع باليمني من فعل مباح أو يقدم هبا على فعل حمظور وإذا كان اللغو 
حمتمال هلذه املعاين ومعلوم أنه ملا عطف قوله ولكن يؤاخذكم مبا كسبت أن مراده ما عقد قلبه فيه على الكذب 

ملؤاخذة هي عقاب اآلخرة وأن ال تكون الكفارة املستحقة باحلنث ألن تلك الكفارة والزور وجب أن تكون هذه ا
  غري متعلقة بكسب القلب الستواء حال 



القاصد هبا للخري والشر وتساوي حكم العمد والسهو فعلم أ ن مراده ما يستحق من العقاب بقصده إىل اليمني 
ها إىل الكذب فينبغي أن يكون اللغو هي اليت ال يقصد هبا إىل الغموس وهي اليمني على املاضي قال القاصد هبا خالف

الكذب وهي على املاضي ويظن أنه كما حلف عليه فسماها لغوا من حيث مل يتعلق هبا حكم يف إجياب كفارة وال يف 
مه استحقاق عقوبة وهي اليت روي معناها عن ابن عباس وعائشة أهنا قول الرجل ال واهللا وبلى واهللا يف عرض كال

وهو يظن أنه صادق فكان مبنزلة اللغو من الكالم الذي ال فائدة فيه وال حكم له وحيتمل أن يريد به ما قال سعيد 
بن جبري فيمن حلف على احلرام فال يؤاخذه اهللا بتركه يعين به عقاب اآلخرة وإن كانت الكفارة واجبة إذا حنث 

جتب فيها كفارة وهذا موافق لقول سعيد بن جبري واألوىل  وقال مسروق كل ميني ليس له الوفاء هبا فهي لغو ال
الذي قدمنا إال أن سعيدا يوجب الكفارة ومسروقا ال يوجبها وإن حنث وقد روي عن ابن عباس رواية أخرى وهي 
  أن لغو اليمني ما جتب فيه الكفارة منها وروي مثله عن الضحاك وروي عن ابن عباس أن لغو اليمني حنث النسيان 

   باب

  اإليالء

قال اهللا تعاىل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال أبو بكر اإليالء يف اللغة هو احللف يقولون آىل يؤيل 
فهذا أصله يف اللغة وقد ... وإن بدرت منه اآللية برت ... قليل األال يا حافظ ليمينه ... إيالء وإليه قال كثري 

اع الذي يكسب الطالق مبضي املدة حىت إذا قيل آىل فالن من امرأته عقل اختص يف الشرع باحللف على ترك اجلم
به ذلك وقد اختلف فيما يكون به موليا على وجوه أحدها ما روي عن علي وابن عباس رواية احلسن وعطاء أنه 

الضرار إذا حلف أن ال يقرهبا ألجل الرضاع مل يكن موليا وإمنا يكون موليا إذا حلف أن ال جيامعها على وجه 
والغضب والثاين ما روي عن ابن عباس أن كل ميني حالت دون اجلماع إيالء ومل يفرق بني الرضا والغضب وهو 

قول إبراهيم وابن سريين والشعيب والثالث ما روي عن سعيد بن املسيب أنه يف اجلماع وغريه من الصفات حنو أن 
عن يزيد بن األصم قال تزوجت امرأة فلقيت ابن عباس  حيلف أن ال يكلمها فيكون موليا وقد روى جعفر بن برقان

  فقال بلغين أن يف حلقها شيئا قال تاهللا لقد خرجت وما أكلمها قال عليك هبا قبل أن 

متضي أربعة أشهر فهذا يدل على موافقة قول سعيد بن املسيب ويدل على موافقة ابن عمر يف أن اهلجران من غري 
ابن عمر أنه إن هجرها فهو إيالء ومل يذكر احللف فأما من فرق بني حلفه على ترك ميني هو اإليالء والرابع قول 

مجاعها ضرارا وبينه على غري وجه الضرار فإنه ذهب إىل أن اجلماع حق هلا وهلا املطالبة به وليس له منعها حقها من 
ذ ليس له إال إمساكها ذلك فإذا حلف على ترك حقها من اجلماع كان موليا حىت تصل إىل حقها من الفرقة إ

مبعروف أو تسريح بإحسان وأما إذا قصد الصالح يف ذلك بأن تكون مرضعة فحلف أن ال جيامعها لئال يضر ذلك 
بالصيب فهذا مل يقصد منع حقها وال هو غري ممسك هلا مبعروف فال يلزم التسريح باإلحسان وال يتعلق بيمينه حكم 

رحيم يستدل من اعترب الضرار ألن ذلك يقتضي أن يكون مذنبا يقتضي الفيء  الفرقة وقوله فإن فاؤا فإن اهللا غفور
غفرانه وهذا عندنا ال يدل على ختصيصه من كان هذا وصفه ألن اآلية قد مشلت اجلميع وقاصد الضرر أحد من 

ويان يف مشله العموم فرجع هذا احلكم إليه دون غريه ويدل على استواء حال املطيع والعاصي يف ذلك أهنما يست
وجوب الكفارة باحلنث كذلك جيب أن يستويا يف إجياب الطالق مبضي املدة وأيضا سائر األميان املعقودة ال خيتلف 

فيها حكم املطيع والعاصي فيما يتعلق هبا من إجياب الكفارة وجب أن يكون كذلك حكم الطالق ألهنما مجيعا 



ه الضرار وغريه كذلك اإليالء وفقهاء األمصار على خالف يتعلقان باليمني وأيضا ال خيتلف حكم الرجعة على وج
ذلك ألن اآلية مل تفرق بني املطيع والعاصي فهي عامة يف اجلميع وأما قول من قال إنه إذا قصد ضرارها بيمني على 

اع الكالم وحنوه فال معىن له ألن قوله للذين يؤلون من نسائهم ال خالف أنه قد أضمر فيه اليمني على ترك اجلم
التفاق اجلميع على أن احلالف على ترك مجاعها مول فترك اجلماع مضمر يف اآلية عند اجلميع فأثبتناه وما عدا ذلك 

من ترك الكالم وحنوه مل تقم الداللة على إضماره يف اآلية فلم يضمره ويدل على ما بيناه قوله فإن فاؤا فإن اهللا 
يء هو اجلماع وال خالف بني السلف فيه فدل ذلك على أن املضمر غفور رحيم ومعلوم عند اجلميع أن املراد بالف

يف قوله للذين يؤلون من نسائهم هو اجلماع دون غريه وأما ما روي عن ابن عمر من أن اهلجران يوجب الطالق 
فإنه قول شاذ وجائز أن يكون مراده إذا حلف مث هجرها مدة اإليالء وهو مع ذلك خالف الكتاب قال اهللا تعاىل 

  للذين يؤلون من نسائهم واآللية اليمني على ما بينا وهجراهنا ليس 

بيمني فال يتعلق به وجوب الكفارة وروى أشعث عن احلسن أن أنس بن مالك كانت عنده امرأة يف خلقها سوء 
فكان يهجرها مخسة أشهر وستة أشهر مث يرجع إليها وال يرى ذلك إيالء وقد اختلف السلف وفقهاء األمصار 

هم يف املدة اليت إذا حلف عليها يكون موليا فقال ابن عباس وسعيد بن جبري وعطاء إذا حلف على أقل من بعد
أربعة أشهر مث تركها أربعة أشهر مل جيامعها مل يكن موليا وهو قول أصحابنا ومالك والشافعي واألوزاعي وروي عن 

ليا إن تركها أربعة أشهر بانت وهو قول ابن شربمة عبداهللا بن مسعود وإبراهيم واحلكم وقتادة ومحاد أنه يكون مو
واحلسن بن صاحل قال احلسن بن صاحل وكذلك إن حلف أن ال يقرهبا يف هذا البيت فهو مول فإن تركها أربعة 

أشهر بانت باإليالء وإن قرهبا يف غريه قبل املدة سقط اإليالء ولو حلف أن ال يدخل هذه الدار وفيها امرأته ومن 
ف فهو مول قال أبو بكر قال اهللا تعاىل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر واإليالء هو اليمني أجلها حل

وقد ثبت مبا قدمنا إن ترك مجاعها بغري ميني ال يكسبه حكم اإليالء وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر فمضت مدة 
 هي التربص بغري ميني وترك مجاعها بغري ميني ال تأثري اليمني كان تاركا جلماعها فيما بقي من مدة األربعة األشهر الىت

له يف إجياب البينونة وما دون األربعة أشهر ال يكسبه حكم البينونة ألن اهللا تعاىل قد جعل له تربص أربعة أشهر فل 
ا قول احلسن بن يبق هناك معىن يتعلق به إجياب الفرقة فكان مبنزلة تارك مجاعها بغري ميني فال يلحقه حكم اإليالء وأم

صاحل أنه إذا حلف أن ال يقرهبا يف هذا البيت أنه يكون موليا فال معىن له ألن اإليالء كل ميني يف زوجة مينع مجاعها 
أربعة أشهر ال حينث على ما بينا وهذه اليمني مل متنعه مجاعها هذه املدة ألنه ميكنه الوصول إىل مجاعها بغري حنث بأن 

بيت وقد اختلف أيضا فيمن حلف على أربعة أشهر سواء فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف يقرهبا يف غري ذلك ال
وحممد والثوري هو مول فإن مل يقرهبا يف املدة حىت مضت بانت باإليالء وروى عطاء عن ابن عباس قال كان إيالء 

ن ذلك فليس مبول وقال مالك أهل اجلاهلية السنة والسنتني فوقت اهللا تعاىل هلم أربعة أشهر فمن كان إيالؤه دو
والشافعي إذا حلف على أربعة أشهر فليس مبول حىت حيلف على أكثر من ذلك قال أبو بكر هذا قول يدفعه ظاهر 
الكتاب وهو قوله تعاىل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فجعل هذه املدة تربصا للفيء فيها ومل جيعل له 

  التربص أكثر منها فمن 

من مجاعها باليمني هذه املدة أكسبه ذلك حكم اإليالء الطالق وال فرق بني احللف على األربعة األشهر وبينه امتنع 
على أكثر منها إذ ليس له تربص أكثر من هذه املدة ومع ذلك فإن ظاهر الكتاب يقتضي كونه موليا يف حلفه على 

يف اآلية وإمنا خصصنا ما دوهنا بداللة وبقي حكم  أربعة أشهر وأقل منها وأكثر منها ألن مدة احللف غري مذكورة



اللفظ يف األربعة األشهر وما فوقها فإن قيل إذا حلف على أربعة أشهر سواء مل يصح تعلق الطالق هبا ألنك توقع 
يف الطالق مبضيها وال إيالء هناك قيل له ال ميتنع ألن مضي املدة إذا كان سببا لإليقاع مل جيب اعتبار بقاء اليمني 

حال وقوعه أال ترى أن مضي احلول ملا كان سببا لوجوب الزكاة فليس بواجب أن يكون احلول موجودا يف حال 
الوجوب بل يكون معدوما منقضيا وإن من قال المرأته إن كلمت فالنا فأنت طالق كانت هذه ميينا معقودة فإن 

ة اإليالء ملا كان سببا لوقوع الطالق مل ميتنع كلمته طلقت يف احلال وقد احنلت فيها اليمني وبطلت كذلك مضي مد
وقوعه واليمني غري موجودة وقوله تعاىل فإن فاؤا فإن اهللا غفور رحيم قال أبو بكر الفيء يف اللغة هو الرجوع إىل 
دل الشيء ومنه قوله تعاىل حىت تفيء إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل يعين حىت ترجع من البغي إىل الع
الذي هو أمر اهللا وإذا كان الفيء الرجوع إىل الشيء اقتضى ظاهر اللفظ أنه إذا حلف أن ال جيامعها على وجه 

الضرار مث قال هلا قد فئت إليك وقد أعرضت عما عزت عليه من هجران فراشك باليمني أن يكون قد فاء إليها 
فظ إال أن أهل العلم متفقون على أنه إذا أمكنه سواء كان قادرا على اجلماع أو عاجزا هذا هو مقتضى ظاهر الل

الوصول إليها مل يكن فيئه إال اجلماع واختلفوا فيمن آىل وهو مريض أو بينه وبينها مسرية أربعة أشهر أو هي رتقاء 
أو صغرية أو هو جمبوب فقال أصحابنا إذا فاء إليها بلسانه ومضت املدة والعذر قائم فذلك يفء صحيح وال تطلق 

ي املدة ولو كان حمرما باحلج وبينه وبني احلج أربعة أشهر مل يكن فيئه إال اجلماع وقال زفر فيئه بالقول وقال ابن مبض
القاسم إذا آىل وهي صغرية ال جتامع مثلها مل يكن موليا حىت تبلغ الوطء مث يوقف بعد مضي أربعة أشهر مذ بلغت 

مالك وقال ابن وهب عن مالك يف املويل إذا وقف عند انقضاء الوطء وهو رأي ابن القاسم بن عمرو ومل يروه عن 
األربعة األشهر مث راجع امرأته أنه إن مل يصبها حىت تنقضي عدهتا فال سبيل له إليها وال رجعة إال أن يكون له عذر 

  من مرض أو سجن أو ما أشبه 

ن مل يصبها حىت ينقضي أربعة أشهر ذلك فإن ارجتاعه إياها ثابت عليها وإن مضت عدهتا مث تزوجها بعد ذلك فإ
وقف أيضا وقال إمساعيل بن إسحاق قال مالك إن مضي األربعة األشهر وهو مريض أو حمبوس مل يوقف حىت يربأ 
ألنه ال يكلف ماال يطيق وقال مالك لو مضت أربعة أشهر وهو غائب إن شاء كفر عن ميينه وسقط عنه ا إليالء 

هذا املوضع ألن الكفارة قبل احلنث جائزة عنده وإن كان ال يستحب أن يكون إال قال إمساعيل وإمنا قال ذلك يف 
بعد احلنث وقال األشجعي عن الثوري يف املويل إذا كان له عذر من مرض أو كرب أو حبس أو كانت حائضا أو 

ىل من امرأته مث نفساء فليفئ بلسانه يقول قد فئت إليك جيزيه ذلك وهو قول احلسن بن صاحل وقال األوزاعي إذا آ
مرض أو سافر فأشهد على الفيء من غري مجاع وهو مريض أو مسافر وال يقدر على اجلماع فقد فاء فليكفر عن 
ميينه وهي امرأته وكذلك إن ولدت يف األربعة األشهر أو حاضت أو طرده السلطان فإنه يشهد على الفيء وال 

ء مث مضت أربعة أشهر فإنه يوقف كما يوقف الصحيح فإما فاء إيالء عليه وقال الليث بن سعد إذا مرض بعد اإليال
وإما طلق وال يؤخر إىل أن يصح وقال املزين عن الشافعي إذا آىل اجملبوب ففيئه بلسانه وقال يف اإليالء ال إيالء على 

احملبوس يفيء اجملبوب قال ولو كانت صبية فآىل منها استؤنفت به أربعة أشهر بعد ما تصري إىل حال ميكن مجاعها و
باللسان ولو أحرم مل يكن فيئه إال اجلماع ولو آىل وهي بكر فقال ال أقدر على اقتضاضها أجل أجل العنني قال أبو 
بكر الدليل على أنه إذا مل يقدر على مجاعها يف املدة كان فيئه باللسان قوله فإن فاؤا فإن اهللا غفور رحيم وهذا قد 

ء وهو قد كان ممتنعا من وطئها بالقول وهو اليمني فإذا فاء بالقول فقال قد فئت فاء ألن الفيء الرجوع إىل الشي
إليك فقد رجع عما منع نفسه منه بالقول إىل ضده فتناوله العموم وأيضا ملا تعذر مجاعها قام القول فيه مقام الوطء 

م فألنه كان يفعله وال يسقط حقها من يف املنع من البينونة وأما حترمي الوطء باإلحرام واحليض فليس بعذر أما اإلحرا



الوطء وأما احليض والنفاس فإن اهللا جعل للموىل تربص أربعة أشهر مع علمه بوجود احليض فيها واتفق السلف 
على أن املراد الفيء باجلماع يف حال إمكان اجلماع فلم جيز أن ينقله عنه إىل غريه مع إمكان وطئها وحترمي الوطء ال 

ه فصار مبنزلة اإلحرام والظهار وحنو ذلك ألنه منع من الوطء بتحرميه ال بالعجز وتعذره وألن حقها خيرجه من إمكان
  باق يف اجلماع ويدل على ذلك على أنه لو أباهنا 

خيلع وهو مول منها مل يكن التحرمي الواقع موجبا جلواز فيئه بالقول وهومع ذلك لو وطئها يف هذه احلال بطل 
ا كان الفيء بالقول ال يسقط اليمني فواجب بقاؤها إذ ال تأثري للفيء بالقول يف إسقاطها قيل له اإليالء فإن قيل إذ

هذا غري واجب من قبل أنه جائز بقاء املني وبطالن اإليالء من جهة ما تعلق به من الطالق أال ترى أنه إذا طلقها 
يلحقها هبا طالق وإن ترك وطئها وكذلك لو أن  ثالثا مث عادت إليه بعد زوج كانت اليمني باقية لو وطئها حنث ومل

رجال قال المرأة أجنبية واهللا ال أقربك مل يكن إيالء فإن تزوجها كانت اليمني باقية لو وطئها لزمته الكفارة وال 
يكون موليا يف حكم الطالق فليس بقاء اليمني إذا علة يف حكم الطالق فجاز من أجل ذلك أن يفيء إليها بلسانه 

حكم الطالق يف هذه اليمني ويبقى حكم احلنث بالوطء وإمنا شرط أصحابنا يف صحة الفيء بالقول وجود  فيسقط
الضرر يف املدة كلها ومىت كان الوطء مقدورا عليه يف شيء من املدة مل يكن فيئه عندهم إال اجلماع من قبل أن 

دة فمىت قدر على الوطء يف املدة بطل الفيء الفيء بالقول قائم مقام الوطء عند عدمه لئال يقع الطالق مبضي امل
بالقول كاملتيمم إذا أقيم تيممه مقام الطهارة باملاء يف إباحة الصالة كان مىت وجد املاء قبل الفراغ منها بطل تيممه 

وعاد إىل أصل فرضه سواء كان وجوده للماء يف أول الصالة أو يف آخرها كذلك القدرة على الوطء يف املدة تبطل 
الفيء بالقول وقال حممد إذا فاء بالقول لوجود العذر يف املدة مث انقضت املدة والعذر قائم فقد بطل حكم  حكم

اإليالء منها فكان مبنزلة من حلف على أجنبية أن ال يقرهبا مث تزوجها فيكون ميينه باقية إن قرهبا حنث وإن ترك 
  مجاعها أربعة أشهر مل تطلق 
ق فإن اهللا مسيع عليم قال أبو بكر اختلف السلف يف عزمية الطالق إذا مل يفئ على ثالثة قوله تعاىل وإن عزموا الطال

أوجه فقال ابن عباس عزمية الطالق انقضاء األربعة األشهر وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان 
ل قول األولني وروي عنهم أنه وقالوا إهنا تبني بتطليقة واختلف عن علي وابن عمر وأيب الدرداء فروي عنهم مث

يوقف بعد مضي املدة فإما أن يفيء إليها وإما أن يطلقها وهو قول عائشة وأيب الدرداء والقول الثالث قول سعيد 
بن املسيب وسامل بن عبداهللا وأيب بكر بن عبدالرمحن والزهري وعطاء وطاوس قالوا إذا مضت أربعة أشهر فهي 

ىل قول ابن عباس ومن تابعه فقالوا إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء بانت تطليقة رجعية وذهب أصحابنا إ
  بتطليقة وهو قول 

الثوري واحلسن بن صاحل وقال مالك والليث والشافعي مبا روي عن أيب الدرداء وعائشة أنه يوقف بعد مضي املدة 
رجعته حىت يطأها يف العدة وقال  فإما إن يفيء وإما أن يطلق ويكون تطليقة رجعية إذا طلق قال مالك وال تصح

الشافعي ولو عفت عن ذلك بعد املدة كان هلا بعد ذلك أن تطلب وال يؤجل يف اجلماع أكثر من يوم وقال 
األوزاعي بقول سعيد بن املسيب وسامل ومن تابعهما أهنا تطلق واحدة رجعية مبضي املدة قال أبو بكر قوله تعاىل وإن 

ع عليم حيتمل الوجوه اليت حصل عليها اختالف السلف ولوال احتماله هلا ملا تأولوه عليها عزموا الطالق فإن اهللا مسي
ألنه غري جائز تأويل اللفظ املأول على ماال احتمال فيه وقد كان السلف من أهل اللغة والعاملني مبا حيتمل من 

ه دل ذلك على احتمال اللفظ هلا ومن جهة األلفاظ واملعاين املختلفة وماال حيتملها فلما اختلفوا فيه على هذه الوجو



أخرى وهي أن هذا االختالف قد كان شائعا مستفيضا فيما بينهم من غري نكري ظهر من واحد منهم على غريه 
فصار ذلك إمجاعا منهم على توسع االجتهاد يف محله على أحد هذه الوجوه وإذا ثبت ذلك احتجنا أن ننظر يف 

بهها باحلق فوجدنا ابن عباس قد قال عزمية الطالق انقضاء األربعة األشهر قبل الفيء األوىل من هذه األقاويل وأش
إليها فسمى ترك الفيء حىت متضي املدة عزمية الطالق فوجب أن يصري ذلك امسا له ألنه مل خيل من أن يكون قاله 

شرع ال تؤخذ إال توقيفا وإذا شرعا أولغة وأي الوجهني كان فحجته ثابته واعتبار عمومه واجب إذا كانت أمساء ال
كان هكذا وقد علمنا أن حكم اهللا يف املويل أحد شيئني إما الفيء وإما عزمية الطالق وجب أن يكون الفيء مقصورا 

على األربعة األشهر وأنه فائت مبضيها فتطلق ألنه لو كان الفيء باقيا ملا كان مضي املدة عزمية للطالق ومن جهة 
أن العزمية إمنا هي يف احلقيقة عقد القلب على الشيء تقول عزمت علي كذا أي عقدت قليب أخرى وهو أنه معلوم 

على فعله وإذا كان كذلك وجب أن يكون مضي املدة أوىل مبعىن عزمية الطالق من الوقف ألن الوقف يقتضي 
الوقف وإذا كان كذلك إيقاع طالق بالقول إما أن يوقعه الزوج وإما أن يطلقها القاضي عليه على قول من يقول ب

كان وقوع الفرقة مبضي املدة لتركه الفيء فيها أوىل مبعىن اآلية ألن اهللا مل يذكر إيقاعا مستأنفا وإمنا ذكر عزمية فغري 
جائز أن نزيد يف اآلية ما ليس فيها ووجه آخر وهو أنه ملا قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا 

  يم وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليم فإن اهللا غفور رح

اقتضى ذلك أحد أمرين من يفء أو عزمية طالق ال ثالث هلما والفىء إمنا هو مراد يف املدة مقصور احلكم عليها 
والدليل عليه قوله تعاىل فإن فاؤا والفاء للتعقيب يقتضي أن يكون الفيء عقيب اليمني ألنه جعل الفيء عقيب 

الفيء ملن له تربص أربعة أشهر وإذا كان حكم الفيء مقصورا على املدة مث فات مبضيها وجب  اليمني ألنه جعل
حصول الطالق إذ غري جائز له أن مينع الفيء والطالق مجيعا ويدل على أن املراد الفيء يف املدة اتفاق اجلميع على 

لك قرئ يف حرف عبداهللا بن مسعود صحة الفيء فيها فدل على أنه مراد فيها فصار تقديره فإن فاؤا فيها وكذ
فحصل الفيء مقصورا عليها دون غريها ومتضي املدة بفوت الفيء وإذا فات الفيء حصل الطالق فإن قيل ملا قال 

تعاىل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فعطف بالفاء على التربص يف املدة دل على أن الفيء 
املدة وأنه مىت ما فاء فإمنا عجل حقا مل يكن عليه تعجيله كمن عجل دينا مؤجال  مشروط بعد التربص وبعد مضي

قيل له لوال أن الفيء مراد اهللا تعاىل ملا صح وجوده فيها وكان حيتاج بعد هذا الفيء إىل يفء بعد مضيها فلما صح 
 قولك إن املراد بالفيء إمنا هو بعد الفيء يف هذه املدة دل على أنه مراد اهللا باآلية ولذلك بطل معه عزمية الطالق مث

املدة مع قولك إن الفيء يف املدة صحيح كهو بعدها تبطل معه عزمية الطالق مناقضة منك يف اللفظ كقولك إنه 
مراد يف املدة غري مراد فيها وقولك إنه كالدين املؤجل إذا عجله ال يزيد عنك ما وصفنا من املناقضة ألن الدين 

لتأجيل من حكم اللزوم ولوال ذلك ملا صح البيع بثمن مؤجل ألن ما تعلق ملكه من األمثان على املؤجل ال خيرجه ا
وقت مستقبل ال يصح عقد البيع عليه أال ترى أنه لو قال بعتكه بألف درهم ال يلزمك إال بعد أربعة أشهر كان 

بائع ومىت عجله وأسقط األجل كان البيع باطال والتأجيل الذي ذكرت ال خيرجه من أن يكون الثمن واجبا ملكا لل
ذلك من موجب العقد إال أنه خمالف للفيء يف اإليالء من قبل إن فوات الفيء يوجب الطالق وإذا كان الفيء مرادا 

يف املدة فواجب أن يكون فواته فيها موجبا للطالق على ما بينا وأيضا فإن قوله تعاىل فإن فاؤا فيه ضمري املويل 
اآلية وهو الذي له تربص أربعة أشهر والذي يقتضيه الظاهر إيقاع الفيء عقيب اليمني ودليل آخر املبدوء بذكره يف 

وهو قوله تربص أربعة أشهر كقوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء فلما كانت البينونة واقعة مبضي 
  املدة يف تربص اإلقراء وجب أن يكون كذلك 



أحدها أنا لو وقفنا املويل حلصل التربص أكثر من أربعة أشهر وذلك خالف الكتاب حكم تربص اإليالء من وجوه 
ولو غاب املويل عن امرأته سنة أو سنتني ومل ترفعه املرأة ومل تطالب حبقها لكان التربص غري مقدر بوقت وذلك 

وجب مثله يف اإليالء واملعىن  خالف الكتاب والوجه الثاين أنه ملا كانت البينونة واقعة مبضي املدة يف تربص اإلقراء
اجلامع بينهما ذكر التربص يف كل واحدة من املدتني والوجه الثالث أن كل واحدة من املدتني واجبة عن قوله وتعلق 

هبا حكم البينونة فلما تعلقت يف إحدامها مبضيها كانت األخرى مثلها للمعىن الذي ذكرناه فإن قيل تأجيل العنني 
 امرأته بعد مضي احلول إذا مل يصل إليها يف احلول ومل يوجب ذلك زيادة يف األجل كذلك ما حوال باالتفاق ختيري

ذكرت من حكم اإليالء إجياب الوقف بعد املدة ال يوجب زيادةفيها قيل له ليس يف الكتاب وال يف السنة تقدير 
ين خريوها مبضيه قبل الوصول أجل العنني وإمنا أخذ حكمه من قول السلف والذين قالوا إنه يؤجل حوالهم الذ

إليها ومل يوقعوا الطالق قبل مضي املدة ومدة اإليالء مقدرة بالكتاب من غري ذكر التخيري معها فالزائد فيها خمالف 
حلكمه وأيضا فإن أجل العنني إمنا يوجب هلا اخليار مبضيه وأجل املويل عندك إمنا يوجب عليه الفيء فإن قال أفئ مل 

و قال العنني أنا أجامعها بعد ذلك مل يلتفت إىل قوله وفرق بينهما باختيارها فإن قيل ملا مل يكن اإليالء يفرق بينهما ول
بصريح الطالق وال كناية عنه فالواجب أن ال يقع الطالق قيل له وليس اللعان بصريح الطالق وال كناية عنه 

يلزمنا على أصلنا ألن اإليالء جيوز أن يكون  فيجب على قول املخالف أن ال توقع الفرقة حىت يفرق احلاكم وال
كناية عن الفرقة إذ ان قوله ال أقربك يشبه كناية الطالق وملا كان أضعف أمرا من غريها فال يقع به الطالق إال 

بانضمام أمر آخر إليه وهو مضي املدة على النحو الذي يقوله إذ قد وجدنا من الكنايات ماال يقع فيه الطالق بقول 
ج إال بانضمام معىن آخر إليه وهو قول الزوج المرأته قد خريتك وقوله أمرك بيدك فال يقع الطالق فيه إال الزو

باختيارها فكذلك ال ميتنع أن يقال يف اإليالء أنه كناية إال أنه أضعف حاال من سائر الكنايات فال يقع فيه الطالق 
لة فيه على معىن الكنايات ألن قذفه إياها بالزنا وتال عنهما ال باللفظ دون انضمام معنىآخر إليه فأما اللعان فال دال

  يصلح أن يكون عبارة عن البينونة حبال وأيضا فإن اللعان خمالف لإليالء من جهة أن حكمه ال يثبت إال عند احلاكم 

ألن تأجيل متعلق واإليالء يثبت حكمه بغري احلاكم فكذلك ما يتعلق به من الفرقة وهبذا املعىن فارق العنني أيضا 
باحلاكم واإليالء يثبت حكمه من غري حاكم فكذلك ما يتعلق به من حكم الفرقة واحتج من قال بالوقف بقوله 

تعاىل وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليم إنه ملا قال مسيع عليم دل على أن هناك قوال مسموعا وهو الطالق قال 
لسميع ال يقتضي مسموعا ألن اهللا تعاىل مل يزل مسيعا وال مسموعا وأيضا أبو بكر وهذا جهل من قائله من قبل أن ا

قال  -قال اهللا تعاىل وقاتلوا يف سبيل اهللا واعلموا أن اهللا مسيع عليم وليس هناك قول ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ك راجعا إىل أول الكالم وهو ال تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا وعليكم بالصمت وأيضا جائز أن يكون ذل

قوله تعاىل للذين يؤلون من نسائهم فأخرب أنه سامع ملا تكلم به عليم مبا أضمره وعزم عليه ومما يدل على وقوع 
الفرقة مبضي املدة أن القائلني بالوقف يثبتون هناك معاين أخر غري مذكورة يف االية إذ كانت اآلية إمنا اقتضت أحد 

ق وليس فيها ذكر مطالبة املرأة وال وقف القاضي الزوج على الفيء أو الطالق فلم جيز لنا أن شيئني من يفء أو طال
نلحق باآلية ما ليس فيها وال أن نزيد فيها ما ليس منها وقول خمالفينا يؤدي إىل ذلك وال يوجب االقتصار على 

فكان أوىل ومعلوم أيضا أن اهللا تعاىل موجب حكم اآلية وقولنا يوجب االقتصار علىحكم اآلية من غري زيادة فيها 
إمنا حكم يف اإليالء هبذا احلكم إليصال املرأة إىل حقها من اجلماع أو الفرقة وهو على معىن قوله تعاىل فإمساك 

مبعروف أو تسريح بإحسان وقول من قال بالوقف يقول إن مل يفئ أمره بالطالق فإذا طلق مل خيل من أن جيعله طالقا 
عيا فإن جعله بائنا فإن صريح الطالق ال يكون بائنا عند أحد فما دون الثالث جعله رجعيا فال حظ بائنا أو رج



للمرأة يف ذلك ألنه مىت شاء راجعها فتكون امرأته كما كانت فال معىن إللزامه طالقا ال متلك به املرأة بضعها 
عدة فقول شديد االختالل من وجوه أحدها وتصل به إىل حقها وأما قول مالك إنه ال يصح رجعته حىت يطأها يف ال

أنه قال إذا طلقها طالقا رجعيا والطالق الرجعي ال تكون الرجعة فيه موقوفة على معىن غريها والثاين أنه إذا منعه 
الرجعة إال بعد الوطء فقد نفى أن يكون رجعيا وهو لو راجعها مل تكن رجعة والثالث أنه حمظور عليه الوطء بعد 

ه وال تقع الرجعة فيه بنفس الوطء فكيف يباح له وطؤها وأما قول من قال أنه تقع تطليقة رجعية مبضي الطالق عند
  املدة فإنه قول ظاهر الفساد من وجوه 

أحدها ما قدمنا ذكره يف الفصل الذي قبل هذا والثاين أن سائر الفرق احلادثة يف األصول بغري تصريح فإهنا توجب 
عنني واختيار األمة وردة الزوج واختيار الصغريين فلما مل يكن معه تصريح بإيقاع الطالق البينونة من ذلك فرقة ال

وجب أن يكون بائنا وقد اختلف يف إيالء الذمي فقال أصحابنا مجيعا إذا حلف بعتق أو طالق أن ال يقرهبا فهو مول 
نيفة ومل يكن موليا يف قول صاحبيه وإن حلف بصدقة أو حج مل يكن موليا وإن حلف باهللا كان موليا يف قول أيب ح

وقال مالك ال يكون موليا يف شيء من ذلك وقال األوزاعي إيالء الذمي صحيح ومل يفصل بني شيء من ذلك وقال 
الشافعي الذمي كاملسلم فيما يلزمه من اإليالء قال أبو بكر ملا كان معلوما أن اإليالء إمنا يثبت حكمه ملا يتعلق 

ي يلزمه فواجب على هذا أن يصح إيالء الذمي إذا كان بالعتق والطالق ألن ذلك يلزمه كما باحلنث من احلق الذ
يلزم املسلم وأما الصدقة والصوم واحلج فال يلزمه إذا حنث ألنه لو أوجبه على نفسه مل يلزمه بإجيابه وألنه ال يصح 

الواجبة على املسلمني يف أمواهلم يف منه فعل هذه القرب ألنه ال قربة له ولذلك مل يلزمه الزكوات والصدقات 
أحكام الدنيا فوجب على هذا أن ال يكون موليا حبلفه احلج والعمرة والصدقة والصيام إذ ال يلزمه باجلماع شيء 

فكان مبنزلة من مل حيلف وقوله تعاىل للذين يؤلون من نسائهم يقتضي عموم املسلم والكافر ولكنا خصصناه مبا 
باهللا تعاىل فإن أبا حنيفة جعله موليا وإن مل تلزمه كفارة يف أحكام الدنيا من قبل أن حكم وصفنا وأما إذا حلف 

تسمية اهللا تعاىل قد تعلق على الكافر كهى على املسلم بداللة أن إظهار الكافر تسمية اهللا تعاىل على الذبيحة يبيح 
ته وصار كاملسلم يف حكمها فكذلك اإليالء أكلها كاملسلم ولو مسى الكافر باسم املسيح مل تؤكل فثبت حكم تسمي

ألنه يتعلق به حكمان أحدمها الكفارة واآلخر الطالق فثبت حكم التسمية عليه يف باب الطالق ومن الناس من 
يزعم أن اإليالء ال يكون إال باحللف باهللا عز و جل وأنه ال يكون حبلفه بالعتاق والطالق والصدقة وحنوها وهذا 

ن اإليالء إذا كان هو احللف وهو حالف هبذه األمور وال يصل إىل مجاعها إال بعتق أو طالق أو غلط من قائله أل
صدقة يلزمه وجب أن يكون موليا كحلفه باهللا ألن عموم اللفظ ينتظم اجلميع إذ كان من حلف بشيء منه فهو 

  مول 
  ى فصل ومما تفيد هذه اآلية من األحكام ما استدل به منها حممد بن احلسن عل

امتناع جواز الكفارة قبل احلنث فقال ملا حكم اهللا للموىل بأحد حكمني من يفء أو عزمية الطالق فلو جاز تقدمي 
الكفارة على احلنث لسقط اإليالء بغري يفء وال عزمية طالق ألنه إن حنث ال يلزمه باحلنث شيء ومىت مل يلزم 

ارة إسقاط حكم اإليالء بغري ما ذكر اهللا وذلك خالف احلالف باحلنث شيء مل يكن موليا ويف جواز تقدمي الكف
  الكتاب واهللا املوفق للصواب 

  باب 



  اإلقراء

قال اهللا تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء واختلف السلف يف املراد بالقرء املذكور يف هذه اآلية فقال 
لوا هو أحق هبا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة علي وعمر وعبداهللا بن مسعود وابن عباس وأبو موسى هو احليض وقا

اخلرب فاخلرب منهم أبو  -وروى وكيع عن عيسى احلافظ عن الشعيب عن ثالثة عشر رجال من أصحاب حممد ص 
بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس قالوا الرجل أحق بامرأته ما مل تغتسل من احليضة الثالثة وهو قول سعيد بن 

يب وقال ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة إذا دخلت يف احليضة الثالثة فال سبيل له عليها قالت جبري وسعيد بن املس
عائشة اإلقراء اإلطهار وروي عن ابن عباس رواية أخرى أهنا إذا دخلت يف احليضة الثالثة فال سبيل له عليها وال 

وري واألوزاعي واحلسن بن صاحل إال أن حتل لألزواج حىت تغتسل وقال أصحابنا مجيعا اإلقراء احليض وهو قول الث
أصحابنا قد قالوا ال تنقضي عدهتا إذا كانت أيامها دون العشرة حىت تغتسل من احليضة الثالثة أو يذهب وقت 

صالة وهو قول احلسن بن صاحل إال أنه قال اليهودية والنصرانية يف ذلك مثل املسلمة وهذا مل يقله أحد ممن جعل 
احلسن ابن صاحل وقال أصحابنا الذمية تنقضي عدهتا بانقطاع الدم من احليضة الثالثة ال غسل اإلقراء احليض غري 

عليها فهي يف معىن من اغتسلت فال تنتظر بعد انقطاع الدم شيئا آخر وقال ابن شربمة إذا انقطع من احليضة الثالثة 
ذا طعنت يف احليضة الثالثة فقد بانت بطلت الرجعة ومل يعترب الغسل وقال مالك والشافعي اإلقراء اإلطهار فإ

وانقطعت الرجعة قال أبو بكر قد حصل من اتفاق السلف وقوع اسم اإلقراء على املعنيني من احليض ومن اإلطهار 
من وجهني أحدمها أن اللفظ لو مل يكن حمتمال هلما ملا تأوله السلف عليهما ألهنم أهل اللغة واملعرفة مبعاين األمساء وما 

  ليه املعاين من العبارات فلما تأوهلا فريق على احليض وآخرون على اإلطهار يتصرف ع

علمنا وقوع االسم عليهما ومن جهة أخرى أن هذا االختالف قد كان شائعا بينهم مستفيضا ومل ينكر واحد منهم 
جتهاد فيه مث ال خيلو على خمالفيه يف مقالته بل سوغ له القول فيه فدل ذلك على احتمال اللفظ املعنيني وتسويغ اال

من أن يكون االسم حقيقة فيهما أو جمازا فيهما أو حقيقة يف أحدمها جمازا يف اآلخر فوجدنا أهل اللغة خمتلفني يف 
معىن القرء يف أصل اللغة فقال قائلون منهم هو اسم للوقت حدثنا بذلك أو عمر وغالم ثعلب عن ثعلب أنه كان 

... يا رب موىل حاسد مباغض ... على الوقت وقد استشهد لذلك بقول الشاعر  إذا سئل عن معىن القرء مل يزدهم
  ... له قروء كقروء احلائض ... على ذي ضغن وضب فارض 

تشد ألقصاها عزمي ... ويف كان عام أنت جاشم غزوة ... يعين وقتا هتيج فيه عداوته وعلى هذا تألوا قول األعشى 
  ... ملا ضاع فيها من قروء نسائكا ... عة مورثة ما ال ويف احلي رف... عزائكا 

... يعين وقت وطئهن ومن ا لناس من يتأوله على الطهر نفسه كأنه قال ملا ضاع فيها من طهر نسائك وقال الشاعر 
  ... إذا هبت لقارئها الرياح ... كرهت العقر عقر بين شليل 

وقد أمنت ... تريك إذا دخلت على خالء ... ه يعين لوقتها يف الشتاء وقال آخرون هم الضم والتأليف ومنه قول
  ... هجان اللون مل تقرأ جنينا ... ذراعي عطيل أدماء بكر ... عيون الكاشحينا 

يعين مل تضم يف بطنها جنينا ومنه قوهلم قريت املاء يف احلوض إذا مجعته وقروت األرض إذا مجعت شيئا إىل شيء 
لى قط أي ما اجتمع رمحها على ولد قط ومنه أقرأت النجوم إذا اجتمعت وسريا إىل سري ويقولون ما قرأت الناقة س

يف األفق ويقال أقرأت املرأة إذا حاضت فهي مقرىء ذكره األصمعي والكسائي والفراء وحكى عن بعضهم أنه قال 
يس هو اخلروج من شيء إىل شيء وهذا قول ليس عليه شاهد من الل غة وال هو ثابت عمن يوثق به من أهلها ول



فيما ذكرنا من الشواهد ما يليق هبذا املعىن فهو ساقط مردود مث يقول وإن كانت حقيقته الوقت فاحليض أوىل به 
ألن الوقت إمنا يكون وقتا ملا حيدث فيه واحليض هو احلادث وليس الطهر شيئا أكثر من عدم احليض وليس هو 

  شيء حادث 

هو الضم والتأليف فاحليض أوىل به ألن دم احليض إمنا يتألف فوجب أن يكون احليض أوىل مبعىن االسم وإن كان 
وجيتمع من سائر أجزاء البدن يف حال احليض فمعناه أوىل باالسم أيضا فإن قيل إمنا يتألف الدم وجيتمع يف أيام الطهر 

رء امسا للدم مث يسيل يف أيام احليض قيل له أحسبت أن األمر كذلك وداللته قائمة على ما ذكرنا ألنه قد صار الق
إال أنك زعمت أنه يكون امسا له يف حال الطهر وقلنا يكون امسا له يف حال احليض فال مدخل إذا للطهر يف تسميته 

بالقرء ألن الطهر ليس هو الدم أال ترى أن الطهر قد يكون موجودا مع عدم الدم تارة ومع وجوده أخرى على 
لكنه ال يسمى هبذا االسم إال بعد ظهوره ألنه ال يتعلق به حكم إال أصلك فإذا القرء اسم للدم وليس باسم للطهر و

يف هذه احلال ومع ذلك فال يتيقن كونه يف الرحم يف حال الطهر فلم حيركونه يف حال الطهر أن نسميه باسم القرء 
باجتماع الدم ألن القرء اسم يتعلق به حكم وال حكم له قبل سيالنه وقبل العلم بوجوده وأيضا فمن اين لك العلم 

يف الرحم يف حال الطهر واحتباسه فيه مث سيالنه يف وقت احليض فإن هذا قول عار من دليل يقوم عليه ويرده ظاهر 
الكتاب قال اهللا تعاىل ويعلم ما يف األرحام فاستأثر تعاىل بعلم ما يف األرحام ومل يطلع عباده عليه فمن أين لك 

 سيالنه يف وقت احليض وما أنكرت ممن قال إمنا جيتمع من سائر البدن القضاء باجتماع الدم يف حال الطهر مث
ويسيل يف وقت احليض ال قبل ذلك ويكون أوىل باحلق منك ألنا قد علمنا يقينا وجوده يف هذا الوقت ومل نعلم 

ه هذا االسم يف وجوده يف وقت قبله فال حيكم به لوقت متقدم وإذ قد بينا وقوع االسم عليهما وبينا حقيقة ما يتناول
اللغة فليدل على أنه اسم للحيض دون الطهر يف احلقيقة وأن إطالقه على الطهر إمنا هو جماز واستعارة وإن كان ما 

قدمنا من شواهد اللغة وما حيتمله اللفظ من حقيقتها كافية يف الداللة على أن حقيقته ختتص باحليض دون الطهر 
ال تنتفي عن مسمياهتا حبال ووجدنا أمساء اجملاز قد جيوز أن تنتفي عنها يف حال  فنقول ملا وجدنا أمساء احلقائق اليت

وتلزمها يف اخرى مث وجدنا اسم القرء غري منتف عن احليض حبال ووجدناه قد ينتفي عن الطهر ألن الطهر موجود 
ضتني جماز وليس حبقيقة مسي يف اآليسة والصغرية وليستا من ذوات اإلقراء علمنا أن اسم القرء للطهر الذي بني احلي

بذلك جملاورته للحيض كما يسمى الشيء باسم غريه إذا كان جماورا له وكان منه بسبب ال ترى أنه حني جاور 
  احليض مسي به وحني مل 

جياوره مل يسم به فدل ذلك على أنه جماز يف الطهر حقيقة يف احليض ومما يدل على أن املراد احليض دون الطهر أنه 
ن اللفظ حمتمال للمعنيني واتفقت األمة على أن املراد أحدمها فلو أهنما تساويا يف االحتمال لكان احليض أوالها ملا كا

وردت باحليض دون الطهر بقوله املستحاضة تدع الصالة أيام إقرائها  -وذلك ألن لغة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ة وإذا أدبر فاغتسلي وصلي ما بني القرء إىل القرء فكان وقال لفاطمة بنت أيب حبيش فإذا أقبل قرؤك فدعي الصال

أن القرء احليض فوجب أن ال يكون معىن اآلية إال حمموال عليه ألن القرآن ال  -لغة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ان محله على وهو املبني عن اهللا عز و جل مراد األلفاظ احملتملة للمعاين ومل يرد لغته بالطهر فك -حمالة نزل بلغته ص 

احليض أوىل منه على الطهر ويدل عليه ما حدثنا حممد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن 
مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن حممد عن عائشة عن النيب صلى اهللا 

ن قال أبو عاصم فحدثين مظاهر قال حدثين به القاسم عن قال طالق األمة ثنتان وقرؤها حيضتا -عليه وسلم 



مثله إال أنه قال وعدهتا حيضتان وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد  -عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ابن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا عمر بن شبيب عن عبداهللا بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النيب صلى 

قال تطليق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان فنص على احليضتني يف عدة األمة وذلك خالف قول  -اهللا عليه وسلم 
خمالفينا ألهنم يزعمون أن عدهتا طهران وال يستوعبون هلا حيضتني وإذا ثبت أن عدة األمة حيضتان كانت عدة 

حاد فقد اتفق أهل العلم على استعماهلا يف أن احلرة ثالث حيض وهذان احلديثان وإن كان ورودمها من طريق اآل
عدة األمة على النصف من عدة احلرة فأوجب ذلك صحته ويدل عليه أيضا حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال يف سبايا أوطاس ال توطأ حامل حىت تضع وال حائل حىت تستربىء حبيضة

استرباء األمة باحليضة دون الطهر  -السترباء فلما جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعلوم أن أصل العدة موضوع ل
وجب أن تكون العدة باحليض دون الطهر إذ كل واحد منهما موضوع يف األصل لالسترباء أو ملعرفة براءة الرحم 

ه غريه من اآليسة من احلبل وإن كان قد جتب العدة على الصغرية واآليسة ألن األصل لالسترباء مث محل علي
والصغرية لئال يترخص يف اليت قاربت البلوغ ويف الكبرية اليت قد جيوز أن حتيض وترى الدم بترك العدة فأوجب 

  على اجلميع العدة احتياطا لالسترباء الذي ذكرنا ويدل عليه 

ب الشهور عند عدم أيضا قوله تعاىل والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر فأوج
احليض فأقامها مقامها فدل ذلك على أن األصل هو احليض كما أنه ملا قال فلم جتدوا ماء فتيمموا علمنا أن األصل 

الذي نقل عنه إىل الصعيد هو املاء ويدل عليه أن اهللا حصر اإلقراء بعدد يقتضي استيفاءه للعدة وهو قوله تعاىل ثالثة 
نع استيفاءها بكما هلا فيمن طلقها للسنة ألن طالق السنة أن يوقعه يف طهر مل جيامعها فيه قروء واعتبار الطهر فيه مي

فال بد إذا كان كذلك من أن يصادف طالقه طهرا قد مضى بعضه مث تعتد بعده بطهرين آخرين فهذان طهران 
الذي ميكن استيفاء العدد  وبعض الثالث فلما تعذر استيفاء الثالث إذا أراد طالق السنة علمنا أن املراد احليض

املذكور يف اآلية بكماله وليس هذا كقوله تعاىل احلج أشهر معلومات فاملراد شهران وبعض الثالث ألنه مل حيصرها 
بعدد وإمنا ذكرها بلفظ اجلمع واإلقراء حمصورة بعدد ال حيتمل األقل منه أال ترى أنه ال جيوز أن تقول رأيت ثالثة 

ائز أن تقول رأيت رجاال واملراد رجالن وأيضا فإن قوله تعاىل احلج أشهر معلومات معناه رجال ومرادك رجالن وج
عمل احلج يف أشهر معلومات ومراده يف بعضها ألن عمل احلج ال يستغرق األشهر وإمنا يقع يف بعض األوقات منها 

ت اإلفراد اإلطهار فواجب أن يستوىف فلم حيتج فيه إىل استيفاء العدد وأما اإلقراء فواجب استيفاؤها للعدة فإن كان
العدد املذكور كما يستغرق الوقت كله فيكون مجيع أوقات الطهر عدة إىل انقضاء عددها فلم جيز االقتصار به على 

ما دون العدد املذكور فوجب أن يكون املراد احليض إذا أمكن استيفاء العدد عند إيقاع طالق السنة وكما مل جيز 
اآليسة والصغرية على شهرين وبعض الثالث بقوله تعاىل فعدهتن ثالثة أشهر كذلك ملا ذكر ثالثة االقتصار يف هذه 

قروء على شهرين وبعض الثالث فإن قيل إذا طلقها يف الطهر فبقيته قرء تام قيل له فينبغي أن تنقضي عدهتا بوجود 
اخلروج من حيض أو من طهر إىل حيض إال جزء من الطهر الثالث إذا كان اجلزء منه قرءا تاما فإن قيل القرء هو 

أهنم قد اتفقوا أنه لو طلقها وهي حائض مل يكن خروجها من حيض إىل طهر معتدا به قرء فإذا ثبت أن خروجها من 
حيض إىل طهر غري مراد بقي الوجه اآلخر وهو خروجها من طهر إىل حيض وميكن استيفاء ثالثة أقراء كاملة إذا 



ه قول القائل القرء هو خروج من طهر إىل حيض أو من حيض إىل طهر قول يفسد من وجوه طلقها يف احليض قيل ل
  أحدها أن السلف اختلفوا 

يف معىن قوله تعاىل يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء فقال منهم قائلون هي احليض وقال آخرون هي األطهار ومل يقل 
ل القائل مبا وصفت خارج عن إمجاع السلف أحد منهم إنه خروج من حيض إىل طهر أو من طهر إىل حيض فقو

وقد انعقد اإلمجاع منهم خبالفه فهو ساقط ومن جهة أخرى أن أهل اللغة اختلفوا يف معناه يف أصل اللغة على ما 
قدمنا من أقواهلم فيه ومل يقل منهم أحد فيما ذكر من حقيقته ما يوجب احتمال خروجها من حيض فيفسد من هذا 

أيضا من جهة أن كل من ادعى معىن السم من طريق اللغة فعليه أن يأيت بشاهد منها عليه أو الوجه أيضا ويفسد 
رواية عن أهلها فيه فلما عرى هذا القول من داللة اللغة ورواية فيها سقط ومن أخرى ومن جهة وهي أنه لو كان 

غريه على وجه احلقيقة مث ينتقل القرء امسا لالنتقال على الوجه الذي ذكرت لوجب أن يكون قد مسي به يف األصل 
من االنتقال من طهر إىل حيض إذ معلوم أنه ليس باسم موضوع له يف أصل اللغة وإمنا هو منقول من غريه فإذا مل 

يسم شيء من ضروب االنتقال هبذا االسم علمنا أنه ليس باسم له وأيضا لوكان كذلك لوجب أن يكون انتقاهلا من 
انتقاهلا من احليض إىل الطهر قرءا ثانيا مث انتقاهلا من الطهر الثاين إىل احليض قرءا ثالثا الطهر إىل احليض قرءا مث 

فتنقضي عدهتا بدخوهلا يف احليضة الثانية إذ ليس حبيض على أصلك اسم القرء باالنتقال من احليض إىل الطهر دون 
مجاع منعت منه قيل له ما أنكرت ممن قال لك االنتقال من الطهر إىل احليض فإن قيل الظاهر يقتضيه إال أن داللة اإل

إن املراد االنتقال من احليض إىل الطهر إال أنه إذا طلقها يف احليض مل يعتد بانتقاهلا من احليض إىل الطهر فيه بداللة 
 اإلمجاع وحكم اللفظ باق بعد ذلك يف سائر االنتقاالت من احليض إىل الطهر فإذا مل ميكنه االنفصال مما ذكرنا

وتعارضا سقطا وزال االحتجاج به فإن قيل اعتبار خروجها من طهر إىل حيض أوىل من اعتبار خروجها من حيض 
إىل طهر ألن يف انتقاهلا من طهر إىل حيض داللة على براءة رمحها من احلبل وخروجها من حيض إىل طهر غري دال 

... ومربأ من كل غرب حيضة ... قول تأبط شرا  على ذلك ألنه قد جيوز أن حتبل املرأة يف آخر حيضها ويدل عليه
يعين إن أمه مل حتبل به يف بقية حيضها فيقال له قولك أنه جيوز أن حتبل به يف بقية ... وفساد مرضعة وداء مغيل 

   -حيضها قول خطأ ألن احلبل ال جيامعه احليض قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال توطأ حامل حىت تضع وال حائل

تربىء حبيضة فجعل وجود احليض علما لرباءة رمحها من احلبل فثبت أن احلمل واحليض ال جيتمعا ومىت حىت تس
محلت املرأة وهى حائض ارتفع احليض وال يكون الدم املوجود من احلبل حيضا وإمنا يكون دم استحاضة وإذا كان 

ها قول خطأ وأما استشهاده بقول تأبط كذلك فقولك إن خروجها من احليض إىل الطهر ال داللة فيه على براءة رمح
شرا فإنه من العجائب وما علم هذا الشاعر اجلاهل بذلك وقد قال اهللا تعاىل ويعلم ما يف األرحام وقال تعاىل عامل 
الغيب يعين أنه استأثر بعلم ذلك دون خلقه وأن اخللق ال يعلمون منه إال ما علمهم مع داللة قول النيب صلى اهللا 

على انتفاء اجتماع احليض واحلبل ومع ذلك فإن ما ذكره هذا القائل داللة على صحة قولنا ألنه إذا  - عليه وسلم
كانت العدة باإلقراء إمنا هي السترباء الرحم من احلبل والطهر ال استرباء فيه ألن احلمل طهر وجب أن يكون 

لطهر داللة عليه ويدل على أن العدة باإلقراء االعتبار باحليض اليت هي علم الرباءة الرحم من احلبل إذ ليس يف ا
استرباء أهنا لو رأت الدم مث ظهر هبا حبل كانت العدة هي هي احلبل فدل ذلك على أن العدة لذوات اإلقراء إمنا 



هي استرباء من احلبل واإلسترباء من احلبل إمنا يكون باحليض ال بالطهر من وجهني أحدمها أن عدة الشهور للصغرية 
سة طهر صحيح وليس باسترباء واملعىن اآلخر أن الطهر مقارن للحبل فدل على أن االسترباء ال يقع مبا يقارنه واآلي

وإمنا يقع مبا ينافيه وهو احليض فيكون داللة على براءة رمحها من احلبل فوجب أن تكون العدة باحليض دون 
لعمر حني طلق  -وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلطهار واحتج من اعترب اإلطهار بقوله تعاىل فطلقوهن لعدهتن 

ابنه امرأته حائضا مرة فلرياجعها مث ليدعها حىت تطهر مث ليطلقها إن شاء فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هبا النساء 
هللا أن قال فهذا يدل من وجهني على أهنا باإلطهار أحدمها قوله بعد ذكره الطالق يف الطهر فتلك العدة اليت أمر ا

تطلق هلا النساء وذلك إشارة إىل الطهر دون احليض فدل على أن العدة باإلطهار دون احليض والثاين قوله تعاىل 
وأحصوا العدة وذلك عقيب الطالق يف الطهر فوجب أن يكون احملصى هو بقية الطهر وهو الذي يلي الطالق فيقال 

النساء فإن الالم قد تدخل يف ذلك حلال ماضية ومستقبلة أال ترى  له أما قولك فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا
صوموا لرؤيته يعين لرؤية ماضية وقال تعاىل ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها يعين اآلخرة فالالم  -إىل قوله ص 

  ههنا لالستقبال والتراخي ويقولون تأهب للشتاء يعين وقتا مستقبال 

ان اللفظ حمتمال للماضي واملستقبل ومىت تناول املستقبل فليس يف مقتضاه وجوده متراخيا عن حال التأهب وإذا ك
البن عمر فيه ذكر حيضة ماضية واحليضة املستقبلة  -عقيب املذكور بال فصل وإذا كان كذلك ووجدنا قوله ص 

ر مث ليطلقها إن شاء معلومة وإن مل تكن مذكورة وذلك يف قوله مره فلرياجعها مث ليدعها حىت تطهر مث حتيض مث تطه
فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء فاحتمل أن يكون ذلك إشارة إىل احليضة املاضية فيدل ذلك على أن 

العدة إمنا هي احليض وجائز أن يريد حيضة مستقبلة إذ هي معلوم كوهنا على جمرى العادة فليس الطهر حينئذ بأوىل 
يف املستقبل وإن مل يكن مذكورا فجائز أن يراد به إذا كان معلوما كما أنه مل يذكر  باالعتبار من احليض ألن احليض

طهرا بعد الطالق وإمنا ذكر طهرا قبله ولكن الطهر ملا كان معلوما وجوده بعد الطالق إذا طلقها فيه على جمرى 
الطالق بال فصل فليس إذا العادة جاز عندك رجوع الكالم إليه وإرادته باللفظ ومع ذلك فجائز أن حتيض عقيب 

يف اللفظ داللة على أن املعترب يف االعتداد به هو الطهر دون احليض ومع ذلك فقد دل على أنه لو طلقها يف آخر 
إذ ليس  -الطهر فحاضت عقيب الطالق بال فصل إن عدهتا ينبغي أن تكون احليض دون الطهر مبقتضى لفظه ص 

فإذا حاضت عقيب الطالق كان ذلك عدهتا مث مل يفرق أحد يف اعتبار  يف اللفظ ذكر حيض بعد الطالق وال طهر
احليض بني وجوده عقيب الطالق ومتراخيا عنه فأوجب ذلك أن يكون احليض هو املعتد به من اإلقراء دون الطهر 

له إذا  فإن قيل احليضة املاضية غري جائز أن تكون مرادة باخلرب ألن ما قبل الطالق من احليض ال يكون عدة قيل
كانت تعتد به بعد الطالق جاز أن يسميها عدة كما قال تعاىل حىت تنكح زوجا غريه فسماه زوجا قبل النكاح 

ذكر الطهر وأمره أن يطلقها فيه ومل يذكر الطهر الذي بعد الطالق فقد  -ويلزم خمالفنا من ذلك ما لزمنا ألنه ص 
نكرت أن تسمي الىت قبل الطالق عدة إذ كانت هبا تعتد وأما مسى الطهر الذي قبله عدة ألنه به تعتد عندك فما أ

قوله تعاىل وأحصوا العدة فإن األحصاء ليس مبختص بالطهر دون احليض ألن كل ذي عدد فاألحصاء يلحقه فإن 
قيل إذا كان الذي يلي الطالق هو الطهر وقد أمرنا باإلحصاء فإوجب أن ينصرف األمر باإلحصاءإليه ألن األمر 

لفور قيل له هذا غلط ألن اإلحصاء إمنا ينصرف إىل أشياء ذوي عدد فأما شيء واحد قبل انضمام غريه إليه على ا
  فال عربة بإحصائه فإذا لزوم اإلحصاء يتعلق مبا يوجد يف 



املستقبل من اإلقراء متراخيا عن وقت الطالق مث حينئذ الطهر ال يكون أوىل به من احليض إذ كانت مسة اإلحصاء 
هلما مجيعا وتلحقهما على وجه واحد وأيضا فيلزمك على هذا أن تقول إهنا لو حاضت عقيب الطالق أن تكون تناو

عدهتا باحليض للزوم اإلحصاء عقيبه والذي يليه يف هذه احملال احليض فينبغي أن يكون هو العدة وقال بعض 
ه يف عدهتن كما يقول الرجل كتب لغرة املخالفني ممن صنف يف أحكام القرآن قوله تعاىل فطلقوهن لعدهتن معنا

الشهر معناه يف هذا الوقت وهذا غلط ألن يف هي طرف والالم وإن كانت متصرفة على معان فليس يف أقسامها 
اليت تتصرف عليها وحتتملها كوهنا ظرفا واملعاين اليت تنقسم إهلا الم اإلضافة مخسة منها الم امللك كقولك له مال 

ه كالم وله حركة والم العلة كقولك قام ألن زيدا جاءه وأعطاه ألنه سأله والم النسبة كقولك والم الفعل كقولك ل
له أب وله أخ والم االختصاص كقولك له علم وله إرادة والم االستغاثة كقولك يا لبكر ويا لدارم والم كي وهو 

وحزنا فهذه املعاين اليت تنقسم إليها هذه قوله تعاىل ولريضوه وليقترفوا والم العاقبة كقوله تعاىل ليكون هلم عدوا 
الالم ليس يف شيء منها ما ذكره هذا القائل وهو مع ذلك ظاهر الفساد ألنه إذا كان قوله تعاىل فطلقوهن لعدهتن 

معناه يف عدهتن فينبغي أن تكون العدة موجودة حىت يطلقها فيها كما لو قال قائل طلقها يف شهر رجب مل جيز له أن 
بل أن يوجد منه شيء فبان بذلك فساد قول هذا القول وتناقضه ومما يدل على أن قوله تعاىل وأحصوا يطلقها ق

العدة ال داللة فيه على أنه الطهر الذي مسنون فيه طالق السنة أنه لو طلقها بعد اجلماع يف الطهر لكان خمالفا 
أو طهر فدل ذلك على أنه ال تعلق إليقاع  للسنة ومل خيتلف حكم ما تعتد به عند الفريقني بكونه مجيعا من حيض

طالق السنة يف وقت الطهر بكونه عدة حمضاة منها ويدل عليه أنه لو طلقها وهي حائض لكانت معتدة عقيب 
الطالق وحنن خماطبون بإحصاء عدهتا فدل على أنه ال تعلق للزوم اإلحصاء وال لوقت طالق السنة لكونه هو املعتد 

ائل الذي قدمنا ذكر اعتراضه يف هذا الفصل وقد اعتربمت يعين أهل العراق معاين أخر غري به دون غريه وقال الق
اإلقراء من االغتسال أو مضي وقت الصالة واهللا تعاىل إمنا أوجب العدة باإلقراء وليس االغتسال وال مضي وقت 

انقضاء احليض واحلكم مبضيه إال بأحد الصالة يف شيء فيقال له مل نعترب غري اإلقراء اليت هي عندنا ولكنا مل نتيقن 
  معنيني ملن كانت أيامها دون العشرة وهو 

االغتسال واستباحة الصالة به فتكون طاهرا باالتفاق على ما روي عن عمر وعلي وعبداهللا وعظماء السلف من 
منافيا لبقاء حكم  بقاء الرجعة إىل أن تغتسل أو ميضي عليها وقت الصالة فيلزمها فرضها فيكون لزوم فرض الصالة

احليض وهذا إمنا هو كالم يف مضي احليضة الثالثة ووقوع الطهر منها وليس ذلك من الكالم يف املسألة يف شيء أال 
ترى أنا نقول أن أيامها إذا كانت عشرة انقضت عدهتا مبضي العشرة اغتسلت أو مل تغتسل حلصول اليقني بانقضاء 

ر من عشرة فامللزم لنا ذلك على اعتبار احليض مغفل يف إلزامه واضع لإلقراء احليضة إذ ال يكون احليض عندنا أكث
يف غري موضعها قال أبو بكر رمحه اهللا وقد أفردنا هلذه املسألة كتابا واستقصينا القول فيها أكثر من هذا وفيما 

احلرة دون األمة وذلك  ذكرناه ههنا كفاية وهذا الذي ذكره اهللا تعاىل من العدة ثالثة قروء ومراده مقصور على
ألنه ال خالف بني السلف أن عدة األمة على النصف من عدة احلرة وقد روينا عن علي وعمر وعثمان وابن عمر 
 -وزيد بن ثابت وآخرين منهم أن عدة األمة على النصف من عدة احلرة وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

والسنة واإلمجاع قد دال على أن مراد اهللا تعاىل يف قوله ثالثة قروء هو  أن طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان
احلرائر دون اإلماء قوله تعاىل وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن روى األعمش عن أيب الضحى عن 

يف قوله تعاىل  مسروق عن أيب بن كعب قال كان من األمانة أن اؤمتنت املرأة على فرجها وروى نافع عن ابن عمر
وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن قال احليض واحلبل وقال عكرمة احليض واحلكم عن جماهد وإبراهيم 



أحدمها احلمل وقال اآلخر احليض وعن علي أنه استحلف امرأة أهنا مل تستكمل احليض وقضى بذلك عثمان وقال 
القول قوهلا يف وجود احليض أو عدمه وكذلك يف احلبل ألهنما مجيعا مما أبو بكر ملا وعظها بترك الكتمان دل على أن 

خلق اهللا يف رمحها ولوال أن قوهلا فيه مقبول ملا وعظت بترك الكتمان وال كتمان هلا فثبت بذلك أن املرأة إذا قالت 
أنه إذا قال هلا أنت أنا حائض مل حيل لزوجها وطؤها وأهنا إذا قالت قد طهرت حل له وطؤها وكذلك قال أصحابنا 

طالق إن حضت فقالت قد حضت طلقت وكان قوهلا كالبينة وفرقوا بني ذلك وبني سائر الشروط إذا علق هبا 
الطالق حنو قوله إن دخلت الدار وكلمت زيدا فقالوا ال يقبل قوهلا إذا مل يصدقها الزوج إال ببينة وتصدق يف 

  احليض والطهر ألن اهللا تعاىل قد أوجب علينا 

قبول قوهلا يف احليض واحلبل ويف انقضاء العدة وذلك معىن خيصها وال يطلع عليه غريها فجعل قوهلا كالبينة فكذلك 
سائر ما تعلق من األحكام باحليض فقوهلا مقبول فيه وقالوا لو قال هلا عبدي حر إن حضت فقالت قد حضت مل 

إمنا جعل قوهلا كالبينة يف احليض فيما خيصها من انقضاء تصدق ألن ذلك حكم يف غريها أعين عتق العبد واهللا تعاىل 
عدهتا ومن إباحة وطئها أو حظره فأما فيما ال خيصها وال يتعلق هبا فهو كغريه من الشروط فال تصدق عليه ونظري 

منه شيئا ملا هذه اآلية يف تصديق املؤمتن فيما اؤمتن عليه قوله تعاىل وليملل الذي عليه احلق وليتق اهللا ربه وال يبخس 
وعظه بترك البخس دل ذلك على أن القول قوله فيه ولوال أنه مقبول القول فيه ملا كان موعوظا بترك البخس وهو 

لو خبس مل يصدق عليه ومنه أيضا قوله تعاىل وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه دل ذلك على أن 
فيما كتم وفيما أظهر لداللة وعظه إياه بترك الكتمان على قبول قوله الشاهد إذا كتم أو أظهر كان املرجع إىل قوله 

فيها وذلك كله أصل يف أن كل من اؤمتن على شيء فالقول قوله فيه كاملودع إذا قال قد ضاعت الوديعة أو قد 
قوله تعاىل  رددهتا وكاملضارب واملستأجر وسائر املأمونني على احلقوق ولذلك قلنا إن قوله تعاىل فرهان مقبوضة مث

عطفا عليه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته وليتق اهللا ربه فيه داللة على أن الرهن ليس بأمانة ألنه لو 
كان أمانة ملا عطف األمانة عليه إذ كان الشيء ال يعطف على نفسه وإمنا يعطف على غريه ومن الناس من يقول إن 

ما خلق اهللا يف أرحامهن إمنا هو مقصور احلكم على احلبل دون احليض ألن الدم قوله تعاىل وال حيل هلن أن يكتمن 
إمنا يكون حيضا إذا سال وال يكون حيضا وهو يف الرحم ألن احليض هو حكم يتعلق بالدم اخلارج فما دام يف 

ال يكون حيضا إال بعد الرحم فال حكم له وال معىن العتباره وال اؤمتان املرأة عليه قال أبو بكر هذا صحيح إذ الدم 
خروجه من الرحم ولكن داللة اآلية قائمة على ما ذكرنا وذلك ألن وقت احليض إمنا يرجع فيه إىل قوهلا إذ ليس 
كل دم سائل حيضا وإمنا يكون حيضا بأسباب أخر حنو الوقت والعادة وبراءة الرحم عن احلبل وإذا كان كذلك 

هي إذا قالت قد حضت ثالث حيض فالقول قوهلا مبقتضى اآلية وكذلك وكانت هذه األمور إمنا تعلم من جهتها ف
إذا قالت مل أر دما ومل تنقض عديت فالقول قوهلا وكذلك إذا قالت قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه وانقضت 

  عديت فالقول قوهلا وإمنا التصديق متعلق حبيض قد وجد ودم قد 

تعلق حكمه بلون الدم ألنه لو كان كذلك ملا اختصت هي بالرجوع سال ويف هذه اآلية داللة على أن احليض ال ي
إىل قوهلا دوننا ألهنا وإيانا متساوون يف التفرقة بني األلوان فدل ذلك على أن دم احليض غري متميز بلونه من لون دم 

 يعلم ذلك إال االستحاضة وأهنما على صفة واحدة ففيه داللة على بطالن قول من اعترب احليض بلون الدم وإمنا مل
من جهتها عند سقوط اعتبار لون الدم ملا وصفنا من أن وقت احليض والعادة فيه ومقداره وأوقات الطهر إمنا يعلم 

من جهتها إذ ليس كل دم حيضا وكذلك وجود احلمل النايف لكون الدم حيضا وإسقاط سقط كل ذلك املرجع فيه 



 من جهتها فلذلك جعل القول فيه قوهلا وذكر هشام عن حممد أن قول إىل قوهلا ألنا ال نعلمه حنن وال نقف عليه إال
املرأة مقبول يف وجود احليض وحيكم ببلوغها إذا كانت قد بلغت سنا حتيض مثلها وذلك ملا ذكرنا من قوله تعاىل 

حىت يعلم  وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن قال حممد ولو قال صيب مراهق قد احتلمت مل يصدق فيه
االحتالم أو بلوغ سن يكون مثله بالغا فيها ففرق بني احليض واالحتالم والفرق بينهما أن احليض إمنا يعلم من 

جهتها لتعلقه باألوقات والعادة واملعاين اليت ال تعلم من جهة غريها وداللة اآلية على قبول قبوهلا فيه وليس كذلك 
ى وجه الدفق والشهوة بأسباب أخر غري خروجه وال اعتبار فيه بوقت وال االحتالم ألنه ال يتعلق خروج املىن عل

عادة فلما كان كذلك مل يعترب قوله فيه حىت نعلم يقينا صحة ما قال ومن جهة أخرى أن دم احليض واالستحاضة ملا 
ان إمنا هو كانا على صفة واحدة مل جيز ملن شاهد الدم أن يقضى له حبكم احليض فوجب الرجوع إىل قوهلا إذ ك

شيء تعلمه هي دوننا وأما االحتالم فال يشتبه فيه خروج املىن على أحد شاهده وهو يدرك ويعلم من غري التباس 
منه بغريه فلذلك مل حنتج فيه إىل الرجوع إىل قوله وقوله تعاىل إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر ليس بشرط يف النهي 

وأنه من شرائط األميان فعليها أن ال تكتم ومن يؤمن ومن ال يؤمن يف هذا عن الكتمان وإمنا هو على وجه التأكيد 
النهي سواء وهو كقوله تعاىل وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر وقول مرمي إين 

حا قد تضمن ضروبا من أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا قوله تعاىل وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصال
األحكام أحدها أن ما دون الثالث اليرفع الزوجية وال يبطلها وإخبار ببقاء الزوجية معه ألنه مساه بعال بعد الطالق 

  فدل ذلك على بقاء التوارث وسائر أحكام الزوجية ما دامت معتدة ودل على أن له الرجعة 

ره من الثالثة قروء ودل على أن إباحة هذه الرجعة مقصورة ما دامت معتدة ألنه قال يف ذلك يعين فيما تقدم ذك
على حال إرادة اإلصالح ومل يرد هبا اإلضرار هبا وهو كقوله تعاىل وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا فإن قيل فما معىن 

لكه فال قوله تعاىل أحق بردهن يف ذلك مع بقاء الزوجية وإمنا يقال ذلك فيما قد زال عنه ملكه فأما فيما هو يف م
يصح أن يقال بردها إىل ملكه مع بقاء ملكه فيها قيل له ملا كان هناك سبب قد تعلق به زوال النكاح عند انقضاء 

العدة طاز إطالق اسم الرد عليه ويكون ذلك مبعىن املانع من زوال الزوجية بانقضاء العدة فسماه ردا إذ كان رافعا 
كقوله تعاىل فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف حلكم السبب الذي تعلق به زوال امللك وهو 

وهو ممسك هلا يف هذه احلال ألهنا زوجته وإمنا املراد الرجعة املوجبة لبقاء النكاح بعد انقضاء احليض اليت لو مل تكن 
ال خالف لني الرجعة لكانت مزيلة للنكاح وهذه الرجعة وإن كانت إباحتها معقودة بشريطة إرادة اإلصالح فإنه 

أهل العلم أنه إذا راجعها مضارا يف الرجعة مريدا لتطويل العدة عليها إن رجعته صحيحة وقد دل على ذلك قوله 
تعاىل فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا مث عقبه بقوله تعاىل ومن 

يحة إذا وقعت على وجه الضرار ملا كان ظاملا لنفسه بفعلها وقد يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فلو مل تكن الرجعة صح
دلت اآلية أيضا على جواز إطالق لفظ العموم يف مسميات مث يعطف عليه حبكم خيتص به بعض ما انتظمه العموم 

فال مينع ذلك اعتبار عموم اللفظ فيما يشمله يف غري ما خص به املعطوف ألن قوله تعاىل واملطلقات يتربصن 
أنفسهن ثالثة قروء عام يف املطلقة ثالثا وفيما دوهنا ال خالف يف ذلك مث قوله تعاىل وبعولتهن أحق بردهن حكم ب

خاص فيمن كان طالقها دون الثالث ومل يوجب ذلك االقتصار حبكم قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة 
السنة حنو قوله تعاىل ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا قروء على ما دون الثالث ولذلك نظائره كثرية يف القرآن و

وذلك عموم يف الوالدين الكافرين واملسلمني مث عطف عليه قوله تعاىل وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك 



به علم وذلك خاص يف الوالدين املشركني فلم مينع ذلك عموم أول اخلطاب يف الفريقني من املسلمني والكفار واهللا 
  م بالصواب أعل

  باب 

  حق الزوج على املرأة وحق املرأة على الزوج

قال اهللا تعاىل وهلن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة قال أبو بكر رمحه اهللا أخرب اهللا تعاىل يف هذه 
وله تعاىل اآلية أن لكل واحد من الزوجني على صاحبه حقا وإن الزوج خمتص حبق له عليها ليس هلا عليه مثله بق

وللرجال عليهن درجة ومل يبني يف هذه اآلية ما لكل واحد منهما على صاحبه من احلق مفسرا وقد بينه يف غريها 
فمما بينه اهللا تعاىل من حق املرأة عليه قوله تعاىل وعاشروهن باملعروف وقوله تعاىل  -وعلى لسان رسوله ص 

املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف وقال تعاىل الرجال  فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وقال تعاىل وعلى
قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم وكانت هذه النفقة من حقوقها عليه 
وج وقال تعاىل وآتوا ا لنساء صدقاهتن حنلة فجعل من حقها عليه أن يوفيها صداقها وقال تعاىل وإن أردمت استبدال ز
مكان زوج وآتيتم إحداهنقنطارا فال تأخذوا منه شيئا فجعل من حقها عليه أن ال يأخذ مما أعطاها شيئا إذا أراد 

فراقها وكان النشوز من قبله ألن ذكر االستبدال يدل على ذلك وقال تعاىل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء 
جعل من حقها عليه ترك إظهار امليل إىل غريها وقد دل ذلك ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة ف

على أن من حقها القسم بينها وبني سائر نسائه ألن فيه ترك إظهار امليل إىل غريها ويدل عليه أن عليه وطأها بقوله 
 ميسكها تعاىل فتذروها كاملعلقة يعين ال فارغة فتتزوج وال ذات زوج إذ مل يوفها حقها من الوطء ومن حقها أن ال

ضرارا على ما تقدم من بيانه وقوله تعاىل وال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف إذا كان 
خطابا للزوج فهو يدل على أن من حقها إذا مل ميل إليها أن ال يعضلها عن غريه بترك طالقها فهذه كلها من حقوق 

اهتا هلا ومما بني اهللا من حق الزوج على املرأة قوله تعاىل فالصاحلات املرأة على الزوج وقد انتظمت هذه اآليات إثب
قانتات حافظات للغيب مبا حفظ اهللا فقيل فيه حفظ مائة يف رمحها وال حتتال يف إسقاطه وحيتمل حفظ فراشها عليه 

مال اللفظ له وحيتمل حافظات ملا يف بيوهتن من مال أزواجهن وألنفسهن وجائز أن يكون املراد مجيع ذلك الحت
وقال تعاىل الرجال قوامون على النساء قد أفاد ذلك لزومها طاعته ألن وصفه بالقيام عليها يقتضي ذلك وقال تعاىل 

  والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن 

واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال ويدل على أن عليها طاعته يف نفسها وترك 
أخبار بعضها  -ليه وقد روي يف حق الزوج على املرأة وحق املرأة عليه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم النشوز ع

مواطىء ملا دل عليه الكتاب وبعضها زائد عليه من ذلك ما حدثنا حممد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال 
قال حدثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن حدثنا عبداهللا بن حممد النفيلي وغريه قال حدثنا حامت بن إمساعيل 

بعرفات فقال اتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا  -عبداهللا قال خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا وإن لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غري 

ليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف وروى ليث عن عبدامللك عن عطاء عن ابن عمر قال جاءت امرأة مربح وهلن ع
فقالت يا رسول اهللا ما حق الزوج على الزوجة فذكر فيها أشياء ال تصدق بشيء من  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 



حق الزوج على زوجته قال ال خترج من بيته إال بإذنه فإن فعلت كان له األجر وعليها الوزر فقالت يا رسول اهللا ما 
بيته إال بإذنه وال تصوم يوما إال بإذنه وروى مسعر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

خري النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرهتا أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك يف مالك  -عليه وسلم 
قوامون على النساء اآلية قال أبو بكر ومن الناس من حيتج هبذه اآلية يف إجياب التفريق إذا ونفسها مث قرأ الرجال 

أعسر الزوج بنفقتها ألن اهللا تعاىل جعل هلن من احلق عليها مثل الذي عليهن فسوى بينها فغري جائز أن يستبيح 
بدال عن ا لبضع فيفرق بينهما  بضعها من غري نفقة ينفقها عليها وهذا غلط من وجوه أحدها أن النفقة ليست

ويستحق البضع عليها من أجلها ألنه قد ملك البضع بعقد النكاح وبدله هو املهر والوجه الثاين أهنا لو كانت بدال 
ملا استحقت التفريق باآلية ألنه عقب ذلك قوله تعاىل وللرجال عليهن درجة فاقتضى ذلك تفضيله عليها فيما يتعلق 

كاح وأن يستبيح بعضها وإن مل يقدر على نفقتها وأيضا فإن كانت النفقة مستحقة عليها بينهما من حقوق الن
بتسليمها نفسها يف بيته فقد أوجبنا هلا عليه مثل ما أحبنا منها له وهو فرض النفقة وإثباهتا يف ذمته هلا فلم ختل يف هذه 

عاىل وهلن مثل الذي عليهن باملعروف من الداللة احلال من إجياب احلق هلا كما أوجبناه له عليها ومما تضمنه قوله ت
على األحكام إجياب مهر املثل إذا مل يسم هلا مهرا ألنه قد ملك عليها بضعها بالعقد واستحق عليها تسليم نفسها 

  إليه فعليه 

ثل ما هلا مثل ملكه عليها ومثل البضع هو قيمته وهي مهر املثل كقوله تعاىل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مب
اعتدى عليكم فقد عقل به وجوب قيمة ما يستملكه عليه مبا ال ميثل له من جنسه وكذلك مثل البضع هو مهر املثل 

يف املتوىف عنها  -وقوله تعاىل باملعروف يدل على أن الواجب من ذلك ماال شطط فيه وال تقصري كما قال ص 
ئها وال وكس وال شطط وقوله أميا امرأة تزوجت بغري إذن زوجها ومل يسم هلا مهرا ومل يدخل هبا هلا مهر مثل نسا

وليها فنكاحها باطل فإن دخل هبا فلها مهر مثل نسائها وال وكس وال شطط فهذا هو املعىن املعروف املذكور يف 
في اآلية وقد دلت اآلية أيضا على أنه لو تزوجها على أنه ال مهر هلا إن املهر واجب هلا إذ مل تفرق بني من شرط ن

املهر يف النكاح وبني من مل يشرط يف إجيابه هلا مثل الذي عليها وقوله وللرجال عليهن درجة قال أبو بكر مما فضل 
به الرجل على املرأة ما ذكره اهللا من قوله تعاىل الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض فأخرب 

اىل ومبا أنفقوا من أمواهلم فهذا أيضا مما يستحق به التفضيل عليها ومما بأنه مفضل عليها بأن جعل قيما عليها وقال تع
فضل به عليها ما ألزمها اهللا من طاعته بقوله تعاىل فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال ومن درجات التفضيل ما 

فراقها بالطالق أباحه للزوج من ضرهبا عند النشوز وهجران فراشها من وجوه التفضيل عليها ما ملك الرجل من 
ومل متلكه ومنها أنه جعل له أن يتزوج عليها ثالثا سواها ومل جيعل هلا أن تتزوج غريه ما دامت يف حباله أو يف عدة 
منه ومنها زيادة املرياث على قسمها ومنها أن عليها أن تنتقل إىل حيث يريد الزوج وليس على الزوج اتباعها يف 

ضروب  -تصوم تطوعا إال بإذن زوجها وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  النقلة والسكىن وأنه ليس هلا أن
أخر من التفضيل سوى ما ذكرنا منها حديث إمساعيل بن عبدامللك عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  قال ال ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء ألزواجهن وحديث



قال ال يصلح لبشر أن  -خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  خلف بن
يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي 

ى األعمش عن أيب حازم بيده لو كان من قدمه إىل مفرق رأسه قرحة بالقيح والصديد مث حلسته ملا أدت حقه ورو
   -عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة

فقال أذات زوج أنت  -حىت تصبح ويف حديث حصني بن حمصن عن عمة له أهنا أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنت منه قالت ما ألوه إال ما عجزت عنه قال فانظري أين أنت منه فإمنا هو جنتك أو نارك  فقالت نعم قال فأين

قال ال تصوم املرأة يوما  -وروى سفيان عن أيب زياد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
خلدري قال هنى رسول اهللا وزوجها شاهد من غري رمضان إال بإذنه وحديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد ا

النساء أن يصمن إال بإذن أزواجهن فهذه األخبار مع ما تضمنته داللة الكتاب توجب  -صلى اهللا عليه وسلم 
تفضيل الزوج على املرأة يف احلقوق اليت يقتضيها عقد النكاح وقد ذكر يف قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن 

ا رواه مطرف عن أيب عثمان النهدي عن أيب بن كعب قال ملا نزلت عدة النساء ثالثة قروء نسخ يف مواضع أحدها م
يف الطالق واملتوىف عنها زوجها قلنا يا رسول اهللا قد بقي نساء مل تنزل عدهتن بعد الصغار والكبار واحلبلى فنزلت 

وى عبدالوهاب عن والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إىل قوله وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن ور
سعيد عن قتادة قال واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء فجعل عدة املطلقة ثالث حيض مث نسخ منها اليت مل 

يدخل هبا يف العدة ونسخ من الثالثة القروء امرأتان والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فهذه العجوز 
ه البكر عدهتا ثالثة أشهر وليس احليض من أمرها يف شيء ونسخ من الثالثة اليت الحتيض واالئي والئي مل حيضن فهذ

القروء احلامل فقال وأوالت األمحال أجلهن أن يضعه محلهن فهذه أيضا ليست من القروء يف شيء إمنا أجلها أن 
م سألوا النيب تضع محلها قال أبو بكر أما حديث أيب بن كعب فال داللة فيه على نسخ شيء وإمنا أكثر ما فيه أهن

عن عدة الصغرية واآليسة واحلبلى فهذا يدل على أهنم علموا خصوص اآلية وأن احلبلى مل  -صلى اهللا عليه وسلم 
تدخل فيها مع جواز أن تكون مرادة هبا وكذلك الصغرية ألنه كان جائزا أن يشترط ثالثة قروء بعد بلوغها وإن 

ية أهنا مل ترد هبا ألن اآليسة هي اليت ال ترجى هلا حيض فال جائر أن طلقت وهي صغرية وأما اآليسة فقد عقل من اآل
يتناوهلا مراد اآلية حبال وأما حديث قتادة فإنه ذكر أن اآلية كانت عامة يف اقتضائها إجياب العدة باإلقراء يف 

وأما قوله ونسخ عن  املدخول هبا وغري املدخول هبا وأنه نسخ منها غري املدخول هبا وهذا ممكن أن يكون كما قال
  الثالثة قروء امرأتان وهي االيسة والصغرية فإنه أطلق لفظ النسخ يف اآلية وأراد به التخصيص وكثريا ما يوجد 

عن ابن عباس وعن غريه من أهل التفسري إطالق لفظ النسخ ومرادهم التخصيص فإمنا أراد قتادة بذكر النسخ يف 
غري جائز ورود النسخ إال فيما قداستقر حكمه وثبت وغري جائز أن تكون اآليسة التخصيص ال حقيقة النسخ ألنه 

اآليسة مرادة بعدة اإلقراء مع استحالة وجودها منها فدل على أنه أراد التخصيص وقد حيتمل وجها على بعد عندنا 
راء وإن وهو أن يكون مذهب قتادة أن اليت ارتفع حيضها وإن كانت شابة تسمى آيسة وأن عدهتا مع ذلك اإلق

طالت املدة فيها وقد روي عن عمر أن اليت ارتفع حيضها من اآليسات وتكون عدهتا عدة اآليسة وإن كانت شابة 
وهو مذهب مالك فإن كان إىل هذا ذهب يف معىن اآليسة فهذه جائز أن تكون مرادة باإلقراء ألهنا يرجى وجودها 



ا أيضا جائز سائغ أليه ال ميتنع ورود العبارة بأن عدة احلامل منها وأما قوله ونسخ من الثالثة قروء احلامل فإن هذ
ثالث حيض بعد وضع احلمل وإن كانت ممن ال حتيض وهي حامل فجائز أن يكون عدهتا ثالثة قروء بعد وضع 

 احلمل فنسخ باحلمل إال أن أيب بن كعب قد أخرب أن احلامل مل تكن مرادة بعدة اإلقراء وأهنم سألوا النيب صلى اهللا
عن ذلك فأخرب بأنه مل تنزل يف احلامل واآليسة والصغرية فأنزل اهللا تعاىل ذلك وليس جيوز إطالق  -عليه وسلم 

النسخ على احلقيقة إال فيما قد علم ثبوت حكمه وورود احلكم الناسخ له متأخرا عنه إال أن يطلق لفظ النسخ 
بنا محله على وجه التخصيص فيكون قوله تعاىل  واملراد التخصيص على وجه اجملاز فال يضيق وأوىل األشياء

واملطلقات يتربصن بأنفسهن مل يرد إال خاصا يف املطلقات ذوات احليض املدخول هبن وأن اآليسة والصغرية واحلامل 
مل يردن قط باآلية إذ ليس معنا تاريخ لورود هذه األحكام وال علم باستقرار حكمها مث نسخه بعده فكأن هذه 

ت معا وترتبت أحكامها على ما اقتضاها من استعماهلا وبين العام على اخلاص منها وقد روي عن ابن اآليات ورد
عباس وجه آخر من النسخ يف هذه اآلية وهو ما روى احلسني بن احلسن بن عطية عن أبيه عطية عن ابن عباس قال 

ذلك وذلك أن الرجل كان إذا طلق واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء إىل قوله وبعولتهن أحق بردهن يف 
امرأته كان أحق بردها وإن طلقها ثالثا فنسختها هذه اآلية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن 
من قبل أن متسوهن إىل قوله مجيال وعن الضحاك بن مزاحم واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وقال فعدهتن 

  ثىن منها فقال إذا نكحتم املؤمنات مث ثالثة أشهر فنسخ واست

طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا وروي فيها وجه آخر وهو ما روى مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته مث راجعها قبل أن تنقضي عدهتا كان ذلك له وإن طلقها 

ه فطلقها حىت إذا شارفت انقضاء العدة راجعها مث طلقها مث قال واهللا ال آويك إيل وال ألف مرة فعمد رجل إىل امرأت
حتلني مين أبدا فأنزل اهللا تعاىل الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطالق جديدا من 

ولتهن أحق بردهن يف ذلك قال يف يومئذ من كان منهم طلق أو مل يطلق وروى شيبان عن قتادة يف قوله تعاىل وبع
القروء الثالثة مث قال الطالق مرتان لكل مرة قرء فنسخت هذه اآلية ما كان قبلها فجعل اهللا حد الطالق ثالثا 

  فجعله أحق برجعتها مامل تطلق ثالثا 
  باب 

  عدد الطالق

د ذكرت يف معناه وجوه أحدها قال اهللا عز و جل الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان قال أبو بكر ق
أنه بيان للطالق الذي نثبت معه الرجعة يروى ذلك عن عروة بن الزبري وقتادة والثاين أنه بيان لطالق السنة 

املندوب إليه ويروى ذلك عن ابن عباس وجماهد والثالث أنه أمر بأنه إذا أراد أن يطلقها ثالثا فعليه تفريق الطالق 
رتني مث ذكر بعدمها الثالثة قال أبو بكر فأما قول من قال إنه بيان ملا يبقى معه الرجعة من فيتضمن األمر بالطالق م

الطالق وإن ذكر معه الرجعة عقيبه فإن ظاهره يدل على أنه قصد به بيان املباح منه وأما ما عداه فمحظور وبني مع 
ل على أن املقصد فيه األمر بتفريق الطالق ذلك حكمه إذا أوقعه على الوجه املأمور به بذكر الرجعة عقيبه والدلي

وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون الثالث من الرجعة أنه قال الطالق مرتان وذلك يقتضي التفريق ال حمالة ألنه لو 
طلق اثنتني معا ملا جاز أن يقال طلقها مرتني وكذلك لو دفع رجل إىل آخر درمهني مل جيز أن يقال أعطاه مرتني حىت 



ق الدفع فحينئذ يطلق عليه وإذا كان هذا هكذا فلو كان احلكم املقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتني من بقاء يفر
الرجعة ألدى ذلك إىل إسقاط فائدة ذكر املرتني إذا كان هذا احلكم ثابتا يف املرة الواحدة إذا طلق اثنتني فثبت 

هني عن اجلمع بينهما يف مرة واحدة ومن جهة أخرى أنه لو كان بذلك أن ذكره للمرتني إمنا هو أمر بإيقاعه مرتني و
  اللفظ حمتمال لألمرين لكان الواجب محله 

على إثبات احلكم يف إجياب الفائدتني وهو األمر بتفريق الطالق مىت أراد يطلق اثنتني وبيان حكم الرجعة إذا طلق 
تان وإن كان ظاهره اخلرب فإن معناه األمر كقوله تعاىل كذلك فيكون اللفظ مستوعبا للمعنيني وقوله تعاىل الطالق مر

واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء والوالدات يرضعن أوالدهن وما جرى هذا اجملرى مما هو يف صيغة اخلرب 
نفك ومعناه األمر والدليل على أنه أمر وليس خبرب أنه لو كان خربا لوجد خمربه على ما أخرب به ألن أخبار اهللا ال ت

من وجود خمرباهتا فلما وجدنا الناس قد يطلقون الواحدة والثالث معا ولو كان قوله تعاىل الطالق مرتان امسا للخرب 
الستوعب مجيع ما حتته مث وجدنا يف الناس من يطلق ال على الوجه املذكور يف اآلية علمنا أنه مل يرد اخلرب وأنه 

مىت أردنا اإليقاع أو اإلخبار عن املسنون املندوب إليه منه وأوىل األشياء تضمن أحد معنيني إما األمر بتفريق الطالق 
محله على األمر إذ قد ثبت أنه مل يرد به حقيقة اخلرب ألنه حينئذ يصري مبعىن قوله طلقوا مرتني مىت أردمت الطالق 

الصالة مثىن  -ليه وسلم وذلك يقتضي اإلجياب وإمنا ينصرف إىل الندب بداللة ويكون كما قال النيب صلى اهللا ع
مثىن والتشهد يف كل ركعتني ومتكن وخشوع فهذه صيغة اخلرب واملراد األمر بالصالة على هذه الصفة وعلى أنه إن 

محل على أن املراد بيان املسنون من الطالق كانت داللته قائمة على حظر مجع اإلثنني والثالث ألن قوله الطالق 
سنون فال يبقى شيء من مسنون الطالق إال وقد انطوى حتت هذا اللفظ فإذا ما مرتان منتظم جلميع الطالق امل

خرج عنه فهو على خالف السنة فثبت بذلك أن من مجع اثنتني أو ثالثا يف كلمة فهو مطلق لغري السنة فانتظمت 
لق ثالثا ومنها أن له هذه اآلية الداللة على معان منها أن مسنون الطالق التفريق بني إعداد الثالث إذا أراد أن يط

أن يطلق اثنتني يف مرتني ومنها أن ما دون الثالث تثبت معه الرجعة ومنها أنه إذا طلق اثنتني يف احليض وقعتا ألن 
اهللا قد حكم بوقوعهما ومنها أنه نسخ هذه اآلية الزيادة على الثالث على ما روي عن ابن عباس وغريه إهنم كانوا 

مث يراجعون فقصروا على الثالث ونسخ به ما زاد ففي هذه اآلية داللة على حكم العدد يطلقون ما شاؤا من العدد 
املسنون من الطالق وليس فيها ذكر الوقت املسنون فيه إيقاع الطالق وقد بني اهللا ذلك يف قوله تعاىل فطلقوهن 

امرأته وهي حائض ما هكذا طالق العدة فقال البن عمر حني طلق  -لعدهتن وبني هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  أمرك اهللا إمنا طالق العدة أن تطلقها طاهرا من غري مجاع 

أو حامال وقد استبان محلها فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء فكان طالق السنة معقودا بوصفني أحدمها 
لوقت فأن يطلقها طاهرا من غري مجاع العدد واآلخر الوقت فأما العدد فأن ال يزيد يف طهر واحد على واحدة وأما ا

أو حامال قد استبان محلها وقد اختلف أهل العلم يف طالق السنة لذوات اإلقراء فقال أصحابنا أحسن الطالق أن 
يطلقها إذا طهرت قبل اجلماع مث يتركها حىت تنقضي عدهتا وإن أراد أن يطلقها ثالثا طلقها عند كل طهر واحدة 

 -لثوري وقال أبو حنيفة وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل اجلماع وهو قول ا
أهنم كانوا يستحبون أن ال يزيدوا يف الطالق على واحدة حىت تنقضي العدة وأن هذا عندهم أفضل من أن يطلقها 

د واحلسن بن صاحل ثالثا عند كل طهر واحدة وقال مالك وعبدالعزيز بن أيب سلمة املاجشون والليث بن سع
واألوزاعي طالق السنة أن يطلقها يف طهر قبل اجلماع تطليقة واحدة ويكرهون أن يطلقها ثالثا يف ثالثة أطهار لكنه 



إن مل يرد رجعتها تركها حىت تنقضي عدهتا من الواحدة وقال الشافعي فيما رواه عنه املزين ال حيرم عليه أن يطلقها 
ثالثا للسنة وهي طاهر من غري مجاع طلقت ثالثا معا قال أبو بكر فنبدأ بالكالم على  ثالثا ولو قال هلا أنت طالق

الشافعي يف ذلك فنقول إن داللة اآلية اليت تلوهتا ظاهرة يف بطالن هذه املقالة ألهنا تضمنت األمر بإيقاع اإلثنتني يف 
قوله تعاىل ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم مرتني فمن أوقع اإلثنتني يف مرة فهو خمالف حلكمها ومما يدل على ذلك 

وظاهره يقتضي حترمي الثالث ملا فيها من حترمي ما أحل لنا من الطيبات والدليل على أن الزوجات قد تناوهلن هذا 
العموم قوله تعاىل فانكحوا ما طاب لكم من النساء فوجب حبق العموم حظر الطالق املوجب لتحرميها ولوال قيام 

يف إباحة إيقاع الثالث يف وقت السنة وإيقاع الواحدة لغري املدخول هبا القتضت اآلية حظره ومن جهة الداللة 
أخرى من دالئل الكتاب أن اهللا تعاىل مل يبح الطالق ابتداء ملن جتب عليها العدة ال مقرونا بذكر الرجعة منها قوله 

يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وقوله تعاىل وإذا طلقتم تعاىل الطالق مرتان فإمساك مبعروف وقوله تعاىل واملطلقات 
النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف فلم يبح الطالق املبتدأ لذوات 
العدد إال مقرونا بذكر الرجعة وحكم الطالق مأخوذ من هذه اآليات لوالها مل يكن الطالق من أحكام الشرع فلم 

  إثباته مسنونا إال على هذه  جيز لنا

من أدخل يف أمرنا ما ليس منه فهو رد وأقل أحوال هذا  -الشريطة وهبذا الوصف وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اللفظ حظر خالف ما تضمنته اآليات اليت تلونا من إيقاع الطالق املبدأ مقرونا مبا يوجب الرجعة ويدل عليه من 

بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب عن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته جهة السنة ما حدثنا حممد 
فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وهي حائض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ذلك وإن شاء طلق  عن ذلك فقال مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك بعد -
قبل أن ميس فتلك العدة أمر اهللا أن يطلق هلا النساء وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن 
صاحل قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخربين سامل بن عبداهللا عن أبيه أنه طلق امرأته وهي 

مث قال مره  -فتغيظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا عليه وسلم  حئض فذكر ذلك عمر لرسول اهللا صلى
فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء طلقها طاهرا قبل أن ميس فذلك الطالق للعدة كما 

ه أن يراجعها مث أمر -أمر اهللا فذكر سامل يف رواية الزهري عنه ونافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يدعها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء طلق أو أمسك وروي عن عطاء اخلراساين عن احلسن عن ابن عمر 

 -مثله وروى يونس وأنس بن سريين وسعيد بن جبري وزيد بن أسلم عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اء أمسك واألخبار األول ملا فيها من الزيادة ومعلوم أن مجيع أره أن يراجعها حىت تطهر مث قال إن شاء طلق وإن ش

على وجهه وحذف بعضهم  -ذلك إمنا ورد يف قصة واحدة وإمنا ساوى بعضهم لفظ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال ذلك  -ذكر الزيادة إغفاال أو نسيانا فوجب استعماله مبا فيه من زيادة ذكر احليضة إذ مل يثبت أن الشارع ص 

عاريا من ذكر الزيادة وذكره مرة مقرونا هبا إذ كان فيه إثبات القول منه يف حالني وهذا مما ال نعلمه فغري جائز 
قد قال ذلك يف حالني مل خيل من أن يكون املتقدم منهما هو اخلرب الذي فيه  -إثباته وعلى أنه لو كان الشارع ص 

كون الذي ال زيادة فيه هو املتقدم مث ورد بعده ذكر الزيادة الزيادة واآلخر متأخرا عنه فيكون ناسخا له وأن ي
فيكون ناسخا لألول بإثبات الزيادة وال سبيل لنا إىل العلم بتاريخ اخلربين ال سيما وقد أشار اجلميع من الرواة إىل 

هما فالواجب قصة واحدة فإذا مل يعلم التاريخ وجب إثبات الزيادة من وجهني أحدمها أن كل شيئني ال يعلم تارخي
  احلكم هبما معا وال حيكم بتقدم أحدمها على اآلخر كالغرقى والقوم يقع عليهم البيت وكما نقول يف البيعني 



من قبل رجل واحد إذا قامت عليهما البينة ومل يعلم تارخيهما فيحكم بوقوعهما معا فكذلك هذان اخلربان وجب 
احلكم إال مقرونا بالزيادة املذكورة فيه والوجه اآلخر أنه قد ثبت أن  احلكم هبما معا إذ مل يثبت هلما تاريخ فلم يثبت

الشارع قد ذكر الزيادة وأثبتها وأمر باعتبارها بقوله مره فليدعها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث يطلقها إن شاء 
ف الزيادة لورودها من طرق صحيحة فإذا كانت ثابتة يف وقت واحتمل أن تكون منسوخة باخلرب الذي فيه حذ

واحتمل أن تكون غري منسوخة مل جيز لنا إثبات النسخ باالحتمال ووجب بقاء حكم الزيادة وملا ثبت ذلك وأمر 
بالفصل بني التطليقة املوقعة يف احليض وبني األخرى اليت أمره بإيقاعها حبيضة ومل يبح له إيقاعها يف  -الشارع ص 

 كل تطليقتني حبيضة وأنه غري جائز له اجلمع بينهما يف طهر واحد الطهر الذي يلي احليضة ثبت إجياب الفصل بني
كما أمره بإيقاعها يف الطهر وهناه عنها يف احليض فقد أمره أيضا بأن ال يواقعها يف الطهر الذي يلي  -ألنه ص 

ذلك الطهر جاز  احليضة اليت طلقها فيه وال فرق بينهما فإن قيل قد روي عن أيب حنيفة أنه إذا طلقها مث راجعها يف
له إيقاع تطليقة أخرى يف ذلك الطهر فقد خالف بذلك ما أردت تأكيده من الزيادة املذكورة يف اخلرب قيل له ذكرنا 
هذه املسألة يف األصول ومنعه من إيقاع التطليقة الثانية يف ذلك الطهر وإن راجعها حىت يفصل بينهما حبيضة وهذا 

يف النهي عن إيقاع  -عمول عليها وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هو الصحيح والرواية األخرى غري م
الثالث جمموعة مبا ال مساغ للتأويل فيه وهو ما حدثنا ابن قانع قال حدثنا حممد بن شاذان اجلوهري قال حدثنا 

بن عمر أنه  معلى بن منصور قال حدثنا سعيد بن زريق أن عطاء اخلراساين حدثهم عن احلسن قال حدثنا عبداهللا
طلق امرأته تطليقة وهي حائض مث راد أن يتبعها بتطليقتني أخريني عند القرئني الباقيني فبلغ ذلك رسول اهللا صلى 

فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك اهللا إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل  -اهللا عليه وسلم 
ذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول اهللا ارأيت لو كنت قرء فأمرين رسول اهللا فراجعتها وقال إ

   -طلقتها ثالثا أكان يل أن أراجعها قال ال كانت تبني وتكون معصية فأخرب ص 

  نصا يف هذا احلديث بكون الثالث معصية فإن قيل ملا قال النيب ص

السنة مث ليطلقها إن شاء ومل خيصص ثالثا  يف سائر أخبار ابن عمر حني ذكر الطهر الذي هو وقت إليقاع طالق -
  مما دوهنا كان ذلك إطالقا لإلثنتني والثالث معا قيل 

له ملا ثبت مبا قدمنا من إحيابه الفصل بني التطليقتني حبيضة مث عطف عليه بقوله مث ليطلقها إن شاء علمنا أنه إمنا أراد 
ا من إجيابه الفصل بينهما وما اقتضاه ذلك من حظر اجلمع واحدة ال أكثر منها الستحالة إرادته نسخ ما أوجبه بدي

بني تطليقتني إذ غري جائز وجود الناسخ واملنسوخ يف خطاب واحد ألن النسخ ال يصح إال بعد استقرار احلكم 
والتمكن من الفعل أال ترى أنه ال جيوز أن يقول يف خطاب واحد قد أحبت لكم ذا الناب من السباع وقد حظرته 

ألن ذلك عبث واهللا تعاىل منزه عن فعل العبث وإذا ثبت ذلك علمنا أن قوله مث ليطلقها إن شاء مبين على ما عليكم 
تقدم من حكمه يف ابتداء اخلطاب وهو أن ال جيمع بني اثنتني يف طهر واحد وأيضا فلو خال هذا اللفظ من داللة 

وروده مطلقا عاريا من ذكر ما تقدم ألن قوله مث حظر اجلمع بني التطليقتني يف طهر واحد ملا دل على إباحته ل
ليطلقها إن شاء مل يقتض اللفظ أكثر من واحد وكذلك نقول يف نظائر ذلك من األوامر أنه إمنا يقتضي أدىن ما 

يتناوله االسم وإمنا يصرف إىل األكثر بداللة كقول الرجل آلخر طلق امرأيت إن الذي جيوز له إيقاعه باألمر إمنا هو 
يقة واحدة ال أكثر منها وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لعبده تزوج أنه يقع على امرأته واحدة فإن تزوج اثنتني تطل



مل جيز نكاح واحدة منهما إال أن يقول املوىل أردت اثنتني وكذلك قوله فليطلقها إن شاء مل يقتض إال تطليقة واحدة 
ه من داللة الكتاب والسنة على حظر مجع الثالث واإلثنتني يف وما زاد عليها فإمنا يثبت بداللة فهذا الذي قدمنا

كلمة واحدة قد ورد مبثله اتفاق السلف من ذلك ما روى األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبداهللا أنه 
قال طالق السنة أن يطلقها تطليقة واحدة وهي طاهر يف غري مجاع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى وقال 

ثل ذلك وروى زهري عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبداهللا قال من أراد الطالق الذي هو الطالق إبراهيم م
فليطلق عند كل طهر من غري مجاع فإن بدا له أن يراجعها وأشهد رجلني وإذا كانت الثانية يف مرة أخرى فكذلك 

ناس أصابوا أحد الطالق ما ندم أحد على فإن اهللا تعاىل يقول الطالق مرتان وروى ابن سريين عن علي قال لو أن ال
امرأة يطلقها وهي طاهر من غري مجاع أو حامال قد تبني محلها فإذا بدا له أن يراجعها راجعها وإن بدا له أن خيلي 
سبيلها وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محيد بن مسعدة قال حدثنا إمساعيل قال أخربنا أيوب 

  بن كثري عن جماهد  عن عبداهللا

قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له إنه طلق امرأته ثالثا قال فسكت ابن عباس حىت ظننت أنه رادها إليه 
مث قال يطلق أحدكم فريكب احلموقة مث يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن اهللا تعاىل قال ومن يتق اهللا جيعل له 

لك خمرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن اهللا تعاىل قال يا أيها النيب إذا خمرجا وإنك مل تتق اهللا فلم أجد 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن أي قبل عدهتن وعن عمران بن حصني أن رجال قال له إين طلقت امرأيت ثالثا فقال 

أن يدخل هبا فقال أمثت بربك وحرمت عليك امرأتك وأبو قالبة قال سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثالثا قبل 
ال أرى من فعل ذلك إال قد حرج وروى ابن عون عن احلسن قال كانوا ينكلون من طلق امرأته ثالثا يف مقعد 

واحد وروي عن ابن عمران أنه كان إذا أيت برجل طلق امرأته ثالثا يف جملس واحد أوجعه ضربا وفرق بينهما فقد 
وى عن أحد من الصحابة خالفه فصار إمجاعا فإن قيل قد روي أن ثبت عن هؤالء الصحابة حظر مجع الثالث وال ير

عبدالرمحن بن عوف طلق امرأته ثالثا يف مرضه وإن ذلك مل يعب عليه ولو كان مجع الثالث حمظورا ملا فعله وتركهم 
ا يف كلمة النكري عليه دليل على أهنم رأوه سائغا له قيل له ليس يف احلديث الذي ذكرت وال يف غريه أنه طلق ثالث

اديث رواها مجاعة عن واحدة وإمنا أراد أنه طلقها ثالثا على الوجه الذي جوز عليه الطالق وقد بني ذلك يف أح
الزهري عن طلحة بن عبداهللا بن عوف أن عبدالرمحن بن عوف طلق امرأته متاضر تطليقتني مث قال هلا يف مرضه إن 

أخربتين بطهرك ألطلقنك فبني يف هذا احلديث أنه مل يطلقها ثالثا جمتمعة وقد روي يف حديث فاطمة بنت قيس شبيها 
ال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار هبذا وهو ما حدثنا حممد بن بكر ق

قال حدثنا حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن املغرية 
لوا يا نيب اهللا إن أبا حفص بن فقا -طلقها وأن خالد بن الوليد ونفر من بين خمزوم أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

املغرية طلق امرأته ثالثا وإنه ترك هلا نفقة يسرية فقال ال نفقة هلا وساق احلديث فيقول احملتج إلباحة إيقاع الثالث 
أنه طلقها ثالثا فلم ينكره وهذا خرب قد أمجل فيه ما فسر يف غريه وهو ما حدثنا حممد بن  -معا بأهنم قالوا للنيب ص 

ل حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أيب سلمة بكر قا
  عن فاطمة بنت قيس أهنا أخربته أهنا كانت عند 

أيب حفص بن املغرية وأن أبا حفص بن املغرية طلقها آخر ثالث تطليقات فزعمت أهنا جاءت رسول اهللا صلى اهللا 
احلديث قال أبو داود وكذلك رواه صاحل بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أيب محزة كلهم وذكر  -عليه وسلم 



عن الزهري فبني يف هذا احلديث ما أمجل يف احلديث الذي قبله أنه إمنا طلقها آخر ثالث تطليقات وهو أوىل ملا فيه 
حممول على أنه فرقهن على ما ذكر  من اإلخبار عن حقيقة األمر واألول فيه ذكر الثالث ومل يذكر إيقاعهن معا فهو

يف هذا احلديث الذي قبله فثبت مبا ذكرنا من دالئل الكتاب والسنة واتفاق السلف أن مجع الثالث حمظور فإن قيل 
فيما قدمناه من داللة قوله تعاىل الطالق مرتان على حظر مجع اإلثنتني يف كلمة واحدة أنه من حيث دل على ما 

له أن يطلقها يف طهر واحد مرتني إذ ليس يف اآلية كفريقهما يف طهرين وفيه إباحة  ذكرت فهو دليل على أن
تطليقتني يف مرتني وذلك يقتضي إباحة تفريق اإلثنتني يف طهر واحد وإذا جاز ذلك يف طهر واحد جاز مجعهما بلفظ 

ط حكم اللفظ ورفعه رأسا واحد إذ مل يفرق أحد بينهما قيل له هذا غلط من قبل أن ذلك اعتبار يؤدي إىل إسقا
وإزالة فائدته وكل قول يؤدي إىل رفع حكم اللفظ فهو ساقط وإمنا صار مسقطا لفائدة اللفظ وإزالة حكمه من قبل 
أن قوله تعاىل الطالق مرتان قد اقتضى تفريق اإلثنتني وحظر مجعهما يف لفظ واحد على ما قدمنا من بيانه وإباحتك 

إىل إباحة مجعهما يف كلمة واحدة ويف ذلك رفع حكم اللفظ ومىت حظرنا تفريقهما  لتفريقهما يف طهر واحد يؤدي
ومجعهما يف طهر واحد وأحبناه يف طهرين فليس فيه وقع حكم اللفظ بل فيه استعماله على اخلصوص يف بعض 

لفظ موجبا املواضع دون بعض فلم يؤد قولنا بالتفريق يف طهرين إىل رفع حكمه وإمنا أوجب ختصيصه إذ كان ال
للتفريق واتفق اجلميع على أنه إذا أوجب التفريق فرقهما يف طهرين فخصصنا تفريقهما يف طهر واحد بداللة 

االتفاق مع استعمال حكم اللفظ ومىت أحبنا التفريق يف طهر واحد أدى ذلك إىل رفع حكم اللفظ رأسا حىت يكون 
واحتج من أباح ذلك أيضا حبديث عومير العجالين حني ذكره للطالق مرتني وتركه سواء وهذا قول ساقط مردود 

بينه وبني امرأته فلما فرغا من لعاهنما قال كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق  -العن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -ثالثا ففارقها قبل أن يفرق النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بينهما قال فلما مل ينكر الشارع ص

  ا دل على إباحته وهذا اخلرب ال يصح للشافعي االحتجاج به ألن من مذهبه إيقاع الثالث مع -

أن الفرقة قد كانت وقعت بلعان الزوج قبل لعان املرأة فبانت منه ومل يلحقها طالق فكيف كان ينكر عليها طالقا مل 
طالق للعدة ومنع يقع ومل يثبت حكمه فإن قيل فما وجهه على مذهبك قيل له جائز أن يكون ذلك قبل أن يسن ال

وجائز أيضا أن تكون الفرقة ملا كانت  -اجلمع بني التطليقات يف طهر واحد فلذلك مل ينكر عليه الشارع ص 
مستحقة من غري جهة الطالق مل ينكر عليه إيقاعها بالطالق وأما من قال سنة الطالق أن ال يطلق إال واحدة وهو ما 

حي واألوزاعي فإن الذي يدل على إباحة الثالث يف األطهار املتفرقة  حكيناه عن مالك بن أنس والليث واحلسن بن
قوله تعاىل الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ويف ذلك إباحة إليقاع اإلثنتني وملا اتفقنا على أنه ال 

ان أنه للثالثة جيمعهما يف طهر واحد وجب استعمال حكمهما يف الطهرين وقد روي يف قوله تعاىل أو تسريح بإحس
ويف ختيري له يف إيقاع الثالث قبل الرجعة ويدل عليه قوله تعاىل يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن قد 

يف قوله يطلقها طاهرا  -انتظم إيقاع الثالث للعدة وذلك ألنه معلوم أن املراد ألوقات العدة كما بينه الشارع ص 
تبان محلها فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء وإذا كان املراد به أوقات من غري مجاع أو حامال قد اس

األطهار تناول الثالث كقوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس قد عقل منه تكرار فعل الصالة لدلوكها يف سائر 
لطالق يف سائر األوقات وأيضا األيام كذلك قوله فطلقوهن لعدهتن ملا كان عبارة عن أوقات األطهار اقتضى تكرار ا



ملا جاز له إيقاع الطالق يف الطهر األول ألهنا طاهر من غري مجاع طهرا مل يوقع فيه طالقا جاز إيقاعه يف الطهر الثاين 
هلذه العلة وأيضا ملا اتفقوا على أنه لو راجعها جاز له إيقاع الطالق يف الطهر الثاين وجب أن جيوز ذلك له إذا مل 

لوجود املعىن الذي من أجله جاز إيقاعه يف الطهر األول إذ ال حظ للرجعة يف إباحة الطالق وال يف حظره يراجعها 
أال ترى أنه لو راجعها مث جامعها يف ذلك الطهر مل جيز له إيقاع الطالق فيه ومل يكن للرجعة تأثري يف إباحته فوجب 

جاز له ذلك لو مل يراجع فإن قيل ال فائدة يف الثانية والثالثة أن جيوز له أن يطلقها يف الطهر الثاين قبل الرجعة كما 
ألنه إن أراد أن يبينها أمكنه ذلك بالواحدة بأن يدعها حىت تنقضي عدهتا وقال تعاىل وال تتخذوا آيات اهللا هزوا 

مل يراجع قيل له يف وهذا هو ا لفرق بينه إذا راجعها أو مل يراجعها يف إباحة الثانيةوالثالثة إذا راجع وحظرمها إذا 
  إيقاع الثانية 

والثالثة فوائد بتعجلها لو مل يوقع الثانية والثالثة مل حتصل له وهو أن تبني منه بإيقاع الثالثة قبل انقضاء عدهتا فيسقط 
ة مرياثها منه لو مات ويتزوج أختها وأربعا سواها على قول من جييز ذلك يف العدة فلم خيل يف إيقاع الثانية والثالث
من فوائد وحقوق حتصل له فلم تكن لغوا مطرحا وجاز من أجلها إيقاع ما بقي من طالقها يف أوقات السنة كما 

  جيوز ذلك لو راجعها وباهللا التوفيق 
  ذكر 

  االختالف يف الطالق بالرجال

ان من قوله قال أبو بكر رمحه اهللا اتفق السلف ومن بعدهم من فقهاء األمصار على أن الزوجني اململوكني خارج
تعاىل الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان واتفقوا على أن الرق يوجب نقصان الطالق فقال علي 
وعبداهللا الطالق بالنساء يعين أن املرأة إن كانت حرة فطالقها ثالث حرا كان زوجها أو عبدا وأهنا إن كانت أمة 

أيب حنيفة وأيب يوسف وزفر وحممد والثوري واحلسن بن صاحل فطالقها اثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وهو قول 
وقال عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس الطالق بالرجال يعنون أن الزوج إن كان عبدا فطالقه اثنتان سواء كانت 

الزوجة حرة أو أمة وإن كان حرا فطالقه ثالث حرة كانت الزوجة أو أمة وهو قول مالك والشافعي وقال ابن عمر 
هما رق نقص الطالق برقه وهو قول عثمان البيت وقد روى هشيم عن منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس أي

قال األمر إىل املوىل يف الطالق أذن له العبد أو مل يأذن ويتلو هذه اآلية ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على 
أن غالما كان البن عباس طلق امرأته تطليقتني فقال له شيء روى هشام عن أيب الزبري عن أيب معبد موىل ابن عباس 

ابن عباس ارجعها ال أم لك فإنه ليس لك من األمر شيء فأىب فقال هي لك فاختذها فهذا يدل على أنه رأى طالقه 
واقعا لواله مل يقل له ارجعها وقوله هي لك يدل على أهنا كانت أمة وجائز أن يكون الغالم حرا ألهنما إذا كان 

مملوكني فال خالف أن رقهما ينقص الطالق وقد روي يف ذلك حديث يدل على أنه كان ال يرى طالق العبد شيئا ا
وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهري بن حرب  -ويرويه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا حيىي بن أيب كثري أن عمر بن معتب أخربه أن أبا قال حدثنا حيىي بن سعيد قال حدثنا علي بن املبارك قال حدثن
  حسن موىل بين نوفل أخربه أنه استفىت ابن عباس يف مملوك حتته مملوكة فطلقها تطليقتني مث أعتقا بعد 

قال أبو داود وقد  -ذلك هل يصلح له أن خيطبها بعد ذلك قال نعم قضى بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ل قال قال عبدالرزاق قال ابن املبارك لعمر من أبو حسن هذا لقد حتمل صخرة عظيمة قال أبو مسعت أمحد بن حنب



داود وأبو حسن هذا روى عنه الزهري وكان من الفقهاء قال أبو بكر وهذا احلديث يرده اإلمجاع ألنه ال خالف 
ثنتني وال حتل له إال بعد زوج والذي بني الصدر األول ومن بعدهم من الفقهاء أهنما إذا كانا مملوكني أهنا حترم باإل

طالق األمة تطليقتان  -يدل على أن الطالق بالنساء حديث ابن عمر وعائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وعدهتا حيضتان وقد تقدم ذكر سنده وقد استعملت األمة هذين احلديثني يف نقصان العدة وإن كان وروده من 

اتر ألن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار اآلحاد فهو عندنا يف معىن املتواتر ملا بيناه يف طريق اآلحاد فصار يف حيز التو
مواضع ومل يفرق الشارع يف قله وعدهتا حيضتان بني من كان زوجها حرا أو عبدا فثبت بذلك اعتبار الطالق هبا 

ق كما يوجب نقص احلد مث كان دون الزوج ودليل آخر هو أنه ملا اتفق اجلميع على أن الرق يوجب نقص الطال
االعتبار يف نقصان احلد برق من يقع به دون من يوقعه وجب أن يعترب نقصان الطالق برق من يقع به دون من 

يوقعه وهو املرأة ويدل عليه أنه ال ميلك تفريق الثالث عليها على الوجه املسنون وإن كان حرا إذا كانت الزوجة 
يق الثالث عليها يف أطهار متفرقة مل ميكنه إيقاع الثالثة حبال فلو كان مالكا للجميع مللك أمة أال ترى أنه إذا أراد تفر

التفريق على الوجه املسنون كما لو كانت حرة ويف ذلك دليل على أنه غري مالك للثالث إذا كانت الزوجة أمة 
  واهللا أعلم 

  ذكر 

  احلجاج إليقاع الطالق الثالث معا

الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان اآلية يدل على وقوع الثالث معا مع  قال أبو بكر قوله تعاىل
كونه منهيا عنها وذلك ألن قوله الطالق مرتان قد أبان عن حكمه إذا أوقع اثنني بأن يقول أنت طالق أنت طالق يف 

ع اإلثنتني على هذا الوجه طهر واحد وقد بينا أن ذلك خالف السنة فإذا كان يف مضمون اآلية احلكم جبواز وقو
دل ذلك على صحة وقوعهما لو أوقعهما معا ألن أحدا مل يفرق بينهما وفيها الداللة عليه من وجه آخر وهو قوله 
تعاىل فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فحكم بتحرميها عليه بالثالثة بعد اإلثنتني ومل يفرق بني إيقاعهما يف 

  طهر واحد أو يف أطهار 

فوجب احلكم بإيقاع اجلميع على أي وجه أوقعه من مسنون أو غري مسنون ومباح أو حمظور فإن قيل قدمت بديا 
يف معىن اآلية أن املراد هبا بيان املندوب إليه واملأمور به من الطالق وإيقاع الطالق الثالث معا خالف املسنون عندك 

اآلية مل تتضمنها على هذا الوجه قيل له قد دلت اآلية على هذه فكيف حنتج هبا يف إيقاعها على غري الوجه املباح و
املعاين كلها من إيقاع اإلثنتني والثالث لغري السنة وأن املندوب إليه واملسنون تفريقها يف األطهار وليس ميتنع أن 

عن كان جائزا وإذا مل يكون مراد اآلية مجيع ذلك أال ترى أنه لوقال طلقوا ثالثا يف األطهار وإن طلقتم مجيعا معا وق
يتناف املعنيان واحتملتهما اآلية وجب محلها عليهما فإن قيل معىن هذه اآلية حممول على ما بينه بقوله فطلقوهن 

لعدهتن وقد بني الشارع الطالق للعدة وهو أن يطلقها يف ثالثة أطهار إن أراد إيقاع الثالث ومىت خالف ذلك مل يقع 
ني على ما تقتضيانه من أحكامهما فنقول إن املندوب إليه املأمور به هو الطالق للعدة طالقه قيل له نستعمل اآليت

على ما بينه يف هذه ا آلية وإن طلق لغري العدة ومجع الثالث وقعن ملا اقتضه اآلية األخرى وهي قوله تعاىل الطالق 
نفي ملا اقتضته هذه اآلية األخرى على أن مرتان وقوله تعاىل فإن طلقها فال حتل له من بعد إذ ليس يف قوله فطلقوهن 

يف فحوى اآلية اليت فيها ذكر الطالق للعدة داللة على وقوعها إذا طلق لغري العدة وهو قوله تعاىل فطلقوهن لعدهتن 



إىل قوله تعاىل وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه فلوال أنه إذا طلق لغري العدة وقع ما كان ظاملا 
فسه بإيقاعه وال كان ظاملا لنفسه بطالقه ويف هذه اآلية داللة على وقوعها إذا طلق لغري العدة ويدل عليه قوله لن

تعاىل يف نسق اخلطاب ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا يعين واهللا أعلم أنه إذا أوقع الطالق على ما أمره اهللا كان له 
ا املعىن تأوله ابن عباس حني قال للسائل الذي سأله وقد طلق خمرجا مما أوقع إن حلقه ندم وهو الرجعة وعلى هذ

ثالثا إن اهللا يقول ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا وإنك مل تتق اهللا فلم أجد لك خمرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك 
ن قيل ملا ولذلك قال علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه لو أن الناس أصابوا حد الطالق ما ندم رجل طلق امرأته فإ

كان عاصيا يف إيقاع الثالث معا مل يقع إذ ليس هو الطالق املأمور به كما لو وكل رجل رجال بأن يطلق امرأته ثالثا 
  يف ثالثة أطهار مل يقع إذا مجعهن يف طهر واحد قيل له أما كونه عاصيا يف الطالق 

عل الظهار منكرا من القول وزورا وحكم مع فغري مانع صحة وقوعه ملا دللنا عليه فيما سلف ومع ذلك فإن اهللا ج
ذلك بصحة وقوعه فكونه عاصيا ال مينع لزوم حكمه واإلنسان عاص هللا يف ردته عن اإلسالم ومل مينع عصيانه من 
لزوم حكمه وفراق امرأته وقد هناه اهللا عن مراجعتها ضرارا بقوله تعاىل وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا فلو راجعها 

ها لثبت حكمها وصحت رجعته وأما الفرق بينه وبني الوكيل فهو أن الوكيل إمنا يطلق لغريه وعنه وهو يريد ضرار
يعرب وليس يطلق لنفسه وال ميلك ما يوقعه أال ترى أنه ال يتعلق به شيء من حقوق الطالق وأحكامه فلما مل يكن 

تتعلق باألمر دونه مل يقع مىت خالف األمر  مالكا ملا يوقعه وإمنا يصح إيقاعه لغريه من جهة األمر إذ كانت أحكامه
وأما الزوج فهو مالك الطالق وبه تتعلق أحكامه وليس يوقع لغريه فوجب أن يقع من حيث كان مالكا للثالث 

وارتكاب النهي يف طالقه غري مانع وقوعه كما وصفنا يف الظهار والرجعة والردة وسائر ما يكون به عاصيا أال ترى 
مرأته بشبهة حرمت عليه امرأته وهذا املعىن الذي ذكرناه من حكم الزوج يف ملكه للثالث من أنه لو وطئ أم ا

الوجوه اليت ذكرنا يدل على أنه إذا أوقعهن معا وقع إذ هو موقع ملا ملك ويدل عليه من جهة السنة حديث ابن 
ال  -ل النيب صلى اهللا عليه وسلم عمر الذي ذكرنا سنده حني قال أرأيت لو طلقتها ثالثا أكان يل أن أراجعها فقا

كانت تبني ويكون معصية وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبري بن سعيد 
 -عن عبداهللا بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بتة قال واحدة قال آهللا قال آهللا قال هو على ما أردت فلو مل تقع الثالث إذا أراها ملا استحلفه باهللا فقال ما أردت بال
ما أراد إال واحدة وقد تقدم ذكر أقاويل السلف فيه وأنه يقع وهو معصية فالكتاب والسنة وإمجاع السلف توجب 

وسف أنه قال كان احلجاج بن أرطاة خشنا إيقاع الثالث معا وإن كانت معصية وذكر بشر بن الوليد عن أيب ي
وكان يقول طالق الثالث ليس بشيء وقال حممد بن إسحاق الطالق الثالث ترد إىل الواحدة واحتج مبا رواه عن 
داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثالثا يف جملس فحزن عليها حزنا 

   -صلى اهللا عليه وسلم شديدا فسأله رسول اهللا 

  كيف طلقتها فقال طلقتها ثالثا قال يف جملس واحد قال نعم قال فإمنا تلك

  واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعتها ومبا روى أبو عاصم عن ابن جريج عن 

يه ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال البن عباس أمل تعلم أن الثالث كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عل
وأيب بكر وصدرا من خالفة عمر ترد إىل الواحدة قال نعم وقد قيل أن هذين اخلربين منكران وقد روى  -وسلم 



سعيد بن جبري ومالك بن احلارث وحممد بن إياس والنعمان بن أيب عياش كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته 
هباء على غري هذا الوجه وهو أن ابن عباس قال ثالثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته وقد روى حديث أيب الص

وأيب بكر وصدرا من خالفة عمر واحدة فقال  -كان الطالق الثالث على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عمر لو أجزناه عليهم وهذا معناه عندنا أهنم إمنا كانوا يطلقون ثالثا فأجازها عليهم وقد روى ابن وهب قال أخربين 

داهللا الفهري عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عومير العجالين ملا العن رسول اهللا صلى اهللا عليه عياش بن عب
   -وسلم 

  بينه وبني امرأته قال عومير كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها فهي طالق

ذلك  -عليه وسلم  فأنفذ رسول اهللا صلى اهللا -ثالثا فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عليه وما قدمنا من داللة اآلية والسنة واالتفاق يوجب إيقاع الطالق يف احليض وإن كان معصية وزعم بعض 

اجلهال ممن ال يعد خالفه أنه ال يقع إذا طلق يف احليض واحتج مبا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
ال أخربنا ابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع عبدالرمحن بن أمين حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبدالرزاق ق

موىل عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبري يسمع فقال كيف ترى يف رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر امرأته 
ل إن عبداهللا فقا -فسأل عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -حائضا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

طلق وهي حائض فقال فردها علي ومل يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قيل له هذا غلط فقد رواه 
مجاعة عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة من ذلك ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب 

قال حدثنا يونس بن جبري قال سألت عبداهللا بن عمر قال قلت  قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن حممد بن سريين
رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف عبداهللا بن عمر قلت نعم قال فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النيب 

ت إن فسأله فقال مره فلرياجعها مث ليطلقها يف قبل عدهتا قال قلت فيعتد هبا قال فمه أرأي -صلى اهللا عليه وسلم 
عجزوا ستحمق فهذا خرب ابن عمر يف هذا احلديث أنه اعتد بتلك التطليقة ومع ذلك فقد روي يف سائر أخبار ابن 

  عمر أن الشارع أمره بأن يراجعها ولو مل يكن الطالق واقعا ملا احتاج إىل الرجعة وكانت ال تصح 

جعة ال تكون إال بعد الطالق ولو صح ما روي أنه رجعته ألنه ال جيوز أن يقال راجع امرأته ومل يطلقها إذ كانت الر
مل يره شيئا كان معناه أنه مل يبنها منه بذلك الطالق ومل تقع الزوجية قوله تعاىل فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 

قال أبو بكر ملا كانت الفاء للتعقيب وقال الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان اقتضى ذلك كون 
ك املذكور بعد الطالق وهذا اإلمساك إمنا هو الرجعة ألنه ضد الطالق وقد كان وقوع الطالق موجبه التفرقة اإلمسا

عند انقضاء العدة فسمى اهللا الرجعة إمساكا لبقاء النكاح هبا بعد مضي ثالث حيض ورفع حكم البينونة املتعلقة 
مبعروف وهو وقوعه على وجه حيسن وجيمل فال بانقضاء العدة وإمنا أباح له إمساكها على وصف وهو أن يكون 

يقصد به ضرارها على ما ذكره يف قوله تعاىل وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا وإمنا أباح له الرجعة على هذه الشريطة 
ومىت أرجع بغري معروف كان عاصيا فالرجعة صحيحة بداللة قوله تعاىل وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل 

سه فلوال صحة الرجعة ملا كان لنفسه ظاملا هبا ويف قوله تعاىل فإمساك مبعروف داللة على وقوع ذلك فقد ظلم نف
الرجعة باجلماع ألن اإلمساك على النكاح إمنا هو اجلماع وتوابعه من اللمس والقبلة وحنوها والدليل عليه أن من 

على أن اإلمساك على النكاح خمتص  حيرم عليه مجاعها حترميا مؤبدا ال يصح له عقد النكاح عليها فدل ذلك



باجلماع فيكون باجلماع ممسكا هلا وكذلك اللمس والقبلة للشهوة والنظر إىل الفرج شهموه إذ كانت صحة عقد 
النكاح خمتصة باستباحة هذه األشياء فمىت فعل شيئا من ذلك كان ممسكا هلا بعموم قوله تعاىل فإمساك مبعروف وأما 

 -فقد قيل فيه وجهان أحدمها أن املراد به الثالثة وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله أو تسريح بإحسان 
حديث غري ثابت من طريق النقل ويرده الظاهر أيضا وهو ما حدثنا اعبداهللا بن إسحاق املروزي قال حدثنا احلسن 

ن مسيع عن أيب رزين قال قال رجل يا بن أيب الربيع اجلرجاين قال أخربنا عبدالرازق قال أخربنا الثوري عن إمساعيل ب
رسول اهللا أمسع اهللا يقول الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة قال التسريح بإحسان وقد 

روي عن مجاعة من السلف منهم السدي والضحاك أنه تركها حىت تنقضي عدهتا وهذا التأويل أصح إذ مل يكن 
يف ذلك ثابتا وذلك من وجوه أحدها أن سائر املواضع الذي ذكره  -ى اهللا عليه وسلم اخلرب املروي عن النيب صل

  اهللا فيها عقيب الطالق اإلمساك والفراق فإمنا أراد به ترك الرجعة 

حىت تنقضي عدهتا منه قوله تعاىل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف واملراد 
ا لرجعة إذ معلوم أنه مل يرد فأمسكوهن مبعروف أو طلقوهن واحدة أخرى ومنه قوله تعاىل فإذا بلغن بالتسريح ترك 

أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف ومل يرد به إيقاعا مستقبال وإمنا أراد به تكرها حىت تنقضي عدهتا 
طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا  واجلهة األخرى أن الثالثة مذكورة يف نسق اخلطاب يف قوله تعاىل فإن

غريه فإذا كانت الثالثة مذكورة يف صدر هذا اخلطاب مفيدة للبينونة املوجبة للتحرمي إال بعد زوج وجب محل قوله 
تعاىل أو تسريح بإحسان على فائدة جمددة وهي وقوع البينونة باإلثنتني بعد انقضاء العدة وأيضا ملا كان معلوما أن 

فيه عدد الطالق املوجب للتحرمي ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطالق وبال عدد حمصور فلو كان قوله  املقصد
تعاىل أو تسريح بإحسان هو الثالثة ملا أبان عن املقصد يف إيقاع التحرمي بالثالث إذ لو اقتصر عليه ملا دل على وقوع 

وله تعاىل فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه البينونة احملرمة هلا إال بعد زوج وإمنا علم التحرمي بق
فوجب أن ال يكون قوله تعاىل أو تسريح بإحسان هو الثالثة وأيضا لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن 

ذكره  يكون قوله تعاىل فإن طلقها عقيب ذلك هي الرابعة ألن الفاء للتعقيب قد اقتضى طالقا مستقبال بعد ما تقدم
فثبت بذلك أن قوله تعاىل أو تسريح بإحسان هو تركها حىت تنقضي عدهتا قوله تعاىل فإن طلقها فال حتل له من بعد 

حىت تنكح زوجا غريه منتظم ملعان منها حترميها على املطلق ثالثا حىت تنكح زوجا غريه مفيد يف شرط ارتفاع 
ا ألن النكاح هو الوطء يف احلقيقة وذكر الزوج يفيد العقد وهذا التحرمي الواقع بالطالق الثالث العقد والوطء مجيع

أخبار  -من اإلجياز واالقتصار على الكناية املفهمة املغنية عن التصريح وقد وردت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قرظي طلق مستفيضة يف أهنا ال حتل لألول حىت يطأها الثاين منها حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة ال

فقالت يا نيب اهللا إهنا كانت حتت  -امرأته ثالثا فتزوجت عبدالرمحن بن الزبري فجاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رفاعة فطلقها آخر ثالث تطليقات فتزوجت بعده عبدالرمحن بن الزبري وإنه يا رسول اهللا ما معه إال مثل هدبة 

   -لم الثوب فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  وقال لعلك تريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

مثله ومل يذكرا قصة امرأة رفاعة وهذه أخبار وقد  -وروى ابن عمر وأنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الف بني الفقهاء يف ذلك إال تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعماهلا فهي عندنا يف حيز التواتر وال خ



شيء يروى عن سعيد بن املسيب أنه قال إهنا حتل لألول بنفس عقد النكاح دون الوطء ومل نعلم أحدا تابعه عليه 
فهو شاذ وقوله تعاىل حىت تنكح زوجا غريه غاية التحرمي املوقع بالثالث فإذا وطئها الزوج الثاين ارتفع ذلك التحرمي 

من جهة إهنا حتت زوج كسائر النساء األجنبيات فمىت فارقها الثاين وانقضت عدهتا حلت  املوقع وبقي التحرمي
لألول وقوله تعاىل فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا مرتب على ما أوجب من العدة على املدخول هبا يف قوله 

نكاح حىت يبلغ الكتاب أجله وحنوها من تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وقوله تعاىل وال تعزموا عقدةال
اآلي احلاظرة للنكاح يف العدة وقوله تعاىل فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا نص على ذكر الطالق وال 

خالف أن احلكم يف إباحتها للزوج األول غري مقصور على الطالق وأن سائر الفرق احلادثة بينهما من حنو موت أو 
ة الطالق وإن كان املذكور نفسه هو الطالق وفيه الداللة أيضا على جواز النكاح بغري ويل ألنه ردة أو حترمي مبنزل

أضاف التراجع إليها من غري ذكر الويل وفيه أحكام أخر نذكرها عند ذكرنا ألحكام اخللع بعد ذلك ولكنا قدمنا 
  لع وباهللا التوفيق ذكر الثالثة ألنه يتصل به يف املعىن بذكر اإلثنتني وإن ختللهما ذكر اخل

  باب اخللع 
قال اهللا تعاىل وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا فحظر على الزوج هبذه 

اآلية أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها إال على الشريطة كما أن قوله تعاىل وال تقل هلما أف قد دل على حظر ما فوقه 
شتم وقوله تعاىل إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا قال طاوس يعين فيما افترض على كل واحد منهما من ضرب أو 

يف العشرة والصحبة وقال القاسم بن حممد مثل ذلك وقال احلسن هو أن تقول املراة واهللا ال أغتسل لك من جنابة 
إذا مت فادفين ... ثقفي أنشده الفراء رمحه اهللا تعاىل وقال أهل اللغة إال أن خيافا معناه إال أن يظنا وقال أبو حمجن ال

  تروي عظامي بعد مويت عروقها ... إىل جب كرمة 

وما ... أتاين كالم عن نصيب يقوله ... وقال آخر ... أخاف إذا مت أن ال أذوقها ... وال تدفنين بالعراء فإنين 
إقامة حدود اهللا على وجهني إما أن يكون أحدمها  يعين ما ظننت وهذا اخلوف من ترك... خفت يا سالم أنك عائيب 

سيء اخللق أو مجيعا فيفضي هبما ذلك إىل ترك إقامة حدود اهللا فيما ألزم كل واحد منهما من حقوق النكاح يف قوله 
تعاىل وهلن مثل الذي عليهن باملعروف وإما أن يكون أحدمها مبغضا لآلخر فيصعب عليه حسن العشرة واجملاملة 

ذلك إىل خمالفة أمر اهللا يف تقصريه يف احلقوق اليت تلزمه وفيما ألزم الزوج من إظهار امليل إىل غريها يف قوله  فيؤدبه
تعاىل فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة فإذا وقع أحد هذين وأشفقا من ترك إقامة حدود اهللا اليت حدها هلما حل 

عن علي كرم اهللا وجهه أنه قال كلمات إذا قالتهن املرأة حل له أن  اخللع وروى جابر اجلعفي عن عبداهللا بن حيىي
يأخذ الفدية إذا قالت له ال أطيع لك أمرا وال أبر لك قسما وال أغتسل لك من جنابة وقال املغرية عن إبراهيم قال 

ن قبلها حلت له ال حيل للرجل أن يأخذ الفدية من امرأته إال أن تعصيه وال ترب له قسما وإذا فعلت ذلك وكان م
الفدية وإن أىب أن يقبل منها الفدية وأبت أن تعطيه بعثا حكمني حكما من أهله وحكما من أهلها وذكر علي بن أيب 
طلحة عن ابن عباس قال تركها إقامة حدود اهللا استخفافا حبق الزوج وسوء خلقها فتقول واهللا ال أبر لك قسما وال 

ا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية وال يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا وخيلي أطأ لك مضجعا وال أطيع لك أمرا فإذ
سبيلها وإن كانت اإلساءة من قبلها مث قال فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يقول إن كان عن 

اج عن عقبة بن غري ضرار وال خديعة فهو هينء مريء كما قال اهللا تعاىل وقد اختلف يف نسخ هذه اآلية فروى حج
أيب الصهباء قال سألت بكر بن عبداهللا عن رجل تريد منه امرأته اخللع قال ال حيل له أن يأخذ منها شيئا قلت له 
يقول اهللا يف كتابه فال جناح عليهما فيما افتدت به قال هذه نسخت بقوله وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج 



ا وروى أبو عاصم عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إذا كانت له وآتيتم إحداهم قنطارا فال تأخذوا منه شيئ
ظاملة مسيئة فدعاها إىل اخللع أحيل له قال ال إما أن يرضى فيمسك وإما أن يسرح قال أبو بكر وهو قول شاذ يرده 

  ظاهر الكتاب والسنة واتفاق 

ا يوجب نسخ قوله تعاىل فإن خفتم أال السلف ومع ذلك فليس يف قوله وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج اآلية م
يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به ألن كل واحدة منهما مقصورة احلكم على حال مذكورة فيها فإمنا 
حظر اخللع إذا كان النشوز من قبله وأراد استبدال زوج مكان زوج غريها وأباحه إذا خافا أن ال يقيما حدود اهللا 

ة له أو سيئة اخللق أو كان هو سيء اخللق وال يقصد مع ذلك اإلضرار هبا لكنهما خيافان أن ال بأن تكون مبغض
يقيما حدود اهللا يف حسن العشرة وتوفية ما لزمهما اهللا من حقوق النكاح وهذه احلال غري تلك فليس يف إحدامها ما 

مستعملة فيما وردت فيه وكذلك يعترض به على األخرى وال يوجب نسخها وال ختصيصها أيضا إذ كل واحدة 
قوله تعاىل وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إذا كان خطابا لألزواج فإمنا حظر عليهم أخذ شيء من ماهلا 

إذا كان النسوز من قبله قاصدا لإلضرار هبا إال أن يأيت بفاحشة مبينة فقال ابن سريين وأبو قالبة يعين أن يظهر منها 
عطاء والزهري وعمرو بن شعيب إن اخللع ال حيل إال من الناشز فليس يف شيء من هذه اآليات  على زنا وروي عن

  نسخ ومجيعها مستعمل واهللا أعلم 
  ذكر 

  اختالف السلف وسائر فقهاء األمصار فيما حيل أخذه باخللع

ب واحلسن وطاوس روي عن علي رضي اهللا عنه أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو قول سعيد بن املسي
وسعيد بن جبري وروي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وجماهد وإبرايهم واحلسن رواية أخرى أنه جائز له 

أن خيلعها على أكثر مما أعطاها ولو بعقاصها وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد إذا كان النسوز من قبلها حل 
ن كان النشوز من قبله مل حيل له أن يأخذ منها شيئا فإن فعل جاز يف القضاء له أن يأخذ منها ما أعطاها وال يزداد وإ

وقال ابن شربمة جتوز املبارأة إذا كانت من غري إضرار منه وإن كانت على إضرار منه مل جتز وقال ابن وهب عن 
هلا وذكر ابن القاسم مالك إذا علم أن زوجها أضر هبا وضيق عليها وأنه ظامل هلا قضى عليها الطالق ورد عليها ما

عن مالك أنه جائز للرجل أن يأخذ منها يف اخللع أكثر مما أعطاها وحيل له وإن كان النشوز من قبل الزوج حل له 
أن يأخذ ما أعطته على اخللع إذا رضيت بذلك ومل يكن يف ذلك ضرر منه هلا وعن الليث حنو ذلك وقال الثوري 

  أخذ منها شيئا وإذا إذا كان اخللع من قبلها فال بأس أن ي

كان من قبله فال حيل له أن يأخذ منها شيئا وقال األوزاعي يف رجل خالع امرأته وهي مريضة إن كانت ناشزة كان 
يف ثلثها وإن مل تكن ناشزة رد عليها وكانت له عليها الرجعة وإن خالعها قبل أن يدخل هبا على مجيع ما أصدقها ومل 

جتمعا على فسخ النكاح قبل أن يدخل هبا فال أرى بذلك بأسا وقال احلسن بن حي إذا يتبني منها نشوز أهنما إذا ا
كانت اإلساءة من قبله فليس له أن خيلعها بقليل وال كثري وإذا كانت اإلساءة من قبلها والتعطيل حلقه كان له أن 

أة مانعة ما جيب عليها لزوجها خيالعها على ما تراضيا عليه وكذلك قول عثمان البيت وقال الشافعي إذا كانت املر
حلت الفدية للزوج وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غري فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا وتأخذ 
الفراق به قال أبو بكر قد أنزل اهللا تعاىل يف اخللع آيات منها قوله تعاىل وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 



تأخذوا منه شيئا أتأخذونه هبتانا وإمثا مبينا فهذا مينع أخذ شيء منها إذا كان النشوز من قبله  إحداهن قنطارا فال
فلذلك قال أصحابنا ال حيل له أن يأخذ منها يف هذه احلال شيئا وقال تعاىل يف آية أخرى وال حيل لكم أن تأخذوا مما 

ذه اآلية األخذ عند خوفهما ترك إقامة حدود اهللا وذلك آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا فاباح يف ه
على ما قدمنا من بغض املرأة لزوجها وسوء خلقها أو كان ذلك منهما فيباح له أخذ ما أعطاها وال يزداد والظاهر 
يقتضي جواز أخذ اجلميع ولكن ما زاد خمصوص بالسنة وقال تعاىل يف آية أخرى ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها 
وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة قيل فيه إنه خطاب للزوج وحظر به أخذ شيء 
مما أعطاها إال أن تأيت بفاحشة مبينة قيل فيها إهنا هي الزنا وقيل فيها إهنا النشوز من قبلها وهذه نظري قوله تعاىل فإن 

ا فيما افتدت به وقال تعاىل يف آية أخرى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهم
حكما من أهله وحكما من أهلها وسنذكر حكمها يف مواضعها إن شاء اهللا تعاىل وذكر اهللا تعاىل إباحة أخذ املهر يف 

كم عن شيء منه نفسا غري هذه اآلية إال أنه مل يذكر حال اخللع يف قوله وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب ل
فكلوه هنيئا مريئا وقال وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهذه اآليات كلها مستعملة على مقتضى أحكامها فقلنا إذا كان النشوز من قبله 

  مل حيل له 

فال تأخذوا منه شيئا وقوله تعاىل وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وإذا كان  أخذ شيء منها بقوله تعاىل
النشوز من قبلها أو خافا لسوء خلقها أو بعض كل واحد منهما لصاحبه أن ال يقيما جاز له أن يأخذ ما أعطاها ال 

وقد قيل فيه إال أن تنشز فيجوز  يزداد وكذلك وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة
  له عند ذلك أخذ ما أعطاها 

وأما قوله تعاىل فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهذا يف غري حال اخللع بل يف حال الرضا بترك 
 تعاىل قد نص املهر بطيبة من نفسها به وقول من قال إنه ملا أجاز أخذ ماهلا بغري خلع فهو جائز واخللع خطأ ألن اهللا

على املوضعني يف أحدمها باحلظر وهو قوله تعاىل وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وقوله تعاىل وال حيل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا إال يقيما حدود اهللا ويف اآلخر باإلباحة وهو قوله تعاىل فإن طنب لكم عن شيء 

فقول القائل ملا جاز أن يأخذ ماهلا بطيبة نفسها من غري اخللع جاز يف اخللع قول خمالف منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 
يف امللع ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال  -لنص الكتاب وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ارة عن حبيبة بنت سهل حدثنا القعنيب عن مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرمحن بن سعد بن زر
خرج إىل الصبح فوجد  -األنصارية أهنا كانت حتت ثابت بن قيس بن الشماس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل قال  -حبيبة بنت سهل عند بابه يف الغلس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
س لزوجها فلما جاءه ثابت بن قيس قال له هذه حبيبة بنت سهل فذكرت ما ما شأنك قالت ال أنا وال ثابت بن قي

لثابت خذ منها فأخذ  -شاء اهللا أن تذكر فقالت حبيبة كل ما أعطاين عندي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا إنه ال يسعه أن منها وجلست يف أهلها وروي فيه ألفاظ خمتلفة يف بعضها خلي سبيلها ويف بعضها فارقها وإمنا قالو

يأخذ منها أكثر مما أعطاها ملا حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثنا حممد بن حيىي 
بن أيب مسينة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجال خاصم امرأته إىل النيب 

   -صلى اهللا عليه وسلم 



  لنيب صفقال ا

   -تردين إليه ما أخذت منه قالت نعم وزيادة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  أما الزيادة فال وقال أصحابنا ال يأخذ منه الزيادة هلذا اخلرب وخصوا به

  ظاهر اآلية وإمنا جاز ختصيص هذا الظاهر 

ناح عليهما فيما افتدت به لفظ حمتمل ملعان خبرب الواحد من قبل أن قوله تعاىل فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال ج
واالجتهاد سائغ فيه وقد روي عن السلف فيه وجوه خمتلفة وكذلك قوله تعاىل وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة حمتمل ملعان على ما وصفنا فجاز ختصيصه خبرب الواحد وهو كقوله تعاىل أ و 

وقوله تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن ملا كان حمتمال للوجوه واختلف السلف يف املراد به المستم النساء 
جاز قبول خرب الواحد يف معناه املراد به وإمنا قال أصحابنا إذا خلعها على أكثر مما أعطاها أو خلعها على مال 

 اهللا تعاىل من قبل أنه أعطته بطيبة من نفسها والنشوز من قبله أن ذلك جائز يف احلكم وإن مل يسعه فيما بينه وبني
ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه وأيضا فإن النهي  -غري جمربة عليه وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ل مل يتعلق مبعىن يف نفس العقد وإمنا تعلق مبعىن يف غريه وهو أنه مل يعطها مثل ما أخذ منها ولو كان قد أعطاها مث
ذلك ملا كان ذلك مكروها فلما تعلق النهي مبعىن يف غري العقد مل مينع ذلك جواز العقد كالبيع عند أذان اجلمعة 
وبيع حاضر لباد وتلقي الركبان وحنو ذلك وأيضا ملا جاز العتق على قليل املال وكثريه وكذلك الصلح عن دم 

من مهر املثل وهو بدل البضع كذلك جاز أن تضمنه العمد كان كذلك الطالق وكذلك النكاح ملا جاز على أكثر 
املرأة بأكثر من مهر مثلها ألنه بدل من البضع يف احلالني فإن قيل ملا كان اخللع فسخا لعقد النكاح مل جيز بأكثر مما 

بتدأ وقع عليه العقد كما ال جيوز اإلقالة بأكثر من الثمن قيل له قولك إن اخللع فسخ للعقد خطأ وإمنا هو طالق م
كهو لو مل يشرط فيه بدل ومع ذلك فال خالف أنه ليس مبنزلة اإلقالة ألنه لو خلعها على أقل مما أعطاها جاز 

باالتفاق واإلقالة غري جائزة بأقل من الثمن وال خالف أيضا يف جواز اخللع بغري شيء وقد اختلف السلف يف اخللع 
 جيوز إال عند السلطان وقال سعيد بن جبري ال يكون اخللع دون السلطان فروي عن احلسن وابن سريين إن اخللع ال

حىت يعظها فإن اتعظت وإال هجرها فإن اتعظت وإال ضرهبا فإن اتعظت وإال ارتفعا إىل السلطان فيبعث حكما من 
أهله وحكما من أهلها فريدان ما يسمعان إىل السلطان فإن رأى بعد ذلك أن يفرق فرق وإن رأى أن جيمع مجع 

عن علي وعمر وعثمان وابن عمر وشريح وطاوس والزهري يف آخرين أن اخللع جائز دون السلطان وروى  وروي
  سعيد عن قتادة قال كان زياد أول من 

رد اخللع دون السلطان وال خالف بني فقهاء األمصاء يف جوازه دون السلطان وكتاب اهللا يوجب جوازه وهو قوله 
به وقال تعاىل وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة  تعاىل وال جناح عليهما فيما افتدت

المرأة ثابت بن قيس أتردين  -مبينة فأباح األخذ منها بتراضيهما من غري سلطان وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إىل السلطان شاء  عليه حديقته فقالت نعم فقال للزوج خذها وفارقها يدل على ذلك أيضا ألنه لو كان اخللع

عن ذلك وال خاطب  -الزوجان أو أبيا إذا علم أهنما ال يقيمان حدود اهللا مل يسئلهما النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الزوج بقوله اخلعها بل كان خيلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أبيا أو واحد منهما كما ملا كانت فرقة املتالعنني إىل 



فرق  -سبيلها بل فرق بينهما كما روى سهل بن سعد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احلاكم مل يقل للمالعن خل 
بني املتالعنني كما قال يف حديث آخر ال سبيل لك عليها ومل يرجع ذلك إىل الزوج فثبت بذلك جواز اخللع دون 

لع هل هو طالق أم ال حيل مال امرئ إال بطيبة من نفسه وقد اختلف يف اخل -السلطان ويدل عليه أيضا قوله ص 
ليس بطالق فروي عن عمر وعبداهللا وعثمان واحلسن وأيب سلمة وشريح وإبراهيم والشعيب ومكحول إن اخللع 

تطليقة بائنة وهو قول فقهاء األمصار ال خالف بينهم فيه وروي عن ابن عباس أنه ليس بطالق حدثنا عبدالباقي بن 
لوليد قال حدثنا شعبة قال أخربين عبدامللك بن ميسرة قال سأل رجل قانع قال حدثنا علي بن حممد قال حدثنا أبو ا

طاوسا عن اخللع فقال ليس بشيء فقلت ال تزال حتدثنا بشيء ال نعرفه فقال واهللا لقد مجع ابن عباس بني امرأة 
روي وزوجها بعد تطليقتني وخلع ويقال هذا مما أخطأ فيه طاوس وكان كثري اخلطأ مع طاللته وفضله وصالحه ي

أشياء منكرة منها أنه روي عن ابن عباس أنه قال من طلق ثالثا كانت واحدة وروي من غري وجه عن ابن عباس أن 
من طلق امرأته عدد النجوم بانت منه بثالث قالوا وكان أيوب يتعجب من كثرة خطأ طاوس وذكر ابن أيب جنيح 

فجمع ناسا منهم واعتذر إليهم وقال إمنا مسعت  عن طاوس أنه قال اخللع ليس بطالق قال فأنكره عليه أهل مكة
ابن عباس يقول ذلك وقد حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار قال حدثنا أبو مهام 

قال حدثنا الوليد عن أيب سعيد روح بن جناح قال مسعت زمعة بن أيب عبدالرمحن قال مسعت سعيد بن املسيب يقول 
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم  جعل رسول

  اخللع تطليقة ويدل على أنه طالق قوله ص

  لثابت بن قيس حني  -

نشزت عليه امرأته خل سبيلها ويف بعض األلفاظ فارقها بعد ما قال للمرأة ردي عليه حديقته فقالت قد فعلت 
ن طالقا فدل ذلك على أن خلعه ومعلوم أن من قال المرأته قد فارقتك أو قد خليت سبيلك ونيته الفرقة أنه يكو

إياها بأمر الشارع كان طالقا وأيضا ال خالف أنه لو قال هلا قد طلقتك على مال أو قد جعلت أمرك إليك مبال 
كان طالقا وكذلك لو قال قد خلعتك بغري مال يريد به الفرقة كان طالقا كذلك إذا خلعها مبال فإن قيل إذا قال 

الة يف البيع فتكون فسخا ال بيعا مبتدأ قيل له ال خالف يف جواز اخللع بغري مال وعلى بلفظ اخللع كان مبنزلة اإلق
أقل من املهر واإلقالة ال جتوز إال بالثمن الذي كان يف العقد ولو كان اخللع فسخا كاإلقالة ملا جاز إال باملهر الذي 

اللة على أنه طالق مبال وأنه ليس بفسخ وأنه تزوجها عليه ويف اتفاق اجلميع على جوازه بغري مال وبأقل من املهر د
ال فرق بينه وبني قوله قد طلقتك على هذا املال ومما حيتج به من يقول أنه ليس بطالق إن اهللا تعاىل ملا قال الطالق 

مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان مث عقب ذلك بقوله تعاىل وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إىل 
قال يف نسق التالوة فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فأثبت الثالثة بعد اخللع دل ذلك على  أن

أن اخللع ليس بطالق إذ لو كان طالقا لكانت هذه رابعة ألنه ذكر اخللع بعد التطليقتني مث ذكر الثالثة بعد اخللع 
ىل الطالق مرتان أفاد حكم اإلثنتني إذا أوقعهما على غري وجه وهذا ليس عندنا على هذا التقدير وذلك ألن قوله تعا

اخللع وأثبت معهما الرجعة بقوله تعاىل فإمساك مبعروف مث ذكر حكمهما إذا كانتا على وجه اخللع وأبان عن 
لقها موضع احلظر واإلباحة فيهما واحلال اليت جيوز فيها أخذ املال أو ال جيوز مث عطف على ذلك قوله تعاىل فإن ط

فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فعاد ذلك إىل اإلثنتني املقدم ذكرمها على وجه اخللع تارة وعلى غري وجه 



اخللع أخرى فإذا ليس فيه داللة على أن اخللع بعد اثنتني مث الرابعة بعد اخللع وهذا مما يستدل به على أن املختلعة 
مصار على أن تقدير اآلية وترتيب أحكامها على ما وصفنا وحصلت الثالثة يلحقها الطالق ألنه ملا اتفق فقهاء األ

بعد اخللع وحكم اهللا بصحة وقوعها وحرمتها عليه أبدا إال بعد زوج فدل ذلك على أن املختلفعة يلحقها الطالق ما 
اح عليهما أن يتراجعا دامت يف العدة ويدل على أن الثالثة بعد اخللع قوله تعاىل يف نسق التالوة فإن طلقها فال جن

  إن ظنا أن يقيما حدود اهللا عطف 

على ما تقدم ذكره وقوله تعاىل وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا فأباح هلما 
ئز أن يندما بعد التراجع بعد التطليقة الثالثة بشريطة زوال ما كانا عليه من اخلوف لترك إقامة حدود اهللا ألنه جا

الفرقة وحيب كل واحد منهما أن يعود إىل األلفة فدل ذلك على أن الثالثة مذكورة بعد اخللع وقوله تعاىل إن ظنا أن 
يقيما حدود اهللا يدل على جواز االجتهاد يف أحكام احلوادث ألنه علق اإلباحة بالظن فإن قيل قوله تعاىل فال حتل له 

ق مرتان دون الفدية املذكورة بعدها قيل له هذا يفسد من وجوه أحدها أن قوله وال من بعد عائد على قوله الطال
حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا خطاب مبتدأ بعد ذكر اإلثنتني غري مرتب عليهما ألنه معطوف عليه بالواو 

جا غريه وجب أن يكون وإذا كان كذلك مث قال عقيب ذكر الفدية فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زو
مرتبا على الفدية ألن الفاء للتعقيب وغري جائز ترتيبه على اإلثنتني املبدوء بذكرمها وترك عطفه على ما يليه إال 
بداللة تقتضي ذلك وتوجبه كما تقول يف اإلستنثناء بلفظ التخصيص أنه عائد عل ما يليه وال يرد ما تقدمه إال 

 وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن بداللة أال ترى إىل قوله تعاىل
فال جناح عليكم إن شرط الدخول عائد على الربائب دون أمهات النساء إذ كان العطف بالفاء يليهن دون أمهات 

ق مرتان دون ما يليه يف النساء مع أن هذا أقرب ما ذكرت من عطف قوله تعاىل فإن طلقها على قوله تعاىل الطال
الفدية ألنك ال جتعله عطفا على ما يليه من الفدية وجتعله عطفا على ما تقدم دون ما توسط بينهما من ذكر الفدية 
فأيضا وأيضا فإنا جنعله عطفا على مجيع ما تقدم من الفدي ومما تقدمها من التطليقتني على غري وجه الفدية فيكون 

جواز طالقها بعد اخللع بتطليقتني واألخرى بعد التطليقتني إذا أوقعهما على غري وجه  منتظما لفائدتني إحدامها
  الفدية واهللا أعلم 

  باب 

  املضارة يف الرجعة

قال اهللا تعاىل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف قال أبو بكر املراد بقوله 
راف عليه ال حقيقته ألن األجل املذكور هو العدة وبلوغه هو انقضاؤها وال رجعة فبلغن أجلهن مقاربة البلوغ واإلش

  بعد انقضاء العدة وقد عرب عن العدة باألجل يف مواضع منها قوله تعاىل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 

ن يضعن محلهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف ومعناه معىن ما ذكر يف هذه اآلية وقال تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أ
وقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن وقال وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله فكان 

املراد باآلجال املذكورة يف هذه اآلي العدد وملا ذكره اهللا تعاىل يف قوله فإذا بلغن أجلهن واملراد مقاربته دون 
لغة قال اهللا تعاىل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن ومعناه إذا أردمت الطالق انقضائه ونظائره كثرية يف القرآن وال

وقاربتم أن تطلقوا فطلقوا للعدة وقال تعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا معناه إذا أردت قراءته وقال وإذا قلتم 



ال فعلى هذا ذكر بلوغ األجل وأراد فاعدلوا وليس املراد العدل بعد القول ولكن قبله يعزم على أن ال يقول إال عد
به مقاربته دون وجود هنايته وإمنا ذكر مقاربته البلوغ عند األمر باإلمساك باملعروف وإن كان عليه ذلك يف سائر 
أحوال بقاء النكاح ألنه قرن إليه التسريح وهو انقضاء العدة ومجعهما يف األمر والتسريح إمنا له حال واحد ليس 

لوغ األجل بذلك لينتظم املعروف األمرين مجيعا وقوله تعاىل فأمسكوهن مبعروف املراد به الرجعة يدوم فخص حال ب
قبل انقضاء العدة وروي ذلك عن ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة وقوله تعاىل أو سرحوهن مبعروف معناه تركها 

على ما تقدم من بيانه وأباح التسريح  حىت تنقضي عدهتا وأباح اإلمساك باملعروف وهو القيام مبا جيب هلا من حق
أيضا على وجه يكون معروفا بأن ال يقصد مضارهتا بتطويل العدة عليها باملراجعة وقد بينه عقيب ذلك بقوله تعاىل 

وال متسكوهن ضرارا وجيوز أن يكون من الفراق باملعروف أن ميتعها عند الفرقة ومن الناس من حيتج هبذه اآلية 
عروف أو تسريح بإحسان يف إجياب الفرقة بني املعسر العاجز عن النفقة وبني امرأته ألن اهللا تعاىل وبقوله فإمساك مب

إمنا خريه بني أحد شيئني إما إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وترك اإلنفاق ليس مبعروف فمىت عجز عنه تعني 
من قائله واحملتج به ألن العاجز عن نفقة امرأته عليه التسريح فيفرق احلاكم بينهما قال أبو بكر رمحه اهللا وهذا جهل 

ميسكها مبعروف إذ مل يكلف اإلنفاق يف هذا احلال قال اهللا تعاىل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا 
ك نفسا إال ما آتاها سيجعل اهللا بعد عسر يسرا فغري جائز أن يقال إن املعسر غري ممسك باملعروف إذ كان تر

  اإلمساك مبعروف ذما والعاجز غري مذموم بترك اإلنفاق ولو كان العاجز عن النفقة غري ممسك 

مبعروف لوجب أن يكون أصحاب الصفة وفقراء الصحابة الذين عجزوا عن النفقة على أنفسهم فضال عن نسائهم 
سك مبعروف وال خالف أنه ال غري ممسكني مبعروف وأيضا فقد علمنا أن القادر على اإلنفاق املمتنع منه غري مم

يستحق التفريق فكيف جيوز أن يستدل باآلية على وجوب التفريق على العاجز دون القادر والعاجز ممسك مبعروف 
والقادر غري ممسك وهذا خلف من القول قوله تعاىل وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا روي عن مسروق واحلسن 

ليها باملراجعة إذا قاربت انقضاء عدهتا مث يطلقها حىت تستأنف العدة فإذا وجماهد وقتادة وإبراهيم هو تطويل العدة ع
قاربت انقضاء العدة راجعها فأمر اهللا بإمساكها مبعروف وهناه عن مضارهتا بتطويل العدة عليها وقوله تعاىل ومن 

لنفسه إذ مل يثبت  يفعل ذلك فقد ظلم نفسه دل على وقوع الرجعة وإن قصد هبا مضارهتا لوال ذلك ما كان ظاملا
حكمها وصارت رجعته لغوا ال حكم هلا وقوله تعاىل وال تتخذوا آيات اهللا هزوا روي عن عمر وعن احلسن عن أيب 

الدرداء قال كان الرجل يطلق امرأته مث يرجع فيقول كنت العبا فأنزل اهللا تعاىل وال تتخذوا آيات اهللا هزوا فقال 
ن طلق أو حرر أو نكح فقال كنت العبا فهو جاد فأخرب أبو الدرداء إن ذلك م -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تأويل اآلية وأهنا نزلت فيه فدل ذلك على أن لعب الطالق وجده سواء وكذلك الرجعة ألنه ذكر عقيب اإلمساك 
بن حبيب عن  ملا بينه وروى عبدالرمحن -أو التسريح فهو عائد عليهما وقد أكده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال ثالث جدهن جد وهزهلن جد الطالق  -عطاء عن ابن ماهك عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والنكاح والرجعة وروى سعيد بن املسيب عن عمر قال أربع واجبات على كل من تكلم هبن العتاق والطالق 

ثالث ال يلعب هبن الطالق والنكاح والصدقة والنكاح والنذر وروى جابر عن عبدهللا بن حلي عن علي أنه قال 
وروى القاسم بن عبدالرمحن عن عبداهللا قال إذا تكلمت بالنكاح فإن النكاح جده ولعبه سواء كما أن جد الطالق 

ولعبه سواء وروي ذلك عن مجاعة من التابعني وال نعلم فيه خالفا بني فقهاء األمصار وهذا أصل يف إيقاع طالق 
ا استوى حكم اجلاد واهلازل فيه وكانا إمنا يفترقان مع قصدمها إىل القول من جهة وجود إرادة أحدمها املكره ألنه مل



إليقاع حكم ما لفظ به واآلخر غري مريد اإليقاع حكمه مل يكن للنية تأثري يف دفعه وكان املكره قاصدا إىل القول 
  ذلك على أن شرط غري مريد حلكمه مل يكن لفقد نية اإليقاع تأثري يف دفعه فدل 

  وقوعه وجود لفظ اإليقاع من مكلف واهللا أعلم 
  باب 

  النكاح بغري ويل

قال اهللا تعاىل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اآلية وقوله تعاىل فبلغن أجلهن 
خر الضيق يقال عضل الفضاء باجليش املراد حقيقة البلوغ بانقضاء العدة والعضل يعتوره معنيان أحدمها املنع واآل

إذا ضاق هبم واألمر املعضل هو املمتنع وداء عضال ممتنع ويف التضييق يقال عضلت عليهم األمراء أضيقت 
وعضلت املرأة بولدها إذا عسر والدها وأعضلت واملعنيان متقاربان ألن األمر املمتنع يضيق فعله وزواله والضيق 

عن مسألة صعبة فقال زباء ذات وبر ال تنساب وال تنقاد ولو نزلت بأصحاب حممد  ممتنع أيضا وروى الشعيب سئل
ألعضلت هبم وقوله تعاىل وال تعضلوهن معناه ال متنعوهن أو ال تضيقوا عليهن يف التزويج وقد دلت هذه اآلية من 

إليها من غري شرط إذن  وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغري ويل وال إذن وليها أحدها إضافة العقد
الويل والثاين هنيه عن العضل إذا تراضى الزوجان فإن قيل لوال أن الويل ميلك منعها عن النكاح ملا هناه عنه كما ال 

ينهى األجنيب الذي ال والية له عنه قيل له هذا غلط ألن النهي مينع أن يكون له حق فيما هنى عنه فكيف يستدل به 
فإن الويل ميكنه أن مينعها من اخلروج واملراسلة يف عقد النكاح فجائز أن يكون النهي عن  على إثبات احلق وأيضا

العضل منصرفا إىل هذا الضرب من املنع ألهنا يف األغلب تكون يف يد الويل حبيث ميكنه منعها من ذلك ووجه آخر 
وجت هي نفسها من كفؤ فال حق له يف من داللة اآلية على ما ذكرنا وهو أنه ملا كان الويل منهيا عن العضل إذا ز

ذلك كما لو هنى عن الربا والعقود الفاسدة مل يكن له حق فيما قد هنى عنه فلم يكن له فسخه وإذا اختصموا إىل 
احلاكم فلو منع احلاكم من مثل هذا العقد كان ظاملا مانعا مما هو حمظور عليه منعه فيبطل حقه أيضا يف الفسخ فيبقى 

حد يف فسخه فينفذ وجيوز فإن قيل إمنا هنى اهللا سبحانه الويل عن العضل إذا تراضوا بينهم باملعروف العقد ال حق أل
فدل ذلك على أنه ليس مبعروف إذا عقده غري الويل قيل له قد علمنا أن املعروف مهما كان من شيء فغري جائز أن 

منعها فغري جائز أن يكون معىن املعروف أن ال  يكون عقد الويل وذلك ألن يف نص اآلية جواز عقدها وهني الويل عن
  جيوز عقدها ملا فيه من نفي موجب 

اآلية وذلك ال يكون إال على وجه النسخ ومعلوم امتناع جواز الناسخ واملنسوخ يف خطاب ألن النسخ ال جيوز إال 
س هو الويل وأيضا فإن بعد استقرار احلكم والتمكن من الفعل فثبت بذلك أن املعروف املشروط يف تراضيهما لي

الباء تصحب اإلبدال فإمنا انصرف ذلك إىل مقدار املهر وهو أن يكون مهر مثلها ال نقص فيه ولذلك قال أبو حنيفة 
إهنا إذا نقضت من مهر املثل فلألولياء أن يفرقوا بينهما ونظري هذه اآلية يف جواز النكاح بغري ويل قوله تعاىل فإن 

د حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا قد حوى الداللة من طلقها فال حتل له من بع
وجهني على ما ذكرنا أحدمها إضافته عقد النكاح إليها يف قوله حىت تنكح زوجا غريه والثاين فال جناح عليهما أن 

عاىل فإذا بلغن أجلهن فال يتراجعا فنسب التراجع إليهما من غري ذكر الويل ومن دالئل القرآن على ذلك قوله ت
جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن باملعروف فجاز فعلها يف نفسها من غري شرط الويل ويف إثبات شرط الويل يف 



صحة العقد نفي املوجب اآلية فإن قيل إمنا أراد بذلك اختيار األزواج وأن ال جيوز العقد عليها إال بإذهنا قيل له هذا 
عموم اللفظ يف اختيار األزواج ويف غريه والثاين أن اختيار األزواج ال حيصل هلا به فعل يف غلط من وجهني أحدمها 

نفسها وإمنا حيصل ذلك بالعقد الذي يتعلق به أحكام النكاح وأيضا فقد ذكر االختيار مع العقد بقوله إذا تراضوا 
  بينهم باملعروف 

  ذكر 

  االختالف يف ذلك

لى نفسها بغري ويل فقال أبو حنيفة هلا أن تزوج نفسها كفوا وتستويف املهر وال اختلف الفقهاء يف عقد املرأة ع
اعتراض للويل عليها وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غري كفو فالنكاح جائز أيضا ولألولياء أن يفرقوا بينهما 

ن غائب فهذا يدل وروي عن عائشة أهنا زوجت حفصة بنت عبدالرمحن بن أيب بكر من املنذر بن الزبري وعبدالرمح
على أن من مذهبهما جواز النكاح بغري ويل وهو قول حممد بن سريين والشعيب والزهري وقتادة وقال أبو يوسف ال 
جيوز النكاح بغري ويل فإن سلم الويل جاز وإن أىب أن يسلم والزوج كفو أجازه القاضي وإمنا يتم النكاح عنده حني 

عن أيب يوسف غري ذلك واملشهور عنه ما ذكرناه قال األوزاعي إذا ولت جييزه القاضي وهو قول حممد وقد روي 
  أمرها رجال فزوجها كفوا فالنكاح جائز وليس للويل أن يفرق بينهما وقال ابن أيب ليلى والثوري واحلسن بن 

رأة وليها رجال صاحل والشافعي ال نكاح إال بويل وقال ابن شربمة ال جيوز النكاح وليس الوالدة بويل وال أن جتعل امل
إال قاض من قضاة املسلمني وقال ابن القاسم عن مالك إذا كانت امرأة معتقة أو مسكينة أو دنية ال حظ هلا فال 

بأس أن تستخلف رجال ويزوجها وجيوز وقال مالك وكل امرأة هلا مال وغىن وقدر فإن تلك ينبغي أن يزوجها إال 
ل أن يزوج املرأة وهو من فخذها وإن كان غريه أقرب منه إليها وقال األولياء أو السلطان قال وأجاز مالك للرج

الليث يف املرأة تزوج بغري ويل أن غريه أحسن منه يرفع أمرها إىل السلطان فإن كان كفوا أجازه ومل يفسخه وذلك 
حاضر فهذا الذي يف الثيب وقال يف السوداء تزوج بغري ويل أنه جائز قال والبكر إذا زوجها غري ويل والويل قريب 

أمره إىل الويل يفسخه له السلطان إن رأى لذلك وجها والويل من قبل هذا أوىل من الذي أنكحها قال أبو بكر 
ومجيع ما قدمنا من دالئل اآلي املوجبة جلواز عقدها تقضي بصحة قول أيب حنيفة يف هذه املسألة ومن جهة السنة 

ا أبو داود قال حدثنا احلسن بن علي قال حدثنا عبدالرزاق قال حديث ابن عباس حدثنا حممد بن بكر قال حدثن
 -حدثنا معمر عن صاحل بن كيسان عن نافع بن جبري بن مطعم عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا قال ليس للويل مع الثيب أمر قال أبو داود وحدثنا أمحد بن يونس وعبداهللا بن مسلمة قاال حدثنا مالك عن عبد

األمي أحق بنفسها من وليها  -بن الفضل عن نافع بن جبري عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فقوله ليس للويل مع الثيب أمر يسقط اعتبار الويل يف العقد وقوله األمي أحق بنفسها من وليها مينع أن يكون له حق 

صقبه وقوله ألم الصغري أنت أحق به مامل تنكحي فنفى بذلك كله أن اجلار ب -يف منعها العقد على نفسها كقوله ص 
فقال ص  -يكون له معها حق ويدل عليه حديث الزهري عن سهل بن سعد يف املرأة اليت وهبت نفسها للنيب ص 

-   

  مايل يف النساء من أرب فقام رجل فسأله أن يزوجها فزوجها ومل يسأهلا هل



أم سلمة فقالت ما أحد من  -يف جواز عقدها وخطب النيب صلى اهللا عليه وسلم  هلا ويل أم ال ومل يشترط الويل
   -أوليائي شاهد فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ما أحد من أوليائك شاهد وال غائب يكرهين فقالت البنها وهو غالم صغري قم

   -فتزوجها ص  -فزوج أمك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قيل ألن النيب صبغري ويل فإن 

كان وليها وويل املرأة اليت وهبت نفسها له لقوله تعاىل النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم قيل له هو أوىل هبم فيما  -
  يلزمه من اتباعه وطاعته فيما يأمرهم به فإما أن يتصرف عليهم يف 

يائي شاهد وما عليك من أوليائك وأنا أوىل أنفسهم وأمواهلم فال أال ترى أنه مل يقل هلا حني قالت له ليس أحد من أل
بك منهم بل قال ما أحد منهم يكرهين ويف هذا داللة على أنه مل يكن وليا هلن يف النكاح ويدل عليه من جهة النظر 
اتفاق اجلميع على جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التصرف يف ماله كذلك املرأة ملا كانت جائزة التصرف يف ماهلا 

ز عقد نكاحها والدليل على أن العلة يف جواز نكاح الرجل ما وصفنا أن الرجل إذا كان جمنونا غري جائز وجب جوا
التصرف يف ماله مل جيز نكاحه فدل على صحة ما وصفنا واحتج من خالف يف ذلك حبديث شريك عن مساك عن أيب 

أن يراجعها فأىب عليها معقل فنزلت أخي معقل بن يسار عن معقل أن أخت معقل كانت حتت رجل فطلقها مث أراد 
هذه اآلية فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وقد روي عن احلسن أيضا هذه القصة وأن اآلية نزلت فيها وأنه ص 

دعا معقال وأمره بتزوجيها وهذا احلديث غري ثابت على مذهب أهل النقل ملا يف سنده من الرجل اجملهول الذي  -
مرسل ولو ثبت مل ينف داللة اآلية على جواز عقدها من قبل أن معقال فعل ذلك  روى عنه مساك وحديث احلسن

فنهاه اهللا عنه فبطل حقه يف العضل فظاهر اآلية يقتضي أن يكون ذلك خطابا لألزواج ألنه قال وإذا طلقتم النساء 
لك كان معناه عضلها فبلغن أجلهن فال تعضلوهن فقوله تعاىل فال تعضلوهن إمنا هو خطاب ملن طلق وإذا كان كذ

عن األزواج بتطويل العدة عليها كما قال وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا وجائز أن يكون قوله تعاىل وال تعضلوهن 
خطابا لألولياء ولألزواج ولسائر الناس والعموم يقتضي ذلك واحتجوا أيضا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ليها فنكاحها باطل ومبا روي من قوله ال نكاح إال بويل وحبديث أيب هريرة عن أنه قال أميا امرأة نكحت بغري و -
ال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأة نفسها فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها فأما  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا امرأة تزوجت بغري إذن احلديث األول فغري ثابت وقد بينا علله يف شرح الطحاوي وقد روي يف بعض األلفاظ أمي
مواليها وهذا عندنا على األمة تزوج نفسها بغري إذن موالها وقوله ال نكاح إال بويل ال يعترض على موضع اخلالف 

ألن هذا عندنا نكاح بويل ألن املرأة ويل نفسها كما أن الرجل ويل نفسه ألن الويل هو الذي يستحق الوالية على 
الوالية والتصرف على نفسها يف ماهلا فكذلك يف بعضها وأما حديث أيب هريرة  من يلي عليه واملرأة تستحق

  فمحمول على وجه الكراهة حلضور املرأة جملس اإلمالك ألنه 

مأمور بإعالن النكاح ولذلك جيمع له الناس فكره للمرأة حضور ذلك اجملمع وقد ذكر أن قوله الزانية هي اليت 
د روي يف حديث آخر عن أيب هريرة هذا احلديث وذكر فيه أن أبا هريرة قال تنكح نفسها من قول أيب هريرة وق



كان يقال الزانية هي اليت تنكح نفسها وعلى أن هذا اللفظ خطأ بإمجاع املسلمني ألن تزوجيها نفسها ليس بزنا عند 
ا أيضا ال خالف فيه أحد من املسلمني والوطء غري مذكور فيه فإن محلته على أهنا زوجت نفسها ووطئها الزوج فهذ

أنه ليس بزنا ألن من ال جييزه إمنا جيعله نكاحا فاسدا يوجب املهر والعدة ويثبت به النسب إذا وطئ وقد استقصينا 
الكالم يف هذه املسألة يف شرح الطحاوي وقوله عز و جل ذلكم أزكى لكم وأطهر يعين إذا مل تعضلوهن ألن 

إذا  -هما على غري وجه العقد وهو معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم العضل رمبا أدى إىل ارتكاب احملظور من
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال 

ل قال رسول اهللا حدثنا حممد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا حامت بن إمساعيل قال مسعت عبداهللا بن هرمز قا
  إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض  -صلى اهللا عليه وسلم 

  باب 

  الرضاع

قال اهللا تعاىل والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني اآلية قال أبو بكر ظاهره اخلرب ولكنه معلوم من مفهوم 
 ألنه لو كان خربا لوجد خمربه فلما كان يف الوالدات من ال يرضع علم أنه مل يرد به اخلرب اخلطاب أنه مل يرد به اخلرب

وال خالف أيضا يف أنه مل يرد به اخلرب وإذا مل يكن املراد حقيقة اللفظ الذي هو اخلرب مل خيل من أن يكون املراد 
قوله واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء إجياب الرضاع على األم وأمرها به إذ قد يرد األمر يف صيغة اخلرب ك

وأن يريد به إثبات حق الرضاع لألم وإن أىب األب أو تقدير ما يلزم األب من نفقة الرضاع فلما قال يف آية أخرى 
فإ ن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقال تعاىل وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى دل ذلك على أنه ليس املراد 

و أبت وأهنا خمرية يف أن ترضع أو ال ترضع فلم يبق إال الوجهان اآلخران وهو أن األب إذا الرضاع شاءت األم أ
أىب استرضاع األم أجرب عليه وإن أكثر ما يلزمه يف نفقة الرضاع للحولني فإن أىب أن ينفق نفقة الرضاع أكثر منهما 

  مل جيرب عليه 

هن من أن يكون عموما يف سائر األمهات مطلقات كن أو مث ال خيلو بعد ذلك قوله تعاىل والوالدات يرضعن أوالد
غري مطلقات أو أن يكون معطوفا على ما تقدم ذكره من املطلقات مقصور احلكم عليهن فإن كان املراد سائر 

األمهات املطلقات منهن واملزوجات فإن النفقة الواجبة للمزوجات منهن هي نفقة الزوجية وكسوهتا ال للرضاع 
حق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية فتجتمع هلا نفقتان إحدامها للزوجية واألخرى للرضاع وإن كانت ألهنا ال تست

مطلقة فنققة الرضاع أيضا مستحقة بظاهر اآلية ألنه أوجبها بالرضاع وليست يف هذه احلال زوجة وال معتدة منه 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فتكون ألنه يكون معطوفا على قوله تعاىل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال 

منقضية العدة بوضع احلمل وتكون النفقة املستحقة أجرة الرضاع وجائز أن يكون طلقها بعد الوالدة فتكون عليها 
العدة باحليض وقد اختلفت الرواية من أصحابنا يف وجوب نفقة الرضاع ونفقة العدة معا ففي إحدى الروايتني أهنما 

خرى أهنا ال تستحق للرضاع شيئا مع نفقة العدة فقد حوت اآلية الداللة على معنيني أحدمها تستحقهما معا ويف األ
أن األم أحق برضاع ولدها يف احلولني وأنه ليس لألب أن يسترضع له غريها إذا رضيت بأن ترضعه والثاين أن 

 يشارك يف نفقة الرضاع ألن اهللا الذي يلزم األب يف نفقة الرضاع إمنا هو سنتان ويف اآلية داللة على أن األب ال
تعاىل أوجب هذه النفقة على األب لألم ومها مجيعا وارثان مث جعل األب أوىل بإلزام ذلك من األم مع اشتراكهما يف 



املرياث فصار ذلك أصال يف اختصاص األب بإلزام النفقة دون غريه كذلك حكمه يف سائر ما يلزمه من نفقة 
الزمىن خيتص هو بإجيابه عليه دون مشاركة غريه فيه لداللة اآلية عليه وقوله تعاىل رزقهن األوالد الصغار والكبار 

وكسوهتن باملعروف يقتضي وجوب النفقة والكسوة هلا يف حال الزوجية لشمول اآلية لسائر الوالدات من 
ى قدر حال الرجل يف الزوجات واملطلقات وقوله تعاىل باملعروف يدل على أن الواجب من النفقة والكسوة هو عل

إعساره ويساره إذ ليس من املعروف إلزام املعسر أكثر مما يقدر عليه وميكنه وال إلزام املوسر الشيء الطفيف ويدل 
أيضا على أهنا على مقدار الكفاية مع اعتبار حال الزوج وقد بني ذلك بقوله عقيب ذلك ال تكلف نفس إال وسعها 

  فقة أكثر من املعتاد فإذا اشتطت املرأة وجلبت من الن

املتعارف ملثلها مل تعط وكذلك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها يف العرف والعادة مل حيل ذلك وأجرب على نفقة 
مثلها ويف هذه اآلية داللة على جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوهتا ألن ما أوجبه اهللا تعاىل يف هذه اآلية للمطلقة 

بني ذلك بقوله تعاىل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ويف هذه اآلية داللة على تسويغ  مها أجرة الرضاع وقد
اجتهاد الرأي يف أحكام احلوادث إذ توصل إىل تقدير النفقة باملعروف إال من جهة غالب الظن وأكثر الرأي إذ كان 

إذ ليست العادة مقصورة على  ذلك معتربا بالعادة وكل ما كان مبنيا على العادة فسبيله االجتهاد وغالب الظن
مقدار واحد ال زيادة عليه وال نقصان ومن جهة أخرى هو مبين على االجتهاد وهو اعتبار حاله يف إعساره ويساره 

ومقدار الكفاية واإلمكان بقوله ال تكلف نفس إال وسعها واعتبار الوسع مبين على العادة وقوله تعاىل ال تكلف 
قول أهل اإلجبار يف اعتقادهم أن اهللا يكلف عباده ماال يطيقون وإكذاب هلم يف نفس إال وسعها يوجب بطالن 

نسبتهم ذلك إىل اهللا تعاىل اهللا عما يقولون وينسبون إليه من السفه والعبث علوا كبريا قوله تعاىل ال تضار والدة 
رضاع وعن سعيد بن جبري بوالدها وال مولود له بولده روي عن احلسن وجماهد وقتادة قالوا هو املضارة يف ال

وإبراهيم قاال إذا قام الرضاع على شيء خريت األم قال أبو بكر فمعناه ال تضار والدة بولدها بأن ال تعطى إذا 
رضيت بأن ترضعه مبثل ما ترضعه به األجنبية بل تكون هي أوىل على ما تقدم يف أول اآلية من قوله والوالدات 

أراد أن يتم الرضاعة وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف فجعل األم يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن 
أحق برضاع الولد هذه املدة مث أكد ذلك بقوله تعاىل ال تضار والدة بولدها يعين واهللا أعلم أهنا إذا رضيت بأن 

ة أخرى فإن أرضعن ترضع مبثل ما ترضع به غريها مل يكن لألب أن يضارها فيدفعه إىل غريها وهو كما قال يف آي
لكم فآتوهن أجورهن فجعلها أوىل بالرضاع مث قال وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى فلم يسقط حقها من الرضاع 

إال عند التعاسر وحيتمل أن يريد به أهنا ال تضار بولدها إذا مل ختتر أن ترضعه بأن ينتزع منها ولكنه يؤمر الزوج بأن 
 بيتها وكذلك قول أصحابنا وملا كانت اآلية حمتملة للمضارة يف نزع الولد حيضر الظئر إىل عندها حىت ترضعه يف

منها واسترضاع غريها وجب محله على املعنيني فيكون الزوج ممنوعا من استرضاع غريها إذا رضيت هي بأن 
  ترضعه بأجرة 

رضعه يف بيتها حىت ال مثلها وهي الرزق والكسوة باملعروف وإن مل ترضع أجرب الزوج على إحضار املرضعة حىت ت
يكون مضارا هلا بولدها ويف هذا داللة على أن األم أحق بإمساك الولد ما دام صغريا وإن استغىن عن الرضاع بعد 

ما يكون ممن حيتاج إىل احلضانة ألن حاجته إىل األم بعد الرضاع كهي قبله فإذا كانت يف حال الرضاع أحق به وإن 
كونه عند األم حقا هلا وفيه حق للولد أيضا وهو أن األم أرفق به وأحىن عليه وذلك كانت املرضعة غريها علمنا يف 

يف الغالم عندنا إال أن يأكل وحده ويشرب وحده ويتوضأ وحده ويف اجلارية حىت حتيض ألن الغالم إذا بلغ احلد 



ذلك أقوم بتأديبه وهي  الذي حيتاج فيه إىل التأديب ويعقله ففي كونه عند األم دون األب ضرر عليه واألب مع
مروهم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف  -احلال اليت قال فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

املضاجع فمن كان سنه سبعا فهو مأمور بالصالة على وجه التعليم والتأديب ألنه يعقلها فكذلك سائر األدب الذي 
يف هذه احلال ضرر عليه وال والية ألحد على الصغري فيما يكون فيه ضرر عليه  حيتاج إىل تعلمه ويف كونه عندها

وأما اجلارية فال ضرر عليها يف كوهنا عند األم إىل أن حتيض بل كوهنا عندها أنفع هلا ألهنا حتتاج إىل آداب النساء 
عليها يف كوهنا عندها فلذلك كانت وال تزول هذه الولدية عنها إال بالبلوغ ألهنا تستحقها عليها بالوالدة وال ضرر 

أوىل إىل وقت البلوغ فإذا بلغت احتاجت إىل التحصني واألب أقوم بتحصينها فلذلك كان أوىل هبا ومبثل داللة 
وهو ما روي عن علي كرم اهللا وجهه وابن عباس أن عليا  -القرآن على ما وصفنا ورد األثر عن الرسول ص 

ن أيب طالب يف بنت محزة وكانت خالتها حتت جعفر فقال النيب صلى اهللا عليه اختصم هو وزيد بن حارثة وجعفر ب
ادفعوها إىل خالتها فإن اخلالة والدة فكان هذا اخلرب أنه جعل اخلالة أحق من العصبة كما حكمت اآلية بأن  -وسلم 

وحضانته من حضانة  األم أحق بإمساك الولد من األب وهذا أصل يف أن ذوات الرحم احملرم أوىل بإمساك الصيب
العصبة من الرجال األقرب فاألقرب منهم وقد حوى هذا اخلرب معاين منها أن اخلالة هلا حق احلضانة وأهنا أحق به 
من العصبة ومساها والدة ودل ذلك على أن كل ذات رحم حمرم من الصيب فلها هذا احلق األقرب فاألقرب إذ مل 

روى عمر بن شعيب عن أبيه عن عبداهللا بن عمر أن امرأة جاءت بابن هلا يكن هذا احلق مقصورا على الوالدة وقد 
  فقالت يا رسول اهللا حني كان بطين له وعاء وثديي له  -إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سقاء وحجري له حواء أراد أبوه أن ينتزعه مين فقال أنت أحق به مامل تتزوجي وروى مثل ذلك عن مجاعة من 
لي وأبو بكر وعبداهللا بن مسعود واملغرية بن شعبة يف آخرين من الصحابة والتابعني وقال الشافعي الصحابة منهم ع

خيري الغالم إذا أكل أو شرب وحده فإن اختار األب كان أوىل به وكذلك إن اختار األم كان عندها وروي فيه 
   -حديث عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بويه فقال له اختر أيهما شئت وروى عبدالرمحن بن غنم قالخري غالما بني أ

فجائز أن يكون بالغا  -شهدت عمر بن اخلطاب خري صبيا بني أبويه فأما ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا ألنه قد جيوز أن يسمى غالما بعد البلوغ وقد روي عن علي أنه خري غالما وقال لو قد بلغ هذا يعين أخا له صغري

خلريته فهذا يدل على أن األول كان كبريا وقد روي يف حديث أيب هريرة أن امرأة خاصمت زوجها إىل النيب صلى 
   -اهللا عليه وسلم 

  وقالت إنه طلقين وأنه يريد أن ينزع مين ابين وقد نفعين وسقاين من بئر أيب

ين يف ابين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه استهما عليه فقال من حياج -عنبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يا غالم هذه أمك وهذا أبوك فاختر أيهما شئت فأخذ الغالم بيد أمه وقول األم قد سقاين من بئر أيب عنبة  -وسلم 

يدل على أنه كان كبريا وقد اتفق اجلميع أنه ال اختيار للصغري يف سائر حقوقه وكذلك يف األبوين قال حممد بن 
ري الغالم ألنه ال خيتار إال شر األمرين قال أبو بكر هو كذلك ألنه خيتار اللعب واإلعراض عن تعلم احلسن ال خي

األدب واخلري وقال اهللا تعاىل قوا أنفسكم وأهليكم نارا ومعلوم أن األب أقوم بتأديبه وتعليمه وأن يف كونه عند األم 



وال مولود له بولده فإنه عائد على املضارة هنى الرجل أن  ضررا عليه ألنه ينشأ على أخالق النساء وأما قوله تعاىل
يضارها بولدها وهنى املرأة أيضا أن تضار بولده واملضارة من جهتها قد تكون يف النفقة وغريها فأما يف النفقة فأن 

ه عن بلده تشتط عليه وتطلب فوق حقها ويف غري النفقة أن متنعه من رؤيته واإلملام به وحيتمل أن تغترب به وخترج
فتكون مضارة له بولده وحيتمل أن تريد أن ال يطيعه ومتتنع من تركه عنده فهذه الوجوه كلها حمتملة ينطوي عليها 

قوله تعاىل وال مولود له بولده فوجب محل اآلية عليها قوله تعاىل وعلى الوارث مثل ذلك هو عطف على مجيع 
هن وكسوهتن باملعروف ألن الكالم كله معطوف بعضه على بعض املذكور قبله من عند قوله وعلى املولود له رزق

بالواو وهي احلرف اجلمع فكان اجلميع مذكورا يف حال واحدة النفقة والكسوة والنهي لكل واحد منهما عن 
  مضارة اآلخر 

وأن ال  على ما اعتورها من املعاين اليت قدمنا ذكرها مث قال اهللا وعلى الوارث مثل ذلك يعين النفقة والكسوة
يضارها وال تضاره إذ كانت املضارة قد تكون يف غريها فلما قال عطفا على ذلك وعلى الوارث مثل ذلك كان 

ذلك موجبا على الوارث مجيع املذكور وقد روي عن عمر وزيد بن ثابت واحلسن وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وقتادة 
عباس والشعيب عليه أن ال يضار قال أبو بكر قوهلما يف قوله تعاىل وعلى الوارث مثل ذلك قالوا النفقة وعن ابن 

عليه أن ال يضار ال داللة فيه على أهنما مل يريا النفقة واجبة على الوارث ألن املضارة قد تكون يف النفقة كما تكون 
ضارة فائدة يف غريها فعوده على املضارة ال ينفي إلزامه النفقة ولوال أن عليه النفقة ما كان لتخصيصه بالنهي عن امل

إذ هو يف ذلك كاألجنيب ويدل على أن املراد املضارة يف النفقة ويف غريها قوله تعاىل عقيب ذلك وإن أردمت أن 
تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم فدل ذلك على أن املضارة قد انتظمت الرضاع والنفقة وقد اختلف السلف 

 يكن له أب فنفقته على العصبات وذهب يف ذلك إىل أن اهللا فيمن تلزمه نفقة الصغري فقال عمر بن اخلطاب إذا مل
تعاىل أوجب النفقة على األب دون األم ألنه عصبة فوجب أن ختتص هبا العصبات مبنزلة العقل وقال زيد بن ثابت 

النفقة على الرجال والنساء على قدر مواريثهم وهو قول أصحابنا وروي عن ابن عباس ما ذكرنا من أن على 
ث أن ال يضارها وقد بينا أن هذا يدل على أنه رأى على الوارث النفقة ألن املضارة تكون فيها وقال مالك ال الوار

نفقة على أحد إال األب خاصة وال جتب على اجلد وعلى ابن اإلبن للجد وجتب على اإلبن لألب وقال الشافعي ال 
د وولد الولد قال أبو بكر وظاهر قوله وعلى الوارث جتب نفقة الصغري على أحد من قرابته إال الوالد والولد واجل

مثل ذلك واتفاق السلف على ما وصفنا من إجياب النفقة يقضيان بفساد هذين القولني ألن قوله وعلى الوارث مثل 
ذلك عائد على مجيع املذكورين يف النفقة واملضارة وغري جائز ألحد ختصيصه بغري داللة وقد ذكرنا اختالف السلف 

جتب عليه من الورثة ومل يقل أحد منهم أن األخ والعم ال جتب عليهما النفقة وقول مالك والشافعي خارج عن  فيمن
قول اجلميع ومن حيث وجب على األب وهو ذو رحم حمرم وجب على من هو هبذه الصفة األقرب فاألقرب هلذه 

 قوله تعاىل أو ما ملكتم مفاحته أو صديقكم العلة ويدل عليه قوله تعاىل وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إىل
  فذكر ذوي الرحم احملرم وجعل هلم أن 

يأكلوا من بيوهتم فدل على أهنم مستحقون لذلك لواله ملا أباحه هلم فإن قيل قد ذكرنا فيه أو ما ملكتم مفاحته أو 
الرحم احملرم فإن قيل فأوجبوا صديقكم وال يستحاقن النفقة قيل له هو منسوخ عنهم باإلتفاق ومل يثبت نسخ ذوي 

النفقة على ابن العم إذا ان وارثا قيل له الظاهر يقتضيه وخصصناه بداللة فإن قيل فإن كان قوله وعلى الوارث مثل 
ذلك موجبا للنفقة على كل وارث فالواجب إجياب النفقة على األب واألم على قدر مواريثهما منه قيل له إمنا املراد 



األب وذلك ألنه قد تقدم ذكر األب يف أول اخلطاب بإجياب مجيع النفقة عليه دون األم مث عطف وعلىالوارث غري 
عليه قوله وعلى الوارث مثل ذلك وغري جائز أن يكون مراده األب مع سائرالورثة ألنه نسخ ما قد تقدم وغري 

بعد استقرار احلكم والتمكني جائز وجود الناسخ واملنسوخ يف شيء واحد يف خطاب إذ كان النسخ غري جائز إال 
من الفعل وذكر إمساعيل بن إسحاق أنه إذا ولد مولود وأبوه ميت أو معدوم فعلى أمه أن ترضعه لقوله تعاىل 

والوالدات يرضعن أوالدهن فال يسقط عنها بسقوط ما كان جيب على األب فإن انقطع لبنها مبرض أو غريه فال 
فلم تفعل وخافت عليه املوت وجب عليها أن تسترضع ال من جهة ما  شيء عليها وإن كان ميكنها أن تسترضع

على األب لكن من جهة أن على كل واحد إعانة من خياف عليه إذا أمكنه وهذا الفصل من كالمه يشتمل على 
ضروب من اإلختالل أحدها أنه أوجب الرضاع على األم لقوله والوالدات يرضعن أوالدهن وأعرض عن ذكر ما 

من قوله وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف فإمنا جعل عليها الرضاع حبذاء ما أوجب هلا من يتصل به 
النفقة والكسوة فكيف جيوز إلزامها ذلك بغري بدل ومعلوم أن لزوم النفقة لألب بدال من الرضاع يوجب أن تكون 

إجياهبا على األم وقد أوجبها اهللا تعاىل على  تلك املنافع يف احلكم حاصلة لألب ملكا باستحقاق البدل عليه فاستحال
األب بإلزامها بدل من النفقة والكسوة والثاين قوله يرضعن أوالدهن ليس فيه إجياب الرضاع عليها وإمنا جعل به 
الرضاع حقا هلا ألنه ال خالف أهنا ال جترب على الرضاع إذا أبت وكان األب حيا وقد نص اهللا على ذلك يف قوله 

سرمت فسترضع له أخرى فال يصح االستدالل باآلية على إحياب الرضاع عليها يف حال فقد األب وهو مل وإن تعا
  يقتض إجيابه عليها يف حال حياته وهو املنصوص عليه يف اآلية مث زعم أنه إن انقطع لبنها 

فع الرضاع مستحقة مبرض أو غريه فال شيء عليها وإن أمكنها أن تسترضع وهذا أيضا متنقض ألهنا إن كانت منا
عليها للولد يف حال فقد األب فواجب أن يكون ذلك عليها يف ماهلا إذا تعذر عليها الرضاع كما وجب على األب 
استرضاعه وإن مل تكن منافع الرضاع مستحقة عليها يف ماهلا فغري جائز إلزامها الرضاع وما الفرق بني لزومها منافع 

ا تعذر عليها مث ناقض فيه من وجه آخر وهو أنه مل يلزمها نفقته بعد انقضاء الرضاع وبني لزوم ذلك يف ماهلا إذ
الرضاع ويفرق بني الرضاع وبني النفقة بعدالرضاع ومها مجيعا من نفقة الصغري فمن أين أوجب الفرق بينهما ولو 

اع فإذا انقضت مدة جازت الفرقة من هذا الوجه جلاز مثله يف األب حىت يقال إن الذي يلزمه إمنا هو نفقة الرض
الرضاع فال نفقة عليه للصغري ألن اهللا تعاىل إمنا أوجب عليه نفقتها وكسوهتا للرضاع مث زعم أنه إذا أمكنها أن 
تسترضع وخافت عليه املوت فعليها أن تسترضع على الوجه الذي يلزمها ذلك لو خافت عليه املوت فإن كان 

لك دون جرياهنا ودون سائر الناس وهذا كله ختليط وتشبه غري ذلك على هذا املعىن فكيف خصها بإلزامها ذ
مقرون بداللة وال مستند إىل شبهة وقد حكي مثل ذلك عن مالك أنه ال يوجب النفقة إال على األب لإلبن وعلى 
ا اإلبن لألب وال يوجبها للجد على ابن اإلبن وهو قول خارج عن أقاويل السلف واخللف مجيعا ال نعلم عليه موافق
ومع ذلك فإن ظاهر الكتاب يرده وهو قوله تعاىل ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن إىل قوله تعاىل 
وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا واجلد داخل يف هذه 

مأمور مبصاحبته باملعروف ال خالف يف ذلك وليس من  اجلملة ألنه أب قال اهللا تعاىل ملة أبيكم إبراهيم وهو
الصحبة باملعروف تركه جائعا مع القدرة على سد جوعته ويدل عليه أيضا قوله وال على أنفسكم أن تأكلوا من 
بيوتكم أو بيوت آبائكم فذكر بيوت هؤالء األقرباء ومل يذكر بيت اإلبن وال ابن اإلبن ألن قوله من بيوتكم قد 

ك كقوله أنت ومالك ألبيك فأضاف إليه ملك اإلبن كما أضاف إليه بيت اإلبن واقتصر على إضافة اقتضى ذل
البيوت إليه والدليل على أنه أراد بيوت اإلبن وابن اإلبن أنه قد كان معلوما قبل ذلك أن اإلنسان غري حمظور عليه 



دل ذلك على أن املراد بقوله أن تأكلوا من مال نفسه فإنه ال وجه لقول القائل ال جناح عليك يف أكل مال نفسك ف
  بيوتكم هي بيوت األبناء وأبناء األبناء إذ مل يذكرمها مجيعا كما ذكر سائر األقرباء وقد اختلف 

موجبو النفقة على الورثة على قدر مواريثهم فقال أصحابنا هي على كل من كان من أهل املرياث على قدر مرياثه 
حمرم منه وال نفقة على من مل يكن ذا رحم حمرم من الصيب وإن كان وارثا ولذلك من الصيب إذا كان ذا رحم 

أوجبوا النفقة على اخلال واملرياث إلبن العم ألن ابن العم ليس رحم حمرم واخلال وإن مل يكن وارثا يف هذه احلال 
ياة ألن املرياث ال يكون يف حال فهو من أهل املرياث ذو رحم حمرم وذلك ألنه معلوم أنه مل يرد به وارثا يف حال احل

احلياة وبعد املوت ال يدرى من يرثه وعسى أن يكون هذا الصيب يرث هذا الذي عليه النفقة مبوته قبله وجائز أن 
حيدث له من الورثة من حيجب من أوجبنا عليه وملا كان ذلك كذلك علمنا أنه ليس املراد حصول املرياث وإمنا 

ن أهل املرياث وقال ابن أيب ليلى النفقة واجبة على كل وارث ذا رحم حمرم كان أو غري املعىن أنه ذو رحم حمرم م
ذي رحم حمرم فيوجبها على ابن العم دون اخلال والدليل على صحة ما ذكرنا اتفاق اجلميع على أن موىل العتاقة ال 

 وهي ممن يرثه فدل ذلك على أن جتب عليه النفقة وإن كان وارثا وكذلك املرأة ال جتب عليها نفقة زوجها الصغري
كونه ذا رحم حمرم شرط يف إجياب النفقة وأما قوله عز و جل حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة فإنه ال خيلو 

توقيت احلولني من أحد املعنيني إما أن يكون تقديرا ملدة الرضاع املوجب للتحرمي أو ملا يلزم األب من نفقة الرضاع 
سق التالوة بعد ذكر احلولني فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما دل ذلك فلما قال يف ن

على أن احلولني ليسا تقديرا ملدة الرضاع املوجب للتحرمي ألن الفاء للتعقيب فواجب أن يكون الفصال الذي علقه 
د احلولني فقد دل ذلك على أن ذكر احلولني بإرادهتما بعد احلولني وإذا كان الفصال معلقا بتراضيهما وتشاورمها بع

ليس هو من جهة توقيت هناية الرضاع املوجب للتحرمي وإنه جائز أن يكون بعدمها رضاع وقد روى معاوية بن 
صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم 

ن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح إن أراد أن يفطماه قبل احلولني أو بعده فأخرب الرضاعة مث قال فإ
ابن عباس يف هذا احلديث أن قوله تعاىل فإن أرادا فصاال على ما قبل احلولني وبعده ويدل عليه قوله تعاىل وإن أردمت 

ولني ألنه معطوف على ذكر الفصال الذي أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم وظاهره االسترضاع بعد احل
  علقه بتراضيهما 

فأباحه هلما وأباح لألب االسترضاع بعد ذلك كما أباح هلما الفصال إذا كان فيه صالح الصيب ودل ما وصفنا على 
  أن ذكر احلولني إمنا هو توقيت ملا يلزم األب يف احلكم من نفقة الرضاع وجيربه احلاكم عليه واهللا أعلم 

  ذكر 

  اختالف الفقهاء يف وقت الرضاع

قال أبو بكر قد كان بني السلف اختالف يف رضاعة الكبري فروي عن عائشة أهنا كانت ترى رضاع الكبري موجبا 
قال  -للتحرمي كرضاع الصغري وكانت تروي يف ذلك حديث سامل موىل أيب حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ذيفة أرضعيه مخس رضعات مث يدخل عليك وكانت عائشة إذا ارادت أن يدخل لسهلة بنت سهيل وهي امرأة ايب ح
عليها رجل أمرت أختها أم كلثوم أن ترضعه مخس رضعات مث يدخل عليها بعد ذلك وأىب سائر نساء النيب صلى اهللا 

   -ذلك وقلن لعل هذه كانت رخصة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -عليه وسلم 



  وي أن سهلة بنت سهيل قالت يا رسول اهللا إين أرى يف وجهلسامل وحده وقد ر

أرضعيه يذهب ما يف وجه أيب حذيفة فيحتمل أن  -أيب حذيفة من دخول سامل علي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -يكون ذلك خاصا لسامل كما تأوله سائر نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف األضحية وأخرب أهنا ال جتزي عن أحدكما خص أبا زياد ابن دينار باجلذعة 

ما يدل على أن رضاع الكبري ال حيرم وهو ما حدثنا حممد  -بعده وقد روت عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن كثري قال أخربنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق 

   - صلى اهللا عليه وسلم عن عائشة أن رسول اهللا

  دخل عليها وعندها رجل فقالت يا رسول اهللا إنه أخي من الرضاعة فقال ص

انظرن من إخوانكن فإمنا الرضاعة من اجملاعة فهذا يوجب أن يكون حكم الرضاع مقصورا على حال الصغري  -
ى أنه كان يرى رضاع الكبري وهي احلال اليت يسد اللنب فيها جوعته ويكتفي يف غذائه وقد روي عن أيب موس

وروي عنه ما يدل على رجوعه وهو ما روى أبو حصني عن أيب عطية قال قدم رجل بامرأته من املدينة فوضعت 
فتورم ثديها فجعل ميجه ويصبه فدخل يف بطنه جرعة منه فسأل أبا موسى فقال بانت منك فأتى ابن مسعود فأخربه 

ال أرضيعا ترى هذا األمشط إمنا حيرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم ففصل فأقبل باألعرايب إىل األشعري فق
فقال األشعري ال تسألوين عن شيء وهذا احلرب بني أظهركم وهذا يدل على أنه رجع عن قوله األول إىل قول ابن 

  مسعود 

ن ما أفىت به حق وقد إذ لوال ذلك مل يقل ال تسألوين عن شيء وهذا احلرب بن أظهركم وكان باقيا على خمالفته وإ
روي عن علي وابن عباس وعبداهللا وأم سلمة وجابر بن عبداهللا وابن عمر أن رضاع الكبري ال حيرم وال نعلم أحدا 
من الفقهاء قال برضاع الكبري إال شيء يروى عن الليث بن سعد يرويه عنه أبو صاحل أن رضاع الكبري حيرم وهو 

ل على أنه ال حيرم وهو ما روى احلجاج عن احلكم عن أيب الشعثاء عن قول شاذ ألنه قد روي عن عائشة ما يد
عائشة قالت حيرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم وقد روى حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيهما قال قال 

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ال يتم بعد حلم وال رضاع بعد فصال وروي عن النيب ص

ة الذي قدمنا إمنا الرضاعة من اجملاعة ويف حديث آخر ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذا ينفي يف حديث عائش -
كون الرضاع يف الكبري وقد روي حديث عائشة الذي قدمناه يف رضاع الكبري على وجه آخر وهو ما روى 

الصبيان حىت يدخلوا عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تأمر بنت عبدالرمحن بن أيب بكر أن ترضع 
عليها إذا صاروا رجاال فإذا ثبت شذوذ قول من أوجب رضاع الكبري فحصل االتفاق على أن رضاع الكبري غري 
حمرم وباهللا التوفيق وقد اختلف فقهاء األمصار يف مدة ذلك فقال أبو حنيفة ما كان من رضاع يف احلولني وبعدمها 

وبعد ذلك ال حيرم فطم أو مل يفطم وقال زفر بن اهلذيل ما دام جيتزئ  بستة أشهر وقد فطم أو مل يفطم فهو حيرم



باللنب ومل يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثالث سنني وقال أبو يوسف وحممد والثوري واحلسن بن صاحل والشافعي 
ل الرضاع وكثريه حيرم يف احلولني وال حيرم بعدمها وال يعترب الفطام وإمنا يعترب الوقت وقال ابن وهب عن مالك قلي

حمرم يف احلولني وما كان بعد احلولني فإنه ال حيرم قليله وال كثريه وقال ابن القاسم عن مالك الرضاع حوالن وشهر 
أو شهران بعد ذلك وال ينظر إىل إرضاع أمه إياه إمنا ينظر إىل احلولني وشهر أو شهرين قال وإن فصلته قبل احلولني 

هو فطيم فإن ذلك ال يكون رضاعا إذا كان قد استغىن قبل ذلك عن الرضاع فال يكون وأرضعته قبل متام احلولني ف
ما أرضع بعده رضاعا وقال األوزاعي إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع ولو أرضع ثالث سنني مل 

فصال وعن يفطم مل يكن رضاعا بعد احلولني وقد روي عن السلف يف ذلك أقاويل فروي عن علي ال رضاع بعد 
  عمر وابن عمر ال رضاع إال ما كان يف الصغر وهذا يدل من قوهلم على 

ترك اعتبار احلولني ألن عليا علق احلكم بالفصال وعمر وابنه بالصغر من غري توقيت وعن أم سلمة أهنا قالت إمنا 
ا فتق األمعاء وكان يف حيرم من الرضاع ما كان يف الثدي قبل الفطام وعن أيب هريرة ال حيرم من الرضاع إال م

الثدي قبل الفطام فعلق احلكم مبا كان قبل الفطام ومبا فتق األمعاء وهو حنو ما روي عن عائشة أهنا قالت إمنا حيرم 
من الرضاعة ما أنبت اللحم والدم فهذا كله يدل على أنه مل يكن من مذهبهم اعتبار احلولني وقد روي عن عبداهللا 

أنه قال  -اس أهنما قاال ال رضاع بعد احلولني وما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بن مسعود وعبداهللا بن عب
الرضاعة من اجملاعة يدل على أنه غري متعلق باحلولني ألنه لو كان احلوالن توقيتا له ملا قال الرضاعة من اجملاعة ولقال 

اللنب إذا كان يسد جوعته ويقوي عليه بدنه  الرضاعة يف احلولني فلما مل يذكر احلولني وذكر اجملاعة زمعناها أن
فالرضاعة يف تلك احلال وذلك قد يكون بعد احلولني فاقتضى ظاهر ذلك صحة الرضاع املوجب للتحرمي بعد 

قال ال رضاع بعد فصال وذلك يوجب أنه إذا فصل بعد  -احلولني ويف حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه قال الرضاعة ما أنبت  -عد ذلك وكذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم احلولني أن ينقطع حكمه ب

اللحم وأنشز العظم داللته على نفي توقيت احلولني مبدة الرضاع لداللة األخبار املتقدمة وقد حكي عن ابن عباس 
ا فإن ولدت املرأة لستة قول لست أثق بصحة النقل فيه هو أنه يعترب ذلك بقوله تعاىل ومحله وفصاله ثالثون شهر

أشهر فرضاعه حوالن كامالن وإن ولدت لتسعة أشهر فأحد وعشرون شهرا وإن ولدت لسبعة أشهر فثالثة 
وعشرون شهرا يعترب فيه تكملة ثالثني شهرا باحلمل والفصال مجيعا وال نعلم أحدا من السلف والفقهاء بعدهم 

اجة إىل الرضاع فمنهم من يستغين عنه قبل احلولني ومنهم من ال اعترب ذلك وملا كانت احوال الصبيان ختتلف يف احل
يستغين عنه بعد كمال احلولني واتفق اجلميع على نفي الرضاع للكبري وثبوت الرضاع للصغري على ما قدمنا من 

علمنا  الرواية فيه عن السلف ومل يكن احلوالن حدا للصغري إذ ال ميتنع أحد أن يسميه صغريا وإن أتى عليه حوالن
ملا قال الرضاعة من اجملاعة وقال الرضاعة ما أنبت اللحم  -أن احلولني ليس بتوقيف ملدة الرضاع أال ترى أنه ص 

وأنشز العظم فقد اعترب معىن ختتلف فيه أحوال الصغار وإن كان األغلب أهنم قد يستغنون عنه مبضي احلولني فسقط 
هما طريقة اإلجتهاد ألنه حتديد بني احلال اليت يكتفى فيها باللنب يف غذائه اعتبار احلولني يف ذلك مث مقدار الزيادة علي

  وينبت عليه 

حلمه وبني االنتقال إىل احلال اليت يكتفى فيها بالطعام ويستغىن عن اللنب وكان عند أيب حنيفة أنه ستة أشهر بعد 
توجه على القائل هبا سؤال حنو تقومي احلولني وذلك اجتهاد يف التقدير واملقادير اليت طريقها االجتهاد ال ي

املستهلكات وأروش اجلنايات اليت مل يرد مبقاديرها توقيف وتقدير متعة النساء بعد الطالق وما جرى جمرى ذلك 



ليس ألحد مطالبة من غلب على ظنه شيء من هذه املقادير بإقامة الداللة عليه فهذا أصل صحيح يف هذا الباب 
هاج واحد ونظريه ما قال أبو حنيفة يف حد البلوغ أنه مثاين عشرة سنة وأن املال ال يدفع جيري مسائله فيه على من

إىل البالغ الذي مل يؤنس رشده إال بعد مخس وعشرين سنة يف نظائر لذلك من املسائل اليت طريق إثبات املقادير فيها 
ها يف النفس اعتبار هذا املقدار بعينه دون اإلجتهاد فإن قال قائل وإن كان طريقة اإلجتهاد فال بد من جهة يغلب مع

غريه فما املعىن الذي أوجب من طريق اإلجتهاد اعتبار ستة أشهر بعد احلولني دون سنة تامة على ما قال زفر قيل له 
أحد ما يقال يف ذلك أن اهللا تعاىل ملا قال ومحله وفصاله ثالثون شهرا مث قال وفصاله يف عامني فعقل من مفهوم 

ني كون احلمل ستة أشهر مث جارت الزيادة عليه إىل متام احلولني إذ ال خالف أن احلمل قد يكون حولني وال اخلطاب
يكون عندنا احلمل أكثر منهما فال خيرج احلمل املذكور يف هذه اجلملة من مجلة احلولني كذلك الفصال ال خيرج من 

كورة يف قوله تعاىل ومحله وفصاله ثالثون شهرا وكان أبو مجلة ثالثني شهرا ألهنما مجيعا قد انتظمتهما اجلملة املذ
احلسن يقول يف ذلك ملا كان احلوالن مها الوقت املعتاد للفطام وقد جازت الزيادة عليه مبا ذكرنا وجب أن تكون 

م إىل مدة اإلنتقال من غذاء اللنب بعد احلولني إىل غذاء الطعام ستة أشهر كما كانت مدة انتقال الولد يف بطن األ
غذاء الطعام بالوالدة ستة أشهر وذلك أقل مدة احلمل فإن قال قائل قوله تعاىل والوالدات يرضعن أوالدهن حولني 
كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة نص على أن احلولني متام الرضاع فغري جائز أن يكون بعده رضاع قيل له إطالق 

أن اهللا تعاىل قد جعل مدة احلمل ستة أشهر يف قوله ومحله وفصاله لفظ اإلمتام غري مانع من الزيادة عليه أال ترى 
ثالثون شهرا وقوله تعاىل وفصاله يف عامني فجعل جمموع اآليتني احلمل ستة أشهر مث مل متتنع الزيادة عليها فكذلك 

   -ذكر احلولني للرضاع غري مانع جواز الزيادة عليهما وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عرفة فقد مت حجه ومل متتنع زيادة الفرض عليها تقدير ملا يلزممن أدرك 

  األب من 

أجرة الرضاع وأنه غري جمرب على أكثر منهما إلثباته الرضاع بتراضيهما بقوله تعاىل فإن أرادا فصاال عن تراض 
فلما ثبت الرضاع  منهما وتشاور فال جناح عليهما وبقوله تعاىل وإن أردمت أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم

بعد احلولني دل ذلك على أن حكم التحرمي به غري مقصور عليهما فإن قيل هال اعتربت الفطام على ما اعتربه مالك 
ال رضاع بعد  -يف احلولني يف حال استغناء الصيب عن اللنب بالطعام بداللة ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ى حنو ما قدمنا ذكره مما يدل كله على اعتبار الفطام قيل له لو وجب ذلك فصال ومبا روي عن الصحابة فيه عل
لوجب اعتبار حال الصيب بعد احلولني يف حاجته إىل اللنب واستغنائه عنه ألن من الصبيان من حيتاج إىل الرضاع بعد 

ولني ووجب أن يكون احلولني فلما اتفق اجلميع على سقوط اعتبار ذلك بعد احلولني دل على سقوط اعتباره يف احل
قال  -حكم التحرمي معلقا بالوقت دون غريه فإن قال قائل قد روي يف حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ال رضاع بعد احلولني قيل له املشهور عنه ال رضاع بعد فصال فجائز أن يكون هذا هو أصل احلديث وإن من ذكر 
ثبت هذا اللفظ احتمل أن يريد أيضا ال رضاع على األب بعد احلولني على  احلولني محله على املعىن وحده وأيضا لو

حنو تأويل قوله تعاىل حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة وقد تقدم ذكره وأيضا لو كان احلوالن مها مدة 
ولني ليسا توقيتا الرضاع وهبما يقع الفصال ملا قال تعاىل فإن ارادا فصاال وهذا القول يدل من وجهني على أن احل

للفصال أحدمها ذكره للفصال منكورا يف قوله تعاىل فصاال ولو كان احلوالن فصاال لقال الفصال حىت يرجع ذكر 



الفصال إليهما ألنه معهود مشار إليه فلما أطلق فيه لفظ النكرة دل على أنه مل يرد به احلولني والوجه اآلخر تعليقه 
ا على وقت حمدود ال يعلق باإلرادة والتراضي والتشاور ويف ذلك دليل على ما الفصال بإرادهتما وما كان مقصور

ذكرنا وقوله تعاىل فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور يدل على جواز االجتهاد يف أحكام احلوادث إلباحة 
ال من جهة اليقني اهللا تعاىل للوالدين التشاور فيما يؤدي إىل صالح أمر الصغري وذلك موقوف على غالب ظنهما 

واحلقيقة وفيه أيضا داللة على أن الفطام يف مدة الرضاع موقوف على تراضيهما وأنه ليس ألحدمها أن يفطمه دون 
اآلخر لقوله تعاىل فإن ارادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فأجاز ذلك بتراضيهما وتشاورمها وقد روي حنو ذلك 

  هذه اآلية روى شيبان عن قتادة يف قوله تعاىل  عن جماهد وقد روي عن بعض السلف نسخ يف

والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني مث أنزل التخفيف بعد ذلك فقال تعاىل ملن أراد أن يتم الرضاعة قال أبو 
بكر كأنه عنده كان رضاع احلولني واجبا مث خفف وأبيح الرضاع أقل من مدة الرضاع بقوله تعاىل ملن أراد أن يتم 

اعة وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثل قتادة وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله الرض
تعاىل والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن اراد أن يتم الرضاعة مث قال فإن أرادا فصاال عن تراض منهما 

   أعلم وتشاور فال حرج إن أرادا أن يفطما قبل احلولني أو بعدمها واهللا
  باب 

  ذكر عدة املتوىف عنها زوجها

قال اهللا تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والتربص بالشيء االنتظار 
به قال اهللا تعاىل فتربصوا به حىت حني وقال تعاىل ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر يعين 

وقال تعاىل أم يقولون شاعر نتربص به ريب املنون فأمرها اهللا تعاىل بأن يتربصن بأنفسهن هذه املدة عن ينتظر 
األزواج أال ترى أنه عقبه بقوله تعاىل فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن وقد كانت عدة 

ن أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري املتوىف عنها زوجها سنة بقوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرو
إخراج فتضمنت هذه اآلية أحكاما منها توقيت العدة سنة ومنها أن نفقتها وسكناها كانت يف تركة زوجها ما 

دامت معتدة بقوله تعاىل وصية ألزواجهم متاعا إلىاحلول ومنها أهنا كانت ممنوعة من اخلروج يف هذه السنة فنسخ 
ما زاد على أربعة أشهر وعشرا ونسخ أيضا وجوب نفقتها وسكناها يف التركة باملرياث لقوله تعاىل  منها من املدة

أربعة أشهر وعشا من غري إجياب نفقة وال سكىن ومل يثبت نسخ اإلخراج فاملنع من اخلروج يف العدة الثانية قائم إذ 
ن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال مل يثبت نسخه وقد حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر ب

حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء اخلرساين عن ابن عباس يف هذه اآلية يعين قوله تعاىل وصية 
ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج قال كان للمتوىف عنها زوجها نفقتها وسكناها سنة فنسختها آية املواريث 

   -ع أو الثمن مما ترك الزوج قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل هلن الرب

  ال وصية لوارث إال أن يرضى الورثة

قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن حيىي بن سعيد عن محيد عن نافع أنه مسع زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة 
   -وأم حبيبة أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  كرت أن بنتا هلا تويف عنها زوجها واشتكت عينها وهي تريد أن تكحلها فقالفذ

قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس احلول وإمنا هي أربعة أشهر وعشرا  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عمدت إىل شرى قال محيد فسألت زينب وما رميها بالبعرة فقالت كانت املرأة يف اجلاهلية إذا تويف عنها زوجها 

بيت هلا فجلست فيه سنة فإذا مرت سنة خرجت فرمت ببعرة من ورائها رواه مالك عن عبداهللا بن أيب بكر بن 
عمرو عن محيد عن نافع عن زينب بنت أيب سلمة وذكرت احلديث وقالت فيه كانت املرأة يف اجلاهلية إذا تويف 

وال شيئا حىت متر سنة مث تؤتى بدابة محار وشاة أو طري  عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياهبا ومل متس طيبا
فتفتض به فقلما تفتض بشيء إال مات مث خترج فتعطي بعرة فترمي هبا مث تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غريه 

أن عدة احلول منسوخة بأربعة أشهر وأخرب ببقاء حظر الطيب عليها يف العدة  -فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ة احلول وإن كانت متأخرة يف التالوة فهي متقدمة يف التنزيل وعدة الشهور متأخرة عنها ناسخة هلا ألن نظام وعد

التالوة ليس هو على نظام التنزيل وترتيبه واتفق أهل العلم على أن عدة احلول منسوخة بعدة الشهور على ما 
ذا مل تكن حامال واختلفوا يف نفقة احلامل املتوىف وصفنا وأن وصية النفقة والسكىن للمتوىف عنها زوجها منسوخة إ

عنها زوجها أيضا وسنذكر ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل وال خالف بني أهل العلم أيضا يف أن هذه االية خاصة 
ن يف غري احلامل واختلفوا يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها على ثالثة أحناء فقال علي وهي إحدى الروايتني عن اب

عباس عدهتا أبعد األجلني وقال عمر وعبداهللا وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو هريرة يف آخرين عدهتا أن تضع محلها 
وروي عن احلسن أن عدهتا أن تضع محلها وتطهر من نفاسها وال جيوز هلا أن تتزوج وهي ترى الدم وأما علي فإنه 

وقوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن  ذهب إىل أن قوله تعاىل أربعة أشهر وعشرا يوجب الشهور
يوجب انقضاء العدة بوضع احلمل فجمع بني اآليتني يف إثبات حكمهما للمتوىف عنها زوجها وجعل انقضاء عدهتا 

أبعد األجلني من وضع احلمل أومضي الشهور وقال عبداهللا بن مسعود من شاء باهلته أن قوله تعاىل وأوالت 
  أن يضعن محلهن نزل بعد قوله أربعة أشهر وعشرا  األمحال أجلهن

فحصل مبا ذكرنا اتفاق اجلميع على أن قوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن عام يف املطلقة واملتوىف عنها زوجها وإن 
كان مذكورا عقيب ذكر الطالق العتبار اجلميع باحلمل يف انقضاء العدة ألهنم قالوا مجيعا أن مضي الشهور ال 

ي به عدهتا إذا كانت حامال حىت تضع محلها فوجب أن يكون قوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن تنقض
محلهن مستعمال على مقتضاه وموجبه وغري جائز اعتبار الشهور معه ويدل على ذلك أيضا عدة الشهور خاصة يف 

صن بأنفسهن ثالثة قروء مستعمل يف املطلقات غري املتوىف عنها زوجها ويدل عليه أيضا أن قوله تعاىل واملطلقات يترب
غري احلوامل وأن اإلقراء غري مشروطة مع احلمل يف احلامل بل كانت عدة احلامل املطلقة وضع احلمل من غري ضم 

اإلقراء إليها وقد كان جائزا أن يكون احلمل واإلقراء جمموعني عدة هلا بأن ال تنقضي عدهتا بوضع احلمل حىت 
فكذلك جيب أن تكون عدة احلامل املتوىف عنها زوجها هي احلمل غري مضموم إليه الشهور  حتيض ثالث حيض

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول اهللا يف هذه اآلية حني نزلت وأوالت األمحال 
أن سبيعة بنت احلارث  أجلهن أن يضعن محلهن يف املطلقة واملتوىف عنها زوجها قال فيهما مجيعا وقد روت أم سلمة

بأن تتزوج وروى منصور عن إبراهيم  -ولدت بعد وفاة زوجها بأربعني ليلة فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عن األسود عن أبو السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت احلارث وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فأمرها 

تزوج وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة ال مساغ ألحد يف العدول أن ت -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



عنه مع ما عضده من ظاهر الكتاب وهذه اآلية خاصة يف احلرائر دون اإلماء ألنه ال خالف بني السلف فيما نعلمه 
األصم وبني فقهاء األمصار يف أن عدة األمة املتوىف عنها زوجها شهران ومخسة أيام نصف عدة احلرة وقد حكي عن 

أهنا عامة يف األمة واحلرة وكذلك يقول يف عدة األمة يف الطالق أهنا ثالث حيض وهو قول شاذ خارج عن أقاويل 
السلف واخللف خمالف للسنة ألن السلف مل خيتلفوا يف أن عدة األمة من احليض والشهور على النصف من عدة 

قتان وعدهتا حيضتان وهذا خرب قد تلقاه الفقهاء بالقبول طالق األمة تطلي -احلرة وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واستعملوه يف تنصيف عدة األمة فهو يف حيز التواتر املوجب للعلم عندنا واختلف السلف يف املتوىف عنها زوجها 

  إذا مل تعلم مبوته وبلغها اخلرب فقال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر 

وت وكذلك يف الطالق من يوم طلق وهو قول األسود بن زيد يف آخرين وعطاء وجابر بن زيد عدهتا منذ يوم مي
وهو قول فقهاء األمصار وقال علي واحلسن البصري وخالس بن عمرو من يوم يأتيها اخلرب يف املوت ويف الطالق 

تقم بينة من يوم طلق وهو قول ربيعة وقال الشعيب وسعيد بن املسيب إذا قامت البينة فالعدة من يوم ميوت وإذا مل 
فمن يوم يأتيها اخلرب وجائز أن يكون مذهب علي على هذا املعىن بأن يكون قد خفي عليها وقت املوت فأمرها 

باالحتياط من يوم يأتيها اخلرب وذلك ألن اهللا تعاىل نص على وجوب العدة باملوت والطالق بقوله والذين يتوفون 
 واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء فأوجب العدة فيهما منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كما قال تعاىل

باملوت وبالطالق فواجب أن تكون العدة فيهما من يوم املوت والطالق وملا اتفقوا على أن عدة املطلقة من يوم طلق 
فعلها  ومل يعتربوا وقت بلوغ اخلرب كذلك عدة الوفاء ألهنما مجيعا سببا وجوب العدة وأيضا فإن العدة ليست هي

فيعترب فيها علمها وإمنا هي مضي األوقات وال فرق بني علمها بذلك وبني جهلها به وأيضا ملا كانت العدة موجبة 
عن املوت كاملرياث وإنا يعترب يف املرياث وقت الوفاة ال وقت بلوغ خربها وجب أن تكون كذلك العدة وأن ال 

رياث وأيضا فإن أكثر ما يف العلم أن جتتنب ما جتتنبه املعتدة من خيتلف فيها حكم العلم واجلهل كما ال خيتلف يف امل
اخلروج والزينة إذا علمت فإذا مل تعلم فترك اجتناب ما يلزم اجتنابه يف العدة مل يكن مانعا من انقضاء العدة ألهنا لو 

 تعلم به قوله تعاىل أربعة كانت عاملة باملوت فلم جتتنب اخلروج والزينة مل يؤثر ذلك يف انقضاء العدة فكذلك إذا مل
أشهر وعشرا ذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن أيب يوسف عن أيب حنيفة أنه قال يف املتوىف عنها زوجها واملعتدة 

من الطالق بالشهور أنه إن وجبت مع رؤية اهلالل اعتدت باألهلة كان الشهر ناقصا أو تاما وإن كانت العدة 
ألهلة واعتدت تسعني يوما يف الطالق ويف الوفاة مائة وثالثني يوما وذكر أيضا وجبت يف بعض شهر مل تعمل على ا

سليمان بن شعيب عن أبيه عن حممد عن أيب يوسف عن أيب حنيفة خبالف ذلك قال إن كانت العدة وجبت يف بعض 
األيام األول ثالثني يوما  شهر فإهنا تعتد مبا بقي من ذلك الشهر أياما مث تعتد ملا مير عليها من األهلة شهورا مث تكمل

وإذا وجبت العدة مع رؤية اهلالل اعتدت باألهلة وهو قول أيب يوسف وحممد والشافعي وروي عن مالك يف 
  اإلجارة مثله وقال ابن 

القاسم وكذلك قوله يف األميان والطالق وكذلك قال أصحابنا يف اإلجارة وروى عمرو بن خالد عن زفر يف اإليالء 
أهنا تعتد بكل شهر مير عليها ناقصا أو تاما قال وقال أبو يوسف تعتد باأليام حىت تستكمل مائة  يف بعض الشهر

وعشرين يوما وال تنظر إىل نقصان الشهر وال إىل متامه قال أبو بكر وهذا على ما حكاه سليمان بن شعيب عن أبيه 
مدة العدد وأجل اإليالء واألميان عن أيب يوسف عن أيب حنيفة يف عدة الشهور وال خالف بني الفقهاء يف 

واإلجارات إذا عقدت على الشهور مع رؤية اهلالل أنه تعترب األهلة يف سائر شهوره سواء كانت ناقصة أو تامة وإذا 



كان ابتداء املدة يف بعض الشهر فهو على اخلالف الذي ذكرنا وأما وجه من اعترب يف ذلك بقية الشهر األول 
ائر الشهود باألهلة مث يكمله الشهر األخر باأليام مع بقية الشهر األول فإنه ذهب إىل معىن بالعدد ثالثني يوما وس

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني فدل  -قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اعتباره فواجب اعتباره باهلالل ناقصا ذلك على معنيني أحدمها أن كل شهر ابتداؤه وانتهاؤه باهلالل واحتجنا إىل 

باعتباره يف صوم رمضان وشعبان وكل شهر مل يكن ابتداؤه  -كان أو تاما كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وانتهاؤه باألهلة فهو ثالثون وإمنا ينقص باهلالل فلما مل يكن ابتداء الشهر األول باهلالل وجب فيه استيفاء ثالثني 

املدة وسائر الشهور ملا أمكن استيفاؤها باألهلة وجب اعتبارها هبا وعلى قول من اعترب سائر الشهور يوما من آخر 
باأليام يقول ملا مل يكن ابتداء املدة باهلالل وجب استيفاء هذا الشهر باأليام ثالثون يوما فيكون انقضاؤه يف بعض 

جيوز أن جيرب هذا الشهر من أحد الشهور وجيعل ما الشهر الذي يليه مث يكون كذلك حكم سائر الشهور قالوا وال 
بينهما شهورا باألهلة ألن الشهور سبيلها أن تكون أيامها متصلة متوالية فوجب استيفاء شهر كامل ثالثني يوما منذ 

من يعترب أول املدة أياما متوالية فيقع ابتداءالشهر الثاين يف بعض الشهر الثاين فتكون الشهور وأيامها متوالية متصلة و
األهلة فيما يستقبل من الشهور بعد بقية الشهر األول فإنه حيتج مبا قد قدمنا ذكره من أنه قد استقبل الشهر الذي 
يليه باهلالل فوجب أن يكون انتهاؤه باهلالل قال اهللا تعاىل فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واتفق أهل العلم بالنقل 

م وصفر وربيع األول وعشرا من ربيع اآلخر فاعترب اهلالل فيما يأيت من أهنا كانت عشرين من ذي احلجة واحملر
  الشهور دون عدد األيام فوجب مثله يف نظائره من املدة وقوله تعاىل وعشرا 

ظاهرها أهنا الليايل واأليام مرادة معها ولكن غلبت الليايل على األيام إذا اجتمعت يف التاريخ وغريه ألن ابتداء 
الليايل منذ طلوع األهلة فلما كان ابتداؤها الليل غلبت الليايل وخصت بالذكر دون األيام وإن شهور األهلة ب

كانت تفيد ما بإزائها من األيام ولو ذكر مجعا من األيام أفادت ما بإزائها من الليايل والدليل عليه قوله تعاىل ثالثة 
صة واحدة فاكتفى تارة بذكر األيام عن الليايل وتارة ايام إال رمزا وقال تعاىل يف موضع آخر ثالث ليال سويا والق

الشهر تسع وعشرون ويف لفظ آخر تسعة وعشرون  -بذكر الليايل عن األيام وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فدل على أن كل واحد من العددين إذا أطلق أفاد بإزائه من اآلخر أال ترى أنه ملا اختلف العددان من الليايل واأليام 

صل بينهما يف اللفظ يف قوله تعاىل سبع ليال ومثانية أيام حسوما وذكر الفراء أهنم يقولون صمنا عشرا من شهر ف
  رمضان فيعربون بذكر الليايل عن األيام ألن عشرا ال تكون إال الليايل أال ترى أنه لو 

  قال

... وكان النكري أن تضيف وجتارا ... وم وليلة اقامت ثالثا بني ي... عشرة أيام مل جيز فيها إال التذكري وأنشد الفراء 
فقال ثالثا وهي الليايل وذكر اليوم والليلة يف املراد وإذا ثبت ما وصفنا كان قوله تعاىل أربعة أشهر وعشرا مفيدا 
  يث لكون املدة أربعة أشهر على ما قدمنا من االعتبار وعشرة أيام زائدة عليها وإن كان لفظ العدد واردا بلفظ التأن

  ذكر اإلختالف يف خروج املعتدة من بيتها 
قال أصحابنا ال تنتقل املبتوتة وال املتوىف عنها زجها عن بيتها الذي كانت تسكنه وخترج املتوىف عنها زوجها بالنهار 

لقة وال تبيت يف غري منزهلا وال خترج املطلقة ليال وال هنارا إال من عذر وهو قول احلسن وقال مالك ال تنتقل املط
املبتوتة وال الرجعية وال املتوىف عنها وال خيرجن بالنهار وال يبنت عن بيوهتن وقال الشافعي ومل يكن اإلحداد يف سكىن 



البيوت فتسكن املتوىف عنها زوجها أي بيت كانت فيه جيدا أو رديا وإمنا اإلحداد يف الزينة قال أبو بكر أما املطلقة 
ن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة فحظر خروجها وإخراجها يف العدة إال أن فلقوله تعاىل ال خترجوهن من بيوهت

يأتني بفاحشة مبينة وذلك ضرب من العذر فأباح خروجها لعذر وقد اختلف يف الفاحشة املذكورة يف هذه اآلية 
  العدة األوىل  وسنذكرها يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل وأما املتوىف عنها زوجها فإن اهللا تعاىل قال يف

متاعا إىل احلول غري إخراج مث نسخ منها ما زاد على األربعة األشهر والعشر فبقي حكم هذه العدة الثانية على ما 
كان عليه من ترك اخلروج إذ مل يرد هلا نسخ وإمنا النسخ فيما زاد وقد وردت السنة مبثل ما دل عليه الكتاب حدثنا 

قال حدثنا عبداهللا بن سلمة القعنيب عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن  حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود
عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أيب سعيد اخلدري أخربهتا 

   -أهنا جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عبد له فسألت رسولتسأله أن ترجع إىل أهلها يف بين خدرة فإن زوجها قتله 

 -أن أرجع إىل أهلي فإنه مل يتركين يف مسكن ميلكه وال نفقة قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا ص 
نعم قالت فخرجت حىت إذا كنت يف احلجرة أو يف املسجد دعاين فقال كيف قلت فرددت عليه القصة اليت ذكرت 

ىت يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت من شأن زوجي قالت فقال امكثي يف بيتك ح
فلما كان عثمان أرسل إيل وسألين عن ذلك فأخربته فاتبعه وقضى به وقد روي عن ابن عباس خالف ذلك حدثنا 
حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حممد املروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل 

ن ابن أيب جنيح قال قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه اآلية عدهتا عند أهله فتعتد حيث شاءت وهو قول اهللا ع
عز و جل غري إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت يف منزهلا وإن شاءت خرجت لقول اهللا تعاىل 

سخ السكىن فتعتد حيث شاءت قال أبو بكر فإن خرجن فال جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء مث جاء املرياث فن
ليس يف إجياب املرياث ما يوجب نسخ الكون يف املنزل وقد جيوز اجتماعهما فليس يف ثبوت أحدمها نفي اآلخر وقد 

بعد نسخ احلول وإجياب املرياث ألن عدة الفريعة كانت أربعة أشهر وعشرا  -ثبت ذلك ايضا بسنة الرسول ص 
عن النقلة وما روينا من قصة الفريعة قد دل على معنيني أحدمها لزوم  -هللا عليه وسلم وقد هناها النيب صلى ا

السكون يف املنزل الذي كانت تسكنه يوم الوفاة والنهي عن النقلة والثاين جواز اخلروج إذ مل ينكر النيب صلى اهللا 
ن مجاعة من السلف منهم عبداهللا اخلروج ولو كان اخلروج حمظورا لنهاها عنه وقد روي مثل ذلك ع -عليه وسلم 

بن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأم سلمة وعثمان أهنم قالوا املتوىف عنها زوجها خترج بالنهار وال تبيت عن بيتها 
  وروى عبدالرزاق عن ابن كثري عن جماهد قال استشهد رجال يوم أحد فآمنت نساؤهم وكن متجاورات يف دار 

فقلن نبيت عند إحدانا فقال تزاورن بالنهار فإذا كان الليل فلتأو كل  -ه وسلم فأتني رسول اهللا صلى اهللا علي
واحدة منكن إىل بيتها وروي عن مجاعة من السلف أن املتوىف عنها زوجها تعتد حيث شاءت منهم علي وابن عباس 

ل قال اهللا تعاىل وجابر بن عبداهللا وعائشة وما قدمنا من دليل الكتاب والسنة يوجب صحة القول األول فإن قي
متاعا إىل احلول غري إخراج فإن خرجن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن من معروف فهذا يدل على أن هلا 
أن تنتقل قيل له املعىن فإذا خرجن بعد انقضاء العدة كما قال يف اآلية األخرى فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم 

راد ما ذكرنا أهنا لو خرجت قبل انقضاء العدة مل يكن هلا أن تتزوج باالتفاق فيما فعلن يف أنفسهن ويدل على أن امل



فدل ذلك على أن املراد فإذا خرجن بعد انقضاء العدة وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حظر االنتقال باقيا على 
رجوهن من بيوهتن وال خيرجن املتوىف عنها زوجها وإمنا قالوا إن املطلقة ال خترج ليال وال هنارا لقوله تعاىل وال خت

وذلك عموم يف مجيعهن وحظر عن خروجهن يف سائر األوقات وخالفت املتوىف عنها زوجها فهي مستغنية عن 
  اخلروج واهللا أعلم 

  باب ذكر إحداد املتوىف عنها زوجها 

  روي

غريهم ومن التابعني عن مجاعة من الصحابة أن عليها اجتناب الزينة والطيب منهم عائشة وأم سلمة وابن عمر و
سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار وحكاه عن فقهاء املدينة وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء األمصار ال خالف 

حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب  -بينهم فيه وروي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يد بن نافع عن زينب بنت بن أيب سلمة أهنا أخربته هبذه األحاديث قالت عن مالك عن عبداهللا بن أيب بكر عن مح

زينب دخلت على أم حبيبة حني تويف أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غريه فدهنت منه جارية مث 
يقول ال حيل  -مست بعارضيها مث قالت واهللا مايل بالطيب من حاجة غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليايل إال على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب 
ودخلت على زينب بنت جحش حني تويف أخوها فدعت بطيب فمست منه مث قالت واهللا مايل بالطيب من حاجة 

على املنرب ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد يقول وهو  -غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ومسعت أمي أم سلمة تقول 

   -جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فقالت يا رسول اهللا إن ابنيت تويف عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها

إمنا  -المرأتني أو ثالثا كل ذلك يقول ال مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن يف اجلاهلية ترمي بالبعرة على رأس احلول قال محيد فقلت لزينب وما 

ة إذا تويف عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياهبا ومل ترمي بالبعرة على رأس احلول فقالت زينب كانت املرأ
متس طيبا وال شيئا حىت متر هبا سنة مث تؤتى بدابة محار أو شاة أو طري فتفتض به فقلما تفتضي بشيء إال مات مث 
م خترج فتعطى بعرة فترمي هبا مث تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غريه فحظر عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

االكتحال يف العدة وأخرب بالعدة اليت كانت تعتد إحداهن وما جتتنبه من الزينة والطيب مث قال إمنا هي أربعة أشهر  -
وعشرا فدل بذلك علىأن هذه العدة حمتدا هبا العدة اليت كانت سنة يف اجتناب الطيب والزينة وحدثنا حممد بن 

نا حيىي بن أيب بكري قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثين بديل بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهري قال حدث
   -عن احلسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عن النيب ص



-   

  أنه قال املتوىف عنها زوجها ال تلبس املعصفر من الثياب وال املمشقة وال

أنه قال املتوىف عنها زوجها ال  -سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  احللية وال ختتضب وال تكتحل وروى أم
تلبس املعصفر من الثياب وال املمشقة وال احللي وال ختتضب وال تكتحل وروت أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه 

والذين  أنه قال هلا وهي معتدة من زوجها ال متتشطي بالطيب وال باحلناء فإنه خضاب قوله عز و جل -وسلم 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم اآلية قد تضمنت هذه اآلية أربعة أحكام أحدها احلول وقد نسخ منه 

ما زاد على أربعة أشهر وعشرا والثاين نفقتها وسكناها يف مال الزوج فقد نسخ باملرياث على ما روي عن ابن 
صية ألزواجهم كما كانت الوصية واجبة للوالدين واألقربني عباس وغريه ألن اهللا تعاىل أوجبها هلا على وجه الو
   -فنسخت باملرياث وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال وصية لوارث ومنها اإلحداد الذي دلت عليه الداللة من اآلية فحكمه باق

خ من اآلية ومنها انتقاهلا عن بيت زوجها فحكمه باق يف حظره فنس -بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حكمان وبقي حكمان وال نعلم آية اشتملت على أربعة أحكام فنسخ منها اثنان وبقي اثنان غريها وحيتمل أن يكون 

قوله تعاىل غري إخراج منسوخا ألن املراد به السكىن الواجبة يف مال الزوج فقد نسخ كوهنا يف مال الزوج فصار 
  حظر 

إخراج قد تضمن معنيني أحدمها وجوب السكىن يف مال الزوج والثاين حظر اإلخراج منسوخا إال أن قوله تعاىل غري 
اخلروج واإلخراج ألهنم إذا كانوا ممنوعني من إخراجها فهي ال حمالة مأمورة باللبس فإذا نسخ وجوب السكىن يف 

ابن عباس  مال الزوج بقي حكم لزوم اللبث يف البيت وقد اختلف أهل العلم يف نفقة املتوىف عنها زوجها فقال
وجابر بن عبداهللا نفقتها على نفسها حامال كانت أو غري حامل وهو قول احلسن وسعيد بن املسيب وعطاء وقبيصة 

بن ذؤيب وروى الشعيب عن علي وعبداهللا قاال إذا مات عنها زوجها فنفقتها من مجيع املال وروى احلكم عن 
وىف عنها زوجها إن كان املال كثريا فنفقتها من نصيب إبراهيم قال كان أصحاب عبداهللا يقضون يف احلامل املت

ولدها وإن كان قليال فمن مجيع املال وروى الزهري عن سامل عن ابن عمر قال ينفق عليها من مجيع املال وقال 
أصحابنا مجيعا ال نفقة هلا وال سكىن يف مال امليت حامال كانت أو غري حامل وقال ابن أيب ليلى هي يف مال الزوج 

نزلة الدين على امليت إذا كانت حامال وقال مالك بن أنس نفقتها على نفسها وإن كانت حامال وهلا السكىن إن مب
كانت الدار للزوج وإن كان عليه دين فاملرأة أحق بسكناها حىت تنقضي عدهتا وإن كانت يف بيت بكراء فأخرجوها 

ل ابن القاسم عنه ال نفقة هلا يف مال امليت وهلا السكىن مل يكن هلا سكىن يف مال الزوج هذا رواية ابن وهب عنه وقا
إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين فهي أحق بالسكىن من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكىن على 

املشتري وقال الثوري إن كانت حامال أنفق عليها من مجيع املال حىت تضع فإذا وضعت أنفق على الصيب من نصيبه 
واية األشجعي عنه وروى عنه املعاىف أن نفقتها من حصتها وقال األوزاعي يف املرأة ميوت زوجها وهي حامل هذه ر

فال نفقة هلا وإن كانت أم ولد فلها النفقة من مجيع املال حىت تضع وقال الليث بن سعد يف أم الولد إذا كانت حامال 
ولدها وإن مل تلد كان ذلك دينا يتبع به وقال احلسن بن  منه فإنه ينفق عليها من املال فإن ولدت كان ذلك يف حظ



صاحل للمتوىف عنها زوجها النفقة من مجيع املال وقال الشافعي يف املتوىف عنها زوجها قولني أحدمها هلا النفقة 
اجبة والسكىن واآلخر ال نفقة هلا وال سكىن قال أبو بكر ال ختلو نفقة احلامل من أحد ثالثة أوجه إما أن تكون و

على حسب وجوهبا بديا حني كانت عدهتا حوال يف قوله تعاىل وصية ألزواجهم متاعا إلىاحلول غري إخراج أو أن 
  تكون واجبة على حسب وجوهبا للمطلقة املبتوتة أو جتب للحامل 

دون غريها ألجل احلمل والوجه األول باطل ألهنا كانت واجبة على وجه الوصية والوصية للوارث منسوخة 
الوجه الثاين ال يصح أيضا من قبل أن النفقة مل تكن واجبة يف حال احلياةوإمنا جتب حاال فحاال على حسب مضي و

األوقات وتسليم نفسها يف بيت الزوج وال جيوز إجياهبا بعد املوت من وجهني أحدمها أن سبيلها أن حيكم هبا احلاكم 
ج ذمة فتثبت فيها فلم جيز أخذها من ماله إذا مل تثبت عليه على الزوج ويثبتها يف ذمته وتؤخذ من ماله وليس للزو

والثاين أن ذلك املرياث قد انتقل إىل الورثة باملوت إذا مل يكن هناك دين عند املوت فغري جائز إثباهتا يف مال الورثة 
هني إما أن يكون وال يف مال الزوج فتؤخذ منه وإن كانت حامال مل خيل إجياب النفقة هلا يف مال الزوج من أحد وج

وجوهبا متعلقا بكوهنا يف العدة أو ألجل احلمل وقد بينا أن إجياهبا ألجل العدة غري جائز وال جيوز إجياهبا ألجل احلمل 
ألن احلمل نفسه ال يستحق نفقة على الورثة إذ هو موسر مثلهم مبرياثه ولو ولدته مل جتب نفقته على الورثة فكيف 

  يبق وجه يستحق به النفقة واهللا أعلم جتب له يف حال احلمل فلم 
  باب 

  التعريض باخلطبة يف العدة

قال اهللا تعاىل وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم اآلية وقد قيل يف اخلطبة أهنا 
أليف وقد قيل أيضا الذكر الذي يستدعي به إىل عقدة النكاح واخلطبة بالضم املوعظة املتسقة على ضروب من الت

إن اخلطبة ماله أول وآخر كالرسالة واخلطبة للحال حنو اجللسة والقعدة وقيل يف التعريض أنه ما تضمن الكالم من 
الداللة على شيء من غري ذكر له كقول القائل ما أنا بزان يعرض بغريه أنه زان ولذلك رأى عمر فيه احلد وجعله 

امسه إىل ذكر يدل عليه كقوله تعاىل إنا أنزلناه يف ليلة القدر يعين القرآن  كالتصريح والكناية العدول عن صريح
فاهلاء كناية عنه وقال ابن عباس التعريض باخلطبة أن يقول هلا إين أريد أن أتزوج امرأة من أمرها وأمرها يعرض هلا 

سك وقال النيب صلى اهللا عليه بالقول وقال احلسن هو أن يقول هلا إين بك ملعجب وإين فيك لراغب وال تفوتينا نف
لفاطمة بنت قيس وهي يف العدة ال تفوتينا نفسك مث خطبها بعد انقضاء العدة على أسامة بن زيد وقال  -وسلم 

عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه قال هو أن يقول هلا وهي يف العدة إنك لكرمية وإين فيك لراغب وإن اهللا لسائق إليك 
  ل خريا أو حنو هذا من القو

وقال عطاء هو أن يقول إنك جلميلة وإين فيك لراغب وإن قضىاهللا شيئا كان فكان التعريض أن يتكلم بكالم يدل 
فحواه على رغبته فيها وال خيطبها بصريح القول قال سعيد بن جبري يف قوله تعاىل إال أن تقولوا قوال معروفا أن 

 أو أكننتم يف أنفسكم يعين أضمرمتوه من التزويج بعد يقول إين فيك لراغب وإين ألرجو أن جنتمع وقوله تعاىل
انقضاء عدهتا فأباح التعريض باخلطبة وإضمار نكاحها من غري إفصاح به وذكر إمساعيل بن إسحاق عن بعض الناس 
 أنه احتج يف نفي احلد يف التعريض بالقذف بأن اهللا تعاىل مل جيعل التعريض يف هذا املوضع مبنزلة التصريح كذلك ال

جيعل التعريض بالقذف كالتصريح قال إمساعيل فاحتج مبا هو حجة عليه إذ التعريض بالنكاح قد فهم به مراد القائل 



فإذا فهم به مراده وهو القذف حكم عليه حبكم القاذف قال وإمنا يزيل احلد عن املعرض بالقذف من يزيله ألنه مل 
قال وينبغي على قوله هذا أن يزعم أن التعريض بالقذف جائز  يعلم بتعريضه أنه أراد القذف إذ كان حمتمال لغريه

مباح كما أبيح التعريض باخلطبة بالنكاح قال وإمنا اختري التعريض بالنكاح دون التصريح ألن النكاح ال يكون إال 
األول  منهما ويقتضي خطبته جوابا منها وال يقتضي التعريض جوابا يف األغلب فلذلك افترقا قال أبو بكر الكالم

الذي حكاه عن خصمه يف الداللة على نفي احلد بالتعريض صحيح ونقضه ظاهر االختالل واضح الفساد ووجه 
اإلستدالل به على نفي احلد بالتعريض أنه ملا حظر عليه املخاطبة بعقد النكاح صرحيا وأبيح له التعريض به اختلف 

الف حلكم التصريح وغري جائز التسوية بينهما كما حكم التعريض والتصريح يف ذلك على أن التعريض بالقذف خم
خالف اهللا بني حكمهما يف خطبة النكاح وذلك ألنه معلوم أن احلدود مما يسقط بالشبهة فهي يف حكم السقوط 
والنفي آكد من النكاح فإذا مل يكن التعريض يف النكاح كالتصريح وهو آكد يف باب الثبوت من احلد كان احلد 

بت بالتعريض من حيث دل على أنه لو خطبها بعد انقضاء العدة بالتعريض مل يقع بينهما عقد النكاح أوىل أن ال يث
فكان تعريضه بالعقد خمالفا للتصريح فاحلد أوىل أن ال يثبت بالتعريض وكذلك مل خيتلفوا أن اإلقرار يف العقود كلها 

كاح فكان احلد أوىل أن ال يثبت به وهذه الداللة ال يثبت بالتعريض ويثبت بالتصريح ألن اهللا فرق بينهما يف الن
واضحة على الفرق بينهما يف سائر ما يتعلق حكمه بالقول وهي كافية مغنية يف جهة الداللة على ما وصفنا وإن 

  أرادنا رده إليه من جهة القياس 

لتصريح والتعريض لعلة جتمعهما كان سائغا وذلك أن النكاح حكمه متعلق بالقول كالقذف فلما اختلف حكم ا
باخلطبة هبذا املعىن ثبت حكمه بالتعريض وإن كان حكمه ثابتا باإلفصاح والتصريح كما حكم اهللا به يف النكاح وأما 
قوله إن التعريض بالقذف ينبغي أن يكون مبنزلة التصريح ألنه قد عرف مراده كما عرف بالتصريح فإين أظنه نسي 

لفصل بني التعريض والتصريح باخلطبة إذ كان املراد مفهوما مع الفرق بينهما عند هذا القول حكم اهللا تعاىل يف ا
ألنه إن كان احلكم متعلقا مبفهوم املراد فلذلك بعينه موجود يف اخلطبة فينبغي أن يستوي حكمهما فيها فإذا كان 

قوله إن من أزال احلد  نص التنزيل قد فرق بينهما فقد انتقض هذا اإللزام وصح اإلستدالل به على ما وصفنا وأما
عن املعرض بالقذف فإمنا أزاله ألنه مل يعلم بتعريضه أنه أراد القذف الحتمال كالمه لغريه فإهنا وكالة مل تثبت عن 

اخلصم وقضاء على غائب بغري بينة وذلك ألن أحدا ال يقول بأن حد القذف متعلق بإرادته وإمنا يتعلق عند خصومه 
ذي حييل به خصمه من أنه أزال احلد ألنه مل يعلم مراده ال يقبلونه وال يعتمدونه وأما باإلفصاح به دون غريه فال

إلزامه خصمه أن يبيح التعريض بالقذف كما يبيح التعريض بالنكاح فإنه كالم رجل غري مثبت فيما يقوله وال ناظر 
ذكره علة لإلباحة حىت يلزم عليه  يف عاقبة ما يؤل إليه حكم إلزامه له فنقول إن خصمه الذي احتج به مل جيعل ما

إباحة التعريض بالقذف وإمنا استدل باآلية على إجياب الفرق بني التعريض والتصريح فأما احلظر موقوفان على 
داللتهما من غري هذا الوجه وأما قوله إمنا حيز التعريض بالنكاح دون التصريح ألن النكاح ال يكون إال منهما 

ا وال يقتضي التعريض جوابا يف األغلب فإنه كالم فارغ ال معىن حتته وهو مع ذلك ويقتضي خطبته جوابا منه
منتقض وذلك التعريض بالنكاح والتصريح به ال يقتضي واحد منهما جوابا ألن النهي إمنا انصرف إىل خطبتها 

وفا وذلك ال يقتضي لوقت مستقبل بعد انقضاء العدة بقوله تعاىل ولكن ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معر
اجلواب كما ال يقتضي التعريض ومل جيز اخلطاب عن النهي عن العقد املقتضي للجواب حىت يفرق بينهما مبا ذكر 
فقد بان بذلك أنه ال فرق بني التعريض والتصريح يف نفي اقتضاء اجلواب وهذا املوضع هو الذي فرقت اآلية فيه 



فإمنا هو منهي عنه بقوله تعاىل وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب  بني األمرين فأما العقد املقتضي للجواب
  أجله وإن كان هنيه عن العقد نفسه فقد 

اقتضاه هنيه عن اإلفصاح باخلطبة من جهة الداللة كداللة قوله تعاىل وال تقل هلما أف على حظر الشتم والضرب 
للجواب ال تصح بالتعريض وكذلك اإلقرارات ال تصح  وأما وجه انتقاضه فإنه ال خالف أن العقود املقتضية

بالتعريض وإن مل تقتض جوابا من املقر له فلم خيتلف حكم ما يقتضي من ذلك جوابا وماال يقتضيه فعلمت أن 
اختالفهما من هذا الوجه ال يوجب الفرق بينهما وأما قوله تعاىل ولكن ال تواعدوهن سرا فإنه خمتلف يف املراد به 

ن عباس وسعيد بن جبري والشعيب وجماهد مواعدة السر أن يأخذ عليها عهدا أو ميثاقا أن حتبس نفسها عليه فقال اب
وال تنكح زوجا غريه وقال احلسن وإبراهيم وأبو جملز وحممد وجابر بن زيد ال تواعدوهن سرا الزنا وقال زيد بن 

وال يعلم به أو يدخل عليها فيقول ال يعلم بدخويل أسلم ال تواعدهن سرا ال تنكح املرأة يف عدهتا مث تقول سأسره 
وحيرم سر ... حىت تنقضي العدة قال أبو بكر اللفظ حمتمل هلذه املعاين كلها ألن الزنا قد يسمى سرا قال احلطيئة 

وأراد بالسر الزنا وصفهم بالعفة عن نساء جرياهنم وقال رؤبة ... ويأكل جارهم أنف القصاع ... جارهتم عليهم 
أجنة يف مستكنات ... قد أحضنت مثل دعاميص الرنق ... محار الوحش وأتانه ملا كف عنها حني محلت  يصف
يعين بعد اللزوق يقال عسق به إذا لزق به وأراد بالسر ههنا الغشيان ... فعف عن أسرارها بعد العسق ... احللق 

عقد كل واحد منهما يسمى نكاحا وعقدالنكاح نفسه يسمى سرا كما يسمى به الوطء أال ترى أن الوطء وال
ولذلك ساغ تأويل اآلية على الوطء وعلى العقد وعلى التصريح باخلطبة ملا بعد انقضاء العدة وأظهر الوجوه 

وأوالها مبراد اآلية مع احتماهلا لسائر ما ذكرنا ما روي عن ابن عباس ومن تابعه وهو التصريح باخلطبة وأخذ العهد 
ه ليتزوجها بعد انقضاء العدة ألن التعريض املباح إمنا هو يف عقد يكون بعد انقضاء العدة عليها أن حتبس نفسه علي

وكذلك التصريح واجب أن يكون حظره من هذا الوجه بعينه ومن جهة أخرى أن ذلك معىن مل نستفده إال باآلية 
الوة بقوله تعاىل وال تعزموا عقدة فهو ال حمالة مراد هبا وأما حظر إيقاع العقد يف العدة فمذكور بامسه يف نسق الت

  النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله فإذا كان ذلك 
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لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

مذكورا يف نسق اخلطاب بصريح اللفظ دون التعريض وباإلفصاح دون الكناية فإنه يبعد أن يكون مراده بالكناية 
دة املذكورة بقوله سرا هو والذي قد أفصح به يف املخاطبة وكذلك تأويل من تأوله على الزنا فيه بعد ألن املواع

بالزنا حمظورة يف العدة وغريها إذ كان حترمي اهللا الزنا حترميا مبهما مطلقا غري مقيد بشرط وال خمصوص بوقت فيؤدي 
ذلك إىل إبطال فائدة ختصيصه حظر املواعدة بالزنا بكوهنا يف العدة وليس ميتنع أن يكون اجلميع مرادا الحتمال 

الذي ذكرناه وقوله تعاىل علم اهللا أنكم ستذكروهنن يعين إن اهللا علم  اللفظ له بعد أن ال خيرج منه تأويل ابن عباس
أنكم ستذكروهنن بالتزويج لرغبتكم فيهن وخلوفكم أن يسبقكم إليهن غريكم وأباح هلم التوصل إىل املراد من ذلك 

ن الوجوه املباحة بالتعريض دون اإلفصاح وهذا يدل على ما اعتربه أصحابنا يف جواز التوصل إىل استباحة األشياء م
   -وإن كانت حمظورة من وجوه أخر وحنوه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حني أتاه بالل بتمر جيد فقال أكل متر خيرب هكذا فقال ال إمنا نأخذ الصاع

روا به هذا ال تفعلوا ولكن بيعوا متركم بعرض مث اشت -بالصاعني والصاعني بالثالثة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
التمر فأرشدهم إىل التوصل إىل أخذ التمر اجليد وهلذا الباب موضع غري هذا سنذكره إن شاء اهللا وقوله تعاىل علم 
اهللا أنكم ستذكروهنن كقوله تعاىل علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم وأباح هلم األكل واجلماع يف ليايل رمضان 

ن يواقع احملظور عنه فخفف عنهم رمحة منه هبم وكذلك قوله تعاىل علم اهللا أنكم علمنا أنه لو مل يبح هلم لكان فيهم م
ستذكروهنن هو على هذا املعىن قوله عز و جل وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله قيل فيه أن أصل 

وقوله تعاىل وال تعزموا  العقدة يف اللغة هو الشد تقول عقدت احلبل وعقدت العقد تشبيها له بعقد احلبل يف التوثق
عقدة النكاح معناه وال تعقدوه وال تعزموا عليه أن تعقدوه يف العدة وليس املعىن أن ال تعزموا بالضمري على إيقاع 

العقد بعد انقضاء العدة ألنه قد أباح إضمار عقد بعد انقضاء العدة بقوله وال جناح عليكم فيما عرضتم به من 
أنفسكم واإلكنان يف النفس هو اإلضمار فيها فعلمنا أن املراد بقوله تعاىل وال تعزموا  خطبة النساء أو أكننتم يف

عقدة النكاح إمنا تضمن النهي عن إيقاع العقد يف العدة وعن العزمية عليه فيها وقوله تعاىل حىت يبلغ الكتاب أجله 
ى أن فريعة بنت مالك حني سألت النيب يعين به انقضاء العدة وذلك يف مفهوم اخلطاب غري حمتاج إىل بيان أال تر

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أجاهبا

بأن قال ال حىت يبلغ الكتاب أجله فعقلت من مفهوم خطابه انقضاء العدة ومل حيتج إىل بيان من غريه وال خالف بني 
بعدهم يف  الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحا وهي يف عدة من غريه أن النكاح فاسد وقد اختلف السلف ومن

حكم من تزوج امرأة يف عدهتا من غريه فروى ابن املبارك قال حدثنا أشعث عن الشعيب عن مسروق قال بلغ عمر 
أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف يف عدهتا فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال ال ينكحها أبدا 

عليا كرم اهللا وجهه فقال رحم اهللا أمري املؤمنني ما بال وجعل الصداق يف بيت املال وفشا ذلك بني الناس فبلغ 



الصداق وبيت املال إهنما جهال فينبغي لإلمام أن يردمها إىل السنة قيل فما تقول أنت فيها قال هلا الصداق مبا 
استحل من فرجها ويفرق بينهما وال جلد عليهما وتكمل عدهتا من األول مث تكمل العدة من اآلخر مث يكون 

با فبلغ ذلك عمر فقال يا أيها الناس ردوا اجلهاالت إىل السنة وروى ابن أيب زائدة عن أشعث مثله وقال فيه خاط
فرجع عمر إىل قول علي قال أبو بكر قد اتفق علي وعمر على قول واحد ملا روي أن عمر رجع إىل قول علي 

د وزفر يفرق بينهما وهلا مهر مثلها فإذا واختلف فقهاء األمصار يف ذلك أيضا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمم
انقضت عدهتا من األول تزوجها اآلخر إن شاء وهو قول الثوري والشافعي وقال مالك واألوزاعي والليث بن سعد 
ال حتل له أبدا قال مالك والليث وال مبلك اليمني قال أبو بكر ال خالف بني من ذكرنا قوله من الفقهاء أن رجال لو 

جاز له أن يتزوجها والزنا أعظم من النكاح يف العدة فإذا كان الزنا ال حيرمها عليه حترميا مؤبدا فالوطء زىن بامرأة 
بشبهة أحرى أن ال يرمحها عليه وكذلك من تزوج أمة على حرة أو مجع بني أختني ودخل هبما مل حترم عليه حترميا 

ن وطأ بشبهة أو زنا وأيهما كان فالتحرمي غري واقع مؤبدا فكذلك الوطء عن عقد كان يف العدة ال خيلو من أن يكو
به فإن قيل قد يوجب الزنا والوطء بالشبهة حترميا مؤبدا عندكم كالذي يطأ أم امرأته أو ابنتها فتحرم عليه حترميا 
وجب مؤبدا قيل له ليس هذا مما حنن فيه بسبيل ألن كالمنا إمنا هو يف وطء يوجب حترمي املوطوءة نفسها فأما وطء ي

حترمي غريها فإن ذلك حكم كل وطء عندنا زنا كان أو وطء بشبهة أو مباحا وأنت مل جتد يف األصول وطأ يوجب 
حترمي املوطوءة فكان قولك خارجا عن األصول وعن أقاويل السلف أيضا ألن عمر قد رجع إىل قول علي يف هذه 

  املسألة وأما ما روي عن عمر أنه جعل املهر يف بيت املال 

نه ذهب إىل أنه مهر حصل هلا من وجه حمظور فسبيله أن يتصدق به فلذلك جعله يف بيت املال مث رجع فيه إىل فإ
قول علي رضي اهللا عنه ومذهب عمر يف جعل مهرها لبيت املال إذ قد حصل هلا ذلك من وجه حمظور يشبه ما 

كها قدمت إليه مشوية فلم يكد يسيغها حني يف الشاة املأخوذة بغري إذن مال -روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أراد األكل منها فقال إن هذه ختربين أهنا أخذت بغري حق فأخربوه بذلك فقال أطعموها األسارى ووجه ذلك عندنا 

إمنا صارت هلم بضمان القيمة فأمرهم بالصدقة هبا ألهنا حصلت هلم من وجه حمظور ومل يكونوا قد أدوا القيمة إىل 
روي عن سليمان بن يسار أن مهرها لبيت املال وقال سعيد بن املسيب وإبراهيم والزهري الصداق هلا  أصحاهبا وقد

على ما روي عن علي ويف اتفاق عمر وعلي على أن ال حد عليهما داللة على أن النكاح يف العدة ال يوجب احلد 
ا عمر وجعل مهرها يف بيت املال وما مع العلم بالتحرمي ألن املرأة كانت عاملة بكوهنا يف العدة ولذلك جلده

خالفهما يف ذلك أحد من الصحابة فصار ذلك أصال يف أن كل وطء عن عقد فاسد أنه ال يوجب احلد سواء كانا 
عاملني بالتحري أو غري عاملني به وهذا يشهد أليب حنيفة فيمن وطئ ذات حمرم منه بنكاح أنه ال حد عليه وقد 

وجبت من رجلني فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ومالك يف رواية ابن القاسم  اختلف الفقهاء يف العدة إذا
عنه والثوري واألوزاعي إذا وجبت عليها العدة من رجلني فإن عدة واحدة تكون هلما مجيعا سواء كانت العدة 

افعي تعتد لكل واحد باحلمل أو باحليض أو بالشهور وهو قول إبراهيم النخعي وقال احلسن بن صاحل والليث والش
عدة مستقبلة والذي يدل على صحة القول األول قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء يقتضي كون 

عدهتا ثالثة قروء إذا طلقها زوجها ووطئها رجل بشبهة ألهنا مطلقة قد وجبت عليها عدة ولو أوجبنا عليها أكثر من 
ليس فيها إذ مل تفرق بني من وطئت بشبهة من املطلقات وبني غريها ويدل عليه  ثالثة قروء كنا زائدين يف اآلية ما

أيضا قوله تعاىل والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن ومل يفرق بني 
يف الوجهني مجيعا ويدل  مطلقة قد وطئها أجنيب بشبهة وبني من مل توطأ فاقتضى ذلك أن تكون عدهتا ثالثة أشهر



عليه أيضا قوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن ومل يفرق بني من عليها عدة من رجل أو رجلني ويدل 
  عليه أيضا قوله تعاىل يسئلونك عن األهلة قل هي 

ا جلميع الناس فوجب مواقيت للناس واحلج ألن العدة إمنا هي مبضي األوقات واألهلة والشهور وقد جعلها اهللا وقت
أن تكون الشهور واألهلة وقتا لكل واحد منهما لعموم اآلية ويدل عليه اتفاق اجلميع على أن األول ال جيوز له 

عقد النكاح عليها قبل انقضاء عدهتا منه فعلمنا أهنا يف عدة من الثاين ألن العدة منه ال متنع من تزوجيها فإن قيل منع 
لوها عدة من غريها قيل له فقد جيوز أن يتزوجها مث ميوت هو قبل بلوغها مواضع االعتداد من ذلك ألن العدة منه نت

من الثاين فال تلزمها عدة من الثاين فلو مل تكن يف هذه احلال معتدة منه ملا منع العقد عليها ألن عدة جتب يف 
ن احلبل فإذا طلقها األول ووطئها الثاين املستقبل ال ترفع عقدا ماضيا ويدل عليه أن احليض إمنا هو استرباء للرحم م

بشبهة قبل أن حتيض مث حاضت ثالث حيض فقد حصل اإلسترباء ويستحيل أن يكون استرباء من محل األول غري 
استرباء من محل الثاين فوجب أن تنقضي به العدة منهما مجيعا ويدل عليه أن من طلق امرأته وأباهنا مث وطئها يف 

ا عدتني عدة من الوطء وتعتد مبا بقي من العدة األوىل من العدتني وال فرق بني أن تكون العدة العدة بشبهة أن عليه
من رجلني أو رجل واحد فإن قيل إن هذا حق واجب لرجل واحد واألول واجب لرجلني قيل له ال فرق بني 

كوجوهبما لرجلني يف لزوم  الرجل الواحد والرجلني ألن احلقني إذا وجبا لرجل واحد فواجب إيفاؤمها إياه مجيعا
توفيتهما إيامها أال ترى أنه ال فرق بني الرجلني والرجل الواحد يف آجال الديون ومواقيت احلج واإلجارات ومدد 
اإليالء يف أن مضي الوقت الواحد يصري كل واحد منهما مستوفيا حلقه فتكون ا لشهور اليت هلذا هي بعينها لآلخر 

يمان بن يسار عن عمر يف اليت تزوجت يف العدة أنه أمرها أن تعتد منهما وظاهر ذلك وقد روى أبو الزناد عن سل
يقتضي أن تكون عدة واحدة منهما فإن قيل روى الزهري عن سليمان بن يسار عن عمر أنه قال تعتد بقية عدهتا 

مل معناه على بقية العدة من األول مث تعتد من اآلخر قيل له ليس فيه أهنا تعتد من اآلخر عدة مستقبلة فوجب أن حي
  ليوافق أيب الزناد واهللا أعلم 

  باب 

  متعة املطلقة

قال اهللا عز و جل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن تقديره مامل 
  متسوهن ومل تفرضوا هلن فريضة أال ترى أنه عطف 

متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم فلو كان األول مبعىن  عليه قوله تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن
مامل متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة أو مل تفرضوا ملا عطف عليها املفروض هلا فدل ذلك على أن معناه مامل متسوهن 

اه وال كفورا وقال ومل تفرضوا هلن فريضة وقد تكون أو مبعىن الواو قال اهللا تعاىل وال تطع منهم آمثا أو كفورا معن
تعاىل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط واملعىن وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى 
ومسافرون وقال تعاىل وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون معناه ويزيدون فهذا موجود يف اللغة وهي النفي أظهر يف 

ا قدمنا من قوله تعاىل وال تطع منهم آمثا أو كفورا معناه وال كفورا لدخوهلا على دخوهلا عليه أهنا مبعىن الواو منه م
النفي وقال تعاىل حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم أو يف هذه املواضع 

مل متسوهن أو تفرضوا هلن مبعىن الواو فوجب على هذا أن يكون قوله تعاىل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما



فريضة ملا دخلت على النفي أن تكون مبعىن الواو فيكون شرط وجوب املتعة املعنيني مجيعا من عدم املسيس 
والتسمية مجيعا بعد الطالق وهذه اآلية تدل على أن للرجل أن يطلق امرأته قبل الدخول هبا يف احليض وأهنا ليست 

ق من غري تفصيل منه حبال الطهر دون احليض وقد اختلف السلف وفقهاء كاملدخول هبا إلطالقه إباحة الطال
األمصار يف وجوب املتعة فروي عن علي أنه قال لكل مطلقة متعة وعن الزهري مثله وقال ابن عمر لكل مطلقة 
ال متعة إال اليت تطلق وقد فرض هلا صداق ومل متس فحسبها نصف ما فرض هلا وروي عن القاسم بن حممد مثله وق

شريح وإبراهيم واحلسن ختري اليت تطلق قبل الدخول ومل يفرض على املتعة وقال شريح وقد سألوه يف متاع فقال ال 
نأىب أن نكون من املتقني فقال إين حمتاج فقال ال نأىب أن نكون من احملسنني وقد روي عن احلسن وأيب العالية لكل 

لناس كلهم فقال ال على املتقني وروى ابن أيب الزناد عن أبيه يف مطلقة متاع وسئل سعيد بن جبري عن املتعة على ا
كتاب البغية وكانوا ال يرون املتاع للمطلقة واجبا ولكأهنا ختصيص من اهللا وفضل وروى عطاء عن ابن عباس قال 

يت قد فرض هلا إذا فرض الرجل وطلق قبل أن ميس فليس هلا إال املتاع وقال حممد بن علي املتعة اليت مل يفرض هلا وال
ليس هلا متعة وذكر حممد بن إسحاق عن نافع قال كان ابن عمر ال يرى للمطلقة متعة واجبة إال لليت أنكحت 

  بالعوض مث يطلقها قبل أن 

يدخل هبا وروى معمر عن الزهري قال متعتان إحدامها يقضي هبا السلطان واألخرى حق على املتقني من طلق قبل 
املتعة ألنه ال صداق عليه ومن طلق بعد ما يدخل أو يفرض فاملتعة حق عليه وعن جماهد أن يفرض ومل يدخل أخذ 

حنو ذلك فهذا قول السلف فيها وأما فقهاء األمصار فإن أبا حنيفة وأبا يوسف وحممدا وزفر قالوا املتعة واجبة لليت 
ها وهو قول الثوري واحلسن بن صاحل طلقها قبل الدخول ومل يسم هلا مهرا وإن دخل هبا فإنه ميتعها وال جيرب علي

واألوزاعي إال أن األوزاعي زعم أن أحد الزوجني إذا كان مملوكا مل جتب املتعة وإن طلقها قبل الدخول ومل يسم هلا 
مهرا وقال بن أيب ليلى وأبو الزناد املتعة ليست واجبة إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل وال جيرب عليها ومل يفرقا بني 

هبا وبني غري املدخول هبا وبني من مسي هلا وبني من مل يسم هلا وقال مالك والليث ال جيرب أحد على املتعة املدخول 
مسي هلا أو مل يسم هلا دخل هبا أو مل يدخل وإمنا هي مما ينبغي أن يفعله وال جيرب عليها قال مالك وليس للمالعنة متعة 

لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به إال  على حال من احلاالت وقال الشافعي املتعة واجبة
اليت مسي هلا وطلق قبل الدخول قال أبو بكر نبدأ بالكالم يف إجياب املتعة مث نعقبه بالكالم على من أوجبها لكل 

ريضة مطلقة والدليل على وجوهبا قوله تعاىل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء مامل متسوهن أو تفرضوا هلن ف
ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقتر قدره متاعا باملعروف حقا على احملسنني وقال تعاىل يف آية أخرى يا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا فمتعوهن 

اع باملعروف حقا على املتقني فقد حوت هذه اآليات وسرحوهن سراحا مجيال وقال يف آية أخرى وللمطلقات مت
الداللة على وجوب املتعة من وجوه أحدها قوله تعاىل فمتعوهن ألنه أمر واألمر يقتضي الوجوب حىت تقوم الداللة 
على الندب والثاين قوله تعاىل متاعا باملعروف حقا على احملسنني تأكيد إلجيابه إذ جعلها من شرط اإلحسان وعلى 

أحد أن يكون من احملسنني وكذلك قوله تعاىل حقا على املتقني قد دل قوله حقا عليه على الوجوب وقوله تعاىل  كل
حقا على املتقني تأكيدا إلجياهبا وكذلك قوله تعاىل فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال قد دل على الوجوب من حيث 

  هو أمر وقوله تعاىل وللمطلقات متاع 



وب أيضا ألنه جعلها هلم وما كان لإلنسان فهو ملكه له املطالبة به كقولك هذه الدار لزيد باملعروف يقتضي الوج
فإن قيل ملا خص املتقني واحملسنني بالذكر يف إجياب املتعة عليهم دل على أهنا غري واجبة وأهنا ندب ألن الواجبات ال 

حملسنني تأكيدا لوجوهبا وليس ختصيصهم بالذكر نفيا خيتلف فيها املتقون واحملسنون وغريهم قيل له إمنا ذكر املتقني وا
على غريهم كما قال تعاىل هدى للمتقني وهو هدى للناس كافة وقوله تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 

هدى للناس فلم يكن قوله تعاىل هدى للمتقني موجبا ألن ال يكون هدى لغريهم كذلك قوله تعاىل حقا على املتقني 
احملسنني غري ناف أن يكون حقا على غريهم وأيضا فإنا نوجبها على املتقني واحملسنني باآلية ونوجبها على  وحقا على

غريهم بقوله تعاىل فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال وذلك عام يف اجلميع باإلتفاق ألن كل من أوجبها من فقهاء 
السائل أن ال جيعلها ندبا ايضا ألن ما كان ندبا ال األمصار على احملسنني واملتقني أوجبها على غريهم ويلزم هذا 

خيتلف فيه املتقون وغريهم فإذا جاز ختصيص املتقني واحملسنني بالذكر يف املندوب إليه من املتعة وهم وغريهم فيه 
سواء فكذلك جائز ختصيص احملسنني واملتقني بالذكر يف اإلجياب ويكونون هم وغريهم فيه سواء فإن قيل ملا مل 

صص املتقني واحملسنني يف سائر الديون من الصداق وسائر عقود املداينات عند إجياهبم عليهم وخصهم بذلك عند خي
ذكر املتعة دل على أهنا ليست بواجبة قيل له إذا كان لفظ اإلجياب موجودا يف اجلميع فالواجب علينا احلكم 

واإلحسان إمنا هو على وجه التأكيد ووجوه  مبقتضى اللفظ مث ختصيصه بعض من أوجب عليه احلق بذكر التقوى
التأكيد خمتلفة فمنها ما يكون ذكر بتقييد التقوى واإلحسان ومنها ما يكون بتخصيص لفظ األداء حنو قوله تعاىل 

وآتوا النساء صدقاهتن حنلة وقوله تعاىل فليؤد الذي اؤمتن أمانته وليتق اهللا ربه ومنها ما يكون باألمر باإلشهاد عليه 
الرهن به فكيف يستدل بلفظ التأكيد على نفي اإلجياب وأيضا فإنا وجدنا عقد النكاح ال خيلو من إجياب البدل إن و

كان مسمى فاملسمى وإن مل يكن فيه تسمية فمهر املثل مث كانت حاله إذا كان فيه تسمية أن البضع ال خيلو من 
اح هبذا املعىن سائر العقود ألن عود املبيع إىل ملك استحقاق البدل له مع ورود الطالق قبل الدخول وفارق النك

البائع يوجب سقوط الثمن كله وسقوط حق الزوج عن بضعها بالطالق قبل الدخول ال خيرجه من استحقاق بدل 
  ما هو نصف املسمى فوجب 

إن مهر املثل أن يكون ذلك حكمه إذا مل تكن فيه تسمية واملعىن اجلامع بينها ورود الطالق قبل الدخول وأيضا ف
مستحق بالعقد واملتعة هي بعض مهر املثل فتجب كما جيب نصف املسمى إذا طلق قبل الدخول فإن قيل مهر املثل 

دراهم ودنانري واملتعة إمنا هي أثواب قيل له املتعة أيضا عندنا دراهم ودنانري لو أعطاها مل جيرب على غريها وهذا الذي 
وغ على مذهب حممد ألنه يقول إذا رهنها مبهر املثل رهنا مث طلقها قبل الدخول ذكرناه من أهنا بعض مهر املثل يس

كان رهنا باملتعة حمبوسا هبا إن هلك هلك هبا وأبو يوسف فإنه ال جيعله رهنا باملتعة فإن هلك هلك بغري شيء واملتعة 
ى ظاهر ا لقرآن وباإلستدالل واجبة باقية عليه فهذا يدل على أنه مل يرها بعض مهر املثل ولكنه أوجبها مبقتض

وباألصول على أن البضع ال خيلو من بدل مع ورود الطالق قبل الدخول وأنه ال فرق بني وجود التسمية يف العقد 
وبني عدمها إذ غري جائز حصول ملك البضع له بغري بدل فوجوب مهر املثل بالعقد عند عدم التسمية كوجوب 

ما يف وجوب بدل البضع عند ورود الطالق قبل الدخول وأن تكون املتعة املسمى فيه فوجب أن يستوي فيه حكمه
قائمة مقام بعض مهر املثل وإن مل تكن بعضه كما تقوم القيم مقام املستهلكات وقد قال إبراهيم يف املطلقة قبل 

الدخول ويكون  الدخول وقد مسي هلا أن هلا نصف الصداق هو متعتها فكانت املتعة امسا ملا يستحق بعد الطالق قبل
بدال من البضع فإن قيل إذا قامت مقام بعض مهر املثل فهو عوض من املهر واملهر ال جيب له عوض قبل الطالق 
فكذلك بعده قيل له مل نقل إنه مل بدل منه وإن قام مقامه كما ال نقول أن قيم املستهلكات أبدال هلا بل كأهنا هي 



جيوز له أخذ بدل املبيع قبل القبض ببيع وال غريه ولو كان استهلكه  حني قامت مقامها أال ترى أن املشتري ال
مستهلك كان له أخذ القيمة منه ألهنا تقوم مقامه كأهنا هو ال على معىن العوض فكذلك املتعة تقوم مقام بعض مهر 

وم مقام بعض املثل بدال من البضع كما جيب نصف املسمى بدال من البضع مع الطالق فإن قيل لو كانت املتعة تق
مهر املثل بدال من البضع لوجب اعتبارها باملرأة كما يعترب مهر املثل حباهلا دون حال الزوج فلما أوجب اهللا تعاىل 
اعتبار املتعة حبال الرجل يف قوله تعاىل ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقتر قدره دل على أهنا ليست بدال من 

مل جيز أن تكن بدال من الطالق ألن البضع حيصل هلا بالطالق فال جيوز أن  البضع وإذا مل تكن بدال من البضع
  تستحق بدل ما حيصل هلا وهذا يدل على أهنا 

ليست بدال عن شيء وإذا كان كذلك علمنا أهنا ليست بواجبة قيل له أما قولك يف اعتبار حاله دون حاهلا فليس 
شيخنا أبو احلسن رمحه اهللا يقول يعترب فيها حال املرأة أيضا  كذلك عندنا وأصحابنا املتأخرون خمتلفون فيه فكان

وليس فيه خالف اآلية ألنا نستعمل حكم اآلية مع ذلك يف اعتبار حال الزوج ومنهم من يقول يعترب حاله دون 
اليت حيصل حاهلا ومن قال هبذا يلزمه سؤال هذا السائل أيضا ألنه يقول إن مهر املثل إمنا وجب اعتباره هبا يف احلال 

البضع للزوج إما بالدخول وإما باملوت القائم مقام الدخول يف استحقاق كمال املهر فكان مبنزلة قيم املتلفات يف 
اعتبارها بأنفسها وأما املتعة فإهنا ال جتب عندنا إال يف حال سقوط حقه من بضعها لسبب من قبله قبل الدخول أو ما 

أة إذ البضع غري حاصل للزوج بل حصل هلا بسبب من قبله من غري ثبوت يقوم مقامه فلم جيب اعتبار حال املر
حكم الدخول فلذلك اعترب حاله دوهنا وأيضا لو سلمنا لك أهنا ليست بدال عن شيء مل مينع ذلك وجوهبا ألن النفقة 

ا هو تصرف ليست بدال عن شيء بداللة أن بدل البضع هو املهر وقد ملكه بعقد النكاح والدخول واالستمتاع إمن
يف ملكه وتصرف ا إلنسان يف ملكه ال يوجب عليه بدال ومل مينع ذلك وجوهبا ولذلك تلزمه نفقة أبيه وابنه الصغري 
بنص الكتاب واإلنفاق ليس بدال عن شيء ومل مينع ذلك وجوهبا والزكوات والكفارات ليست بدال عن شيء وهن 

إجياهبا مغفل وأيضا فاعتبارها بالرجل وباملرأة إمنا هو كالم يف واجبات فاملستدل بكوهنا غري بدل عن شيء على نفي 
تقديرها والكالم يف التقدير ليس يتعلق باإلجياب وال بنفيه وأيضا لو مل تكن واجبة مل تكن مقدرة حبال الرجل فلم 

الرجل إذ له  اقال تعاىل على املوسع قدره وعلى املقتر قدره دل على ا لوجوب إذ ما ليس بواجب غري معترب حبال
أن يفعل ما شاء منه يف حال اليسار واإلعسار فلما قدرها حبال الرجل ومل يطلقها فيخري الرجل فيها دل على وجوهبا 
وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل يف املسألة وقال هذا القائل أيضا ملا قال تعاىل على املوسع قدره وعلى املقتر قدره 

الذي ال ميلك شيئا وإذا مل تلزمه مل تلزم املوسر ومن ألزمها املقتر فقد خرج من ظاهر اقتضى ذلك أن ال تلزم املقتر 
الكتاب ألن من ال مال له مل تقتض اآلية إجياهبا عليه إذ ال مال له فيعترب قدره فغري جائز أن جنعلها دينا عليه وأن ال 

ملعىن اآلية ألن اهللا تعاىل مل يقل على املوسع على  يكون خماطبا هبا قال أبو بكر هذا الذي ذكره هذا القائل إغفال منه
  قد ماله 

وعلى املقتر على قدر ماله وإمنا قال تعاىل على املوسع قدره وعلى املقتر قدره وللمقتر قدر يعترب به وهو ثبوته يف 
ه باملعروف ولو ذمته حىت جيد فيسلمه كما قال اهللا تعاىل وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف فأوجبها علي

كان معسرا ال يقدر على شيء مل خيرج عن حكم اآلية ألن له ذمة تثبت فيها النفقة باملعروف حىت إذا وجدها 
أعطاها كذلك املقتر يف حكم املتعة وكسائر احلقوق اليت تثبت يف الذمة وتكون الذمة كاألعيان أال ترى أن شراء 

م العني يف باب ثبوت البدل فيها فكذلك ذمة الزوج املقتر ذمة صحيحة املعسر مبال يف ذمته جائز وقامت الذمة مقا



يصح إثبات املتعة فيها كما تثبت فيها النفقات وسائر الديون قال أبو بكر يف هذه اآلية داللة على جواز النكاح 
كاح صحيح وقد بغري تسمية مهر ألن اهللا تعاىل حكم بصحة الطالق فيه مع عدم التسمية والطالق ال يقع إال يف ن

تضمنت الداللة على أن شرطه أن ال صداق هلا ال يفسد النكاح ألهنا ملا مل يفرق بني من سكت عن التسمية وبني 
من شرط أن ال صداق فهي على ا ألمرين مجيعا وزعم مالك أنه إذا شرط أن ال مهر هلا فالنكاح فاسد فإن دخل هبا 

واز النكاح وشرطه أن ال مهر هلا ليس بأكثر من ترك التسمية فإذا صح النكاح وهلا مهر مثلها وقد قضت اآلية جب
كان عدم التسمية ال يقدح يف العقد فكذلك شرطه أن ال مهر هلا وإمنا قال أصحابنا أهنا غري واجبة للمدخول هبا 

سمى أو مهر ألنا قد بينا أن املتعة بدل من البضع وغري جائز أن تستحق بدلني فلما كانت مستحقة بعد الدخول امل
املثل مل جيز أن تستحق معه املتعة وال خالف أيضا بني فقهاء األمصار أن املطلقة قبل الدخول ال تستحقها على وجه 

الوجوب إذا وجب هلا نصف املهر فدل ذلك من وجهني على ما ذكرنا أحدمها أهنا مل تستحقه مع وجوب بعض 
 أن املعىن فيه أهنا قد استحقت شيئا من املهر وذلك موجود يف املهر فأن ال تستحقه مع وجوب مجيعه أوىل والثاين

املدخول هبا فإن قيل ملا وجبت املتعة حني مل جيب شيء من املهر وجب أن يكون وجوهبا عند استحقاق املهر أوىل 
من  قيل فينبغي أن تستحقها إذا وجب نصف املهر لوجوهبا عند عدم شيء منه وأيضا فإمنا استحقها عند فقد شيء

املهر لعلة أن البضع ال خيلو من بدل قيل الطالق وبعده فلما مل جيب املهر وجبت املتعة وملا استحقت بدال آخر مل جيز 
أن تستحقها فإن قيل قال اهللا تعاىل وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقني وذلك عام يف سائرهن إال ما خصه 

  م جلميع ما ينتفع به قال اهللا تعاىل الدليل قيل له هو كذلك إال أن املتاع اس

وفاكهة وأبا متاعا لكم وألنعامكم وقال تعاىل متاع قليل مث مأواهم جهنم وقال تعاىل إمنا هذه احلياة الدنيا متاع 
فاملتعة واملتاع اسم يقع على مجيع ما ... وحياة املرء ثوب مستعار ... إمنا نعمة قوم متعة ... وقال األفوه األودي 

ع به وحنن فمىت أوجبنا للمطلقات شيئا مما ينفع به من مهر أو نفقة فقد قضينا عهدة اآلية فمتعة اليت مل يدخل هبا ينتف
نصف املهر املسمى واليت مل يسم هلا على قدر حال الرجل واملرأة وللمدخول هبا تارة املسمى وتارة املثل إذا مل يكن 

هلا ضربا من املتعة أن توجب هلا سائر ضروهبا ألن قوله تعاىل مسمى وذلك كله متعة وليس بواجب إذا أوجبنا 
وللمطلقات متاع إمنا يقتضي أدىن ما يقع عليه االسم فإن قيل قوله تعاىل وللمطلقات متاع يقتضي إجيابه بالطالق 

انت واجبة وال يقع على ما استحقته قبله من املهر قيل له ليس كذلك ألنه جائز أن تقول وللمطلقات املهور اليت ك
هلن قبل الطالق فليس يف ذكر وجوبه بعد الطالق ما ينفي وجوبه قبله إذ لو كان كذلك ملا جاز ذكر وجوبه يف 

احلالني مع ذكر الطالق فيكون فائدة وجوبه بعد الطالق إعالمنا أن مع الطالق جيب املتاع إذ كان جائزا أن يظن 
ده كهو قبله وأيضا إن كان املراد متاعا وجب بالطالق فهو على ظان أن الطالق يسقط ما وجب فأبان عن إجيابه بع

ثالثة أحناء إما نفقة العدة للمدخول هبا أو املتعة أو نصف املسمى لغري املدخول هبا وذلك متعلق بالطالق ألن النفقة 
ا إىل احلول غري تسمى متاعا على ما بينا كما قال تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاع

إخراج فسمى النفقة والسكىن الواجبتني هلا متاعا ومما يدل على أن املتعة غري واجبة مع املهر اتفاق اجلميع على أنه 
ليس هلا املطالبة هبا قبل الطالق فلو كانت املتعة جتب مع املهر بعد الطالق لوجبت قبل الطالق إذ كانت بدال من 

فكان يكون حكمها حكم املهر ويف ذلك دليل على امتناع وجوب املتعة واملهر فإن  البضع وليست بدال من الطالق
قيل فأنتم توجبوهنا بعد الطالق ملن مل يسم هلا ومل يدخل هبا وال توجبوهنا قبله ومل يكن انتفاء وجوهبا قبل الطالق 

عض مهر املثل إذ قام مقام بعضه وقد دليال على انتفاء وجوهبا بعده وكذلك قلنا يف املدخول هبا قيل له إن املتعة ب



كانت املطالبة هلا واجبة باملهر قبل الطالق فلذلك صحت ببعضه بعده وأنت فلست جتعل املتعة بعض املهر فلم خيل 
  إجياهبا من أن تكون بدال من البضع أو من الطالق فإن كانت بدال من البضع مع 

كن بدال من البضع استحال وجوهبا عن الطالق يف حال حصول مهر املثل فواجب أن تستحقها قبل الطالق وإن مل ت
  البضع هلا واهللا تعاىل أعلم 

  ذكر 

  تقدير املتعة الواجبة

قال اهللا تعاىل ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقتر قدره متاعا باملعروف وإثبات املقدار على اعتبار حاله يف 
تلف ذلك يف األزمان أيضا ألن اهللا تعاىل شرط يف مقدارها شيئني اإلعسار واليسار طريقه االجتهاد وغالب الظن وخي

أحدمها اعتبارها بيسار الرجل وإعساره والثاين أن يكون باملعروف مع ذلك فوجب اعتبار املعنيني يف ذلك وإذا كان 
اة كذلك وكان املعروف منهما موقوفا على عادات الناس فيها والعادات قد ختتلف وتتغري وجب بذلك مراع

العادات يف األزمان وذلك أصل يف جواز االجتهاد يف أحكام احلوادث إذ كان ذلك حكما مؤديا إىل اجتهاد رأينا 
وقد ذكرنا أن شيخنا أبا احلسن رمحه اهللا يقول جيب مع ذلك اعتبار حال املرأة وذكر ذلك أيضا علي بن موسى 

ر املتعة بشيئني حال الرجل بيساره وإعساره وأن يكون مع القمي يف كتابه واحتج بأن اهللا تعاىل علق احلكم يف تقدي
ذلك باملعروف قال فلو اعتربنا حال الرجل وحده عاريا من اعتبار حال املرأة لوجب أن يكون لو تزوج امرأتني 
ه أحدمها شريفة واألخرى دنية موالة مث طلقهما قبل الدخول ومل يسم هلما أن تكونا متساويتني يف املتعة فتجب هلذ

الدنية كما جتب هلذه الشريفة وهذا منكر يف عادات الناس وأخالقهم غري معروف قال ويفسد من وجه آخر قول 
من اعترب حال الرجل وحده دوهنا وهو أنه لو كان رجال موسرا عظيم الشأن فيتزوج امرأة دنية مهر مثلها دينار أنه 

ر واحد ولو طلقها قبل الدخول لزمته املتعة على قدر حاله لو دخل هبا وجب هلا مهر مثلها إذ مل يسم هلا شيئا دينا
وقد يكون ذلك أضعاف مهر مثلها فتستحق قبل الدخول بعد الطالق أكثر مما تستحقه بعد الدخول وهذا خلف 
من القول ألن اهللا تعاىل قد أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف ما أوجبه هلا بعد الدخول فإذا كان القول باعتبار 

هنا يؤدي إىل خمالفة معىن الكتاب وداللته وإىل خالف املعروف يف العادات سقط ووجب اعتبار حاهلا معه حال دو
ويفسد أيضا من وجه آخر وهو أنه لو تزوج رجالن موسران أختني فدخل أحدمها بامرأته كان هلا مهر مثلها ألف 

  مية أن تكون املتعة هلا على قدر درهم إذ مل يسم هلا مهرا وطلق اآلخر امرأته قبل الدخول من غري تس

حال الرجل وجائز أن يكون ذلك ضعاف مهر أختها فيكون ما تأخذه املدخول هبا أقل مما تأخذه املطلقة وقيمة 
البضعني واحدة ومها متساويتان يف املهر فيكون الدخول مدخال عليها ضررا ونقصانا يف البدن وهذا منكر غري 

على اعتبار حال املرأة معه وقال أصحابنا أنه إذا طلقها قبل الدخول ومل يسم هلا معروف فهذه الوجوه كلها تدل 
وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها أهنا ال جتاوز هبا نصف مهر مثلها فيكون هلا األقل من نصف مهر مثلها 

لدخول فغري جائز أن يعطيها ومن املتعة ألن اهللا تعاىل مل جيعل املسمى هلا أكثر من نصف التسمية مع الطالق قبل ا
عند عدم التسمية أكثر من النصف مهر املثل وملا كان املسمى مع ذلك أكثر من مهر املثل فلم تستحق بعد الطالق 

أكثر من النصف ففي مهر املثل أوىل ومل يقدر أصحابنا هلا مقدارا معلوما ال يتجاوز به وال يقصر عنه وقالوا هي على 
يف كل وقت وقد ذكر عنهم ثالثة أثواب درع ومخار وإزار واإلزار هو الذي تستتر به بني  قدر املعتاد املتعارف



الناس عند اخلروج وقد ذكر عن السلف يف مقدارها أقاويل خمتلفة على حسب ما غلب يف رأي كل واحد منهم 
ة مث دون ذلك الكسوة فروى إمساعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال أعلى املتعة اخلادم مث دون ذلك النفق

وروى أياس بن معاوية عن أيب جملز قال قلت البن عمر أخربين على قدري فأين موسر أكسو كذا أكسو كذا 
فحسبت ذلك فوجدته قيمته ثالثني درمها وروى عمرو عن احلسن قال ليس يف املتعة شيء بوقت على قدر امليسرة 

ء أوسع املتعة درع ومخار وملحفة وقال الشعيب كسوهتا يف بيتها وكان محاد يقول ميتعها بنصف مهر مثلها وقال عطا
درع ومخار وملحفة وجلبابة وروى يونس عن احلسن قال كان منهم من ميتع باخلادم والنفقة ومنهم من ميتع 

بالكسوة والنفقة ومن كان دون ذلك فثالثة أثواب درع ومخار وملحفة ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد 
بن شعيب عن سعيد بن املسيب قال أفضل املتعة مخارا وأوضعها ثوب وروى احلجاج عن أيب إسحاق وروى عمرو 

أنه سأل عبداهللا بن مغفل عنها فقال هلا املتعة على قدر ماله وهذه املقادير كلها صدرت عن اجتهاد آرائهم ومل ينكر 
وعة على ما يؤديه إليه اجتهاده وهي مبنزلة بعضهم على بعض ما صار إليه من خمالفته فيه فدل على أهنا عندهم موض

تقومي املتلفات وأروش اجلنايات اليت ليس هلا مقادير معلومة يف النصوص قوله عز و جل وإن طلقتموهن من قبل أن 
  متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف 

 قسم املاء على خشب أو ما فرضتم قيل إن أصل الفرض احلز يف القداح عالمة هلا متيز بينها والفرضة العالمة يف
جص أو حجارة يعرف هبا كل ذي حق نصيبه من الشرب وقد مسي الشط الذي ترفأ فيه السفن فرضة حلصول 

األثر فيه بالنزول إىل السفن والصعود منها مث صار اسم الفرض يف الشرع واقعا على املقدار وعلى ما كان يف أعلى 
ن الذي فرض عليك القرآن معناه أنزل وأوجب عليك أحكامه وتبليغه مراتب اإلجياب من الواجبات وقوله تعاىل إ

وقوله تعاىل عند ذكر املواريث فريضة من اهللا ينتظم األمرين من معىن اإلجياب ملقادير األنصباء اليت بينها لذوي 
قدير املهر املرياث وقوله تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة املراد بالفرض ههنا ت

وتسميته يف العقد ومنه فرائض اإلبل وهي املقادير الواجبة فيها على اعتبار أعدادها وأسناهنا فسمى التقدير فرضا 
تشبيها له باحلز الواقع يف القداح اليت تتميز به من غريها وكذلك سبيل ما كان مقدارا من األشياء فقد حصل 

ن املراد بقوله تعاىل وقد فرضتم هلن فريضة تسمية املقدار يف العقد أنه قدم التمييز به بينه وبني غريه والدليل على أ
ذكر املطلقة اليت مل يسم هلا بقوله تعاىل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء مامل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة مث عقبه 

على إثباهتا فأوجب اهللا هلا  بذكر من فرض هلا وطلقت بعد الدخول فلما كان األول على نفي التسمية كان الثاين
نصف املفروض بنص التنزيل وقد اختلف فيمن مسي هلا بعد العقد مث طلقت قبل الدخول فقال أبو حنيفة هلا مهر 
مثلها وهو قول حممد وكان أبو يوسف يقول هلا نصف الفرض مث رجع إىل قوهلما وقال مالك والشافعي هلا نصف 

ها أن موجب هذا العقد مهر املثل وقد اقتضى وجوب مهر املثل بالعقد وجوب الفرض والدليل على أن هلا مهر مثل
املتعة بالطالق قبل الدخول فلما تراضيا على تسمية مل ينتف موجب العقد من املتعة والدليل على ذلك أن هذا 

الطالق قبل الفرض مل يكن مسمى يف العقد كما مل يكن مهر املثل مسمى فيه وإن كان واجبا به فلما كان ورود 
الدخول مسقطا ملهر املثل بعد وجوبه إذ مل يكن مسمى يف العقد وجب أن يكون كذلك حكم املفروض بعده إذ مل 

يكن مسمى فيه فإن قيل مهر املثل مل يوجبه العقد وإمنا وجب بالدخول قيل له هذا غلط ألنه غري جائز استباحة 
لعقد أنه ال مهر هلا لوجب هلا املهر فلما كان املهر بدال من البضع بغري بدل والدليل على ذلك أنه لو شرط يف ا
  استباحة البضع ومل جيز نفيه بالشرط وجب أن يكون 



من حيث استباح البضع أن يلزمه املهر ويدل على ذلك أن الدخول بعد صحة العقد إمنا هو تصرف فيما قد ملكه 
ملشتري يف السلعة ال يوجب عليه بدال بالتصرف فدل وتصرف اإلنسان يف ملكه ال يلزمه بدال أال ترى أن تصرف ا

ذلك على استحقاقهما ملهر املثل بالعقد ويدل على ذلك أيضا اتفاق اجلميع على أن هلا أن متنع نفسها مبهر املثل ولو 
لبة به مل تكن قد استحقته بالعقد كيف كان جيوز هلا أن متنع نفسها مبا مل جيب بعد ويدل على ذلك أيضا أن هلا املطا

ولو خاصمته إىل القاضي لقضى به هلا والقاضي ال يبتدئ إجياب مهر مل تستحقه كما يبتدئ إجياب سائر الديون إذا 
مل تكن مستحقة وذلك كله دليل على أن اليت مل يفرض هلا مهر قد استحقت مهر املثل بالعقد وملكته على الزوج 

ل لو كان مهر املثل واجبا بالعقد ملا سقط كله بالطالق قبل حسب ملكها للمسمى لو كانت يف العقد تسمية فإن قي
الدخول كما ال يسقط مجيع املسمى قيل له مل يسقط كله ألن املتعة بعضه على ما قدمنا وهي بإزاء نصف املسمى 
ج ملن طلقت قبل الدخول وزعم إمساعيل بن إسحاق أن املهر ال جيب بالعقد وإن استباح الزوج البضع قال ألن الزو

بإزاء الزوجة كالثمن بإزاء املبيع فإن كان كما قال فواجب أن ال يلزمه املهر بالدخول ألن الوطء كان مستحقا هلا 
على الزوج كما استحق هو التسليم عليها إذ ما استباحه كل واحد منهما بإزاء ما استباحه اآلخر فمن أين صار 

ال يكون هلا أن حتبس نفسها باملهر إذا مل تستحق ذلك بالعقد الزوج خمصوصا بإجياب املهر إذا دخل هبا وينبغي أن 
وواجب أيضا أن ال تصح تسمية املهر ألنه قد صح من جهته مبا عقد عليه كما صح من جهتها فال يلزمه املهر كما 
 ال يلزمها له شيء وواجب على هذا أن ال يقوم البضع عليها بالدخول وبالوطء بالشبهة وأن ال يصح أخذ البدل
منها لسقوط حقه عن بعضها وهذا كله مع ما عقلت األمة من أن الزوج جيب عليه املهر بدال من استباحة البضع 

يف حديث سهل بن سعد الساعدي حني قال  -يدل على سقوط قول هذا القائل وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
معك من القرآن يدل على أن الزوج يف معىن للرجل الذي خطب إليه املرأة اليت وهبت نفسها منه قد ملكتها مبا 

امللك لبضعها ومن الدليل على أن الفرض الواقع بعد العقد يسقطه الطالق قبل الدخول أن الفرض إمنا أقيم مقام 
مهر املثل ألنه غري جائز إجيابه مع مهر املثل وملا كان كذلك وجب أن يسقطه الطالق قبل الدخول كما يسقط مهر 

  أخرى أن الفرض إمنا أحلق بالعقد ومل يكن موجودا فيه فمن حيث بطل العقد بطل  املثل ومن جهة

ما أحلق به فإن قيل فاملسمى يف العقد ثبوته كان بالعقد وال يبطل ببطالنه قيل له قد كان أبو احلسن رمحه اهللا يقول 
نخعي هذا متعتها ومن الناس إن املسمى قد بطل وإمنا جيب نصف املهر حسب وجوب املتعة وكذلك قال إبراهيم ال

من حيتج هبذه اآلية يف أن املهر قد يكون أقل من عشرة دراهم ألن اهللا تعاىل قال وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن 
وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم فإذا مسى درمهني يف العقد وجب بقضية اآلية أن ال تستحق بعد الطالق 

ندنا على ما قالوا وذلك ألن تسمية الدرمهني عندنا تسمية العشرة ألن العشرة ال أكثر من درهم وهذا ال يدل ع
تتبعض يف العقد وتسمية لبعضها تسمية جلميعها كما أن الطالق ملا مل يتبعض كان إيقاعه لنصف تطليقة إيقاعا 

فإن الذي اقتضته جلميعها والذي قد فرض أقل من عشرة قد فرض العشرة عندنا فيجب نصفها بعد الطالق وأيضا 
االية وجوب نصف املفروض وحنن نوجب نصف املفروض مث نوجب الزيادة إىل متام مخسة دراهم بداللة أخرى واهللا 

  أعلم 
  ذكر 

  اختالف أهل العلم يف الطالق بعد اخللوة



ريضة فنصف قال أبو بكر تنازع أهل العلم يف معىن قوله تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن ف
ما فرضتم واختلفوا يف املسيس املراد باآلية فروي عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت إذا أغلق بابا وأرخى سترا مث 

طلقها فلها مجيع املهر وروى سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال هلا الصداق كامال وهو قول 
وى فراس عن الشعيب عن ابن مسعود قال هلا نصف الصداق علي بن احلسني وإبراهيم يف آخرين من التابعني ور

وإن قعد بني رجليها والشعيب عن ابن مسعود مرسل وروي عن شريح مثل قول ابن مسعود وروى سفيان الثوري 
عن عمر عن عطاء عن ابن عباس إذا فرض الرجل قبل أن ميس فليس هلا إال املتاع فمن الناس من ظن أن قوله يف 

هللا بن مسعود وليس كذلك ألن قوله فرض يعين أنه مل يسم هلا مهرا وقوله قبل أن ميس يريد قبل هذا كقول عبدا
اخللوة ألنه قد تأوله على اخللوة يف حديث طاوس عنه فأوجب هلا املتعة قبل اخللوة واختلف فقهاء األمصار يف ذلك 

ط شيء من املهر بعد الطالق وطئ أو مل أيضا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر اخللوة الصحيحة متنع سقو
  يطأ وهي أن ال يكون أحدمها حمرما أو مريضا أو مل تكن حائضا أو صائمة يف رمضان أو رتقاء فإنه إن كان 

كذلك مث طلقها وجب هلا نصف املهر إذا مل يطأها والعدة واجبة يف هذه الوجوه كلها إن طلقها فعليها العدة وقال 
هر كامال إذا خال هبا ومل يدخل هبا إذا جاء ذلك من قبله وإن كانت رتقاء فلها نصف املهر سفيان الثوري هلا امل

وقال مالك إذا خال هبا وقبلها وكشفها إن كان ذلك قريبا فال أرى هلا إال نصف املهر وإن تطاول ذلك فلها املهر 
ها قبلها وملسها مث طلقها ومل جيامعها أو إال أن تضع له ما شاءت وقال األوزاعي إذا تزوج امرأة فدخل هبا عند أهل

أرخى عليها سترا أو أغلق بابا فقد مت الصداق وقال احلسن بن صاحل إذا خال هبا فلها نصف املهر إذ مل يدخل هبا 
وإن ادعت الدخول بعد اخللوة فالقول قوهلا بعد اخللوة وقال الليث إذا أرخى عليا سترا فقد وجب الصداق وقال 

خال هبا ومل جيامعها حىت طلق فلها نصف املهر وال عدة عليها قال أبو بكر مما حيتج به يف ذلك من طريق  الشافعي إذا
الكتاب قوله تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فأوجب إيفاء اجلميع فال جيوز إسقاط شيء منه إال بدليل ويدل عليه 

هن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا أتأخذونه هبتانا وإمثا مبينا قوله تعاىل وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدا
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض فيه وجهان من الداللة على ما ذكرنا أحدمها قوله تعاىل فال تأخذوا 

هو منه شيئا والثاين وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض وقال الفراء اإلفضاء اخللوة دخل هبا أو مل يدخل 
حجة يف اللغة وقد أخرب أن اإلفضاء اسم للخلوة فمنع اهللا تعاىل أن يأخذ منه شيئا بعد اخللوة وقد دل على أن املراد 

هو اخللوة الصحيحة اليت ال تكون ممنوعا فيها من اإلستمتاع ألن اإلفضاء مأخوذ من الفضاء من األرض وهو 
ما فيه فأفاد بذلك استحقاق املهر باخللوة على وصف وهي اليت املوضع الذي ال بناء فيه وال حاجز مينع من إدراك 

ال حائل بينها وال مانع من التسليم واالستمتاع إذ كان لفظ اإلفضاء يقتضيه ويدل عليه أيضا قوله تعاىل فانكحوهن 
هورهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن باملعروف وقوله تعاىل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يعين م

وظاهره يقتضي وجوب اإليتاء يف مجيع األحوال إال ما قام دليله قال أبو بكر ويدل عليه من جهة السنة ما حدثنا 
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن شاذان قال أخربنا معلى بن منصور قال حدثنا ابن هليعة قال حدثنا أبو 

   -سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األسود عن حممد بن عبدالرمحن بن ثوبان قال قال ر

  من كشف مخار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل هبا أو مل



يدخل وهو عندنا اتفاق الصدر األول ألن حديث فراس عن الشعيب عن عبداهللا بن مسعود ال يثبته كثري من الناس 
وذة بن خليفة قال حدثنا عوف من طريق فراس وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ه

عن زرارة بن أوىف قال قضى اخللفاء الراشدون املهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب اهلر ووجبت 
أنه قال عليكم بسنيت وسنة  -العدة فأخرب أنه قضاء اخللفاء الراشدين وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عليها بالنواجذ ومن طريق النظر أن املعقود عليه من جهتها ال خيلو إما أن يكون  اخللفاء الراشدين من بعدي وعضوا
الوطء أو التسليم فلما اتفق اجلميع على جواز نكاح اجملبوب مع عدم الوطء دل ذلك على أن صحة العقد غري 

قت صحته بصحة متعلقة بالوطء إذ لو كان كذلك لوجب أن ال يصح العقد عند عدم الوطء أال ترى أنه ملا تعل
التسليم كان من ال يصح منها التسليم من ذوات احملارم مل يصح عليها العقد وإذا كانت صحة العقد متعلقة بصحة 

التسليم من جهتها فواجب أن تستحق كمال املهر بعد صحة التسليم حبصول ما تعلقت به صحة العقد له وأيضا 
منا هو من قبل الزوج فعجزه وامتناعه ال مينع من صحة استحقاق فإن املستحق من قبلها هو التسليم ووقوع الوطء إ

املهر ولذلك قال عمر رضي اهللا عنه يف املخلو هبا هلا املهر كامال ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم وأيضا لو 
إذا كانت استأجر دار أو خلى بينها وبينه استحق األجر لوجود التسليم كذلك اخللوة يف النكاح وإمنا قالوا إهنا 

حمرمة أو حائضا أو مريضة إن ذلك ال تستحق به كمال املهر من قبل أن هناك تسليما آخر صحيحا تستحق به 
كمال املهر إذ ليس ذلك تسليما صحيحا وملا مل يوجد التسليم املستحق بعقد النكاح مل تستحق كمال املهر واحتج 

متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم وقال  من أىب ذلك بظاهر قوله تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن
تعاىل يف آية أخرى إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا فعلق 

استحقاق كمال املهر ووجوب العدة بوجود املسيس وهو الوطء إذ كان معلوما أنه مل يرد به وجود املس باليد 
ذلك أن قوله تعاىل من قبل أن متسوهن قد اختلف الصحابة فيه على ما وصفنا فتأوله علي وعمر وابن  واجلواب عن

عباس وزيد وابن عمر على اخللوة فليس خيلو هؤالء من أن يكونوا تأولوها من طريق اللغة أو من جهة أنه اسم له 
   يف اللغة فإن كان ذلك عندهم يف الشرع إذ غري جائز تأويل اللفظ على ما ليس باسم له يف الشرع وال

امسا له من طريق اللغة فهم حجة فيها ألهنم أعلم باللغة ممن جاء بعدهم وإن كان من طريق الشرع فأمساء الشرع ال 
تؤخذ إال توقيفا وإذا صار ذلك امسا هلا صار تقدير اآلية وإن طلقتموهن من قبل اخللوة فنصف ما فرضتم وأيضا ملا 

 يرد به حقيقة املس باليد وتأوله بعضهم على اجلماع وبعضهم على اخللوة ومىت كان امسا للجماع اتفقوا على أنه مل
كان كناية عنه وجائز أن يكون حكمه كذلك وإذا أريد به اخللوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ التفاق اجلميع على أنه 

ه وما ذكرناه من الداللة يقتضي أن مل يرد حقيقة معناه وهو املس باليد ووجب طلب الدليل على احلكم من غري
مراد اآلية هو اخللوة دون اجلماع فأقل أحواله أن ال خيص به ما ذكرنا من ظاهر اآلي والسنة وأيضا لو اعتربنا 

حقيقة اللفظ اقتضى ذلك أن يكون لو خال هبا ومسها بيده أن تستحق كمال املهر لوجود حقيقة املس وإذا مل خيل 
ناه باإلمجاع وأيضا لو كان املراد اجلماع فليس ميتنع أن يقوم مقامه ما هو مثله ويف حكمه من هبا ومسها بيده خصص

صحة التسليم كما قال تعاىل فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا وما قام مقامه من الفرقة فحكمه حكمه يف 
عليه كمال املهر إن طلق من غري وطء  إباحتها للزوج األول وقد حكي عن الشافعي يف اجملبوب إذاجامع امرأته أن

فعلمنا أن احلكم غري متعلق بوجود الوطء وإمنا هو متعلق بصحة التسليم فإن قيل لو كان التسليم قائما مقام الوطء 
لوجب أن حيلها للزوج األول كما حيلها الوطء قيل له هذا غلط ألن التسليم إمنا هو علة الستحقاق كمال املهر 

هلا للزوج األول أال ترى أن الزوج لو مات عنها قبل الدخول استحقت كمال املهر وكان املوت وليس بعلة إلحال



مبنزلة الدخول وال حيلها ذلك للزوج األول قوله تعاىل إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قوله تعاىل إال 
عفوا وال خالف يف ذلك وقد روي أيضا عن ابن أن يعفون املراد به الزوجات ألنه لو أراد األزواج لقال إال أن ي

عباس وجماهد ومجاعة من السلف ويكون عفوها أن تترك بقية الصداق وهو النصف الذي جعله اهللا هلا بعد الطالق 
بقوله تعاىل فنصف ما فرضتم فإن قيل قد يكون الصداق عرضا بعينه وعقارا ال يصح فيه العفو قيل له ليس معىن 

وضع أن تقول قد عفوت وإمنا العفو هو التسهيل أو الترك واملعىن فيه أن تتركه له على الوجه اجلائز العفو يف هذا امل
يف عقود التمليكات فكان تقدير اآلية أن متلكه إياه وتتركه له متليكا بغري عوض تأخذه منه فإن قال قائل يف هذا 

  داللة على جواز 

ا متليك نصف الفريضة إياه بعدالطالق ومل يفرق بني ماكان منها عينا أو هبة املشاع فيما يقسم إلباحة اهللا تعاىل هل
دينا وال بني ما حيتمل القسمة أو ال حيتملها فوجب بقضية اآلية جواز هبة املشاع فيقال له ليس األمر كما ظننت 

داري هذه أو  ألنه ليس املعىن يف العفو أن تقول قد عفوت إذ ال خالف أن رجال لو قال لرجل قد عفوت لك عن
قد أبرأتك من داري هذه أن ذلك ال يوجب متليكا وال يصح به عقد هبة وإذا كان كذلك وما نص عليه يف اآلية 

من العفو غري موجب جلواز عقود التمليكات به علم أن املراد به متليكها على الوجه الذي جتوز عليه عقود اهلبات 
يك غري مذكور فصار حكمه موقوفا على الداللة فما جاز يف والتمليكات إذ كان اللفظ الذي به يصح التمل

األصول جاز يف ذلك ومامل جيز يف األصول من عقود اهلبات مل جيز يف هذا ومع هذا فإن كان هذا السائل عن ذلك 
قبوض من أصحاب الشافعي فإنه يلزمه أن جييز اهلبة غري مقبوضة ألن اهللا سبحانه مل يفرق بني املهر املقبوض وغري امل

فإذا عفت وقد قبضت فواجب أن جيوز من غري تسليمه إىل الزوج وإذا مل جيز ذلك وكان حمموال على شروط 
اهلبات كذلك يف املشاع وإن كان من أصحاب مالك واحتج به يف جوازها يف املشاع وقبل القبض كان الكالم على 

ن السلف قد اختلفوا فيه فقال علي وجبري بن مطعم ما قدمناه وأما قوله تعاىل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإ
ونافع بن جبري وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وحممد بن كعب وقتادة ونافع هو الزوج وكذلك قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف وحممد وزفر والثوري وابن شربمة واألوزاعي والشافعي قالوا عفوه أن يتم هلا كمال املهر بعد الطالق 

ول قالوا وقوله تعاىل إال أن يعفون البكر والثيب وقد روي عن ابن عباس يف ذلك روايتان إحدامها ما رواه قبل الدخ
محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أيب عمار عن ابن عباس قال هو الزوج وروى ابن جريج عن عمرو بن 

ت فكما عفت وإن ضنت وعفى وليها جاز دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال رضي اهللا بالعفو وأمر به وإن عف
وإن أبت وقال علقمة واحلسن وإبراهيم وعطاء وعكرمة وأبو الزناد هو الويل وقال مالك بن أنس إذا طلقها قبل 
الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها عن نصف الصداق وقوله تعاىل إال أن يعفون الاليت قد دخل هبن قال وال جيوز 

الصداق إال األب وحده ال وصي وال غريه وقال الليث أليب البكر أن يضع من صداقها ألحد أن يعفو عن شيء من 
  عند عقدة 

النكاح وجيوز ذلك عليها وبعد عقدة النكاح ليس له أن يضع شيئا من صداقها وال جيوز أيضا عفوه عن شيء من 
نظرا من أبيها هلا فكما مل جيز  صداقها بعد الطالق قبل الدخول وجيوز له مبارأة زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك

لألب أن يضع شيئا من صداقها بعد النكاح كذلك ال يعفو عن نصف صداقها بعد ذلك وذكر ابن وهب عن مالك 
أن مبارأته عليها جائزة قال أبو بكر قوله تعاىل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح متشابه الحتماله الوجهني اللذين 

ب رده إىل احملكم وهو قوله تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه تأوهلما السلف عليهما فوج



نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال تعاىل يف آية أخرى وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال 
خيافا إال يقيما حدود اهللا فهذه اآليات  تأخذوا منه شيئا وقال تعاىل وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن

حمكمة ال احتمال فيها لغري املعىن الذي اقتضته فوجب رد اآلية املتشاهبة وهي قوله تعالىأو يعفو الذي بيده عقدة 
 النكاح إليها ألمر اهللا تعاىل الناس برد املتشابه إىل احملكم وذم متبعي املتشابه من غري محله على معىن احملكم بقوله
تعاىل فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأيضا ملا كان اللفظ حمتمال للمعاين وجب محله 
على موافقة األصول وال خالف أنه غري جائز لألب هبة شيء من ماهلا للزوج وال لغريه فكذلك املهر ألنه ماهلا 

حدا ال يستحق الوالية على غريه يف هبة ماهلا فلما كان قول وقوله من محله على الويل خارج عن األصول ألن أ
القائلني بذلك خمالفا لألصول خارجا عنها وجب محل معىن اآلية على موافقتها إذ ليس ذلك أصال بنفسه الحتماله 

يعا يف للمعاين وما ليس بأصل يف نفسه فالواجب رده إىل غريه من األصول واعتباره هبا وأيضا فلو كان املعنيان مج
حيز االحتمال ووجد نظائرمها يف األصول لكان يف مقتضى اللفظ ما يوجب أن يكون الزوج أوىل بظاهر اللفظ من 

الويل وذلك ألن قوله تعاىل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ال جيوز أن يتناول الويل حبال ال حقيقة وال جمازا ألن 
تكون العقدة موجودة وهي يف يد من هي يف يده فأما عقدة غري قوله تعاىل الذي بيده عقدة النكاح يقتضي أن 

موجودة فغري جائز إطالق اللفظ عليها بأهنا يف يد أحد فلما مل تكن هناك عقدة موجودة يف يد الويل قبل العقد وال 
أوىل منه بعده وقد كانت العقدة يف يد الزوج قبل الطالق فقد تناوله اللفظ حبال فوجب أن يكون محله على الزوج 

  على الويل فإن قيل إمنا حكم 

اهللا بذلك بعد الطالق وليست عقدة النكاح بيد الزوج بعد الطالق قيل له حيتمل اللفظ بأن يريد الذي كان بيده 
عقدة النكاح والويل مل يكن بيده عقدة النكاح وال هي يف يده يف احلال فكان الزوج أوىل مبعىن اآلية من الويل ويدل 

وله تعاىل يف نسق التالوة وال تنسوا الفضل بينكم فندبه إىل الفضل وقال تعاىل وأن تعفوا أقرب للتقوى على ذلك ق
وليس يف هبة مال الغريأفضال منه على غريه واملرأة مل يكن منها أفضال ويف جتويز عفو الويل إسقاط معىن الفضل 

وى له يف هبة مال غريه وذلك الغري مل يقصد إىل العفو املذكور يف اآلية وجعله تعاىل بعد العفو أقرب للتقوى وال تق
فال يستحق به مسة التقوى وأيضا فال خالف أن الزوج مندوب إىل ذلك وعفوه وتكميل املهر هلا جائز منه فوجب 
أن يكون مرادا هبا وإذا كان الزوج مرادا انتفى أن يكون الويل مرادا هبا ألن السلف تأولوه على أحد معنيني إما 

لزوج وإما الويل وإذ قد دللنا على أن الزوج مراد وجب أن متتنع إرادة الويل فإن قال قائل على ما قدمنا فيما ا
تضمنته اآلية من الندب إىل الفضل وإىل ما يقرب من التقوى وإن كان ذلك خطابا خمصوصا به املالك دون من 

ويل وإن فعل ذلك يف مال من يلي عليه والدليل على يهب مال الغري ليس ميتنع يف األصول أن تلحق هذه التسمية لل
ذلك أنه يستحق الثواب بإخراج صدقة الفطر عن الصغري من مال الصغري وكذلك األضحية واخلتان قيل أغفلت 
موضع احلجاج مما قدمناه وذلك أنا قلنا هو غري مستحق للثواب والفضل بالتربع مبال الغري فعارضتنا مبن وجب 

ه فأخرجه عنه وليه وهو األب وحنن جنيز للوصي ولغري الوصي أن خيرج عنه هذه احلقوق وال جنيز عليه حق يف مال
عفوهم عنه فكيف تكون األضحية وصدقة الفطر واحلقوق الواجبة مبنزلة التربع وإخراج ماال يلزم من ملكها وزعم 

ملا قد تقدم من ذكر الزوجني فيكون بعض من احتج ملالك أنه لو أراد الزوج لقال إال أن يعفون أو يعفو الزوج 
الكالم راجعا إليهما مجيعا فلما عدل عن ذلك إىل ذكر من ال يعرف إال بالصفة علم أنه مل يرد الزوج قال أبو بكر 
وهذا الكالم فارغ ال معىن حتته ألن اهللا تعاىل يذكر إجياب األحكام تارة بالنصوص وتارة بالداللة على املعىن املراد 



ص عليه وتارة بلفظ حيتمل للمعاين وهو يف بعضها أظهر وبه أوىل وتارة بلفظ مشترك يتناول معاين خمتلفة من غري ن
  حيتاج يف الوصول إىل املراد باالستدالل عليه من غريه وقد وجد ذلك كله يف القرآن وقوله لو أراد الزوج 

ىل لفظ حمتمل خلف من القول ال معىن له لقال أو يعفو حىت يرجع الكالم إىل الزوج دون غريه وملا عدل عنه إ
ويقال له لو أراد الويل لقال الويل ومل يورد لفظا يشترك فيه الويل وغريه وقال هذا القائل أن العايف هو التارك حلقه 

وهي إذا تركت النصف الواجب هلا فهي عافية وكذلك الويل فإن الزوج إذا أعطاها شيئا غري واجب هلا ال يقال له 
منا هو واهب وهذا أيضا كالم ضعيف ألن الذي تأولوه على الزوج قالوا إن عفوه هو إمتام الصداق هلا وهم عاف وإ

الصحابة والتابعون وهم أعلم مبعاين اللغة وما حتتمله من هذا القائل وايضا فإن العفو يف هذا املوضع ليس هو قوله 
متليك املرأة النصف الباقي بعد الطالق إياه أال ترى أن املهر قد عفوت وإمنا املعىن فيه تكميل املهر من قبل الزوج أو 

لو كان عبدا بعينه لكان حكم اآلية مستعمال فيه والندب املذكور فيها قائما فيه ويكون عفو املرأة أن متلكه النصف 
ك العفو من الباقي هلا بعد الطالق ال بأن تقول قد عفوت ولكن على الوجه الذي جيوز فيه عقود التمليكات فكذل

قبل الزوج ليس هو أن يقول قد عفوت لكن بتمليك مبتدأ على حسب ما جتوز التمليكات وكذلك لو كانت املرأة 
قد قبضت املهر واستهلكته كان عفو الزوج يف هذه احلالة إبراءاها من الواجب عليها ولو كان املهر دينا يف ذمة 

إىل املرأة فمثله يضاف إىل الزوج ويقال فما تقول يف عفو  الزوج كان عفوها إبراءه من الباقي فكل عفو أضيف
الويل على أي صفة هو فإنا جنعل عفو الزوج على مثلها فاالشتغال مبثل ذلك ال جيدي نفعا ألن ذلك كالم يف لفظ 

تزويق  العفو والعدول عنه وهو مع ذلك منتقض على قائله إال أين ذكرته إبانة عن اختالل قول املخالفني وجلأهم إىل
الكالم مبا ال داللة فيه وقوله تعاىل إال أن يعفون يدل على بطالن قول من يقول إن البكر إذا عفت عن نصف 

الصداق بعد الطالق إنه ال جيوز وهو قول مالك ألن اهللا تعاىل مل يفرق بني البكر والثيب يف قوله تعاىل إال أن يعفون 
 وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما وملا كان قوله وابتداء خطابه حني قال تعاىل

فرضتم عاما يف األبكار والثيب وجب أن يكون ما عطف عليه من قوله تعاىل إال أن يعفون عاما يف الفريقني منهما 
زوجها وختصيص الثيب جبواز العفو دون البكر ال داللة عليه وقوله تعاىل فنصف ما فرضتم يوجب أن يكون إذا ت

  على ألف درهم ودفعها إليها مث طلقها قبل الدخول وقد اشترت هبا متاعا أن يكون هلا نصف األلف وتضمن 

للزوج النصف وقال مالك يأخذ الزوج نصف املتاع الذي اشترته واهللا تعاىل إمنا جعل له نصف املفروض وكذلك 
له وهو أيضا خالف األصول ألن رجال لو اشترى  املرأة فكيف جيوز أن يؤخذ منها مامل يكن مفروضا وال هو قيمة

عبدا بألف درهم وقبض البائع ألف واشترى هبا متاعا مث وجد املشتري بالعبد عيبا فرد مل يكن له على املتاع الذي 
مل اشتراه البائع سبيل وكان املتاع كله للبائع وعليه أن يرد على املشتري ألفا مثلها فالنكاح مثله ال فرق بينهما إذ 

  يقع عقد النكاح على املتاع كما مل يقع عقد البيع عليه وإمنا وقع على األلف واهللا تعاىل أعلم 
  باب 

  الصالة الوسطى وذكر الكالم يف الصالة

قال اهللا تعاىل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى فيه أمر بفعل الصالة وتأكيد وجوهبا بذكر احملافظة وهي 
ات املعهودات يف اليوم والليلة وذلك لدخول األلف والالم عليها إشارة هبا إىل معهود وقد الصلوات اخلمس املكتوب

انتظم ذلك القيام هبا واستيفاء فروضها وحفظ حدودها وفعلها يف مواقيتها وترك التقصري فيها إذ كان األمر 



لصلوات وذلك يدل على معنيني باحملافظة يقتضي ذلك كله وأكد الصالة الوسطى بإفرادها بالذكر مع ذكره سائر ا
إما أن تكون أفضل الصلوات وأوالها باحملافظة عليها فلذلك أفردها بالذكر عن اجلملة وإما أن تكون احملافظة عليها 

أشد من احملافظة على غريها وقد روي يف ذلك روايات خمتلفة يدل بعضها على الوجه األول وبعضها على الوجه 
كان يصلي باهلجري  -يد بن ثابت أنه قال هي الظهر ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثاين فمنها ما روي عن ز

وال يكون وراءه إال الصف أو الصفان والناس يف قائلتهم وجتارهتم فأنزل اهللا تعاىل حافظوا على الصلوات والصالة 
عاىل ذلك قال زيد بن ثابت وإمنا الوسطى ويف بعض ألفاظ احلديث فكانت أثقل الصلوات على الصحابة فأنزل اهللا ت

مساها وسطى ألن قبلها صالتني وبعدها صالتني وروي عن ابن عمر وابن عباس أن الصالة الوسطى صالة العصر 
وروي عن ابن عباس رواية أخرى أهنا صالة الفجر وقد روي عن عائشة وحفصة وأم كلثوم أن يف مصحفهن 

العصر وروي عن الرباء بن عازب قال نزلت حافظوا على حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة 
مث نسخها اهللا تعاىل فأنزل حافظوا  -الصلوات وصالة العصر وقرأهتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  على الصلوات والصالة الوسطى فأخرب الرباء أن ما يف مصحف 

علي قال قاتلنا األحزاب فشغلونا عن صالة هؤالء من ذكر صالة العصر منسوخ وقد روى عاصم عن زر عن 
اللهم امأل قلوب الذين شغلونا عن الصالة  -العصر حىت كادت الشمس أن تغيب فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الوسطى نارا قال علي كنا نرى أهنا صالة الفجر وروى عكرمة وسعيد بن جبري ومقسم عن ابن عباس مثل ذلك 
   -وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -وسلم  عن النيب صلى اهللا عليه

  أهنا صالة العصر وكذلك روى مسرة بن جندب عن رسول اهللا ص

وروي عن علي من قوله أهنا صالة العصر وكذلك عن أيب بن كعب وعن قبيصة بن ذؤيب املغرب وقيل إمنا  -
وصالتني من صالة الليل وقيل إن أول الصلوات مسيت صالة العصر الوسطى ألهنا بني صالتني من صالة النهار 

وجوبا كانت الفجر وآخرها العشاء اآلخرة فكانت العصر هي الوسطى يف الوجوب ومن قال إن الوسطى الظهر 
يقول ألهنا وسطى صالة النهار بني الفجر والعصر ومن قال الصبح فقد قال ابن عباس ألهنا تصلى يف سواد من 

فجعلها وسطى يف الوقت ومن الناس من يستدل بقوله تعاىل والصالة الوسطى على نفي الليل وبياض من النهار 
وجوب الوتر ألهنا لو كانت واجبة ملا كان هلا وسطى ألهنا تكون حينئذ ستا فيقال له إن كانت الوسطى العصر 

عصر فال داللة على نفي فوجهه ما قيل أهنا وسطى يف اإلجياب وإن كانت الظهر فألهنا بني صاليت النهار الفجر وال
وجوب الوتر اليت هي من صالة الليل وأيضا فإهنا وسطى الصلوات املكتوبات وليس الوتر من املكتوبات وإن 

كانت واجبة ألنه ليس كل واجب فرضا إذا كان الفرض هو أعلى يف مراتب الوجوب وأيضا فإن فرض الوتر زيادة 
زادكم إىل صالتكم صالة وهي الوتر وإمنا مسيت وسطى قبل إن اهللا  -وردت بعد فرض املكتوبات لقوله ص 

وجوب الوتر وأما قوله عز و جل وقوموا هللا قانتني فإنه قد قيل يف معىن القنوت يف أصل اللغة أنه الدوام على 
الشيء وروي عن السلف فيه أقاويل روي عن ابن عباس واحلسن وعطاء والشعيب وقوموا هللا قانتني مطيعني وقال 

 -عن ابن عمر قال القنوت طول القيام وقرأ أمن هو قانت آناء الليل وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  نافع
أنه قال أفضل الصالة طول القنوت يعين القيام وقال جماهد القنوت السكوت والقنوت الطاعة وملا كان أصل 



أطال القيام والقراءة والدعاء يف الصالة أو القنوت الدوام على الشيء جاز أن يسمى مدمي الطاعة قانتا وكذلك من 
   -أطال اخلشوع والسكوت كل هؤالء فاعلو القنوت وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قنت شهرا يدعو فيه

على حي من أحياء العرب واملراد به أطال قيام الدعاء وقد روى احلارث عن شبل عن أيب عمرو الشيباين قال كنا 
   -لى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نتكلم يف الصالة ع

  فنزلت وقوموا هللا قانتني فأمرنا بالسكوت فاقتضى ذلك النهي عن الكالم يف

وهو يف الصالة فريد علينا قبل أن نأيت  -الصالة وقال عبداهللا بن مسعود كنا نسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فذكرت ذلك له فقال إن اهللا حيدث من أمره ما يشاء وأنه أرض احلبشة فلمارجعت سلمت عليه فلم يرد علي 

قضى أن ال تتكلموا يف الصالة وروى عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رجال سلم على النيب صلى اهللا عليه 
فرد عليه باإلشارة فلما سلم قال كنا نرد السالم يف الصالة فنهينا عن ذلك وروى إبراهيم اهلجري عن  -وسلم 
عياض عن أيب هريرة قال كانوا يتكلمون يف الصالة فنزل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ويف حديث  ابن

قال إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس  -معاوية بن احلكم السلمي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ر الكالم يف الصالة ومل ختتلف الرواة أن الكالم كان إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن ففي هذه األخبار حظ

مباحا يف الصالة إىل أن حظره واتفق الفقهاء على حظره إال أن مالكا قال جيوز فيها إلصالح الصالة وقال الشافعي 
كالم السهو ال يفسدها ومل يفرق أصحابنا بني شيء منه وأفسدوا الصالة بوجوده فيها على وجه السهو وقع أو 

الح الصالة والدليل عليه أن اآلية اليت تلونا من قوله تعاىل وقوموا هللا قانتني ورواية من روى أهنا نزلت يف حظر إلص
الكالم يف الصالة مع احتماله له لو مل ترد الرواية بسبب نزوهلا ليس فيها فرق بني الكالم الواقع على وجه السهو 

يقصد وكذلك سائر األخبار املأثورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه والعمد وبينه إذا قصد به إصالح الصالة أو مل 
يف حظره فيها مل يفرق فيها بني ما قصد به إصالح الصالة وبني غريه وال بني السهو والعمد منه فهي عامة  -وسلم 

لناسي قيل يف اجلميع فإن قيل النهي عن الكالم يف الصالة مقصور مقصور على العامد دون الناسي الستحالة هني ا
له حكم النهي قد جيوز أن يتعلق على الناسي كهو على العامد وإمنا خيتلفان يف املأمث واستحقاق الوعيد فأما يف 

األحكام اليت هي فساد الصالة وإجياب قضائها فال خيتلفان أال ترى أن الناسي باألكل واحلدث واجلماع يف الصالة 
هذه األفعال من إجياب القضاء وإفساد الصالة وإن كانا خمتلفني يف حكم  يف حكم العامد فيما يتعلق عليه من أحكام

املأمث واستحقاق الوعيد وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حكم النهي فيما يقتضيه من إجياب القضاء معلقا 
  بالناسي كهو بالعامد ال فرق 

على فساد قول من فرق بني ما قصد به بينهما فيه وإن اختلفا يف حكم املأمث والوعيد فقد دلت هذه األخبار 
اإلصالح للصالة وبني مامل يقصد به إصالحها وعلى فساد قول من فرق بني الناسي والعامد ويدل على ذلك أيضا 

   -قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف حديث معاوية بن احلكم إن صالتنا هذه ال يصلح فيه شيء من كالم الناس



بأن الصالة ال يصلح  -على حقيقته فاقتضى ذلك إخبارا من النيب صلى اهللا عليه وسلم  وحقيقته اخلرب فهو حممول
فيها كالم الناس فلو بقي مصليا بعد الكالم لكان قد صلح الكالم فيها من وجه فثبت بذلك أن ما وقع فيه كالم 

الصالح هو الفساد وهو  الناس فليس بصالة ليكون خمربه خربا موجودا يف سائر ما أخرب به من وجه آخر أن ضد
يقتضيه يف مقابلته فإذا مل يصلح فيها ذلك فهي فاسدة إذا وقع الكالم فيها ولو مل يكن كذلك لكان قد صلح الكالم 
فيها من غري إفساد وذلك خالف مقتضى اخلرب واحتج الفريقان مجيعا من خمالفينا الذين حكينا من قوهلما حبديث أيب 

إحدى صاليت العشي  -روي من طرق قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هريرة يف قصة ذي اليدين و
الظهر أو العصر مث قام إىل خشبة يف مقدم املسجد فوضع يده عليها إحدامها على اآلخر يعرف يف وجهه الغضب 

جل طويل اليدين قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصالة ويف الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه فقام ر
يسميه ذا اليدين فقال يا رسول اهللا أنسيت أم قصرت الصالة فقال له مل  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أنس ومل تقصر الصالة فقال بل نسيت فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى بنا الركعتني 
فأخرب أبو هريرة مبا كان منه ومنهم من الكالم ومل ميتنع من البناء وقد الباقيتني وسلم وسجد سجديت السهو قالوا 

كان أبو هريرة متأخر اإلسالم وروى حيىي بن سعيد القطان قال حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم 
   -قال أتينا أبا هريرة فقلنا حدثنا فقال صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  د روي عنه أنه قدم املدينة والنيب صثالث سنني وق

   -خبيرب فخرج خلفه وقد فتح النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  خيرب قالوا فإذا كانت هذه القصة بعد إسالم أيب هريرة ومعلوم أن نسخ

من أرض احلبشة كان  -الكالم كان مبكة ألن عبداهللا بن مسعود ملا قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
م يف الصالة حمظورا ألنه سلم عليه فلم يرد عليه وأخربه بنسخ الكالم يف الصالة فثبت بذلك أن ما يف حديث الكال

ذي اليدين كان بعد حظر الكالم يف الصالة وقال أصحاب مالك إمنا مل تفسد به الصالة ألنه كان إلصالحها وقال 
  الشافعي ألنه وقع ناسيا 

بعد نسخ الكالم لكان مبيحا للكالم فيها ناسخا حلظره املتقدم له ألنه مل  فيقال هلم لو كان حديث ذي اليدين
خيربهم أن جواز ذلك خمصوص حبال دون حال وقد روى سفيان بن عيينة عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن النيب 

ح للرجال وروى قال من نابه يف صالته شيء فليقل سبحان اهللا إمنا التصفيق للنساء والتسبي -صلى اهللا عليه وسلم 
قال التسبيح للرجال والتصفيق  -سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -للنساء فمنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ملن نابه شيء يف صالته من الكالم وأمر بالتسبيح فلما مل يكن من القول

تركه دل ذلك على أن قصة ذي اليدين  -عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم تسبيح يف قصة ذي اليدين وال أنكر 
كانت قبل أن يعلمهم التسبيح إذ غري جائز أن يكون قد علمهم التسبيح مث خيالفونه إىل غريه ولو كانوا خالفوا ما 



ه إىل الكالم احملظور ويف أمروا به من التسبيح يف مثل هذه احلال لظهر فيه النكري عليهم يف تركهم التسبيح املأمور ب
هذا دليل على أن قصة ذي اليدين كانت على على أحد وجهني إما قبل حظر الكالم مث حظر الكالم يف الصالة 

وإما أن تكون بعد حظر الكلالم بديا منه مث أبيح الكالم مث حظر بقوله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وقد كان 
ويدل عليه ما روى معمر عن الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة  نسخ الكالم باملدينة بعد اهلجرة

الظهر أو العصر وذكر احلديث قال الزهري فكان هذا قبل بدر مث  -قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نا بالسكوت استحكمت األمور بعده وقال زيد بن أرقم كنا نتكلم يف الصالة حىت نزلت وقوموا هللا قانتني فأمر

فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السالم يف  -وقال أبو سعيد اخلدري سلم رجل على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -الصالة فنهينا عن ذلك وأبو سعيد اخلدري من أصاغر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  دويدل على صغر سنه ما روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت وما علم أيب سعي

وإمنا كانا غالمني صغريين وكان قدوم عبداهللا بن  -اخلدري وأنس بن مالك حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من احلبشة إمنا كان باملدينة وروى الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب  -مسعود على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

د ومن كان معه باحلبشة قدموا على رسول اهللا صلى اهللا بكر بن عبدالرمحن وعروة بن الزبري أن عبداهللا بن مسعو
باملدينة وقد روى أهل السري أن عبداهللا بن مسعود ملا قتل أبا جهل يوم بدر بعد ما أثخنه ابنا عفراء  -عليه وسلم 

وإذا كان كذلك فقد أخرب عبداهللا بن مسعود حبظر الكالم يف الصالة عند قدومه من احلبشة وكان ذلك والنيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  يريد اخلروج إىل بدر وروى عبداهللا بن وهب

عن عبداهللا بن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر له حديث ذي اليدين فقال كان إسالم أيب هريرة بعد ما قتل 
ريرة مل يشهد ذو اليدين ثبت بذلك أن ما رواه أبو هريرة كان قبل إسالمه ألن إسالمه كان عام خيرب فثبت أن أبا ه

   -تلك القصة وإن حدث هبا كما قال الرباء ما كل ما حندثكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  مسعناه ولكن مسعنا وحدثنا أصحابنا وروى محاد بن سلمة عن محيد عن أنس قال

بعضا وال يتهم  ولكن كان حيدث بعضنا -واهللا ما كل ما حندثكم به مسعناه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بعضنا بعضا وقد روى ابن جريج قال أخربين عمرو عن حيىي بن جعدة أنه أخربه عن عبدالرمحن بن عبدالقاري أنه 

مسع أبا هريرة يقول ال ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدرك الصبح وهو جنب فليفطر ولكن حممد قاله ورب هذا 
كان يصبح جنبا من غري احتالم مث يصوم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم  البيت مث ملا أخرب برواية عائشة وأم سلمة أن

يومه ذلك قال ال علم يل هبذا إمنا أخربين به الفضل بن العباس فليس يف روايته حبديث ذي اليدين ما يدل على 
حيتمل أن  قيل له -مشاهدته فإن قيل فقد روي يف بعض أخباره أنه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يكون مراده أنه صلى باملسلمني وهو منهم كما روى مسعر بن كدام عن عبدامللك بن ميسرة عن النزال بن سربة 
أنا وإياكم كنا ندعى بين عبد مناف فأنتم اليوم بنو عبداهللا وحنن بنو  -قال قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قيل لو كان حظر الكالم يف الصالة متقدما لبدر ملا شهده زيد بن أرقم ألنه  عبداهللا إمنا يعين أنه قال ذلك لقومه فإن



كان صغري السن وكان يتيما يف حجر عبداهللا بن رواحة حني خرج إىل مؤتة ومثله ال يدرك قصة كانت قبل بدر قيل 
ظر وجائز أن يكون أبو له إن كان زيد بن أرقم قد شهد إباحة الكالم يف الصالة فإنه جائز أن يكون قد أبيح بعد احل

هريرة أيضا قد شهد إباحة الكالم يف الصالة بعد حظره مث حظر بعد ذلك إال أن أخباره عن قصة ذي اليدين ال 
حمالة مل يكن عن مشاهدة ألنه أسلم بعدها وجائز أن يكون زيد بن أرقم أخربعن حال املسلمني يف كالمهم يف 

قانتني ويكون معىن قوله كنا نتكلم يف الصالة أخبارا عن املسلمني وهو منهم  الصالة إىل نزول قوله تعاىل وقوموا هللا
وكما قال احلسن خطبنا ابن عباس بالبصرة  -كما قال النزال بن سربة قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

باحة الكالم أن فيها وهو مل يكن هبا يومئذ إمنا طرئ عليها بعده ومما يدل على أن قصة ذي اليدين كانت يف حال إ
   -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  استند إلىجذع يف املسجد وأن سرعان الناس خرجوا فقالوا أقصرت الصالة وأن

  النيب ص 

أقبل على القوم فسأهلم فقالوا صدق وبعض هذا الكالم كان عمدا وبعضه كان لغري إصالح الصالة فدل على أهنا 
لة األمر يف ذلك إن كان يف حال إباحة الكالم بديا قبل حظره فال حجة للمخالف كانت يف حال إباحة الكالم ومج

فيه وإن كان بعد حظر الكالم فليس ميتنع أن يكون أبيح بعد احلظر مث حظر فكان آخر أمره احلظر ونسخ به ما يف 
ريرة إذ لو كان متقدما حديث أيب هريرة وقد بينا أن قوله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كان بعد حديث أيب ه

ألنكر عليه ترك املأمور به من التسبيح ولكان القوم ال خيالفونه إىل الكالم مع علمهم حبظر الكالم واألمر بالتسبيح 
ويف ذلك دليل على أن األمر بالتسبيح ناسخ حلظر الكالم متأخر عنه فوجب أن يكون ما يف حديث أيب هريرة 

ضي عليه األخبار الواردة يف احلظر ألن من أصلنا أنه مىت ورد خربان أحدمها خاص خمتلفا يف استعماله فوجب أن تق
واآلخر عام واتفقوا على استعمال العام واختلفوا يف استعمال اخلاص كان اخلرب املتفق على استعماله قاضيا على 

وعمده قيل له هذا سؤال املختلف فيه فإن قيل قد فرقتم بني حدث الساهي والعامد فهال فرقتم بني سهو الكالم 
فارغ ال يستحق اجلواب إال أن يتبني وجه الداللة يف إحدى املسألتني على األخرى ومع ذلك فإنه ال فرق عندنا بني 

حدث الساهي والعامد يف إفساد الصالة بعد أن يكون من فعله وإمنا الفرق بني ما كان من فعله أو سبقه من غري 
رج منها دم أو تقيأ فسدت صالته وإن كان ساهيا فإن قيل فقد فرقتم بني سالم فعله فأما لو سهى فحك قرحة وخ

الساهي والعامد وهو كالم يف الصالة فكذلك سائر الكالم فيها قيل له إمنا السالم ضرب من الذكر مسنون به 
هيا فهو ذكر من اخلروج من الصالة فإذا قصد إليه عامدا فسدت به الصالة كما خيرج به منها يف آخر وإذا كان سا

األذكار ال خيرج به من الصالة وإمنا كان ذكر ألنه سالم على املالئكة وعلى حضرة من املصلني وهو لو قال السالم 
على مالئكة اهللا وجربيل وميكال أو على نيب اهللا ال تفسد صالته فلما كان ضربا من األذكار مل خيرج به من الصالة 

هذا أنه موجود مثله يف الصالة ال يفسدها وهو قوله السالم عليك أيها النيب إال أن يكون عامدا له ويدل على 
ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني وإذا كان مثله قد يوجد يف الصالة ذكرا مسنونا مل يكن 

   -مفسدا هلا إذا وقع منه ناسيا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال يصلح فيها شيء من كالم الناس وما أبيح يف الصالة منقال إن صالتنا هذه 



  الكالم فليس بداخل فيه 

فال تفسد به الصالة ومل يتناوله اخلرب وإمنا أفسدنا به الصالة إذا تعمد ال من حيث كان من كالم الناس احملظور يف 
املسنون له فقطع صالته وأيضا الصالة ولكن من جهة أنه مسنون للخروج من الصالة فإذا عمد له فقد قصد الوجه 

ملا كان من شرط الصالة الشرعية ترك الكالم فيها ومىت تعمد الكالم مل تكن صالة عند اجلميع إذا مل يقصد به إىل 
إصالحها وجب أن يكون وجود الكالم فيها خمرجا هلا من أن تكون صالة شرعية كالطهارة ملا كانت من شرطها مل 

رة سهوا أو عمدا وكذلك ترك القراءة والركوع والسجود وسائر فروضها ال خيتلف خيتلف حكمها يف ترك الطها
حكم السهو والعمد فيها ألن الصالة ملا كانت امسا شرعيا وكان صحة هذا االسم هلا متعلقة بشرائطه مىت عدمت 

ومل يكن فاعال  زال االسم وكان من شروطها ترك الكالم وجب أن يكون وجوده فيها يسلبها اسم الصالة الشرعية
للصالة فلم جنزه فإن ألزمونا على ذلك الصيام وما شرط فيه من ترك األكل وتعلق االسم الشرعي به مث اختلف فيه 
حكم السهو والعمد فإنا نقول إن القياس فيهما سواء ولذلك قال أصحابنا لوال األثر لوجب أن ال خيتلف فيه حكم 

فقد استمرت العلة وصحت قوله عز و جل فإن خفتم فرجاال أو ركبانا  األكل سهوا أو عمدا وإذا سلموا القياس
اآلية ذكر اهللا تعاىل يف أول اخلطاب األمر بالصالة واحملافظة عليها وذلك يدل على لزوم استيفاء فروضها والقيام 

فائدة ذكر التأكيد  حبدودها القتضاء ذكر احملافظة هلا وأكد الصالة الوسطى بإفرادها بالذكر ملا بينا فيما سلف من
هلا مث عطف عليه قوله تعاىل وقوموا هللا قانتني فاشتمل ذلك على لزوم السكوت واخلشوع فيها وترك املشي والعمل 

فيها وذلك يف حال األمن والطمأنينة مث عطف عليه حال اخلوف وأمر بفعلها على األحوال كلها ومل يرخص يف 
فرجاال أو ركبانا قوله فرجاال مجع راجل ألنك تقول راجل ورجال تركها ألجل اخلوف فقال تعاىل فإن خفتم 

كتاجر وجتار وصاحب وصحاب وقائم وقيام وأمر بفعلها يف حال اخلوف راجال ومل يعذب يف تركها كما أمر 
املريض بفعلها على احلال اليت ميكنه فعلها من قيام وقعود وعلى جنب وأمره بفعل الصالة راكبا يف حال اخلوف 

حة لفعلها باإلمياء ألن الراكب إمنا يصلي باإلمياء ال يفعل فيها قياما وال ركوعا وال سجودا وقد روي عن ابن إبا
عمر يف صالة اخلوف قال فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجاال قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة 

  وغري مستقبليها قال نافع 

واملذكور يف هذه اآلية إمنا هو اخلوف دون  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ال أرى ابن عمر وقال ذلك إال عن
القتال فإذا خاف وقد حصره العدو جازله فعلها كذلك وملا أباح له فعلها راكبا ألجل اخلوف مل يفرق بني مستقبل 

اهلا ألن اهللا تعاىل أمر بفعلها القبلة من الركبان وبني من ترك استقباهلا تضمنت الداللة على جواز فعلها من غري استقب
على كل حال ومل يفرق بني من أمكنه استقباهلا وبني من مل ميكنه فدل على أن من ال ميكنه استقباهلا فجائز له فعلها 
على احلال اليت يقدر عليها ويدل من جهة أخرى على ذلك وهو أن القيام والركوع والسجود من فروض الصالة 

ره بفعلها راكبا فترك القبلة أحرى باجلواز إذا كان فعل الركوع والسجود آكد من القبلة وقد أباح تركها حني أم
فإذا جاز الركوع والسجود فترك القبلة أحرى باجلواز فإن قيل على ما ذكرناه من أن اهللا مل يبح ترك الصالة يف 

ترك أربع صلوات يوم  -وسلم  حال اخلوف وأمر هبا على احلال اليت ميكن فعلها قد كان النيب صلى اهللا عليه
اخلندق حىت كان هوى الليل مث قضاهن على الترتيب ويف ذلك دليل على جواز ترك الصالة يف حال اخلوف قيل له 

إن الذي اقتضته هذه اآلية األمر بالصالة يف حال اخلوف بعد تقدمي تأكيد فروضها ألنه عطف على قوله تعاىل 
طى مث زادها تأكيدا بقوله تعاىل وقوموا هللا قانتني فأمر فيها بالدوام على حافظوا على الصلوات والصالة الوس



اخلشوع والسكون والقيام وحظر فيها التنقل من حال إال إىل حال هي الصالة من الركوع والسجود ولو اقتصر 
وات على ذلك لكان جائزا أن يظن ظان أن شرط جواز الصالة فعلها على هذه األوصاف فبني حكم هذه الصل

املكتوبات يف حال اخلوف فقال تعاىل فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فأمر بفعلها يف هذه احلال ومل يعذر أحدا من 
املكلفني يف تركها ومل يذكر حال القتال إذ ليس مجيع أحوال اخلوف هي أحوال القتال ألن حضور العدو يوجب 

   -حلال ومل يذكر حال القتال والنيب صلى اهللا عليه وسلم اخلوف وإن مل يكن قتال قائم فإمنا أمر بفعلها يف هذه ا

  إمنا مل يصل يوم اخلندق ألنه كان مشغوال بالقتال واالشتغال بالقتال مينع

مأل اهللا قبورهم وبيوهتم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى وكذلك يقول أصحابنا أن  -الصالة ولذلك قال ص 
إمنا مل يصل يوم اخلندق ألنه  -ما أنكرت من أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم االشتغال بالقتال يفسدها فإن قيل 

مل يكن نزلت صالة اخلوف قيل له قد ذكر حممد بن إسحاق والواقدي مجيعا أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل 
  اخلندق وقد صلى النيب 

صالة اخلوف إمنا كان للقتال ألنه  -فيها صالة اخلوف فدل ذلك على أن ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم  -ص 
مينع صحتها وينافيها ويستدل هبذه اآلية من يقول إن اخلائف جتوز له الصالة وهو ماش وإن كان طالبا لقوله تعاىل 
فإن خفتم فرجاال أوركبانا وليس هذا كذلك ألنه ليس يف اآلية ذكر املشي ومع ذلك فالطالب غري خائف ألنه إن 

سبحانه إمنا أباح ذلك للخائف وإذا كان مطلوبا فجائز له أن يصلي راكبا وماشيا إذا خاف  انصرف مل خيف واهللا
وأما قوله فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم مامل تكونوا تعلمون ملا ذكر اهللا تعاىل حال اخلوف وأمر بالصالة على 

ا أمنتم فاذكروا اهللا دل ذلك على أن الوجه املمكن من راجل وراكب مث عطف عليه حال األمن بقوله تعاىل فإذ
املراد ما تقدم بيانه يف حال اخلوف وهو الصالة فاقتضى ذلك إجياب الذكر يف الصالة وهو نظري قوله تعاىل فاذكروا 

اهللا قياما وقعودا ونظريه أيضا قوله تعاىل وذكر اسم ربه فصلى وقوله تعاىل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
هذه املخاطبة من عند قوله تعاىل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى األمر بفعل الصالة مشهودا فتضمنت 

واستيفاء فروضها وشروطها وحفظ حدودها وقوله تعاىل وقوموا هللا قانتني تضمن إجياب القيام فيها وملا كان القنوت 
لها غريها ألن القنوت هو الدوام على امسا يقع على الطاعة اقتضى أن يكون مجيع أفعال الصالة طاعة وأن ال يتخل

الشيء فأفاد ذلك النهي عن الكالم فيها وعن املشي وعن اإلضطجاع وعن األكل والشرب وكل فعل ليس بطاعة 
ملا تضمنوا اللفظ من األمر بالدوام على الطاعات اليت هي من أفعال الصالة والنهي عن قطعها باالشتغال بغريها ملا 

لذي هو الدوام عليها واقتضىأيضا الدوام على اخلشوع والسكون ألن اللفظ ينطوي عليه فيه من ترك القنوت ا
ويقتضيه فانتظم هذا اللفظ مع قلة حروفه مجيع أفعال الصالة وأذكارها ومفروضها ومسنوهنا واقتضى النهي عن 

  كل فعل ليس بطاعة فيها واهللا املوفق واملعني 
  باب الفرار من الطاعون 

  قال



ىل أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهللا موتوا مث أحياهم قال ابن عباس اهللا تعا
كانوا أربعة آالف خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا فمر عليهم نيب من األنبياء فدعا ربه أن حيييهم فأحياهم اهللا 

  وروي عن احلسن أيضا أهنم 

روا من القتال وهذا يدل على أن اهللا تعاىل كره فرارهم من الطاعون وهو نظري فروا من الطاعون وقال عكرمة ف
قوله تعاىل أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وقوله تعاىل قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه 

إذا جاء أجلهم ال يستأخرون مالقيكم وقوله تعاىل قل لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل وقوله تعاىل ف
ساعة وال يستقدمون وإذا كانت اآلجال موقتة حمصورة ال يقع فيها تقدمي وال تأخري عما قدرها اهللا عليه فالفرار من 

الطاعون عدول عن مقتضى ذلك وكذلك الطرية والزجر واإلميان بالنجوم كل ذلك فرارا من قدر اهللا عز و جل 
وي عن عمرو بن جاب راحلضرمي عن جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلى الذي ال حميص ألحد عنه وقد ر

   -اهللا عليه وسلم 

  الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف والصابر فيه كالصابر يف الزحف روى

أنه قال ال عدوى وال طرية وإن  -حيىي بن أيب كثري عن سعيد بن املسيب عن سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كن الطرية يف شيئ فهي يف الفرس واملرأة والدار وإذا مسعتم بالطاعون بأرض ولستم هبا فال هتبطوا عليه وإذا كان ت

مثله يف الطاعون وروى  -وأنتم هبا فال خترجوا فرارا عنه وروي عن أسامة بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حلارث بن عبداهللا بن نوفل عن ابن عباس أن عمر خرج إىل الزهري عن عبداحلميد بن عبدالرمحن عن عبداهللا بن ا

الشام حىت إذا بسرغ لقيه التجار فقالوا األرض سقيمة فاستشار املهاجرين واألنصار فاختلفوا عليه فعزم على 
قدر اهللا الرجوع فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر اهللا فقال له عمر لو غريك يقوهلا يا أبا عبيدة نفر من قدر اهللا إىل 

أرأيت لو كان لك إبل فهبطت هبا واديا له عدوتان أحدمها خصيبة واألخرى جديبة ألست إن رعيت اخلصيبة 
رعيتها بقدر اهللا وإن رعيت اجلديبة رعيتها بقدر اهللا فجاء عبدالرمحن بن عوف فقال عندي من هذا علم مسعت 

ض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا يقول إذا مسعتم به يف أر -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فرارا منه فحمد اهللا عمر وانصرف ففي هذه األخبار النهي عن اخلروج عن الطاعون فرارا منه والنهي عن اهلبوط 
اهللا عليه أيضا فإن قال قائل إذا كانت اآلجال مقدرة حمصورة ال تتقدم وال تتأخر عن وقتها فما وجه هني النيب صلى 

عن دخول أرض هبا الطاعون وهو قد منع اخلروج منها بديا ألجله وال فرق بني دخوهلا وبني البقاء  -عليه وسلم 
فيها قيل له إمنا وجه النهي أنه إذا دخلها وهبا الطاعون فجائز أن تدركه منيته وأجله هبا فيقول قائل لو مل يدخلها ما 

  مات فإمنا هناه 

ا وهو كقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخواهنم إذا ضربوا عن دخوهلا لئال يقال هذ
يف األرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلوهبم فكره النيب صلى اهللا 

لو مل يدخلها مل ميت وقد أصاب بعض أن يدخلها فعسى ميوت فيها بأجله فيقول قوم من اجلهال  -عليه وسلم 
ولو أنين ... بثينة واألنباء يكذب قيلها ... يقولون يل لو كان بالرمل مل متت ... الشعراء يف هذا املعىن حني قال 

وعلى هذا املعىن الذي قدمنا ما روي عن النيب صلى ... إليها باملنايا عينها ودليلها ... استودعتها الشمس الهتدت 
ال يوردن ذو عاهة على مصح مع قوله ال عدوى وال طرية لئال يقال إذا أصاب الصحيح عاهة  -ه وسلم اهللا علي



بعد إيراد ذي عاهة عليه إمنا أعداه ما ورد عليه وقيل له يا رسول اهللا إن النقبة تكون مبشفر البعري فتجرب هلا اإلبل 
هشام بن عروة عن أبيه أن الزبري استفتح مصرا فقيل فما أعدى األول وقد روى  -فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

له إن هنا طاعونا فدخلها وقال ما جئنا إال للطعن والطاعون وقد روي أن أبا بكر ملا جهز اجليوش إىل الشام شيعهم 
ودعا هلم وقال اللهم أفهم بالطعن والطاعون فاختلف أهل العلم يف معىن ذلك فقال قائلون ملا رآهم على حال 

ستقامة والبصائر الصحيحة واحلرص على جهاد الكفار خشي عليهم الفتنة وكانت بالد الشام بالد الطاعون اال
مشهور ذلك هبا أحب أن يكون موهتم على احلال اليت خرجوا عليها قبل أن يفتتنوا بالدنيا وزهرهتا وقال آخرون قد 

ون يعين عظم الصحابة وأخرب أن اهللا سيفتح البالد قال فناء أميت بالطعن والطاع -كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وأخرب عن حاهلم ولذلك  -مبن هذه صفته فرجا أبو بكر أن يكون هؤالء الذين ذكرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مل جيب أبو عبيدة اخلروج من الشام وقال معاذ ملا وقع الطاعون بالشام وهو هبا قال اللهم اقسم لنا حظا منه وملا 
يف كفه أخذ يقبلها ويقول ما يسرين هبا كذا وكذا وقال لئن كنت صغريا فرب صغري يبارك اهللا فيه أو كلمة  طعن

هبا أمته الذين يفتح اهللا هبم  -حنوها يتمىن الطاعون ليكون من أهل الصفة اليت وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قول من أنكر عذاب القرب وزعم أنه من القول بالتناسخ  البالد ويظهر هبم اإلسالم ويف هذه اآلية داللة على بطالن

ألن اهللا أخرب أنه أمات هؤالء القوم مث أحياهم فكذلك حيييهم يف القرب ويعذهبم إذا استحقوا ذلك وقوله تعاىل وقاتلوا 
  يف سبيل اهللا واعلموا أن 

لسبيل املأمور بالقتال فيه وقد بينه يف مواضع اهللا مسيع عليم هو أمر بالقتال يف سبيل اهللا وهو جممل إذ ليس فيه بيان ا
غريه وسنذكره إذا انتهينا إليه إن شاء اهللا تعاىل وقوله تعاىل من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 

كثرية إمنا هو تأكيد الستحقاق الثواب به إذ ال يكون قرضا إال والعوض مستحق به وجهلت اليهود ذلك أو 
ا نزلت هذه اآلية فقالوا إن اهللا يستقرض منا فنحن أغنياء وهو فقري إلينا فأنزل اهللا تعاىل لقد مسع اهللا قول جتاهلت مل

الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء وعرف املسلمون معناه ووثقوا بثواب اهللا ووعده وبادروا إىل الصدقات فروي 
فقال يا رسول اهللا أال ترى ربنا يستقرض  -نيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا نزلت هذه اآلية جاء أبو الدحداح إىل ال

  منا مما أعطانا ألنفسنا وإن يل أرضني إحدامها بالعالية واألخرى بالسافلة وإين قد جعلت خريمها صدقة 
ليست وارثة وقوله تعاىل إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أىن يكون له امللك علينا اآلية يدل على أن اإلمامة 

إلنكار اهللا تعاىل عليهم ما أنكروه من التمليك عليهم من ليس من أهل النبوة وال امللك وبني أن ذلك مستحق 
بالعلم والقوة ال بالنسب ودل ذلك أيضا على أنه ال حظ للنسب مع العلم وفضائل النفس وأهنا مقدمة عليه ألن 

نوا أشرف منه نسبا وذكره للجسم ههنا عبارة عن فضل قوته ألن يف اهللا أخرب أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإن كا
العادة من كان أعظم جسما فهو أكثر قوة ومل يرد بذلك عظم اجلسم بال قوة ألن ذلك ال حظ له يف القتال بل هو 

إال من وبال على صاحبه إذا مل يكن ذا قوة فاضلة قوله عز و جل فمن شرب منه فليس مين ومن مل يطعمه فإنه مين 
اغترف يدل على أن الشرب من النهر إمنا هو الكرع فيه ووضع الشفة عليه ألنه قد كان حظر الشرب وحظر 

صحة قول أيب حنيفة فيمن قال إن شربت من الفرات فعبدي  الطعم منه إال ملن اغترف غرفة بيده وهذا يدل على
ن اهللا قد كان حظر عليهم الشرب من النهر حر أنه على أن يكرع فيه وإن اغترف منه أو شرب بإناء مل حينث أل

وحظر مع ذلك أن يطعم منه واستثىن من الطعم االغتراف فحظر الشرب باق على ما كان عليه فدل على أن 
االغتراف ليس بشرب منه قوله تعاىل ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي روي عن الضحاك والسدي 



ه تعاىل يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني وقوله تعاىل فاقتلوا املشركني وروي وسليمان بن موسى إنه منسوخ بقول
  عن احلسن وقتادة أهنا خاصة يف أهل 

الكتاب الذين يقرون على اجلزية دون مشركي العرب ألهنم ال يقرون على اجلزية وال يقبل منهم إال اإلسالم أو 
كانوا يهودا فأراد آباؤهم إكراههم على اإلسالم وروى ذلك عن ابن السيف وقيل إهنا نزلت يف بعض أبناء األنصار 

عباس وسعيد بن جبري وقيل فيه أي ال تقولوا ملن أسلم بعد حرب أنه أسلم مكرها ألنه إذا رضي وصح إسالمه 
فكان  فليس مبكره قال أبو بكر ال إكراه يف الدين أمر يف صورة اخلرب وجائز نزول ذلك قبل األمر بقتال املشركني

يف سائر الكفار كقوله تعاىل إدفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم وكقوله تعاىل إدفع 
باليت هي أحسن السيئة وقوله تعاىل وجادهلم باليت هي أحسن وقوله تعاىل وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما فكان 

فلما عاندوه بعد  -عليهم احلجة بصحة نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم  القتال حمظورا يف أول اإلسالم إىل أن قامت
البيان أمر املسلمون بقتاهلم فنسخ ذلك عن مشركي العرب بقوله تعاىل اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وسائر 

أهل  اآلي املوجبة لقتال أهل الشرك وبقي حكمه على أهل الكتاب إذا أذعنوا بأداء اجلزية ودخلوا يف حكم
مل يقبل من املشركي العرب إال اإلسالم أو  -اإلسالم ويف ذمتهم ويدل على ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

السيف وجائز أن يكون حكم هذه اآلية ثابتا يف احلال على أهل الكفر ألنه ما من مشرك إال وهو لو هتود أو تنصر 
إذا كان ذلك حكما ثابتا يف سائر من انتحل دين أهل الكتاب ففيه مل جيرب على اإلسالم وأقررناه على دينه باجلزية و

داللة على بطالن قول الشافعي حني قال من هتود من اجملوس أو النصارى أجربته على الرجوع إىل دينه أو إىل 
استعماله اإلسالم واآلية دالة على بطالن هذا القول ألن فيها األمر بأن ال نكره أحدا على الدين وذلك عموم ميكن 

 -يف مجيع الكفار على الوجه الذي ذكرنا فإن قال قائل فمشركو العرب الذين أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بقتاهلم وأن ال يقبل منهم إال اإلسالم أو السيف قد كانوا مكرهني على الدين ومعلوم أن من دخل يف الدين مكرها 

أ كرهوا على إظهار اإلسالم ال على املتقاده ألن االعتقاد ال يصح فليس مبسلم فما وجه إكراههم عليه قيل له إمنا 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا  -منا اإلكراه عليه ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -قالوها عصموا مين دماءهم امواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا فأخرب ص 

  على إظهار اإلسالم وأما االعتقادات فكانت موكولة إىل أن القتال إمنا كان

  على القتال  -اهللا تعاىل ومل يقتصر هبم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

دون أن أقام عليهم احلجة والربهان يف صحة نبوته فكانت الدالئل منصوبة لإلعتقاد وإظهار اإلسالم معا ألن تلك 
فقد اقتضت منه اإلظهاره والقتال إلظهار اإلسالم وكان يف ذلك أعظم  الدالئل من حيث ألزمتهم اعتقاد اإلسالم

املصاحل منها أنه إذا أظهر اإلسالم وإن كان غري معتقد له فإن جمالسته للمسلمني ومساعه القرآن ومشاهدته لدالئل 
 أن يف نسلهم من مع ترادفها عليه تدعوه إىل اإلسالم وتوضح عنده فساد اعتقاده ومنها أن يعلم اهللا -الرسول ص 

يوقن ويعتقد التوحيد فلم جيز أن يقتلوا مع العلم بأنه سيكون يف أوالدهم من يعتقد اإلميان وقال أصحابنا فيمن 
أكره من أهل الذمة على اإلميان أنه يكون مسلما يف الظاهر وال يترك والرجوع إىل دينه إال أنه ال يقتل إن رجع إىل 

ري قتل ألن اإلكراه ال يزيل عنه حكم اإلسالم وإذا أسلم وإن كان دخوله فيه مكرها دينه وجيرب على اإلسالم من غ
وقوله  -داال على أنه غري معتقد له ملا وصفنا من أسالم من أسلم من املشركني بقتال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



وأمواهلم إال حبقها فجعل النيب صلى أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإن قالوها عصموا مين دماءهم 
إظهار اإلسالم عند القتال إسالما يف احلكم فكذلك املكره على اإلسالم من أهل الذمة واجب أن  -اهللا عليه وسلم 

يكون مسلما يف احلكم ولكنهم مل يقتلوا املشبهة وال نعلم خالفا أن أسريا من أهل احلرب لو قدم ليقتل فأسلم أنه 
 يكن إسالمه خوفا من القتل مزيال عنه حكم اإلسالم فكذلك الذمي فإن قال قائل قوله تعاىل ال يكون مسلما ومل

إكراه يف الدين حيظر إكراه الذمي على اإلسالم وإذا كان اإلكراه على هذا الوجه حمظورا وجب أن ال يكون مسلما 
ريب ألن احلريب جيوز أن يكره على يف احلكم وأن ال يتعلق عليه حكمه وال يكون حكم الذمي يف هذا حكم احل

اإلسالم إلبائه الدخول يف الذمة ومن دخل يف الذمة مل جيز إكراهه على اإلسالم قيل له إذا ثبت أن اإلسالم ال 
خيتلف حكمه يف اإلكراه والطوع ملن جيوز إجباره عليه أشبه يف هذا الوجه العتق والطالق وسائر ما ال خيتلف فيه 

ال خيتلف بعد ذلك أن يكون اإلكراه مأمورا به أو مباحا كما ال خيتلف حكم العتق والطالق حكم جده وهزله مث 
يف ذلك ألن رجال لو أكره رجال على طالق أو عتاق ثبت حكمهما عليه وإن كان املكره ظاملا يف إكراهه منهيا عنه 

  إلكراه على اإلسالم وكونه منهيا عنه ال يبطل حكم العتق والطالق عندنا كذلك ما وصفنا من أمر ا
  قوله عز و جل أمل تر الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك اآلية قال أبو بكر 

إن إيتاء اهللا امللك للكافر إمنا هو من جهة كثرة املال واتساع احلال وهذا جائز أن ينعم اهللا على الكافرين به يف 
ترى إىل قوله تعاىل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء  الدنيا وال خيتلف حكم الكافر واملؤمن يف ذلك أال

ملن نريد مث جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا فهذا الضرب من امللك جائز أن يؤتيه اهللا الكافر وأما امللك الذي 
ل ألن أوامر اهللا تعاىل هو متليك األمر والنهي وتدبري أمور الناس فإن هذا ال جيوز أن يعطيه اهللا أهل الكفر والضال

وزواجره إمنا هي استصالح للخلق فغري جائز استصالحهم مبن هو على الفساد جمانب للصالح وألنه ال جيوز أن 
يأمتن أهل الكفر والضالل على أوامره ونواهيه وأمور دينه كما قال تعاىل يف آية أخرى ال ينال عهدي الظاملني 

عليه السالم وهو النمروذ بن كنعان أنه دعاه إىل اتباعه وحاجه بأنه ملك يقدر  وكانت حماجة امللك الكافر إلبراهيم
على الضرر والنفع فقال إبراهيم عليه السالم فإن ريب الذي حييي ومييت وأنت ال تقدر على ذلك فعدل عن موضع 

راهيم عليه السالم حاجه بأن احتجاج إبراهيم عليه السالم إىل معارضته باإلشراك يف العبارة دون حقيقة املعىن ألن إب
أعلمه أن ربه هو الذي خيلق احلياة واملوت على سبيل األختراع فجاء الكافر برجلني فقتل أحدمها وقال قد أمته 

وخلى اآلخر وقال قد أحييته على سبيل جماز الكالم ال على احلقيقة ألنه كان عاملا بأنه غري قادر على اختراع احلياة 
يه احلاجة وعجز الكافر عن مبعارضه بأكثر مما أورد زاده حجاجا ال ميكنه مع معارضته وال إيراد واملوت فلما قرر عل

شبهة ميوه هبا على احلاضرين وقد كان الكافر عاملا بأن ما ذكره ليس مبعاضة لكنه أراد املتويه على أغمار أصحابه 
ا وتلقفها مجيع ما لقوا من احلبال والعصي كما قال فرعون حني آمنت السحرة عند إلقاء موسى عليه السالم العص

وعلموا أن ذلك ليس بسحر وأنه من فعل اهللا فأراد فرعون التمويع عليهم فقال إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة 
لتخرجوا منها أهلها يعين تواطأمت عليه مع موسى قبل هذا الوقت حىت إذا اجتمعتم أظهرمت العجز عن معارضته 

ن ذلك مما موه به على أصحابه وكذلك الكافر الذي حاج إبراهيم عليه السالم ومل يدعه إبراهيم واإلميان به وكا
عليه السالم وما رام حىت أتاه مبا مل ميكنه دفعه حبال وال معارضة فقال فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت هبا من 

حجاج إبراهيم عليه السالم هبذا اللطف دليل املغرب فانقطع وهبت ومل ميكنه أن يلجأ إىل معاضة أو شبهة ويف 
  وأوضح برهان ملن عرف معناه وذلك أن القوم الذين 



بعث فيهم إبراهيم عليه السالم كانوا صابئني عبدة أوثان على أمساء الكواكب السبعة وقد حكى اهللا عنهم يف غري 
وكانوا يزعمون حوادث العامل كلها يف حركات  هذا املوضع أهنم كانوا يعبدون األوثان ومل يكونوا يقرون باهللا تعاىل

الكواكب السبعة وأعظمها عندهم الشمس ويسموهنا وسائر الكواكب آهلة والشمس عندهم هو اإلله األعظم 
الذي ليس فوقه إله وكانوا ال يعترفون بالباري جل وعز وهم ال خيتلفون وسائر من يعرف مسري الكواكب أن هلا 

متضادتني إحدامها من املغرب إىل املشرق وهي حركتها اليت ختتص هبا لنفسها واألخرى ولسائر الكواكب حركتني 
حتريك الفلك هلا من املشرق إىل املغرب وهبذه احلركة تدور علينا كل يوم وليلة دورة وهذا أمر مقرر عند من 

إهلا هلا حركة قسر ليس  يعرف مسريها فقال له إبراهيم عليه السالم إنك تعترف أن الشمس اليت تعبدها وتسميها
هي حركة نفسها بل هي بتحريك غريها هلا حيركها من املشرق إىل املغرب والذي أدعوك إىل عبادته هو فاعل هذه 

احلركة يف الشمس ولو كانت إهلا ملا كانت مقسورة وال جمربة فلم ميكنه عند ذلك دفع هذا احلجاج بشبهة وال 
كم إن كنتم فاعلني وهاتان احلركتان املتضادتان للشمس ولسائر الكواكب ال معارضة إال قوله حرقوه وانصروا آهلت

توجدان هلا يف حال واحدة الستحالة وجود ذلك يف جسم واحد يف وقت واحد ولكنها ال بد من أن تتخلل 
عليه إحدامها سكون فتوجد احلركة األخرى يف وقت ال توجد فيه األوىل قال أبو بكر فإن قيل كيف ساغ إلبراهيم 

السالم االنتقال عن احلجاج األول إىل غريه قيل له مل ينتقل عنه بل كان ثابتا عليه وإمنا أردفه حبجاج آخر كما أقام 
بضروب من  -اهللا الدالئل على توحيده من عدة وجوه وكل ما يف السموات واألرض دالئل عليه وأيد نبيه ص 

غنية وقد حاجهم إبراهيم عليه السالم بغري ذلك من احلجاج املعجزات كل واحدة منها لو انفردت لكانت كافية م
يف قوله تعاىل وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات واألرض وليكون من املوقنني فلما جن عليه الليل رأى 

كوكبا قال هذا ريب روى يف التفسري أنه أراد تقرير قومه على صحة استدالله وبطالن قوهلم فقال هذا ريب فلما أفل 
ل ال أحب اآلفلني وكان ذلك يف ليلة جيتمعون فيها يف هياكلهم وعند أصنامهم عيدا هلم فقررهم ليال على أمر قا

الكواكب عند ظهوره وأفوله وحركته وانتقاله وأنه ال جيوز أن يكون مثله إهلا ملا ظهرت فيه من آيات احلدث مث 
  كذلك يف القمر مث ملا أصبح قررهم على مثله يف 

قامت احلجة عليهم مث كسر أصنامهم وكان من أمره ما حكاه اهللا عنه وهذه اآلية تدل على صحة  الشمس حىت
احملاجة يف الدين واستعمال حجج العقول واالستدالل بدالئل اهللا تعاىل على توحيده وصفاته احلسىن وتدل على أن 

حجة له فيه وتدل على بطالن قول من ال  احملجوج املنقطع يلزمه اتباع احلجة وترك ما هو عليه من املذهب الذي ال
يرى احلجاج يف إثبات الدين ألنه لو كان كذلك ملا حاجه إبراهيم عليه السالم وتدل على أن احملجوج عليه أن ينظر 
فيما ألزم من احلجاج فإذا مل جيد منه خمرجا صار إىل ما يلزمه وتدل على أن احلق سبيله أن ال يقبل حبجته إذ ال فرق 

حلق والباطل إال بظهور حجة احلق ودحض حجة الباطل وإال فلوال احلجة اليت بان هبا احلق من الباطل لكانت بني ا
الدعوى موجودة يف اجلميع فكان ال فرق بينه وبني الباطل وتدل على أن اهللا تعاىل ال يشبهه شيء وأن طريق معرفته 

سالم إمنا حاجوا الكفار مبثل ذلك ومل يصفوا اهللا تعاىل ما نصب من الدالئل على توحيده ألن أنبياء اهللا عليهم ال
بصفة توجب التشبيه وإمنا وصفوه بأفعاله واستدلوا هبا عليه قوله عز و جل قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل 

لبثت  لبثت مائة عام قول هذا القائل مل يكن كذبا وقد أماته اهللا مائة عام ألنه أخرب عما عنده فكأنه قال عندي أين
يوما أو بعض يوم ونظريه أيضا ما حكاه اهللا تعاىل عن أصحاب الكهف قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو 

بعض يوم وقد كانوا لبثوا ثالمثائة وتسع سنني ومل يكونوا كاذبني فيما أخربوا عما عندهم كأهنم قالوا عندنا يف 
   -قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ظنوننا إمنا لبثنا يوما أو بعض يوم ونظريه 



  حني صلى ركعتني وسلم يف إحدى صالة العشاء فقال له ذو اليدين أقصرت الصالة

صادقا ألنه أخرب عما عنده يف ظنه وكان عنده أنه قد أمتها فهذا كالم  -أم نسيت فقال مل تقصر ومل أنس وكان ص 
وظنه ال عن حقيقة خمربه ولذلك عفا اهللا عن احلالف بلغو سائغ جائز غري ملوم عليه قائله إذا أخرب عن اعتقاده 

اليمني وهو فيما روى قول الرجل ملن سأله هل كان كذا وكذا فيقول على ما عنده ال واهللا أو يقول بلى واهللا وإن 
  اتفق خمربه خالفه ألنه إمنا أخرب عن عقيدته وضمريه واهللا املوفق 

  باب 

  االمتنان بالصدقة

الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا مث ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى اآلية وقال تعاىل يا أيها الذين  قال اهللا تعاىل
  آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى كالذي ينفق 

ماله رئاء الناس وقال تعاىل قول معروف ومغفرة خري من صدقة يتبعها أذى وقال تعاىل وما آتيتم من ربا لريبو يف 
وال الناس فال يربو عند اهللا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم املضعفون أخرب اهللا تعاىل يف هذه أم

اآليات أن الصدقات إذا مل تكن خالصة هللا عارية من من وأذى فليست بصدقة ألن إبطاهلا هو إحباط ثواهبا فيكون 
قوعه على وجه القربة إىل اهللا تعاىل فغري جائز أن يشوبه فيها مبنزلة من مل يتصدق وكذلك سائر ما يكون سبيله و

رياء وال وجه غري القربة فإن ذلك يبطله كما قال تعاىل وال تبطلوا أعمالكم وقال تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا 
اىل من كان يريد خملصني له الدين حنفاء فما مل خيلص هللا تعاىل من القرب فغري مثاب عليه فاعله ونظريه أيضا قوله تع

حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله يف اآلخرة من نصيب ومن أجل ذلك قال 
أصحابنا ال جيوز االستيجار على احلج وفعل الصالة وتعليم القرآن وسائر األفعال اليت شرطها أن تفعل على وجه 

ن تكون قربة لدالئل هذه اآليات ونظائرها وروى عمرو عن احلسن يف القربة ألن أخذ األجر عليها خيرجها عن أ
قوله تعاىل ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى قال هو املتصدق مين هبا فنهاه اهللا عن ذلك وقال ليحمد اهللا إذ هداه 

سهم قال يثبتون أين للصدقة وعن احلسن يف قوله تعاىل مثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتا من أنف
يضعون أمواهلم وعن الشعيب قال تصديقا ويقينا من أنفسهم وقال قتادة ثقة من أنفسهم واملن يف الصدقة أن يقول 

املتصدق قد أحسنت إىل فالن ونعشته وأغنيته فذلك ينغصها على املتصدق هبا عليه واألذى قوله أنت أبدا فقري وقد 
من القول الذي فيه تعبري له بالفقر فقال تعاىل قول معروف ومغفرة خري من  بليت بك وأراحين اهللا منك ونظريه

صدقة يتبعها أذى يعين واهللا أعلم ردا مجيال ومغفرة قيل فيها ستر اخللة على السائر وقيل العفو عمن ظلمه خري من 
من املعصية فأخرب اهللا تعاىل أن صدقة يتبعها أذى ألنه يستحق املأمث باملن واألذى ورد السائل بقول مجيل فيه السالمة 

ترك الصدقة برد مجيل خري من صدقة يتبعها أذى وامتنان وهو نظري قوله تعاىل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة من 
  ربك ترجوها فقل هلم قوال ميسورا واهللا تعاىل املوفق 

  باب 

  املكاسية



م ومما أخرجنا لكم من األرض فيه إباحة املكاسب قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت
وأخبار أن فيها طيبا واملكاسب وجهان أحدمها إبدال األموال وأرباحها والثاين إبدال املنافع وقد نص اهللا تعاىل على 

إباحتها يف مواضع من كتابه حنو قوله تعاىل وأحل اهللا البيع وقوله تعاىل وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من 
فضل اهللا وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا وقال تعاىل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يعين واهللا أعلم من 

يتجر ويكري وحيتج مع ذلك وقال تعاىل يف إبدال املنافع فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقال شعيب عليه 
   -مثاين حجج وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم السالم إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين 

  من استأجر أجريا فليعلمه أجره وقال ص

ألن يأخذ أحدكم حبال فيحتطب خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقد روى األعمش عن إبراهيم عن  -
إن ولده من كسبه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه و -األسود عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقد روي عن مجاعة من السلف يف قوله تعاىل أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنه من التجارات منهم احلسن وجماهد 
وعموم هذه اآلية يوجب الصدقة يف سائر األموال ألن قوله تعاىل ما كسبتم ينتظمها وإن كان غري مكتف بنفسه يف 

ألموال جممل يف املقدار الواجب فيها فهو مفتقر إىل البيان وملا ورد املقدار الواجب فيها فهو عموم يف أصناف ا
بذكر مقادير الواجبات فيه صح االحتجاج بعمومها يف كل مال اختلفنا يف  -البيان من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

تج فيه أيضا يف إجياب احلق فيه حنو أموال التجارة وحيتج بظاهر اآلية على من ينفي إجياب الزكاة يف العروض وحي
إجياب صدقة اخليل ويف كل ما ختلف فيه من األموال وذلك ألن قوله تعاىل أنفقوا املراد به الصدقة والدليل عليه 
قوله تعاىل وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون يعين تتصدقون ومل خيتلف السلف واخللف يف أن املراد به الصدقة ومن 

لتطوع ألن الفرض إذا أخرج عنه الرديء كان الفضل باقيا يف ذمته حىت أهل العلم من قال إن هذا يف صدقة ا
يؤدى وهذا عندنا يوجب صرف اللفظ عن الوجوب إىل النفل من وجوه أحدها أن قوله أنفقوا أمر واألمر عندنا 

  ال خيتص على الوجوب حىت تقوم داللة الندب وقوله وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون ال داللة فيه على أنه ندب إذ 

النهي عن إخراج الردي بالنفل دون الفرض وأن جيب عليه إخراج فضل ما بني الردي إىل اجليد ألنه ال ذكر له يف 
اآلية وإمنا يعلم ذلك بداللة أخرى فال يعترض ذلك على مقتضى اآلية يف إجياب الصدقة ومع ذلك لو دلت الداللة 

الذي أخرجه مل يوجب ذلك صرف حكم اآلية عن اإلجياب إىل من اآلية على أنه ليس عليه إخراج غري الرديء 
الندب ألنه جائز أن يبتدىء اخلطاب باإلجياب مث يعطف عليه حبكم خمصوص يف بعض ما اقتضاه عمومه وال يوجب 

ذلك االقتصار حبكم ابتداء اخلطاب على اخلصوص وصرفه عن العموم ولذلك نظائر كثرية قد بيناها يف مواضع 
 ومما أخرجنا لكم من األرض عموم يف إجيابه احلق يف قليل ما خترجه األرض وكثريه يف سائر األصناف وقوله تعاىل

اخلارجة منها وحيتج به أليب حنيفة رضي اهللا عنه يف إجيابه العشر يف قليل ما خترجه األرض وكثريه يف سائر األصناف 
آلية على أن املراد هبا الصدقات الواجبة قوله تعاىل يف اخلارجة منها مما تقصد األرض بزراعتها ومما يدل من فحوى ا

نسق التالوة ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه وهذا إمنا هو يف الديون إذا اقتضاها صاحبها ال يتسامح بالرديء عن 
 اجليد إال على إغماض وتساهل فدل ذلك على أن املراد الصدقة الواجبة واهللا أعلم إذا ردها إىل اإلغماض يف

اقتضاء الدين ولو كان تطوعا مل يكن فيها إغماض إذا له أن يتصدق بالقليل والكثري وله أن ال يتصدق ويف ذلك 
دليل على أن املراد الصدقة الواجبة وأما قوله تعاىل وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون روى الزهري عن أيب أمامة بن 



عن نوعني من التمر اجلعرور ولون احلبيق قال  -عليه وسلم سهل بن حنيف عن أبيه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا 
وكان ناس خيرجون شر مثارهم يف الصدقة فنزلت وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون وروي عن الرباء بن عازب مثل 
ذلك قال يف قوله تعاىل ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطي ملا أخذه إال على 
إغماض وحياء وقال عبيدة إمنا ذلك يف الزكاة والدرهم الزائف أحب إىل من الثمرة وعن ابن معقل يف هذه اآلية 
قال ليس يف أمواهلم خبيث ولكنه الدرهم القسي والزيف ولستم بآخذيه قال لو كان لك على رجل حق مل تأخذ 

ضوا فيه جيوزا فيه وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه الدرهم القسي والزيف ومل تأخذ من ا لثمر إال اجليد إال أن تغم
حنو هذا وهو ما كتبه يف كتاب الصدقة وقال فيه وال تؤخذ هرمة وال ذات عوار رواه الزهري عن سامل  -وسلم 

  عن أبيه وقد قيل عن ابن عباس يف قوله 

الرباء ابن عازب إال أن تتساهلوا فيه  تعاىل إال أن تغمضوا فيه إال أن حتطوا من الثمن وعن احلسن وقتادة مثله وقال
وقيل لستم بآخذيه إال بوكس فكيف تعطونه يف الصدقة هذه الوجوه كلها حمتملة وجائز أن يكون مجيعها مراد اهللا 

تعاىل بأهنم ال يقبلونه يف اهلدية إال بإغماض وال يقبضونه من اجليد إال بتساهل ومساحمة وال يبيعون مبثله إال حببط 
د اختلف أصحابنا فيمن أدى من املكيل واملوزون دون الواجب يف الصفة فأدى عن اجليد رديا فقال أبو ووكس وق

حنيفة وأبو يوسف ال جيب عليه أداء الفضل وقال حممد عليه أن يؤدي الفضل الذي بينهما وقالوا مجيعا يف الغنم 
يجوز أن حيتج حملمد هبذه اآلية وقوله تعاىل وال والبقر ومجيع الصدقات مما ال يكال وال يوزن أن عليه أدار الفضل ف

تيمموا اخلبيث منه تنفقون واملراد به الرديء منه وقوله تعاىل ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه ولصاحب احلق أن 
ال يغمض فيه وال يتساهل ويطالب حبقه من اجلودة فهذا يدل على أن عليه أداء الفضل حىت ال يقع يف إغماض ألن 

يف ذلك هللا تعاىل وقد نفى اإلغماض يف الصدقة بنهيه عن عطاء الردي فيها وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فإهنما  احلق
قاال كل ماال جيوز التفاضل فيه فإن اجليد والردي حكمهما سواء يف حظر التفاضل بينهما وإن قيمته من جنسه ال 

فأنفقه مث علم أنه كان رديا أنه ال يرجع على الغرمي بشيء يكون إال مبثله أال ترى أنه لو اقتضى دينا على أنه جيد 
وأن ما بينهما من الفضل ال يغرمه وإمنا يقول أبو يوسف فيه أنه يغرم مثل ما قبض من الغرمي ويرجع بدينه وغري 

مل يلزمه  ممكن مثله يف الصدقة ألن الفقري ال يغرم شيئا فلو غرمه مل تكن له مطالبة املتصدق برد اجليد عليه فلذلك
إعطاء الفضل وإمنا هنى اهللا تعاىل املتصدق عن قصد الردي باإلخراج وقد وجب إخراج اجليد فإهنم يقولون إنه منهي 

عنه ولكن ملا كان حكم ما أعطي حكم الديد فيما وصفنا أجزأ عنه وأما ما جيوز فيه التفاضل فإنه مأمور بإخراج 
سه أكثر منه ويباع بعضه ببعض متفاضال وأما حممد فإنه مل جيز إخراج الفضل فيه ألنه جائز أن تكون قيمته من جن

الردي من اجليد إال مبقدار قيمته منه فأوجب عليه إخراج الفضل إذ ليس بني العبد وبني سيده ربا ويف هذه اآلية 
ن بقوله تعاىل إال أن داللة على جواز اقتضاء الردي عن اجليد يف سائر الديون ألن اهللا تعاىل أجاز اإلغماض يف الديو

  تغمضوا فيه ومل يفرق بني شيء منه فدل ذلك على معان منها جواز اقتضاء الزيوف اليت أقلها غش وأكثرها 

فضة عن اجلياد يف رأس مال السلم ومثن الصرف اللذين ال جيوز أن يأخذ عنهما غريمها ودل على أن حكم الردي 
بيع الفضة اجليدة بالردية وزنا بوزن ألن ما جاز اقتضاء بعضه عن يف ذلك حكم اجليد وهذا يدل أيضا على جواز 

الذهب بالذهب مثال مبثل إمنا أراد املماثلة يف  -بعض جاز بيعه به ويدل على أن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جاز  الوزن اليف الصفة وكذلك سائر ما ذكره معه ويدل على جواز اقتضاء اجليد عن الردي برضا الغرمي كما
خريكم  -اقتضاء الردي عن اجليد إذ مل يكن الختالفهما يف الصفة حكم وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



وزادين وروي عن ابن عمر واحلسن  -أحسنكم قضاء قال جابر بن عبداهللا قضاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رضه دراهم سودا أن يقبضه بيضا إذا مل يشرط ذلك عليه وسعيد بن املسيب وإبراهيم والشعيب قالوا ال بأس إذا أق

وروى سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يكره إذا أقرض دراهم أن يأخذ خريا منها 
وهذا ليس فيه داللة على أنه كرهه إذا رضي املستقرض وإمنا ال جيوز له أن يأخذ خريا منها إذا مل يرض صاحبه قوله 

اىل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قد قيل إن الفحشاء تقع على وجوه واملراد هبا يف هذا املوضع تع
... أرى املوت يعتام الكرام ويصطفي ... البخل والعرب تسمي البخيل فاحشا والبخل فحشا وفحشا قال الشاعر 

  ... عقيلة مال الفاحش املتشدد 
ذم البخيل والبخل قوله عز و جل إن تبدوا الصدقات فنعما هي اآلية روي عن ابن يعين مال البخيل ويف هذه اآلية 

عباس أنه قال هذا يف صدقة التطوع فأما يف الفريضة فإظهارها أفضل لئال تلحقه هتمة وعن احلسن ويزيد بن أيب 
دح على اخفائها يف حبيب وقتادة اإلخفاء يف مجيع الصدقات أفضل وقد مدح اهللا تعاىل على إظهار الصدقة كما م

قوله تعاىل الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم عند رهبم وجائز أن يكون قوله تعاىل وإن 
ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم يف صدقة التطوع على ما روي عن ابن عباس وجائز أن يكون يف مجيع 

من نفل أو فرض دون ما كان منها أخذه إىل اإلمام إال أن عموم اللفظ يقتضي الصدقات املوكول أداؤها إىل أرباهبا 
مجيعها ألن األلف والالم هنا للجنس فهي شاملة جلميعها وهذا يدل على أن مجيع الصدقات مصروفة إىل الفقراء 

قوله تعاىل إمنا وأهنا امنا تستحق بالفقر ال غري وأن ما ذكر اهللا تعاىل من أصناف من تصرف إليهم الصدقة يف 
  الصدقات للفقراء واملساكني إمنا 

يستحق منهم من يأخذها صدقة بالفقر دون غريه وإمنا ذكر األصناف ملا يعمهم من أسباب الفقر دون من ال يأخذها 
 صدقة من املؤلفة قلوهبم والعاملني عليها فإهنم ال يأخذوهنا صدقة وإمنا حتصل يف يد اإلمام صدقة للفقراء مث يصرف

إىل املؤلفة قلوهبم والعاملني ما يعطون على أنه ليس بصدقة لكن عوضا من العمل ولدفع أذيتهم عن أهل اإلسالم أو 
ليستمالوا به إىل اإلميان ومن املخالفني من حيتج بذلك يف جواز إعطاء مجيع الصدقات للفقراء دون اإلمام وأهنم إذا 

 األخذ لقوله تعاىل وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم أعطوا الفقراء صدقة املواشي سقط حق اإلمام يف
وذلك عام يف سائرها ألن الصدقة ههنا اسم للجنس وليس يف هذا عندنا داللة على ما ذكروا ألن أكثر ما فيه أنه 

ذ ال ميتنع خري للمعطى فليس فيه سقوط حق اإلمام يف األخذ وليس كوهنا خريا له نافيا لثبوت حق اإلمام يف األخذ إ
أن يكون خريا هلم ويأخذها اإلمام فيتضاعف اخلري بأخذها ثانيا وقد قدمنا قول من يقول إن هذا يف صدقة التطوع 

ومن أهل العلم من يقول إن اإلمجاع قد حصل على أن إظهار صدقة الفرض أوىل من إخفائها كما قالوا يف 
جلماعات بأذان وإقامة وليصلوها ظاهرين فكذلك سائر الصلوات املفروضة ولذلك أمروا باالجتماع عليها يف ا

الفروض لئال يقيم نفسه مقام هتمة يف ترك أداء الزكاة وفعل الصالة قالوا فهذا يوجب أن يكون قوله تعاىل وإن 
ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم يف التطوع خاصة ألن ستر الطاعات النوافل أفضل من إظهارها ألنه أبعد من 

  أنه  -ياء وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الر

  قال



سبعة يظلهم اهللا يف ظل عرشه أحدهم رجل تصدق بصدقة مل تعلم مشاله ما تصدقت به ميينه وهذا إمنا هو يف التطوع 
دون الفرض ويدل على أن املراد صدقة التطوع أنه ال خالف أن العامل إذا جاء قبل أن تؤدى صدقة املواشي 

بأدائها أن الفرض عليه أداؤها إليه فصار إظهار أدائها يف هذه احلال فرضا ويف ذلك دليل على أن املراد  فطالبه
  بقوله تعاىل وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء صدقة التطوع واهللا تعاىل أعلم بالصواب 

  باب إعطاء املشرك من الصدقة 
وما تنفقوا من خري فألنفسكم قال أبو بكر ما تقدم يف قال اهللا تعاىل ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء 

  هذا اخلطاب وما جاء يف نسقه يدل على أن قوله تعاىل 

ليس عليك هداهم إمنا معناه يف الصدقة عليهم ألنه ابتدأ اخلطاب بقوله تعاىل إن تبدوا الصدقات فنعما هي مث عطف 
ىل وما تنفقوا من خري فألنفسكم فدل ما تقدم من عليه قوله تعاىل ليس عليك هداهم مث عقب ذلك بقوله تعا

اخلطاب يف ذلك وتأخر عنه من ذكر الصدقة أن املراد إباحة الصدقة عليهم وإن مل يكونوا على دين اإلسالم وقد 
روى ذلك عن مجاعة من السلف روي عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

   تصدقوا إال على أهل دينكم فأنزل اهللا ليس عليك هداهم فقال صال

تصدقوا على أهل األديان وروى احلجاج عن سامل املكي عن ابن احلنفية قال كره الناس أن يتصدقوا على  -
املشركني فأنزل اهللا ليس عليك هداهم فتصدق الناس عليهم من غري الفريضة قال أبو بكر ال ندري هذا من كالم 

ن هو أعين قوله فتصدق الناس عليهم من غري الفريضة وجائز أن يريد به من غري الزكاة وصدقات املواشي دون م
كفارات األميان وحنوها وأيضا قوله فتصدق الناس عليهم من غري الفريضة ال يوجب ختصيص اآلية ألن فعلهم ال 

ن ال يتصدقوا وروى األعمش عن جعفر بن يقتضي الوجوب ومع ذلك فهم خمريون بني أن يتصدقوا عليهم وبني أ
أياس عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كان ناس هلم أنساب وقرابة من قريظة والنضري فكانوا يتقون أن 

يتصدقوا عليهم ويريدوهنم على اإلسالم فنزلت ليس عليك هداهم إىل آخر اآلية وروى هشام بن عروة عن أبيه 
أصلها قال  -يف عهد قريش راغبة وهي مشركة فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أمه أمساء قالت أتتين أمي 

نعم قال أبو بكر ونظري هذه اآلية يف داللتها على ما دلت عليه قوله تعاىل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
ل هم أهل القبلة وأسريا فروي عن احلسن قال هم األسراء من أهل الشرك وروي عن سعيد بن جبري وعطاء قا

وغريهم قال أبو بكر األول أظهر ألن األسري يف دار اإلسالم ال يكون إال مشركا ونظريها أيضا قوله تعاىل ال 
ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إىل آخر القصة 

ونوا أهل حرب لنا والصدقات من الرب فاقتضى جواز دفع الصدقات إليهم فأباح برهم وإن كانوا مشركني إذا مل يك
قد خص منها الزكوات  -وظواهر هذه اآلي توجب جواز دفع سائرها إليهم إال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يف  وصدقات املواشي وكل ما كان أخذه من الصدقات إىل اإلمام بقوله أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها
  فقرائكم وقال ملعاذ أعلمهم 

إن اهللا فرض عليهم حقا يف أمواهلم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم فكانت الصدقات اليت أخذها إىل اإلمام 
خمصوصة من هذه اجلملة فلذلك قال أبو حنيفة كل صدقة ليس أخذها إىل اإلمام فجائز إعطاؤها أهل الذمة وما 



يعطى أهل الذمة فيجيز إعطاء الكفارات والنذور وصدقة الفطر أهل الذمة فإن قيل فزكاة كان أخذها إىل اإلمام ال 
املال ليس اخذها إىل اإلمام وال جيوز أن تعطى أهل الذمة قيل أخذها يف األصل إىل اإلمام وقد كان النيب صلى اهللا 

شهر زكاتكم فمن كان عليه دين  يأخذها وكذلك أبو بكر وعمر فلما كان عثمان قال للناس إن هذا -عليه وسلم 
فليؤده مث ليزك بقية ماله فجعل أرباب األموال وكالء له يف أدائها ومل يسقط يف ذلك حق اإلمام يف أخذها وقال أبو 
يوسف كل صدقة واجبة فغري جائز دفعها إىل الكفار قياسا على الزكاة قوله تعاىل للفقراء الذين أحصروا يف سبيل 

ضربا يف األرض اآلية يعين واهللا أعلم النفقة املذكورة بديا واملراد هبا الصدقة وروي عن جماهد اهللا ال يستطيعون 
والسدي املراد فقراء املهاجرين وقوله تعاىل أحصروا يف سبيل اهللا قيل إهنم منعوا أنفسهم التصرف يف التجارة خوف 

تصرف ملرض أو حاجة أو خمافة فإذا منعه العدو من الكفار روي ذلك عن قتادة ألن اإلحصار منع النفس عن ال
العدو قيل أحصره وقوله تعاىل حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف يعين واهللا أعلم اجلاهل حباهلم وهذا يدل على أن 

ظاهر هيئتهم وبزهتم يشبه حال األغنياء ولوال ذلك ملا ظنهم اجلاهل أغنياء ألن ما يظهر من داللة الفقر شيئان 
ة اهليئة ورثاثة احلال واآلخر املسألة على أنه فقري فليس يكاد حيسبهم اجلاهل أغنياء إال ملا يظهر له من أحدمها بذاذ

حسن البزة الدالة على الغىن يف الظاهر ويف هذه اآلية داللة على أن من له ثياب الكسوة ذات قيمة كثرية ال متنعه 
من ظاهر حاله مشبه ألحوال األغنياء ويدل على أن الصحيح  إعطاء الزكاة ألن اهللا تعاىل قد أمرنا بإعطاء الزكاة

اجلسم جائز أن يعطى من الزكاة ألن اهللا تعاىل أمر بإعطاء هؤالء القوم وكانوا من املهاجرين الذين كانوا يقاتلون مع 
فإن السيما املشركني ومل يكونوا مرضى وال عميانا وقوله عز و جل تعرفهم بيسماهم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

العالمة قال جماهد املراد به هنا التخشع وقال السدي والربيع بن أنس هو عالمة الفقر وقال اهللا تعاىل سيماهم يف 
وجوههم من أثر السجود يعين عالمتهم فجائز أن تكون العالمة املذكورة يف قوله تعاىل تعرفهم بسيماهم ما يظهر يف 

  وجه اإلنسان من كسوف 

ال وإن كانت بزهتم وثياهبم وظاهر هيئتهم حسنة مجيلة وجائز أن يكون اهللا تعاىل قد جعل لنبيه علما البال وسوء احل
يستدل به إذا رآهم عليه على فقرهم وإن كنا ال نعرف ذلك مهم إال بظهور املسألة منهم أو مبا يظهر من بذاذة 

ك يف امليت يف دار اإلسالم أو يف دار احلرب هيئتهم وهذا يدل على أن ملا يظهر ذلك عليه وقد اعترب أصحابنا ذل
إذا مل يعرف أمره قبل ذلك يف إسالم أو كفر أنه ينظر إىل سيماه فإن كانت عليه سيما أهل الكفر من شد زنار أو 

عدم ختان وترك الشعر على حسب ما يفعله رهبان النصارى حكم له حبكم الكفار ومل يدفن يف مقابر املسلمني ومل 
إن كان عليه سيما أهل اإلسالم حكم له حبكم املسلمني يف الصالة والدفن وإن مل يظهر عليه شيء ن يصل عليه و

ذلك فإن كان يف مصر من األمصار اليت للمسلمني فهو مسلم وإن كان يف دار احلرب فمحكوم له حبكم الكفر 
حكمنا له حبكم أهل املوضع وكذلك  فجعلوا اعتبار سيماه بنفسه أوىل منه مبوضعه املوجود فيه فإذا عدمنا السيما

اعتربوا يف اللقيط ونظريه أيضا قوله تعاىل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني وإن كان قميصه 
قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني فاعترب العالمة ومن حنوه قوله تعاىل ولتعرفنهم يف حلن القول وأخوة يوسف 

بدم وجعلوه عالمة لصدقهم قال اهللا تعاىل وجاؤا على قميصه بدم كذب وقوله تعاىل ال  عليه السالم لطخوا قميصه
يسألون الناس إحلافا يعين واهللا أعلم إحلاحا وإدامة للمسألة ألن إحلاف املسألة هو االستقصاء فيها وإدامتها وهذا 

ألون الناس إحلافا فنفى عنهم اإلحلاف يف يدل على كراهة اإلحلاف يف املسألة فإن قيل فإمنا قال اهللا عز و جل ال يس
املسألة ومل ينف عنهم املسألة رأسا قيل له يف فحوى اآلية ومضمون املخاطبة ما يدل على نفي املسألة رأسا وهو قوله 

تعاىل حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف فلو كانوا أظهروا املسألة وإن مل تكن إحلافا ملا حسبهم أغنياء وكذلك قوله 



عاىل من التعفف ألن التعفف هو القناعة وترك املسألة فدل ذلك على وصفهم بترك املسألة أصال ويدل على أن ت
من استغىن أغناه اهللا ومن استعف أعفه اهللا وإذا ثبت مبا  -التعفف هو ترك املسألة قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن كانت سرية وجب أن يكون كذلك حكم املسكن ذكرنا من داللة اآلي أن ثياب الكسوة ال متنع الزكاة و

واألثاث والفرس واخلادم لعموم احلاجة إليه فإذا كانت احلاجة إىل هذه األشياء حاجة ماسة فهو غري غين هبا ألن 
  الغىن هو ما فضل 

ا فضل عن عن مقدار احلاجة واختلف الفقهاء يف مقدار ما يصري به غنيا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر إذ
مسكنه وكسوته وأثاثه وخادمه وفرسه ما يساوي مائيت درهم مل حتل له الزكاة وإن كان أقل من مائيت درهم حلت 
له الزكاة وقال مالك يف رواية ابن القاسم يعطي من الزكاة من له أربعون درمها وروى غريه عن مالك أنه ال يعطي 

حل ال يأخذ الزكاة من له مخسون درمها وقال عبداهللا بن احلسن من من له أربعون درمها وقال الثوري واحلسن بن صا
ال يكون عنده ما يقوته أو يكفيه سنة فإنه يعطى من الصدقة وقال الشافعي يعطى الرجل على قدر حاجته حىت 
لربيع خيرجه ذلك من حد الفقر إىل الغىن كان ذلك جتب فيه الزكاة أو ال جتب وال أجد يف ذلك حدا ذكره املزين وا

وحكى عنه أهنا ال حتل للقوي املكتسب وإن كان فقريا والدليل على صحة ما ذكرنا من اعتبار مائيت درهم فاضال 
خيطب  -عما حيتاج إليه ما روى عبداحلميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا ومن سأل الناس وله عدل مخس أواق سأل إحلافا فدل ذكره  وهو يقول من استغىن أغناه اهللا ومن استعفف أعفه
هلذا املقدار أنه هو الذي خيرج به من حد الفقر إىل الغىن ويوجب حترمي املسألة ويدل عليه أيضا قول النيب صلى اهللا 

رهم وليس أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم مث قال يف مائيت درهم مخسة دا -عليه وسلم 
فيما دوهنا شيء فجعل حد الغين مائيت درهم فوجب اعتبارها دون غريها ودل أيضا على أن الذي ال ميلك هذا 

جعل الناس صنفني أغنياء وفقراء فجعل الغين من ملك هذا املقدار وأمر بأخذ  -القدر يعطى من الزكاة ألنه ص 
لك هذا القدر وقد روى أبو كبشة السلويل عن سهل بن الزكاة منه وجعل الفقري الذي يرد عليه هو الذي ال مي
يقول من سأل الناس عن ظهر غىن فإمنا يستكثر من مجر  -احلنظلية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جهنم قلت يا رسول اهللا ما ظهر غناه قال أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم وقد روى زيد بن أسلم عن 
ومسعته يقول لرجل من سأل منكم  -ر عن رجل من بين أسد قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم عطاء بن يسا

وعنده أوقية أو عدهلا فقد سأل إحلافا واألوقية يومئذ أربعون درمها وروى حممد بن عبدالرمحن بن زيد عن أبيه عن 
وله ما يغنيه إال جاءت شينا أو كدوحا  ال يسأل عبد مسألة -ابن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أو خدوشا يف وجهه يوم القيامة قيل يا رسول اهللا وما غناه قال مخسون درمها أو حساهبا من الذهب وهذه واردة يف 

   -كراهة املسألة وال داللة فيها على حترمي الصدقة عليه وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ما يغديه ويعشيه إذ كان هناك من فقراءيستحب ترك املسألة ملن ميلك 

ملن ميلك هذا القدر  -املسلمني وأهل الصفة من ال يقدر على غداء وال عشاء فاختار النيب صلى اهللا عليه وسلم 
االقتصار على ما ميلكه والتعفف بترك املسألة ليصل ذلك إىل من هو أحوج منه إليه ال على وجه التحرمي وملا اتفق 

ن سبيل استباحة الصدقة ليست سبيل الضرورة إىل امليتة إذ كانت امليتة ال حتل إال عند اخلوف على اجلميع على أ
النفس والصدقة حتل بإمجاع املسلمني ملن احتاج ومل خيف املوت إذا مل يكن عنده شيء فوجب أن يكون املبيح هلا 



أنفسها خمتلفة واتفق اجلميع على استعمال  الفقر وأيضا ملا كانت هذه األخبار خمتلفا يف استعمال حكمها وهي يف
اخلرب الذي روينا يف مائيت درهم وحترمي الصدقة معها وجب أن يكون ثابت احلكم وما عداه إما أن يكون على وجه 

  الكراهة للمسألة أو منسوخة خبربنا إن كان املراد هبا حترمي الصدقة 
  باب 

  الربا

قومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس إىل قوله وأحل اهللا البيع قال اهللا تعاىل الذين يأكلون الربا ال ي
وحرم الربا قال أبو بكر أصل الربا يف اللغة هو الزيادة ومنه الرابية لزيادهتا على ما حواليها من األرض ومنه الربوة 

زاد عليه وهو يف الشرع يقع على  من األرض وهي املرتفعة ومنه قوهلم أرىب فالن على فالن يف القول أو الفعل إذا
مسى النساء ربا يف حديث  -معان مل يكن اإلسم موضوعا هلا يف اللغة ويدل عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أسامة بن زيد فقال إمنا الربا يف النسيئة وقال عمر بن اخلطاب إن من الربا أبوابا ال ختفى منها السلم يف السن يعين 
قبض قبل أن  -مر أيضا إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم احليوان وقال ع

يبينه لنا فدعوا الربا والريبة فثبت بذلك أن الربا قد صار امسا شرعيا ألنه لو كان باقيا على حكمه يف أصل اللغة ملا 
عليه أن العرب مل تكن تعرف بيع الذهب بالذهب  خفي على عمر ألنه كان عاملا بأمساء اللغة ألنه من أهلها ويدل

والفضة بالفضة نساء ربا وهو ربا يف الشرع وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار مبنزلة سائر األمساء اجململة املفتقرة 
وم إىل البيان وهي األمساء املنقولة من اللغة إىل الشرع ملعان مل يكن االسم موضوعا هلا يف اللغة حنو الصالة والص

والزكاة فهو مفتقر إىل البيان وال يصح االستدالل بعمومه يف حترمي شيء من العقود إال فيما قامت داللته أنه مسمى 
  يف الشرع 

كثريا من مراد اهللا باآلية نصا وتوفيقا ومنه ما بينه دليال فلم خيل مراد  -بذلك وقد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أهل العلم بالتوقيف واإلستدالل والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إمنا كان  اهللا من أن يكون معلوما عند

قرض والدراهم والدنانري إىل أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ومل يكونوا يعرفون البيع 
  بالنقد وإذا كان متفاضال من جنس واحد هذا كان املتعارف املشهور بينهم ولذلك 

  قال

 تعاىل وما آتيتم من ربا لريبوا يف أموال الناس فال يربو عند اهللا فأخرب أن تلك الزيادة املشروطة إمنا كانت ربا يف اهللا
املال العني ألنه ال عوض هلا من جهة املقرض وقال تعاىل ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إخبارا عن احلال اليت خرج 

مضاعفة فأبطل اهللا تعاىل الربا الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروبا أخر من عليها الكالم من شرط الزيادة أضعافا 
البياعات ومساها ربا فانتظم قوله تعاىل وحرم الربا حترمي مجيعها لشمول االسم عليها من طريق الشرع ومل يكن 

زيادة واسم الربا يف تعاملهم بالربا إال على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانري إىل أجل مع شرط ال
الشرع يعتوره معان أحدها الربا الذي كان عليه أهل اجلاهلية والثاين التفاضل يف اجلنس الواحد من املكيل 

واملوزون على قول أصحابنا ومالك بن أنس يعترب مع اجلنس أن يكون مقتاتا مدخرا والشافعي يعترب األكل مع 
يتعلق به من حترمي التفاضل عند انضمام غريه إليه على ما قدمنا والثالث  اجلنس فصار اجلنس معتربا عند اجلميع فيما



النساء وهو على ضروب منها يف اجلنس الواحد من كل شيء ال جيوز بيع بعضه ببعض نساء سواء كان من املكيل 
املعىن  أو من املوزون أو من غريه فال يدون عندنا بيع ثوب مروي بثوب مروي نساء لوجود اجلنس ومنها وجود

املضموم إليه اجلنس يف شرط حترمي التفاضل وهو الكيل والوزن يف غري األمثان اليت هي الدراهم والدنانري فلو باع 
  حنطة جبص نساء مل جيز لوجود الكيل ولو باع حديدا بصفر نساء مل جيز لوجود الوزن واهللا تعاىل املوفق 

  ومن أبواب الربا الشرعي السلم يف احليوان 
مر رضي اهللا عنه إن من الربا أبوابا ال ختفى منها السلم يف السن ومل تكن العرب تعرف ذلك ربا فعلم أنه قال قال ع

ذلك توقيفا فجملة ما اشتمل عليه اسم الربا يف الشرع النساء والتفاضل على شرائط قد تقرر معرفتها عند الفقهاء 
  والدليل على ذلك قول النيب ص 

ثل يدا بيد والفضل ربا والشعري بالشعري مثال مبثل يدا بيد والفضل ربا وذكر التمر وامللح احلنطة باحلنطة مثال مب
يف حديث أسامة بن زيد  -والذهب والفضة فسمى الفضل يف اجلنس الواحد من املكيل واملوزون ربا وقال ص 
إال يف النسيئة فثبت أن اسم ا لربا  الذي رواه عنه عبدالرمحن بن عباس إمنا الربا يف النسيئة ويف بعض األلفاظ ال ربا

يف الشرع يقع على التفاضل تارة وعلى النساء أخرى وقد كان ابن عباس يقول ال ربا إال يف النسيئة وجيوز بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضال ويذهب فيه إىل حديث أسامة بن زيد مث ملا تواتر عنده اخلرب عن النيب 

بتحرمي التفاضل يف األصناف الستة رجع عن قوله قال جابر بن زيد رجع ابن عباس عن  -صلى اهللا عليه وسلم 
قوله يف الصرف وعن قوله يف املتعة وإمنا معىن حديث أسامة النساء يف اجلنسني كما روي يف حديث عبادة بن 

يد وذكر األصناف الستة مث أنه قال احلنطة باحلنطة مثال مبثل يدا ب -الصامت وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال بيعوا احلنطة بالشعري كيف شئتم يدا بيد ويف بعض األخبار وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فمنع 

النساء يف اجلنسني من املكيل واملوزون وأباح التفاضل فحديث أسامة بن زيد حممول على هذا ومن الربا املراد 
من مثنه قبل نقد الثمن والدليل على أن ذلك ربا حديث يونس بن ةإسحاق عن أبيه عن باآلية شرى ما يباع بأقل 

أيب العالية قال كنت عند عائشة فقالت هلا امرأة إين بعت زيد بن أرقم جارية يل إىل عطائه بثمان مائة درهم وأنه 
زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة فقالت بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي 

إن مل يتب فقالت يا أم املؤمنني أرأيت إن مل آخذ إال رأس مايل فقالت فمن  -مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللا فدلت تالوهتا اآلية الربا عند قوهلا أرأيت إن مل آخذ إال رأس 

كان عندها من الربا وهذه التسمية طريقها التوقيف وقد روى ابن املبارك عن حكم بن زريق عن مايل إن ذلك 
سعيد بن املسيب قال سألته عن رجل إيل باع طعاما من رجل أجل فأراد الذي اشترى الطعام أن يبيعه بنقد من 

خالف أن شراءه مبثله أو أكثر منه  الذي باعه منه فقال هو ربا ومعلوم أنه أراد شراءه بأقل من الثمن األول إذ ال
جائز فسمى سعيد بن املسيب ذلك ربا وقد روي النهي عن ذلك عن ابن عباس والقاسم بن حممد وجماهد وإبراهيم 

  والشعيب وقال احلسن وابن سريين يف آخرين إن باعه بنقد جاز أن يشتريه فإن كان باعه بنسيئة مل 

وروي عن ابن عمر أنه إذا باعه مث اشتراه بأقل من مثنه جاز ومل يذكر فيه  يشتره بأقل منه إال بعد أن حيل األجل
قبض الثمن وجائز أن يكون مراده إذا قبض الثمن فدل قول عائشة وسعيد بن املسيب أن ذلك ربا فعلمنا أهنما مل 

شرع وأمساء الشرع يسمياه ربا إال توقيفا إذ ال يعرف ذلك امسا له من طريق اللغة فال يسمى به إال من طريق ال



  واهللا أعلم بالصواب  -توقيف من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ومن أبواب الربا الدين بالدين 

  وقد

أنه هنى عن الكالئ  -روى موسى بن عبيدة عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال يف حديث أسامة بن زيد إمنا الربا يف النسيئة إال أنه يف بالكالئ ويف بعض األلفاظ عن الدين بالدين ومها سواء وق

ا لعقد عن الدين بالدين وأنه معفو عنه مبقدار اجمللس ألنه جائز له أن يسلم دراهم يف كر حنطة ومها دين بدين إال 
فترقا قبل التقابض أهنما إذا افترقا قبل قبض الدراهم بطل العقد وكذلك بيع الدراهم بالدنانري جائز ومها دينان وإن ا

  بطل 
  ومن أبواب الربا الذي تضمنت اآلية حترميه 

  الرجل

يكون عليه ألف درهم دين مؤجل فيصاحله منه على مخس مائة حالة فال جيوز وقد روى سفيان عن محيد عن ميسرة 
عن زيد قال سألت ابن عمر يكون يل على الرجل الدين إىل أجل فأقول عجل يل وأضع عنك فقال هو ربا وروي 

بن ثابت أيضا النهي عن ذلك وهو قول سعيد بن جبري والشعيب واحلكم وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء وقال ابن 
عباس وإبراهيم النخعي ال بأس بذلك والذي يدل على بطالن ذلك شيئان أحدمها تسمية ابن عمر إياه ربا وقد بينا 

اجلاهلية إمنا كان قرضا مؤجال بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدال أن أمساء الشرع توقيف والثاين أنه معلوم أن ربا 
من األجل فأبطله اهللا تعاىل وحرمه وقال وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم وقال تعاىل وذروا ما بقي من الربا حظر أن 

جل يؤخذ لألجل عوض فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله فإمنا جعل احلط حبذاء األ
فكان هذا هو معىن الربا الذي نص اهللا تعاىل على حترميه وال خالف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة فقال له أجلين 

  وأزيدك فيها مائة درهم ال جيوز ألن املائة 

عوض من األجل كذلك احلط يف معىن الزيادة إذ جعله عوضا من األجل وهذا هو األصل يف امتناع جواز أخذ 
اآلجال ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إىل خياط ثوبا فقال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا  األبدال عن

فلك نصف درهم أن الشرط الثاين باطل فإن خاطه غدا فله أجر مثله ألنه جعل احلط حبذاء األجل والعمل يف 
بيناه ومن أجاز من السلف إذا قال عجل الوقتني على صفة واحدة فلم جيزه ألنه مبنزلة بيع األجل على النحو الذي 

يل وأضع عنك فجائز أن يكون أجازوه إذا مل جيعله شرطا فيه وذلك بأن يضع عنه بغري شرط ويعجب اآلخر الباقي 
   -بغري شرط وقد ذكرنا الداللة على أن التفاضل قد يكون ربا على حسب ما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  نساء قد يكون ربا يف البيع بقوله صيف األصناف الستة وإن ال

وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد وقوله إمنا الربا يف النسيئة وإن السلم يف احليوان قد يكون ربا  -
بقوله إمنا الربا يف النسيئة وقوله إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد وتسمية عمر إياه ربا وشرى ما بيع 



مثنه قبل نقد الثمن ملا بينا وشرط التعجيل مع احلط وقد اتفق الفقهاء على حترمي التفاضل يف األصناف بأقل من 
من جهات كثرية وهو عندنا يف حيز التواتر لكثرة رواته  -الستة اليت ورد هبا األثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا النص معين به تعلق احلكم جيب اعتباره يف غريه واتفاق الفقهاء على استعماله واتفقوا أيضا يف أن مضمون هذ
واختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار اجلنس على الوجوه اليت ذكرنا فيما سلف من هذا الباب وإن حكم حترمي 

التفاضل غري مقصور على األصناف الستة وقد قال قوم هم شذوذ عندنا ال يعدون خالفا أن حكم حترمي التفاضل 
صناف اليت ورد فيها التوقيف دون حترمي غريها وملا ذهب إليه أصحابنا يف اعتبار الكيل والوزن مقصور على األ

دالئل من األثر والنظر وقد ذكرناها يف مواضع ومما يدل عليه من فحوى اخلرب قوله الذهب بالذهب مثال مبثل وزنا 
بالوزن يف املوزون وبالكيل يف املكيل فدل ذلك  بوزن واحلنطة باحلنطة مثال مبثل كيال بكيل فأوجب استيفاء املماثلة

على أن االعتبار يف التحرمي الكيل والوزن مضموما إىل اجلنس ومما حيتج به املخالف من اآلية على اعتبار األكل قوله 
ربا عز و جل الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس وقوله تعاىل ال تأكلوا ال

  فأطلق اسم الربا على املأكول قالوا فهذا عموم يف إثبات الربا يف املأكول وهذا عندنا ال يدل 

على ما قالوا من وجوه أحدها ما قدمنا من إمجال لفظ الربا يف الشرع وافتقاره إىل البيان فال يصح االحتجاج 
اآلية وال يأكله والثاين أن أكثر ما فيه إثبات الربا بعمومه وإمنا حيتاج إىل أن يثبت بداللة أخرى أنه ربا حىت حيرمه ب

يف مأكول وليس فيه أن مجيع املأكوالت فيها ربا وحنن قد أثبتنا الربا يف كثري من املأكوالت وإذا فعلنا ذلك فقد 
ف بألف قضينا عهدة اآلية وملا ثبت مبا قدمنا من التوقيف واالتفاق على حتريك بيع ألف بألف ومائة كما بطل بيع أل

إىل أجل فجرى األجل املشروط جمرى النقصان يف املال وكان مبنزلة بيع ألف بألف ومائة وجب أن ال يصح األجل 
يف القرض كما ال جيوز قرض ألف بألف ومائة إذ كان نقصان األجل كنقصان الوزن وكان الربا تارة من جهة 

كذلك فإن قال قائل ليس القرض يف ذلك  نقصان الوزن وتارة من جهة نقصان األجل وجب أن يكون القرض
كالبيع ألنه جيوز له مفارقته يف القرض قبل قبض البدل وال جيوز مثله يف بيع ألف بألف قيل له إمنا يكون األجل 
نقصانا إذا كان مشروطا فأما إذا مل يكن مشروطا فإن ترك القبض ال يوجب نقصا يف أحد املالني وإمنا بطل البيع 

نقصان أحدمها عن اآلخر أال ترى أنه ال خيتلف الصنفان والصنف الواحد يف وجوب التقابض يف  ملعىن آخر غري
اجمللس أعين الذهب بالفضة مع جواز التفاضل فيهما فعلمنا أن املوجب لقبضهما ليس من جهة أن ترك القبض 

 يقبض مثنه سنني جاز موجب للنقصان يف غري املقبوض أال ترى أن رجال لو باع من رجل عبدا بألف درهم ومل
للمشتري بيعه مراحبة على ألف حالة ولو كان باعه بألف إىل شهر مث حل األجل مل يكن للمشتري بيعه مراحبة بألف 

حالة حىت يبني أنه اشتراه بثمن مؤجل فدل ذلك على أن األجل املشروط يف العقد يوجب نقصا يف الثمن ويكون 
ان كذلك فالتشبيه بني القرض والبيع من الوجه الذي ذكرنا صحيح ال يعترض مبنزلة نقصان الوزن يف احلكم فإذا ك

إمنا الربا يف النسيئة ومل يفرق بني  -عليه هذا السؤال ويدل على بطالن التأجيل فيه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أشبه اهلبة فال يصح فيه البيع والقرض فهو على اجلميع ويدل عليه أن القرض ملا كان تربعا ال يصح إال مقبوضا 

التأجيل فيها بقوله من أعمر عمري فهي له  -التأجيل كما ال يصح يف اهلبة وقد أبطل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ولورثته من بعبده فأبطل التأجيل املشروط يف امللك وأيضا فإن قرض الدراهم عاريتها وعاريتها قرضها ألهنا متليك 

  ال باستهالك عينها ولذلك قال أصحابنا إذا املنافع إذ ال يصل إليها إ



أعاره دراهم فإن ذلك قرض ولذلك مل جييزوا استيجار الدراهم ألهنا قرض فكأنه استقرض دراهم على أن يرد عليه 
أكثر منها فلما مل يصح األجل يف العارية مل يصح يف القرض ومما يدل على أن قرض الدراهم عارية حديث إبراهيم 

تدرون أي الصدقة خري قالوا اهللا  - األحوص عن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهلجري عن أيب
ورسوله أعلم قال خري الصدقة املنحة أن متنح أخاك الدراهم أو ظهر الدابة أو لنب الشاة واملنحة هي العارية فجعل 

  قرض الدراهم عاريتها أال ترى إىل 

  قوله

دودة فلما مل يصح التأجيل يف العارية مل يصح يف القرض وأجاز الشافعي التأجيل يف يف حديث آخر واملنحة مر
  القرض وباهللا التوفيق ومنه اإلعانة 

  باب البيع 
قوله عز و جل وأحل اهللا البيع عموم يف إباحة سائر البياعات ألن لفظ البيع موضوع ملعىن معقول يف اللغة وهو 

ن تراض منهما وهذا هو حقيقة البيع يف مفهوم اللسان مث منه جائز ومنه فاسد إال متليك املال مبال بإحياب وقبول ع
أن ذلك غري مانع من اعتبار عموم اللفظ مىت اختلفنا يف جواز بيع أو فساده وال خالف بني أهل العلم أن هذه اآلية 

البياعات حنو بيع مامل يقبض وإن كان خمرجها خمرج العموم فقد أريد به اخلصوص ألهنم متفقون على حظر كثري من 
وبيع ما ليس عند اإلنسان وبيع الغرر واجملاهيل وعقد البيع على احملرمات من األشياء وقد كان لفظ اآلية يوجب 
جواز هذه البياعات وإمنا خصت منها بدالئل إال أن ختصيصها غري مانع اعتبار عموم لفظ اآلية فيما مل تقم الداللة 

يستدل بعمومه على جواز البيع املوقوف لقوله تعاىل وأحل اهللا البيع والبيع اسم لإلجياب على ختصيصه وجائز أن 
والقبول وليست حقيقته وقوع امللك به للعاقد أال ترى أن البيع املعقود على شرط خيار املتبايعني مل يوجب ملكا 

مه ما قدمناه من اإلمجال والوقف على وهو بيع والوكيالن يتعاقدان البيع وال ميلكان وقوله تعاىل وحرم الربا حك
ورود البيان فمن الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا أهل اجلاهلية وهو القرض املشروط فيه األجل وزيادة 

مال على املستقرض ويف سياق اآلية ما أوجب ختصيص ما هو ربا من البياعات من عموم قوله تعاىل وأحل اهللا البيع 
ن لفظ الربا ملا كان جممال أنه يوجب إمجال لفظ البيع وليس كذلك عندنا ألن ماال يسمى ربا من وظن الشافعي أ

  البياعات فحكم 

العموم جار فيه وإمنا جيب الوقوف فيما شككنا أنه ربا أو ليس بربا فأما ما تيقنا أنه ليس بربا فغري جائز االعتراض 
لفقه وأما قوله تعاىل ذلك بأهنم قالوا إمنا البيع مثل الربا حكاية عن عليه بآية حترمي الربا وقد بينا ذلك يف أصول ا

املعتقدين إلباحته من الكفار فزعموا أنه ال فرق بني الزيادة املأخوذة على وجه الربا وبني سائر األرباح املكتسبة 
هللا على جهلهم وأخرب بضروب البياعات وجهلوا ما وضع اهللا أمر الشريعة عليه من مصاحل الدين والدنيا فذمهم ا

عن حاهلم يوم القيامة وما حيل هبم من عقابه قوله تعاىل وأحل اهللا البيع حيتج به يف جواز بيع مامل يره املشتري وحيتج 
فيمن اشترى حنطة حبنطة بعينها متساوية أنه ال يبطل باالفتراق قبل القبض وذلك ألنه معلوم من ورود اللفظ لزوم 

ن القبض والتصرف وامللك وما جرى جمرى ذلك فاقتضى ذلك بقاء هذه األحكام مع ترك أحكام البيع وحقوقه م
التقابض وهو كقوله تعاىل حرمت عليكم أمهاتكم املراد حترمي االستمتاع هبن وحيتج أيضا لذلك بقوله تعاىل ال 

قتضاه من إباحة األكل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم من وجهني أحدمها ما ا



قبل االفتراق وبعده من غري قبض واآلخر إباحة أكله ملشتريه قبل قبض اآلخر بعد الفرقة وأما قوله تعاىل فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللا فاملعىن فيه أن من انزجر بعد النهي فله ما سلف من املقبوض قبل 

د به مامل يقبض ألنه قد ذكر يف نسق التالوة حظر ما مل يقبض منه وإبطاله بقوله تعاىل يا أيها نزول حترمي الربا ومل ير
الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني فأبطل اهللا من الربا مامل يكن مقبوضا وإن كان معقودا 

ه تعاىل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قبل نزول التحرمي ومل يتعقب بالفسخ ما كان منه مقبوضا بقول
وقد روي ذلك عن السدي وغريه من املفسرين وقال تعاىل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني فأبطل منه ما 
بقي مما مل يقبض ومل يبطل املقبوض مث قال تعاىل وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم وهو تأكيد إلبطال مامل يقبض منه 

أنه قال يف  -رأس املال الذي ال ربا فيه وال زيادة وروي عن ابن عمر وجابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخذ 
خطبته يوم حجة الوداع مبكة وقال جابر بعرفات إن كل ربا يف اجلاهلية فهو موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن 

   تعاىل من الربا مامل يكن مقبوضا وإمضائه ما كان مواطئا ملعىن اآلية يف إبطال اهللا -عبداملطلب فكان فعله ص 

ضروب من األحكام أحدها أن كل ما طرأ على عقد  -مقبوضا وفيما روي يف خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
البيع قبل القبض مما يوجب حترميه فهو كاملوجود يف حال وقوعه وما طرأ بعد القبض مما يوجب حترمي ذلك العقد مل 

خه وذلك حنو النصرانيني إذا تبايعا عبدا خبمر فالبيع جائز عندنا وإن أسلم أحدمها قبل قبض اخلمر بطل يوجب فس
العقد وكذلك لو اشترى رجل مسلم صيدا مث أحرم البائع أو املشتري بطل البيع ألنه قد طرأ عليه ما يوجب حترمي 

ه طرأ عليه ما يوجب حترميه قبل القبض وإن كانت العقد قبل القبض كما أبطل اهللا تعاىل من الربا مامل يقبض ألن
اخلمر مقبوضة مث اسلما أو أحرما مل يبطل البيع كما مل يبطل اهللا الربا املقبوض حني أنزل التحرمي فهذا جائز يف 
ل أنه نظائره من املسائل وال يلزم عليه أن يقتل العبد املبيع قبل القبض وال يبطل البيع وللمشتري اتباع اجلاين من قب

مل يطرأ على العقد ما يوجب حترمي العقد ألن العقد باق على هيئته اليت كان عليها والقيمة قائمة مقام املبيع وإمنا 
يعترب املبيع وللمشتري اخليار فحسب وفيها داللة على أن هالك املبيع يف يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطالن 

مالك ال يبطل والثمن الزم للمشيت إذا مل مينعه وداللة اآلية ظاهرة على أن العقد وهو قول أصحابنا والشافعي وقال 
قبض املبيع من متام البيع وأن سقوط القبض يوجب بطالن العقد وذلك ألن اهللا تعاىل ملا أسقط قبض الربا أبطل 

العقد وأنه مىت  العقد الذي عقداه وأمر باالقتصار على رأس املال فدل ذلك على أن قبض املبيع من شرائط صحة
طرأ على العقد ما يسقطه أوجب ذلك بطالنه وفيها الداللة على أن العقود الواقعة يف دار احلرب إذا ظهر عليها 
اإلمام ال يعترض عليها بالفسخ وإن كانت معقودة على فساد ألنه معلوم أنه قد كان بني نزول اآلية وبني خطبة 

الربا الذي مل يكن مقبوضا عقود من عقود الربا مبكة قبل الفتح ومل  مبكة ووضعه -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يتعقبها بالفسخ ومل مييز ما كان منها قبل نزول اآلية مما كان منها بعد نزوهلا فدل ذلك على أن العقود الواقعة يف 

تعاىل فمن جاءه موعظة دار احلرب بينهم وبني املسلمني إذا ظهر عليها اإلمام ال يفسخ منها ما كان مقبوضا وقوله 
من ربه فانتهى فله ما سلف يدل على ذلك أيضا ألنه قد جعل له ما كان مقبوضا منه قبل اإلسالم وقد قيل إن معىن 
قوله تعاىل فله ما سلف من ذنوبه على معىن أن اهللا يغفرها له وليس هذا كذلك ألن اهللا تعاىل قد قال وأمره إىل اهللا 

  ب أو ثواب يعين فيما يستحقه من عقا

فلم يعلمنا حكمه يف اآلخرة ومن جهة أخرى أنه لو ان هذا مرادا مل ينتف به ما ذكرنا فيكون على األمرين مجيعا 
الحتماله هلما فيغفر اهللا ذنوبه ويكون له املقبوض من ذلك قبل إسالمه وذلك يدل على أن بياعات أهل احلرب 



ه تعاىل فله ما سلف وأمره إىل اهللا قوله عز و جل يا أيها الذين آمنوا كلها ماضية إذا أسلموا بعد التقابض فيها لقول
اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله قال أبو بكر حيتمل ذلك 

ا بقي من الربا بعد نزول األمر بتركه معنيني أحدمها إن مل تقبلوا أمر اهللا تعاىل ومل تنقادوا له والثاين إن مل تذروا م
فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن اعتقدوا حترميه وقد روي عن ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس فيمن أرىب أن 
اإلمام يستتيبه فإن تاب وإال قتله وهذا حممول على أن يفعله مستحال له ألنه ال خالف بنني أهل العلم أنه ليس 

حترميه وقوله وتعاىل فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله ال يوجب إكفارهم ألن ذلك قد يطلق على ما بكافر إذا اعتقد 
دون الكفر من املعاصي قال زيد بن اسلم عن أبيه أن عمر رأى معاذا يبكي فقال ما يبكيك فقال مسعت رسول اهللا 

قد بارز اهللا باحملاربة فأطلق اسم احملاربة يقول اليسري من الرياء شرك ومن عادى أولياء اهللا ف -صلى اهللا عليه وسلم 
عليه وإن مل يكفر وروى أسباط عن السدي عن صبيح موىل أم سلمة عن زيد بن أرقم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قال لعلي وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهللا عنهم أنا حرب ملن حاربتم سلم ملن ساملتم وقال تعاىل إمنا جزاء  -
ون ا هللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا والفقهاء متفقون على أن ذلك حكم جار يف أهل امللة وأن الذين حيارب

هذه السمة تلحقهم بإظهارهم قطع الطريق وقد دل على أنه جائز إطالق اسم احملاربة هللا ورسوله على من عظمت 
من اهللا ورسوله أخبار منه بعظم معصية  معصيته وفعلها جماهرا هبا وإن كانت دون الكفر وقوله تعاىل فأذنوا حبرب

وأنه يستحق هبا احملاربة عليها وإن مل يكن كافرا وكان ممتنعا على اإلمام فإن مل يكن ممتنعا عاقبه اإلمام مبقدار ما 
يستحقه من التعزير والردع وكذلك ينبغي أن يكون حكم سائر املعاصي اليت أوعد اهللا عليها العقاب إذا أصر 

يها وجاهر هبا وإن كان ممتنعا حورب عليها هو ومتبعوه وقوتلوا حىت ينتهوا وإن كانوا غري ممتنعني اإلنسان عل
عاقبهم اإلمام مبقدار ما يرى من العقوبة وكذلك حكم من يأخذ أموال الناس من املتسلطني الظلمة وآخذي 

  الضرائب واجب على كل املسلمني قتاهلم وقتلهم إذا كانوا 

أعظم جرما من آكلي ا لربا النتهاكهم حرمة النهي وحرمة املسلمني مجيعا وآكل الربا إمنا انتهك ممتنعني وهؤالء 
حرمة اهللا تعاىل يف أخذ الربا ومل ينتهك ملن يعطيه ذلك حرمة ألنه أعطاه بطيبة نفسه وآخذوا الضرائب يف معىن 

وا يأخذونه جربا وقهرا ال على تأويل وال شبهة قطاع الطريق املنتهكني حلرمة هني اهللا تعاىل وحرمة املسلمني إذ كان
فجائز ملن علم من املسلمني إصرار هؤالء على ما هم عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضريبة أن يقتلهم كيف 

أمكنه قتلهم وكذلك أتباعهم وأعواهنم الذين هبم يقومون على أخذ األموال وقد كان أبو بكر رضي اهللا عنه قاتل 
زكاة ملوافقة من الصحابة إياه على شيئني أحدمها الكفر واآلخر منع الزكاة وذلك ألهنم امتنعوا من قبول مانعي ال

فرض الزكاة ومن أدائها فانتظموا به معنيني أحدمها االمتناع من قبول أمر اهللا تعاىل وذلك كفر واآلخر االمتناع من 
اله إياهم لألمرين مجيعا ولذلك قال لو منعوين عقاال ويف بعض أداء الصدقات املفروضة يف أمواهلم إىل اإلمام فكان قت

لقاتلتهم عليه فإمنا قلنا أهنم كانوا كفارا ممتنعني  -األخبار عناقا مما كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وكانوا سبوا نساءهم من قبول فرض الزكاة ألن الصحابة مسوهم أهل الردة وهذه السمة الزمة هلم إىل يومنا هذا 

وذراريهم ولو مل يكونوا مرتدين ملا سار فيهم هذه السرية وذلك شيء مل خيتلف فيه الصدر األول وال من بعدهم من 
املسلمني أعين يف أن القوم الذين قاتلهم أبو بكر كانوا أهل الردة فاملقيم على أكل الربا إن كان مستحال له فهو 

تعضده سار فيهم اإلمام بسريته يف أهل الردة إن كانوا قبل ذلك من مجلة أهل امللة وإن كافر وإن كان ممتنعا جبماعة 
اعترفوا بتحرميه وفعلوه غر مستحلني له قاتلهم اإلمام إن كانوا ممتنعني حىت يتوبوا وإن مل يكونوا ممتنعني ردعهم عن 

كتب إىل أهل جنران وكانوا ذمة  -ذلك بالضرب واحلبس حىت ينتهوا وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



نصارى إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وروى أبو عبيد القاسم بن سالم قال حدثين أيوب 
الدمشقي قال حدثين سعدان بن حيىي عن عبداهللا بن أيب محيد عن أيب مليح اهلذيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن فكتب كتابا يف آخره على أن ال تأكلوا الربا فمن أكل الربا فذميت منه بريئة فقوله تعاىل فإن مل صاحل أهل جنرا -
تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله عقيب قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا هو عائد عليهما 

  ا مع قبول األمر مجيعا من رد األمر على حاله ومن اإلقامة على أكل الرب

فمن رد األمر قوتل على الردة ومن قبل األمر وفعله حمرما له قوتل على تركه إن كان ممتنعا وال يكون مرتدا وإن مل 
يكن ممتنعا عزر باحلبس والضرب على ما يرى اإلمام وقوله تعاىل فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله إعالم بأهنم إن مل 

ية فهم حماربون اهللا ورسوله وذلك أخبار منه مبقدار عظم اجلرم وأهنم يستحقون به هذه يفعلوا ما أمروا به يف هذه اآل
السمة وهي أن يسموا حماربني اهللا ورسوله وهذه السمة يعتورها معنيان أحدمها الكفر إذا كان مستحال واآلخر 

أنه إعالم منه بأن اهللا تعاىل يأمر اإلقامة على أكل الربا مع اعتقاد التحرمي على ما بينا ومن الناس من حيمله على 
رسوله واملؤمنني مبحاربتهم ويكون إيذانا هلم باحلرب حىت ال يؤتوا على غرة قبل العلم هبا كقوله تعاىل وإما ختافن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائنني فإذا محل على هذا الوجه كان اخلطاب بذلك متوجا 

انوا ذوي منعة وإذا محلناه على الوجه األول دخل كل واحد من فاعلي ذلك يف اخلطاب وتناوله احلكم إليهم إذا ك
املذكور فيه فهو أوىل قوله تعاىل وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة فيه تأويالن أحدمها وإن كان ذو عسرة غرميا 

وإن وقع ذو عسرة أو إن وجد ذو عسرة كقول لكم فنظرة إىل ميسرة والثاين على أن املكتفية بامسها على معىن 
معناه إذا وجد يوم كذلك وقد ... إذا كان يوم ذو كواكب أشهب ... فدى لبين شيبان رحلي وناقيت ... الشاعر 

اختلف يف معىن قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة فروي عن ابن عباس وشريح وإبراهيم أنه يف الربا خاصة 
عسر يف غريه من الديون وروي عن إبراهيم واحلسن والربيع بن خيثم والضحاك أنه يف سائر وكان شريح حيبس امل

الديون وروي عن ابن عباس رواية أخرى مثل ذلك وقال آخرون إن الذي يف اآلية إنظار املعسر يف الربا وسائر 
ظرة إىل ميسرة حمتمال أن يكون الديون يف حكمه قياسا عليه قال أبو بكر ملا كان قوله تعاىل وإن كان ذو عسرة فن

شامال لسائر الديون على ما بينا من وجه االحتمال ولتأويل من تأوله من السلف على ذلك إذ غري جائز أن يكونوا 
تأولوه على ماال احتمال فيه وجب محله على العموم وأن ال يقتصر به على الربا إال بداللة ملا فيه من ختصيص لفظ 

فإن قيل ملا كان قوله تعاىل وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة غري مكتف بنفسه يف إفادة  العموم من غري داللة
  احلكم وكان متضمنا ملا 

قبله وجب أن يكون حكمه مقصورا عليه قيل هو كالم مكتف بنفسه ملا يف فحواه من الداللة على معناه وذلك ألن 
ه واإلنظار ال يكون إال يف حق قد ثبت وجوبه وصحت ذكر اإلعسار واإلنظار قد دل على دين جتب املطالبة ب

املطالبة به إما عاجال وإما آجال فإذا كان يف مضمون اللفظ داللة على دين يتعلق به يف حكم اإلنظار إذا كان ذو 
عسرة كان اللفظ مكتفيا بنفسه ووجب اعتباره على عمومه ومل جيب االقتصار به على الربا دون غريه وزعم بعض 

ممن نصر هذا القول الذي ذكرناه أن هذا ال جيوز أن يكون يف الربا ألن اهللا تعاىل قد أبطله فكيف يكون  الناس
منظرا به قال فالواجب أن تكون ا آلية عامة يف سائر الديون وهذا احلجاج ليس بشيء ألن اهللا تعاىل إمنا أبطل الربا 

روا ما بقي من الربا والربا هو الزيادة مث قال وإن تبتم فلكم وهو الزيادة املشروطة ومل يبطل رأس املال ألنه قال وذ
رؤس أموالكم مث عقب ذلك بقوله وإن كان ذو عسرة يعين سائر الديون ورأس املال أحدها وإبطال ما بقي من 



سائر الربا مل يبطل رأس املال بل هو دين عليه جيب أداؤه فإن قيل إذا كان اإلنظار مأمورا به يف رأس املال فهو و
الديون عليه سواء قيل له إمنا كالمنا فيما مشله العموم من حكم اآلية فإن كان ذلك يف رأس مال الربا فلم يتناول 
غريه من طريق النص وإمنا يتناوله من جهة العموم للمعىن فيحتاج حينئذ إىل داللة من غريه يف إثبات حكمه ورده 

كالم بينك وبني اخلصم من جهة القياس وإمنا اختلفتما يف عموم اآلية إىل املذكور يف اآلية مبعىن جيمعهما وليس ال
  وخصوصها والكالم يف القياس ورد غري املذكور إىل املذكور مسألة أخرى 

وقوله تعاىل وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم قد اقتضى ثبوت املطالبة لصاحب الدين على الدين وجواز أخذ رأس مال 
عاىل جعل اقتضاؤه ومطالبته من غري شرط رضى املطلوب وهذا يوجب أن من له على نفسه منه بغري رضاه ألنه ت

حني قالت له  -غريه دين فطالبه به فله أخذه منه شاء أم أىب وهبذا املعىن ورد األثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن ما يكفيك وولدك هند إن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيين ما يكفيين وولدي فقال خذي من مال أيب سفيا

باملعروف فأباح هلا أخذ ما استحقته على أيب سفيان من النفقة من غري رضى أيب سفيان ويف اآلية داللة على أن 
الغرمي مىت امتنع من أداء الدين مع اإلمكان كان ظاملا وداللتها على ذلك من وجهني أحدمها قوله تعاىل وإن تبتم 

  ة فلكم رؤس أموالكم فجعل له املطالب

برأس املال وقد تضمن ذلك أمر الذي عليه الدين بقضائه وترك االمتناع من أدائه فإنه مىت امتنع منه كان له ظاملا 
والسم الظلم مستحقا وإذا كان كذلك استحق العقوبة وهي احلبس والوجه اآلخر من الداللة عليه قوله تعاىل يف 

م ال تظلمون بأخذ الزيادة وال تظلمون بالنقصان من رأس املال نسق التالوة ال تظلمون وال تظلمون يعين واهللا أعل
فدل ذلك على أنه مىت امتنع من أداء مجيع رأس املال إليه كان ظاملا له مستحقا للعقوبة واتفق اجلميع على أنه ال 

أحكام يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حبسا التفاق اجلميع على أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه يف 
مثل ما دلت عليه اآلية وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو  -الدنيا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

داود قال حدثنا عبداهللا بن حممد النفيلي قال حدثنا عبداهللا بن املبارك عن وبر بن أيب دليلة عن حممد بن ميمون عن 
قال يل الواجد حيل عرضه وعقوبته قال ابن املبارك  -صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اهللا 

أنه قال  -حيل عرضه يغلظ له وعقوبته حيبس وروى ابن عمر وجابر وأبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عقوبة وهي مطل الغين ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل فجعل مطل الغين ظلما والظامل ال حمالة مستحق ال

احلبس التفاقهم على أنه مل يرد غريه وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخربنا 
النضر بن مشيل قال أخربنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده قال أتيت النيب صلى اهللا عليه 

ا أخا بين متيم ما تريد أن تفعل بأسريك وهذا يدل على أن له حبس الغرمي بغرمي يل فقال يل الزمه مث قال ي -وسلم 
ألن األسري حيبس فلما مساه أسريا له دل على أن له حبسه وكذلك قوله يل الواجد حيل عرضه وعقوبته واملراد 

ابنا إذا ثبت بالعقوبة هنا احلبس ألن أحدا ال يوجب غريه واختلف الفقهاء يف احلال اليت توجب احلبس فقال أصح
عليه شيء من الديون من أي وجه ثبت فإنه حيبس شهرين أو ثالثة مث يسئل عنه فإن كان موسرا تركه يف احلبس 
أبدا حىت يقضيه وإن كان معسرا أخلى سبيله وذكر ابن رستم عن حممد عن أيب حنيفة أن املطلوب إذا قال إين 

أل عنه أحدا وحبسه شهرين أو ثالثة مث يسأل عنه إال أن معسر وأقام البينة على ذلك أو قال فسل عين فال يس
يكون معروفا بالعسر فال حيبسه وذكر الطحاوي عن أمحد بن أيب عمران قال كان متأخروا أصحابنا منهم حممد بن 

  شجاع يقولون إن كل دين كان أصله من مال وقع يف يدي املدين كأمثان البياعات والعروض وحنوها فإنه 



ا مل يكن أصله من مال وقع يف يده مثل املهر واجلعل من اخللع والصلح من دم العمد والكفالة مل حيبسه حيبسه به وم
به حىت يثبت وجوده ومالؤه وقال ابن أيب ليلى حببسه يف الديون إذا أخرب أن عنده ماال وقال مالك ال حيبس احلر 

ال حبسه وإن مل جيد له شيئا مل حيبسه وخاله وقال احلسن وال العبد يف الدين وال يستربأ أمره فإن اهتم أنه قد خبأ ما
بن حي إذا كان موسرا حبس وإن كان معسرا مل حيبس وقال الشافعي إذا ثبت عليه دين بيع ما ظهر ودفع ومل 

حيبس فإن مل يظهر حبس وبيع ما قدر عليه من ماله فإن ذكر عسره وقبلت منه البينة بقوله تعاىل وإن كان ذو عسرة 
رة إىل ميسرة وأحلفه مع ذلك باهللا ومنع غرماءه من لزومه قال أبو بكر إمنا قال أصحابنا إنه حيبسه يف أول ما فنظ

ثبت عند القاضي دينه ملا دللنا عليه من اآلية واألثر على كونه ظاملا يف االمتناع من قضاء ما ثبت عليه وإنه مستحق 
ب بقاء العقوبة عليه حىت يثبت زواهلا عنه باإلعسار فإن قيل إمنا للعقوبة مىت امتنع من أداء ما وجب عليه فالواج

يكون ظاملا إذا امتنع من أدائه مع اإلمكان ألن اهللا تعاىل ال يذمه على ما مل يقدره عليه ومل ميكنه منه ولذلك شرط 
وإذا كان شرط  الوجود يف استحقاق العقوبة بقوله يل الواجد حيل عرضه وعقوبته -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

استحقاق العقوبة وجود املال الذي ميكنه أداؤه منه فغري جائز حبسه وعقوبته إال بعد أن يثبت أنه واجد ممتنع من 
أداء ما وجب عليه وليس ثبوت الدين عليه علما إلمكان أدائه على الدوام إذ جائز أن حيدث اإلعسار بعد ثبوت 

هلا يف يده فقد علمنا يساره بأدائها يقينا ومل نعلم إعساره هبا فوجب كونه الدين قيل له أما لديون اليت حصلت إبدا
باقيا على حكم اليسار والوجود حىت يثبت اإلعسار وأما ما كان لزمه منها من غري بدل حصل يف يده ميكنه أداؤه 

ضائه ودعواه اإلعسار به منه فإن دخوله يف العقد الذي ألزمه ذلك اعتراف منه بلزوم أدائه وتوجه املطالبة عليه بق
مبنزلة دعوى التأجيل للموسر فهو غري مصدق عليه ولذلك سوى أصحابنا بني الديون اليت قد علم حصول إبداهلا 

يف يده وبني مامل حتصل يف يده إذ كان دخوله يف العقد املوجب عليه ذلك الدين اعترافا منه بلزوم األداء وثبوت 
ل متعاقدين دخال يف عقد فدخوهلما فيه اعتراف منهما بلزوم موجب العقد من حق املطالبة للمطالب وذلك ألن ك

احلقوق وغري مصدق بعد العقد واحد منهما على نفي موجبه ومن أجل ذلك قلنا إن ذلك يقتضي اعترافا منهما 
  بصحته إذ كان ذلك 

الفا بني أهل العلم يف أن مدعي مضمنا للزوم حقوقه ويف تصديقه على فساده نفي ما لزمه بظاهر العقد وال نعلم خ
الفساد منهما بعد وقوع العقد بينهما وصحته يف الظاهر غري مصدق عليه وإن القول قول مدعي الصحة منهما ويف 

ذلك دليل على صحة ما ذكرنا من أن من ألزم نفسه دينا بعقد عقده على نفسه أنه يلزمه أداؤه حمكوم عليه بأنه 
عسار املسقط عنه املطالبة كما ال يصدق على التأجيل بعد ثبوته عليه حاال وإمنا قال موسر به وغري مصدق على اإل

أصحابنا أنه حيبسه يف أول ما يرفعه إىل القاضي إذا طلب ذلك الطالب وال يسئل عنه من قبل أنه توجهت عليه 
أن يكون له مال قد خبأه ال يقف  املطالبة بأدائه وحمكوم له باليسار يف قضائه فالواجب أن يستربئ أمره بديا إذ جائز

عليه غريه فال يوقف بذلك على إعساره فينبغي له أن حيبسه استظهارا ملا عسى أن يكون عنده إذ كان يف األغلب 
أنه إن كان عنده شيء آخر أضجره احلبس وأجلأه إىل إخراجه فإذا حبسه هذه املدة فقد استظهر يف الغالب فحينئذ 

يكون هناك من يعلم يساره سرا فإذا ثبت عنده إعساره خاله من احلبس وقد روي عن يسئل عنه ألنه جائز أن 
شريح أنه كان حيبس املعسر يف غري الربا من الديون فقال له معسر قد حبسه قال اهللا تعاىل وإن كان ذو عسرة 

نا بشيء مث يعذبنا عليه وقد فنظرة إىل ميسرة فقال شريح إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها واهللا ال يأمر
قدمنا ذكر مذهب شريح يف تأويل اآلية وإن قوله تعاىل وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة مقصور على الربا دون 
غريه وإن غريه من الديون ال خيتلف يف احلبس فيها املوسر واملعسر ويشتبه أن يكون ذهب يف ذلك إىل أنه ال سبيل 



لى احلقيقة إذ جائز أن يظهر اإلعسار وحقيقة أمره اليسار فاقتصر حبكم اإلنظار على رأس لنا إىل معرفة اإلعسار ع
مال الربا الذي نزل به القرآن ومحل ما عداه على موجب عقد املداينة من لزوم القضاء وتوجه املطالبة عليه باألداء 

سائر الديون ومع ذلك فلو كان نص وقد بينا وجه فساد هذا القول مبا قد دللنا عليه من مقتضى عموم اللفظ ل
التنزيل واردا يف الربا دون غريه لكان سائر الديون مبنزلته قياسا عليه إذ ال فرق يف حال اليسار بينهما يف صحة 

لزوم املطالبة هبما ووجوب أدائهما فوجب أن ال خيتلفا يف حال األداء يف سقوط احلبس فيها دونه فأما قوله تعاىل إن 
أن تؤدوا األمانات إىل أهلها واحتجاج شريح به يف حبس املطلوب فإن اآلية إمنا هي يف ا ألعيان  اهللا يأمركم

  املوجودة يف يده لغريه فعليه أداؤه وأما الديون 

املضمونة يف ذمته فإمنا املطالبة هبا معلقة بإمكان أدائها فمن كان معسرا فإن اهللا مل يكلفه إال ما يف إمكانه قال اهللا 
ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها سيجعل اهللا بعد عسر يسرا فإذا مل يكن مكلفا ألدائها مل جيز أن حيبس هبا فإن  تعاىل

قيل إن الدين من األمانات لقوله تعاىل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته وإمنا يريد به الدين املذكور يف 
تم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه قيل له إن كان الدين مرادا بقوله تعاىل إن قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا تداين

اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها فإن األمر بذلك توجه إليه على شريطة اإلمكان ملا وصفنا من أن اهللا تعاىل 
ري قادر على أدائه ومل يكن ال يكلف أحدا ماال يقدر عليه وال يتسع لفعله وهو حمكوم له من ظاهر إعساره أنه غ

شريح وال أحد من السلف خيفى عليهم إن اهللا ال يكلف أحدا ماال يقدر عليه بل كانوا عاملني بذلك ولكنه ذهب 
  عندي واهللا أعلم إىل أنه مل يتيقن وجود ذلك وجيوز أن يكون قادرا على أدائه مع ظهور إعساره فلذلك حبسه 

ا ثبت عنده إعساره وأطلقه من احلبس هل حيول بني الطالب وبني لزومه فقال واختلفوا أهل العلم يف احلاكم إذ
أصحابنا للطالب أن يلزمه وذكر ابن رستم عن حممد قال وامللزوم يف الدين ال مينع من دخول منزله للغذاء والغائط 

ريهم منهم مالك والشافعي والبول فإن أعطاه الذي يلزمه الغذاء وموضع اخلالء فله أن مينعه من إتيان منزله وقال غ
ليس له أن يلزمه وقال الليث بن سعد يؤاجر احلر املعسر فيقضي دينه من أجرته وال نعلم أحدا قال مبثل قوله إال 

الزهري فإن الليث بن سعد روى عن الزهري قال يؤاجر املعسر مبا عليه من الدين حىت يقضي عنه والذي يدل على 
اللزوم واملطالبة واالقتضاء حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول أن ظهور اإلعسار ال يسقط عنه 

اشترى من أعرايب بعريا إىل أجل فلما حل األجل جاءه يتقاضاه فقال جئتنا وما عندنا  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن لصاحب احلق دعه فإ -شيء ولكن أقم حىت تأيت الصدقة فجعل األعرايب يقول واغدراه فهم به عمر فقال ص 

أنه ليس عنده شيء ومل مينعه االقتضاء وقال إن لصاحب احلق مقاال فدل  -مقاال فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ذلك على أن اإلعسار بالدين غري مانع اقتضاءه ولزومه به وقوله أقم حىت تأيت الصدقة يدل على أن النيب صلى اهللا 

قة ال لنفسه ألنه لو كان اشتراه لنفسه مل يكن ليقضيه من إبل الصدقة ألنه مل إمنا اشترى البعري للصد -عليه وسلم 
  يكن حتل له الصدقة فهذا يدل على أن 

   -من اشترى لغريه يلزمه مثن ما اشترى وإن حقوق العقد متعلقة به دون املشتري له ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حلديث الذي رواه أبو رافع أنمل مينعه اقتضاءه ومطالبته به وهو يف معىن ا

استسلف بكرا مث قضاه من إبل الصدقة ألن السلف كان دينا على مال الصدقة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه قال لصاحب احلق اليد واللسان رواه حممد بن احلسن  -وروي يف خرب آخر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



ضاء وحدثنا من ال أهتم يف الرواية قال أخربنا حممد بن إسحاق قال حدثنا وقال يف اليد اللزوم ويف اللسان االقت
احممد بن حيىي قال حدثنا إبراهيم بن محزة قال حدثنا عبدالعزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمر عن عكرمة عن ابن 

 ال أفارقك حىت عباس أن رجال لزم غرميا له بعشرة دنانري فقال له واهللا ما عندي شيء أقضيكه اليوم قال واهللا
تقضيين أو تأتيين حبميل يتحمل عنك قال واهللا ما عندي قضاء وال أجد من حيتمل عين قال فجاء إىل رسول اهللا 

فقال يا رسول اهللا إن هذا لزمين فاستنظرته شهرا واحدا فأىب حىت أقضيه وآتيه حبميل فقلت  -صلى اهللا عليه وسلم 
   -ليوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا ما أجد محيال وال عندي قضاء ا

  هل تنظره شهرا واحدا قال ال قال أنا أمحل هبا فتحمل هبا رسول اهللا ص

   -فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

  من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فال حاجة لنا فيها ليس فيها

مل مينعه من لزومه مع حلفه باهللا  -ضى عنه رسول اهللا ويف هذا احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري فق
ما عنده قضاء وحدثنا من ال أهتم يف الرواية قال حدثنا عبداهللا بن علي بن اجلارود قال حدثنا إبراهيم بن أيب بكر بن 

ن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال جاء أعرايب أيب شيبة قال حدثنا ابن أيب عبيدة قال حدثنا أيب ع
يتقاضاه مترا كان عليه وشدد عليه األعرايب حىت قال له أحرج عليك إال قضيتين  -إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 -لم فانتهره الصحابة فقالوا له وحيك أتدري من تكلم فقال هلم إين طالب حق فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وس
هال مع صاحب احلق كنتم مث أرسل إىل خولة بنت قيس فقال هلا إن كان عندك متر فاقرضينا حىت يأتينا متر فنقضيك 

فقالت نعم بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا فأقرضته فقضى األعرايب وأطعمه فقال أوفيتنا أوىف اهللا لك فقال أولئك 
ما  -ها حقه غري متعتع فلم يكن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم خيار الناس أهنا ال قدست أمة ال يؤخذ للضعيف من

يقضيه ومل ينكر على األعرايب مطالبته واقتضاءه بذلك بل أنكر على الصحابة انتهارهم إياه وقال هال مع صاحب 
  احلق كنتم وهذا يوجب أن ال يكون منظرا بنفس اإلعسار دون أن ينظره الطالب ويدل عليه 

بدالباقي بن قانع قال حدثنا أمحد بن العباس املؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أيضا ما حدثنا ع
يقول من  -عبدالوارث عن حممد بن جحادة عن ابن بريدة عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ول من أنظر معسرا فله أنظر معسرا فله صدقة ومن أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة فقلت يا رسول اهللا مسعتك تق
صدقة مث مسعتك تقول له بكل يوم صدقة قال من أنظر معسرا قبل أن حيل الدين فله صدقة ومن أنظره إذا حل 

الدين فله بكل يوم صدقة وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حممد بن علي بن عبدامللك بن السراج قال حدثنا إبراهيم 
ونس قال حدثنا سعيد بن حجنة األسدي قال حدثين عبادة بن الوليد بن بن عبداهللا اهلروي قال حدثنا عيسى بن ي

من أنظر معسرا أو وضع له أظله  -عبادة بن الصامت أنه مسع أبا اليسر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن منظرا بنفس اهللا يوم ال ظل إال ظله فقوله يف احلديث األول من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة يوجب أن ال يكو

اإلعسار دن إنظار الطالب إياه ألنه لو كان منظرا بغري إنظاره ملا صح القول بأن من أنظر معسرا فله بكل يوم 
صدقة إذ غري جائز أن يستحق الثواب إال على فعله فأما من قد صار منظرا بغري فعله فإنه يستحيل أن يستحق 

أيضا من وجهني أحدمها ما أخرب عنه من استحقاق الثواب  الثواب باإلنظار وحديث أيب اليسر يدل على ذلك



بإنظاره والثاين أنه جعل اإلنظار مبنزلة احلط ومعلوم أن احلط ال يقع إال بفعله فكذلك اإلنظار وهذا كله يدل على 
ك أن قوله تعاىل فنظرة إىل ميسرة ينصرف على أحد وجهني إما أن يكون وقوع اإلنظار هو ختليته من احلبس وتر

إمنا جعل مطل الغين ظلما فإذا ثبت إعساره فهو  -عقوبته إذ كان غري مستحق هلا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
غري ظامل بترك القضاء فأمر اهللا بإنظاره من احلبس فال يوجب ذلك ترك لزومه أو أن يكون املراد الندب واإلرشاد 

ال بنظرة الطالب بداللة األخبار اليت أوردناها فإن قال قائل اللوزم إىل إنظاره بترك لزومه ومطالبته فال يكون منظرا إ
مبنزلة احلبس ال فرق بينهما ألنه يف احلالني ممنوع من التصرف قيل له ليس كذلك ألن اللزوم ال مينعه التصرف فإمنا 

قوت ويأخذ الباقي معناه أن يكون معه من قبل الطالب من يراعي أمره يف كسبه وما يستفيده فيترك له مقدار ال
قضاء من دينه وليس يف ذلك إجياب حبس وال عقوبة وروى مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك األشجعي عن 

  إن اهللا يقول لعبد  -ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وم غري أنك كنت أعطيتين فضال من من عباده ما عملت قال ما عملت لك كثري عمل أرجوك به من صالة وال ص
مال فكنت أخالط الناس فأيسر على املوسر وأنظر املعسر فقال اهللا عز و جل حنن أحق بذلك منك جتاوزوا عن 

وهذا احلديث أيضا يدل على مثل  -عبدي فغفر له فقال ابن مسعود هكذا مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من أن اإلنظار ال يقع بنفس اإلعسار ألنه مجع بني إنظار املعسر والتيسري على املوسر ما دلت عليه األخبار املتقدمة 

وذلك كله مندوب إليه غري واجب واحتج من حال بينه وبني لزومه إذا أعسر وجعله منظرا بنفس اإلعسار مبا رواه 
عهد رسول اهللا صلى اهللا  الليث بن سعد عن بكري عن عياض بن عبداهللا عن أيب سعيد اخلدري أن رجال أصيب على

   -يف مثار ابتاعها فكثر دينه فقال ص  -عليه وسلم 

  تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول اهللا ص

ليس لكم إال ذلك وإن ذلك يقتضي  -خذوا ما وجدمت ليس لكم إال ذلك فاحتج القائل مبا وصفنا بقوله ص  -
معلوم أنه مل يرد سقوط ديوهنم ألنه ال خالف أنه مىت وجد كان الغرماء أحق مبا فضل عن قوته نفي اللزوم فيقال له 

وإذا مل ينف بذلك بقاء حقوقهم يف ذمته فكذلك ال مينع بقاء لزومهم له ليستوفوا ديوهنم مما يكسبه فاضال عن قوته 
ملستقبل فقد اقتضى ذلك ثبوت حق اللزوم وهذا هو معىن اللزوم ألنا ال خنتلف يف ثبوت حقوقهم فيما يكسبه يف ا

ليس لكم إال ذلك كما مل ينتف بقاء حقوقهم فيما يستفيده وقول النيب صلى اهللا  -هلم ومل ينتف ذلك بقوله ص 
يف األخبار اليت ذكرنا من إنظار املعسر وما ذكر من ترغيب الطالب يف إنظاره يدل على جواز  -عليه وسلم 

لة الواجبة عن الغصوب والبيوع وزعم الشافعي أنه إذا كان حاال يف األصل ال يصح التأجيل التأجيل يف الديون احلا
به وذلك خالف اآلثار اليت قدمنا ألهنا قد اقتضت جواز تأجليه وبني ذلك حديث ابن بريدة فيمن أجل قبل أن حيل 

ثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو أو بعد ما حل وقد تقدم سنده وجدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حد
األحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعيب عن مسعان عن مسرة بن جندب قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فقال ههنا أحد من بين فالن فلم جيبه أحد مث قال ههنا أحد من بين فالن فلم جيبه أحد مث قال ههنا أحد  -وسلم 
   -ا يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين فالن فقام رجل فقال أن

  ما منعك أن جتيبين يف املرتني األوليني إين مل أنوه بكم إال خريا إن



  صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حىت 

قال  ما أحد يطالبه بشيء وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثين سليمان بن داود املهري النهدي
حدثنا وهب قال حدثين سعيد بن أيب أيوب أنه مسع أبا عبداهللا القرشي يقول مسعت أبا بردة بن أيب موسى األشعري 

أنه قال إن أعظم الذنوب عند اهللا أن يلقاه عبد بعد الكبائر  -يقول عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يدع له قضاء ويف هذين احلديثني دليل على أن املطالبة واللزوم ال  اليت هناه اهللا عنها أن ميوت رجل وعليه دين ال

يسقطان عن املعسر كما مل تسقط عنه املطالبة باملوت وإن مل يدع له وفاء فإن قيل ال خيلوا هذا الرجل املدين إذا 
 بتفريطه مات مفلسا من أن يكون مفرطا يف قضاء دينه أو غري مفرط فإن كان مفرطا فإمنا هو مطالب عند اهللا

كسائر الذنوب اليت مل يتب منها وإن كان غري مفرط فاهللا تعاىل ال يؤاخذه به ألن اهللا ال يؤاخذ أحدا إال بذنبه قيل له 
إمنا ذلك فيمن فرط يف قضاء دينه مث مل يتب من تفريطه حىت مات مفلسا فيكون مؤاخذا به وهذا حكم املعسر بدين 

ريطه فواجب أن يكون مطالبا فيه يف الدنيا كما كان مؤاخذا به عند اهللا تعاىل فإن اآلدمي ألنا ال نعلم توبته من تف
قيل فينبغي أن تفرقوا بني املفرط يف قضاء دينه املصر على تفريطه وبني من مل يفرط أصال أو فرط مث تاب من تفريطه 

تاب قيل له لو وقفنا على حقيقة فتوجبون له لزوم من فرط ومل يتب وال جتعلون له ذلك فيمن مل يفرط أو فرط مث 
توبته من تفريطه أو علمنا أنه مل يكن مفرطا يف قضائه خلالفنا بني حكمه وحكم من ظهر تفريطه يف باب اللوزم كما 

اختلف حكمهما عند اهللا تعاىل ولكنا ال نعلم أنه غري مفرط يف احلقيقة جلواز أن يكون له مال خمبوء وقد أظهر 
ر لتوبته من تفريطه مع ظهور عسرته جائز أن يكون موسرا بأداء دينه وال تكون ملا أظهره اإلعسار وكذلك املظه

حقيقة وإذا كان كذلك فحكم اللزوم واملطالبة قائم عليه كما تثبت عليه املطالبة هللا تعاىل بعد موته وحديث أيب 
حدثنا حممد بن املتوكل العسقالين  قتادة أيضا يدل على ذلك وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال

قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ال يصلي على رجل مات وعليه دين فأيت مبيت فقال أعليه دين فقالوا نعم ديناران فقال صلوا على  -وسلم 

   -مها علي يا رسول اهللا قال فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحبكم فقال أبو قتادة األنصاري 

  فلما فتح اهللا على رسول اهللا ص

  قال أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك ماال فلورثته فلو مل تكن  -

ا ألنه كان يكون مبنزلة من ال دين عليه املطالبة قائمة عليه إذا مات مفلسا كان ال يترك الصالة عليه إذا مات مفلس
ويف هذا دليل على أن اإلعسار ال يسقط عنه اللزوم واملطالبة وقد روى إمساعيل بن املهاجر عن عبدامللك بن عمري 

قال كان علي بن أيب طالب إذا أتاه رجل بغرميه قال هات بينة على مال أحبسه فإن قال فإين إذا ألزمه قال وما 
ه وأما قول الزهري والليث بن سعد يف إجازهتما احلد واستيفاء الدين من أجرته فخالف اآلية واآلثار منعك من لزوم

   -املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أما اآلية فقوله تعاىل وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة ومل يقل فليؤاجر



ليس يف شيء منها إجارته وإمنا فيها أو تركه  -ليه وسلم مبا عليه وسائر األخبار املروية عن النيب صلى اهللا ع
  وحديث أيب سعيد اخلدري ليس لكم إال ذلك حني مل جيدوا له غري ما أخذوا 

قوله عز و جل وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون يعين واهللا أعلم أن التصدق بالدين الذي على املعسر خري 
أفضل من القرض ألن القرض إمنا هو دفع املال وتأخري استرجاعه وقد  من إنظاهر به وهذا يدل على أن الصدقة

   -روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال قرض مرتني كصدقة مرة وروى علقمة عن عبداهللا عن النيب ص

قال السلف جيري جمرى شطر الصدقة وروي عن عبداهللا بن مسعود من قوله وعن ابن عباس مثله وعن إبراهيم  -
قتادة يف قوله وأن تصدقوا خري لكم قاال برأس املال وملا مسى اهللا اإلبراء من الدين صدقة اقتضى ظاهره جوازه عن و

الزكاة ألنه مسى الزكاة صدقة وهي على ذي عسرة فلو خلينا والظاهر كان واجبا جوازه عن سائر أمواله اليت فيها 
منا سقط زكاة املربأ منه دون غريه ألن الدين إمنا هو حق ليس الزكاة من عني ودين وغريه إال أن أصحابنا قالوا إ

بعني واحلقوق ال جتري جمرى الزكاة مثل سكىن الدار وخدمة العبد وحنوها وتسميته إياه بالصدقة ال توجب جوازه 
ا عليهم عن الزكاة يف سائر األحوال أال ترى أن اهللا تعال قد مسى الرباءة من القصاص صدقة يف قوله تعاىل وكتبن

فيها أن النفس بالنفس إىل قوله فمن تصدق به فهو كفارة له واملراد به العفو عن القصاص وال نعلم خالفا بني أهل 
العلم أن العفو عن القصاص غري جمزئ يف الكفارة وقال تعاىل حاكيا عن أخوة يوسف وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف 

عليهم مباله وإمنا سألوه أن يبيعهم وال مينعهم الكيل ألهنم كانوا  لنا الكيل وتصدق علينا وهم مل يسألوه أن يتصدق
  منعوا بديا أال ترى أهنم 

قالوا فأوف لنا الكيل وهو ما اشتروه ببضاعتهم فإذا كان وقوع اسم الصدقة عليه مل يوجب جوازه عن الزكاة مل 
  لم يكن إطالق اسم الصدقة على الدين علة جلوازه عن الزكاة واهللا تعاىل أع

  باب 

  عقود املداينات

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه قال أبو بكر ذهب قوم إىل أن الكتاب 
واإلشهاد على الديون اآلجلة قد كانا واجبني بقوله تعاىل فاكتبوه إىل قوله فاستشهدوا شهيدين من رجالكم مث نسخ 

إن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته روي ذلك عن ايب سعيد اخلدري والشعيب الوجوب بقوله تعاىل ف
واحلسن وقال آخرون هي حمكمة مل ينسخ منها شيء وروى عاصم األحول وداود بن أيب هند عن عكرمة قال قال 

أيب بردة عن أيب ابن عباس ال واهللا إن آية الدين حمكمة وما فيها نسخ وقد روى شعبة عن فراس عن الشعيب عن 
موسى قال ثالثة يدعون اهللا فال يستجيب هلم رجل كانت له امرأة سيئة اخللق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها 

وقد قال اهللا تعاىل وال تؤتوا السفهاء أموالكم ورجل له على رجل دين ومل يشهد عليه به قال أبو بكر وقد روي 
وروى جويرب عن الضحاك إن ذهب حقه مل يؤجر وإن دعا  -عليه وسلم  هذا احلديث مرفوعا إىل النيب صلى اهللا

عليه مل جيب ألنه ترك حق اهللا وأمره وقال سعيد بن جبري وأشهدوا إذا تبايعتم يعين وأشهدوا على حقوقكم إذا كان 
ى أن فيها أجل أو مل يكن فيها أجل فأشهد على حقك على كل حال وقال ابن جريج سئل عطاء أيشهد الرجل عل



بايع بنصف درهم قال نعم هو تأويل قوله تعاىل وأشهدوا إذا تبايعتم وروى مغرية عن إبراهيم قال يشهد لو على 
دستجة بقل وقد روي عن احلسن والشعيب إن شاء أشهد وإن شاء مل يشهد لقوله تعاىل فإن أمن بعضكم بعضا 

هذا يدل على أنه رآه ندبا ألنه لو كان واجبا وروى ليث عن جماهد أن ابن عمر كان إذا باع أشهد ومل يكتب و
لكانت الكتابة مع اإلشهاد ألهنما مأمور هبما يف اآلية قال أبو بكر ال خيلو قوله تعاىل فاكتبوه إىل قوله تعاىل 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعاىل وأشهدوا إذا تبايعتم من أن يكون موجبا للكتابة واإلشهاد على 
جلة يف حال نزوهلا وكان هذا حكما مستقرا ثابتا إىل أن ورد نسخ إجيابه بقوله تعاىل فإن أمن بعضكم الديون اآل

  بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته 

وأن يكون نزول اجلميع معا فإن كان كذلك فغري جائز أن يكون املراد بالكتابة واإلشهاد اإلجياب المتناع ورود 
إذ غري جائز نسخ احلكم قبل استقراره وملا مل يثبت عندنا تاريخ نزول هذين  الناسخ واملنسوخ معا يف شيء واحد

احلكمني من قوله تعاىل وأشهدوا إذا تبايعتم وقوله تعاىل فإن أمن بعضكم بعضا وجب احلكم بورودمها معا فلم يرد 
أمانته فثبت بذلك أن األمر  األمر بالكتاب واإلشهاد إال مقرونا بقوله تعاىل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن

بالكتابة واإلشهاد ندب غري واجب وما روي عن ابن عباس من أن آية الدين حمكمة مل ينسخ منه شيء ال داللة فيه 
على أنه رأى اإلشهاد واجبا ألنه جائز أن يريد أن اجلميع ورد معا فكان يف نسق التالوة ما أوجب أن يكون 

إن أمن بعضكم بعضا وما روي عن ابن عمر إنه كان يشهد وعن إبراهيم وعطاء أنه اإلشهاد ندبا وهو قوله تعاىل ف
يشهد على القليل كله عندنا أهنم رأوه ندبا ال إجيابا وما روي عن أيب موسى ثالثة يدعون اهللا فال يستجاب هلم 

من له امرأة سيئة اخللق أحدهم من له على رجل دين ومل يشهد فال داللة على أنه رآه واجبا أال ترى أنه ذكر معه 
فلم يطلقها وال خالف أنه ليس بواجب على من له امرأة سيئة اخللق أن يطلقها وإمنا هذا القول منه على أن فاعل 

ذلك تارك لالحتياط والتوصل إىل ما جعل اهللا تعاىل له فيه املخرج واخلالص وال خالف بني فقهاء األمصار أن األمر 
املذكور مجيعه يف هذه اآلية ندب وإرشاد إىل مالنا فيه احلظ والصالح واالحتياط للدين  بالكتابة واإلشهاد والرهن

والدنيا وإن شيئا منه غري واجب وقد نقلت األمة خلف عن سلف عقود املداينات واألشرية والبياعات يف أمصارهم 
اجبا ملا تركوا النكري على تاركه من غري إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غري نكري منهم عليهم ولو كان اإلشهاد و

إىل يومنا هذا  -مع علمهم به ويف ذلك دليل على أهنم رأوه ندبا وذلك منقول من عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاهتا وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيضا وألنكرت على فاعله ترك 

ينقل عنهم اإلشهاد بالنقل املستفيض وال إظهار النكري على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب اإلشهاد فلما مل 
واإلشهاد يف الديون والبياعات غري واجبني وقوله تعاىل فاكتبوه خماطبة ملن جرى ذكره يف أول اآلية وهو يا أيها 

ل ما وجه قوله تعاىل بدين والتداين ال يكون إال بدين الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فإمنا أمر بذلك للمتداينني فإن قي
  قيل له 

ألن قوله تعاىل تداينتم لفظ مشترك حيتمل أن يكون من الدين الذي هو اجلزاء كقوله تعاىل مالك يوم الدين يعين يوم 
دين وجائز أن يكون اجلزاء فيكون مبعىن جتازيتم فأزال اإلشتراك عن اللفظ بقوله تعاىل بدين وقصره على املعاملة بال

على جهة التأكيد ومتكني املعىن يف النفس وقوله تعاىل إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى ينتظم سائر عقود املداينات 
اليت يصح فيها اآلجال وال داللة فيه على جواز التأجيل يف سائر الديون ألن اآلية ليس فيها بيان جواز التأجيل يف 

ألمر باإلشهاد إذا كان دينا مؤجال مث حيتاج أن يعلم بداللة أخرى جواز التأجيل يف الدين سائر الديون وإمنا فيها ا



وامتناعه أال ترى أهنا مل تقتض جواز دخول األجل على الدين بالدين حىت يكونا مجيعا مؤجلني وهو مبنزلة قوله من 
جواز السلم يف سائر املكيالت أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم ال داللة فيه على 

واملوزونات باآلجال املعلومة وإمنا ينبغي أن يثبت جوازه يف املكيل واملوزون املعلوم اجلنس والنوع والصفة بداللة 
أخرى وإذا ثبت أنه مما جيوز السلم فيه احتجنا بعد ذلك إىل أن نسلم فيه إىل أجل معلوم وكما تدل اآلية على جواز 

ومل يصح االستدالل بعمومهما يف إجازة سائر عقود املداينات ألن اآلية إمنا فيها األمر باإلشهاد إذا  عقود املداينات
صحت املداينة كذلك ال تدل على جواز شرط األجل يف سائر الديون وإمنا فيها األمر باإلشهاد إذا صح الدين 

ة إذ ال تفرق بني القرض وسائر عقود املداينات والتأجيل فيه وقد احتج بعضهم يف جواز التأجيل يف القرض هبذه اآلي
وقد علمنا أن القرض مما مشله االسم وليس ذلك عندنا كما ذكر ألنه ال داللة فيها على جواز كل دين وال على 

جواز التأجيل يف مجيعها وإمنا فيها األمر باإلشهاد على دين قد ثبت فيه التأجيل الستحالة أن يكون املراد به اإلشهاد 
لى مامل يثبت من الديون وال من اآلجال فوجب أن يكون مراده إذا تداينتم بدين قد ثبت فيه التأجيل فاكتبوه ع

فاملستدل به على جواز تأجيل القرض مغفل يف استدالله ومما يدل على أن القرض مل يدخل فيه أن قوله تعاىل إذا 
ينة إذ ال يصري دينا بالعقد دون القبض فوجب أن يكون تداينتم بدين قد اقتضى عقد املداينة وليس القرض بعقد مدا

القرض خارجا منه قال أبو بكر وقوله تعاىل إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى قد اشتمل على كل دين ثابت مؤجل 
  سواء كان بدله عينا أو دينا فمن اشترى دارا أو عبدا بألف درهم إىل أجل كان 

ية وقد دلت اآلية على أهنا مقصورة يف دين مؤجل يف أحد البدلني ال فيهما مأمورا بالكتاب واإلشهاد مبقتضى اآل
مجيعا ألنه تعاىل قال إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى ومل يقل بدينني فإمنا أثبت األجل يف أحد البدلني فغري جائز 

وأما إذا كانا دينني بالعقد  عن الدين بالدين -وجود األجل يف البدلني مجيعا وقد هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فهذا جائز يف السلم ويف الصرف إال أن ذلك مقصور على اجمللس وال ميتنع أن يكون السلم مرادا باآلية ألن 

التأجيل يف أحد البدلني وهو السلم وقد أمر اهللا تعاىل باإلشهاد على عقد مداينة موجب لدين مؤجل وقد روى قتادة 
ال أشهد أن السلم املؤجل يف كتاب اهللا وأنزل فيه أطول آية يف كتاب اهللا يا أيها عن أيب حسان عن ابن عباس ق

الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه فأخرب ابن عباس أن السلم املؤجل مما انطوى حتت عموم اآلية 
عيان حنو األجرة املؤجلة يف عقود وعلى هذا كل دين ثابت مؤجل فهو مراد باآلية سواء كان من إبدال املنافع أو األ

اإلجارات واملهر إذا كان مؤجال وكذلك اخللع والصلح من دم العمد والكتابة املؤجلة ألن هذه ديون مؤجلة ثابتة 
بعقد مداينة وقد بينا أن اآلية إمنا اقتضت هذا احلكم يف أحد البدلني إذا كان مؤجال ال فيهما ألنه قال إذا تداينتم 

جل فكل عقد انتظمه اآلية فهو العقد الذي ثبت به دين مؤجل ومل تفرق بني أن يكون ذلك الدين بدال بدين إىل أ
من منافع أو أعيان فوجب أن يكون مجيع املندوب إليه من الكتاب واإلشهاد مرادا هبا هذه العقود كلها وأن ما 

يف اللفظ ختصيص شيء منه دون غريه  يكون ما ذكر من عدد الشهود وأوصاف الشهادة معتربا يف سائرها إذ ليس
فيوجب ذلك جواز شهادة الرجل واملرأتني يف النكاح إذا كان املهر دينا مؤجال ويف اخللع واإلجارة والصلح من دم 
العمد وسائر ما كان هذا وصفه وغري جائز االقتصار هبذه األحكام على بعض الديون املؤجلة دون بعض مع مشول 

تعاىل إىل أجل مسمى يعين معلوما وقد روي ذلك عن مجاعة من السلف وقال النيب صلى اهللا اآلية جلميعها وقوله 
من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم وقوله تعاىل وليكتب بينكم كاتب  -عليه وسلم 

إن مل يكن حتما فإن سبيله إذا بالعدل فيه أمر ملن توىل كتابة الوثائق بني الناس أن يكتبها بالعدل بينهم والكتاب و



كتب أن يكتب على حد العدل واالحتياط والتوثق من األمور اليت من أجلها يكتب الكتاب بأن يكون شرطا 
  صحيحا جائزا على ما توجبه الشريعة 

مبينة وتقضينه وعليه التحرز من العبارات احملتملة للمعاين وجتنب األلفاظ املشتركة وحتري حتقيق املعاين بألفاظ 
خارجة عن حد الشركة واالحتمال والتحرز من خالف الفقهاء ما أمكن حىت حيصل للمداينني معىن الوثيقة 

واالحتياط املأمور هبما يف اآلية ولذلك قال تعاىل عقيب األمر بالكتاب وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا يعين 
نات الثابتة اجلائزة لكي حيصل لكل وحد من املتداينني ما قصد واهللا أعلم ما بينه من أحكام العقود الصحيحة واملداي

من تصحيح عقد املداينة وألن الكاتب بذلك إذا كان جاهال باحلكم ال يأمن أن يكتب ما يفسد عليهما ما قصداه 
لى ويبطل ما تعاقداه والكتاب وإن مل يكن حتما وكان ندبا وإرشادا إىل األحوط فإنه مىت كتب فواجب أن يكون ع

هذه الشريطة كما قال عز و جل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق فانتظم ذلك صالة 
الفرض والنفل غري واجب عليه ولكنه مىت قصد فعلها وهو حمدث فعليه أن ال يفعلها إال بشرائطها من الطهارة 

لم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم من أس -وسائر أركاهنا وكما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والسلم ليس بواجب ولكنه مىت أراد أن يسلم مفعليه استيفاء الشرائط فكذلك كتاب الدين واإلشهاد ليس 

بواجبني ولكنه مىت كتب فعلى الكاتب أن يكتبه على الوجه الذي أمره اهللا تعاىل به وأن يستويف فيه شروط صحته 
املقصود بكتابته وقد اختلف السلف يف لزوم الكاتب الكتابة فروي عن الشعيب أنه قال هو واجب ليحصل املعىن 

على الكفاية كاجلهاد وحنوه وقال السدي واجب على الكاتب يف حال فراغه وقال عطاء وجماهد هو واجب وقال 
ب يف األصل على املتداينني الضحاك نسختها وال يضار كاتب وال شهيد قال أبو بكر قد بينا أن الكتاب غري واج

فكيف يكون واجبا على األجنيب الذي ال حكم له يف هذا لعقد وال سبب له فيه وعسى أن يكون من رآه واجبا إىل 
أن األصل واجب فكذلك على من حيسن الكتابة أن يقوم هبا ملن جيب ذلك عليه واألصل وإن مل يكن واجبا عندنا 

ندهبما إليه من اإلستيثاق بالكتاب ومل يكونا عاملني بذلك فإنه فرض على من علم فإن املتداينني مىت قصدا إىل ما 
ذلك أن يبينه هلما وليس عليه أن يكتبه ولكن يبينه حىت يكتباه أو يكتبه هلما أجري أو متربع بإمالء من يعلمه كما لو 

بذلك إذا سئل أن يبينه لسائله  أراد إنسان أن يصوم صوما تطوعا أو يصلي صالة تعرف أحكامهما كان على العامل
  وإن مل تكن هذه الصالة والصوم فرضا ألن على العلماء بيان النوافل 

بيان النوافل  -واملندوب إليه إذا سألوا عنها كما أن عليهم بيان الفروض وقد كان على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال تعاىل لتبني واملندوب إليه كما أن عليه بيان الفروض قال اهللا تعاىل يا 

للناس ما نزل إليهم وفيما أنزل اهللا على نبيه أحكام النوافل فكان عليه بياهنا ألمته كبيان ا لفروض وقد نقلت األمة 
أو  بيان املندوب إليه كما نقلت عنه بيان الفروض وإذا كان كذلك فعلى من علم علما من فرض -عن نبيها ص 

نفل مث سئل عنه أن يبينه لسائله وقال اهللا تعاىل وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه 
من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار  -فنبذوه وراء ظهورهم وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وط بياهنا لسائلها على حسب ما يلزمه بيان سائر علوم الدين فعلى هذا الوجه يلزم من عرف الوثائق والشر
والشريعة وهذا فرض الزم للناس على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقني فأما أن يلزمه أن يتوىل الكتابة 

ولو كان كتب بيده فهذا ما ال أعلم أحدا يقوله اللهم إال أن ال يوجد من يكتبه فغري ممتنع أن يقول قائل عليه كتبه 
الكتاب فرضا على الكاتب ملا كان اإلستيجار جيوز عليه ألن اإلستيجار على فعل الفروض باطل ال يصح فلما مل 



خيتلف الفقهاء يف جواز أخذ األجرة على كتب كتاب الوثيقة دل ذلك على أن كتبه ليس بفرض ال على الكفاية 
كما علمه اهللا هني للكاتب أن يكتب على خالف العدل الذي  وال على التعيني قوله تعاىل وال يأب كاتب أن يكتب

أمر اهللا به وهذا النهي على الوجوب إذا كان املراد به كتبه على خالف ما توجبه أحكام الشرع كما تقول ال تصل 
هو هني  النفل على غري طهارة وال غري مستور العورة ليس ذلك أمرا بالصالة النافلة وال هنيا عن فعلها مطلقا وإمنا

عن فعلها على غري شرائطها املشروطة هلا وكذلك قوله تعاىل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا فليكتب هو 
هني عن كتبه على خالف اجلائز منه إذ ليست الكتابة يف األصل واجبة عليه أال ترى أن قول القائل ال تاب أن 

للنافلة فكذلك ما وصفنا وقوله تعاىل وليملل الذي عليه احلق  تصلي النافة بطهارة وستر العورة ليس فيه إجياب منه
وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا فيه إثبات إقرار الذي عليه احلق وإجازة ما أقربه وإلزامه إياه ألنه لوال جواز 

إقرار كل مقر  إقراره إذا أقر ومل يكن إمالء الذي عليه احلق بأوىل من إمالء غريه من الناس فقد تضمن ذلك جواز
  حبق عليه وقوله عز و جل وليتق اهللا 

ربه وال يبخس منه شيئا يدل على أن كل من أقر بشيء لغريه فالقول قوله فيه ألن البخس هو النقص فلما وعظه 
اهللا تعاىل يف ترك البخس دل ذلك على أنه إذا خبس كان قوله مقبوال وهو نظري قوله تعاىل وال حيل هلن أن يكتمن ما 

لق اهللا يف أرحامهن ملا وعظهن يف الكتمان دل على أن املرجع فيه إىل قوهلن وكقوله تعاىل وال تكتموا الشهادة خ
ومن يكتمها فإنه آمث قلبه قد دل ذلك أهنم مىت كتموها كان القول قوهلم فيها وكذلك وعظه الذي عليه احلق يف 

مبثل ما دل  -ورد األثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ترك البخس دليل على أن املرجع إىل قوله فيما عليه وقد 
عليه الكتاب وهو قوله البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه فجعل القول من ادعى عليه دون املدعي 

وأوجب عليه اليمني وهو معىن قوله تعاىل وال يبخس منه شيئا يف إجياب الرجوع إىل قوله واحتج بعضهم هبذه اآلية 
أن القول قول املطلوب يف األجل ألن اهللا رد اإلمالء إليه ووعظه يف البخس وهو النقصان ويستحيل وعظ  على

املطلوب يف خبس األجل ونقصانه وهو لو أسقط األجل كله بعد ثبوته لبطل كما ال يوعظ الطالب يف نقصان ماله إذ 
راد بالبخس يف مقدار الديون ال يف األجل لو أبرأه من مجيعه لصحت براءته فلما كان ذلك كذلك علمنا أن امل

فليس إذا يف اآلية دليل على أن القول قول املطلوب يف األجل فإن قيل إثبات األجل يف املال يوجب نقصانه فلما 
كان القول قول املطلوب يف نقصان املال ومقداره وجب أن يكون القول قوله يف األجل ملا فيه من خبس املال 

ضمنت اآلية تصديقه يف خبسه واجلنس تارة يكون بنقصان املقدار وتارة بنقصان الصفة من أجل ونقصانه إذ قد ت
رداءة يف املقربه قيل له ملا قال تعاىل وليملل الذي عليه احلق وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا اقتضى ذلك النهي 

غري باخس من الدين وال ناقص له إذ  عن خبس احلق نفسه فكان تقديره وال خينس من الدين شيئا ومدعي األجل
كان خبس الدين هو نقصان مقداره وليس األجل هو الدين وال بعضه وإذا كان كذلك فال داللة يف اآلية على 

تصديقه على دعوى األجل ويدلك على أن األجل ليس من الدين إن الدين قد حيل ويبطل األجل ويكون هو ذلك 
ن فيكون الذي عجل هو الدين الذي كان مؤجال وإذا كان ذلك كذلك مث الدين وقد يسقط األجل ويعجل الدي

  قال تعاىل وال يبخس منه شيئا يعين من الدين شيئا مل يتناول ذلك 

األجل ومل يدل عليه ومن جهة أخرى أن األجل إمنا يوجب نقصا فيه من طريق احلكم ألن املقبوض بعد األجل وقبله 
أنه ال تأثري له يف نقصان املقبوض وإمنا يقال أنه نقص فيه من طريق احلكم  إذا كان على صفة واحدة فقد علمت

على اجملاز ال على احلقيقة وقد تناولت اآلية البخس الذي هو حقيقة وهو نقصان املقدار ونقصانه يف نفسه من ردائة 



احلقيقة الختالف صفات أو غنب أو غريها حنو إقراره بالدرهم السود واحلنطة الردية فإن ذلك كله خبس من جهة 
املقبوض عنه فلم جيز أن يتناول بعض األجل الذي ليس حبقيقة فيه بل هو جماز ألن اللفظ مىت أريد به احلقيقة انتفى 

دخول اجملاز فيه ويف هذه اآلية داللة على أن القول قول الطالب يف األجل ألنه ابتدأ اخلطاب بقوله تعاىل إذا تداينتم 
فاكتبوه إىل قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم اقتضى ذلك اإلشهاد على املتداينني مجيعا  بدين إىل أجل مسمى

إذا كان املال مؤجال فلو كان القول قول املطلوب يف األجل ملا احتيج إىل اإلشهاد به على الطالب ويف وجوب 
عليه إذ لو كان مصدقا فيه ملا  اإلشهاد على الطالب بالتأجيل داللة على أن القول قوله وأن املطلوب غري مصدق

بقي لإلشهاد على الطالب موضع وال معىن فإن قال قائل إمنا حكم اإلشهاد مقصور على املطلوب دون الطالب قيل 
له هذا خالف مقتضى اآلية ألنه قال إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى مث عطف عليه قوله تعاىل واستشهدوا شهيدين 

نني مجيعا وأمرمها باالستشهاد فلو جاز لقائل أن يقول إن املطلوب خمصوص به جلاز من رجالكم فخاطب املتداي
اآلخر أن يقول هو مقصور على الطالب دون املطلوب فلما مل يصح ذلك وجب بظاهر اآلية أن يكون اإلشهاد 

جل حكم ألنه مقبول عليهما مجيعا وأن يكونا مندوبني إليه وإذا ثبت ذلك مل يكن لإلشهاد على الطالب بالدين املؤ
القول يف نفيه دل ذلك على أن املرجع إىل قوله يف األجل وإمنا جعل اهللا اإلمالء إىل املطلوب إذا أحسن ذلك وإن 

كان لو أملى غريه وأقر املطلوب به جاز ألنه أثبت يف اإلقرار وأذكر للشهود مىت أرادوا أن يتذكروا الشهادة وكان 
  أمر باستشهاد امرأتني لتذكر إحدامها األخرى واهللا تعاىل أعلم اإلمالء سببا لالستذكار كما 

  باب 

  احلجر على السفيه

  قال اهللا تعاىل فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو 

حلجر فليملل وليه بالعدل قد احتج كل فريق من موجيب احلجر على السفيه ومن مبطليه هبذه اآلية فاحتج مثبتوا ا
للسفيه بقوله تعاىل فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بالعدل فأجاز 

لويل السفيه اإلمالء عنه واحتج مبطلو احلجر مبا يف مضمون اآلية من جواز مداينة السفيه بقوله تعاىل يا أيها الذين 
اكتبوه إىل قوله تعاىل فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا فأجاز آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى ف

مداينة السفيه وحكم بصحة إقراره يف مداينته وإمنا خالف بينه وبني غريه يف إمالء الكتاب لقصور فهمه عن استيفاء 
د به ويل الدين وقد روي ذلك ماله وعليه مما يقتضيه شرط الوثيقة وقالوا إن قوله تعاىل فليملل وليه بالعدل إمنا املرا

عن مجاعة من السلف قالوا وغري جائز أن يكون املراد به ويل السفيه على معىن احلجر عليه وإقراره بالدين عليه ألن 
إقرار ويل احملجور عليه غري جائز عليه عند أحد فعلمنا أن املراد ويل الدين فأمر بإمالءالكتاب حىت يقر به املطلوب 

ين قال أبو بكر اختلف السلف يف السفيه املراد باآلية فقال قائلون منهم هو الصيب وروي ذلك عن الذي عليه الد
احلسن يف قوله تعاىل وال تؤتوا السفهاء أموالكم قال الصيب واملرأة وقال جماهد النساء وقال الشعيب ال تعطى اجلارية 

م حبفظ املال ألنه ال خالف أهنا إذا كانت ضابطة ماهلا وإن قرأت القرآن والتوراة وهذا حممول على اليت ال تقو
ألمرها حافظة ملاهلا دفع إليها إذا كانت بالغا قد دخل هبا زوجها وقد روي عن عمر أنه قال ال جتوز المرأة مملكة 

عطية حىت حتيل يف بيت زوجها حوال أو تلد بطنا وروي عن احلسن مثله وقال أبو الشعثاء ال جتوز المرأة عطية حىت 
تلد أو يؤنس رشدها وعن إبراهيم مثله وهذا كله حممول على أنه مل يؤنس رشدها ألنه ال خالف أن هذا ليس حبد 



يف استحقاق دفع املال إليها ألهنا لو أحالت حوال يف بيت زوجها وولدت بطونا وهي غري مؤنسة للرشد وال ضابطة 
فيمن مل يؤنس رشدها وقد ذكر اهللا تعاىل السفه يف مواضع منها  ألمرها مل يدفع إليها ماهلا فعلمنا أهنم إمنا ارادوا ذلك

ما أراد به السفه يف الدين وهو اجلهل به يف قوله تعاىل أال إهنم هم السفهاء وقوله تعاىل سيقول السفهاء من الناس 
تأوله على أمواهلم  فهذا هو السفه يف الدين وهو اجلهل واخلفة وقال تعاىل وال تؤتوا السفهاء أموالكم فمن الناس من
  كما قال تعاىل وال تقتلوا أنفسكم يعين ال يقتل بعضكم بعضا وقال تعاىل فاقتلوا أنفسكم واملعىن 

ليقتل بعضكم بعضا وهذا الذي ذكره هذا القائل عدول عن حقيقة اللفظ وظاهره بغري داللة ألن قوله تعاىل وال 
س كل واحد منهما مميز يف اللفظ من اآلخر وأحد الفريقني هم تؤتوا السفهاء أموالكم يشتمل على فريقني من النا

املخاطبون بقوله تعاىل وال تؤتوا السفهاء أموالكم والفريق اآلخر السفهاء املذكورون معهم فلما قال تعاىل أموالكم 
ء مل يتوجه وجب أن ينصرف ذلك إىل أموال املخاطبني دون السفهاء وغري جائز أن يكون املراد السفهاء ألن السفها

اخلطاب إليهم بشيء وإمنا توجه إىل العقالء املخاطبني وليس ذلك كقوله تعاىل فاقتلوا أنفسكم وقوله تعاىل وال 
تقتلوا أنفسكم ألن القاتلني واملقتولني قد انتظمهم خطاب واحد مل يتميز أحد الفريقني من اآلخر يف حكم املخاطبة 

مشني ... م بعضا وقد قيل إن أصل السفه اخلفة ومن ذلك قول الشاعر فلذلك جاز أن يكون املراد فليقتل بعضك
خناف أن تسفه ... يعين استخفتها الرياح وقال آخر ... أعاليها مر الرياح النواسم ... كما اهتزت رماح تسفهت 

ه فمعىن أي ختف أحالمنا ويسمى اجلاهل سفيها ألنه خفيف العقل ناقص... فنحمل الدهر مع احلامل ... أحالمنا 
اجلهل شامل جلميع من أطلق اسم السفيه والسفيه يف أمر الدين هو اجلاهل فيه والسفيه يف املال هو اجلاهل حلفظه 

وتدبريه والنساء والصبيان أطلق عليهم اسم السفهاء جلهلهم ونقصان متييزهم والسفيه يف رأيه اجلاهل فيه والبذيء 
يف جهال الناس ومن كان خفيف العقل منهم وإذا كان اسم السفيه  اللسان يسمى سفيها ألنه ال يكاد يتفق إال

ينتظم هذه الوجوه رجعنا إىل مقتضى لفظ اآلية يف قوله تعاىل فإن كان الذي عليه احلق سفيها فاحتمل أن يريد به 
السفيه الذي اجلهل بإمالء الشرط وإن كان عاقال مميزا غري مبذر وال مفسد وأجاز لويل احلق أن ميليه حىت يقر به 

عليه احلق ويكون ذلك أوىل مبعىن اآلية ألن الذي عليه احلق هو املذكور يف أول اآلية باملداينة ولو كان حمجورا عليه 
ملا جازت مداينته ومن جهة أخرى أن ويل احملجور عليه ال جيوز إقراره عليه بالدين وإمنا جيوز على قول من يرى 

أو شرى فأما وليه فال نعلم أحدا جييز تصرف أوليائه عليه وال إقرارهم ويف  احلجر أن يتصرف عليه القاضي ببيع
  ذلك دليل على أنه مل يرد ويل السفيه وإمنا أراد ويل الدين 

وقد روي ذلك عن الربيع بن أنس وقاله الفراء أيضا وأما قوله أو ضعيفا فقد قيل فيه الضعيف يف عقله أو الصيب 
ة قد اقتضى أن يكون الذي عليه احلق جائز املداينة والتصرف فأجاز تصرف هؤالء كلهم املأذون له ألن ابتداء اآلي

فلما بلغ إىل حال إمالء الكتاب واإلشهاد ذكر من ال يكمل لذلك إما جلهل بالشروط أو لضعف عقل ال حيسن معه 
اىل أو ضعيفا حمتمل اإلمالء وإن مل يوجب نقصان عقله حجرا عليه وإما لصغر أو خلوف وكرب سن ألن قوله تع

لألمرين مجيعا وينتظمهما وذكر معهما من ال يستطيع أن ميل هو إما ملرض أو كرب سن انفلت لسانه عن اإلمالء أو 
خلرس ذلك كله حمتمل وجائز أن تكون هذه الوجوه مرادة هللا تعاىل الحتمال اللفظ هلا وليس يف شيء منها داللة 

  لو على أن السفيه يستحق احلجر وأيضا ف

  كان



بعض من يلحقه اسم السفيه يستحق احلجر مل يصح االستدالل هبذه اآلية يف إثبات احلجر وذلك ألنه قد ثبت أن 
السفيه لفظ مشترك ينطوي حتته معان خمتلفة منها ما ذكرنا من السفه يف الدين وذلك ال يستحق به احلجر ألن 

مواهلم ومنها السفه الذي هو البذاء والتسرع إىل سوء الكفار واملنافقني سفهاء وهم غري مستحقني للحجر يف أ
اللفظ وقد يكون السفيه هبذا الضرب من السفه مصلحا ملاله غري مفسده وال مبذره وقال تعاىل إال من سفه نفسه 

إين أحب أن يكون رأسي  -قال أبو عبيدة يريد أهلكها وأوبقها وروي عن عبداهللا بن عمر حني قال للنيب ص 
يصي غسيال وشراك نعلي جديدا أفمن الكرب هو يا رسول اهللا قال ال إمنا الكرب من سفه احلق وغمص دهينا وقم

  الناس وهذا يشبه أن يريد من جهل احلق ألن اجلهل يسمى سفها واهللا تعاىل أعلم 
  ذكر اختالف فقهاء األمصار يف احلجر على ا لسفيه 
ر البالغ العاقل ال لسفه وال لتبذير وال لدين وإفالس وإن حجر كان أبو حنيفة رضي اهللا عنه ال يرى احلجر على احل

عليه القاضي مث أقر بدين أو تصرف يف ماله ببيع أو هبة أو غريمها جاز تصرفه وإن مل يؤنس منه رشد فكان فاسدا 
مل يبلغ مخسة وحيال بينه وبني ماله ومع ذلك إن أقر به إلنسان أو باعه جاز ما صنع من ذلك وإمنا مينع من ماله ما

وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن مل يؤنس منه رشد وقول عبيداهللا بن احلسن يف احلجر كقول أيب حنيفة 
  وروى شعبة عن مغرية عن إبراهيم قال ال حيجر على حر وروى ابن 

ذلك وقال أبو عون عن حممد بن سريين قال ال حيجر على حر إمنا حيجر على العبد وعن احلسن البصري مثل 
يوسف إذا كان سفيها حجرت عليه وإذا فلسته وحبسته حجرت عليه ومل أجز بيعه وال شراءه وال إقراره بدين إال 
ببينة تشهد به عليه أنه كان قبل احلجر وذكر الطحاوي عن ابن أيب عمران عن ابن مساعة عن حممد يف احلجر مبثل 

 احلال اليت يستحق معها احلجر صار حمجورا عليه حجر القاضي عليه قول أيب يوسف فيه ويزيد عليه أنه إذا صار يف
مع ذلك أو مل حيجر وكان أبو يوسف يقول ال يكون حمجورا عليه حبدوث هذه األحوال فيه حىت حيجر القاضي عليه 

بته وكان مبنزلة فيكون بذلك حمجورا عليه وقال حممد إذا بلغ ومل يؤنس منه رشد مل يدفع إليه ماله ومل جيز بيعه وال ه
من مل يبلغ فما باع أو اشترى نظر احلاكم فيه فإن رأى إجازته أجازه وهو مامل يؤنس منه رشد مبنزلة الصيب الذي مل 
يبلغ إال أنه جيوز لوصي األب أن يشتري ويبيع على الذي مل يبلغ وال جيوز أن يبيع ويشتري على الذي بلغ إال بأمر 

بن القاسم عن مالك قال ومن أراد احلجر على موليه فليحجر عليه عند السلطان احلاكم وذكر ابن عبداحلكم وا
حىت يوقفه للناس ويسمع منه يف جملسه ويشهد على ذلك ويرد بعد ذلك ما بويع وما أدان به السفيه فال يلحقه 

ه مبنزلته يف ذلك إذا صلحت حاله وهو خمالف للعبد وإن مات املوىل عليه وقد أدان فال يقضي عنه وهو يف موت
حياته إال أن يوصي بذلك يف ثالثة فيكون ذلك له وإذا بلغ الولد فله أن خيرج عن أبيه وإن كان أبوه شيخا ضعيفا 

إال أن يكون اإلبن موىل عليه أو سفيها أو ضعيفا يف عقله فال يكون له ذلك وقال الفريايب عن الثوري يف قوله تعاىل 
لنكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم قال العقل واحلفظ ملاله وكان وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا ا

يقوله إذا اجتمع فيه خصلتان إذا بلغ احللم وكان حافظا ملاله ال خيدع عنه وحكى املزين عن الشافعي يف خمتصره قال 
رشد والرشد الصالح يف الدين بكون وإمنا أمر اهللا بدفع أموال اليتامى بأمرين مل يدفع إال هبما ومها البلوغ وال

الشهادة جائزة مع إصالح املال واملرأة إذا أونس منها الرشد دفع إليها ماهلا تزوجت أو مل تتزوج كالغالم نكح أو مل 
ينكح ألن اهللا تعاىل سوى بينهما ومل يذكر تزوجيا وإذا حجر عليه اإلمام يف سفهه وإفساده ماله أشهد على ذلك 

احلجر فهو املتلف ملاله ومىت أطلق عنه احلجر مث عاد إىل حال احلجر حجر عليه ومىت رجع إىل حال  فمن بايعه بعد
  اإلطالق 



أطلق عنه قال أبو بكر قد بينا ما احتج به كل فريق من مبطلي احلجر ومن مثبتيه من داللة آية الدين وقد بينا أن 
بتوا احلجر مبا روى هشام بن عروة عن أبيه أن عبداهللا األظهر من داللتها بطالن احلجر وجواز التصرف واحتج مث

بن جعفر أتى الزبري فقال إين ابتعت بيعا مث أن عليا يريد أن حيجر علي فقال الزبري فإين شريكك يف البيع فأتى على 
ى عثمان فسأله أن حيجر على عبداهللا بن جعفر فقال الزبري أنا شريكه يف هذا البيع فقال عثمان كيف أحجر عل

رجل شريكه الزبري قالوا فهذا يدل على أهنم مجيعا وقد رأوا احلجر جائزا ومشاركة الزبري ليدفع احلجر عنه وكان 
ذلك مبحضر من الصحابة من غري خالف ظهر من غريهم عليهم قال أبو بكر ال داللة يف ذلك على أن الزبري رأى 

ما يدل على موافقته إياه فيه وذلك ألن هذا حكم سائر  احلجر وإمنا يدل ذلك على تسويغه لعثمان احلجر وليس فيه
املسائل املختلف فيها من مسائل االجتهاد وأيضا فإن احلجر على وجهني أحدمها احلجر يف منع التصرف واإلقرار 
واآلخر يف املنع من املال وجائز أن يكون احلجر الذي رآه عثمان وعلي هو املنع من ماله ألنه جائز أن يكون سن 

بداهللا بن جعفر يف ذلك ا لوقت مخسا وعشرين سنة وأبو حنيفة يرى أن ال يدفع إليه ماله قبل بلوغ هذه السن إذا ع
مل يؤنس منه رشد وهذا عبداهللا بن جعفر هو من الصحابة وقد أىب احلجر فكيف يدعي فيه اتفاق الصحابة وحيتجون 

ن الزبري بلغه أهنا باعت بعض رباعها فقال لتنتهني وإال أيضا مبا روى الزهري عن عروة عن عائشة أنه بلغها أن اب
حجرت عليها فبلغها ذلك فقالت هللا علي أن ال أكلمه أبدا قالوا فهذا يدل على أن ابن الزبري وعائشة قد رأيا 

 احلجر إال أهنا أنكرت عليه أن تكون هي من أهل احلجر فلوال ذلك لبينت أن احلجر ال جيوز ولردت عليه قوله قال
أبو بكر قد ظهر النكري منها يف احلجر وهذا يدل على أهنا مل تر احلجر جائزا لوال ذلك ملا أنكرته إن كان ذلك شيئا 
يسوغ فيه االجتهاد وما ظهر منها من النكري يدل على أهنا كانت ال تسوغ االجتهاد يف جواز احلجر فإن قيل إمنا مل 

ر مطلقا فال ولو كانت ال تسوغ االجتهاد يف جواز احلجر لقالت إن تسوغ االجتهاد يف احلجر عليها فأما يف احلج
احلجر غري جائز فتكتفي بذلك يف إنكارها احلجر عليها قيل له قد أنكرت احلجر على اإلطالق بقوهلا هللا علي أن ال 

ل على بطالن أكلمه أبدا ودعواك أهنا أنكرت احلجر عليها خاصة دون إنكارها ألصل احلجر ال داللة معها ومما يد
  احلجر ما حدثنا به 

حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب عن مالك عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمر أن رجال ذكر 
   -لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه خيدع يف البيع فقال النيب ص

دثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال إذا بايعت فقل ال خالبة فكان الرجل إذا بايع يقول ال خالبة وح -
حدثنا حممد بن عبداهللا األرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكليب قاال حدثنا عبدالوهاب قال حممد عبدالوهاب بن 

   -عطاء قال أخربين سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجال على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ضعف فأتى به أهله نيب اهللا ص كان يبتاع ويف عقدته

   -فقالوا يا نيب اهللا أحجر على فالن فإنه يبتاع ويف عقدته ضعف فدعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  فنهاه عن البيع فقال يا نيب اهللا إين ال أصرب عن البيع فقال رسول اهللا ص



ول أنه كان خيدع يف البيع فلم مينع من إن كنت غري تارك البيع فقال هاوها وال خالبة فذكر يف احلديث األ -
   -التصرف ومل حيجر عليه ولو كان احلجر واجبا ملا تركه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  والبيع وهو مستحق املنع منه فإن قال قائل فقد قال له النيب ص

قيل له فلريض القائلون  إذا بايعت فقل ال خالبة فإمنا أجاز له البيع على شريطة استيفاء البدل من غري مغابنة -
هلذا السفيه الذي كان خيدع يف البيع وليس أحد من الفقهاء  -باحلجر منا على ما رضيه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يشترط ذلك على السفهاء ال من القائلني باحلجر وال من نفاته ألن من يرى احلجر يقول حيجر عليه احلاكم ومينعه 
التصرف له مع التقدمة إليه بأن يقول عند البيع ال خالبة ومبطلوا احلجر جييزون من التصرف وال يرون إطالق 

تصرفه على سائر األحوال فقد ثبت بداللة هذا اخلرب بطالن احلجر على السفيه بعد أن يكون عاقال وأيضا فإن 
قود املبايعات ونفي جازت الثقة به يف ضبط هذا الشرط وذكره عند سائر املبايعات فقد جتوز الثقة به يف ضبط ع

املغابنات عنها واللفظ الذي يف هذا اخلرب من قوله إذا بايعت فقل ال خالبة يستقيم على مذهب حممد فإنه يقول إن 
السفيه إذا بلغ فرفع أمره إىل احلاكم أجاز من عقوده مامل تكن فيه مغابنة وضرر فأما سائر من يرى احلجر فإنه ال 

ز أن يقال إن مذهب حممد أيضا خمالف لألثر ألن حممدا ال جييز بيع احملجور عليه إال أن يعترب ذلك قال أبو بكر وجيو
مل  -يرفع إىل القاضي فيجيزه فجعله بيعا موقوفا كبيع أجنيب لو باع عليه بغري أمره والنيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا نافذا إذا قال ال خالبة فصار مذهب جيعل بيع الرجل الذي قال له إذا بايعت فقل ال خالبة موقوفا بل جعله جائز
  مثبيت احلجر خمالفا هلذا األثر وأما حديث أنس فإنه حيتج به الفريقان مجيعا فأما مثبتو 

فقالوا يا نيب اهللا احجر على فالن فإنه يبتاع ويف  -احلجر فإهنم حيتجون بأن أهله أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هناه عن البيع وملا قال ال أصرب عن البيع قال إذا بايعت فقل ال خالبة فأطلق له عقدته ضعف فلم ينكره عليهم بل 

البيع على شريطة نفي التغابن فيه وأما مبطلوه فإهنم يستدلون بأنه ملا قال إين ال أصرب عن البيع أطلق له النيب صلى 
با ملا كان قوله ال أصرب عن البيع التصرف وقال له إذا بعت فقل ال خالبة فلو كان احلجر واج -اهللا عليه وسلم 

مزيال للحجر عنه ألن أحدا من موجيب احلجر ال يرفع احلجر عنه لفقد صربه عن البيع وكما أن الصيب واجملنون 
املستحقني للحجر عند اجلميع لو قاال ال نصرب عن البيع مل يكن هذا القول منهما مزيال للحجر عنهما وملا قيل هلما 

   - ال خالبة ويف إطالق النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا بايعتما فقوال

  له التصرف على الشريطة اليت ذكرها داللة على ان احلجر غري واجب وأن هني

له بديا عن البيع وقوله فقل ال خالبة على وجه النظر له واإلحتياط ملاله كما تقول ملن  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ريق خموف ال تغرر مبالك واحفظه وما جرى جمرى ذلك وليس هذا حبجر وإمنا هو يريد التجارة يف البحر أو يف ط

مشورة وحسن نظر ومما يدل على بطالن احلجر أهنم ال خيتلفون أن السفيه جيوز إقراره مبا يوجب احلد والقصاص 
ن قال قائل املريض وذلك مما تسقطه الشبهة فوجب أن يكون إقراره حبقوق اآلدميني اليت ال تسقطها الشبهة أوىل فإ

جائز اإلقرار مبا يوجب احلد والقصاص وال جيوز إقراره وال هبته إذا كان عليه دين حييط مباله فليس جواز اإلقرار 
باحلد والقصاص أصال لإلقرار باملال والتصرف فيه قيل له إن إقرار املريض عندنا جبميع ذلك جائز وإمنا نبطله إذا 

مراعى معترب باملوت فإذا مات صار تصرفه واقعا يف حق الغري الذي هو أوىل منه به  اتصل مبرضه املوت ألن تصرفه



وهم الغرماء والورثة فأما تصرفه يف احلال فهو جائز مامل يطرأ املوت أال ترى أنا ال نفسخ هبته وال نوجب السعاية 
  فرقني يف حال احلياة على من أعتقه من عبيده حىت حيدث املوت فإقراره باحلد والقصاص واملال غري مت

ومما حيتج به مثبتو احلجر قوله وال تبذر تبذيرا وقوله تعاىل وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك اآلية فإذا كان التبذير 
مذموما منهيا عنه وجب على اإلمام املنع منه وذلك بأن حيجر عليه ومينعه التصرف يف ماله وكذلك هني النيب صلى 

   -اهللا عليه وسلم 

  ضاعة املال يقتضي منعه عن إضاعته باحلجر عليه وهذا ال داللة فيه علىعن إ

  احلجر ألنا نقول إن التبذير حمظور 

وينهى فاعله عنه وليس يف النهي عن التبذير ما يوجب احلجر ألنه إمنا ينبغي أن مينعه التبذير فأما أن مينعه من 
فه فإن هذا املوضع هو الذي فيه اخلالف بيننا وبني التصرف يف ماله ويبطل بياعاته وإقراره وسائر وجوه تصر

خصومنا وليس يف اآلية ما يوجب املنع من شيء منه وذلك ألن اإلقرار نفسه ليس من التبذير يف شيء ألنه لو كان 
مبذرا لوجب منع سائر املقرين من إقرارهم وكذلك البيع باحملاباة ال تبذير فيه ألنه لو كان مبذرا لوجب أن ينهى 

نه سائر الناس وكذلك اهلبة والصدقة وإذا كان كذلك فالذي تقتضيه اآلية النهي عن التبذير وذم فاعله فكيف ع
جيوز االستدالل هبا على احلجر يف العقود اليت ال تبذير فيها وقد يصح االستدالل حملمد ألنه جييز من عقوده ماال 

ا هو ذم املبذرين والنهي عن التبذير ومن ينفي احلجر يقول إن حماباة فيه وال إتالف ملاله إال أن الذي يف اآلية إمن
التبذير مذموم منهي عن فعله فأما احلجر ومنع التصرف فليس يف االية إجيابه أال ترى أن اإلنسان منهي عن التغرير 

خنله وشجره مباله يف البحر ويف الطريق املخوفة وال مينعه احلاكم منه على وجه احلجر عليه ولو أن إنسانا ترك 
وزرعه ال يسقيها وترك عقاره ودوره ال يعمرها مل يكن لإلمام أن جيربه على اإلنفاق عليها لئال يتلف ماله كذلك ال 

عن إضاعة املال ال داللة  -حيجر عليه يف عقوده اليت خياف فيها توى ماله وكذلك هني النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومما يدل على بطالن احلجر وجواز تصرف احملجور عليه أن العاقل البالغ إذا  فيه على احلجر كما بيناه يف التبذير

ظهر منه سفه وتبذير فإن الفقهاء الذي تقدم ذكر أقاويلهم من موجيب احلجر ما خال حممد بن احلسن يقول إذا 
اضي فمعىن حجر عليه القاضي بطل من عقوده وإقراره ما كان بعد احلجر وإذا كان جائز التصرف قبل حجر الق

احلجر حينئذ أين قد أبطلت ما يعقده أو ما يقر به يف املستقبل وهذا ال يصح ألن فيه فسخ عقد مل يوجد بعد مبنزلة 
من قال لرجل كل بيع بعتنيه وعقد عاقدتنيه فقد فسخته أو كل خيار بشريطة يل يف البيع فقد أبطلته أو نقول امرأة 

طلته فهذا باطل ال جيوز فسخ العقود املوجودة يف املستقبل ومما يلزم أبا يوسف كل أمر جتعله إيل يف املستقبل فقد أب
وحممد يف هذا أهنما جييزان تزوجيه بعد احلجر مبهر املثل ويف ذلك إبطال احلجر ألنه إن كان احلجر واجبا لئال يتلف 

مث يطلقها قبل الدخول فيلزمه نصف  ماله فإنه قد يصل إىل إتالفه بالتزويج وذلك بأن يتزوج امرأة مبقدار مهر مثلها
  املهر مث ال يزال يفعل ذلك حىت يتلف ماله فليس 

إذا يف هذا احلجر احتراز من إتالف املال وأما اشتراط الشافعي يف إيناس الرشد واستحقاق دفع املال جواز الشهادة 
حلكام على أنفسهم وأن ال جييز فإنه قول مل يسبقه إليه أحد وجيب على هذا أن ال جييز إقرارات الفساق عند ا

بيوعهم وال أشريتهم وينبغي للشهود أن ال يشهدوا على بيع من مل تثبت عدالته وأن ال يقبل القاضي من مدع 
دعواه حىت تثبت عدالته وال يقبل عليه دعوى املدعى عليه حىت يصح عنده جواز شهادته إذ ال جيوز عنده إقرار من 



الشهادة وال عقوده وهو حمجور عليه وهذا خالف اإلمجاع ومل يزل الناس منذ عصر ليس على صفة العدالة وجواز 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إىل يومنا هذا يتخاصمون يف احلقوق فلم يقل النيب ص

وال أحد من السلف ال أقبل دعاويكم وال أسأل أحدا عن دعوى غريه إال بعد ثبوت عدالته وقد قال احلضرمي  -
   -م إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي خاص

  أنه رجل فاجر حبضرته ومل يبطل النيب ص

خصومته وال سأل عن حاله وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو  -
النيب األحوص عن مساك عن علقمة بن وائل احلضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إىل 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال احلضرمي يا رسول اهللا إن هذا غلبين على أرض كانت أليب فقال الكندي

للحضرمي ألك بينة قال ال قال فلك  -هي أرضي يف يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رع من شيء فقال ليس لك منه إال ذلك فلو كان ميينه فقال يا رسول اهللا إنه فاجر ليس يبايل ما حالف ليس يتو

عن حاله أو ألبطل خصومته إلقرار اخلصم بأنه حمجور عليه غري جائز اخلصومة  -الفجور يوجب احلجر لسأل ص 
وال خالف بني الفقهاء أن املسلمني والكفار سواء يف جواز التصرف يف األمالك ونفاذ العقود واإلقرارات والكفر 

و غري موجب للحجر فكيف يوجبه الفسق الذي هو دونه وهذا ما ال خالف فيه بني الفقهاء أن أعظم الفسوق وه
  املسلمني والكفار سواء يف جواز التصرف واألمالك ونفاذ العقود 

  باب الشهود 

  قوله

ين عز و جل واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال أبو بكر ملا كان ابتداء اخلطاب للمؤمنني يف قوله يا أيها الذ
آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مث عطف عليه قوله تعاىل واستشهدوا شهيدين من رجالكم دل ذلك على معنيني 
  أحدمها أن يكون من صفة الشهود ألن اخلطاب توجه إليهم بصفة اإلميان وملا قال يف نسق اخلطاب من رجالكم 

 الشهادة على املسلمني واملعىن اآلخر احلرية وذلك كان كقوله من رجال املؤمنني فاقتضى ذاك كون اإلميان شرطا يف
ملا يف فحوى اخلطاب من الداللة من وجهني أحدمها قوله تعاىل إذا تداينتم بدين إىل قوله تعاىل وليملل الذي عليه 

اره إال احلق وذلك يف األحرار دون العبيد والدليل عليه أن العبد ال ميلك عقود املداينات وإذا أقر بشيء مل جيز إقر
بإذن مواله واخلطاب إمنا توجه إىل من ميلك ذلك على اإلطالق من غري إذن الغري فدل ذلك على أن من شرط هذه 

الشهادة احلرية واملعىن اآلخر من داللة اخلطاب قوله تعاىل من رجالكم فظاهر هذا اللفظ يقتضي األحرار كقوله 
ى أنه عطف عليه قوله تعاىل والصاحلني من عبادكم وإمائكم فلم تعاىل وأنكحوا األيامى منكم يعين األحرار أال تر



يدخل العبيد يف قوله تعاىل منكم ويف ذلك دليل على أن من شرط هذه الشهادة اإلسالم واحلرية مجيعا وأن شهادة 
عن جماهد العبد غري جائزة ألن أوامر اهللا تعاىل على الوجوب وقد أمر باستشهاد األحرار فال جيوز غريهم وقد روى 

يف قوله تعاىل واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال األحرار فإن قيل إن ما ذكرت إمنا يدل على أن العبد غري داخل 
يف اآلية وال داللة فيها على بطالن شهادته قيل له ملا ثبت بفحوى خطاب اآلية أن املراد هبا األحرار كان قوله تعاىل 

تضيا لإلجياب وكان مبنزلة قوله تعاىل واستشهدوا رجلني من األحرار فغري واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمرا مق
جائز ألحد إسقاط شرط احلرية ألنه لو جاز ذلك جلاز إسقاط العدد ويف ذلك دليل على أن اآلية قد تضمنت 
 على بطالن شهادة العبيد واختلف أهل العلم يف شهادة العبيد فروى قتادة عن احلسن عن علي قال شهادة الصيب

الصيب والعبد على العبد جائزة وحدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا 
عبدالرمحن بن مهام قال مسعت قتادة حيدث أن عليا رضي اهللا عنه كان يستثبت الصبيان يف الشهادة وهذا يوهن 

ل عن أنس قال ما أعلم أحدا رد شهادة العبد وقال عثمان احلديث األول وروى حفص بن غياث عن املختار بن فلف
البيت جتوز شهادة العبد لغري سيده وذكر أن ابن شربمة كان يراها جائزة يأثر ذلك عن شريح وكان ابن أيب ليلى ال 

  يقبل شهادة العبيد وظهرت اخلوارج على الكوفة 

ذكروها له من آرائهم كان على خالفها فأجاهبم إىل وهو يتوىل القضاء هبا فأمروه بقبول شهادة العبيد وبأشياء 
امتثاهلا فأقروه على القضاء فلما كان يف الليل ركب راحلته وحلق مبكة وملا جاءت الدولة اهلامشية ردوه إىل ما كان 
عليه من القضاء على أهل الكوفة وقال الزهري عن سعيد بن املسيب قال قضى عثمان بن عفان أن شهادة اململوك 

ئزة بعد العتق إذا مل تكن ردت قبل ذلك وروى شعبة عن املغرية قال كان إبراهيم جييز شهادة اململوك يف الشيء جا
التافه وروى شعبة أيضا عن يونس عن احلسن مثله وروى عن احلسن أهنا ال جتوز وروي عن حفص عن حجاج عن 

يوسف وحممد وزفر وابن شربمة يف إحدى  عطاء عن ابن عباس قال ال جتوز شهادة العبد وقال أبو حنيفة وأبو
الروايتني ومالك واحلسن بن صاحل والشافعي ال تقبل شهادة العبيد يف شيء قال أبو بكر وقد قدمنا ذكر الداللة من 

اآلية على أن الشهادة املذكورة فيها خمصوصة باألحرار دون العبيد ومما يدل من اآلية على نفي شهادة العبد قوله 
يأب الشهداء إذا ما دعوا فقال بعضهم إذا دعي فليشهد وقال بعضهم إذا كان قد أشهد وقال بعضهم هو تعاىل وال 

واجب يف احلالني والعبد ممنوع من اإلجابة حلق املوىل وخدمته وهو ال ميلك اإلجابة فدل أنه غري مأمور بالشهادة أال 
ئه والشهادة وملا مل يدخل يف خطاب احلج واجلمعة ترى أنه ليس له أن يشتغل عن خدمة مواله بقراءة الكتاب وإمال

حلق املوىل فكذلك الشهادة إذ كانت الشهادة غري متعينة على الشهداء وإمنا هي فرض كفاية وفرض اجلمعة واحلج 
يتعني على كل أحد يف نفسه فلما مل يلزمه فرض احلج واجلمعة مع اإلمكان حلق املوىل فهو أوىل أن ال يكون من أهل 

هادة حلق املوىل ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعاىل وأقيموا الشهادة هللا وقال أيضا كونوا قوامني بالقسط شهداء الش
هللا إىل قوله تعاىل وال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا فجعل احلاكم شاهدا هللا كما جعل سائر الشهود شهداء هللا بقوله تعاىل 

لعبد حاكما مل جيز أن يكون شاهدا إذ كان كل واحد من احلاكم والشاهد وأقيموا الشهادة هللا فلما مل جيز أن يكون ا
به ينفذ احلكم ويثبت ومما يدل على بطالن شهادة العبد قوله تعاىل ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء 

أن مراده نفي حكم وذلك ألنه معلوم أنه مل يرد به نفي القدرة ألن الرق واحلرية ال ختتلف هبما القدرة فدل على 
  أقواله وعقوده وتصرفه وملكه أال ترى أنه جعل ذلك مثل لألصنام اليت كانت تعبدها العرب على وجه املبالغة 



يف نفي امللك والتصرف وبطالن أحكام أقواله فيما يتعلق حبقوق العباد وقد روي عن ابن عباس أنه استدل هبذه 
احتمال اللفظ لذلك ملا تأوله ابن عباس عليه فدل ذلك على أن شهادة اآلية على ا العبد ال ميلك الطالق ولوال 

العبد كال شهادة كعقده وإقراره وسائر تصرفاته اليت هي من جهة القول فلما كانت شهادة العبد قوله وجب أن 
فلما مل ينتفي وجوب حكمه بظاهر اآلية ومما يدل على بطالن شهادة العبيدأن الشهادة فرض على الكفاية كاجلهاد 

يكن العبد من أهل اخلطاب باجلهاد ولو حصره وقاتل مل يسهم له وجب أن ال يكون من أهل اخلطاب بالشهادة 
ومىت شهد مل تقبل شهادته ومل يكن له حكم الشهود كما مل يثبت له حكم وإن شهد القتال يف استحقاق السهم 

فحكم بشهادته مث رجع عنها أنه يلزمه غرم ما شهد ويدل عليه أنه لو كان من أهل الشهادة لوجب أن لو شهد هبا 
به ألن ذلك من حكم الشهادة كما أن نفاذ احلكم هبا إذا أنفذها احلاكم من حكمها فلما مل جيز أن يلزمه الغرم 

بالرجوع علمنا أنه ليس من أهلها وإن احلكم بشهادته غري جائز وأيضا فإنا وجدنا مرياث األنثى على النصف من 
لذكر وجعلت شهادة امرأتني بشهادة رجل فكانت شهادة املرأة نصف شهادة الرجل ومرياثها نصف مرياثه مرياث ا

فوجب أن يكون العبد من حيث مل يكن من أهل املرياث رأسا أن ال يكون من أهل الشهادة ألنا وجدنا لنقصان 
الشهادة وما روي عن علي بن أيب طالب املرياث تأثريا يف نقصان الشهادة فوجب أن يكون نفي املرياث موجبا لنفي 

يف جواز شهادة العبد فإنه ال يصح من طريق النقل ولو صح كان خمصوصا يف العبد إذا شهد على العبد وال نعلم 
خالفا بني الفقهاء أن العبد واحلر سواء فيما جتوز الشهادة فيه فإن قيل ملا كان خرب العبد مقبوال إذا رواه عن النيب 

مل يكن رقه مانعا من قبول خربه كذلك ال مينع من قبول شهادته قيل له ليس اخلرب أصال  -ليه وسلم صلى اهللا ع
للشهادة فال جيوز اعتبارها به أال ترى أن خرب الواحد مقبول يف األحكام وال جتوز شهادة الواحد فيها وأنه يقبل فيه 

الشهادة وأنه جيوز قبول خربه إذا قال قال رسول  فالن عن فالن وال يقبل يف الشهادة إال على جهة الشهادة على
وال جتوز شهادة الشاهد إال أن يأيت بلفظ الشهادة والسماع واملعاينة ملا يشهد به فإن  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اء الرجل واملرأة متساويان يف األخبار خمتلفان يف الشهادة ألن شهادة امرأتني بشهادة رجل وخرب الرجل واملرأة سو
  فال جيوز اإلستدالل بقبول خرب العبد على قبول شهادته قال أبو بكر قال حممد بن احلسن لو أن 

حاكما حكم بشهادة عبد مث رفع إيل أبطلت حكمه ألن ذلك مما أمجع الفقهاء على بطالنه وقد اختلف الفقهاء يف 
لصبيان يف شيء وهو قول ابن شربمة شهادة الصبيان فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ال جتوز شهادة ا

والثوري والشافعي وقال ابن أيب ليلى جتوز شهادة بعضهم على بعض وقال مالك جتوز شهادة الصبيان فيما بينهم يف 
اجلراح وال جتوز على غريهم وإمنا جتوز بينهم يف اجلراح وحدها قبل أن يتفرقوا وجييئوا ويعلموا فإن افترقوا فال 

ن يكونوا قد أشهدوا على شهادهتم قبل أن يتفرقوا وإمنا جتوز شهادة األحرار الذكور منهم وال جتوز شهادة هلم إال أ
شهادة اجلواري من الصبيان واألحرار قال أبو بكر روي عن ابن عباس وعثمان وابن الزبري إبطال شهادة الصبيان 

 بن حبيب بن أيب ثابت قال قيل وروي عن علي إبطال شهادة بعضهم على بعض وعن عطاء مثله وروى عبداهللا
للشعيب إن إياس بن معاوية ال يرى بشهادة الصبيان بأسا فقال الشعيب حدثين مسروق إنه كان عند علي كرم اهللا 

وجهه إذا جاءه مخسة غلمة فقالوا كنا ستة نتغاط يف املاء فغرق منا غالم فشهد الثالثة على اإلثنني أهنما غرقاه 
ثة غرقوه فجعل على اإلثنني ثالثة أمخاس الدية وعلى الثالثة مخسي الدية إال أن عبداهللا بن وشهد اإلثنان أن الثال

حبيب غري مقبول احلديث عند أهل العلم ومع ذلك فإن معىن احلديث مستحيل ال يصدق مثله عن علي رضي اهللا 
ى غريهم وإن ادعوا عليهم كلهم عنه ألن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقني فقد أكذبوهم يف شهادهتم عل

فهم يكذبون الفريقني مجيعا فهذا غري ثابت عن علي كرم اهللا وجهه ومما يدل على بطالن شهادة الصبيان قوله تعاىل 



يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى وذلك خطاب للرجال البالغني ألن الصبيان ال ميلكون عقود 
ه تعاىل وليملل الذي عليه احلق مل يدخل فيه الصيب ألن إقراره ال جيوز وكذلك قوله وليتق اهللا املداينات وكذلك قول

ربه وال يبخس منه شيئا ال يصح أن يكون خطابا للصيب ألنه ليس من أهل التكليف فيلحقه الوعيد مث قوله 
بذكر البالغني كان قوله من  واستشهدوا شهيدين من رجالكم وليس الصبيان من رجالنا وملا كان ابتداء اخلطاب

رجالكم عائدا عليهم مث قوله ممن ترضون من الشهداء مينع أيضا جواز شهادة الصيب وكذلك قوله وال يأب 
الشهداء إذا ما دعوا هو هني وللصيب أن يأىب من إقامة الشهادة وليس للمدعي إحضاره هلا مث قوله وال تكتموا 

  الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث 

غري جائز أن يكون خطابا للصغار فال يلحقهم املأمث بكتماهنا وملا مل جيز أن يلحقه ضمان بالرجوع دل على أنه قلبه 
ليس من أهل الشهادة ألن كل من صحت شهادته لزمه الضمان عند الرجوع وأما إجازة شهادهتم يف اجلراح خاصة 

ال فرق فيه يف أثر وال نظر ألن يف األصول أن كل من  وقبل أن يتفرقوا وجييئوا فإنه حتكم بال داللة وتفرقة بني من
جازت شهادته يف اجلراح فهي جائزة يف غريها وأما اعتبار حاهلم قبل أن يتفرقوا وفيجيئوا فإنه ال معىن له ألنه جائز 

أن يكون هؤالء الشهود هم اجلناة ويكون الذي محلهم على الشهادة اخلوف من أن يؤخذوا به وهذا معلوم من 
ادة الصبيان إذا كان منهم جناية أحالته هبا على غريه خوفا من أن يؤخذ هبا وأيضا ملا شرط اهللا يف الشهادة العدالة ع

وأوعد شاهد الزور ما أوعده به ومنع من قبول شهادة الفساق ومن ال يزع عن الكذب احتياطا ألمر الشهادة 
حيجزه عن الكذب وال حياء يردعه وال مروءة متنعه  فكيف جتوز شهادته من هو غري مأخوذ بكذبه وليس له حاجز

وقد يضرب الناس املثل بكذب الصبيان فيقولون هذا أكذب من صيب فكيف جيوز قبول شهادة من هذا حاله فإن 
كان إمنا اعترب حاهلم قبل تفرقهم وقبل أن يعلمهم غريهم ألنه ال يتعمد الكذب دون تلقني غريه فليس ذلك كما 

دون الكذب من غري مانع مينعهم وهم يعرفون الكذب كما يعرفون الصدق إذا كانوا قد بلغوا احلد ظن ألهنم يتعم
الذي يقومون مبعىن الشهادة والعبارة عما شهدوا وقد يتعمدون الكذب ألسباب عارضة منها خوفهم من أن تنسب 

اهلم فليس ألحد أن حيكم هلم بصدق إليهم اجلناية أو قصدا للمشهود عليه باملكروه ومعان غري ذلك معلومة من أحو
الشهادة قبل أن يتفرقوا كما ال حيكم هلم بذلك بعد التفرق وعلى أنه لو كان كذلك وكان العلم حاصال بأهنم ال 
يكذبون وال يتعمدون لشهادة الزور فينبغي أن تقبل شهادة اإلناث كما تقبل شهادة الذكور وتقبل شهادة الواحد 

ة فإذا اعترب العدد يف ذلك وما جيب اعتباره يف الشهادة من اختصاصها يف اجلراح بالذكور كما تقبل شهادة اجلماع
دون اإلناث فواجب أن يستوىف هلا سائر شروطها من البلوغ والعدالة ومن حيث أجازوا شهادة بعضهم على بعض 

ذ هم يف حكم املسلمني فواجب إجازهتا على الرجال ألن شهادة بعضهم على بعض ليست بآكد منها على الرجال إ
عند قائل هذا القول واهللا املوفق واختلف يف شهادة األعمى فقال أبو حنيفة وحممد ال جتوز شهادة األعمى حبال 

  وروي حنوه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا 

أن  عنه وروى عمرو بن عبيد عن احلسن قال ال جتوز شهادة األعمى حبال وروي عن أشعث مثله إال أنه قال إال
تكون يف شي رآه قبل أن يذهب بصره وروى ابن هليعة عن أيب طعمة عن سعيد بن جبري قال ال جتوز شهادة األعمى 

وحدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثين حجاج بن جبري بن حازم عن 
له إياس ال نرد شهادتك إال أن ال تكون عدال ولكنك قتادة قال شهد أعمى عند إياس بن معاوية على شهادة فقال 

أعمى ال تبصر قال فلم يقبلها وقال أبو يوسف وابن أيب ليلى والشافعي إذا علمه قبل العمى جازت وما علمه يف 



حال العمى مل جتز وقال شريح والشعيب شهادة األعمى جائزة وقال مالك والليث بن سعد شهادة األعمى جائزة 
 حال العمى إذا عرف الصوت يف الطالق واإلقرار وحنوه وإن شهد على زنا أو حد القذف مل تقبل وإن علمه يف

شهادته والدليل على بطالن شهادة األعمى ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا عبداهللا بن حممد بن ميمون 
ن بن مسمول قال حدثنا عبداهللا بن البلخي احلافظ قال حدثنا حيىي بن موسى يعرف خبت قال حدثنا حممد بن سليما

عن الشهادة فقال ترى هذه الشمس فاشهد  -سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس قال سئل ص 
وإال فدع فجعل من شرط صحة الشهادة معاينة الشاهد ملا شهد به واألعمى ال يعاين املشهود عليه فال جتوز 

الستدالل فال تصح شهادته أال ترى أن الصوت قد يشبه الصوت وإن شهادته ومن جهة أخرى أن األعمى يشهد با
املتكلم قد حياكي صوت غريه ونغمته حىت ال يغادر منها شيئا وال يشك سامعه إذا كان بينه وبينه حجاب أنه احملكي 

أيضا فإن صوته فغري جائز قبول شهادته على الصوت إذ ال يرجع منه إىل يقني وإمنا يبىن أمره على غالب الظن و
الشاهد مأخوذ عليه بأن يأيت بلفظ الشهادة ولو عرب بلفظ غري لفظ الشهادة بأن يقول أعلم أو أتيقن مل تقبل شهادته 

فعلمت أهنا حني كانت خمصوصة هبذا اللفظ وهذا اللفظ يقتضي مشاهدة املشهود به ومعاينته فلم جتز شهادة من 
ل قائل جيوز لألعمى إقدامه على وطء امرأته إذا عرف صوهتا خرج من هذا احلد وشهد عن غري معاينة فإن قا

فعلمنا أنه يقني ليس بشك إذ غري جائز ألحد اإلقدام على الوطء بالشك قيل له جيوز له اإلقدام على وطء امرأته 
  بغالب الظن بأن زفت إليه امرأة وقيل له هذه امرأتك وهو ال يعرفها حيل له وطؤها 

ية جارية بقول الرسول وجيوز له اإلقدام على وطئها ولو أخربه خمرب عن زيد بإقرار أو بيع وكذلك جائز له قبول هد
أو قذف ملا جاز له إقامة الشهادة على املخرب عنه ألن سبيل الشهادة اليقني واملشاهدة وسائر األشياء اليت ذكرت 

ادة وأما إذا استشهد وهو بصري مث جيوز فيها استعمال غالب الظن وقبول قول الواحد فليس ذلك إذا أصال للشه
عمي فإمنا مل نقبله من قبل أنا قد علمنا أن حال حتمل الشهادة أضعف من حال األداء والدليل عليه أنه غري جائز أن 
يتحمل الشهادة وهو كافر أو عبد أو صيب مث يؤديها وهو حر مسلم بالغ تقبل شهادته ولو أداها وهو صيب أو عبد 

علمنا أن حال األداء أوىل بالتأكيد من حال التحمل فإذا مل يصح حتمل األعمى للشهادة وكان العمى أو كافر مل جتز ف
مانعا من صحة التحمل وجب أن مينع صحة األداء وأيضا لو استشهده وبينه وبينه حائل ملا صحت شهادته وكذلك 

ليه فوجب أن ال جتوز وفرق أبو يوسف لو أداها وبينهما حائل مل جتز شهادته والعمى حائل بينه وبني املشهود ع
بينهما بأن قال يصح أن يتحمل الشهادة مبعاينته مث يشهد عليه وهو غائب أو ميت فال مينع ذلك جوازها فكذلك 

عمى الشاهد مبنزلة موت املشهود عليه أو غيبته فال مينع قبول شهادته واجلواب عن ذلك من وجهني أحدمها أنه إمنا 
يف نفسه فإن كان من أهل الشهادة قبلناها وإن مل يكن من أهل الشهادة مل نقبلها واألعمى قد  جيب اعتبار الشاهد

خرج من أن يكون من أهل الشهادة بعماه فال اعتبار بغريه وأما الغائب وامليت فإن شهادة الشاهد عليهما صحيحة 
يه وموته ال تؤثر يف شهادة الشاهد إذ مل يعترض فيه ما خيرجه من أن يكون من أهل الشهادة وغيبة املشهود عل

فلذلك جازت شهادته والوجه اآلخر أنا ال جنيز الشهادة على امليت والغائب إال أن حيضر عنه خصم فتقع الشهادة 
عليه فيقوم حضوره مقام حضور الغائب وامليت واألعمى يف معىن من يشهد على غري خصم حاضر فالتصح شهادته 

ا تداينتم بدين إىل قوله تعاىل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعاىل ممن ترضون من فإن احتجوا بقوله تعاىل إذ
الشهداء واألعمى قد يكون مرضيا وهو من رجالنا األحرار فظاهر ذلك يقتضي قبول شهادته قيل له ظاهر اآلية 

ده ألن االستشهاد هو يدل على أن األعمى غري مقبول الشهادة ألنه قال واستشهدوا واألعمى ال يصح استشها



إحضار املشهود عليه ومعاينته إياه وهو غري معاين وال مشاهد ملن حيضره ألن العمى حائل بينه وبني ذلك كحائط لو 
  كان بينهما فيمنعه ذلك من مشاهدته وملا كانت الشهادة إمنا هي مأخوذة 

ات احلق عليه وكان ذلك معدوما يف األعمى من مشاهدة املشهود عليه ومعاينته على احلال اليت تقتضي الشهادة إثب
وجب أن تبطل شهادته فهذه اآلية ألن تكون دليال على بطالن شهادته أوىل من أن تدل على إجازهتا وقال زفر ال 

جتوز شهادة األعمى إذا شهد هبا قبل العمى أو بعده إال يف النسب أن يشهد أن فالنا ابن فالن قال أبو بكر يشبه أن 
يف ذلك إىل أن النسب قد تصح الشهادة عليه باخلرب املستفيض وإن مل يشاهده الشاهد فلذلك جائز إذا يكون ذهب 

تواتر عند األعمى اخلرب بأن فالنا ابن فالن أن يشهد به عند احلاكم وتكون شهادته مقبولة ويستدل على صحة 
لتواتر وإن مل يشاهد املخربين من من طريق ا -ذلك بأن األعمى والبصري سواء فيما ثبت حكمه عن الرسول ص 

طريق املعاينة وإمنا يسمع أخبارهم فكذلك جائز أن يثبت عنده علم صحة النسب من طريق التواتر وإن مل يشاهد 
املخربين فتجوز إقامة الشهادة به وتكون شهادته مقبولة فيه إذ ليس شرط هذه الشهادة معاينة املشهود به واختلف 

القروي فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر والليث واألوزاعي والشافعي هي جائزة يف شهادة البدوي على 
إذا كان عدال وروي حنوه عن الزهري وروى ابن وهب عن مالك قال ال جتوز شهادة بدوي على قروي إال يف 

السفر أو يف بيع  اجلراح وقال ابن القاسم عنه ال جتوز شهادة بدوي على قروي يف احلضر إال يف وصية القروي يف
فتجوز إذا كانوا عدوال قال أبو بكر مجيع ما ذكرنا من دالئل اآلية على قبول شهادة األحرار البالغني يوجب 

التسوية بني شهادة القروي والبدوي ألن اخلطاب توجه إليهم بذكر اإلميان بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
ال تعاىل واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعين من رجال املؤمنني األحرار وهذه بدين وهؤالء من مجلة املؤمنني مث ق

صفة هؤالء مث قال ممن ترضون من الشهداء وإذا كانوا عدوال فهم مرضيون وقال يف آية أخرى يف شأن الرجعة 
هبا دون والفراق واستشهدوا ذوي عدل منكم وهذه الصفة شاملة للجميع إذا كانوا عدوال ويف ختصيص القروي 

البدوي ترك العموم بغري داللة ومل خيتلفوا أهنم مرادون بقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم وبقوله ممن ترضون 
من الشهداء ألهنم جييزون شهادة البدوي على بدوي مثله على شرط اآلية وإذا كانوا مرادين باآلية فقد اقتضت 

دة بعضهم على بعض ومن حيث اقتضت جواز شهادة جواز شهادهتم على القروي من حيث اقتضت جواز شها
  القروي على البدوي 

فإن احتجوا مبا حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حسني بن إسحاق التستري قال حدثنا حرملة بن حيىي قال 
مسع حدثنا ابن وهب قال حدثنا نافع بن يزيد بن اهلادي عن حممد بن عمرو عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة أنه 

يقول ال جتوز شهادة بدوي على صاحب قرية فإن مثل هذا اخلرب ال جيوز  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اإلعتراض به على ظاهر القرآن مع أنه ليس فيه ذكر الفرق بني اجلراح وبني غريها وال بني أن يكون القروي يف 

روى مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال  السفر أو يف احلضر فقد خالف احملتج به ما اقتضاه عمومه وقد
يف رؤية اهلالل فأمر بالال ينادي يف الناس فليصوموا غدا فقبل  -شهد أعرايب عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

شهادته وأمر الناس بالصيام وجائز أن يكون حديث أيب هريرة يف أعرايب شهد شهادة عند النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  لم النيب صوع



خالفها مما يبطل شهادته فأخرب به فنقله الراوي من غري ذكر السبب وجائز أن يكون قاله يف الوقت الذي كان  -
الشرك والنفاق غالبني على األعراب كما قال عز و جل ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم 

ب وقد وصف اهللا قوما آخرين من األعراب بعد هذه الصفة الدوائر فإمنا منع قبول شهادة من هذه صفته من األعرا
ومدحهم بقوله ومن األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اهللا وصلوات الرسول اآلية 

فمن كانت هذه صفته فهو مرضي عند اهللا وعند املسلمني مقبول الشهادة وال خيلو البدوي من أن يكون غري مقبول 
هادة على القروي إما لطعن يف دينه أو جهل منه بأحكام الشهادات وما جيوز أداؤها منها مما ال جيوز فإن كان الش

لطعن يف دينه فإن هذا غري خمتلف يف بطالن شهادته وال خيتلف فيه حكم البدوي والقروي وإن كان جلهل منه 
ال تقبل شهادته يف اجلراح وال على القروي يف بأحكام الشهادات فواجب أن ال تقبل شهادته على بدوي مثله وأن 

السفر كما ال تقبل شهادة القروي إذا كان هبذه الصفة ويلزمه أن يقبل شهادة البدوي إذا كان عدال عاملا بأحكام 
الشهادة على القروي وعلى غريه لزوال املعىن الذي من أجله امتنع من قبول شهادته وأن ال جيعل لزوم مسة البدو 

النسبة إليه علة لرد شهادته كما ال جتعل نسبة القروي إىل القرية علة جلواز شهادته إذا كان جمانبا للصفات إياه و
املشروطة جلواز الشهادة قوله عز و جل فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان فقال أبو بكر أوجب بديا استشهاد 

  شهيدين ومها الشاهدان ألن الشهيد والشاهد واحد كما أن 

يم وعامل واحد وقادر وقدير واحد مث عطف عليه قوله فإن مل يكونا رجلني يعين إن مل يكن الشهيدان رجلني فرجل عل
وامرأتان فال خيلو قوله فإن مل يكونا رجلني من أن يريد به فإن مل يوجد رجالن فرجل وامرأتان كقوله فإن مل جتدوا 

يتماسا مث قال فمن مل جيد فصيام شهرين إىل قوله تعاىل فمن مل ماء فتيمموا صعيدا وكقوله فتحرير رقبة من قبل أن 
يستطع فإطعام ستني مسكينا وما جرى جمرى ذلك يف األبدال اليت أقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه أو أن يكون 

يعترب  مراده فإن مل يكن الشهيدان رجلني فالشهيدان رجل وامرأتان فأفادنا إثبات هذا االسم للرجل واملرأتني حىت
عمومه يف جواز شهادهتما مع الرجل يف سائر احلقوق إال ما قام دليله فلما اتفق املسلمون على جواز شهادة رجل 

وامرأتني مقام رجلني عند عدم الرجلني فثبت الوجه الثاين وهو أنه أراد تسيمة الرجل واملرأتني شهيدين فيكون ذلك 
تشهاد شهيدين إال موضعا قام الدليل عليه فيصح االستدالل بعمومه يف امسا شرعيا جيب اعتباره فيما أمرنا فيه باس

   -قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال نكاح إال بويل وشاهدين وإثبات النكاح واحلكم بشهادة رجل وامرأتني إذ

لعلم يف النكاح بشهادة شاهدين وقد اختلف أهل ا -قد حلقهم اسم شهدين وقد أجاز النيب صلى اهللا عليه وسلم 
شهادة النساء مع الرجال يف غري األموال فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر وعثمان البيت ال تقبل شهادة 
النساء مع الرجال إال يف احلدود وال يف القصاص وتقبل فيما سوى ذلك من سائر احلقوق وحدثنا عبدالباقي بن 

دة قال حدثنا شعبة عن احلجاج بن أرطاة عن عطاء بن أيب قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حيىي بن عبا
رباح أن عمر أجاز شهادة رجل وامرأتني يف نكاح وروى جرير بن حازم عن الزبري بن اخلريت عن أيب لبيد أن عمر 
أجاز شهادة النساء يف طالق وروى إسرائيل عن عبد األعلى عن حممد بن احلنفية عن علي رضي اهللا عنه قال جتوز 

ادة النساء يف العقد وروى حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان جييز شهادة النساء مع الرجل يف النكاح وروى شه
عن عطاء أنه كان جييز شهادة النساء يف الطالق وروي عن عون عن الشعيب عن شريح أنه أجاز شهادة رجل 



ال جتوز شهادهتن إال يف الدين والولد وامرأتني يف عتق وهو قول الشعيب يف الطالق وروي عن احلسن والضحاك قاال 
وقال مالك ال جتوز شهادة النساء مع الرجال يف احلدود والقصاص وال يف الطالق وال يف النكاح وال يف األنساب 

  وال يف 

الوالء وال اإلحصان وجتوز يف الوكالة والوصية إذا مل يكن فيها عتق وقال الثوري جتوز شهادهتن يف كل شيء إال 
وروي عنه أهنا ال جتوز يف القصاص أيضا وقال احلسن بن حي ال جتوز شهادهتن يف احلدود وقال األوزاعي ال احلدود 

جتوز شهادة رجل وامرأتني يف نكاح وقال الليث جتوز شهادة النساء يف الوصية والعتق وال جتوز يف النكاح ال 
ال جتوز شهادة النساء مع الرجال يف غري األموال الطالق وال احلدود وال قتل العمد الذي يقاد منه وقال الشافعي 

وال جيوز يف الوصية إال الرجل وجتوز يف الوصية باملال قال أبو بكر ظاهر هذه اآلية يقتضي جواز شهادهتن مع 
الرجل يف سائر عقود املداينات وهي كل عقد واقع على دين سواء كان بدله ماال أو بضعا أو منفع أو دم عمد ألنه 

ه دين إذ املعلوم أنه ليس مراد اآلية يف قوله تعاىل إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى أن يكون املعقود عليهما عقد في
من البدلني دينني المتناع جواز ذلك إىل أجل مسمى فثبت أن املراد وجود دين عن بدل أي دين كان فاقتضى ذلك 

إذا كان ذلك عقد مداينة وكذلك الصلح من دم جواز شهادة النساء مع الرجل على عقد نكاح فيه مهر مؤجل 
العمد واخللع على مال واإلجارات فمن ادعى خروج شيء من هذه العقود من ظاهر اآلية مل يسلم له ذلك إال 

بداللة إذ كان العموم مقتضيا جلوازها يف اجلميع ويدل على جواز شهادة النساء يف غري األموال ما حدثنا عبدالباقي 
حدثنا أمحد بن القاسم اجلوهري قال حدثنا حممد بن إبراهيم أخو أيب معمر قال حدثنا حممد بن احلسن بن قانع قال 

أجاز شهادة القابلة والوالدة  -بن أيب يزيد عن األعمش عن أيب وائل عن حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
خمصوصة باألموال وال خالف يف جواز ليست مبال وأجاز شهادهتا عليها فدل ذلك على أن شهادة النساء ليست 

شهادة النساء على الوالدة وإمنا االختالف يف العدد وأيضا ملا ثبت أن اسم الشهيدين واقع يف الشرع على الرجل 
واملرأتني وقد ثبت أن اسم البينة يتناول الشهيدين وجب بعموم قوله البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه 

لرجل واملرأتني يف كل دعوى إذ قد مشلهم اسم البينة أال ترى أهنا بينة يف األموال فلما وقع عليها القضاء بشهادة ا
االسم وجب حبق العموم قبوهلا لكل مدع إال أن تقوم الداللة على ختصيص شيء منه وإمنا خصصنا احلدود 

واخلليفتني من بعده أن ال جتوز  -والقصاص ملا روى الزهري قال مضت السنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  شهادة النساء يف احلدود وال يف القصاص وأيضا ملا اتفق اجلميع على 

قبول شهادهتن مع الرجل يف الديون وجب قبوهلا يف كل حق ال تسقطه الشبهة إذا كان الدين حقا ال يسقط 
د أجازها يف األجل بقوله إذا تداينتم بدين إىل بالشبهة ومما يدل على جوازها يف غري األموال من اآلية إن اهللا تعاىل ق

أجل مسمى فاكتبوه مث قال فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان فأجاز شهادهتا مع الرجل على األجل وليس مبال 
كما أجازها يف املال فإن قيل األجل ال جيب إال يف املال قيل له هذا خطأ ألن األجل قد جيب يف الكفالة بالنفس ويف 

فع األحرار اليت ليست مبال وقد يؤجله احلاكم يف إقامة البينة على الدم وعلى دعوى العفو منه مبقدار ما ميكن منا
التقدم إليه فقولك إن األجل ال جيب إال يف املال خطأ ومع ذلك فالبضع ال يستحق إال مبال وال يقع النكاح إال مبال 

ن ترضون من الشهداء قال أبو بكر ملا كانت معرفة ديانات النساس فينبغي أن جتيز فيه شهادة النساء قوله تعاىل مم
وأماناهتم وعدالتهم إمنا هي من طريق الظاهر دون احلقيقة إذا ال يعلم ضمائرهم وال خبايا أمورهم غري اهللا تعاىل مث 

تعديل الشهود  قال اهللا تعاىل فيما أمرنا باعتباره من أمر الشهود ممن ترضون من الشهداء دل ذلك على أن أمر



موكوال إىل اجتهاد رأينا وما يغلب يف ظنوننا من عدالتهم وصالح طرائقهم وجائز أن يغلب يف ظن بعض الناس 
عدالة شاهد وأمانته فيكون عنه رضى ويغلب يف ظن غريه أنه ليس يرضى فقوله ممن ترضون من الشهداء مبين على 

ادة أشياء ثالثة أحدها العدالة واآلخر نفي التهمة وإن كان عدال غالب الظن وأكثر الرأي والذي بين عليه أمر الشه
والثالث التيقظ واحلفظ وقلة الغفلة أما العدالة فأصلها اإلميان واجتناب الكبائر ومراعاة حقوق اهللا عز و جل يف 

يكون املشهود  الواجبات واملسنونات وصدق اللهجة واألمانة وأن ال يكون حمدودا يف قذف وأما نفي التهمة فأن ال
له والدا وال ولدا أو زوجا وزوجة وأن ال يكون قد شهد هبذه الشهادة فردت لتهمة فشهادة هؤالء غري مقبولة ملن 

ذكرنا وإن كانوا عدوال مرضني وأما التيقظ واحلفظ وقلة الغفلة فأن ال يكون غفوال غري جمرب لألمور فإن مثله رمبا 
التزوير فشهد به قال ابن رستم عن حممد بن احلسن يف رجل أعجمي صوام قوام لقن الشيء فتلقنه ورمبا جوز عليه 

مغفل خيشى عليه أن يلقن فيأخذ به قال هذا أشر من الفاسق يف شهادته وحدثنا عبدالرمحن بن سيما احملرب قال حدثنا 
  حلداين قال قال عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا ابن هالل عن أشعث ا

رجل للحسن يا أبا سعيد إن أياسا رد شهاديت فقام معه إليه فقال يا ملكعان مل رددت شهادته أو ما بلغك عن 
أنه قال من استقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا فذلك املسلم الذي له ذمة اهللا وذمة  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يقول ممن ترضون من الشهداء وإن صاحبك هذا ليس برضاه وحدثنا  رسوله فقال أيها الشيخ أما مسعت اهللا
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أبو بكر حممد بن عبدالوهاب قال حدثنا السري بن عاصم بإسناد ذكره أنه شهد عند 

ال يا أياس بن معاوية رجل من أصحاب احلسن فرد شهادته فبلغ احلسن وقال قوموا بنا إليه قال فجاء إىل إياس فق
لكع ترد شهادة رجل مسلم فقال نعم قال اهللا تعاىل ممن ترضون من الشهداء وليس هو ممن أرضى قال فسكت 

احلسن فقال خصم الشيخ فمن شرط الرضا للشهادة أن يكون الشاهد متيقظا حافظا ملا يسمعه متقنا ملا يؤديه وقد 
نه قال من سلم من الفواحش اليت جتب فيها احلدود ذكر بشر بن الوليد عن أيب يوسف يف صفة العدل أشياء منها أ

وما يشبه ما جتب فيه من العظائم وكان يؤدي الفرائض وأخالق الرب فيه أكثر من املعاصي الصغار قبلنا شهادته ألنه 
ال يسلم عبد من ذنب وإن كانت ذنوبه أكثر من أخالق الرب رددنا شهادته وال تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج 

عليها وال من يلعب باحلمام ويطريها وكذلك من يكثر احللف بالكذب ال جتوز شهادته قال وإذا ترك الرجل يقامر 
الصلوات اخلمس يف اجلماعة استخفافا بذلك أو جمانة أو فسقا فال جتوز شهادته وإن تركها على تأويل وكان عدال 

 تقبل شهادته وإن كان معروفا بالكذب فيما سوى ذلك قبلت شهادته قال وإن داوم على ترك ركعيت الفجر مل
الفاحش مل أقبل شهادته وإن كان ال يعرف بذلك ورمبا ابتلي بشيء منه واخلري فيه أكثر من الشر قبلت شهادته 
ليس يسلم أحد من الذنوب قال وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أيب ليلى شهادة أهل األهواء جائزة إذا كانوا 

رافضة يقال هلم اخلطابية فإنه بلغين أن بعضهم يصدق بعضا فيما يدعي إذا حلف له ويشهد عدوال إال صنفا من ال
بعضهم لبعض فلذلك أبطلت شهادهتم وقال أبو يوسف أميا رجل أظهر شتيمة أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -يب صلى اهللا عليه وسلم مل أقبل شهادته ألن رجال لو كان شتاما للناس واجلريان مل أقبل شهادته فأصحاب الن -

  أعظم حرمة وقال أبو يوسف أال ترى أن أصحاب رسول اهللا ص

قد اختلفوا واقتتلوا وشهادة الفريقني جائزة ألهنم اقتتلوا على تأويل فكذلك أهل األهواء من املتأولني قال أبو  -
  يوسف ومن سألت عنه فقالوا إنا نتهمه بشتم أصحاب 



فإين ال أقبل هذا حىت يقولوا مسعناه يشتم قال فإن قالوا نتهمه بالفسق والفجور  -وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ونظن ذلك به ومل نره فإين أقبل ذلك وال أجيز شهادته والفرق بينهما إن الذين قالوا نتهمه بالشتم قد أثبتوا له 

بالفسق والفجور ونظن ذلك به ومل نره الصالح وقالوا نتهمه بالشتم فال يقبل هذا إال بسماع والذين قالوا نتهمه 
فإين أقبل ذلك وال أجيز شهادته أثبتوا له صالحا وعدالة وذكر ابن رستم عن حممد أنه قال ال أقبل شهادة اخلوارج 

إذ كانوا قد خرجوا يقاتلون املسلمني وإن شهدوا قال قلت ومل ال جتيز شهادهتم وأنت جتيز شهادة احلرورية قال 
ون أموالنا مامل خيرجوا فإذا خرجوا استحلوا أموالنا فتجوز شهادهتم مامل خيرجوا وحدثنا أبو بكر ألهنم ال يستحل

مكرم بن أمحد قال حدثنا أمحد بن عطية الكويف قال مسعت حممد بن مساعة يقول مسعت أبا يوسف يقول مسعت أبا 
دة خبله على التقصي فيأخذ فوق حقه حنيفة يقول ال جيب على احلاكم أن يقبل شهادة خبيل فإن البخيل حيمله ش

خمافة الغنب ومن كان كذلك مل يكن عدال مسعت محاد بن أيب سليمان يقول مسعت إبراهيم يقول قال علي بن أيب 
طالب رضي اهللا عنه أيها الناس كونوا وسطا ال تكونوا خبالء وال سفلة فإن البخيل والسفلة الذين إن كان عليهم 

م حق استقصوه قال وقال ما من طباع املؤمن التقصي ما استقصى كرمي قط قال اهللا تعاىل حق مل يؤدوه وإن كان هل
عرف بعضه وأعرض عن بعض وحدثنا مكرم بن أمحد قال حدثنا أمحد بن حممد بن املغلس قال مسعت احلماين يقول 

البخل على التقصي فمن شدة مسعت ابن املبارك يقول مسعت أبا حنيفة يقول من كان معه خبيل مل جتز شهادته حيمله 
تقصيه خياف الغنب فيأخذ فوق حقه خمافة الغنب فال يكون هذا عدال وقد روي نظري ذلك عن أياس بن معاوية ذكر 

ابن هليعة عن أيب األسود حممد بن عبدالرمحن قال قلت ألياس بن معاوية أخربت أنك ال جتيز شهادة األشراف 
ذين يركبون البحر قال أجل أما الذين يركبون إىل اهلند حىت يغرروا بدينهم بالعراق وال البخالء وال التجار ال

ويكثروا عدوهم من أجل طمع الدنيا فعرفت أن هؤالء لو أعطي أحدمها درمهني يف شهادة مل يتحرج بعد تغريره 
آكل الربا وأما بدينه وأما الذين يتجرون يف قرى فارس فإهنم يطعموهنم الربا وهم يعلمون فأبيت أن أجيز شهادة 

األشراف فإن الشريف بالعراق إذا نابت أحدا منهم نائبة أتى إىل سيد قومه فيشهد له ويشفع فكنت أرسلت إىل 
  عبد األعلى بن عبداهللا بن عامر أن ال يأتيين 

بشهادة وقد روي عن السلف رد شهادة قوم ظهر منهم أمور ال يقطع فيها بفسق فاعليها إال أهنا تدل على سخف 
أو جمون فرأوا رد شهادة أمثاهلم منه ما حدثنا عبد الرمحن بن سيما قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثنا حممود بن 
خداش قال حدثنا زيد بن احلباب قال أخربين داود بن حامت البصري أن بالل بن أيب بردة وكان على البصرة كان 

بدالباقي بن قانع قال حدثنا محاد بن حممد قال حدثنا شريح ال جييز شهادة من يأكل الطني وينتف حليته وحدثنا ع
قال حدثنا حيىي بن سليمان عن ابن جريج أن رجال كان من أهل مكة شهد عند عمر بن عبدالعزيز وكان ينتف 

عنفقته وحيفي حليته وحول شاربيه فقال ما امسك قال فالن قال بل امسك ناتف ورد شهادته وحدثنا عبدالباقي قال 
ا عبداهللا بن أمحد بن سعد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدالرمحن بن حممد عن اجلعد بن ذكوان حدثن

قال دعا رجل شاهدا له عند شريح امسه ربيعة فقال يا ربيعة يا ربيعة فلم جيب فقال يا ربيعة الكويفر فأجاب فقال 
عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا إمساعيل بن  له قم وقال لصاحبه هات غريه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا

إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال األقلف ال جتوز شهادته وروى 
محاد بن أيب سلمة عن أيب املهزم عن أيب هريرة ال جتوز شهادة أصحاب احلمر يعين النخاسني وروي عن شريح أنه 
كان ال جييز شهادة صاحب محام وال محام وروى مسعر أن رجال شهد عند شريح وهو ضيق كم القبا فرد شهادته 
وقال كيف يتوضأ وهو على هذه احلال وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن املثىن قال حدثنا سليمان بن 



شهد رجل عند شريح فقال أشهد بشهادة اهللا حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن األعمش عن متيم بن سلمة قال 
فقال شهدت بشهادة اهللا ال أجيز لك اليوم شهادة قال أبو بكر ملا رآه تكلف من ذلك ما ليس عليه مل يره أهال 
لقبول شهادته فهذه األمور اليت ذكرناها عن هؤالء السلف من رد الشهادة من أجلها غري مقطوع فيها بفسق 

دالة وإمنا دهلم ظاهرها على سخف من هذه حاله فردوا شهادهتم من أجلها ألن كال منهم فاعليها وال سقوط الع
حتري موافقة ظاهر قوله تعاىل ممن ترضون من الشهداء على حسب ما أداه إليه اجتهاده فمن غلب يف ظنه سخف 

ضي من ظهرت منه جمانة من الشاهد أو جمونه أو استهانته بأمر الدين أسقط شهادته قال حممد يف كتاب آداب القا
  مل أقبل شهادته قال وال جتوز شهادة املخنث 
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وال شهادة من يلعب باحلمام يطريها وقد حكي عن سفيان بن عيينة أن رجال شهد عند ابن أيب ليلى فرد شهادته 
ه قال فقلت البن أيب ليلى مثل فالن وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد شهادته فقال أين يذهب بك إنه فقري فكان عند

أن الفقر مينع الشهادة إذ ال يؤمن به أن حيمله الفقر على الرغبة يف املال وأقام شهادة مبا ال جتوز وقال مالك بن 
أنس ال جتوز شهادة السؤال يف الشيء الكثري وجتوز يف الشيء التافه إذا كانوا عدوال فشرط مالك مع الفقر املسألة 

يف اليسري لزوال التهمة وقال املزين والربيع عن الشافعي إذا كان األغلب  ومل يقبلها يف الشيء الكثري للتهمة وقبلها
على الرجل واألظهر من أمره الطاعة واملروءة قبلت شهادته وإذا كان األغلب من حاله املعصية وعدم املروءة ردت 

م على كبرية فهو عدل شهادته وقال حممد بن عبداهللا بن عبداحلكم عن الشافعي إذا كان أكثر أمره الطاعة ومل يقد
فأما شرط املروءة فإن أراد به التصاون والصمت واحلسن وحفظ احلرمة وجتنب السخف واجملون فهو مصيب وإن 

أراد به نظافة الثوب وفراهة املركوب وجودة اآللة والشارة احلسنة فقد أبعد وقال غري احلق ألن هذه األمور ليست 
   من شرائط الشهادة عند أحد من املسلمني

قال أبو بكر مجيع ما قدمنا من ذكر أقاويل السلف وفقهاء األمصار واعتبار كل واحد منهم يف الشهادة ما حكينا 
عنه يدل على أن كال منهم بىن قبول أمر الشهادة على ما غلب يف اجتهاده واستوىل على رأيه أنه ممن يرضى ويؤمتن 

يسأل عنه احلاكم إذا شهد فروي عن عمر بن اخلطاب يف  عليها وقد اختلفوا يف حكم من مل تظهر منه ريبة هل
كتابه الذي كتبه إىل أبو موسى يف القضاء واملسلمون عدول بعضهم على بعض إال جملودا يف حد أو جمربا عليه 

شهادة زور أو ظنينا يف والء أو قرابة وقال منصور قلت إلبراهيم وما العدل يف املسلمني قال من مل تظهر منه ريبة 
عن احلسن البصري والشعيب مثله وذكر معمر عن أبيه قال ملا ويل احلسن القضاء كان جييز شهادة املسلمني ةإال و

أن يكون اخلصم جيرح الشاهد وذكر هشيم قال مسعت ابن شربمة يقول ثالث مل يعمل هبن أحد قبلي ولن يتركهن 
د يف املسألة وقال أبو حنيفة ال أسأل عن أحد بعدي املسألة عن الشهود وإثبات حجج اخلصمني وحتلية الشهو

الشهود إال أن يطعن فيهم اخلصم املشهود عليه فإن طعن فيهم سألت عنهم يف السر والعالنية وزكيتهم يف العالنية 
  إال شهود احلدود والقصاص فإين أسأل عنهم يف 

ف بن موسى القطان عن علي بن السر وأزكيهم يف العالنية وقال حممد يسأل عنهم وإن مل يطعن فيهم وروى يوس
عاصم عن ابن شربمة قال أول من سأل يف السر أنا كان الرجل يأيت القوم إذا قيل له هات من يزكيك فيقول قومي 

يزكونين فيستحي القوم فيزكونه فلما رأيت ذلك سألت يف السر فإذا صحت شهادته قلت هات من يزكيك يف 
هم يف السر والعالنية ويزكيهم يف العالنية وإن مل يطعن فيهم اخلصم وقال العالنية وقال أبو يوسف وحممد يسأل عن

مالك بن أنس ال يقضي بشهادة الشهود حىت يسئل عنهم يف السر وقال الليث أدركت الناس وال تلتمس من 
عليك  الشاهدين تزكية وإمنا كان الوايل يقول للخصم إن كان عندك من جيرح شهادهتم فأت به وإال أجزنا شهادته

وقال الشافعي يسأل عنهم يف السر فإذا عدل سأل عن تعديله عالنية ليعلم أن املعدل هو هذا ال يوافق اسم امسا وال 
نسب نسبا قال أبو بكر ومن قال من السلف بتعديل من ظهر إسالمه فإمنا بىن ذلك على ما كانت عليه أحوال 

قد شهد باخلري والصالح  -وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  الناس من ظهور العدالة يف العامة وقلة الفساق فيهم



للقرن األول والثاين والثالث حدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا 
لم عبدالرمحن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وس

أنه قال خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ثالث أو أربع مث جييء قوم سبق شهادة أحدهم ميينه وميينه  -
شهادته قال وكان أصحابنا يضربوننا على الشهادة والعهد وحنن صبيان وإمنا محل السلف ومن قال من فقهاء 

عدالة وجواز الشهادة لظهور العدالة فيهم وإن كان فيهم األمصار مما وصفنا أمر املسلمني يف عصرهم على ال
صاحب ريبة وفسق كان يظهر النكري عليه ويتبني أمره وأبو حنيفة كان يف القرن الثالث الذين شهد هلم النيب صلى 

باخلري والصالح فتكلم على ما كانت احلال عليه وأما لو شهد أحوال الناس بعد لقال بقول  -اهللا عليه وسلم 
خرين يف املسألة عن الشهود وملا حكم ألحد منهم بالعدالة إال بعد املسألة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه اآل

أنه قال لألعرايب الذي شهد على رؤية اهلالل أتشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا قال نعم فأمر الناس  -وسلم 
مه ملا وصفنا فثبت مبا وصفنا أن أمر التعديل وتزكية الشهود بالصيام خبربه ومل يسأل عن عدالته بعد ظهور إسال

وكوهنم مرضيني مبين على اجتهاد الرأي وغالب الظن الستحالة إحاطة علومنا بغيب أمور الناس وقد حذرنا اهللا 
  اإلغترار بظاهر حال اإلنسان والركون 

عجبك قوله يف احلياة الدنيا اآلية مث أخرب عن إىل قوله مما يدعيه لنفسه من الصالح واألمانة فقال ومن الناس من ي
مغيب أمره وحقيقة حاله فقال وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها اآلية فأعلمنا ذلك من حال بعض من يعجب 

االغترار بظاهر  -ظاهر قوله وقال أيضا يف صفة قوم آخرين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم اآلية فحذر نبيه ص 
نا باالقتداء به فقال واتبعوه وقال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة فغري جائز إذا كان حال اإلنسان وأمر

األمر على ما وصفنا الركون إىل ظاهر أمر اإلنسان دون التثبت يف شهادته والبحث عن أمره حىت إذا غلب يف ظنه 
دالة يف قوله تعاىل اثنان ذوا عدل منكم عدالته قبلها وقد وصف اهللا تعاىل الشهود املقبولني بصفتني إحدامها الع

وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم واألخرى أن يكونوا مرضيني لقوله ممن ترضون من الشهداء واملرضيون ال بد أن 
تكون من صفتهم العدالة وقد يكون عدال غري مرضي يف الشهادة وهو أن يكون غمرا مغفال جيوز عليه التذوير 

ن من الشهداء قد انتظم األمرين من العدالة والتيقظ وذكاء الفهم وشدة احلفظ وقد أطلق والتمويه فقوله ممن ترضو
اهللا ذكر الشهادة يف الزنا غري مقيد بذكر العدالة وهي من شرطها العدالة والرضى مجيعا وذلك لقوله عز و جل إن 

والشهادة خرب فوجب التثبت فيها إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وذلك عموم يف إجياب التثبت يف سائر أخبار الفساق 
كان الشاهد فاسقا فلما نص اهللا على التثبت يف خرب الفاسق وأوجب علينا قبول شهادة العدول املرضيني وكان 

الفسق قد يعلم من جهة اليقني والعدالة ال تعلم من جهة اليقني دون ظاهر احلال علمنا أهنا مبنية على غالب الظن 
لشاهد وصدق هلجته وأمانته وهذا وإن كان مبنيا على أكثر الظن فهو ضرب من العلم كما وما يظهر من صالح ا

قال تعاىل يف املهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار وهذا هو علم الظاهر دون احلقيقة 
عاىل وهذا أصل كبري يف فكذلك احلكم بعدالة الشاهد طريقه العلم الظاهر دون املغيب الذي ال يعلمه إال اهللا ت

الداللة على صحة القول باجتهاد الرأي يف أحكام احلوادث إذ كانت الشهادات من معامل أمور الدين والدنيا وقد 
عقد هبا مصاحل اخللق يف وثائقهم وإثبات حقوقهم وأمالكهم وإثبات األنساب والدماء والفروج وهي مبنية على 

أحدا من الناس إمضاء حكم بشهادة شهود من طريق حقيقة العلم بصحة غالب الظن وأكثر الرأي إذ ال ميكن 
  املشهود به وهو يدل 



على بطالن القول بإمام معصوم يف كل زمان واحتجاج من حيتج فيه بأن أمور الدين كلها ينبغي أن تكون مبنية على 
ه الصفة مل يؤمن اخلطأ فيها ألن ما يوجب العلم احلقيقي دون غالب الظن وأكثر الرأي وأنه مىت مل يكن إمام هبذ

الرأي خيطئ ويصيب ألنه لو كان كما زعموا لوجب أن ال تقبل شهادة الشهود إال أن يكونوا معصومني مأمونا 
عليهم اخلطأ والزلل فلما أمر اهللا تعاىل بقبول شهادة الشهود إذا كانوا مرضيني يف ظاهر أحواهلم دون العلم حبقيقة 

الكذب والغلط عليهم ثبت بطالن األصل الذي بنوا عليه أمر النص فإن قالوا اإلمام يعلم مغيب أمورهم مع جواز 
صدق الشهود من كذهبم قيل هلم فواجب أن ال يسمع شهادة الشهود غري اإلمام وأن ال يكون لإلمام قاض وال 

حد من أعوان اإلمام إال أمني إال أن يكون مبنزلته يف العصمة ويف العلم مبغيب أمر الشهود وجيب أن ال يكون أ
معصوما مأمون الزلل واخلطأ ملا يتعلق به من أحكام الدين فلما جاز أن يكون لإلمام حكام وشهود وأعوان بغري هذه 
الصفة ثبت بذلك جواز كثري من أمور الدين مبنيا على اجتهاد الرأي وغالب الظن وفيما ذكرناه مما تعبدنا اهللا به يف 

أحوال الشهود مبا يغلب يف الظن من عدالتهم وصالحهم داللة على بطالن قول نفاة القياس هذه اآلية من اعتبار 
واالجتهاد يف األحكام اليت ال نصوص فيها وال إمجاع ألن الدماء والفروج واألموال واألنساب من األمور اليت قد 

ال نعلم مغيب أمورهم وإمنا حنكم عقد هبما مصاحل الدين والدنيا وقد أمر اهللا فيها بقول شهادة الشهود الذين 
بشهاداهتم بغالب الظن وظاهر أحواهلم مع جتويز الكذب واخلطأ والزلل والسهو عليهم فثبت بذلك جتويز االجتهاد 
واستعمال غلبة الرأي فيما ال نص فيه من أحكام احلوادث وال اتفاق وفيه الداللة على جواز قبول األخبار املقصرة 

ألن شهادة الشهود غري موجبة للعلم بصحة  -رباهتا من أمور الديانات عن الرسول ص عن إجياب العلم مبخ
املشهود به وقد أمرنا باحلكم هبا مع جتويز أن يكون األمر يف املغيب خبالفه فبطل بذلك قول من قال أنه غري جائز 

يستدل على رد أخبار اآلحاد  قبول خرب من ال يوجب العلم خبربه يف أمور الدين وقد دل أيضا على بطالن قول من
إذ مل جيب يف األصل قبول  -بأنا لو قبلناها لكنا قد جعلنا منزلة املخرب أعلى من منزلة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إال بعد ظهور املعجزات الدالة على صدقه ألن اهللا تعاىل قد أمرنا بقبول شهادة  -خرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  رهم العدالة وإن مل يكن معها علم معجزة يدل على صدقهم وأما ما ذكرنا من اعتبار الشهود الذين ظاه

نفي التهمة عن الشهادة وإن كان الشاهد عدال فإن الفقهاء متفقون على بعضها وخمتلفون يف بعضها فمما اتفق عليه 
ال جتوز شهادة الولد لوالديه فقهاء األمصار بطالن شهادة الشاهد لولده ووالده إال شيء حيكى عن عثمان البيت ق

وشهادة األب البنه والمرأته إذا كانوا عدوال مهذبني معروفني بالفضل وال يستوي الناس يف ذلك ففرق بينهما 
لوالده وبينها لألجنيب فأما أصحابنا ومالك والليث والشافعي واألوزاعي فإهنم ال جييزون شهادة واحد منهما لآلخر 

سيما قال حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن  فقد حدثنا عبدالرمحن بن
جابر عن الشعيب عن شريح قال ال جتوز شهادة اإلبن ألبيه وال األب البنه وال املرأة لزوجها وال الزوج المرأته 

قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال  وروي عن إياس بن معاوية أنه أجاز شهادة رجل البنه حدثنا عبدالرمحن بن سيما
حدثين أيب قال حدثنا عفان قال حدثنا محاد بن زيد قال حدثنا خالد احلذاء عن إياس بن معاوية بذلك والذي يدل 
على بطالن شهادته البنه قوله عز و جل ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ومل يذكر بيوت 

من بيوتكم قد انتظمها إذ كانت منسوبة إىل اآلباء فاكتفى بذكر بيوهتم عن ذكر بيوت أبنائهم األبناء ألن قوله تعاىل 
أنت ومالك ألبيك فأضاف امللك إليه وقال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه  -وقال ص 

كان املثبت البنه حقا  فكلوا من كسب أوالدكم فلما أضاف ملك اإلبن إىل األب وأباح أكله له ومساه له كسبا
بشهادته مبنزلة مثبته لنفسه ومعلوم بطالن شهادته لنفسه فكذلك البنه وإذا ثبت ذلك يف اإلبن كان ذلك حكم 



شهادة االبن ألبيه إذ مل يفرق أحد بينهما فإن قيل إذا كان الشاهد عدال فواجب قبول شهادته هلؤالء كما نقبلها 
ري مقبولة ألجل التهمة فغري جائز قبوهلا لألجنيب ألن من كان متهما يف الشهادة ألجنيب وإن كانت شهادته هلؤالء غ

البنه مبا ليس حيق له فجائزة عليه مثل هذه التهمة لألجنيب قيل له ليست التهمة املانعة من قبول شهادته البنه وألبيه 
فسه أال ترى أن أحدا من الناس وإن هتمة فسق وال كذب وإمنا التهمة فيه من قبل أنه يصري فيها مبعىن املدعي لن

ظهرت أمانته وصحت عدالته ال جيوز أن يكون مصدقا فيما يدعيه لنفسه ال على جهة تكذيبه ولكن من جهة أن 
كل مدع لنفسه فدعواه غري ثابتة إال ببينة تشهد له هبا فالشاهد البنه مبنزلة املدعي لنفسه ملا بينا وكذلك قال 

  بشهادته  أصحابنا إن كل شاهد جير

إىل نفسه مغنما أو يدفع هبا عن نفسه مغرما فغري مقبول الشهادة ألنه حينئذ يقوم مقام املدعي واملدعي ال جيوز أن 
إذ دلت األعالم املعجزة على أنه ال يقول إال  -يكون شاهدا فيما يدعيه وال أحد من الناس أصدق من نيب اهللا ص 

العلم لنا مبغيب أمره وموافقة باطنه لظاهره ومل يقتصر فيما ادعاه لنفسه حقا وإن الكذب غري جائز عليه مع وقوع 
على دعواه دون شهادة غريه حني طالبه اخلصم هبا وهو قصة خزمية بن ثابت حدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا 

عمارة بن خزمية عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا 
   -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -األنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ابتاع فرسا من أعرايب وذكر القصة وقال فطفق األعرايب يقول هلم شهيدا يشهد

على خزمية فقال مب تشهد فقال  -أين قد بايعتك فقال خزمية أنا أشهد أنك بايعته فأقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -بتصديقك يا رسول اهللا فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  شهادة خزمية بشهادة رجلني فلم يقتصر النيب ص

يف دعواه على ما تقرر وثبت بالدالئل واألعالم أنه ال يقول إال حقا ومل يقل لألعرايب حني قال هلم شهيدا أنه ال  -
دعني فعليهم إقامة بينة ال جير هبا إىل نفسه مغنما وال يدفع هبا عنها مغرما وشهادة الوالد بينة عليه وكذلك سائر امل

  لولده جير هبا إىل نفسه أعظم املغنم كشهادته لنفسه واهللا تعاىل أعلم 
  ومن 

  هذا الباب أيضا شهادة أحد الزوجني لآلخر

ر ومالك واألوزاعي والليث ال جتوز شهادة واحد وقد اختلف الفقهاء فيها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزف
منهما لآلخر وقال الثوري جتوز شهادة الرجل المرأته وقال احلسن بن صاحل ال جتوز شهادة املرأة لزوجها وقال 

الشافعي جتوز شهادة أحد الزوجني لآلخر قال أبو بكر هذا نظري شهادة الوالد للولد والولد للوالد وذلك من وجوه 
نه معلوم تبسط كل واحد من الزوجني يف مال اآلخر يف العادة وأنه كاملباح الذي ال حيتاج فيه إىل أحدها أ

اإلستيذان فما يثبته الزوج المرأته مبنزلة ما يثبته لنفسه وكذلك ما تثبته املرأة لزوجها أال ترى أنه ال فرق يف املعتاد 
ابنه وملا كان كذلك وكانت شهادته لوالده وولده غري جائزة بني تبسطه يف مال الزوج والزوجة وبينه يف مال أبيه و



كان كذلك حكم شهادة الزوج والزوجة وأيضا فإن شهادته لزوجته مبال توجب زيادة قيمة البضع الذي يف ملكه 
  ألن مهره مثلها يزيد بزيادة ماهلا فكان شاهدا لنفسه بزيادة قيمة ما هو ملكه وقد 

ال لعبداهللا بن عمرو بن احلضرمي ملا ذكر له أن عبده سرق مرة المرأته عبدكم روي عن عمر بن اخلطاب أنه ق
سرق مالكم ال قطع عليه فجعل مال كل واحد منهما مضافا إليهما بالزوجية اليت بينهما فما يثبته كل واحد 

كثر فكأهنا شاهدة لصاحبه فكأنه يثبته لنفسه ومن جهة أخرى أنه كلما كثر مال الزوج كانت النفقة اليت تستحقها أ
إذ كانت مستحقة للنفقة حبق الزوجية يف حايل الفقر والغىن فإن قال قائل فاألخت الفقرية واألخ الزمن يستحقان 

للنفقة على أخيهما إذا كان غنيا ومل مينع ذلك جواز شهادهتما له قيل له ليست األخوة موجبة لإلستحقاق ألن الغين 
ري ال جتب عليه مع وجود األخوة والزوجية سبب الستحقاقها فقريا كان الزوج ال يستحقها مع وجود النسب والفق

أو غنيا فكانت املرأة مثبتة بشهادهتا لنفسها زيادة النفقة مع وجود الزوجية املوجبة هلا والنسب ليس كذلك ألنه 
  غري موجب للنفقة لوجوده بينهما فلذلك اختلفا 

  ومن 

  هذا الباب أيضا شهادة األجري

ذكر الطحاوي عن حممد بن سنان عن عيسى عن حممد عن أيب يوسف عن أيب حنيفة أن شهادة األجري غري وقد 
جائزة ملستأجره يف شيء وإن كان عدال ال استحسانا قال أبو بكر روى هشام وابن رستم عن حممد أن شهادة 

الفا عن أحد منهم وهو قول عبيداهللا األجري اخلاص غري جائزة ملستأجره وجتوز شهادة األجري املشترك له ومل يذكر خ
بن احلسن وقال مالك ال جتوز شهادة األجري ملن استأجره إال أن يكون مربزا يف العدالة وإن كان األجري يف عياله مل 

جتز شهادته له وقال األوزاعي ال جتوز شهادة األجري ملستأجره وقال الثوري شهادة األجري جائزة إذا كان ال جير إىل 
دثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن املثىن قال حدثنا أبو عمر احلوضي قال حدثنا حممد بن راشد عن نفسه ح

رد شهادة اخلائن واخلائنة  -سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لى غريهم وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا حفص وشهادة ذي الغمر على أخيه ورد القانع ألهل البيت وأجازها ع

بن عمر قال حدثنا حممد بن راشد بإسناده مثله إال أنه قال ورد شهادة القانع ألهل البيت قال أبو بكر قوله القانع 
ألهل البيت يدخل فيه األجري اخلاص ألن معناه التابع هلم واألجري اخلاص هذه صفته وأما األجري املشترك فهو وسائر 

  الناس يف ماله مبنزلة فال مينع ذلك جواز شهادته وكذلك شريك العنان جتوز شهادته 

له يف غري مال الشركة وقال أصحابنا كل شهادة ردت للتهمة مل تقبل أبدا مثل شهادة أحد الزوجني لآلخر إذا 
خر إذا ردت مث شهد ردت لفسقه مث تاب وأصلح فشهد بتلك الشهادة مل تقبل أبدا ومثل شهادة أحد الزوجني لآل

هبا بعد زوال الزوجية مل تقبل أبدا وقالوا لو شهد عبد بشهادة أو كافر أو صيب فردت مث أعتق العبد أو أسلم الكافر 
أو كرب الصيب أو عتق العبد وشهد هبا مل تقبل أبدا ولو مل تكن ردت قبل ذلك فإهنا جائزة وروي عن عثمان بن 

حابنا أهنا إذا ردت لتهمة مل تقبل أبدا من قبل أن احلاكم قد حكم بإبطاهلا وحكم عفان مثل قول مالك وإمنا قال أص
احلاكم ال جيوز فسخه إال حبكم وال يصح فسخه مبا ال يثبت من جهة احلكم فلما مل يصح احلكم بزوال التهمة اليت 

ا وأما الرق والكفر من أجلها ردت الشهادة كان حكم احلاكم بإبطال تلك الشهادة ماضيا ال جيوز فسخه أبد
والصغر فإن املعاين اليت ردت من أجلها وحكم احلاكم بإبطاهلا حمكوم بزواهلا ألن احلرية واإلسالم والبلوغ كل ذلك 



مما حيكم به احلاكم فلما صح حكم احلاكم بزوال املعاين اليت من أجلها بطلت شهادهتم وجب أن تقبل وملا مل يصح 
ألن ذلك معىن ال تقوم به البينة وال حيكم به احلاكم كان حكم احلاكم بإبطاهلا ماضيا  أن حيكم احلاكم بزوال التهمة

إذا كان ما ثبت من طريق احلكم ال ينفسخ إال من جهة احلكم فهذه األمور الثالثة اليت ذكرناها من العدالة ونفي 
ن من الشهداء فانظر إىل كثره هذه التهمة وقلة الغفلة هي من شرائط الشهادات وقد انتظمها قوله تعاىل ممن ترضو

املعاين والفوائد والدالالت على األحكام اليت يف ضمن قوله تعاىل ممن ترضون من الشهداء مع قلة حروفه وبالغة 
لفظه ووجازته اختصاره وظهور فوائده ومجيع ما ذكرنا من عند ذكرنا ملعىن هذا اللفظ من أقاويل السلف واخللف 

م ما يف مضمونه وحترمي موافقته مع احتماله جلميع ذلك يدل على أنه كالم اهللا ومن عنده واستنباط كل واحد منه
تعاىل وتقدس إذ ليس يف وسع املخلوقني إيراد لفظ يتضمن من املعاين والدالالت والفوائد واألحكام ما تضمنه هذا 

يه مما لو كتب لطال وكثر واهللا القول مع اختصاره وقلة عدد حروفه وعسى أن يكون مامل حيط به علمنا من معان
نسئل التوفيق لنعلم أحكامه ودالئل كتابه وأن جيعل ذلك خالصا لوجهه قوله تعاىل عز و جل أن تضل إحدامها 

فتذكر إحدامها األخرى قرئ فتذكر إحدامها األخرى بالتشديد وقرئ فتذكر إحدامها األخرى بالتخفيف وقيل إن 
  معنامها قد يكون 

رته وذكرته وروي ذلك عن الربيع بن أنس والسدي والضحاك وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال واحدا يقال ذك
حدثنا أبو عبيد مؤمل الصرييف قال حدثنا أبو يعلى البصري قال حدثنا األصمعي عن أيب عمرو قال من قرأ فتذكر 

هة التذكري وروي ذلك عن سفيان خمففة أراد جتعل شهادهتما مبنزلة شهادة ذكر ومن قرأ فتذكر بالتشديد أراد من ج
بن عيينة قال أبو بكر إذا كان حمتمال لألمرين وجب محل كل واحدة من القراءتني على معىن وفائدة جمددة فيكون 
قوله تعاىل فتذكر بالتخفيف جتعلهما مجيعا مبنزلة رجل واحد يف ضبط الشهادة وحفظها وإتقاهنا وقوله تعاىل فتذكر 

ان واستعمال كل واحد منهما على موجب داللتيهما أوىل من االقتصار هبا على موجب داللة من التذكري عند النسي
ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي  -أحدمها ويدل على ذلك أيضا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هذا موافق ملعىن من تأول األلباب منهن قيل يا رسول اهللا وما نقصان عقلهن قال جعل شهادة امرأتني بشهادة رجل ف
فتذكر إحدامها األخرى على أهنما تصريان يف ضبط الشهادة وحفظها مبنزلة رجل ويف هذه اآلية داللة على أنه غري 

جائز ألحد إقامة شهادة وإن عرف خطه إال أن يكون ذاكرا هلا أال ترى ذكر ذلك بعد الكتاب واإلشهاد مث قال 
امها األخرى فلم يقتصر بنا على الكتاب واخلط دون ذكر الشهادة وكذلك قوله تعاىل أن تضل إحدامها فتذكر إحد

تعاىل ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشهادة وأدىن أن ال ترتابوا فدل ذلك على أن الكتاب إمنا أمر به لتستذكر به 
قال ليس عندي شهادة يف هذا  كيفية الشهادة وأهنا ال تقام إال بعد حفظها وإتقاهنا وفيها الداللة على أن الشاهد إذا

احلق مث قال عندي شهادة فيه أهنا مقبولة لقوله تعاىل أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى فأجازها إذا ذكرها 
بعد نسياهنا وذكر ابن رستم عن حممد رمحه اهللا يف رجل سئل عن شهادة يف أمر كان يعلمه فقال ليس عندي شهادة 

ند القاضي قال تقبل منه إذا كان عدال ألنه يقول نسيتها مث ذكرهتا وألن احلق ليس له مث أنه شهد هبا يف ذلك ع
فيجوز قوله عليه وإمنا احلق لغريه فكذلك تقبل شهادته فيه قال أبو بكر يعين أنه ليس هذا مثل أن يقول املدعي ليس 

احلق وأقر على نفسه فجاز إقراره فال تقبل يل عنده هذا احلق مث يدعيه فال تقبل دعواه له بعد إقراره ألنه أبرأه من 
دعواه بعد ذلك لذلك احلق لنفسه ألنه قد أبطلها بإقراره وأما الشهادة فإمنا هي حق للغري فال يبطلها قوله ليس 

  عندي شهادة وقوله 



لى تعاىل أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى يدل على صحة هذا القول وقد اختلف الفقهاء يف الشهادة ع
اخلط فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ال يشهد هبا حىت يذكرها وهذا هو املشهور من قوهلم وروى ابن رستم قال قلت 
حملمد رجل يشهد على شهادة وكتبها خبطه وختمها أو مل خيتم عليها وقد عرف خطه قال إذا عرف خطه وسعه أن 

قرأ فكتب غريه له قال ال يشهد حىت حيفظ ويذكرها يشهد عليها ختم عليه أو مل خيتم قال فقلت إن كان أميا ال ي
وقال أبو حنيفة ما وجد القاضي يف ديوانه ال يقضي به إال أن يذكره وقال أبو يوسف يقضي به إذا كان يف قمطره 

وحتت خامته ألنه لو مل يفعله أضر بالناس وهو قول حممد وال خالف بينهم أنه ال ميضي شيئا منه إذا مل يكن حتت 
وأنه ال ميضي ما وجده يف ديوانه غريه من القضاة إال أن يشهد به الشهود على حكم احلاكم الذي قبله وقال  خامته

ابن أيب ليلى مثل قول أيب يوسف فيما جيده يف ديوانه وذكر أبو يوسف أيضا عن ابن أيب ليلى إذا أقر عند القاضي 
قر له به أن يقضي له على خصمه فإنه ال يقضي به عليه يف خلصمه فلم يثبته يف ديوانه ومل يقض به عليه مث سأله امل

قول ابن أيب ليلى وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقضي به عليه إذا كان يذكره وقال مالك فيمن عرف خطه ومل يذكر 
الشهادة أنه اليشهد على ما يف الكتاب ولكن يؤدي شهادته إىل احلاكم كما علم وليس للحاكم أن جييزها فإن 

الذي عليه احلق شهادته على نفسه يف ذكر احلق ومات الشهود فأنكر فشهد رجالن أنه خط نفسه فإنه حيكم كتب 
عليه باملال وال يستحلف رب املال وذكر أشهب عنه فيمن عرف خطه وال يذكر الشهادة أنه يؤديها إىل السلطان 

لدراهم فإنه ال يشهد وإن كتبها عنده ومل ويعلمه لريى فيه رأيه وقال الثوري إذا ذكر أنه شهد وال يذكر عدد ا
يذكر إال أنه يعرف الكتاب فإنه إذا ذكر أنه شهد وأنه قد كتبها فأرى أن يشهد على الكتاب وقال الليث إذا عرف 

أنه خط يده وكان ممن يعلم أنه ال يشهد إال حبق فليشهد وقال الشافعي إذا ذكر إقرار املقر حكم به عليه أثبته يف 
و مل يثبته ألنه ال معىن للديوان إال الذكر وقال يف كتاب املزين أنه ال يشهد حىت يذكر قال أبو بكر قد ذكرنا ديوانه أ

داللة قوله تعاىل أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى وداللة قوله تعاىل بعد ذكر الكتاب ذلكم أقسط عند اهللا 
واز إقامة الشهادة ذكر الشاهد هلا وأنه ال جيوز االقتصار فيها وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا على أن من شرط ج

  على اخلط إذ اخلط والكتاب مأمور به لتذكر به 

الشهادة ويدل عليه أيضا قوله تعاىل إال من شهد باحلق وهم يعلمون فإذا مل يذكرها فهو غري عامل هبا وقوله تعاىل وال 
أنه قال إذا  -حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  تقف ما ليس لك به علم يدل على ذلك ويدل عليه

رأيت مثل الشمس فاشهد وإال فدع وقد تقدم ذكر سنده وأما اخلط فقد يزور عليه وقد يشتبه على الشاهد فيظن 
أنه خطه وليس خبطه وملا كانت الشهادة من مشاهدة الشيء وحقيقة العلم به فمن ال يذكر الشهادة فهو خبالف 

الصفة فال جتوز له إقامة الشهادة به وقد أكد أمر الشهادة حىت صار ال يقبل فيها إال صريح لفظها وال يقبل ما  هذه
يقوم مقامها من األلفاظ فكيف جيوز العمل على اخلط الذي جيوز عليه التزوير والتبديل وقد روي عن أيب معاوية 

شهادة أنه ال يشهد به حىت يذكرها وقوله تعاىل أن تضل النخعي عن الشعيب فيمن عرف اخلط واخلامت وال يذكر ال
إحدامها معناه أن ينساها ألن الضالل هو الذهاب عن الشيء فلما كان الناسي ذاهبا عما نسيه جاز أن يقال ضل 

  عنه مبعىن أنه نسيه وقد يقال أيضا ضلت عنه الشهادة وضل عنها واملعىن واحد واهللا تعاىل أعلم 
  ني باب الشاهد واليم

  اختلف



الفقهاء يف احلكم بشاهد واحد مع ميني الطالب فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر وابن شربمة ال حيكم إال 
بشاهدين وال يقبل شاهد وميني يف شيء وقال مالك والشافعي حيكم به يف األموال خاصة قال أبو بكر قوله تعاىل 

ني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يوجب بطالن القول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجل
بالشاهد واليمني وذلك ألن قوله واستشهدوا يتضمن اإلشهاد على عقود املداينات اليت ابتدأ يف اخلطاب بذكرها 

لغرض ويتضمن إقامتها عند احلاكم ولزوم احلاكم األخذ هبا الحتمال اللفظ للحالني وألن اإلشهاد على العقد إمنا ا
فيه إثباته عند التجاحد فقد تضمن ال حمالة استشهاد الشاهدين أو الرجل واملرأتني على العقد عند احلاكم وإلزامه 

احلكم به وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضي اإلجياب ألنه أمر وأوامر اهللا على الوجوب فقد ألزم اهللا احلاكم 
انني جلدة وقوله تعاىل فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ومل جيز احلكم بالعدد املذكور كقوله تعاىل فاجلدوهم مث

االقتصار على ما دون العدد املذكور كذلك العدد املذكور للشهادة غري جائز االقتصار فيه على ما دونه ويف جتويز 
  أقل منه 

لفا لآلية وأيضا قد انتظمت خمالفة الكتاب كما لو أجاز جميز أن يكون حد القذف سبعني أو حد الزنا تسعني كان خما
اآلية شيئني من أمر الشهود أحدمها العدد واآلخر الصفة وهي أن يكونوا أحرارا مرضيني لقوله تعاىل من رجالكم 
وقوله تعاىل ممن ترضون من الشهداء فلما مل جيز إسقاط الصفة املشروطة هلم واالقتصار على دوهنا مل جيز إسقاط 

ة الستيفاء األمرين يف تنفيذ احلكم هبا وهو العدد والعدالة والرضا فغري جائز إسقاط العدد إذ كانت اآلية مقتضي
واحد منهما والعدد أوىل باالعتبار من العدالة والرضا ألن العدد معلوم من جهة اليقني والعدالة إمنا نثبتها من طريق 

يق الظاهر مل جيز إسقاط العدد املعلوم من الظاهر ال من طريق احلقيقة فلما مل جيز إسقاط العدالة املشروطة من طر
جهة احلقيقة واليقني وأيضا فلما أراد اهللا االحتياط يف إجازة شهادة النساء أوجب شهادة املرأتني وقال أن تضل 

إحدامها فتذكر إحدامها األخرى مث قال ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا فنفى بذلك أسباب 
لريب والنسيان ويف مضمون ذلك ما ينفي قبول ميني الطالب واحلكم له بشاهد واحد ملا فيه من احلكم التهمة وا

بغري ما أمر به من االحتياط واالستظهار ونفي الريبة والشك ويف قبول ميينه أعظم الريب والشك وأكرب التهمة 
ىل ممن ترضون من الشهداء وقد علمنا أن وذلك خالف مقتضى اآلية ويدل على بطالن الشاهد واليمني قول اهللا تعا

الشاهد الواحد غري مقبول وال مراد باآلية وميني الطالب ال جيوز أن يقع عليها إمث الشاهد وال جيوز أن يكون رضي 
فيما يدعيه لنفسه فاحلكم بشاهد واحد وميينه خمالف لآلية من هذه الوجوه ورافع ملا قصد به من أمر الشهادات من 

والوثيقة على ما بني اهللا يف هذه اآلية وقصد به من املعاين املقصودة هبا ويدل عليه قول النيب صلى اهللا عليه االحتياط 
البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه وفرق بني اليمني والبينة فغري جائز أن تكون اليمني بينة ألنه لو  -وسلم 

لقائل البينة على املدعي والبينة على املدعى عليه وقوله البينة اسم جاز أن تسمى اليمني بينة لكان مبنزلة قول ا
للجنس فاستوعب ما حتتها فما من بينة إال وهي اليت على املدعي فإذا ال جيوز أن يكون عليه اليمني وأيضا ملا كانت 

ن هبذا اخلرب وأن االسم يقع البينة لفظا جممال قد يقع على معان خمتلفة واتفقوا أن الشاهدين والشاهد واملرأتني مرادو
عليهم صار كقوله الشاهدان أو الشاهد واملرأتان على املدعي فغري جائز االقتصار على ما دوهنم وهذا اخلرب وإن 

  كان وروده من طريق اآلحاد فإن 

الدعى لو أعطي الناس بدعواهم  -األمة قد تلقته بالقبول واالستعمال فصار يف حيز املتواتر ويدل عليه قوله ص 
قوم دماء قوم وأمواهلم فحوى هذا اخلرب ضربني من الداللة على بطالن القول بالشاهد واليمني أحدمها أن ميينه 



 -دعواه ألن خمربها وخمرب دعواه واحد فلو استحق بيمينه كان مستحقا بدعواه وقد منع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن يستحق هبا شيئا مل جيز أن يستحق بيمينه  - صلى اهللا عليه وسلم ذلك والثاين إن دعواه ملا كانت قوله ومنع النيب

إذا كانت ميينه قوله ويدل على ذلك حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه يف احلضرمي الذي خاصم الكندي يف 
ال للحضرمي شاهداك أو ميينه ليس لك إ -أرض ادعاها يف يده وجحد الكندي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أن يستحق شيئا بغري شاهدين وأخرب أنه ال شيء له غري ذلك فإن قيل مل  -ذلك فنفى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ينف بذلك أن يستحق بإقرار املدعى عليه كذلك ال ينفي أن يستحق بشاهد وميني قيل له قد كان املدعى عليه 

عواه عند اجلحود فأما حال اإلقرار فلم جيز هلا حكم ما يوجب صحة د -جاحدا فبني النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ذكر وهي موقوفة على الداللة وأيضا فإن ظاهره يقتضي أن ال يستحق شيئا إال ما ذكرنا يف اخلرب واإلقرار قد ثبت 
باإلمجاع وجوب االستحقاق به فحكمنا به أو الشاهد واليمني خمتلف فيه فقضى قوله شاهداك أو ميينه ليس لك إال 

به  -بطالنه واحتج القائلون بالشاهد واليمني بأخبار رويت مبهمة ذكر فيها قضية النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك ب
أنا ذاكرها ومبني ما فيها أحدها ما حدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا 

عبدالرمحن عن سهل بن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا  أبو سعيد قال حدثنا سليمان قال حدثنا ربيعة بن أيب
قضى باليمني مع الشاهد وروى عثمان بن احلكم عن زهري بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل  -صلى اهللا عليه وسلم 

مثله وحديث آخر وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال  -عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة واحلسن بن علي أن زيد بن احلباب حدثهم قال حدثنا سيف يعين ابن حدثن

قضى  -سليمان املكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
د بن حيىي وسلمة بن شبيب قاال حدثنا بيمني وشاهد وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حمم

عبدالرزاق قال أخربنا حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه وحدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا 
  عبدالرمحن بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا عبداهللا بن احلرث قال حدثنا 

قضى  -ن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن اب
باليمني مع الشاهد قال عمرو وإمنا ذاك يف األموال وحدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال 

أجاز  -حدثين أيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا خلد بن أيب كرمية عن أيب جعفر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مع ميني املدعي يف احلقوق ورواه مالك وسفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه  شهادة رجل

أنه قضى بشهادة رجل مع اليمني قال أبو بكر واملانع من قبول هذه األخبار وإجياب احلكم بالشاهد  -وسلم 
لثالث رد نص القرآن هلا والرابع أهنا لو واليمني هبا وجوه أحدها فساد طرقها والثاين جحود املروي عنه روايتها وا

سلمت من الطعن والفساد ملا دلت على قول املخالف واخلامس احتماهلا ملوافقة الكتاب فأما فسادها من طريق 
النقل فإن حديث سيف بن سليمان غري ثابت لضعف سيف بن سليمان هذا وألن عمرو بن دينار ال يصح له مساع 

لفنا االحتجاج به وحدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب من ابن عباس فال يصح ملخا
قال حدثنا أبو سلمة اخلزاعي قال حدثنا سليمان بن بالل عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن عن إمساعيل بن عمرو بن 

قضى  -لى اهللا عليه وسلم قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أهنم وجدوا يف كتاب سعد بن عبادة أن رسول اهللا ص
باليمني مع الشاهد فلو كان عنده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس لذكره ومل يلجأ إىل ما وجده يف كتاب وأما 
حديث سهيل فإن حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن أيب بكر أبو مصعب الزهري قال حدثنا 

عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  الدراوردي عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن



قضى باليمني مع الشاهد قال أبو داود وزادين الربيع بن سليمان املؤذن يف هذا احلديث قال أخربنا الشافعي عن  -
فظه قال عبدالعزيز عبدالعزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخربين ربيعة وهو عندي ثقة أين حدثته إياه وال أح

وقد كان أصابت سهيال علة أزالت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد حيدثه عن ربيعة عنه عن أبيه 
وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن داود اإلسكندراين قال حدثنا زياد يعين ابن يونس قال 

أيب مصعب ومعناه قال سليمان فلقيت سهيال فسألته عن هذا احلديث حدثين سليمان بن بالل عن ربيعة بإسناد 
فقال ما أعرفه فقلت له إن ربيعة أخربين به عنك قال فإن كان ربيعة أخربك عين فحدث به عن ربيعة عين ومثل هذا 

  احلديث ال يثبت به شريعة مع إنكار من روى 

اه مث نسيه قيل له وجيوز أن يكون قد وهم بديا فيه وروى عنه إياه وفقد معرفته به فإن قال قائل جيوز أن يكون رو
ما مل يكن مسعه وقد علمنا أنه كان آخر أمره جحوده وفقد العلم به فهو أوىل وأما حديث جعفر بن حممد فإنه 

مرسل وقد وصله عبدالوهاب الثقفي وقيل إنه أخطأ فيه فذكر فيه جابرا وإمنا هو عن أيب جعفر حممد بن علي عن 
قال أبو بكر فهذه األمور اليت ذكرنا إحدى العلل املانعة من قبول هذه األخبار وإثبات  - صلى اهللا عليه وسلم النيب

األحكام هبا ومن جهة أخرى وهو ما حدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال 
ي قلت قولكم شهادة الشاهد وميني صاحب احلق قال حدثنا إمساعيل عن سوار بن عبداهللا قال سألت ربيعة الرأ

وجدت يف كتاب سعد فلو كان حديث سهيل صحيحا عند ربيعة لذكره ومل يعتمد على ما وجد يف كتاب سعد 
وحدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا عبداهللا بن امحد قال حدثين أيب قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن 

ع الشاهد قال هذا شيء أحدثه الناس ال إال شاهدين حدثنا محاد بن خالد اخلياط قال سألت ابن الزهري يف اليمني م
أيب ذئب إيش كان الزهري يقول يف اليمني مع الشاهد قال كان يقول بدعة وأول من أجازه معاوية وروى حممد بن 

ا أعرفه وأهنا البدعة وأول من احلسن عن ابن أيب ذئب قال سألت الزهري عن شهادة شاهد وميني الطالب فقال م
قضى به معاوية والزهري من أعلم أهل املدينة يف وقته فلو كان هذا اخلرب ثابتا كيف كان خيفى مثله عليه وهو أصل 

كبري من أصول األحكام وعلى أنه قد علم أن معاوية أول من قضى به وأنه بدعة وقد روي عن معاوية أنه قضى 
ال من غري ميني الطالب حدثنا عبدالرمحن بن سيما قال حدثنا عبداهللا بن امحد قال حدثين بشهادة امرأة واحدة يف امل

أيب قال حدثنا عبدالرزاق وروح وحممد بن بكر قالوا أخربنا ابن جريج قال أخربين عبداهللا ابن أيب مليكة أن علقمة 
مد بن عبداهللا بن زهري وأخوته أن شهدت حمل -بن أيب وقاص أخربه أن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ربيعة بن أيب أمية أعطى أخاه زهري بن أيب أمية نصيبه من ريعه ومل يشهد على ذلك غريها فأجاز معاوية شهادهتا 
وحدها وعلقمة حاضر ذلك من قضاء معاوية فإن كان قضاء معاوية بالشاهد مع اليمني جائزا فينبغي أن جيوز أيضا 

ميني الطالب فاقضوا مبثله وأبطلوا حكم الكتاب والسنة وحدثنا عبدالرمحن بن سيما قال  قضاؤه بالشاهد من غري
  حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا عبدالرزاق قال 

أخربنا ابن جريج قال كان عطاء يقول ال جيوز شهادة على دين وال غريه دون شاهدين حىت إذا كان عبدامللك بن 
هادة الرجل الواحد ميني الطالب وروى مطرف بن مازن قاضي أهل اليمن عن ابن جريج عن مروان جعل مع ش

عطاء بن أيب رباح قال أدركت هذا البلد يعين مكة وما يقضى فيه يف احلقوق إال بشاهدين حىت كان عبدامللك بن 
بدالعزيز وهو عامله مروان يقضي بشاهد وميني وروى الليث بن سعد عن زريق بن حكيم أنه كتب إىل عمر بن ع

إنك كنت تقضي باملدينة بشهادة الشاهد وميني صاحب احلق فكتب إليه عمر إنا قد كنا نقضي كذلك وإنا وجدنا 



الناس على غري ذلك فال تقضني إال بشهادة رجلني أو برجل وامرأتني فقد أخرب هؤالء السلف أن القضاء باليمني 
   -يب صلى اهللا عليه وسلم سنة معاوية وعبدامللك وأنه ليس بسنة الن

  فلو كان ذلك عن النيب ص

ملا خفى على علماء التابعني فهذان الوجهان اللذان ذكرنا أحدمها فساد السند واضطرابه والثاين جحود سهيل له  -
ة وهو العمدة فيه وأخبار ربيعة أن أصله ما وجد يف كتاب سعد وإنكار علماء التابعني وأخبارهم أنه بدعة وأن معاوي
وعبدامللك أول من قضى به والوجه الثالث أهنا لو وردت من طرق مستقيمة تقبل أخبار اآلحاد يف مثلها وعريت 
من ظهور نكري السلف على روايتها وأخبارهم أهنا بدعة ملا جاز االعتراض هبا على نص القرآن إذ غري جائز نسخ 

ي ال يرتاب به أحد من سامعي اآلية من أهل اللغة حظر القرآن بأخبار اآلحاد ووجه النسخ منه أن املفهوم منه الذ
قبول أقل من شاهدين أو رجل وامرأتني ويف استعمال هذا اخلرب ترك موجب اآلية واالقتصار على أقل من العدد 

املذكور إذ غري جائز أن ينطوي حتت ذكر العدد املذكور يف اآلية الشاهد واليمني كما كان املفهوم من قوله 
مثانني جلدة وقوله فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة منع االقتصار على أقل منها يف كوهنا حدا فإن  فاجلدوهم

قال قائل جائز أن يكون حد القاذف أقل من مثانني وحد الزاين أقل من مائة كان خمالفا لآلية كذلك من وجه آخر 
هللا وتعاىل يف إستشهاد شاهتدين وهو خمالف ملعىن وهو ما أبان اهللا تعاىل من قبل شهادة رجل واحد فقد خلالف أمر ا

كذلك به عن املقصد يف الكتاب واستشهاد الشهود يف قوله ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا 
وقوله ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى فأخرب أن املقصد فيه االحتياط والتوثق 

  حلق واالستظهار بالكتاب والشهود لنفي الريبة لصاحب ا

والشك والتهمة عن الشهود يف قوله ممن ترضون من الشهداء ويف احلكم بشاهد وميني دفع هذه املعاين كلها 
وإسقاط اعتبارها فثبت مبا وصفنا أن احلكم هبا خالف اآلية فهذان الوجهان مما قد ظهر هبما خمالفة احلكم بالشاهد 

ية وأيضا فلما كان حكم القرآن يف الشاهدين والرجل واملرأتني مستعمال ثابتا وكانت أخبار الشاهد واليمني لآل
واليمني خمتلفا فيها وجب أن يكون خرب الشاهد واليمني منسوخا بالقرآن ألنه لو كان ثابتا التفق على استعمال 

هد واليمني لو سلم من معارضة الكتاب حكمه كاتفاقهم على استعمال حكم القرآن والوجه الرابع أن خرب الشا
وورد من طرق مستقيمة ملا صح االحتجاج به يف االستحقاق فشاهد وميني الطالب وذلك أن أكثر ما فيه أن النيب 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  قضى بشاهد وميني وهذه حكاية قضية من النيب ص

 غريه ومل يبني لنا كيفيتها يف اخلرب ويف حديث أيب ليس بلفظ عموم يف إجياب احلكم بشاهد وميني حىت حيتج به يف -
قضى باليمني مع الشاهد وذلك حمتمل أن يريد به أن وجود الشاهد الواحد  -هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 ال مينع استحالف املدعى عليه وأن وجوده وعدمه مبنزلة وقد كان جيوز أن يظن ظان أن اليمني إمنا جتب على املدعى
عليه إذا مل يكن للمدعي شاهد أصال فأبطل الراوي بنقله هلذه القضية ظن الظان لذلك وأيضا فإن الشاهد قد يكون 

امسا للجنس فجائز أن يكون مراد الراوي أنه قضى باليمني يف حال وبالبينة يف حال فال يكون حكم الشاهد مفيدا 
قة فاقطعوا أيديهما ملا كان امسا للجنس مل يكن املراد للقضاء بشهادة واحد وهذا كقوله تعاىل والسارق والسار



سارقا واحدا وجائز أن يكون قضى بشاهد واحد وهو خزمية بن ثابت الذي جعل شهادته بشهادة رجلني فاستحلف 
الطالب مع ذلك ألن املطلوب ادعى الرباءة والوجه اخلامس احتماله ملوافقة مذهبنا وذلك بأن تكون القضية فيمن 

جارية وادعى عيبا يف موضع ال جيوز النظر إليه إال لعذر فتقبل شهادة الشاهد الواحد يف وجود العيب اشترى 
واستحلف املشتري مع ذلك باهللا ما رضي فيكون قد قضى بالرد على البائع بشهادة شاهد مع ميني الطالب وهو 

وأن ال يزال به حكم ثابت من جهة نص  املشتري وإذا كان خرب الشاهد واليمني حمتمال ملا وصفنا وجب محله عليه
   -القرآن ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ما أتاكم عين فاعرضوه على كتاب اهللا فما وافق كتاب اهللا فهو مين وما

  خالفه فليس مين 

فقهاء على بطالنه وأيضا فإن القضية املروية يف الشاهد واليمني ليس فيها أهنا كانت يف األموال أو غريها وقد اتفق ال
 -يف غري األموال فكذلك يف األموال فإن قيل قال عمرو ابن دينار ومذهبه وليس فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قضى هبا يف األموال فإذا جاز أن ال يقضى يف غري األموال وإن كانت القضية مبهمة ليس فيها بيان ذكر األموال 

موال إذا مل يبني كيفيتها وليس القضاء هبا يف األموال بأوىل منه يف غريها فإن وال غريها فكذلك ال يقضى به يف األ
قيل إمنا يقضى به فيما تقبل فيه شهادة رجل وامرأتني وهو األموال فتقوم ميني الطالب مقام شاهد واحد مع شهادة 

م شاهد آخر دون أن تقوم اآلخر قيل له هذه دعوى ال داللة عليها ومع ذلك فكيف صارت ميني الطالب قائمة مقا
مقام امرأة ويقال له أرأيت لو كان املدعي امرأة هل تقيم ميينها مقام شهادة رجل فإن قال نعم قيل له فقد صارت 

اليمني آكد من ا لشهادة ألنك ال تقبل شهادة امرأة واحدة يف احلقوق وقبلت ميينها وأقمتها مقام شهادة رجل 
قبول من نرضى من الشهداء وإن كانت هذه شهادة وقامت ميينها مقام شهادة رجل فقد واحد واهللا تعاىل إمنا أمرنا ب

خالفت القرآن ألن أحدا ال يكون مرضيا فيما يدعيه لنفسه ومما يدل على تناقض قوهلم أنه ال خالف أن شهادة 
كان املدعي كافرا أو  الكافر غري مقبولة على املسلم يف عقود املداينات وكذلك شهادة الفاسق غري مقبولة مث إن

فاسقا وشهد منه شاهد واحد استحلفوه واستحق ما يدعيه بيمينه وهو لو شهد مثل هذه الشهادة لغريه وحلف 
عليها مخسني ميينا مل تقبل شهادته وال أميانه وإذا ادعى لنفسه وحلف استحق ما ادعى بقوله مع أنه غري مرضي وال 

   ذلك دليل على بطالن قوهلم وتناقض مذهبهم مأمون ال يف شهادته وال يف أميانه ويف
قوله عز و جل وال يأب الشهداء إذا ما دعوا روي عن سعيد بن جبري وعطاء وجماهد والشعيب وطاوس إذا ما دعوا 
إلقامتها وعن قتادة والربيع بن أنس إذا دعوا إلثبات الشهادة يف الكتب وقال ابن عباس واحلسن هو على األمرين 

باهتا يف الكتاب وإقامتها بعد علم احلاكم قال أبو بكر الظاهر أنه عليهما مجيعا لعموم اللفظ هو يف مجيعا من إث
االبتداء على إثبات الشهادة كأنه قال إذا دعوا إلثبات شهاداهتم يف الكتاب وال خالف أنه ليس على الشهود 

فإذا حضرا هم وسأالهم إثبات شهاداهتم يف احلضور عند املتعاقدين وإمنا على املتعاقدين أن حيضرا عند الشهود 
  الكتاب فهذه احلال هي املرادة بقوله 

إذا ما دعوا إلثبات الشهادة وأما إذا ما أثبتا شهادهتما مث دعيا إلقامتها عند احلاكم فهذا الدعاء هو كحضورمها عند 
ضور عند احلاكم فالدعاء األول إمنا احلاكم لألن احلاكم ا حيضر عند الشاهدين يشهدا عنده وإمنا الشهود عليهم احل

هو إلثبات الشهادة يف الكتاب والدعاء والثاين حلضورهم عند احلاكم وإقامة الشهادة عنده وقوله تعاىل واستشهدوا 



شهيدين من رجالكم جيوز أن ليكيون أيضا على احلالني من االبتداء واإلقامة هلا عند احلاكم وقوله تعاىل أن تضل 
ر إحدامها األخرى ال يدل على أن املراد ابتداء الشهادة ألنه ذكر بعض ما انتظمه اللفظ فال داللة فيه إحدامها فتذك

على خصوصه فيه دون غريه فإن قال قائل ملا قال وال يأب الشهداء إذا ما دعوا فسماهم شهداء دل على أن املراد 
يف الكتاب قيل له هذا غلط ألن اهللا تعاىل قال حال إقامتها عند احلاكم ألهنم ال يسمون شهداء قبل أن يشهدوا 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فسمامها شهيدين وأمر باستشهادمها قبل أن يشهدا ألنه ال خالف أن حال 
االبتداء مرادة هبذا اللفظ وهو كما قال تعاىل فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فسماه زوجا قبل أن تتزوج 

هد إثبات الشهداء ابتداء ويلزمه إقامتها على طريق اإلجياب إذا مل جيد من يشهد غريه وهو فرض وإمنا يلزم الشا
على الكفاية كاجلهاد والصالة على اجلنائز وغسل املوتى دفنهم ومىت قام به بعض سقط عن الباقني وكذلك حكم 

جائز للناس كلهم االمتناع من حتمل الشهادة يف حتملها وأدائها والذي يدل على أهنا فرض على الكفاية أنه غري 
الشهادة ولو جاز لكل واحد أن ميتنع من حتملها لبطلت الوثائق وضاعت احلقوق وكان فيه سقوط ما أمر اهللا تعاىل 
به وندب إليه من التوثق بالكتاب واالشهاد فدل ذلك على لزوم فرض إثبات الشهادة يف اجلملة والدليل على أن 

ل أحد يف نفسه اتفاق املسلمني على أنه ليس على كل أحد من الناس حتملها ويدل عليه فرضها غري معني على ك
قوله تعاىل وال يضار كاتب وال شهيد فإذا ثبت فرض التحمل على الكفاية كان حكم األداء عند احلاكم كذلك إذا 

لفرض عليهما مىت دعيا إلقامتها قام هبا البعض منهم سقط عن الباقني وإذا مل يكن يف الكتاب إال شاهدان فقد تعني ا
بقوله تعاىل وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وقال وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه وقال وأقيموا 

الشهادة هللا وقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء اهللا ولو على أنفسكم وإذا كان منهما مندوحة 
  سقط بإقامة غريمها فقد 

الفرض منهما ملا وصفنا قوله عز و جل وال تساموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله يعين واهللا أعلم ال متلوا وال 
تضجروا أن تكتبوا القليل الذي جرت العادة بتأجيله والكثري الذي ندب فيه الكتاب واإلشهاد ألنه معلوم أنه مل 

العادة املدينة مبثله إىل أجل فأبان أن حكم القليل املتعارف فيه التأجيل يرد به القرياط والدانق وحنوه إذ ليس يف 
كحكم الكثري فيما ندب إليه من الكتابة واإلشهاد ملا ثبت أن النزر اليسري غري مراد باآلية وإن قليل ما جرت به 

هاد وغالب الظن وهذا يدل العادة فهو مندوب إىل كتابته واإلشهاد فيه وكل ما كان مبنيا على العادة فطريقه االجت
على جواز االجتهاد يف أحكام احلوادث اليت ال توقيف فيها وال اتفاق وقوله إىل أجله يعين إىل حمل أجله فيكتب 
ذكر األجل يف الكتاب وحمله كما كتب أصل الدين وهذا يدل على أن عليهما أن يكتبا يف الكتاب صفة الدين 

ه فحكم سائر أوصافه مبنزلته وقوله تعاىل ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم ونقده ومقداره ألن األجل بعض أوصاف
للشهادة فيه بيان أن الغرض الذي أجري باألمر وبالكتاب واستشهاد الشهود هي الوثيقة واالحتياط للمتداينني عند 

عدل وأوىل أن ال يقع التجاحد ورفع اخلالف وبني املعىن املراد بالكتابة فأعلمهم أن ذلك أقسط عند اهللا مبعىن أنه أ
فيه بينهم التظامل وأنه مع ذلك أقوم للشهادة يعين واهللا أعلم أنه أثبت هلا وأوضح منها لو مل تكن مكتوبة وأنه مع 
ذلك أقرب إىل نفي الريبة والشك فيها فأبان لنا جل وعال أنه أمر بالكتاب واإلشهاد احتياطا لنا يف ديننا ودنيانا 

نا وأخرب مع ذلك أن يف الكتاب من االحتياط للشهادة ما نفى عنها الريب والشك وأنه أعدل ودفع التظامل فيما بين
عند اهللا من أن ال يكون مكتوبا فريتاب الشاهد فال ينفك بعد ذلك من أن يقيمها على ما فيها من االرتياب والشك 

أن الشهادة ال تصح إال مع زوال  فيقدم على حمظور أو يتركها فال يقيمها فيضيع حق الطالب ويف هذا دليل على
الريب والشك فيها وأنه ال جيوز للشاهد إقامتها إذا مل يذكرها وإن عرف خطه ألن اهللا تعاىل أخرب أن الكتاب مأمور 



به لئال يرتاب بالشهادة فدل ذلك على أنه ال جتوز له إقامتها مع الشك فيها فإذا كان الشك فيها مينع فعدم الذكر 
وىل أن مينع صحتها قوله تعاىل إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوها والعلم هبا أ

يعين واهللا أعلم البياعات اليت يستحق كل واحد منهما على صاحبه تسليم ما عقد عليه من جهته بال تأجيل فأباح 
  ترك الكتاب فيها وذلك توسعة منه جل 

ال يضيق عليهم أمر تبايعهم يف املأكول واملشروب واألقوات اليت حاجتهم إليها ماسة يف وعز لعباده ورمحة هلم لئ
أكثر األوقات مث قال تعاىل يف نسق هذا الكالم وأشهدوا إذا تبايعتم وعمومه يقتضي اإلشهادة على سائر عقود 

احة ترك الكتاب فيها فأما اإلشهاد البياعات باألمثان العاجلة واآلجلة وإمنا خص التجارات احلاضرة غري املؤجلة بإب
مندوب إليه يف مجيعها إال النزر اليسري الذي ليس يف العادة التوثق فيها باإلشهاد حنو شرى اخلبز والبقل واملاء وما 

جرى جمرى ذلك وقد روي عن مجاعة من السلف أهنم رأوا اإلشهاد يف شري البقل وحنوه ولو كان مندوبا إليه لنقل 
والصحابة والسلف واملتقدمني ولنقله الكافة لعموم احلاجة إليه ويف علمنا بأهنم  -اهللا عليه وسلم  عن النيب صلى

كانوا يتبايعون األقوات وما ال يستغين اإلنسان عن شرائه من غري نقل عنهم اإلشهاد فيه داللة على أن األمر 
ى ما خيشى فيه التجاحد من األمثان اخلطرية باإلشهاد وإن كان ندبا وإرشادا فإمنا هو يف البياعات املعقودة عل

واألبدال النفيسة ملا يتعلق هبا من احلقوق لبعضهم على بعض من عيب إن وجده ورجوع ما جيب ملبتاعيه باستحقاق 
مستحق جلميعه أو بعضه وكان املندوب إليه فيما تضمنته هذه اآلية الكتاب واإلشهاد على البياعات املعقودة على 

واإلشهاد على البياعات احلاضرة دون الكتاب وروى الليث عن جماهد يف قوله تعاىل وأشهدوا إذا  أمثان آجلة
تبايعتم قال إذا كان نسيئة كتب وإذا كان نقدا أشهد وقال احلسن يف النقد إن أشهدت فهو ثقة وإن مل تشهد فال 

عاىل فإن أمن بعضكم بعضا وقد بينا بأس وعن الشعيب مثل ذلك وقد قال قوم إن األمر باإلشهاد منسوخ بقوله ت
الصواب عندنا من ذلك فيما سلف قوله عز و جل وال يضار كاتب وال شهيد روى يزيد بن أيب زياد عن مقسم 

عن ابن عباس قال هي أن جييء الرجل إىل الكاتب أو الشاهد فيقول إين على حاجة فيقول إنك قد أمرت أن جتيب 
وقال احلسن وقتادة ال يضار كاتب فيكتب مامل يؤمر به وال يضار الشهيد فيزيد فال يضار وعن طاوس وجماهد مثله 

يف شهادته وقرأ احلسن وقتادة وعطاء وال يضار كاتب بكسر الراء وقرأ عبداهللا بن مسعود وجماهد ال يضار بفتح 
فيها هني الكاتب الراء فكانت إحدى القرائتني هنيا لصاحب احلق عن مضارة الكاتب والشهيد والقراءة األخرى 

والشهيد عن مضارة صاحب احلق وكالمها صحيح مستعمل فصاحب احلق منهي عن مضارة الكاتب والشهيد بأن 
  يشغلهما عن حوائجهما ويلح عليهما يف االشتغال 

بكتابه وشهادته والكاتب والشهيد كل واحد منهما منهي عن مضارة الطالب بأن يكتب الكتاب مامل ميل ويشهد 
مبا مل يستشهد ومن مضارة الشهيد للطالب القعود عن الشهادة وليس فيها إال شاهدان فعليهما فرض أدائها الشهيد 

وترك مضارة الطالب باالمتناع من إقامتها وكذلك على الكاتب أن يكتب إذا مل جيدا غريه فإن قيل قوله تعاىل يف 
املؤجل داللة على أن عليهم كتب الدين املؤجل التجارة فليس عليكم جناح أال تكتبوها فرق بينها وبني الدين 

واإلشهاد فيه قيل له ليس كذلك ألن األمر باإلشهاد على عقود املداينات املؤجلة ملا كان مندوبا إليه وكان تاركه 
تاركا ملا ندب إليه من اإلحتياط ملاله جاز أن يعطف عليه قوله إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس 

م جناح أال تكتبوها بأن ال تكونوا تاركني ملا ندبتم إليه بترك الكتابة كما تكونوا تاركني الندب واالحتياط إذا عليك
مل تكتبوا الديون املؤجلة ومل تشهدوا عليها وحيتمل قوله فليس عليكم جناح أنه ال ضرر عليكم يف باب حياطة 



تسليم اآلخر وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم عطفا  األموال ألن كل واحد منهما يسلم ما استحق عليه بإزاء
على ذكر املضارة تدل على أن مضارة الطالب للكاتب والشهيد ومضارهتما له فسق لقصد كل واحد منهم إىل 

  مضارة صاحبه بعد هني اهللا تعاىل عنها واهللا أعلم 
  باب 

  الرهن

مقبوضة يعين واهللا أعلم إذا عدمتم التوثق بالكتاب قال اهللا تعاىل وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان 
واإلشهاد فالوثيقة برهان مقبوضة وقام الرهن يف باب التوثق يف احلال اليت ال يصل فيها إىل التوثق بالكتاب 

واإلشهاد مقامها وإمنا ذكر حال السفر ألن األغلب فيها عدم ا لكتاب والشهود وقد روي عن جماهد أنه كان يكره 
إال يف السفر وكان عطاء ال يرى به بأسا يف احلضر فذهب جماهد إىل أن حكم الرهن ملا كان مأخوذا من اآلية  الرهن

وإمنا أباحته اآلية يف السفر مل يثبت يف غريه وليس هذا عند سائر أهل العلم كذلك وال خالف بني فقهاء األمصار 
   -سود عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعامة السلف يف جوازه يف احلضر وقد روى إبراهيم عن األ

  اشترى من يهودي طعاما إىل أجل ورهنه درعه وروى قتادة عن أنس قال رهن ا

   -درعا عند يهودي باملدينة وأخذ منه شعريا ألهله فثبت جواز الرهن يف احلضر بفعله ص  -لنيب ص 

  وقال تعاىل فاتبعوه وقال لقد كان

حسنة فدل على أن ختصيص اهللا حلال السفر بذكر الرهن إمنا هو ألن األغلب فيها عدم لكم يف رسول اهللا أسوة 
يف مخس وعشرين من اإلبل ابنة خماض ويف ست  -الكاتب والشهيد وهذا كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حلال وإن كان جائزا أن ال وثالثني ابنة لبون مل يرد به وجود املخاض واللنب باألم وإمنا أخرب عن األغلب األعم من ا
ال  -يكون بأمها خماض وال لنب فكذلك ذكر السفر هو على هذا الوجه وكذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قطع يف مثر حىت يؤويه اجلرين واملراد استحكامه وجفافه ال حصوله يف اجلرين ألنه لو حصل يف بيته أو حانوته بعد 
ع فيه فكان ذكر اجلرين على األغلب األعم من حاله يف استحكامه فكذلك إستحكامه وجفافه فسرقه سارق قط

ذكره حلال السفر هو على هذا املعىن وقوله فرهان مقبوضة يدل على أن الرهن ال يصح إال مقبوضا من وجهني 
ممن  أحدمها أنه عطف على ما تقدم من قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان

ترضون من الشهداء فلما كان استيفاء العدد املذكور والصفة املشروطة للشهود واجبا وجب أن يكون كذلك 
حكم الرهن فيما شرط له من الصفة فال يصح إال عليها كما ال تصح شهادة الشهود إال على األوصاف املذكورة 

والوجه ا لثاين أن حكم الرهن مأخوذ من اآلية  إذ كان ابتداء اخلطاب توجه إليهم بصيغة األمر املقتضى لإلجياب
واآلية إمنا أجازته هبذه الصفة فغري جائز إجازته على غريها إذ ليس ههنا أصل آخر يوجب جواز الرهن غري اآلية 

ويدل على أنه ال يصح إال مقبوضا أنه معلوم أنه وثيقة ملرهتن بدينه ولو صح غري مقبوض لبطل معىن الوثيقة وكان 
ة سائر أموال الراهن اليت ال وتيقة للمرهتن فيها وإمنا جعل وثيقة له ليكون حمبوسا يف يده بدينه فيكون عند مبنزل

املوت واإلفالس أحق به من سائر الغرماء ومىت مل يكن يف يده كان لغوا ال معىن فيه وهو وسائر الغرماء فيه سواء أال 



يف يد البائع فإن هو سلمه إىل املشتري سقط حقه وكان هو وسائر ترى أن املبيع إمنا يكون حمبوسا بالثمن ما دام 
الغرماء سواء فيه واختلف الفقهاء يف إقرار املتعاقدين بقبض الرهن فقال أصحابنا مجيعا والشافعي إذا قامت البينة 

 مقبولة على إقرار الراهن بالقبض واملرهتن يدعيه جازت الشهادة وحكم بصحة الرهن وعند مالك أن البينة غري
على إقرار املصدق بالقبض حىت يشهدوا على معاينة القبض فقيل إن القياس قوله يف الرهن كذلك والدليل على 

  جواز الشهادة على إقرارمها بقبض الرهن اتفاق 

  اجلميع على جواز أقراره بالبيع والغصب والقتل فكذلك قبض الرهن واهللا أعلم 
  ذكر 

  اختالف الفقهاء يف رهن املشاع

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ال جيوز رهن املشاع فيما يقسم وال فيما ال يقسم وقال مالك والشافعي 
جيوز فيما ال يقسم وما يقسم وذكر ابن املبارك عن الثوري يف رجل يرهتن الرهن ويستحق بعضه قال حيرج من 

أن جيعله رهنا كان بينه وبني الغرماء وقال احلسن  الرهن ولكن له أن جيرب الراهن على أن جيعله رهنا فإن مات قبل
بن صاحل جيوز رهن املشاع فيما ال يقسم وال جيوز فيما يقسم قال أبو بكر ملا صح بداللة اآلية أن الرهن ال يصح 

إال مقبوضا من حيث كان رهنه على جهة الوثيقة وكان يف ارتفاع القبض ارتفاع معىن الرهن وهو الوثيقة وجب أن 
يصح رهن املشاع فيما يقسم وفيما ال يقسم ألن املعىن املوجب الستحقاق القبض وإبطال الوثيقة مقارن العقد ال 

وهو الشركة اليت يستحق هبا دفع القبض للمهايأة فلم جيز أن يصح مع وجود ما يبطله أال ترى أنه مىت استحق 
ة وكان مبنزلة الرهن الذي مل يقبض وليس ذلك ذلك القبض باملهايأة وعاد إىل يد الشريك فقد بطل معىن الوثيق

مبنزلة عارية الرهن املقبوض إذا أعاده لراهن فال يبطل الرهن وله أن يرده إىل يده من قبل أن هذا القبض غري 
مستحق وللمرهتن أخذه منه مىت شاء وإمنا هو ابتدأ به من غري أن يكون ذلك القبض مستحقا مبعىن يقارن العقد 

ا مبنزلة هبة املشاع فيما ال يقسم فيجوز عندنا وإن كان من شرط اهلبة القبض كالرهن من قبل أن وليس هذا أيض
الذي حيتاج إليه يف اهلبة من القبض لصحة امللك وليس من شرط بقاء امللك استصحاب اليد فلما صح القبض بديا 

ن رفع معىن الوثيقة مل يصح مع وجود ما مل يكن يف استحقاق اليد تأثري يف رفع امللك وملا كان يف استحقاق املرهت
يبطله وينافيه فإن قيل هال أجزت رهنه من شريكه إذ ليس فيه استحقاق يده يف الثاين ألن يده تكون باقية عليه إىل 

وقت الفكاك قيل له ألن للشريك استخدامه إن كان عبدا باملهايأة حبق ملكه ومن فعل ذلك مل يكن يده فيه يد رهن 
ت يد الرهن يف اليوم الثاين فال فرق بني الشريك وبني األجنيب لوجود املعىن املوجب الستحقاق قبض فقد استحق

الرهن مقارنا للعقد واختلف يف رهن الدين فقال سائر الفقهاء ال يصح رهن الدين حبال وقال ابن القاسم عن مالك 
  الدين الذي يف قياس قوله إذا كان لرجل على رجل دين فبعته بيعا وارهتنت منه 

له عليه فهو جائز وهو أقوى من أن يرهتن دينا على غريه ألنه جائز ملا عليه قال وجيوز يف قول مالك أن يرهن 
الرجل الدين الذي يكون له على ذلك الرجل ويبتاع من رجل بيعا ويرهن منه الدين الذي يكون له على ذلك 

أحد به من أهل العلم سواه وهو فاسد أيضا لقوله تعاىل  الرجل ويقبض ذلك احلق له ويشهد له وهذا قول مل يقل
فرهان مقبوضة وقبض الدين ال يصح ما دام دينا ال إذا كان عليه وال إذا كان على غريه ألن الدين هو حق ال 

يصح فيه قبض وإمنا يتأتى القبض يف األعيان ومع ذلك فإنه ال خيلو ذلك الدين من أن يكون باقيا على حكم 



ألول أو منتقال إىل ضمان الرهن فإن انتقل إىل ضمان الرهن فالواجب أن يربأ من الفضل إذا كان الدين الضمان ا
الذي به الرهن أقل من الرهن وإن كان باقيا على حكم الضمان األول فليس هو رهنا لبقائه على ما كان عليه 

ل وقد اختلف الفقهاء يف الرهن إذا وضع على والدين الذي على الغري أبعد يف اجلواز لعدم احليازة فيه والقبض حبا
يدي عدل فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر والثوري يصح الرهن إذا جعاله على يدي عدل ويكون 

مضمونا على املرهتن وهو قول احلسن وعطاء والشعيب وقال ابن أيب ليلى وابن شربمة واألوزاعي ال جيوز حىت 
جعاله على يدي عدل فضياعه من الراهن وقال الشافعي يف رهن شقص السيف إن  يقبضه املرهتن وقال مالك إذا

قبضه أن حيول حىت يضعه الراهن واملرهتن على يدي عدل أو على يدي الشريك قال أبو بكر قوله عز و جل فرهان 
ز قبض كل مقبوضة يقتضي جوازه إذا قبضه العدل إذ ليس فيه فصل بني قبض املرهتن والعدل وعمومه يقتضي جوا

واحد منهما وأيضا فإن العدل وكيل للمرهتن يف القبض فكان القبض مبنزلة الوكالة يف اهلبة وسائر املقبوضات 
بوكالة من له القبض فيها فإن قيل لو كان العدل وكيال للمرهتن لكان له أن يقبضه منه وملا كان للعدل أن مينعه إياه 

قابضا له وإن مل يكن له حق القبض من قبل أن الراهن مل يرض بيده وإمنا قيل له هذا ال خيرجه عن أن يكون وكيال و
رضي بيد وكيله أال ترى أن الوكيل بالشرى هو قابض للسلعة للموكل وله أن حيبسها بالثمن ولو هلك قبل احلبس 

ويدل على أن هلك من مال املوكل وليس جواز حبس الوكيل الرهن عن املرهتن علما لنفي الوكالة وكونه قابضا له 
يد العدل يد املرهتن وأنه وكيله يف القبض أن للمرهتن مىت شاء أن يفسخ هذا الرهن ويبطل يد العدل ويرده إىل 

  الراهن وليس للراهن إبطال يد العدل فدل ذلك 

على أن العدل وكيل للمرهتن فإن قيل لو جعال املبيع على يدي عدل مل خيرج عن ضمان البيع ومل يصح أن يكون 
العدل وكيال للمشتري يف قبضه كذلك املرهتن قيل له الفرق بينهما أن العدل يف البيع لو صار وكيال للمشتري 

خلرج عن ضمان البائع ويف خروجه من ضمان بائعه سقوط حقه منه أال ترى أنه لو أحاز قبضه بطل حقه ومل يكن 
البائع ومل يكن له أن يرده إىل يده وكذلك إذا  له استرجاعه ألن املبيع ليس له إال قبض واحد فمىت وجد سقط حق

أودعه إياه فلذلك مل يكن العدل وكيال للمشتري ألنه لو صار وكيال له لصار قابضا له قبض بيع ومل يكن املشتري 
ممنوعا منه فكان ال معىن لقبض العدل بل يكون املشتري كأنه قبضه والبائع مل يرض بذلك فلم جيز إثباته ومل يصح 

كون العدل وكيال للمشتري ومن جهة أخرى أنه لو قبضه للمشتري لتم البيع فيه ويف متام البيع سقوط حق أن ي
البائع فيه فال معىن لبقائه يف يدي العدل بل جيب أن يأخذه املشتري والبائع مل يرض بذلك وليس كذلك الرهن ألن 

حق الراهن باق بعد قبض املرهتن فكذلك بعد  كون العدل وكيال للمرهتن ال يوجب إبطال حق الراهن أال ترى أن
قبض العدل فال فرق بني قبض العدل وقبض املرهتن وفارق العدل يف الشرى المتناع كونه وكيال للمشتري إذ كان 

يصري يف معىن قبض املشتري يف خروجه من ضمان البائع ودخوله يف ضمانه ويف معىن متام البيع فيه وسقوط حق 
ع مل يرض بذلك وال جيوز أن يكون عدال للبائع من قبل أن حق احلبس موجب له بالعقد فال يسقط البائع منه والبائ

  ذلك أو يرضى بتسليمه إىل املشتري أو يقبض الثمن واهللا أعلم 
  باب 

  ضمان الرهن



هن فذلك قال اهللا تعاىل فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته فعطف بذكر األمانة على الر
يدل على أن الرهن ليس بأمانة وإذا مل يكن أمانة كان مضمونا إذ لو كان الرهن أمانة ملا عطف عليه األمانة ألن 
الشيء ال يعطف على نفسه وإمنا يعطف على غريه واختلف الفقهاء يف حكم الرهن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 

مون بأقل من قيمته ومن الدين وقال الثقفي عن عثمان البيت وحممد وزفر وابن أيب ليلى واحلسن بن صاحل الرهن مض
ما كان من رهن ذهبا أو فضة أو ثيابا فهو مضمون يترادان الفضل وإن كان عقارا أو حيوانا فهلك فهو من مال 

  الراهن واملرهتن على حقه إال أن يكون الراهن 

ه فهو من مال الراهن وال ينقص من حق اشترط الضمان فهو على شرطه وقال ابن وهب عن مالك إن علم هالك
املرهتن شيء وإن مل يعلم هالكه فهو من مال املرهتن وهو ضامن لقيمته يقال له صفه فإذا وصفه حلف على صفته 

وتسمية ماله فيه مث يقومه أهل البصر بذلك فإن كان فيه فضل عما مسي فيه أخذه الراهن وإن كان أقل مما مسى 
وبطل عنه الفضل وإن أىب الراهن أن حيلف أعطى املرهتن ما فضل بعد قيمة الرهن وروى  الراهن حلف على ما مسى

عنه ابن القاسم مثل ذلك وقال فيه إذا شرط أن املرهتن مصدق يف ضياعه وأن ال ضمان عليه فيه فشرطه باطل وهو 
ه ال يغلق الرهن أنه ال يكون ضامن وقال األوزاعي إذا مات العبد الرهن فدينه باق ألن الرهن ال يغلق ومعىن قول

مبا فيه إذا علم ولكن يترادان الفضل إذا مل يعلم هالكه وقال األوزاعي يف قوله له غنمه وعليه غرمه قال فأما غنمه 
فإن كان فيه فضل رد إليه وأما غرمه فإن كان فيه نقصان وفاه إياه وقال الليث الرهن مما فيه إذا هلك ومل تقم بينة 

ذا اختلفا يف مثنه فإن قامت البينة على ما فيه ترادا الفضل وقال الشافعي هو أمانة ال ضمان عليه فيه على ما فيه إ
حبال إذا هلك سواء كان هالكه ظاهرا أو خفيا قال أبو بكر قد اتفق السلف عن الصحابة والتابعني على ضمان 

اختلفت الرواية عن علي رضي اهللا عنه فروى الرهن ال نعلم بينهم خالفا فيه إال أهنم اختلفوا يف كيفية ضمانه 
إسرائيل عن عبداألعلى عن حممد بن علي عن علي قال إذا كان أكثر مما رهن فهلك فهو مبا فيه ألنه أمني يف الفضل 
وإذا كان بأقل مما رهنه به فهلك رد الراهن الفضل وروى عطاء عن عبيد بن عمري عن عمر مثله وهو قول إبراهيم 

الشعيب عن احلرث عن علي يف الرهن إذا هلك قال يترادان الفضل وروى قتادة عن خالس بن  النخعي وروى
عمرو عن علي قال إذا ان فيه فضل فأصابته جائحة فهو مبا فيه وإن مل تصبه جائحة واهتم فإنه يرد الفضل فروى عن 

الضمان على ما وصفنا وروي عن ابن علي هذه الروايات الثالث ويف مجيعها ضمانه إال أهنم اختلفوا عنه يف كيفية 
عمر أنه يترادان الفضل وقال شريح واحلسن وطاوس والشعيب وابن شربمة أن الرهن مبا فيه وقال شريح وإن كان 

خامتا من حديد مبائة درهم فلما اتفق السلف على ضمانه وكان اختالفهم إمنا هو يف كيفية الضمان كان قول القائل 
ارجا عن قول اجلميع ويف اخلروج عن اختالفهم خمالفة إلمجاعهم وذلك أهنم ملا اتفقوا على إنه أمانة غري مضمون خ

  ضمانه فذلك اتفاق منهم على 

بطالن قول القائل بنفي ضمانه وال فرق بني اختالفهم يف كيفية ضمانه وبني اتفاقهم على وجه واحد فيه أن يكون 
فساد قول من جعله أمانة وقد تقدم ذكر داللة اآلية على قد حصل من اتفاقهم أنه مضمون فهذا اتفاق قاض ب

ضمانه ومما يدل عليه من جهة السنة حديث عبداهللا بن املبارك عن مصعب بن ثابت قال مسعت عطاء حيدث أن 
للمرهتن ذهب حقك ويف لفظ آخر ال شيء  -رجال رهن فرسا فنفق يف يده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رهتن ذهب حقك إخبار بسقوط دينه ألن حق املرهتن هو دينه وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا لك فقوله للم
احلسن بن علي الغنوي وعبدالوارث بن إبراهيم قاال حدثنا إمساعيل بن أيب أمية الزارع قال حدثنا محاد بن سلمة عن 



يه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا احلسني بن قال الرهن مبا ف -قتادة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إسحاق قال حدثنا املسيب بن واضح قال حدثنا ابن املبارك عن مصعب بن ثابت قال حدثنا علقمة بن مرثد عن 

أن الرهن مبا فيه واملفهوم من ذلك ضمانه مبا فيه من  -حمارب بن دثار قال قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قول شريح الرهن مبا فيه ولو خامتا من حديد وكذلك قول حمارب بن دثار إمنا روي عن النيب  الدين أال ترى إىل

يف خامت رهن بدين فهلك أنه مبا فيه وظاهر ذلك يوجب أن يكون مبا فيه قل الدين أو كثر  -صلى اهللا عليه وسلم 
نه إذا كان الدين أكثر رد الفضل ويدل إال أنه قد قامت الداللة على أن مراده إذا كان الدين مثل الرهن أو أقل وأ

على أنه مضمون اتفاق اجلميع على أن املرهتن أحق به بعد املوت من سائر الغرماء حىت يباع فيستويف دينه منه فدل 
ذلك على أنه مقبوض لإلستيفاء فقد وجب أن يكون مضمونا ضمان اإلستيفاء ألن كل شيء مقبوض على وجه 

جه الذي هو مقبوض به كاملغصوب مىت هلك هلك على ضمان الغصب وكذلك فإمنا يكون هالكه على الو
املقبوض على بيع فاسد أو جائز إمنا يهلك على الوجه الذي حصل قبضه عليه فلما كان الرهن مقبوضا لإلستيفاء 

إلستيفاء بالداللة اليت ذكرنا وجب أن يكون هالكه على ذلك الوجه فيكون مستوفيا هبالكه لدينه الذي يصح عليه ا
فإذا كان الرهن أقل قيمة فغري جائز أن جيعل استيفاء العدة مبا هو أقل منها وإذا كان أكثر منه مل جيز أن يستوىف منه 
أكثر من مقدار دينه فيكون أمينا يف الفضل ويدل على ضمانه اتفاق اجلميع على بطالن الرهن باألعيان حنو الودائع 

هبا ألنه لو هلك مل يكن مستوفيا للعني وصح بالديون املضمونة ويف هذا دليل واملضاربة والشركة ال يصح الرهن 
  على أن الرهن مضمون 

بالدين فيكون املرهتن مستوفيا له هبالكه ويدل عليه أنا مل جند يف الوصول حبسا مللك الغري حلق ال يتعلق به ضمان 
ا كان حمبوسا بالثمن وكذلك الشيء املستأجر يكون أال ترى أن املبيع مضمون على البائع حىت يسلمه إىل املشتري مل

حمبوسا يف يد مستأجره مضمونا باملنافع استعمله أو مل يستعمله ويلزمه حببسه ضمان األجرة اليت هي بدل املنافع 
فثبت أن حبس ملك الغري ال خيلو من تعلق ضمان واحتج الشافعي لكونه أمانة حبديث ابن أيب ذؤيب عن الزهري 

   -بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عن سعيد

  قال ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي

قال أبو بكر إمنا يوصله حيىي بن أيب أنيسة وقوله  -ووصله ابن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
املسيب كما روى مالك ويونس وابن أيب ذؤيب عن ابن شهاب عن ابن له غنمه وعليه غرمه من كالم سعيد بن 

قال ال يغلق الرهن قال يونس بن زيد قال ابن شهاب وكان ابن  -املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هللا املسيب يقول الرهن ملن رهنه له غنمه وعليه غرمه فأخرب ابن شهاب أن هذا قول ابن املسيب ال عن النيب صلى ا

   -ولو كان ابن املسيب قد روى ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عليه وسلم 

  ملا قال وكان ابن املسيب يقول ذلك بل كان يغرمه إىل النيب ص

فاحتج الشافعي بقوله له غنمه وعليه غرمه بأنه قد أوجب لصاحب الرهن زيادته وجعل عليه نقصانه والدين حباله  -
وله ال يغلق الرهن فإن إبراهيم النخعي وطاوسا ذكرا مجيعا أهنم كانوا يرهنون ويقولون إن جئتك قال أبو بكر فأما ق

ال يغلق الرهن وتأوله على ذلك أيضا مالك  -باملال إىل وقت كذا وإال فهو لك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



قد غلق الرهن إمنا يقال غلق إذا استحقه وسفيان وقال أبو عبيد ال جيوز يف كالم العرب أن يقال للرهن إذا ضاع 
بقوله ال يغلق الرهن وقال  -املرهتن فذهب به وهذا كان من فعل أهل اجلاهلية فأبطله النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يوم ... وفارقتك برهن ال فكاك له ... بعض أهل اللغة إهنم يقولون غلق الرهن إذا ذهب بغري شيء قال زهري 
دمن حذر ... فهل مينعين ارتياد البال ... يعين ذهبت بقلبه شيء ومنه قول األعشى ... ها غلقا الوداع فأمسى رهن

فقال يف البيت الثاين فقل يف امرئ غلق ... فقل يف امرئ غلق مرهتن ... على رقيب له حافظ ... املوت أن يأتني 
  مرهتن يعين أنه ميوت فيذهب بغري شيء كأن مل 

له ال يغلق الرهن ينصرف على وجهني أحدمها إن كان قائما بعينه مل يستحقه املرهتن يكن فهذا يدل على أن قو
بالدين عند مضي األجل والثاين عند اهلالك ال يذهب بغري شيء وأما قوله له غنمه وعليه غرمه فقد بينا أنه من قول 

يس عن النيب صلى اهللا عليه سعيد بن املسيب أدرجه يف احلديث بعض الرواة وفصله بعضهم وبني أنه من قوله ول
وأما ما تأوله الشافعي من أن له زيادته وعليه نقصانه فإنه تأويل خارج عن أقاويل الفقهاء خطأ يف اللغة  -وسلم 

وذلك ألن الغرم يف أصل اللغة هو اللزوم قال اهللا تعاىل إن عذاهبا كان غراما يعين ثابتا الزما والغرمي الذي قد لزمه 
يستعيذ باهللا من  -أيضا الذي له الدين ألن له اللزوم واملطالبة وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم  الدين ويسمى به

املأمث واملغرم فقيل له يف ذلك فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف فجعل الغرم هو لزوم املطالبة له 
قال إن املسألة ال حتل إال من ثالث  -عليه وسلم من قبل اآلدمي ويف حديث قبيصة بن املخارق أن النيب صلى اهللا 

فقر مدقع أو غرم مفظع أو دم موجع وقال تعاىل إمنا الصدقات للفقراء إىل قوله والغارمني وهم املدينون وقال تعاىل 
 إنا ملغرمون يعين ملزمون مطالبون بديوننا فهذا أصل الغرم يف أصل اللغة وحدثنا أبو عمر غالم ثعلب عن ثعلب عن
ابن األعرايب يف معىن الغرم قال أبو عمر أخطأ من قال إن هالك املال ونقصانه يسمى غرما ألن الفقري الذي ذهب 

ماله ال يسمى غرميا وإمنا الغرمي من توجهت عليه املطالبة لآلدمي بدين وإذا كان كذلك فتأويل من تأوله وعليه 
ث وقد بينا أنه هو القائل له غنمه وعليه غرمه ومل يتأوله غرمه أنه نقصانه خطأ وسعيد بن املسيب هو راوي احلدي

على ما قاله الشافعي ألن من مذهبه ضمان الرهن وذكر عبدالرمحن بن أيب الزناد يف كتاب السبعة عن أبيه عن 
سعيد بن املسيب وعروة والقاسم بن حممد وأيب بكر بن عبدالرمحن وخارجة بن زيد وعبيداهللا بن عبيداهللا وغريهم 

وقد ثبت  -أهنم قالوا الرهن مبا فيه إذا هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن من مذهب سعيد بن املسيب ضمان الرهن فكيف جيوز أن يتأول متأول قوله وعليه غرمه على نفي الضمان فإن 

   -كان ذلك رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  لى مذهب الشافعي أن يقضي بتأويل الراوي على مراد النيب صفالواجب ع

ألنه زعم أن الراوي للحديث أعلم بتأويله فجعل قول عمرو بن دينار يف الشاهد واليمني أنه يف األموال حجة يف  -
  أن ال يقضي يف غري األموال وقضى بقول ابن جريج يف حديث القلتني أنه بقالل 

   - عليه وسلم هجر على مراد النيب صلى اهللا

  وجعل مذهب ابن عمر يف خيار املتبايعني مامل يفترقا إنه على التفرق



يف ذلك فلزمه على هذا أن جيعل قول سعيد بن املسيب  -باألبدان قاضيا على مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -قاضيا على مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إمنا معىن قوله له غنمه أن للراهنإن كان قوله وعليه غرمه ثابتا عنه و

ال يغلق الرهن ألهنم كانوا يوجبون استحقاق  -زيادته وعليه غرمه يعين دينه الذي به الرهن وهو تفسري قوله ص 
ال يغلق الرهن أي ال يستحقه املرهتن مبضي ا ألجل  -ملك الرهن للمرهتن مبضي األجل قبل انقضاء الدين فقال ص 

يعين للراهن غنمه يعين زيادته فبني أن املرهتن ال يستحق غري عني الرهن إلمنائه وزيادته وإن  مث فسره فقال لصاحبه
دينه باق عليه كما كان وهو معىن قوله وعليه غرمه كقوله وعليه دينه فإذا ليس يف اخلرب داللة على كون الرهن غري 

ال يغلق الرهن إذا أراد به حال بقائه  - مضمون بل هو دال على أنه مضمون على ما بينا قال أبو بكر وقوله ص
   -عند الفكاك وإبطال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  شرط استحقاق ملكه مبضي األجل قد حوى معاين منها أن الرهن ال تفسده الشروط

ملا شرطهم وإجازته الرهن ومنها أن الرهن  -الفاسدة بل يبطل الشرط وجيوز هو إلبطال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كان شرط صحته القبض كاهلبة والصدقة مث مل تفسده الشروط وجب أن يكون كذلك حكم ما ال يصح إال بالقبض 
من اهلبات والصدقات يف أن الشروط ال تفسدها الجتماعها يف كون القبض شرطا لصحتها وقد دل هذا اخلرب أيضا 

لرهن مبضي املدة كان متليكا معلقا على خطر على أن عقود التمليكات ال تعلق على األخطار ألن شرطهم مللك ا
شرط التمليك على هذا الوجه فصار ذلك أصال يف  -وعلى جميء وقت مستقبل فأبطل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سائر عقود التمليكات والرباءة يف امتناع تعلقها على األخطار ولذلك قال أصحابنا فيمن قال إذا جاء غد فقد 
ال قد بعتكه أنه باطل ال يقع به امللك وكذلك إذا قال إذا جاء غد فقد أبرأتك مما يل عليك وهبت لك العبد أو ق

من الدين كان ذلك باطال وفارق ذلك عندهم العتاق والطالق يف جواز تعلقهما على األخطار ألن هلما أصال آخر 
وهو أن يقول كاتبتك على ألف  وكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا -وهو أن اهللا تعاىل قد أجاز الكتابة بقوله ص 

درهم فإن أديت فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق وذلك عتق معلق على خطر وعلى جميء حال مستقبلة وقال يف 
شأن الطالق فطلقوهن لعدهتن ومل يفرق بني إيقاعه يف احلال وبني إضافته إىل وقت السنة وملا كان إجياب هذا العقد 

  ل أعين العتق على مال واخللع مبا

مشروط للزوج مينع الرجوع فيما أوجبه قبل قبول العبد واملرأة صار ذلك عتقا معلقا على شرط مبنزلة شروط 
األميان اليت ال سبيل إىل الرجوع فيها ويف ذلك دليل على جواز تعلقهما على شروط وأوقات مستقبلة واملعىن يف 

ليت ذكرناها من عقود التمليكات يلحقها الفسخ بعد هذين أهنما ال يلحقهما الفسخ بعد وقوعهما وسائر العقود ا
   -وقوعها فلذلك مل يصح تعلقها على األخطار ونظري داللة قوله ص 

  ال يغلق الرهن على ما ذكرنا ما روي عن النيب ص



إذا  أنه هنى عن بيع املنابذة واملالمسة وعن بيع احلصاة وهذه بياعات كان أهل اجلاهلية يتعاملون هبا فكان أحدهم -
ملس السلعة أو ألقى الثوب إىل صاحبه أو وضع عليه حصاة وجب البيع فكان وقوع امللك متعلقا بغري اإلجياب 

فدل ذلك على أن عقود التمليكات ال  -والقبول بل بفعل آخر يفعله أحدمها فأبطله النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من قيمته ومن الدين من قبل أنه ملا كان مقبوضا  تتعلق على األخطار وإمنا جعل أصحابنا الرهن مضمونا بأقل

لالستيفاء وجب اعتبار ما يصح االستيفاء به وغري جائز أن يستويف من عدة أقل منها وال أكثر فوجب أن يكون 
أمينا يف الفضل وضامنا ملا نقص الرهن عن الدين ومن جعله مبا فيه قل أو كثر شبهة باملبيع إذا هلك يف يد البائع أنه 

هلك بالثمن قل أو كثر واملعىن اجلامع بينهما أن كل واحد حمبوس بالدين وليس هذا كذلك عندنا ألن املبيع إمنا ي
كان مضمونا بالثمن قل أو كثر ألن البيع ينتقض هبالكه فسقط الثمن إذ غري جائز بقاء الثمن مع انتقاض البيع وأما 

فيا للدين به فوجب اعتبار ضمانه مبا وصفنا فإن قيل إذا جاز أن الرهن فإنه يتم هبالكه وال ينتقض وإمنا يكون مستو
يكون الفضل عن الدين أمانة فما أنكرت أن يكون مجيعه أمانة وأن ال يكون حبسه بالدين لالستيفاء موجبا لضمانه 

بوسا يف يد لوجودنا هذا املعىن يف الزيادة مع عدم الضمان فيها وكذلك ولد املرهونة املولود بعد الرهن يكون حم
املرهتن مع األم ولو هلك هلك بغري شيء فيه ومل يكن كونه حمبوسا يف يد املرهتن علة لكونه مضمونا قيل له إن 
الزيادة على الدين من مقدار قيمة الرهن وولد املرهونة كالمها تابع لألصل غري جائز إفرادمها دون األصل إذا 

ك مل جيز إفرادمها حبكم الضمان المتناع إفرادمها بالعقد املتقدم قبل أدخال يف العقد على وجه التبع وإذا كان كذل
حدوث الوالدة وليس حكم ما يدخل يف العقد على وجه التبع حكم ما يفرد به أال ترى أن ولد أم الولد يدخل يف 

  حكم األم ويثبت له حق اإلستيالد على وجه التبع وال يصح انفراده يف األصل 

ه التبع وكذلك ولد املكاتبة يدخل يف الكتابة وهو محل مع استحالة إفراده بالعقد يف تلك هبذا احلق ال على وج
احلال فكذلك ما ذكرت من زيادة الرهن وولد املرهونة ملا دخال يف العقد على وجه التبع مل يلزم على ذلك أن جيعل 

ى ذلك أن رجال لو أهدى بدنة حكمهما حكم األصل وال أن يلحقهما مبنزلة ما ابتدئ العقد عليهما ويدل عل
فزادت يف بدهنا أو ولدت أن عليه أن يهديها بزيادهتا وولدها ولو ذهبت الزيادة وهلك الولد مل يلزمه باهلالك شيء 
غري ما كان عليه وكذلك لو كان عليه بدنة وسط فأهدى بدنة خيارا مرتفعة أن هذه الزيادة حكمها ثابت ما بقي 

حر بطل حكم الزيادة وعاد إىل ما كان عليه يف ذمته وكذلك لو كان بدل الزيادة ولدا األصل فإن هلك قبل أن ين
ولدته كان يف هذه املنزلة فكذلك ولد املرهونة وزيادهتا على قيمة الرهن هذا حكمهما يف بقاء حكمهما ما داما 

  قائمني وسقوط حكمهما إذا هلكا واهللا أعلم 
  ذكر 

  رهناختالف الفقهاء يف اإلنتفاع بال

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد واحلسن بن زيادة وزفر ال جيوز للمرهتن اإلنتفاع بشيء من الرهن وال للراهن 
أيضا وقالوا إذا آجر املرهتن الراهن بإذن الراهن أو آجره الراهن بإذن املرهتن فقد خرج من الراهن وال يعود وقال 

و رهن على حاله والغلة للمرهتن قضاء من حقه وقال ابن القاسم عن ابن أيب ليلى إذا آجره املرهتن بإذن الراهن فه
مالك إذا خلى املرهتن بني الرهن والراهن يكريه أو يسكنه أو يعريه مل يكن رهنا وإذا آجره املرهتن بإذن الراهن مل 

ذن الراهن فاألجر خيرج من الرهن وكذلك إذا أعاره املرهتن بإذن الراهن فهو رهن على حاله فإذا آجره املرهتن بإ



لرب األرض وال يكون الكرى رهنا حبقه إال أن يشترط املرهتن فإن اشتراطه يف البيع أن يرهتن ويأخذ حقه من 
الكرى فإن مالكا كره ذلك وإن مل يشترط ذلك يف البيع وتربع به الراهن بعد البيع فال بأس به وإن كان البيع وقع 

البائع بيعه الرهن ليأخذها من حقه فإن ذلك جائز عند مالك يف الدور  هبذا الشرط إىل أجل معلوم أو شرط فيه
واألرض وكرهه يف احليوان وذكر املعاىف عن الثوري أنه كره أن ينتفع من الرهن بشيء وال يقرأ يف املصحف 
فطعامه  املرهون وقال األوزاعي غلة الرهن لصاحبه ينفق عليه منها والفضل له فإن مل تكن له غلة وكان يستخدمه

  خبدمته فإن مل يكن يستخدمه فنفقته على صاحبه وقال احلسن بن صاحل ال يستعمل الرهن 

وال ينتفع به إال أن يكون دارا خياف خراهبا فيسكنها املرهتن ال يريد االنتفاع هبا وإمنا يريد إصالحها وقال ابن أيب 
شيء عليه وقال الليث بن سعد ال بأس بأن  ليلى إذا لبس املرهتن اخلامت للتجمل ضمن وإن لبسه ليحوزه فال

يستعمل العبد الرهن بطعامه إذا كانت النفقة بقدر العمل فإن كان العمل أكثر أخذ فضل ذلك من املرهتن وقال 
الرهن حملوب ومركوب أي من رهن ذات ظهر ودر  -املزين عن الشافعي فيما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ها ودرها وللراهن أن يستخدم العبد ويركب الدابة وحيلب الدر وجيز الصوف ويأوي بالليل إىل مل مينع الرهن م ظهر
املرهتن أو املوضوع على يده قال أبو بكر ملا قال اهللا تعاىل فرهان مقبوضة فجعل القبض من صفات الرهن أوجب 

به خرج من الرهن ألن املستأجر ذلك أن يكون استحقاق القبض موجبا إلبطال الرهن فإذا آجره أحدمها بإذن صاح
قد استحق القبض الذي به يصح الرهن وليس ذلك كالعارية عندنا ألن العارية ال توجب استحقاق القبض إذ 

للمعري أن يرد العارية إىل يده مىت شاء واحتج من أجاز إجازته واإلنتفاع به مبا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو 
قال لنب الدر حيلب  -ن املبارك عن زكريا عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم داود قال حدثنا هناد عن اب

بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب وحيلب النفقة فذكر يف هذا 
كه ال لركوبه ولبنه ألنه احلديث أن وجوب النفقة لركوب ظهره وشرب لبنه ومعلوم أن الراهن إمنا يلزمه نفقته ملل

لو مل يكن مما يركب أو حيلب لزمته النفقة فهذا يدل على أن املراد به أن اللنب والظهر للمرهتن بالنفقة اليت ينفقها 
وقد بني ذلك هشيم يف حديثه فإنه رواه عن زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

ت الدابة مرهونة فعلى املرهتن علفها ولنب الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب فبني قال إذا كان -وسلم 
يف هذا اخلرب أن املرهتن هو الذي تلزمه النفقة ويكون له ظهره ولبنه وقال الشافعي إن نفقته على الراهن دون املرهتن 

أيب خالد عن الشعيب قال ال ينتفع من فهذا احلديث حجة عليه ال له وقد روى احلسن بن صاحل عن إمساعيل بن 
الرهن بشيء فقد ترك الشعيب ذلك وهو رواية عن أيب هريرة فهذا يدل على أحد معنيني إما أن يكون احلديث غري 
ثابت يف األصل وإما أن يكون ثابتا وهو منسوخ عنده وهو كذلك عندنا ألن مثله كان جائزا قبل حترمي الربا فلما 

شياء إىل مقاديرها صار ذلك منسوخا أال ترى أنه جعل النفقة بدال من اللنب قل أو كثر وهو حرم الربا وردت األ
  نظري 

ما روي يف املصراة أنه يردها ويرد معها صاعا من متر ومل يعترب مقدار اللنب الذي أخذه وذلك أيضا عندنا منسوخ 
للراهن إن اهللا تعاىل جعل من صفات الرهن بتحرمي الربا ويدل على بطالن قول القائلني بإجياب الركوب واللنب 

القبض كما جعل من صفات الشهادة العدالة بقوله اثنان ذوا عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء ومعلوم أن 
زوال هذه الصفة عن الشهادة مينع جواز الشهادة فكذلك ملا جعل من صفات الرهن أن يكون مقبوضا بقوله فرهان 

لرهن لعدم هذه الصفة وهو استحقاق القبض فلو كان الراهن مستحقا للقبض الذي به يصح مقبوضة وجب إبطال ا



الرهن ملنع ذلك من صحته بديا ملقارنة ما يبطله ولو صح بديا لوجب أن يبطل باستحقاق قبضه وجوب رده إىل يده 
فعها وجب أن يكون ذلك حكم وأيضا ملا اتفق اجلميع على أن الراهن ممنوع من وطء األمة املرهونة والوطء من منا

سائر املنافع يف بطالن حق الراهن فيها ومن جهة أخرى أن الراهن إمنا مل يستحق الوطء ألن املرهتن يستحق ثبوت 
يده عليها كذلك اإلستخدام واختلف الفقهاء فيمن شرط ملك الرهن للمرهتن عند حلول األجل فقال أبو حنيفة 

زياد إذا رهنه رهنا وقال إن جئتك باملال إىل شهر وإال فهو بيع فالرهن جائز وأبو يوسف وحممد وزفر واحلسن بن 
والشرط باطل وقال مالك الرهن فاسد وينقض فإن مل ينقض حىت حل األجل فإنه ال يكون للمرهتن بذلك الشرط 

 ذلك يوم حل األجل وللمرهتن أن حيبسه حبقه وهو أحق به من سائر الغرماء فإن تغري يف يده مل يرد ولزمته القيمة يف
وهذا يف السلع واحليوان وأما يف الدور واألرضني فإنه يردها إىل الراهن وإن تطاول إال أن تنهدم الدار أو يبىن فيها 

أو يغرس يف األرض فهذا فوت ويغرم القيمة مثل البيع الفاسد وقال املعاىف عن الثوري يف الرجل يرهن صاحبه 
ك قال ال يغلق ذلك الرهن وقال احلسن بن صاحل ليس قوله هذا بشيء وقال الربيع املتاع ويقول إن مل آتك فهو ل

عن الشافعي لو رهنه وشرط له إن مل يأته باحلق إىل كذا فالرهن له بيع فالرهن فاسد والرهن لصاحبه الذي رهنه قال 
فيما سلف أن قوله ال يغلق  أبو بكر اتفقوا أنه ال ميلكه مبضي األجل واختلفوا يف جواز الرهن وفساده وقد بينا

   -الرهن أنه ال ميلك بالدين مبضي األجل للشرط الذي شرطاه فإمنا نفي النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  غلقه بذلك ومل ينف صحة الرهن الذي شرطاه فدل ذلك على جواز الرهن وبطالن

  لشرط وأجاز اهلبة واملعىن اجلامع فيها ا -الشرط وهو أيضا قياس العمرى اليت أبطل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بينهما أن كل واحد منهما ال يصح بالعقد دون القبض واختلفوا أيضا يف مقدار الدين إذا اختلف فيه الراهن 
واملرهتن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر واحلسن بن زياد إذا هلك ا لرهن واختلف الراهن واملرهتن يف 

لراهن يف الدين مع ميينه وهو قول احلسن بن صاحل والشافعي وإبراهيم النخعي وعثمان مقدار الدين فالقول قول ا
البيت وقال طاوس يصدق املرهتن إىل مثن الرهن ويستحلف وكذلك قول احلسن وقتادة واحلكم وقال أياس بن 

ن مل تكن له بينة فالقول معاوية قوال بني هذين القولني قال إن كان للراهن بينة بدفعه الرهن فالقول قول الراهن وإ
قول املرهتن ألنه لو شاء جحده الراهن ومىت أقر بشيء وليست عليه بينة فالقول قوله وقال ابن وهب عن مالك إذا 

اختلفا يف الدين والرهن قائم فإن كان الرهن قدر حق املرهتن أخذه املرهتن وكان أوىل به وحيلفه إال أن يشاء رب 
ويأخذ رهنه وقال ابن القاسم عن مالك القول قول املرهتن فيما بينه وبني قيمة الرهن ال الرهن أن يعطيه حقه عليه 

يصدق على أكثر من ذلك قال أبو بكر قال اهللا تعاىل وليملل الذي عليه احلق وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا فيه 
قصان فيدل على أن القول قوله وأيضا الداللة على أن القول قول الذي عليه الدين ألنه وعظه يف البخس وهو الن

   -قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه واملرهتن هو املدعي والراهن

وأيضا لو مل يكن رهن لكان القول قول الذي عليه الدين يف مقداره  -هو املدعى عليه فالقول قوله بقضية قوله ص 
كان به رهن ألن الرهن ال خيرجه من أن يكون مدعى عليه قال أبو بكر وزعم بعض من حيتج باإلتفاق كذلك إذا 

ملالك أن قوله أشبه بظاهر القرآن ألنه قال فرهان مقبوضة فأقام الرهن مقام الشهادة ومل يأمتن الذي عليه احلق حني 



د والكتاب تنبئ عن مبلغ احلق فلم يصدق أخذ منه وثيقة كما مل يأمتنه على مبلغه إذا أشهد عليه الشهود ألن الشهو
الراهن وقام الرهن مقام الشهود إىل أن يبلغ قيمته فإذا جاوز قيمته فال وثيقة فيه واملرهتن مدع فيه والراهن مدعى 
عليه قال أبو بكر وهذا من عجيب احلجاج وذلك أنه زعم أنه ملا مل يأمتنه حىت أخذ الرهن قام الرهن مقام الشهادة 

ع ذلك أن ذلك موافق لظاهر القرآن وقد جعل اهللا تعاىل القول قول الذي عليه احلق حني قال وليملل الذي وزعم م
عليه احلق وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا فجعل القول قوله يف احلال اليت أمر فيها باإلشهاد والكتاب ومل جيعل 

  عدم ائتمان الطالب 

ل املطلوب فكيف يكون ترك ائتمانه إياه بالتوثق منه بالرهن مانعا من قبول للمطلوب مانعا من أن يكون القول قو
قول املطلوب وموجبا لتصديق الطالب على ما يدعيه والذي ذكره خمالف لظاهر القرآن والعلة اليت نصبها لتصديق 

ذلك ألن القرآن قد املرهتن يف ترك ائتمانه منتقضة بنص الكتاب مث دعواه موافقته لظاهر القرآن أعجب األشياء و
قضى ببطالن قوله حني جعل القول قول املطلوب يف احلال اليت مل يؤمتن فيها حىت استوثق منه الكتاب واإلشهاد 

وهو فإمنا زعم أنه مل يأمتنه حني أخذ الرهن وجب أن يكون القول قول الطالب مث زعم أن قوله موافق لظاهر القرآن 
ن توثق كما أن الشهادة توثق فقام الرهن مقام الشهادة وليس ما ذكره من املعىن من وبىن عليه أنه مل يأمتنه وأن الره

ظاهر القرآن يف شيء وأنا كنا قد دللنا على أنه خمالف له وإمنا هو قياس ورد ملسألة الرهن إىل مسألة الشهادة بعلة 
أن ظاهر القرآن يرده وهو ما قدمناه  أنه مل يؤمتن يف احلالني على الدين الذي عليه وهو قياس باطل من وجوه أحدها

والثاين أنه منتقض باتفاق اجلميع على أن من له على رجل دين فأخذ منه كفيال مث اختلفوا يف مقداره كان القول 
قول املطلوب فيما يلزمه ومل يكن عدم االئتمان بأخذه الكفيل موجبا لتصديق الطالب مع وجود علته فيه فانتقضت 

لثالث أن املعىن الذي من أجله مل يصدق الطالب إذا قامت البينة أن شهادة الشهود مقبولة حمكوم علته بالكفالة وا
بتصديقهم فيها وهم قد شهدوا على إقراره بأكثر مما ذكره ومبا ادعاه املدعي فصار كإقراره عند القاضي بالزيادة 

ائز أن يرهن بالقليل الكثري وبالكثري القليل وال وال داللة يف قيمة الرهن على أن الدين مبقداره ألنه ال خالف أنه ج
تنبئ قيمة الرهن عن مقدار الدين وال داللة فيه عليه فكيف يكون الرهن مبنزلة الشهادة ويدل على فساد قياسه هذا 
 أهنما لو اتفقا على أن الدين أقل من قيمة الرهن مل يوجب ذلك بطالن الرهن ولو أقر الطالب أن دينه أقل مما شهد

  به شهوده بطلت شهادة شهوده فهذه الوجوه كلها توجب بطالن ما ذكره هذا احملتج 
وقوله تعاىل وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه قال أبو بكر قوله تعاىل وال تكتموا الشهادة كالم مكتف 

وأشهدوا إذا تبايعتم فهو عموم يف  بنفسه وإن كان معطوفا على ما تقدم ذكره من األمر باإلشهاد عند التبايع بقوله
  سائر الشهادات اليت يلزم الشاهد إقامتها وأداؤها وهو نظري قوله تعاىل وأقيموا الشهادة هللا وقوله يا أيها 

الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم فنهى اهللا تعاىل الشاهد هبذه اآليات عن كتمان 
ؤدي إىل تضييع احلقوق وهو على ما بيننا من إثبات الشهادة يف كتب الوثائق وأدائها بعد الشهادة اليت تركها ي

إثباهتا فرض على الكفاية فإذا مل يكن من يشهد على احلق غري هذين الشاهدين فقد تعني عليهما فرض أدائها 
لوجوب أدائها ولكنه تعاىل أكد  ويلحقهما إن ختلفا عنها الوعيد املذكور يف اآلية وقد كان هنيه عن الكتمان مفيدا

الفرض فيها بقوله ومن يكتمها فإنه آمث قلبه وإمنا أضاف اإلمث إىل القلب وإن كان يف احلقيقة الكامت هو اآلمث ألن 
املأمث فيه إمنا يتعلق بعقد القلب وألن كتمان الشهادة إمنا هو عقد النية لترك أدائها باللسان فعقد النية من أفعال 

نصيب للجوارح فيه وقد انتظم الكامت للشهادة املأمث من وجهني أحدمها عزمه على أن ال يؤديها والثاين  القلب ال



ترك أدائها باللسان وقوله آمث قلبه جماز ال حقيقة وهو آكد يف هذا املوضع من احلقيقة لو قال ومن يكتمها فإنه آمث 
اب عن املعاين تعاىل اهللا احلكيم قال أبو بكر وآية الدين وأبلغ منه وأدل على الوعيد من بديع البيان ولطيف اإلعر

مبا فيه من ذكر اإلحتياط بالكتاب والشهود املرضيني والرهن تنبيه على موضع صالح الدين والدنيا معه فأما يف 
نيا الدنيا فصالح ذات البني ونفي التنازع واالختالف ويف التنازع واالختالف فساد ذات البني وذهاب الدين والد
قال اهللا عز و جل وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم وذلك أن املطلوب إذا علم أن عليه دينا وشهودا وكتابا 
ورهنا مبا عليه وثيقة يف يد الطالب قل اخلالف علمنا منه أن خالفه وخبسه حلق املطلوب ال ينفعه بل يظهر كذبه 

ذلك صالح هلما مجيعا يف دينهما ودنيامها ألن يف تركه خبس بشهادة الشهود عليه وفيه وثيقة واحتياط للطالب ويف 
حق الطالب صالح دينه ويف جحوده وخبسه ذهاب دينه إذا علم وجوبه وكذلك الطالب إذا كانت له بينة وشهود 

مبقدار أثبتوا ماله وإذا مل تكن له بينة وجحد الطالب محله ذلك على مقابلته مبثله واملبالغة يف كيده حىت رمبا مل يرض 
حقه دون اإلضرار به يف أضعافه مىت أمكنه وذلك متعامل من أحوال عامة الناس وهذا نظري ما حرمه اهللا تعاىل على 

   -لسان نبيه ص 

  من البياعات اجملهولة القدر واآلجال اجملهولة واألمور اليت كانت عليها

وإيقاع العداوة والبغضاء وحنوه مما حرم اهللا مما كان يؤدي إىل اإلختالف وفساد ذات البني  -الناس قبل مبعثه ص 
  تعاىل من امليسر والقمار وشرب اخلمر وما يسكر فيؤدي إىل 

العداوة والبغضاء واالختالف والشحناء قال اهللا تعاىل إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر 
تهون فأخرب اهللا تعاىل أنه إمنا هنى عن هذه األمور لنفي وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم من

االختالف والعداوة وملا يف ارتكاهبا من الصد عن ذكر اهللا وعن الصالة فمن تأدب بأدب ا هللا وانتهى إىل أوامره 
د تثبيتا وانزجر بزواجره حاز صالح الدين والدنيا قال اهللا تعاىل ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأش

وإذا آلتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهلديناهم صراطا مستقيما ويف هذه اآليات اليت أمر اهللا فيها بالكتاب واإلشهاد 
على الدين والعقود واالحتياط فيها تارة بالشهادة وتارة بالرهن داللة على وجوب حفظ املال والنهي عن تضييعه 

أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما وقوله والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل  وهو نظري قوله تعاىل وال تؤتوا السفهاء
يقتروا وكان بني ذلك قواما وقوله وال تبذر تبذيرا اآلية فهذه اآلي داللة على وجوب حفظ املال والنهي عن تبذيره 

لرواية قال أخربنا معاذ بن حدثنا بعض من ال أهتم يف ا -وتضييعه وقد روي حنو ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
املثىن قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عبدالرمحن بن إسحاق عن سعيد املقربي عن أيب هريرة 

ال حيب اهللا إضاعة املال وال قيل وال قال وحدثنا من ال أهتم قال أخربنا  -قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
دثنا موسى بن عبدالرمحن املسروقي قال حدثنا حسن اجلعفي عن حممد بن سوقة عن وراد حممد بن إسحاق قال ح

   -قال كتب معاوية إىل املغرية بن شعبة أكتب إيل بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ليس بينك وبينه أحد قال فأملى علي وكتبت أين مسعت رسول اهللا ص

عن ثالث فأما الثالث اليت حرم فعقوق األمهات ووأد البنات وال وهات والثالث  يقول إن اهللا حرم ثالثا وهنى -
اليت هنى عنهن فقيل وقال وإحلاف السؤال وإضاعة املال قال تعاىل وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا 



 بن حممد بن إسحاق املروزي قال قال أبو بكر روي أهنا منسوخة بقوله ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها حدثنا عبداهللا
حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين قال حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة يف قوله وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو 

ختفوه حياسبكم به اهللا قال نسخها قوله تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا 
ربيع قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر قال مسعت الزهري يقول يف قوله تعاىل وإن تبدوا ما يف احلسن بن أيب ال

  أنفسكم أو ختفوه 

قال قرأها ابن عمر وبكى وقال إنا ملأخوذون مبا حندث به أنفسنا فبكى حىت مسع نشيجه فقام رجل من عنده فأتى 
نها املسلمون حنوا مما وجد حىت نزلت بعدها ال يكلف ابن عباس فذكر ذلك له فقال يرحم اهللا ابن عمر لقد وجد م

اهللا نفسا إال وسعها وروي عن الشعيب عن أيب عبيدة عن عبداهللا بن مسعود قال نسختها اآلية اليت تليها هلا ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت وروى معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وإن تبدوا ما يف أنفسكم 

حياسبكم به اهللا أهنا مل تنسخ لكن اهللا إذا مجع اخللق يوم القيامة يقول إين أخربكم مما يف أنفسكم مما مل تطلع  أو ختفوه
عليه مالئكيت فأما املؤمنون فيخربهم ويغفر هلم ما حدثوا به أنفسهم وهو قوله حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء 

ت قلوبكم من الشك والنفاق وروي عن الربيع بن أنس مثل ويعذب من يشاء قوله تعاىل ولكن يؤاخذكم مبا كسب
ذلك وقال عمرو بن عبيد كان احلسن يقول هي حمكمة مل تنسخ وروي عن جماهد أهنا حمكمة يف الشك واليقني قال 
أبو بكر ال جيوز أن تكون منسوخة ملعنيني أحدمها أن األخبار ال جيوز فيها النسخ ألن نسخ خمربها يدل على البداء 
واهللا تعاىل عامل بالعواقب غري جائز عليه البداء والثاين أنه ال جيوز تكليف ما ليس يف وسعها ألنه سفه وعبث واهللا 

تعاىل يتعاىل عن فعل العبث وإمنا قول من روي عنه أهنا منسوخة فإنه غلط من الراوي يف اللفظ وإمنا أراد بيان 
د روى مقسم عن ابن عباس أهنا نزلت يف كتمان الشهادة وروي معناها وإزالة التوهم عن صرفه إىل غري وجهه وق

عن عكرمة مثله وروي عن غريمها أهنا يف سائر األشياء وهذا أوىل ألنه عموم مكتف بنفسه فهو عام يف الشهادة 
وغريها ومن نظائر ذلك يف املؤاخذة بكسب القلب قوله تعاىل ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم وقال تعاىل إن 

ين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم وقال تعاىل يف قلوهبم مرض أي شك فإن قيل روي الذ
أنه قال إن اهللا عفا ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل يتكلموا به أو يعملوا به قيل  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ه وال بيعه وال صدقته وال هبته بالنية ما مل يتكلم به وما ذكر له هذا فيما يلزمه من األحكام فال يقع عتقه وال طالق
يف اآلية فيما يؤاخذ به مما بني العبد وبني اهللا تعاىل وقد روى احلسن بن عطية عن أبيه عن عطية عن ابن عباس يف 

اهللا وليس من  قوله تعاىل وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا فقال سر عملك وعالنيته حياسبك به
  عبد مؤمن يسر يف نفسه خريا ليعمل 

به فإن عمل به كتب له به عشر حسنات وإن هو مل يقدر يعمل به كتب له به حسنة من أجل أنه مؤمن وأن اهللا 
رضى بسر املؤمنني وعالنيتهم وإن كان شرا حدث به نفسه اطلع اهللا عليه أخرب به يوم تبلى السرائر فإن هو مل يعمل 

يؤاخذه اهللا به حىت يعمل به فإن هو عمل به جتاوز اهللا عنه كما قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا به مل 
ونتجاوز عن سيئاهتم وهذا على معىن قوله إن اهللا عفا ألميت عما حدثت به أنفسها مامل يتكلموا به أو يعملوا به قوله 

ن اهللا تعاىل ال يكلف أحدا ماال يقدر عليه وال يطيقه ولو كلف تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها فيه نص على أ
أحدا ماال يقدر عليه وال يستطيعه لكان مكلفا له ما ليس يف وسعه أال ترى قول القائل ليس يف وسعي كيت وكيت 

ف الزمن املشي مبنزلة قوله ال أقدر عليه وال أطيقه بل الوسع دون الطاقة ومل ختتلف األمة يف أن اهللا ال جيوز أن يكل



واألعمى البصر واألقطع اليدين البطش ألنه ال يقدر عليه وال يستطيع فعله وال خالف يف ذلك بني األمة وقد 
أن من مل يستطع الصالة قائما فغري مكلف للقيام فيها ومن مل  -وردت السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

على جنب يومئ إمياء ألنه غري قادر عليها إال على هذا الوجه ونص يستطعها قاعدا فغري مكلف للقعود بل يصليها 
التنزيل قد أسقط التكليف عمن ال يقدر على الفعل وال يطيقه وزعم قوم جهال نسبت إىل اهللا فعل السفه والعبث 

ي عنه غري فزعموا أن كل ما أمر به أحد من أهل التكليف أو هنى عنه فاملأمور به منه غري مقدور على فعله واملنه
مقدور على تركه وقد أكذب اهللا قيلهم مبا نص عليه من أنه ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها مع ما قد دلت عليه 

العقول من قبح تكليف ما ال يطاق وإن العامل بالقبيح املستغىن عن فعله ال يقع منه فعل القبيح ومما يتعلق بذلك من 
تتسع له قواهم ألن الوسع هو دون الطاقة وأنه ليس عليهم استفراغ  األحكام سقوط الفرض عن املكلفني فيما ال

اجملهود يف أداء الفرض حنو الشيخ الكبري الذي يشق عليه الصوم ويؤديه إىل ضرر يلحقه يف جسمه وإن مل خيش 
يض الذي املوت بفعله فليس عليه صومه ألن اهللا مل يكلفه إال ما يتسع لفعله وال يبلغ به حال املوت وكذلك املر

خيشى ضرر الصوم وضرر استعمال املاء ألن اهللا قد أخرب أنه ال يكلف أحدا إال ما اتسعت له قدرته وإمكانه دون ما 
عزيز عليه ما  -يضيق عليه ويعنته وقال اهللا تعاىل ولو شاء اهللا ألعنتكم وقال يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   وزواجره ولزوم التكليف فيها على ما يتسع له ويقدر عنتم فهذا حكم مستمر يف سائر أوامر اهللا

عليه قوله عز و جل ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال أبو بكر النسيان علىوجهني أحدمها أنه قد يتعرض 
اإلنسان للفعل الذي يقع معه النسيان فيحسن االعتذار به إذا وقعت منه جناية على وجه السهو والثاين أن يكون 

لنسيان مبعىن ترك املأمور به لشبهة تدخل عليه أو سوء تأويل وإن مل يكن الفعل نفسه واقعا على وجه السهو 
فيحسن أن يسأل اهللا مغفرة األفعال الواقعة على هذا الوجه والنسيان مبعىن الترك مشهور يف اللغة قال اهللا تعاىل 

قوا ثوابه فأطلق اسم النسيان على اهللا تعاىل على وجه مقابلة نسوا اهللا فنسيهم يعين تركوا أمر اهللا تعاىل فلم يستح
االسم كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم قال أبو بكر 

يف  النسيان الذي هو ضد الذكر فإن حكمه مرفوع فيما بني العبد وبني اهللا تعاىل يف استحقاق العقاب والتكليف
مثله ساقط عنه واملؤاخذة به يف اآلخرة غري جائزة ال أنه ال حكم له فيما يكلفه من العبادات فإن النيب صلى اهللا 

   -عليه وسلم 

ا

  قد نص على لزوم حكم كثري منها مع النسيان واتفقت األمة أيضا على حكمها من

د ذلك وأقم الصلواة لذكري فدل على أن من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وتال عن -ذلك قوله ص 
مراد اهللا تعاىل بقوله أقم الصلواة لذكري فعل املنسية منها عند الذكر وقال تعاىل واذكر ربك إذا نسيت وذلك 
عموم يف لزومه قضاء كل منسي عند ذكره وال خالف بني الفقهاء يف أن ناسي الصوم والزكاة وسائر الفروض 

زوم قضائها عند ذكرها وكذلك قال أصحابنا يف املتكلم يف الصالة ناسيا أنه مبنزلة العامد مبنزلة ناسي الصالة يف ل
ألن األصل أن العامد الناسي يف حكم ا لفروض سواء وإنه ال تأثري للنسيان يف إسقاط شيء منها إال ما ورد به 

وكذلك قالوا يف األكل يف هنار  التوقيف وال خالف أن تارك الطهارة ناسيا كتاركها عامدا يف بطالن حكم صالته
شهر رمضان ناسيا إن القياس فيه إجياب القضاء وإهنم إمنا تركوا القياس فيه لألثر ومع ما ذكرنا فإن الناسي مؤد 

لفرضه على أي وجه فعله إذ مل ميكلفه اهللا يف تلك احلال غريه وإمنا القضاء فرض آخر ألزمه اهللا تعاىل بالدالئل اليت 



رفع  -تأثري النسيان يف سقوط املأمث فحسب فأما يف لزوم فرض فال وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكرنا فكان 
عن أميت اخلطأ والنسيان مقصور على املأمث أيضا دون رفع احلكم أال ترى أن اهللا تعاىل قد نص على لزوم حكم قتل 

النسيان مع اخلطأ وهو على هذا املعىن فإن  -سلم اخلطأ يف إجياب الدية والكفارة فلذلك ذكر النيب صلى اهللا عليه و
  قال قائل 

من أصلكم إجياب فرض التسمية على الذبيحة ولو تركها عامدا كانت ميتة وإذا تركها ناسيا حلت وكانت مذكاة 
ة ومل جتعلوها مبنزلة تارك الطهارة ناسيا حىت صلى فيكون مأمورا بإعادهتا بالطهارة قطعا وكذلك الكالم يف الصال

ناسيا قيل له ملا بينا من أنه مل يكلف يف احلال غري ما فعل على وجه النسيان والذي لزمه بعد الذكر فرض مبتدأ آخر 
وكذلك جنيز يف هذه القضية أن ال يكون مكلفا يف حال النسيان للتسمية فصحت الزكاة وال تتأتى بعد الزكاة فيه 

صالة والصوم وحنوه قوله تعاىل هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ذبيحة أخرى فيكون مكلفا هلا كما كلف إعادة ال
هو مثل قوله تعاىل وال تكسب كل نفس إال عليها وقوله وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف يرى وفيه 

وال  الداللة على أن كل واحد من املكلفني فأحكام أفعاله متعلقة به دون غريه وإن أحدا ال جيوز تصرفه على غريه
   -يؤاخذ جبريرة سواه وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أليب رمثة حني رآه مع ابنه فقال هذا ابنك قال نعم قال إنك ال جتين عليه

ال يؤاخذ أحد جبريرة أبيه وال جبريرة أخيه فهذا هو العدل الذي ال جيوز يف العقول غريه  -وال جيين عليك وقال ص 
سبت وعليها ما اكتسبت حيتج به يف نفي احلجر وامتناع تصرف أحد من قاض أو غريه على وقوله تعاىل هلا ما ك

سواه ببيع ماله أو منعه منه إال ما قامت الداللة على خصوصه وحيتج به يف بطالن مذهب مالك بن أنس يف أن من 
وعليه ومنع لزومه غريه قوله عز و أدى دين غريه بغري أمره أن له أن يرجع به عليه ألن اهللا تعاىل إمنا جعل كسبه له 

جل ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا قد قيل يف معىن اإلصر إنه الثقل وأصله يف اللغة يقال 
إنه العطف ومنه أواصر الرحم ألهنا تعطفه عليه والواحد آصرة واملأصر يقال أنه حبل ميد على طريق أو هنر حتبس به 

طفون به على النفوذ ليؤخذ منهم العشور واملكس واملعىن يف قوله ال حتمل علينا إصرا يريد به عهدا وهو املارة ويع
األمر الذي يثقل روي حنوه عن ابن عباس وجماهد وقتادة وهو يف معىن قوله تعاىل وما جعل عليكم يف الدين من 

ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج وقال النيب حرج يعين من ضيق وقوله يريد اهللا بكم اليسر اآلية وقوله تعاىل 
جئتكم باحلنيفية السمحة وروي عنه أن بين إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم  -صلى اهللا عليه وسلم 

فقوله وال حتمل علينا إصرا يعين من ثقل األمر والنهي كما محلته على الذين من قبلنا وهو كقوله ويضع عنهم 
  إصرهم 

الل اليت كانت عليهم وهذه اآلية ونظائرها حيتج هبا على نفي احلرج والضيق والثقل يف كل أمر اختلف واألغ
الفقهاء فيه وسوغوا فيه االجتهاد فاملوجب للثقل والضيق واحلرج حمجوج باآلية حنو إجياب النية يف الطهارة وإجياب 

نا االحتجاج بالظواهر اليت ذكرناها قوله تعاىل ربنا الترتيب فيها وما جرى جمرى ذلك يف نفي الضيق واحلرج جيوز ل
وال حتملنا ماال طاقة لنا به قيل فيه وجهان أحدمها ما يشتد ويثقل من التكليف كنحو ما كلف بنو إسرائيل أن 
ي يقتلوا أنفسهم وجائز أن يعرب مبا يثقل أنه ال يطيقه كقولك ما أطيق كالم فالن وال أقدر أن أراه وال يراد به نف

القدرة وإمنا يريدون أنه يثقل عليه فيكون مبنزلة العاجز الذي ال يقدر على كالمه ورؤيته لبعده من قلبه وكراهته 



لرؤيته وكالمه وهو كما قال تعاىل وكانوا ال يستطيعون مسعا وقد كانت هلم أمساع صحيحة إال أن املراد أهنم 
يسمع والوجه الثاين أن ال حيملنا من العذاب ماال نطيقه وجائز  استثقلوا استماعه فأعرضوا عنه وكانوا مبنزلة من مل
  أن يكون املراد األمرين مجيعا واهللا أعلم بالصواب 

  سورة 

  آل عمران

  بسم 

  اهللا الرمحن الرحيم

قال اهللا تعاىل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات إىل آخر القصة قال 
بو بكر قد بينا يف صدر الكتاب معىن احملكم واملتشابه وأن كل واحد منهما ينقسم إىل معنيني أحدمها يصح الشيخ أ

وصف القرآن جبميعه واآلخر إمنا خيتص به بعض القرآن دون بعض قال اهللا تعاىل الر كتاب أحكمت آياته وقال 
اضع باألحكام وقال تعاىل اهللا نزل أحسن تعاىل الر تلك آيات الكتاب احلكيم فوصف مجيع القرآن يف هذه املو

احلديث كتابا متشاهبا مثاين فوصف مجيعه باملتشابه مث قال يف موضع آخر هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
حمكمات عن أم الكتاب وأخر متشاهبات فوصف ههنا بعضه بأنه حمكم وبعضه متشابه واألحكام الذي عم به اجلميع 

اللذان يفضل هبما القرآن كل قول وأما موضع اخلصوص يف قوله تعاىل منه آيات حمكمات  هو الصواب واإلتقان
هن أم الكتاب فإن املراد به اللفظ الذي ال اشتراك فيه وال حيتمل عند سامعه إال معىن واحدا وقد ذكرنا اختالف 

  اآلية وهو الذي جعل  الناس فيه إال أن هذا املعىن ال حمالة قد انتظمه لفظ األحكام املذكور يف هذه

إما للمتشابه الذي يرد إليه وحيمل معناه عليه وإما املتشابه الذي عم به مجيع القرآن يف قوله تعاىل كتابا متشاهبا فهو 
التماثل ونفي االختالف والتضاد عنه وأما املتشابه اخلصوص به بعض القرآن فقد ذكرنا أقاويل السلف فيه وما 

كم هو الناسخ واملتشابه هو املنسوخ فهذا عندنا هو أحد أقسام احملكم واملتشابه ألنه مل روي عن ابن عباس أن احمل
ينف أن يكون للمحكم واملتشابه وجوه غريمها وجاجز أن يسمى الناسخ حمكما ألنه ثابت احلكم والعرب تسمي 

يسمى الناسخ حمكما إذ كانت  البناء الوثيق حمكما ويقولون يف العقد ا لوثيق الذي ال ميكن حله حمكما فجائز أن
صفته الثبات والبقاء ويسمى املنسوخ متشاهبا من حيث أشبه يف التالوة احملكم وخالفه يف ثبوت احلكم فيشتبه على 

التايل حكمه يف ثبوته ونسخه فمن هذا الوجه جائز أن يسمى املنسوخ متشاهبا وأما قول من قال إن احملكم هو الذي 
شابه هو الذي تتكرر ألفاظه فإن اشتباه هذا من جهة اشتباه وجه احلكمة فيه على السامع وهذا مل تتكرر ألفاظه واملت

سائغ عام يف مجيع ما يشتبه فيه وجه احلكمة فيه على السامع إىل أن يتبينه ويتضح له وجهه فهذا مما جيوز فيه إطالق 
الذي ال تشابه فيه على قول هذا القائل فهذا اسم املتشابه وماال يشتبه فيه وجه احلكمة على السامع فهو احملكم 

أيضا أحد وجوه احملكم واملتشابه وإطالق االسم فيه سائغ جائز وأما ما روي عن جابر بن عبداهللا أن احملكم ما يعلم 
تعيني تأويله واملتشابه ماال يعلم تأويله كقوله تعاىل يسألونك عن الساعة أيان مرسيها وما جرى جمرى ذلك فإن 

ق اسم احملكم واملتشابه سائغ فيه ألن ما علم وقته ومعناه فال تشابه فيه وقد أحكم بيانه وماال يعلم تأويله إطال
ومعناه ووقته فهو مشتبه على سامعه فجائز أن يسمى هبذا االسم فجميع هذه الوجوه حيتمله اللفظ على ما روي فيه 



رناه من قول من قال إن احملكم هو ماال حيتمل إال معىن واحدا ولوال احتمال اللفظ ملا ذكروا ملا تأولوه عليه وما ذك
واملتشابه ما حيتمل معنيني فهو أحد الوجوه الذي ينتظمها هذا االسم ألن احملكم من هذا القسم مسي حمكما ألحكام 

غريه مما خيالف  داللته وإيضاح معناه وإبانته واملتشابه منه مسي بذلك ألنه أشبه احملكم من وجه واحتمل معناه وأشبه
معناه معىن احملكم فسمي متشاهبا من هذا الوجه فلما كان احملكم واملتشابه يعتورمها ما ذكرنا من املعاين احتجنا إىل 

معرفة املراد منها بقوله تعاىل منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما 
  تشابه منه ابتغاء 

تنة وابتغاء تأويله مع علمنا مبا يف مضمون هذه اآلية وفحواها من وجوب رد املتشابه إىل احملكم ومحله على معناه الف
دون محله على ما خيالفه لقوله تعاىل يف صفة احملكمات هن أم الكتاب واألم هي اليت منها ابتداؤه وإليها مرجعه 

إليها مث أكد ذلك بقوله فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما  فسماها أما فاقتضى ذلك بناء املتشابه عليها ورده
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فوصف متبع املتشابه من غري محله له على معىن احملكم بالزيغ يف قلبه وأعلمنا 

عين واهللا أعلم الكفر أنه مبتغ للفتنة وهي الكفر والضالل يف هذا املوضع كما قال تعاىل والفتنة أشد من القتل ي
فأخرب أن متبع املتشابه وحامله على خمالفة احملكم يف قلبه زيغ يعين امليل عن احلق يستدعي غريه باملتشابه إىل الضالل 

والكفر فثبت بذلك أن املراد باملتشابه املذكور يف هذه اآلية هو اللفظ احملتمل للمعاين الذي جيب رده إىل احملكم 
مث نظرنا بعد ذلك يف املعاين اليت تعتور هذا اللفظ وتتعاقب عليه مما قدمنا ذكره يف أقسام املتشابه ومحله على معناه 

عن القائلني هبا على اختالفها مع احتمال للفظ فوجدنا قول من قال بأنه الناسخ واملنسوخ فإنه إن كان تارخيهما 
م يقينا أن املنسوخ متروك احلكم وأن الناسخ ثابت معلوما فال اشتباه فيهما على من حصل له العلم بتارخيهما وعل

احلكم فليس فيهما ما يقع فيه اشتباه على السامع العامل بتاريخ احلكمني اللذين ال احتمال فيهما لغري الناسخ وإن 
اشتبه على السامع من حيث أنه مل يعلم التاريخ فهذا ليس أحد اللفظني أوىل بكونه حمكما من اآلخر وال يكونا 

تشاهبا منه إذ كل واحد منهما حيتمل أن يكون ناسخا وحيتمل أن يكون منسوخا فهذا ال مدخل له يف قوله تعاىل م
منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات وأما قول من قال إن احملكم مامل يتكرر لفظه واملتشابه ما تكرر 

إىل رده إىل احملكم وإمنا حيتاج إىل تدبريه بعقله ومحله على ما لفظه فهذا أيضا ال مدخل له يف هذه اآلية ألنه ال حيتاج 
يف اللغة من جتويزه وأما قول من قال إن احملكم ما علم وقته وتعيينه واملتشابه ماال يعلم تعيني تأويله كأمر الساعة 

ج عن حكم هذه اآلية وصغائر الذنوب اليت آيسنا اهللا من وقوع علمنا هبا يف الدنيا وإن هذا الضرب أيضا منها خار
ألنا ال نصل إىل علم معىن املتشابه برده إىل احملكم فلم يبق من الوجوه اليت ذكرنا من أقسام احملكم واملتشابه مما جيب 

بناء أحدمها على اآلخر ومحله على معناه إال الوجه األخري الذي قلنا وهو أن يكون املتشابه اللفظ احملتمل للمعاين 
  فيجب محله على 

حملكم الذي ال احتمال فيه وال اشتراك يف لفظه من نظائر ما قدمنا يف صدر الكتاب وبينا أنه ينقسم إىل وجهني من ا
العقليات والسمعيات وليس ميتنع أن تكون الوجوه اليت ذكرناها عن السلف على اختالفها بتناوهلا االسم على ما 

جيب محله على احملكم هو هذا الوجه األخري المتناع إمكان روي عنهم فيه ملا بينا من وجوهها ويكون الوجه الذي 
محل سائر وجوه املتشابه على احملكم على ما تقدم من بيانه مث يكون قوله تعاىل وما يعلم تأويله إال اهللا معناه تأويل 

 ينف بذلك أن مجيع املتشابه حىت ال يستوعب غريه علمها فنفى إحاطة علمنا جبميع معاين املتشاهبات من اآليات ومل
نعلم حنن بعضها بإقامته لنا الداللة عليه كما قال تعاىل وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء ألن يف فحوى اآلية ما 



قد دل على أنا نعلم بعض املتشابه برده إىل احملكم ومحله على معناه على ما بينا من ذلك ويستحيل أن تدل اآلية 
ل أيضا على أنا ال نصل إىل علمه ومعرفته فإذا ينبغي أن يكون قوله تعاىل وما يعلم على وجوب رده إىل احملكم وتد

تأويله إال اهللا غري ناف لوقوع العلم ببعض املتشابه فمما ال جيوز وقوع العلم لنا به وقت الساعة والذنوب الصغائر 
ون يف حيز املتشابه الذي ال نصل إىل ومن الناس من جيوز ورود لفظ جممل يف حكم يقتضي البيان وال يبينه أبدا فيك

العلم به وقد اختلف أهل العلم يف معىن قوله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم فمنهم من جعل متام 
الكالم عند قوله تعاىل والراسخون يف العلم وجعل الواو اليت يف قوله والراسخون يف العلم للجمع كقول القائل 

وما جرى جمراه ومنهم من جعل متام الكالم عند قوله وما يعلم تأويله إال اهللا وجعل الواو  لقيت زيدا وعمرا
لإلستقبال وابتداء خطاب غري متعلق باألول فمن قال بالقول األول وجعل الراسخني يف العلم عاملني ببعض املتشابه 

اه ابن أيب جنيح يف قوله تعاىل فأما الذين وغري عاملني جبميعه وقد روي حنوه عن عائشة واحلسن وقال جماهد فيما رو
يف قلوهبم زيع يعين شكا ابتغاء الفتنة الشبهات مبا هلكوا لكن الراسخون يف العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به 

وروي عن ابن عباس ويقولون الراسخون يف العلم وكذلك روي عن عمر بن عبدالعزيز وقد روي عن ابن عباس 
ويله إال اهللا والراسخون يف العلم يعلمونه قائلني آمنا به وعن الربيع بن أنس مثله والذي يقتضيه أيضا وما يعلم تأ

اللفظ على ما فيه من االحتمال أن يكون تقديره وما يعلم تأويله إال اهللا يعين تأويل مجيع املتشابه على ما بينا 
  والراسخون يف العلم يعلمون 

بنا يعين ما نصب هلم من الداللة عليه يف بنائه على احملكم ورده إليه وما مل جيعل بعضه قائلني آمنا به كل من عند ر
هلم سبيل إىل علمه من حنو ما وصفنا فإذا علموا تأويل بعضه ومل يعلموا البعض قالوا آمنا باجلميع كل من عند ربنا 

وما هو خري لنا يف ديننا ودنيانا وما  وما أخفى عنا علم ما غاب عنا علمه إال لعلمه تعاىل مبا فيه من املصلحة لنا
أعلمنا وما يعلمناه إال ملصلحتنا ونفعنا فيعترفون بصحة اجلميع والتصديق مبا علموا منه ومامل يعلموه ومن الناس من 
ن يظن أنه ال جيوز إال أن يكون منتهى الكالم ومتامه عند قوله تعاىل وما يعلم تأويله إال اهللا وأن الواو لإلستقبال دو

اجلمع ألهنا لو كانت للجمع لقال ويقولون آمنا به ويستأنف ذكر الواو الستئناف اخلرب وقال من ذهب إىل القول 
األول هذا سائغ يف اللغة وقد وجد مثله يف القرآن وهو قوله تعاىل يف بيان قسم الفيء ما أفاء اهللا على رسوله من 

قاب مث تاله بالتفصيل وتسمية من يستحق هذا الفيء فقال أهل القرى فلله وللرسول إىل قوله تعاىل شديد الع
للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا إىل قوله تعاىل والذين جاؤا من 

فر لنا بعدهم وهم ال حمالة داخلون يف استحقاق الفيء كاألولني والواو فيه للجمع مث قال تعاىل يقولون ربنا اغ
وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان معناه قائلني ربنا اغفر لنا وإلخواننا كذلك قوله تعاىل والراسخون يف العلم يقولون 
معناه والراسخون يف العلم يعلمون تأويل ما نصب هلم الداللة عليه من املتشابه قائلني ربنا آمنا به فصاروا معطوفني 

من ... وشريت بردا ليتين ... د وجد مثله يف الشعر قال يزيد بن مفرغ احلمريي على ما قبله داخلني يف حيزه وق
واملعىن والربق يبكي شجوه المعا يف ... والربق يلمع يف الغمامه ... فالريح تبكي شجوه ... بعد برد كنت هامه 

ملتشابه إىل احملكم فيعلم الغمامة وإذا كان ذلك سائغا يف اللغة وجب محله على موافقة داللة اآلية يف وجوب رد ا
الراسخون يف العلم تأويله إذا استدلوا باحملكم على معناه ومن جهة أخرى أن الواو ملا كانت حقيقتها اجلمع 

فالواجب محلها على حقيقتها ومقتضاها وال جيوز محلها على االبتداء إال بداللة وال داللة معنا توجب صرفها عن 
جلمع فإن قيل إذا كان استعمال احملكم مقيدا مبا يف العقل وقد ميكن كل مبطل أن احلقيقة فوجب استعماهلا على ا

  يدعي ذلك لنفسه فيبطل فائدة االحتجاج 



باحملكم قيل له إمنا هو مقيد مبا هو يف تعارف العقول فيكون اللفظ مطابقا ملا تعارفه العقالء من أهل اللغة وال حيتاج 
مات بل يوقع العلم لسامعه مبعىن مراده على الوجه الذي هو ثابت يف عقول يف استعمال حكم العقل فيه إىل مقد

العقالء دون عادات فاسدة قد جروا عليها فما كان كذلك فهو احملكم مالذي ال حيتمل معناه إال مقتضى لفظه 
منه دون ما أحكم وحقيقته فأما العادات الفاسدة فال اعتبار هبا فإن قيل كيف وجه اتباع من يف قلبه زيغ ما تشابه 

يف  -قيل له حنو ما روى الربيع بن أنس أن هذه اآلية نزلت يف وفد جنران ملا حاجوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
املسيح فقالوا أليس هو كلمة اهللا وروح منه فقال بلى فقالوا حسبنا فأنزل اهللا فأما الذين يف قلبوهم زيغ فيتبعون ما 

 إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون فصرفوا قوله تشابه منه مث أنزل اهللا تعاىل
كلمة اهللا إىل ما يقولونه يف قدمه مع اهللا وروحه صرفوه إىل أنه جزء منه قدمي معه كروح اإلنسان وإمنا أراد اهللا تعاىل 

قدم البشارة به ومساه روحه ألن اهللا تعاىل بقوله كلمة أنه بشر به يف كتاب األنبياء املتقدمني فسماه كلمة من حيث 
خلقه من غري ذكر بل أمر جربيل عليه السالم فنفخ يف جيب مرمي عليها السالم وأضافه إىل نفسه تعاىل تشريفا له 

كبيت اهللا ومساء اهللا وأرضه وحنو ذلك وقيل إنه مساه روحا كما مسى القرآن روحا بقوله تعاىل وكذلك أوحينا إليك 
أمرنا وإمنا مساه روحا من حيث كان فيه حياة الناس يف أمور دينهم فصرف أهل الزيغ ذلك إىل مذاهبهم  روحا من

الفاسدة وإىل ما يعتقدونه من الكفر والضالل وقال قتادة أهل الزيغ املتبعون للمتشابه منه هم احلرورية والسبائية 
عن ابن عباس وقتادة وابن إسحاق أنه ملا هلكت قوله تعاىل قل للذين كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم روي 

اليهود بسوق قينقاع فدعاهم إىل اإلسالم وحذرهم مثل ما نزل  -قريش يوم بدر مجع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بقريش من اإلنتقام فأبوا وقالوا ألسنا كقريش األغمار الذين ال يعرفون القتال لئن حاربتنا لتعرفن أنا الناس فأنزل 

تعاىل قل للذين كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد ويف هذه اآلية داللة على صحة نبوة رسول اهللا  اهللا
ملا فيها من األخبار عن غلبة املؤمنني املشركني فكان على ما أخرب به وال يكون ذلك على  -صلى اهللا عليه وسلم 

ستقبلة فوجد خمربه على ما أخرب به من غري خلف وذلك ال االتفاق مع كثرة ما أخرب به عن الغيوب يف األمور امل
  يكون إال من عند اهللا تعاىل العامل بالغيوب إذ ليس يف وسع أحد من 

اخللق اإلخبار باألمور املستقبلة مث يتفق خمرب أخباره على ما أخرب به من غري خلف لشيء منه وقوله تعاىل قد كان 
يف سبيل اهللا اآلية روي عن ابن مسعود واحلسن أن ذلك خطاب للمؤمنني وإن لكم آية يف فئتني التقتا فئة تقاتل 

املؤمنني هي الفئة الرائية للمشركني مثليهم رأي العني فرأوهم مثلي عدهتم وقد كانوا ثالثة أمثاهلم ألن املشركني 
لتقوية قلوهبم وقال آخرون  كانوا حنو ألف رجل واملسلمون ثالمثائة وبضعة عشر فقللهم اهللا تعاىل يف أعني املسلمني

قوله قد كان لكم آية خماطبة للكفار الذين ابتدأ بذكرهم يف قوله قل للذين كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم 
وقوله قد كان لكم أية معطوف عليه ومتام له واملعىن فيه إن الكافرين رأوا املؤمنني مثليهم وأراهم اهللا تعاىل كذلك 

لوهبم ويرهبهم فيكون أقوى للمؤمنني عليهم وذلك أحد أبواب النصر للمسلمني واخلذالن يف رأي العني ليجنب ق
أحدمها غلبة الفئة القليلة  -للكافرين ويف هذه اآلية الداللة من وجهني على صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هللا به من املالئكة والثاين أن اهللا تعاىل العدد والعدة للكثرية العدد والعدة وذلك على خالف جمرى العادة ملا أمدهم ا
املسلمني قبل اللقاء بالظفر والغلبة وقال هذا  -قد كان وعدهم إحدى الطائفتني وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قوله  -مصرع فالن وهذا مصرع فالن وهذا مصرع فالن وكان كما وعد اهللا وأخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لناس حب الشهوات قال احلسن زينها الشيطان ألنه ال أحد أشد ذما هلا من خالقها وقال بعضهم زينها تعاىل زين ل

اهللا مبا جعل يف الطباع من املنازعة إليها كما قال تعاىل إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا وقال آخرون زين اهللا ما 



يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري حق ويقتلون حيسن منه وزين الشيطان ما يقبح منه وقوله تعاىل إن الذين 
الذين يأمرون بالقسط من الناس اآلية روي عن أيب عبيدة بن اجلراح أنه قال قلت يا رسول اهللا أي الناس أشد 

 -عذابا يوم القيامة قال رجل قتل نبيا أو رجال أمر مبعروف وهنى عن منكر مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يقتلون النبيني بغري حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم مث قال يا أبا عبيدة قتلت و

بنو إسرائيل ثالثة وأربعني نبيا من أول النهار يف ساعة واحدة فقام مائة رجل وإثنا عشر رجال من عباد بين إسرائيل 
لوا مجيعا من آخر النهار يف ذلك اليوم وهو الذي ذكر اهللا تعاىل فأمروا من قتلهم باملعروف وهنوهم عن املنكر فقت

  ويف هذه اآلية جواز إنكار املنكر مع خوف القتل وأنه منزلة شريفة 

يستحق هبا الثواب اجلزيل ألن اهللا مدح هؤالء الذين قتلوا حني أمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وروى أبو سعيد 
   - عليه وسلم اخلدري وغريه عن النيب صلى اهللا

  أنه قال أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر ويف بعض الروايات يقتل عليه

أنه قال أفضل الشهداء محزة بن  -وروى أبو حنيفة عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مال من أعمال الرب أفضل عبداملطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتل قال عمرو بن عبيد ال نعلم ع

من القيام بالقسط يقتل عليه وإمنا قال اهللا تعاىل فبشرهم بعذاب أليم وإن كان اإلخبار عن أسالفهم من قبل أن 
املخاطبني من الكفار كانوا راضني بأفعاهلم فأمجلوا معهم يف األخبار بالوعيد هلم وهذا كقوله تعاىل قل فلم تقتلون 

له تعاىل الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حىت يأتينا بقربان تأكله النار قل قد أنبياء اهللا من قبل وقو
جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقني فنسب القتل إىل املخاطبني ألهنم رضوا 

عذاب كما شاركوهم يف الرضا بقتل األنبياء بأفعال أسالفهم وتولوهم عليها فكانوا مشاركني هلم يف استحقاق ال
عليهم السالم قوله تعاىل أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتاب اهللا اآلية روي عن ابن عباس أنه 

 -أراد اليهود حني دعوا إىل التوراة وهي كتاب اهللا وسائر الكتب اليت فيها البشارة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
عاهم إىل املوافقة على ما يف هذه الكتب من صحة نبوته كما قال تعاىل يف آية أخرى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن فد

وصحة  -كنتم صادقني فتوىل فريق من أهل الكتاب عن ذلك لعلمهم مبا فيه من ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ما يف كتبهم وفريق منهم آمنوا وصدقوا لعلمهم بصحة  نبوته ولوال أهنم علموا ذلك ملا أعرضوا عند الدعاء إىل

نبوته وملا عرفوه من التوراة وكتب اهللا من نعته وصفته ويف هذه اآلية داللة على صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه 
بل ألهنم لوال أهنم كانوا عاملني مبا ادعاه مما يف كتبهم من نعته وصفته وصحة نبوته ملا أعرضوا عن ذلك  -وسلم 

كانوا يسارعون إىل املوافقة على ما يف كتبهم حىت يتبينوا بطالن دعواه فلما أعرضوا ومل جييبوا إىل ما دعاهم إليه دل 
ذلك على أهنم كانوا عاملني مبا يف كتبهم من ذلك وهو نظري ما حتدى اهللا تعاىل به العرب من اإلتيان مبثل سورة من 

قتال واحملاربة لعلمهم بالعجز عن اإلتيان مبثلها وكما دعاهم إىل املباهلة يف القرآن فأعرضوا عن ذلك وعدلوا إىل ال
  قوله تعاىل فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إىل قوله تعاىل مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني 

هم الوادي نارا ومل يرجعوا إىل أهل وال لو حضروا وباهلوا ألضرم اهللا تعاىل علي -وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ولد وهذه األمور كلها من دالئل النبوة وصحة الرسالة وروي عن احلسن وقتادة إمنا أراد بقوله تعاىل يدعون إىل 

كتاب اهللا إىل القرآن ألن ما فيه يوافق ما يف التوراة يف أصول الدين والشرع والصفات اليت قد قدمت هبا البشارة 



املتقدمة والدعاء إىل كتاب اهللا تعاىل يف هذه اآلية حيتمل معاين جائز أن يكون نبوة النيب صلى اهللا عليه يف الكتب 
على ما بينا وحيتمل أن يكون أمر إبراهيم عليه السالم وأن دينه اإلسالم وحيتمل أن يريد به بعض أحكام  -وسلم 

   -لم الشرع من حد أو غريه كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وس

  أنه ذهب إىل بعض مدارسهم فسأهلم عن حد الزاين فذكروا اجللد والتحميم

على آية الرجم حبضرة عبداهللا بن سالم وإذا كانت هذه  -وكتموا الرجم حىت وقفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
خصمه إىل احلكم لزمته  الوجوه حمتملة مل ميتنع أن يكون الدعاء قد وقع إىل مجيع ذلك وفيه الداللة على أن من دعا

إجابته ألنه دعاه إىل كتاب اهللا تعاىل ونظريه أيضا قوله تعاىل وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون قوله تعاىل قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء قيل يف قوله تعاىل مالك امللك 

قها إال اهللا تعاىل ومن أنه مالك كل ملك وقيل مالك أمر الدنيا واآلخرة وقيل مالك العباد وما أنه صفة ال يستح
ملكوا وقال جماهد أراد بامللك ههنا النبوة وقوله تؤيت امللك من تشاء حيتمل وجهني أمر ملك األموال والعبيد وذلك 

اسة األمة فهذا خمصوص به املسلم العدل دون الكافر مما جيوز أن يؤتيه اهللا للمسلم والكافر واآلخر أمر التدبري وسي
ودون ا لفاسق وسياسة األمة وتدبريها متعلقة بأوامر ا هللا تعاىل ونواهيه وذلك ال يؤمتن الكافر عليه وال الفاسق ال 

 أمل تر إىل جيوز أن جتعل إىل من هذه صفته سياسة املؤمنني لقوله تعاىل ال ينال عهدي الظاملني فإن قيل قال اهللا تعاىل
الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك فأخرب أنه آتى الكافر امللك قيل له حيتمل أن يريد به املال إن كان املراد 

إيتاء الكافر امللك وقد قيل إنه أراد به آتى إبراهيم امللك يعين النبوة وجواز األمر والنهي يف طريق احلكمة وقوله 
ون الكافرين أولياء من دون املؤمنني اآلية فيه هني عن اختاذ الكافرين أولياء ألنه جزم الفعل فهو تعاىل ال يتخذ املؤمن

إذا هني وليس خبرب قال ابن عباس هنى اهللا تعاىل املؤمنني هبذه اآلية أن يالطفوا ونظريها من اآلي قوله تعاىل ال تتخذوا 
  بطانة من 

د قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اللل ورسوله ولو كانوا دونكم ال يألونكم خباال وقال تعاىل ال جت
آباءهم أو أبناءهم اآلية وقال تعاىل فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني وقال تعاىل فال تقعدوا معهم حىت 

غريه إنكم إذا مثلهم وقال تعاىل وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار وقال تعاىل فأعرض  خيوضوا يف حديث
عمن توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا وقال تعاىل وأعرض عن اجلاهلني وقال تعاىل يا أيها النيب جاهد الكفار 

تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال واملنافقني واغلظ عليهم وقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال 
تعاىل وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه فنهى بعد النهي عن جمالستهم 

املصطلق مر بإبل لبين  -ومالطفتهم عن النظر إىل أمواهلم وأحواهلم يف الدنيا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وقد عبست بأبواهلا من السمن فتقنع بثوبه ومضى لقوله تعاىل وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم وقال 

تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ك فقيل مل يا رسول اهللا فقال ال تراءى نارامها وقال أنا بريء من كل أنه قال أنا بريء من كل مسلم مع مشر -

مسلم أقام بني أظهر املشركني فهذه اآلي واآلثار دالة على أنه ينبغي أن يعامل الكفار بالغلظة واجلفوة دون املالطفة 
قه يف نفسه فإنه إذا واملالينة مامل تكن حال خياف فيها على تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه أو ضررا كبريا يلح

خاف ذلك جاز له إظهار املالطفة واملواالة من غري صحة اعتقاد والوالء ينصرف على وجهني أحدمها من يلي أمور 



من يرتضي فعله بالنصرة واملعونة واحلياطة وقد يسمى بذلك املعان املنصور قال اهللا تعاىل اهللا ويل الذين آمنوا يعين 
واملؤمنون أولياء اهللا مبعىن أهنم معانون بنصرة اهللا قال اهللا تعاىل أال إن أولياء اهللا ال خوف أنه يتوىل نصرهم ومعونتهم 

  عليهم وال هم حيزنون 
وقوله تعاىل إال أن تتقوا منهم تقية يعين إن ختافوا تلف النفس أو بعض األعضاء فتتقوهم بإظهار املواالة من غري 

فظ وعليه اجلمهور من أهل العلم وقد حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق اعتقاد هلا وهذا هو ظاهر ما يقتضيه الل
املروزي قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله تعاىل ال 

  يف  يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني قال ال حيل ملؤمن أن يتخذ كافرا وليا

دينه وقوله تعاىل إال أن تتقوا منهم تقية إال أن تكون بينه وبينه قرابة فيصله لذلك فجعل التقية صلة لقرابة الكافر 
وقد اقتضت اآلية جواز إظهار الكفر عند التقية وهو نظري قوله تعاىل من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه 

مثل ذلك إمنا هو رخصة من اهللا تعاىل وليس بواجب بل ترك التقية أفضل قال مطمئن باإلميان وإعطاء التقية يف 
أصحابنا فيمن أكره على الكفر فلم يفعل حىت قتل أنه أفضل ممن أظهر وقد أخذ املشركون خبيب بن عدي فلم 

النيب صلى يعط التقية حىت قتل فكان عند املسلمني أفضل من عمار بن ياسر حني أعطى التقية وأظهر الكفر فسأل 
   -اهللا عليه وسلم 

  عن ذلك فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئنا باإلميان فقال ص

وإن عادوا فعد وكان ذلك على وجه الترخيص وروي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلني من أصحاب النيب صلى  -
هللا قال نعم فخاله مث فقال ألحدمها أتشهد أن حممدا رسول اهللا قال نعم قال أتشهد أين رسول ا -اهللا عليه وسلم 

دعا باآلخر وقال أتشهد أن حممدا رسول اهللا قال نعم قال أتشهد أين رسول اهللا قال إين أصم قاهلا ثالثا فضرب 
فقال أما هذا املقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة  -عنقه فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 فال تبعة عليه ويف هذا دليل على أن إعطاء التقية رخصة وأن األفضل ترك فهنيئا له وأما اآلخر فقبل رخصة اهللا
إظهارها وكذلك قالوا أصحابنا يف كل أمر كان فيه إعزاز الدين فاإلقدام عليه حىت يقتل أفضل من األخذ بالرخصة 

 أحوال الشهداء يف العدول عنه أال ترى أن من بذل نفسه فجهاد العدو فقتل كان أفضل ممن احناز وقد وصف اهللا
بعد القتل وجعلهم أحياء مرزوقني فكذلك بذل النفس يف إظهار دين اهللا تعاىل وترك إظهار الكفر أفضل من إعطاء 

التقية فيه ويف هذه اآلية ونظائرها داللة على أن ال والية للكافر على املسلم يف شيء وإنه إذا كان له ابن صغري 
ه يف تصرف وال تزويج وال غريه ويدل على أن الذمي ال يعقل جناية املسلم مسلم بإسالم أمه فال والية له علي

وكذلك املسلم ال يعقل جنايته ألن ذلك من الوالية والنصرة قوله تعاىل وآل إبراهيم وآل عمران روي عن ابن 
الم ألنه ابن عباس واحلسن إن آل إبراهيم هم املؤمنون الذين على دينه وقال احلسن وآل عمران املسيح عليه الس

مرمي بنت عمران وقيل آل عمران هم آل إبراهيم كما قال ذرية بعضها من بعض وهم موسى وهارون ابنا عمران 
وجعل أصحابنا اآلل وأهل البيت واحدا فيمن يوصي آلل فالن إنه مبنزلة قوله ألهل بيت فالن فيكون ملن جيمعه 

  وإياه اجلد 

وأهل بيته مها عبارتان عن معىن واحد  -قوهلم آل النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ينسبون إليه من قبل اآلباء حنو 
قالوا إال أن يكون من نسب إليه اآلل هو بيت ينسب إليه مثل قولنا آل العباس وآل علي واملعىن فيه أوالد العباس 



و جل ذرية بعضها من بعض وأوالد علي الذين ينسبون إليهما باآلباء وهذا حممول على املتعارف املعتاد وقوله عز 
روي عن احلسن وقتادة بعضها من بعض يف التناصر يف الدين كما قال تعاىل املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض 
يعين يف اإلجتماع على الضالل واملؤمنون بعضهم من بعض يف االجتماع على اهلدى وقال بعضهم ذرية بعضها من 

مث ذرية نوح مث ذرية إبراهيم عليهم السالم قوله عز و جل إذ قالت امرأة  بعض يف التناسل ألن مجيعهم ذرية آدم
عمران رب إين نذرت لك ما يف بطين حمرارا روي عن الشعيب أنه قال خملصا للعبادة وقال جماهد خادما للبيعة وقال 

 أحدمها العتق من احلرية حممد بن جعفر بن الزبري عتيقا من أمر الدنيا لطاعة اهللا تعاىل والتحرير ينصرف على وجهني
واآلخر حترير الكتاب وهو إخالصه من الفساد واإلضطراب وقوهلا إين نذرت لك ما يف بطين حمررا إذا أرادت 

خملصا للعبادة أهنا تنشئه على ذلك وتشغله هبا دون غريها وإذا أرادت به أهنا جتعله خادما للبيعة أو عتيقا لطاعة اهللا 
لك متقاربة كان نذرا من قبلها نذرته هللا تعاىل بقوهلا نذرت مث قالت فتقبل مين إنك أنت تعاىل فإن معاين مجيع ذ

السميع العليم والنذر يف مثل ذلك صحيح يف شريعتنا أيضا بأن ينذر اإلنسان أن ينشئ ابنه الصغري على عبادة اهللا 
ع ذلك نذور صحيحة ألن يف ذلك قربة وطاعته وأن ال يشغله بغريمها وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين ومجي

إىل اهللا تعاىل وقوهلا نذرت لك يدل على أنه يقتضي اإلجياب وأن من نذر هللا تعاىل قربة يلزمه الوفاء هبا ويدل على 
أن النذور تتعلق على األخطار وعلى أوقات مستقبلة ألنه معلوم أن قوهلا نذرت لك ما يف بطين حمررا أرادت به بعد 

لوغ الوقت الذي جيوز يف مثله أن خيلص لعبادة اهللا تعاىل ويدل أيضا على جواز النذر باجملهول ألهنا نذرته الوالدة وب
وهي ال تدري ذكرا أم أنثى ويدل على أن لألم ضربا من الوالية على الولد يف تأديبه وتعليمه وإمساكه وتربيته لوال 

لألم تسمية ولدها وتكون تسمية صحيحة وإن مل يسمه األب  أهنا متلك ذلك ملا نذرته يف ولدها ويدل أيضا على أن
  ألهنا قالت وإين مسيتها مرمي وأثبت اهللا تعاىل لولدها هذا االسم وقوله تعاىل فتقبلها رهبا بقبول حسن املراد به واهللا 

يف هذا املعىن قوله  أعلم رضيها للعبادة يف النذر الذي نذرته باإلخالص للعبادة يف بيت املقدس ومل يقبل قبلها أنثى
أنا  -تعاىل وكفلها زكريا إذا قرئ بالتخفيف كان معناه أنه تضمن مؤنتها كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني وأشار بأصبعيه يعين به من يضمن مؤنة اليتيم وإذا قرئ بالتثقيل كان معناه أن اهللا 
نتها وأمره بالقيام هبا والقراءتان صحيحتان بأن يكون اهللا تعاىل كفله إياها فتكفل هبا قوله تعاىل كفله إياها وضمنه مؤ

تعاىل قال رب هب يل من لدنك ذرية طيبة اهلبة متليك الشيء من غري مثن ويقولون قد تواهبوا ألمر بينهم ومسى اهللا 
إذ مل يكن متليك شيء وقد كان الولد حرا ال يقع تعاىل ذلك هبة على وجه اجملاز ألنه مل تكن هناك هبة على احلقيقة 

فيه متليك ولكنه ملا أراد أن خيلص له الولد على ما أراد من عبادة اهللا تعاىل ووراثته النبوة والعلم أطلق عليه لفظ 
م بأن هلم اهلبة كما مسى اهللا تعاىل بذل النفس للجهاد يف اهللا شراء بقوله إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهل

اجلنة هو تعاىل مالك اجلميع من األنفس واألموال قبل أن جاهدوا وبعده ومسى ذلك شراء ملا وعدهم عليه من 
الثواب اجلزيل وقد يقول القائل يل جناية فالن وال متليك فيه وإمنا أراد إسقاط حكمها وقوله تعاىل وسيدا وحصورا 

 جيوز أن يسمى هبذا االسم ألن اهللا تعاىل مسى مبحي سيدا والسيد هو ونبيا من الصاحلني يدل على أن غري اهللا تعاىل
أنه قال لألنصار حني أقبل سعد بن معاذ للحكم بينه  -الذي جتب طاعته وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ين سلمة للحسن إن ابين هذا سيد وقال لبين سلمة من سيدكم يا ب -وبني بين قريظة قوموا إىل سيدكم وقال ص 
قالوا احلر بن قيس على خبل فيه قال وأي داء أدوى من البخل ولكن سيدكم اجلعد األبيض عمرو بن اجلموح فهذا 
كله يدل على أن من جتب طاعته جيوز أن يسمى سيدا وليس السيد هو املالك فحسب ألنه لو كان كذلك جلاز أن 



وي أن وفد بين عامر قدموا على النيب صلى اهللا عليه يقال سيد الدابة وسيد الثوب كما يقال سيد العبد وقد ر
   -فقالوا أنت سيدنا وذو الطول علينا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -وسلم 

  السيد هو اهللا تكلموا بكالمكم وال يستهوينكم الشيطان وقد كان النيب ص

كما قال أبغضكم إيل الثرثارون  أفضل السادة من بين آدم ولكنه رآهم متكلفني هلذا القول فأنكره عليهم -
املتشدقون املتفيقون فكره هلم تكلف الكالم على وجه التصنع وقد روي عن النيب أنه قال ال تقولوا للمنافق سيدا 

  فإنه إن يك سيدا فقد هلكتم فنهى أن يسمى املنافق سيدا ألنه ال جتب 

أضلونا السبيال فسموهم سادات وهم ضالل قيل له ألهنم طاعته فإن قيل قال اهللا تعاىل ربنا أطعنا سادتنا وكرباءنا ف
أنزلوهم منزلة من جتب طاعته وإن مل يكن مستحقا هلا فكانوا عندهم ويف اعتقادهم ساداهتم كما قال تعاىل فما 

أغنت عنهم آهلتهم ومل يكونوا آهلة ولكنهم مسوهم آهلة فأجرى الكالم على ما كان يف زعمهم واعتقادهم قوله تعاىل 
قال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا يقال إنه طلب آية لوقت احلمل ليعجل السرور 
به فأمسك على لسانه فلم يقدر أن يكلم الناس إال باإلمياء يروى ذلك عن احلسن والربيع بن أنس وقتادة وقال يف 

هذه القصة بعينها ثالث ليال سويا عرب تارة بذكر األيام وتارة  هذه اآلية ثالثة أيام ويف موضع آخر يف سورة مرمي يف
بذكر الليايل ويف هذا دليل على أن أحد العددين من اجلميع عند اإلطالق يعقل به مقداره من الوقت اآلخر فيعقل 

د كل واحد منهما من ثالثة أيام ثالث ليال معها ومن ثالث ليال ثالثة أيام أال ترى أنه ملا أراد التفرقة بينهما أفر
بالذكر فقال سبع ليال ومثانية أيام حسوما ألنه لو اقتصر على العدد األول عقل مثله من الوقت اآلخر قوله تعاىل 

وإذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني قيل يف قوله اصطفاك اختارك 
يروى ذلك عن احلسن وابن جريج وقال غريمها معناه أنه اختارك على نساء  بالتفضيل على نساء العاملني يف زماهنم

العاملني حبال جليلة من والدة املسيح وقال احلسن وجماهد وطهرك من الكفر باإلميان قال أبو بكر هذا سائغ كما 
اسة الكفر فكذلك جاز إطالق اسم النجاسة على الكافر ألجل الكفر يف قوله تعاىل إمنا املشركون جنس واملراد جن

أن املؤمن ليس بنجس يعين به جناسة الكفر  -يكون وطهرك بطهارة اإلميان وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وهو كقوله تعاىل إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا واملراد طهارة اإلميان والطاعات 

من احليض والنفاس وغريمها وقد اختلف يف وجه تطهري املالئكة ملرمي وإن  وقيل إن املراد وطهرك من سائر األجناس
مل تكن نبية ألن اهللا تعاىل قال وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فقال قائل كان ذلك معجزة لزكريا عليه 

 -ا كان لنبينا ص السالم وقال آخرون على وجه إرهاص نبوة املسيح كحال الشهب وإظالل الغمامة وحنو ذلك مم
قبل املبعث قوله تعاىل يا مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني قال سعيد أخلصي لربك وقال قتادة أدميي 

  الطاعة وقال 

جماهد أطيلي القيام يف الصالة وأصل القنوت الدوام على الشيء وأشبه هذه الوجوه باحلال األمر بإطالة القيام يف 
أنه قال أفضل الصالة طول القنوت يعين طول القيام ويدل عليه  -نيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة وروي عن ال

قوله عطفا على ذلك واسجدي واركعي فأمرت بالقيام والركوع والسجود وهي أركان الصالة ولذلك مل يكن هذا 
كر مع السجود موضع سجدة عند سائر أهل العلم كسائر مواضع السجود ألجل ذكر السجود فيها ألنه قد ذ

القيام والركوع فكان أمرا بالصالة ويف هذا داللة على أن الواو ال توجب الترتيب ألن الركوع مقدم على السجود 



يف املعىن وقدم السجود ههنا يف اللفظ قوله تعاىل وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي قال أبو بكر 
حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله تعاىل حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق قال 

إذ يلقون أقالمهم قال تسامهوا على مرمي أيهم يكفلها فقرعهم زكريا ويقال إن األقالم ههنا القداح اليت يتساهم 
ا واحندرت أقالم اآلخرين معجزة عليها وأهنم ألقوها يف جرية املاء فاستقبل قلم زكريا عليه السالم جرية املاء مصعد

لزكريا عليه السالم فقرعهم يروى ذلك عن الربيع بن أنس ففي هذا التأويل أهنم تسامهوا عليها حرصا على 
كفالتها ومن الناس من يقول إهنم تدافعوا كفالتها لشدة األزمة والقحط يف زماهنا حىت وفق هلا زكريا خري الكفالء 

هللا تعاىل قد أخرب أنه كفلها زكريا وهذا يدل على أنه كان حريصا على كفالتها ومن والتأويل األول أصح ألن ا
الناس من حيتج بذلك على جواز القرعة يف العبيد يعتقهم يف مرضه مث ميوت وال مال له غريهم وليس هذا من عتق 

على استرقاق من حصلت له  العبيد يف شيء ألن الرضا بكفالة الواحد منهم بعينه جائز يف مثله وال جيوز التراضي
حلرية وقد كان عتق امليت نافذا يف اجلميع فال جيوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إىل غريه كما ال جيوز التراضي على 
نقل احلرية عمن وقعت عليه وإلقاء األقالم يشبه القرعة يف القسمة ويف تقدمي اخلصوم إىل احلاكم وهو نظري ما روي 

أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه وذلك ألن التراضي على ما خرجت به  -ليه وسلم عن النيب صلى اهللا ع
القرعة جائز من غري قرعة وكذلك حكم كفالة مرمي عليها السالم وغري جائز وقوع التراضي على نقل احلرية عمن 

ملسيح البشارة هي خرب على وصف وقعت عليه قوله تعاىل إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه ا
  وهو يف األصل ملا يسر لظهور السرور يف بشرة وجهه إذا 

بشر والبشرة هي ظاهر اجللد فأضافت املالئكة البشارة إىل اهللا تعاىل وكان اهللا هو مبشرها وإن كانت املالئكة 
م وأرسل إليه رسوال خيربه خاطبوها وكذلك قال أصحابنا فيمن قال إن بشرت فالنا بقدوم فالن فعبدي حر فقد

بقدومه فقال له الرسول إن فالنا يقول لك قد قدم فالن أنه حينث يف ميينه ألن املرسل هو املبشر دون الرسول 
وألجل ما ذكرنا من تضمن البشارة إحداث السرور قال أصحابنا إن املبشر هو املخرب األول وأن الثاين ليس مببشر 

تطلق البشارة ويراد هبا اخلرب فحسب كقوله تعاىل فبشرهم بعذاب أليم قوله تعاىل  ألنه ال حيدث خبربه سرور وقد
بكلمة منه قد قيل فيه ثالثةأوجه أحدها أنه ملا خلقه اهللا تعاىل من غري والد كما قال اهللا تعاىل خلقه من تراب مث قال 

كلمة جمازا كما قال وكلمته ألقاها إىل له كن فيكون فلما كان خلقه على هذا الوجه من غري والد أطلق عليه اسم ال
مرمي والوجه الثاين أنه ملا بشر به يف الكتب القدمية أطلق عليه االسم والوجه الثالث إن اهللا يهدي به كما يهدي 

بكلمته قوله تعاىل فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم االحتجاج املتقدم هلذه اآلية 
هل رأيت  -النصارى يف قوهلم إن املسيح هو ابن اهللا وهم وفد جنران وفيهم السيد والعاقب قاال للنيب ص  على

ولدا من غري ذكر فأنزل اهللا تعاىل إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم روي ذلك عن ابن عباس واحلسن وقتادة وقال 
ىل قوله تعاىل إن اهللا ريب وربكم فاعبدوه قبل ذلك فيما حكي عن املسيح وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم إ

وهذا موجود يف اإلجنيل ألن فيه إين ذاهب إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم واألب السيد يف تلك اللغة أال تراه قال 
وأيب وأبيكم فعلمت أنه مل يرد به األبوة املقتضية للبنوة فلما قامت احلجة عليهم مبا عرفوه واعترفوا به وأبطل 

يف قوهلم أنه ولد من غري ذكر بأمر آدم عليه السالم دعاهم حينئذ إىل املباهلة فقال تعاىل فمن حاجك فيه  شبهتهم
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم اآلية فنقل رواة السري ونقلة األثر مل خيتلفوا فيه أن النيب 

وعلي وفاطمة رضي اهللا عنهم مث دعا النصارى الذين حاجوه إىل أخذ بيد احلسن واحلسني  -صلى اهللا عليه وسلم 
املباهلة فأحجموا عنها وقال بعضهم لبعض إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارا ومل يبق نصراين وال نصرانية إىل 



يب صلى اهللا يوم القيامة ويف هذه اآليات دحض شبه النصارى يف أنه إله أو ابن اإلله وفيه داللة على صحة نبوة الن
   -عليه وسلم 

  لوال أهنم عرفوا يقينا أنه

نيب ما الذي كان مينعهم من املباهلة فلما أحجموا وامتنعوا عنها دل أهنم قد كانوا عرفوا صحة نبوته بالدالئل 
صلى  املعجزات ومبا وجدوا من نعته يف كتب األنبياء املتقدمني وفيه الداللة على أن احلسن واحلسني ابنا رسول اهللا

   -اهللا عليه وسلم 

  ألنه أخذ بيد احلسن واحلسني حني أراد حضور املباهلة وقال تعالوا ندع

أنه قال للحسن  -بنون غريمها وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -أبناءها وأبناءكم ومل يكن هناك للنيب ص 
ال تزرموا ابين ومها من ذريته أيضا كما جعل رضي اهللا عنه إن ابين هذا سيد وقال حني بال عليه أحدمها وهو صغري 

اهللا تعاىل عيسى من ذرية إبراهيم عليهما السالم بقوله تعاىل ومن ذريته داود وسليمان إىل قوله تعاىل وزكريا وحيىي 
وعيسى وإمنا نسبته إليه من جهة أمه ألنه ال أب له ومن الناس من يقول أن هذا خمصوص يف احلسن واحلسني رضي 

دون غريمها وقد روي يف ذلك خرب عن النيب صلى اهللا عليه  -عنهما أن يسميا ابين النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا 
يدل علىخصوص إطالق اسم ذلك فيهما دون غريمها من الناس ألنه روي عنه أنه قال سبب ونسب  -وسلم 

يكن له ولد لصلبه وله ولد ابن وولد ابنة منقطع يوم القيامة إال سبيب ونسيب وقال حممد فيمن أوصى لولد فالن ومل 
أن الوصية لولد اإلبن دون ولد اإلبنة وقد روى احلسن بن زياد عن أيب حنيفة إن ولد اإلبنة يدخلون فيه وهذا يدل 

يف ذلك خمصوص به احلسن واحلسني يف جواز نسبتهما على  -على أن قوله تعاىل وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
دون غريه من الناس ملا ورد فيه من األثر وأن غريمها من الناس إمنا  -النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلطالق إىل 

ينسبون إىل اآلباء وقومهم دون قوم األم أال ترى أن اهلامشي إذا استولد جارية رومية أو حبشية أن ابنه يكون هامشيا 
... بنوهن أبناء الرجال األباعد ... نوا أبنائنا وبناتنا بنونا ب... منسوبا إىل قوم أبيه دون أمه وكذلك قال الشاعر 

بالبنوة على اإلطالق خمصوص هبما ال  -فنسبة احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
األم  يدخل فيه غريمها هذا هو الظاهر املتعامل من كالم الناس فيمن سوامها ألهنم ينسبون إىل ا ألب وقومه دون قوم

قوله تعاىل قل يا أيه الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا اآلية قوله تعاىل كلمة سواء يعين واهللا 
أعلم كلمة عدل بيننا وبينكم نتساوى مجيعا فيها إذ كنا مجيعا عباد اهللا مث فسرها بقوله تعاىل أال نعبد إال اهللا وال 

  بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا وهذه هي  نشرك به شيئا وال يتخذ

الكلمة اليت تشهد العقول بصحتها إذ كان الناس كلهم عبيد اهللا ال يستحق بعضهم على بعض العبادة وال جيب 
ما كان منها معروفا  -على أحد منهم طاعة غريه إال فيما كان طاعة هللا تعاىل وقد شرط اهللا تعاىل يف طاعة نبيه ص 

تعاىل قد علم أنه ال يأمر إال باملعروف لئال يترخص أحد يف إلزام غريه طاعة نفسه إال بأمر اهللا تعاىل  وإن كان اهللا
يف قصة املبايعات وال يعصينك يف معروف فبايعهن فشرط عليهن ترك عصيان  -كما قال اهللا تعاىل خماطبا لنبيه ص 

يدا لئال يلزم أحدا طاعة غريه إال بأمر اهللا وما كان منه يف املعروف الذي يأمرهن به تأك -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
طاعة هللا تعاىل وقوله تعاىل وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا أي ال يتبعه يف حتليل شيء وال حترميه إال فيما 



بن مرمي وقد روى حلله اهللا أو حرمه وهو نظري قوله تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ا
عبدالسالم بن حرب عن عطيف بن أعني عن مصعب بن سعد عن عدي بن حامت قال أتيت النيب صلى اهللا عليه 

ويف عنقي صليب من ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك مث قرأ اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا  -وسلم 
هلم ما حرم اهللا عليهم فيحلونه وحيرمون عليهم ما أحل اهللا هلم قلت يا رسول ما كنا نعبدهم قال أليس كانوا حيلون 

فيحرمونه قال فتلك عبادهتم وإمنا وصفهم اهللا تعاىل بأهنم اختذوهم أربابا ألهنم أنزلوهم منزلة رهبم وخالقهم يف قبول 
اىل الذي هو خالقهم واملكلفون حترميهم وحتليلهم ملا مل حيرمه ا هللا ومل حيلله وال يستحق أحد أن يطاع مبثله إال اهللا تع

كلهم متساوون يف لزوم عبادة اهللا واتباع أمره وتوجيه العبادة إليه دون غريه قوله تعاىل يا أهل الكتاب مل حتاجون 
يف إبراهيم إىل قوله تعاىل أفال تعقلون روي عن ابن عباس واحلسن والسدي أن أحبار اليهود ونصارى جنران 

فتنازعوا يف إبراهيم عليه السالم فقالت اليهود ما كان إال يهوديا وقالت  -اهللا عليه وسلم اجتمعوا عند النيب صلى 
النصارى ما كان إال نصرانيا فأبطل اهللا دعواهم بقوله تعاىل يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة 

بعد إبراهيم فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا وقد  واإلجنيل إال من بعده فال تعقلون فاليهودية والنصرانية حادثتان
قيل إهنم مسوا بذلك ألهنم من ولد يهودا والنصارى مسوا بذلك ألن أصلهم من ناصرة قرية بالشام ومع ذلك فإن 
اليهودية ملة حمرفة عن ملة موسى عليه السالم والنصرانية ملة حمرفة عن شريعة عيسى عليه السالم فلذلك قال 

  نزلت التوراة واإلجنيل تعاىل وما أ

إال من بعده فكيف يكون إبراهيم منسوبا إىل ملة حادثة بعده فإن قيل فينبغي أن ال يكون حنيفا مسلما ألن القرآن 
نزل بعده قيل له ما كان معىن احلنيف الدين املستقيم ألن احلنف يف اللغة هو اإلستقامة واإلسالم ههنا هو الطاعة هللا 

مره وكل واحد من أهل احلق يصح وصفه بذلك فقد علمنا بأن األنبياء املتقدمني إبراهيم ومن قبله تعاىل واالنقياد أل
قد كانوا هبذه الصفة فلذلك جاز أن يسمى إبراهيم حنيفا مسلما وإن كان القرآن نزل بعده ألن هذا االسم ليس 

النصرانية صفة حادثة ملن ان على ملة مبختص بنزول القرآن دون غريه بل يصح صفة مجيع املؤمنني به واليهودية و
حرفها منتحلوها من شريعة التوراة واإلجنيل فغري جائز أن ينسب إليها من كان قبلها ويف هذه اآليات دليل على 

وجوب احملاجة يف الدين وإقامة احلجة على املبطلني كما احتج اهللا تعاىل على أهل الكتاب من اليهود والنصارى يف 
ه السالم وأبطل هبا شبهتهم وشغبهم وقوله تعاىل ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم أمر املسيح علي

حتاجون فيما ليس لكم به علم أوضح دليل على صحة االحتجاج للحق ألنه لو كان احلجاج كله حمظورا ملا فرق 
ا لكم به علم فيما وجدوه يف كتبهم بني احملاجة بالعلم وبينها إذا كانت بغري علم وقيل يف قوله تعاىل حاججتم فيم

وأما ما ليس هلم به علم فهو شأن إبراهيم يف قوهلم إنه كان يهوديا أو نصرانيا قوله تعاىل ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار يؤده إليك معناه تأمنه على قنطار ألن الباء وعلى تتعاقبان يف هذا املوضع كقولك مررت بفالن ومررت 

حلسن يف القنطار هو ألف مثقال ومائتا مثقال وقال أبو نضرة ملء مسك ثور ذهبا وقال جماهد سبعون عليه وقال ا
ألفا وقال أبو صاحل مائة رطل فوصف اهللا تعاىل بعض أهل الكتاب بأداء األمانة يف هذا املوضع ويقال إنه أراد به 

ن الشهادة ضرب من األمانة كما أن النصارى ومن الناس من حيتج بذلك يف قبول شهادة بعضهم على بعض أل
بعض املسلمني ملا كان مأمونا جازت شهادته فكذلك الكتايب من حيث كان منهم موصوفا باألمانة دل على جواز 

قبول شهادته على الكفار فإن قيل فهذا يوجب جواز قبول شهادهتم على املسلمني ألنه وصفه بأداء األمانة إىل 
قيل له كذلك يقتضي ظاهر اآلية إال أنا خصصناه باالتفاق وأيضا فإمنا دلت على جواز  املسلمني إذا ائتمنوه عليها



شهادهتم للمسلمني ألن أداء أمانتهم حق هلم فأما جوازه عليهم فال داللة يف اآلية عليه وقوله تعاىل ومنهم من إن 
  تأمنه 

ا دمت عليه قائما بالتقاضي وقال السدي إال ما بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما قال جماهد وقتادة إال م
دمت قائما على رأسه باملالزمة له واللفظ حمتمل لألمرين من التقاضي ومن املالزمة وهو عليهما مجيعا وقوله تعاىل 
 إال ما دمت عليه قائما باملالزمة أوىل منه بالتقاضي من غري مالزمة وقد دلت االية على أن للطالب مالزمة املطلوب
بالدين وقوله تعاىل ذلك بأهنم قالوا ليس علينا يف األميني سبيل روي عن قتادة والسدي أن اليهود قالت ليس علينا 

فيما أصبنا من أموال العرب سبيل ألهنم مشركون وزعموا أهنم وجدوا ذلك يف كتبهم وقيل اهنم قالوا ذلك يف 
مون أن على الناس مجيعا اتباعهم وادعوا ذلك على اهللا أنه سائر من خيالفهم يف دينهم ويستحلون أمواهلم ألهنم يزع

أنزل عليهم فأخرب اهللا تعاىل عن كذهبم يف ذلك بقوله تعاىل ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون أنه كذب قوله 
هللا صلى تعاىل إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال وروى األعمش عن سفيان عن عبداهللا قال قال رسول ا

من حلف على ميني يقتطع هبا مال امرئ مسلم وهو فاجر فيها لقي اهللا وهو عليه غضبان وقال  -اهللا عليه وسلم 
وقال ألك  -األشعث بن قيس يف نزلت كان بيين وبني رجل خصومة فخاصمته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بداهللا فنزلت إن الذين يشترون بعهد اهللا اآلية وروى مالك بينة قلت ال قال فيمينه قلت إذا حيلف فذكر مثل قول ع
عن العالء بن عبدالرمحن عن معبد بن كعب عن أخيه عبداهللا بن كعب بن مالك عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى 

ا يا قال من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم اهللا عليه اجلنة وأوجب له النار قالوا وإن كان شيئا يسري -اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا قال وإن كان قضيبا من أراك وروى الشعيب عن علقمة عن عبداهللا قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يقول من حلف على ميني صرب ليقتطع هبا مال أخيه لقي اهللا وهو عليه غضبان وظاهر اآلية وهذه اآلثار تدل على  -
ه وكل من يف يده شيء يدعيه لنفسه فالظاهر أنه له حىت يستحقه أنه ال يستحق أحد بيمينه ماال هو يف الظاهر لغري

غريه وقد منع ظاهر اآلية واآلثار اليت ذكرنا أن يستحق بيمينه ماال هو لغريه يف الظاهر ولوال ميينه مل يستحقه ألنه 
بت عندنا إال من طريق معلوم أنه مل يرد به ماال هو له عند اهللا دون ما هو عندنا يف الظاهر إذ كانت األمالك ال تث

الظاهر دون احلقيقة ويف ذلك دليل على بطالن قول القائلني برد اليمني ألنه يستحق بيمينه ما كان ملكا لغريه يف 
  الظاهر وفيه الداللة على أن األميان ليست 

اعيل أنه موضوعة لإلستحقاق وإمنا موضوعها إلسقاط اخلصومة وروى العوام بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن إمس
مسع ابن أيب أوىف يقول أقام رجل سلعة فحلف باهللا الذي ال إله إال هو لقد أعطيت هبا مثنا مل يعط هبا ليوقع فيها 

مسلما فنزلت إن الذين يشترون بعهد اهللا اآلية وروي عن احلسن وعكرمة أهنا نزلت يف قوم من أحبار اليهود كتبوا 
هللا ممن ادعوا أنه ليس علينا يف األميني سبيل قوله تعاىل وإن منهم لفريقا يلوون كتابا بأيديهم مث حلفوا أنه من عند ا

ألسنتهم بالكتاب إىل قوله تعاىل وما هو من عند اهللا يدل على أن املعاصي ليست من عند اهللا وال من فعله ألهنا لو 
و كانت من فعله لكانت من عنده كانت من فعله لكانت من عنده وقد نفى اهللا نفيا عاما كون املعاصي من عنده ول

من آكد الوجوه فكان ال جيوز إطالق النفي بأنه ليس من عنده فإن قيل فقد يقال إن اإلميان من عند اهللا وال يقال 
إنه من عنده من كل الوجوه كذلك الكفر واملعاصي قيل له ألن إطالق النفي يوجب العموم وليس كذلك إطالق 

ما عند زيد طعام كان نفيا لقليله وكثريه ولو قلت عنده طعام ما كان عموما يف كون  اإلثبات أال ترى أنك لو قلت
مجيع الطعام عنده قوله تعاىل لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون قيل يف معىن الرب ههنا وجهان أحدمها اجلنة وروي 



األجر والنفقة ههنا أخراج ما حيبه  ذلك عن عمرو بن ميمون والسدي وقيل فيه الرب بفعل اخلري الذي يستحقون به
يف سبيل اهللا من صدقة أو غريها وروى يزيد بن هارون عن محيد عن أنس قال ملا نزلت لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما 
حتبون ومن ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا قال أبو طلحة يا رسول اهللا حائطي الذي مبكان كذا وكذا هللا تعاىل ولو 

اجعله يف قرابتك أو يف أقربائك وروى يزيد بن  -سره ما أعلنته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استطعت أن أ
هارون عن حممد بن عمرو عن أيب عمرو بن محاس عن محزة بن عبداهللا عن عبداهللا بن عمر قال خطرت هذه اآلية 

شيئا أحب إيل من جارييت أميمة فقلت هي حرة  لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون فتذكرت ما أعطاين اهللا فلم أجد
لوجه اهللا فلوال أن أعود يف شيء فعلته هللا لنكحتها فأنكحتها نافعا وهي أم ولده حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق 
قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن أيوب وغريه أهنا حني نزلت لن تنالوا 

 حىت تنفقوا مما حتبون جاء زيد بن حارثة بفرس له كان حيبها فقال يا رسول اهللا هذه يف سبيل اهللا فحمل النيب الرب
  عليها أسامة بن  -صلى اهللا عليه وسلم 

ذلك منه قال أما اهللا تعاىل فقد قبلها وروي  -زيد فكان زيد أوجد يف نفسه فلما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ه قال هو الزكاة الواجبة وما فرض اهللا تعاىل يف األموال قال أبو بكر عتق ابن عمر للجارية على تأويل عن احلسن أن

اآلية على أنه رأى كل ما أخرج على وجه القربةإىل اهللا فهو من النفقة املراد باآلية ويدل على أن ذلك كان عنده 
ة يدل على أهنم مل يروا ذلك مقصورا على الفرض عاما يف الفروض والنوافل وكذلك فعل أيب طلحة وزيد بن حارث

دون النفل ويكون حينئذ معىن قوله تعاىل لن تنالوا الرب على أنكم لن تنالوا الرب الذي هو يف أعلى منازل القرب 
حىت تنفقوا مما حتبون على وجه املبالغة يف الترغيب فيه ألن اإلنفاق مما حيب يدل على صدق نيته كما قال تعاىل لن 
ينال اهللا حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقد جيوز إطالق مثله يف اللغة وإن مل يرد به نفي األصل وإمنا 

ليس املسكني الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة  -يريد به نفي الكمال كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 يفطن له فيتصدق عليه فأطلق ذلك على وجه املبالغة يف الوصف والتمرتان ولكن املسكني الذي ال جيد ما ينفق وال

له باملسكنة ال على نفي املسكنة عن غريه على احلقيقة قوله تعاىل كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم 
حرم إسرائيل على نفسه قال أبو بكر هذا يوجب أن يكون مجيع املأكوالت قد كان مباحا لبين إسرائيل إىل أن 

إسرائيل ما حرمه على نفسه وروي عن ابن عباس واحلسن أنه أخذه وجع عرق النسا فحرم أحب الطعام إليه إن 
شفاه اهللا على وجه النذر وهو حلوم اإلبل وقال قتادة حرم العروق وروي أن إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن 

الطعام والشراب إليه وهو حلوم اإلبل وألباهنا إبراهيم عليهم السالم نذر إن برئ من عرق النسا أن حيرم أحب 
حلوم اإلبل ألهنم ال يرون النسخ  -وكان سبب نزول هذه اآلية أن اليهود أنكروا حتليل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ة جائزا فأنزل اهللا هذه اآلية وبني أهنا كانت مباحة إلبراهيم وولده إىل أن حرمها إسرائيل على نفسه وحاجهم بالتورا
فلم جيسروا على إحضارها لعلمهم بصدق ما أخرب أنه فيها وبني بذلك بطالن قوهلم يف إباء النسخ إذ ما جاز أن 
 -يكون مباحا يف وقت مث حظر جازت إباحته بعد حظره وفيه الداللة على صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فلم يعرف سرائر كتب األنبياء املتقدمني إال بإعالم اهللا كان أميا ال يقرأ الكتاب ومل جيالس أهل الكتاب  -ألنه ص 
  إياه وهذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه صار حمظورا عليه وعلى بين إسرائيل يدل 

عليه قوله تعاىل كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه فاستثىن ذلك مما أحله تعاىل لبين 
ره إسرائيل على نفسه فدل على أنه صار حمظورا عليه وعليهم فإن قيل كيف جيوز لإلنسان أن حيرم إسرائيل مث حظ



على نفسه شيئا وهو ال يعلم موقع املصلحة يف احلظر واإلباحة إذ كان علم املصاحل يف العبادات هللا تعاىل وحده قيل 
ذن اهللا تعاىل فيكون ما يؤدي ليه االجتهاد حكما هللا هذا جائز بأن يأذن اهللا له فيه كما جيوز االجتهاد يف األحكام بإ

تعاىل وأيضا فجائز لإلنسان أن حيرم امرأته على نفسه بالطالق وحيرم جاريته بالعتق فكذلك جائز أن يأذن اهللا له يف 
ن حترمي الطعام إما من جهة النص أو االجتهاد وما حرمه إسرائيل على نفسه ال خيلو من أن يكون حترميه صدر ع
اجتهاد منه يف ذلك أو توقيفا من اهللا له يف إباحة التحرمي له إن شاء وظاهر اآلية يدل على أن حترميه صدر عن 

اجتهاد منه يف ذلك إلضافة اهللا تعاىل التحرمي إليه ولو كان ذلك عن توقيف لقال إال ما حرم اهللا على بين إسرائيل 
ل إليه إجياب التحرمي من طريق االجتهاد وهذا يدل على أنه فلما أضاف التحرمي إليه دل ذلك على أنه كان جع

   -جائز أن جيعل للنيب ص 

  االجتهاد يف األحكام كما جاز لغريه والنيب ص

أوىل بذلك لفضل رأيه وعلمه بوجوه املقاييس واجتهاد الرأي وقد بينا ذلك يف أصول الفقه قال أبو بكر قد دلت  -
حرمه من الطعام على نفسه قد كان واقعا ومل يكن موجب لفظه شيئا غري التحرمي اآلية على أن حترمي إسرائيل ملا 

   -وهذا املعىن هو منسوخ بشريعة نبينا ص 

  وذلك ألن النيب ص

حرم مارية على نفسه وقيل أنه حرم العسل فلم حيرمهما اهللا تعاىل عليه وجعل موجب لفظه كفارة ميني بقوله  -
ا أحل اهللا لك تبتغي مرضاة أزواجك إلىقوله تعاىل قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم فجعل تعاىل يا أيهاالنيب مل حترم م

يف التحرمي كفارة ميني إذا استباح ما حرم مبنزلة احللف أن ال يستبيحه وكذلك قال أصحابنا فيمن حرم على نفسه 
كفارة ميني مبنزلة من حلف أن ال يأكل  جارية أو شيئا من ملكه أنه ال حيرم عليه وله أن يستبيحه بعد التحرمي وتلزمه

هذا الطعام إال أهنم خالفوا بينه وبني اليمني من وجه وهو أن القائل واهللا ال أكلت هذا الطعام ال حينث إال بأكل 
مجيعه ولو قال قد حرمت هذا الطعام على نفسي حنث بأكل جزء منه ألن احلالف ملا حلف عليه بلفظ التحرمي فقد 

  ث بأكل اجلزء منه مبنزلة قوله واهللا ال آكل شيئا منه ألن ما حرمه اهللا تعاىل من األشياء قصد إىل احلن

فتحرميه شامل لقليله وكثريه وكذلك احملرم له على نفسه عاقد لليمني على كل جزء منه أن ال يأكل قوله عز و جل 
ة مل يوضع قبله بيت على األرض وروي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني قال جماهد وقتاد

عن علي واحلسن أهنما قاال هو أول بيت وضع للعبادة وقد اختلف يف بكة فقال الزهري بكة املسجد ومكة احلرم 
كله وقال جماهد بكة هي مكة ومن قال هذا القول يقول قد تبدل الباء مع امليم كقوله سبد رأسه ومسده إذا حلقه 

بطن مكة وقيل إن البك الزحم من قولك بكه يبكه بكا إذا زامحه وتباك الناس باملوضع إذا  وقال أبو عبيدة بكة هي
ازدمحوا فيجوز أن يسمى هبا البيت الزدحام الناس فيه للتربك بالصالة وجيوز أن يسمى به ما حول البيت من 

على اهللا ملا أظهر فيه من اآليات اليت املسجد الزدحام الناس فيه للطواف قوله تعاىل وهدى للعاملني يعين بيانا وداللة 
ال يقدر عليها غريه وهو أمن الوحش فيه حىت جيتمع الكلب والظيب يف احلرم فال الكلب يهيج الظيب وال الظيب 

يتوحش منه ويف ذلك داللة على توحيد اهللا وقدرته وهذا يدل على أن املراد بالبيت ههنا البيت وما حوله من احلرم 
يف مجيع احلرم وقوله مباركا يعين أنه ثابت اخلري والربكة ألن الربكة هي ثبوت اخلري ومنوه وتزيده ألن ذلك موجود 



والربك هو الثبوت يقال برك بركا وبروكا إذا ثيت على حاله هذه يف اآلية ترغيب يف احلج إىل البيت احلرام مبا أخرب 
يف اهلداية إىل التوحيد والديانة قوله تعاىل فيه آيات بينات عنه من املصلحة فيه والربكة ومنو اخلري وزيادته مع اللطف 

مقام إبراهيم قال أبو بكر اآلية يف مقام إبراهيم عليه السالم أن قدميه دخلتا يف حجر صلد بقدرة اهللا تعاىل ليكون 
أمن الوحش  ذلك داللة وآية على توحيد اهللا وعلى صحة نبوة إبراهيم عليه السالم ومن اآليات فيه ما ذكرنا من

وأنسه فيه مع السباع الضارية املتعادية وأمن اخلائف يف اجلاهلية فيه ويتخطف الناس من حوهلم وإحماق اجلمار على 
كثرة الرمي من لدن إبراهيم عليه السالم إىل يومنا هذا مع أن حصى اجلمار إمنا تنقل إىل موضع الرمي من غريه 

 حوله ال فوقه واستشفاء املريض منها به وتعجيل العقوبة ملن انتهك حرمته وامتناع الطري من العلو عليه وإمنا يطري
وقد كانت العادة بذلك جارية ومن إهالك أصحاب الفيل ملا قصدوا إلخرابة بالطري األبابيل فهذه كلها من آيات 

ذه اآليات موجودة يف احلرم سوى ما ال حنصيه منها ويف مجيع ذلك دليل على أن املراد بالبيت هنا احلرم كله ألن ه
  احلرم 

  ومقام إبراهيم ليس يف البيت إمنا هو خارج البيت واهللا أعلم 
  باب 

  اجلاين يلجأ إىل احلرم أو جيين فيه

قال اهللا تعاىل ومن دخله كان آمنا قال أبو بكر ملا كانت اآليات املذكورة عقيب قوله إن أول بيت وضع للناس 
دخله كان آمنا وجب أن يكون مراده مجيع احلرم وقوله ومن دخله كان آمنا  موجودة يف مجيع احلرم مث قال ومن

يقتضي أمنه على نفسه سواء كان جانيا قبل دخوله أو جىن بعد دخوله إال أن الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ جبنايته 
ة اخلرب كأنه قال هو يف احلرم يف النفس وما دوهنا ومعلوم أن قوله ومن دخله كان آمنا هو أمر وإن كان يف صور

آمن يف حكم اهللا تعاىل وفيما أمر به كما نقول هذا مباح وهذا حمظور واملراد به كذلك يف حكم اهللا وما أمر به 
عباده وليس املراد أن مبيحا يستبيحه وال أن معتقدا للحظر حيظره وإمنا هو مبنزلة قوله يف املباح افعله على أن ال 

 احملظور ال تفعله فإنك تستحق العقاب به وكذلك قوله تعاىل ومن دخله كان آمنا هو تبعة عليك فيه وال ثواب ويف
أمر لنا بإميانه وحظر دمه أال ترى إىل قوله تعاىل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 

نا ولو كان قوله تعاىل ومن دخله كان آمنا فاقتلوهم فأخرب جبواز وقوع القتل فيه وأمرنا بقتل املشركني فيه إذا قاتلو
خربا ملا جاز أن ال يوجد خمربه فثبت بذلك أن قوله تعاىل ومن دخله كان آمنا هو أمر لنا بإميانه وهني لنا عن قتله مث 

ال خيلو ذلك من أن يكون أمرا لنا بأن نؤمنه من الظلم والقتل الذي ال يستحق أو أن تؤمنه من قتل قد استحقه 
يته فلما كان محله على اإلميان من قتل غري مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فائدة ختصيص احلرم به ألن جبنا

احلرم وغريه يف ذلك سواء إذا كان علينا إميان كل أحد من ظلم يقع به من قبلنا أومن قبل غرينا إذا أمكننا ذلك 
تضي أن نؤمنه من املستحق من ذلك جبنايته يف احلرم ويف علمنا أن املراد األمر باإلميان من قبل مستحق فظاهره يق

غريه إال أن الداللة قد قامت من اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل يف احلرم قتل قال اهللا تعاىل وال تقاتلوهم عند 
إذا جلأ إليه  املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ففرق بني اجلاين يف احلرم وبني اجلاين يف غريه

وقد اختلف الفقهاء فيمن جىن يف غري احلرم مث الذ إليه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر احلسن بن زياد إذا 
  قتل يف غري احلرم مث دخل احلرم 



مل يقتص منه ما دام فيه ولكنه ال يبايع وال يؤاكل إىل أن خيرج من احلرم فيقتص منه وإن قتل يف احلرم قتل وإن 
انت جنايته فيما دون النفس يف غري احلرم مث دخل احلرم اقتص منه وقال مالك والشافعي يقتص منه يف احلرم ذلك ك

كله قال أبو بكر روي عن ابن عباس وابن عمر وعبيداهللا بن عمري وسعيد بن جبري وعطاء وطاوس والشعيب فيمن 
الس وال يؤوى وال يبايع حىت خيرج من احلرم فيقتل وإن قتل مث جلأ إىل احلرم أنه ال يقتل قال ابن عباس ولكنه ال جي

فعل ذلك يف احلرم أقيم عليه وروى قتادة عن احلسن أنه قال ال مينع احلرم من أصاب فيه أو يف غريه أن يقام عليه 
 قال وكان احلسن يقول ومن دخله كان آمنا كان هذا يف اجلاهلية لو أن رجال جر كل جريرة مث جلأ إىل احلرم مل

يتعرض له حىت خيرج من احلرم فأما اإلسالم فلم يزده إال شدة من أصاب احلد يف غريه مث جلأ إليه أقيم عليه احلد 
وروى هشام عن احلسن وعطاء قاال إذا أصاب حدا يف غري احلرم مث جلأ إىل احلرم أخرج عن احلرم حىت يقام عليه 

اخلروج بترك جمالسته وإيوائه ومبايعته ومشاراته وقد روي  وعن جماهد مثله وهذا حيتمل أن يريد به أن يضطر إىل
ذلك عن عطاء مفسرا فجائز أن يكون ما روي عنه وعن احلسن يف إخراجه من احلرم على هذا الوجه وقد ذكرنا 
ان داللة قوله تعاىل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه على مثل ما دل عليه قوله تعاىل ومن دخله ك

آمنا يف موضعه وبينا وجه داللة ذلك على أن دخول احلرم حيظر قتل من جلأ إليه إذا مل تكن جنايته يف احلرم وأما ما 
ذكرنا من قول السلف فيه يدل على أنه اتفاق منهم على حظر قتل من قتل يف غري احلرم مث جلأ إليه ألن احلسن 

عنه أنه يقتل واآلخر رواية هشام بن حسان يف أنه ال يقتل يف روي عنه فيه قوالن متضادان أحدمها رواية قتادة 
احلرم ولكنه خيرج منه فيقتل وقد بينا أنه حيتمل قوله خيرج فيقتل أنه يضيق عليه يف ترك املبايعة واملشاراة واألكل 

لصحابة والشرب حىت يضطر إىل اخلروج فلم حيصل للحسن يف هذا قول لتضاد الروايتني وبقي قول اآلخرين من ا
والتابعني يف منع القصاص يف احلرم جبناية كانت منه يف غري احلرم ومل خيتلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء أنه إذا 
جىن يف احلرم وكان مأخوذا جبنايته يقام عليه ما يستحقه من قتل أو غريه فإن قيل قوله تعاىل كتب عليكم القصاص 

  قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يوجب  يف القتلى وقوله النفس بالنفس وقوله ومن

عمومه القصاص يف احلرم على من جىن فيه أو يف غريه قيل له قد دللنا على أن قوله ومن دخله كان آمنا قد اقتضى 
وقوع األمن من القتل جبناية كانت منه يف غريه وقوله كتب عليكم القصاص وسائر اآلي املوجبة للقصاص مرتب 

ن األمن بدخول احلرم ويكون ذلك خمصوصا من آي القصاص وأيضا فإن قوله تعاىل كتب عليكم على ما ذكرنا م
القصاص وارد يف إجياب القصاص ال يف حكم احلرم وقوله ومن دخله كان آمنا وارد يف حكم احلرم ووقوع األمن 

القصاص على حكم احلرم ملن جلأ إليه فيجري كل واحد منهما على بابه ويستعمل فيما ورد فيه وال يعترض بآي 
ومن جهة أخرى أن إجياب القصاص ال حمالة متقدم إلجياب أمانه باحلرم ألنه لو مل يكن القصاص واجبا قبل ذلك 

أن احلكم بأمنه بدخول احلرم متأخر عن إجياب  استحال أن يقال هو آمن مما مل جين ومل يستحق عليه فدل ذلك على
قال إن اهللا حرم  -وأيب شريح الكعيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  القصاص ومن جهة األثر حديث ابن عباس

مكة ومل حتل ألحد قبلي وال ألحد بعدي وإمنا أحلت يل ساعة من هنار فظاهر ذلك يقتضي حظر قتل الالجئ إليه 
ليه وروى محاد بن واجلاين فيه إال أن اجلاين فيه ال خالف فيه أنه يؤخذ جبنايته فبقي حكم اللفظ يف اجلاين إذا جلأ إ
أنه قال إن أعىت  -سلمة عن حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الناس على اهللا عز و جل رجل قتل غري قاتله أو قتل يف احلرم أو قتل بذحل اجلاهلية وهذا أيضا حيظر عمومه قتل 
ة وأما ما دون النفس فإنه يؤخذ به ألنه لو كان عليه دين فلجأ إىل كل من كان فيه فال خيص منه شيء إال بدالل

يل الواجد حيل عرضه وعقوبته واحلبس يف الدين عقوبة فجعل احلبس عقوبة وهو فيما  -احلرم حبس به لقوله ص 



خالف دون النفس فكل حق وجب فيما دون النفس أخذ به وإن جلأ إىل احلرم قياسا على احلبس يف الدين وأيضا ال 
بني الفقهاء أنه مأخوذ مبا اجيب عليه فيما دون النفس وكذلك ال خالف أن اجلاين يف احلرم مأخوذ جبنايته يف النفس 

وما دوهنا وال خالف أيضا أنه إذا جىن يف غري احلرم مث دخل احلرم أنه إذا مل جيب قتله يف احلرم أنه ال يبايع وال 
نا أنه ال يقتل وجب استعمال احلكم اآلخر فيه يف ترك مشاراته ومبايعته يشارى وال يؤوى حىت خيرج وملا ثبت عند

وإيوائه فهذه الوجوه كلها ال خالف فيها وإمنا اخلالف فيمن جىن يف غري احلرم مث جلأ إىل احلرم وقد دللنا عليه وما 
  عدا ذلك فهو حممول على ما حصل عليه االتفاق 

مد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا يعقوب بن محيد قال حدثنا عبداهللا بن وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حم
ال يسكن مكة  -الوليد عن سفيان الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومل يبايع ومل سافك دم وال آكل ربا وال مشاء بنميمة وهذا يدل على أن القاتل إذا دخل احلرم مل يؤو ومل جيالس 
ال يسكنها سافك دم وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا أمحد بن احلسن  -يشار ومل يطعم ومل يسق حىت خيرج لقوله ص 

بن عبداجلبار قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس 
ومل يؤو واتبعه طالبه يقول له اتق اهللا يف دم فالن واخرج من احلرم  قال إذا دخل القاتل احلرم مل جيالس ومل يبايع

ونظري قوله تعاىل ومن دخله كان آمنا قوله عز و جل أو مل يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهلم 
ملعاين يف الداللة على وقوله أو لو منكن هلم حرما آمنا وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فهذه اآلي متقاربة ا

حظر قتل من جلأ إليه وإن كان مستحقا للقتل قبل دخوله وما عرب تارة بذكر البيت وتارة بذكر احلرم دل على أن 
احلرم يف حكم البيت يف باب األمن ومنع قتل من جلأ إليه وملا مل خيتلفوا أنه ال يقتل من جلأ إىل البيت ألن اهللا تعاىل 

مثله يف احلرم فيمن جلأ إليه فإن قيل من قتل يف البيت مل يقتل فيه ومن قتل يف احلرم قتل فيه  وصفه باألمن فيه وجب
فليس احلرم كالبيت قيل له ملا جعل اهللا حكم احلرم حكم البيت فيما عظم من حرمته وعرب تارة بذكر البيت وتارة 

د قامت الداللة يف حظر القتل يف البيت بذكر احلرم اقتضى ذلك التسوية بينهما إال فيما قام دليل ختصيصه وق
  فخصصناه وبقي حكم احلرم على ما اقتضاه ظاهر القرآن من إجياب التسوية بينهما واهللا تعاىل أعلم 

  باب 

  فرض احلج

قال اهللا تعاىل وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال قال أبو بكر هذا ظاهر يف إجياب فرض احلج على 
السبيل إليه والذي يقتضيه من حكم السبيل إن كل من أمكنه الوصول إىل احلج لزمه ذلك إذ كانت شريطة وجود 

استطاعة السبيل إليه هي إمكان الوصول إليه كقوله تعاىل فهل إىل خروج من سبيل يعين من وصول وهل إىل مرد 
   -من سبيل يعين من وصول وقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ة السبيل إليه وجود الزاد والراحلة وروى أبو إسحاق عنمن شرط استطاع

  أنه قال من ملك  -احلارث عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



زادا وراحلة يبلغه بيت اهللا ومل حيج فال عليه أن ميوت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن اهللا تعاىل يقول يف كتابه وهللا على 
يال وروى إبراهيم بن يزيد اجلوزي عن حممد بن عباد عن ابن عمر قال سئل الناس حج البيت من استطاع إليه سب

عن قوله عز و جل وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال قال  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اآلية قال السبيل إىل احلج الزاد والراحلة وروى يونس عن احلسن ملا نزلت هذه اآلية وهللا على الناس حج البيت 

رجل يا رسول اهللا ما السبيل قال زاد وراحلة وروى عطاء اخلراساين عن ابن عباس قال السبيل الزاد والراحلة ومل 
حيل بينه وبينه أحد وقال سعيد بن جبري هوالزاد والراحلة قال أبو بكر فوجود الزاد والراحلة من السبيل الذي 

ت اإلستطاعة مقصورة على ذلك ألن املريض اخلائف والشيخ الذي ذكره اهللا تعاىل ومن شرائط وجوب احلج وليس
ال يثبت على الراحلة والزمىن وكل من تعذر عليه الوصول إليه فهو غري مستطيع السبيل إىل احلج وإن كان واجدا 

ذلك  مل يرد بقوله اإلستطاعة الزاد والراحلة إن -للزاد والراحلة فدل ذلك على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مجيع شرائط اإلستطاعة وإمنا أفاد ذلك بطالن قول من يقول إن من أمكنه املشي إىل بيت اهللا ومل جيد زادا وراحلة 

أن لزوم فرض احلج خمصوص بالركوب دون املشي وأن من ال ميكنه الوصول إليه إال باملشي  -فعليه احلج فبني ص 
 يلزم فرض احلج إال من كان بينه وبني مكة مسافة ساعة إذا الذي يشق ويعسر فال حج عليه فإن قيل فينبغي أن ال

مل جيد زادا وراحلة وأمكنه املشي قيل له إذا مل يلحقه يف املشي مشقة شديدة فهذا أيسر أمر من الواجد للزاد 
ن املشي والراحلة إذا بعد وطنه من مكة ومعلوم أن شرط الزاد والراحلة إمنا هو ألن ال يشق عليه ويناله ما يضره م

فإذا كان من أهل مكة وما قرب منها ممن ال يشق عليه املشي يف ساعة من هنار فهذا مستطيع للسبيل بال مشقة وإذا 
كان ال يصل إىل البيت إال باملشقة الشديدة فهو الذي خفف اهللا عنه ومل يلزمه الفرض إال على الشرط املذكور 

عاىل وما جعل عليكم يف الدين من حرج يعين من ضيق وعندنا أن قال اهللا ت -ببيان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه قال ال حيل المرأة تؤمن باهللا  -وجود احملرم للمرأة من شرائط احلج ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 واليوم اآلخر أن تسافر سفرا فوق ثالث إال مع ذي حمرم أو زوج وروى عمرو بن دينار عن أيب معبد عن ابن
  فقال ال تسافر امرأة إال ومعها ذو حمرم فقال رجل يا رسول اهللا إين  -عباس قال خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

احجج مع امرأتك  -قد اكتتبت يف غزوة كذا وقد أرادت امرأيت أن حتج فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قد انتظم املرأة إذا أرادت احلج من ثالثة أوجه أحدها أن  وهذا يدل على أن قوله ال تسافر امرأة إال ومعها ذو حمرم

ذلك عليه  -السائل عقل منه ذلك ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد احلج ومل ينكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عام يف احلج وغريه من األسفار والثاين قوله حج مع امرأتك ويف ذلك إخبار منه بإرادة  -فدل على أن مراده ص 

فر احلج يف قوله ال تسافر املرأة إال ومعها ذو حمرم والثالث أمره إياه بترك الغزو للحج مع امرأته ولو جاز هلا س
احلج بغري حمرم أو زوج ملا أمره بترك الغزو وهو فرض للتطوع ويف هذا دليل أيضا على أن حج املرأة كان فرضا ومل 

زو الذي هو فرض لتطوع املرأة ومن وجه آخر وهو أن النيب صلى يكن تطوعا ألنه لو كان تطوعا ملا أمره بترك الغ
مل يسئله عن حج املرأة أفرض هو أم نفل ويف ذلك دليل على تساوي حكمهما يف امتناع  -اهللا عليه وسلم 

خروجها بغري حمرم فثبت بذلك أن وجود احملرم للمرأة من شرائط اإلستطاعة وال خالف أن من شرط استطاعتها أن 
ون معتدة لقوله تعاىل ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة فلما كان ذلك معتربا يف ال تك

اإلستطاعة وجب أن يكون هنيه للمرأة أن تسافر بغري حمرم معتربا فيها ومن شرائطه ما ذكرنا من إمكان ثبوته على 
ن احلسن بن أيب عبادة قال حدثنا حممد بن مصعب الراحلة وذلك ملا حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا موسى ب

قال حدثنا األوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النيب صلى اهللا عليه 



يف حجة الوداع فقالت يا رسول اهللا إن فريضة اهللا يف احلج على عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع  -وسلم 
للمرأة أن حتج عن أبيها ومل يلزم  -ك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم حجي عن أبيك فأجاز ص أن يستمس

الرجل احلج بنفسه فثبت بذلك أن من شرط اإلستطاعة إمكان الوصول إىل احلج وهؤالء وإن مل يلزمهم احلج 
املريض والزمن واملرأة إذا بأنفسهم إذا كانوا واجدين للزاد والراحلة فإن عليهم أن حيجوا غريهم عنهم أعين 

حضرهتم الوفاة فعليهم أن يوصوا باحلج وذلك أن وجود ما ميكن به الوصول إىل احلج يف ملكهم يلزمهم فرض 
احلج يف أمواهلم إذا مل ميكنهم فعله بأنفسهم ألن فرض احلج يتعلق مبعنيني أحدمها بوجود الزاد والراحلة وإمكان 

  فته اخلروج واملعىن اآلخر أن يتعذر فعله بنفسه ملرض أو كرب سن أو زمانة أو فعله بنفسه فعلى من كانت هذه ص

ألهنا امرأة ال حمرم هلا وال زوج خيرج معها فهؤالء يلزمهم احلج بأمواهلم عند األياس والعجز عن فعله بأنفسهم فإذا 
ماتا أجزأمها وإن برئ املريض ووجدت  أحج املريض أو املرأة عن أنفسهما مث مل يربأ املريض ومل جتد املرأة حمرما حىت

   -املرأة حمرما مل جيزمها وقول اخلثعمية للنيب ص 

  إن أيب أدركته فريضة اهللا يف احلج وهو شيخ كبري ال يستمسك على الراحلة

إياها باحلج عنه يدل على أن فرض احلج قد لزمه يف ماله وإن مل يثبت على  -وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -لة ألهنا أخربته أن فريضة اهللا تعاىل أدركته وهو شيخ كبري فلم ينكر النيب صلى اهللا عليه وسلم الراح

  قوهلا ذلك فهذا يدل على أن فرض احلج قد لزمه يف ماله وأمر النيب ص

إياها بفعل احلج الذي أخربت أنه قد لزمه يدل على لزومه أيضا وقد اختلف يف حج الفقري فقال أصحابنا  -
شافعي ال حج عليه وإن حج أجزأه من حجة اإلسالم وحكي عن مالك أن عليه احلج إذا أمكنه املشي وروي وال

أن اإلستطاعة الزاد  -عن ابن الزبري واحلسن أن االستطاعة ما تبلغه كائنا ما كان وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فقد صار حبصوله هناك مستطيعا مبنزلة أهل مكة والراحلة يدل على أن ال حج عليه فإن هو وصل إىل البيت مشيا 

ألنه معلوم أن شرط الزاد والراحلة إمنا هو ملن بعد من مكة فإذا حصل هناك فقد استغىن عن الزاد والراحلة 
للوصول إليه فيلزمه احلج حينئذ فإذا فعله كان فاعال فرضا واختلف يف العبد إذا حج هل جيزيه من حجة اإلسالم 

ال جيزيه وقال الشافعي جيزيه والدليل على صحة قولنا ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم  فقال أصحابنا
بن عبداهللا قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هالل بن عبداهللا موىل ربيعة بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق عن 

تبلغه إىل بيت اهللا مث مل حيج فال عليه أن ميوت  من ملك زادا وراحلة -احلارث عن علي قال قال رسول ا هللا ص 
يهوديا أو نصرانيا وذلك أن اهللا تعاىل يقول وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غين 

   -عن العاملني فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فليس هو إذا من أن شرط لزوم احلج ملك الزاد والراحلة والعبد ال ميلك شيئا

يف اإلستطاعة أهنا الزاد والراحلة هي  -أهل اخلطاب باحلج وسائر األخبار املروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف  -على ملكهما على ما بني يف حديث علي رضي اهللا عنه وأيضا فمعلوم من مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 



تطيع وأنه مل يرد به زادا وراحلة يف ملك غريه وإذا كان العبد ال ميلك شرطه الزاد والراحلة أن يكون ملكا للمس
  حبال مل يكن من أهل اخلطاب باحلج فلم جيزه حجه فإن قيل 

ليس الفقري من أهل اخلطاب باحلج لعدم ملك الزاد والراحلة ولو حج جاز حجه كذلك العبد قيل له إن الفقري من 
ن ال ميلك وإمنا سقط الفرض عن الفقري ألنه غري واجد ال ألنه ليس ممن ميلك أهل اخلطاب ألنه ممن ميلك والعبد مم

فإذا وصل إىل مكة فقد استغىن عن الزاد والراحلة وصار مبنزلة سائر الواجدين الواصلني إليها بالزاد والراحلة 
خطاب احلج فلذلك مل والعبد إمنا سقط عنه اخلطاب به ال ألنه ال جيد لكن ألنه ال ميلك وإن ملك فلم يدخل يف 

جيزه وصار من هذا الوجه مبنزلة الصغري الذي مل خياطب باحلج ال ألنه ال جيد ولكنه ليس من أهل اخلطاب باحلج ألن 
من شرط اخلطاب به أن يكون ممن ميلك كما أن من شرطه أن يكون ممن يصح خطابه به وأيضا فإن العبد ال ميلك 

فاق ومنافع العبد هي ملك للموىل فإذا فعل هبا احلج صار كحج فعله املوىل فال منافعه وللموىل منعه من احلج باإلت
جيزيه من حجة اإلسالم ويدل عليه أن العبد ال ميلك منافعه أن املوىل هو املستحق إلبداهلا إذا صارت ماال وأن له أن 

على ملك املوىل فال جيزئ العبد يستخدمه ومينعه من احلج فإذا أذن له فيه صار معريا له ملك املنافع فهي متلفة 
وليس كذلك الفقري ألنه ميلك منافع نفسه وإذا فعل هبا احلج أجزأه ألنه قد صار من أهل اإلستطاعة فإن قيل للموىل 

منع العبد من اجلمعة وليس العبد من أهل اخلطاب هبا وليس عليه فرضها ولو حضرها وصالها أجزأته فهال كان 
ض الظهر قائم على العبد ليس للموىل منعه منها فمىت فعل اجلمعة فقد أسقط هبا فرض احلج كذلك قيل له إن فر

الظهر الذي كان العبد ميلك فعله من غري إذن املوىل فصار كفاعل الظهر فلذلك أجزأه ومل يكن على العبد فرض 
ختلفا وقد روي عن النيب آخر ميلك فعله فأسقط بفعل احلج حىت حنكم جبوازه وجنعله يف حكم ما هو مالكه فلذلك ا

يف حج العبد ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حيىي بن  -صلى اهللا عليه وسلم 
إسحاق قال حدثنا حيىي بن أيوب عن حرام بن عثمان عن ابين جابر عن أبيهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيال ولو أن أعرابيا حج عشر مث لو أن صبيا حج عشر حجج مث  -وسلم 
هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيال ولو أن مملوكا حج عشر حجج مث أعتق لكانت عليه حجة إن 

قال  استطاع إليها سبيال وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا موسى بن احلسن بن أيب عباد قال حدثنا حممد بن املنهال
  حدثنا يزيد بن ذريع قال حدثنا شعبة عن األعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس قال قال 

أميا صيب حج مث أدرك احللم فعليه أن حيج حجة أخرى وأميا أعرايب حج مث هاجر  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 -النيب صلى اهللا عليه وسلم  فعليه أن حيج حجة أخرى وأميا عبد حج مث أعتق فعليه أن حيج حجة أخرى فأوجب

على العبد أن حيج حجة أخرى ومل يعتد له باحلجة اليت فعلها يف حال الرق وجعله مبنزلة الصيب فإن قيل فقد قال 
مثله يف األعرايب وهو مع ذلك جيزيه احلجة املفعولة قبل اهلجرة قيل له كذلك كان حكم األعرايب يف حال ما كانت 

ال هجرة بعد الفتح نسخ احلكم  -ع أن يقول ذلك بعد نسخ فرض اهلجرة فلما قال ص اهلجرة فرضا ألنه ميتن
املتعلق به من وجوب إعادة احلج بعد اهلجرة إذ ال هجرة هناك واجبة وقد روي حنو قولنا يف حج العبد عن ابن 

حجة واحدة إذ ليس  عباس واحلسن وعطاء قال أبو بكر والذي يقتضيه ظاهر قوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت
مبا حدثنا  -فيه ما يوجب تكرارا فمىت فعل احلج فقد قضى عهدة اآلية وقد أكد ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة قاال حدثنا يزيد بن هارون عن 
ال أبو داود هو الدؤيل عن ابن عباس أن األقرع بن حابس سأل النيب سفيان بن حسني عن الزهري عن أيب سنان ق



قال يا رسول اهللا احلج يف كل سنة أو مرة واحدة فقال بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع  -صلى اهللا عليه وسلم 
ل النيب قوله تعاىل ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني روى وكيع عن فطر بن خليفة عن نفيع أيب داود قال سأل رج

عن هذه اآلية ومن كفر قال هو أن حج ال يرجو ثوابه وإن حبس ال خياف عقابه وروى  -صلى اهللا عليه وسلم 
جماهد من قوله مثله وقال احلسن من كفر باحلج وقد دلت هذه اآلية على بطالن مذهب أهل اجلرب ألن اهللا تعاىل 

هب هؤالء أن من مل يفعل احلج مل يكن مستطيعا له قط جعل من وجد زادا وراحلة مستطيعا للحج قبل فعله ومن مذ
فواجب على مذهبهم أن يكون معذورا غري ملزم إذا مل حيج إذ كان اهللا تعاىل إمنا ألزم احلج من استطاع وهو مل يكن 

مستطيعا قط إذ مل حيج ففي نص التنزيل واتفاق األمة على لزوم فرض احلج ملن كان وصفه ما ذكرنا من صحة 
ووجود الزاد والراحلة ما يوجب بطالن قوهلم قوله تعاىل قل يا أهل الكتاب مل تصدون عن سبيل اهللا من آمن  البدن

تبغوهنا عوجا وأنتم شهداء قال زيد بن أسلم نزلت يف قوم من اليهود كانوا يغرون األوس واخلزرج يذكرهم 
اهلية وعن احلسن أهنا نزلت يف اليهود احلروب اليت كانت بينهم حىت ينسلخوا من الدين بالعصبية ومحية اجل

  والنصارى 

مجيعا يف كتماهنم صفته يف كتبهم فإن قيل قد مسى اهللا الكفار شهداء وليسوا حجة على غريهم فال يصح لكم 
اإلحتجاج بقوله لتكونوا شهداء على الناس يف صحة إمجاع األمة وثبوت حجته قيل له أنه جل وعال مل يقل يف أهل 

تم شهداء على غريكم وقال هناك لتكونوا شهداء على الناس كما قال ويكون الرسول عليكم شهيدا الكتاب وأن
فأوجب ذلك تصديقهم وصحة إمجاعهم وقال يف هذه اآلية وأنتم شهداء ومعناه غري معىن قوله شهداء على الناس 

كم عن دين اهللا تعاىل وذلك يف وقد قيل يف معناه وجهان أحدمها وأنتم شهداء إنكم عاملون ببطالن قولكم يف صد
أهل الكتاب منهم والثاين أن يريد بقوله شهداء عقالء كما قال اهللا تعاىل أو ألقى السمع وهو شهيد يعين وهو عاقل 

ألنه يشهد الدليل الذي مييز به احلق من الباطل قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته روي عن عبداهللا 
ادة يف قوله حق تقاته هو أن يطاع فال يعصى ويشكر فال يكفر ويذكر فال ينسى وقيل أن معناه اتقاء واحلسن وقت

مجيع معاصيه وقد اختلف يف نسخه فروي عن ابن عباس وطاوس أهنا حمكمة غري منسوخة وعن قتادة والربيع بن 
ل العلم ال جيوز أن تكون منسوخة ألن أنس والسدي أهنا منسوخة بقوله تعاىل فاتقوا اهللا ما استطعتم فقال بعض أه

معناه اتقاء مجيع معاصيه وعلى مجيع املكلفني اتقاء مجيع املعاصي ولو كان منسوخا لكان فيه إباحة بعض املعاصي 
وذلك ال جيوز وقيل إنه جائز أن يكون منسوخا بأن يكون معىن قوله حق تقاته القيام حبقوق اهللا تعاىل يف حال 

ك التقية فيها مث نسخ ذلك يف حال التقية واإلكراه ويكون قوله تعاىل ما استطعتم فيما ال ختافون اخلوف واألمن وتر
فيه على أنفسكم يريد فيما ال يكون فيه احتمال الضرب والقتل ألنه قد يطلق نفي اإلستطاعة فيما يشق على 

يهم قوله تعاىل واعتصموا حببل اهللا مجيعا اإلنسان فعله كما قال تعاىل وكانوا ال يستطعون مسعا ومراده مشقة ذلك عل
يف معىن احلبل ههنا أنه القرآن وكذلك روي عن عبداهللا وقتادة  -وال تفرقوا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

والسدي وقيل أن املراد به دين اهللا وقيل بعهد اهللا ألنه سبب النجاة كاحلبل الذي يتمسك به للنجاة من غرق أو 
األمان احلبل ألنه سبب النجاة وذلك يف قوله تعاىل إال حببل من اهللا وحبل من الناس يعين به األمان إال  حنوه ويسمى

  أن قوله واعتصموا حببل اهللا مجيعا هو أمرا باالجتماع وهني عن الفرقة وأكده بقوله وال تفرقوا معناه 

ي حنو ذلك عن عبداهللا وقتادة وقال احلسن وال التفرق عن دين اهللا الذي أمروا مجيعا بلزومه واإلجتماع عليه ورو
وقد حيتج به فريقان من الناس أحدمها نفاة القياس واالجتهاد يف  -تفرقوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



أحكام احلوادث مثل النظام وأمثاله من الرافضة واآلخر من يقول بالقياس واالجتهاد يقول مع ذلك أن احلق واحد 
املختلفني يف مسائل االجتهاد وخيطئ من مل يصب احلق عنده لقوله تعاىل وال تفرقوا فغري جائز أن يكون من أقاويل 

التفرق واالختالف دينا هللا تعاىل مع هني اهللا تعاىل عنه وليس هذا عندنا كما قالوا ألن أحكام الشرع يف األصل على 
لى حظره يف كل حال أو على إجيابه يف كل حال فأما ما أحناء منها ماال جيوز اخلالف فيه وهو الذي دلت العقول ع

جاز أن يكون تارة واجبا وتارة حمظورا وتارة مباحا فإن االختالف يف ذلك سائغ جيوز ورود العبادة به كاختالف 
حكم الطاهر واحلائض يف الصوم والصالة واختالف حكم املقيم واملسافر يف القصر واإلمتام وما جرى جمرى ذلك 

يث جاز ورود النص باختالف أحكام الناس فيه فيكون بعضهم متعبدا خبالف ما تعبد به اآلخر مل ميتنع فمن ح
تسويغ االجتهاد فيما يؤدي إىل اخلالف الذي جيوز ورود النص مبثله ولو كان مجيع االختالف مذموما لوجب أن ال 

ز مثله يف النص جاز يف االجتهاد قد جيوز ورود االختالف يف أحكام الشرع من طريق النص والتوقيف فما جا
خيتلف اجملتهدان يف نفقات الزوجات وقيم املختلفات وأروش كثري من اجلنايات فال يلحق واحدا منهما لوم وال 
تعنيف وهذا حكم مسائل االجتهاد ولو كان هذا الضرب من االختالف مذموما لكان للصحابة يف ذلك احلظ 

أحكام احلوادث وهم مع ذلك متواصلون يسوغ كل واحد منهم لصاحبه خمالفته  األوفر وملا وجدناهم خمتلفني يف
من غري لوم وال تعنيف فقد حصل منهم اإلتفاق على تسويغ هذا الضرب من االختالف وقد حكم اهللا تعاىل بصحة 

ف أميت أنه قال اختال -إمجاعهم وثبوت حجته يف مواضع كثرية من كتابه وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رمحة وقال ال جتتمع أميت على ضالل فثبت بذلك أن اهللا تعاىل مل ينهنا بقوله وال تفرقوا عن هذا الضرب من 

االختالف وأن النهي منصرف إىل أحد وجهني إما يف النصوص أو فيما قد أقيم عليه دليل عقلي أو مسعي ال حيتمل 
اد هو االختالف والتفرق يف أصول الدين ال يف فروعه وما إال معىن واحدا ويف فحوى اآلية ما يدل على أن املر

  جيوز ورود العبارة باالختالف فيه وهو قوله تعاىل واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ 

كنتم أعداء فألف بني قلوبكم يعين باإلسالم ويف ذلك دليل على أن التفرق املذموم املنهي عنه يف اآلية هو يف أصول 
  فروعه واهللا أعلم الدين واإلسالم ال يف 

  باب 

  فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر

قال اهللا تعاىل ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر قال أبو بكر قد حوت هذه 
لى كل اآلية معنيني أحدمها وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر واآلخر أنه فرض على الكفاية ليس بفرض ع

أحد يف نفسه إذا قام به غريه لقوله تعاىل ولتكن منكم أمة وحقيقته تقتضي البعض دون البعض فدل على أنه فرض 
على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقني ومن الناس من يقول هو فرض على كل أحد يف نفسه وجيعل خمرج 

وله تعاىل يغفر لكم من ذنوبكم ومعناه ذنوبكم والذي الكالم خمرج اخلصوص يف قوله ولتكن منكم أمة جمازا كق
يدل على صحة هذا القول أنه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقني كاجلهاد وغسل املوتى وتكفينهم والصالة عليهم 

ودفنهم ولوال أنه فرض على الكفاية ملا سقط عن اآلخرين بقيام بعضهم به وقد ذكر اهللا تعاىل األمر باملعروف 
ي عن املنكر يف مواضع أخر من كتابه فقال عز و جل كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون والنه

عن املنكر وقال فيما حكى عن لقمان يا بين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن 



ا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها علىاألخرى ذلك من عزم األمور وقال تعاىل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلو
فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا وقال عز و جل لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى 

ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فهذه اآلي 
تضية إلجياب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهي على منازل أوهلا تغيريه باليد إذا أمكن فإن مل ميكن ونظائرها مق

وكان يف نفيه خائفا على نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بلسانه فإن تعذر ذلك ملا وصفنا فعليه إنكاره بقلبه كما 
ونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حدثنا عبداهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس قال حدثنا ي

شعبة قال أخربين قيس بن مسلم قال مسعت طارق بن شهاب قال قدم مروان اخلطبة قبل الصالة فقام رجل فقال 
  خالفت السنة كانت اخلطبة بعدالصالة قال ترك ذلك يا أبو فالن قال شعبة وكان حلانا فقام أبو 

من رأى منكم  -ا املتكلم فقد قضى ما عليه قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعيد اخلدري فقال من هذ
منكرا فلينكره بيده فإن مل يستطع فلينكره بلسانه فإن مل يستطع فلينكره بقلبه وذاك أضعف اإلميان وحدثنا حممد بن 

وية عن األعمش عن إمساعيل بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن العالء قال حدثنا أبو معا
رجاء عن أبيه عن أيب سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا 

يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغريه بيده فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل  -صلى اهللا عليه وسلم 
أن إنكار املنكر على هذه الوجوه الثالثة  -ميان فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يستطع فبقلبه وذاك أضعف اإل

على حسب اإلمكان ودل على أنه إذا مل يستطع تغيريه بديه فعليه تغيريه بلسانه مث إذا مل ميكنه ذلك فليس عليه أكثر 
أبو داود قال حدثنا شعبة عن أيب  من إنكاره بقلبه وحدثنا عبداهللا بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا

قال ما من قوم يعمل بينهم باملعاصي  -إصحاق عن عبداهللا بن جرير البجلي عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هم أكثر وأعز ممن يعمله مث مل يغريوا إال عمهم اهللا منه بعقاب وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 

مد النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذمية عن أيب عبيدة عن عبداهللا بن مسعود قال قال عبداهللا بن حم
إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك مث يلقاه من الغد فال مينعه 
ذلك ضرب اهللا تعاىل قلوب بعضهم ببعض مث قال لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 

مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون إىل قوله فاسقون مث قال كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن 
لظامل ولتأطرنه على احلق أطرا وتقصرنه على احلق قصرا قال أبو داود حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا على يدي ا

أبو شهاب احلناط عن العالء بن املسيب عن عمرو بن مرة عن سامل عن أيب عبيدة عن ابن مسعود عن النيب صلى 
مث ليلعننكم كما لعنهم فأخرب النيب  بنحوه وزاد فيه أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض -اهللا عليه وسلم 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أن من شرط النهي عن املنكر أن ينكره مث ال جيالس املقيم على املعصية وال

من ذلك بيانا لقوله تعاىل ترى كثريا منهم يتولون  -يؤاكله وال يشاربه وكان ما ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  لتهم إياهم وجمالستهم هلم تاركني للنهي عن املنكر لقوله تعاىل كانوا الذين كفروا فكانوا مبؤاك

   -ال يتناهون عن منكر فعلوه مع ما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  من إنكاره بلسانه إال أن ذلك مل ينفعه مع جمالسته ومؤاكلته ومشاربته إياه

دثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يف ذلك أيضا ما ح -وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وهب بن بقية قال أخربنا خالد عن إمساعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن محد اهللا تعاىل وأثىن عليه يا أيها الناس 

إنكم تقرؤن هذه اآلية وتضعوهنا يف غري موضعها عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم وأنا مسعنا النيب 
يقول إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم اهللا بعقاب وحدثنا  -صلى اهللا عليه وسلم 

حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا ابن املبارك عن عتبة بن 
ثين أبو أمية الشعباين قال سألت أبا ثعلبة اخلشين فقلت يا أبا أيب حكيم قال حدثين عمرو بن جارية اللخمي قال حد

ثعلبة كيف تقول يف هذه اآلية عليكم أنفسكم فقال أما واهللا لقد سألت عنها خبريا سألت عنها رسول اهللا صلى اهللا 
نيا مؤثرة فقال بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ود -عليه وسلم 

وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعين بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصرب الصرب فيه كقبض 
على اجلمر للعامل فيهم مثل أجر مخسني رجال يعملون مثل عمله قال وزادين غريه قال يا رسول اهللا أجر مخسني 

ن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هلما حاالن حال ميكن منهم قال أجر مخسني منكم ويف هذه األخبار داللة على أ
فيها تغيري املنكر وإزالته ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله وإزالته باليد تكون على وجوه منها أن ال 

غريه  ميكنه إزالته إال بالسيف وأن يأيت على نفس فاعل املنكر فعليه أن يفعل ذلك كمن رأى رجال قصده أو قصد
بقتله أو بأخذ ماله أو قصد الزنا بامرأة أو حنو ذلك وعلم أنه ال ينتهي إن أنكره بالقول أو قاتله مبا دون السالح 

من رأى منكرا فليغريه بيده فإذا مل ميكنه تغيريه بيده إال بقتل املقيم على هذا املنكر فعليه  -فعليه أن يقتله لقوله ص 
 ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بغري سالح انتهى عنه مل جيز له اإلقدام على قتله أن يقتله فرضا عليه وإن غلب يف

وإن غلب يف ظنه أنه إن أنكره بالدفع بيده أو بالقول امتنع عليه ومل ميكنه بعد ذلك دفعه عنه ومل ميكنه إزالة هذا 
وقد ذكر ابن رستم عن حممد يف رجل غصب املنكر إال بأن يقدم عليه بالقتل من غري إنذار منه له فعليه أن يقتله 

  متاع رجل وسعك قتله حىت تستنقذ املتاع وترده إىل صاحبه وكذلك قال أبو حنيفة 

يف السارق إذا أخذ املتاع وسعك أن تتبه حىت تقتله إن مل يرد املتاع قال حممد وقال أبو حنيفة يف اللص الذي ينقب 
نك قال فلك أن تقتله إذا كنت يف موضع ال يعينك الناس عليه وهذا البيوت يسعك قتله وقال يف رجل يريد قلع س

الذي ذكرناه يدل عليه قوله تعاىل فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فأمر بقتاهلم ومل يرفعه عنهم إال بعد الفيء 
من رأى منكم منكرا  - إىل أمر اهللا تعاىل وترك ما هم عليه من البغي واملنكر وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

فليغريه بيده يوجب ذلك أيضا ألنه قد أمر بتغيريه بيده على أي وجه أمكن ذلك فإذا مل ميكنه تغيريه إال بالقتل فعليه 
قتله حىت يزيله وكذلك قلنا يف أصحاب الضرائب واملكوس اليت يأخذوهنا من أمتعة الناس أن دماءهم مباحة 

واحد من الناس أن يقتل من قدر عليه منهم من غري إنذار منه له وال التقدم  وواجب على املسلمني قتلهم ولكل
إليهم بالقول ألنه معلوم من حاهلم أهنم غري قابلني إذا كانوا مقدمني على ذلك مع العلم حبظره ومىت أنذرهم من 

ن كان منهم مقيما على ذلك يريد اإلنكار عليهم امتنعوا منه حىت ال ميكن تغيري ما هم عليه من املنكر فجائز قتل م
وجائز مع ذلك تركهم ملن خاف إن أقدم عليهم بالقتل أن يقتل إال أن عليه اجتناهبم والغلظة عليهم مبا أمكن 

وهجراهنم وكذلك حكم سائر من كان مقيما على شيء من املعاصي املوبقات مصرا عليها جماهرا هبا فحكمه حكم 
أمكن وتغيري ما هم عليه بيده وإن مل يستطع فلينكره بلسانه وذلك إذا رجا من ذكرنا يف وجوب النكري عليهم مبا 



أنه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه فإن مل يرج ذلك وقد غلب يف ظنه أهنم غري قابلني منه مع علمهم 
قال  -عليه وسلم بأنه منكر عليهم وسعه السكوت عنهم يعد أن جيانبهم ويظهر هجراهنم ألن النيب صلى اهللا 

فإن مل يستطع قد فهم منه أهنم إذا مل يزولوا عن املنكر فعليه  -فليغريه بلسانه فإن مل يستطع فليغريه بقلبه وقوله ص 
إنكاره بقلبه سواء كان يف تقية أو مل يكن ألن قوله إن مل يستطع معناه أنه ال ميكنه إزالته بالقول فأباح له السكوت 

ي عن ابن مسعود يف قوله تعاىل عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم مر باملعروف يف هذه احلال وقد رو
وانه عن املنكر ما قبل منك فإذا مل يقبل منك فعليك نفسك وحديث أيب ثعلبة اخلشين أيضا الذي قدمناه يدل على 

ا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحا مطاع -ذلك ألنه قال ص 
  وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام يعين واهللا أعلم إذا مل يقبلوا ذلك 

واتبعوا أهواءهم وآراءهم فأنت يف سعة من تركهم وعليك نفسك ودع أمر العوام وأباح ترك النكري بالقول فيمن 
ياين أن أعلم ما فعل مبن أمسك عن الوعظ من أصحاب هذه حاله وروي عن عكرمة أن ابن عباس قال له قد أع

السبت فقلت له أنا أعرفك ذلك إقرأ اآلية الثانية قوله تعاىل أجنينا الذين ينهون عن السوء قال فقال يل أصبت 
وكساين حلة فاستدل ابن عباس بذلك على أن اهللا أهلك من عمل السوء ومن مل ينه عنه فجعل املمسكني عن إنكار 

مبنزلة فاعليه يف العذاب وهذا عندنا على أهنم كانوا راضني بأعماهلم غري منكرين هلا بقلوهبم وقد نسب اهللا  املنكر
من اليهود الذين كانوا متوالني  -تعاىل قتل األنبياء املتقدمني إىل من كان يف عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم وبقوله فلم تقتلون ألسالفهم القاتلني ألنبيائهم بقوله قد جاءكم رسل من 
أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني فأضاف القتل إليهم وإن مل يباشروه ومل يقتلوه إذ كانوا راضني بأفعال القاتلني 

ه متوالني فإذا فكذلك أحلق اهللا تعاىل من مل ينه عن السوء من أصحاب السبت بفاعليه إذ كانوا به راضني وهلم علي
كان منكرا للمنكر بقلبه وال يستطيع تغيريه على غريه فهو غري داخل يف وعيد فاعليه بل هو ممن قال اهللا تعاىل 

عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم وحدثنا مكرم بن أمحد القاضي قال حدثنا أمحد بن عطية الكويف 
قول ملا بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حىت ظننا أنه سيموت وقال حدثنا احلماين قال مسعت ابن املبارك ي

فخلوت به فقال كان واهللا رجال عاقال ولقد كنت أخاف عليه هذا األمر قلت وكيف كان سببه قال كان يقدم 
وال ويسألين وكان شديد البذل لنفسه يف طاعة اهللا وكان شديد الورع وكنت رمبا قدمت إليه الشيء فيسألين عنه 

يرضاه وال يذوقه ورمبا رضيه فأكله فسألين عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل أن اتفقنا على أنه فريضة من 
اهللا تعاىل فقال يل مد يدك حىت أبايعك فاظلمت الدنيا بيين وبينه فقلت ومل قال دعاين إىل حق من حقوق اهللا 

مل يصلح للناس أمر ولكن إن وجد عليه أعوانا صاحلني ورجال فامتنعت عليه وقلت له إن قام به رجل وحده قتل و
يرأس عليهم مأمونا على دين اهللا ال حيول قال وكان يقتضي ذلك كلما قدم على تقاضي الغرمي امللح كلما قدم علي 

تقاضاين فأقول له هذا أمر ال يصلح بواحد ما أطاقته األنبياء حىت عقدت عليه من السماء وهذه فريضة ليست 
  كسائر الفرائض ألن سائر الفرائض يقوم هبا الرجل وحده وهذا مىت أمر به الرجل وحده 

أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعني على قتل نفسه وإذا قتل الرجل مل جيترئ غريه أن يعرض نفسه 
حبمدك ونقدس لك قال إين ولكنه ينتظر فقد قالت املالئكة أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح 

أعلم ماال تعلمون مث خرج إىل مرو حيث كان أبو مسلم فكلمه بكالم غليظ فأخذه فاجتمع عليه فقهاء أهل 
خراسان وعبادهم حىت أطلقوه مث عاوده فزجره مث عاوده مث قال ما أجد شيئا أقوم به هللا تعاىل أفضل من جهادك 



يراين اهللا وأنا أبغضك فيه فقتله قال أبو بكر ملا ثبت مبا قدمنا ذكره من وألجاهدنك بلساين ليس يل قوة بيدي ولكن 
وجوب فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبينا أنه  -القرآن واآلثار الواردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

والفاجر ألن ترك فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني وجب أن ال خيتلف يف لزوم فرضه الرب 
اإلنسان لبعض الفروض ال يسقط عنه فروضا غريه أال ترى أن تركه للصالة ال يسقط عنه فرض الصوم وسائر 

العبادات فكذلك من مل يفعل سائر املعروف ومل ينته عن سائر املناكري فإن فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
بن أيب رباح عن أيب هريرة قال اجتمع نفر من أصحاب النيب  غري ساقط عنه وقد روى طلحة بن عمرو عن عطاء

فقالوا يا رسول اهللا أرأيت إن عملنا باملعروف حىت ال يبقى من املعروف شيء إال عملناه  -صلى اهللا عليه وسلم 
ن املنكر قال وانتهينا عن املنكر حىت مل يبق شيئا من املنكر إال انتهينا عنه أيسعنا أن ال نأمر باملعروف وال ننهى ع

 -مروا باملعروف وإن مل تعملوا به كله واهنو عن املنكر وإن مل تنتهوا عنه كله فأجرى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر جمرى سائر الفروض يف لزوم القيام به مع التقصري يف بعض الواجبات ومل 

فهم وخلفهم وجوب ذلك إال قوم من احلشو وجهال أصحاب احلديث فإهنم يدفع أحد من علماء األمة وفقهائها سل
أنكروا قتال الفئة الباغية واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بالسالح ومسوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فتنة 

 فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إذا احتيج فيه إىل محل السالح وقتال الفئة الباغية مع ما قد مسعوا فيه من قول اهللا تعاىل
إىل أمر اهللا وما يقتضيه اللفظ من وجوب قتاهلا بالسيف وغريه وزعموا مع ذلك أن السلطان ال ينكر عليه الظلم 

واجلور وقتل النفس اليت حرم اهللا وإمنا ينكر على غري السلطان بالقول أو باليد بغري سالح فصاروا شرا على األمة 
   هلا ألهنم أقعدوا الناس من أعدائها املخالفني

عن قتال الفئة الباغية وعن اإلنكار على السلطان الظلم واجلور حىت أدى ذلك إىل تغلب الفجار بل اجملوس واعداء 
اإلسالم حىت ذهبت الثغور وشاع الظلم وخربت البالد وذهب الدين والدنيا وظهرت الزندقة والغلو ومذهب 

جلب ذلك كله عليهم ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلنكار على  الثنوية واخلرمية واملزدكية والذي
السلطان اجلائر واهللا املستعان وقد حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن عباد الواسطي قال 

يب سعيد اخلدري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا إسرائيل قال حدثنا حممد بن جحادة عن عطية العويف عن أ
أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمري جائر وحدثنا حممد بن  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عمر قال أخربين أمحد بن حممد بن عمرو بن مصعب املروزي قال مسعت أبا عمارة قال مسعت احلسن بن رشيد يقول 
سيد  -صائغ عن عكرمة عن ابن عباس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم مسعت أبا حنيفة يقول أنا حدثت إبراهيم ال

الشهداء محزة بن عبداملطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله قوله تعاىل وما اهللا يريد ظلما للعباد قد 
هنما سواء اقتضى ذلك نفي إرادة الظلم من كل وجه فال يريد هو أن يظلمهم وال يريد أيضا ظلم بعضهم لبعض أل

يف منزلة القبح ولو جاز أن ييد ظلم بعضهم جلاز أن يريد ظلمه هلم أال ترى أنه ال فرق يف العقول بني من أراد ظلم 
نفسه لغريه وبني من أراد ظلم إنسان لغريه وأهنما سواء يف القبح فكذلك ينبغي أن تكون إرادته للظلم منتفية منه 

ة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر قيل يف معىن قوله كنتم ومن غريه قوله عز و جل كنتم خري أم
وجوه روي عن احلسن أنه يعين فيما تقدمت البشارة واخلرب به من ذكر األمم يف الكتب املتقدمة قال احلسن حنن 

ال أخربنا عبدالرزاق آخرها وأكرمها على اهللا وحدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع ق
يقول يف قوله تعاىل كنتم  -قال أخربنا معمر عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

خري أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمنون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على اهللا تعاىل فكان معناه كنتم خري أمة 



أنزل إليهم من كتبه وقيل إن دخول كان وخروجها مبنزلة إال مبقدار دخوهلا لتأكيد وقوع أخرب اهللا هبا أنبياءه فيما 
األمر ال حمالة إذ هو مبنزلة ما قد كان يف احلقيقة كما قال تعاىل وكان اهللا غفورا رحيما وكان اهللا عليما حكيما 

  خري أمة مبعىن  واملعىن احلقيقي وقوع ذلك وقيل كنتم خري أمة مبعىن حدثتم خري أمة فيكون

احلال وقيل كنتم خري أمة يف اللوح احملفوظ وقيل كنتم منذ أنتم ليدل أهنم كذلك من أول أمرهم ويف هذه اآلية 
داللة على صحة إمجاع األمة من وجوه أحدها كنتم خري أمة وال يستحقون من اهللا صفة مدح إال وهم قائمون حبق 

هنم يأمرون باملعروف فيما أمروا به فهو أمر اهللا تعاىل ألن املعروف هو أمر اهللا اهللا تعاىل غري ضالني والثاين إخباره بأ
والثالث أهنم ينكرون املنكر واملنكر هو ما هنى اهللا عنه وال يستحقون هذه الصفة إال وهم هللا رضى فثبت بذلك أن 

ما مينع وقوع إمجاعهم على ما أنكرته األمة فهو منكر وما أمرت به فهو معروف وهو حكم اهللا تعاىل ويف ذلك 
ضالل ويوجب أن ما حيصل عليه إمجاعهم هو حكم اهللا تعاىل قوله تعاىل لن يضروكم إال أذى اآلية فيه الداللة على 

ألنه أخرب عن اليهود الذين كانوا أعداء املؤمنني وهم حوايل املدينة بنو  -صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قاع ويهود خيرب فأخرب اهللا تعاىل أهنم ال يضروهنم إال أذى من جهة القول وأهنم مىت قاتلوهم النضري وقريظة وبنو قين

ولوا األدبار فكان كما أخرب وذلك من علم الغيب قوله تعاىل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إال حببل من اهللا وحبل 
ألن هؤالء  -نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم من الناس وهو يعين به اليهود املتقدم ذكرهم فيه الداللة على صحة 

اليهود صاروا كذلك من الذلة واملسكنة إال أن جيعل املسلمون هلم عهد اهللا وذمته ألن احلبل يف هذا املوضع هو 
العهد واألمان قوله تعاىل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون قال ابن 

وقتادة وابن جريج ملا أسلم عبداهللا بن سالم ومجاعة معه قالت اليهود ما آمن مبحمد إال شرارنا فأنزل اهللا عباس 
تعاىل هذه اآلية قال احلسن قوله قائمة يعين عادلة وقال ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس ثابتة على أمر اهللا تعاىل 

دون قيل فيه أنه السجود املعروف يف الصالة وقال بعضهم وقال السدي قائمة بطاعة اهللا تعاىل وقوله وهم يسج
معناه يصلون ألن القراءة ال تكون يف السجود وال يف الركوع فجعلوا الواو حاال وهو قول الفراء وقال األولون 

اآلخر الواو ههنا للعطف كأنه قال يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم مع ذلك يسجدون قوله تعاىل يؤمنون باهللا واليوم 
ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر صفة هلؤالء الذين آمنوا من أهل الكتاب ألهنم آمنوا باهللا ورسوله ودعوا 

   -الناس إىل تصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  واإلنكار على من خالفه فكانوا ممن قال اهللا تعاىل كنتم خري أمة أخرجت

  ل عليه القرآن من وجوب للناس يف اآلية املتقدمة وقد بينا ما د

األمر باملعروف والنهي عن املنكر فإن قيل فهل جتب إزالة املنكر من طريق اعتقاد املذاهب الفاسدة على وجه 
التأويل كما وجب يف سائر املناكري من األفعال قيل له هذا على وجهني فمن كان منهم داعيا إىل مقالته فيضل الناس 

لك مبا أمكن ومن كان منهم معتقدا ذلك يف نفسه غري داع إليها فإمنا يدعى إىل احلق بشبهته فإنه جتب إزالته عن ذ
بإقامة الداللة على صحة قول احلق وتبني فساد شبهته مامل خيرج على أهل احلق بسفيه ويكون له أصحاب ميتنع هبم 

عاىل بقتاله حىت يفيء إىل أمر اهللا تعاىل عن اإلمام فإن خرج داعيا إىل مقالته مقاتال عليها فهذا الباغي الذي أمر اهللا ت
وقد روي عن علي كرم اهللا وجهه أنه كان قائما على املنرب بالكوفة خيطب فقالت اخلوارج من ناحية املسجد ال 
حكم إال هللا فقطع خطبته وقال كلمة حق يراد هبا باطل أما أن هلم عندنا ثالثا أن ال مننعهم حقهم من الفيء ما 



ع أيدينا وال مبنعهم مساجد اهللا أن يذكروا فيها امسه وال نقاتلهم حىت يقاتلونا فأخرب أنه ال جيب كانت أيديهم م
قتاهلم حىت يقاتلونا وكان ابتدأهم علي كرم اهللا وجهه بالدعاء حني نزلوا حروراء وحاجهم حىت رجع بعضهم وذلك 

اعني إىل مذاهبهم مل يقاتلوا وأقروا على ما هم اصل يف سائر املتأول من أهل املذاهب الفاسدة أهنم مامل خيرجوا د
عليه مامل يكن ذلك املذهب كفرا فإنه غري جائز إقرار أحد من الكفار على كفره إال جبزية وليس جيوز إقرار من كفر 

ار بالتأويل على اجلزية ألنه مبنزلة املرتد إلعطائه بديا مجلة التوحيد واإلميان بالرسول فمىت نقض ذلك بالتفصيل ص
مرتدا ومن الناس من جيعلهم مبنزلة أهل الكتاب كذلك كان يقول أبو احلسن فتجوز عنده مناكحتهم وال جيوز 
للمسلمني أن يزوجوهم وتؤكل ذبائحهم ألهنم منتحلون حبكم القرآن وإن مل يكونوا مستمسكني به كما أن من 

سائر شرائعهم وقال تعاىل ومن يتوهلم منكم انتحل النصرانية أو اليهودية فحكمه حكمهم وإن مل يكن مستمسكا ب
فإنه منهم وقال حممد يف الزيادات لو أن رجال دخل يف بعض األهواء اليت يكفر أهلها كان يف وصاياه مبنزلة 

املسلمني جيوز منها ما جيوز من وصايا املسلمني ويبطل منها ما يبطل من وصاياهم وهذا يدل على موافقة املذهب 
أبو احلسن يف بعض الوجوه ومن الناس من جيعلهم مبنزلة املنافقني الذين كانوا يف زمن النيب صلى الذي يذهب إليه 

فأقروا على نفاقهم مع علم اهللا تعاىل بكفرهم ونفاقهم ومن الناس من جيعلهم كأهل الذمة ومن  -اهللا عليه وسلم 
  عليه ومل نقبل أىب ذلك ففرق بينهما بأن املنافقني لو وقفنا على نفاقهم مل نقرهم 

منهم إال اإلسالم أو السيف وأهل الذمة إمنا أقروا باجلزية وغري جائز أخذ اجلزية من الكفار املتأولني املنتحلني 
لإلسالم وال جيوز أن يقروا بغري جزية فحكمهم يف ذلك مىت وقفنا على مذهب واحد منهم اعتقاد الكفر مل جيز 

ين وال يقتصر يف إجرائه حكم الكفار على إطالق لفظ عسى أن يكون غلطه إقراره عليه وأجري عليه أحكام املرتد
فيه دون االعتقاد دون أن يبني عن ضمريه فيعرب لنا عن اعتقاده مبا يوجب تكفريه فحينئذ جيوز عليه أحكام 

  املرتدين من االستتابة فإن تاب وإال قتل واهللا أعلم 
  باب 

  االستعانة بأهل الذمة

ا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم اآلية قال أبو بكر بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون قال اهللا تعاىل ي
أمره ويثق هبم يف أمره فنهى اهللا تعاىل املؤمنني أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون املؤمنني وأن يستعينوا هبم يف 

ال يألونكم خباال يعين ال يقصرون فيما جيدون  خوص أمورهم وأخرب عن ضمائر هؤالء الكفار للمؤمنني فقال
السبيل إليه من إفساد أموركم ألن اخلبال هو الفساد مث قال ودوا ما عنتم قال السدي ودوا ضاللكم عن دينكم 

وقال ابن جريج ودوا أن تعنتوا يف دينكم فتحملوا على املشقة فيه ألن أصل العنت املشقة فكأنه أخربعن حمبتهم ملا 
يكم وقال اهللا تعاىل ولو شاء اهللا ألعنتكم ويف هذه اآلية داللة على أنه ال جتوز االستعانة بأهل الذمة يف أمور يشق عل

املسلمني من العماالت والكتبة وقد روي عن عمر أنه بلغه أن أبا موسى استكتب رجال من أهل الذمة فكتب إليه 
دونكم أي ال تردوهم إىل العز بعد أن أذهلم اهللا تعاىل وروى أبو يعنفه وتال يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من 

حيان التيمي عن فرقد بن صاحل عن أيب دهقانة قال قلت لعمر بن اخلطاب أن ههنا رجال من أهل احلرية مل نر رجال 
ى هالل أحفظ منه وال أخط منه بقلم فإن رأيت أن نتخذه كاتبا قال قد اختذت إذا بطانة من دون املؤمنني ورو

الطائي عن وسق الرومي قال كنت مملوكا لعمر فكان يقول يل أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة 



املسلمني فإنه ال ينبغي أن أستعني على أمانتهم من ليس منهم فأبيت فقال ال إكراه يف الدين فلما حضرته الوفاة 
ا أضعافا مضاعفة قيل يف معىن أضعافا مضاعفة وجهان أعتقين فقال اذهب حيث شئت وقوله تعاىل ال تأكلوا الربو

  أحدمها املضاعفة بالتأجيل أجال بعد أجل ولكل 

أجل قسط من الزيادة على املال والثاين ما يضاعفون به أمواهلم ويف هذا داللة على أن املخصوص بالذكر ال يدل 
الربا أضعافا مضاعفة داللة على إباحته إذا مل على أن ما عداه خبالفه ألنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذكر حترمي 

يكن أضعافا مضاعفة فلما كان الربا حمظورا هبذه الصفة وبعدمها دل ذلك على فساد قوهلم يف ذلك ويلزمهم يف 
ذلك أن تكون هذه الداللة منسوخة بقوله تعاىل وحرم الربا إذا مل يبق هلا حكم يف االستعمال وقوله تعاىل وجنة 

اء واألرض قيل كعرض السموات واألرض وقال يف آية أخرى وجنة عرضها كعرض السماء واألرض عرضها السم
وكما قال ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة أي إال كبعث نفس واحدة ويقال إمنا خص العرض بالذكر دون 

م وهذا حيتج به يف قول الطول ألنه يدل على أن الطول أعظم ولو ذكر الطول مل يقم مقامه يف الداللة على العظ
ذكاة اجلنني ذكاة أمه معناه كذكاة أمه وقوله تعاىل والذين ينفقون يف السراء والضراء  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس قال ابن عباس يف السراء والضراء يف العسر واليسر يعين يف قلته وكثرته وقيل 
ال يقطعه شيء من ذلك عن إنفاقه يف وجوه الرب فمدح املنفقني يف هاتني احلالتني مث عطف يف حال السرور والغم 

عليه الكاظمني الغيظ والعافني عن الناس فمدح من كظم غيظه وعفا عمن اجترم إليه وقال عمر بن اخلطاب من 
ما ترون وكظم الغيظ والعفو  خاف اهللا مل يشف غيظه ومن اتقى اهللا مل يصنع ما يريد ولوال يوم القيامة لكان غري

مندوب إليهما موعود بالثواب عليهما من اهللا تعاىل قوله تعاىل وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال فيه 
حض على اجلهاد من حيث ال ميوت أحد فيه إال بإذن اهللا تعاىل ويف التسلية عما يلحق النفس مبوت النيب صلى اهللا 

يف قوله وما حممد إال رسول  -ه بإذن اهللا تعاىل ألنه قد تقدم ذكر موت النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن -عليه وسلم 
قد خلت من قبله الرسل اآلية وقوله تعاىل ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها قيل فيه من عمل للدنيا وفر حظه املقسوم 

اق وقيل إن معناه من أراد جبهاده ثواب الدنيا مل له فيها من غري أن يكون له حظ يف اآلخرة روي ذلك عن ابن إسح
حيرم حظه من الغنيمة وقيل من تقرب إىل اهللا بعمل النوافل وليس هو ممن يستحق اجلنة بكفره أو مبا حيبط عمله 

جوزي هبا يف الدنيا من غري أن يكون له حظ يف اآلخرة وهو نظري قوله تعاىل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 
  نشاء ملن نريد مث جعلنا له جهنم 

يصالها مذموما مدحورا قوله تعاىل وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري قال ابن عباس واحلسن علماء وفقهاء وقال 
جماهد وقتادة مجوع كثرية وقوله تعاىل فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا فإنه قيل يف الوهن 

ر اجلسد وحنوه والضعف نقصان القوة وقيل يف اإلستكانة أهنا إظهار الضعف وقيل فيه أنه اخلضوع فبني بأنه انكسا
تعاىل أهنم مل يهنوا باخلوف وال ضعفوا لنقصان القوة وال استكانوا باخلضوع وقال ابن إسحاق فما وهنوا بقتل نبيهم 

دينهم ويف هذه اآلية الترغيب يف اجلهاد يف سبيل اهللا وال ضعفوا عن عدوهم وال استكانوا ملا أصاهبم يف اجلهاد عن 
واحلض على سلوك طريق العلماء من صحابة األنبياء واألمر باالقتداء هبم يف الصرب على اجلهاد وقوله تعاىل وما كان 

تعليم لنا ألن نقول قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اآلية فيه حكاية دعاء الربيني من أتباع األنبياء املتقدمني و
مثل قوهلم عند حضور القتال فنيبغي للمسلمني أن يدعوا مبثله عند معاينة العدو ألن اهللا تعاىل حكى ذلك عنهم على 
وجه املدح هلم والرضا بقوهلم لنفعل مثل فعلهم ونستحق من املدح كاستحقاقهم قوله تعاىل فآتاهم اهللا ثواب الدنيا 



ة والربيع بن أنس وابن جريج ثواب الدنيا الذي أوتوه هو النصر على عدوهم حىت وحسن ثواب اآلخرة قال قتاد
قهروهم وظفروا هبم وثواب اآلخرة اجلنة وهذا دليل على أنه جيوز اجتماع الدنيا واآلخرة لواحد روي عن علي 

اهللا تعاىل ألقوام قوله رضي اهللا عنه أنه قال من عمل لدنياه أضر بآخرته ومن عمل آلخرته أضر بدنياه وقد جيمعهما 
تعاىل سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا فيه دليل على بطالن التقليد ألن 

اهللا تعاىل حكم ببطالن قوهلم إذ مل يكن معهم برهان عليه والسلطان ههنا هو الربهان ويقال إن أصل السلطان القوة 
لسلطان احلجة لقوهتا على قمع الباطل وقهر املبطل به والتسليط على الشيء التقوية عليه مع فسلطان امللك قوته وا

   -اإلغراء به وفيه الداللة على صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ملا أخرب به من إلقاء الرعب يف قلوب املشركني فكان كما أخرب به وقال

ىت أن العدو لريعب مين وهو على مسرية شهر قوله تعاىل ولقد نصرت بالرعب ح -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صدقكم اهللا وعده إذ حتسوهنم بإذنه فيه إخبار بتقدم وعد اهللا تعاىل هلم بالنصر على عدوهم ما مل يتنازعوا وخيتلفوا 

   -لم فكان كما أخرب به يوم أحد ظهروا على عدوهم وهزموهم وقتلوا منهم وقد كان النيب صلى اهللا عليه وس

  أمر الرماة باملقام يف موضع

وأن ال يرجوا فعصوا وخلوا مواضعهم حني رأوا هزمية املشركني وظنوا أنه مل يبق هلم باقية واختلفوا وتنازعوا فحمل 
   -عليهم خالد بن الوليد من ورائهم فقتلوا من املسلمني من قتلوا بتركهم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لك دليل على صحة نبوة النيب صوعصياهنم ويف ذ

ألهنم وجدوا موعود اهللا كما وعد قبل العصيان فلما عصوا وكلوا إىل أنفسهم وفيه دليل على أن النصر من اهللا  -
يف جهاد العدو مضمون باتباع أمره واالجتهاد يف طاعته وعلى هذا جرت عادة اهللا تعاىل للمسلمني يف نصرهم على 

ون من الصدر األول إمنا يقاتلون املشركني بالدين ويرجون النصر عليهم وغلبتهم به ال أعدائهم وقد كان املسلم
بكثرة العدد ولذلك قال اهللا تعاىل إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا 

 اإلخالل مبراكزهم اليت رتبوا فيها يف -فأخرب أن هزميتهم إمنا كانت لتركهم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وقال تعاىل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة وإمنا أتوا من قبل من كان يريد الدنيا منهم قال عبداهللا بن 

يريد الدنيا حىت أنزل اهللا تعاىل منكم من يريد  -مسعود ما ظننت أن أحدا ممن قاتل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وعلى هذا املعىن كان اهللا قد فرض على العشرين أن ال يفروا من مائتني بقوله تعاىل إن يكن منكم عشرون  الدنيا

خملصني لنية اجلهاد هللا تعاىل ومل  -صابرون يغلبوا مائتني ألنه يف ابتداء اإلسالم كانوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ة وبضعة عشر رجال رجالة قليلي العدة والسالح وعدوهم ألف يكن فيهم من يريد الدنيا وكانوا يوم بدر ثالمثائ

فرسان ورجالة بالسالح الشاك فمنحهم اهللا أكتافهم ونصرهم عليهم حىت قتلوا كيف شاؤا وأسروا كيف شاؤا مث 
ملا خالطهم بعد ذلك من مل يكن له مثل بصائرهم وخلوص ضمائرهم خفف اهللا تعاىل عن اجلميع فقال اآلن خفف 

كم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا اهللا عن
ومعلوم أنه مل يرد ضعف قوى األبدان وال عدم السالح ألن قوى أبداهنم كانت باقية وعددهم أكثر وسالحهم أوفر 



ولني فاملراد بالضعف ههنا ضعف النية وأجرى اجلميع وإمنا أراد به أنه خالطهم من ليس له قوة البصرية مثل ما لأل
جمرى واحدا يف التخفيف إذا مل يكن من املصلحة متييز ذوي البصائر منهم بأعياهنم وأمسائهم من أهل ضعف اليقني 

يف يوم اليمامة حني اهنزم الناس أخلصونا أخلصونا  -وقلة البصرية ولذلك قال أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  عنون املهاجرين واألنصار قوله ي

تعاىل مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم قال طلحة وعبدالرمحن بن عوف والزبري بن العوام 
وقتادة والربيع بن أنس كان ذلك يوم أحد بعد هزمية من اهنزم من املسلمني وتوعدهم املشركون بالرجوع فكان من 

احلجف متأهبني للقتال فأنزل اهللا تعاىل األمنة على املؤمنني فناموا دون املنافقني الذين أرعبهم ثبت من املسلمني حتت 
   -اخلوف لسوء الظن قال أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فنمنا حىت اصطفقت احلجف من النعاس ومل يصب املنافقني ذلك بل أمهتهن

مسعت وأنا بني النائم واليقظان معتب بن قشري وناسا من  -م أنفسهم فقال بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسل
املنافقني يقولون هل لنا من األمر من شيء وهذا من لطف اهللا تعاىل للمؤمنني وإظهار أعالم النبوة يف مثل تلك احلال 

امون وهم اليت العدو فيها مطل عليهم وقد اهنزم عنهم كثري من أعواهنم وقد قتلوا من قتلوا من املسلمني فين
مواجهون العدو يف الوقت الذي يطري فيه النعاس عمن شاهده ممن ال يقاتل فكيف مبن حضر القتال والعدو قد 

أشرعوا فيهم األسنة وشهروا سيوفهم لقتلهم واستيصاهلم ويف ذلك أعظم الدالئل وأكرب احلجج يف صحة نبوة النيب 
ع استعالء العدو من غري مدد أتاهم وال نكاية يف العدو وال من وجوه أحدها وقوع األمنة م -صلى اهللا عليه وسلم 

انصرافهم عنهم وال قلة عددهم فينزل اهللا تعاىل على قلوهبم األمنة وذلك يف أهل اإلميان واليقني خاصة والثاين 
ف يف وقوع النعاس عليهم يف مثل تلك احلال اليت يطري يف مثلها النعاس عمن شاهدها بعد اإلنصراف والرجوع فكي

حال املشاهدة وقصد العدو حنوهم الستيصاهلم وقتلهم والثالث متييز املؤمنني من املنافقني حىت خص املؤمنني بتلك 
األمنة والنعاس دون املنافقني فكان املؤمنون يف غاية األمن والطمأنينة واملنافقون يف غاية اهللع واخلوف والقلق 

ي ال يضيع أجر احملسنني قوله تعاىل فبما رمحة من اهللا لنت هلم قيل إن ما واالضطراب فسبحان اهللا العزيز العليم الذ
ههنا صلة معناه فربمحة من اهللا روي ذلك عن قتادة كما قال عما قليل ليصبحن نادمني وقوله تعاىل فبما نقضهم 

ذهيب ما إليك أدركين أ... ميثاقهم واتفق أهل اللغة على ذلك وقالوا معناها التأكيد وحسن النظم كما قال األعشى 
  عداين عن هيجكم أشفاقي ... احللم 

ويف ذلك دليل على بطالن قول من نفى أن يكون يف القرآن جماز ألن ذكر ما ههنا جماز وإسقاطها ال يغري املعىن 
قوله تعاىل ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك يدل على وجوب استعمال اللني والرفق وترك الفظاظة 

لظة يف الدعاء إىل اهللا تعاىل كما قال تعاىل أدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي والغ
أحسن وقوله تعاىل ملوسى وهارون فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى قوله تعاىل وشاورهم يف األمر اختلف 

ئه بالوحي عن تعرف صواب الرأي من الصحابة فقال قتادة الناس يف معىن أمر اهللا تعاىل إياه باملشاورة مع استغنا
والربيع بن أنس وحممد بن إسحاق إمنا أمره هبا تطييبا لنفوسهم ورفعا من أقدارهم إذ كانوا ممن يوثق بقوله ويرجع 

بأن أمرهم  إىل رأيه قال سفيان بن عيينة أمره باملشاورة لتقتدي به أمته فيها وال تراها منقصة كما مدحهم اهللا تعاىل
شورى بينهم وقال احلسن والضحاك مجع هلم بذلك األمرين مجيعا يف املشاورة ليكون إلجالل الصحابة ولتقتدي 



األمة به يف املشاورة وقال بعض أهل العلم إمنا أمره باملشاورة فيما مل ينص له فيه على شيء بعينه فمن القائلني بذلك 
   -وهم الذين يأبون أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم من يقول إمنا هو يف أمور الدنيا خاصة 

  يقول شيئا من أمور الدين من طريق االجتهاد وإمنا هو يف أمور الدنيا خاصة

يستعني بآرائهم يف ذلك ويتنبه هبا على أشياء من وجوه التدبري ما  -فجائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ستشارة آراء الصحابة وقد أشار احلباب بن املنذر يوم بدر على النيب صلى اهللا عليه جائز أن يفعلها لوال املشاورة وا

بالنزول على املاء فقبل وأشار منه عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم اخلندق بترك مصاحلة  -وسلم 
ذا من أمور الدنيا وقال غطفان على بعض مثار املدينة فينصرفوا فقبل منهم وخرق الصحيفة يف أشياء من حنو ه

آخرون كان مأمورا مبشاورهتم يف أمور الدين واحلوادث اليت ال توقيف فيها عن اهللا تعاىل ويف أمور الدنيا أيضا مما 
إذا شاورهم  -طريقه الرأي وغالب الظن وقد شاورهم يوم بدر يف األسارى وكان ذلك من أمور الدين وكان ص 

ل مبا أداه إليه اجتهاده وكان يف ذلك ضروب من الفوائد أحدها إعالم الناس أن فأظهروا آراءهم ارتأى معهم وعم
ما ال نص فيه من احلوادث فسبيل استدراك حكمه االجتهاد وغالب الظن والثاين إشعارهم مبنزلة الصحابة رضي اهللا 

   -م النيب صلى اهللا عليه وسلم عنهم وأهنم أهل االجتهاد وجائز اتباع آرائهم إذ رفعهم اهللا إىل املنزلة اليت يشاوره

  ويرضى اجتهادهم وحيريهم ملوافقة النصوص من

أحكام اهللا تعاىل والثالث أن باطن ضمائرهم مرضي عند ا هللا تعاىل لوال ذلك مل يأمره مبشاورهتم فدل ذلك على 
دث اليت ال نصوص يقينهم وصحة إمياهنم وعلى منزلتهم مع ذلك من العلم وعلى تسويغ االجتهاد يف أحكام احلوا

يف مثله وغري جائز أن يكون األمر باملشاورة على جهة تطييب نفوسهم ورفع  -فيها لتقتدي به األمة بعده ص 
أقدارهم ولتقتدي األمة به يف مثله ألنه لو كان معلوما عندهم أهنم إذا استفرغوا جمهودهم يف استنباط ما شاوروا فيه 

يكن ذلك معموال عليه وال متلقى منه بالقبول بوجه مل يكن يف ذلك تطييب وصواب الرأي فيما سئلوا عنه مث مل 
نفوسهم وال رفع ألقدارهم بل فيه إحياشهم وإعالمهم بأن آراءهم غري مقبولة وال معمول عليها فهذا تأويل ساقط ال 

املشورة مل تفد شيئا ومل  معىن له فكيف يسوغ تأويل من تأوله لتقتدي به األمة مع علم األمة عند هذا القائل بأن هذه
يعمل بشيء أشاروا به فإن كان على األمة االقتداء به فيها فواجب على األمة أيضا أن يكون تشاورهم فيما بينهم 
على هذا السبيل وأن ال تنتج املشورة رأيا صحيحا وال قوال معموال ألن مشاورهتم عند القائلني هبذه املقالة كانت 

مشورة األمة فيما بينها تنتج رأيا صحيحا وقوال معموال عليه فليس يف ذلك اقتداء  على هذا الوجه فإن كانت
إياهم وإذ قد بطل هذا فال بد من أن تكون ملشاورته إياهم  -بالصحابة عند مشاورة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -فائدة تستفاد هبا وأن يكون للنيب ص 

  ذ أن توافق آراؤهم رأي النيب صمعهم ضرب من االرتشاء واالجتهاد فجائز حينئ

حينئذ برأيه ويكون فيه داللة على  -وجائز أن يوافق رأي بعضهم رأيه وجائز أن خيالف رأي مجيعهم فيعمل ص  -
أهنم مل يكونوا معنقني يف اجتهادهم بل كانوا مأجورين فيه لفعلهم ما أمروا به ويكون عليهم حينئذ ترك آرائهم 

إياهم فيما ال  -وال بد من أن تكون مشاورة النيب صلى اهللا عليه وسلم  - عليه وسلم واتباع رأي النيب صلى اهللا



نص فيه إذ غري جائز أن يشاورهم يف املنصوصات وال يقول هلم ما رأيكم يف الظهر والعصر والزكاة وصيام رمضان 
أن يكون ذلك فيهما مجيعا وألنه باملشاورة وجب  -وملا مل خيص اهللا تعاىل أمر الدين من أمور الدنيا يف أمره ص 

   -معلوم أن مشاورة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف أمر الدنيا إمنا كانت تكون يف حماربة الكفار ومكايدة العدو وإن مل يكن

   -تدبريه يف أمر دنياه ومعاشه حيتاج فيه إىل مشاورة غريه القتصاره ص  -للنيب ص 

   فضل فيه وإذا كانت مشاورته هلم يفمن الدنيا على القوت والكفاف الذي ال

  حماربة العدو ومكايدة احلروب فإن ذلك من أمر الدين وال 

فرق بني اجتهاد الرأي فيه وبينه يف أحكام سائر احلوادث اليت ال نصوص فيها ويف ذلك دليل على صحة القول 
قد كان  -ى اهللا عليه وسلم باجتهاد الرأي يف أحكام احلوادث وعلى أن كل جمتهد مصيب وعلى أن النيب صل

جيتهد رأيه فيما ال نص فيه ويدل على أنه قد كان جيتهد رأيه معهم ويعمل مبا يغلب يف رأيه فيما ال نص فيه قوله 
تعاىل يف نسق ذكر املشاورة فإذا عزمت فتوكل على ا هللا ولو كان فيما شاور فيه شيء منصوص قد ورد التوقيف 

يه متقدمة للمشاورة إذ كان ورود النص موجبا لصحة العزمية قبل املشاورة ويف ذكر به من اهللا لكانت العزمية ف
العزمية عقيب املشاورة داللة على أهنا صدرت عن املشورة وأنه مل يكن فيها نص قبلها قوله تعاىل وما كان لنيب أن 

كانت خيانة سائر الناس  بذلك وإن -يغل قرئ يغل برفع الياء ومعناه خيان وخص النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حمظورة تعظيما ألمر خيانته على خيانة غريه كما قال تعاىل فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور وإن 

كان الرجس كله حمظورا وحنن مأمورون باجتنابه وروي هذا التأويل عن احلسن وقال ابن عباس وسعيد بن جبري يف 
معناه خيون فنسبا إىل اخليانة وقال نزلت يف قطيفة محراء فقدت يوم بدر فقال بعض قوله تعاىل يغل برفع الياء أن 

أخذها فأنزل اهللا هذه اآلية ومن قرأ يغل بنصب الياء معناه خيون والغلول  -الناس لعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أمر  -ظم النيب صلى اهللا عليه وسلم اخليانة يف اجلملة إال أنه قد صار اإلطالق فيها يفيد اخليانة يف املغنم وقد ع

الغلول حىت أجراه جمرى الكبائر وروى قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوبان موىل رسول 
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أن رسول اهللا ص

وروى عبداهللا بن عمر كان يقول من فارق الروح جسده وهو بريء من ثالث دخل اجلنة الكرب والغلول والدين  -
   -أن رجال كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يقال له كركرة فمات فقال النيب ص

   -هو يف النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -



  ار يف أمرأدوا اخليط واملخيط فإنه عار ونار وشنار يوم القيامة واألخب

وقد روي يف إباحة أكل الطعام وأخذ علف الدواب عن النيب  -تغليظ الغلول كثرية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والصحابة والتابعني أخبار مستفيضة قال عبداهللا بن أيب أوىف أصبنا طعاما يوم خيرب فكان  -صلى اهللا عليه وسلم 

رف وعن سلمان أنه أصاب يوم املداين أرغفة حواري وجبنا وسكينا الرجل منا يأيت فيأخذ منه ما يكفيه مث ينص
 -فجعل يقطع من اجلبنة ويقول كلوا بسم اهللا وقد روى رويفع بن ثابت األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال ال حيل ألحد يؤمن 

ه وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر باهللا واليوم اآلخر أن يركب دابة من يفء املسلمني حىت إذا أعجفها ردها في
أن يلبس ثوبا من يفء املسلمني حىت إذا أخلقه رده فيه وهذا حممول على احلال اليت يكون فيها مستغنيا عنه فأما إذا 

احتاج إليه فال بأس به عند الفقهاء وقد روي عن الرباء بن مالك أنه ضرب رجال من املشركني يوم اليمامة فوقع 
اه فأخذ سيفه وقتله به قوله تعاىل وليعلم الذين نافقوا وقيل هلم تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا قال على قف

السدي وابن جريج يف قوله أو ادفعوا إن معناه بتكثري سوادنا إن مل تقاتلوا معنا وقال أبو عون األنصاري معناه 
كر ويف هذا داللة على أن فرض احلضور الزم ملن كان يف حضوره ورابطوا بالقيام على اخليل إن مل تقاتلوا قال أبو ب

نفع يف تكثري السواد والدفع ويف القيام على اخليل إذا احتيج إليهم وقوله تعاىل يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم 
على وجه  قيل فيه وجهان أحدمها تأكيد لكون القول منهم إذ قد يضاف الفعل إىل غري فاعله إذا كان راضيا به

اجملاز كما قال تعاىل وإذا قتلتم نفسا فادارأمت فيها وإمنا قتل غريهم ورضوا به وقوله تعاىل فلم تقتلون أنبياء اهللا من 
قبل وحنو ذلك والثاين أنه فرق بذكر األفواه بني قول اللسان وقول الكتاب وقوله تعاىل وال حتسنب الذين قتلوا يف 

ند رهبم يرزقون زعم قوم أن املراد أهنم يكونون أحياء يف اجلنة قالوا ألنه لو جاز أن ترد سبيل اهللا أمواتا بل أحياء ع
عليهم أرواحهم بعد املوت جلاز القول بالرجعة ومذهب أهل التناسخ قال أبو بكر وقال اجلمهور إن اهللا تعاىل حيييهم 

اىل عند فناء اخللق مث يعيدهم يف اآلخرة ويدخلهم بعد املوت فينيلهم من النعيم بقدر استحقاقهم إىل أن يفنيهم اهللا تع
اجلنة ألنه أخرب أهنم أحياء وذلك يقتضي أهنم أحياء يف هذا الوقت وألن تأويل من تأوله على أهنم أحياء يف اجلنة 
 يؤدي إىل إبطال فائدته ألن أحدا من املسلمني ال يشك أهنم سيكونون أحياء مع سائر أهل اجلنة إذ اجلنة ال يكون

فيها ميت ويدل عليه أيضا وصفه تعاىل هلم بأهنم فرحون على احلال بقوله تعاىل فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله ويدل 
عليه قوله تعاىل ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من خلفهم وهم يف اآلخرة قد حلقوا هبم وروى ابن عباس وابن 

   -وسلم مسعود وجابر بن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه 

  أنه قال ملا أصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف حواصل طيور خضر حتت

  العرش ترد أهنار اجلنة وتأكل من مثارها وتأوي إىل قناديل 

معلقة حتت العرش وهو مذهب احلسن وعمرو بن عبيد وأيب حذيفة وواصل بن عطاء وليس ذلك من مذهب 
لك رجوعهم إىل دار الدنيا يف خلق خمتلفة وقد أخرب اهللا تعاىل عن قوم أنه أصحاب التناسخ يف شيء ألن املنكر يف ذ

أماهتم مث أحياهم يف قوله أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهللا موتوا مث أحياهم 
ث يشاء وقوله تعاىل عند وأخرب أن إحياء املوتى معجزة لعيسى عليه السالم فكذلك حيييهم بعد املوت وجيعلهم حي



رهبم يرزقون معناه حيث ال يقدر هلم أحد على ضر وال نفع إال رهبم عز و جل وليس يعين به قرب املسافة ألن اهللا 
  تعاىل ال جيوز عليه القرب والبعد باملسافة إذ هو من صفة األجسام وقيل عند رهبم من حيث يعلمهم هو دون الناس 

الناس إن الناس قد مجعوا لكم اآلية روي عن ابن عباس وقتادة وابن إسحاق إن الذين قوله تعاىل الذين قال هلم 
قالوا كانوا ركبا وبينهم أبو سفيان ليحبسوهم عند منصرفهم من أحد ملا أرادوا الرجوع إليهم وقال السدي هو 

وله على أنه كان رجال أعرايب ضمن له جعال على ذلك فأطلق اهللا تعاىل اسم الناس على ا لواحد على قول من تأ
واحدا فهذا على أنه أطلق لفظ العموم وأراد به اخلصوص قال أبو بكر ملا كان الناس امسا للجنس وكان من املعلوم 
أن الناس كلهم مل يقولوا ذلك تناول ذلك أقلهم وهو الواحد منهم ألنه لفظ اجلنس وعلى هذا قال أصحابنا فيمن 

على كالم الواحد منهم ألنه لفظ اجلنس ومعلوم أنه مل يرد به استغراق جلنس  قال إن كلمت الناس فعبدي حر أنه
فيتناول الواحد منهم وقوله تعاىل فاخشوهم فزادهم إميانا فيه إخبار بزيادة يقينهم عند زيادة اخلوف واحملنة إذ مل 

عاىل يف األحزاب وملا رأى يبقوا على احلال األوىل بل ازدادوا عند ذلك يقينا وبصرية يف دينهم وهو كما قال ت
املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله وما زادهم إال إميانا وتسليما فازدادوا عند 

معاينة العدو إميانا وتسليما ألمر اهللا تعاىل والصرب على جهادهم ويف ذلك أمت ثناء على الصحابة رضي اهللا عنهم 
ليم لنا أن نقتدي هبم ونرجع إىل أمر اهللا والصرب عليه واالتكال عليه وأن نقول حسبنا اهللا وأكمل فضيلة وفيه تع

ونعم الوكيل وأنا مىت فعلنا ذلك أعقبنا ذلك من اهللا النصر والتأييد وصرف كيد العدو وشرهم مع حيازة رضوان 
بعوا رضوان اهللا وقوله تعاىل وال حيسنب الذين اهللا وثوابه بقوله تعاىل فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء وات

  يبخلون 

مبا آتاهم اهللا من فضله إىل قوله سيطوقون ما خبلو به قال السدي خبلوا أن ينفقوا يف سبيل اهللا وأن يؤدوا الزكاة 
الفضة وقال ابن عباس هو يف أهل الكتاب خبلوا أن يبينوه للناس وهو بالزكاة أوىل كقوله والذين يكنزون الذهب و

إىل قوله يوم حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وقوله تعاىل سيطوقون ما خبلوا به يدل على ذلك 
ما من صاحب  -أيضا وروى سهل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نزه فيحمى هبا جبينه وجبهته حىت حيكم اهللا بني عباده وقال كنز ال يؤدي زكاة كنزه إال جيء به يوم القيامة وبك
مسروق جيعل احلق الذي منعه حية فيطوقها فيقول مايل ومالك فتقول احلية أنا مالك وقال عبداهللا يطوق ثعبانا يف 

  عنقه له أسنان فيقول أنا ملك الذي خبلت به 
نه للناس قد تقدم نظريها يف سورة البقرة وقد روي يف ذلك قوله تعاىل وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين

عن ابن عباس وسعيد بن جبري والسدي أن املراد به اليهود وقال غريهم املراد به اليهود والنصارى وقال احلسن 
قوله وإذ وقتادة املراد به كل من أويت علما فكتمه قال أبو هريرة لوال آية من كتاب اهللا تعاىل ما حدثتكم به مث تال 

   -أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب فيعود الضمري يف قوله لتبيننه يف قول األولني على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ألهنم كتموا صفته وأمره ويف قول اآلخرين على الكتاب فيدخل فيه بيان أمر

  وسائر ما يف كتب اهللا عزوجل  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب اآليات اليت فيها من جهات  قوله تعاىل إن

أحدها تعاقب األعراض املتضادة عليها مع استحالة وجودها عارية منها واألعراض حمدثة وما مل يسبق احملدث فهو 



به فعله وفيها الداللة على أن خالقها قادر حمدث وقد دلت أيضا على أن خالق األجسام ال يشبهها ألن الفاعل ال يش
ال يعجزه شيء إذ كان خالقها وخالق األعراض املضمنة هبا وهو قادر على أضدادها إذ ليس بقادر يستحيل منه 

الفعل ويدل على أن فاعلها قدمي مل يزل ألن صحة وجودها متعلقة بصانع قدمي لوال ذلك الحتاج الفاعل إىل فاعل 
اية له ويدل على أن صانعها عامل من حيث استحال وجود الفعل املتقن احملكم إال من عامل به قبل أن آخر إىل ماال هن

  يفعله ويدل على أنه حكيم عدل ألنه مستغن عن فعل القبيح عامل بقبحه فال تكون أفعاله إال 

لوجوه أو من بعضها فإن عدال وصوابا ويدل على أنه ال يشبهها ألنه لو أشبهها مل خيل من أن يشبهها من مجيع ا
أشبهها من مجيع الوجوه فهو حمدث مثلها وإن أشبهها من بعض الوجوه فواجب أن يكون حمدثا من ذلك الوجه ألن 
حكم املشبهني واحد من حيث اشتبها فوجب أن يتساويا يف حكم احلدوث من ذلك الوجه ويدل وقوف السموات 

حالة وقوفها من غري عمد من جسم مثلها إىل غري ذلك من واألرض من غري عمد أن ممسكها ال يشبهها الست
الدالئل املضمنة هبا وداللة الليل والنهار على اهللا تعاىل أن الليل والنهار حمدثان لوجود كل واحد منهما بعد أن مل 

من حيث  يكن موجودا ومعلوم أن األجسام ال تقدر على إجيادها وال على الزيادة والنقصان فيها وقد اقتضيا حمدثا
كانا حمدثني الستحالة وجود حادث ال حمدث له فوجب أن حمدثهما ليس جبسم وال مشبه لألجسام لوجهني أحدمها 
أن األجسام ال تقدر على إحداث مثلها والثاين املشبه للجسم جيري عليه ما جيري عليه من حكم احلدوث فلو كان 

إىل الثالث إىل ماال هناية له وذلك حمال فال بد من إثبات صانع  فاعلها حادثا الحتاج إىل حمدث مث كذلك حيتاج الثاين
  قدمي ال يشبه األجسام واهللا أعلم 

  باب 

  فضل الرباط يف سبيل اهللا تعاىل

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا قال احلسن وقتادة وابن جريج والضحاك اصربوا على 
ينكم وصابروا أعداء اهللا ورابطوا يف سبيل اهللا وقال حممد بن كعب القرظي اصربوا على طاعة اهللا وصابروا على د

اجلهاد وصابروا وعدي إياكم ورابطوا أعداءكم وقال زيد بن أسلم اصربوا على اجلهاد وصابروا العدو ورابطوا 
روي عن النيب صلى اهللا عليه اخليل عليه وقال أبو مسلمة بن عبدالرمحن ورابطوا بانتظار الصالة بعد الصالة وقد 

   -وسلم 

  أنه قال يف انتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط وقال تعاىل ومن رباط

قال رباط يوم يف سبيل اهللا  -اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وروى سليمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 ومنا له عمله إىل يوم القيامة وروى عثمان عن النيب أفضل من صيام شهر ومن قيامه ومن مات فيه وقي فتنة القرب

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  قال حرس ليلة يف سبيل اهللا أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام هنارها

  واهللا املوفق 



  سورة النساء 

  بسم

  اهللا الرمحن الرحيم 

  قال

اهد وإبراهيم هو قول القائل أسألك باهللا وبالرحم اهللا تعاىل واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام قال احلسن وجم
وقال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك اتقوا األرحام أن تقطعوها ويف اآلية داللة على جواز املسألة باهللا تعاىل 

   -وقد روى ليث عن جماهد عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بن سويد بن مقرن عن الرباء بن عازب قال من سأل باهللا فأعطوه وروى معاوية

من  -بسبع منها إبرار القسم وهذا يدل على مثل ما دل عليه قوله ص  -أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سألكم باهللا فأعطوه وأما قوله واألرحام ففيه تعظيم حلق الرحم وتأكيد للنهي عن قطعها قال اهللا تعاىل يف موضع 

إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم فقرن قطع الرحم إىل الفساد يف األرض وقال آخر فهل عسيتم 
تعاىل ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة قيل يف اآلل أنه القرىب وقال تعاىل وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب واليتامى 

يف تعظيم حرمة الرحم ما يواطئ ما ورد به  - واملساكني واجلار ذي القرىب وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
التنزيل روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن عبدالرمحن بن عوف قال قال رسول اهللا 

يقول اهللا أنا الرمحن وهي الرحم شققت هلا امسا من امسي فمن وصلها وصلته ومن قطعها  -صلى اهللا عليه وسلم 
دالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خايل حيان بن بشر قال حدثنا حممد بن احلسن بتته وحدثنا عب

 -عن أيب حنيفة قال حدثين ناصح عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مل عصي اهللا به أعجل عقوبة من البغي أنه قال ما من شيء أطيع اهللا فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وما من ع

واليمني الفاجرة وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صاحل املري قال 
إن الصدقة وصلة الرحم يزيد  -حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ويدفع هبما ميتة السوء ويدفع اهللا هبما احملذور واملكروه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا بشر بن اهللا هبما يف العمر 
موسى قال حدثنا احلميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محيد بن عبدالرمحن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت 

الرحم الكاشح قال احلميدي يقول أفضل الصدقة على ذي  -عقبة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  الكاشح العدو ورواه أيضا 

   -سفيان عن الزهري عن أيوب بن بشري عن حكيم بن حزام عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وروت حفصة بنت سريين عن الرباب عن



ى املسلمني صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان ألهنا قال الصدقة عل -سليمان بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صدقة وصلة قال أبو بكر فثبت بداللة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب هبا جعل النيب صلى 

الصدقة على ذي الرحم اثنتني صدقة وصلة وأخرب باستحقاق الثواب ألجل الرحم سوى ما  -اهللا عليه وسلم 
أن اهلبة لذي الرحم احملرم ال يصح الرجوع فيها وال فسخها أيا كان الواهب أو غريه  يستحقه بالصدقة فدل على

ألهنا قد جرت جمرى الصدقة يف أن موضوعها القربة واستحقاق الثواب هبا كالصدقة ملا كان موضوعها القربة 
اللة الرجوع فيما وهبه وطلب الثواب مل يصح الرجوع فيها كذلك اهلبة لذي الرحم احملرم وال يصح لألب هبذه الد

لإلبن كما ال جيوز لغريه من ذوي الرحم احملرم إذ كانت مبنزلة الصدقة إال أن يكون األب حمتاجا فيجوز له أخذه 
كسائر أموال اإلبن فإن قيل مل يفرق الكتاب والسنة فيما أوجبه من صلة الرحم بني ذي الرحم احملرم وغريه 

ئر ذوي أرحامه وإن مل يكن ذا رحم حمرم كإبن العم واألباعد من أرحامه قيل فالواجب أن ال يرجع فيما وهبه لسا
له لو اعتربنا كل من بينه وبينه نسب لوجب أن يشترك فيه بنو آدم عليه السالم كلهم ألهنم ذووا أنسابه وجيمعهم 

ق به هذا احلكم هو ما نوح النيب عليه السالم وقبله آدم عليه السالم وهذا فاسد فوجب أن يكون الرحم الذي يتعل
مينع عقد ا لنكاح بينهما إذا كان أحدمها رجال واآلخر امرأة ألن ما عدا ذلك ال يتعلق به حكم وهو مبنزلة ا 

وهو خيطب مبىن  -ألجنبيني وقد روى زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ناك فأدناك فذكر ذوي الرحم احملرم يف ذلك فدل على صحة ما ذكرنا وهو يقول أمك وأباك وأختك وأخاك مث أد

وهو مأمور مع ذلك مبن بعد رمحه أن يصله وليس يف تأكيد من قرب كما يأمر باإلحسان إىل اجلار وال يتعلق بذلك 
سان إليهم حكم يف التحرمي وال يف منع الرجوع يف اهلبة فكذلك ذوو رمحه الذين ليسوا مبحرم فهو مندوب إىل اإلح

  ولكنه ملا مل يتعلق به حكم التحرمي كانوا مبنزلة األجنبيني واهللا أعلم بالصواب 

  باب 

  دفع أموال األيتام إليهم بأعياهنا ومنعه الوصي من استهالكها

أموال قال اهللا تعاىل وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب روي عن احلسن أنه قال ملا نزلت هذه اآلية يف 
اليتامى كرهوا أن خيالطوهم وجعل ويل اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله فشكوا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فأنزل اهللا ويسئلونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم قال أبو بكر وأظن ذلك غلطا من  -
بعد البلوغ إذ ال خالف بني أهل العلم أن اليتيم ال جيب إعطاؤه ماله  الراوي ألن املراد هبذه اآلية إيتاءهم أمواهلم

قبل البلوغ وإمنا غلط الراوي بآية أخرى وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أيب 
قربوا مال اليتيم إال شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ملا أنزل اهللا تعاىل وال ت

باليت هي أحسن و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما اآلية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حىت يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول 

ىل ويسئلونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم فأنزل اهللا تعا -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراهبم بشراهبم فهذا هو الصحيح يف ذلك وأما قوله تعاىل وآتوا اليتامى أمواهلم فليس 

عد البلوغ وإيناس من هذا يف شيء ألنه معلوم أنه مل يرد به إيتاءهم أمواهلم يف حال اليتم وإمنا جيب الدفع إليهم ب
الرشد وأطلق اسم األيتام عليهم لقرب عهدهم باليتم كما مسى مقارنة انقضاء العدة بلوغ األجل يف قوله تعاىل فإذا 



بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف واملعىن مقاربة البلوغ ويدل على ذلك قوله تعاىل يف نسق اآلية فإذا دفعتم إليهم 
عليه ال يصح قبل البلوغ فعلم أنه أراد بعد البلوغ ومساهم يتامى ألحد معنيني إما  أمواهلم فأشهدوا عليهم واإلشهاد

لقرب عهدهم بالبلوغ أو النفرادهم عن آبائهم مع أن العادة يف أمثاهلم ضعفهم عن التصرف ألنفسهم والقيام 
م وقد روى يزيد بتدبري أمورهم على الكمال حسب تصرف املتحنكني الذين قد جربوا األمور واستحكمت آراؤه

بن هرمز أن جندة كتب إىل ابن عباس يسئله عن اليتيم مىت ينقطع يتمه فكتب إليه إذا أونس منه الرشد انقطع عنه 
يتمه ويف بعض األلفاظ إن الرجل ليقبض على حليته ومل ينقطع عنه يتمه بعد فأخرب ابن عباس أن اسم اليتيم قد يلزمه 

  مل يؤنس منه رشده فجعل بقاء ضعف الرأي بعد البلوغ إذا مل يستحكم رأيه و

موجبا لبقاء اسم اليتيم عليه واسم اليتيم قد يقع على املنفرد عن أبيه وعلى املرأة املنفردة عن زوجها قال النيب صلى 
 إن القبور تنكح األيامى... تستأمر اليتيمة يف نفسها وهي ال تستأمر إال وهي بالغة وقال الشاعر  -اهللا عليه وسلم 

إال أنه معلوم أنه إذا صار شيخا أو كهال ال يسمى يتيما وإن كان ضعيف العقل ... النسوة األرامل اليتامى ... 
ناقص الرأي فال بد من اعتبار قرب العهد بالصغر واملرأة الكبرية املسنة تسمى يتيمة من جهة انفرادها عن زوج 

ن أبيه وإمنا كان كذلك ألن األب يلي على الصغري ويدبر والرجل الكبري املسن ال يسمى يتيما من جهة انفراده ع
أمره وحيوطه فيكنفه فسمي الصغري يتما النفراده عن أبيه الذي هذه حاله فما دام على حال الضعف ونقصان الرأي 

ربت يسمى يتيما بعد البلوغ وأما املرأة فإمنا مسيت يتيمة النفرادها عن الزوج الذي هي يف حباله وكنفه فهي وإن ك
فهذا االسم الزم هلا ألن وجود الزوج هلا يف هذه احلال مبنزلة األب للصغري يف أنه هو الذي يلي حفظها وحياطتها 
فإذا انفردت عمن هذه حاله معها مسيت يتيمة كما مسي الصغري يتيما النفراده عمن يدبر أمره ويكنفه وحيفظه أال 

كما قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط فجعل الرجل قيما على امرأته ترى إىل قوله تعاىل الرجال قوامون على النساء 
أنه  -كما جعل ويل اليتيم قيما عليه وقد روى علي بن أيب طالب وجابر بن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نا من داللة اسم قال ال يتم بعد حلم وهذا هو احلقيقة يف اليتيم وبعد البلوغ يسمى يتيما جمازا ملا وصفنا وما ذكر
اليتيم على الضعيف على ما روي عن ابن عباس يدل على صحة قول أصحابنا فيمن أوصى ليتامى بين فالن وهم ال 

حيصون أهنا جائزة للفقراء من اليتامى ألن اسم اليتيم يدل على ذلك ويدل عليه ما حدثنا عبداهللا بن حممد بن 
خربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن احلسن يف قوله عز و جل وال إسحاق قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال أ

تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما قال السفهاء إبنك السفيه وامرأتك السفيهة قال وقوله قياما قيام 
فسمي اليتيم ضعيفا  قال اتقوا اهللا يف الضعيفني اليتيم واملرأة -عيشك وقد ذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومل يشرط يف هذه اآلية إيناس الرشد يف دفع املال إليهم وظاهره يقتضي وجود دفعه إليهم بعد البلوغ أونس منه 
  الرشد أو مل يؤنس إال أنه قد شرطه يف قوله تعاىل حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم 

حنيفة ما بينه وبني مخس وعشرين سنة فإذا بلغها ومل  منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم فكان ذلك مستعمال عند أيب
يؤنس منه رشد وجب دفع املال إليه لقوله تعاىل وآتوا اليتامى أمواهلم فيستعمله بعد مخس وعشرين سنة على 

مقتضاه وظاهره وفيما قبل ذلك ال يدفعه إال مع إيناس الرشد التفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه 
ط وجوب دفع املال إليه وهذا وجه شائع من قبل أن فيه استعمال كل واحدة من اآليتني على مقتضى السن شر

ظواهرمها على فائدهتما ولو اعتربنا إيناس الرشد على سائر األحوال كان فيه إسقاط حكم اآلية األخرى رأسا وهو 
اهللا تعاىل أطلق إجياب دفع املال من غري قرينة قوله تعاىل وآتوا اليتامى أمواهلم من غري شرط إليناس الرشد فيه ألن 



ومىت وردت آيتان إحدامها خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إجياب احلكم واألخرى عامة غري مضمنة بقرينة 
وأمكننا استعماهلما على فائدهتما ومل جيز لنا االقتصار هبا على فائدة إحدامها وإسقاط فائدة األخرى وملا ثبت مبا 

ا وجوب دفع املال إليه لقوله تعاىل وآتوا اليتامى أمواهلم وقال يف نسق التالوة فإذا دفعتم إليهم أمواهلم ذكرن
فأشهدوا عليهم دل ذلك على أنه جائز اإلقرار بالقبض إذ كان قوله فأشهدوا عليهم قد تضمن جواز اإلشهاد على 

ألن احملجور عليه ال جيوز إقراره ومن وجب  إقرارهم بقبضها ويف ذلك داللة على نفي احلجر وجواز التصرف
اإلشهاد عليه فهو جائز اإلقرار وأما قوله تعاىل وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب فإنه روي عن جماهد وأيب صاحل احلرام 

باحلالل أي ال جتعل بدل رزقك احلالل حراما تتعجل بأن تستهلك مال اليتيم فتنفقه أو تتجر فيه لنفسك أو حتبسه 
ه غريه فيكون ما تأخذه من مال اليتيم خبيثا حراما وتعطيه مالك احلالل الذي رزقك اهللا تعاىل ولكن آتوهم وتعطي

أمواهلم بأعياهنا وهذا يدل على أن ويل اليتيم ال جيوز له أن يستقرض مال اليتيم من نفسه وال يستبدله فيحبسه 
تصرف فيه بالبيع والشرى لليتيم ألنه إمنا حظر عليه أن لنفسه ويعطيه غريه وليس فيه داللة على أنه ال جيوز له ال

يأخذه لنفسه ويعطي اليتيم غريه وفيه الداللة على أنه ليس له أن يشتري من مال اليتيم لنفسه مبثل قيمته سواء ألنه 
ما يعطي قد حظر عليه استبدال مال اليتيم لنفسه فهو عام يف سائر وجوه االستبدال إال ما قام دليله هو أن يكون 

اليتيم أكثر قيمة مما يأخذه على قول أيب حنيفة لقوله تعاىل وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن وقال سعيد بن 
  املسيب والزهري 

ISLAM ICBOOK.WS  ©ين|  ٢٠١٠ لم مس ل احة لجميع ا مت ق  الحقو ع    جمي

  



لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

والضحاك والسدي يف قوله وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب قال ال جتعلوا الزائف بدل اجليد واملهزول بدن السمني وأما 
هلا إىل  قوله والتأكلوا أمواهلم إىل أموالكم فإنه روي عن جماهد والسدي ال تأكلوا أمواهلم مع أموالكم مضيفني

أموالكم فنهوا عن خلطها بأمواهلم على وجه االستقراض لتصريدينا يف ذمته فيجوز هلم أكلها وأكل أرباحها قوله 
تعاىل إنه كان حوبا كبريا قال ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة إمثا كبريا ويف هذه اآلية داللة على وجوب تسليم 

يهم وإن مل يطالبوا بأدائها ألن األمر بدفعها مطلق متوعد على تركه غري أموال اليتامى بعد البلوغ وإيناس الرشد إل
مشروط فيه مطالبة األيتام بأدائها ويدل على أن من له عند غريه مال فأراد دفعه إليه أنه مندوب على اإلشهاد عليه 

  لقوله تعاىل فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم واهللا املوفق 
  باب 

  رتزويج الصغا

قال اهللا تعاىل وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع روى الزهري 
عن عروة قال قلت لعائشة قوله تعاىل وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى اآلية فقالت يا ابن أخيت هي اليتيمة تكون يف 

نكها بأدىن من صداقها فنهوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن وأمروا حجر وليها فريغب يف ماهلا ومجاهلا ويريد أن ي
بعد هذه اآلية  -أن ينكحوا سواهن من النساء قالت عائشة مث أن الناس استفتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عاىل وترغبون أن فيهن فأنزل اهللا ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب إىل قوله ت

تنكحوهن قالت والذي ذكر اهللا تعاىل أنه يتلى عليكم يف الكتاب اآلية األوىل اليت قال فيها وإن خفتم أال تقسطوا 
يف اليتامى وقوله يف اآلية األخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته اليت تكون يف حجره حىت تكون 

ا من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء إال بالقسط من أجل رغبتهم عنهن قليلة املال واجلمال فنهوا أن ينكحو
قال أبو بكر وروي عن ابن عباس حنو تأويل عائشة يف قوله تعاىل وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى وروي عن سعيد 

حدثنا احلسن بن أيب  بن جبري والضحاك والربيع تأويل غري هذا وهو ما حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق قال
الربيع اجلرجاين قال أخربنا عبدالرازق قال أخربنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل وإن خفتم أال 

  تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 

أال تقسطوا فيهن  يقول ما أحل لكم من النساء مثىن وثالث ورباع وخافوا يف النساء مثل الذي خفتم يف اليتامى
وروي عن جماهد وإن خفتم أال تقسطوا فحرجتم من أكل أمواهلم وكذلك فتحرجوا من الزنا فانكحوا النساء 

نكاحا طيبا مثىن وثالث ورباع وروي فيه قول ثالث وهو ما روى شعبة عن مساك عن عكرمة قال كان الرجل من 
له فيميل على مال األيتام فنزلت وإن خفتم أال تقسطوا يف قريش تكون عنده النسوة ويكون عنده األيتام فيذهب ما

اليتامى اآلية وقد اختلف الفقهاء يف تزويج غري األب واجلد الصغريين فقال أبو حنيفة لكل من كان من أهل املرياث 
مها من القربات أن يزوج األقرب فاألقرب فإن كان املزوج األب أو اجلد فال خيار هلم بعد البلوغ وإن كان غري

فلهم اخليار بعد البلوغ وقال أبو يوسف وحممد ال يزوج الصغريين إال العصبات األقرب فاألقرب قال أبو يوسف 



وال خيار هلما بعد البلوغ وقال حممد هلما اخليار إذا زوجهما غري األب واجلد وذكر ابن وهب عن مالك يف تزويج 
لك جائز له عليه وقال ابن القاسم عن مالك يف الرجل يزوج الرجل يتيمه إذا رأى له الفضل والصالح والنظر أن ذ

أخته وهي صغرية أنه ال جيوز ويزوج الوصي وإن كره األولياء والوصي أوىل من الويل غري أنه ال يزوج الثيب إال 
 يزوج برضاها وال ينبغي أن يقطع عنها اخليار الذي جعل هلا يف نفسها ويزوج الوصي بنيه الصغار وبناته الصغار وال

البنات الكبار إال برضاهن وقول الليث يف ذلك كقول مالك وكذلك قال حيىي بن سعيد وربيعة أن الوصي أوىل 
وقال الثوري ال يزوج العم وال األخ الصغرية وال أموال إىل األوصياء والنكاح إىل األولياء وقال األوزاعي ال يزوج 

الوصي إال أن يكون وليا وقال الشافعي ال يزوج الصغار من الصغرية إال األب وقال احلسن بن صاحل ال يزوج 
الرجال والنساء إال األب أو اجلد إذا مل يكن أب وال والية للوصي على الصغرية قال أبو بكر روى جرير عن مغرية 

عن عن إبراهيم قال قال عمر من كان يف حجره تركة هلا عوار فليضمها إليه فإن كانت رغبة فليزوجها غريه وروي 
علي وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأم سلمة واحلسن وطاوس وعطاء يف آخرين جواز تزويج غري األب 

واجلد الصغرية وروي عن ابن عباس وعائشة يف تأويل اآلية ما ذكرنا وأهنا يف اليتيمة فتكون يف حجر وليها فريغب 
ن أو يبلغوا هبن أعلى سننهن يف الصداق وملا كان ذلك يف ماهلا ومجاهلا وال يقسط هلا يف صداقها فنهوا أن ينكحوه

  عندمها تأويل اآلية دل على أن جواز ذلك 

من مذهبهما أيضا وال نعلم أحدا من السلف منع ذلك واآلية يدل على ما تأوهلا عليه ابن عباس وعائشة ألهنما 
 يقسط هلا يف الصداق فنهوا أن ينكحوهن أو ذكرا أهنا يف اليتيمة تكون يف حجر له وليها فريغب يف ماهلا ومجاهلا وال

يقسطوا هلن يف الصداق وأقرب األولياء الذي تكون اليتيمة يف حجره وجيوز له تزوجها هو ابن العم فقد تضمنت 
اآلية جواز تزوج ابن العم اليتيمة اليت يف حجره فإن قيل مل جعلت هذا التأويل أوىل من تأويل سعيد بن جبري وغريه 

ت مع احتمال اآلية للتأويالت كلها قيل له ليس ميتنع أن يكون املراد املعنيني مجيعا الحتمال اللفظ هلما الذي ذكر
وليسا متنافيني فهو عليهما مجيعا ومع ذلك فإن ابن عباس وعائشة قد قاال إن اآلية نزلت يف ذلك وذلك ال يقال 

ا والقصة اليت نزلت فيها فهو أوىل فإن قيل جيوز أن يكون بالرأي وإمنا يقال توقيفا فهو أوىل ألهنما ذكرا سبب نزوهل
املراد اجلد قيل له إمنا ذكرا أهنا نزلت يف اليتيمة اليت يف حجره ويرغب يف نكاحها واجلد ال جيوز له نكاحها فعلمنا 

عائشة قالت أن الناس أن املراد ابن العم ومن هو أبعد منه من سائر األولياء فإن قيل إن اآلية إمنا هي يف الكبرية ألن 
بعد هذه اآلية فيهن فأنزل اهللا ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن  -استفتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامىالنساء يعين قوله وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى قال فلما قال يف يتامى 
الكبار منهن دون الصغار ألن الصغار ال يسمني نساء قيل له هذا غلط من وجهني أحدمها النساء دل على أن املراد 

ال يتم  -أن قوله وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى حقيقته تقتضي الاليت مل يبلغن لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كبرية تسمى يتيمة على وجه اجملاز وقوله بعد بلوغ احللم وال جيوز صرف الكالم عن حقيقته إىل اجملاز إال بداللة وال

تعاىل يف يتامى النساء ال داللة فيه على ما ذكرت ألهنن إذا كن من جنس النساء جازت إضافتهن إليهن وقد قال اهللا 
تعاىل فانكحوا ما طاب لكم من النساء والصغار والكبار داخالت فيهن وقال وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من 

لكبار مرادات به وقال وأمهات نسائكم ولو تزوج صغرية حرمت عليه أمها حترميا مؤ بدا فليس النساء الصغار وا
إذا يف إضافة اليتامى إىل النساء داللة على أهنن الكبار دون الصغار والوجه اآلخر أن هذا التأويل الذي ذكره ابن 

  ل من مهر مثلها جاز النكاح وليس ألحد عباس وعائشة ال يصح يف الكبار ألن الكبرية إذا رضيت بأن يتزوجها بأق



أن يعترض عليها فعلمنا أن املراد الصغار الاليت يتصرف عليهم يف التزويج من هن يف حجره ويدل عليه ما روى 
حممد بن إسحاق قال أخربين عبداهللا بن أيب بكر بن حزم وعبداهللا بن احلارث ومن ال أهتم عن عبداهللا بن شداد قال 

   -هللا صلى اهللا عليه وسلم كان زوج رسول ا

  أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول اهللا ص

هل جزيت سلمة  -بنت محزة ومها صبيان صغريان فلم جيتمعا حىت ماتا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -
ن تزويج بتزوجيه إياي أمه وفيه الداللة على ما ذكرنا من وجهني أحدمها أنه زوجهما وليس بأب وال جد فدل على أ

ملا فعل ذلك وقد قال اهللا تعاىل فاتبعوه  -غري األب واجلد جائز للصغريين والثاين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغريين وإذا جاز ذلك للقاضي جاز لسائر األولياء ألن أحدا مل يفرق 

ال نكاح إال بويل فأثبت النكاح إذا كان بويل واألخ وابن  - عليه وسلم بينهما ويدل عليه أيضا قول النيب صلى اهللا
العم أولياء والدليل عليه أهنا لو كانت كبرية كانوا أولياء يف النكاح ويدل عليه من طريق النظر اتفاق اجلميع على 

على أن هذه اآلية مستحقة أن األب واجلد إذا مل يكونا من أهل املرياث إن كانا كافرين أو عبدين مل يزوجا فدل 
باملرياث فكل من كان أهل املرياث فله أن يزوج األقرب فاألقرب ولذلك قال أبو حنيفة أن لألم وموىل املواالة أن 
يزوجوا إذا مل يكن أقرب منهم ألهنم من أهل املرياث فإن قيل ملا كان يف النكاح مال وجب أن ال جيوز عقد من ال 

له إن املال يثبت يف النكاح من غري تسمية فال اعتبار فيه بالوالية يف املال أال ترى أن عند  جيوز تصرفه يف املال قيل
من ال جييز النكاح بغري ويل فلألولياء حق يف التزويج وليست هلم والية يف املال على الكبرية ويلزم مالكا والشافعي 

عليها يف املال فلما جاز عند مالك والشافعي ألب البكر أن ال جييز تزويج األب البنته البكر الكبرية إذ ال والية له 
الكبرية تزوجيها بغري رضاها مع عدم واليته عليها يف املال دل ذلك على أنه ال اعتبار يف استحقاق الوالية يف عقد 

سه دل على النكاح جبواز التصرف يف املال وملا ثبت مبا ذكرنا من داللة اآلية جواز تزويج ويل الصغرية إياها من نف
أن لويل الكبرية أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا على أن العاقد للزوج واملرأة جيوز أن يكون واحدا بأن 

يكون وكيال هلما كما جاز لويل الصغرية أن يزوجها من نفسه فيكون املوجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل أيضا 
ج أحدمها من صاحبه فاآلية دالة من هذه الوجوه على بطالن مذهب على أنه إذا كان وليا لصغريين جاز له أن يزو

  الشافعي يف قوله إن الصغرية 

ال يزوجها غري األب واجلد ويف قوله إنه ال جيوز لويل الكبرية أن يتزوجها برضاها بغري حمضر منها ويدل على بطالن 
لنكاح عليهما وإمنا قال أصحابنا إنه ال جيوز قوله يف أنه ال جيوز أن يكون رجل واحد وكيال هلما مجيعا يف عقد ا

ال نكاح إال بويل والوصي ليس بويل هلا أال ترى  -للوصي تزويج الصغرية من قبل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلو وجب هلا قود مل يكن الوصي هلا وليا يف ذلك ومل يستحق 

يه فثبت أن الوصي ال يقع عليه اسم الويل فواجب أن ال جيوز تزوجيه إياها إذ ليس بويل هلا فإن قيل فواجب الوالية ف
على هذا أن ال يكون األخ أو العم وليا للصغرية ألهنما ال يستحقان الوالية يف القصاص قيل له مل جنعل عدم الوالية 

أن ذلك االسم ال يتناوله وال يقع عليه من جهة ما يستحق من يف القصاص علة يف ذلك حىت يلزمنا عليها وإمنا بينا 
التصرف يف املال وأما األخ والعم فهما وليان ألهنما من العصبات واحد ال ميتنع من إطالق اسم الويل على 
 العصبات قال اهللا تعاىل وإين خفت املوايل من ورائي قيل إنه أراد به بين أعمامه وعصباته فاسم الويل يقع على



ال نكاح إال بويل انتفى بذلك جواز تزويج الوصي للصغرية إذ ليس  -العصبات وال يقع على الوصي فلما قال ص 
أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها ويف لفظ آخر بغري إذن مواليها فنكاحها باطل فقد اقتضى بطالن  -بويل وقال ص 

بإذن الوصي دون إذن الويل حلكم النيب صلى اهللا عليه  نكاح اجملنونة والبكر الكبرية إذا زوجها الوصي أو تزوجت
ببطالن نكاحها إذ كانت متزوجة بغري إذن وليها وأيضا فإن هذه الوالية يف النكاح مستحقة باملرياث ملا  -وسلم 

دللنا عليه وليس الوصي من أهل املرياث فال والية له وأيضا فإن السبب الذي به يستحق الوالية يف النكاح هو 
لنسب وذلك ال يصح النقل فيه وال يستحقه الوصي لعدم السبب الذي به يستحق الوالية وليس التصرف يف املال ا

بعد املوت كالتصرف يف النكاح ألن املال يصح النقل فيه والنكاح ال يصح النقل فيه إىل غري الزوجني فلم جيز أن 
ب ألن الوكيل يتصرف بأمر املوكل وأمره باق يكون للوصي والية فيه وليس الوصي كالوكيل يف حال حياة األ

جلواز تصرفه وامر امليت منقطع فيما ال يصح فيه النقل وهو النكاح فلذلك اختلفا فإن قيل فإن احلاكم يزوج 
عندكم الصغريين مع عدم املرياث والوالية من طريق النسب قيل له إن احلاكم قائم مقام مجاعة املسلمني فيما 

  ك ومجاعة املسلمني هم من أهل مرياث يتصرف فيه من ذل

الصغريين وهم باقون فاستحق الوالية من حيث هو كالوكيل هلم وهم من أهل مرياثه ألنه لو مات وال وارث له من 
ذوي أنسابه ورثه املسلمون ويف هذه اآلية داللة أيضا على أن لألب تزويج ابنته الصغرية من حيث دلت على جواز 

ء إذ كان هو أقرب األولياء وال نعلم يف جواز ذلك خالفا بني السلف واخللف من فقهاء تزويج سائر األوليا
األمصار إال شيئا رواه بشر بن الوليد عن ابن شربمة أن تزويج اآلباء على الصغار ال جيوز وهو مذهب األصم ويدل 

ئسن من احمليض من نسائكم إن على بطالن هذا املذهب سوى ما ذكرنا من داللة هذه اآلية قوله تعاىل والالئي ي
ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن فحكم بصحة طالق الصغرية اليت مل حتض والطالق ال يقع إال يف نكاح 

تزوج عائشة وهي بنت  -صحيح فتضمنت اآلية جواز تزويج الصغرية ويدل عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ديق رضي اهللا عنه وقد حوى هذا اخلرب معنيني أحدمها جواز تزويج األب ست سنني زوجها إياه أبو بكر الص

مل خيريها بعد البلوغ وأما قوله تعاىل ما  -الصغرية واآلخر أن ال خيار هلا بعد البلوغ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مالك ما أحل لكم وقال طاب لكم من النساء فإن جماهدا قال معناه أنكحوا نكاحا طيبا وعن عائشة واحلسن وأيب 

الفراء أراد بقوله تعاىل ما طاب املصدر كأنه قال فانكحوا من النساء الطيب أي احلالل قال ولذلك جاز أن يقول 
ما ومل يقل من واما قوله تعاىل مثىن وثالث ورباع فإنه إباحة للثنتني إن شاء وللثالث إن شاء وللرباع إن شاء على 

ه األعداد من شاء قال فإن خاف أن ال يعدل اقتصر من األربع على الثالث فإن خاف أن أنه خمري يف أن جيمع يف هذ
ال يعدل اقتصر من الثالث على اإلثنتني فإن خاف أن ال يعدل بينهما اقتصر على الواحدة وقيل إن الواو ههنا مبعىن 

ه على وجه البدل كأنه قال وثالث أو كأنه قال مثىن أو ثالث أو رباع وقيل أيضا فيه أن الواو على حقيقتها ولكن
بدال من مثىن ورباع بدال من ثالث ال على اجلمع بني األعداد ومن قال هذا قال أنه لو قيل بأو جلاز أن ال يكون 
الثالث لصاحب املثىن وال الرباع لصاحب الثالث فأفاد ذكر الواو إباحة األربع لكل أحد ممن دخل يف اخلطاب 

يف الثالث والثالث يف الرباع إذ مل يثبت أن كل واحد من األعداد مراد مع األعداد األخر وأيضا فإن املثىن داخل 
عن وجه اجلمع فتكون تسعا وهذا كقوله تعاىل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا 

  ذلك رب العاملني وجعل فيها رواسي من فوقها 



أربعة أيام واملعىن يف أربعة أيام باليومني املذكورين بديا مث قال فقضاهن سبع مسوات يف إىل قوله وقدر فيها أقواهتا يف 
يومني ولوال أن ذلك كذلك لصارت األيام كلها مثانية وقد علم أن ذلك ليس كذلك لقوله تعاىل خلق السموات 

باحته اآلية من العدد أربع ال واألرض يف ستة أيام فكذلك املثىن داخل يف الثالث والثالث يف الرباع فجميع ما أ
زيادة عليها وهذا العدد إمنا هو لألحرار دون العبيد يف قول أصحابنا والثوري والليث والشافعي وقال مالك للعبد 

أن يتزوج أربعا والدليل على أن اآلية يف األحرار دون العبيد قوله تعاىل فانكحوا ما طاب لكم إمنا هو خمتص 
ميلك عقد النكاح التفاق الفقهاء أنه ال جيوز له أن يتزوج إال بإذن املولىوأن املوىل أملك  باألحرار ألن العبد ال

بالعقد عليه منه بنفسه ألن املوىل لو زوجه وهو كاره جلاز عليه ولو تزوج هو بغري إذن املوىل مل جيز نكاحه وقال 
ر وقال اهللا تعاىل ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال أميا عبد تزوج بغري إذن مواله فهو عاه -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يقدر على شيء فلما كان العبد ال ميلك عقد النكاح مل يكن من أهل اخلطاب باآلية فوجب أن تكون اآلية يف 
األحرار وأيضا ال خيتلفون أن للرق تأثريا يف نقصان حقوق النكاح املقدرة كالطالق والعدة فلما كان العدد من 

ح وجب أن يكون للعبد النصف مما للحر وقد روي عن ستة من الصحابة أن العبد ال يتزوج إال اثنتني حقوق النكا
وال يروى عن أحد من نظرائهم خالفه فيما نعلمه وقد روى سليمان بن يسار عن عبداهللا بن عتبة قال قال عمر بن 

ض فشهر ونصف وروى احلسن وابن سريين اخلطاب ينكح العبد اثنتني ويطلق اثنتني وتعتد األمة حيضتني فإن مل حت
عن عمر وعبدالرمحن بن عوف أن العبد ال حيل له أكثر من امرأتني وروى جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا قال ال 

جيوز للعبد أن ينكح فوق اثنتني وروى محاد عن إبراهيم أن عمر وعبداهللا قاال ال ينكح العبد أكثر من اثنتني وشعبة 
لفضل بن العباس قال يتزوج العبد اثنتني وابن سريين قال قال عمر أيكم يعلم ما حيل للعبد من عن احلكم عن ا

النساء فقال رجل من األنصار أنا فقال عمر كم قال اثنتني فسكت ومن يشاوره عمر ويرضى بقوله فالظاهر أنه 
على أن العبد ال جيمع من  -صحايب وروى ليث عن احلكم قال اجتمع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

النساء فوق اثنتني فقد ثبت بإمجاع أئمة الصحابة ما ذكرناه وال نعلم أحدا من نظرائهم قال أنه يتزوج أربعا فمن 
  خالف ذلك كان حمجوجا بإمجاع الصحابة وقد روي حنو قولنا 

 وهب عن أيب الدرداء قال عن احلسن وإبراهيم وابن سريين وعطاء والشعيب فإن قيل روى حيىي بن محزة عن أيب
يتزوج العبد أربعا وهو قول جماهد والقاسم وسامل وربيعة الرأي قيل له إسناد حديث أيب الدرداء فيه رجل جمهول 

وهو أبو وهب ولوثبت مل جيز اإلعتراض به على قول األئمة الذين ذكرنا أقاويلهم واستفاض ذلك عنهم وقد ذكر 
أن العبد ال يتزوج أكثر من  -ني إمجاع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلكم وهو من جلة فقهاء التابع

اثنتني وأما قوله تعاىل فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة فإن معناه واهللا أعلم العدل يف القسم بينهن ملا قال تعاىل يف آية 
ملراد ميل القلب والعدل الذي ميكنه أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل وا

فعله وخياف أن ال يفعل إظهار امليل بالفعل فأمره اهللا تعاىل باإلقتصار على الواحدة إذا خاف إظهار امليل واجلور 
وجمانبة العدل وقوله عطفا على ما تقدم من إباحة العدد املذكور بعقد النكاح أو ما ملكت أميانكم يقتضي حقيقته 

ب التخيري بني أربع حرائر وأربع إماء بعقد النكاح فيوجب ذلك ختيريه بني تزويج احلرة واألمة وذلك وظاهره إجيا
ألن قوله تعاىل أو ما ملكت أميانكم كالم مستقل بنفسه بل هو مضمن مبا قبله وفيه ضمري ال يستغىن عنه وضمريه 

م له ذكر إال بداللة من غريه فلم جيز لنا أن جنعل ما تقدم ذكره مظهرا يف اخلطاب وغري جائز لنا إضمار معىن مل يتقد
الضمري يف قوله تعاىل أو ما ملكت أميانكم الوطء فيكون تقديره قد أحبت لك وطء ملك اليمني ألنه ليس يف اآلية 
ذكر الوطء وإمنا الذي يف أول اآلية ذكر العقد ألن قوله تعاىل فانكحوا ما طاب لكم ال خالف أن املراد به العقد 



فوجب أن يكون قوله تعاىل أو ما ملكت أميانكم ضمريه أو فانكحوا ما ملكت أميانكم وذلك النكاح هو العقد 
فالضمري الراجع إليه أيضا هو العقد دون الوطء فإن قيل ملا صلح أن يكون النكاح امسا للوطء مث عطف عليه قوله 

ون معناه الوطء يف هذا املوضع وإن كان معناه أو ما ملكت أميانكم صار كقوله فانكحوا ما ملكت أميانكم فيك
العقد يف أول اخلطاب قيل له ال جيوز هذا ألنه إذا كان ضمريه ما تقدم ذكره بديا يف أول اخلطاب فوجب أن يكون 
بعينه ومعناه املراد به ضمريا فيه فإذا كان النكاح املذكور هو العقد فكأنه قيل فاعقدوا عقدة النكاح فيما طاب لكم 

  إذا أضمره يف ملك اليمني كان الضمري هو العقد إذ مل جيز للوطء ذكر من جهة املعىن وال من طريق اللفظ ف

فامتنع من أجل ذلك إضمار الوطء فيه وإن كان اسم النكاح قد يتناوله ومن جهة أخرى أنه ملا مل يكن يف اآلية ذكر 
جيز أن يكون ضمري ذلك اللفظ بعينه وطء المتناع أن يكون  النكاح إال ما تقدم يف أوهلا وثبت أن املراد به العقد مل

لفظ واحد جمازا حقيقة ألن أحد املعنيني يتناوله اللفظ جمازا واآلخر حقيقة وال جيوز أن ينتظمهما لفظ واحد فوجب 
إضافته أن يكون ضمريه عقد النكاح املذكور بديا يف اآلية فإن قيل الذي يدل على أن ضمريه هو الوطء دون العقد 

مللك اليمني إىل املخاطبني ومعلوم استحالة تزوجه مبلك ميينه وجيوز له وطء ملك ميينه فعلمنا أن املراد الوطء دون 
العقد قيل له ملا أضاف ملك اليمني إىل اجلماعة كان املراد نكاح ملك ميني الغري كقوله تعاىل ومن مل يستطع منكم 

ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات فأضاف عقد النكاح على ملك أمياهنم  طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما
إليهم واخلطاب متوجه إىل كل واحد يف إباحة تزويج ملك غريه كذلك قوله تعاىل أو ما ملكت أميانكم حممول على 

ما تقدم  هذا املعىن فليس إذا فيما ذكرت دليل على وجوب إضمار ال ذكر له يف اخلطاب فوجب أن يكون ضمريه
ذكره مظهرا وهو عقد النكاح وفيما وصفنا دليل على اقتضاء اآلية التخيري بني تزوج األمة واحلرة ملن يستطيع أن 

يتزوج حرة ألن التخيري ال يصح إال فيما ميكنه فعل كل واحد منهما على حاله فقد حوت هذه اآلية الداللة من 
 احلرة أحدمها عموم قوله تعاىل فانكحوا ما طاب لكم من وجهني على جواز تزويج األمة مع وجود الطول إىل

النساء وذلك شامل للحرائر واإلماء لوقوع اسم النساء عليهن والثاين قوله تعاىل أو ما ملكت أميانكم وذلك 
يف يقتضي التخيري بينهن وبني احلرائر يف التزويج وقد قدمنا داللة قوله تعاىل وألمة مؤمنة خري من مشركة على ذلك 

سورة البقرة ويدل عليه أيضا قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وذلك عموم شامل للحرائر 
فإن ابن عباس واحلسن وجماهد وأبا  ٦واإلماء وغري جائز ختصيصه إال بداللة وأما قوله تعاىل ذلك أدىن أال تعولوا

قالوا يعين ال متيلوا عن احلق وروى إمساعيل بن أيب خالد عن أيب رزين والشعيب وأبا مالك وإمساعيل وعكرمة وقتادة 
... مبيزان صدق ال خيس شعرية ... مالك الغفاري ذلك أدىن أال تعولوا أن ال متيلوا وأنشد عكرمة شعرا أليب طالب 

  ووزان قسط وزنه غري عائل 

يضة جماوزة حد السهام املسماة والعول امليل قال غري مائل قال أهل اللغة أصل العول اجملاوزة للحد فالعول يف الفر
الذي هو خالف العدل خلروجه عن حد العدل وعال يعول إذا جار وعال يعيل إذا تبختر وعال يعيل إذا افتقر 

حكى لنا ذلك أبو عمر غالم ثعلب وقال الشافعي يف قوله تعاىل ذلك أدىن أال تعولوا معناه أن ال يكثر من تعولون 
لى أن على الرجل نفقة امرأته وقد خطأه الناس يف ذلك من ثالثة أوجه أحدها أنه ال خالف بني قال وهذا يدل ع

السلف وكل من روي عنه تفسري هذه اآلية أن معناه أن ال متيلوا وأن ال جتوروا وإن هذا امليل هو خالف العدل 
للغة ال خيتلفون يف أنه ال يقال يف كثرة الذي أمر اهللا به من القسم بني النساء والثاين خطاؤه يف اللغة ألن أهل ا

العيال عال يعول ذكره املربد وغريه من أئمة اللغة وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن أن ال تعولوا قال أن ال جتوروا 



يقال علت على أي جرت والثالث أن يف اآلية ذكر الواحدة أو ملك اليمني واإلماء يف العيال مبنزلة النساء وال 
له أن جيمع من العدد من شاء مبلك اليمني فعلمنا أنه مل يرد كثرة العيال وأن املراد نفي اجلور وامليل  خالف أن

  بتزوج امرأة واحدة إذ ليس معها من يلزمها القسم بينه وبينها ال قسم لإلماء مبلك اليمني واهللا أعلم 
  باب 

  هبة املرأة املهر لزوجها

ن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا روي عن قتادة وابن قال اهللا تعاىل وآتوا النساء صدقاهت
جريج يف قوله تعاىل وأتوا النساء صدقاهتن حنلة قاال فريضة كأهنما ذهبا إىل حنلة الدين وإن ذلك فرض فيه وروي 

أخذ صداقها فنهوا عن ذلك  عن أيب صاحل يف قوله تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة قال كان الرجل إذا زوج موليته
فجعله خطابا لألولياء أن ال حيبسوا عنهن املهور إذا قبضوها إال أن معىن النحلة يرجع إىل ما ذكره قتادة يف أهنا 
فريضة وهذا على معىن ما ذكره اهللا عقيب ذكر املواريث فريضة من اهللا قال بعض أهل العلم إمنا مسي املهر حنلة 

ية واهلبة يف بعض الوجوه ألن الزوج ال ميلك بدله شيئا ألن البضع يف ملك املرأة بعد النكاح والنحلة يف األصل العط
كهو قبله أال ترىأهنا لو وطئت بشبهة كان املهر هلا دون الزوج فإمنا مسي املهر حنلة ألنه مل يعتض من قبلها عوضا 

قه الزوج منها بعقد النكاح هو اإلستباحة ال ميلكه فكان يف معىن النحلة اليت ليس بإزائها بدل وإمنا الذي يستح
  امللك وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن 

يف قوله تعاىل حنلة يعين بطيبة أنفسكم يقول ال تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون ولكن آتوهم ذلك وأنفسكم به 
حنلة ألن النحلة هي العطية  طيبة وإن كان املهر هلن دونكم قال أبو بكر فجائز على هذا املعىن أن يكون إمنا مساه

وليس يكاد يفعلها الناحل إال متربعا هبا طيبة هبا نفسه فأمروا بإيتاء النساء مهورهن بطيبة من أنفسهم كالعطية اليت 
يفعلها املعطي بطيبة من نفسه وحيتج بقوله تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة يف إجياب كمال املهر للمخلو هبا 

ه وأما قوله تعاىل فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإنه يعين عن املهر ملا أمرهم القتضاء الظاهر ل
بإيتائهن صدقاهتن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له لئال يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه 

حالل وقال علقمة المرأته أطعميين من اهلينء واملريء قال قتادة يف هذه اآلية ما طابت به نفسها من غريه كره فهو 
فتضمنت اآلية معاين منها أن املهر هلا وهي املستحقة له ال حق للويل فيه ومنها أن على الزوج أن يعطيها بطيبة من 

قال نفسه ومنها جواز هبتها املهر للزوج واإلباحة للزوج يف أخذه بقوله تعاىل فكلوه هنيئا مريئا ومنها تساوي 
قبضها للمهر وترك قبضها يف جواز هبتها للمهر ألن قوله تعاىل فكلوه هنيئا مريئا يدل على العنيني ويدل أيضا على 
جواز هبتها للمهر قبل القبض ألن اهللا تعاىل مل يفرق بينهما فإن قيل قوله تعاىل فكلوه هنيئا مريئا يدل على أن املراد 

ا بعينه فقبضته أو مل تقبضه أودراهم قد قبضتها فإما دين يف الذمة فال داللة يف فيما تعني من املهر إما أن يكون عرض
اآلية على جواز هبتها له إذ ال يقال ملا يف الذمة كله هنيئا مريئا قيل له ليس املراد يف ذلك مقصورا على ما يتأتى فيه 

ا كان شيئا مأكوال وقد عقل من األكل دون ماال يتأتى ألنه لو كان كذلك لوجب أن يكون خاصا يف املهر إذ
مفهوم اخلطاب أنه غري مقصور على املأكول منه دون غريه ألن قوله تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة عام يف املهور 

كلها سواء كانت من جنس املأكول أو من غريه وقوله تعاىل فكلوه هنيئا مريئا شامل جلميع الصدقات املأمور 
تبار بلفظ األكل يف ذلك وإن املقصد فيه جواز استباحته بطيبة من نفسها وقال اهللا تعاىل إن بإيتائها فدل أنه ال اع



الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وقال تعاىل وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهو عموم النهي عن سائر وجوه 
  للنهي يف أخذ أموال الناس إال على وجه  التصرف يف مال اليتيم من الديون واألعيان املأكول وغري املأكول وشامل

التجارة عن تراض وليس املأكول بأوىل مبعىن اآلية من غريه وإمنا خص األكل بالذكر ألنه معظم ما يبتغى له األموال 
إذ به قوام بدن اإلنسان ويف ذكره لألكل داللة على ما دونه وهذا كقوله تعاىل إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة 

إىل ذكر اهللا وذروا البيع فخص البيع بالذكر وإن كان ما عداه من سائر ما يشغله عن الصالة مبثابته يف فاسعوا 
النهي ألن االشتغال بالبيع من أعظم أمورهم يف السعي يف طلب معايشهم فعقل من ذلك إرادة ما هو دونه وأنه أوىل 

ا قال تعاىل حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير بالنهي إذ قد هناهم عما هم إليه أحوج واحلاجة إليه أشد وكم
فخص اللحم بذكر التحرمي وسائر أجزائه مثله دونه ألنه معظم ما يراد منه وينتفع به فكان يف حترميه أعظم منافعه 
داللة على ما دونه فكذلك قوله تعاىل فكلوه هنيئا مريئا قد اقتضى جواز هبتها للمهر من أي جنس كان عينا أو 

ينا قبضته أو مل تقبضه ومن جهة أخرى أنه إذا جازت هبتها للمهر إذا كان مقبوضا معينا فكذلك حكمه إذا كان د
دينا ألنه قد ثبت جواز تصرفها يف ماهلا فال خيتلف حكم العني والدين فيه وألن أحدا مل يفرق بينهما وقد دلت هذه 

املرأة للمهر وهو دين ويدل أيضا على أن من وهب إلنسان  اآلية على جواز هبة الدين والرباءة منه كما جازت هبة
دينا له عليه أن الرباءة قد وقعت بنفس اهلبة ألن اهللا تعاىل قد حكم بصحته وأسقطه عن ذمته ويدل على أن من 
ل وهب إلنسان ماال فقبضه وتصرف فيه أنه جائز له ذلك وإن مل يقل بلسانه قد قبلت ألن اهللا تعاىل قد أباح له أك

ما وهبته من غري شرط القبول بل يكون التصرف فيه حبضرته حني وهبه قبوال ويدل على أهنا لو قالت قد طبت لك 
نفسا عن مهري وأرادت اهلبة والرباءة أن ذلك جائز لقوله تعاىل فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 

أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر واحلسن بن زياد  وقد اختلف الفقهاء يف هبة املرأة مهرها لزوجها فقال
والشافعي إذا بلغت املرأة واجتمع هلا عقلها جاز هلا التصرف يف ماهلا باهلبة أو غريها بكرا كانت أو ثيبا وقال مالك 

جيوز  ال جيوز أمر البكر يف ماهلا وال ما وضعت عن زوجها من الصداق وإمنا ذلك إىل أبيها يف العفو عن زوجها وال
لغري األب من أوليائها ذلك قال وبيع املرأة ذات الزوج دارها وخادمها جائز وإن كره الزوج إذا أصابت وجه البيع 
فإن كانت حماباة كان من ثلث ماهلا وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث مل جيز من ذلك قليل وال كثري قال مالك 

  واملرأة األمي 

كالرجل يف ماله سواء وقال األوزاعي ال جتوز عطية املرأة حىت تلد وتكون يف بيت إذا مل يكن هلا زوج يف ماهلا 
زوجها سنة وقال الليث ال جيوز عتق املرأة ذات الزوج وال صدقتها إال يف الشيء اليسري الذي ال بد هلا منه لصلة 

ه األقوال شاهدة بصحة قول رحم أو غريه ذلك مما يتقرب به إىل اهللا تعاىل قال أبو بكر اآلية قاضية بفساد هذ
أصحابنا الذي قدمنا لقوله عز و جل فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ومل يفرق فيه بني البكر 

والثيب وال بني من أقامت يف بيت زوجها سنة أو مل تقم وغري جائز الفرق بني البكر والثيب يف ذلك إال بداللة تدل 
لثيب دون البكر وأجاز مالك هبة األب واهللا تعاىل أمرنا بإعطائها مجيع الصداق إال أن على خصوص حكم اآلية يف ا

هتب هي شيئا منه له فاآلية قاضية ببطالن هبة األب ألنه مأمور بإيتاء مجيع الصداق إال أن تطيب نفسها بتركه ومل 
رها وأجاز ما حظره اهللا تعاىل من منع يشرط اهللا تعاىل طيبة نفس األب فمنع ما أباحه اهللا له بطيبة نفسها من مه

شيء من مهرها إال بطيبة نفسها هببة األب وهذا اإلعتراض على اآلية من وجهني بغري داللة أحدمها منعها اهلبة مع 
اقتضاء ظاهر اآلية جلوازها والثاين جواز هبة األب مع أمر اهللا الزوج بإعطائها اجلميع إال أن تطيب نفسا بتركه 



لك قوله تعاىل وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا فإن خفتم أال ويدل على ذ
يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به فمنع أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها إال برضاها بالفدية فقد شرط 

عليه حديث زينب امرأة عبداهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا رضا املرأة ومل يفرق مع ذلك بني البكر والثيب ويدل 
   -عليه وسلم 

  قال للنساء تصدقن ولو من حليكن ويف حديث ابن عباس أن النيب ص

خرج يوم الفطر فصلى مث خطب مث أتى النساء فأمرهن أن يتصدقن ومل يفرق يف شيء منه بني البكر والثيب وألن  -
  ن هذه صفته واهللا أعلم هذا حجر وال يصح احلجر على م

  باب 

  دفع املال إىل السفهاء

قال اهللا تعاىل وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما قال أبو بكر قد اختلف أهل العلم يف تأويل هذه 
أسفه اآلية فقال ابن عباس ال يقسم الرجل ماله على أوالده فيصري عياال عليهم بعد إذ هم عيال له واملرأة من 

  السفهاء فتأول ابن عباس اآلية 

على ظاهرها ومقتضى حقيقتها ألن قوله تعاىل أموالكم يقتضي خطاب كل واحد منهم بالنهي عن دفع ماله إىل 
السفهاء ملا يف ذلك من تضييعه لعجز هؤالء عن القيام حبفظه وتثمريه وهو يعين به الصبيان والنساء الذين ال 

لك أيضا على أنه ال ينبغي له أن يوكل يف حياته مبال وجيعله يف يد من هذه صفته وأن ال يكملون حلفظ املال ويدل ذ
يوصي به إىل أمثاهلم ويدل أيضا على ورثته إذا كانوا صغارا أنه ال ينبغي أن يوصي مباله إال إىل أمني مضطلع حبفظه 

قيام به لقوله تعاىل اليت جعل اهللا لكم عليهم وفيه الداللة على النهي عن تضييع املال ووجوب حفظه وتدبريه وال
قياما فأخرب أنه جعل قوام أجسادنا باملال فمن رزقه اهللا منه شيئا فعليه إخراج حق اهللا تعاىل منه مث حفظ ما بقي 

وجتنب تضييعه ويف ذلك ترغيب من اهللا تعاىل لعباده يف إصالح املعاش وحسن التدبري وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك يف 
كتابه العزيز منه قوله تعاىل وال تبذر تبذيرا إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني وقوله تعاىل وال جتعل يدك  مواضع من

مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا وقوله تعاىل والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا 
لشهادات والكتاب والرهن على ما بينا فيما سلف وقد قيل يف وما أمر اهللا به من حفظ األموال وحتصني الديون با

قوله تعاىل اليت جعل اهللا لكم قياما يعين أنه جعلكم قواما عليها فال جتعلوها يف يد من يضيعها والوجه الثاين من 
تعاىل وال تقتلوا التأويل ما روى سعيد بن جبري أنه أراد ال تؤتوا السفهاء أمواهلم وإمنا أضافها إليهم كما قال اهللا 

أنفسكم يعين ال يقتل بعضكم بعضا وقوله تعاىل فاقتلوا أنفسكم وقوله تعاىل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 
يريد من يكون فيها وعلى هذا التأويل يكون السفهاء حمجورا عليهم فيكونون ممنوعني من أمواهلم إىل أن يزول 

نا فقال ابن عباس السفيه من ولدك وعيالك وقال املرأة من أسفه السفهاء السفه وقد اختلف يف معىن السفهاء هه
وقال سعيد بن جبري واحلسن والسدي والضحاك وقتادة النساء والصبيان وقال بعض أهل العلم كل من يستحق 

ون اهللا صفة سفيه يف املال من حمجور عليه وغريه وروى الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري قال ثالثة يدع



فال يستجاب هلم رجل كانت له امرأة سيئة اخللق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال اهللا تعاىل وال تؤتوا 
  السفهاء أموالكم ورجل داين رجال فلم يشهد عليه وروي عن جماهد أن السفهاء النساء وقيل إن أصل السفه 

عند أهل الدين والعلم ويسمى الناقص العقل سفيها خلفة عقله  خفة احللم ولذلك مسي الفاسق سفيها ألنه ال وزن له
وليس السفه يف هؤالء صفة ذم وال يفيد معىن العصيان هللا تعاىل وإمنا مسوا سفهاء خلفة عقوهلم ونقصان متيزهم عن 

بنه النعمان القيام حبفظ املال فإن قيل ال خالف أنه جائز أن هنب النساء والصبيان املال وقد أراد بشري أن يهب ال
منه إال ألنه مل يعط سائر بنيه مثله فكيف جيوز محل اآلية على منع إعطاء  -فلم مينعه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

السفهاء أموالنا قيل له ليس املعىن فيه التمليك وهبة املال وإمنا املعىن فيه أن جنعل األموال يف أيديهم وهم غري 
أن يهب الصغري واملرأة كما يهب الكبري العاقل ولكنه يقبضه له من يلي عليه مضطلعني حبفظها وجائز لإلنسان 

وحيفظ ماله وال يضيعه وإمنا منعنا اهللا تعاىل باآلية أن جنعل أموالنا يف أيدي الصغار والنساء الاليت ال يكملن حبفظها 
ل ألن يف ههنا مبعىن من إذ وتدبريها وقوله عز و جل وارزقوهم فيها واكسوهم يعين وارزقوهم من هذه األموا

كانت حروف الصفات تتعاقب فيقام بعضها مقام بعض كما قال تعاىل وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم وهو مبعىن مع 
فنهانا اهللا عن دفع األموال إىل السفهاء الذين ال يقومون حبفظها وأمرنا بأن نرزقهم منها ونكسوهم فإن قيل كان 

طائهم مالنا على ما اقتضى ظاهرها ففي ذلك دليل على وجوب نفقة األوالد السفهاء مراد اآلية النهي عن إع
والزوجات ألمره إيانا باإلنقاق عليهم من أموالنا وإن كان تأويلها ما ذهب إليه القائلون بأن مرادها أن ال نعطيهم 

احلجر من وجهني أحدمها منعهم من أمواهلم وهم سفهاء فإمنا فيه األمر باإلنفاق عليهم من أمواهلم وهذا يدل على 
أمواهلم والثاين إجازته تصرفنا عليهم يف اإلنفاق عليهم وشرى أقواهتم وكسوهتم وقوله تعاىل وقولوا هلم قوال معروفا 
قال جماهد وابن جريج قوال معروفا عدة مجيلة بالرب والصلة على الوجه الذي جيوز وحيسن وحيتمل أن يريد به إمجال 

م وإالنة القول فيما خياطبون به كقوله تعاىل فأما اليتيم فال تقهر وكقوله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة املخاطبة هل
من ربك ترجوها فقل هلم قوال ميسورا وقد قيل إنه جائز أن يكون القول املعروف ههنا التأديب والتنبيه على الرشد 

ا أعطيتموهم الرزق والكسوة من أموالكم أن جتعلوا هلم والصالح واهلداية لألخالق احلسنة وحيتمل أن يريد به إذ
القول وال تؤذوهم بالتذمر عليهم واالستخفاف هبم كما قال تعاىل وإذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى 

  واملساكني فارزقوهم منه وقولوا هلم قوال 

اىل ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى وجائز معروفا يعين واهللا أعلم إمجال اللفظ وترك التذمر واالمتنان وكما قال تع
  أن تكون هذه املعاين كلها مرادة بقوله تعاىل وقولوا هلم قوال معروفا واهللا أعلم 

  باب 

  دفع املال إىل اليتيم

قال اهللا تعاىل وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم قال احلسن وجماهد 
وقتادة والسدي يعين اختربوهم يف عقوهلم ودينهم قال أبو بكر أمرنا باختبارهم قبل البلوغ ألنه قال وابتلوا اليتامى 
حىت إذا بلغوا النكاح فأمر بابتالئهم يف حال كوهنم يتامى مث قال حىت إذا بلغوا النكاح فأخرب أن بلوغ النكاح بعد 

أن هذا اإلبتالء قبل البلوغ ويف ذلك دليل اإلبتالء ألن حىت غاية مذكورة بعد اإلبتال ء فدلت اآلية من وجهني على
على جواز اإلذن للصغري الذي يعقل يف التجارة ألن ابتالءه ال يكون إال باسترباء حاله يف العلم بالتصرف وحفظ 



ل أبو حنيفة وأبو املال ومىت أمر بذلك كان مأذونا يف التجارة وقد اختلف الفقهاء يف إذن الصيب يف التجارة فقا
يوسف وحممد وزفر واحلسن بن زياد واحلسن بن صاحل جائز لألب أن يأذن البنه الصغري يف التجارة إذا كان يعقل 
الشرى والبيع وكذلك وصي األب أو اجلد إذا مل يكن وصي أب ويكون مبنزلة العبد املأذون له وقال ابن القاسم 

 التجارة جائزا وإن حلقه يف ذلك دين مل يلزم الصيب منه شيء وقال عن مالك ال أرى إذن األب والوصي للصيب يف
الربيع عن الشافعي يف كتابه يف اإلقرار وما أقر به الصيب من حق اهللا تعاىل أو اآلدمي أو حق يف مال أو غريه فإقراره 

 جيوز للحاكم أن يأذن ساقط عنه سواء كان الصيب مأذونا له يف التجارة أذن له أبوه أو وليه من كان أو حاكم وال
له فإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ قال أبو بكر ظاهر اآلية يدل على جواز اإلذن له يف 

التجارة لقوله تعاىل وابتلوا اليتامى واإلبتالء هو اختبارهم يف عقوهلم ومذاهبهم وحرمهم فيما يتصرفون فيه فهو عام 
حد أن يقتصر باإلختبار على وجه دون وجه فيما حيتمله اللفظ واإلختبار يف استرباء يف سائر هذه الوجوه وليس أل

حاله يف املعرفة بالبيع والشرى وضبط أموره وحظ ماله وال يكون إال بإذن له يف التجارة ومن قصر اإلبتالء على 
  داللة فإن قيل  اختبار عقله بالكالم دون التصرف يف التجارة وحفظ املال فقد خص عموم اللفظ بغري

الذي يدل على أنه مل يرد اإلذن له يف التصرف يف حال الصغر قوله تعاىل يف نسق التالوة فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أمواهلم وإمنا أمر بدفع املال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد ولو جاز اإلذن له يف التجارة يف صغره 

صغر واهللا تعاىل إمنا أمر بدفع املال إليه بعد البلوغ وإيناس الرشد قيل له ليس اإلذن له جلاز دفع املال إليه يف حال ال
يف التجارة من دفع املال إليه يف شيء ألن اإلذن هو أن يأمره بالبيع والشرى وذلك ممكن بغري مال يف يده كما يأذن 

ر بابتالئه ومن اإلبتالء اإلذن له يف التجارة وإن للعبد يف التجارة من غري مال يدفعه إليه فنقول إن اآلية اقتضت األم
مل يدفع إليه ماال مث إذا بلغ وقد أونس منه رشده دفع املال إليه ولو كان اإلبتالء ال يقتضي اختباره باإلذن له يف 
الء التصرف يف الشرى والبيع وإمنا هو اختبار عقله من غري استرباء حاله يف ضبطه وعلمه بالتصرف ملا كان لإلبت

وجه قبل البلوغ فلما أمر بذلك قبل البلوغ علمنا أن املراد اختبار أمره بالتصرف وألن اختبار صحة عقله ال ينبئ 
عن ضبطه ألموره وحفظه ملاله وعلمه بالبيع والشرى ومعلوم أن اهللا تعاىل أمر باإلحتياط له يف استرباء أمره يف حفظ 

الء املأمور به قبل البلوغ مأمورا بذلك ال الختبار صحة عقله فحسب املال والعلم بالتصرف فوجب أن يكون اإلبت
وأيضا فإن مل جيز اإلذن له يف التجارة قبل البلوغ ألنه حمجور عليه فاإلبتالء إذا ساقط من هذا الوجه فال خيلو بعد 

ه بذلك فإن وجب اختباره البلوغ مىت أردنا التوصل إىل إيناس رشده من أن خنتربه باإلذن له يف التجارة أو ال خنترب
فقد أجزت له التصرف وهو عندك حمجور عليه بعد البلوغ إىل إيناس الرشد فإن جاز اإلذن له يف التجارة وهو 

حمجور عليه بعد البلوغ فقد أخرجته من احلجر وإن مل خيرج من احلجر وهو ممنوع من ماله بعد البلوغ وهو مأذون 
جارة السترباء حاله كما يستربأ هبا باإلذن بعد البلوغ مع بقاء احلجر إىل إيناس له فهال أذنت له قبل البلوغ يف الت

الرشد وإن مل يستربأ حاله بعد البلوغ باإلذن فكيف يعلم إيناس الرشد منه فقول املخالف ال خيلو من ترك اإلبتالء 
 -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أو دفع املال قبل إيناس الرشد ويدل على جواز اإلذن للصغري يف التجارة ما روي 

أمر عمر بن أيب سلمة وهو صغري بتزويج أم سلمة إياه وروى عبداهللا بن شداد أنه أمر سلمة بن أيب سلمة بذلك 
وهو صغري ويف ذلك دليل على جواز اإلذن له يف التصرف الذي ميلكه عليه غريه من بيع أو شرى أال ترى أنه 

  يقتضي جواز توكيل 



شرى عبد للصغري أو بيع عبد له هذا هو معىن اإلذن له يف التجارة وأما تأويل من تأول قوله تعاىل األب إياه ب
وابتلوا اليتامى على اختبارهم يف عقوهلم ودينهم فإن اعتبار الدين يف دفع املال غري واجب باتفاق الفقهاء ألنه لو 

ت مل جيز أن مينع ماله ألجل فسقه فعلمنا أن اعتبار كان رجال فاسقا ضابطا ألموره عاملا بالتصرف يف وجوه التجارا
الدين يف ذلك غري واجب وإن كان رجال ذا دين وصالح إال أنه غري ضابط ملاله بغنب يف تصرفه كان ممنوعا من ماله 

إذا عند القائلني باحلجر لقلة الضبط وضعف العقل فعلمنا أن اعتبار الدين يف ذلك ال معىن له وأما قوله تعاىل حىت 
بلغوا النكاح فإن ابن عباس وجماهد والسدي قالوا هو احللم وهو بلوغ حال النكاح من اإلحتالم وأما قوله تعاىل 
فإن آنستم منهم رشدا فإن ابن عباس قال فإن علمتم منهم ذلك وقيل أن أصل اإليناس هو اإلحساس حكي عن 

هتا وقد اختلف يف معىن الرشد ههنا فقال ابن عباس اخلليل وقال اهللا تعاىل إين آنست نارا يعين أحسستها وأبصر
والسدي الصالح يف العقل وحفظ املال وقال احلسن وقتادة الصالح يف العقل والدين وقال إبراهيم النخعي وجماهد 
العقل وروى مساك عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل فإن آنستم منهم رشدا قال إذا أدرك حبلم وعقل ووقار 

بكر إذا كان اسم الرشد يقع على العقل لتأويل من تأوله عليه ومعلوم أن اهللا تعاىل شرط رشدا منكورا ومل قال أبو
يشرط سائر ضروب الرشد اقتضى ظاهر ذلك أن حصول هذه الصفة له بوجود العقل موجبا لدفع املال إليه ومانعا 

حلر العاقل البالغ وهو مذهب إبراهيم وحممد بن من احلجر عليه فهذا حيتج به من هذا الوجه يف إبطال احلجر على ا
سريين وأيب حنيفة وقد بينا هذه املسألة يف سورة البقرة وقوله تعاىل فادفعوا إليهم أمواهلم يقتضي وجوب دفع املال 

فيها إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد على ما بينا وهو نظري قوله تعاىل وآتوا اليتامى أمواهلم وهذه الشريطة معتربة 
أيضا وتقديره وآتوا اليتامى أمواهلم إذا بلغوا وآنستم منهم رشدا وأما قوله تعاىل وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن 

يكربوا فإن السرف جماوزة حد املباح إىل احملظور فتارة يكون السرف يف التقصري وتارة يف اإلفراط جملاوزة حد اجلائز 
بن عباس وقتادة واحلسن والسدي مبادرة واملبادرة اإلسراع يف الشيء فتقديره يف احلالني وقوله تعاىل وبدارا قال ا

  النهي عن أكل أمواهلم مبادرة أن يكربوا فيطالبوا بأمواهلم وفيها داللة على أنه إذا صار يف 

فاد حد الكرب استحق املال إذا كان عاقال من غري شرط إيناس الرشد ألنه إمنا شرط إيناس الرشد بعد البلوغ وأ
بقوله تعاىل وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا أنه ال جيوز له إمساك ماله بعد ما يصري يف حد الكرب ولوال ذلك ملا 
كان لذكر الكرب ههنا معىن إذ كان الوايل عليه هو املستحق ملاله قبل الكرب وبعده فهذا يدل على أنه إذا صار يف حد 

أبو حنيفة حد الكرب يف ذلك مخسا وعشرين سنة ألن مثله يكون جدا وحمال أن الكرب استحق دفع املال إليه وجعل 
  يكون جدا وال يكون يف حد الكرب واهللا أعلم 

  باب 

  أكل ويل اليتيم من ماله

قال اهللا تعاىل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف قال أبو بكر قد اختلف السلف يف تأويله 
الزهري عن القاسم بن حممد قال جاء رجل إىل ابن عباس فقال إن يف حجري أيتاما هلم أموال وهو فروى معمر عن 

يستأذنه أن يصيب منها فقال ابن عباس ألست هتنأ جرباءها قال بلى قال ألست تبغى ضالتها قال بلى قال ألست 
ن لبنها غري ناهك يف احللب وال تلوط حياضها قال بلى قال ألست تفرط عليها يوم ورودها قال بلى قال فاشرب م

مضر بنسل وروى الشيباين عن عكرمة عن ابن عباس قال الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم وال يكتسي 



عمامة فشرط يف احلديث األول عمله يف مال اليتيم يف إباحة األكل ومل يشرط يف حديث عكرمة وروى ابن هليعة 
خلري مرثد بن عبداهللا اليزين أنه سأل أناسا من األنصار من أصحاب رسول عن يزيد بن أيب حبيب قال حدثين أبو ا

عن قوله تعاىل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف فقالوا فينا  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هة سنده ويفسد نزلت أن الوصي كان إذا عمل يف خنل اليتيم كانت يده مع أيديهم وقد طعن يف هذا احلديث من ج

أيضا من جهة أنه لو أبيح هلم األكل ألجل عملهم ملا اختلف فيه الغين والفقري فعلمنا أن هذا التأويل ساقط وأيضا 
يف حديث ابن عباس إباحة األكل دون أن يكتسي منه عمامة ولو كان ذلك مستحقا لعمله ملا اختلف فيه حكم 

لت عليه اآلية وهو أن يقتصر على األكل فحسب إذا عمل لليتيم وقال املأكول وامللبوس فهذا أحد الوجوه اليت تأو
آخرون يأخذه فرضا مث يقضيه وروى شريك عن ابن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر قال إين أنزلت مال اهللا 

تعاىل مبنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت باملعروف وقضيت وروي عن عبيدة السلماين 
  سعيد بن و

جبري وأيب العالية وأيب وائل وجماهد مثل ذلك وهو أن يأخذ قرضا مث يقضيه إذا وجد وقول ثالث قال احلسن 
وإبراهيم وعطاء بن أيب رباح ومكحول أنه يأخذ منه ما يسد اجلوعة ويواري العورة وال يقضي إذا وجد وقول رابع 

ند الضرورة فإذا أيسر قضاه وإذا مل يوسر فهو يف حل وقول وهو ما روي عن الشعيب أنه مبنزلة امليتة يتناوله ع
خامس وهو ما روى مقسم عن ابن عباس فليستعفف قال بغناه ومن كان فقريا فليأكل باملعروف قال فلينفق على 
نفسه من ماله حىت ال يصيب من مال اليتيم شيئا حدثنا عبدالباقي بن قانع حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال 

دثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا أبو عامر األسدي قاال حدثنا سفيان عن األعمش عن احلكم عن مقسم عن ح
ابن عباس مبعىن ذلك وقد روى عكرمة عنه أنه يقضي وروي عن ابن عباس أنه منسوخ وقال جماهد يف رواية أخرى 

كم قال أبو بكر فحصل االختالف بني فليأكل باملعروف من مال نفسه وال رخصة له يف مال اليتيم وهو قول احل
السلف على هذه الوجوه وروي عن ابن عباس أربع روايات على ما ذكرنا أحدها أنه إذا عمل لليتيم يف إبله شرب 

من لبنها والثانية أنه يقضي والثالثة ال ينفق من مال اليتيم شيئا ولكنه يقوت على نفسه من ماله حىت ال حيتاج إىل 
رابعة أنه منسوخ والذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه ال يأخذه قرضا وال غريه غنيا كان أو فقريا وال مال اليتيم وال

يقرضه غريه أيضا وقد روى إمساعيل بن سامل عن حممد قال أما حنن فال حنب للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا 
يأخذ قرضا إذا احتاج مث يقضيه كما روي وال غريه وهو قول أيب حنيفة وذكر الطحاوي أن مذهب أيب حنيفة أنه 

عن عمر ومن تابعه وروى بشر بن الوليد عن أيب يوسف أنه ال يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيما فإن خرج 
لتقاضي دين هلم أو إىل ضياع هلم فله أن ينفق ويكتسي ويركب فإذا رجع رد الثياب والدابة إىل اليتيم قال وقال 

فليأكل باملعروف جيوز أن يكون منسوخا بقوله تعاىل وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال  أبو يوسف وقوله تعاىل
أن تكون جتارة عن تراض منكم قال أبو بكر جعل أبو يوسف الوصي يف هذه احلال كاملضارب يف جواز النفقة من 

فإن كان الذي يصيب اليتيم أكثر  ماله يف السفر وقال ابن عبداحلكم عن مالك ومن كان له يتيم فخلط نفقته مباله
مما يصيب وليه من نفقته فال بأس وإن كان الفضل لليتيم فال خيلطه ومل يفرق بني الغين والفقري وقال املعاىف عن 

  الثوري جيوز لويل اليتيم أن يأكل طعام اليتيم ويكافئه عليه وهذا 

ال يعجبين أن ينتفع من ماله بشيء وإن مل يكن  يدل على أنه إذا كان جييز له أن يستقرض من ماله وقال الثوري
على اليتيم فيه ضرر حنو اللوح يكتب فيه وقال احلسن بن حي يستقرض الوصي من مال اليتيم إذا احتاج إليه مث 



يقضيه ويأكل الوصي من مال اليتيم بقدر عمله فيه إذا مل يضر بالصيب قال اهللا تعاىل وآتوا اليتامى أمواهلم وال 
اخلبيث بالطيب وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنه كان حوبا كبريا وقال تعاىل فإن آنستم منهم رشدا  تتبدلوا

فادفعوا إليهم أمواهلم وال تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكربوا وقال تعاىل وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت 
امى ظلما وقال تعاىل وأن تقوموا لليتامى بالقسط وقال تعاىل وال يبلغ أشده وقال تعاىل إن الذين يأكلون أموال ا ليت

تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وهذه اآلي حمكمة حاظرة ملال اليتيم على وليه يف 
فأوىل األشياء هبا  حال الغىن والفقر وقوله تعاىل ومن كان فقريا فليأكل باملعروف متشابه حمتمل للوجوه اليت ذكرنا

محلها على موافقة اآلي احملكمة وهو من يأكل من مال نفسه باملعروف لئال حيتاج إىل مال اليتيم ألن اهللا تعاىل قد 
أمرنا برد املتشابه إىل احملكم وهنانا عن اتباع املتشابه من غري رد له إىل احملكم قال اهللا تعاىل منه آيات حمكمات هن أم 

شاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتأويل من تأوله الكتاب وأخر مت
على جواز أخذ مال اليتيم قرضا أو غري قرض خمالف ملعىن احملكم ومن تأوله على غري ذلك فقد رده إىل احملكم 

عروف منسوخ رواه احلسن بن أيب حلسن بن عطية عن ومحله على معناه فهو أوىل وقد روي أن قوله تعاىل فليأكل بامل
عطية أبيه عن ابن عباس ومن كان فقريا فليأكل باملعروف نسختها اآلية اليت تليها إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما وروى عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس مثله وروى عيسى بن عبيد الكندي عن عبيداهللا بن عمر بن 

لضحاك بن مزاحم يف قوله تعاىل ومن كان فقريا فليأكل باملعروف منسوخ بقوله تعاىل إن الذين يأكلون مسلم عن ا
   -أموال اليتامى ظلما فإن قيل روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مالك فقال ليس يل مال ويل يتيم فقال كل من مال يتيمك غري مسرف وال متأثل

قال يأكل ويل اليتيم من ماله  -مباله وروى عمرو بن دينار عن احلسن العويف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  باملعروف غري متأثل منه ماال قيل له غري جائز اإلعتراض 

وز هبذين اخلربين على ما ذكرنا من اآلي املقتضية حلظر مال اليتيم فإن صح ذلك فهو حممول على الوجه الذي جي
وهو أن يعمل يف مال اليتيم مضاربة فيأخذ منه مقدار رحبه وهذا جائز عندنا وقد روي عن مجاعة من السلف حنو 

ذلك فإن قيل فإذا جاز أن يأخذ ربح مال اليتيم إذا عمل به مضاربة فلم ال جيوز أن يأكل من ماله إذا عمل فيه كما 
ان يهنأ جرباء اإلبل ويبغي ضالتها ويلوط حياضها جاز له أن روي عن ابن عباس يف إحدى الروايات عنه أنه إذا ك

يشرب من لبنها غري مضر بنسل وال ناهك حلبا وكما روي عن احلسن أن الوصي كان إذا عمل يف خنل اليتيم 
كانت يده مع أيديهم قيل له ألنه ال خيلو الوصي إذا أعان يف اإلبل وعمل يف النخل من أحد وجهني إما أن يأخذه 

وجه األجرة لعمله أو على غري األجرة والعوض من العمل فإن كان يأخذه على وجه األجرة فذلك يفسد من  على
أربعة أوجه أحدها أن الذين أباحوا ذلك له إمنا أباحوه يف حال الفقر إذ ال خالف أن الغين ال جيوز له أخذه وهو 

جرة ال خيتلف فيه الغين والفقري فبطل أن يكون نص الكتاب يف قوله تعاىل ومن كان غنيا فليستعفف واستحقاق األ
أجرة من هذا الوجه والوجه الثاين أن الوصي ال جيوز له أن يستأجر نفسه لليتيم والوجه الثالث أن الذين اباحوا 

 ذلك مل يشرطوا له شيئا معلوما واإلجارة ال تصح إال بأجرة معلومة والوجه الرابع أن من أباح ذلك له مل جيعله أجرة
فبطل أن يكون ذلك أجرة وليس هو مبنزلة ربح املضاربة إذا عمل به الوصي ألن الربح الذي يستحقه من املال مل 

يكن قط ماال لليتيم أال ترى أن ما يشرطه رب املال للمضارب من الربح مل يكن قط ملكا لرب املال ولو كان ملكا 



مضمونا عليه كاألجرة اليت هي مستحقة من مال لرب املال مشروطا للمضارب بدال من عمله لوجب أن يكون 
املستأجر بدال من عمل األجري هي مضمونة على املستأجر فلما مل يكن الربح املشروط للمضارب مضمونا على رب 

املال ثبت أنه مل يكن قط ملكا لرب املال وأنه إمنا حدث على ملك املضارب ويدل على ذلك أن مريضا لو دفع 
للمضارب تسعة أعشار الربح وهو أكثر من ربح مثله أن ذلك جائز ومل حيتسب باملشروط ماال مضاربة وشرط 

للمضارب من ذلك من مال املريض إن مات من مرضه وإن ذلك ليس مبنزلة ما لو استأجره بأكثر من أجرة مثله 
كان الوصي يف ذلك فيكون ذلك من الثلث فليس إذا يف أخذه ربح املضاربة أخذ شيء من مال اليتيم فإن قيل هال 

  كسائر العمال والقضاة الذين يعملون ويأخذون أرزاقهم ألجل عملهم 

للمسلمني فكذلك الوصي إذا عمل لليتيم جاز له أخذ رزقه بقدر عمله قيل له ال خالف بني الفقهاء أن الوصي ال 
نزيل يف قوله تعاىل ومن كان جيوز له أخذ شيء من مال اليتيم ألجل عمله إذا كان غنيا وقد حظر ذلك عليه نص الت

غنيا فليستعفف وال خالف مع ذلك أن القضاة والعمال جائز هلم أخذ أرزاقهم مع الغين ولو كان ما أخذه ويل 
اليتيم من ماله جيري جمرى رزق القضاة والعمال جاز له أن يأخذه يف حال الغىن فدل ذلك على أن ويل اليتيم ال 

يضا أن القاضي ال جيوز له أن يأخذ من مال اليتيم شيئا وإليه القيام بأمر األيتام يستحق رزقا من ماله وال خالف أ
فثبت بذلك أن سائر الناس ممن هلم الوالية على األيتام ال جيوز هلم أخذ شيء من أمواهلم ال قرضا وال غريه كما ال 

وبني أخذ ويل اليتيم من ماله مقدار  يأخذه القاضي فقريا كان أو غنيا فإن قيل فما الفرق بني رزق القاضي والعامل
الكفاية وبني أخذ األجرة قيل له إن الرزق ليس بأجرة لشيء وإمنا هو شيء جعله اهللا له ولكل من قام بشيء من 

أمور املسلمني أال ترى أن الفقهاء هلم أخذ األرزاق ومل يعملوا شيئا جيوز أخذ األجرة عليه ألن اشتغاهلم بالفتيا 
فرض وال جائز ألحد أخذ األجرة على الفروض واملقاتلة وذريتها يأخذون األرزاق وليست بأجرة وتفقيه الناس 

   -وكذلك اخللفاء وقد كان للنيب ص 

  سهم من اخلمس والفيء وسهم من الغنيمة إذا حضر القتال وغري جائز ألحد أن

به من أمور الدين وكيف جيوز ذلك  قد كان يأخذ األجر على شيء مما يقوم -يقول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مع قول اهللا تعاىل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني و قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب 

فثبت بذلك أن الرزق ليس بأجرة ويدلك على هذا أنه قد جتب للفقراء واملساكني واأليتام يف بيت املال احلقوق وال 
بدال من شيء فأخذ األجرة للقاضي وملن قام بشيء من أمور الدين غري جائز وقد منع القاضي أن يقبل يأخذوهنا 

اهلدية وسئل عبداهللا بن مسعود عن قوله تعاىل أكالون للسحت أهو الرشا قال ال ذاك كفر إمنا هو هدايا العمال 
القاضي ممنوع من أخذ األجرة على شيء من أنه قال هدايا األمراء غلول ف -وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أمر القضاء وحمظور عليه قبول اهلدايا وتأوهلا السلف على أهنا السحت املذكور يف كتاب اهللا تعاىل وويل اليتيم ال 
خيلو فيما يأخذه من مال اليتيم من أن يأخذه أجرة أو على سبيل رزق القاضي والعامل ومعلوم أن األجرة إمنا تكون 

  ل معلوم ومدة معلومة على عم

وأجر معلوم وينبغي أن يتقدم له عقد إجارة ويستوي فيها الغين والفقري ومن جييز له أخذ شيء من مال اليتيم على 
وجه القرض أو على جهة غري القرض فإنه ال جيعله أجرة ملا ذكرنا والختالف حكم الغين والفقري عندهم فيه فثبت 

يأخذه على حسب ما يأخذه القضاة من األرزاق الستواء حال الغين والفقري من أنه ليس بأجرة وال جيوز له أن 



القضاة فيما يأخذونه من األرزاق واختالف الغين والفقري عند جميزي أخذ ذلك من مال اليتيم وألن الرزق إمنا جيب 
أخذ شيء من ماله بالقاضي  يف بيت مال املسلمني ال يف مال أحد بعينه من الناس فاملشبه لويل اليتيم فيما جييز له

واألجري فيما يأخذانه مغفل للواجب عليه ويدل على أن ويل اليتيم ال حيل له أخذ شيئ من ماله قول النيب صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  يف غنائم خيرب ال حيل يل مما أفاء اهللا عليكم مثل هذه يعين وبرة أخذها من

فيما يتواله من مال املسلمني كما  -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعريه إال اخلمس واخلمس مردود فيكم فإذا كا
ذكرنا فالوصي فيما يتواله من مال اليتيم أحرى أن يكون كذلك وأيضا ملا كان دخول الوصي يف الوصية على وجه 

ال جيوز  التربع من غري شرط أجرة كان مبنزلة املستبضع فال أجرة له وال حيل له أخذ شيء منه قرضا وال غريه كما
ذلك للمستبضع وقوله تعاىل فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم قال أبو بكر اآلي اليت تقدم ذكرها يف أمر 
األيتام تدل على أن سبيل األيتام أن يلي عليهم غريهم يف حفظ أمواهلم والتصرف عليهم فيما يعود نفعه عليهم 

صي اجلد إن مل يكن أحد من هؤالء أو أمني حاكم عدل بعد أن وهم وصي األب أو اجلد إن مل يكن وصي أب أو و
يكون األمني أيضا عدال وكذلك شرط األوصياء واجلد واألب وكل من يتصرف على الصغري ال يستحق الوالية 
نني عليه إال أن يكون عدال مأمونا فأما الفاسق واملتهم من اآلباء واملرتشي من احلكام واألوصياء واألمناء غري املأمو
فإن واحدا من هؤالء غري جائز له التصرف على الصغري وال خالف يف ذلك نعلمه أال ترى أنه ال خالف بني 

املسلمني يف أن القاضي إذا فسق بأخذ الرشا أو ميل إىل هوى وترك احلكم أنه معزول غري جائز احلكم فكذلك 
أو حاكم فغري جائز ثبوت واليته يف ذلك إال  حكم اهللا فيمن ائتمنه على أموال األيتام من قاض أو وصي أوأمني

على شرط العدالة وصحة األمانة وقد أمر اهللا تعاىل أولياء األيتام باإلشهاد عليهم بعد البلوغ مبا يدفعون إليهم من 
أمواهلم ويف ذلك ضروب من األحكام أحدها االحتياط لكل واحد من اليتيم ووايل ماله فأما اليتيم فألنه إذا قامت 

  ليه البينة ع

بقبض املال كان أبعد من أن يدعي ما ليس له وأما الوصي فألن يبطل دعوى اليتيم بأنه مل يدفعه إليه كما أمر اهللا 
تعاىل باإلشهاد على البيوع احتياطا للمتبايعني ووجه آخر يف اإلشهاد وهو أنه يظهر أداء أمانته وبراءة ساحته كما 

   -أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  امللتقط باإلشهاد على اللقطة يف حديث عياض بن محاد اجملاشعي أن النيب ص

قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وال يكتم وال يغيب فأمره باإلشهاد لتظهر أمانته وتزول عنه التهمة واهللا  -
  املوفق 
  ذكر 

  اختالف الفقهاء يف تصديق الوصي على دفع املال إىل اليتيم



بو يوسف وحممد وزفر واحلسن بن زياد يف الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع املال إليه قال أبو حنيفة وأ
أنه يصدق وكذلك لو قال أنفقت عليه يف صغره صدق يف نفقة مثله وكذلك لو قال هلك املال وهو قول سفيان 

قال ألن الذي زعم أنه دفعه إليه  الثوري وقال مالك ال يصدق الوصي أنه دفع املال إىل اليتيم وهو قول الشافعي
غري الذي ائتمنه كالوكيل بدفع املال إىل غريه ال يصدق إال ببينة وقال اهللا تعاىل فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا 
عليهم قال أبو بكر وليس يف األمر باإلشهاد دليل على أنه غري أمني وال مصدق فيه ألن اإلشهاد مندوب إليه يف 

و يف املضمونات أال ترى أنه يصح اإلشهاد على رد األمانات من الودائع كما يصح يف أداء املضمونات األمانات كه
من الديون فإذا ليس يف األمر باإلشهاد داللة على أنه غري مصدق فيه إذا مل يشهد فإن قيل إذا كان مصدقا يف الرد 

ا ذكره من ظهور أمانته واالحتياط له يف زوال التهمة فما معىن اإلشهاد مع قبول قوله بغري بينة قيل له فيه ما قدمن
عنه يف أن ال يدعى عليه بعد ما قد ظهر رده وفيه االحتياط لليتيم يف أن ال يدعي ما يظهر كذبه فيه وفيه ايضا 
سقوط اليمني عن الوصي إذا كانت له بينة يف دفعه إليه ولو مل يشهد وادعى اليتيم أنه مل يدفعه كان القول قول 

الوصي مع ميينه وإذا أشهد فال ميني عليه فهذه املعاين كلها مضمنة باإلشهاد وإن كان أمانة يف يده ويدل على أنه 
مصدق فيه بغري إشهاد اتفاق اجلميع على أنه مأمور حبفظه وإمساكه على وجه األمانة حىت يوصله إىل اليتيم يف وقت 

ى جمراها من األمانات فوجب أن يكون مصدقا على الرد كما استحقاقه فهو مبنزلة الودائع واملضاربات وما جر
يصدق على رد الوديعة والدليل على أنه أمانة أن اليتيم لو صدقه على اهلالك مل يضمنه كما أن املودع إذا صدق 

  املودع يف هالك الوديعة مل يضمنه وأما قول الشافعي أنه مل يأمتنهم األيتام مل يصدقوا 

بعيد من معاين الفقه منتقض فاسد ألنه لو كان ما ذكره علة لنفي التصديق لوجب أن ال  فقول ظاهر اإلختالل
يصدق القاضي إذا قال لليتيم قد دفعته إليك ألنه مل يأمتنه وكذلك يلزمه أن يقول يف األب إذا قال بعد بلوغ 

هم الضمان إذا تصادقوا بعد الصغري قد دفعت إليك مالك ان ال يصدقه ألنه مل يأمتنه ويلزمه أيضا أن يوجب علي
البلوغ أنه قد هلك ألنه أمسك ماله من غري ائتمان له عليه وأما تشبيهه إياه بالوكيل بدفع املال إىل غريه فتشبيه 
بعيد ومع ذلك فال فرق بينهما من الوجه الذي صدقنا فيه الوصي ألن الوكيل مصدق أيضا يف براءة نفسه غري 

إىل غريه وإمنا مل يقبل قوله على املأمور بالدفع إليه فأما يف براءة نفسه فهو مصدق  مصدق يف إجياب الضمان ودفعه
كما صدقنا الوصي على الرد بعد البلوغ وأيضا فإن الوصي يف معىن من يتصرف على اليتيم بإذنه أال ترى أنه جيوز 

ئتمان األب له عليه وإذن األب تصرفه عليه يف البيع والشرى كجواز تصرف أبيه فإذا كان إمساك الوصي املال با
جائز على الصغري صار كأنه ممسك له بعد البلوغ بإذنه فال فرق بينه وبني املودع وقوله تعاىل للرجال نصيب مما 

ترك الوالدان واألقربون اآلية قال أبو بكر قد انتظمت هذه اجلملة عموما وجممال فأما العموم فقوله للرجال وللنساء 
ترك الوالدان واألقربون فلذلك عموم يف إجياب املرياث للرجال وللنساء من الوالدين واألقربني فدل وقوله تعاىل مما 

من هذه اجلهة على إثبات مواريث ذوي األرحام ألن أحدا ال ميتنع أن يقول إن العمات واخلاالت واألخوال وأوالد 
كان قوله نصيب جممال غري مذكور املقدار يف اآلية  البنات من األقربني فوجب بظاهر اآلية إثبات مرياثهم إال أنه ملا

امتنع استعمال حكمه إال بورود بيان من غريه إال أن االحتجاج بظاهر اآلية يف إثبات مرياث ما لذوي األرحام 
سائغ وهذا مثل قوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقة وقوله تعاىل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 

قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده عطفا على ما قدم ذكره من الزرع والثمرة فهذه ألفاظ قد اشتملت األرض و
على العموم واجململ فال مينع ما فيها من اإلمجال من اإلحتجاج بعمومها مىت اختلفنا فيما انتظمه لفظ العموم وهو 

مل عند اختالفنا يف املقدار الواجب كذلك مىت أصناف األموال املوجب فيها وإن مل يصح االحتجاج مبا فيها من اجمل



اختلفنا يف الورثة املستحقني للمرياث ساغ االحتجاج بعموم قوله تعاىل للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون 
  اآلية 

ا مفروضا ومىت اختلفنا يف املقدار الواجب لكل واحد منهم احتجنا يف إثباته إىل بيان من غريه فإن قيل ملا قال نصيب
ومل يكن لذوي األرحام نصيب مفروض علمنا أهنم مل يدخلوا يف مراد اآلية قيل له ما ذكرت ال خيرجهم من حكمها 
وكوهنم مرادين هبا ألن الذي جيب لذوي األرحام عند موجيب مواريثهم هو نصيب مفروض لكل واحد منهم وهو 

الوجه وإمنا أبان اهللا تعاىل أن لكل واحد من الرجال معلوم مقدر كأنصباء ذوي السهام ال فرق بينهما من هذا 
والنساء نصيبا مفروضا غري مذكور املقدار يف اآلية ألنه مؤذن ببيان وتقدير معلوم له يرد يف التايل فكما ورد البيان 

ضها يف نصيب الوالدين واألوالد وذوي السهام بعضها بنص التنزيل وبعضها بنص السنة وبعضها بإمجاع األمة وبع
بالقياس والنظر كذلك قد روي بيان أنصباء ذوي األرحام بعضها بالسنة وبعضها بدليل الكتاب وبعضها باتفاق 

األمة من حيث أوجبت اآلية لذوي األرحام أنصباء فلم جيز إسقاط عمومها فيهم ووجب توريثهم هبا مث إذا 
ب إليه القائلون بتوريث ذوي األرحام فيهم استحقوا املرياث هبا كان املستحق من النصيب املفروض على ما ذه

فهم وإن كانوا خمتلفني يف بعضها فقد اتفقوا يف البعض وما اختلفوا فيه مل خيل من دليل هللا تعاىل يدل على حكم فيه 
فإن قيل قد روي عن قتادة وابن جريج أن اآلية نزلت على سبب وهو أن أهل اجلاهلية كانوا يورثون الذكور دون 

نزلت اآلية وقال غريمها أن العرب كانت ال تورث إال من طاعن بالرمح وزاد عن احلرمي واملال فأنزل اهللا اإلناث ف
تعاىل هذه اآلية إبطاال حلكمهم فال يصح اعتبار عمومها يف غري ما وردت فيه قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن 

رابات الذين بني اهللا حكمهم يف غريها وإمنا السبب الذي ذكرت غري مقصور على األوالد وذوي السهام من الق
السبب أهنم كانوا يورثون الذكور دون اإلناث وجائز أن يكونوا قد كانوا يورثون ذوي األرحام من الرجال دون 

اإلناث فليس فيما ذكرت إذا دليل على أن السبب كان توريث األوالد ومن ذكرهم اهللا تعاىل من ذوي السهام يف 
من جهة أخرى أهنا لو نزلت على سبب خاص مل يوجب ذلك ختصيص عموم اللفظ بل احلكم للعموم آية املواريث و

دون السبب عندنا فنزوهلا على سبب ونزوهلا مبتدأة من غري سبب سواء وأيضا فإن اهللا قد ذكر مع األوالد غريهم 
  ه مرياث األوالد دون من األقربني يف قوله تعاىل مما ترك الوالدان واألقربون فعلمنا أنه مل يرد ب

سائر األقربني وحيتج هبذه اآلية يف توريث األخوة واألخوات مع اجلد كنحو احتجاجنا هبا يف توريث ذوي األرحام 
وقوله تعاىل نصيبا مفروضا يعين واهللا أعلم معلوما مقدرا ويقال إن أصل الفرض احلز يف القداح عالمة هلا مييز بينها 

املاء يعرف هبا كل ذوي حق نصيبه من ا لشرب فإذا كان أصل الفرض هذا مث نقل إىل والفرضة العالمة يف قسم 
املقادير املعلومة يف الشرع أو إىل األمور الثابتة الالزمة وقد قيل إن أصل الفرض الثبوت ولذلك مسي احلز الذي يف 

ه الوجوب كان املفروض يف أعلى سية القوس فرضا لثبوته والفرض يف الشرع ينقسم إىل هذين املعنيني فمىت أريد ب
مراتب اإلجياب وقد اختلف يف معىن الفرض والواجب يف الشرع من بعض الوجوه وإن كان كل مفروض واجبا من 
حيث كان الفرض يقتضي فارضا وموجبا له وليس كذلك الواجب ألنه قد جيب من غري إجياب موجب له أال ترى 

على اهللا يف حكمته وال جيوز أن يقال إنه فرض عليه إذ كان الفرض  أنه جائز أن يقال أن ثواب املطيعني واجب
يقتضي فارضا وقد يكون واجبا يف احلكمة غري مقتض موجبا وأصل الوجوب يف اللغة هو ا لسقوط يقال وجبت 

سقط ومسعت وجبة يعين سقطة وقال اهللا تعاىل فإذا وجبت جنوهبا يعين  ١الشمس إذا سقطت ووجب احلائط إذ
الفرض يف أصل اللغة أشد تأثريا من الواجب وكذلك حكمهما يف الشرع إذ كان احلز الواقع ثابت األثر سقطت ف



وليس كذلك الوجوب قوله تعاىل وإذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى اآلية قال سعيد بن املسيب وأبو مالك 
وإبراهيم وجماهد والزهري أهنا حمكمة وأبو صاحل هي منسوخة باملرياث وقال ابن عباس وعطاء واحلسن والشعيب 

ليست مبنسوخة وروى عطية عن ابن عباس يعين عند قسمة املرياث وذلك قبل أن ينزل القرآن فأنزل اهللا تعاىل بعد 
ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة فيما مسى املتوىف ففي هذه الرواية عن ابن عباس أهنا كانت 

اث مث نسخت باملرياث وجعل ذلك يف وصية امليت هلم وروى عكرمة عنه أهنا ليست مبنسوخة واجبة عند قسمة املري
وهي يف قسمة املرياث ترضخ هلم فإن كان يف املال تقصريا اعتذر إليهم وهو قوله تعاىل وقولوا هلم قوال معروفا 

ن من حضر من هؤالء وقال وروى احلجاج عن أيب إسحاق أن أبا موسى األشعري وعبدالرمحن بن بكر كانا يعطيا
  قتادة عن احلسن قال قال أبو موسى هي حمكمة وروى أشعث عن ابن سريين عن محيد بن عبدالرمحن 

قال ويل أيب مرياثا فأمر بشاة فذحبت مث صنعت وملا قسم ذلك املرياث أطعمهم مث تال وإذا حضر القسمة أولو القرىب 
ة مثله وقال لوال هذه اآلية لكانت هذه الشاة من مايل وذكر أنه كان واليتامى اآلية وروى حممد بن سريين عن عبيد

من مال يتيم قد وليه وروى هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري يف هذه اآلية قال هذه اآلية يتهاون هبا الناس 
ث هو وقال مها وليان أحدمها يرث واآلخر ال يرث والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم ويعطيهم والذي ال ير

الذي أمر أن يقول هلم قوال معروفا ويقول هذا املال لقوم غيب أو أليتام صغار ولكم فيه حق ولسنا منلك أن نعطي 
منه شيئا فهذا القول املعرف قال هي حمكمة وليست مبنسوخة فحمل سعيد بن جبري قوله فارزقوهم على أهنم يعطون 

ت فائدة اآلية عنده أن حضر بعض الورثة وفيهم غائب أو أنصباءهم من املرياث والقول املعرف لآلخرين فكان
صغري أنه يعطى احلاضر نصيبه من املرياث وميسك نصيب الغائب والصغري فإن صح هذا التأويل فهو حجة لقول من 

يقول يف الوديعة إذا كانت بني رجلني وغاب أحدمها أن للحاضر أن يأخذ نصيبه وميسك املودع نصيب الغائب 
 يوسف وحممد وأبو حنيفة يقول ال يعطي أحد املودعني شيئا إذا كانا شريكني فيه حىت حيضر اآلخر وهو قول أيب

وروى عطاء عن سعيد بن جبري وقولوا هلم قوال معروفا قال يقول عدة مجيلة إن كان الورثة صغارا يقول أولياء 
هؤالء الورثة صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا الورثة هلؤالء الذين ال يرثون من قرابة امليت واليتامى واملساكني أن 

حكم ويتبعوا فيه وصية رهبم فحصل اختالف السلف يف ذلك على أربعة أوجه قال سعيد بن املسيب وأبو مالك 
وابو صاحل أهنا منسوخة باملرياث والثاين رواية عكرمة عن ابن عباس وقول عطاء واحلسن والشعيب وإبراهيم وجماهد 

احلكم غري منسوخة وهي يف املرياث والثالث وهو قول ثالث عن ابن عباس أهنا يف وصية امليت هلؤالء  أهنا ثابتة
منسوخة عن املرياث وروي حنوه عن زيد بن أسلم قال زيد بن أسلم هذا شيء أمر به املوصي يف الوقت الذي 

قال يقول له من حضره اتق اهللا يوصي فيه واستدل بقوله تعاىل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
وصلهم وبرهم وأعطهم والرابع قول سعيد بن جبري يف رواية أيب بشر عنه أن قوله فارزقوهم منه هو املرياث نفسه 

وقولوا هلم قوال معروفا لغري أهل املرياث فأما الذين قالوا إهنا منسوخة فإنه كان عندهم على الوجوب قبل نزول 
  املرياث 

واريث وجعل لكل وارث نصيب معلوم صار ذلك منسوخا وأما الذين قالوا ثابتة احلكم فإنه حممول فلما نزلت امل
عندنا على أهنم رأوها ندبا واستحبابا ال حتما وإجيابا ألهنا لو كانت واجبة مع كثرة قسمة املواريث يف عهد النيب 

   -صلى اهللا عليه وسلم 



  قه هلؤالء كما نقلت املواريثوالصحابة ومن بعدهم لنقل وجوب ذلك واستحقا

وال عن الصحابة دل ذلك على أنه  -لعموم احلاجة إليه فلما مل يثبت وجوب ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
استحباب ليس بإجياب وما روي عن عبدالرمحن وعبيدة وأيب موسى يف ذلك فجائر أن يكون الورثة كانوا كبارا 

وما روي يف احلديث أن أيب عبيدة قسم مرياث أيتام فذبح شاة فإن هذا على أهنم  فذبح الشاة من مجلة املال بإذهنم
كانوا يتامى فكربوا ألهنم لو كانوا صغارا مل تصح مقامستهم ويدل على أنه ندب ما روى عطاء عن سعيد بن جبري 

إليهم مبثله ولو كانوا  أن الوصي يقول هلؤالء احلاضرين من أويل القرىب وغريهم أن هؤالء الورثة صغار ويعتذرون
مستحقني له على اإلجياب لوجب إعطاؤهم صغارا كان الورثة أو كبارا وأيضا فإن اهللا تعاىل قد قسم املواريث بني ا 

لورثة وبني نصيب كل واحد منهم يف آية املواريث ومل جيعل فيها هلؤالء شيئا وما كان ملكا لغريه فغري جائز إزالته 
اليت حكم اهللا بإزالته هبا لقوله تعاىل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن إىل غريه إال بالوجوه 

دماؤكم وأموالكم عليكم حرام وقال ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه وهذا  -تراض منكم وقال ص 
ما قوله تعاىل وقولوا هلم قوال معروفا كله يوجب أن يكون إعطاء هؤالء احلاضرين عند القسمة استحبابا ال إجيابا وأ

فقد روي عن ابن عباس أنه إذا كان يف املال تقصري اعتذر إليهم وعن سعيد بن جبري قال يعطي املرياث أهله وهو 
معىن قوله تعاىل فارزقوهم منه يف هذه الرواية ويقول ملن ال يرث إن هذا املال لقوم غيب وأليتام صغار ولكم فيه 

ك أن نعطي منه شيئا فمعناه عنده ضرب من االعتذار إليهم وقال بعض أهل العلم إذا أعطوهم عند حق ولسنا منل
القسمة شيئا ال مين عليهم وال ينتهرهم وال يسيء اللفظ فيما خياطبهم به لقوله تعاىل قول معروف ومغفرة خري من 

تنهر وقوله تعاىل وليخش الذين لو تركوا من صدقة يتبعها أذى وقوله تعاىل فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال 
خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم اآلية اختلف السلف يف تأويله فروي عن ابن عباس رواية وعن سعيد بن جبري 

  واحلسن وجماهد وقتادة والضحاك والسدي قالوا هو الرجل حيضره املوت 

م الذين يوصون ألحبوا أن يبقوا ألوالدهم قال حبيب فيقول له من حيضره اتق اهللا أعطهم صلهم برهم ولو كانوا ه
بن أيب ثابت فسألت مقسما عن ذلك فقال ال ولكنه الرجل حيضره املوت فيقول له من حيضره اتق اهللا وأمسك 

عليك مالك ولو كانوا ذوي قرابته ألحبوا أن يوصي هلم فتأوله األولون على هني احلاضرين عن احلض على الوصية 
على هني من يأمره بتركها وقال احلسن يف رواية أخرى هو الرجل يكون عند امليت فيقول أوص بأكثر  وتأوله مقسم

من الثلث من مالك وعن ابن عباس رواية أخرى أنه قال يف والية مال اليتيم وحفظه أن عليهم أن يعملوا فيه 
موهتم وجائز أن تكون هذه املعاين اليت ويقولوا مبثل ما حيب أن يعمل ويقال يف أموال أيتامهم وضعاف ذريتهم بعد 

تأوهلا السلف عليها اآلية مرادة هبا إال أن ما هنى عنه من األمر بالوصية أن النهي عنها إذا قصد املشري بذلك إىل 
اإلضرار بالورثة أو باملوصى هلم مما ال يرضاه هو لنفسه لو كان مكان هؤالء وذلك بأن يكون املريض قليل املال له 

ضعفاء فيأمره الذي حيضره باستغراق الثلث للوصية ولو كان هو مكانه مل يرض بذلك وصية له ألجل ورثته ذرية 
وهذا يدل على أن املستحب له إذا كان له ورثة ضعفاء وهو قليل املال أن ال يوصي بشيء ويتركه هلم أو يوصي 

ال أوصي جبميع مايل فقال ال إىل أن رده إىل لسعد حني ق -هلم بأقل من الثلث وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الثلث فقال الثلث والثلث كثري إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فأخرب النيب 

أن الورثة إذا كانوا فقراء فترك الوصية ليستغنوا به أفضل من فعلها وذكر احلسن بن زياد  -صلى اهللا عليه وسلم 
فة أنه كان يقول األفضل ملن له مال كثري الوصية مبا يريد أن يوصي به على وجه القربة من ثلث ماله عن أيب حني



واألفضل ملن ليس له مال كثري أن ال يوصي منه بشيء وأن يبقيه لورثته والنهي منصرف أيضا إىل من يأمره من 
جيوز أن يفعله لقول النيب صلى اهللا عليه احلاضرين بأن يوصي بأكثر من الثلث على ما روي عن احلسن ألن ذلك ال 

الثلث كثري ولنهيه سعدا عن الوصية بأكثر من الثلث وجائز أن يكون ما قاله مقسم مرادا بأن يقول  -وسلم 
احلاضر ال توص بشيء ولو كان من ذوي قرابته ألحب أن يوصي له فيشري عليه مبا ال يرضاه لنفسه وقد روي عن 

معىن ذلك حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا هدبة قال  -لم النيب صلى اهللا عليه وس
   -حدثنا مهام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قال ال يؤمن العبد حىت حيب ألخيه ما حيب

قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد لنفسه من اخلري وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا احلسن بن العباس الرازي 
قال من سره أن  -بن عبداهللا عن ليث عن طلحة عن خيثمة عن عبداهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وحيب أن يأيت إىل 
يأتى إليه قال أبو بكر فهذا معىن قوله تعاىل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا الناس ما حيب أن 

عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا قوال سديدا فنهاه عز و جل أن يشري على غريه ويأمره مبا ال يرضاه لنفسه وألهله 
واحلق الذي ال خلل فيه وال فساد يف إجحاف ولورثته وأمر اهللا تعاىل بأن يقول احلاضرون قوال سديدا وهو العدل 

بوارث أو حرمان لذي قرابة وقوله تعاىل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما اآلية روي عن ابن عباس وسعيد بن 
جبري وجماهد أنه ملا نزلت هذه اآلية عزل من كان يف حجره يتيم طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه حىت فسد حىت 

عاىل وإن ختالطوهم فإخوانكم واهللا يعلم املفسد من املصلح فرخص هلم يف اخللطة على وجه اإلصالح قال أنزل اهللا ت
أبو بكر قد خص اهللا تعاىل األكل بالذكر وسائر األموال غري املأكول منها حمظور إتالفه من مال اليتيم كحظر 

ال وقد بينا ذلك ونظائره فيما قد سلف وقوله املأكول منه ولكنه خص األكل بالذكر ألنه أعظم ما يبتغى له األمو
تعاىل إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا روي عن السدي أن هلب النار خيرج من فمه ومسامعه وأنفه وعينيه يوم القيامة 
يعرفه من رآه أنه أكل مال اليتيم وقيل أنه كاملثل ألهنم يصريون به إىل جهنم فتمتلئ بالنار أجوافهم ومن جهال 

وأصحاب احلديث من يظن أن قوله تعاىل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما منسوخ بقوله تعاىل وإن احلشو 
ختالطوهم فإخوانكم وقد أثبته بعضهم يف الناسخ واملنسوخ ملا روي أنه ملا نزلت هذه اآلية عزلوا طعام اليتيم وشرابه 

ائله يدل على جهله مبعىن النسخ ومبا جيوز نسخه مما حتىنزل قوله تعاىل وإن ختالطوهم فإخوانكم وهذا القول من ق
ال جيوز وال خالف بني املسلمني أن أكل مال اليتيم ظلما حمظور وأن الوعيد املذكور يف اآلية قائم فيه على اختالف 

ا الرجل منهم يف إحلاق الوعيد به يف اآلخرة ال حمالة أو جواز الغفران فأما النسخ فال جييزه عاقل يف مثله وجهل هذ
أن الظلم ال جتوز إباحته حبال فال جيوز نسخ حظره وإمنا عزل من كان يف حجره يتيم من الصحابة طعامه عن طعامه 

  ألنه خاف أن يأكل من مال 

اليتيم ماال يستحقه فتلحقه مسة الظلم ويصري من أهل الوعيد يف اآلية واحتاطوا بذلك فلما نزل قوله تعاىل وإن 
زال عنهم اخلوف يف اخللطة بعد أن يقصدوا اإلصالح هبا وليس فيه إباحة ألكل مال اليتيم  ختالطوهم فإخوانكم

ظلما حىت يكون ناسخا لقوله تعاىل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما واهللا أعلم مت اجلزء الثاين ويليه اجلزء 
  الثالث وأوله باب الفرائض 



  بسم اهللا الرمحن الرمحيم 
  باب 

  الفرائض

أبو بكر قد كان أهل اجلاهلية يتوارثون بشيئني أحدمها النسب واآلخر السبب فأما ما يستحق بالنسب فلم  قال
يكونوا يورثون الصغار وال اإلناث وإمنا يورثون من قاتل على الفرس وحاز الغنيمة روى ذلك عن ابن عباس وسعيد 

النساء قل اهللا يفتيكم فيهن إىل قوله تعاىل بن جبري يف آخرين منهم إىل أن أنزل اهللا تعاىل ويستفتونك يف 
واملستضعفني من الولدان وأنزل اهللا تعاىل قوله يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني وقد كانوا مقرين 

   -بعد مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  على ما كانوا عليه يف اجلاهلية يف املناكحات والطالق واملرياث إىل أن

  ا عنه إىل غريه بالشريعة نقلو
   -قال ابن جريج قلت لعطاء أبلغك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أقر الناس على ما أدركهم ص

من طالق أو نكاح أو مرياث قال مل يبلغنا إال ذلك وروى محاد بن زيد عن ابن عون عن ابن سريين قال توارث  -
اهلية وقال ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال ما كان من نكاح أو املهاجرين واألنصار بنسبهم الذي كان يف اجل

   -طالق يف اجلاهلية فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أقره على ذلك إال الربا فما أدرك اإلسالم من ربا مل يقبض رد البائع رأس

  ماله وطرح الربا 
والناس على أمر جاهليتهم إىل أن  -حممدا ص  وروى محاد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبري فإن بعث اهللا تعاىل

يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه واإل فهم ما كانوا عليه من أمر جاهليتهم وهو على ما روي عن ابن عباس أنه قال 
احلالل ما أحل اهللا تعاىل واحلرام ما حرم اهللا تعاىل وما سكت عنه فهو عفو فقد كانوا مقرين بعد مبعث النيب صلى 

فيما ال حيظره العقل على ما كانوا عليه وقد كانت العرب متمسكة ببعض شرائع إبراهيم  -وسلم  اهللا عليه
وإمساعيل عليهما السالم وقد كانوا أحدثوا أشياء منها ما حيظره العقل حنو الشرك وعبادة األوثان ودفن البنات 

خالق وكثري من املعامالت اليت ال حتظرها وكثري من األشياء املقبحة يف العقول وقد كانوا على أشياء من مكارم األ
داعيا إىل توحيد وترك ما حتظره العقول من عبادة األوثان ودفن البنات والسائبة  -العقول فبعث اهللا نبيه ص 

  والوصيلة واحلامي وما كانوا يتقربون به إىل 

اكحات والطالق واملواريث على ما أوثاهنم وتركهم فيما مل يكن العقل حيظره من املعامالت وعقود البياعات واملن
كانوا عليه فكان ذلك جائزا منهم إذ ليس يف العقل حظره ومل تقم حجة السمع عليهم بتحرميه فكان أمر مواريثهم 



على ما كانوا عليه من توريث الذكور املقاتلة منهم دون الصغار ودون اإلناث إىل أن أنزل اهللا تعاىل آي املواريث 
توارثون به شيئني أحدمها احللف واملعاقدة واآلخر التبين مث جاء اإلسالم فتركوا برهة من الدهر وكان السبب الذي ي

على ما كانوا عليه مث نسخ فمن الناس من يقول إهنم كانوا يتوارثون باحللف واملعاقدة بنص التنزيل مث نسخ وقال 
قال كان الرجل يف اجلاهلية يعاقد الرجل  شيبان عن قتادة يف قوله تعاىل والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم

فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وترثين وأرثك وتطلب يب وأطلب بك قال فورثوا السدس يف اإلسالم من مجيع 
األموال مث يأخذ أهل املرياث مرياثهم مث نسخ بعد ذلك فقال اهللا تعاىل وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب 

عطية عن أبيه عن ابن عباس يف قوله تعاىل ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون اهللا وروى احلسن بن 
والذين عقدت أميانكم فأتوهم نصيبهم كان الرجل يف اجلاهلية حيلف له الرجل فيكون تابعا له فإذا مات صار 

انكم فآتوهم نصيبهم فكان يعطى املرياث ألهله وأقاربه وبقي تابعه ليس له شيء فأنزل اهللا تعاىل والذين عقدت أمي
من مرياثه وقال عطاء عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم وذلك أن الرجل يف 

اجلاهلية ويف اإلسالم كان يرغب يف خلة الرجل فيعاقده فيقول ترثين وأرثك وأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما 
نزلت هذه اآلية يف قسمة املرياث ومل يذكر أهل العقد جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا  اشترط من مال امليت فلما

   -عليه وسلم 

  فقال يا نيب اهللا نزلت قسمة املرياث ومل يذكر أهل العقد وقد كنت عاقدت

سلف رجال فمات فنزلت والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم إن اهللا كان على كل شيء شهيدا فأخرب هؤالء ال
مرياث احلليف قد كان حكمه ثابتا يف اإلسالم من طريق السمع ال من جهة إقرارهم على ما كانوا عليه من أمر 
اجلاهلية وقال بعضهم مل يكن ذلك ثابتا بالسمع من طريق الشرع وإمنا كانوا مقرين على ما كانوا عليه من أمر 

دثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اجلاهلية إىل أن نزلت آية املواريث فأزالت ذلك احلكم ح
  اليمان قال حدثنا أبو عببيد قال حدثنا عبدالرمحن عن سفيان عن منصور عن جماهد يف قوله 

تعاىل والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم قال كان حلفاء يف اجلاهلية فأمروا أن يعطوهم نصيبهم من املشورة 
اث هلم قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن عيسى بن احلارث عن عبداهللا والعقل والنصر وال مري

بن الزبري يف قوله تعاىل واولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض قال نزلت هذه اآلية يف العصبات كان الرجل يعاقد 
و عبيد قال حدثنا عبداهللا بن الرجل يقول ترثين وأرثك فنزلت وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض قال وحدثنا أب

صاحل عن معاوية بن إبراهيم عن علي بن طلحة عن ابن عباس والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم قال كان 
الرجل يقول ترثين وأرثك فنسختها وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين إال أن 

قال إال أن توصوا ألوليائهم الذين عاقدوهم وصية فذكر هؤالء أن ما كان من ذلك يف تفعلوا إىل أوليائكم معروفا 
اجلاهلية نسخ بقوله تعاىل وأولوا األرحام وأن قوله تعاىل فآتوهم نصيبهم إمنا أريد به الوصية أو املشورة والنصر من 

ىل والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم غري مرياث وأويل األشياء مبعىن اآلية تثبيت التوارث باحللف ألن قوله تعا
يقتضي نصيبا ثابتا هلم والعقل واملشورة والوصية ليست بنصيب ثابت وهو مثل قوله تعاىل للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان واألقربون وللنساء نصيب املفهوم من ظاهره إثبات نصيب من املرياث كذلك قوله تعاىل والذين عاقدت 

بهم قد اقتضى ظاهره إثبات نصيب هلم قد استحقوه باملعاقدة واملشورة يستوي فيها سائر الناس أميانكم فآتوهم نصي



فليست إذا بنصيب فالعقل إمنا جيب على حلفائه وليس هو بنصيب له والوصية إن مل تكن مستحقة واجبة فليست 
اخلطاب مما قال اآلخرون وهذا  بنصيب فتأويل اآلية على النصيب املسمى له يف عقد احملالفة أوىل وأشبه مبفهوم

عندنا ليس مبنسوخ وإمنا حدث وارث آخر هو أوىل منهم كحدوث ابن ملن له أخ مل خيرج األخ من أن يكون من 
أهل املرياث إال أن اإلبن أوىل منه وكذلك أولوا األرحام أوىل من احلليف فإذا مل يكن رحم وال عصبة فاملرياث ملن 

  ز أصحابنا الوصية جبميع املال ملن ال وارث له حالفه وجعله له وكذلك أجا
وأما املرياث بالدعوة والتبين فإن الرجل منهم كان يتبىن ابن غريه فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه وقد كان 

   -ذلك حكما ثابتا يف اإلسالم وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حىت أنزل اهللا تعاىلتبىن زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن حممد 

  ما كان حممد أبا أحد من رجالكم وقال تعاىل فلما قضى زيد منها 

وطرا زوجناكها لكيال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم وقال تعاىل أدعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا 
تبىن ساملا فكان يقال له سامل بن أيب  فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم وقد كان أبو حذيفة بن عتبة

حذيفة إىل أن أنزل اهللا تعاىل إدعوهم آلبائهم رواه الزهري عن عروة عن عائشة فنسخ اهللا تعاىل الدعوة بالتبين 
ونسخ مرياثه حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان املؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال 

بن صاحل عن ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخربين سعيد بن املسيب يف قوله تعاىل والذين عقدت  حدثنا عبداهللا
أميانكم فآتوهم نصيبهم قال ابن املسيب إمنا أنزل اهللا تعاىل ذلك يف الذين كانوا يتبنون رجاال ويورثوهنم فأنزل اهللا 

وايل من ذوي الرحم والعصبة وأىب اهللا أن جيعل تعاىل فيهم أن جيعل هلم نصيب من الوصية ورد املرياث إىل امل
للمدعني مرياثا ممن ادعاهم ولكن جعل هلم نصيبا من الوصية فكان ما تعاقدوا عليه يف املرياث الذي رد عليه أمرهم 
قال أبو بكر وجائز أن يكون املراد بقوله تعاىل والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم منتظما للحلف والتبين مجيعا 
إذ كل واحد منهما يثبت بالعقد فهذا الذي ذكرنا كان من مواريث اجلاهلية وبقي يف اإلسالم بعضها باإلقرار عليه 

  إىل أن نقلوا عنه وبعضه بنص ورد يف إثباته إىل أن ورد ما أوجب نقله 
لنسب فما نص وأما مواريث اإلسالم فإهنا معقودة بشيئني أحدمها نسب واآلخر سبب ليس بنسب فأما املستحق با

بعضه وأمجعت األمة على بعضه وقامت الداللة على بعض وأما السبب  -اهللا تعاىل عليه من كتابه وبني رسوله ص 
الذي ورث به يف اإلسالم فبعضه ثابت وبعضه منسوخ احلكم فمن األسباب اليت ورث هبا يف اإلسالم ما ذكرنا يف 

ونسخ ما روي نسخه وإن ذلك عندنا ليس بنسخ وإمنا جعل وارث عقد احملالفة ومرياث األدعياء وقد ذكرنا حكمه 
  أوىل من وارث 

وكان من األسباب اليت أوجب اهللا تعاىل به املرياث اهلجرة حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد 
ن ابن عباس يف قوله بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء اخلراساين ع

تعاىل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض والذين آمنوا ومل يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا قال كان املهاجر ال يتوىل األعرايب وال 

  يرثه وهو مؤمن وال يرث 



يب املهاجر فنسختها وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض وقال بعضهم نسخها قوله تعاىل ولكل جعلنا موايل مما األعرا
   -ترك الوالدان واألقربون وكانوا يتوارثون باألخوة اليت آخى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بينهم وروى هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا ص

ن العوام وبني كعب بن مالك فارتث كعب يوم أحد فجاء به الزبري يقوده بزمام راحلته ولو آخى بني الزبري ب -
مات كعب عن الضح والريح لورثه الزبري حىت أنزل اهللا تعاىل اولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا إن اهللا 

اجرون واألنصار يرث الرجل بكل شيء عليم وروى ابن جريج عن سعيد بن جبري عن ابن عباس فإن كان امله
   -الرجل الذي آخى بينه وبينه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  دون أخيه فلما نزلت هذه اآلية

ولكل جعلنا موىل مما ترك الوالدان واألقربون نسخت مث قال تعاىل والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم من 
قوله تعاىل والذين عاقدت أميانكم أريد به معاقدة األخوة اليت  النصر والرفادة فذكر ابن عباس يف هذا احلديث أن

   -آخى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بينهم وروى معمر عن قتادة يف قوله تعاىل

مالكم من واليتهم من شيء أن املسلمني كانوا يتوارثون باهلجرة واإلسالم فكان الرجل يسلم وال يهاجر فال يرث 
تعاىل ذلك بقوله وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين وروى أخاه فنسخ اهللا 

جعفر بن سليمان عن احلسن قال كان األعريب املسلم ال يرث من املهاجر شيئا وإن كان ذا قرىب ليحثهم بذلك على 
ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين  اهلجرة فلما كثر املسلمون أنزل اهللا تعاىل وأولوا األرحام بعضهم أوىل

فنسخت هذه اآلية تلك إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا فرخص اهللا للمسلم أن يوصي لقرابته من اليهود 
والنصارى واجملوس من الثلث وما دونه كان ذلك يف الكتاب مسطورا قال مكتوبا فجملة ما حصل عليه التوارث 

مث نسخ  -الم التبين واحللف واهلجرة واملؤاخاة اليت آخى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألسباب يف أول اإلس
املرياث بالتبين واهلجرة واملؤاخاة وأما احللف فقد بينا أنه جعلت القرابة أوىل منه ومل ينسخ إذا مل تكن قرابة وجائز 

وارث يف اإلسالم والء العتاقة والزوجية ووالء املواالة أن جيعل له مجيع ماله أو بعضه ومن األسباب اليت عقد هبا الت
وهو عندنا جيري جمرى احللف وإمنا يثبت حكمه إذا مل يكن وارث من ذي رحم أو عصبة فجميع ما انعقدت عليه 

  مواريث اإلسالم السبب والنسب والسبب كان على أحناء خمتلفة 

   -هم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها املعاقدة باحللف والتبين واألخوة اليت آخى بين

  واهلجرة والزوجية ووالء العتاقة ووالء املواالة فأما إجياب املرياث

هبا فمنسوخ مع وجود العصبات  -باحللف والتبين واألخوة اليت آخى بيينهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ة يستحق هبا املرياث على الترتيب املشروط لذلك وذوي األرحام ووالء العتاقة واملواالة والزوجية هي أسباب ثابت



وأما النسب الذي يستحق به املرياث فينقسم إىل أحناء ثالثة ذوو السهام والعصبات وذوو األرحام وسنبني ذلك يف 
موضعه فأما اآليات املوجبة ملرياث ذوي األنساب من ذوي السهام والعصبات وذوي األرحام فقوله تعاىل للرجال 

ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وقوله تعاىل وما يتلى عليكم يف  نصيب مما
الكتاب يف يتامى النساء الآليت ال تؤتوهنن ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن واملستضعفني من الولدان نسخ هبما 

ريث الرجال املقاتلة دون الذكور الصغار يف رواية عن ابن عباس وغريه من السلف ما كان عليه األمر يف تو
واإلناث وقوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم فيه بيان للنصيب املفروض يف قوله تعاىل للرجال نصيب إىل قوله تعاىل 

نصيبا مفروضا والنصيب املفروض هو الذي بني مقداره يف قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم وقد روي عن ابن 
رأ كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني فقال قد نسخ هذا عباس أنه ق

قوله تعاىل للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وقال جماهد كان املرياث للولد وكانت الوصية للوالدين 
ثيني وجعل لكل واحد من األبوين واألقربني فنسخ اهللا تعاىل من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ األن

السدس مع الولد قال ابن عباس وقد كان الرجل إذا مات وخلف زوجته اعتدت سنة كاملة يف بيته ينفق عليها من 
تركته وهو قوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج مث نسخ 

تعاىل وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض نسخ به التوارث باحللف وباهلجرة وبالتبين ذلك بالربع أو الثمن وقوله 
على النحو الذي بينا وكذلك قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم هي آية حمكمة غري منسوخة وهي موجبة لنسخ 

األسباب شيء وذلك موجب  املرياث هبذه األسباب اليت ذكرنا ألنه جعل املرياث للمسلمني فيها فال يبقى ألهل هذه
  لسقوط حقوقهم يف هذه احلال وروى حممد بن عبداهللا بن عقيل عن جابر 

ابن عبداهللا قال جاءت امرأة من األنصار ببنتني هلا فقالت يا رسول اهللا هاتان بنتا ثابت ابن قيس قتل معك يوم أحد 
ال تنكحان أبدا إال وهلما مال فقال رسول اهللا صلى ومل يدع هلما عمهما ماال إال أخذه فما ترى يا رسول اهللا فواهللا 

   -اهللا عليه وسلم 

  يقضي اهللا يف ذلك فنزلت سورة النساء

   -يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني اآلية فقال ص 

  ادع إىل املرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثني وأعط أمهما الثمن وما

  بقي فلك 
حوى هذا اخلرب معاين منها أن العم قد كان يستحق املرياث دون البنتني على عادة أهل اجلاهلية يف  قال أبو بكر قد

ذلك حني سألته املرأة بل أقر األمر على  -توريث املقاتلة دون النساء والصبيان ومل ينكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أمر العم بدفع نصيب البنتني واملرأة إليهن وهذا يدل على  ما كان عليه وقال هلا يقضي اهللا يف ذلك مث ملا نزلت اآلية

أن العم مل يأخذ املرياث بديا من جهة التوقيف بل على عادة أهل اجلاهلية يف املواريث ألنه لو كان كذلك لكان إمنا 
نه يستأنف فيما حيدث بعد نزول اآلية وما قد مضى على حكم منصوص متقدم ال يعترض عليه بالنسخ فدل على أ

أخذه على حكم اجلاهلية اليت مل ينقلوا عنها وروى سفيان بن عيينة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا قال 



يعودين فأتاين وقد أغمى على فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه  -مرضت فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -وسلم 

  كيف تقضي يف مايل فلم جيبينمث رش علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول اهللا 

بشيء حىت نزلت آية املواريث يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني قال أبو بكر ذكر يف احلديث 
األول قصة املرأة مع بنتيها وذكر يف هذا احلديث أن جابرا سأله عن ذلك وجائز أن يكون األمران مجيعا قد كانا 

ا للوحي مث سأله جابر يف حال مرضه فنزلت اآلية وهي ثابتة احلكم مثبتة للنصيب سألته املرأة فلم جيبها منتظر
  املفروض يف قوله تعاىل للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون اآلية 

ومل خيتلف أهل العلم يف أن املراد بقوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم أوالد الصلب وإن ولد الولد غري داخل مع 
ب وأنه إذا مل يكن ولد الصلب فاملراد أوالد البنني دون أوالد البنات فقد انتظم اللفظ أوالد الصلب ولد الصل

وأوالد االبن إذا مل يكن ولد الصلب وهذا يدل على صحة قول أصحابنا فيمن أوصى لولد فالن أنه لولده لصلبه 
  فإن مل يكن له ولد لصلبه فهو لولد ابنه 

  األنثيني قد أفاد أنه إن كان ذكرا أو أنثى فللذكر سهمان ولألنثى سهم وأفاد أيضا  وقوله تعاىل للذكر مثل حظ

أهنم إذا كانوا مجاعة ذكورا وإناثا أن لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهما وأفاد أيضا أنه إذا كان مع األوالد ذوو 
ام بني األوالد للذكر مثل حظ سهام حنو األبوين والزوج والزوجة أهنم مىت أخذوا سهامهم كان الباقي بعد السه

األنثيني وذلك ألن قوله تعاىل للذكر مثل حظ األنثيني اسم للجنس يشتمل على القليل والكثري منهم فمىت ما أخذ 
  ذوو السهام سهامهم كان الباقي بينهم على ما كانوا يستحقونه لو مل يكن ذو سهم 

ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فنص على نصيب ما وقوله عز و جل فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما 
فوق االبنتني وعلى الواحدة ومل ينص على فرض االبنتني ألن يف فحوى اآلية داللة على بيان فرضهما وذلك ألنه قد 
أوجب للبنت الواحدة مع االبن الثلث وإذا كان هلا مع الذكر الثلث كانت بأخذ الثلث مع األنثى أوىل وقد احتجنا 

 بيان حكم ما فوقهما فلذلك نص على حكمه وأيضا ملا قال اهللا تعاىل للذكر مثل حظ األنثيني فلو ترك ابنا وبنتا إىل
كان لالبن سهمان ثلثا املال وهو حظ األنثيني فدل ذلك على أن نصيب االبنتني الثلثان ألن اهللا تعاىل جعل نصيب 

للبنتني الثلثني أن اهللا تعاىل أجرى األخوة واألخوات جمرى االبن مثل نصيب البنتني وهو الثلثان ويدل على أن 
البنات وأجرى األخت الواحدة جمرى البنت الواحدة فقال تعاىل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما 

فجعل ترك مث قال فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني 
حظ األختني كحظ ما فوقهما وهو الثلثان كما جعل حظ األخت كحظ البنت وأوجب هلم إذا كانوا ذكورا وإناثا 

للذكر مثل حظ األنثيني وأوجب أن تكون االبنتان كاألختني يف استحقاق الثلثني ملساواهتما هلما يف إجياب املال 
 مساواة األخت للبنت إذا مل يكن غريهم يف استحقاق بينهم للذكر مثل حظ األنثيني إذا مل يكن غريهم كما يف

النصف بالتسمية وأيضا البنتان أوىل بذلك إذ كانتا أقرب إىل امليت من األختني وإذا كانت األخت مبنزلة البنت 
فكذلك البنتان يف استحقاق الثلثني ويدل على ذلك حديث جابر يف قصة املرأة اليت أعطى النيب صلى اهللا عليه 

   - وسلم

  فيها البنتني الثلثني واملرأة الثمن والعم ما بقي



ومل خيالف يف ذلك أحد إال شيئا روي عن ابن عباس أنه جعل للبنتني النصف كنصيب الواحدة واحتج بقوله تعاىل 
فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك وليس يف ذلك دليل على أن لالبنتني النصف وإمنا فيه نص على أن ما 

  ق االبنتني فلهن فو

الثلثان فإن كان القائل بأن لالبنتني الثلثني خمالفا لآلية فإن اهللا تعاىل قد جعل لالبنة النصف إذا كانت وحدها وأنت 
جعلت لالبنتني النصف وذلك خالف اآلية فإن مل تلزمه خمالفة اآلية حني جعل لالبنتني النصف وإن كان اهللا قد 

تلزم خمالفيه خمالفة اآلية يف جعلهم لالبنتني الثلثني ألن اهللا تعاىل مل ينف بقوله تعاىل  جعل للواحدة النصف فكذلك ال
فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك أن يكون لالبنتني الثلثان وإمنا نص على حكم ما فوقهما وقد دل على 

ألختني على حكم االبنتني على ما ذكرنا حكمهما يف فحوى اآلية على النحو الذي بينا وما ذكرناه من داللة حكم ا
وقد قيل إن قوله تعاىل فإن كن نساء فوق اثنتني أن ذكر فوق ههنا صلة للكالم كقوله تعاىل فاضربوا فوق األعناق 

قوله تعاىل وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد يوجب ظاهره أن يكون لكل واحد منهما 
كان الولد أو أنثى ألن اسم الولد ينتظمهما إال أنه ال خالف إذا كان الولد بنتا ال تستحق  السدس مع الولد ذكرا

أكثر من النصف لقوله تعاىل وإن كانت واحدة فلها النصف فوجب أن تعطى النصف حبكم النص ويكون لألبوين 
ب االستحقاق بالتسمية لكل واحد السدس بنص التنزيل ويبقى السدس يستحقه األب بالتعصيب فاجتمع ههنا لأل

  وبالتعصيب مجيعا وإن كان الولد ذكرا فلألبوين السدسان حبكم النص والباقي لإلبن ألنه أقرب تعصيبا من األب 
وقال تعاىل فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث فأثبت املرياث لألبوين بعموم اللفظ مث فصل نصيب األم 

ومل يذكر نصيب األب فاقتضى ظاهر اللفظ لألب الثلثني إذ ليس هناك مستحق  وبني مقداره بقوله فألمه الثلث
غريه وقد أثبت املرياث هلما بديا وقد كان ظاهر اللفظ يقتضي املساواة لو اقتصر على قوله تعاىل وورثه أبواه دون 

ىل فإن كان له أخوة تفصيل نصيب األم فلما قصر نصيب األم على الثلث علم أن املستحق لألب الثلثان قوله تعا
فألمه السدس قال علي وعبداهللا بن مسعود وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وسائر أهل العلم إذا 

ترك أخوين وأبوين فألمه السدس وما بقي فألبيه وحجبوا األم عن الثلث إىل السدس كحجبهم هلا بثالثة أخوة 
ا إال بثالثة من األخوة واألخوات وروى معمر عن ابن طاوس عن أبيه وقال ابن عباس لألم الثلث وكان ال حيجبه

  عن ابن عباس إذا ترك أبوين وثالثة أخوة فلألم السدس ولإلخوة السدس الذي حجبوا األم عنه وما بقي فلألب 

ب مل وروي عنه أنه إن كان األخوة من قبل األم فالسدس هلم خاصة وإن كانوا من قبل األب واألم أو من قبل األ
يكن هلم شيء وكان ما بعد السدس لألب واحلجة للقول األول أن اسم األخوة قد يقع على اإلثنني كما قال تعاىل 

إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما ومها قلبان وقال تعاىل وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب مث قال تعاىل 
اثنني وقال تعاىل وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل  خصمان بغى بعضنا على بعض فأطلق لفظ اجلمع على

أنه قال  -حظ األنثيني فلو كان أخا وأختا كان حكم اآلية جاريا فيهما وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وجود اثنان فما فوقهما مجاعة وألن االثنني إىل الثالثة يف حكم اجلمع أقرب منهما إىل الواحد ألن لفظ اجلمع م

فيهما حنو قولك قاما وقعدا وقاموا وقعدوا كل ذلك جائز يف االثنني والثالثة وال جيوز مثله يف الواحد فلما كان 
االثنان يف حكم اللفظ أقرب إىل الثالثة منهما إىل الواحد وجب إحلاقهما بالثالثة دون الواحد وقد روى عبدالرمحن 

ن أبيه أنه كان حيجب األم باألخوين فقالوا له يا أبا سعيد إن اهللا تعاىل بن أيب الزيناد عن أبيه عن خارجة بن زيد ع
يقول فإن كان له أخوة وأنت حتجبها باألخوين فقال إن العرب تسمي األخوين أخوة فإذا كان زيد بن ثابت قد 



ت أن حكم حكى عن العرب أهنا تسمي األخوين أخوة فقد ثبت أن ذلك اسم هلما فيتناوهلما اللفظ وأيضا قد ثب
األختني حكم الثالث يف استحقاق الثلثني بنض التنزيل يف قوله تعاىل وإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما ترك وكذلك 

حكم األختني من األم حكم الثالث يف استحقاق الثلث دون حكم الواحدة فوجب أن يكون حكمهما حكم 
ل واحد من ذلك حكما متعلقا باجلمع فاستوى فيه الثالث يف حجب األم عن الثلث إىل السدس إذ كان حكم ك

حكم االثنني والثالث وروي عن قتادة أنه قال إمنا حيجب األخوة األم من غري أن يرثوا مع األب ألنه يقوم بنكاحهم 
والنفقة عليهم دون األم وهذه العلة إمنا هي مقصورة على اإلخوة من األب واألم واإلخوة من األب فأما اإلخوة 

ألم فليس إىل األب شيء من أمرهم وهم حيجبون أيضا كما حيجب اإلخوة من األب واألم وال خالف بني من ا
الصحابة يف ثالثة إخوة وأبوين أن لألم السدس وما بقي فلألب إال شيئا يروى عن ابن عباس وروى عبدالرزاق عن 

الذي حجبوا األم عنه وما بقي معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ان لألم السدس ولإلخوة السدس 
  فلألب وكان ال حيجب مبن 

ال يرث فلما حجب األم باإلخوة ورثهم وهو قول شاذ وظاهر القرآن خالفه ألنه تعاىل قال وورثه أبواه فألمه 
ة الثلث مث قال تعاىل فإن كان له إخوة فألمه السدس عطفا على قوله تعاىل وورثه أبواه تقديره وورثه أبواه وله أخو

  وذلك مينع أن يكون لإلخوة شيء 
قوله تعاىل من بعد وصية يوصى هبا أو دين الدين مؤخر يف اللفظ وهو مبتدأ به يف املعىن على الوصية ألهنا أوال 

توجب الترتيب وإمنا هي ألحد شيئني فكأنه قيل من بعد أحد هذين وقد روي عن علي كرم اهللا وجهه أنه قال ذكر 
ن وهي بعده يعين أهنا مقدمة يف اللفظ مؤخرة يف املعىن قوله تعاىل ولكم نصف ما ترك ازواجكم اهللا الوصية قبل الدي

اآلية هذا نص متفق على تأويله كاتفاقهم تنزيله وأن الولد الذكر واألنثى يف ذلك سواء حيجب الزوج عن النصف 
 خيتلفوا أيضا أن ولد االبن مبنزلة ولد إىل الربع والزوجة من الربع إىل الثمن إذا كان الولد من أهل املرياث ومل

  الصلب يف حجب الزوج واملرأة عن النصيب األكثر إىل األقل إذا مل يكن ولد الصلب 
قوله تعاىل آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اهللا قيل إن معناه ال تعلمون أيهم أقرب لكم 

اقسموه على ما بينه إذ هو عامل باملصاحل وقيل إن معناه أباؤكم وأبناؤهم متقاربون نفعا يف الدين والدنيا واهللا يعلمه ف
يف النفع حىت ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إذ كنتم تنتفعون بآبائكم يف حال الصغر وتنتفعون بأبنائكم عند الكرب 

أحدكم أهو أقرب وفاة فينتفع ولده ففرض ذلك يف أموالكم لآلباء واألبناء علما منه مبصاحل اجلميع وقيل ال يدري 
مباله أم الولد أقرب وفاة فينتفع األب واألم مباله ففرض يف مواريثكم ما فرض علما منه وحكما وقد اختلف السلف 

يف احلجب مبن ال يرث وهو أن خيلف احلر املسلم أبوين حرين مسلمني وأخوين كافرين أو مملوكني أو قاتلني فقال 
الثلث وما بقي فلألب وكذلك املسلمة إذا تركت زواجا وابنا كافرا أو مملوكا أو قاتال أو  علي وعمر وزيد لألم

الرجل ترك امرأة وابنا كذلك أهنم ال حيجبون الزوج وال املرأة عن نصيبهما األكثر إىل األقل وهو قول أيب حنيفة 
وإن مل يرثوا وقال األوزاعي  وأيب يوسف وحممد ومالك والثوري والشافعي وقال عبداهللا بن مسعود حيجيون
  واحلسن بن صاحل اململوك والكافر ال يرثان وال حيجبان والقاتل يرث وحيجب 

قال أبو بكر ال خالف أن األب الكافر ال حيجب ابنه من مرياث جده وأنه مينزلة امليت فكذلك يف حكم حجب األم 
  والزوج 



واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ومل يفرق بني  والزوجة واحتج من حجب بظاهر قوله تعاىل وألبويه لكل
الكافر واملسلم فيقال له فلم حجبت به األم دون األب واهللا تعاىل إمنا حجبهما مجيعا بالولد بقوله تعاىل لكل واحد 

د جيوز منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن جاز أن ال حيجب األب وجعلت قوله تعاىل إن كان له ولد على ول
  املرياث فكذلك حكمه يف األم 

قوله تعاىل وهلن الربع مما تركتم إىل قوله تعاىل فلهن الثمن مما تركتم قد دل على أهنن إذا كن أربعا يشتركن يف 
  الثمن وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم 

سعود وعثمان وزيد وقد اختلف السلف يف مرياث األبوين مع الزوج والزوجة فقال على وعمر وعبداهللا بن م
للزوجة الربع ولألم ثلث ما بقي وما بقي فلألب وللزوج النصف ولألم ثلث ما بقي وما بقي فلألب وقال ابن 

عباس للزوج والزوجة مرياثهما ولألم الثلث كامال وما بقي فلألب وقال ال أجد يف كتاب اهللا تعاىل ثلث ما بقي 
تابعه يف املرأة واألبوين وخالفه يف الزوج واألبوين لتفضيله األم على وعن ابن سريين مثل قول ابن عباس وروي انه 

األب والصحابة ومن بعدهم من التابعني وفقهاء األنصار على القول األول إال ما حكينا عن ابن عباس وابن سريين 
بينهما أثالثا كما جعله وظاهر القرآن يدل عليه ألنه قال فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث فجعل املرياث 

أثالثا بني االبن والبنت يف قوله تعاىل للذكر مثل حظ األنثيني وجعله بني األخ واألخت أثالثا بقوله تعاىل وإن كانوا 
إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني مث ملا مسى للزوج والزوجة ما مسى هلما وأخذا نصيبهما كان الباقي بني 

لى ما كان قبل دخوهلما وكذلك بني األخ واألخت وجب أن يكون أخذ الزوج والزوجة نصيبهما االبن والبنتني ع
موجبا للباقي بني األبوين على ما استحقاه أثالثا قبل دخوهلما وأيضا مها كشريكني بينهما مال إذا استحق منه شيء 

  كان الباقي بينهما على ما استحقاه بديا واهللا أعلم بالصواب 
  باب 

  أوالد االبن مرياث

قال أبو بكر رضي اهللا عنه قد بينا أن قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم قد أريد به أوالد الصلب وأوالد االبن إذا 
مل يكن ولد الصلب إذ ال خالف أن من ترك بين ابن وبنات ابن أن املال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني حبكم اآلية 

  وكذلك لو ترك بنت ابن 

النصف وإن كن مجاعة كان هلن الثلثان على سهام مرياث ولد الصلب فثبت بذلك أن أوالد الذكور  كان هلا
  مرادون باآلية 

واسم الولد يتناول أوالد االبن كما يتناول أوالد الصلب قال اهللا تعاىل يا بين آدم وال ميتنع أحد أن يقول أن النيب 
املطلب فثبت بذلك أن اسم األوالد يقع على ولد االبن وعلى من ولد هاشم ومن ولد عبد -صلى اهللا عليه وسلم 

ولد الصلب مجيعا إال أن أوالد الصلب يقع عليهم هذا االسم حقيقة ويقع على أوالد االبن جمازا ولذلك مل يردوا يف 
ب حال وجود أوالد الصلب ومل يشاركوهم يف سهامهم وإمنا يستحقون ذلك يف أحد حالني إما أن يعدم ولد الصل

  رأسا فيقومون مقامهم وإما أن ال جيوز ولد الصلب املرياث فيستحقون بعض الفضل أو مجيعه 
فإما أن يستحقوا مع أوالد الصلب على وجه الشركة بينهم كما يستحقه ولد الصلب بعضهم مع بعض فليس 

  كذلك 



ادوا بلفظ واحد المتناع كون لفظ فإن قيل ملا كان االسم يتناول ولد الصلب حقيقة وولد االبن جمازا مل جيز أن ير
  واحد حقيقة جمازا 

قيل له إهنم مل يرادوا بلفظ واحد يف حال واحدة مىت وجد أوالد الصلب فإن ولد االبن ال يستحقون املرياث معهم 
باآلية وليس ميتنع أن يراد ولد الصلب يف حال وجودهم وولد االبن يف حال عدم ولد الصلب فيكون الفظ 

حالني يف إحدامها هو حقيقة ويف األخرى هو جماز ولو أن رجال قال قد أوصيت بثلث مايل لولد فالن مستعمال يف 
وفالن وكان ألحدمها أوالد لصلبه ومل يكن لآلخر ولد لصلبه وكان له أوالد ابن كانت الوصية لولد فالن لصلبه 

آلخر لصلبه وإمنا ميتنع دخول ولد فالن لصلبه وألوالد أوالد فالن ومل ميتنه دخول أوالد بنيه يف الوصية مع أوالد ا
وولد ولده معه فأما ولد غريه لغري صلبه فغري ممتنع دخوله مع أوال داآلخر لصلبه فكذلك قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف 
أوالدكم يقتضي ولد الصلب لكل واحد من املذكورين إذا كان وال يدخل معه ولد االبن ومن ليس له ولد لصلبه 

ابن دخل يف اللفظ ولد ابنه وإمنا جاز ذلك ألن قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم خطاب لكل واحد من  وله ولد
الناس فكان كل واحد منهم خماطبا به على حياله فمن له منهم ولد لصلبه تناوله اللفظ على حقيقته ومل يتناول ذلك 

  ك على حياله فيتناول ولد ابنه ولد ابنه ومن ليس له ولد لصلبه وله ولد ابن فهو خماطب بذل
فإن قيل إن اسم الولد يقع على كل واحد من ولد الصلب وولد االبن حقيقة مل يبعد إذ كان اجلميع منسوبني إليه 

  من 

جهة والدته ونسبه متصل به من هذا الوجه فيتناول اجلميع كاإلخوة ملا كان امسا التصال النسب بينه وبينه من جهة 
  السم اجلميع وكان عموما فيهم مجيعا سواء كانوا ألب وأم أو ألب أو ألم أحد أبويه مشل ا

ويدل عليه أن قوله تعاىل وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم قد عقل به حليلة ابن االبن كما عقل به حليلة ابن 
إن ترك بنتني الصلب فإذا ترك بنتا وبنت ابن فللبنت النصف بالتسمية ولبنت االبن السدس وما بقي للعصبة ف

وبنت ابن وابن ابن فللبنتني الثلثان والباقي البن االبن وبنت االبن بينهما للذكر مثل حظ اآلنيني وكذلك لو كانت 
بنتني وبنات ابن وابن ابن ابن اسفل منهن كان للبنات الثلثان وما بقي فبني بنات االبن ومن هو أسفل منهن من بين 

 وهذا قول أهل العلم مجيعا من الصحابة والتابعني إال ما روي عن عبداهللا بن ابن االبن للذكر مثل حظ األنثيني
مسعود أنه كان جيعل الباقي البن االبن وإن سفل وال يعطي بنات االبن شيئا إذا استكمل البنات الثلثني وإمنا كان 

لبنات االبن السدس تكملة جيعل لبنات االبن تكملة الثلثني مثل أن يترك بنتا وبنات ابن فيكون للبنت النصف و
الثلثني فإن كان معهن ابن ابن مل يعط بنات االبن أكثر من السدس وكذلك قوله يف األخوات من األب مع 

األخوات من األب واألم وذهب يف ذلك إىل أن إناث ولد االبن لو كن وحدهن مل يأخذن شيئا بعد استيفاء البنات 
  ن شيء أال ترى أنه لو كان ابن عم مع إحداهن مل يأخذن الثلثني فكذلك إذا كان هلن أخ مل يكن هل

شيئا وليس هذا عند اجلماعة كذلك ألن بنات االبن يأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وأخوهن ومن هو أسفل 
منهن يعصبهن كبنات الصلب يأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب فلو انفرد البنات مل يأخذن أكثر من الثلثني وإن 

رن ولو كان معهن أخ هلن وهن عشر كان هلن مخسة أسداس املال فيأخذن يف حال كون األخ معهن أكثر مما كث
يأخذن يف حال االنفراد فكذلك حكم بنات االبن إذا استوىف بنات الصلب الثلثني مل يبق هلن فرض فإن كان معهن 

نثيني وكذلك قالوا يف بنتني وبنت ابن أخ صرن عصبة معه ووجبت قسمة الثلث الباقي بينهم للذكر مثل حظ األ
وأخت أن للبنتني الثلثني والباقي لألخت وال شيء لبنت االبن ألهنا لو أخذت يف هذه احلال اليت ليس معها ذكر 



كانت مستحقة بفرض البنات والبنات قد استوعنب الثلثني فلم يبق من فرض البنات شيء تأخذه فكانت األخت 
  ات أوىل ألهنا عصبة مع البن

فما تأخذه األخت يف هذه احلال فإمنا تأخذه بالتعصيب فإذا كان مع بنت االبن اخ هلا كان الباقي بعد الثلثني بينهما 
  للذكر مثل حظ األنثيني وال شيء لألخت 

وقد حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن 
ش عن أيب قيس األودي عن هزيل بن شرحبيل األودي قال جاء رجل إىل أيب موسى األشعري وسلمان بن األعم

ربيعة فسأهلما عن بنت وبنت ابن وأخت ألب وأم فقاال للبنت النصف ولألخت النصف ومل يورثا بنت االبن شيئا 
ضللت إذا وما أنا من املهتدين ولكن  وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاة الرجل فسأله وأخربه بقوهلما فقال لقد

   -أقضي فيها بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  البنته النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثني وما بقي فلألخت من األب

  واألم 
ن بن فهذا السدس تأخذه بنت االبن بالفرض ال بالتعضيب مل خيتلفوا فيه إال ما روي عن أيب موسى األشعري وسلما

ربيعة وهو اآلن اتفاق مث مل خيالفهم عبداهللا لو كان معها أخ أن للبنت النصف وما بقي فبني بنت االبن وابن االبن 
للذكر مثل حظ األنثيني وأهنا ال تعطى السدس يف هذه احلال كما أعطيت إذا مل يكن معها أخ ففي هذا دليل على 

يب مع أخواهتا كفرائض بنات الصلب ومن قول عبداهللا يف بنت أن بنت االبن تستحق تارة بالفرض وتارة بالتعص
وبنات ابن وابن ابن أن للبنت النصف وما بقي فبني بنات البن وابن االبن للذكر مثل حظ اآلنثيني مامل تزد أنصباء 

على بنات االبن على السدس فال يعطيهن أكثر من السدس فلم يعترب الفرض على حدة يف هذه احلال وال التعصيب 
حدة ولكنه اعترب التسمية يف منع الزيادة على السدس واعترب املقامسة يف النقصان وهو خالف القياس واهللا أعلم 

  بالصواب 
  باب 

  الكاللة

قال اهللا عز و جل وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس قال أبو بكر 
يرثه يسمى كاللة وقوله تعاىل وإن كان رجل يورث كاللة يدل على أن الكاللة امليت نفسه يسمى كاللة وبعض من 

ههنا اسم امليت والكاللة حاله وصفته ولذلك انتصب وروي السميط بن عمري أن عمر رضي اهللا عنه قال أتى علي 
قال قال أبو بكر زمان وما أدري ما الكاللة وإمنا الكاللة ما خال الولد والوالد وروى عاصم األحول عن الشعيب 

  رضي اهللا عنه الكاللة ما خال الولد والوالد فلما طعن عمر رضي 

اهللا عنه قال رأيت أن الكاللة من ال ولد له وال والد وإين ألستحي اهللا أن أخالف أبا بكر هو ماعدا الوالد والولد 
القول ما قلت قلت وما وروى طاوس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن اخلطاب فسمعته يقول 

قلت قال الكاللة من ال ولد له وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد قال سألت ابن 



عباس عن الكاللة فقال من ال ولد له وال والد قال قلت فإن اهللا تعاىل يقول يف كتابه إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
  أخت فغضب وانتهرين 

قول من ذكرناهم من الصحابة يدل على أن امليت نفسه يسمى كاللة ألهنم قالوا الكاللة من ال والد فظاهر اآلية و
له وال ولد وقال بعضهم الكاللة من ال ولد له وهذه صفة املوروث امليت ألنه معلوم أهنم مل يريدوا أن الكاللة هو 

ارث ال يغري حكم مرياثه من موروثه وإمنا يتغري الوارث الذي ال ولد له وال والد إذ كان وجود الولد والوالد للو
حكم املرياث بوجود هذه الصفة للميت املورث والذي يدل على أن اسم الكاللة فد يقع على بعض الوارثني ما 

يعودين وأنا مريض  -رواه شعبة عن ابن املنكدر عن جابر بن عبداهللا قال آتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا كيف املرياث فإمنا يرثين كاللة فنزلت آية الفرائض وهذا احلرف تفرد به شعبة يف رواية حممد بن  فقلت يا رسول

وروى ابن عون عن عمرو بن سعيد عن  -املنكدر فأخرب أن الكاللة ورثته ومل ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كة فقال يا رسول اهللا ليس يل وارث إال كاللة محيد بن عبدالرمحن قال حدثنا رجل من بين سعد ان سعدا مرض مب

فأخرب أيضا أن الكاللة هم الورثة وحديث سعد متقدم حلديث جابر ألن مرضه كان مبكة وليس فيه ذكر اآلية فقال 
قوم كان يف حجة الوداع وقال قوم كان يف عام الفتح ويقال إن الصحيح أنه كان يف عام الفتح وحديث جابر كان 

   -آخر أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة يف 

  وروى شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء قال آخر آية نزلت يستفتونك

   -قل اهللا يفتيكم يف الكاللة وآخرسورة نزلت براءة قال حيىي بن آدم وقد بلغنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  تعاىل يستفتونك أنه قال للذي سأله عن الكاللة يكفيك آية الصيف وهي قوله

   -قل اهللا يفتيكم يف الكاللة ألهنا نزلت يف الصيف ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يتجهز إىل مكة ونزلت عليه آية احلج وهللا

على الناس حج البيت وهي آخر آية نزلت باملدينة مث خرج إىل مكة فنزلت عليه بعرفة يوم عرفة اليوم أكملت لكم 
  عليه من الغد يوم النحر واتقوا يوما ترجعون دينكم اآلية مث نزلت 

   -فيه إىل اهللا هذه اآلية مث مل ينزل عليه شيء بعدها حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بعد نزوهلا هكذا مسعنا قال حيىي ويف حديث آخر أن رجال سأل رسول اهللا ص

لة قال أبو بكر ومل يذكر تاريخ األخبار واآلي ألن عن الكاللة فقال من مات وليس له ولد وال والد فورثته كال -
احلكم يتغري فيما ذكرنا بالتاريخ ولكنه ملا جرى ذكر اآلي واألخبار اتصل ذلك هبا وإمنا أردنا بذلك أن نبني أن اسم 

  الكاللة يتناول امليت تارة وبعض الورثة تارة أخرى 
الشيباين عن عمرو ابن مرة عن سعيد بن املسيب ان وقد اختلف السلف يف الكاللة فروى جرير عن أيب إسحاق 

   -عمر بن اخلطاب سال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  كيف يورث الكاللة قال أو ليس قد بني اهللا تعاىل ذلك مث قرأ

خرها وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة إىل آخر اآلية فأنزل اهللا تعاىل يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إىل آ
قال فكان عمر مل يفهم فقال حلفصة إذا رأيت من رسول اهللا طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته 
عنها فقال أبوك كتب لك هذا ما أرى أباك يعلمها أبدا قال فكان عمر يقول ما أراين أعلمها أبدا وقد قال رسول 

بن مرة عن مرة قال قال عمر ثالث ال يكون بينهن لنا ما قال وروى سفيان عن عمرو  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أحب إيل من الدنيا وما فيها الكاللة واخلالفة والربا وروى قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة قال 

عن شيء أكثر مما سألته عن الكاللة حىت طعن بأصبعه يف  -قال عمر ما سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  دري مث قال يكفيك آية الصيف وروى عن عمر أنه قال عند موته اعلموا أين مل أقل يف الكاللة شيئا ص

فهذه األخبار اليت ذكرنا تدل على أنه مل يقطع فيها بشيء وأن معناها واملراد هبا كان ملتبسا عليه قال سعيد بن 
قال ترون فيه رأيكم فهذه إدى الروايات عن املسيب كان عمر كتب كتابا يف الكاللة فلما حضرته الوفاة حماه و

عمر وروى عنه أنه قال الكاللة من ال ولد له وال والد وروي عنه أن الكاللة من ال ولد له وروي عن أيب بكر 
الصديق وعلي وابن عباس يف إحدى الروايتني أن الكاللة ما عدا الوالد والولد وروى حممد بن سامل عن الشعيب عن 

قال الكاللة ماخال الوالد والولد وعن زيد ابن ثابت مثله وروي عن ابن عباس رواية أخرى أن  ابن مسعود أنه
  الكاللة ما خال الوالد 

قال أبو بكر اتفقت الصحابة على ان الولد ليس من الكاللة واختلفوا يف الوالد فقال اجلمهور الوالد خارج من 
  الكاللة وقال ابن عباس يف 

  ويف رواية أخرى أن الكاللة ما عدا الولد إحدى الروايتني مثله 
   -فلما اختلف السلف فيها على هذه الوجوه وسأل عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عن معناها فوكله إىل حكم اآلية وما يف مضموهنا وهي قوله تعاىل

طريق معرفته اللغة ثبت يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة وقد كان عمر رجال من أهل اللسان ال خيفى عليه ما 
أن معىن اسم الكاللة غري مفهوم من اللغة وأنه من متشابه اآلي اليت أمرنا اهللا تعاىل باالستدالل على معناه باحلكم 

عمر عن سؤاله يف معىن الكاللة ووكله إىل استنباطه  -ورده إليه ولذلك مل جيب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ب من الداللة على املعاين أحدها أن مبسألته إياه مل يلزمه توقيفه على معناها من واالستدالل عليه ويف ذلك ضرو

من بياهنا وذلك أنه مل  -طريق النص ألنه لو كان واجبا عليه توقيفه على معناها ملا أخاله النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال ولو كان كذلك ملا أخاله من بياهنا يكن أمر الكاللة يف احلال اليت سأل عنها حادثة تلزمه تنفيذ حكمها يف احل

توقيف  -وإمنا سأله سؤال مستفهم مسترشد ملعىن اآلية من طريق النص ومل يكن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الناس على جليل األحكام ودقيقها ألن منها ما هو مذكور بامسه وصفته ومنها ما هو مدلول عليه بداللة مفضية إىل 

عمر إىل اجتهاده  -ل فيه ومنها ما هو موكول إىل اجتهاد الرأي فرد النيب صلى اهللا عليه وسلم العلم به ال احتما
وهذا يدل على أنه رآه من أهل االجتهاد وأنه ممن قال اهللا تعاىل لعلمه الذين يستنبطونه منهم وفيه الداللة على 

دث واالستدالل على معاين اآلي املتشاهبة تسويغ اجتهاد الرأي يف األحكام وأنه أصل يرجع إليه يف أحكام احلوا
وبنائها على احملكم واتفاق الصحابة أيضا على تسويغ االجتهاد يف استخراج معاين الكاللة يدل على ذلك أال ترى 



أن بعضهم قال هو من ال ولد له وال والد وقال بعضهم من ال ولد له وأجاب عمر بأجوبة خمتلفة ووقف فيها يف 
ينكر بعضهم على بعض الكالم فيها مبا أداه إليه اجتهاده ويف ذلك دليل على اتفاقهم على تسويغ  بعض األحوال ومل

االجتهاد يف األحكام ويدل على أن ما روى أبو عمران اجلوين عن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نح يف ومهه وخطر على باله من غري من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ إمنا هو فيمن قال فيه مبا س -

استدالل عليه باألصول وأن من استدل على حكمه واستنبط معناه فحمله على احملكم املتفق على معناه فهو ممدوح 
مأجور ممن قال اهللا تعاىل لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقد تكلم أهل اللغة يف معىن الكاللة قال أبو عبيدة معمر بن 

  كل من مل يرثه أب وال ابن فهو  املثىن الكاللة

عند العرب كاللة مصدر من تكلله النسب أي تعطف النسب عليه قال أبو عبيدة من قرأها يورث بالكسر أراد من 
  ليس بولد وال والد 

  قال أبو بكر والذي قرأه بالكسر احلسن وأبو رجاء العطاردي 
طة فمنه اإلكليل إلحاطته بالرأس ومنه الكل إلحاطته مبا قال أبو بكر وقد قيل إن الكاللة يف أصل اللغة هو اإلحا

يدل عليه فالكاللة يف النسب من أحاط بالولد والوالد من اإلخوة واألخوات وتكللهما وتعطف عليها والولد 
والوالد ليسا بكاللة ألن أصل النسب وعموده الذي إليه ينتهى هو الولد والوالد ومن سوامها فهو خارج عنهما 

  يشتمل عليهما باالنتساب عن غري جهة الوالدة ممن نسب إليه كاإلكليل املشتمل على الرأس وإمنا 

  وهذا

يدل على صحة قول من تأوهلا على من عدا الوالد والولد وإن الولد إذا مل يكن من الكاللة فكذلك الولد ألن نسبة 
ات ألن نسب كل واحد منهما ال كل واحد منهما إىل اللميت من طريق الوالدة وليس كذلك اإلخوة واألخو

يرجع إىل امليت من طريق والد بينهما ويشبه أن يكون من تأوله على من عدا الوالد وأخرج الولد وحده من 
الكاللة إن الولد من الوالد وكأنه بعضه وليس الوالد من الولد كما ليس األخ واألخت ممن ينسب إليه باإلخوة 

 ينسب إليه بأنه منه وبعضه فأما من كانت نسبته إىل امليت من حيث هو منه فاعترب من قال ذلك الكاللة مبن ال
فإن وإن كنت ابن فارس عامر ... فليس بكاللة وقد كان اسم الكاللة مشهورا يف اجلاهلية قال عامر بن الطفيل 

  ... وال أب  أىب اهللا أن أمسو بأم... فما سودتين عامر عن كاللة ... ويف السر منها والصريح املهذب ... 
وهذا يدل على أنه رأى اجلد الذي انتسبوا إليه كالله وأخرب مع ذلك أن سيادته ليست من طريق النسب والكاللة 
لكنه بنفسه ساد ورأس وقال بعضهم كلت الرحم بني فالن وفالن إذا تباعدت ومحل فالن على فالن مث كل عنه إذا 

... ورثتم قناة امللك غري كاللة ... ه تناول ما يريده وأنشد الفرزدق تباعد والكاللة هو اإلعياء ألنه قد يبعد علي
  ... عن ابين مناف عبد مشس وهاشم 

  يعين ورثتموها باآلباء ال باألخوة والعمومة 
وذكر اهللا تعاىل الكاللة يف موضعني من كتابه أحدمها قوله تعاىل قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد 

  خت فلها نصف ما ترك إىل آخر اآلية فذكر مرياث األخوة واألخوات وله أ

عند عدم الولد ومساهم كاللة وعدم الوالد مشروط فيها وإن مل يكن مذكورا لقوله تعاىل يف أول السورة وورثه 
اللة كما أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس فلم جيعل لإلخوة مرياثا مع األب فخرج الوالد من الك



خرج الولد ألنه مل يورثهم مع األب كما مل يورثهم مع االبن والبنت أيضا ليست بكاللة فإن ترك ابنة أو ابنتني 
  وإخوة وأخوات ألب وأم أو ألب فالبنات لسن بكاللة ومن ورث معهما كاللة 

واحد منهما السدس فإن وقال تعاىل يف أول السورة وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث فهذه الكاللة هي األخ واألخت ألم ال يرثان مع والد وال ولد ذكرا 

كان أو أنثى وقد روي أن يف قراءة سعد بن أيب وقاص وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت ألم 
ههنا إذا كانا ألم دوهنما إذا كانا ألب وأم أو ألب وقد روي عن  فال خالف مع ذلك أن املراد باألخ واألخت

طاوس عن ابن عباس أن الكاللة ما عدا الولد وورث اإلخوة من األم مع األبوين السدس وهو السدس الذي 
  حجبت األم عنه وهو قول شاذ 

ن األم يشتركون يف الثلث وال وقد بينا ما روى عنه أهنا ما عدا الوالد والولد وال خالف أن اإلخوة واألخوات م
  يفضل منهم ذكر على أنثى 

وقد اختلفوا يف اجلد هل يورث كاللة فقال قائلون مل يورث كاللة وقال آخرون بل هو كاللة وهو قول من يورث 
اإلخوة واألخوات مع اجلد واألوىل أن يكون خارجا من الكاللة لثالثة أوجه أحدها أهنم ال خيتلفون أن ابن االبن 

ارج عن الكاللة ألنه منسوب إىل امليت بالوالد فواجب على هذا خروج اجلد منها إذا كانت النسبة بينهما من خ
طريق الوالد ومن جهة أخرى أن اجلد هو أصل النسب كاألب وليس خبراج عنه فوجب أن يكون خارجا عن 

نسب متعلقا به والثالث أهنم ال الكاللة إذا كانت الكاللة ما تكلل على النسب وتعطف عليه ممن ليس أصل ال
خيتلفون أن قوله تعاىل وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت مل يدخل فيه اجلد وأنه خارج عنه ال 

يرث معه اإلخوة من األم كما ال يرثون مع االبن والبنت فدل ذلك على أن اجلد مبنزلة األب يف خروجه عن 
  مبنزلة األب يف نفي مشاركة اإلخوة واألخوات إياه يف املرياث  الكاللة وهذا يدل على أن اجلد

  فإن قيل هذا ال يدل على ما ذكرته من قبل 

يرث معها اإلخوة واألخوات من األم ويرث معها اإلخوة واألخوات من األب  أن البنت خارجة عن الكاللة وال
  واألم فكذلك اجلد 

قيل له مل جنعل ما ذكرناه علة للمسئلة فيلزمنا ما وصفت وإمنا قلنا أنه مل يتناوله اسم الكاللة كاألب واالبن اقتضى 
م الداللة على توريثهم معه والبنت وإن كانت ظاهر اآلية أن يكون مرياث اإلخوة واألخوات عند عدمه إال أن تقو

خارجة عن الكاللة فقد قامت الداللة على توريث اإلخوة واألخوات من األب معها فخصصناها من الظاهر وبقي 
  حكم اللفظ فيما سواه ممن يشتمله اسم الكاللة واهللا أعلم 

  باب 

  العول

باس قال أول من أعال الفرائض عمر بن اخلطاب ملا التوت روى الزهري عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة عن ابن ع
عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا قال واهللا ما أدري أيكم قدم اهللا وال أيكم أخر وكان امرأ ورعا فقال ما أجد شيئا 

هو أوسع يل أن أقسم املال عليكم باحلصص وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة وروى أبو 
اق عن احلارث عن علي يف بنتني وأبوين وامرأة قال صار مثنها تسعا وكذلك رواه احلكم بن عتيبة عنه وهو إسح



قول عبداهللا وزيد بن ثابت وقد روى أن العباس ابن عبداملطلب أول من أشار على عمر بالعول قال عبيد اهللا بن 
اهللا لو قدم من قدم اهللا ملا عالت فريضة فقيل له  عبداهللا قال ابن عباس أول من أعال الفرائض عمر بن اخلطاب وأمي

وأيها اليت قدم اهللا وأيها اليت أخر قال كل فريضة مل تزل عن فريضة إال إىل فريضة فهي اليت قدم اهللا وكل فريضة إذا 
ة واألم ألهنم زالت عن فرضها مل يكن هلا إال ما بقي فهي اليت أخر اهللا تعاىل فأما اليت قدم اهللا تعاىل فالزوج والزوج

ال يزولون من فرض إال إىل فرض والبنات واألخوات نزلن من فرض إىل تعصيب مع البنتني واإلخوة فيكون هلن ما 
بقي مع الذكور فنبدأ بأصحاب السهام مث يدخل الضرر على الباقني وهم الذين يستحقون ما بقي إذا كانوا عصبة 

عت فيه عمر فقال إنه كان أمرا مهيبا ورعا قال ابن عباس ولو كلمت فيه قال عبيد اهللا بن عبداهللا فقلنا له فهال راج
عمر لرجع وقال الزهري لوال أنه تقدم ابن عباس إمام عدل فأمضى أمرا فمضى وكان أمرأ ورعا ما اختلف على 

  ابن عباس اثنان من أهل العلم وروى حممد بن إسحاق عن ابن أيب جنيح 

ابن عباس ذكر الفرائض وعوهلا فقال أترون الذي أحصى رمل عاجل عددا جعل عن عطاء بن أيب رباح قال مسعت 
يف مال قسمه نصفا ونصفا وثلثا فهذا النصف وهذا النصف فأين موضع الثلث قال عطاء فقلت البن عباس يا أبا 

ك ورأيي عباس إن هذا ال يغين عنك وال عين شيئا لو مت أو مت قسما مرياثنا على ما عليه القوم من خالف رأي
قال فإن شاؤا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني ما 

  جعل اهللا يف مال نصفا ونصفا وثلثا 
واحلجة للقول األول أن اهللا تعاىل قد مسى للزوج النصف ولألخت من األب واألم النصف ولألخوة من األم الثلث 

يفرق بني حال اجتماعهم وانفرادهم فوجب استعمال نص اآلية يف كل موضع على حسب اإلمكان فإذا انفرد ومل 
واتسع املال لسهامهم قسم بينهم عليها وإذا اجتمعوا وجب استعمال حكم اآلية يف التضارب هبا ومن اقتصر على 

الضيم على بعضهم مع مساواته  بعض وأسقط بعضا أو نقص نصيب بعض ووىف اآلخرين كمال سهامهم فقد أدخل
لآلخرين يف التسمية فأما ما قاله ابن عباس من تقدمي من قدم اهللا تعاىل وتأخري من أخر فإمنا قدم بعضا وأخر بعضا 

وجعل له الباقي يف حال التعصيب فأما حال التسمية اليت ال تعصيب فيها فليس واحد منهم أوىل بالتقدمي من اآلخر 
منصوص على فرضها بقوله تعاىل وله أخت فلها نصف ما ترك كنصه على فرض الزوج واألم أال ترى أن األخت 

واإلخوة من األم فمن أين وجب تقدمي هؤالء عليها يف هذه احلال وقد نص اهللا تعاىل على فرضها يف هذه احلال كما 
زيل فرضها يف احلال اليت نص على فرض الذين معها وليس جيب ألن اهللا أزال فرضها إىل غري فرض يف موضع أن ي

نص عليه فيها فهذا القول أشنع يف خمالفة اآلي اليت فيها سهام املواريث من القول بإثبات نصف ونصف وثلث على 
  وجه املضاربة هبا ولذلك نظائر يف املواريث من األصول أيضا 

ين لرجل ألف درهم وآلخر مخس قال اهللا تعاىل من بعد وصية يوصى هبا أو دين فلو ترك امليت ألف درهم وعليه د
مائة وآلخر ألف كانت األلف املتروكة مقسومة بينهم على قدر ديوهنم وليس جيوز أن يقال ملا مل ميكن استيفاء ألفني 

ومخسمائة من ألف استحال الضرب هبا وكذلك لو أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبسدسه آلخر ومل جتز ذلك 
  هم فليضرب أحدمها بالسدس واآلخر بالثلث مع استحالة استيفاء النصف الورثة تضاربا يف الثلث بقدر وصيا

من الثلث وكذلك االبن يستحق مجيع املال لو انفرد وللبنت النصف لو انفردت فإذا اجتمعا ضرب االبن جبميع 
   أعلم املال والبنت بالنصف فيكون املال بينهما أثالثا وهكذا سبيل العول يف الفرائض عند تدافع السهام واهللا

  باب 



  املشركة

يف مسألة املشركة وهي أن ختلف املورثة زوجها وأمها وأخوهتا  -اختلف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ألمها وأخوهتا ألبيها وأمها فقال علي بن أيب طالب وعبداهللا بن عباس وأيب بن كعب وأبو موسى األشعري للزوج 

م الثلث وسقط اإلخوة واألخوات من األب واألم وروى سفيان الثوري النصف ولألم السدس ولألخوين من األ
عن عمرو بن مرة عن عبداهللا بن سلمة قال سئل علي عن اإلخوة من األم فقال أرأيتم لو كانوا مائة أكنتم تزيدوهنم 

هذه الفريضة على الثلث قالوا ال قال فأنا ال أنقصهم منه شيئا وجعل اإلخوة واألخوات من األب واألم عصبة يف 
وقد حالت السهام دوهنم وقال عمر بن اخلطاب وعبداهللا بن مسعود وزيد بن ثابت للزوج النصف ولألم السدس 

ولألخوين من األم الثلث مث يرجع اإلخوة من األب واألم على اإلخوة من األم فيشاركوهنم فيكون الثلث الذي 
  أخذوه بينهم سواء 

وهب بن منبه عن احلكم بن مسعود الثقفي قال شهدت عمر بن اخلطاب وروى معمر عن مساك ابن الفضل عن 
أشرك اإلخوة من األب واألم مع اإلخوة من األم يف الثلث فقال له رجل قضيت عام أول خبالف هذا قال كيف 

قضيت قال جعلته لألخوة من األم ومل تعط اإلخوة من األب واألم شيئا قال تلك على ما قضينا وهذه على ما 
  نا قضي

وروى أن عمر كان ال يشرك بينهم حىت احتج اإلخوة من األب واألم فقالوا يا أمري املؤمنني لنا أب وليس هلم أب 
ولنا أم كما هلم فإن كنتم حرمتونا بأبينا فورثونا بأمنا كما ورثتم هؤالء بأمهم واحسبوا أن أبانا كان محارا أليس قد 

صدقتم فأشرك بينهم وبني اإلخوة من األم يف الثلث وذهب أبو حنيفة تراكضنا يف رحم واحدة فقال عمر عند ذلك 
وأبو يوسف وحممد وزفر واحلسن بن زياد إىل قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ومن تابعه يف ترك الشركة 
بينهم والدليل على صحة القول األول قوله تعاىل وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 

  احد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم و

شركاء يف الثلث فنص على فرض اإلخوة من األم وهو الثلث وبني أيضا حكم اإلخوة من األب واألم يف قوله تعاىل 
يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إىل قوله تعاىل وإن كانوا أخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني فلم جيعل 

 هلم فرضا مسمى وإمنا جعل هلم املال على وجه التعصيب للذكر مثل حظ األنثيني وال خالف أهنا لو تركت اهللا
زوجا وأما وأخا ألم وإخوة وأخوات ألب وأم أن للزوج النصف ولألم السدس ولألخ من األم السدس وما بقي 

ومل يدخلوا مع األخ من األم يف نصيبه  وهو السدس بني اإلخوة واألخوات من األب واألم للذكر مثل حظ األنثيني
فلما كانوا مع ذوي السهام إمنا يستحقون باقي املال بالتعصيب ال بالفرض مل جيز لنا إدخاهلم مع اإلخوة من األم يف 
فرضهم ألن ظاهر اآلية ينفي ذلك إذ كانت اآلية إمنا أوجبت هلم ما يأخذونه للذكر مثل حظ األنثيني بالتعصيب ال 

احلقوا  -فما أعطاهم بالفرض فهو خارج عن حكم اآلية ويدل على ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم بالفرض 
الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فال ويل عصبة ذكر فجعل للعصبة بقية املال بعد أخذ ذوي السهام سهامهم فمن 

  أشركهم مع ذوي السهام وهم عصبة فقد خالف األثر 
وا يف نسب األم وجب أن ال حيرموا باألب قيل له هذا غلط ألهنا لو تركت زوجا وأما وأخا ألم فإن قيل ملا اشترك

وإخوة وأخوات ألب وأم ألخذ األخ من أم السدس كامال وأخذ اإلخوة واألخوات من األب واألم السدس الباقي 
رمتموين باألب مع بينهم وعسى يصيب كل واحد منهم أقل من العشر ومل يكن لواحد منهم أن يقول قد ح



اشتراكنا يف األم بل كان نصيب األخ من األم أوفر من نصيب كل واحد منهم فدل ذلك على معنيني أحدمها 
انتقاض العلة باالشتراك يف األم والثاين اهنم مل يأخذوا بالفرض وإمنا أخذوا بالتعصيب ويدل على فساد ذلك أيضا 

خا ألب أن للزوج النصف ولألخت من األب واألم النصف وال شيء أهنا لو تركت زوجا وأختا ألب وأم وأختا وأ
لألخ واألخت من األم ألهنما عصبة فال يدخل مع ذوي السهام ومل جيز أن جيعل األخ من األب مبنزلة من مل يكن 
حىت تستحق األخت من األب سهمها الذي كانت تأخذه يف حال االنفراد عن األخ وإمنا التعصيب أخرجها عن 

س الذي كانت تستحقه كذلك التعصيب خيرج اإلخوة من األب واألم عن الثلث الذي يستحقه اإلخوة من السد
  األم واهللا أعلم 

  ذكر 

  اختالف السلف يف مرياث األخت مع البنت

مل خيتلف عن علي وعمر وعبداهللا بن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل يف رجل خلف بنتا وأختا ألب وأم 
ت النصف وما بقي فلألخت فجعلوها عصبة مع البنات وقال عبداهللا بن عباس وابن الزبري للبنت وعصبة أن للبن

النصف وما بقي فللعصبة وإن بعد نسبه وال حظ لألخت يف املرياث مع البنت وروى أن ابن الزبري رجع عن ذلك 
جيعلون األخوات مع البنات عصبة  بعد أن قضى به وروي أنه قيل لعبد اهللا بن عباس أن عليا وعبداهللا وزيدا كانوا

فيورثوهنن فاضل املال فقال أأنتم أعلم أم اهللا يقول اهللا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
  وأنتم جتعلون هلا مع الولد النصف 

ساء نصيب مما ترك قال أبو بكر مما حيتج به للقول األول قوله تعاىل للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللن
الوالدان واألقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فظاهره يقتضي توريث األخت مع البنت ألن أخاها امليت هو 

من األقربني وقد جعل اهللا مرياث األقربني للرجال والنساء وحيتج فيه حبديث أيب قيس األودي عن هزيل بن 
قضى يف بنت وبنت ابن وأخت ألب وأم أن للبنت  -اهللا عليه وسلم  شرحبيل عن عبداهللا بن مسعود أن النيب صلى

النصف ولبنت االبن السدس تكملة الثلثني وما بقي فلألخت فأعطى لألخت بقية املال بعد السهام وجعلها عصبة 
جيعل هلا مع البنت وأما احتجاج من حيتج يف ذلك بأن اهللا تعاىل إمنا جعل هلا النصف إذا مل يكن ولد وال جيوز أن 

النصف مع الولد فإنه غري الزم من قبل أن اهللا تعاىل نص على سهمها عند عدم الولد ومل ينف مرياثها مع وجوده 
وتسميته هلا النصف عند عدم الولد ال داللة فيه على سقوط حقها إذا كان هناك ولد إذ مل يذكر هذه احلال بنفي 

ذلك فإن معناه إن أمرؤ هلك وليس له ولد ذكر بداللة قوله تعاىل  املرياث وال بإجيابه فهو موقوف على دليله ومع
يف نسق التالوة وهو يرثها يعين األخ يرث األخت إن مل يكن هلا ولد معناه عند اجلميع أن مل يكن هلا ولد ذكر إذ ال 

ر ههنا هو املذكور خالف بني الصحابة أهنا إذا تركت ولدا أنثى وأخا أن للبنت النصف والباقي لألخ والولد املذكو
بديا يف أول اآلية وأيضا قال اهللا تعاىل وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ومعناه عند اجلميع 

  إن كان له ولد ذكر ألنه ال خالف بني الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء أنه لو ترك 

ب فيأخذ األب يف هذه احلال مع الولد األنثى أكثر من ابنة وأبوين أن للبنت النصف ولألبوين السدسان والباقي لأل
السدس وإن قوله تعاىل وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد على أنه ولد ذكر وكذلك لو ترك 

أبا وبنتا كان للبنت النصف ولألب النصف فقد أخذ يف هاتني املسألتني أكثر من السدس مع الولد قال أبو بكر 



طائفة عن األمة فزعمت أنه إذا ترك بنتا وأختا كان املال كله للبنت وكذلك البنت واألخ وهذا قول  وشذت
خارج عن ظاهر التنزيل واتفاق األمة قال اهللا تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء 

على سهم البنت وسهم ما فوق الثنتني وجعل هلا فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فنص 
  إذا انفردت النصف وإذا ضامها غريها الثلثني هلما مجيعا فغري جائز أن تعطى أكثر منه إال بداللة 

فإن قيل إذا كان ذكر النصف والثلثني غري دال على ما ذكرت فليس إذا يف الظاهر نفي ما زاد وإمنا حتتاج إىل أن 
  الداللة على أن الزيادة مستحقة  تطالب خصمك بإقامة

قيل له ملا كان قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم أمرا باعتبار السهام املذكورة إذ كانت الوصية أمرا أوجب ذلك 
اعتبار كل فرض مقدر يف اآلية على حياله ممنوعا من الزيادة والنقصان فيه فاقتضى ذلك وجوب االقتصار على 

ن مسيت له غري زائدة وال ناقصة ومل يقل بذلك من حيث خصه بالذكر دون ما تقدم من األمر املقادير املذكورة مل
  باعتبارها يف ابتداء اخلطاب فلذلك منعنا الزيادة عليها إال بداللة 

وقوله تعاىل للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون يدل على وجوب توريث األخ مع البنت ويدل عليه حديث 
أحلقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فال وىل عصبة ذكر فواجب مبجموع  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن عباس 

اآلية واخلرب أنا إذا أعطينا البنت النصف أن نعطي الباقي األخ ألنه أوىل عصبة ذكر واختلف السلف يف ابين عم 
نصفان وهو قول فقهاء األمصار وقال عمر  أحدمها أخ ألم فقال علي وزيد لألخ من األم السدس وما بقي فبينهما

وعبداهللا املال لألخ من األم وقاال ذو السهم أحق ممن ال سهم له وإليه كان يذهب شريح واحلسن ومل خيتلفوا يف 
أخوين ألم أحدمها ابن عم أن هلما الثلث بنسب األم وما بقي فالبن العم خاصة ومل جيعلوا ابن العم أحق جبميع 

اع السهم والتسمية له دون اآلخر كذلك حكم ابين العم إذا كان أحدمها أخا ألم فغري جائز أن جيعل املرياث الجتم
  أوىل 

باملرياث من أجل اختصاصه بالسهم والتعصيب وشبه عمر وعبداهللا ذلك باألخ ألب وأم وأخ ألب أنه أوىل باملرياث 
ن جهة واحدة وهي األخوة فاعترب فيها أقرهبما إليه وليس هذ عند اآلخرين مشبها هلذه املسألة من قبل أن نسبهما م

وهو الذي اجتمع له قرابة األب واألم وال يستحق بقرابته من األم سهم األخ من األم بل إمنا يؤكد ذلك حكم 
األخوة وليس كذلك ابنا العم إذا كان أحدمها أخا ألم ألنك تريد أن تؤكد باإلخوة من جهة األم ما ليس بأخوة 

سبب آخر غريها فلم جيز أن تؤكده هبا ويدل لك على هذا أن نسبته من جهة أنه ابن العم ال يسقط سهمه  وإمنا هو
من جهة أنه أخ ألم بل يرث بأنه أخ ألم سهم األخ من األم وإن كان ابن عم أال ترى أن امليتة لو تركت أختني 

نصف ولألخ من األم السدس ومل يسقط سهمه ألب وأم وزوجا وأخا ألم هو ابن عم أن لألختني الثلثني وللزوج ال
من جهة أنه ابن عم ولو تركت زوجا وأما وأختا ألم وأخوة ألب وأم كان للزوج النصف ولألم السدس ولألخت 

من األم السدس وما بقي فلإلخوة من األب واألم ةومل يستحق أخوة من األب واألم سهم األخوة من األم 
ها بل إمنا استحقوا بالتعصيب فكانت قرابتهم باألب واألم مؤكدة لتعصيبهم فال ملشاركتهم لألخ من األم يف نسب

يستحقون هبا أن يكونوا من ذوي السهام وقرابة ابن العم بنسبه من جهة األم الخترجه من أن يكون من ذوى 
ك لوجب أن ال السهام فيما يستحقه من سهم األخ من األم وليس هلذا تأثري يف تأكيد التعصيب ألنه لو كان كذل

يستحق أبدا إال بالتعصيب كما ال يؤخذ اإلخوة من األب واألم إال بالتعصيب وال يأخذون بقرابتهم من األم سهم 
  األخوة من األم واهللا أعلم 

  باب 



  الرجل ميوت وعليه دين ويوصي بوصية

صية قبل الدين وأن حممدا ص قال اهللا تعاىل من بعد وصية يوصى هبا أو دين وروى احلارث عن علي قال تقرأون الو
-   

  قضى بالدين قبل الوصية

قال أبو بكر وهذا ال خالف فيه بني املسلمني وذلك ألن معىن قوله من بعد وصية يوصى هبا أو دين أن املرياث بعد 
هذين وليست أو يف هذا املوضع ألحدمها بل قد تناوهلما مجيعا وذلك ألن قوله من بعد وصية يوصى هبا أو دين 

تثىن عن اجلملة املذكورة يف قسمة املواريث ومىت دخلت أو على النفي صارت يف معىن الواو كقوله تعاىل وال مس
  تطع منهم آمثا أو 

كفورا وقال تعاىل حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم فكانت أو يف هذه 
من بعد وصية يوصى هبا أو دين ملا كان يف معىن االستثناء كأنه قال إال أن املواضع مبنزلة الواو فكذلك قوله تعاىل 

تكون هناك وصية أو دين فيكون املرياث بعدمها مجيعا وتقدمي الوصية على الدين يف الذكر غري موجب للتبدئة هبا 
ا أن سهام املواريث جارية على الدين ألن أو ال توجب الترتيب وإمنا ذكر اهللا تعاىل ذلك بعد ذكر املرياث إعالما لن

يف التركة بعد قضاء الدين وعزل حصة الوصية أال ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله كانت سهام الورثة معتربة بعد 
الثلث فيكون للزوجة الربع أو الثمن يف الثلثني وكذلك سهام سائر أهل املرياث جارية يف الثلثني دون الثلث الذي 

ذكر الدين والوصية ليعلمنا أن سهام املرياث معتربة بعد الوصية كما هي معتربة بعد فيه الوصية فجمع تعاىل بني 
الدين وإن كانت الوصية خمالفة للدين من جهة االستيفاء ألنه لو هلك من املال شيء لدخل النقصان على أصحاب 

دين كله من الباقي وإن الوصايا كما يدخل على الورثة وليس كذلك الدين ألنه لو هلك من املال شيء استوىف ال
استغرقه وبطل حق املوصى له والورثة مجيعا فاملوصى له شريك الورثة من وجه ويأخذ شبها من الغرمي من وجه آخر 

وهو أن سهام أهل املواريث معتربة بعد الوصية كاعتبارها بعد الدين وليس املراد بقوله تعاىل من بعد وصية يوصى 
وصيته قبل أن يأخذ الورثة أنصباءهم بل يعطون كلهم معا كأنه أحد الورثة يف هذا  هبا أو دين أن املوصى له يعطى

  الوجه وما هلك من املال قبل القسمة فهو ذاهب منهم مجيعا 
  باب 

  مقدار الوصية اجلائزة

ال ختتص قال اهللا تعاىل من بعد وصية يوصى هبا أو دين ظاهرة يقتضي جواز الوصية بقليل املال وكثريه ألهنا منكورة 
ببعض دون بعض إال أنه قد قامت الداللة من غري هذه اآلية على أن املراد هبا الوصية ببعض املال ال جبميعه وهو 

قوله تعاىل للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه أو كثر 
لوصية فلو اقتضى قوله تعاىل من بعد وصية يوصى هبا الوصية جبميع املال فأطلق إجياب املرياث فيه من غري ذكر ا

لصار قوله تعاىل للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون منسوخا جبواز الوصية جبميع املال فلما كان حكم هذه 
  اآلية 



على بعض املال والباقي ثابتا يف إجياب املرياث وجب استعماهلا مع آية الوصية فوجب أن تكون الوصية مقصورة 
للورثة حىت نكون مستعملني حلكم اآليتني ويدل عليه أيضا قوله تعاىل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 

ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا قوال سديدا يعين يف منع الرجل الوصية جبميع ماله على ما تقدم من بيان 
 -ببعض املال الحتمال اللفظ للمعنيني وقدروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تأويله فيدل على جواز الوصية 

أخبار تلقتها األمة بالقبول واالستعمال يف االقتصار جبواز الوصية على الثلث منها ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا 
عن عامر بن سعد عن أبيه  أبو داود قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة وابن أيب خلف قاال حدثنا سفيان عن الزهري

فقال يا  -قال مرض أيب مرضا شديدا قال ابن أيب خلف مبكة مرضا شفي منه فعاده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا إن يل ماال كثريا وليس يرثين إال ابنة يل أفأتصدق بالثلثني قال ال قال فبالشطر قال ال قال فبالثلث قال 

ك إن تترك ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فإنك لن تنفق نفقة إال الثلث والثلث كثري وإن
أجرت عليها حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك قلت يا رسول اهللا أختلف عن هجريت قال إنك أن ختلف بعدي 

أقوام ويضر بك آخرون مث  فتعمل عمال تريد به وجه اهللا ال تزداد به إال رفعة ودرجة لعلك أن ختلف حىت ينتفع بك
قال اللهم امض ألصحايب هجرهتم وال تردهم على أعقاهبم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول اهللا صلى اهللا 

   -عليه وسلم 

  أن مات مبكة

قال أبو بكر قد حوى هذا اخلرب ضروبا من األحكام والفوائد منها أن الوصية غري جائزة يف أكثر من الثلث والثاين 
   -ن املستحب النقصان عن الثلث ولذلك قال بعض الفقهاء أستحب النقصان عنه لقوله ص أ

  والثلث كثري والثالث أنه إذا كان قليل املال وورثته فقراء أن األفضل أن

إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ويف ذلك أيضا  -ال يؤصي بشيء لقوله ص 
الوصية جبميع املال إذا مل يكن له وارث ألنه أخرب ان الوصية بأكثر من الثلث ممنوعة ألجل الورثة دليل على جواز 

وفيه الداللة على أن الصدقة يف املرض وصية غري جائزة إال من الثلث ألن سعد قال أتصدق جبميع مايل فقال ال إىل 
الرمحن السلمي عن سعد قال عادين رسول اهللا أن رده إىل الثلث وقد رواه جرير عن عطاء بن السائب عن أيب عبد

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  وأنا مريض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت مبايل كله يف

سبيل اهللا قال فما تركت لولدك قال هم أغنياء قال أوص بالعشر فما زلت أناقصه ويناقصين حىت قال أوص بالثلث 
والثلث كثري فذكر يف هذا  -حب أن تنقص من الثلث لقوله ص والثلث كثري قال أبو عبدالرمحن فنحن نست

احلديث أنه قال أوصيت مبايل كله وهذا ال ينفي ما روى يف احلديث األول من الصدقة يف املرض ألنه جائز أن 
أن حكم الصدقة  -يكون ملا منعه الوصية بأكثر من الثلث ظن أن الصدقة جائزة يف املرض فسأله عنها فأخرب ص 

الوصية يف وجوب االقتصار هبا على الثلث وهو نظري حديث عمران بن حصني يف الرجل الذي أعتق ستة حكم 



أعبد له عند موته وفيه أن الرجل مأجور يف النفقة على أهله وهذا يدل على أن من وهب المرأته هبة مل جيز له 
   -تعاىل وهو نظري ما روي عنه ص الرجوع فيها ألهنا مبنزلة الصدقة ألنه قد استوجب هبا الثواب من اهللا 

  أنه قال إذا أعطى الرجل امرأته عطية فهي له صدقة

وقول سعد أختلف عن هجريت عىن به أنه ميوت مبكة وهي داره اليت هاجر منها إىل املدينة وقد كان النيب صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  هنى املهاجرين أن يقيموا بعد النفر أكثر من ثالث فأخربه النيب ص

   -أنه يتخلف بعده حىت ينفع اهللا به أقواما ويضر به آخرين وكذلك كان فإنه بقي بعده ص  -

  وفتح اهللا على يده بالد العجم وأزال به ملك األكاسرة وذلك من علوم الغيب

  الذي ال يعلمه غري اهللا تعاىل 
ال حدثين عبداألعلى بن واصل قال حدثنا حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أبو عبداهللا عبيداهللا بن حامت العجلي ق

أنه  -إمساعيل بن صبيح قال حدثنا مبارك بن حسان قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال حاكيا عن اهللا تعاىل أنه قال يا ابن آدم اثنتان ليست لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا يف مالك حني أخذت 

ك وصالة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك ففي هذا احلديث أيضا أن له بعض املال عند بكظمك ألطهرك وأزكي
املوت ال مجيعه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حممد بن أمحد بن شيبة قال حدثنا حممد بن صاحل بن النطاح قال حدثنا 

إن  -لى اهللا عليه وسلم عثمان قال مسعت طلحة بن عمرو قال حدثنا عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ص
  اهللا أعطاكم ثلث أموالكم يف آخر أعماركم زيادة يف أعمالكم 

قال أبو بكر فهذه األخبار املوجبة لالقتصار بالوصية على الثلث عندنا يف حيز التواتر املوجب للعلم لتلقي الناس 
  اهنا مقصورة على الثلث إياها بالقبول وهي مبينة ملراد اهللا تعاىل يف الوصية املذكورة يف الكتاب 

  وقوله تعاىل من بعد وصية يوصى هبا أبو دين يدل على أن 

من ليس عليه دين آلدمي ومل يوص بشيء أن مجيع مرياثه لورثته وأنه إن كان عليه حج أو زكاة مل جيب إخراجه إال 
  أن يوصي به وكذلك الكفارات والنذور 

   -تعاىل من القرب يف املال لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  فإن قيل إن احلج دين وكذلك كل ما يلزمه اهللا

  للخثعمية حني سألته عن احلج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه

  أكان جيزئ قالت نعم قال فدين اهللا أحق بالقضاء 
   -قيل له أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إال مقيدا فال يتناوله إمنا مساه دين اهللا تعاىل ومل يسمه هبذا االسم



اإلطالق وقول اهللا تعاىل من بعد وصية يوصى هبا أو دين إمنا اقتضى التبدئة مبا يسمى به على اإلطالق فال ينطوي 
حتته ما ال يسمى به إال مقيدا ألن يف اللغة والشرع أمساء مطلقة وأمساء مقيدة فال يتناول املطلق إال ما يقع االسم 

ذا مل تتناول اآلية ما كان من حق اهللا تعاىل من الديون ملا وصفنا اقتضى قوله تعاىل من بعد عليه على اإلطالق فإ
وصية يوصى هبا أو دين أنه إذا مل يوص ومل يكن عليه دين آلدمي أن يستحق الوارث مجيع تركته وحديث سعد يدل 

   -لى اهللا عليه وسلم على ذلك أيضا ألنه قال أتصدق مبايل ويف لفظ آخر أوصي مبايل فقال النيب ص

  الثلث والثلث كثري ومل يستثن النيب ص

احلج وال الزكاة وحنوها من حقوق اهللا تعاىل ومنع الصدقة والوصية إال بثلث املال فثبت بذلك أنه إذا أوصى  -
   -هبذه احلقوق كانت من الثلث ويدل عليه أيضا حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  اىل جعل لكم ثلث أموالكم يف آخر أعماركم زيادة يف أعمالكمإن اهللا تع

قال حاكيا عن اهللا تعاىل جعلت لك نصيبا يف مالك حني أخذت  -وحديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 بكظمك يدل مجيع ذلك على أن وصيته بالزكاة والنذور وسائر القرب وإن كانت واجبة ال جتوز إال من الثلث واهللا

  أعلم 
  باب 

  الوصية للوارث

حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدالوهاب بن جندة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن 
   -مسلم قال مسعت أبا أمامة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  عنيقول إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث وروى عمرو بن خارجة 

أنه قال ال وصية لوارث إال أن جتيزها الورثة ونقل أهل السري خطبة النيب صلى اهللا  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف حجة الوداع وفيها أن ال وصية لوارث فورد نقل ذلك مستفيضا كاستفاضة وجوب االقتصار  -عليه وسلم 

  االستفاضة بالوصية على الثلث دون ما زاد ال فرق بينهما من طريق نقل 

واستعمال الفقهاء له وتلقيهم إياه بالقبول وهذا عندنا يف حيز املتواتر املوجب للعلم والنايف للريب والشك وقوله يف 
حديث عمرو بن خارجة إال أن جتيزها الورثة يدل على أهنا إذا أجازهتا فهي جائزة وتكون وصية من قبل املوصي ال 

من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل املوروث وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا  تكون هبة من قبل الوارث ألن اهلبة
عبداهللا بن عبدالصمد قال حدثنا حممد بن عمرو قال حدثنا يونس بن راشد عن عطاء اخلراساين عن عكرمة عن ابن 

   -عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ال وصية لوارث إال أن تشاء الورثة



كر وقد اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الباقون يف حياته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف قال أبو ب
وحممد وزفر واحلسن بن زياد واحلسن بن صاحل وعبيداهللا بن احلسن والشافعي ال جيوز ذلك حىت جييزها بعد املوت 

وت وهي جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك وقال ابن أيب ليلى وعثمان البيت ليس هلم أن يرجعوا فيه بعد امل
إذا استأذهنم فكل وارث بائن عن امليت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه واألخ وابن العم الذين ليسوا يف عياله فإنه 
 ليس هلم أن يرجعوا فأما امرأته وبناته الاليت مل ينب وكل من يف عياله وإن كان قد احتلم فلهم أن يرجعوا وكذلك

العم وابن العم ومن خاف منهم أنه إن مل جيز حلقه ضرر منه يف قطع النفقة إن صح فلهم أن يرجعوا وقول الليث يف 
  هذا كقول مالك 

  قال أبو بكر وإن أجازوها بعد املوت جازت عند مجيع الفقهاء 
  ا بعد شيئا واهللا أعلم قال أبو بكر ملا مل يكن هلم فسخها يف احلياة كذلك ال تعمل إجازهتم ألهنم مل يستحقو

  باب 

  الوصية جبميع املال إذا مل يكن وارث

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر واحلسن بن زياد إذا مل يكن له وارث فأوصى جبميع ماله جاز وهو قول 
  شريك بن عبداهللا وقال مالك واألوزاعي واحلسن بن صاحل ال جتوز وصيته إال من الثلث 

ينا داللة قوله تعاىل والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم وأهنم كانوا يتوارثون باحللف وهو أن قال أبو بكر قد ب
حيالفه على أنه إن مات ورثه ما يسمى له من مرياثه من ثلث أو أكثر وقد كان ذلك حكما ثابتا يف صدر اإلسالم 

مث أنزل اهللا تعاىل للرجال نصيب مما ترك وفرضه اهللا تعاىل بقوله تعاىل والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم 
  الوالدان واألقربون وقوله تعاىل يوصيكم 

اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني وقوله تعاىل وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا فجعل ذوي 
أوىل منهم كما جعل االبن األرحام أوىل من احللفاء ومل يبطل بذلك مرياث احللفاء أصال بل جعل ذوي األنساب 

أوىل من األخ فإذا مل يكن ذوو األنساب جاز له أن جيعل ماله على أصل ما كان عليه حكم التوارث حللف وأيضا 
فإن اهللا تعاىل أوجب سهام املواريث بعد الوصية بقوله تعاىل من بعد وصية يوصى هبا أو دين وقال للرجال نصيب مما 

بينا أن ظاهر قوله تعاىل من بعد وصية يوصى هبا أو دين يقتضي جواز الوصية جبميع  ترك الوالدان واألقربون وقد
املال لوال قيام داللة اإلمجاع والسنة عى منع ذلك ووجوب االقتصار هبا على الثلث وإجياب نصيب الرجال والنساء 

يف جواز الوصية جبميع من األقربني فمىت عدم من وجب به ختصيص الوصية يف بعض املال وجب استعمال اللفظ 
يف حديث سعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم  -املال على ظاهره ومقتضاه ويدل عليه قوله ص 

عالة يتكففون الناس فأخرب أن منع الوصية بأكثر من الثلث إمنا هو حلق الورثة ويدل عليه حديث الشعيب وغريه عن 
عود ليس من حي من العرب أحرى أن ميوت الرجل منهم وال يعرف له عمرو بن شرحبيل قال قال عبداهللا بن مس

وارث منكم معشر مهدان فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب وال يعلم له خمالف من الصحابة وأيضا فإنه ال 
ه خيلو من ال وارث له إذا مات من أن يستحق املسلمون ماله من جهة املرياث أو من جهة أنه مال ال مالك له فيضع

اإلمام حيث يرى فلما جاز أن يستحقه الرجل مع ابنه ومع أبيه والبعيد مع القريب علمنا أنه غري مستحق هلم على 
وجه املرياث ألن األب واجلد ال جيتمعان يف استحقاق مرياث واحد من جهة األبوة وأيضا لو كان مرياثا مل جيز 



الورثة دون بعض وأيضا لو كان مرياثا لوجب أن يكون حرمان واحد منهم ألن سبيل املرياث أن ال خيص به بعض 
لو كان امليت رجال من مهدان وال يعرف له وارث أن يستحق مرياثه أهل قبيلته ألهنم أقرب إليه من غريهم فلما 

كان إمنا يستحقه بيت املال للمسلمني ولإلمام أن يصرفه إىل من شاء من الناس ممن يراه أهال له دل ذلك على أن 
لمني ال يأخذونه مرياثا وإذا مل يأخذوه مرياثا وإمنا كان لإلمام صرفه إىل حيث يرى ألنه مالك له فمالكه أوىل املس

  بصرفه إىل من يرى ومن جهة أخرى أهنم إذا مل يأخذوه مرياثا أشبه الثلث الذي يوصي به امليت 

حقه الوارث كان له صرفه إىل من شاء ويدل وال مرياث فيه فله أن يصرفه إىل من شاء فكذلك بقية املال إذا مل يست
  عليه ما حدثنا عبدالباقي بن قانع 

  قال

حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا احلميدي قال حدثنا أيوب قال مسعت نافعا عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى 
ه مكتوبة فلم يفرق بني ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه متر عليه الليلتان إال ووصيته عند -اهللا عليه وسلم 

الوصية ببعض املال أو جبميعه وظاهره يقتضي جواز الوصية جبميع املال وقد قامت الداللة على وجوب االقتصار 
  على بعضه إذا كان له وارث فإذا مل يكن له وارث فهو على ظاهر مقتضاه يف جوازها باجلميع واهللا أعلم 

  باب الضرار يف الوصية 
 مضار وصية من اهللا قال أبو بكر الضرار يف الوصية على وجوه منها أن يقر يف وصيته مباله أو قال اهللا تعاىل غري

ببعضه ألجنيب أو يقر على نفسه بدين ال حقيقة له زيا للمرياث عن وارثه ومستحقه ومنها أن يقر باستيفاء دين له 
 مرضه ويقر باستيفاء مثنه ومنها أن يهب ماله على غريه يف مرضه لئال يصل إىل وارثه ومنها أن يبيع ماله من غريه يف

يف مرضه أو يتصدق بأكثر من ثلثه يف مرضه إضرارا منه بورثته ومنها أن يتعدى فيوصي بأكثر ما جتوز له الوصية به 
ذلك يف  -وهو الزيادة على الثلث فهذه الوجوه كلها من املضارة يف الوصية وقد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قوله لسعد الثلث والثلث كثري إنك ألن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وحدثنا فحوى 
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أمحد بن احلسن املصري قال حدثنا عبدالصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري عن 

لوصية من الكبائر مث قرأ تلك حدود اهللا ومن داود يعين ابن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس قال اإلضرار يف ا
يطع اهللا ورسوله قال يف الوصية ومن يعص اهللا ورسوله قال يف الوصية وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا القاسم بن 

زكريا وحممد بن الليث قال حدثنا محيد بن زجنويه قال حدثنا عبداهللا بن يوسف قال حدثنا عمر بن املغرية عن داود 
اإلضرار يف الوصية من الكبائر  -ند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن أيب ه

وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا طاهر بن عبدالرمحن بن إسحاق القاضي قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا عبدالرزاق 
إن  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أخربنا معمر عن أشعث عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال قال 

  الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة سبعني سنة فإذا أوصى 

حاف يف وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعني سنة فيعدل يف وصيته 
ابن عباس يف قوله تعاىل تلك حدود فيختم له خبري عمله فيدخل اجلنة قال أبو بكر ومصادقه يف كتاب اهللا فيما تأوله 
  اهللا ومن يطع اهللا ورسوله قال يف الوصية ومن يعص اهللا ورسوله قال يف الوصية 

  باب 



  من حيرم املرياث مع وجود النسب

قال أبو بكر ال خالف بني املسلمني أن قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم وما عطف عليه من قسمة املرياث خاص 
ورين دون بعض فبعض ذلك متفق عليه وبعضه خمتلف فيها فما اتفق عليه أن الكافر ال يرث املسلم يف بعض املذك

وأن العبد ال يرث وأن قاتل العمد ال يرث وقد بينا مرياث هؤالء يف سورة البقرة ما أمجعوا عليه منه وما اختلفوا 
لم من الكافر فإن األمة من الصحابة متفقون فيه واختلف يف مرياث املسلم الكافر ومرياث املرتد فأما مرياث املس

على نفي التوارث بينهما وهو قول عامة التابعني وفقهاء األمصار وروى شعبة عن عمرو بن أيب حكيم عن ابن باباه 
عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود الدؤيل قال كان معاذ بن جبل باليمن فارتفعوا إليه يف يهودي مات وترك أخاه 

يقول اإلسالم يزيد وال ينقص وروى ابن شهاب عن داود  -مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلما فقال 
بن أيب هند قال قال مسروق ما أحدث يف اإلسالم قضية أعجب من قضية قضاها معاوية قال كان يورث املسلم من 

لشام قال داود فلما قدم عمر بن اليهودي والنصراين وال يورث اليهودي والنصراين من املسلم قال فقضى هبا أهل ا
عبدالعزيز ردهم إىل األمر األول وروى هشيم عن جمالد عن الشعيب أن معاوية كتب بذلك إىل زياد يعين توريث 

املسلم من الكافر فأرسل زياد إىل شريح فأمره بذلك وكان شريح قبل ذلك ال يورث املسلم من الكافر فأرسل زياد 
شريح قبل ذلك ال يورث املسلم من الكافر فلما أمره زياد مبا أمره قضى بقوله فكان إىل شريح فأمره بذلك وكان 

شريح إذا قضى بذلك قال هذا قضاء أمري املؤمنني وقد روى الزهري عن علي بن احلسني عن عمرو بن عثمان عن 
ظ ال يرث املسلم الكافر ال يتوارث أهل ملتني شىت ويف لف -أسامة بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   -وال الكافر املسلم وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ال يتوارث أهل ملتني هبذه األخبار متنع توريث املسلم من الكافر

سقاط التوارث بينهما وأما خالفه فهو ثابت احلكم يف إ -والكافر من املسلم ومل يرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حديث معاذ فإنه مل يعن هذه املقالة وإمنا تأول فيها قوله اإلميان يزيد وال ينقص والتأول ال يقضي به على النص 
 -والتوقيف وإمنا يرد التأويل إىل املنصوص عليه حيمل على موافقته دون خمالفته وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حيتمل أن يرد به من أسلم ترك على إسالمه ومن خرج عن اإلسالم رد إليه وإذا احتمل  اإلميان يزيد وال ينقص
ذلك واحتمل ما تأوله معاذ وجب محله على موافقة خرب أسامة يف منع التوارث إذ غري جائز رد النص بالتأويل 

من غريه فسقط االحتجاج واالحتمال أيضا ال تثبت به حجة ألنه مشكوك فيه وهو مفتقر يف إثبات حكمه إىل داللة 
به وأما قول مسروق ما أحدث يف اإلسالم قضية أعجب من قضية قضى هبا معاوية يف توريث املسلم من الكافر فإنه 
يدل على بطالن هذا املذهب إلخباره أهنا قضية حمدثة يف اإلسالم وذلك يوجب أن يكون قبل قضية معاوية مل يكن 

ن من قبل قضية معاوية مل يكن يورث املسلم من الكافر وأن معاوية ال جيوز أن يورث املسلم من الكافر وإذا ثبت أ
يكون خالفا عليهم بل هو ساقط القول معهم ويؤيد ذلك أيضا قول داود بن أيب هند أن عمر بن عبدالعزيز ردهم 

  إىل األمر األول واهللا أعلم 
  باب 

  مرياث املرتد



يف حال اإلسالم قبل الردة على أحناء ثالثة فقال علي وعبداهللا وزيد  اختلف السلف يف مرياث املرتد الذي اكتسبه
بن ثابت واحلسن البصري وسعيد بن املسيب وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد وعمر بن عبدالعزيز ومحاد بن احلكم 

ذا مات أو وأبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر وابن شربمة والثوري واألوزاعي وشريك يرثه ورثته من املسلمني إ
قتل على ردته وقال ربيعة بن عبدالعزيز وابن أيب ليلى ومالك والشافعي مرياثه لبيت املال وقال قتادة وسعيد بن أيب 

عروبة إن كان له ورثة على دينه الذي ارتد إليه فمرياثه هلم دون ورثته من املسلمني ورواه قتادة عن عمر بن 
رثته من املسلمني مث اختلفوا فيما اكتسبه بعد الردة إذا قتل أو مات عبدالعزيز والصحيح عن عمر أن مرياثه لو

مرتدا فقال أبو حنيفة والثوري ما اكتسبه بعد الردة فهو يفء وقال ابن شربمة وأبو يوسف وحممد واألوزاعي يف 
  إحدى الروايتني ما اكتسبه بعد الردة أيضا فهو لورثته 

وصيكم اهللا يف أوالدكم يقتضي توريث املسلم من املرتد إذ مل يفرق بني املسلمني قال أبو بكر ظاهر قوله تعاىل ي
امليت املسلم وبني املرتد فإن قيل خيصه حديث أسامة بن زيد ال يرث املسلم الكافر كما خص توريث الكافر من 

ن املسلم فصار املسلم وهو وإن كان من أخبار اآلحاد فقد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه يف منع توريث الكافر م
يف حيز املتواتر وألن آية املوارث خاصة باإلتفاق وأخبار اآلحاد مقبولة يف ختصيص مثلها قيل له يف بعض ألفاظ 

حديث أسامة ال يتوارث أهل ملتني ال يرث املسلم الكافر فأخرب أن املراد إسقاط التوارث بني أهل ملتني وليست 
نصرانية أو اليهودية فغري مقر عليها فليس هو حمكوما له حبكم أهل امللة اليت الردة مبلة قائمة ألنه وإن ارتد إىل ال

انتقل إليها أال ترى أنه وإن انتقل إىل ملة الكتايب أنه ال تؤكل ذبيحته وإن كانت امرأة مل جيز نكاحها فثبت بذلك أن 
لك يف حديث مفسر وهو ما رواه الردة ليست مبلة وحديث أسامة مقصور يف منع التوارث بني أهل ملتني وقد بني ذ

هشيم عن الزهري قال حدثنا علي بن احلسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  ال يتوارث أهل ملتني شىت ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم فدل ذلك

هو منع التوارث بني أهل ملتني وأيضا فإن أبا حنيفة من أصله  يف ذلك -على أن مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن ملك املرتد يزول بالردة فإذا قتل أو مات انتقل إىل التوارث ومن أجل ذلك ال جييز تصرف املرتد يف ماله الذي 

سالم وإمنا اكتسبه يف حال اإلسالم وإذا كان هذا أصله فهو مل يورث مسلما من كافر ألن ملكه زال عنه يف آخر اإل
  ورث مسلما ممن كان مسلما 

  فإن قيل فإذا يكون قد ورثته منه وهو حي 
قيل له ليس ميتنع توريث احلي قال اهللا تعاىل وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وكانوا أحياء وعلى أنا إمنا نقلنا 

ا جعلت ماله لبيت املال فقد املال إىل الورثة بعد املوت فليس فيه توريث احلي ويقال للسائل عن ذلك وأنت إذ
ورثت منه مجاعة املسلمني وهو كافر وورثتهم منه وهو حي إذا حلق بدار احلرب مرتد وأيضا فإن املسلمني إذا كانوا 

إمنا يستحقون ماله باإلسالم فقد اجتمع للورثة القرابة واإلسالم وجب أن يكونوا أوىل مباله الجتماع السببني هلم 
أحدمها دون اآلخر والسببان اللذان اجتمعا للورثة هو اإلسالم وقرب النسب فأشبه سائر املوتى وانفراد املسلمني ب

  من املسلمني ملا كان ماله مستحقا للمسلمني كان من اجتمع له قرب النسب مع اإلسالم أوىل ممن بعد نسبه منه وإن 



له ال جيب ذلك ألن مال الذمي بعد موته  كان له إسالم فإن قال قائل هذه العلة توجب توريثه من مال الذمي قيل
غري مستحق باإلسالم التفاق اجلميع على أن ورثته من أهل الذمة أوىل به من املسلمني واتفاق مجيع فقهاء األمصار 

على أن مال املرتد مستحق باإلسالم فمن قائل يقول يستحقه مجاعة املسلمني وآخرين يقولون يستحقه ورثته من 
كان ماله مستحقا باإلسالم أشبه مال املسلم امليت ملا كان مستحقا باإلسالم كان من اجتمع له املسلمني فلما 

اإلسالم وقرب النسب أوىل من مجاعة املسلمني فإن قيل فلو مات ذمي وترك ماال وال وارث له من أهل دينه وله 
به الجتماع السببني هلم من اإلسالم  قرابة مسلمون كان ماله جلماعة املسلمني ومل يكن أقاربه من املسلمني أوىل

والنسب قيل له إن مال الذمي غري مستحق باإلسالم والدليل عليه أنه لو كانت له ورثة من أهل الذمة مل يستحق 
املسلمون ماله وما استحق من مال الذمي باإلسالم ال يكون ورثته من أهل الذمة أوىل به منهم بل يكونون هم أوىل 

فدل ذلك على أن مال الذمي وإن جعل لبيت املال إذا مل يكن له وارث فليس هو مستحقا  كمواريث املسلمني
باإلسالم وإمنا هو مال ال مالك له وجده اإلمام يف دار اإلسالم كاللقطة اليت ال يعرف مستحقها فتصرف يف وجوه 

دته أنه يفء لبيت املال وهذا ينقض القرب إىل اهللا تعاىل فإن قيل فقد قال أبو حنيفة فيما اكتسبه املرتد يف حال ر
اإلعتالل ويدل على أصل املسألة للمخالف قيل له ال يلزم ذلك وال داللة فيه على قول املخالف وذلك ألن ما 

اكتسبه يف حال الردة هو مبنزلة مال احلريب وال ميلكه ملكا صحيحا ومىت جعلناه يف بيت املال بعد موته أو قبله فإمنا 
مغنوما كسائر أموال احلرب إذا ظفرنا هبا وما يؤخذ على وجه الغنيمة فليس مبستحق لبيت املال  يصري ذلك املال

ألجل اإلسالم ألن الغنائم ليست مبستحقه لغامنيها باإلسالم والدليل عليه أن الذمي مىت شهد القتال استحق أن 
يف الردة مغنوم غري مستحق باإلسالم فلم  يرضخ له من الغنيمة فثبت بذلك أن مال احلريب ومال املرتد الذي اكتسبه

يعترب فيه قرب النسب واإلسالم كما اعتربناه يف ماله الذي اكتسبه يف حال اإلسالم ألن ذلك املال كان ملكه فيه 
صحيحا إىل أن ارتد مث زال ملكه عنه بالردة فمن يستحقه من الناس فإمنا يستحقه باملرياث واملواريث يعترب فيها 

قرب النسب إذا كان ملكا ملسلم إىل أن زال عنه بالردة املوجبة لزوال ملكه كما يزول باملوت فلم يلزم اإلسالم و
  عليه حكم ماله املكتسب يف حال الردة وال جيوز 

أيضا أن يكون أصال للمال املكتسب يف حال اإلسالم ألن ملكه فيه كان صحيحا إىل أن زال عنه باملوت واملال 
ردة مبنزلة مال احلريب ملكه فيه غري صحيح ألنه اكتسبه وهو مباح الدم فمىت حصل يف يد املكتسب يف حال ال

املسلمني صار مغنوما مبنزلة حريب دخل إلينا بغري أمان فأخذناه مع ماله أن ماله يكون غنيمة فكذلك مال املرتد 
  الذي اكتسبه يف حال الردة 

خايل أبو بردة ومعه الراية فقلت إىل أين تذهب فقال أرسلين فإن احتج حمتج حبديث الرباء بن عازب قال مر يب 
   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إىل رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله وهذا يدل على أن مال املرتد

  يفء 
ا تعد للمحاربة قيل له إمنا فعل ذلك ألن الرجل كان حماربا مع استحالله لذلك حربيا فكان ماله مغنوما ألن الراية إمن

   -وقد روى معاوية بن قرة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بعث جد معاوية إىل رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه وخيمس ماله وهذا يدل



  على أن مال ذلك الرجل كان مغنوما باحملاربة ولذلك أخذ منه اخلمس 
  فإن قيل ما أنكرت أن يكون مال املرتد مغنوما 

يل له أما ما اكتسبه يف حال الردة فهو كذلك وأما ما اكتسبه يف حال اإلسالم فغري جائز أن يكون مغنوما من قبل ق
أن ما كان يغنم من األموال سبيله أن يكون ملك مالكه غري صحيح فيه قبل الغنيمة كمال احلريب ومال املرتد قبل 

ال يغنم أموال سائر املسلمني إذ كانت أمالكهم فيه  الردة قد كان ملكه فيه صحيحا فغري جائز أن يغنم كما
صحيحة وزواله عن املرتد بالردة كزواله باملوت فمىت انقطع حقه عنه بالقتل أو باملوت أو اللحاق بدار احلرب 

استحقه ورثته دون سائر املسلمني ألن سائر املسلمني إن استحقوه باإلسالم ال على أنه غنيمة كانت ورثته أوىل به 
جتماع اإلسالم والقرابة هلم وإن استحقوه بأنه غنيمة مل يصح ذلك ملا بينا من أن شرط الغنيمة أن يكون مال ال

املغنوم غري صحيح امللك يف األصل واختلف السلف فيمن أسلم قبل قسمة املرياث فقال علي بن أيب طالب يف 
عتق أنه ال شيء له وهو قول عطاء وسعيد بن مسلم مات فلم يقسم مرياثه حىت أسلم ابن له كافرا وكان عبدا فأ

املسيب وسليمان بن يسار والزهري وأيب الزناد وأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وزفر ومالك واألوزاعي والشافعي 
وروي عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان أهنما قاال من أسلم على مرياث قبل أن يقسم شارك يف املرياث وهو 

شعثاء وشبهوا ذلك باملواريث اليت كانت يف اجلاهلية ما طرأ عليه اإلسالم منها قبل القسمة مذهب احلسن وأيب ال
  قسم على حكم اإلسالم ومل يعترب وقت املوت وليس هذا عند األولني كذلك ألن حكم 

هلك املواريث قد استقر يف الشرع على وجوه معلومة وقال اهللا تعاىل ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقال إن امرؤ 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فأوجب هلا املرياث باملوت وحكم هلا بالنصف وللزوج بالنصف حبدوث 

املوت من غري شرط القسمة والقسمة إمنا جتب فيما قد ملك فال حظ للقسمة يف استحقاق املرياث ألن القسمة تبع 
إسالم االبن كما ال يزول ملكها عنه بعد للمالك وملا كان ذلك كذلك وجب أن ال يزول ملك األخت عنه ب

القسمة وأما مواريث اجلاهلية فإهنا مل تقع على حكم الشرع فلما طرأ االسالم محلت على أحكام الشرع إذا مل يكن 
ما وقع قبل ورود الشرع مستقرا ثابتا فعفى هلم عما قد اقتسموه ومحل ما مل يقسم منها على حكم الشرع كما 

املقبوض ومحل بعد ورود حترمي الربا ما مل يكن مقبوضا على حكم الشرع فأبطل وأوجب عليهم  عفى هلم عن الربا
رد رأس املال ومواريث اإلسالم قد ثبتت واستقر حكمها وال جيوز ورود النسخ عليها فال اعتبار فيها بالقسمة وال 

حكمه ال خيتلف فيه حكم املقبوض منها عدمها كما أن عقود الربا لو وقعت يف اإلسالم بعد حترمي الربا واستقرار 
وغري املقبوض يف بطالن اجلميع وأيضا ال خالف نعلمه بني املسلمني أن من ورث مرياثا فمات قبل القسمة أن 

نصيبه من املرياث لورثته وكذلك لو ارتد مل يبطل مرياثه الذي استحقه وأنه ال يكون مبنزلة من كان مرتدا وقت 
  و أعتق بعد املوت قبل القسمة فال حظ له يف املرياث واهللا أعلم املوت فكذلك من أسلم أ

  باب 

  حد الزانيني

  قال اهللا تعاىل والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم اآلية 
ا قال أبو بكر مل خيتلف السلف يف أن ذلك كان حد الزانية يف بدء اإلسالم وأنه منسوخ غري ثابت احلكم حدثن

جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج 



وعثمان بن عطاء اخلراساين عن ابن عباس يف قوله تعاىل والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة قال  منكم إىل قوله تعاىل سبيال قال وقال يف املطلقات ال

هذه اآليات قبل أن تنزل سورة النور يف اجللد نسختها هذه اآلية الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
  جلدة قال والسبيل 

باحلجارة قال وحدثنا أبو عبيد  الذي جعله هلن اجللد والرجم قال فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإهنا خترج وترجم
قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف هذه اآلية ويف قوله تعاىل 
واللذان يأتياهنا منكم فآذومها قال كانت املرأة إذا زنت حبست يف البيت حىت متوت وكان الرجل إذى زىن أوذي 

ال قال فنزلت الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال وإن كانا حمصنني رمجا بالتعيري وبالضرب بالنع
   -بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال فهو سبيلها الذي جعله اهللا هلا يعين قوله تعاىل

أوجب من حدها  حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال قال أبو بكر فكان حكم الزانية يف بدء اإلسالم ما
باحلبس إىل أن يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال ومل يكن عليها يف ذلك الوقت شيء غري هذا وليس يف اآلية 

فرق بني البكر والثيب فهذا يدل على أنه كان حكما عاما يف البكر والثيب وقوله تعاىل واللذان يأتياهنا منكم 
ملراد الرجل واملرأة وقال السدي البكرين من الرجال والنساء وروي عن فآذومها فإنه روي عن احلسن وعطاء أن ا

جماهد أنه أراد الرجلني الزانيني وهذا التأويل األخري يقال أنه ال يصح ألنه ال معىن للتثنية ههنا إذ كان الوعد 
لشامل جلميعهم وقول والوعيد إمنا جييئان بلفظ اجلمع ألنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لداللته على اجلنس ا

احلسن صحيح وتأويل السدي حمتمل أيضا فاقتضت اآليتان مبجموعهما أن حد املرأة كان األذى واحلبس مجيعا إىل 
أن متوت وحد الرجل التعيري والضرب بالنعال إذ كانت املرأة خمصوصة يف اآلية األوىل باحلبس ومذكورة مع الرجل 

األمران مجيعا ومل يذكر للرجال إال األذى فحسب وحيتمل أن تكون اآليتان نزلتا  يف اآلية الثانية باألذى فاجتمع هلا
معا فأفردت املرأة باحلبس ومجعا مجيعا يف األذى وتكون فائدة إفراد املرأة بالذكر إفرادها باحلبس إىل أن متوت 

أن يكون إجياب احلبس وذلك حكم ال يشاركها فيه الرجل ومجعت مع الرجل يف األذى الشتراكهما فيه وحيتمل 
للمرأة متقدما لألذى مث زيد يف حدها وأوجب على الرجل األذى فاجتمع للمرأة األمران وانفرد الرجل باألذى 

دوهنا فإن كان كذلك فإن اإلمساك يف البيوت إىل املوت أو السبيل قد كان حدها فإذا أحلق به األذى صار منسوخا 
مه توجب النسخ إذ كان احلبس يف ذلك الوقت مجيع حدها وملا وردت ألن الزيادة يف النص بعد استقرار حك

  الزيادة صار بعض حدها فهذا 

يوجب أن يكون كون اإلمساك حدا منسوخا وجائز أن يكون األذى حدا هلما مجيعا بديا مث زيد يف حد املرأة احلبس 
أة أن يكون حدا ألنه صار بعضه بعد نزول إىل املوت أو السبيل الذي جيعله اهللا هلا فيوجب ذلك نسخ األذى يف املر

  احلبس فهذه الوجوه كلها حمتملة 
  فإن قيل هل حيتمل أن يكون احلبس منسوخا بإسقاط حكمه واالقتصار على األذى إذا كان نازل بعده 

ه قيل له ال جيوز نسخه على جهة رفع حكمه رأسا إذ ليس يف إجياب األذى ما ينفي احلبس جلواز اجتماعهما ولكن
  يكون نسخه من طريق أنه يصري بعض احلد بعد أن كان مجيعه وذلك ضرب من النسخ 



وقد قيل يف ترتيب اآليتني وجهان أحدمها ما روي عن احلسن أن قوله تعاىل واللذان يأتياهنا منكم فآذومها نزلت قبل 
كأن األذى حدا هلما مجيعا مث احلبس قوله تعاىل والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم مث أمر أن توضع يف التالوة بعده ف

للمرأة مع األذى وذلك يبعد من وجه ألن قوله تعاىل واللذان يأتياهنا منكم فآذومها اهلاء اليت يف قوله تعاىل يأتياهنا 
كناية ال بد هلا من مظهر متقدم مذكور يف اخلطاب أو معهود معلوم عند املخاطب وليس يف قوله تعاىل واللذان 

نكم داللة من احلال على أن املراد الفاحشة فوجب أن تكون كناية راجعة إىل الفاحشة اليت تقدم ذكرها يف يأتياهنا م
أول اآلية إذا لو مل تكن كناية عنها مل يستقم الكالم بنفسه يف إجياب الفائدة وإعالم املراد وليس ذلك مبنزلة قوله 

لناه يف ليلة القدر ألن من مفهوم ذكر اإلنزال أنه القرآن ويف تعاىل ما ترك على ظهرها من دابة وقوله تعاىل إنا أنز
مفهوم قوله تعاىل ما ترك على ظهرها من دابة أهنا األرض فاكتفى بداللة احلال وعلم املخاطب باملراد املكىن عنه 

معا وإما  فالذي يقتضيه ظاهر اخلطاب أن يكون ترتيب معاين اآليتني على حسب ترتيب اللفظ فإما أن تكونا نزلتا
أن يكون األذى نازال بعد احلبس إن كان املراد باألذى من أريد باحلبس من النساء والوجه الثاين ما روي عن 

السدي أن قوله تعاىل واللذان يأتياهنا منكم إمنا كان حكما يف البكرين خاصة واألوىل يف الثيبات دون األبكار إال أن 
وذلك غري سائغ ألحد مع إمكان استعمال اللفظني على حقيقة مقتضامها هذا قول يوجب ختصيص اللفظ بغري داللة 

وعلى أي وجه تصرفت وجوه االحتمال يف حكم اآليتني وترتيبهما فإن األمة مل ختتلف يف نسخ هذين احلكمني عن 
  الزانيني 

  وقد اختلف السلف يف معىن السبيل املذكور يف هذه اآلية 

جعله اجللد لغري احملصن والرجم للمحصن وعن قتادة مثل ذلك وروي عن  فروي عن ابن عباس أن السبيل الذي
جماهد يف بعض الروايات أو جيعل اهللا هلن سبيال أو يضعن ما يف بطوهنن وهذا ال معىن له ألن ا حلكم كان عاما يف 

  احلامل واحلائل فالواجب أن يكون السبيل مذكورا هلن مجيعا 
ني فقال قائلون نسخ بقوله تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة واختلف أيضا فيما نسخ هذين احلكم

جلدة وقد كان قوله تعاىل واللذان يأتياهنا منكم يف البكرين فنسخ ذلك عنهما باجللد املذكور يف هذه اآلية وبقي 
و ما حدثنا جعفر بن حكم الثيب من النساء احلبس فنسخ بالرجم وقال آخرون نسخ حبديث عبادة بن الصامت وه

  حممد 

  قال

حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو النصر عن شعبة عن قتادة عن احلسن عن حطان 
خذوا عين قد جعل اهللا هلن  -بن عبداهللا الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يب بالثيب البكر جتلد وتنفى والثيب جتلد وترجم وهذا هو صحيح وذلك ألن قوله خذوا سبيال البكر بالبكر والث
عين قد جعل اهللا هلن سبيال يوجب أن يكون بيانا للسبيل املذكور يف اآلية ومعلوم أنه مل يكن بني قول النيب صلى اهللا 

نور مل تكن نزلت حينئذ ألهنا لو وبني احلبس واألذى واسطة حكم وأن آية اجللد اليت يف سورة ال -عليه وسلم 
كانت نزلت كان السبيل متقدما لقوله خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال وملا صح أن يقول ذلك فثبت بذلك أن 

يف حديث عبادة بن الصمت وأن آية اجللد نزلت  -املوجب لنسخ احلبس واألذى وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قرآن بالسنة إذ نسخ بقوله خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال ما أوجب اهللا من بعده ويف ذلك دليل على نسخ ال



  احلبس واألذى بنص التنزيل 
  فإن قيل فقوله تعاىل واللذان يأتياهنا منكم وما ذكر يف اآليتني من احلبس واألذى كان يف البكرين دون الثيبني 

س وإمنا قال السدي إن األذى كان يف البكرين خاصة قيل له مل خيتلف السلف يف أن حكم املرأة الثيب كان احلب
عن السبيل املذكور يف آية احلبس وذلك ال حمالة يف الثيب فأوجب أن يكون  -وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

منسوخا بقوله الثيب بالثيب اجللد والرجم فلم خيل احلبس من أن يكون منسوخا يف مجيع األحوال بغري القرآن وهي 
خبار اليت فيها إجياب رجم احملصن فمنها حديث عبادة الذي ذكرنا حديث عبداهللا وعائشة وعثمان حني كان األ

  قال  -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -حمصورا فاستشهد أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نفس وقصة ماعز  ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغري
إيامها قد نقلته األمة ال يتمارون فيه فإن قيل هذه اخلوارج بأسرها  -والغامدية ورجم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  تنكر الرجم ولو كان ذلك منقوال من جهة االستفاضة املوجبة للعلم ملا جهلته اخلوارج 
ا وتعرفه من جهتهم واخلوارج مل جتالس فقهاء املسلمني قيل له إن سبيل العلم مبخرب هذه األخبار السماع من ناقليه

ونقلة األخبار منهم وانفردوا عنهم غري قابلني ألخبارهم فلذلك شكوا فيه ومل يثبتوه وليس ميتنع أن يكون كثري من 
ليس أوائلهم قد عرفوا ذلك من جهة االستفاضة مث جحدوه حماملة منهم على ما سبقوا إىل اعتقاده من رد أخبار من 

على مقالتهم وقلدهم األتباع ومل يسمعوا من غريهم فلم يقع هلم العلم به أو الذين عرفوه كانوا عددا يسريا جيوز 
على مثلهم كتمان ما عرفوه وجحدوه ومل يكونوا صحابة فيكونوا قد عرفوه من جهة املعاينة أو بكثرة السماع من 

ى أن فرائض صدقات املواشي منقولة من جهة النقل املستفيض املعاينني له فلما خلوا من ذلك مل يعرفوه أال تر
املوجب للعلم وال يعرفها إال أحد رجلني إما فقيه قد مسعها فثبت عنده العلم هبا من جهة الناقلني هلا وإما رجل 

م هبا وإن صاحب مواش تكثر بلواه بوجوهبا فيتعرفها ليعلم ما جيب عليه فيها ومثله أيضا إذا كثر مساعه وقع له العل
مل يسمعها إال من جهة اآلحاد مل يعلمها وهذا سبيل اخلوارج يف جحودهم الرجم وحترمي تزويج املرأة على عمتها 

وخالتها وما جرى جمرى ذلك مما اختص أهل العدل بنقله دون اخلوارج والبغاة وقد تضمنت هاتان اآليتان أحكاما 
ها احلبس للمرأة واألذى للرجل واملرأة مجيعا ومنها سقوط األذى منها استشهاد أربعة من الشهداء على الزنا ومن

والتعبري عنهما بالتوبة لقوله تعاىل فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما وهذه التوبة إمنا كانت مؤثرة يف إسقاط األذى 
السبيل وهو ذلك  -دون احلبس وأما احلبس فكان موقوفا على ورود السبيل وقد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اجللد والرجم ونسخ مجيع ما ذكر يف اآلية إال ما ذكر من استشهاد أربعة شهود فإن اعتبار عدد الشهود باق يف 
احلد الذي نسخ به احلدان األوالن وهو اجللد والرجم وقد بني اهللا ذلك يف قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات مث مل 

لدة وقال تعاىل لوال جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذا مل يأتوا بالشهداء فأولئك يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني ج
  عند اهللا هم الكاذبون فلم ينسخ اعتبار العدد ومل ينسخ االستشهاد 

أيضا وهذا يوجب جواز إحضار الشهود والنظر إىل الزانيني إلقامة احلد عليها ألن اهللا تعاىل أمر باالستشهاد على 
كون إال بتعمد النظر فدل ذلك على أن تعمد النظر إىل الزانيني إلقامة احلد عليهما ال يسقط الزنا وذلك ال ي

شهادته وكذلك فعل أبو بكر مع شبل بن معبد ونافع بن احلارث وزياد يف قصة املغرية بن شعبة وذلك موافق لظاهر 
ا وال تعضلوهن اآلية روى الشيباين عن عكرمة اآلية وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كره

عن ابن عباس يف هذه اآلية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته من ويل نفسها إن شاء بعضهم 



تزوجها وإن شاؤا زوجوها وإن شاؤا مل يزوجوها فنزلت هذه اآلية يف ذلك وقال احلسن وجماهد كان الرجل إذا 
ال وليه ورثت امرأته كما ووثت ماله فإن شاء تزوجها بالصداق األول وإن شاء زوجها وأخذ مات وترك امرأته ق

صداقها قال جماهد وذلك إذا مل يكن ابنها قال أبو جملز فكان باملرياث أوىل من ويل نفسها وروى جويرب عن 
ه فيلقي على امرأته ثوبا الضحاك عن ابن عباس قال كانوا يف أول اإلسالم إذا مات الرجل يقوم أقرب الناس من

فريث نكاحها فمات أبو عامر زوج كبشة بنت معن فجاء ابن عامر من غريمها وألقى عليها ثوبا فلم يقرهبا ومل ينفق 
   -عليها فشكت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فأنزل اهللا ال

زهري كان حيبسها من غري حاجة حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن أن تؤتوهن الصداق األول وقال ال
إليها حىت متوت فريثها فنهوا عن ذلك وقوله تعاىل وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال ابن عباس وقتادة 

والسدي والضحاك هو أمر لألزواج ختلية سبيلها إذا مل يكن له فيها حاجة وال ميسكها إضرارا هبا حىت تفتدي ببعض 
هني لويل الزوج امليت أن مينعها من التزويج على ما كان عليه أمر اجلاهلية وقال جماهد هو هني ماهلا وقال احلسن هو 

لوليها أن يعضلها قال أبو بكر األظهر هو التأويل تأويل ابن عباس ألن قوله تعاىل لتذهبوا بعض ما آتيتموهن وما 
هر حىت تفتدي كأنه يعضلها أو يسيء إليها ذكر بعده يدل عليه ألن قوله لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يريد به امل

لتفتدي منه ببعض مهرها وقوله تعاىل إال أن يأتني بفاحشة مبينة قال احلسن وأبو قالبة والسدي هو الزنا وإنه إمنا 
حتل له الفدية إذا اطلع منها على ريبة وقال ابن عباس والضحاك وقتادة هي النشوز فإذا نشزت حل له أن يأخذ 

  ية وقد بينا يف سورة البقرة أمر اخللع وأحكامه منها الفد

وقوله تعاىل وعاشروهن باملعروف أمر لألزواج بعشرة نسائهم باملعروف ومن املعروف أن يوفيها حقها من املهر 
والنفقة والقسم وترك أذاها بالكالم الغليظ واإلعراض عنها وامليل إىل غريها وترك العبوس والقطوب يف وجهها 

جرى جمرى ذلك نظري قوله تعاىل فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وقوله تعاىل فإن كرهتموهن فعسى بغري ذنب 
أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا يدل على أنه مندوب إىل إمساكها مع كراهته هلا وقد روي عن النيب 

ا أبو داود قال حدثنا كثري بن عبيد قال ما يوافق معىن ذلك حدثنا حممد بن بكر قال حدثن -صلى اهللا عليه وسلم 
قال  -حدثنا حممد بن خالد عن معروف بن واصل عن حمارب بن دثار عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أبغض احلالل إىل اهللا تعاىل الطالق 
ء قال حدثنا شعيب وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن خالد بن يزيد النيلي قال حدثنا مهلب بن العال

بن بيان عن عمران القطان عن قتادة عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  تزوجوا وال تطلقوا فإن اهللا ال حيب الذواقني والذواقات فهذا القول من

اهة الطالق والندب إىل اإلمساك باملعروف مع موافق ملا دلت عليه اآلية من كر -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كراهته هلا وأخرب اهللا تعاىل أن اخلرية رمبا كانت لنا يف الصرب على ما نكره بقوله تعاىل فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل 

اهللا فيه خريا كثريا وهو كقوله تعاىل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم 



تعاىل وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا اآلية قد اقتضت هذه اآلية إجياب املهر هلا  وقوله
متليكا صحيحا ومنع الزوج أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها وأخرب أن ذلك سامل هلا سواء استبدل هبا أو أمسكها وأنه 

أخذ مال الغري يف قوله تعاىل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم حمظور عليه أخذ شيء منه إال مبا أباح اهللا تعاىل به 
وظاهره يقتضي حظر أخذ شيء منه بعد اخللوة فيحتج به يف إجياب كمال املهر إذا طلق بعد اخللوة لعموم اللفظ يف 
م حظر األخذ يف كل حال إال ما خصه الدليل وقد خص قوله تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضت

هلن فريضة فنصف ما فرضتم إذا طلق قبل اخللوة يف سقوط نصف املهر ألنه ال خالف أن ذلك مراد إذا طلق قبل 
اخللوة وقد اختلف يف اخللوة هل هي املسيس املراد باآلية أو املسيس اجلماع واللفظ حمتمل لألمرين ألن عليا وعمر 

  وغريمها من الصحابة قد تأولوه 

بن مسعود على اجلماع فال خيص عموم قوله تعاىل فال تأخذوا منه شيئا باالحتمال وقوله تعاىل  عليها وتأوله عبداهللا
وآتيتم إحداهم قنطارا فال تأخذوا منه شيئا يدل على أن من وهب حمله مراته هبة ال جيوز له الرجوع فيها ألهنا مما 

ر وغريه وحيتج فيمن خلع امرأته على مال وقد آتاها وعموم اللفظ قد حظر أخذ شيء مما آتاها من غري فرق بني امله
أعطاها صداقها أنه ال يرجع عليها بشيء من الصداق الذي أعطاها عينا كان أو عرضا ما قاله أبو حنيفة يف ذلك 

وحيتج به فيمن أسلف امرأته نفقتها ملدة مث ماتت قبل املدة أنه ال يرجع يف مرياثها بشيء مما أعطاها لعموم اللفظ ألنه 
ائز أن يريد أن يتزوج بأخرى بعد موهتا مستبدال هبا مكان األوىل فظاهر اللفظ قد تناول هذه احلال فإن قيل ملا ج

عقب ذلك قوله تعاىل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض دل على أن املراد بأول اخلطاب فيما أعطاها 
ما سواه قيل له ليس ميتنع أن يكون أول اخلطاب عموما  هو املهر دون غريه إذ كان هذا املعىن إمنا خيتص باملهر دون

يف مجيع ما انتظمه االسم ويكون املعطوف عليه حبكم خاص فيه وال يوجب ذلك خصوص اللفظ األول وقد بينا 
نظائر ذلك يف مواضع وهذه اآلية أيضا تدل على أنه إذا دخل هبا مث وقعت الفرقة من قبلها مبعصية أو غري معصية 

ا واجب ال يبطله وقوع الفرقة من قبلها وفائدة ختصيص اهللا تعاىل حال االستبدال بالنهي عن أخذ شيء مما أن مهره
أعطاها مع مشول احلظر لسائر األحوال إزالة توهم من يظن أن ذلك جائز عند حصول البضع هلا وسقوط حق 

ر الذي أعطاها فنص على حظر األخذ يف هذه الزوج عنه بطالقها وأن الثانية قد قامت مقام األوىل فتكون أوىل بامله
احلال ودل به على عمومه يف سائر األحوال إذا مل يبح له أخذ شيء مما أعطاها يف احلال اليت يسقط حقه عن بضعها 
فهو أوىل أن ال يأخذ منها شيئا مع بقاء حقه يف استباحة بضعها وكونه أملك هبا من نفسها وأكد اهللا تعاىل حظر أخذ 

ا أعطى بأن جعله ظلما كالبهتان وهو الكذب الذي يباهت به خمربه ويكابر به من خياطبه وهذا أقبح ما شيء مم
يكون من الكذب وأفحشه فشبه أخذ ما أعطاها بغري حق بالبهتان يف قبحه فسماه هبتانا وإمثا قوله عز و جل وكيف 

و بكر ذكر الفراء أن اإلفضاء هو اخللوة تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال أب
  وإن مل يقع دخول وقول الفراء حجة فيما حيكيه من اللغة فإذا كان اسم اإلفضاء يقع على اخللوة فقد منعت 

اآلية أن يأخذ منها شيئا بعد اخللوة والطالق ألن قوله تعاىل وإن أردمت استبدال زوج قد أفاد الفرقة والطالق 
الفضاء وهو املكان الذي ليس فيه بناء حاجز عن إدراك ما فيه فسميت اخللوة إفضاء لزوال  واإلفضاء مأخوذ من

املانع من الوطء والدخول ومن الناس من يقول أن الفضاء السعة وأفضى إذا صار املتسع مما يقصده وجائز على 
اخللوة وقد كان يضيق عليه هذا الوضع أيضا أن تسمى اخللوة إفضاء لوصوله هبا إىل مكان الوطء واتساع ذلك ب

الوصول إليها قبل اخللوة فسميت اخللوة إفضاء هلذا املعىن فأخرب تعاىل أنه غري جائز له أخذ شيء مما أعطاها مع 



إفضاء بعضهم إىل بعض وهو الوصول إىل مكان الوطء وبذهلا ذلك له ومتكينها إياه من الوصول إليها فظاهر هذه 
ا أعطاها إذا كان النشوز من قبله ألن قوله تعاىل وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج اآلية متنع الزوج أخذ شيء مم

  يدل على أن الزوج هو املريد للفرقة دوهنا ولذلك 

  قال

أصحابنا إن النشوز إذا كان من قبله يكره له أن يأخذ شيئا من مهرها وإذا كان من قبلها فجائز له ذلك لقوله تعاىل 
ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة فقيل عن ابن عباس إن الفاحشة هي النشوز  وال تعضلوهن لتذهبوا

وقال غريه هي الزنا ولقوله تعاىل فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به ومن الناس من 
ه تعاىل وإن أردمت استبدال زوج يقول إهنا منسوخة بقوله وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وذلك غلط ألن قول

مكان زوج قد أفاد حال كون النشوز من قبله وقوله تعاىل إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا إمنا فيه ذكر حال أخرى 
غري األوىل وهي احلال اليت يكون النشوز منها وافتدت فيها املرأة منه فهذه حال غري تلك وكل واحد من احلالني 

األخرى وقوله تعاىل وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال احلسن وابن سريين وقتادة والضحاك خمصوصة حبكم دون 
والسدي هو قوله فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان قال قتادة وكان يقال للناكح يف صدر اإلسالم اهللا عليك 

غريه هو قول النيب لتمسكن مبعروف أو لتسرحن بإحسان وقال جماهد كلمة النكاح اليت يستحل هبا الفرج وقال 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  إمنا أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا تعاىل واهللا أعلم

  بالصواب 
  باب ما حيرم من النساء 

  قال اهللا تعاىل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال أبو بكر أخربنا أبو عمر 

ن الكوفيني واملربد عن البصريني أن النكاح يف أصل اللغة هو اسم غالم ثعلب قال الذي حصلناه عن ثعلب ع
للجمع بني الشيئني تقول العرب أنكحنا الفرا فسنرى هو مثل ضربوه لألمر يتشاورون فيه وجيتمعون عليه مث ينظر 

  عماذا يصدرون فيه معناه مجعنا بني احلمار وأتانه 
موضوعا للجمع بني الشيئني مث وجدناهم قد مسوا الوطء نفسه  قال أبو بكر إذا كان اسم النكاح يف حقيقة اللغة

  ... وأخرى يقال له فادها ... ومنكوحة غري ممهورة ... نكاحا من غري عقد كما قال األعشى 

  يعين

وأخرى على عم وخال تلهف ... ومن أمي قد أنكحتها رماحنا ... املسبية املوطوأه بغري مهر وال عقد وقال اآلخر 
 ...  

  وهو



  ... أعجلنهن مظنة األعذار ... فنكحن أبكارا وهن بأمة ... يعين املسبية أيضا ومنه قول اآلخر أيضا 
وهو يعين الوطء أيضا وال ميتنع أحد من إطالق اسم النكاح على الوطء وقد تناول االسم العقد أيضا قال اهللا تعاىل 

به العقد دون الوطء وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن واملراد 
أنا من نكاح ولست من سفاح فدل بذلك على معنيني أحدمها أن اسم النكاح يقع على العقد والثاين داللته على  -

أنه قد يتناول الوطء من غري عقد لوال ذلك الكتفى بقوله أنا من نكاح إذ كان السفاح ال يتناول اسم النكاح حبال 
أنه من العقد احلالل ال  -دل قوله ولست من سفاح بعد تقدمي ذكر النكاح أن النكاح يتناول له األمرين فبني ص ف

من النكاح الذي هو سفاح وملا ثبت مبا ذكرنا أن االسم ينتظم األمرين مجيعا من العقد والوطء وثبت مبا ذكرنا من 
لشيئني واجلمع إمنا يكون بالوطء دون العقد إذا العقد ال يقع حكم هذا االسم يف حقيقة اللغة وانه اسم للجمع بني ا

به مجع ألنه قول منهما مجيعا ال يقتضي مجعا يف احلقيقة ثبت أن اسم النكاح حقيقة للوطء جماز للعقد وأن العقد إمنا 
ه مثل الشعر مسي نكاحا ألنه سبب يتوصل به إىل الوطء تسمية الشيء باسم غري ه إذا كان منه بسبب أو جماورا ل

الذي يولد الصيب وهو على رأسه يسمى عقيقة مث مسيت الشاة اليت تذبح عنه عند حلق ذلك الشعر عقيقة 
  وكالراوية اليت هي اسم للجمل الذي حيمل املزادة مث مسيت املزادة راوية التصاهلا به وقرهبا منه وقال أبو النجم 

  ... اد األثقل مشي الروايا باملز... متشي من الردة مشي احلفل 
وحنوه الغائط هو اسم للمكان املطمئن من األرض ويسمى به ما خيرج من اإلنسان جمازا أهنم كانوا يقصدون الغائط 
لقضاء احلاجة ونظائر ذلك كثرية فكذلك النكاح اسم للوطء حقيقة على مقتضى موضوعه يف أصل اللغة ويسمى 

به ويدل على أنه مسي باسم العقد جمازا أن سائر العقود من البياعات العقد بامسه جمازا ألنه يتوصل به إليه وهو سب
واهلبات ال يسمى منها شيء نكاح وإن كان قد يتوصل به إىل استباحة وطء اجلارية إذ مل ختتص هذه العقود بإباحة 

ا ومسي الوطء ألن هذه العقود تصح فيمن حيظر عليه وطؤها كأخته من الرضاعة ومن النسب وأم امرأته وحنوه
العقد املختص بإباحة الوطء نكاحا ألن من ال حيل له وطؤها ال يصح نكاحها فثبت بذلك أن اسم النكاح حقيقة 

للوطء جماز يف العقد فوجب إذا كان هذا على ما وصفنا أن حيمل قوله تعاىل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 
نساء عليه ألنه ملا ثبت أن النكاح اسم للوطء مل خيتص ذلك على الوطء فاقتضى ذلك حترمي من وطئها أبوه من ال

باملباح منه دون احملظور كالضرب والقتل والوطء نفسه ال خيتص عند اإلطالق باملباح منه دون احملظور بل هو على 
ون األمرين حىت تقوم الداللة على ختصيصه وكان أبو احلسن يقول إن قوله تعاىل ما نكح أباؤكم مراده الوطء د

العقد من حيث اللفظ حقيقة فيه ومل يرد به العقد الستحالة كون لفظ واحد جمازا حقيقة يف حال واحدة وإمنا أوجبنا 
  التحرمي بالعقد بغري اآلية 

وقد اختلف أهل العلم يف إجياب حترمي األم والبنت بوطء الزنا فروى سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن 
جل زىن بأم امرأته حرمت عليه امرأته وهو قول احلسن وقتادة وكذلك قول سعيد بن عمران بن حصني يف ر

املسيب وسليمان بن يسار وسامل بن عبداهللا وجماهد وعطاء وإبراهيم وعامر ومحاد وأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد 
البنت وروى عكرمة عن ابن وزفر والثوري واألوزاعي ومل يفرقوا بني وطء األم قبل التزوج أو بعده يف إجياب حترمي 

عباس يف الرجل يزين بأم امرأته بعد ما يدخل هبا قال ختطى حر متني ومل حترم عليه امرأته وروى عنه أنه قال ال حيرم 
  احلرام احلالل وذكر األوزاعي عن عطاء أنه كان 



اه وهذا يدل على أن قول ابن يتأول قول ابن عباس ال حيرم حرام حالالعلى الرجل يزين باملرأة وال حيرمها عليه زن
عباس الذي رواه عكرمة يف أن الزنا باألم ال حيرم البنت مل يكن عند عطاء كذلك ألنه لو كان ثابتا عنده ملا احتاج 

إىل تأويل قوله ال حيرم احلرام احلالل وقال الزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي ال حترم أمها وال بنتها بالزنا 
تين يف الرجل يزين بأم امرأته قال حرام ال حيرم حالال ولكنه إن زىن باألم قبل أن يتزوج البنت أو وقال عثمان الب

  زىن بالبنت قبل أن يتزوج األم فقد حرمت ففرق بني الزنا بعد التزويج وقبله 
وقال عبداهللا بن واختلف الفقهاء أيضا يف الرجل يلوط بالرجل هل حترم عليه أمه وابنته فقال أصحابنا ال حترم عليه 

  احلسني هو مثل وطء املرأة بزنا يف حترمي األم والبنت وقال من حرم هبذا من النساء حرم من الرجال 
وروى إبراهيم بن إسحاق قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يلعب بالغالم أيتزوج أمه قال ال وقال كان احلسن 

وقال األوزاعي يف غالمني يلوط أحدمها باآلخر فتولد  بن صاحل يكره أن يتزوج الرجل بامرأة قد لعب بابنها
  للمفعول به جارية قال ال يتزوجها الفاعل 

قال أبو بكر قوله تعاىل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قد أوجب حترمي نكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا أو 
يف وطء األب ثبت مثله يف وطء ام املرأة أو غريه إذ كان االسم يتناوله حقيقة فوجب محله عليها وإذا ثبت ذلك 

ابنتها يف إجياب حترمي املرأة ألن أحدا مل يفرق بينها ويدل على ذلك قوله تعاىل وربائبكم الاليت يف حجوركم من 
نسائكم الاليت دخلتم هبن والدخول هبا اسم للوطء وهو عام يف مجيع ضروب الوطء من مباح أو حمظور ونكاح أو 

رمي البنت بوطء كان منه قبل تزويج األم لقوله تعاىل الاليت دخلتم هبن ويدل على أن الدخول هبا سفاح فوجب حت
اسم للوطء وأنه مراد باآلية وأن اسم الدخول ال خيتص بوطء نكاح دون غريه أنه لو وطىء األم مبلك اليمني 

ثبت أن الدخول ملا كان امسا للوطء مل حرمت عليه البنت حترميا مؤبدا حبكم اآلية وكذلك لو وطئها بنكاح فاسد ف
خيتص فيما علق به من احلكم بوطء بنكاح دون ما سواه من سائر ضروب الوطء ويدل عليه من جهة النظر أن 

الوطء آكد يف إجياب التحرمي من العقد ألنا مل جند وطأ مباحا إال وهو موجب للتحرمي وقد وجدنا عقدا صحيحا ال 
على األم ال يوجب حترمي البنت ولو وطئها حرمت فعلمنا أن وجود الوطء علة إلجياب يوجب التحرمي وهو العقد 

  التحرمي 

فكيفما وجد ينبغي أن حيرم مباحا كان الوطء أو حمظورا لوجود الوطء ألن التحرمي مل خيرجه من أن يكون وطأ 
طء بشبهة ومبلك اليمني حيرمان صحيحا فلما اشتركا يف هذا املعىن وجب ان يقع به حترمي وأيضا ال خالف أن الو

مع عدم النكاح وهذا يدل على أن الوطء يوجب التحرمي على أي وجه وقع فوجب أن يكون وطء الزنا حمرما 
  لوجود الوطء الصحيح 

فإن قيل إن الوطء مبلك اليمني وبشبهة إمنا تعلق هبما التحرمي ملا يتعلق هبما من ثبوت ا لنسب والزنا ال يثبت به 
  ال يتعلق به حكم التحرمي النسب ف

قيل له ليس لثبوت النسب تأثري يف ذلك ألن الصغري الذي ال جيامع مثله لو جامع امرأته حرمت عليه أمها وبنتها ومل 
يتعلق بوطئه ثبوت النسب ومن عقد على امرأة نكاحا تعلق بعقد النكاح ثبوت النسب قبل الوطء حيىت لو جاءت 

بستة أشهر لزمه ومل يتعلق بالعقد حترمي البنت فإذ كنا وجدنا الوطء مع عدم ثبوت  بولد قبل الدخول وبعد العقد
النسب به يوجب التحرمي والعقد مع تعلق ثبوت النسب به ال يوجب التحرمي علمنا أنه ال حظ لثبوت النسب يف 

مته لشهوة حرمت عليه ذلك وإن الذي جيب اعتباره هو الوطء ال غري وأيضا ال خالف بييننا وبينهم أنه لو ملس أ
أمها وابنتها وليس للمس حظ يف ثبوت النسب فدل على أن حكم التحرمي ليس مبوقوف على النسب وأنه جائز 



  ثبوته مع ثبوت النسب وجائز ثبوته أيضا مع عدم ثبوت النسب 
اب اجللد أخرى ويدل على صحة قول أصحابنا أنا وجدنا اهللا تعاىل قد غلظ أمر الزنا بإجياب الرجم تارة وبأجي

وأوعد عليه بالنار ومنع إحلاق النسب به وذلك كله تغليط حلكمه فوجب أن يكون بإجياب التحرمي أوىل إذ كان 
إجياب التحرمي ضربا من التغليظ أال ترى أن اهللا تعاىل ملا حكم ببطالن حج من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة كان 

ج تغليظ لتحرمي اجلماع فيه كذلك ملا حكم اهللا بإجياب حترمي األم والبنت الزاين أوىل ببطالن احلج ألن بطالن احل
  بالوطء احلالل وجب أن يكون الزنا أوىل بإجياب التحرمي تغليظا حلكمه 

وقد زعم الشافعي أن اهللا تعاىل ملا أوجب الكفارة على قاتل اخلطأ كان قاتل العمد أوىل إذا كان حكم العمد أغلظ 
ترى أن الوطء مل خيتلف حكمه أن يكون بزنا أو غريه فيما تعلق به من فساد احلج والصوم  من حكم اخلطأ أال

  ووجوب الغسل فكذلك ينبغي ان يستويا يف حكم التحرمي 
  فإن قيل الوطء املباح يتعلق به حكم يف إجياب املهر وال يتعلق ذلك بالزنا 

  قيل له قد تعلق بالزنا من إجياب الرجم أو اجللد 

أغلظ من إجياب املال وعلى أن املال واحلد يتعاقبان على الوطء ألنه مىت وجب احلد مل جيب املهر ومىت وجب ما هو 
املهر مل جيب احلد فكل واحد منهما خيلف اآلخر فإذا وجب احلد فذلك قائم مقام املال فيما تعلق بالوطء من احلكم 

عبدالباقي قال حدثنا حممد بن الليث اجلزري قال حدثنا فال فرق بينهما من هذا الوجه فإن احتج حمتج مبا حدثنا 
إسحاق بن هبلول قال حدثنا عبداهللا بن نافع املدين قال حدثنا املغرية بن إمساعيل بن أيوب ابن سلمة الزهري عن ابن 

   -شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أينكح أمها أو يتبع األم حراما أينكح ابنتهاعن الرجل يتبع املرأة حراما 

ال حيرم احلرام احلالل إمنا حيرم ما كان بنكاح ومبا رواه إسحاق بن حممد  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -الفروي عن عبداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بن حفص عن عثمان بن عبدالرمحن عن قال ال حيرم احلرام احلالل وروى عمر

  ال يفسد احلرام احلالل  -الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فإن هذه األخبار باطلة عند أهل املعرفة ورواهتا غري مرضيني أما املغرية بن إمساعيل فمجهول ال يعرف ال جيوز ثبوت 

راضه على ظاهر القرآن وإسحاق بن حممد الفروي مطعون يف روايته وكذلك عمر بن شريعة بروايته ال سيما يف اعت
حفص ولو ثبت مل يدل على قول املخالف ألن احلديث األول إمنا ذكر فيه الرجل ويتبع املرأة وليس فيه ذكر الوطء 

كون بأن يتبعها نفسه فيكون ال حيرم إال ما كان بنكاح جوابا عما سأله من اتباع املرأة وذلك إمنا ي -فكان قوله ص 
أن مثل ذلك ال يوجب حترميا وأنه ال يقع  -منه نظرا إليها مراودهتا على الوطء وليس فيه إثبات الوطء فأخرب ص 

مبثله التحرمي إال أن يكون بينهما عقد نكاح وليس فيه للوطء ذكر وقوله ال حيرم احلرام احلالل إمنا هو فيما سئل 
ن غري وطء وأما حديث ابن عمر وقوله ال حيرم احلرام احلالل فجائز أن يكون يف هذه القصة عنه من اتباع املرأة م

بعينها إن صحت فكان جوابا ملا سئل عنه من النظر واملراودة من غري مجاع وتكون فائدته إزالة توهم من يظن أن 
   -النظر بانفراده حيرم ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  العينني النظر وزنا الرجلني املشي فكان جائز أن يظن ظان أنأنه قال زنا 

أن ذلك ال حيرم وإن  -إياه زنا فأخرب ص  -النظر بانفراده حيرم كما حيرم الوطء لتسمية النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  التحرمي إذا مل تكن مالمسة إمنا يتعلق بالعقد وإن مل يكن مسيس وإذا 

ال االعتراض به وعلى أهنم متفقون أن التحرمي غري مقصور على النكاح وال على احتمل هذا اخلرب ما وصفنا ز
الوطء املباح ألنه ال خالف أن من وطىء أمته حائضا أن هذا وطء حرام يف غري نكاح وأنه يوجب التحرمي فبطل أن 

غريه أو جاريته يكون حكم التحرمي مقصورا على النكاح وال على وطء مباح وكذلك لو وطىء جارية بينه وبني 
وهي جموسية كان واطئا وطأ حراما يف غري نكاح موجب للتحرمي وهذا يدل على أن احلديث إن ثبت فليس بعموم 

يف نفي إجياب التحرمي بوطء حرام وأيضا قد حرم اهللا تعاىل امرأة املظاهر عليه بالظهار وقد مساه منكرا من القول 
وقوع حترمي الوطء به وأيضا فإن قوله احلرام ال حيرم احلالل ال يصح  وزورا ومل يكن هذا القول حمرما مانعا من

االحتجاج به لوروده مطلقا من وجه صحيح غري متعلق بسبب من وجهني أحدمها أن احلرام واحلالل إمنا هو حكم 
ريه ليس يتعلق به اهللا تعاىل بالتحرمي والتحليل وقد علمنا حقيقة أن حكم اهللا تعاىل بالتحرمي يف شيء وبالتحليل يف غ

حكم آخر يف إجياب حترمي أو حتليل إال بداللة فهذا اللفظ إذا محل على حقيقته مل يكن له تعلق مبسألتنا ألنا كذلك 
نقول أن حكم اهللا تعاىل بالتحرمي ال يوجب حترمي مباح بنفس ورود احلكم إال أن يقول الدليل على إجياب حترمي 

ئذ أن ما قد حكم اهللا تعاىل بتحليله نصا فهو مقر على ما حكم به من حتليله غريه من حيث حرم هو وفائدته حين
وإذا حكم بتحرمي شيء آخر مل جيز االعتراض على احملكوم بتحليله بديا بتحرمي غريه من طريق القياس فمنع حترمي 

للفظ إن صح فهذا املباح بالقياس ودل ذلك على بطالن قول من جييز النسخ بالقياس هذا الذي تقتضيه حقيقة ا
أحد الوجهني اللذين ذكرنا والوجه اآلخر أن يكون املراد بقوله احلرام ال حيرم احلالل أن فعل احلرام ال حيرم احلالل 
فإن كان هذا أراد فال حمالة أن يف اللفظ ضمريا جيب اعتباره دون اعتبار حقيقة معىن اللفظ فال يصح له االحتجاج 

مري ليس مبذكور يعترب عمومه فيسقط االحتجاج بعمومه إذ الضمري ليس مبذكور حىت به من وجهني أحدمها أن الض
يكون لفظ عموم فيما حتته من املسميات فال يصح ألحد االحتجاج بعموم ضمري غري مذكور والوجه اآلخر أنه ال 

جياب حترمي احلرام احلالل يصح اعتبار العموم فيه من قبل أنه ال يصح اعتقاد العموم يف مثله التفاق املسلمني على إ
  وهو الوطء بنكاح فاسد ووطء األمة احلائض والطالق الثالث يف احليض والظهار واخلمر إذا 

احلرام ال  -خالطت املاء والردة تبطل النكاح وحترمها على الزوج وغري ذلك من األفعال احملرمة للحالل فقوله ص 
لعموم فيه وكان مفهوما مع وروده أنه أراد بعض األفعال احملرمة ال حيرم احلالل لو ورد بلفظ عموم ملا صح اعتقاد ا

 -حيرم احلالل فيحتاج إىل داللة يف إثبات حكمه كسائر األلفاظ اجململة وأيضا لو نص النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن فعل  على ما ادعيت من ضمريه فقال إن فعل احلرام ال حيرم احلالل ملا دل على ما ذكرت ألنا كذلك نقول

  احلرام ال حيرم احلالل فيكون ذلك حمموال على حقيقة وال داللة فيه أن اهللا ال حيرم احلالل عند وقوع فعل حرام 
  فإن قيل معناه أن اهللا ال حيرم احلالل يفعل احلرام 

اللة يف إثبات قيل له فإذا قوله احلرام ال حيرم احلالل إذا كان املراد به ما ذكرت جماز ليس حبقيقة فيحتاج إىل د
  حكمه إذ ال جيوز استعمال اجملاز إال عند قيام الداللة عليه 

وذكر الشافعي أن مناظرة جرت بينه وبني بعض الناس فيها أعجوبة ملن تأملها قال الشافعي قال يل قائل مل قلت إن 



وحالئل أبنائكم الذين من  احلرام ال حيرم احلالل قلت قال اهللا تعاىل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقال
أصالبكم وقال وأمهات نسائكم اىل قوله الاليت دخلتم هبن أفلست جتد التنزيل إمنا حيرم ما مسى بالنكاح أو الدخول 

والنكاح قال بلى قال قلت أفيجوز أن يكون اهللا حرم باحلالل شيئا وحرمه باحلرام واحلرام ضد احلالل والنكاح 
الزنا فقال وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال قال أبو بكر تال الشافعي آية  مندوب إليه مأمور به وحرم

التحرمي بالنكاح والدخول وآية حترمي الزنا وهذان احلكمان غري خمتلف فيهما أعين إباحة النكاح والدخول وحترمي 
لدخول وإجياب التحرمي هبما ليس فيه الزنا وليس يف ذلك داللة على موضع اخلالف يف املسألة ألن إباحة النكاح وا

أن التحرمي ال يقع بغريمها كما مل ينف إجياب التحرمي بالوطء مبلك اليمني وحترمي اهللا تعاىل للزنا ال يفيد أن التحرمي ال 
وليس  يقع إال به فإذا ليس يف ظاهر تالوة اآليتني نفي لتحرمي النكاح بوطء الزنا ألن آية الزنا إمنا فيها حترمي الزنا

حترمي الزنا عبارة عن نفي إجيابه لتحرمي النكاح وال يف إجياب التحرمي بالنكاح والدخول نفي إجيابه بغريمها فإذا ال 
  داللة فيما تاله من اآليتني على موضع اخلالف وال جوابا للسائل الذي سأله عن الداللة على صحة قوله 

ق بينهما قال قلت قد فرق اهللا بينهما ألن اهللا ندب إىل النكاح مث قال احلرام ضد احلالل فلما قال له السائل فر
  وحرم الزنا 

فجعل فرق اهللا بينهما يف التحليل والتحرمي دليال على السائل والسائل مل يشكل عليه إباحة النكاح وحترمي الزنا وإمنا 
م وهذا حالل فإن كان هذا سأله عن وجه الداللة من اآلية على ما ذكر فلم يبني وجهها واشتغل بأن هذا حمر

السائل من عمى القلب باحملل الذي مل يعرف بني النكاح وبني الزنا فرقا من وجه من الوجوه فمثله ال يستحق 
اجلواب ألنه مؤوف العقل إذ العاقل ال ينزل نفسه هبذه املنزلة من التجاهل وإن كان قد عرف الفرق بينهما من 

وإمنا سأله أن يفرق بينهما يف امتناع جواز اجتماعهما يف إجياب حترمي النكاح جهة أن أحدمها حمظور واآلخر مباح 
فإن الشافعي مل جيبه عن ذلك ومل يزده على تالوة اآليتني يف اإلباحة واحلظر وإن احلالل ضد احلرام إذ ليس يف كون 

الفاسد هو حرام ووطء احلائض  احلالل ضد احلرام ما مينع اجتماعهما يف إجياب التحرمي أال ترى أن الوطء بالنكاح
حرام بنص التنزيل واتفاق املسلمني وهو ضد الوطء احلالل ومها متساويان يف إجياب التحرمي والطالق يف احليض 
حمظور ويف الطهر قبل اجلماع مباح ومها متساويان فيما يتيعلق هبما من إجياب التحرمي فإن كان عند الشافعي أن 

واجب أن ال جيتمعا أبدا يف حكم واحد ومعلوم أن يف الشريعة اجتماع الضدين يف حكم القياس ممتنع يف الضدين ف
واحد وإن كوهنما ضدين ال مينع اجتماعهما يف أحكام كثرية أال ترى أن ورود النص جائز مبثله وما جاز ورود 

الشرع اجتماع الضدين يف حكم النص به ساغ فيه القياس عند قيام الداللة عليه فإذا مل يكن ممتنعا يف العقل وال يف 
واحد فقوله إن احلالل ضد احلرام ليس مبوجب للفرق بينهما من حيث سأله السائل ويدل على أن ذلك غري ممتنع 

أن اهللا تعاىل قد هنى املصلي عن املشي يف الصالة وعن االضطجاع فيها من غري ضرورة واملشي واالضطجاع ضدان 
يف ذلك إىل اإلكثار إذ ليس ميتنع أحد من إجازته فلم حيصل من قول الشافعي أهنما وقد اجتمعا يف النهي وال حيتاج 

ضدان معىن يوجب الفرق بينهما مث حكى عن السائل أنه قال أجد مجاعا ومجاعا فأقيس أحدمها باآلخر قال قلت 
توضحه بأكثر من وجدت مجاعا حالال محدت به ووجدت مجاعا حراما رمجت به أفرأيته يشبهه قال ما يشبهه فهل 

هذا قال أبو بكر فقد سلم له السائل أنه ما يشبهه فإن كان مراده أنه ال يشبهه من حيث افترقا فهذا ما ال ينازع 
فيه وإن كان أراد ال يشبهه من حيث رام اجلمع بينهما من جهة إجياب التحرمي فإنه مل يأت بدليل ينفي الشبه بينهما 

  من هذه اجلهة وليس يف الدنيا 



قياس إال وهو تشبيه للشيء بغريه من بعض الوجوه دون مجيعها فإن كان افتراق الشيئني من وجه يوجب الفرق 
بينهما من سائر الوجوه فإن يف ذلك إبطال القياس أصال إذ ليس جيوز وجود القياس فيما اشتبها فيه من سائر 

ال معىن حتته يف حكم ما سئل عنه مث قال له  الوجوه فقد بان أن ما قاله الشافعي وما اسأله السائل كالم فارغ
السائل هل توضحه بأكثر من هذا قال نعم أفتجعل احلالل الذي هو نعمة قياسا على احلرام الذي هو نقمة وهذا هو 

تكرار املعىن األول بزيادة النعمة والنقمة والسؤال قائم عليه مل جيب مبا تقتضيه مطالبة السائل ببيان وجه الداللة يف 
منع هذا القياس وهو قد جعل هذا احلرام الذي هو نقمة وهو وطء احلائض واجلارية اجملوسية والوطء بالنكاح 
الفاسد احلالل الذي هو نعمة يف إجياب التحرمي فانتقض ما ذكره وادعاه من غري داللة أقامها عليه وحكى عن 

ال قلت له أفيما اختلفنا فيه من النساء قال ال السائل أنه قال إن صاحبنا قال يوجدكم أن احلرام حيرم احلالل ق
ولكن يف غريه من الصالة واملشروب والنساء قياس عليه قال قلت أفتجيز لغريك أن جيعل الصالة قياسا على 

النساءقال أما يف شيء فال قال أبو بكر فمنع الشافعي هبذا أن يقيس حترمي احلرام واحلالل من غري النساء على 
قه القول بديا أنه إمنا مل جيز قياس الزنا على الوطء املباح ألنه حرام وهو ضد احلالل واحلالل نعمة النساء مع إطال

واحلرام نقمة من غري تقييد لذلك بأن هذه القضية يف منع القياس مقصورة على النساء دون غريهن وإطالقه 
يفعل ذلك فقد ناقض مث يقال له فإذا جاز  االعتالل بالفرق الذي ذكر يلزمه إجراؤه يف سائر ما وجد فيه فإذا مل

حترمي احلرام احلالل يف غري النساء هال جاز مثله يف النساء مع كون أحدمها ضد اآلخر وكون أحدمها نعمة واآلخر 
نقمة كما كان الوطء مبلك اليمني مثل الوطء بالنكاح يف إجياب التحرمي مع كون ملك اليمني ضد للنكاح أال ترى 

ني والنكاح ال جيتمعان لرجل واحد وحكى عن السائل أنه قال له إن الصالة حالل والكالم فيها حرام أن ملك اليم
فإذا تكلم فيها فسدت عليه صالته فقد أفسد احلالل باحلرام قال قلت له زعمت أن الصالة فاسدة الصالة ال تكون 

ت هبا كما أمرت قال أبو بكر ما ظننت أن فاسدة ولكن الفاسد فعله ال هي ولكن ال جتزى عنك الصالة ألنك مل تأ
أحدا ممن ينتدب ملناظرة خصم يبلغ به اإلفالس من احلجاج إىل أن يلجأ إىل مثل هذا مع سخافة عقل السائل 

  وغباوته وذلك ألن أحدا ال ميتنع من إطالق القول 

النكاح إذا وجد فيه ما يبطله فإن  بفساد صالته إذا فعل فيها ما يوجب بطالهنا كما ال ميتنع من إطالق القول بفساد
كان الذي أوجب الفرق بينهما أنه ال يطلق اسم الفساد على الصالة مع بطالهنا مع إطالق الناس كلهم ذلك فيها 
فإنه ال يعوز خصمه أن يقول مثل ذلك يف النكاح إين ال أقول أن نكاحه يفسد والنكاح ال يكون فاسدا وإمنا فعله 

فأما النكاح فلم يفسد ولكن املرأة بانت منه وخرجت من حباله فهما سواء من هذا الوجه مث  وهو الزنا هو الفاسد
يقال له أحسب أنا قد سلمنا لك ما ادعيت من امتناع اسم الفساد على الصالة اليت قد بطلت أليس السؤال قائما 

روج املتكلم من الصالة ومل جتز عنه عليك يف املعىن إذا سلمنا لك االسم وهو أن يقال لك ما أنكرت أنه ملا جاز خ
ألجل الكالم احملظور وجب أن يكون كذلك حكم املرأة فال يبقى نكاحها بعد وطء أمها بزنا كما مل تبق الصالة بعد 

الكالم فتبني منه امرأته وخترج من حباله كما خرج من الصالة ويلزم الشافعي على هذا أن ال يطلق يف شيء من 
ذلك سائر العقود وإمنا يقال فيها أهنا غري جمزية وال موجبة للملك وهذا إمنا هو منع للعبارة وإمنا البيوع أنه فاسد وك

  الكالم على املعاين ال على العبارات واألسامي 
وذكر الشافعي عن سائله أنه قال إن صاحبنا قال املاء حالل واخلمر حرام فإذ صب املاء يف اخلمر حرم املاء قال 

ن صببت املاء يف اخلمر أما يكون املاء احلالل مستهلكا يف احلرام قال بلى قلت أجتد املرأة حمرمة قلت له أرأيت إ
على كل أحد كما جتد اخلمر حمرمة على كل أحد قال ال قلت أجتد املرأة وبنتها خمتلطتني كاختالط املاء واخلمر قال 



ال قلت أفتجد قليل الزنا والقبلة واللمس للشهوة ال قلت أفتجد القليل من اخلمر إذا صب يف كثري املاء جنس قال 
  ال حيرم وحيرم كثريه قال ال قال فال يشبه أمر النساء اخلمر واملاء 

قال أبو بكر وهذا إيضا من طريق الفروق والذي ذكر يف حترمي اخلمر للماء حيكى عن الشافعي أنه احتج به على 
و إلزام صحيح على من ينفي التحرمي هلذه العلة لوجودها فيه إذ مل حيىي بن معني حني قال احلرام ال حيرم احلالل وه

تكن العلة يف منع حترمي احلرام احلالل أهنما غري خمتلطني وإن قيل الزنا حيرم وإمنا كانت علته أن احلرام ضد احلالل 
يت ذكرها إمنا هي فروق من وإن احلالل نعمة واحلرام نقمة ومل نره احتج بغريه يف مجيع ما ناظر به السائل والفروق ال

وجوه أخر تزيد علته انتقاضا لوجودها مع عدم احلكم وعلى انه إن كان التحرمي مقصورا على االختالط وتعذر 
  متييز احملظور من املباح فينبغي ان 

إذ  ال حيرم الوطء املباح لعدم االختالط وكذلك الوطء بالنكاح الفاسد وسائر ضروب الوطء الذي علق به التحرمي
كانت املرأة متميزة عن أمها فهما غري خمتلطتني فإذا جاز أن يقع التحرمي هبذه الوجوه مع عدم االختالط فما أنكر 
مثله يف الزنا وقد بينا يف صدر املسألة داللة قوله تعاىل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقوله تعاىل الاليت 

  حيصل من كالم الشافعي داللة يف هذه املسألة وال شبهة على ما سئل عنه  دخلتم هبن على وقوع التحرمي بالزنا فلم
مث حكى الشافعي عن سائله هذا ملا فرق له بني املاء واخلمر وبني النساء مبا ذكر أنه ال يشبهه أمر النساء اخلمر واملاء 

صاحبنا به لظننت أنه ال يقيم  قال الشافعي فقلت له وكيف قبلت هذا منه فقال ما بني لنا أحد بيانك لنا ولو علم
  على قوله ولكن غفل وضعف عن كالمه 

قال فرجع عن قوهلم وقال احلق عندي يف قولكم ومل يصنع صاحبنا شيئا وال ندري من كان هذا السائل وال من 
ليمه صاحبهم الذي قال لو علم صاحبنا هبذه الفروق لظن أنه ال يقيم على قوله وقد بان عمى قلب هذا السائل بتس

للشافعي مجيع ما ادعاه من غري مطالبة له بوجه الداللة على املسألة فيما ذكر وجائز أن يكون رجال عاميا مل يرتض 
بشيء مين الفقه إال أنه قد انتظم بذلك شيئني أحدمها اجلهل والغباوة مبا وقفنا عليه من مناظرته وتسليمه ما ال جيوز 

 ال توجب فرقا يف معاين العلل واملقايسات مث انتقاله مبثل ذلك إىل مذهبه تسليمه ومطالبته للمسؤول بالفروق اليت
على ما زعم وتركه لقول أصحابه واآلخر قلة العقل وذلك أنه ظن أن صاحبه لو مسع مبثل ذلك رجع عن قوله 

  فقضى بالظن على غريه فيما ال يعلم حقيقته 
على أهنما كانا متقاربني يف املناظرة وإال فلو كان عنده يف معىن  وسرور الشافعي مبناظرة مثله وانتقاله إىل مذهبه يدل

املبتدىء واملغفل العامي ملا أثبت مناظرته إياه يف كتابه ولو كلم بذلك املبتدؤون من أحداث أصحابنا ملا خفى عليهم 
إىل املرأة بتقبيلها  عوار هذا احلجاج وضعف السائل واملسؤول فيه وقد ذكر الشافعي أنه قال ملناظره جعلت الفرقة

ابن زوجها واهللا مل جيعل الفرقة إليها قال فقال فأنت تزعم أهنا حترم على زوجها إذا ارتدت قال قلت وأقول إن 
  رجعت وهي يف العدة فهما على النكاح أفتزعم أنت يف اليت تقبل ابن زوجها مثله قال ال 

أة مث قال هو هبا وجعل إليها الرجعة كما جعل إليها قال أبو بكر فأنكر على خصمه وقوع التحرمي من قبل املر
  التحرمي مث قال الشافعي فأقول إن مضت العدة فرجعت إىل اإلسالم كان لزوجها أن 

ينكحها أفتزعم يف اليت تقبل ابن زوجها مثله قال واملرتدة حترم على الناس كلهم حىت تسلم وتقبيل ابن الزوج ليس 
أصله فيما أنكره على خصمه مث أخذ يف ذكر الفروق على النحو الذي مضى من كذلك قال أبو بكر فناقض على 

كالمه ومل أذكر ذلك ألن يف مثله شبهة على من ارتاض بشيء من النظر ولكن ألبني مقادير علوم خمالفي أصحابنا 



فال معىن له ألن ما يوجب وحملهم من النظر وأما ما حكى عثمان البيت يف فرقه بني الزنا بأم املرأة بعد التزويج وقبله 
حترميا مؤبدا ال خيتلف حكمه يف إجيابه ذلك بعد التزويج وقبله والدليل عليه أن الرضاع ملا كان موجبا للتحرمي 

املؤبد مل خيتلف حكمه يف إجيابه ذلك قبل التزويج وبعده وإمنا قال أصحابنا إن فعل ذلك بالرجل ال حيرم عليه أمه 
احلرمة إمنا هي متعلقة مبن يصح عقد النكاح عليها وجيوز أن متلك به فيكون الوطء احملرم  وال بنته من قبل أن هذه

فيها مبنزلة الوطء احلالل يف إجياب التحرمي فلما مل يصح وجود ذلك يف الرجل على الوجه املباح وال جيوز أن ميلك 
هوة ال يتعلق به حكم يف إجياب حترمي األم ذلك بالعقد منه مل يتعلق به حكم التحرمي أال ترى أنه لو ملس الرجل بش

والبنت واللمس مبنزلة الوطء يف املرأة عند اجلميع فيما يتعلق به حكم التحرمي فلما اتفق اجلميع على أن اللمس ال 
حكم له يف الرجل يف حكم حترمي األم والبنت كان ذلك ما سواه من الوطء ويف ذلك الداللة من وجهني على صحة 

حدمها أن ملس الرجل للرجل لشهوة ملا مل يكن مما يصح ان ميلك بعقد النكاح ومل يتعلق به حترمي كان ما ذكرنا أ
كذلك حكم الوطء إذ ال يصح أن ميلك بعقد النكاح والثاين أن اللمس عند اجلميع يف املرأة حكمه حكم الوطء 

حيرمها الوطء وكذلك ملس اجلارية مبلك أال ترى أن اجلميع متفقون على أن ملس املرأة الزوجة حيرم بنتها كما 
اليمني يوجب من التحرمي ما يوجبه الوطء وكذلك من حرم بوطء الزنا حرم باللمس فلما مل يكن ملس الرجل موجبا 

  للتحرمي وجب ان يكون كذلك حكم وطئه الستوائهما يف املرأة 
عي إن اللمس لشهوة مبنزلة اجلماع يف حترمي قال أبو بكر واتفق أصحابنا والثوري ومالك واألوزاعي والليث والشاف

أم املرأة وبنتها فكل من حرم بالوطء احلرام أوجبه باللمس إذا كان لشهوة ومن لو يوجبه بالوطء احلرام مل يوجبه 
باللمس لشهوة وال خالف أن اللمس املباح يف الزوجة وملك اليمني يوجب حترمي األم والبنت إال شيئا حيكى عن 

  أنه قال ال حترم باللمس وإمنا حترم بالوطء الذي يوجب مثله احلد وهو قول شاذ قد سبقه ابن شربمة 

اإلمجاع خبالفه واختلف الفقهاء يف النظر هل حيرم أم ال فقال أصحابنا مجيعا إذا نظر إىل فرجها لشهوة كان ذلك 
الثوري إذا نظر إىل فرجها متعمدا  مبنزلة اللمس يف إجياب التحرمي وال حيرم النظر للشهوة إىل غري الفرج وقال

حرمت عليه أمها وابنتها ومل يشرط أن يكون لشهوة وقال مالك إذا نظر إىل شعر جاريته تلذذا أو صدرها أو ساقها 
أو شيء من حماسنها تلذذا حرمت عليه أمها وابنتها وقال ابن أيب ليلى والشافعي النظر ال حيرم مامل يلمس قال أبو 

من نظر إىل  -ن عبداحلميد عن حجاج عن أيب هاىنء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكر روى جرير ب
فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها وروى محاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبداهللا قال ال ينظر اهللا إىل رجل نطر 

إياها بعض ولده فقال إهنا ال حتل  إىل فرج امرأة وابنتها وروى األوزاعي عن حمكول إن عمر جرد جارية له فسأله
لك وروى حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية مث سأله إياها بعض ولده فقال إهنا ال حتل 
لك وروى املثىن عن عمرو بن شعيب عن عمر أنه قال أميا رجل جرد جارية له فنظر إليه منها يريد ذلك األمر فإهنا 

يب قال كتب مسروق إىل أهله قال انظروا جارييت فالنة فبيعوها فإين مل أصب منها إال ما ال حتل البنه وعن الشع
حرمها على ولدي من الللمس والنظر وهو قول احلسن والقاسم بن حممد وجماهد وإبراهيم فاتفق هؤالء السلف 

رمي دون النظر إىل سائر البدن على إجياب التحرمي بالنظر واللمس وإمنا خص أصحابنا النظر إىل الفرج يف إجياب التح
أنه قال من نظر إىل فرج امرأة مل حتل له أمها وال ابنتها فخص النظر إىل  -ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الفرج بإجياب التحرمي دون النظر إىل سائر البدن وكذلك روي عن ابن مسعود وابن عمر ومل يرو عن غريمها من 
أن النظر إىل الفرج خمصوص بإجياب التحرمي دون غريه وكان القياس أن ال يقع حترمي  السلف خالفه فثبت بذلك

بالنظر إىل غريه من سائر البدن إال أهنم تركوا القياس فيه لألثر واتفاق السلف ومل يوجبوه بالنظر إىل غري الفرج وإن 



سائر األصول أال ترى أنه لو نظر وهو كان لشهوة على ما يقتضيه القياس أال ترى أن النظر ال يتعلق به حكم يف 
حمرم أو صائم فأمىن ال يفسد صومه ولو كان اإلنزال عن ملس فسد صومه ولزمه دم إلحرامه فعلمت أن النظر من 

غري ملس ال يتعلق به حكم فلذلك قلنا إن القياس ال حيرم النظر شيئا إال أهنم تركوا القياس يف النظر إىل الفرج 
  تج ملذهب ابن شربمة بظاهر قوله تعاىل فإن مل تكونوا دخلتم خاصة ملا ذكرنا حي

هبن فال جناح عليكم واللمس ليس بدخول فال حيرم واجلواب عنه أنه ليس مبمتنع أن يريد الدخول أو ما يقوم 
يكون مقامه كما قال تعاىل فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا فذكر الطالق ومعناه الطالق أو ما يقوم مقامه و

  داللته ما ذكرنا من قول السلف واتفاقهم من غري خمالف هلم على إجياب التحرمي باللمس 
وال خالف بني أهل العلم أن عقد النكاح على امرأة يوجب حترميها على اإلبن وروى ذلك عن احلسن وحممد بن 

  سريين وإبراهيم وعطاء وسعيد بن املسيب 
  عن عطاء إال ما كان يف اجلاهلية وقوله تعاىل إال ما قد سلف فإنه روى 

قال أبو بكر حيتمل أن يريد إال ما كان يف اجلاهلية فإنكم ال تؤاخذون به وحيتمل إال ما قد سلف فإنكم مقرون عليه 
   -وتأوله بعضهم على ذلك وهذا خطأ ألنه مل يروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  اجلاهلية وقد روى الرباء أن أقر أحدا على عقد نكاح امرأة أبيه وإن كان يف

بعث أبا بردة بن نيار إىل رجل عرس بامرأة أبيه ويف بعض األلفاظ نكح امرأة أبيه أن  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -يقتله ويأخذ ماله وقد كان نكاح امرأة األب مستفيضا شائعا يف اجلاهلية فلو كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  لك النكاح لنقل واستفاض فلما مل ينقل ذلك دل على أنأقر أحدا منهم على ذ

املراد بقوله إال ما قد سلف فإنكم غري مؤاخذين به وذلك ألهنم قبل ورود الشرع خبالف ما هم عليه كانوا مقرين 
 على أحكامهم فأعلمهم اهللا تعاىل أهنم غري مؤاخذين فيما مل تقم عندهم حجة السمع بتركه فال احتمال يف قوله إال

ما قد سلف يف هذا املوضع إال ما ذكرنا وقوله تعاىل إال ما قد سلف عند ذكر اجلمع بني األختني حيتمل غري ما ذكر 
ههنا وسنذكره إذا انتهينا إليه إن شاء اهللا تعاىل ومعىن إال ما قد سلف ههنا استثناء منقطع كقوله ال تلق فالنا إال ما 

  فيه لقيت يعين لكن ما لقيت فال لوم عليك 
وقوله إنه كان فاحشة هذه اهلاء كناية عن النكاح وقد قيل فيه وجهان أحدمها النكاح بعد النهي فاحشة ومعناه هو 

وجريان لنا ... فإنك لو رأيت ديار قوم ... فاحشة فكان يف هذا املوضع ملغاة وهو موجود يف كالمهم قال الشاعر 
  ... كانوا كرام 

  فأدخل

هبا ألن القوايف جمرورة وقال اهللا تعاىل وكان اهللا عليما حكيما واهللا عليم حكيم وحيتمل أن  كان وهي ملغاة غري معتد
يريد به أن ما كان منه يف اجلاهلية فهو فاحشة فال تفعلوا مثله وهذا ال يكون إال بعد قيام حجة السمع عليهم 

  بتحرميه ومن قال هذا 



إلقالع عنه والتوبة منه قال أبو بكر واألوىل محله على أنه فاحشة جعل قوله تعاىل إال ما قد سلف فإنه يسلم منه با
بعد نزول التحرمي ألن ذلك مراد عند اجلميع ال حمالة ومل تقم الداللة على أن حجة السمع قد قامت عليهم بتحرميه 

ي نفي املؤاخذة من جهة الرسل املتقدمني فيستحقون اللوم عليه ويدل عليه قوله تعاىل إال ما قد سلف وظاهره يقتض
مبا سلف منه فإن قيل هذا يدل على أن من عقد نكاحا على امرأة أبيه ووطئها كان وطؤه زنا موجبا للحد ألنه 
مساها فاحشة وقال اهللا تعاىل وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال قيل له الفاحشة لفظ مشترك يقع على 

  كثري من احملظورات 
 إال أن يأتني بفاحشة مبينة أن خروجها من بيته فاحشة وروي أن الفاحشة يف ذلك أن وقد روي يف قوله تعاىل

تستطيل بلساهنا على أهل زوجها وقيل فيها أهنا الزنا فالفاحشة اسم يتناول مواقعة احملظور وليس خيتص بالزنا دون 
ه ال يسمى زنا ألن اجملوس غريه حىت إذا أطلق فيه اسم الفاحشة كان زنا وما كان من وطء عن عقد فاسد فإن

وسائر املشركني املولودين على مناكحاهتم اليت هي فاسدة يف اإلسالم ال يسمون أوالد زنا والزنا اسم لوطء يف غري 
ملك وال نكاح وال شبهة عن واحد منهما فأما إذا صدر عن عقد فإن ذلك ال يسمى زنا سواء كان العقد فاسدا أو 

  صحيحا 
وساء سبيال يعين أنه مما يبغضه اهللا تعاىل ويبغضه املسلمون وذلك تأكيد لتحرميه وتقبيحه وهتجني وقوله تعاىل ومقتا 

فاعله وبني أنه طريق سوء ألنه يؤدي إىل جهنم قوله تعاىل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إىل آخر اآلية حدثنا 
بن داود قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي  عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن الفضل بن سلمة قال حدثنا سنيد

بن صاحل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال قوله تعاىل حرمت عليكم أمهاتكم إىل قوله تعاىل وبنات األخت 
قال حرم اهللا هذه السبع من النسب ومن الصهر سبع مث قال كتاب اهللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء 

اتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إىل قوله تعاىل واحملصنات من النساء إال ما هذا النسب مث قال وأمه
ملكت أميانكم يعين السيب قال أبو بكر قوله حرمت عليكم عموم يف مجيع ما يتناوله االسم حقيقة وال خالف أن 

سم اآلباء يتناول األجداد اجلدات وإن بعدن حمرمات واكتفى بذكر األمهات ألن اسم األمهات يشملهن كما ان ا
  وإن بعدوا وقد عقل من قوله تعاىل وال تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء 

حترمي ما نكح األجداد وإن كان للجد اسم خاص ال يشاركه فيه األب األدىن فإن االسم العام وهو األبوة ينتظمهم 
لن ألن االسم يتناوهلن كما يتناول اسم اآلباء مجيعا وكذلك قوله تعاىل وبناتكم قد يتناول بنات األوالد وإن سف

األجداد وقوله تعاىل وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات األخ وبنات األخت فأفرد بنات األخ وبنات األخت 
بالذكر ألن اسم األخ واألخت ال يتناول اسم البنات بنات األوالد فهؤالء السبع احملرمات بنص التنزيل من جهة 

أمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف حجوركم من النسب مث قال و
نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم وأن 

من النساء فهؤالء السبع احملرمات جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف وقال قبل ذلك وال تنكحوا ما نكح آباؤكم 
من جهة الصهر وقد عقل من قوله تعاىل وبنات األخ وبنات األخت من سفل منهن كما عقل من قوله تعاىل 

أمهاتكم من عال منهن ومن قوله تعاىل وبناتكم من سفل منهن وعقل من قوله تعاىل وعماتكم حترمي عمات األب 
ل منه حترمي خاالت األب واألم كما عقل حترمي أمهات األب وإن علون واألم وكذلك قوله تعاىل وخاالتكم عق

وخص تعاىل العمات واخلاالت بالتحرمي دون أوالدهن وال خالف يف جواز نكاح بنت العمة وبنت اخلالة وقال تعاىل 
مسة  وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ومعلوم أن هذه السمة إمنا هي مستحقة بالرضاع أعين



األمومة واألخوة فلما علق هذه السمة بفعل الرضاع اقتضى ذلك استحقاق اسم األمومه واألخوة بوجود الرضاع 
  وذلك يقتضي التحرمي بقليل الرضاع لوقوع االسم عليه 

ونكم فإن قيل قوله تعاىل وأمهاتكم الاليت أرضعنكم مبنزلة قول القائل وأمهاتكم الاليت اعطينكم وأمهاتكم الاليت كس
فنحتاج إىل أن نثبت أهنا أم هبذه الصفة حىت يثبت الرضاع ألنه مل يقل والاليت أرضعنكم أمهاتكم قيل له هذا غلط 
من قبل أن الرضاع هو الذي يكسبها مسة األمومة فلما كان االسم مستحقا بوجود الرضاع كان احلكم متعلقا به 

ري فوجب أن تصري أما بوجود الرضاع لقوله تعاىل وأمهاتكم واسم الرضاع يف الشرع واللغة يتناول القليل والكث
  الاليت أرضعنكم وليس كذلك الذي ذكرت من قول القائل وأمهاتكم الاليت كسونكم ألن اسم األمومة غري متعلق 

بوجود الكسوة كتعلقه بوجود الرضاع فلذلك احتجنا إىل حصول االسم والفعل املتعلق به وكذلك قوله تعاىل 
م من الرضاعة يقتضي ظاهره كوهنا أختا بوجود الرضاع إذا كان اسم األخوة مستفادا بوجود الرضاع ال وأخواتك

  مبعىن آخر سواه 
ويدل على أن ذلك مفهوم اخلطاب ومقتضى القول ما رواه عبدالوهاب بن عطاء عن أيب الربيع عن عمرو بن دينار 

 بأس بالرضعة والرضعتني فقال ابن عمر قضاء اهللا خري من قال جاء رجل إىل ابن عمر فقال إن ابن الزبري يقول ال
  قضاء ابن الزبري قال اهللا تعاىل وأخواتكم من الرضاعة فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحرمي بقليل الرضاع 

واختلف السلف ومن بعدهم يف التحرمي بقليل الرضاع فروى عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر واحلسن 
سيب وطاوس وإبراهيم والزهري والشعيب قليل الرضاع وكثريه حيرم يف احلولني وهو قول ايب حنيفة وسعيد بن امل

وأيب يوسف وحممد وزفر ومالك والثوري واألوزاعي والليث قال الليث اجتمع املسلمون على أن قليل الرضاع 
د بن ثابت ال حترم الرضعة وال الرضعتان وكثريه حيرم يف املهد ما يفطر الصائم وقال ابن الزبري واملغرية بن شعبة وزي

  وقال الشافعي ال حيرم من الرضاع إال مخس رضعات متفرقات 
قاله أبو بكر وقد ذكرنا يف سورة البقرة الكالم يف مدة الرضاع واالختالف فيها وقد قدمنا ذكر داللة اآلية على 

املوجب للتحرمي إال مبا يوجب العلم من كتاب  إجياب التحرمي بقليل الرضاع وغري جائز ألحد إثبات حتديد الرضاع
أو سنة منقولة من طريق التواتر وال جيوز قبول أخبار اآلحاد عندنا يف ختصيص حكم اآلية املوجبة للتحرمي بقليل 

الرضاع ألهنا آية حمكمة ظاهرة املعىن بينة املراد مل يثبت خصوصها باالتفاق وما كان هذا وصفه فغري جائز ختصيصه 
   - الواحد وال بالقياس ويدل عليه من جهة السنة قول النيب صلى اهللا عليه وسلم خبرب

  إمنا الرضاعة من اجملاعة رواه مسروق عن عائشة عن النيب ص

ومل يفرق بني القليل والكثري فهو حممول عليهما مجيعها ويدل عليه أيضا ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
-   

  ستفاضة أنه قال حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب رواهمن جهة التواتر واال

وتلقاه أهل العلم بالقبول واالستعمال فلما حرم  -علي وابن عباس وعائشة وحفصة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من الرضاع ما حيرم من النسب وكان معلوما أن النسب مىت ثبت من وجه أوجب  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   وإن مل يثبت من وجه آخر كذلك الرضاع جيب أن يكون هذا حكمه يف إجياب التحرمي



   -التحرمي بالرضعة الواحدة لتسوية النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بينهما فيما علق هبما حكم التحرمي

   -واحتج من اعترب مخس رضعات مبا روت عائشة وابن الزبري وأم الفضل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال حترم املصة وال املصتان ومبا روي عن عائشة أهنا قالت كان فيماقال 

وهي فيما يقرأ  -أنزل من القرآن عشر رضعات فنسخن خبمس معلومات فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  من القرآن 

كم وأخواتكم من قال أبو بكر وهذه األخبار ال جيوز االعتراض هبا على ظاهر قوله تعاىل وأمهاتكم الاليت أرضعن
الرضاعة ملا بينا أن مامل يثبت خصوصه من ظواهر القرآن وكان ظاهر املعىن بني املراد مل جيز ختصيصه بأخبار اآلحاد 

  فهذا أحد الوجوه اليت تسقط االعتراض هبذا اخلرب 
دثنا أبو خالد ووجه آخر وهو ما حدث أبو احلسن الكرخي قال حدثنا احلضرمي قال حدثنا عبداهللا بن سعيد قال ح

عن حجاج عن حبيب بن أيب ثابت عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقال إن الناس يقولون ال حترم 
  الرضعة وال الرضعتان قال قد كان ذاك فأما اليوم فالرضعة الواحدة حترم 

ات مث قيل وروى حممد بن شجاع قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن طاوس قال اشترطت عشر رضع
  الرضعة الواحدة حترم فقد عرف ابن عباس وطاوس خرب العدد يف الرضاع وأنه منسوخ بالتحرمي بالرضعة الواحدة 

يف رضاع  -وجائز أن يكون التحديد كان مشروطا يف رضاع الكبري وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يد الرضاع كان يف رضاع الكبري فلما نسخ سقط الكبري وهو منسوخ عند فقهاء األمصار فجائز أن يكون حتد

التحديد إذ كان مشروطا فيه وأيضا يلزم الشافعي إجياب التحرمي بثالث رضعات لداللة قوله ال حترم الرضعة وال 
  الرضعتان على إجياب التحرمي فيما زاد على أصله يف املخصوص بالذكر 

وذلك ألهنا ذكرت أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر  وأما حديث عائشة فغري جائز اعتقاد صحته على ما ورد
   -فنسخن خبمس وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  تويف وهو مما يتلى وليس أحد من املسلمني جييز نسخ القرآن بعد موت النيب ص

ة النيب صلى اهللا فلو كان ثابتا لوجب أن تكون التالوة موجودة فإذا مل توجد به التالوة ومل جيز النسخ بعد وفا -
   -عليه وسلم 

  مل خيل ذلك من أحد وجهني إما أن يكون احلديث مدخوال يف األصل غري ثابت

وما كان منسوخا فالعمل به  -احلكم أو يكون إن كان ثابتا فإمنا نسخ يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ائشة تقول به يف إجياب التحرمي يف ساقط وجائز أن يكون ذلك كان حتديد الرضاع الكبري وقد كانت ع



وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبري  -رضاع الكبري دون سائر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فسقط حكم التحديد املذكور يف حديث عائشة هذا ومع ذلك لو خال من هذه املعاين اليت ذكرنا من االستحالة 

  ه على ظاهر القرآن إذ هو من أخبار اآلحاد واالحتمال ملا جاز االعتراض ب
ومما يدل على ما ذكرنا من سقوط اعتبار التحديد أن الرضاع يوجب حترميا مؤبدا فأشبه الوطء املوجب لتحرمي األم 
والبنت والعقد املوجب للتحرمي كحالئل األبناء وما نكح اآلباء فلما كان القليل من ذلك ككثريه فيما يتعلق به من 

  لتحرمي وجب أن يكون ذلك حكم الرضاع يف إجياب التحرمي بقليله حكم ا
واختلف أهل العلم يف لنب الفحل وهو الرجل يتزوج املرأة فتلد منه ولدا وينزل هلا لنب بعد والدهتا منه فترضع به 

عتربه ال صبيا فإن من قال بتحرمي لنب الفحل حيرم هذا الصيب على أوالد الرجل وإن كانوا من غريها ومن ال ي
يوجب حترميا بينه وبني أوالده من غريها فممن قال بلنب الفحل ابن عباس وروى الزهري عن عمرو بن الشريد عن 
ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت هذه غالما وهذه اجلارية هل يصح الغالم أن يتزوج اجلارية فقال ال 

وذكر اخلفاف عن سعيد عن ابن سريين قال كرهه قوم ومل ير  اللقاح واحد وهو قول القاسم وسامل وعطاء وطاوس
به قوم بأسا ومن كرهه كان أفقه من الذين مل يروا به بأسا وذكر عباد بن منصور قال قلت للقاسم بن حممد امرأة 
 أيب أرضعت جارية من الناس بلبان أخويت من أيب أحتل يل فقال ال أبوك أبوها فسألت طاوسا واحلسن فقاال مثل

ذلك وسألت جماهدا فقال اختلف فيه الفقهاء فلست أقول فيه شيئا وسألت حممد بن سريين فقال مثل قول جماهد 
وسألت يوسف بن ماهك فذكر حديث أيب قعيس وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ومالك والثوري 

النخعي وأبو سلمة بن عبدالرمحن  واألوزاعي والليث والشافعي لنب الفحل حيرم وقال سعيد بن املسيب وإبراهيم
وعطاء ابن يسار وسليمان بن يسار أن لنب الفحل ال حيرم شيئا من قبل الرجال وروى مثله عن رافع بن خديج 

والدليل على صحة القول األول حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن أفلح أخا أيب القيس جاء 
عة بعد ان نزل احلجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء النيب صلى اهللا عليه ليستأذن عليها وهو عمها من الرضا

   -وسلم 

  أخربته قال ليلج عليك فإنه عمك قلت إمنا أرضعتين املرأة ومل يرضعين الرجل

  قال ليلج عليك فإنه عمك تربت ميينك وكان أبو 

بب نزول اللنب هو ماء الرجل واملرأة مجيعا القعيس زوج املرأة اليت أرضعت عائشة ويدل عليه من جهة النظر أن س
  ألن احلمل منهما مجيعا فوجب أن يكون الرضاع منهما كما كان الولد منهما وإن اختلف سببهما 

فإن قيل قد روى مالك عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا كانت تدخل عليها من أرضعته أخواهتا 
  أرضعته نساء أخوهتا وبنات أخيها وال تدخل عليها من 

قيل له هذا غري خمالف ملا ورد يف لنب الفحل إذ كان هلا أن تأذن ملن شاءت من حمارمها وحتجب من شاءت ويدل 
عليه أيضا من جهة النظر أن البنت حمرمة على اجلد وإن مل تكن من مائه ألنه كان سبب حدوث األب الذي هو من 

اللنب من املرأة وجب أن يتعلق به التحرمي وإن مل يكن اللنب منه إذ كان مائه كذلك الرجل ملا كان هو سبب نزول 
  هو سببه كما يتعلق به التحرمي من جهة األم 

واملنصوص عليه يف التنزيل من الرضاع األمهات واألخوات من الرضاعة إال أنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه 



رم من الرضاع ما حيرم من النسب واتفق الفقهاء على استعماله بالنقل املستفيض املوجب للعلم أنه قال حي -وسلم 
  واهللا أعلم 

  باب 

  أمهات النساء والربائب

قال اهللا تعاىل وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن ومل ختتلف األمة أن 
ما يوجب التحرمي من اللمس والنظر على على ما الربائب ال حيرمن بالعقد على األم حىت يدخل هبا أو يكون منه 

بيناه فيما سلف هو نص التنزيل يف قوله تعاىل فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم واختلف السلف يف أمهات 
النساء هل حيرمن بالعقد دون الدخول فسوى محاد بن سلمة عن قتادة عن خالس أن عليا قال يف رجل طلق امرأته 

هبا فله أن يتزوج أمها وإن تزوج أمها مث طلقها قبل الدخول يتزوج بنتها جتريان جمرى واحدا وأهل  قبل الدخول
النقل يضعفون حديث خالس عن علي ويروى عن جابر بن عبداهللا مثل ذلك وهو قول جماهد وابن الزبري وعن ابن 

مسلم ابن عومير بن األجدع عنه أن  عباس روايتان إحدامها ما يرويه ابن جريج عن أيب بكر بن حفص عن عمرو بن
أم املرأة ال حترم إال بالدخول واألخرى ما يرويه عكرمة عنه أهنا حترم بنفس العقد وقال عمر وعبداهللا بن مسعود 

  وعمران بن حصني ومسروق وعطاء واحلسن وعكرمة حترم بالعقد دخل هبا أو مل يدخل وروى أبو أسامة عن سفيان 

مرو الشيباين عن عبداهللا بن مسعود أنه أفىت يف امرأة تزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل هبا عن أيب فروة عن أيب ع
أو ماتت قال ال بأس أن يتزوج أمها فلما أتى املدينة رجع فأفتاهم فنهاهم وقد ولدت أوالدا وروى إبراهيم عن 

فلقي أصحاب رسول اهللا صلى شريح أن ابن مسعود كان يقول بقول علي ويفيت به يعين يف أمهات النساء فحج 
فذاكرهم ذلك فكرهوا أن يتزوجها فلما رجع ابن مسعود هنى من كان أفتاه بذلك وكانوا أحياء  -اهللا عليه وسلم 

من بن فزارة أفتاهم بذلك وقال إين سألت أصحايب فكرهوا ذلك وروى قتادة عن سعيد بن املسيب أن زيد بن 
ول فأراد أن يتزوج أمها قال إن طلقها قبل الدخول يتزوج أمها وإن ماتت ثابت قال يف رجل طلق امرأته قبل الدخ

مل يتزوج أمها وأصحاب احلديث يضعفون حديث قتادة هذا عن سعيد بن املسيب عن زيد ويقولون إن أكثر ما 
د الثقات يرويه قتادة عن سعيد بن املسيب بينه وبينه رجال وإن رواياته عن سعيد خمالفة لروايات أكثر أصحاب سعي

وقال عبدالرمحن بن مهدي عن مالك عن سعيد بن املسيب أحب إىل من قتادة عن سعيد وقد روى حيىي بن سعيد 
األنصاري عن زيد بن ثابت خالف رواية قتادة ويقال إن حديث حيىي وإن كان مرسال فهو أقوى من حديث قتادة 

والفقهاء ال يعتربون ذلك يف قبول األخبار  عن سعيد قال أبو بكر وهذا الذي ذكرناه طريقة أصحاب احلديث
وردها وإمنا ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه دون اعتباره والعمل عليه ويشبه أن يكون زيد بن ثابت إمنا 

فرق بني املوت والطالق يف التحرمي ألن الطالق قبل الدخول ال يتعلق به شيء من أحكام الدخول أال ترى أنه جيب 
هر وال جيب عليها العدة وأما املوت فلما كان يف حكم الدخول يف باب استحقاق كمال املهر ووجوب فيه نصف امل

العدة جعله كذلك يف حكم التحرمي والدليل على أن أمهات النساء حيرمن بالعقد قوله تعاىل وأمهات نسائكم هي 
لنساء فغري جائز ختصيصه إال بداللة مبهمة عامة كقوله وحالئل أبنائكم وقوله وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من ا

وقوله تعاىل وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن حكم مقصور على الربائب دون أمهات 



النساء وذلك من وجوه أحدها أن كل واحدة من اجلملتني مكتفية بنفسها يف إجياب احلكم املذكور فيها أعين قوله 
  له تعاىل وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم دخلتم هبن وكل كالم اكتفى تعاىل وأمهات نسائكم وقو

بنفسه من غري تضمني له بغريه وال محله عليه وجب إجراؤه على مقتضى لفظه دون تعليقه بغريه فلما كان قوله 
كان قوله تعاىل وأمها نسائكم مجلة مكتفية بنفسها يقتضي عمومها حترمي أمهات النساء مع وجود الدخول وعدمه و

وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن مجلة قائمة بنفسها على ما فيها من شرط الدخول مل جيز 
لنا بناء إحدى اجلملتني على األخرى بل الواجب إجراء املطلق منهما على إطالقه واملقيد على تقييدة وشرطه إال أن 

  ية عن األخرى حممولة على شرطها تقوم الداللة على أن إحدامها مبن
وأخرى وهي أن قوله تعاىل وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال 

جناح عليكم جيري هذا الشرط جمرى االستثناء تقديره وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم إال الاليت مل 
اج بعض ما انتطمه العموم فلما كان ذلك يف معىن االستثناء وكان من حكم االستثناء عوده تدخلوا هبن ألن فيه إخر

إىل ما يليه إال أن تقوم الداللة على رجوعه إىل ما تقدم وجب أن يكون حكمه مقصورا على الربائب ومل جيز رده 
  إىل ما تقدمه إال بداللة 

 حمالة مستعمل يف الربائب ورجوعه إىل أمهات النساء وأخرى وهي أن شرط الدخول ختصيص لعموم اللفظ وهو ال
  مشكوك فيه وغري جائز ختصيص العموم بالشك فوجب أن يكون عموم التحرمي يف أمهات النساء مقرا على بابه 

وأخرى وهي أن إضمار شرط الدخول ال يصح يف أمهات النساء مظهرا ألنه ال يستقيم أن يقال وأمهات نسائكم 
يت دخلتم هبن ألن أمهات نسائنا لسن من نسائنا والربائب من نسائنا ألن البنت من األم وليست من نسائكم الال

  األم من البنت فلما مل يستقم الكالم بإظهار أمهات النساء يف الشرط مل يصح إضماره فيه 
له من نسائكم فثبت بذلك أن قوله من نسائكم إمنا هو من وصف الربائب دون أمهات النساء وأيضا فلو جعلنا قو

الاليت دخلتم هبن نعتا ألمهات النساء وجعلنا تقديره وأمهات نسائكم من نسائكم الاليت دخلتم هبن خلرج الربائب 
من احلكم وصار حكم الشرط يف أمهات النساء دوهنن وذلك خالف نص التنزيل فثبت أن شرط الدخول مقصور 

ي بن قانع قال حدثنا إمساعيل ابن الفضل قال حدثنا قتيبة بن على الربائب دون أمهات النساء وقد حدثنا عبدالباق
   -سعيد قال حدثنا ابن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال أميا رجل نكح امرأة فدخل هبا فال حيل له نكاح ابنتها

  خل هبا أو مل يدخل هبا فال حيل له نكاح أمها فلينكح ابنتها وإميا رجل نكح امرأة فد٠وإن مل يدخل هبا 
وقد حكى عن السلف اختالف يف حكم الربيبة فذكر ابن جريج قال أخربين إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن مالك 
بن أوس عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه أنه قال يف الربيبة إذا مل تكن يف حجر الزوج وكانت يف بلد آخر مث 

د الدخول أنه جائز له أن يتزوج الربيبة ونسب عبدالرزاق إبراهيم هذا فقال إبراهيم ابن عبيد يف غري فارق األم بع
هذا احلديث وهو جمهول ال تثبت مبثله مقالة ومع ذلك فإن أهل العلم ردوه ومل يتلقه أحد منهم بالقبول وقد ذكر 

خالف هذا احلديث ألن األم ال حمالة حترم  قتادة عن خالس عن علي أن الربيبة واألم جتريان جمرى واحدا وهو
بالدخول بالبنت وقد جعل الربيبة مثلها فاقتضى حترمي البنت بالدخول فاألم سواء كانت يف حجره أو مل تكن وذكر 
يف حديث إبراهيم هذا أن عليا احتج يف ذلك بأن اهللا تعاىل قال وربائبكم الاليت يف حجوركم فإذا مل تكن يف حجره 



وحكاية هذا احلجاج يدل على وهن احلديث وضعفه ألن عليا ال حيتج مبثله وذلك ألنا قد علمنا أن قوله مل حترم 
وربائبكم مل يقتض أن تكون تربية زوج األم هلا شرطا يف التحرمي وأنه مىت مل يرهبا مل حترم وإمنا مسيت بنت املرأة ربيبة 

قوع االسم على هذا املعىن مل يوجب كون تربيته إياها شرطا يف ألن األعم األكثر أن زوج األم يربيها مث معلوم أن و
التحرمي كذلك قوله يف حجوركم كالم خرج على األعم األكثر من كون الربيبة يف حجر الزوج وليست هذه 

   -الصفة شرطا يف التحرمي كما أن تربية الزوج إياها ليست شرطا فيه وهذا كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وعشرين من اإلبل بنت خماضيف مخس 

ويف ست وثالثني بنت لبون وليس كون املخاض أو اللنب باألم شرطا يف املأخوذ وإمنا ذكره ألن األغلب أهنا إذا 
دخلت يف السنة الثانية كان بأمها خماض وإذا دخلت يف الثالثة كان بأمها لنب فإمنا أجرى الكالم على غالب احلال 

م على هذا الوجه قال أبو بكر ال خالف بني أهل العلم يف حترمي من ذكر ممن ال يعتق كذلك قوله تعاىل يف حجورك
عليه مبلك اليمني وأن األم واألخت من الرضاعة حمرمتان مبلك اليمني كما مها بالنكاح وكذلك أم املرأة وابنتها إذا 

كذلك ال خالف أنه ال جيوز له دخل باألم وأن كل واحدة منهما حمرمة عليه حترميا مؤبدا إذا وطىء األخرى و
  اجلمع بني أم وبنت مبلك اليمني 

  وروي ذلك عن عمر وابن 

عباس وابن عمر وعائشة وال خالف أيضا أن الوطء بالنكاح فيما يتعلق به حترمي مؤبد قوله تعاىل وحالئل أبنائكم 
   -الذين من أصالبكم قال عطاء بن أيب رباح نزلت يف النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حني تزوج امرأة زيد ونزلت

  وما جعل أدعياءكم أبناءكم و ما كان حممد أبا أحد من رجالكم قال وكان يقال له زيد بن حممد 
  قال أبو بكر حليلة االبن هي زوجته ويقال إمنا مسيت حليلة ألهنا حتل معه يف فراش 

بامللك ال تسمى حليلة وال حترم على األب ما وقيل ألنه حيل له منها اجلماع بعد النكاح واألمة وإن استباح فرجها 
مل يطأها وعقد نكاح االبن عليهما حيرمها على أبيه حترميا مؤبدا وهذا يدل على أن احلليلة اسم خيتص بالزوجة دون 
ملك اليمني وملا علق حكم التحرمي بالتسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك حترميهن بالعقد دون شرط الوطء ألنا لو 

الوطء لكان فيه زيادة يف النص ومثلها يوجب النسخ ألهنا تبيح ما حظرته اآلية وهذا ال خالف فيه بني شرطنا 
  املسلمني 

قال أبو بكر وقوله تعاىل الذين من أصالبكم قد تناول عند اجلميع حترمي حليلة ولد الولد على اجلد وهذا يدل على 
اآلية قد اقتضاها عند اجلميع وفيه داللة على أن ولد الولد  أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب اجلدألن إطالق

نسوب إىل اجلد بوالدة وهذه اآلية يف ختصيصها حليلة االبن من الصلب يف معىن قوله تعاىل فلما قضى زيد منها 
تزويج وطرا زوجناكها لكيال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا ملا تضمنه من إباحة 

  حليلة االبن من جهة التبين 
وقوله يف أزواج أدعيائهم يدل على أن حليلة االبن هي زوجته ألنه عرب يف هذا املوضوع عنهم باسم األزواج ويف 

اآلية األوىل بذكر احلالئل قوله تعاىل وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف قال أبو بكر قد اقتضى ذلك حترمي 



   يف سائر الوجوه لعموم اللفظ واجلمع على وجوه اجلمع بني األختني
منها أن يعقد عليهما مجيعا معا فال يصح نكاح واحدة منهما ألنه جامع بينهما وليست إحدامها بأوىل جيوز نكاحها 
 من األخرى وال جيوز تصحيح نكاحهما مع حترمي اهللا تعاىل اجلمع بينهما وغري جائز ختيري الزوج يف أن خيتار أيتهما

  شاء من قبل أن العقدة وقعت فاسدة مثل النكاح يف العدة أو هي حتت زوج فال يصح أبدا 
ومن اجلمع أن يتزوج أحدمها مث يتزوج األخرى بعدها فال يصح نكاح الثانية ألن اجلمع هبا حصل وعقدها وقع 

  منهيا عنه وعقد األوىل وقع مباحا فيفرق بينه وبني الثانية 

مع بني وطئهما مبلك اليمني فيطأ إحدامها مث يطأ األخرى قبل إخراج املوطوءة األوىل من ومن اجلمع أيضا أن جي
ملكه فهذا ضرب من اجلمع وقد كان فيه خالف بني السلف مث زال وحصل اإلمجاع على حترمي اجلمع بينهما مبلك 

ة وقال عمر وعلي وابن اليمني وروى عن عثمان وابن عباس أهنما أباحا ذلك وقاال أحلتهما آية وحرمتهما آي
مسعود والزبري وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت ال جيوز اجلمع بينهما مبلك اليمني وقال الشعيب سئل علي عن ذلك 

فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية فاحلرام أوىل وروى عبدالرمحن املقري قال حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال 
لي بن أيب طالب عن األختني مبلك اليمني وقد وطىء إحدامها هل يطأ حدثين عمي أياس بن عامر قال سألت ع

األخرى فقال اعتق املوطوءة حىت يطأ األخرى وقال ما حرم اهللا من احلرائر شيئا إال حرم من اإلماء مثله إال عدد 
  األربع وروي عن عمار مثل ذلك 

ساء إال ما ملكت إميانكم وقوله حرمتهما آية قوله قال أبو بكر أحلتهما آية يعنون به قوله تعاىل واحملصنات من الن
وأن جتمعوا بني األختني فروى عن عثمان اإلباحة وروي عنه أنه ذكر التحرمي والتحليل وقال ال آمر وال أهنى عنه 
 وهذا القول منه يدل على أنه كان ناظرا فيه غري قاطع بالتحليل والتحرمي فيه فجائز أن يكون قال فيه باإلباحة مث

وقف فيه وقطع علي فيه بالتحرمي وهذا يدل على أنه كان من مذهبه أن احلظر واإلباحة إذا اجتمعا فاحلظر أوىل إذا 
ومذهب  -تساوى سببامها وكذلك جيب أن يكون حكمهما يف األخبار املروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

روى أياس بن عامر أنه قال لعلي إهنم يقولون إنك  أصحابنا يدل على أن ذلك قوهلم وقد بيناه يف أصول الفقه وقد
تقول أحلتهما آية وحرمتهما آية فقال كذبوا وهذا حيتمل أن يريد به نفي املساواة يف مقتضى اآليتني وإبطال مذهب 

من يقول بالوقف فيه على ما روى عن عثمان ألنه قال يف رواية الشعيب أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحرمي أوىل 
إنكاره أن يكون أحلتهما آية وحرمتهما آية إمنا هو على جهة أن آييت التحليل والتحرمي غري متساويتني يف و

مقتضامها وأن التحرمي أوىل من التحليل ومن جهة أخرى أن إطالق القول بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من غري 
حمظورا يف حال واحدة فجائز أن يكون على رضي تقييد هو قول منكر القتضاء حقيقته أن يكون شيء واحد مباحا 

  اهللا عنه أنكر إطالق القول بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من هذا الوجه وأنه إذا كان مقيدا بالقطع 
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لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

على أحد الوجهني كان سائغا جائزا على ما روى عنه يف اخلرب اآلخر ومما يدل على أن التحرمي أوىل لو تساوت 
متناع اآليتان يف إجياب حكميهما أن فعل احملظور يستحق به العقاب وترك املباح ال يستحق به العقاب واالحتياط اال

مما ال يأمن استحقاق العقاب به فهذه قضية واجبة يف حكم العقل وأيضا فإن اآليتني غري متساويتني يف إجياب التحرمي 
والتحليل وغري جائز االعتراض بإحدامها على األخرى إذ كل واحدة منهما ورودها يف سبب غري سبب األخرى 

حكم التحرمي كقوله تعاىل وحالئل أبنائكم وأمهات نسائكم  وذلك ألن قوله تعاىل وأن جتمعوا بني األختني وارد
وسائر من ذكر يف اآلية حترمييها وقوله تعاىل واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم وارد يف إباحة املسبية اليت 

قاع الفرقة هلا زوج يف دار احلرب وأفاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فيما بينهما فهو مستعمل فيما ورد فيه من إي
بني املسبية وبني زوجها وإباحتها ملالكها فال جيوز االعتراض به على حترمي اجلمع بني األختني إذ كل واحدة من 

  اآليتني واردة يف سبب غري سبب األخرى فيستعمل حكم كل واحدة منهما يف السبب الذي وردت فيه 
على حالئل األبناء وأمهات النساء وسائر من ذكر  ويدل على ذلك أنه ال خالف بني املسلمني يف أهنا مل تعترض

حترميهن يف اآلية وأنه ال جيوز وطء حليلة االبن والأم املرأة مبلك اليمني ومل يكن قوله تعاىل إال ما ملكت أميانكم 
موجبا لتخصيصهن لوروده يف سبب غري سبب اآلية األخرى كذلك ينبغي أن يكون حكمه يف اعتراضه على حترمي 

وامتناع علي رضي اهللا عنه ومن تابعه يف ذلك من الصحابة من االعتراض بقوله تعاىل إال ما ملكت أميانكم  اجلمع
على حترمي اجلمع بني األختني يدل على أن حكم اآليتني إذا وردتا يف سببني إحدامها يف التحليل واألخرى يف التحرمي 

يعترض هبا على األخرى وكذلك ينبغي أن يكون أن كل واحدة منهما جتري على حكمها يف ذلك السبب وال 
يف مثل ذلك وقد بينا ذلك يف أصول الفقه وأيضا ال نعلم خالفا بني  -حكم اخلربين إذا وردا عن الرسول ص 

املسلمني يف حظر اجلمع بني األختني إحدامها بالنكاح واألخرى مبلك اليمني حنو أن تكون عنده امرأة بنكاح 
جيوز له وطؤمها مجيعا وهذا يدل على أن حترمي اجلمع قد انتظم ملك اليمني كما انتظم النكاح  فيشتري أختها أنه ال

  وعموم قوله تعاىل وأن جتمعوا بني األختني يقتضي حترمي مجعهما على سائر الوجوه وهو موجب لتحرمي 

يف إجياب النفقة املستحقة بالنكاح تزويج املرأة وأختها تعتد منه ملا فيه من اجلمع بينهما يف استحقاق نسب ولديهما و
والسكىن هلما وذلك كله من ضروب اجلمع فوجب أن يكون حمظورا منتفيا بتحرميه اجلمع بينهما فإن قيل قوله 
تعاىل وأن جتمعوا بني األختني مقصور على النكاح دون غريه قيل له هذا غلط التفاق فقهاء األمصار على حترمي 

على ما بيناه وليس ملك اليمني بنكاح فعلمنا أن حترمي اجلمع غري مقصور على النكاح اجلمع بينهما مبلك اليمني 
وأيضا فإن اقتصارك بالتحرمي على النكاح دون غريه من سائر ضروب اجلمع ختصيص بغري داللة وذلك غري سائغ 

يدة السلماين ألحد وقد اختلف السلف وفقهاء األمصار يف ذلك فروي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وعب
وعطاء وحممد بن سريين وجماهد يف آخرين من التابعني أنه ال يتزوج املرأة يف عدة أختها وكذلك ال يتزوج اخلامسة 

وأحدى األربع تعتد منه فبعضهم أطلق العدة وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وزفر والثوري واحلسن بن 
مد وخالس له أن يتزوج أختها إذا كانت عدهتا من طالق بائن وهو صاحل وروي عن عروة بن الزبري والقاسم بن حم

قول مالك واألوزاعي والليث والشافعي واختلف عن سعيد بن املسيب واحلسن وعطاء فروي عن كل واحد منهم 



ا روايتان إحدامها أنه يتزوجها واألخرى أنه ال يتزوجها وقال قتادة رجع احلسن عن قوله أنه يتزوجها يف عدة أخته
وما قدمنا من داللة اآلية وعمومها يف حترمي اجلمع كاف يف إجياب التحرمي وما دامت األخت معتدة منه ويدل عليه 
من جهة النظر اتفاق اجلميع على حترمي اجلمع بني وطء األختني مبلك اليمني واملعىن فيه أن إباحة الوطء حكم من 

ى ذلك حترمي اجلمع بينهما يف حكم من أحكام النكاح فلما أحكام النكاح وإن مل يكن نكاحا وال عقد فواجب عل
كان استلحاق النسب ووجوب النفقة والسكىن من أحكام النكاح وجب أن يكون ممنوعا من اجلمع بينهما فيه فإن 

قيل كيف يكون جامعا بينهما مع ارتفاع الزوجيه وكوهنا أجنبية منه ولو كان قد طلقها ثالثا مث وطئها يف العدة 
ب عليه احلد وهذا يدل على أهنا مبنزلة األجنبية منه فال متنع تزويج أختها قيل له ال خيتلفان يف وجوب احلد ألنه وج

كما جيب عليها بوطئه إياها ومع ذلك ال جيوز هلا أن تتزوج وجتمع إىل حقوق نكاح األول زوجا آخر ومل يكن 
نكاح زوج آخر بل كانت يف املنع من زوج ثان مبنزلة من وجوب احلد عليها مبطاوعتها إياه على الوطء مبيحا هلا 

  هي يف حباله وكذلك الزوج ال جيوز 

له مجع أختها يف هذه احلال مع بقاء حقوق النكاح وإن كان وطؤه إياها موجبا للحد ودليل آخر وهو أنه ملا كان 
زوج من طريق اجلمع مث وجدنا حترمي نكاح األخت من طريق اجلمع ووجدنا حترمي نكاح زوج آخر إذا كانت عند 

العدة متنع من اجلمع ما متنع نفس النكاح وجب أن يكون الزوج ممنوعا من تزويج أختها يف عدهتا كما منع ذلك يف 
حال بقاء نكاحها إذ كانت العدة متنع من اجلمع ما مينعه نفس النكاح كما جرت العدة جمرى النكاح يف باب منعها 

ضي عدهتا فإن قيل هذا يوجب أن يكون الرجل يف العدة إذا منعته من تزويج األخت من نكاح زوج آخر حىت تنق
حىت تنقضي عدهتا قيل له ليس حترمي النكاح مقصورا على العدة حىت إذا منعناه من نكاح أختها فقد جعلناه يف العدة 

جل يف العدة وكذلك قبل أال ترى أنه ممنوع من تزوج أختها إذا كانت معتدة منه من طالق رجعي ومل يوجب الر
طالق كل واحد منهما ممنوع من عقد نكاح على األخت أو لزوج آخر وليس واحد منهما يف العدة وقوله تعاىل إال 
ما قد سلف قال أبو بكر قد ذكرنا معىن قوله إال ما قد سلف عند ذكر قوله تعاىل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من 

ختلفني يف تأويله واحتماله ملا قيل فيه وقال تعاىل عند ذكر حترمي اجلمع بني النساء إال ما قد سلف واختالف امل
األختني إال ما قد سلف وهو يف هذا املوضع حيتمل من املعاين ما احتمله األول وفيه احتمال ملعىن آخر ال حيتمله 

إحدامها ويدل عليه حديث  األول وهو أن يكون معناه أن العقود املتقدمة على األختني ال تنفسخ ويكون أن خيتار
أيب وهب اجليشاين عن الضحاك بن فريوز الديلمي عن أبيه قال أسلمت وعندي أختان فأتيت النيب صلى اهللا عليه 

فقال طلق إحدامها ويف بعض األلفاظ طلق أيتهما شئت فلم يأمره مبفارقتهما إن كان العقد عليهما معا ومل  -وسلم 
ن كان تزوجهما يف عقدين ومل يسأله عن ذلك فدل ذلك على بقاء نكاحه عليهما بقوله يأمره مبفارقة اآلخرة منهما إ

طلق أيتهما شئت ودل ذلك على أن العقد عليهما كان صحيحا قبل نزول التحرمي وأهنم كانوا مقرين على ما كانوا 
ته أختان أو مخس أجنبيات عليه من عقودهم قبل قيام حجة السمع ببطالهنا واختالف أهل العلم يف الكافر يسلم وحت

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري خيتار األوائل منهن إن كن مخسا وإن كانتا أختني اختار األوىل وإن كان 
تزوجهن يف عقدة واحدة فرق بينه وبينهن وقل حممد بن احلسن ومالك والليث واألوزاعي والشافعي خيتار من 

  اخلمس 

يتهما شاء إال أن األوزاعي روى عنه يف األختني أن األوىل امرأته ويفارق اآلخرة أربعا أيتهن شاء ومن األختني أ
وقال احلسن بن صاحل خيتار األربع األوائل فإن مل يدر أيتهن األوىل طلق كل واحدة حىت تنقضي عدهتا مث يتزوج 



  أربعا 
جلميع املكلفني فكان عقد الكافر  والدليل على صحة القول األول قوله تعاىل وأن جتمعوا بني األختني وذلك خطاب

على األختني بعد نزول التحرمي كعقد املسلم يف حكم الفساد فوجب التفريق بينه وبني اآلخرة لوقوع عقدها على 
فساد بنص التنزيل كما يفرق بينهما لو نكحها بعد األسالم لقوله تعاىل وأن جتمعوا بني األختني واجلمع واقع بالثانية 

ما يف عقدة واحدة فهي فاسدة فيهما مجيعا لوقوعها منهيا عنها بظاهر النص فدل ذلك من وجهني وإن كان تزوجه
على ماذكرنا أحدمها وقوع العقدة منهيا عنها والنهي عندنا يقتضي الفساد والثاين أنه منع اجلمع بينهما حبال فلو 

اجلمع فدل ذلك على بطالن العقد الذي وقع به بقينا عقدة عليهما بعد اإلسالم كنا مثبتني ملا نفاه اهللا تعاىل من 
اجلمع ومن جهة النظر أنه ملا مل جيز أن يبتدىء املسلم عقدا على أختني ومل جيز أيضا أن يبقى له عقد على أختني وإن 

مل تكونا أختني يف حال العقد كمن تزوج رضيعتني فأرضعتهما امرأة فاستوى حكم االبتداء والبقاء يف نفي اجلمع 
هما أشبه نكاح ذوات احملارم يف استواء حال البقاء واالبتداء فيهما فلما مل خيتلف العقد على ذوات احملارم يف بين

وقوعه يف حال الكفر وحال اإلسالم ووجب التفريق مىت طرأ عليه اإلسالم وكان مبنزلة ابتداء العقد بعد اإلسالم 
مل خيتلف حكم البقاء واالبتداء فيهما كما قلنا يف ذوات وجب مثله يف نكاح األختني وأكثر من أربع نسوة وكما 

احملارم واحتج من غريه بعد اإلسالم حبديث فريوز الديلمي الذي قدمناه ومبا روى ابن أيب ليلى عن محيضة بن 
   -الشمردل عن احلرث بن قيس قال أسلمت وعندي مثان نسوة فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أربعا ومبا روي معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر أنأن أختار منهن 

خذ منهن أربعا فأما حديث فريوز  -غيالن بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فإن يف لفظه ما يدل على صحة العقد وكان قبل نزول التحرمي ألنه قال أيتهما شئت وهذا يدل على بقاء العقد 

بعد اإلسالم وحديث احلارث بن قيس حيتمل أن يكون العقد كان قبل نزول التحرمي فكان صحيحا إىل أن  عليهما
  طرأ التحرمي فلزمه اختيار األربع منهن ومفارقة سائرهن كرجل له امرأتان فطلق إحدامها 

ن ذلك خيتلف لسأله النيب ثالثا فيقال له اختر أيهما شئت ألن العقد كان صحيحا إىل أن طرأ التحرمي فإن قيل لو كا
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  عن وقت العقد

قد علم ذلك فاكتفى بعلمه عن مسألته وأما حديث معمر عن  -قيل له جيوز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ل هذا الزهري عن سامل عن أبيه يف قصة غيالن فإنه مما ال يشك أهل النقل فيه أن معمرا أخطأ فيه بالبصرة وأن أص

قال  -احلديث مقطوع من حديث الزهري رواه مالك عن الزهري قال بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة اختر منهن أربعا ورواه عنه عقيل ابن خالد عن ابن شهاب قال بلغنا عن 

قال لغيالن بن سلمة وكيف جيوز أن يكون  -م عثمان بن حممد بن أيب سويد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
عنده عن سامل عن أبيه فيجعله بالغا عن عثمان ابن حممد بن أيب سويد ويقال إنه إمنا جاء الغلط من قبل أن معمرا 

كان عنده عن الزهري حديثان يف قصة غيالن أحدمها هذا وهو بالغ عن عثمان بن حممد بن أيب سويد واآلخر 
ن أبيه أن غيالن بن سلمة طلق نساءه يف زمن عمر وقسم ماله بني ورثته فقال له عمر لئن مل حديثه عن سامل ع



تراجع نساءك مث مت ألورثهن مث ألرمجن قربك كما رجم قرب أيب رغال فأخطأ معمر وجعل إسناد هذا احلديث 
  حلديث إسالمه مع النسوة 

ع بني األختني وقد وردت آثار متواتره يف النهي عن فصل قال أبو بكر واملنصوص على حترميه يف الكتاب هو اجلم
اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها رواه علي وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو موسى وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة 

 قال ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها وال على -وعائشة وعبداهللا بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بنت أخيها وال على بنت أختها ويف بعضها ال الصغرى على الكربى وال الكربى على الصغرى على اختالف بعض 

األلفاظ مع اتفاق املعىن وقد تلقها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها وهي من األخبار املوجبة للعلم والعمل 
احة اجلمع بني من عدا األختني لقوله تعاىل وأحل فوجب استعمال حكمها مع اآلية وشذت طائفة من اخلوارج بإب

لكم ما وراء ذلكم وأخطأت يف ذلك وضلت عن سواء السبيل ألن اهللا تعاىل كما قال وأحل لكم ما وراء ذلكم 
   -قال وما آتاكم الرسول فخذوه وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  اآلية فيكون قوله حترمي اجلمع بني من ذكرنا فوجب أن يكون مضموما إىل

   -تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم مستعمال فيمن عدا األختني وعدا من بني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حترمي اجلمع بينهن

   -وليس خيلو قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم من أن يكون نزل قبل حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أو بعده وغري جائز أن يكون قوله تعاىلبتحرمي من حرم اجلمع بينهن أو معه 

وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد اخلرب ألن قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم مرتب على حترمي من ذكر حترميهن 
منهن ألن قوله ما وراء ذلكم املراد به ما وراء من تقدم ذكر حترميهن وقد كان قبل حترمي اجلمع بني األختني مجيع 

نا أن حترمي من ذكر حترمي اجلمع بينهن يف اخلرب مل يكن قبل حترمي اجلمع بني األختني وإذا امتنع أن ذلك مباحا فعلم
يكون اخلرب قبل اآلية مل خيل من أن يكون معها أو بعدها فإن كان معها فلم ترد اآلية إال خاصة فيما عدا ما ذكر يف 

   -اخلرب حترمي مجعهن وعلمنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال

ذلك عقيب تالوة اآلية وبني مراد اهللا تعاىل هبا فلم يعقل السامعون لآلية حكما إال خاصا على ما بينا وإن كان 
حكم اآلية استقر على مقتضى عموم لفظها مث ورد اخلرب فإن هذا ال يكون إال على وجه النسخ ونسخ القرآن جائز 

املوجبة للعلم والعمل فإن مل يثبت عندنا تاريخ اآلية واخلرب مع  مبثله لتواتره واستفاضته وكونه يف حيز األخبار
حصول اليقني بأنه غري منسوخ باآلية ألنه مل يرد قبلها على ما بينا آنفا وجب استعماله مع اآلية وأوىل األشياء أن 

اآلية ونسخ بعض يكون اآلية واخلرب وردا معا ألنه ليس عندنا علم بتارخيهما وغري جائز لنا احلكم بتأخره عن 
أحكام اآلية به ألن ذلك ال يكون إال بعد استقرار حكم اآلية على عمومها مث ورد النسخ عليها باخلرب فوجب 

احلكم بورودمها معا وألن اآلية واخلرب إذا مل يعلم تارخيهما وجب احلكم هبما معا كالغرقى والقوم الذين يقع عليهم 



  على اآلخر حكمنا مبوهتم مجيعا معا واهللا أعلم  البيت إذا مل يعلم موت أحدهم متقدما
  باب نكاح ذوات الزوج 

قال اهللا تعاىل واحملصنات من النساء إال ما ملكت عطفا على من حرم من النساء من عند قوله تعاىل حرمت عليكم 
م قال ذوات أمهاتكم فروى سفيان عن محاد عن إبراهيم عن عبداهللا واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانك

األزواج من املسلمني واملشركني وقال علي بن أيب طالب ذوات األزواج من املشركني وقد روي عن سعيد بن جبري 
  عن ابن عباس كل ذات زوج إتياهنا زنا إال ما سبيت 

  قال أبو بكر اتفق هؤالء على أن املراد بقوله تعاىل واحملصنات من النساء ذوات األزواج منهن وأن 

ا حرام ما دامت ذات زوج واختلفوا يف قوله تعاىل إال ما ملكت أميانكم فتأوله علي وابن عباس يف رواية نكاحه
وعمر وعبدالرمحن بن عوف وابن عمر أن اآلية إمنا وردت يف ذوات األزواح من السبايا أبيح وطؤهن مبلك اليمني 

يقولون أن بيع األمة ال يكون طالقا وال يبطل ووجب حبدوث السيب عليها دون زوجها وقوع الفرقة بينهما وكانوا 
نكاحها وتأوله ابن مسعود وأيب بن كعب وأنس بن مالك وجابر بن عبداهللا وابن عباس يف رواية عكرمة أنه يف مجيع 

ذوات األزواج من السبايا وغريهم وكانوا يقولون بيع األمة طالقها وقد حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
نا عبداهللا بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أيب اخلليل عن أيب قال حدث

بعث جيشا إىل أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم  -علقمة اهلامشي عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
املسلمون يتحرجون من غشياهنم فأنزل اهللا تعاىل وظهروا عليهم فأصابوا منهم سبايا هلن أزواج من املشركني فكان 

واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم أي هن لكم حالل إذا انقضت عدهتن وقد ذكر أن أبا علقمة هذا رجل 
جليل من أهل العلم وقد روي عنه يعلى ابن عطاء وروى هو هذا احلديث عن أيب سعيد وله أحاديث عن أيب هريرة 

يح السند قد أخرب فيه بسبب نزول اآلية وأهنا يف السبايا وتأوهلا ابن مسعود ومن وافقه على مجيع وهذا حديث صح
  النساء ذوات األزواج إذا ملكن حل وطؤهن ملالكهن ووقعت الفرقة بينهن وبني أزواجهن 

م داللة اخلصوص فإن قيل أنتم ال تعتربون السبب وإمنا تراعون حكم اللفظ إن كان عاما فهو على عمومه حىت تقو
فهال اعتربت ذلك يف هذه اآلية وجعلتها على العموم يف سائر من يطرأ عليه امللك من النساء ذوات األزواج فينتظم 

السبايا وغريهن قيل له الداللة ظاهرة يف اآلية على خصوصها يف السبايا وذلك ألنه قال واحملصنات من النساء إال 
لك موجبا إليقاع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بينها وبني زوجها إذا اشترهتا ما ملكت أميانكم فلو كان حدوث امل

امرأة أو أخوها من الرضاعة حلدوث امللك فإن قيل جائز أن يقال ذلك يف سائر من طرأ عليهن امللك سواء كان 
فشأن اآلية إمنا هو  حدوث امللك سببا إلباحة الوطء أو مل يكن بأن متلكها امرأة أو رجل ال حيل له وطؤها قيل له

فيمن حدث له ملك اليمني فأباحت له وطأها ألنه استثناء مبلك اليمني من حظر وطء احملصنات من النساء فواجب 
  على ذلك أنه إذا 

مل يستبح املالك وطأها مبلك اليمني أن تكون الزوجية قائمة بينها وبني زوجها حبكم اآلية وإذا وجب ذلك حبكم 
قوله تعاىل واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم خاصا يف السبايا ويكون السبب  اآلية وجب أن يكون

املوجب للفرقة اختالف الدين ال حدوث امللك ويدل على أن حدوث امللك ال يوجب الفرقة ما روى محاد عن 
لرسول اهللا صلى  إبراهيم عن األسود عن عائشة أهنا اشترت بريرة فأعتقتها وشرطت ألهلها الوالء فذكرت ذلك

فقال الوالء ملن أعتق وقال له يا بريرة اختاري فاألمر إليك ورواه مساك عن عبدالرمحن بن القاسم  -اهللا عليه وسلم 



عن أبيه عن عائشة مثله وروى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فقضى 
  أن الوالء ملن أعطى الثمن وخريها  فيها -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   -فإن قيل فقد روى ابن عباس يف أمر بريرة ما روى مث قال بعد ذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بيع األمة طالقها فينبغي أن يقضي قوله هذا ما رواه ألنه ال جيوز أن خيالف

  فيما رواه عنه  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ابن عباس أن اآلية نزلت يف السبايا وأن بيع األمة ال يوقع فرقة بينها وبني زوجها فجائز أن قيل له قد روي عن 

يكون الذي ذكرت عنه من أن بيع األمة طالقها كان يقول قبل أن تثبت عنده قصة بريرة وختيري النيب صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  تمل أن يريدإياها بعد الشرى فلما مسع بقصة بريرة رجع عن قوله وأيضا حي

  بقوله بيع األمة طالقها إذا اشتراها الزوج وال يبقى النكاح مع امللك 
والنظر يدل على أن بيع األمة ليس بطالق وال يوجب الفرقة وذلك ألن الطالق الميلكه الزوج وال يصح إال 

أيضا على ذلك أن  بإيقاعه أو بسبب من قبله فلما مل يكن من الزوج يف ذلك سبب وجب أن ال يكون طالقا ويدل
  ملك اليمني ال ينايف النكاح ألن امللك موجود قبل البيع غري ناف للنكاح فكذلك ملك املشتري ال ينافيه 

  فإن قيل ملا طرأ ملك املشتري ومل يكن منه رضى بالنكاح وجب أن ينفسخ 
معتربا فإمنا يوجب للمشتري  قيل له هذا غلط ألنه قد ثبت أن امللك ال ينايف النكاح واملعىن الذي ذكرت إن كان

  خيارا يف فسخ النكاح وليس هذا قول أحد ألن عبداهللا بن مسعود ومن تابعه يوجبون فسخ النكاح حبدوث امللك 
واختلف الفقهاء يف الزوجني إذا سبيا معا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر إذا سىب احلربيان معا ومها 

أحدمها قبل اآلخر وأخرج إىل دار اإلسالم فقد وقعت الفرقة وهو قول الثوري  زوجان فهما على النكاح وإن سيب
  وقال األوزاعي إذا 

سبيا مجيعا فما كانا يف املقاسم فهما على النكاح فإذا اشترامها رجل فإن شاء مجع بينهما وإن شاء فرق بينهما 
بن سعد وقال احلسن بن صاحل إذا سبيت  فاختذها لنفسه أو زوجها غريه بعد ما يستربئها حبيضة وهو قول الليث

  ذات زوج استربئت حبيضتني ألن زوجها أحق هبا إذا جاء يف عدهتا وغري ذات األزواج حبيضة 
  وقال مالك والشافعي إذا سبيت بانت من زوجها سواء كان معها زوجها أو مل يكن 

بيعه واملورثة فوجب أن ال تقع الفرقة قال أبو بكر قد ثبت أن حدوث امللك غري موجب للفرقة بداللة األمة امل
بالسيب نفسه ألنه ليس فيه أكثر من حدوث امللك ودليل آخر وهو أن حدوث الرق عليها ال مينع ابتداء العقد فألن 

ال مينع بقاءه أوىل ألن البقاء هو آكد يف ثبوت النكاح معه من االبتداء أال ترى أنه قد مينع االبتداء ماال مينع البقاء 
  و حدوث العدة عليها من وطء بشبهة مينع ابتداء العقد وال مينع بقاء العقد املتقدم وه

فإن احتجوا حبديث أيب سعيد اخلدري يف قصة سبايا أوطاس وسبب نزول اآلية عليها وهو قوله واحملصنات من 
قال أخربنا احلجاج عن النساء إال ما ملكت أميانكم مل يفرق بني من سبيت مع زوجها أو وحدها قيل له روى محاد 

سامل املكي عن حممد بن علي قال ملا كان يوم أوطاس حلقت الرجال باجلبال وأخذت النساء فقال املسلمون كيف 



نصنع وهلن أزواج فأنزل اهللا تعاىل واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم فأخرب أن الرجال حلقوا باجلبال وأن 
يف غزاة حنني من  -واآلية فيهن نزلت وأيضا مل يأسر النيب صلى اهللا عليه وسلم  السبايا كن منفردات عن األزواج

الرجال أحدا فيما نقل أهل املغازي وإمنا كانوا من بني قتيل أو مهزوم وسىب النساء مث جاءه الرجال بعد ما وضعت 
أما ما كان يل ولبين  -لم احلرب أوزارها فسألوه أن مين عليهم بإطالق سباياهم فقال النيب صلى اهللا عليه وس

عبداملطلب فهو لكم وقال للناس من رد عليهم فذاك ومن متسك بشيء منهن فله مخس فرائض يف كل رأس وأطلق 
  الناس سباياهم فثبت بذلك أنه مل يكن مع ا لسبايا أزواجهن 

واجهن واملنفردات منهن فإن احتجوا بعموم قوله واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم مل خيصص من معهن أز
قيل له قد اتفقنا على أنه مل يرد عموم احلكم يف إجياب الفرقة بامللك ألنه لو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة 

بشرى األمة وهبتها وباملرياث وغريه من وجوه األمالك احلادثة فلما مل يكن ذلك كذلك علمنا أن الفرقة مل تتعلق 
  لى مراد اآلية وذلك ألنه إذا مل خيل حبدوث امللك وكان ذلك دليال ع

مراد اهللا تعاىل يف املعىن املوجب للفرقة يف املسبية من أحد وجهني إما اختالف الدارين هبما أو حدوث امللك مث 
قامت داللة السنة واتفاق اخلصم معنا على نفي إجياب الفرقة حبدوث امللك قضى ذلك على مراد اآلية بأنه اختالف 

ب ذلك خصوص اآلية يف املسبيات دون أزواجهن ويدل على أن املعىن فيه ما ذكرنا من اختالف الدارين وأوج
الدارين أهنما املسبيات دون أزواجهن ويدل على أن املعىن فيه ما ذكرنا من اختالف الدارين أهنما لو خرجا مسلمني 

ى أن املعىن املوجب للفرقة بني املسبية وزوجها أو ذميني مل تقع بينهما فرقة ألهنما مل ختتلف هبما الداران فدل ذلك عل
إذا كانت منفردة اختالف الدارين هبما ويدل عليه أن احلربية إذا خرجت إلينا مسلمة أو ذمية مث مل يلحق هبا زوجها 

وقعت الفرقة بال خالف وقد حكم اهللا تعاىل بذلك يف املهاجرات يف قوله وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
أجورهن مث قال وال متسكوا بعصم الكوافر قال أبو بكر قوله تعاىل إال ما ملكت أميانكم يقتضى إباحة  آتيتموهن

قد روى عنه ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا  -الوطء مبلك اليمني لوجود امللك إال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وهب عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري أن  أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخربنا شريك عن قيس بن

  قال يف سبايا أوطاس ال توطأ حامل حىت تضع وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن حممد بن إسحاق 

أيب حبيب عن أيب مرزوق عن حنش الصنعاين عن رويفع بن ثابت األنصاري قال قام فينا خطيبا  قال حدثين يزيد بن
يقول يوم حنني ال حيل المرىء يؤمن  -فقال أما أين ال أقول لكم إال ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
داود ذكر االسترباء ههنا وهم من أيب باهللا واليوم اآلخر ان يسقى ماؤه زرع غريه حىت يستربئها حبيضة قال أبو 

معاوية وهو صحيح يف حديث أيب سعيد وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا 
مسكني قال حدثنا شعبة عن يزيد بن مخري عن عبدالرمحن ابن جبري بن نفري عن أبيه عن أيب الدرداء أن رسول اهللا 

كان يف غزوة فرأى امرأة جمحا فقال لعل صاحبها أمل هبا قالوا نعم قال لقد مهمت أن ألعنه  -صلى اهللا عليه وسلم 
  لعنة تدخل معه يف قربه كيف يورثه وهو ال حيل له وكيف يستخدمه وهو ال حيل له فهذه األخبار 

كانت حامال وليس متنع من استحدث ملكا يف جارية أن يطأها حىت يستربئها إن كانت حائال وحىت تضع محلها إن 
بني فقهاء األمصار خالف يف وجوب استرباء املسبية على ما ذكرنا إال أن احلسن بن صاحل قال عليها العدة حيضتني 



إذا كان هلا زوج يف دار احلرب وقد ثبت حبديث أيب سعيد الذي ذكرنا االسترباء حبيضة واحدة وليس هذا 
   - صلى اهللا عليه وسلم االسترباء بعدة الهنا لو كانت عدة لفرق النيب

  بني ذوات األزواج منهن وبني من ليس هلا زوج ألن العدة ال جتب إال عن فراش

بني من كان هلا فراش وبني من مل يكن هلا فراش دل ذلك على أن هذه  -فلما سوى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
انقضت عدهتن فجعل ذلك عدة قيل له احليضة ليست بعدة فإن قيل قد ذكر يف حديث أيب سعيد الذي ذكرت إذا 

جيوز أن تكون هذه اللفظة من كالم الراوي تأويال منه لالسترباء أنه عدة وجائز أن تكون العدة ملا كان أصلها 
  استرباء الرحم أجرى اسم العدة على االسترباء على وجه اجملاز 

كت أميانكم تأويل آخر وروى زمعة عن قال أبو بكر وقد روى يف قوله تعاىل واحملصنات من النساء إال ما مل
الزهري عن سعيد بن املسيب قال ذوات األزواج ورجع ذلك إىل قوله حرم اهللا تعاىل الزنا وروى معمر عن ابن 

طاوس عن أبيه يف قوله تعاىل واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم قال فزوجتك مما ملكت ميينك يقول حرم 
ن تطأ امرأة إال ما ملكت ميينك وروى ابن أيب جنيح عن جماهد واحملصنات من النساء إال ما اهللا الزنا ال حيل لك أ

  ملكت أميانكم قال هنى عن الزنا وعن عطاء بن السائب قال كل حمصنة عليك حرام إال امرأة متلكها بنكاح 
ميتنع أن يكون ذلك من  قال أبو بكر وكان تأويلها عند هؤالء أن ذوات األزواج حرام إال على أزواجهن وليس

مراد اهللا تعاىل باآلية الحتمال اللفظ له وذلك ال مينع إرادة املعاين اليت تأوهلا الصحابة عليها من إباحة وطء السبايا 
الاليت هلن أزواج حربيون فيكون حمموال على األمرين واألظهر أن ملك اليمني هي األمة دون الزوجات ألن اهللا قد 

اهللا تعاىل والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فجعل ملك اليمني فرق بينهما فقال 
غري الزوجات واإلطالق إمنا يتناول اإلماء اململوكات دون الزوجات وهي كذلك يف احلقيقة ألن الزوج ال ميلك من 

أال ترى أهنا لو وطئت بشبهة وهي حتت زوج زوجته شيئا وإمنا له منها استباحة الوطء ومنافع بضعها يف ملكها دونه 
  كان املهر هلا دونه فدل ذلك 

على أنه ال ميلك من زوجته شيئا فوجب ان جيمل قوله تعاىل إال ما ملكت أميانكم على من ميلكها يف احلقيقة وهي 
  املسبية 

  قوله تعاىل كتاب اهللا عليكم روي عن عبيدة 

  قال

قولون أن معىن كتاب اهللا عليكم أي كتب اهللا عليكم ذلك وقيل معناه حرم ذلك أربع وإمنا نصب كتاب اهللا ألهنم ي
  كتابا من اهللا عليكم وهذا تاكيد لوجوبه وإخبار منه لنا بفرضه ألن الكتاب هو الفرض 

قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم روى عن عبيدة السلماين والسدي أحل ما دون اخلمس أن تبتغوا بأموالكم 
النكاح وقال عطاء أحل لكم ما وراء ذوات احملارم من أقاربكم وقال قتادة ما وراء ذلكم ما ملكت  على وجه
  أميانكم 

  وقيل ما وراء ذوات احملارم وما وراء الزيادة على األربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحا أو ملك ميني 
   -هللا عليه وسلم قال أبو بكر هو عام فيما عدا احملرمات يف اآلية ويف سنة النيب صلى ا



  باب

  املهور 
قال اهللا تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فعقد اإلباحة بشريطة إجياب بدل البضع وهو مال فدل 

على معنيني أحدمها أن بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به تسليم مال والثاين أن يكون املهر ما يسمى أمواال 
ل واحد يف إباحة ما وراء ذلك أن يبتغي البضع مبا يسمى أمواال كقوله تعاىل حرمت وذلك ألن هذا خطاب لك

عليكم أمهاتكم وبناتكم خطاب لكل أحد يف حترمي أمهاته وبناته عليه ويف ذلك دليل على أنه ال جيوز أن يكون املهر 
رضي اهللا عنه أنه قال ال مهر  الشيء التافه الذي ال يسمى أمواال واختلف الفقهاء يف مقدار املهر فروي عن علي

أقل من عشرة دراهم وهو قول الشعيب وإبراهيم يف آخرين من التابعني وقول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وزفر 
واحلسن بن زياد وقال أبو سعيد اخلدري واحلسن وسعيد بن املسيب وعطاء جيوز النكاح على قليل املهر وكثريه 

ن نواة من ذهب فقال بعض الرواة قيمتها ثالثة دراهم وثلث وقال آخرون وتزوج عبدالرمحن بن عوف على وز
النواة عشرة أو مخسة وقال مالك أقل املهر ربع دينار وقال ابن أيب ليلى والليث والثوري واحلسن ابن صاحل 

  والشافعي جيوز بقليل املال وكثريه ولو درهم 
بتغوا بأموالكم يدل على أن ما ال يسمى أمواال ال يكون مهرا قال أبو بكر قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن ت

  وإن شرطه أن يسمى أمواال هذا مقتضى اآلية وظاهرها ومن كان له درهم أو 

  درمهان ال يقال عنده أموال فلم يصح أن يكون مهرا مبقتضى الظاهر 
  فإن قيل ومن عنده عشرة دراهم ال يقال عنده أموال وقد أجزئها مهرا 

ه كذلك يقتضي الظاهر لكن أجزناها باالتفاق وجائز ختصيص اآلية باإلمجاع وأيضا قد روى حرام بن عثمان قيل ل
قال ال مهر أقل من عشرة دراهم وقال علي بن أيب طالب  -عن ابن جابر عن أبيهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ملقادير اليت هي حقوق اهللا تعاىل من طريق ال مهر أقل من عشرة دراهم وال سبيل إىل معرفة هذا الضر ب من ا
ياالجتهاد والرأي وإمنا طريقها التوقيف أو االتفاق وتقديره العشرة مهرا دون ما هو أقل منها يدل على أنه قاله 

توقيفا وهو نظري ما روي عن أنس يف أقل احليض أنه ثالثة أيام وأكثره عشرة وعن عثمان بن أيب العاص الثقفي يف 
فاس أنه أربعون يوما أن ذلك توقيف إذ ال يقال يف مثله من طريق الرأي وكذلك ما روي عن علي بن أيب أكثر الن

طالب رضي اهللا عنه أنه إذا قعد يف آخر صالته مقدار التشهيد فقد متت صالته فدل تقديره للفرض مبقدار التشهيد 
أن البضع عضو ال جتوز استباحته إال مبال فأشبه  أنه قاله من طريق التوقيف وقد احتج بعض أصحابنا العتبار العشرة

القطع يف السرقة فلما كانت اليد عضوا ال جتوز استباحته إال مبال وكان املقدار الذي يستباح به عشرة على أصلهم 
احته فكذلك املهر يعترب به وأيضا ملا اتفق اجلميع على أنه ال جيوز استباحة البضع بغري بدل واختلفوا فيما جتوز استب

به من املقدار وجب أن يكون باقيا على احلظر يف منع استباحته إال مبا قام دليل جوازه وهو العشرة املتفق عليها وما 
دوهنا خمتلف فيه فالبضع باق على حكم احلظر وأيضا ملا مل جتز استباحته إال ببدل كان الواجب أن يكون البدل 

 حيط عنه شيء إال بداللة أال ترى أنه لو تزوجها على غري مهر لكان الذي به يصح قيمة البضع هو مهر املثل وأن ال
الواجب هلا مهر مثلها ويف ذلك دليل على أن عقد النكاح يوجب مهر املثل فغري جائز إسقاط شيء من موجبه إال 

جبا بإجياب بداللة وقد قامت داللة اإلمجاع على جواز إسقاط ما زاد على العشرة واختلفوا فيما دونه أن يكون وا
  العقد له إذا مل تقم الداللة على إسقاطه 



فإن قيل ملا قال اهللا تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم اقتضى ذلك 
إجياب نصف الفرض قليال كان أو كثريا قيل له ملا ثبت مبا ذكرنا ان املهر ال يكون أقل من عشرة دراهم كانت 

  ته لبعض العشرة تسمية هلا تسمي

كسائر األشياء اليت ال تتبعض تكون تسميته لبعضها تسمية جلميعها كالطالق والنكاح وحنومها وإذا كانت العشرة 
ال تتبعض يف العقد صارت تسميته لبعضها تسمية جلميعها فإذا طلقها قبل الدخول وجب هلا نصف العشرة ألن 

لق امرأته نصف تطليقه كان مطلقا هلا تطليقة كاملة ولو طلق نصفها كان العشرة هي الفرض أال ترى أنه لو ط
مطلقا كذلك جلميعها وكذلك لو عفا عن نصف دم عمد كان عافيا عن مجيعه فلما كان ذلك كذلك وجب أن 

تكون تسميته خلمسة تسمية للعشرة لقيام الداللة على أن العشرة ال تتبعض يف عقد النكاح فمىت أوجبنا بعد 
طالق مخسة كان ذلك نصف الفرض وأيضا فإنا نوجب نصف املفروض فلسنا خمالفني حلكم اآلية ونوجب الزيادة ال

إىل متام اخلمسة بداللة أخرى وإمنا كان يكون مذهبنا خالف اآلية لو مل نوجب نصف الفرض فأما إذا أوجبناه 
  وأوجبنا زيادة عليه بداللة أخرى فليس يف ذلك خمالفة لآلية 

من أجاز أن يكون املهر أقل من عشرة حبديث عامر بن ربيعة أن امرأة جيء هبا إىل النيب صلى اهللا عليه  واحتج
   -وسلم 

  وقد تزوجت رجال على نعلني فقال هلا رسول اهللا ص

   -رضيت من نفسك ومالك بنعلني قالت نعم فأجازه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

  النيب صوحبديث أيب الزبري يعن جابر عن 

أنه قال ما أعطى امرأة يف نكاح كف دقيق أو سويق أو طعاما فقد استحل وحبديث احلجاج ابن أرطأة عن  -
   -عبدامللك بن املغرية الطائفي عن عبدالرمحن بن السلماين قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ما قال مافقال أنكحوا األيامى منكم فقالوا يا رسول اهللا وما العالئق بينه

أنه قال من استحل بدرمهني فقد استحل وإن  -تراضى به األهلون ومبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -عبدالرمحن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال أومل ولو بشاة ومل ينكر ذلك عليه وحبديث أيب حازم عن سهل بن سعد يف

مايل بالنساء  -قد وهبت نفسي لك يا رسول اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -ملرأة اليت قالت لنيب ص قصة ا
من حاجة فقال له رجل زوجنيها فقال هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال إزاري هذا فقال إن اعطيتها إزارك 

  يكون املهر خامتا من حديد ال يساوي عشرة  جلست وال إزار لك إىل أن قال إلتمس ولو خامتا من حديد فأجاز أن
واجلواب عن إجازته النكاح على نعلني أن النعلني قد جيوز أن تساويا عشرة دراهم أو أكثر فال داللة فيه على 

   -موضع اخلالف ألنه تزوجها على نعلني مث أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  وجائز أن يكون قيمتها عشرة أو أكثر

لفظ يف إباحة التزويج على نعلني أي نعلني كانتا فال داللة فيه على قول املخالف وأيضا فإن النيب  وليس بعموم
أخرب جبواز النكاح وجواز النكاح ال يدل على أنه هو املهر ال غريه ألنه لو تزوجها على  -صلى اهللا عليه وسلم 

هلا كذلك جواز النكاح على نعلني قيمتهما أقل غري مهر لكان النكاح جائزا ومل يدل جواز النكاح على أن ال شيء 
من عشرة دراهم ال داللة فيه على أنه ال جيب غريمها وأما قوله من استحل بدرمهني أو بكف دقيق فقد استحل فإنه 

  أخبار عن ملك البضع وال داللة فيه على أنه ال جيب غريه 
نه قد روى يف اخلرب أن قيمتها كانت مخسة أو وكذلك حديث عبدالرمحن يف تزوجه على وزن نواة من ذهب وعلى أ

  عشرة 
وأما قوله العالئق ما تراضى به األهلون فإنه حممول على ما جيوز مثله يف الشرع أال ترى أهنم لو تراضوا خبمر أو 
خنزير أو شغار ملا جاز تراضيهما كذلك يف حكم التسمية يكون مرتبا على ما ثبت حكمه يف الشرع من تسمية 

   العشرة
أمره بتعجيل شيء هلا وعلى ذلك كان خمرج كالمه  -وأما حديث سهل بن سعد فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ألنه لو أراد ما يصح به العقد من التسمية الكتفى بإثباته يف ذمته ما جيوز به العقد عن السؤال عما يعجل فدل ذلك 
د شيئا قال زوجتكها مبا معك من القرآن وما معه من القرآن ال على أنه مل يرد به ما يصح مهرا أال ترى أنه ملا مل جي

  يكون مهرا فدل ذلك على صحة ما ذكرنا 
واختلف الفقهاء فيمن تزوج امرأة على خدمته سنة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا تزوج امرأة على خدمته سنة 

د هلا قيمة خدمته إن كان حرا وقال مالك فإن كان حرا فلها مهر مثلها وإن كان عبدا فلها خدمته سنة وقال حمم
إذا تزوجها على أن يؤاجرها نفسه سنة أو أكثر أو أقل ويكون ذلك صداقها فإنه يفسخ النكاح إن مل يدخل هبا وإن 

دخل هبا ثبت النكاح وقال األوزاعي إذا تزوجها على أن حيجها مث طلقها قبل أن يدخل هبا فهو ضامن لنصف 
كسوة والنفقة وقال احلسن بن صاحل والشافعي النكاح جائز على خدمته إذا كان وقتا حجها من احلمالن وال

معلوما وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد إذا تزوجها على تعليم سورة من القرآن مل يكن ذلك مهرا وهلا مهر 
عليها بنصف أجرة  مثلها وهو قول مالك والليث وقال الشافعي يكون ذلك مهرا هلا فإن طلقها قبل الدخول رجع

التعليم إن كان قد علمها وهي رواية املزين وحكى الربيع عنه أنه يرجع عليها بصف مهر مثلها قال أبو بكر قوله 
  تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم قد 

أحدمها متليك املال  اقتضى أن يكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال ألن قوله أن تبتغوا بأموالكم حيتمل معنيني
بدال من البضع واآلخر تسليمه الستيفاء منافعه فدل ذلك على أن املهر الذي ميلك به البضع إما أن يكون ماال أو 

منافع يف مال يستحق هبا تسليمه إليها إذ كان قوله أن تبتغوا بأموالكم يشتمل عليهما ويقتضيهما ويدل على أن 
عاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا املهر حكمه أن يكون ماال قوله ت

وذلك ألن قوله وآتوا النساء صدقاهتن حنلة أمر يقتضي ظاهره اإلجياب ودل بفحواه على أن املهر ينبغي أن يكون 
املنافع إذ املنافع ال يتأتى فيها  ماال من وجهني أحدمها قوله وآتوا معناه أعطوا واإلعطاء إمنا يكون يف األعيان دون

اإلعطاء على احلقيقة والثاين قوله فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وذلك ال يكون يف املنافع وإمنا 
  هو يف املأكول أو فيما ميكن صرفه بعد اإلعطاء إىل املأكول فدلت هذه اآلية على أن املنافع ال تكون مهرا 



يوجب أن ال تكون خدمة العبد مهرا قيل له كذلك اقتضى ظاهر اآلية ولوال قيام الداللة ملا جاز فإن قيل فهذا 
عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه أخته على أن يزوجه أخته أو يزوجه  -ويدل عليه هني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إال أن يستحق به تسليم مال فلما أبطل أمته على أن يزوجه أمته وليس بينهما مهر وهذا أصل يف أن املهر ال يصح 
أن تكون منافع البضع مهرا ألهنا ليست مبال دل ذلك على أن كل ما شرط من بدل  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

البضع مما ال يستحق به تسليم مال ال يكون مهرا وكذلك قال أصحابنا لو تزوجها على عفو من دم عمدا وعلى 
هر مثل منافع البضع إذا جعلها مهرا وقد قال الشافعي أنه إذا مسي يف الشغار إلحدامها طالق فالنة أن ذلك ليس مب

مهرا أن النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها ومل جيعل البضع مهرا يف احلال اليت أجاز النكاح فيها وهنى ا 
 األمتني كان املهر منافع البضع عن نكاح الشغار فدل ذلك على معنيني أحدمها أنه إذا كان الشغار يف -لنيب ص 

بدال يف النكاح والثاين إذا كان الشغار يف احلرتني وهو أن يقول أزوجك أخيت على أن تزوجين أختك أو أزوجك 
بنيت على أن تزوجين بنتك فيكون هذا عقدا عاريا من ذكر املهر لواحدة من املرأتني ألنه شرط املنافع لغري املنكوحة 

ر يف أحد الوجهني يكون عقد نكاح عاريا عن تسمية بدل للمنكوحة ويف الوجه اآلخر يكون بدل وهو الويل فالشغا
  ذلك أن  -البضع بضع آخر فأبطل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يكون بدال فصار أصال يف أن بدل البضع شرطه أن يستحق به تسليم مال 
يج على خدمة العبد قيل له ألن خدمة العبد يستحق هبا فإن قيل إن منافع بضع األمة حق يف مال فهال كانت كالتزو

تسليم مال وهو رقبة العبد كاملستأجر له يستحق تسليم العبد إليه للخدمة وزوج األمة ال يستحق تسليمها إليه 
ح بعقد النكاح ألن للموىل أن ال يبوئها بيتا وقوله تعاىل أن تبتغوا بأموالكم قد اقتضى أن يستحق عليه بعقد النكا
تسليم مال بدال من البضع وأما التزويج على تعليم سورة من القرآن فإنه ال يصح مهرا من وجهني أحدمها ما 

ذكرنا من أنه ال يستحق به تسليم مال كخدمة احلر والوجه اآلخر أن تعليم القرآن فرض على الكفاية فكل من 
أنه قال  -ن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم علم إنسانا شيئا من القرآن فإمنا قام بفرض وقد روى عبداهللا ب

بلغوا عين ولو آية فكيف جيوز أن جيعل عوضا للبضع ولو جاز ذلك جلاز التزويج على تعليم اإلسالم وهذا باطل 
ألن ما أوجب اهللا تعاىل على اإلنسان فعله فهو مىت فعله فعله فرضا فال يستحق أن يأخذ عليه شيئا من أعراض 

از ذلك جلاز للحكام أخذ الرشى على احلكم وقد جعل اهللا ذلك سحتا حمرما فإن احتج حمتج حبديث الدنيا ولو ج
قد وهبت نفسي لك فقال رجل زوجنيها إىل أن قال هل معك  -سهل بن سعد يف قصة املرأة اليت قالت للنيب ص 

حدثنا حممد بن بكر قال  قد زوجتكها مبا معك من القرآن ومبا -من القرآن شيء قال نعم سورة كذا فقال ص 
حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حفص بن عبداهللا قال حدثين أيب قال حدثين إبراهيم بن طهمان عن احلجاج 

الباهلي عن عسل عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة بنحو قصة سهل بن سعد يف أمر املرأة وقال فيه ما حتفظ من 
ليها قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك قيل له معناه ملا معك من القرآن كما القرآن قال سورة البقرة أو اليت ت

قال تعاىل ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق ومبا كنتم مترحون ومعناه ملا كنتم تفرحون وأيضا كون 
أين زوجتك تعظيما للقرآن القرآن معه ال يوجب أن يكون بدال والتعليم ليس له ذكر يف هذا اخلرب فعلمنا أن مراده 

وألجل ما معك من القرآن وهو كما روى عبداهللا بن عبداهللا بن أيب طلحة عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم 
فقالت إين آمنت هبذا الرجل وشهدت أنه رسول اهللا فإن تابعتين تزوجتك قال فأنا على ما أنت عليه فتزوجته فكان 

  ته ألجل إسالمه ألن اإلسالم ال يكون صداقا ألحد يف صداقها اإلسالم ومعناه أهنا تزوج



احلقيقة وأما حديث إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف السند وقد روى هذه القصة مالك عن أيب حازم عن سهل بن 
سعد فلم يذكر أنه قال علمها ومل يعارض حبديث إبراهيم بن طهمان ولو صح هذا احلديث مل يكن فيه داللة على أنه 

يم القرآن مهرا ألنه جائز أن يكون أمره بتعليمها القرآن ويكون املهر ثابتا يف ذمته إذ مل يقل إن تعليم جعل تعل
القرآن مهر هلا فإن قيل قال اهللا تعاىل إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج فجعل 

وإمنا شرطها لشعيب النيب عليه السالم وما شرط لألب ال منافع احلر بدال من البضع قيل له مل يشرط املنافع للمرأة 
يكون مهرا فاالحتجاج به باطل يف مسألتنا وأيضا لو صح أهنا كانت مشروطة هلا وأنه إمنا أضافها إىل نفسه ألنه هو 

  ار أنت ومالك ألبيك فهو منسوخ بالنهي عن الشغ -املتويل للعقد أو ألن مال الولد منسوب إىل الوالد كقوله ص 
وقوله تعاىل أن تبتغوا بأموالكم يدل على أن عتق األمة ال يكون صداقا هلا إذ كانت اآلية مقتضية لكون بدل البضع 
ما يستحق به تسليم مال إليها وليس يف العتق تسليم مال وإمنا فيه إسقاط امللك من غري أن استحقت به تسليم مال 

ه ال ينتقل إليها وإمنا يتلف به ملكه فإذا مل حيصل هلا به مال أو مل تستحق إليها أال ترى أن الرق الذي كان املوىل ميلك
   -به تسليم مال إليها مل يكن مهرا وما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فألن النيب ص

مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن  كان له أن يتزوج بغري مهر وكان خمصوصا به دون األمة قال اهللا تعاىل وامرأة -
   -أراد أن النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني فكان ص 

  خمصوصا جبواز ملك البضع بغري بدل كما كان خمصوصا جبواز تزويج التسع دون

ا على أن األمة قوله تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يدل أيض
العتق ال يكون صداقا من وجوه أحدها أنه قال وآتوهن وذلك أمر يقتضي اإلجياب وإعطاء العتق ال يصح والثاين 
قوله تعاىل فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا والعتق ال يصح فسخه بطيب نفسها عن شيء منه والثالث قوله تعاىل 

  فكلوه هنيئا مريئا وذلك حمال يف العتق 
حمصنني غري مسافحني قال أبو بكر حيتمل قوله تعاىل حمصنني غري مسافحني وجهني أحدمها احلكم بكوهنم  قوله تعاىل

  حمصنني بعقد النكاح واألخبار عن حاهلم إذا نكحوا 

والثاين أين كون اإلحصان شرطا يف اإلباحة املذكورة يف قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم فإن كان املراد الوجه 
طالق اإلباحة عموم يصح اعتباره فيما انتظمه إال ما قام دليله وإن أراد الوجه الثاين كان إطالق اإلباحة األول فإ

جممال ألنه معقود بشريطة حصول اإلحصان به واإلحصان لفظ جممل مفتقر إىل البيان فال يصح حينئذ االحتجاج به 
استعماله وذلك ألنه مىت ورد لفظ حيتمل أن  واألوىل محله على األخبار عن حصول اإلحصان بالتزويج إلمكان

يكون عموما ميكننا استعمال ظاهره وحيتمل أن يكون جممال موقوف احلكم على البيان فالواجب محله على معىن 
العموم دون اإلمجال ملا فيه من استعمال حكمه عند وروده فعلينا املصري إليه وغري جائز محله على وجه يسقط عنا 

بورود بيان من غريه ويف نسق التالوة وفحوى اآلية ما يوجب أن يكون ذكر اإلحصان إخبارا عن استعماله إال 
كونه حمصنا بالنكاح وذلك ألنه قال حمصنني غري مسافحني والسفاح هو الزنا فأخرب أن اإلحصان املذكور هو ضد 

لى وجه ال يكون جممال ألن تقديره الزنا وهو العفة وإذا كان املراد باإلحصان يف هذا املوضع العفاف فقد حصل ع



وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم عفة غري زنا وهذا لفظ ظاهر املعىن بني املراد فيوجب ذلك معنيني 
أحدمها إطالق لفظ اإلباحة وكونه عموما واآلخر األخبار بأهنم إذا فعلوا ذلك كانوا حمصنني غري مسافحني 

لق مل يكن عموما كسائر األلفاظ املشتركة وذلك ألنه اسم يقع على معان خمتلفة واإلحصان لفظ مشترك مىت أط
وأصله املنع ومنه مسي احلصن ملنعه من صار فيه من أعدائه ومنه الدرع احلصينة أي املنيعة واحلصان بالكثر الفحل 

من الفساد قال حسان يف  من األفراس ملنعه راكبه من اهلالك واحلصان بالنصب العفيفة من النساء ملنعها فرجها
  ... وتصبح غرثة من حلوم الغوافل ... حصان رزان ما تزن بريبة ... عائشة رضي اهللا عنهما 

وقال اهللا تعاىل إن الذين يرمون احملصنات الغافالت يعين العفائف واإلحصان يف الشرع اسم يقع على معان خمتلفة 
 تعاىل فإذا أحصن روى فإذا أسلمن ويقع على التزويج ألنه قد روي غري ما كان هلا يف اللغة فمنها اإلسالم قال اهللا

يف التفسري أيضا أن معناه فإذا تزوجن وقال تعاىل واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم ومعناه ذوات األزواج 
  ويقع على العفة يف قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات ويقع 

  الرجم على الوطء بنكاح صحيح يف إحصان 
واإلحصان يف الشرع يتعلق به حكمان أحدمها يف إجياب احلد على قاذفه يف قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات فهذا 
يعترب فيه العفاف واحلرية واإلسالم والعقل والبلوغ فما مل يكن على هذه الصفة مل جيب على قاذفه احلد ألنه ال حد 

فر والعبد فهذه الوجوه من اإلحصان معتربة يف إجياب احلد على القاذف على قاذف اجملنون والصيب والزاين والكا
واحلكم اآلخر هو اإلحصان الذي يتعلق به إجياب الرجم إذا زنا وهذا اإلحصان يشتمل على اإلسالم والعقل 
ن عليه والبلوغ واحلرية والنكاح الصحيح مع الدخول هبا ومها على هذه الصفة فإن عدم شيء من هذه اخلالل مل يك

   -الرجم إذا زنا والسفاح هو الزنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنا من نكاح ولست من سفاح وقال جماهد والسدي يف قوله تعاىل غري

مسافحني قاال غري زانني ويقال إن أصله من سفح املاء وهو صبه ويقال سفح دمعه وسفح دم فالن وسفح اجلبل 
افح الرجل إذا زنا ألنه صب ماءه من غري أن يلحقه حكم مائه يف ثبوت النسب أسفله ألنه موضع مصب املاء وس

ووجوب العدة وسائر أحكام النكاح فسمي مسافحا ألنه مل يكن له من فعله هذا غري صب املاء وقد أفاد ذلك نفي 
اشا وال جيب عليه مهر نسب الولد املخلوق من مائه منه وأنه ال يلحق به وال جتب على املرأة العدة منه وال تصري فر

  وال يتعلق بذلك الوطء شيء من أحكام النكاح هذه املعاين كلها يف مضمون هذا اللفظ واهللا أعلم بالصواب 
  باب 

  املتعة

قال اهللا تعاىل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال أبو بكر هو عطف على ما تقدم ذكره من إباحة 
قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم مث قال فما استمتعتم به منهن يعين دخلتم هبن نكاح ما وراء احملرمات يف 

فآتوهن أجورهن كاملة وهو كقوله تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة وقوله تعاىل فال تأخذوا منه شيئا واالستمتاع 
م الدنيا واستمتعتم هبا يعين تعجلتم هو االنتفاع وهو ههنا كناية عن الدخول قال اهللا تعاىل أذهبتم طيباتكم يف حياتك



االنتفاع هبا وقال فاستمتعتم خبالقكم يعين حبظكم ونصيبكم من الدنيا فلما حرم اهللا تعاىل من ذكر حترميه يف قوله 
  حرمت عليكم أمهاتكم وعىن به نكاح األمهات ومن ذكر معهن مث عطف عليه 

ح فيمن عدا احملرمات املذكورة مث قال أن تبتغوا بأموالكم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم اقتضى ذلك إباحة النكا
حمصنني يعين واهللا أعلم نكاحا تكونون به حمصنني عفائف غري مسافحني مث عطف عليه حكم النكاح إذا اتصل به 
الدخول بقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فأوجب على الزوج كمال املهر وقد مسى اهللا املهر أجرا يف 
قوله فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فسمى املهر أجرا وكذلك األجور املذكورة يف هذه اآلية هي املهور 

وإمنا مسى املهر أجرا ألنه بدل املنافع وليس ببدل عن األعيان كما مسى بدل منافع الدار والدابة أجرا ويف تسمية اهللا 
تأجر امرأة فزنا هبا أنه ال حد عليه ألن اهللا تعاىل قد مسى املهر املهر أجرا دليل على صحة قول أيب حنيفة فيمن اس

أجرا فهو كمن قال أمهرك كذا وقد روى حنوه عن عمربن اخلطاب ومثل هذا يكون نكاحا فاسدا ألنه بغري شهود 
 وقال تعاىل يف آية أخرى وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وقد كان ابن عباس يتأول قوله

تعاىل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن على متعة النساء وروي عنه فيها أقاويل روي أنه كان يتأول اآلية على 
إباحة املتعة ويروى أن يف قراءة أيب بن كعب فما استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى فآتوهن أجورهن وروي عنه أنه 

ضطر إىل امليتة والدم وحلم اخلنزير فأباحها يف هذا القول عند ملا قيل له أنه قد قيل فيها األشعار قال هي كامل
  الضرورة وروي عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل عن قوله يف الصرف وقوله يف املتعة 

وحدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن بكري عن 
عبداهللا بن األشج عن عمار موىل الشريد قال سألت ابن عباس عن املتعة أسفاح هي أم نكاح الليث عن بكري بن 

فقال ابن عباس ال سفاح وال نكاح قلت فما هي قال املتعة كما قال اهللا تعاىل قلت له هل هلا من عدة قال نعم عدهتا 
  حيضة قلت هل يتوارثان قال ال 

ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء اخلرساين عن ابن عباس يف قوله وحدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا حجاج عن 
تعاىل فما استمتعتم به منهن قال نسختها يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وهذا يدل على رجوعه عن 

مد بن اليمان قال القول باملتعة وقد روي عن مجاعة من السلف أهنا زنا حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر ابن حم
  حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن الليث عن عقيل 

ويونس عن ابن شهاب عن ابن عبدامللك مغرية بن نوفل عن ابن عمر أنه سئل عن املتعة فقال ذلك السفاح وروي 
ملتعة زنا ألنه مل خيتلف أهل عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان نكاح املتعة مبنزلة الزنا فإن قيل ال جيوز أن تكون ا
ومل يبح اهللا تعاىل الزنا  -النقل أن املتعة قد كانت مباحة يف بعض األوقات أباحها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قط 
قيل له مل تكن زنا يف وقت اإلباحة فلما حرمها اهللا تعاىل جاز إطالق اسم الزنا عليها كما روي عن النيب صلى اهللا 

أنه قال الزانية هي اليت تنكح نفسها بغري بينة وأميا عبد تزوج بغري إذن مواله فهو عاهر وإمنا معناه  - عليه وسلم
العينان تزنيان والرجالن تزنيان فزنا العني النظر وزنا  -التحرمي ال حقيقة الزنا وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ق اسم الزنا يف هذه الوجوه على وجه اجملاز إذا كان حمرما الرجلني املشي ويصدق ذلك كله الفرج أو كذبه فأطل
فكذلك من أطلق اسم الزنا على املتعة فإمنا أطلقه على وجه اجملاز وتأكيد التحرمي وحدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا 

ول كان جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال مسعت أبا نضرة يق



ابن عباس يأمر باملتعة وكان ابن الزبري ينهى عنها قال فذكرت ذلك جلابر بن عبداهللا فقال على يدي دار احلديث 
فلما قام عمر قال إن اهللا كان حيل لرسوله ما شاء مبا شاء فأمتوا احلج  -متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ذه النساء ال أويت برجل نكح امرأة إىل أجل إال رمجته فذكر عمر الرجم يف والعمرة كما أمر اهللا وانتهوا عن نكاح ه

املتعة وجائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها وقال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن 
ن اهللا تعاىل رحم اهللا ابن جريج قال أخربين عطاء قال مسعت ابن عباس يقول رحم اهللا عمر ماكانت املتعة إال رمحة م

ولوال هنيه ملا احتاج إىل الزنا إال شفا فالذي حصل من أقاويل ابن عباس القول بإباحة املتعة يف  -هبا أمة حممد ص 
  بعض الروايات من غري تقييد هلا بضرورة وال غريها 

  والثاين أهنا كامليتة حتل بالضرورة 
  أيضا إهنا منسوخة  والثالث أهنا حمرمة وقد قدمنا ذكر سنده وقوله

ومما يدل على رجوعه عن إباحتها ما روى عبداهللا بن وهب قال اخربين عمرو بن احلرث أن بكري بن األشج حدثه 
أن أبا إسحاق موىل بين هاشم حدثه أن رجال سأل ابن عباس فقال كنت يف سفر ومعي جارية يل ويل أصحاب 

  فأحللت جارييت ألصحايب يستمتعون منها فقال 

  السفاح فهذا أيضا يدل على رجوعه  ذلك
وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعاىل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وأن يف قراءة أيب إىل أجل مسمى 

فإنه ال جيوز إثبات األجل يف التالوة عند أحد من املسلمني فاألجل إذا غري ثابت يف القرآن ولو كان فيه ذكر األجل 
لى متعة النساء ألن األجل جيوز أن يكون داخال على املهر فيكون تقديره فما دخلتم به منهن مبهر إىل ملا دل أيضا ع

  أجل مسمى فآتوهن مهورهن عند حلول األجل 
ويف فحوى اآلية من الداللة على أن املراد النكاح دون املتعة ثالثة أوجه أحدها أنه عطف على إباحة النكاح يف قوله 

ما وراء ذلكم وذلك إباحة لنكاح من عدا احملرمات ال حمالة ألهنم ال خيتلفون أن النكاح مراد تعاىل وأحل لكم 
بذلك فوجب أن يكون ذكر االستمتاع بيانا حلكم املدخول هبا بالنكاح يف استحقاقها جلميع الصداق والثاين قوله 

يكون حمصنا وال يتناوله هذا االسم  تعاىل حمصنني واإلحصان ال يكون إال يف نكاح صحيح ألن الوطئ باملتعة ال
فعلمنا أنه أراد النكاح والثالث قوله تعاىل غري مسافحني فسمى الزنا سفاحا اللتقاء أحكام النكاح عنه من ثبوت 

النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش إىل أن حيدث له قطعا وملا كانت هذه املعاين موجودة يف املتعة كانت يف معىن 
يكون من مساها سفاحا ذهب إىل هذا املعىن إذا كان الزاين إمنا مسي مسافحا ألنه مل حيصل له من الزنا ويشبه أن 

وطئها فيما يتعلق حبكمه إال على سفح املاء باطال من غري استلحاق نسب به فمن حيث نفى اهللا تعاىل مبا أحل من 
املتعة إذ كانت يف معىن السفاح بل  ذلك وأثبت به اإلحصان اسم السفاح وجب أن يكون املراد باالستمتاع هو

  املراد به النكاح 
وقوله تعاىل غري مسافحني شرط يف اإلباحة املذكورة ويف ذلك دليل على النهي عن املتعة إذ كانت املتعة يف معىن 

  السفاح من الوجه الذي ذكرنا 
ختلفت الروايات عنه مع ذلك قال أبو بكر فكان الذي شهر عنه إباحة املتعة من الصحابة عبداهللا بن عباس وا

فروى عنه إباحتها بتأويل اآلية له قد بينا أنه ال داللة يف اآلية على إباحتها بل دالالت اآلية ظاهرة يف حظرها 
وحترميها من الوجوه اليت ذكرنا مث روى عنه أنه جعلها مبنزلة امليتة وحلم اخلنزير والدم وأهنا ال حتل إال ملضطر وهذا 



رورة املبيحة للمحرمات ال توجد يف املتعة وذلك ألن الضرورة املبيحة للميتة والدم هي اليت خياف حمال ألن الض
  معها تلف النفس إن مل يأكل وقد علمنا إن اإلنسان ال خياف على نفسه وال على شيء 

ثبت حظرها من أعضائه التلف بترك اجلماع وفقده وإذا مل حتل يف حال الرفاهية والضرورة ال تقع إليها فقد 
واستحال قول القائل إهنا حتل عند الضرورة كامليتة والدم فهذا قول متناقض مستحيل وأخلق بان تكون هذه الرواية 

عن ابن عباس ومها من رواهتا ألنه كان رمحه اهللا أفقه من أن خيفى عليه مثله فالصحيح إذا ما روي عنه من حظرها 
   وحترميها وحكاية من حكي عنه الرجوع عنها

والدليل على حترميها قوله تعاىل والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري 
ملومني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهني وحظر ما عدامها 

خارجة عنهما فهي إذا حمرمة فإن قيل ما أنكرت أن  بقوله تعاىل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون واملتعة
  تكون املرأة املستمتع هبا زوجة وأن املتعة غري خارجة عن هذين الوجهني اللذين قصر اإلباحة عليهما 

قيل له هذا غلط ألن اسم الزوجة إمنا يقع عليها ويتناوهلا إذا كانت منكوحة بعقد النكاح وإذا مل تكن املتعة نكاحا مل 
  هذه زوجة تكن 

  فإن قيل ما الدليل على أن املتعة ليست بنكاح 
قيل له الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيني وهو الوطء والعقد وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة يف 

على ما  الوطء جماز يف العقد وإذ كان االسم مقصورا يف إطالقه على أحد هذين املعنيني وكان إطالقه يف العقد جمازا
ذكرنا ووجدناهم أطلقوا االسم على عقد تزويج مطلق أنه نكاح ومل جندهم أطلقوا اسم النكاح على املتعة فال 

يقولون إن فالنا تزوج فالنة إذا شرط التمتع هبا مل جيز لنا إطالق اسم النكاح على املتعة إذ اجملاز ال جيوز إطالقه إال 
لشرع فلما عدمنا إطالق اسم النكاح على املتعة يف الشرع واللغة مجيعا أن يكون مسموعا من العرب أو يرد به ا

وجب أن تكون املتعة ما عدا ما أباحه اهللا وأن يكون فاعلها عاديا ظاملا لنفسه مرتكبا ملا حرمه اهللا وأيضا فإن 
نكاح وال يوجب النكاح له شرائط قد اختص هبا مىت فقدت مل يكن نكاحا منها أن مضي الوقت ال يؤثر يف عقد ال

رفعه واملتعة عند القائلني هبا توجب رفع النكاح مبضي املدة ومنها أن النكاح فراش يثبت به النسب من غري دعوة 
بل ال ينتفي الولد املولود على فراش النكاح إال باللعان والقائلون باملتعة ال يثبتون النسب منه فعلمنا أهنا ليست 

ل هبا على النكاح يوجب العدة عند الفرقة واملوت يوجب العدة دخل هبا أو مل بنكاح وال فراش ومنها أن الدخو
  يدخل قال اهللا تعاىل والذين 

يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا واملتعة ال توجب عدة الوفاة وقال تعاىل ولكم 
ام النكاح اليت خيتص هبا إال أن يكون هناك رق نصف ما ترك أزواجكم وال توارث عندهم يف املتعة فهذه هي أحك

أو كفر مينع التوارث فلما مل يكن يف املتعة مانع من املرياث من أحدمها بكفر أو رق وال سبب يوجب الفرقة وال 
مانع من ثبوت النسب مع كون الرجل ممن يستفرش ويلحقه األنساب لفراشه ثبت بذلك أهنا ليست بنكاح فإذا 

ن نكاحا أو ملك ميني كانت حمرمة بتحرمي اهللا إياها يف قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم خرجت عن أن تكو
  العادون فإن قيل انقضاء املدة املوجبة للبينونة هو الطالق 

قيل له إن الطالق ال يقع إال بصريح لفظ أو كناية ومل يكن منه واحد منهما فكيف يكون طالقا ومع ذلك فيجب 
قائل أن ال تبني لو انقضت املدة وهي حائض ألن القائلني بإباحة املتعة ال يرون طالق احلائض جائزا على أصل هذا ال



فلو كانت البينونة الواقعة مبضي املدة طالقا لوجب أن ال يقع يف حال احليض فلما أوقعوا البينونة الواقعة مبضي 
طالق وال سبب من قبل الزوج يوجب  الوقت وهي حائض دل ذلك على أنه ليس بطالق وإن كانت تبني بغري

  الفرقة ثبت أهنا ليست بنكاح 
فإن قيل على ما ذكرنا من نفي النسب والعدة واملرياث ليس انتفاء هذه األحكام مبانع من أن تكون نكاحا ألن 
 الصغري ال يلحق به نسب ويكون نكاحه صحيحا والعبد ال يرث واملسلم ال يرث الكافر ومل خيرجه انتفاء هذه

األحكام عنه من أن يكون نكاحا قيل له إن نكاح الصغري قد تعلق به ثبوت النسب إذا صار يف ممن يستفرش ويتمتع 
وأنت ال تلحقه نسب ولدها مع الوطء الذي جيوز أن يلحق به النسب يف النكاح والعبد والكافر إمنا مل يرثا للرق 

 املتعة ألن كل واحد منهما من أهل املرياث من صاحبه والكفر ومها مينعان التوارث بينهما وذلك غري موجود يف
فإذا مل يكن بينهما ما يقطع املرياث مث مل يرث مع وجود املتعة علمنا أن املتعة ليست بنكاح ألهنا لو كانت نكاحا 
ح ألوجبت املرياث مع وجود سببه من غري مانع له من قبلهما وأيضا قد قال ابن عباس إهنا ليست بنكاح وال سفا

فإذا كان ابن عباس قد نفى عنها اسم النكاح وجب أن ال تكون نكاحا ألن ابن عباس مل يكن ممن خيفى عليه أحكام 
األمساء يف الشرع واللغة فإذا كان هو القائل باملتعة من الصحابة ومل يرها نكاحا ونفى عنها االسم ثبت أهنا ليست 

  بنكاح 

ا عبدالباقي قال حدثنا معاذ بن املثىن قال حدثنا القعنيب قال حدثنا مالك ومما يوجب حترميها من جهة السنة ما حدثن
عن ابن شهاب عن عبداهللا واحلسن ابين حممد بن علي عن أبيهما عن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 

البن عباس إنك  هنى عن متعة النساء وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية وقال فيه غري مالك إن عليا قال -عليه وسلم 
زمن خيرب وعن  -امرؤ تياه إمنا املتعة إمنا كانت رخصة يف أول اإلسالم هنى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حلوم اإلنسية وروى هذا احلديث من طرق عن الزهري رواه سفيان بن عيينة وعبيداهللا بن عمر يف آخرين وروى 
قال يف غزوة تبوك إن اهللا تعاىل  -يرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عكرمة بن عمار عن سعيد املقربي عن أيب هر

حرم املتعة بالطالق والنكاح والعدة واملرياث وروى عبدالواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن أياس بن سلمة 
ها وحدثنا أذن يف متعة النساء عام أوطاس مث هنى عن -بن األكوع عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إمساعيل بن الفضل البلخي قال حدثنا حممد بن جعفر بن موسى قال حدثنا حممد بن 
يوم خيرب عن متعة  -احلسن قال حدثنا أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كنا مسافحني حيتمل وجوها أحدها أهنم مل يكونوا مسافحني حني النساء وما كنا مسافحني قال أبو بكر قوله وما 
أبيحت هلم املتعة يعين أهنا لو مل تبح مل يكونوا ليسافحوا أو نفى بذلك قول من قال إهنا أبيحت للضرورة كامليتة 

م مل يكونوا يف والدم مث هنى عنها بعد والثاين أهنم مل يكونوا ليفعلوا ذلك بعد النهي فيكونوا مسافحني وحيتمل أهن
حال اإلباحة مسافحني بالتمتع إذ كانت مباحة وقد حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا عبدالوارث عن إمساعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبدالعزيز فتذاركنا متعة النساء فقال له 

هنى عنها يف حجة  - أنه حدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل يقال له ربيع بن سربة أشهد علي أيب
الوداع وروى عبدالعزيز بن ربيع بن سربة عن أبيه عن جده أن ذلك كان عام الفتح ورواه إمساعيل بن عياش عن 

عوض عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سربة عن أبيه مثله وذكر أنه كان عام الفتح ورواه أنس بن 
الليثي عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سربة عن أبيه مثله وقال كان يف حجة الوداع فلم ختتلف 



الرواة يف التحرمي واختلفوا يف التاريخ فسقط التاريخ كأنه ورد غري مؤرخ وثبت التحرمي التفاق الرواة عليه ورواه 
  أبو حنيفة عن الزهري عن حممد بن عبد 

هنى عن متعة النساء يوم فتح مكة وحدثنا عبدالباقي بن  -عن سربة اجلهين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا 
قانع قال حدثنا ابن ناحية قال حدثنا حممد بن مسلم الرازي قال حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال حدثنا صدقة عن 

جابر بن عبداهللا قال خرج النساء الاليت استمتعنا هبن  عبيداهللا بن علي عن إمساعيل بن أمية عن حممد بن املنكدر عن
هن حرام إىل يوم القيامة فإن قيل هذه األخبار متضادة ألن يف حديث  -معنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -سربة اجلهين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ي وابن عمر أنأباحها هلم يف حجة الوداع وقال بعضهم عام الفتح ويف حديث عل

حرمها يوم خيرب وخيرب كانت قبل الفتح وقبل حجة الوداع فكيف تكون مباحة عام  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الفتح أو يف حجة الوداع وقد حرمت قبل ذلك عام خيرب قيل له اجلواب عن هذا من وجهني أحدمها أن حديث 

أباحها يف  -كال احلديثني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  سربة خمتلف يف تارخيه فقال بعضهم يف حجة الوداع ويف
تلك السفرة مث حرمها فلما اختلفت الرواة يف تارخيه سقط التاريخ وحصل اخلرب غري مؤرخ فال يضاد حديث علي 
يف  وابن عمر الذي اتفقا على تارخيه أنه حرمها يوم خيرب والوجه اآلخر أنه جائز أن يكون حرمها يوم خيرب مث أحلها
حجة الوداع أو يف فتح مكة مث حرمها فيكون التحرمي املذكور يف حديث علي وابن عمر منسوخا حبديث سربة 

اجلهين مث تكون اإلباحة مبا يف حديث سربة أيضا ألن ذلك غري ممتنع فإن قيل روى إمساعيل بن أيب خالد عن قيس 
وليس لنا نساء فقلنا يا رسول اهللا  -اهللا عليه وسلم بن أيب حازم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول اهللا صلى 

أال نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إىل أجل مث قال ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم اآلية 
هنا قد يف سائر األخبار اليت ذكرنا ومل ننكر حنن أ -قيل له هذه املتعة هي اليت حرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كانت أبيحت يف وقت مث حرمت وليس يف حديث ابن مسعود ذكر التاريخ فأخبار احلظر قاضية عليها ألن فيها 
ذكر احلظر بعد اإلباحة وأيضا لو تساويا لكان احلظر أوىل ملا بيناه يف مواضع وأما تالوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رموا طيبات ما أحل اهللا لكم فإنه حيتمل أن يريد به النهي عن اآلية عند إباحة املتعة وهو قوله تعاىل ال حت -
االستخصاء وحترمي النكاح املباح وحيتمل املتعة يف حال ما كانت مباحة وقد روي عن عبداهللا أهنا منسوخة بالطالق 

نقل هبا والعدة واملرياث ويدل عليه أنه قد علم أهنا قد كانت مباحة يف وقت فلو كانت اإلباحة باقية لورد ال
  مستفيضا متواترا لعموم احلاجة 

إليه ولعرفتها الكافة كما عرفتها بديا وملا اجتمعت الصحابة على حترميها لو كانت اإلباحة باقية فلما وجدنا الصحابة 
منكرين إلباحتها موجبني حلظرها مع علمهم بديا بإباحتها دل ذلك على حظرها بعد اإلباحة أال ترى أن النكاح ملا 

مباحا مل خيتلفوا يف إباحته ومعلوم أن بلواهم باملتعة لو كانت مباحة كبلواهم بالنكاح فالواجب إذا أن يكون كان 
ورود النقل يف بقاء إباحتها من طريق اإلستفاضة وال نعلم أحدا من الصحابة روي عنه جتريد القول يف إباحة املتعة 

بتواتر األخبار من جهة الصحابة وهذا كقوله يف الصرف غري ابن عباس وقد رجع عنه حني استقر عنده حترميها 
إياه وتواترت عنده األخبار  -وإباحته الدرهم بالدرمهني يدا بيد فلما استقر عنده حترمي النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فيه من كل ناحية رجع عن قوله وصار إىل قول اجلماعة فكذلك كان سبيله يف املتعة ويدل على أن الصحابة قد 



عرفت نسخ إباحة املتعة ما روي عن عمر أنه قال يف خطبته متعتان كانتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنا أهنى عنهما وأعاقب عليهما وقال يف خرب آخر لو تقدمت فيها لرمجت فلم ينكر هذا القول عليه منكر ال سيما  -

فال خيلو ذلك من أحد  -هد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شيء قد علموا إباحته وإخباره بأهنما كانتا على ع
وجهني إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحتها فاتفقوا معه على حظرها وحاشاهم من ذلك ألن ذلك يوجب أن 

عيانا وقد وصفهم اهللا تعاىل بأهنم خري أمة أخرجت للناس يأمرون  -يكونوا خمالفني ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -باملعروف وينهون عن املنكر فغري جائز منهم التواطؤ على خمالفة أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وألن ذلك يؤدي إىل الكفر وإىل االنسالخ من اإلسالم ألن من علم إباحة

ك علمنا للمتعة مث قال هي حمظورة من غري نسخ هلا فهو خارج من امللة فإذا مل جيز ذل -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أهنم قد علموا حظرها بعد اإلباحة ولذلك مل ينكروه ولو كان ما قال عمر منكرا ومل يكن النسخ عندهم ثابتا ملا جاز 
أن يقروه على ترك النكري عليه ويف ذلك دليل على إمجاعهم على نسخ املتعة إذ غري جائز حظر ما أباحه النيب صلى 

   -اهللا عليه وسلم 

  إال من طريق النسخ

مما يدل على حترمي املتعة من طريق النظر أنا قد علمنا أن عقد النكاح وإن كان واقعا على استباحة منافع البضع و
فإن استحقاق تلك املنافع بعقد النكاح مبنزلة العقود على اململوكات من األعيان وأنه خمالف لعقود اإلجارات 

مطلقا من غري شرط مدة مذكورة له وأن عقود اإلجارات  الواقعة على منافع األعيان أال ترى أن عقد النكاح يصح
  ال تصح إال على مدد معلومة أو على 

عمل معلوم فلما كان ذلك حكم العقد على منافع البضع أشبه عقود البياعات وما جرى جمراها إذا عقدت على 
قتة ومىت شرط فيه التوقيت مل األعيان فال يصح وقوعه موقتا كما ال يصح وقوع التمليكات يف األعيان اململوكة مو

يكن نكاحا فال تصح استباحة البضع به كما ال يصح البيع إذا شرط فيه توقيت امللك وكذلك اهلبات والصدقات 
وال ميلكه بشيء من هذه العقود ملكا موقتا وكذلك منافع البضع ملا جرت جمرى األعيان اململوكة مل يصح فيها 

بإباحة املتعة اتفاق اجلميع على أهنا كانت مباحة يف وقت من الزمان مث اختلفنا يف التوقيت ومما حيتج به القائلون 
احلظر فنحن ثابتون على ما حصل االتفاق عليه وال نزول عنه باالختالف فيقال هلم األخبار اليت هبا تثبت اإلباحة هبا 

يثبت اإلباحة وجب أن يثبت احلظر يثبت احلظر ذلك ألن كل خرب ذكر فيه إباحة املتعة ذكر فيه حظرها فمن حيث 
وإن مل يثبت اإلباحة إذا كانت اجلهة اليت هبا تثبت اإلباحة هبا ورد احلظر وأيضا فإن قول القائل أنا ملا اتفقنا على 

كذا مث اختلفنا فيه مل ينزل عن اإلمجاع باالختالف قول فاسد ألن املوضع الذي فيه اخلالف ليس هو موضع اإلمجاع 
ن إمجاعا فال بد من داللة يقيمها على صحة دعواه وأيضا فإن كون الشيء مباحا يف وقت غري موجب بقاء فإذا مل يك

إباحته فيما جيوز فيه النسخ وقد دللنا على ثبوت احلظر بعد اإلباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإمجاع السلف قال 
نصح نفسه وال خالف فيها بني الصدر األول على  أبو بكر قد ذكرنا يف املتعة وحكمها يف التحرمي ما فيه بالغ ملن

ما بينا وقد اتفق فقهاء األمصار مع ذلك على حترميها وال خيتلفون فيه واختلف الفقهاء فيمن تزوج امرأة أياما 
معلومة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد ومالك بن أنس والثوري واألوزاعي والشافعي إذا تزوج امرأة عشرة 



طل وال نكاح بينهما وقال زفر النكاح جائز والشرط باطل وقال األوزاعي إذا تزوج امرأة ومن نيته أن أيام فهو با
يطلقها وليس مث شرط فال خري يف هذا هذا متعة قال أبو بكر ال خالف بينهم وبني زفر أن عقد النكاح ال يصح 

ا اخلالف إذا عقده بلفظ النكاح قال أتزوجك بلفظ املتعة وأنه لو قال أمتتع بك عشرة أيام أن ذلك ليس بنكاح وإمن
عشرة أيام فجعله زفر نكاحا صحيحا وأبطل الشرط فيه ألن النكاح ال تفسده الشروط الفاسدة كما لو قال 

  أتزوجك على أن أطلقك بعد عشرة أيام كان النكاح جائزا والشرط باطال وإمنا اخلالف بينهم وبني زفر يف أن 

اجلمهور هذا متعة وليس بنكاح والدليل على صحة هذا القول أن النكاح إىل أجل هو متعة هذا نكاح أو متعة فقال 
وإن مل يلفظ باملتعة ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إسحاق بن احلسن بن ميمون قال حدثنا أبو نعيم قال 

ه أهنم خرجوا مع رسول اهللا صلى حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سربة اجلهين أن أباه أخرب
   -اهللا عليه وسلم 

  يف حجة الوداح حىت نزلوا عسفان وذكر قصة أمر النيب ص

إياهم باإلحالل بالطواف إال من كان معه هدي قال فلما أحللنا قال استمتعوا من هذه النساء واإلستمتاع  -
ا وبينهن أجال فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا التزويج عندنا فعرضنا ذلك على النساء فأبني إال أن نضرب بينن

فقال افعلوا فخرجت أنا وابن عمي وأنا أشب منه ومعي برد ومعه برد فأتينا امرأة فأعجبها برده  -عليه وسلم 
وأعجبها شبايب فقالت برد كربد وهذا أشب وكان بيين وبينها عشر فبت عندها ليلة مث أصبحت فخرجت إىل 

بني الركن واملقام يقول يا أيها الناس إين كنت أذنت لكم يف  -هللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد فإذا رسول ا
االستمتاع من هذه النساء أال وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها وال 

 -ويج وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فأخرب سربة يف هذا احلديث أن االستمتاع كان التز
كان رخص هلم يف توقيت املدة فيه مث هنى عنه بعد اإلباحة فثبت بذلك أن النكاح إىل أجل هو متعة ويدل على ذلك 

أيضا حديث إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عبداهللا بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول اهللا صلى 
يس لنا نساء فقلنا يا رسول اهللا أال نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إىل ول -اهللا عليه وسلم 

أجل مث قرأ ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم فأخرب عبداهللا بن مسعود أن املتعة كانت نكاحا إىل أجل ويدل على 
ن اهللا كان حيل لرسوله ما شاء فأمتوا ذلك حديث جابر عن عمر بن اخلطاب وقد تقدم سنده يف باب املتعة أنه قال إ

احلج والعمرة كما أمر اهللا واتقوا نكاح هذه النساء أال أوتى برجل نكح امرأة إىل أجل إال رمجته فأخرب عمر أن 
   -النكاح إىل أجل هو متعة وإذا ثبت له هذا االسم وقد هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   أجل لدخوله حتت االسم وأيضا ملاعن املتعة انتظم ذلك حترمي النكاح إىل

كانت املتعة امسا للنفع القليل كما قال تعاىل إمنا هذه احلياة الدنيا متاع يعين نفعا قليال ومسى الواجب بعد الطالق 
متعة بقوله فمتعوهن وقال وللمطلقات متاع باملعروف ألنه أقل من املهر علمنا أن ما أطلق عليه اسم املتعة أو متاع 

  ريد فقد أ



به التقليل وأنه نزر يسري باإلضافة إىل ما يقتضيه العقد ويوجبه فسمى ما يعطى بعد الطالق مما ال يوجب بنفس 
العقد متاعا ومتعة لقلته باإلضافة إىل املهر املستحق بالعقد ومسى النكاح املوقت متعة لقصر مدته وقلة االنتفاع به 

بدا إىل أن يفرق بينهما املوت أو سبب حادث يوجب التفريق فوجب أن باإلضافة إىل ما يقتضيه العقد من بقائه مؤ
ال خيتلف على ذلك يف إطالق اسم املتعة أن يكون بلفظ املتعة أو بلفظ النكاح بعد أن يكون موقتا ألن اسم ا ملتعة 

موقتا على ما شرط يتناوهلما من الوجه الذي ذكرنا وأيضا ال خيلو العاقد عقد النكاح على عشرة أيام من أن جيعله 
أو يبطل الشرط وجيعله مؤبدا مل يصح ذلك من قبل أن ما بعد الوقت ليس عليه عقد فال جيوز له أن يستبيح بضعها 
بال عقد أال ترى أن من اشرتى صربة من طعام على أهنا عشرة أقفزة أو قال قد اشتريت منك عشرة أقفزة من هذه 

ون ما عداها فكذلك إذا عقد النكاح على عشرة ايام فما بعد العشرة الصربة أن العقد واقع على عشرة أقفزة د
ليس عليه عقد النكاح فغري جائز استباحة بضعها فيه بالعقد وال جيوز أن جيعله موقتا فيكون صريح املتعة فوجب 

ل الشرط بذلك إفساد العقد وليس هذا مبنزلة قوله قد تزوجتك على أن أطلقك بعد عشرة ايام فيجوز النكاح ويبط
ألنه عقد النكاح مؤبدا وشرط فيه قطعه بالطالق أال ترى أنه إذا مل يطلق كان النكاح باقيا فعلمت أن النكاح قد 

وقع على وجه التأبيد وإمنا شرط قطعه بالطالق وذلك شرط فاسد والنكاح ال تفسده الشروط فيبطل الشرط 
عد العشرة ليس عليه عقد أال ترى أنه لو استأجر دارا وجيوز العقد وليس كذلك إذا تزوجها عشرة أيام ألن ما ب

عشرة أيام كان العقد واقعا على عشرة أيام وما بعدها ليس عليها عقد ولو سكنها بعد العشرة كان غاصبا ساكنا 
هلا على غري وجه العقد وال أجر عليه ولو قال آجرتك هذه الدار على أن أفسخ العقد بعد عشرة أيام كانت إجارة 

دة مؤبدة ما سكن منها من املدة يف العشرة وبعدها يلزمه أجر املثل فكذلك النكاح إذا عقد على عشرة فليس فاس
  على ما بعد العشرة عقد 

  فإن قيل فلو قال قد تزوجتك على أنك طالق بعد عشرة أيام كان النكاح موقتا ألنه يبطل بعد مضي العشرة 
وإمنا قطعه بالطالق وال فرق بني ذكر الطالق مع العقد وإيقاعه بعد املدة قيل له ليس هذا نكاحا موقتا بل هو مؤبدا 

  ألن النكاح قد وقع بديا مؤبدا وإمنا أوقع طالقا لوقت مستقبل فال يوجب ذلك توقيت العقد 
  قوله 

هر أنه تعاىل فآتوهن أجورهن فريضة معناه املهور فسمى املهر أجرا ألنه بدل منافع البضع ويدل على أن املراد امل
ذكره ملن كان حمصنا بالنكاح يف قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني وكقوله 

تعاىل فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن باملعروف حمصنات غري مسافحات فذكر اإلحصان عقيب 
ظن وتوهم التأويل فيه إذ كان الفرض ما هو يف ذكرالنكاح ومسى املهر أجرا وقوله فريضة تأكيد لوجوبه وإسقاط لل

  أعلى مراتب اإلجياب واهللا أعلم بالصواب 
  باب 

  الزيادة يف املهور

قال اهللا تعاىل بعد ذكر املهر وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة والفريضة هي التسمية والتقدير 
وروي عن احلسن يف قوله تعاىل وال جناح عليكم فيما كفرائض املواريث والصدقات وقد بينا ذلك فيما سلف 

تراضيتم به من بعد الفريضة أنه ما تراضيتم به من حط بعض الصداق أو تأخريه أو هبة مجيعه ويف هذه اآلية داللة 



ري على جواز الزيادة يف املهر لقوله تعاىل فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وهو عموم يف الزيادة والنقصان والتأخ
واإلبراء وهو بالزيادة أخص منه بغريها ألنه علقه بتراضيهما والرباءة واحلط والتأخري ال حيتاج يف وقوعه إىل رضى 

الرجل والزيادة ال تصح إال بقبوهلما فلما علق ذلك بتراضيهما مجيعا دل على أن املراد الزيادة وال جيوز االقتصار به 
اللفظ يقتضي جواز اجلميع فال خيص بغري داللة وألن االقتصار به على ما على الرباءة واحلط والتأجيل ألن عموم 

ذكرت يسقط فائدة ذكر تراضيهما مجيعا وإضافة ذلك إليهما وغري جائز إسقاط حكم اللفظ واالقتصار به على ما 
الزيادة يف  جيعل وجوده وعدمه سواء وقد اختلف الفقهاء يف الزيادة يف املهر فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد

الصداق بعد النكاح جائزة وهي ثابتة إن دخل هبا أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة وكان هلا 
نصف املسمى يف العقد وقال زفر بن اهلزيل والشافعي الزيادة مبنزلة هبة مستقبلة إذا قبضتها جازت يف قوهلما مجيعا 

صح الزيادة فإن طلقها قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه وهي وإن مل تقبضها بطلت وقال مالك بن أنس ت
مبنزلة مال وهبه هلا يقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبض فال شيء هلا منه ألهنا عطية مل تقبض قال ابو بكر قد 

  ذكرنا وجه داللة اآلية على جواز الزيادة ومما يدل على جواز الزيادة 

والدليل على ذلك أنه جائز له أن خيلعها على البضع فيأخذ منها بدله فهما مالكان أن عقد النكاح يف ملكهما 
للتصرف يف البضع فلما كان العقد يف ملكهما وجب أن جتوز الزيادة فيه كما جازت يف ابتداء عقد النكاح من 

ميع على أنه إذا حيث كانا مالكني للعقد إذا كان امللك هو التصرف وتصرفهما جائز فيه ويدل عليه اتفاق اجل
قبضها جاز فال خيلو بعد اإلقباض من أن تكون هبة مستقبلة على ما قال زفر والشافعي أو زيادة يف املهر الحقه 
بالعقد على ما ذكرنا وغري جائز أن تكون هبة مستقبلة ألهنما مل يدخال فيها على أهنا هبة وإمنا أوجبناها على أهنا 

جيوز لنا أن نلزمهما عقدا مل يعقداه على أنفسهما لقوله تعاىل أوفوا بالعقود وقوله  بدل من البضع الحقة بالعقد وال
املسلمون عند شروطهم فإذا عقدا على أنفسهما عقدا مل جيز لنا إلزامهما عقدا غريه بظاهر اآلية والسنة إذ  -ص 

مه عقدا غريه ال يكون وفاء بالعقد كانت اآلية إمنا اقتضت إجياب الوفاء بنفس العقد الذي عقده ال بغريه ألن إلزا
الذي عقده وكذلك قوله املسلمون عند شروطهم يقتضي الوفاء بالشرط وليس يف إسقاط الشرط وإلزامهما معىن 

  غريه الوفاء بالشرط 
فدلت اآلية والسنة معا على بطالن قول املخالف من وجهني أحدمها اقتضاء عمومهما إلجياب الوفاء بالعقد 

خر ما انتظمتا من امتناع إلزام عقد أو شرط غري ما عقداه وملا بطل إلزامهما اهلبة بعد القبض وصح والشرط واآل
  التمليك دل على أهنا ملكت من جهة الزيادة 

ويدل على أنه غري جائز أن جيعلها هبة أهنا مىت كانت زيادة كانت مضمونة على املرأة بالقبض ألهنا بدل من البضع 
كن مضمومة عليها وإذا كانت زيادة سقطت بالطالق قبل الدخول وإذا كانت هبة مل يؤثر وإذا كانت هبة مل ت

الطالق فيها وإذا دخال فيها على عقد يوجب الضمان مل جيز لنا إلزامهما عقدا ال ضمان فيه أال ترى أهنما إذا تعاقدا 
يع مستقبل ويف ذلك دليل على أنه غري جائز عقد بيع مل جيز إلزامهما عقد هبة ولو تعاقدا عقد إقالة مل يلزمهما عقد ب

إثبات اهلبة بعقد الزيادة إذا مل تكن هبة وقد صح التمليك كانت زيادة الحقة بالعقد بدال من البضع مع التسمية 
وأما قول مالك يف جعله إياها هبة مث قوله أنه إذا طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الزيادة فإنه قول غري منتظم 

ن كانت هبة فال تعلق هلا بعقد النكاح وال باملهر وال تأثري للطالق يف رجوع شيء منها إليه وإن كانت زيادة ألهنا إ
  يف املهر فغري جائز بطالهنا باملوت 

  وإمنا 



قال أصحابنا إنه إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة كلها من قبل أن الزيادة ملا مل تكن موجودة يف العقد وإمنا 
حقة به وجب أن يكون بقاؤها موقوفا على سالمة العقد أو الدخول باملرأة أال ترى أن الزيادة يف البيع إمنا كانت مل

تلحق به على شرط بقاء العقد وأنه مىت بطل العقد بطلت الزيادة فكذلك الزيادة يف املهر فإن قيل التسمية املوجودة 
لدخول فهال كانت الزيادة كذلك إذ كانت إذا صحت وحلقت يف العقد إمنا يبطل بعضها بورود الطالق عليها قبل ا

به كانت مبنزلة وجودها فيه فال فرق بينهما وبني املسمى فيه قيل له عندنا أن املسمى يف العقد يبطله كله أيضا إذا 
كاملتعة طلق قبل الدخول لبطالن العقد املسمى فيها كهالك املبيع قبل القبض وإمنا جيب النصف على جهة االستقبال 

وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد مسى هلا أن نصف املسمى هو متعتها وكذلك 
كان يقول أبو احلسن الكرخي وعلى هذا املعىن قالوا يف شاهدين شهدا على رجل بطالق امرأته قبل الدخول وهو 

ن الطالق قبل الدخول يسقط مجيع املهر والنصف جيحد مث رجعا أهنما يضمنان للزوج نصف املهر الذي غرم أل
الذي يلزمه يف التقدير كأنه دين مستأنف ألزماه بشهادهتما فعلى هذا ال خيتلف حكم الزيادة والتسمية يف سقوطهما 

بالطالق قبل الدخول فإن قيل هذا التأويل يؤدي إىل خمالفة قوله تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد 
  ن فريضة فنصف ما فرضتم ألنك قلت إن اجلميع يسقط وجيب النصف على وجه االستئناف فرضتم هل

قيل له ليس يف اآلية نفي ألن يكون النصف الواجب بعد الطالق مهرا على وجه االستيناف وإمنا فيه وجوب نصف 
تقدير على وجه املفروض غري مقيد بوصف وال شرط وحنن نوجب النصف أيضا فليس فيما ذكرنا من وجوبه يف ال

االستئناف على أنه متعتها خمالفة لآلية ويدل على أن الطالق قبل الدخول يسقط مجيع الزيادة إنا قد علمنا أن العقد 
إذا خال من التسمية يوجب مهر املثل إذ غري رجائز أن ميلك البضع بال بدل مث إذا رد الطالق قبل الدخول أسقطه 

لزيادة ملا مل تكن مسماة يف العقد وجب أن يسقطها الطالق قبل الدخول وإن إذ مل يكن مسمى يف العقد وكذلك ا
  كانت قد وجبت بإحلاقها بالعقد واهللا أعلم 

  باب 

  نكاح اإلماء

قال اهللا تعاىل ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات قال 
اآلية إباحة نكاح اإلماء املؤمنات عند عدم الطول إىل احلرائر املؤمنات ألنه ال خالف أن  أبو بكر الذي اقتضته هذه

املراد باحملصنات ههنا احلرائر وليس فيها حظر لغريهن ألن ختصيص هذه احلال بذكر اإلباحة فيها ال يدل على حظر 
إباحة القتل عند زوال هذه احلال وقوله  ما عداها كقوله تعاىل وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق ال داللة فيه على

تعاىل وال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ال يدل على إباحته إذا مل يكن أضعافا مضاعفة وقوله تعاىل ومن يدع مع اهللا 
إهلا آخر ال برهان له به ليس بداللة على أن أحدنا جيوز أن يقوم له برهان على صحة القول بأن مع اهللا إهلا آخر 

اهللا عن ذلك وقد بينا ذلك يف اصول الفقه فإذا ليس يف قوله تعاىل ومن مل يستطع منكم طوال اآلية إال إباحة  تعاىل
  نكاح اإلماء ملن كانت هذه حاله وال داللة فيه على حكم من وجد طوال إىل احلرة ال حبظر وال إباحة 

اهد وقتادة والسدي أهنم قالوا هو الغىن واختلف السلف يف معىن الطول فروي عن ابن عباس وسعيد بن جبري وجم
وروي عن عطاء وجابر بن زيد وإبراهيم قالوا إذا هوى األمة فله أن يتزوجها وإن كان موسرا إذا خاف أن يزين هبا 
فكان معىن الطول عند هؤالء يف هذا املوضع أن ال ينصرف قلبه عنها بنكاح احلرة مليله إليها وحمبته هلا فأباحوا له يف 



احلال نكاحها والطول حيتمل الغىن والقدرة وحيتمل الفضل قال اهللا تعاىل شديد العقاب ذي الطول قيل فيه ذو  هذه
الفضل وقيل ذو القدرة والفضل والغىن يتقاربان يف املعىن فاحتمل الطول املذكور يف اآلية الغىن والقدرة واحتمل 

مها حصول الغىن له بكون احلرة حتته والثاين غىن املال الفضل والسعة فإذا كان معناه الغىن واحتمل وجهني أحد
وقدرته على تزوج حرة وإذا كان معناه الفضل احتمل إرادة الغىن ألن الفضل يوجب ذلك والثاين اتساع قلبه 
لتزوج احلرة واالنصراف عن األمة وإنه إن مل يتسع قلبه لذلك وخشي اإلقدام من نفسه على حمظور جاز له أن 

إن كان موسرا على ما روي عن عطاء وجابر بن زيد وإبراهيم هذه الوجوه كلها حتتملها اآلية وقد يتزوجها و
اختلف السلف يف ذلك فروي عن ابن عباس وجابر وسعيد بن جبري والشعيب ومكحول ال يتزوج األمة إال أن ال 

  جيد 

الدم وحلم اخلنزير ال حيل إال ملضطر طوال إىل احلرة وروي عن مسروق والشعيب قال نكاح األمة مبنزلة امليتة و
وروي عن علي وأيب جعفر وجماهد وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب رواية وإبراهيم واحلسن رواية والزهري قالوا 
ينكح األمة وإن كان موسرا وعن عطاء وجابر بن زيد أنه إن خشي أن يزين هبا تزوجها وروي عن عطاء أنه يتزوج 

عبداهللا بن مسعود قال ال يتزوج األمة على احلرة إال اململوك وقال عمر وعلي وسعيد بن األمة على احلرة وعن 
املسيب ومكحول يف آخرين ال يتزوج األمة على احلرة وقال إبراهيم يتزوج األمة على احلرة إذا كان له منها ولد 

ق إذا تزوج حرة فهو طالق وقال إذا تزوج أمة وحرة يف عقد واحد بطل نكاحهما مجيعا وقال ابن عباس ومسرو
األمة وقال إبراهيم رواية يفرق بينه وبني األمة إال أن يكون له منها ولد وقال الشعيب إذا وجد الطول إىل احلرة 

بطل نكاح األمة وروى مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال ال تنكح األمة على احلرة إال أن تشاء 
  مة يوما احلرة ويقسم للحرة يومني ولأل

  قال أبو بكر وهذا يدل على أنه كان ال يرى تزويج األمة على احلرة جائزا إن مل ترض احلرة 
واختلفوا فيمن جيوز أن يتزوج من اإلماء فروى ابن عباس أنه قال ال يتزوج من اإلماء أكثر من واحدة وقال 

اح األمة على هذه الوجوه واختلف فقهاء إبراهيم وجماهد والزهري جيمع أربع إماء أن شاء فاختلف السلف يف نك
األمصار يف ذلك أيضا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد واحلسن بن زياد للرجل أن يتزوج أمة إذا مل تكن حتته 

حرة وإن وجد طوال إىل احلرة وال يتزوجها إذا كانت حتته حرة وقال سفيان والثوري إذا خشي على نفسه يف 
تزوجها وإن كان موسرا ومالك والليث واألوزاعي والشافعي الطول املال فإذا وجد طوال اململوكة فال بأس بأن ي

إىل احلرة ال يتزوج أمة وإن مل جيد طوال مل يتزوجها أيضا حىت خيشى العنت على نفسه واتفق أصحابنا والثوري 
احلرة يف ذلك وغري إذهنا وقال واألوزاعي والشافعي أنه ال جيوز له أن يتزوج أمة وحتته حرة وال يفرقون بني إذن 

ابن وهب عن مالك ال بأس أن يتزوج الرجل األمة على احلرة واحلرة باخليار وقال ابن القاسم عنه يف األمة تنكح 
على احلرة أرى أن يفرق بينهما مث رجع وقال ختري احلرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال وسئل مالك عن 

  وال إىل احلرة قال أرى أن يفرق بينهما فقيل له إنه خياف العنت قال رجل تزوج أمة وهو ممن جيد ط

السوط يضرب به مث خففه بعد ذلك قال وقال مالك إذا تزوج العبد أمة على حرة فال خيار للحرة ألن األمة من 
  نسائه وقال عثمان البيت ال بأس أن يتزوج الرجل األمة على احلرة 

ن قدر على تزوج احلرة إذا مل تكن حتته قول اهللا تعاىل فانكحوا ما طاب لكم من والدليل على جواز نكاح األمة وإ
النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم قد حوت هذه اآلية الداللة من 



ق يف مجيع النساء من وجهني على جواز تزويج األمة مع القدرة على نكاح احلرة أحدمها إباحة النكاح على اإلطال
العدد املذكور من غري ختصيص حلرة من أمة والثاين قوله تعاىل يف نسق اخلطاب أو ما ملكت أميانكم ومعلوم أن قوله 

أو ما ملكت أميانكم غري مكتف بنفسه يف إفادة احلكم وأنه مفتقر إىل ضمري وضمريه هو ما تقدم ذكره مظهرا يف 
ديره فاعقدوا نكاحها على ما طاب لكم من النساء أو ما ملكت أميانكم وغري اخلطاب وهو عقد النكاح فكان تق

  جائز إضمار الوطء فيه إذ مل يتقدم له ذكر فثبت بداللة هذه اآلية أنه خمري بني تزويج األمة أو احلرة 
فدل على أنه فإن قيل قوله تعاىل فانكحوا ما طاب لكم من النساء إباحة معقودة بشرط وهي أن تكون مما طاب لنا 

  مما طاب حىت جيوز العقد وهو إذا كان كذلك كان مبنزلة اجململ املفتقر إىل البيان 
قيل له قوله تعاىل ما طاب لكم حيتمل وجهني أحدمها أن يكون معناه ما استطبتموه فيكون مفيدا للتخيري كقول 

يد ختيريه يف فعل ما شاء منه والوجه القائل اجلس ما طاب لك يف هذه الدار وكل ما طاب لك من هذا الطعام فيف
اآلخر ما حل لكم فإن كان املراد الوجه األول فقد اقتضى ختيريه يف نكاح من شاء وذلك عموم يف احلرائر واإلماء 
وإن كان معناه ما حل لكم فإنه قد عقبه ببيان ما طاب لكم منها وهو قوله تعاىل مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أن 

دة أو ما ملكت أميانكم فقد خرج بذلك عن حيز اإلمجال إىل حيز العموم واستعمال العموم واجب ال تعدلوا فواح
كيف تصرفت احلال وعلى أهنا لو كانت حمتملة للعموم واإلمجال مجيعا لكان محلها على معىن العموم أوىل إلمكان 

عليه قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء استعماله ومىت أمكننا استعمال حكم اللفظ على وجه فعلينا استعماله ويدل 
ذلك أن تبتغوا بأموالكم وذلك عموم يف احلرائر واإلماء ويدل عليه قوله تعاىل اليوم أحل الطيبات وطعام الذين 

  أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من 

اإلسالم وعلى العقد يدل عليه قوله تعاىل فإذا أحصن روي الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واإلحصان اسم يقع على 
عن بعض السلف فإذا أسلمن وقال بعضهم فإذا تزوجن ومعلوم أنه مل يرد به التزويج يف هذا املوضع فثبت أنه أراد 
ا يف العفاف وذلك عموم يف احلرائر واإلماء وقوله تعاىل واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هو عموم أيض

تزويج اإلماء الكتابيات ويدل عليه قوله تعاىل وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم وذلك عموم 
يوجب جواز نكاح اإلماء كما اقتضى جواز نكاح احلرائر ويدل عليه أيضا قوله تعاىل وألمة مؤمنة خري من مشركة 

نكاح املشركة احلرة ومن وجد طوال إىل احلرة املشركة فهو ولو أعجبتكم وحمال أن خياطب بذلك إال من قدر على 
جيد طوال إىل احلرة املسلمة فاقتضى ذلك جواز نكاح األمة مع وجود الطول إىل احلرة املسلمة كما اقتضاه مع 

  وجوده إىل احلرة املشركة 
ى تزويج البنت ال حيرم ويدل عليه من طريق النظر أن القدرة على نكاح امرأة ال حترم نكاح أخرى كالقدرة عل

تزويج األم والقدرة على نكاح املرأة ال حيرم نكاح أختها فوجب على هذا أن ال متنع قدرته على نكاح احلرة من 
تزويج األمة بل األمة أيسر أمرا يف ذلك من األختني واألم والبنت والدليل عليه جواز اجتماع احلرة واألمة حتته 

ناع اجتماع األم والبنت واألختني حتته فلما مل يكن إمكان تزويج البنت الذي هو عند مجيع فقهاء األمصار وامت
  أغلظ حكما مانعا من األم احلرة واألمة وجب أن ال يكون إلمكان تزوج احلرة تأثري يف منع نكاح األمة 

ملكت أميانكم  واحتج من خالف يف ذلك بقوله تعاىل فمن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما
من فتياتكم املؤمنات إىل قوله تعاىل ذلك ملن خشي العنت منكم وأن تصربوا خري لكم وأنه أباح نكاح األمة بشرط 
عدم الطول إىل احلرة وخشية العنت فال جتوز استباحته إال بوجود الشرطني مجيعا وهذه اآلية قاضية على ما تلوت 

   التزويج من اآلي ملا فيها من بيان حكم األمة يف



قيل له ليس يف هذه اآلية حظر نكاح األمة يف حال وجود الطول إىل احلرة وإمنا فيها إباحته يف حال عدم الطول 
إليها وسائر اآلي اليت تلونا يقتضي إباحة نكاحها يف سائر األحوال فليس يف أحدمها ما يوجب ختصيص األخرى 

منهما حظر فال جيوز أن يقال إن هذه خمصصة هلا واجلميع وارد يف لورودمها مجيعا يف حكم اإلباحة وليس يف واحدة 
  حكم واحد 

  فإن قيل 

هذا كقوله تعاىل فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا فكان 
  مقتضى مجيع ذلك امتناع جوازه مع وجود ما قبله 

رقبة فاقتضى ذلك أن يكون الفرض هو العتق ال غري فلما نقله عند عدم الرقبة إىل  قيل له ألنه جعل الفرق بديا عتق
الصيام اقتضى ذلك أن ال جيزي غريه إذا عدم الرقبة فلما قال فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا كان حكم 

اإلماء حىت إذا  الكفارة مقصورا على املذكور يف اآلية على ما اقتضته من الترتيب وليس معك آية حتظر نكاح
ذكرت إباحتهن بشرط وحال كان عدم الشرط واحلال موجبا حلظرهن بل سائر اآلي الواردة يف إباحة النكاح ليس 

فيها فرق بني احلرائر واإلماء فليس إذا يف قوله ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات داللة على 
  حظرهن عند وجود الطول إىل احلرة 

إمساعيل بن إسحاق هذه اآلية وذكر اختالف السلف فيها مث ذكر قول أصحابنا يف جتويزهم نكاح األمة مع وذكر 
القدرة على تزويج احلرة فقال وهذا قول جتاوز فساده وال حيتمل التأويل ألنه حمظور يف الكتاب إال من اجلهة اليت 

  أبيحت 
لك ألن الصحابة قد اختلفوا فيه وقد حكينا أقاويلهم ولوال قال أبو بكر قوله ال حيتمل التأويل خالف اإلمجاع وذ

خشية اإلطالة لذكرنا أسانيدها ولو كان ال حيتمل التأويل ملا قال به من قال من السلف إذ غري جائز ألحد تأويل آية 
اليت  على معىن ال حتتمله وقد ظهر هذا االختالف يف السلف فلم ينكر بعضهم على بعض القول فيها على الوجوه

اختلفوا فيها ولو كان هذا القول غري حمتمل وال يسوغ التأويل فيه ألنكره من مل يقل به منهم على قائليه فإذا كان 
هذا القول مستفيضا فيهم من نكري ظهر من أحد منهم على قائليه فقد حصل بإمجاعهم تسويغ االجتهاد فيه 

نا أن إنكاره الحتمال التأويل غري صحيح وأما قوله إنه حمظور واحتمال اآلية للتأويل الذي تأولته فقد بان مبا وصف
يف الكتاب إال من اجلهة اليت أبيحت فإنه ال خيلو من أن يريد أنه حمظور فيه نصا أو دليال فإن ادعى نصا طولب 
قوله بتالوته وإظهاره وال سبيل له إىل ذلك وإن ادعى على ذلك دليال طولب بإجياده وذلك معدوم فلم حيصل من 

إال على هذه الدعوى لنفسه والتعجب من قول خصمه اللهم إال أن يزعم أن ختصيصه اإلباحة هبذه احلال والشرط 
دليل على حظر ما عداه فإن كان إىل هذا ذهب فإن هذا دليل حيتاج إىل دليل وما نعلم أحدا استدل مبثله قبل 

  الشافعي ولو كان هذا دليال لكانت 

إىل االستدالل به يف هذه املسئلة ونظائرها من املسائل مع كثرة ما اختلفوا فيه من احكام الصحابة أوىل بالسبق 
احلوادث اليت مل خيل كثري منها من إمكان االستدالل عليها هبذا الضرب كما استدلوا عليها بالقياس واالجتهاد 

ندهم دليال على شيء فإذا مل وسائر ضروب الدالالت ويف تركهم االستدالل مبثله دليل على أن ذلك مل يكن ع
  حيصل إمساعيل من قوله هو حمظور يف الكتاب على حجة وال شبهة 

وقد حكى داود األصبهاين أن إمساعيل سئل عن النص ما هو فقال النص ما اتفقوا عليه فقيل له فكل ما اختلفوا فيه 



 -النيب صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب فليس بنص فقال القرآن كله نص فقيل له فلم اختلف أصحاب حممد 
والقرآن كله نص فقال داود ظلمه السائل ليس مثله يسئل عن هذه املسئلة هو أقل من أن يبلغ علمه هذا املوضع 

فإن كانت حكاية داود عنه صحيحة فإن ذلك ال يليق بإنكاره على القائلني بإباحة نكاح األمة مع إمكان تزوج 
ما اتفقوا عليه فهو نص وقال مرة القرآن كله نص وليس يف القرآن ما خيالف  احلرة ألنه حكي عنه أنه قال مرة

قولنا وال اتفقت األمة أيضا على خالفه ويف حكاية داود هذا عن إمساعيل عهدة وهو غري أمني وال ثقة فيما حيكيه 
عيل من قولنا إال من وغري مصدق على إمساعيل خاصة ألنه كان نفاه من بغداد وقذفه بالعظائم وما أظن تعجب إمسا

جهة أنه كان يعتقد يف مثله أنه داللة على حظر ما عدا املذكور وقد بينا أن ذلك ليس بدليل واستقصينا القول فيه 
أصول الفقه ومما يدل على صحة قولنا أن خوف العنت وعدم الطول ليسا بضرورة ألن الضرورة ما خياف فيها 

فس وقد أبيح له نكاح األمة فإذا جاز نكاح األمة يف غري ضرورة فال تلف النفس وليس يف فقد اجلماع تلف الن
فرق بني وجود الطول وعدمه إذ عدم الطول ليس بضرورة يف التزوج إذ ال تقع ألحد ضرورة إىل التزوج إال أن 

رورة يكره عليه مبا يوجب تلف النفس أو بعض األعضاء ويدل على أن اإلباحة املذكورة يف اآلية غري معقودة بض
قوله يف نسق اخلطاب أن تصربوا خري لكم وما اضطر إليه اإلنسان من ميتة أو حلم خنزير أو حنوه ال يكون الصرب 
عليه خريا له ألنه لو صرب عليه حىت مات كان عاصيا وأيضا فليس النكاح بفرض حىت تعترب فيه الضرورة وأصله 

ب أن جيوز يف حال وجود الطول كما أجاز يف حال تأديب وندب وإذا كان كذلك وقد جاز يف غري الضرورة وج
  عدمه وقوله تعاىل بعضكم من بعض يف نسق التالوة قيل فيه إن كلكم من آدم وقيل فيه كلكم مؤمنون يدل على 

أنه أراد املساواة بينهم يف النكاح وهذا يدل على وجوب التسوية بني احلرة واألمة إال فيما تقوم فيه داللة التفضيل 
من قال إن نكاح احلرة طالق لألمة فقوله وانه ضعيف ال مساغ له يف النظر ألنه لو كان كما ذكر لوجب أن وأما 

يكون الطول إىل احلرة فاسخا لنكاح األمة كما قال الشعيب كاملتيمم إذا وجد املاء ينتقض تيممه توضأ أو مل يتوضأ 
نكم طوال على عدم احلرة يف ملكه وأن وجود الطول وقد روي عن أيب يوسف أنه تأول قوله تعاىل ومن مل يستطع م

هو كون احلرة حتته وهذا التأويل سائغ ألن من ليس عنده حرة فهو غري مستطيع للطول إليها إذ ال يصل إليها وال 
يقدر على وطئها فكان وجود الطول عنده هو ملك وطء احلرة وهو أوىل مبعىن اآلية من تأول من تأوله على القدرة 

زوجها ألن القدرة على املال ال توجب له ملك الوطء إال بعد النكاح فوجود الطول حبال ملك الوطء أخص على ت
منه بوجود املال الذي به يتوصل إىل النكاح ويدل عليه أنا وجدنا مللك وطء الزوجة تأثريا يف منع نكاح أخرى ومل 

نكاح األمة فتأويل أيب يوسف اآلية على ملك وطء جند هذه املزية لوجود املال فإذا ال حظ لوجود املال يف منع 
احلرة أصح من تأويل من تأوهلا على ملك املال فإن قيل وجود مثن رقبة الظهار كوجود الرقبة يف ملكه فهال كان 

  وجود مهر احلرة كوجود نكاحها 
يدل هبا على صحة املعىن قيل له هذا خطأ منتقض من وجوه أحدها أنك مل تعقده مبعىن يوجب اجلمع بينهما وبداللة 

وما خال من ذلك من دعوى اخلصم فهو ساقط غري مقبول والثاين أن ذلك يوجب أن يكون وجود مهر امرأة ي 
ملكه كوجود نكاحها يف منع تزويج أمها أو أختها فلما مل يكن ذلك بأن به فساد ما ذكرت وعلى أن الرقبة ليست 

وغري جائز له االنصراف عنها مع وجودها وجائز للرجل أن ال يتزوج عروضا للنكاح ألن الرقبة فرض عليه عتقها 
مع اإلمكان فلما كان كذلك كان وجود مثن الرقبة يف ملكه كوجودها إذ كانت فرضا هو مأمور بعتقها على 

 حسب اإلمكان وليس النكاح بفرض فيلزمه التوصل إليه لوجود املهر فليس إذا لوجود املهر يف ملكه تأثري يف منع
نكح األمة وكان واجده مبنزلة من مل جيد وإمنا قال أصحابنا إنه ال يتزوج األمة على احلرة ملا روى احلسن وجماهد 



أنه قال ال تنكح األمة على احلرة ولوال ما ورد من األثر مل يكن تزويج األمة على  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  والقياس يوجب إباحته ولكنهم اتبعوا  احلرة حمظورا إذ ليس يف القرآن ما يوجب حظره

  األثر يف ذلك واهللا تعاىل أعلم 
  باب 

  نكاح األمة الكتابية

قال أبو بكر اختلف أهل العلم فيه فروي عن احلسن وجماهد وسعيد بن عبدالعزيز وأيب بكر بن عبداهللا بن أيب مرمي 
وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد  كراهة ذلك وهو قول الثوري وقال أبو ميسرة يف آخرين جيوز نكاحها

وزفر وروي عن أيب يوسف أنه كرهه إذا كان موالها كافرا والنكاح جائز ويشبه أن يكون ذهب إىل أن ولدها 
يكون عبدا ملوالها وهو مسلم بإسالم األب كما يكره بيع العبد املسلم من الكافر وقال مالك واألوزاعي والشافعي 

النكاح والدليل على جوازه مجيع ما ذكرنا من عموم اآلي يف الباب الذي قبله املوجبة  والليث بن سعد ال جيوز
جلواز نكاح األمة مع وجود الطول إىل احلرة وداللتها على جواز نكاح األمة الكتابية كهي على إباحة نكاح 

ن أوتوا الكتاب من قبلكم املسلمة ومما خيتص منها بالداللة على هذه املسألة قوله عز و جل واحملصنات من الذي
وروى جرير عن ليث عن جماهد يف قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال العفائف وروى هشيم 
عن مطرف عن الشعيب واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال إحصاهنا أن تغتسل من اجلنابة وحتصن 

ن قد يتناول الكتابية قال تعاىل واحملصنات من النساء إال ما ملكت فرجها من الزنا فثبت بذلك أن اسم اإلحصا
أميانكم فاستثىن ملك اليمني من احملصنات فدل على أن االسم يقع عليهن لوال ذلك ملا استثناهن وقال تعاىل فإذا 

يقع على أحصن فإن أتني بفاحشة فأطلق اسم اإلحصان يف هذا املوضع على اإلماء وملا ثبت أن اسم احملصنات 
الكتابيات من احلرائر واإلماء وأطلق اهللا نكاح الكتابيات احملصنات بقوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من 

قبلكم كان عاما يف احلرائر واإلماء منهم فإن احتجوا بقوله وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وكانت هذه مشركة 
ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات  وقال يف أية أخرى ومن مل يستطع منكم طوال أن

فكانت إباحة نكاح اإلماء مقصورة على املسلمات منهن دون الكتابيات وجب أن يكون نكاح اإلماء الكتابيات 
ريهم ألن باقيا يف حكم احلظر قيل له إطالق اسم املشركات ال يتناول الكتابيات وإمنا يقع على عبدة األوثان دون غ

  اهللا تعاىل 

قد فرق بينهما يف قوله مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني فعطف املشركني على أهل الكتاب 
وهذا يدل على أن إطالق االسم إمنا يتناول عبدة األوثان دون غريهم فلم يعم الكتابيات فغري جائز االعتراض به يف 

يضا فال خالف بني فقهاء األمصار أن قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من حظر نكاح اإلماء الكتابيات وأ
قبلكم قاض على قوله وال تنكحوا املشركات وذلك ألهنم ال خيتلفون يف جواز نكاح احلرائر الكتابيات فليس خيلو 

أن يكون إطالقه مقصورا حينئذ قوله وال تنكحوا املشركات من أن يكون عاما يف إطالقه للكتابيات والوثنيات أو 
على الوثنيات دون الكتابيات فإن كان اإلطالق إمنا يتناول الوثنيات دون الكتابيات فالسؤال نازال بعده فيكون 

مستعمال أيضا أو أن يكون حظر نكاح املشركات متأخرا عن إباحة ساقط فيه إذ ليس بناف فيه لنكاح الكتابيات 
يعا لو محلنا على ظاهره فقد اتفقوا أنه مرتب على قوله واحملصنات من الذين وإن كان اإلطالق ينتظم الصنفني مج



أوتوا الكتاب من قبلكم التفاق اجلميع على استعماله معه يف احلرائر منهن وإذا كان كذلك مل خيل من أن تكون 
يكون حظر نكاح اآليتان نزلتا معا أو أن تكون إباحة نكاح الكتابيات متأخرا عن حظر نكاح املشركات أو أن 

املشركات متأخرا عن إباحة نكاح الكتابيات فإن كانتا نزلتا معا فهما مستعملتان مجيعا على جهة ترتيب حظر نكاح 
املشركات على إباحة نكاح الكتابيات أو أن يكون نكاح الكتابيات نكاح الكتابيات فإن كان كذلك فإنه ورد 

ستعملة يف األحوال كلها كيف تصرف احلال على احلال على أنه وال مرتبا على إباحة نكاح الكتابيات فاإلباحة م
خالف أن قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نزل بعد حترميه نكاح املشركات ألن آية حترمي 
املشركات يف سورة البقرة وإباحة نكاح الكتابيات يف سورة املائدة وهي نزلت بعدها فهي قاضية على حترمي 

شركات إن كان إطالق اسم املشركات يتناول الكتابيات مث ملا تفرق اآلية املبيحة لنكاح الكتابيات بني احلرائر امل
منهن وبني اإلماء واقتضى عمومها الفريقني منهن وجب استعماهلا فيهما مجيعا وأن ال يعترض بتحرمي نكاح 

أما ختصيص اهللا تعاىل املؤمنات من اإلماء يف قوله من املشركات عليهن كما مل جيز االعتراض به على احلرائر منهن و
  فتياتكم املؤمنات فقد بينا يف املسألة املتقدمة أن التخصيص بالذكر 

  ال يدل على أن ما عدااملخصوص حكمه خبالفه 
فإن قيل ال يصح االحتجاج بقوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يف إباحة النكاح وذلك ألن 

حصان اسم مشترك يتناول معاين خمتلفة وليس بعموم فيجري على مقتضى لفظه بل هو جممل موقوف احلكم على اإل
البيان فما ورد به البيان من توقيف أو اتفاق صرنا إليه وكان حكم اآلية مقصورا عليه وما مل يرد به بيان فهو على 

حلرائر من الكتابيات مرادات به استعملنا حكم اآلية إمجاله ال يصح االحتجاج بعمومه فلما اتفق اجلميع على أن ا
  فيهن وملا مل تقم الداللة على إرادة اإلماء الكتابيات احتجنا يف إثباهتا إىل دليل من غريها 

قيل له ملا روي عن مجاعة من السلف يف قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب إهنن العفائف منهن إذا كان اسم 
العفة وجب اعتبار عموم اللفظ يف مجيع العفائف إذ قد ثبت أن العفة مرادة هبذا اإلحصان وما  اإلحصان يقع على

عدا ذلك من ضروب اإلحصان مل تقم الداللة على أهنا مرادة وقد اتفقوا على أنه ليس من شرط هذا اإلحصان 
عداه حيتاج مثبته شرطا يف اإلباحة إىل استكمال شرائطه كلها فما وقع عليه االسم واتفق اجلميع أنه مراد أثبتناه وما 

داللة فإن قيل اسم اإلحصان يقع على احلرية فما أنكرت أن يكون املراد بقوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم احلرائر منهن قيل له ملا كان معلوما أنه مل يرد بذكر اإلحصان يف هذا املوضع استيفاء شرائطه مل جيز ألحد 

صر مبعىن اإلحصان فيه على بعض ما يقع عليه االسم دون بعض بل إذا تناوله االسم من وجه وجب اعتبار أن يقت
عمومه فيه فلما كانت األمة قد يتناوهلا اسم اإلحصان على اإلطالق يف بعض الوجوه من طريق العفة أو غريها جاز 

احلرية دون غريها فجائز لغريك أن يقتصر به  اعتبار عموم ا للفظ فيه وإذا جاز لك أن تقتصر باسم اإلحصان على
على العفاف دون غريه وغري جائز لنا إمجال حكم اللفظ مع إمكان استعماله على العموم وقد أطلق اهللا اسم 

اإلحصان على األمة فقال تعاىل فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب فقال 
ن وقال بعضهم فإذا تزوجن فكان اعتبار هذا العموم سائغا يف إجياب احلد عليهن وقد قال يف بعضهم أراد فإذا أسلم

اآلية واحملصنات من املؤمنات ومل يرد به حصول مجيع شرائط اإلحصان وإمنا أراد به العفائف منهن وحرم ذوات 
   األزواج إال األزواج بقوله واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم فكان عموما يف حترمي



ما استثناهن فكذلك قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ال مينع ذكر اإلحصان فيه من اعتبار عمومه 
  فيمن يقع عليه االسم من جهة العفاف على ما روي عن السلف 

من جاز وطؤها مبلك ومن جهة النظر أنه ال خالف بني الفقهاء يف إباحة وطء األمة الكتابية مبلك اليمني وكل 
اليمني جاز وطؤها مبلك النكاح على الوجه الذي جيوز عليه نكاح احلرة املنفردة أال ترى أن املسلمة ملا جاز وطؤها 
مبلك اليمني جاز وطؤها بالنكاح وأن األخت من الرضاعة وأم املرأة وحليلة االبن وما نكح اآلباء ملا مل جيز وطؤهن 

لنكاح فلما اتفق اجلميع على جواز وطء األمة الكتابية مبلك اليمني وجب جواز وطئها مبلك اليمني حرم وطؤهن با
بالنكاح على الوجه الذي جيوز فيه وطء احلرة املنفردة فإن قيل قد جيوز وطء األمة الكتابية مبلك اليمني وال جيوز 

يف سائر األحوال وإمنا جعلناه علة بالنكاح كما إذا كانت حتته حرة قيل له مل جنعل ما ذكرنا علة جلواز نكاحها 
جلواز نكاحها منفردة غري جمموعة إىل غريها أال ترى أن األمة املسلمة جيوز نكاحها منفردة ولو كانت حتته حرة ملا 
جاز نكاحها ألنه مل جيز نكاحها من طريق مجعها إىل احلرة كما ال جيوز نكاحها لو كانت أختها حتته وهي أمة فعلنا 

رة جارية يف معلوالهتا غري الزم عليها ما ذكرت إذ كانت منصوبة جلواز نكاحها منفردة غري جمموعة صحيحة مستم
  إىل غريها وباهللا التوفيق 

  باب 

  نكاح األمة بغري إذن موالها

قال اهللا تعاىل فانكحوهن بإذن أهلهن قال أبو بكر قد اقتضى ذلك بطالن نكاح األمة إال أن يأذن سيدها وذلك ألن 
ه تعاىل فانكحوهن بإذن أهلهن يدل على كون اإلذن شرطا يف جواز النكاح وإن مل يكن النكاح واجبا وهو مثل قول

من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم أن السلم ليس بواجب ولكنه إذا اختار أن  -قوله ص 
فعليه إذا أراد أن يتزوج األمة أن ال يتزوجها إال  يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط كذلك النكاح وإن مل يكن حتما

هذا املعىن يف نكاح العبد حدثنا عبدالباقي بن قانع قال  -بإذن سيدها وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا حممد بن شاذان قال أخربنا معلى قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا القاسم بن عبدالواحد عن عبداهللا بن حممد 

   -بن عقيل عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا تزوج العبد بغري إذن مواله فهو عاهر حدثنا عبد

الباقي قال حدثنا حممد بن اخلطايب قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني قال حدثنا احلسن بن صاحل عن عبداهللا بن 
أميا عبد تزوج بغري إذن  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممد بن عقيل قال مسعت جابر بن عبداهللا يقول قال 

سيده زنا وروى هشيم عن يونس عن نافع أن مملوكا البن عمر تزوج بغري إذنه فضرهبما وفرق بينهما وأخذ كل 
 شيء أعطاها وقال احلسن وسعيد بن املسيب وإبراهيم والشعيب إذا تزوج العبد بغري إذن مواله فاألمر إىل املوىل إن
شاء أجاز وإن شاء رد وقال عطاء نكاح العبد بغري إذن سيده ليس بزنا لكنه أخطأ السنة وروى قتادة عن خالس 
أن غالما أليب موسى تزوج بغري إذنه فرفع ذلك إىل عثمان ففرق بينهما وأعطاها اخلمسني وأخذ ثالثة أمخاس قال 

وإمنا روي احلد عن ابن عمر وجائز أن يكون جلدمها أبو بكر واتفق من ذكرنا قوله من السلف أنه ال حد عليهما 
تعزيرا ال حدا فظن الراوي أنه حد واتفق علي وعمر يف املتزوجة يف العدة أنه ال حد عليها وال نعلم أحدا من 
الصحابة خالفهما يف ذلك والعبد الذي تزوج بغري إذن مواله أيسر أمرا من املتزوجة يف العدة ألن ذلك نكاح 



جازة عند عامة التابعني وفقهاء األمصار ونكاح املعتدة ال تلحقه إجازة عند أحد وحترمي نكاح املعتدة تلحقه اإل
منصوص عليه يف الكتاب يف قوله تعاىل وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله وحترمي نكاح العبد من جهة 

  خرب الواحد والنظر فإن 
   -قيل قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف العبد يتزوج بغري إذن مواله فهو عاهر وقد قال ص

  وللعاهر احلجر  -
قيل له ال خالف أن العبد غري مراد بقوله وللعاهر احلجر ألنه ال يرجم إذا زىن وإمنا مساه عاهرا على اجملاز والتشبيه 

والرجالن تزنيان وذلك جماز العينان تزنيان  -بالزاين إلقدامه على وطء حمظور وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فكذلك قوله يف العبد وأيضا فقد قال أميا عبد تزوج بغري إذن مواله فهو عاهر ومل يذكر الوطء وال خالف أنه ال 

  يكون عاهرا بالتزوج فدل أن إطالقه ذلك كان على وجه اجملاز تشبيها له بالعاهر 
تزوج أمتها ألن قوله أهلهن املراد به املوايل ألنه ال  وقوله تعاىل فانكحوهن بإذن أهلهن يدل على أن للمرأة أن

خالف أنه ال جيوز هلا أن تتزوج بغري موالها وأنه ال اعتبار بإذن غري املوىل إذا كان املوىل بالغا عاقال جائز التصرف 
هر الكتاب ألن يف ماله وقال الشافعي ال جيوز للمرأة أن تزوج أمتها وإمنا توكل غريها بالتزويج وهو قول يرده ظا

  اهللا تعاىل مل يفرق بني عقدها التزويج وبني عقد غريها بإذهنا ويدل على أهنا إذا أذنت المرأة أخرى يف 

تزوجيها أنه جائز ألهنا تكون منكوحة بإذهنا وظاهر اآلية مقتض جلواز نكاحها بإذن موالها فإذا وكل موالها أو 
ن ظاهر اآلية قد أجازه ومن منع ذلك فإمنا خص اآلية بغري داللة موالهتا امرأة بتزوجيها وجب أن جيوز ذلك أل

وأيضا فإن كانت هي ال متلك عقد النكاح عليها فغري جائز توكيلها غريها به ألن توكيل اإلنسان إمنا جيوز فيما 
د يصح عندنا ميلكه فأما ماال ميلكه فغري جائز توكيل غريه يف العقود اليت تتعلق أحكامها باملوكل دون الوكيل وق

توكيل من ال يصح عقده إذا عقد يف العقود اليت تتعلق أحكامها بالوكيل دون املوكل وهي عقود البياعات 
واإلجارت فأما عقد النكاح إذا وكل به فإمنا يتعلق حكمه باملوكل دون الوكيل أال ترى أن الوكيل بالنكاح ال 

الكة لعقد النكاح ملا صح توكيلها به لغريها إذ كانت أحكام يلزمه املهر وال تسليمه البضع فلو مل تكن املرأة م
العقود غري متعلقة بالوكيل فلما صح توكيلها به مع تعلق أحكامه هبا دون الوكيل دل على أهنا متلك العقد وهذا 
اىل أيضا دليل على أن احلرة متلك عقد النكاح على نفسها كما جاز وتوكيلها على غريها به وهو وليها وقوله تع

وآتوهن أجورهن باملعروف يدل على وجوب مهرها إذا نكحها مسى هلا مهرا أو مل يسم ألنه مل يفرق بني من مسى 
وبني من مل يسم يف إجيابه املهر ويدل على أنه قد أريد به مهر املثل قوله تعاىل باملعروف وهذا إمنا يطلق فيما كان 

ارف كقوله تعاىل وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن مبالعروف وقوله مبنيا على االجتهاد وغالب الظن املعتاد واملتع
تعاىل وآتوهن أجورهن يقتضي ظاهره وجوب دفع املهر إليها واملهر واجب للموىل دوهنا ألن املوىل هو املالك للوطء 

ألجرة دوهنا الذي أباحه للزوج بعقد النكاح فهو املستحق لبدله كما لو آجرها للخدمة كان املوىل هو املستحق ل
  كذلك املهر ومع ذلك فإن األمة ال متلك شيئا فال تستحق قبض املهر 

ومعىن اآلية على أحد وجهني إما أن يكون املراد إعطاؤهن املهر بشرط إذن املوىل فيه فيكون اإلذن املذكور بديا 
هلهن وآتوهن أجورهن مضمرا يف إعطائها املهر كما كان مشروطا يف التزويج فيكون تقديره فانكحوهن بإذن أ



بإذهنم فيدل ذلك على أنه غري جائز إعطاؤهن املهر إال بإذن املوىل وهو كقوله تعاىل واحلافظني فروجهم واحلافظات 
واملعىن واحلافظات فروجهن وقوله تعاىل والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات ومعناه والذاكرات اهللا وتكون داللة هذا 

  ملكها لتزوجيها نفسها  الضمري ما يف اآلية من نفي

وإن املوىل أملك بذلك منها وقوله تعاىل ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء فنفي ملكه نفيا عاما وفيه 
الداللة على أن األمة ال تستحق مهرها وال متلكه والوجه اآلخر أن يكون أضاف اإلعطاء إليهن واملراد املوىل كما 

مة صغرية بإذن األب واملوىل جاز أن يقال أعطهما مهريهما ويكون املراد إعطاء األب أو لو تزوج صبية صغرية أو أ
املوىل أال ترى أنه يصح أن يقال ملن عليه دين ليتيم قد مطله به أنه مانع لليتيم حقه وإن كان اليتيم ال يستحق قبضه 

لسبيل وقد انتظم ذلك الصغار والكبار من ويقال أعط اليتيم حقه وقال تعاىل وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن ا
أهل هذه األصناف وإعطاء الصغار إمنا يكون بإعطاء أوليائهم فكذلك جائز أن يكون املراد بقوله وآتوهن إيتاء من 

  يستحق ذلك من مواليهن 
حق وزعم بعض أصحاب مالك أن األمة هي املستحقة لقبض مهرها وأن املوىل إذا آجرها للخدمة كان هو املست

لألجر دوهنا واحتج للمهر بقوله تعاىل وآتوهن أجورهن وقد بينا وجه ذلك ومعناه وعلى أنه إن كان املهر جيب هلا 
ألنه بدل بضعها فكذلك جيب أن تكون األجرة هلا ألنه بدل منافعها ومن حيث كان املوىل هو املالك ملنافعها كما 

أن يستحق قبض املهر دوهنا ألنه بدل ملك املوىل ال ملكها كان مالكا لبضعها فمن استحق األجرة دوهنا فواجب 
  ألهنا ال متلك منافع بضعها وال منافع بدهنا واملوىل هو العاقد يف احلالني وبه متت اإلجارة والنكاح فال فرق بينهما 

  عم وحكى هذا القائل أن بعض العراقيني أجاز أن يزوج املوىل أمته عبده بغري صداق وهذا خالف الكتاب ز
قال أبو بكر ما أشد إقدام خمالفينا على الدعاوى على الكتاب والسنة ومن راعى كالمه وتفقد ألفاظه قلت دعاويه 

مبا ال سبيل له إىل إثباته فإن كان هذا القائل إمنا أراد أهنم أجازوا أن يزوج أمته عبده بغري تسمية مهر فإن كتاب اهللا 
ناح عليكم إن طلقتم النساء مامل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة فحكم تعاىل قد حكم جبواز ذلك يف قوله ال ج

بصحة الطالق يف نكاح ال مهر فيه مسمى فدعواه أن ذلك خالف الكتاب قد أكذهبا الكتاب وإن كان مراده أهنم 
ائل على قالوا إنه ال يثبت مهر ويستبيح بضعها بغري بدل فهذا ماال نعلم أحدا من العراقيني قاله فحصل هذا الق

معنيني باطلني إحدامها دعواه على الكتاب وقد بينا أن الكتاب خبالف ما قال والثاين دعواه على بعض العراقيني ومل 
  يقل أحد منهم ذلك بل قوهلم يف ذلك أنه إذا تزوج أمته من عبده وجب هلا 

املوىل ألهنا ال متلك واملوىل هو الذي املهر بالعقد المتناع استباحة البضع بغري بدل مث يسقط يف الثاين حني يستحقه 
ميلك ماهلا وال يثبت للموىل على عبده دين فههنا حاالن إحدامها حال العقد يثبت فيها املهر على العبد واحلال 

الثانية هي حال انتقاله إىل املوىل بعد العقد فيسقط كما أن رجال لو كان له على آخر مال فقضاه كان قبضه حاالن 
قبضه فيملكه مضمونا مبثله مث يصري قصاصا مباله عليه وكما نقول يف الوكيل يف الشري أن املشتري  إحدامها حال

انتقل إليه بالعقد وال ميلكه وينتقل يف الثاين ملكه إىل املوكل ولذلك نظائر كثرية ال يفهمها إال من ارتاص باملعاين 
  الفقهية وجالس أهل فقه هذا الشأن وأخذ عنهم 

حمصنات غري مسافحات وال متخذات أخدان يعين واهللا أعلم فانكحوهن حمصنات غري مسافحات وأمر قوله تعاىل 
بأن يكون العقد عليها بالنكاح صحيح وأن ال يكون وطؤها على وجه الزنا ألن اإلحصان ههنا بالنكاح والسفاح 

اجلاهلية يف اختاذ األخدان قال الزنا وال متخذات أخدان يعين ال يكون وطؤها على حسب ما كانت عليه عادة أهل 



ابن عباس كان قوم منهم حيرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منه واخلدن هو الصديق للمرأة يزين هبا سرا 
فنهى اهللا تعاىل عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وزجر عن الوطء إال عن نكاح صحيح أو ملك ميني ومسى اهللا 

فتياتكم املؤمنات والفتاة اسم للشابة والعجوز احلرة ال تسمى فتاة واألمة الشابة والعجوز اإلماء الفتيات بقوله من 
كل واحدة منهما تسمى فتاة ويقال إهنا مسيت فتاة وإن كانت عجوزا ألهنا إذا كانت أمة ال توقر توقري الكبرية 

  والفتوة حال الغرة واحلداثة واهللا أعلم بالصواب 
  باب 

  حد األمة والعبد

ال اهللا تعاىل فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب قال أبو بكر قرئ فإذا ق
أحصن بفتح األلف وقرئ بضم األلف فروي عن ابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد وقتادة أن أحصن بالضم معناه 

ناه أسلمن وقال احلسن حيصنها الزوج تزوجن وعن عمر وابن مسعود والشعيب وإبراهيم أحصن بالفتح قالوا مع
  وحيصنها اإلسالم 

واختلف السلف يف حد األمة مىت جيب فقال من تأول قوله فإذا أحصن بالضم على التزويج أن األمة ال جيب عليها 
  احلد وإن أسلمت ما مل تتزوج وهو مذهب ابن عباس والقائلني بقوله ومن تأول قوله فإذ أحصن بالفتح على 

  جبل عليها احلد إذا أسلمت وزنت وإن مل تتزوج وهو قول ابن مسعود والقائلني بقوله اإلسالم 
وقال بعضهم تأويل من تأوله على أسلمن بعيد ألن ذكر اإلميان قد تقدم هلن بقوله من فتياتكم املؤمنات قال فيبعد 

املؤمنات إمنا هو يف شأن النكاح أن يقال من فتياتكم املؤمنات فإذا آمن وليس هذا كما ظن ألن قوله من فتياتكم 
وقد استأنف ذكر حكم آخر غريه وهو احلد فجاز استنيناف ذكر اإلسالم فيكون تقديره فإذا كن مسلمات فأتني 

بفاحشة فعليهن هذا ال يدفعه أحد ولو كان ذلك غري سائغ ملا تأوله عمر وابن مسعود واجلماعة الذين ذكرنا قوهلم 
األمران مجيعا من اإلسالم والنكاح مرادين باللفظ الحتماله هلما وتأويل السلف اآلية عليه وليس ميتنع أن يكون 

  عليهما 
وليس اإلسالم والتزويج شرطا يف إجياب احلد عليها إذا مل حتصن مل جيب ملا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود 

عبداهللا بن عتبة عن أيب هريرة وزيد بن خالد  قال حدثنا عبداهللا بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيداهللا بن
سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن قال إن زنت فاجلدوها مث إن زنت  -اجلهين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها مث إن زنت فبيعوها ولو بضفري والضفري احلبل ويف حديث سعيد املقربي عن أبيه عن 
أنه قال يف كل مرة فليقم عليها كتاب اهللا تعاىل فأخرب النيب صلى اهللا  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أيب هريرة

   -عليه وسلم 

  بوجوب احلد عليها مع عدم اإلحصان فإن قيل فما فائدة شرط اهللا اإلحصان يف

  قوله فإذا أحصن وهي حمدودة يف حال اإلحصان وعدمه 
ب عليها الرجم إال أن تكون مسلمة متزوجة أخرب اهللا تعاىل أهنن وإن أحصن باإلسالم قيل له ملا كانت احلرة ال جي

وبالتزويج فليس عليهم أكثر من نصف حد احلرة ولوال ذلك لكان جيوز أن يتوهم افتراق حاهلا يف حكم وجود 



اهللا تعاىل توهم من  اإلحصان وعدمه فإذا كانت حمصنة يكون عليها الرجم وإذا كانت غري حمصنة فنصف احلد فأزال
يظن ذلك وأخرب أنه ليس عليها إال نصف احلد يف مجيع األحوال فهذه فائدة شرط اإلحصان عند ذكر حدها وملا 

أوجب عليها نصف حد احلرة مع اإلحصان علمنا أنه أراد اجللد إذ الرجم ال ينتصف وقوله تعاىل فعليهن نصف ما 
من جهة احلرية ال اإلحصان املوجب للرجم ألنه لو أراد ذلك مل يصح  على احملصنات من العذاب أراد به اإلحصان
  أن يقال عليها نصف الرجم ألنه ال يتبعض 

  وخص اهللا األمة بإجياب نصف حد احلرة عليها إذا زنت 

وعقلت األمة من ذلك أن العبد مبثابتها إذ كان املعىن املوجب لنقصان احلد معقوال من الظاهر وهو الرق وهو 
  د يف العبد موجو

وكذلك قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات خص احملصنات بالذكر وعقلت األمة حكم احملصنني أيضا يف هذه اآلية 
  إذا قذفوا إذ كان املعىن يف احملصنة العفة واحلرية واإلسالم فحكموا للرجل حبكم النساء باملعىن 

فاحلكم ثابت حىت تقوم الداللة على االقتصار على وهذا يدل على أن األحكام إذا عقلت مبعان فحيثما وجدت 
  بعض املواضع دون بعض 

  فصل قوله تعاىل

فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن يدل على جواز عطف الواجب على الندب ألن النكاح ندب ليس بفرض 
ء صدقاهتن حنلة ويصح وإيتاء املهر واجب وحنوه قوله تعاىل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث قال وآتوا النسا

عطف الندب على الواجب أيضا كقوله تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب فالعدل واجب 
واإلحسان ندب وقوله تعاىل ذلك ملن خشي العنت منكم قال ابن عباس وسعيد بن جبري والضحاك وعطية العويف 

و دنيا من قوله تعاىل ودوا ما عنتم وقوله ملن خشي العنت منكم هو الزنا وقال آخرون هو الضرر الشديد يف دين أ
راجع إىل قوله فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات وهذا شرط إىل املندوب إليه من ترك نكاح األمة 

 واالقتصار على تزوج احلرة لئال يكون ولده عبدا لغريه فإذا خشي العنت ومل يأمن مواقعة احملظور فهو مباح ال
كراهة فيه ال يف الفعل وال يف الترك مث عقب ذلك بقوله تعاىل وأن تصربوا خري لكم فأبان عن موضع الندب 

واالختيار هو ترك نكاح األمة رأسا فكانت داللة اآلية مقتضية لكراهية نكاح األمة إذا مل خيش العنت ومىت خشي 
كه رأسا وإن خشي العنت لقوله وأن تصربوا خري لكم العنت فالنكاح مباح إذا مل تكن حتته حرة واالختيار أن يتر

وإمنا ندب اهللا تعاىل إىل ترك نكاح األمة رأسا مع خوف العنت ألن الولد املولود على فراش النكاح من األمة يكون 
لم عبدا لسيدها ومل يكره استيالد األمة مبلك اليمني ألن ولده منها يكون حرا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وس

ما يوافق معىن اآلية يف كراهة نكاح األمة حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن الفضل بن جابر السقطي  -
قال حدثنا حممد بن عقبة بن هرم السدوسي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

  انكحوا  -صلى اهللا عليه وسلم 

روا لنطفكم وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه قوله انكحوا األكفاء يدل على نكاح األمة األكفاء وانكحوهن واختا
ألهنا ليست بكفؤ للحر وقوله واختاروا لنطفكم يدل على ذلك أيضا لئال يصري ولده عبدا مملوكا وماؤه حر فينتقل 

   -بتزوجيه إىل الرق وروي يف خرب آخر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  وا لنطفكم فإن عرق السوء يدرك ولو بعد حني وقوله تعاىل يريدأنه قال ختري

اهللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يعين واهللا أعلم يريد ليبني لنا ما بنا احلاجة إىل معرفته 
برية إال وهللا فيها حكم والبيان من اهللا تعاىل على وجهني أحدمها بالنص واآلخر بالداللة وال ختلو حادثة صغرية وال ك

إما بنص وإما بدليل وهو نظري قوله مث إن علينا بيانه وقوله هذا بيان للناس وقوله وما فرطنا يف الكتاب من شيء 
وقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم من الناس من يقول إن هذا يدل على أن ما حرمه علينا وبني لنا حترميه من 

ل هذه اآلية كان حمرما على الذين كانوا من قبلنا من أمم األنبياء املتقدمني وقال آخرون النساء يف اآليتني اللتني قب
ال داللة فيه على اتفاق الشرائع وإمنا معناه له يهديكم سنن الذين من قبلكم يف بيان ما لكم فيه من املصلحة كما 

كانت خمتلفة يف أنفسها فهي متفقة يف باب بينه هلم وإن كانت العبادات والشرائع خمتلفة يف أنفسها إال أهنا وإن 
املصاحل وقال آخرون يبني لكم سنن الذين من قبلكم من أهل احلق وغريهم لتجتنبوا الباطل وحتبوا احلق وقوله تعاىل 

ويتوب عليكم يدل على بطالن مذهب أهل األخبار ألنه أخرب أنه يريد أن يتوب علينا وزعم هؤالء أنه يريد من 
  رار وال يريد منهم التوبة واإلستغفار املصرين اإلص

قوله تعاىل يريد الذين يتبعون الشهوات فقال قائلون املراد به كل مبطل ألنه يتبع شهوة نفسه فيما وافق احلق أو 
  خالفه وال يتبع احلق يف خمالفة الشهوة وقال جماهد أراد به الزنا وقال السدي اليهود والنصارى 

ما يعين به العدول عن االستقامة باالستكثار من املعصية وتكون إرادهتم للميل على أحد وقوله أن متيلوا ميال عظي
وجهني إما لعداوهتم أو لألنس هبم والسكون إليهم يف اإلقامة على املعصية فأخرب اهللا تعاىل أن إرادته لنا خالف إرادة 

افق احلق فيكون حينئذ غري مذموم يف اتباع هؤالء وقد دلت اآلية على أن القصد يف اتباع الشهوة مذموم إال أن يو
شهوته إذ كان قصده اتباع احلق ولكن من كان هذا سبيله ال يطلق عليه أنه متبع لشهوته ألن قصده فيه اتباع احلق 

  وافق شهوته أو خالفها 
  قوله تعاىل 

تثقيل وهو نظري قوله يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا التخفيف هو تسهيل التكليف وهو خالف ال
تعاىل ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم وقوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر وقوله 

تعاىل وما جعل عليكم يف الدين من حرج وقوله تعاىل ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
جئتكم باحلنيفة السمحة  -يات ونظريه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم فنفى الضيق والثقل واحلرج عنا يف اآل

وذلك ألنه وإن حرم علينا ما ذكرنا حترميه من النساء فقد أباح لنا غريهن من سائر النساء تارة بنكاح وتارة مبلك 
مبا أباح من ميني وكذلك سائر احملرمات قد أباح لنا من جنسها أضعاف ما حظر فجعل لنا مندوحة عن احلرام 

احلالل وعلى هذا املعىن ما روي عن عبداهللا بن مسعود إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم يعين أنه مل يقتصر 
بالشفاء على احملرمات بل جعل لنا مندوحة وغىن عن احملرمات مبا أباحه لنا من األغذية واألدوية حىت ال يضرنا فقد 

  أنه ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها  -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما حرم يف أمور دنيانا وقد روي ع
وهذه اآليات حيتج هبا يف املصري إىل التخفيف فيما اختلف فيه الفقهاء وسوغوا فيه االجتهاد وفيه الداللة على بطالن 

ف عنا وتكليف ماال يطاق غاية مذهب اجملربة يف قوهلم إن اهللا يكلف العباد ماال يطيقون ألخباره بأنه يريد التخفي
  التثقيل واهللا أعلم مبعاين كتابه 

  باب 



  التجارات وخيار البيع

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم قال أبو بكر 
تعاىل وال تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النهي عن قتل قد انتظم هذا العموم النهي عن أكل مال الغري ومال نفسه كقوله 

غريه وقتل نفسه فكذلك قوله تعاىل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هني لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غريه 
فيه وجهان أحدمها ما قال بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه يف معاصي اهللا وأكل مال الغري بالباطل قد قيل 

السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس واحلسن أن يأكله بغري عوض فلما نزلت هذه 
اآلية كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس إىل أن نسخ ذلك باآلية اليت يف النور ليس على األعمى حرج 

  أن تأكلوا من بيوتكم اآلية قال أبو إىل قوله تعاىل وال على أنفسكم 

بكر يشبه أن يكون مراد ابن عباس واحلسن أن الناس حترجوا بعد نزول اآلية أن يأكلوا عند أحد ال على أن اآلية 
أوجبت ذلك ألن اهلبات والصدقات مل تكن حمظورة قط هبذه اآلية وكذلك األكل عند غريه اللهم إال أن يكون 

بغري إذنه فهذا لعمري قد تناولته اآلية وقد روى الشعيب عن علقمة عن عبداهللا قال هي  املراد األكل عند غريه
حمكمة ما نسخت وال تنسخ إىل يوم القيامة وروى الربيع عن احلسن قال ما نسخها شيء من القرآن ونظري ما 

اطل وتدلوا هبا إىل احلكام وقول اقتضته اآلية من النهي عن أكل مال الغري قوله تعاىل وال تأكلوا أموالكم بينكم بالب
ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه وعلى أن النهي عن أكل مال الغري معقود  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بصفة وهو أن يأكله بالباطل وقد تضمن ذلك أكل أبدال العقود الفاسدة كأمثان البياعات الفاسدة وكمن اشترى 
ال ينتفع به حنو البيض واجلوز فيكون أكل مثنه أكل مال بالباطل وكذلك مثن كال ماال من املأكول فوجده فاسدا 

قيمة له وال ينتفع به كالقرد واخلنزير والذباب والزنابري وسائر ماال منفعة فيه فاالنتفاع بأمثان مجيع ذلك أكل مال 
ر وهذا يدل على أن من باع بيعا فاسدا بالباطل وكذلك أجرة النائحة واملغنية وكذلك مثن امليتة واخلمر واخلنزي

وأخذ مثنه أنه منهي عن أكل مثنه وعليه رده إىل مشتريه وكذلك قال أصحابنا أنه إذا تصرف فيه فربح فيه وقد كان 
عقد عليه بعينة وقبضه أن عليه أن يتصدق به ألنه ربح حصل له من وجه حمظور وقوله تعاىل ال تأكلوا أموالكم 

تظم هلذه املعاين كلها ونظائرها من العقود احملرمة فإن قيل هل اقتضى ظاهر اآلية حترمي أكل اهلبات بينكم بالباطل من
والصدقات واإلباحة للمال من صاحبه قيل له كل ما أباحه اهللا تعاىل من العقود وأطلقه من جواز أكل مال الغري 

الشريطة وهي أن يكون أكل مال بالباطل وما بإباحته إياه فخارج عن حكم اآلية ألن احلظر يف أكل املال مقيد 
أباحه اهللا تعاىل وأحله فليس بباطل بل هو حق فنحتاج أن ننظر إىل السبب الذي يستبيح أكل هذا املال فإن كان 

مباحا فليس بباطل ومل تتناوله اآلية وإن كان حمظورا فقد اقتضته اآلية وأما قوله تعاىل إال أن تكون جتارة عن تراض 
  اقتضى إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض والتجارة اسم واقع على عقود املعاوضات منكم 

املقصود هبا طلب األرباح قال اهللا تعاىل هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باهللا ورسوله فسمى 
اىل ترجون جتارة لن تبور كما مسى بذل اإلميان جتارة على وجه اجملاز تشبيها بالتجارات املقصود هبا األرباح وقال تع

النفوس جلهاد أعداء اهللا تعاىل شرى قال اهللا تعاىل إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون 
يف سبيل اهللا فسمى بذل النفوس شراء على وجه اجملاز وقال اهللا تعاىل ولقد علموا ملن اشتراه ماله يف اآلخرة من 

ق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فسمى ذلك بيعا وشراء على وجه اجملاز تشبيها بعقود األشرية خال



والبياعات اليت حتصل هبا األعواض كذلك مسى اإلميان باهللا تعاىل جتارة ملا استحق به من الثواب اجلزيل واألبدال 
اض منكم عقود البياعات واإلجارت واهلبات املشروطة اجلسيمة فتدخل يف قوله تعاىل إال أن تكوت جتارة عن تر

  فيها األعواض ألن املبتغى يف مجيع ذلك يف عادات الناس حتصيل األعواض ال غري 
وال يسمى النكاح جتارة يف العرف والعادة إذ ليس املبتغى منه يف األكثر األعم حتصيل العوض الذي هو مهر وإمنا 

الح والعقل والدين والشرف واجلاه وحنو ذلك فل يسم جتارة هلذا املعىن وكذلك املبتغى فيه أحوال الزوج من الص
اخللع والعتق على مال ليس يكاد ميسى شيء من ذلك جتارة وملا ذكرنا من اختصاص اسم التجارة مبا وصفنا قال 

مال وال يتزوج هو  أبو حنيفة وحممد إن املأذون له يف التجارة ال يزوج أمته وال عبده وال يكاتب وال يعتق على
أيضا وإن كانت أمة ال تزوج نفسها ألن تصرفه مقصور على التجارة وليست هذه العقود من التجارة وقالوا إنه 

يؤاجر نفسه وعبيده وما يف يده من أموال التجارة إذ كانت اإلجارة من التجارة وكذلك قالوا يف املضارب وشريك 
  دون غريها ومل خيتلف الناس أن البيوع من التجارات العنان ألن تصرفهما مقصور على التجارة 

واختلف أهل العلم يف لفظ البيع كيف هو وقال أصحابنا إذا قال الرجل بعين عبدك هذا بألف درهم فقال قد بعتك 
 مل يقع البيع حىت يقبل األول وال يصح عندهم إجياب البيع وال قبوله إال بلفظ املاضي وال يقع بلفظ اإلستقبال ألن

قوله بعين إمنا هو سوم وأمر بالبيع وليس بإيقاع للعقد واألمر بالبيع ليس ببيع وكذلك قوله أشتري منك ليس 
بشرى وإمنا هو إخبار بأنه يشتريه ألن األلف لإلستقبال وكذلك قول البائع إشتر مين وقوله أبيعك ليس ذلك بلفظ 

  العقد وإمنا هو أخبار بأنه سيعقد 

النكاح القياس أن يكون مثله إال أهنم استحسنوا فقالوا إذا قال زوجين بنتك فقال قد زوجتك  أو أمر به وقالوا يف
أنه يكون نكاحا وال حيتاج الزوج بعد ذلك إىل قبول حلديث سهل بن سعد يف قصة املرأة اليت وهبت نفسها للنيب 

   -ص 

  فلم يقبلها فقال له رجل زوجنيها فراجعه النيب ص

قوله زوجنيها  -أن قال له زوجتكها عقدا مبا معك من القرآن فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يعطيها إىل  -
مع قوله زوجتكها عقدا واقعا وألخبار أخر قد رويت يف ذلك وألنه ليس املقصد يف النكاح الدخول فيه على وجه 

د زوجتك فلما جرت العادة يف النكاح مبا املساومة والعادة يف مثله أهنم ال يفرقون فيه بني قوله زوجين وبني قوله ق
  وصفنا كان قوله قد زوجتك وقوله زوجيين نفسك سواء 

وملا كانت العادة يف البيع دخوهلم فيه على وجه السوم بديا كان ذلك سوما ومل يكن عقدا فحملوه على القياس 
ع العقد أنه يقع به العقد وهو أن وقد قال أصحابنا فيما جرت به العادة بأهنم يريدون به إجياب التمليك وإيقا

يساومه على شيء مث يزن له الدراهم ويأخذ للمبيع فجعلوا ذلك عقدا لوقوع تراضيهما به وتسليم كل واحد 
منهما إىل صاحبه ما طالبه منه وذلك ألن جريان العادة بالشيء كالنطق به إذ كان املقصد من القول اإلخبار عن 

لك بالعادة مع التسليم للمعقود عليه أجروا ذلك جمرى العقد كما يهدي اإلنسان الضمري واالعتقاد فإذا علم ذ
بدنات مث قال من شاء فليقتطع فقام االقتطاع يف ذلك  -لغريه فيقبضه فيكون للهبة وحنر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

شروط يف قوله إال أن تكون مقام القبول للهبة يف إجياب التمليك فهذه الوجوه اليت ذكرناها هي طرق التراضي امل
جتارة عن تراض منكم وقال مالك بن أنس إذا قال بعين هذا بكذا فقال قد بعتك فقد مت البيع وقال الشافعي ال 



يصح النكاح حىت يقول قد زوجتكها ويقول اآلخر قد قبلت تزوجيها أو يقول اخلاطب زوجنيها ويقول الويل قد 
  الزوج قد قبلت زوجتكها فال حيتاج يف هذا إىل قول 

فإن قيل على ما ذكرنا من قول أصحابنا يف املتساومني إذا تساوما على السلعة مث وزن املشتري الثمن وسلمه إليه 
وسلم البائع السلعة إليه أن ذلك بيع وهو جتارة عن تراض غري جائز أن يكون هذا بيعا ألن لعقد البيع صيغة وهي 

   -فيما وصفت وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلجياب والقبول بالقول وذلك معدوم 

  أنه هنى عن املنابذة واملالمسة وبيع احلصاة وما ذكرمتوه يف معىن هذه

لوقوعها بغري لفظ البيع قيل له ليس هذا كما ظننت وليس ما  -البياعات اليت أبطلها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  أجازه أصحابنا مما 

وذلك ألن بيع املالمسة هو وقوع العقد باللمس واملنابذة وقوع العقد بنبذه  -هللا عليه وسلم هنى عنه النيب صلى ا
إليه وكذلك بيع احلصاة هو أن يضع عليه حصاة فتكون هذه األفعال عندهم موجبة لوقوع البيع فهذه بيوع 

يع واما ما جازه أصحابنا فهو أن معقودة على املخاطرة وال تعلق هلذه األسباب اليت علقوا وقوع البيع هبا بعقد الب
يتساوما على مثن يقف البيع مث يزن له املشتري الثمن ويسلم البائع إليه املبيع وتسليم املبيع والثمن من حقوق البيع 

وأحكامه فلما فعال موجب العقد من التسليم صار ذلك رضى منهما مبا وقف عليه العقد من السوم وملس الثوب 
ليس من موجبات العقد وال من أحكامه فصار العقد معلقا على خطر فال جيوز وصار ذلك ووضع احلصاة ونبذه 

أصال يف امتناع وقوع البياعات على األخطار وذلك أن يقول بعتكه إذا قدم زيد وإذا جاء غد وحنو ذلك وقوله 
وله تعاىل وأحل اهللا البيع تعاىل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم عموم يف إطالق سائر التجارات وإباحتها وهو كق

يف اقتضاء عمومه إلباحة سائر البيوع إال ما خصه التحرمي ألن اسم التجارة أعم من اسم البيع ألن اسم التجارة 
ينتظم عقود اإلجارات واهلبات الواقعة على األعواض والبياعات فيضمن قوله تعاىل وال تأكلوا أموالكم بينكم 

عقود بشريطة حمتاجة إىل بيان يف إجياب حكمه وهو قوله تعاىل وال تأكلوا أموالكم بالباطل معنيني أحدمها هني م
بينكم بالباطل ألنه حيتاج إىل أن يثبت أنه أكل مال باطل حىت يتناوله حكم اللفظ واملعىن الثاين إطالق سائر 

ر ما يسمى جتارة إال أن اهللا التجارات وهو عموم يف مجيعها ال إمجال فيه وال شريطة فلو خلينا وظاهره ألجزنا سائ
   -تعاىل قد خص منها أشياء بنص الكتاب وأشياء بسنة الرسول ص 

  فاخلمر وامليتة والدم وحلم اخلنزير وسائر احملرمات يف الكتاب ال جيوز

لعن اهللا اليهود  -بيعها ألن إطالق لفظ التحرمي يقتضي سائر وجوه االنتفاع وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا وقال يف اخلمر إن الذي حرمها حرم بيعها وأكل مثنها ولعن بائعها حر

عن البيع الغرر وبيع العبد اآلبق وبيع مامل يقبض وبيع ما ليس  -ومشتريها وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
غرر مجيع ذلك خمصوص من ظاهر قوله تعاىل إال أن تكون  عند اإلنسان وحنوها من البياعات اجملهولة واملعقود على

جتارة عن تراض منكم وقد قرئ قوله إال أن تكون جتارة عن تراض بالنصب والرفع فمن قرأها بالنصب كان تقديره 
  إال أن تكون األموال جتارة عن تراض فتكون التجارة 



املال بالباطل قد يكون من جهة التجارة ومن غري  الواقعة عن تراض مستثناة من النهي عن أكل املال إذ كان أكل
جهة التجارة فاستثىن التجارة من اجلملة وبني أهنا ليست أكل املال بالباطل ومن قرأها بالرفع كان تقديره إال أن تقع 

  ... إذا كان يوم ذو كواكب أشهب ... فدى لنيب شيبان رحلي وناقيت ... جتارة كقول الشاعر 
كذلك وإذا كان معناه على هذا كان النهي عن أكل املال بالباطل على إطالقه مل يستثن منه  يعين إذا حدث يوم

  شيء وكان ذلك استثناء منقطعا مبنزلة لكن إن وقعت جتارة عن تراض فهو مباح 
ه وقد دلت هذه اآلية على بطالن قول القائلني بتحرمي املكاسب إلباحة اهللا التجارة الواقعة عن تراض وحنوه قول

تعاىل وأحل اهللا البيع وقوله تعاىل فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا وقوله تعاىل وآخرون 
يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا فذكر الضرب يف األرض للتجارة وطلب 

  ب إليه واهللا تعاىل أعلم وباهللا التوفيق املعاش مع اجلهاد يف سبيل اهللا فدل ذلك على أنه مندو
  باب 

  خيار املتبايعني

اختلف أهل العلم يف خيار املتبايعني فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر واحلسن بن زياد ومالك بن أنس إذا 
داهللا بن عقد بيع بكالم فال خيار هلما وإن مل يتفرقا وروي حنوه عن عمر بن اخلطاب وقال الثوري والليث وعبي

احلسن والشافعي إذا عقدا فهما باخليار مامل يتفرقا وقال األوزاعي مها باخليار مامل يتفرقا إال يف بيوع ثالثة بيع مزايدة 
  الغنائم والشركة يف املرياث والشركة يف التجارة فإذا صافقه فقد وجب وليسا فيه باخليار 

ال الليث التفرق أن يقوم أحدمها وكل من أوجب اخليار ووقت الفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وق
  يقول إذا خريه يف اجمللس فاختار فقد وجب البيع وروى خيار اجمللس عن ابن عمر 

قال أبو بكر قوله تعاىل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم يقتضي جواز األكل 
راق إذ كانت التجارة هي اإلجياب والقبول يف عقد البيع وليس التفرق واالجتماع بوقوع البيع عن تراض قبل االفت

من التجارة يف شيء وال يسمى ذلك جتارة يف شرع وال لغة فإذا كان اهللا قد أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة 
  عن تراض فمانع بذلك بإجياب اخليار خارج عن 

على ذلك أيضا قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فألزم كل عاقد ظاهر اآلية خمصص هلا بغري داللة ويدل 
الوفاء مبا عقد على نفسه وذلك عقد قد عقده كل واحد منهما على نفسه فيلزمه الوفاء به ويف إثبات اخليار نفي 

ىل أجل مسمى فاكتبوه إىل للزوم الوفاء به وذلك خالف مقتضى اآلية ويدل عليه أيضا قوله تعاىل إذا تداينتم بدين إ
قوله تعاىل إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أن ال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم مث أمر 
عند عدم الشهود بأخذ الرهن وثيقة بالثمن وذلك مأمور به عند عقده البيع قبل التفرق ألنه قال تعاىل إذا تداينتم 

اكتبوه فأمر بالكتاب عند عقده املداينة وأمر بالكتابة بالعدل وأمر الذي عليه الدين باإلمالء بدين إىل أجل مسمى ف
ويف ذلك دليل على أن عقده املداينة قد أثبت الدين عليه بقوله تعاىل وليملل الذي عليه احلق وليتق اهللا ربه وال 

فتراق ملا قال وليملل الذي عليه احلق وملا وعظه يبخس منه شيئا فلو مل يكن عقد املداينة موجبا للحق عليه قبل اإل
بالبخس وهو ال شيء عليه ألن ثبوت اخليار له مينع ثبوت الدين للبائع يف ذمته ويف إجياب اهللا تعاىل احلق عليه بعقد 

شهيدين  املداينة يف قوله تعاىل وليملل الذي عليه احلق دليل على نفي اخليار وإجياب البتات مث قال تعاىل واستشهدوا



من رجالكم حتصينا للمال واحتياطا للبائع من جحود املطلوب أو موته قبل أدائه مث قال تعاىل وال تسأموا أن تكتبوه 
صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشهادة وأدىن أن ال ترتابوا ولو كان هلما اخليار قبل الفرقة مل 

أقوم للشهادة إذ ال ميكن للشاهد إقامة الشهادة بثبوت املال مث قال وأشهدوا إذا يكن يف اإلشهاد احتياط وال كان 
تبايعتم وإذا هي للوقت فاقتضى ذلك األمر بالشهادة عند وقوع التبايع من غري ذكر الفرقة مث أمر برهن مقبوض يف 

جائز إعطاء الرهن بدين مل جيب  السفر بدال من اإلحتياط باإلشهاد يف احلضر ويف إثبات اخليار إبطال الرهن إذ غري
بعد فدلت اآلية مبا تضمنته من األمر باإلشهاد على عقد املداينة وعلى التبايع واالحتياط يف حتصني املال تارة 

باإلشهاد وتارة بالرهن إن العقد قد أوجب ملك املبيع للمشتري وملك الثمن للبائع بغري خيار هلما إذ كان إثبات 
 اإلشهاد والرهن ونافيا لصحة األقرار بالدين فإن قيل األمر باإلشهاد والرهن ينصرف إىل أحد اخليار نافيا ملعاين

  املعنيني إما أن يكون الشهود حاضرين العقد 

ويفترقان حبضرهتم فتصح حينئد شهادهتم على صحة البيع ولزوم الثمن وإما أن يتعاقدا فيما بينهما عقد مداينة مث 
هود بعد ذلك فيشهد الشهود على إقرارمها به أو يرهنه بالدين رهنا فيصح قيل له أول ما يفترقان ويقران عند الش

يف ذلك أن الوجهني مجيعا خالف اآلية وفيها إبطال ما تضمنته من اإلحتياط باإلشهاد والرهن وذلك ألن اهللا تعاىل 
دين فأمر باإلشهاد على عقد املداينة قال إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه إىل قوله تعاىل واستشهدوا شهي

عند وقوعه بال تراخ احتياطا هلما وزعمت أنت أنه يشهد بعد اإلفتراق وجائز أن هتلك السلعة قبل اإلفتراق فيبطل 
الدين أو جيحده إىل أن يفترقا ويشهد أو جائز أن ميوت فال يصل البائع إىل حتصني ماله باإلشهاد وقال اهللا تعاىل 

تبايعتم فندب إىل اإلشهاد على التبايع عند وقوعه ومل يقل إذا تبايعتم وتفرقتم وموجب اخليار مثبت يف  وأشهدوا إذا
اآلية من التفرق ما ليس فيها وغري جائز أن يزاد يف حكم اآلية ما ليس فيها وإن تركا اإلشهاد إىل بعد االفتراق كان 

عسى أن ميوت املشتري قبل اإلشهاد أو جيحده فيصري يف ذلك ترك االحتياط الذي من أجله ندب إىل اإلشهاد و
حينئذ إجياب اخليار مسقطا ملعىن االحتياط وحتصني املال باإلشهاد ويف ذلك دليل على وقوع البيع باإلجياب والقبول 
ط بتاتا ال خيار فيه لواحد منهما فإن قيل فلو شرطا يف البيع ثبوت اخليار لثالث كان اإلشهاد عليه صحيحا مع شر
اخليار ومل يكن ما تلوت من آية الدين وكتب الكتاب واإلشهاد والرهن مانعا وقوعه على شرط اخليار وصحة 

اإلشهاد عليه فكذلك إثبات خيار اجمللس ال ينفي صحة الشهادة والرهن قيل له اآلية مبا فيها من اإلشهاد مل تتضمن 
أجزنا شرط اخليار بداللة خصصناه هبا من مجلة ما تضمنته اآلية  البيع املشروط فيه اخليار وإمنا تضمنت بيعا باتا وإمنا

يف املداينات واستعملنا حكمها يف البياعات العارية من شرط اخليار فليس فيما اجزنا من البيع املعقود على شرط 
 البياعات اليت مل اخليار ما مينع استعمال حكم اآلية مبا انتظمته من اإلحتياط باإلشهاد والرهن وصحة إقرار العاقد يف

يشرط فيها خيار والبيع املعقود على شرط اخليار خارج عن حكم اآلية غري مراد هبا ملا وصفنا حىت يسقط اخليار 
ويتم البيع فحينئذ يكونان مندوبني إىل اإلشهاد على اإلقرار دون التبايع ولو أثبتنا اخليار يف كل بيع ومت البيع على 

ا مل يبق لآلية موضع يستعمل فيه حكمها على حسب مقتضاها وموجبها وأيضا فإن حسب ما يذهب إليه خمالفون
  إثبات اخليار إمنا يكون مع 

عدم الرضى بالبيع لريتئي يف إبرام البيع أو فسخه فإذا تعاقدا عقد البيع من غري شرط اخليار فكل واحد منهما راض 
مع وجود الرضى به ووجود الرضى مانع من اخليار أال  بتمليك ما عقد عليه لصاحبه فال معىن إلثبات اخليار فيه

ترى أنه ال خالف بني املثبتني خليار اجمللس أنه إذا قال لصاحبه اختر فاختاره ورضي به أن ذلك مبطل خليارمها 



وليس يف ذلك أكثر من رضامها بإمضاء البيع والرضى موجود منهما بنفس املعاقدة فال حيتاجان إىل رضى ثان ألنه 
جاز أن يشترط بعد رضامها به بديا بالعقد رضى آخر جلاز أن يشترط رضى ثان وثالث وكان ال مينع رضامها به  لو

من إثبات خيار ثالث ورابع فلما بطل هذا صح أن رضامها بالبيع هو إبطال للخيار وإمتام للبيع وإمنا صح خيار 
راج شيئه من ملكه حني شرط لنفسه اخليار ومن أجل الشرط يف البيع ألنه مل يوجد من املشروط له اخليار رضى بإخ

  ذلك جاز إثبات اخليار فيه 
فإن قيل فأنت قد أثبت خيار الرؤية وخيار العيب مع وجود الرضى بالبيع ومل مينع رضامها من إثبات اخليار على 

  هذا الوجه فكذلك ال مينع رضامها به من إثبات خيار اجمللس 
يار اجمللس يف شيء وذلك ألن خيار الرؤية ال مينع وقوع امللك لكل واحد منهما فيما قيل له ليس خيار العيب من خ

عقد صاحبه من جهته لوجود الرضى من كل واحد منهما به فليس هلذا اخليار تأثري يف نفي امللك بل امللك واقع مع 
ني به مانع من وقوع امللك وجود اخليار ألجل وجود الرضى من كل واحد منهما به وخيار اجمللس على قول القائل

لكل واحد منهما فيما ملكه إياه صاحبه مع وجود الرضى من كل واحد منهما بتمليكه إياه وال فرق بني الرضى به 
بديا بإجيابه له العقد وبينه إذا قال قد رضيت فاختر ورضي به صاحبه فال فرق بني البيع فيما فيه خيار الرؤية وخيار 

واحد من اخليارين يف باب وقوع امللك به وإمنا خيتلفان بعد ذلك يف خيار غري ناف للملك  العيب وبني ما ليس فيه
وإمنا هو ألجل جهالة صفات املبيع عنده أو لفوت جزء منه موجب له بالعقد ويدل على أن الرضى بالعقد هو 

خليار به وقد علمنا أنه ليس املوجب للملك اتفاق اجلميع على وقوع امللك لكل واحد منهما بعد اإلفتراق وبطالن ا
يف الفرقة داللة على الرضى وال على نفيه ألن حكم الفرقة والبقاء يف اجمللس سواء يف نفي داللته على الرضى 

فعلمنا أن امللك إمنا وقع بالرضى بديا بالعقد ال بالفرقة وأيضا فإنه ليس يف األصول فرقة يتعلق هبا متليك وتصحيح 
  ن الفرقة إمنا تؤثر يف فسخ كثري العقد بل يف األصول أ

من العقود من ذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل القبض وعن السلم قبل القبض لرأس املال وعن الدين بالدين قبل 
تعيني أحدمها فلما وجدنا الفرقة يف األصول يف كثري من العقود إمنا تأثريها يف إبطال العقد دون جوازه ومل جتد يف 

يف تصحيح العقد وجوازه ثبت أن اعتبار خيار اجمللس ووقوع الفرقة يف تصحيح العقد خارج  األصول فرقة مؤثرة
عن األصول مع ما فيه من خمالفة ظاهر الكتاب وأيضا قد ثبت بالسنة واتفاق األمة من شرط صحة عقد افتراقهما 

ض والعقد مل يتم ما بقي عن جملس العقد عن قبض صحيح فإن كان خيار اجمللس ثابتا يف عقد الصرف مع التقاب
اخليار فإذا افترقا مل جيز أن يصح باالفتراق ما من شأنه أن يبطله االفتراق قبل صحته فإذا كانا قد افترقا عنه وملا 

يصح بعد مل جيز أن يصح باالفتراق فيكون املوجب لصحته هو املوجب لبطالنه ويدل على نفي خيار اجمللس قول 
ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه فأحل له املال بطيبة من نفسه وقد وجد  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ذلك بعقد البيع فوجب مبقتضى اخلرب أن حيل له وداللة اخلرب على ذلك كداللة قوله تعاىل إال أن تكون جتارة عن 
ه الصاعان صاع البائع عن بيع الطعام حىت جيري في -تراض منكم ويدل عليه هني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وصاع املشتري فأباح بيعه إذا جرى فيه الصاعان ومل يشرط فيه االفتراق فوجب ذلك أن جيوز بيعه إذا اكتاله من 
من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه فلما أجاز  -بائعه يف اجمللس الذي تعاقدا فيه وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يه االفتراق فوجب بقضية اخلرب انه إذا قبضه يف اجمللس أن جيوز بيعه وذلك ينفي خيار بيعه بعد القبض ومل يشرط ف
  البائع ألن ما للبائع فيه خيار ال جيوز تصرف املشتري فيه 

من باع عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشترط املبتاع ومن  -ويدل عليه أيضا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 



ه فثمرته للبائع إال أن يشترط املبتاع فجعل الثمرة ومال العبد للمشتري بالشرط من غري ذكر باع خنال وله مثر
  التفريق وحمال أن ميلكها املشتري قبل مالك األصل املعقود عليه فدل ذلك على وقوع امللك للمشتري بنفس العقد 

جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه واتفق يف حديث أيب هريرة لن جيزي ولد والده إال أن  -ويدل عليه أيضا قوله ص 
الفقهاء على أنه ال حيتاج إىل استئناف عتق بعد الشرى وأنه مىت صح له امللك عتق عليه فالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

أوجب عتقه بالشرى من غري شرط الفرقة ويدل عليه من جهة النظر أن اجمللس قد يطول ويقصر فلو عقلنا  -
  لس ألوجب بطالنه وقوع امللك على خيار اجمل

جلهالة مدة اخليار الذي علق عليه وقوع امللك أال ترى أنه لو باعه بيعا باتا وشرطا اخليار هلما مبقدار قعود فالن يف 
جملسه كان البيع باطال جلهالة مدة اخليار الذي تعلقت عليه صحة العقد واحتج القائلون خبيار اجمللس مبا روي عن 

   -يم بن حزام عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن عمر وأيب برزة وحك

  أنه قال املتبايعان باخليار مامل يفترقا وروي عن نافع عن ابن عمر عن

أنه قال إذا تبايع املتبايعان بالبيع فكل واحد منهما باخليار من بائعه مامل يفترقا أو يكون  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قد وجب وكان ابن عمر إذا بايع الرجل ومل خيريه وأراد أال يقيله قام فمشى بيعهما عن خيار فإذا كان عن خيار ف

هنيهة مث رجع فاحتج القائلون هبذه املقالة بظاهر قوله املتبايعان باخليار مامل يفترقا وابن عمر هو راوي احلديث وقد 
   -عقل من مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فرقة األبدان

ي من فعل ابن عمر فال داللة فيه على أنه من مذهبه ألنه جائز أن يكون خاف أن يكون قال أبو بكر فأما ما رو
بائعه ممن يرى اخليار يف اجمللس فيحذر منه بذلك حذرا مما حلقه يف الرباءة من العيوب حىت خوصم إىل عثمان فحمله 

يدل على موافقته وهو ما روى ابن  على خالف رأيه ومل جيز الرباءة إال أن يبينه ملبتاعه وقد روي عن ابن عمر ما
شهاب عن محزة بن عبداهللا بن عمر عن أبيه قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال املبتاع وهذا يدل على أنه 

 -كان يرى أن املبيع كان يدخل من ملك املشتري بالصفقة وخيرج من ملك البائع وذلك ينفي اخليار قوله ص 
ا ويف بعض األلفاظ البائعان باخليار مامل يفترقا فإن حقيقته تقتضي حال التبايع وهي حال املتبايعان باخليار مامل يفترق

السوم فإذا أبرما البيع وتراضيا فقد وقع البيع فليسا متبايعني يف هذه احلال يف احلقيقة كما أن املتضاربني واملتقايلني 
الفعل ال يسميان به على اإلطالق وإمنا يقال كان  إمنا يلحقهما هذا االسم يف حال التضارب والتقايل وبعد انقضاء

متقايلني ومتضاربني وإذا كانت حقيقة معىن اللفظ ما وصفنا مل يصح االستدالل يف موضع اخلالف به فإن قيل هذا 
التأويل يؤدي إىل إسقاط فائدة اخلرب ألنه غري مشكل على أحد أن املتساومني قبل وجود التراضي بالعقد على 

  يف إيقاع العقد أو تركه خيارمها 
قيل له بل فيه أعظم الفوائد وهو أنه قد كان جائزا أن يظن ظان أن البائع إذا قال للمشتري قد بعتك أن ال يكون 

له رجوع فيه قبل قبول املشتري كالعتق على مال واخللع على مال أنه ليس للموىل وال للزوج الرجوع فيه قبل 
   - صلى اهللا عليه وسلم قبول العبد واملرأة فأبان النيب



  حكم البيع يف إثبات اخليار لكل واحد منهما يف الرجوع قبل قبول اآلخر وأنه

  مفارق للعتق واخللع 

  فإن قيل كيف جيوز أن يسمى املتساومان متبايعني قبل وقوع العقد بينهما 
القتل متقاتلني وإن مل يقع منهما  قيل له ذلك جائز إذا قصدا إىل البيع بإظهار السوم فيه كما نسمي القاصدين إىل

قتل بعد وكما قيل لولد إبراهيم عليه السالم املأمور بذحبه الذبيح لقربه من الذبح وإن مل يذبح قال تعاىل فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف واملعىن فيه مقاربة البلوغ أال ترى أنه قال يف آية أخرى وإذا طلقتم 

بلغن أجلهن فال تعضلوهن وأراد به حقيقة البلوغ فجائز على هذا أن يسمى املتساومان متبايعني إذا قصدا النساء ف
إيقاع العقد على النحو الذي بينا والذي ال خيتل على أحد أهنما بعد وقوع البيع منهما ال يسميان متبايعني على 

ملشتقة هلا من أفعاهلم إال يف أمساء املدح والذم على ما احلقيقة كسائر األفعال إذا انقضت زال عن فاعليها األمساء ا
  بينا يف صدر هذا الكتاب وإمنا يقال كانا متبايعني وكانا متقايلني وكانا متضاربني 

ويدل على أن هذا االسم ليس حبقيقة هلما بعد إيقاع لعقد أنه قد يصح منهما اإلقالة والفسخ بعد العقد ومها يف 
حال فعل اإلقالة وغري جائز أن يكونا متقابلني متفاسخني ومتبايعني يف حال واحدة فدل ذلك احلقيقة متقايالن يف 

على أن إطالق اسم املتبايعني عليهما إمنا يتناول حال السوم وإيقاع العقد حقيقة وأن هذا االسم إمنا يلحقهما بعد 
وجب محل اللفظ على احلقيقة وهي حال  انقضاء العقد على معىن أهنما كانا متبايعني وذلك جماز وإذا كان كذلك

التبايع وهو أن يقول قد بعتك فأطلق اسم البيع من قبل نفسه قبل قبول اآلخر فهذه هي احلال اليت مها متبايعان فيها 
وهي حال ثبوت اخليار لكل واحد منهما فللبائع اخليار يف الفسخ قبل قبول اآلخر وللمشتري اخلياريف القبول قبل 

يدلك على أن املراد هذه احلال قوله املتبايعان وإمنا ا لبائع أحدمها وهو صاحب السلعة فكأنه قال إذا قال اإلفتراق و
البائع قد بعت فهما باخليار قبل االفتراق ألنه معلوم أن املشتري ليس ببائع فثبت أن املراد إذا باع البائع قبل قبول 

  املشتري 
املتبايعان باخليار مامل يفترقا فروي عن حممد بن احلسن أن معناه إذا قال  -وقد اختلف الفقهاء يف تأويل قوله ص 

البائع قد بعتك فله أن يرجع مامل يقل املشتري قبلت قال وهو قول أيب حنيفة وعن أيب يوسف مها املتساومان فإذا 
شتري ومىت قام أحدمها قال بعتك بعشرة فللمشتري خيار القبول يف اجمللس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول امل

  قبل قبول البيع بطل اخليار الذي كان هلما ومل تكن لواحد منهما 

إجازته فحمله حممد على االفتراق بالقول وذلك سائغ قال اهللا تعاىل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما 
اع على قول والرضى به وإن كانوا جاءهتم البينة ويقال تشاور القوم يف كذا فافترقوا عن كذا يراد به االجتم

جمتمعني يف اجمللس ويدل على أن املراد االفتراق بالقول ما حدثنا حممد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبداهللا بن عمرو بن العاص أن 

   -يه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عل

  قال املتبايعيان باخليار مامل يتفرقا إال أن تكون صفقة خيار وال حيل له



  أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله 
وقوله املتبايعان باخليار مامل يتفرقا هو على االفتراق بالقول أال ترى أنه قال وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله 

تراق بالقول وصحة وقوع العقد به واالستقالة هو مسألته اإلقالة وهذا يدل من وهذا هو افتراق األبدان بعد االف
وجهني على نفي اخليار بعد وقوع العقد أحدمها أنه لو كان له خيار اجمللس ملا احتاج إىل أن يسأله اإلقالة بل كان 

وحصول ملك كل واحد منهما هو يفسخه حبق اخليار الذي له فيه والثاين أن اإلقالة ال تكون إال بعد صحة العقد 
فيما عقد عليه من قبل صاحبه فهذا يدل على نفي اخليار وصحة البيع وقوله وال حيل له أن يفارقه يدل على أنه 
مندوب إىل إقالته إذا سأله إياها ما داما يف اجمللس مكروه له أن ال جييبه إليها وأن حكمه يف ذلك بعد االفتراق 

  أنه ال يكره له ترك إجابته إىل اإلقالة بعد الفرقة ويكره له قبلها  خمالف له إذا مل يفارقه يف
ويدل عليه ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا علي بن أمحد األزدي قال حدثنا إمساعيل بن عبداهللا بن زرارة قال 

البيعان ال بيع  - حدثنا هشيم عن حيىي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بينهما إال أن يفترقا إال بيع اخليار وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن املثىن قال حدثنا القعنيب قال حدثنا 

كل  -عبدالعزيز بن مسلم القسلمي عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كل بيعني ال بيع بينهما إال بعد االفتراق وهذا يدل على أنه أراد بنفيه  -فترقا فأخرب ص بيعني ال بيع بينهما حىت ي

تبايعهما مع صحة  -البيع بينهما يف حال السوم وذلك ألهنما لو كانا قد تبايعا مل ينف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قد أثبت فعلمنا أن املراد املتساومان اللذان قد ال ينفي ما  -العقد وقوعه فيما بينهما ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قصدا إىل التبايع وأوجب البائع البيع للمشتري إىل شرائه منه بأن قال له بعين فنفى أن يكون بينهما بيع حىت يفترقا 
  بالقول والقبول إذا مل يكن قوله بعين قبوال 

وقع البيع فهذا هو االفتراق الذي أراده النيب صلى اهللا للعقد وال من ألفاظ البيع وإمنا هو أمر به فإذا قال قد قبلت 
   -عليه وسلم 

  على القول الذي قدمنا ذكر نظائره يف إطالق ذلك يف اللسان

عن نفيه البيع حال إيقاع البيع باإلجياب والقبول  -فإن قيل ما أنكرت أن يكون مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا هلما فيه من خيار اجمللس قيل له هذا غلط من قبل أن ثبوت اخليار ال يوجب نفي وإمنا نفى أن يكون بينهما بيع مل

قد أثبت بينهما البيع إذا شرطا فيه اخليار بعد االفتراق ومل  -اسم البيع عنه أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بينهما حىت يفترقا إال بيع اخليار فجعل يكن ثبوت اخليار فيه موجبا لنفي اسم البيع عنه ألنه قال كل بيعني فال بيع 

بيع اخليار بيعا فلو أراد بقوله كل بيعني فال بيع بينهما حىت يفترقا حال وقوع اإلجياب والقبول ملا نفى البيع بينهما 
ألجل خيار اجمللس كما مل ينفه إذا كان فيه خيار مشروط بل أثبته وجعله بيعا فدل ذلك على أن قوله كل بيعني فال 

يع بينهما حىت يفترقا إمنا أراد به املتساومني يف البيع وأفاد ذلك أن قوله إشتر مين أو قول املشتري بعين ليس ببيع ب
حىت يفترقا بأن يقول البائع قد بعت ويقول املشتري قد اشتريت فيكون قد افترقا ومت البيع ووجب أن ال يكون فيه 

بداهنما بعد حصول االفتراق فيهما باإلجياب والقبول وأكثر أحوال خيار مشروط فيكون ذلك بيعا وإن مل يفترقا بأ
ما روي من قوله املتبايعان باخليار مامل يفترقا احتماله ملا وصفنا وملا قال خمالفنا وغري جائز االعتراض على ظاهر 

جهة النظر على  القرآن باالحتمال بل الواجب محل احلديث على موافقة القرآن وال حيمل على ما خيالفه ويدل من



ما وصفنا اتفاق اجلميع على أن النكاح واخللع والعتق على مال والصلح من دم العمد إذا تعاقداه بينهما صح 
باإلجياب والقبول من غري خيار يثبت لواحد منهما واملعىن فيه اإلجياب والقبول فيما يصح العقد عليه من غري خيار 

م قال عطاء والسدي ال يقتل بعضكم بعضا قال أبو بكر هو نظري قوله مشروط وقوله عز و جل وال تقتلوا أنفسك
تعاىل وال تقتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقتلوكم فيه ومعناه يقتلوا بعضكم وتقول العرب قتلنا ورب الكعبة إذا 

فسكم وأراد قتل بعضهم وقيل إمنا حسن ذلك ألهنم أهل دين واحد فهم كالنفس الواحدة فلذلك قال وال تقتلوا أن
أن املؤمنني كالنفس الواحدة إذا أمل بعضه تداعى  -قتل بعضكم بعضا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سائره باحلمى والسهر وقال املؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا فكان تقديره وال يقتل بعضكم بعضا يف أكل 
  أموالكم بالباطل وال غريه مما هو حمرم 

وله تعاىل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم وحيتمل وال تقتلوا أنفسكم يف طلب املال وذلك عليكم وهو كق
بأن حيمل نفسه على الغرر املؤدي إىل التلف وحيتمل وال تقتلوا أنفسكم يف حال غضب أو ضجر وجائز أن تكون 

نا وظلما فسوف نصليه نارا فإنه قيل هذه املعاين كلها مرادة الحتمال اللفظ هلا وقوله تعاىل ومن يفعل ذلك عدوا
فما عاد إليه هذا الوعيد وجوه أحدها أنه عائد على أكل املال بالباطل وقتل النفس بغري حق فيستحق الوعيد بكل 

واحدة من اخلصلتني وقال عطاء يف قتل النفس احملرمة خاصة وقيل إنه عائد على فعل كل ما هني عنه من أول 
ه يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها ألن ما قبله مقرون بالوعيد السورة وقيل من عند قول

واألظهر عوده إىل ما يليه من أكل املال بالباطل وقتل النفس احملرمة وقيد الوعيد بقوله عدوانا وظلما ليخرج منه 
يان وذكر الظلم والعدوان مع فعل السهو والغلط وما كان طريقه االجتهاد يف األحكام إىل حد التعمد والعص

وألقى قوهلا ... وقددت األدمي لراهشيه ... تقارب معانيهما ألنه حيسن مع اختالف اللفظ كقول عدي بن زيد 
  ... كذبا ومينا 

... فما وطئ احلصى مثل ابن سعدي ... والكذب هو املني وحسن العطف الختالف اللفظني وكقول بشر بن حازم 
  ... احتذاها وال لبس النعال وال 

  واالحتذاء هو لبس النعل وكما تقول بعدا وسحقا ومعنامها واحد وحسن الختالف اللفظ واهللا أعلم 
  باب 

  النهي عن التمين

قال اهللا تعاىل وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض روى سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن أم سلمة 
ل وال تغزو النساء ويذكر الرجال وال تذكر النساء فأنزل اهللا تعاىل وال تتمنوا قالت قلت يا رسول اهللا يغزو الرجا

ما فضل اهللا به بعضكم على بعض اآلية ونزلت إن املسلمني واملسلمات وروى قتادة عن احلسن قال ال يتمن أحد 
ل اهللا به بعضكم على بعض املال وما يدريه لعل هالكه يف ذلك املال وقال سعيد عن قتادة يف قوله وال تتمنوا ما فض

قال كان أهل اجلاهلية ال يورثون املرأة شيئا وال الصيب وجيعلون املرياث ملن حيبون فلما أحلق للمرأة نصيبها وللصيب 
  نصيبه وجعل للذكر مثل حظ 

لنساء يف األنثيني قال النساء لو كان أنصباؤنا يف املرياث كأنصباء الرجال وقال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على ا
اآلخرة كما فضلنا عليهن يف املرياث فأنزل اهللا تعاىل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب يقول 



املرأة جتزى حبسناهتا عشر أمثاهلا كما جيزى الرجل قال واسألوا اهللا من فضله إن اهللا كان بكل شيء عليما وهنى اهللا 
عض ألن اهللا تعاىل لو علم أن املصلحة له يف إعطائه ما أعطى اآلخر لفعل وألنه عن متين ما فضل اهللا به بعضنا على ب

ال مينع من خبل وال عدم وإمنا مينع ليعطي ما هو أكثر منه وقد تضمن ذلك النهي عن احلسد وهو متين زوال النعمة 
   -عن غريه إليه وهو مثل ما روى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ال خيطب الرجل على خطبة أخيه وال يسوم على سوم أخيه وال تسأل املرأة طالق

أن خيطب على خطبة أخيه إذا كانت قد ركنت إليه  -أختها لتكتفئ ما يف صحفتها فإن اهللا هو رازقها فنهى ص 
ال تسأل  ورضيت به وأن يسوم على سومه كذلك فما ظنك مبن يتمىن أن جيعل له ما قد صار لغريه وملكه وقال

املرأة طالق أختها لتكتفئ ما يف صحفتها يعين أن تسعى يف إسقاط حقها وحتصيله لنفسها وروى سفيان عن الزهري 
ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا ماال فهو ينفق منه  -عن سامل عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار قال أبو بكر والتمين على وجهني أحدمها آناء الليل والنهار ورجال آتاه اهللا الق
أن يتمىن الرجل أن تزول نعمة غريه عنه فهذا احلسد وهو التمين املنهي عنه واآلخر أن يتمىن أن يكون له مثل ما 

ما جيوز يف احلكمة ومن لغريه من غري أن يريد زوال النعمة عن غريه فهذا غري حمظور إذا قصد به وجه املصلحة و
التمين املنهي عنه أن يتمىن ما يستحيل وقوعه مثل أن تتمىن املرأة أن تكون رجال أو تتمىن حال اخلالفة واإلمامة 

  وحنوها من األمور اليت قد علم أهنا ال تكون وال تقع 
ا أن لكل واحد حظا من وقوله تعاىل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب قيل فيه وجوه أحده

الثواب قد عرض له حبسن التدبري يف أمره ولطف له فيه حىت استحقه وبلغ علو املنزلة به فال تتمنوا خالف هذا 
التدبري فإن لكل منهم حظه ونصيبه غري مبخوس وال منقوص واآلخر إن لكل أحد جزاء ما اكتسب فال يضيعه 

كل فريق من الرجال والنساء نصيبا مما اكتسب من نعم الدنيا فعليه أن بتمين ما لغريه حمبطا لعمله وقيل فيه إن ل
  يرضى مبا قسم اهللا له 

  وقوله تعاىل واسألوا اهللا من فضله قيل 

فيه إن معناه إن احتجتم إىل ما لغريكم فسلوا اهللا أن يعطيكم مثل ذلك من فضله ال بأن تتمنوا ما لغريكم إال أن 
  عقودة بشريطة املصلحة واهللا تعاىل أعلم بالصواب هذه املسألة تعين أن تكون م

  باب 

  العصبة

قال اهللا تعاىل ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون قال ابن عباس وجماهد وقتادة املوايل ههنا العصبة وقال 
  السدي املوايل الورثة وقيل إن أصل املوىل من ويل الشيء يليه وهو اتصال الوالية يف التصرف 

قال أبو بكر املوىل لفظ مشترك ينصرف على وجوه فاملوىل املعتق ألنه ويل نعمه يف عتقه ولذلك مسي موىل النعمة 
واملوىل العبد املعتق التصال والية مواله به يف إنعامه عليه وهذا كما يسمى الطالب غرميا ألن له اللزوم واملطالبة حبقه 

ه وللزوم الدين إياه واملوىل العصبة واملوىل احلليف ألن احملالف يلي أمره ويسمى املطلوب غرميا لتوجه املطالبة علي
بعقد اليمني واملوىل ابن العم ألنه يليه بالنصرة للقرابة اليت بينهما واملوىل الويل ألنه يلي بالنصرة وقال تعاىل ذلك بأن 



ين يعتد بنصرته ويروى للفضل بن العباس اهللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم أي يلم بالنصرة للكافر
  ... ال تظهرن لنا ما كان مدفونا ... مهال بين عمنا مهال موالينا ... 

فسمى بين العم موايل واملوىل مالك العبد ألنه يليه بامللك والتصرف والوالية والنصر واحلماية فاسم املوىل ينصرف 
ومه ولذلك قال أصحابنا فيمن أوصى ملواليه وله موال أعلى على هذه الوجوه وهو اسم مشترك ال يصح اعتبار عم

وموال أسفل إن الوصية باطلة المتناع دخوهلما حتت اللفظ يف حال واحدة وليس أحدمها بأوىل من اآلخر فبطلت 
قال الوصية وأوىل األشياء مبعىن املويل ههنا العصبة ملا روى إسرائيل عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

أنا أوىل باملؤمنني من مات وترك ماال فماله للموايل العصبة ومن ترك كال أو  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -ضياعا فأنا وليه وروى معمر عن ابن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ر وروى فالاقسموا املال بني أهل الفرائض فما أبقت السهام فال ويل رجل ذك

يف تسمية املوايل عصبة وقوله فال ويل عصبة ذكر ما  -ويل عصبة ذكر وفيما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  يدل على أن املراد بقوله ولكل جعلنا موىل مما ترك الوالدان 

ات إىل امليت واألقربون هم العصبات وال خالف بني الفقهاء أن ما فضل عن سهام ذوي السهام فهو ألقرب العصب
والعصبات هم الرجال الذي تتصل قرابتهم إىل امليت بالبنني واآلباء مثل اجلد واألخوة من األب واألعمام وأبنائهم 

وكذلك من بعد منهم بعد أن يكون الذي يصل بينهم البنون واآلباء إال األخوات فإهنن عصبة مع البنات خاصة 
مرياث لألبعد مع األقرب وال خالف أن من ال يتصل نسبه بامليت إال  وإمنا يرث من العصبات األقرب فاألقرب وال

  من قبل النساء أنه ليس بعصبة 
وموىل العتاقة عصبة للعبد املعتق وال والدة وكذلك أوالد املعتق الذكور منهم يكونون عصبة للعبد املعتق إذا مات 

لنساء عصبة بالوالء إال ما أعتقت أو أعتق من أبوهم ويصري والؤه هلم دون اإلناث من ولده وال يكون أحد من ا
أعتقت وإمنا صار موىل العتاقة عصبة بالسنة وجيوز أن يكون مرادا بقوله تعاىل ولكل جعلنا موىل مما ترك الوالدان 
واألقربون إذ كان عصبة ويعقل عنه كما يعقل عنه بنو أعمامه فإن قيل امليت ليس هو من أقرباء موىل العتاقة وال 

والديه قيل له إذا كان معه وارث من ذوي نسبة من امليت حنو البنت واألخت جاز دخوله معهم يف هذه من 
الفريضة فيستحق بأصل السهام وإن مل يكن هو من أقرباء امليت إذ كان يف الورثة ممن جيوز أن يقال فيه أنه مما ترك 

  بني الوالدان واألقربون فيكون بعض الورثة قد ورث الوالدين واألقر
واختلف أهل العلم يف مرياث الويل األسفل من األعلى فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ومالك والثوري 

والشافعي وسائر أهل العلم ال يرث املوىل األسفل من املوىل األعلى وحكى أبو جعفر الطحاوي عن احلسن بن زياد 
رواه محاد بن سلمة ومحاد بن زيد ووهب بن خالد وحممد قال يرث املوىل األسفل من األعلى وذهب فيه إىل حديث 

بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عوسجة موىل ابن عباس عن ابن عباس أن رجال أعتق عبدا له فمات 
مرياثه للغالم املعتق قال أبو جعفر وليس هلذا  -املعتق ومل يترك إال املعتق فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ث معارض فوجب إثبات حكمه قال أبو بكر جيوز أن يكون دفعه إليه ال على وجه املرياث لكنه حلاجته وفقره احلدي
  ألنه كان ماال ال وارث له فسبيله أن يصرف إىل ذوي احلاجة والفقراء 



ن فإن قيل ملا كانت األسباب اليت جيب هبا املرياث هي الوالء والنسب والنكاح وكان ذوو األنساب يتوارثو
  وكذلك الزوجان وجب أن يكون 

  الوالء من حيث أوجب املرياث لألعلى من األسفل أن يوجبه لألسفل من األعلى 
قال أبو بكر هذا غري واجب ألنا قد وجدنا يف ذوي األنساب من يرث غريه وال يرثه هو إذا مات ألن امرأة لو 

األخ ولو كان مكاهنا مات ابن األخ وخلف بنتا أو  تركت أختا أو إبنة وابن أخيها كان للبنت النصف والباقي البن
  أختا وعمته مل ترث العمة شيئا فقد ورثها ابن األخ يف احلال اليت ال ترثه هي واهللا تعاىل أعلم بالصواب 

  باب 

  والء املواالة

باس يف قال اهللا تعاىل والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم روى طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبري عن ابن ع
قوله والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم قال كان املهاجر يرث األنصاري دون ذوي رمحه باألخوة اليت آخى 
اهللا بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون نسخت مث قرأ والذين عاقدت أميانكم فآتوهم 

املرياث وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس والذين  نصيبهم قال من النصر والرفادة ويوصي له وقد ذهب
عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم قال كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه اآلخر فأنزل اهللا تعاىل وأولو األرحام 

وا بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا يقول إال أن يوص
  ألوليائهم الذين عاقدوا هلم وصية فهو هلم جائز من ثلث مال امليت فذلك املعروف 

وروى أبو بشر عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم قال كان الرجل يعاقد 
هذا يف الذين كانوا يتبنون  الرجل يف اجلاهلية فيموت فريثه فعاقد أبو بكر رجال فمات فورثه وقال سعيد بن املسيب

  رجاال ويورثوهنم فأنزل اهللا فيهم أن جيعل هلم من الوصية ورد املرياث إىل املوايل من ذوي الرحم والعصبة 
قال أبو بكر قد ثبت مبا قدمنا من قول السلف أن ذلك كان حكما ثابتا يف اإلسالم وهو املرياث باملعاقدة واملواالة 

خ بقوله وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا وقال آخرون ليس مبنسوخ من مث قال قائلون إنه منسو
األصل ولكنه جعل ذوي األرحام أوىل من موايل املعاقدة فنسخ مرياثهم يف حال وجود القرابات وهو باق هلم إذا 

ل أبو حنيفة وأبو يوسف فقد األقرباء على األصل الذي كان عليه واختلف الفقهاء يف مرياث موايل املواالة فقا
  وحممد وزفر من أسلم على يدي رجل ووااله وعاقده مث مات وال وارث له 

غريه فمرياثه له وقال مالك وابن شربمة والثوري واألوزاعي والشافعي مرياثه للمسلمني وقال حيىي بن سعيد إذا 
الذمة على يدي رجل من املسلمني جاء من أرض العدو فأسلم على يده فإن والءه ملن وااله ومن أسلم من أهل 

فوالؤه للمسلمني عامة وقال الليث بن سعد من أسلم على يدي رجل فقد وااله ومرياثه للذي أسلم على يده إذا مل 
يدع وارثا غريه قال أبو بكر اآلية توجب املرياث للذي وااله وعاقده على الوجه الذي ذهب إليه اصحابنا ألنه كان 

إلسالم وحكم اهللا به يف نص التنزيل مث قال وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من حكما ثابتا يف أول ا
املؤمنني واملهاجرين فجعل ذوي األرحام أوىل باملعاقدين املوايل فمىت فقد ذوو األرحام وجب مرياثهم بقضية اآلية إذ 

القرآن وال يف السنة ما يوجب نسخها فهي ثابتة كانت إمنا نقلت ما كان هلم إىل ذوي األرحام إذا وجدوا فليس يف 
احلكم مستعملة على ما تقتضيه من إثبات املرياث عند فقد ذوي األرحام وقد ورد األشر عن النيب صلى اهللا عليه 



بثبوت هذا احلكم وبقائه عند عدم ذوي األرحام وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال  -وسلم 
ن خالد الرملي وهشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حيىي بن محزة عن عبدالعزيز بن عمر قال مسعت حدثنا يزيد ب

عبداهللا بن موهب حيدث عمر بن عبدالعزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن متيم الداري أنه قال يا رسول اهللا ما السنة يف 
ته فقوله هو أوىل الناس مبماته يقتضي أن الرجل يسلم على يد الرجل من املسلمني قال هو أوىل الناس مبحياه ومما

يكون أوالهم مبرياثه إذ ليس بعد املوت بينهما والية إال يف املرياث وهو يف معىن قوله تعاىل ولكل جعلنا موايل يعين 
ورثة وقد روي حنو قول أصحابنا يف عن عمر وابن مسعود واحلسن وإبراهيم وروى معمر عن الزهري أنه سئل عن 

واىل رجال هل بذلك بأس قال ال بأس به قد أجاز ذلك عمر بن اخلطاب وروى قتادة عن سعيد بن رجل أسلم ف
املسيب قال من أسلم على يدي قوم ضمنوا جرائره وحل هلم مرياثه وقال ربيعة بن أيب عبدالرمحن إذا أسلم الكافر 

يه وقد روى أبو عاصم النبيل عن على يدي رجل مسلم بأرض العدو أو بأرض املسلمني فمرياثه للذي أسلم على يد
على كل بطن عقوله وقال ال يتوىل موىل  -ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قوم إال بإذهنم وقد حوى هذا اخلرب معنيني أحدمها جواز املواالة ألنه قال إال بإذهنم فأجاز املواالة بإذهنم 

ول بوالية إىل غريه إال أنه كرهه إال بإذن األولني وال جيوز أن يكون مراده عليه السالم يف ذلك والثاين أن له أن يتح
الوالء حلمة كلحمة النسب فإن  -إال يف والء املواالة ألنه ال خالف أن والء العتاقة ال يصح النقل عنه وقال ص 

عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا حممد بن بشر وابن احتج حمتج مبا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
منري وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبري بن مطعم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال حلف يف اإلسالم وإمنا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة قال فهذا يوجب بطالن حلف اإلسالم  -
التوارث به قيل له حيتمل أن يريد به نفي احللف يف اإلسالم على الوجه الذي كانوا يتحالفون عليه يف اجلاهلية ومنع 

وذلك ألن حلف اجلاهلية كان على أن يعاقده فيقول هدمي هدمك ودمي دمك وترثين وأرثك وكان يف هذا احللف 
ذل دمه دونه ويهدم ما يهدمه فينصره على احلق أشياء قد حظرها اإلسالم وهو أنه كان يشرط أن حيامي عليه ويب

والباطل وقد أبطلت الشريعة هذا احللف وأوجبت معونة املظلوم على الظامل حىت يتنصف منه وأن ال يلتفت إىل 
قرابة وال غريها قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين 

بني إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا فأمر اهللا تعاىل بالعدل والقسط يف األجانب واألقر
واألقارب وأمر بالتسوية بني اجلميع يف حكم اهللا تعاىل فأبطل ما كان عليه أمر اجلاهلية من معونة القريب واحلليف 

أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما قالوا يا رسول اهللا هذا يعينه مظلوما  - على غريه ظاملا كان أو مظلوما وكذلك قال ص
فكيف يعينه ظاملا قال أن ترده عن الظلم فذلك معونة منك له وكان يف حلف اجلاهلية أن يرثه احلليف دون أقربائه 

غري نظر يف دين أو  بقوله ال حلف يف اإلسالم التحالف على النصرة واحملاماة من -فنفى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حكم وأمر باتباع أحكام الشريعة دون ما يعقده احلليف على نفسه ونفى أيضا أن يكون احلليف أوىل باملرياث من 

ال حلف يف اإلسالم وأما قوله وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة  -األقارب فهذا معىن قوله ص 
ة وتغليظا يف املنع منه وإبطاله فكأنه قال إذا مل جيز احللف يف اإلسالم مع ما فيه فإنه حيتمل أن اإلسالم من زاد شد

من تناصر املسلمني وتعاوهنم فحلف اجلاهلية أبعد من ذلك قال أبو بكر وعلي حنو ما ذكرنا من التوارث باملواالة 
  قال أصحابنا 



سلف وذلك ألنه ملا جاز له أن جيعل مرياثه لغريه فيمن أوصى جبميع ماله وال وارث له أنه جائز وقد بينا ذلك فيما 
بعقد املواالة ويزويه عن بيت املال جاز له أن جيعله ملن شاء بعد موته بالوصية إذ كانت املواالة إمنا تثبت بينهما 

ها إال أهنا بعقده وإجيابه وله أن ينتقل بوالئه مامل يعقل عنه فأشبهت الوصية اليت تثبت بقوله وإجيابه ومىت شاء رجع في
ختالف الوصية من وجه وهو أنه وإن كان يأخذه بقوله فإنه يأخذه على وجه املرياث أال ترى أنه لو ترك امليت ذا 
رحم كان أوىل باملرياث من ويل املواالة ومل يكن يف الثلث مبنزلة من أوصى لرجل مباله فيجوز له منه الثلث بل ال 

أو والء عتاقة فوالء املواالءة يشبه الوصية باملال من وجه إذا مل يكن له يعطى شيئا إذا كان له وارث من قرابة 
  وارث ويفارقها من وجه على حنو ما بينا واهللا أعلم 

  باب 

  ما جيب على املرأة من طاعة زوجها

ن قال اهللا تعاىل الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم روى يونس ع
   -احلسن أن رجال جرح امرأته فأتى أخوها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال النيب ص

   -القصاص فأنزل اهللا تعاىل الرجال قوامون على النساء اآلية فقال ص  -

  أردنا أمرا وأراد اهللا غريه وروى جرير بن حازم عن احلسن قال لطم رجل

   -فقال ص  - عليه وسلم امرأته فاستعدت عليه رسول اهللا صلى اهللا

  عليكم القصاص فأنزل اهللا

وال تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه مث أنزل اهللا تعاىل الرجال قوامون على النساء قال أبو بكر احلديث 
األول يدل على أن ال قصاص بني الرجال والنساء فيما دون النفس وكذلك روي عن الزهري واحلديث الثاين 

يكون لطمها ألهنا نشزت عليه وقد أباح اهللا تعاىل ضرهبا عند النشوز بقوله والاليت ختافون نشوزهن جائز أن 
فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن قيل لو كان ضربه إياها ألجل النشوز ملا أوجب النيب صلى اهللا 

   -عليه وسلم 

  القصاص قيل له إن النيب ص

اآلية اليت فيها إباحة الضرب عند النشوز ألن قوله تعاىل الرجال قوامون على إمنا قال ذلك قبل نزول هذه  -
النساء إىل قوله فاضربوهن نزل بعد فلم يوجب عليهم بعد نزول اآلية شيئا فتضمن قوله الرجال قوامون على 

يف العقل والرأي ومبا النساء قيامهم عليهن بالتأديب والتدبري واحلفظ والصيانة ملا فضل اهللا به الرجل على املرأة 



  ألزمه اهللا تعاىل من اإلنفاق عليها 
  فدلت اآلية على معان أحدها 

تفضيل الرجل على املرأة يف املنزلة وأنه هو الذي يقوم بتدبريها وتأديبها وهذا يدل على أن له إمساكها يف بيته 
وجوب نفقتها عليه بقوله ومبا أنفقوا ومنعها من اخلروج وأن عليها طاعته وقبول أمره مامل تكن معصية ودلت على 

من أمواهلم وهو نظري قوله وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف وقوله تعاىل لينفق ذو سعة من سعته وقول 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وهلن رزقهن وكسوهتن باملعروف

يعا مما يلزم الزوج هلا قوله تعاىل فالصاحلات قانتات وقوله تعاىل ومبا أنفقوا من أمواهلم منتظم للمهر والنفقة ألهنما مج
حافظات للغيب مبا حفظ اهللا يدل على أن يف النساء الصاحلات وقوله قانتات روي عن قتادة مطيعات هللا تعاىل 

وألزواجهن وأصل القنوت مداومة الطاعة ومنه القنوت يف الوتر لطول القيام وقوله حافظات للغيب مبا حفظ اهللا 
عطاء وقتادة حافظات ملا غاب عنه أزواجهن من ماله وما جيب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له قال قال 

عطاء يف قوله مبا حفظ اهللا أي مبا حفظهن اهللا يف مهورهن وإلزام الزوج من النفقة عليهن وقال آخرون مبا حفظ اهللا 
ن من معاصيه وتوفيقه وما أمدهن به من ألطافه ومعونته أهنن إمنا صرن صاحلات قانتات حافظات حبفظ اهللا إياه

   -وروى أبو معشر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  خري النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرهتا أطاعتك وإذا غبت عنها

الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم  -وسلم خلفتك يف مالك ونفسها مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  على بعض اآلية واهللا املوفق 

  باب 

  النهي عن النشوز

قال اهللا تعاىل والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن قيل يف معىن ختافون معنيان أحدمها يعلمون ألن خوف 
وال تدفنين بالفالة ... ف كما قال أبو حمجن الثقفي الشيء إمنا يكون للعلم مبوقعه فجاز أن يوضع مكان يعلم خيا

  ... أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها ... فإنين 
ويكون خفت مبعىن ظننت وقد ذكره الفراء وقال حممد بن كعب هو اخلوف الذي هو خالف األمن كأنه قيل 

سدي قالوا أراد به معصية الزوج ختافون نشوزهن بعلمكم باحلال املؤذنة به وأما النشوز فإن ابن عباس وعطاء وال
فيما يلزمه من طاعته وأصل النشوز الترفع على الزوج مبخالفته مأخوذ من نشز األرض وهو املوضع املرتفع منها 

  وقوله 

  تعاىل فعظوهن يعين خوفوهن باهللا وبعقابه 
وقال سعيد بن جبري وقوله تعاىل واهجروهن يف املضاجع قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي هجر الكالم 



هجر اجلماع وقال جماهد والشعيب وإبراهيم هجر املضاجعة وقوله واضربوهن قال ابن عباس إذا أطاعته يف املضجع 
فليس له أن يضرهبا وقال جماهد إذا نشزت عن فراشه يقول هلا اتقي اهللا وارجعي وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا 

النفيلي وعثمان بن أيب شيبة وغريمها قالوا حدثنا حامت بن إمساعيل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا بن حممد 
أنه خطب بعرفات يف بطن الوادي  -جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لكم عليهن أن ال يوطئن  فقال اتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا وإن
  فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غري مربح وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف 

وروى ابن جريج عن عطاء قال الضرب غري املربح بالسواك وحنوه وقال سعيد عن قتادة ضربا غري شائن ذكر لنا 
   -أن نيب اهللا ص 

  إقامتها تكسرها ولكن دعها تستمتع هبا قال مثل املرأة مثل الضلع مىت ترد

وقال احلسن فاضربوهن قال ضربا غري مربح وغري مؤثر وحدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق قال حدثنا احلسن بن 
أيب الربيع قال حدثنا عبدالرازق قال أخربنا معمر عن احلسن وقتادة يف قوله فعظوهن واهجروهن يف املضاجع قاال 

ظها فإن قبلت وإال هجرها يف املضجع فإن قبلت وإال ضرهبا ضربا غري مربح مث قال فإن إذا خاف نشوزها وع
  أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال قال ال تعللوا عليهن بالذنوب 

  باب 

  احلكمني كيف يعمالن

هبذه اآلية قال اهللا تعاىل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقد اختلف يف املخاطبني 
  من هم فروي عن سعيد بن جبري والضحاك أنه السلطان الذي يترافعان إليه وقال السدي الرجل واملرأة 

قال أبو بكر قوله والاليت ختافون نشوزهن هو خطاب لألزواج ملا يف نسق اآلية من الداللة عليه وهو قوله 
يكون خطابا للحاكم الناظر بني اخلصمني واملانع  واهجروهن يف املضاجع وقوله وإن خفتم شقاق بينهما األوىل أن

من التعدي والظلم وذلك ألنه قد بني أمر الزوج وأمره بوعظها وختويفها باهللا مث هبجراهنا يف املضجع إن مل تنزجر مث 
  بضرهبا إن أقامت على نشوزها 

مل ويتوجه حكمه عليهما وروى شعبة مث مل جيعل بعد الضرب للزوج إال احملاكمة إىل من ينصف املظلوم منهما من الظا
عن عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبري عن احلكمني فغضب وقال ما ولدت إذ ذاك فقلت إمنا أعين حكمي 

شقاق قال إذا كان بني الرجل وامرأته درء وتدارؤ بعثوا حكمني فأقبال على الذي جاء التدارؤ من قبله فوعظاه فإن 
خر فإن مسع منهما وأقبل إىل الذي يريدان وإال حكما بينهما فما حكما من شيء فهو أطاعهما وإال أقبال على اآل

جائز وروى عبدالوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبري يف املختلعة يعظها فإن انتهت وإال هجرها وإال ضرهبا 
كم الذي من أهلها يفعل فإن انتهت وإال رفع أمرها إىل السلطان فيبعث حكما من أهلها وحكما من أهله فيقول احل

كذا ويفعل كذا ويقول احلكم الذي من أهله تفعل به كذا وتفعل به كذا فأيهما كان أظلم رده إىل السلطان وأخذ 
  فوق يده وإن كانت ناشزا أمروه أن خيلع 

فصل بينهما مبا قال أبو بكر وهذا نظري العنني واجملبوب واإليالء يف باب أن احلاكم هو الذي يتوىل النظر يف ذلك وال



يوجبه حكم اهللا فإذا اختلفا وادعى النشوز وادعت هي عليه ظلمه وتقصريه يف حقوقها حينئذ بعث احلاكم حكما 
  من أهله وحكما من أهلها ليتوليا النظر فيما بينهما ويردا إىل احلاكم ما يقفان عليه من أمرمها 

واآلخر من أهله لئال تسبق الظنة إذا كانا أجنبيني بامليل إىل وإمنا أمر اهللا تعاىل بأن يكون أحد احلكمني من أهلها 
أحدمها فإن كان أحدمها من قبله واآلخر من قبلها زالت الظنة وتكلم كل واحد منهما عمن هو من قبله ويدل أيضا 

نه قال قوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها على أن الذي من أهله وكيل له والذي من أهلها وكيل هلا كأ
فابعثوا رجال من قبله ورجال من قبلها فهذا يدل على بطالن قول من يقول إن للحكمني أن جيمعا إن شاآ وإن شاآ 

  فرقا بغري أمرمها 
وزعم إمساعيل بن إسحاق أنه حكى عن أيب حنيفة وأصحابه أهنم مل يعرفوا أمر احلكمني قال أبو بكر هذا تكذب 

انه ال سيما فيما حيكيه عن العلماء قال اهللا تعاىل ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عليهم وما أوىل باإلنسان حفظ لس
عتيد ومن علم أنه مؤاخذ بكالمه قل كالمه فيما ال يعنيه وأمر احلكمني يف الشقاق بني الزوجني منصوص عليه يف 

أن احلكمني ينبغي أن يكونا الكتاب فكيف جيوز أن خيفى عليهم مع حملهم من العلم والدين والشريعة ولكن عندهم 
  وكيلني هلما أحدمها وكيل املرأة واآلخر وكيل الزوج وكذا روي عن 

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وروى ابن عيينة عن أيوب عن ابن سريين عن عبيدة قال أتى عليا رجل وامرأته 
قال فابعثوا حكما من أهله وحكما  مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي ما شأن هذين قالوا بينهما شقاق

من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما فقال علي هل تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن جتمعا أن جتمعا 
وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا فقالت املرأة رضيت بكتاب اهللا فقال الرجل أما الفرقة فال فقال علي كذبت واهللا ال 

ىت تقر كما أقرت فأخرب علي أن قول احلكمني إمنا يكون برضا الزوجني فقال أصحابنا ليس للحكمني تنفلت مين ح
أن يفرقا إال أن يرضى الزوج وذلك ألنه ال خالف أن الزوج لو أقر باإلساءة إليها مل يفرق بينهما ومل جيربه احلاكم 

 جيربها احلاكم على خلع وال على رد مهرها فإذا على طالقها قبل حتكيم احلكمني وكذلك لو أقرت املرأة بالنشوز مل
كان كذلك حكمها قبل بعث احلكمني فكذلك بعد بعثهما ال جيوز إيقاع الطالق من جهتهما من غري رضى الزوج 
وتوكيله وال إخراج املهر عن ملكها من غري رضاها فلذلك قال أصحابنا إهنما ال جيوز خلعهما إال برضى الزوجني 

ليس للحكمني أن يفرقا إال برضى الزوجني ألن احلاكم ال ميلك ذلك فكيف ميلكه احلكمان وإمنا  فقال أصحابنا
احلكمان وكيالن هلما أحدمها وكيل املرأة واآلخر وكيل الزوج يف اخللع أو يف التفريق بغري جعل إن كان الزوج قد 

أمره عليه وإن أىب وهذا غلط منه ألن ما  جعل إليه ذلك قال إمساعيل الوكيل ليس حبكم وال يكون حكما إال وجيوز
ذكر ال ينفي معىن الوكالة ألنه ال يكون وكيال أيضا إال وجيوز أمره عليه فيما وكل به فجواز أمر احلكمني عليهما 

ال خيرجهما عن حد الوكالة وقد حيكم الرجالن حكما يف خصومة بينهما ويكون مبنزلة الوكيل هلما فيما يتصرف به 
ذا حكم بشيء لزمهما مبنزلة إصطالحهما على أن احلكمني يف شقاق الزوجني ليس يغادر أمرمها من معىن عليهما فإ

الوكالة شيئا وحتكيم احلكم يف اخلصومة بني رجلني يشبه حكم احلاكم من وجه ويشبه الوكالة من الوجه الذي بينا 
  واحلكمان يف الشقاق إمنا يتصرفان بوكالة حمضة كسائر الوكاالت 

ال إمساعيل والوكيل ال يسمى حكما وليس ذلك كما ظن ألنه إمنا مسي ههنا الوكيل حكما تأكيدا للوكالة اليت ق
  فوضت إليه 

وأما قوله إن احلكمني جيوز أمرمها على الزوجني وإن أبيا فليس كذلك وال جيوز أمرمها عليهما إذا أبيا ألهنما 
  يف أمرمها ويعرف  وكيالن وإمنا حيتاج احلاكم أن يأمرمها بالنظر



أمور املانع من احلق منهما حىت ينقال إىل احلاكم أن ما عرفاه من أمرمها فيكون قوهلما مقبوال يف ذلك إذا اجتمعا 
وينهى الظامل منهما عن ظلمه فجائز أن يكونا مسيا حكمني لقبول قوهلما عليهما وجائز أن يكونا مسيا بذلك ألهنما 

ذلك موكوال إىل رأيهما وحتريهما للصالح مسيا حكمني ألن اسم احلكم يفيد حتري  إذا خلعا بتوكيل منهما وكان
الصالح فيما جعل إليه وإنفاذ القضاء باحلق والعدل فلما كان ذلك موكوال إىل رأيهما وأنفذا على الزوجني حكما 

اكم يف القضاء عليهما مبا من مجع أو تفريق مضى ما أنفذاه فسميا حكمني من هذا الوجه فلما أشبه فعلهما فعل احل
وكال به على جهة حتري اخلري والصالح مسيا حكمني ويكونان مع ذلك وكيلني هلما إذ غري جائز أن تكون ألحد 

  والية على الزوجني مع خلع أو طالق إال بأمرمها 
ل وإمنا أخذه بعدم وزعم أن عليا إمنا ظهر منه النكري على الزوج ألنه مل يرض بكتاب اهللا قال ومل يأخذه بالتوكي

الرضا بكتاب اهللا وليس هذا على ما ذكر ألن الرجل ملا قال أما الفرقة فال قال علي كذبت أما واهللا ال تنفلت مين 
حىت تقر كما أقرت فإمنا أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة وأمره بأن يوكل بالفرقة وما قال الرجل ال أرضى 

ا قال ال أرضى بالفرقة بعد رضى املرأة بالتحكيم ويف هذا دليل على أن الفرقة عليه بكتاب اهللا حىت ينكر عليه وإمن
  غري نافذة إال بعد توكيله هبا 

قال وملا قال إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما علمنا أن احلكمني ميضيان أمرمها وأهنما إن قصدا احلق وفقهما اهللا 
  للصواب من احلكم 

لني ألنه جيوز لواحد منهما أن يتعدى ما أمر به والذي ذكره ال ينفي معىن الوكالة ألن قال وهذا ال يقال للوكي
الوكيلني إذا كانا موكلني مبا رأيا من مجع أو تفريق على جهة حتري الصالح واخلري فعليهما االجتهاد فيما ميضيانه 

كيل واحلكم إذ كل من فوض إليه أمر من ذلك وأخرب اهللا أنه يوفقهما للصالح إن صلحت نياهتما فال فرق بني الو
  ميضيه على جهة حتري اخلري والصالح فهذه الصفة اليت وصفه اهللا هبا الحقة به 

قال وقد روي عن ابن عباس وجماهد وأيب سلمة وطاوس وإبراهيم قالوا ما قضى به احلكمان من شيء فهو جائز 
م مل يقولوا إن فعل احلكمني يف التفريق واخللع جائز بغري وهذا عندنا كذلك أيضا وال داللة فيه على موافقة قوله ألهن

رضى الزوجني بل جائز أن يكون مذهبهم إن احلكمني ال ميلكان التفريق إال برضى الزوجني بالتوكيل وال يكونان 
  حكمني إال بذلك مث ما حكما بعد ذلك من شيء فهو جائز وكيف 

ل عن ملكها وقد قال اهللا تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب جيوز للحكمني أن خيلعا بغري رضاه وخيرجا املا
لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال اهللا تعاىل وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال 

خلوف املذكور ههنا هو املعين يقيما حدود اهللا فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به وهذا ا
بقوله تعاىل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحظر اهللا على الزوج أخذ شيء مما أعطاها إال على شريطة 
اخلوف منهما أال يقيما حدود اهللا فأباح حينئذ أن تفتدي مبا شاءت وأحل للزوج أخذه فكيف جيوز للحكمني أن 

ضامها وقد نص اهللا على أنه ال حيل له أخذ شيء مما أعطى إال بطيبة من نفسها وال أن يوقعا خلعا أو طالقا من غري ر
تفتدي به فالقائل بأن للحكمني أن خيلعا بغري توكيل من الزوج خمالف لنص الكتاب وقال اهللا تعاىل يا أيها الذين 

ع كل أحد أن يأكل مال غريه إال آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم فمن
برضاه وقال اهللا تعاىل وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام فأخرب تعاىل أن احلاكم وغريه سواء يف 

   -أنه ال ميلك أخذ مال أحد ودفعه إىل غريه وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  ال صال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه وق

فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإمنا أقطع له قطعة من النار فثبت بذلك أن احلاكم ال ميلك أخذ ماهلا ودفعه  -
إىل زوجها وال ميلك إيقاع طالق على الزوج بغري توكيله وال رضاه وهذا حكم الكتاب والسنة وإمجاع األمة يف أنه 

قله عنه إىل غريه من غري رضا من هو له فاحلكمان إمنا يبعثان ال جيوز للحاكم يف غري ذلك من احلقوق إسقاطه ون
للصلح بينهما وليشهدا على الظامل منهما كما روى سعيد عن قتادة يف قوله تعاىل وإن خفتم شقاق بينهما اآلية قال 

ن ذلك وكذلك إمنا يبعث احلكمان ليصلحا فإن أعيامها أن يصلحا على الظامل بظلمه وليس بأيديهما الفرقة وال ميلكا
  روي عن عطاء 

قال أبو بكر ويف فحوى اآلية ما يدل على أنه ليس للحكمني أن يفرقا وهو قوله تعاىل إن يريدا إصالحا يوفق اهللا 
بينهما ومل يقل إن يريدا فرقة وإمنا يوجه احلكمان ليعظا الظامل منهما وينكرا عليه ظلمه وإعالم احلاكم بذلك ليأخذ 

الزوج هو الظامل أنكرا عليه ظلمه وقاال ال حيل لك أن تؤذيها لتخلع منك وإن كانت هي  هو على يده فإن كان
  الظاملة قاال هلا قد حلت لك الفدية وكان يف أخذها معذورا ملا ظهر للحكمني من نشوزها فإذا جعل 

ا وكيلني جائز هلما أن كل واحد منهما إىل احلكم الذي من قبله ماله من التفريق واخللع كانا مع ما ذكرنا من أمرمه
خيلعا إن رأيا وأن جيمعا إن رأيا ذلك صالحا فهما يف حال شاهدان ويف حال مصلحان ويف حال آمران مبعروف 

وناهيان عن منكر ووكيالن يف حال إذا فوض إليهما اجلمع والتفريق وأما قول من قال إهنما يفرقان وخيلعان من غري 
  عن حكم الكتاب والسنة واهللا أعلم بالصواب توكيل من الزوجني فهو تعسف خارج 

  باب 

  اخللع دون السلطان

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ومالك واحلسن بن صاحل والشافعي جيوز اخللع بغري سلطان وروي مثله عن 
يدل عمر وعثمان وابن عمر رضي اهللا عنهم وقال احلسن وابن سريين ال جيوز اخللع إال عند السلطان والذي 

جوازه عند غري سلطان قوله تعاىل فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اقتضى ظاهره جواز أخذه 
ذلك منهما على وجه اخللع وغريه وقال تعاىل فال جناح عليهما فيما افتدت به ومل يشترط ذلك عند السلطان وكما 

ذلك جيوز اخللع إذ ال اختصاص يف األصول هلذه العقود جاز عقد النكاح وسائر العقود عند السلطان وعند غريه ك
  بكوهنا عند السلطان واهللا تعاىل أعلم 

  باب 

  بر الوالدين

قال اهللا تعاىل واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فقرن تعاىل ذكره إلزام بر الوالدين بعبادته 
شكره يف قوله تعاىل أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري وكفى وتوحيده وأمر به كما أمر هبما كما قرن شكرمها ب

بذلك داللة على تعظيم حقهما ووجوب برمها واإلحسان إليهما وقال تعاىل وال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما 
اك على قوال كرميا إىل آخر القصة وقال تعاىل ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا وقال يف الوالدين الكافرين وإن جاهد



أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا وروى عبداهللا بن أنيس عن النيب صلى اهللا 
أنه قال أكرب الكبائر اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين واليمني الغموس والذي نفس حممد بيده ال حيلف  -عليه وسلم 

  ت وكتة يف قلبه إىل يوم القيامة قال أبو بكر أحد وإن كان على مثل جناح البعوضة إال كان

فطاعة الوالدين واجبة يف املعروف ال يف معصية اهللا فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق وقد حدثنا حممد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبداهللا بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث أن دراجا 

ا السمح حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري أن رجال من اليمن هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أب
فقال هل لك أحد باليمن قال أبواي قال أذنا لك قال ال قال ارجع إليها فاستأذهنما فإن أذنا لك فجاهد وإال  -

إذن األبوين إذا قام جبهاد العدو من قد كفاه اخلروج قالوا فربمها ومن أجل ذلك قال أصحابنا ال جيوز أن جياهد إال ب
فإن مل يكن بإزاء العدو من قد قام بفرض اخلروج فعليه اخلروج بغري إذن أبويه وقالوا يف اخلروج يف التجارة وحنوها 

ال بإذن األبوين إذا إمنا منعه من اجلهاد إ -فيما ليس فيه قتال ال بأس به بغري إذهنما ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قام بفرض غريه ملا فيه من التعرض للقتل وفجيعة األبوين به فأما التجارات والتصرف يف املباحات اليت ليس فيها 

تعرض للقتل فليس لألبوين منعه منها فلذلك مل حيتج إىل استئذاهنما ومن أجل ما أكد اهللا تعاىل من تعظيم حق 
رجل أن يقتل أباه الكافر إذا كان حماربا للمسلمني لقوله تعاىل وال تقل هلما أف األبوين قال أصحابنا ال ينبغي لل

وقوله تعاىل وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا فأمر تعاىل 
شهر عليهما سالحا وال يقتلهما مبصاحبتهما باملعروف يف احلال اليت جياهدانه فيها على الكفر ومن املعروف أن ال ي

إال أن يضطر إىل ذلك بأن خياف أن يقتله إن ترك قتله فحينئذ جيوز قتله ألنه إن مل يفعل ذلك قد قتل نفسه بتمكنه 
غريه منه وهو منهي عن متكني غريه من قتله كما هو منهي عن قتل نفسه فجاز له حينئذ من أجل ذلك قتله وقد 

أنه هنى حنظلة بن أيب عامر الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا وقال  -ليه وسلم روي عن النيب صلى اهللا ع
أصحابنا يف املسلم ميوت أبواه ومها كافران أنه يغسلهما ويتبعهما ويدفنهما ألن ذلك من الصحبة باملعروف اليت أمر 

  اهللا هبا 
حيتمل استوصوا بالوالدين إحسانا وحيتمل فإن قال قائل ما معىن قوله تعاىل وبالوالدين إحسانا وما ضمريه قيل له 

وأحسنوا بالوالدين إحسانا وقوله تعاىل وبذي القرىب أمر بصلة الرحم واإلحسان إىل القرابة على حنو ما ذكره يف 
أول السورة يف قوله تعاىل واألرحام فبدأ تعاىل يف أول اآلية بتوحديه وعبادته إذ كان ذلك هو األصل الذي به يصح 

  رائع والنبوات وحبصوله يتوصل إىل سائر الش

سائر مصاحل الدين مث ذكر تعاىل ما جيب لألبوين من اإلحسان إليهما وقضاء حقوقهما وتعظيمهما مث ذكر اجلار ذا 
القرىب وهو قريبك املؤمن الذي له حق القرابة وأوجب له الدين املواالة والنصرة مث ذكر اجلار اجلنب وهو البعيد 

ن مؤمنا فيجتمع حق اجلار وما أوجبه له الدين بعصمة امللة وذمة عقد النحلة وروي عن ابن عباس منك نسبا إذا كا
أنه قال  -وجماهد وقتادة والضحاك قالوا اجلار ذو القرىب القريب يف النسب وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

م وجار له حقان حق اجلوار وحق اإلسالم اجلريان ثالثة فجار له ثالثة حقوق حق اجلوار وحق القرابة وحق اإلسال
وجار له حق اجلوار املشرك من أهل الكتاب وقوله تعاىل والصاحب باجلنب روي فيه عن ابن عباس يف إحدى 

الروايتني وسعيد بن جبري واحلسن وجماهد وقتادة والسدي والضحاك أنه الرفيق يف السفر وروي عن عبداهللا بن 
لى أنه الزوجة ورواية أخرى عن ابن عباس أنه املنقطع إليك رجاء خريك وقيل هو جار مسعود وإبراهيم وابن أيب لي



البيت دانيا كان نسبه أو نائيا إذا كان مؤمنا قال أبو بكر ملا كان اللفظ حمتمال جلميع ذلك وجب محله عليه وأن ال 
زال جربيل يوصيين باجلار حىت  أنه قال ما -خيص منه شيء بغري داللة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ظننت أنه سيورثه وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبري بن مطعم عن أيب شريح اخلزاعي قال قال 
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت وروى عبيداهللا الوصايف عن أيب جعفر قال فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن 
   -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ما آمن من أمسى شبعان وجاره جائعا وروى عمر بن هارون األنصاري عن أبيه عن

وار وقطيعة األرحام وتعطيل من أشراط الساعة سوء اجل -أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اجلهاد وقد كانت العرب يف اجلاهلية تعظم اجلوار وحتافظ على حفظه وتوجب فيه ما توجب يف القرابة قال زهري 

  ... أمام احلي عقدمها سواء ... وجار البيت والرجل املنادي ... 
العلم معىن الصاحب باجلنب أنه  جمالس احلي وقال بعض أهل٢يريد بالرجل املنادي من كان معك يف النادي وهو 

الذي يالصق داره داره وإن اهللا خصه بالذكر تأكيدا حلقه على اجلار غري املالصق وقد حدثنا عبدالباقي بن قانع قال 
  حدثنا أبو عمر وحممد بن عثمان 

االين عن القرشي وراق أمحد بن يونس قال حدثنا إمساعيل بن مسلم قال حدثنا عبدالسالم بن حرب عن خالد الد
   -أيب العالء األزدي عن محيد بن عبدالرمحن احلمريي عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقرهبما بابا فإن أقرهبما بابا أقرهبما

جوار وحدثنا  أن أربعني دارا -جوارا وإذا سبق أحدمها فابدأ بالذي سبق وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا احلسن بن شبيب املعمري قال حدثنا حممد بن مصفى قال حدثنا يوسف بن السفر عن 

األوزاعي عن يونس عن الزهري قال حدثين عبدالرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه قال أتى رسول اهللا صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  وإن أشدهم يل إذا أقرهبم من جواري فبعثرجل فقال إين نزلت مبحلة بين فالن 

أبا بكر وعمر وعليا أن يأتوا باب املسجد فيقوموا على بابه فيصيحوا ثالثا أال إن  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أربعني دارا جوار وال يدخل اجلنة من خاف جاره بوائقه قال قلت للزهري يا أبا بكر أربعني دارا قال أربعني هكذا 

كذا وقد جعل اهللا االجتماع يف مدينة جوارا قال اهللا تعاىل لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض وأربعني ه
  واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم مث ال جياورونك فيها إال قليال فجعل تعاىل اجتماعهم معه يف املدينة جوارا 

اساة للفقري منهم إذا خاف عليه الضرر الشديد من جهة واإلحسان الذي ذكره اهللا تعاىل يكون من وجوه منها املو
اجلوع والعري ومنها حسن العشرة وكف األذى عنه واحملاماة دونه ممن حياول ظلمه وما يتبع ذلك من مكارم 



  األخالق ومجيل الفعال ومما أوجب اهللا تعاىل من حق اجلوار الشفعة ملن بيعت دار إىل جنبه واهللا املوفق 
  ذكر 

  يف الشفعة باجلواراخلالف 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفوحممد وزفر والشريك يف املبيع أحق من الشريك يف الطريق مث الشريك يف الطريق أحق من 
اجلار املالزق مث اجلار املالزق بعدمها وهو قول ابن شربمة والثوري واحلسن بن صاحل وقال الشافعي ال شفعة إال يف 

هلا وال حتتمل القسم وقد روي وجوب الشفعة للجار عن مجاعة من السلف روي  مشاع وال شفعة يف بئر ال بياض
عن عمر وعن أيب بكر بن أيب حفص بن عمر قال قال شريح كتب إيل عمر أن أقضي بالشفعة للجار وروى عاصم 

عن  عن الشعيب عن شريح قال الشريك أحق من اخلليط واخلليط أحق من اجلار واجلار أحق ممن سواه وروى أيوب
  حممد قال كان يقال 

الشريك أحق من اخلليط واخلليط أحق ممن سواه وقال إبراهيم إذا مل يكن شريك فاجلار أحق بالشفعة وقال طاوس 
مثل ذلك وقال إبراهيم بن ميسرة كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز إذا حدت احلدود فال شفعة قال طاوس اجلار أحق 

ا روى حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه والذي يدل على وجوب الشفعة للجار م
   -قال قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أرض ليس ألحد فيها شريك إال اجلار فقال اجلار أحق بسبقه ما كان وروى

قال اجلار  أنه -سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أيب رافع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أحق بسبقه وروى أبو حنيفة قال حدثنا عبدالكرمي عن املسور بن خمرمة عن رافع بن خديج قال عرض سعد بيتا له 

   -فقال خذه فإين قد أعطيت به أكثر مما تعطيين ولكنك أحق به ألين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قضى رسول اهللا ص يقول اجلار أحق بسبقه وروى أبو الزبري عن جابر قال

   -بالشفعة باجلوار وروى عبدامللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

  اجلار أحق بسبقه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وروى ابن

اجلار أحق بسبقه ما كان وروى قتادة  -أيب ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال جار الدار أحق بشفعة اجلار وقتادة عن أنس عن النيب ص

أنه قال جار الدار أحق بالدار وروى سفيان عن منصور عن احلكم قال حدثين من مسع عليا وعبداهللا يقوالن  -
   -اهللا عليه وسلم  قضى رسول اهللا صلى



  باجلوار ويونس عن احلسن قال قضى رسول اهللا ص

   -باجلوار فاتفق هؤالء اجلماعة على الرواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  وما نعلم أحدا دفع هذه األخبار مع شيوعها واستفاضتها يف األمة فمن عدل عن

واحتج من أىب ذلك مبا روى أبو عاصم النبيل  - عليه وسلم القول هبا كان تاركا للسنة الثابتة عن النيب صلى اهللا
قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة قال قضى رسول اهللا 

بالشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة وكذلك رواه عن مالك أبو قتيلة املدين  -صلى اهللا عليه وسلم 
وعبدامللك بن عبدالعزيز املاجشون وهذا احلديث رواه هؤالء موصوال عن أيب هريرة وأصله عن سعيد بن املسيب 
مقطوع رواه معن ووكيع والقعنيب وابن وهب كلهم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن املسيب من غري ذكر أيب 

على األخبار اليت رواها حنو عشرة من  هريرة وكذلك هو يف موطأ مالك ولو ثبت موصوال ملا جاز االعتراض به
  الصحابة 

يف إجياب الشفعة للجار ألهنا يف حيز املتواتر املستفيض الذي ال جتوز معارضته  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بأخبار اآلحاد ولو ثبت من وجوه جيوز أن يعارض به ما قدمنا ذكره مل يكن فيه ما ينفي أخبار إجياب الشفعة للجار 

قضى بالشفعة فيما مل يقسم مث قال فإذا وقعت احلدود  -لك ألن أكثر ما فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذ
فال شفعة فأما قوله قضى رسول اهللا بالشفعة فيما مل يقسم فإنه متفق على استعماله يف إجياب الشفعة للشريك ومع 

   -ذلك فهو حكاية قضية من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قضى هبا وليس بعموم لفظ وال حكاية قول منه وأما قوله فإذا وقعت احلدود

قاله وال أنه قضى به  -فال شفعة فإنه حيتمل أن يكون من كالم الراوي إذ ليس فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -وإذا احتمل أن تكون رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أدرجه يف احلديث كما وجد ذلك يف كثري من واحتمل أن يكون من قول الراوي

إذ غري جائز ألحد أن يعزي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  -األخبار مل جيز لنا إثباته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  مقالة بالشك واإلحتمال فهذا وجه منع االعتراض به على ما ذكرنا

ل حدثنا حامد بن حممد املردف قال حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري واحتجوا أيضا مبا حدثنا عبدالباقي بن قانع قا
قال حدثنا عبدالواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن جابر بن عبداهللا قال 

عة وهذا بالشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شف -قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال داللة فيه على نفي الشفعة باجلوار من وجهني أحدمها أنه إمنا نفى وجوب الشفعة إذا وقعت احلدود وصرفت 



الطرق فأفاد بذلك نفي الشفعة لغري اجلار املالصق ألن صرف الطرق ينفي املالصقة ألن بينه وبني جاره طريقا 
اللفظ نفي الشفعة عند وقوع احلدود وصرف الطرق ووقوع  والثاين أنا مىت محلناه على حقيقته كان الذي يقتضيه

احلدود وصرف الطرق إمنا هو القسمة فكأنه إمنا أفاد أن القسمة ال شفعة فيها كما قال أصحابنا أنه ال شفعة يف 
قسمة وكذلك احلديث األول حممول على ذلك أيضا وأيضا فقد روى عبدامللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر 

أنه قال اجلار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا فهذان  -يب صلى اهللا عليه وسلم عن الن
وغري جائز أن جنعلهما متعارضني مع إمكان استعماهلما  -اخلربان قد رويا عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لفونا جيعلوهنما متعارضني ويسقطون أحدمها باآلخر وأيضا مجيعا وقد ميكننا استعماهلما على الوجه الذي ذكرنا وخما

  جائز أن يكون ذلك كالما خرج على سبب فنقل الراوي لفظ النيب ص 

وترك نقل السبب حنو أن خيتصم إليه رجالن أحدمها جار واآلخر شريك فيحكم بالشفعة للشريك دون اجلار وقال 
م مع اجلار كما روى أسامة بن زيد أن النيب صلى اهللا عليه فإذا وقعت الحدود فال شفعة لصاحب النصيب املقسو

   -وسلم 

  قال ال ربا إال يف النسيئة وهو عند سائر الفقهاء كالم خارج على سبب اقتصر

دون ذكر السبب وهو أن يكون سئل عن النوعني املختلفني  -فيه راويه على نقل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال ربا إال يف النسيئة يعين فيما سئل عنه وكذلك ما ذكرنا  -ع أحدمها باآلخر فقال ص من الذهب والفضة إذا بي

وأيضا لو تساوت أخبار إجياب الشفعة باجلوار وأخبار نفيها لكانت أخبار اإلجياب أوىل من أخبار النفي ألن األصل 
رب إثباهتا ناقل عنه وارد بعده فهو أهنا غري واجبة حىت يرد الشرع بإجياهبا فخرب نفي الشفعة وارد على األصل وخ

  أوىل 
  فإن قيل حيتمل أن يريد باجلار الشريك 

قيل له هذه األخبار اليت رويناها وأكثرها ينفي هذا التأويل ألن فيها أن جار الدار أحق بشفعة داره والشريك ال 
احدا وغري جائز أن يكون هذا يسمى جار الدار وحديث جابر قال فيه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما و

يف الشريك يف املبيع وأيضا فإن الشريك ال يسمى جارا ألنه لو استحق اسم اجلوار بالشركة لوجب أن يكون كل 
شريكني يف شيء جارين كالشريكني يف عبد واحد ودابة واحدة فلما مل يستحق اسم اجلار بالشركة يف هذه األشياء 

جارا وإمنا اجلار هو الذي ينفرد حقه ونصيبه من حق الشريك ويتميز ملك كل دل ذلك على أن الشريك ال يسمى 
واحد عن ملك صاحبه وأيضا فإن الشركة إمنا تستحق هبا الشفعة ألهنا تقتضي حصول اجلوار بالقسمة والدليل عليه 

أن الشركة يف  أن الشركة يف سائر األشياء ال توجب ا لشفعة لعدم حصول اجلوار هبا عند القسمة فدل ذلك على
العقار إمنا تستحق هبا الشفعة ملا يتعلق هبا من اجلوار عند القسمة وإن كان الشريك أحق من اجلار ملزية حصلت له 
مع تعلق حق اجلوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة يف سائر األشياء ال توجب الشفعة لعدم حصول اجلوار هبا 

رياث من األخ من األب وإن كانت األخوة من جهة األب يستحق هبا كما أن األخ من األب واألم أوىل بامل
التعصيب واملرياث إذا مل يكن أخ ألب وأم ومعلوم أن القرابة من جهة األم ال يستحق هبا التعصيب إذ مل تكن هناك 

ملا تعلق  قرابة من جهة األب إال أهنا أكدت تعصيب القرابة من األب وكذلك الشريك إمنا يستحق الشفعة بالشركة
  هبا من حصول اجلوار عند 



القسمة والشريك أوىل من اجلار ملزية حصلت له كما وصفنا بالتعصيب ويكون املعىن الذي يتعلق به وجوب 
الشفعة هو اجلوار وأيضا ملا كان املعىن الذي به وجبت الشفعة بالشركة هو دوام التأذي بالشريك وكان ذلك 

يف اإلشراف عليه ومطالعة أموره والوقوف على أحواله وجب أن تكون له الشفعة  موجودا يف اجلوار ألنه يتأذى به
لوجود املعىن الذي من أجله وجبت الشفعة للشريك وهذا املعىن غري موجود يف اجلار غري املالصق ألن بينه وبينه 

  طريقا مينعه التشرف عليه واالطالع على أموره 
عن جماهد والربيع بن أنس أنه املسافر وقال قتادة والضحاك هو الضيف قال وأما قوله تعاىل وابن السبيل فإنه روي 

... وردت اعتسافا والثريا كأهنا ... أبو بكر ومعناه صاحب الطريق وهذا كما يقال لطري املاء ابن ماء قال الشاعر 
  ... على قمة الرأس ابن ماء حملق 

تاز غري املقيم فسمى ابن السبيل تشبيها باملسافر اجملتاز ومن تأوله على الضيف فقوله سائغ أيضا ألن الضيف كاجمل
وهو كما يقال عابر سبيل وقال الشافعي ابن السبيل هو الذي يريد السفر وليس معه نفقته وهذا غلط ألنه مامل 

 يصر يف الطريق ال يسمى ابن السبيل كما ال يسمى مسافرا وال عابر سبيل وقوله عز و جل وما ملكت أميانكم يعين
اإلحسان املأمور به يف أول اآلية وروى سليمان التيمي عن قتادة عن أنس قال كانت عامة وصية رسول اهللا صلى 

الصالة وما ملكت أميانكم حىت جعل يغرغر هبا يف صدره وما يقبض هبا لسانه وروته أيضا أم  -اهللا عليه وسلم 
بن شرحبيل قال قال رسول اهللا صلى اهللا سلمة وروى األعمش عن طلحة بن مصرف عن أيب عمارة عن عمرو 

الغنم بركة واإلبل عز ألهلها واخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة واململوك أخوك فأحسن  -عليه وسلم 
ال يدخل  -إليه فإن وجدته مغلوبا فأعنه وروى مرة الطيب عن أيب بكر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لكة قيل يا رسول اهللا أليس قد حدثتنا أن هذه األمة أكثر األمم مملوكني وأتباعا قال بلى فأكرموهم اجلنة سيء امل
ككرامة أوالدكم وأطعموهم مما تأكلون وروى األعمش عن املعرور بن سويد قال مررت على أيب ذر وهو بالربذة 

  املماليك  -فسمعته يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نكم ولكن اهللا تعاىل خولكم إياهم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وقوله تعاىل الذين يبخلون هم إخوا
وقيل ٢ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله قيل يف معىن البخل يف اللغة أنه مشقة اإلعطاء 

ب ونظريه الشح ونقيضه اجلود وقد عقل من معناه البخل منع ماال ينفع منعه وال يضر بذله وقيل البخل منع الواج
يف أمساء الدين أنه منع الواجب ويقال إنه ال يصح إطالقه يف الدين إال على جهة أن فاعله قد أتى كبرية باملنع قال 

م اهللا تعاىل وال حتسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم سيطوقون ما خبلوا به يو
القيامة فأطلق الوعيد على من خبل حبق اهللا الذي أوجبه يف ماله وأما قوله تعاىل ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله فإنه 

روي عن ابن عباس وجماهد والسدي أهنا نزلت يف اليهود إذ خبلوا مبا أعطوا من الرزق وكتموا ما أوتوا من العلم 
ة وفيمن كتم نعم اهللا وأنكرها وذلك كفر باهللا تعاىل قال أبو بكر وقيل هو فيمن كان هبذه الصف -بصفة حممد ص 

االعتراف بنعم اهللا تعاىل واجب وجاحدها كافر وأصل الكفر إمنا هو من تغطية نعم اهللا تعاىل وكتماهنا وجحودها 
بالنعمة وهذا يدل على أنه جائز لإلنسان أن يتحدث بنعم اهللا عنده ال على جهة الفخر بل على جهة االعتراف 

   -والشكر للمنعم وهو كقوله وأما بنعمة ربك فحدث وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنا سيد ولد آدم وال فخر وأنا أفصح العرب وال فخر فأخرب بنعم اهللا عنده



ن ال ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونس بن مىت وقد كا -وأبان أنه ليس إخباره هبا على وجه االفتخار وقال ص 
   -ص 

  خريا منه ولكنه هنى أن يقال ذلك على وجه االفتخار وقال تعاىل فال

   -تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه مسع رجال ميدح رجال فقال لو مسعك لقطعت ظهره ورأى املقداد رجال ميدح

يقول إذا رأيتم املداحني  -ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عثمان يف وجهه فحثا يف وجهه التراب وقال مسعت رسو
فاحثوا يف وجوههم التراب وقد روي إياكم والتمادح فإنه الذبح فهذا إذا كان على وجه الفخر فقد كره وإما أن 
يتحدث بنعم اهللا عنده أو يذكرها غريه حبضرته فهذا نرجو أن ال يضر إال أن أصلح األشياء لقلب اإلنسان أن ال 

غتر مبدح الناس له وال يعتد به وقوله تعاىل والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس وال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر ي
معناه واهللا أعلم أنه أعد للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس عذابا مهينا ويف 

  ذلك دليل 

وجه اهللا فإنه ال قربة فيه وال يستحق عليه الثواب ألن ما يفعل على وجه الرياء فإمنا  على أن كل ما يفعله العبد لغري
يريد به عوضا من الدنيا كالذكر اجلميل والثناء احلسن فصار ذلك أصال يف أن كل ما أريد عوض من أعواض الدنيا 

استحق عليه عوضا خيرج بذلك  أنه ليس بقربة كاالستيجار على احلج وعلى الصالة الصالة وسائر القرب أنه مىت
عن باب القربة وقد علمنا أن هذه األشياء سبيلها أن ال تفعل إال على وجه القربة فثبت بذلك أنه ال جيوز أن 

يستحق عليها األجرة وأن اإلجارة عليها باطلة قوله تعاىل وماذا عليهم لو آمنوا باهللا واليوم اآلخر وأنفقوا مما رزقهم 
ن مذهب أهل اجلرب ألهنم لو مل يكونوا مستطيعني لإلميان باهللا واإلنفاق ملا جاز أن يقال ذلك فيهم اهللا يدل على بطال

ألن عذرهم واضح وهو أهنم غري ممكنني مما دعوا إليه وال قادرين عليه كما ال يقال لألعمى ماذا عليه لو أبصر وال 
أن اهللا قطع عذرهم من فعل ما كلفهم من  يقال للمريض ماذا عليه لو كان صحيحا ويف ذلك أوضح دليل على

  اإلميان وسائر الطاعات وأهنم ممكنون من فعلها 
وقوله تعاىل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم األرض وال يكتمون اهللا حديثا فأخرب اهللا عنهم 

ع عليهم عامل بأسرارهم فيقرون هبا وال أهنم ال يكتمون اهللا هناك شيئا من أحواهلم وما عملوه لعلمهم بأن اهللا مطل
يكتموهنا وقيل جيوز أن يكون املراد أهنم ال يكتمون أسرارهم هناك كما كانوا يكتموهنا يف الدنيا فإن قيل قد أخرب 

اهللا عنهم أهنم يقولون واهللا ربنا ما كنا مشركني قيل له فيه وجوه أحدها أن اآلخرة مواطن فموطن ال تسمع فيه إال 
أي صوتا خفيا وموطن يكذبون فيه فيقولون ما كنا نعمل من سوء واهللا ربنا ما كنا مشركني وموطن يعترفون مهسا 

فيه باخلطأ ويسئلون اهللا أن يردهم إىل دار الدنيا وروي ذلك عن احلسن وقال ابن عباس أن قوله تعاىل وال يكتمون 
وقيل إن معناه أنه ال يعتد بكتماهنم ألنه ظاهر عند اهللا حديثا داخل يف التمين بعد ما نطقت جوارحهم بفضيحتهم 

اهللا ال خيفى عليه شيء فكان تقديره أهنم غري قادرين هناك على الكتمان ألن اهللا يظهره وقيل أهنم مل يقصدوا 
  الكتمان ألهنم إمنا أخربوا على ما تومهوا وال خيرجهم ذلك من أن يكونوا قد كتموا واهللا تعاىل أعلم 

  باب 



  مير يف املسجد اجلنب

  قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا 

ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا قال أبو بكر قداختلف يف املراد من السكر هبذه اآلية فقال ابن 
ن نسخها حترمي اخلمر وقال الضحاك املراد به عباس وجماهد وإبراهيم وقتادة السكر من الشراب وقال جماهد واحلس

  سكر النوم خاصة 
  فإن قيل كيف جيوز أن ينهى السكران يف حال سكره وهو يف معىن الصيب يف نقص عقله 

قيل له حيتمل أن يريد السكران الذي مل يبلغ نقصان عقله إىل حد يزول التكليف معه وحيتمل أن يكونوا هنوا عن 
عليهم فرض الصالة وجيوز أن يكون النهي إمنا دل على أن عليهم أن يعيدوها يف حال  التعرض للسكر إذا كان

  الصحو إذا فعلوها يف حال السكر وجائز أن تكون هذه املعاين كلها مرادة باآلية يف حال نزوهلا 
منهيا عن  فإن قال قائل إذا ساغ تأويل من تأوهلا على السكران الذي مل يزل عنه التكليف فكيف جيوز أن يكون

  فعل الصالة يف هذه احلال مع اتفاق املسلمني على أنه مأمور بفعل الصالة يف هذه احلال 
قيل له قد روي عن احلسن وقتادة أنه منسوخ وحيتمل إن مل يكن منسوخا أن يكون النهي متوجها إىل فعل الصالة 

   -مع الرسول ص 

  أو يف مجاعة

 السكر أنه السكر من الشراب من وجهني أحدمها أن النائم ومن خالط قال أبو بكر والصحيح من التأويل يف معىن
عينه النوم ال يسمى سكران ومن سكر من الشراب يسمى سكران حقيقة فوجب محل اللفظ على احلقيقة وال جيوز 

ل دعا صرفه عنها إىل اجملاز إال بداللة والثاين ما روى سفيان عن عطاء بن السائب عن أيب عبدالرمحن عن علي قا
رجل من األنصار قوما فشربوا من اخلمر فتقدم عبدالرمحن بن عوف لصالة املغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فالتبس 
عليه فأنزل اهللا تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى وحدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن 

ا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء اخلراساين عن ابن اليمان املؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثن
عباس يف قوله تعاىل يسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وقال يف سورة النساء ال تقربوا 

امليسر واألنصاب الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون مث نسختها هذه اآلية يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر و
  واألزالم اآلية 

قال أبو عبيد وحدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل 
ويسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري قال وقوله تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما 

  تقولون قال كانوا 

  شربوهنا عند الصالة فإذا صلوا العشاء شربوها ال ي
قال أبو عبيد حدثنا عبدالرمحن عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب ميسرة قال قال عمر اللهم بني لنا يف اخلمر 

  فنزلت ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وذكر احلديث 
أيب رزين قال شربت اخلمر بعد اآلية اليت يف سورة البقرة واليت يف  قال أبو عبيد وحدثنا هشيم قال أخربنا مغرية عن



  سورة النساء وكانوا يشربوهنا حىت حتضر الصالة فإذا حضرت الصالة تركوها مث حرمت يف املائدة 
قال أبو بكر فأخرب هؤالء أن املراد السكر من الشراب وأخرب ابن عباس وأبو رزين أهنم تركوا شرهبا بعد نزول 

ية عند الصالة وشربوها يف غري أوقات الصلوات ففي هذا داللة على أهنم عقلوا من قوله تعاىل ال تقربوا الصالة اآل
وأنتم سكارى النهي عن شرهبا يف احلال اليت يكونون فيها سكارى عند لزوم فرض الصالة وهذا يدل على أن قوله 

شرهبا يف أوقات الصلوات وكان معناه ال يكن منكم شرب  تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى إمنا أفاد النهي عن
تصريون به إىل حال السكر عند أوقات ا لصلوات فتصلوا وأنتم سكارى وذلك أهنم ملا كانوا متعبدين بفعل 

الصلوات يف أوقاهتا منهيني عن تركها قال تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى وقد علمنا أنه مل ينسخ بذلك فرض 
ة كان يف مضمون هذا اللفظ النهي عما يوجب السكر عند أوقات الصلوات كما أنه ملا هنينا عن فعل الصالة الصال

   -مع احلدث لقوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال يقبل اهللا صالة بغري طهور وكما قال تعاىل وال

تغتسلوا كان ذلك هنيا عن ترك الطهارة ومل يكن هنيا عن فعل الصالة ومل يوجب كون جنبا إال عابري سبيل حىت 
  اإلنسان جنبا 

  أو

حمدثا سقوط فرض الصالة وإمنا هني عن فعلها يف هذه احلال وهو مأمور مع ذلك بتقدمي الطهارة هلا كذلك النهي 
ة وفرض الصالة قائم عليه فهذا عن الصالة يف حال السكر إمنا دل على حظر شرب يوجب السكر قبل الصال

التأويل يدل على ما روي عن ابن عباس وأيب رزين وظاهر اآلية وفحواه يقتضي ذلك على الوجه الذي بينا وهذا 
التأويل ال ينايف ما قدمنا ذكره عن السلف يف حظر الصالة عند السكر ألنه جائز أن يكونوا هنوا عن شرب يقتضي 

ة فيكون ذلك حظرا قائما فإن اتفق أن يشرب حىت أنه كان سكران عند حضور كونه سكران عند حضور الصال
  الصالة كان منهيا عن فعلها مأمورا بإعادهتا يف حال الصحو أو يكون النهي مقصورا على فعلها مع النيب ص 

  أو يف مجاعة وهذه املعاين كلها صحيحة جائزة حيتملها لفظ اآلية 
ون يدل على أن السكران الذي منع من الصالة هو الذي قد بلغ به السكر إىل حال وقوله تعاىل حىت تعلموا ما تقول

ال يدري ما يقول وأن السكران الذي يدري ما يقول مل يتناوله النهي عن فعل الصالة وهذا يشهد للتأويل الذي 
قول ال جيوز تكليفه يف ذكرنا من النهي إمنا انصرف إىل الشرب ال إىل فعل الصالة ألن السكران الذي ال يدري ما ي

هذه احلال كاجملنون والنائم والصيب الذي ال يعقل والذي يعقل ما يقول مل يتوجه إليه النهي ألن يف اآلية إباحة فعل 
الصالة إذا علم ما يقول وهذا يدل على أن اآلية إمنا حظرت عليه الشرب ال فعل الصالة يف حال السكر الذي ال 

جائز تكليف السكران الذي ال يعقل وهي تدل على أن السكر الذي يتعلق به احلكم هو يعلم ما يقول فيه إذ غري 
الذي ال يعقل صاحبه ما يقول وهذا يدل على صحة قول أيب حنيفة يف السكر املوجب للحد أنه هو الذي ال يعرف 

  فيه الرجل من املرأة ومن ال يعقل ما يقول ال يعرف الرجل من املرأة 
تعلموا ما تقولون يدل على فرض القراءة يف الصالة ألنه منعه من الصالة ألجل عدم إقامة القراءة وقوله تعاىل حىت 

  فيها فلوال أهنا من أركاهنا وفروضها ملا منع من الصالة ألجلها 



فإن قيل ال داللة يف ذلك على وجوب القراءة فيها وذلك ألن قوله تعاىل حىت تعلموا ما تقولون قد دل على أنه 
ع منها يف احلال اليت ال يعلم ما يقول ومل يذكر القراءة وإمنا ذكر نفي العلم مبا يقول وهذا على سائر األقوال ممنو

والكالم ومن صار هبذه احلال من السكر مل يصح له إحضار نية الصالة وال فعل سائر أركاهنا فإمنا منع من الصالة 
  سائر أفعاهلا ومع ذلك فال يعلم أنه طاهر غري حمدث  من كانت هذه حاله ألنه ال تصح منه نية الصالة وال

قيل له هذا على ما ذكرت يف أن من كانت هذه حاله فال يصح منه فعل الصالة على سائر شرائطها إال أن 
اختصاصه القول بالذكر دون غريه من أمور الصالة وأحواهلا يدل على أن املراد به قول مفعول يف الصالة وأنه مىت 

سكر على حال مل ميكنه إقامة القراءة فيها مل يصح له فعلها ألجل عدم القراءة وأن وجود القراءة فيها من كان من ال
فروضها وشرائطها وهذا مثل قوله أقيموا الصالة يف إفادته أن يف الصالة قياما مفروضا ومثل قوله واركعوا مع 

  الراكعني يف داللته على فرض الركوع يف الصالة 
اىل والجنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا فإن أهل العلم قد تنازعوا تأويله فروى املنهال بن عمرو عن وأما قوله تع
  زر عن علي 

رضي اهللا عنه يف قوله وال جنبا إال عابري سبيل إال أن تكونوا مسافرين وال جتدون ما تيممون به وتصلون وروى 
ه وروي عن عبداهللا بن مسعود أنه قال هو املمر يف املسجد قتادة عن أيب جملز عن ابن عباس مثله وعن جماهد مثل

وروى عطاء بن يسار عن ابن عباس مثله يف تأويل اآلية وكذلك روي عن سعيد بن املسيب وعطاء وعمرو بن 
  دينار يف آخرين من التابعني 

ازا وهو جنب وقال واختلف السلف يف مرور اجلنب يف املسجد فروي عن جابر قال كان أحدنا مير يف املسجد جمت
تصيبهم اجلنابة فيتوضؤن مث يأتون املسجد  -عطاء بن يسار كان رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فيتحدثون فيه وقال سعيد بن املسيب اجلنب ال جيلس يف املسجد وجيتاز وكذلك روي عن احلسن وما روي يف ذلك 
بدالكرمي اجلزري عن أيب عبيدة وال جنبا إال عابري سبيل قال عن عبداهللا فإن الصحيح فيه ما تأوله شريك عن ع

اجلنب مير يف املسجد وال جيلس ورواه معمر عن عبدالكرمي عن أيب عبيدة عن عبداهللا ويقال إن أحدا مل يرفعه إىل 
زفر عبداهللا غري معمر وسائر الناس وقفوه واختلف فقهاء األمصار يف ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد و

واحلسن بن زياد ال يدخله إال طاهرا سواء أراد القعود فيه واالجتياز وهو قول مالك بن أنس والثوري وقال الليث 
اجلنب ال جيوز له أن جيتاز يف املسجد وقال الشافعي مير وال يقعد والدليل على أن اجلنب ال جيوز له أن جيتاز يف 

داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالواحد بن زياد قال حدثنا املسجد ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو 
أقلت بن خليفة قال حدثتين جسرة بنت دجاجة قالت مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول جاء رسول اهللا صلى اهللا 

ووجوه بيوت أصحابه شارعة يف املسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن املسجد مث دخل ومل يصنع  -عليه وسلم 
شيئا رجاء أن تنزل هلم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت فإين ال أحل املسجد حلائض وال القوم 

جنب وهذا اخلرب يدل من وجهني على ما ذكرنا أحدمها قوله ال أحل املسجد حلائض وال جنب ومل يفرق فيه بني 
يوت الشارعة لئال جيتازوا يف املسجد إذا اإلجتياز وبني القعود فهو عليهما سواء والثاين أنه أمرهم بتوجيه الب

أصابتهم جنابة ألنه لو أراد القعود مل يكن لقوله وجهوا هذه البيوت فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب معىن ألن 
القعود منهم بعد دخول املسجد ال تعلق له بكون البيوت شارعة إليه فدل على أنه إمنا أمر بتوجيه البيوت لئال 

  د اجلنابة يضطروا عن



إىل اإلجتياز يف املسجد إذ مل يكن لبيوهتم أبواب غري ما هي شارعة إىل املسجد وقد روى سفيان بن محزة عن كثري 
مل يكن أذن ألحد أن مير يف املسجد وال جيلس فيه وهو  -بن زيد عن املطلب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نبا ومير فيه ألن بيته كان يف املسجد فأخرب يف هذا احلديث حبظر النيب جنب إال علي بن أيب طالب فإنه كان يدخله ج
اإلجتياز كما حظر عليهم القعود وما ذكر من خصوصية علي رضي اهللا عنه فهو صحيح  -صلى اهللا عليه وسلم 

ول بتوجيه قد أمر يف احلديث األ -وقول الراوي ألنه كان بيته يف املسجد ظن منه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
البيوت الشارعة إىل غريه ومل يبح هلم املرور ألجل كون بيوهتم يف املسجد وإمنا كانت اخلصوصية فيه لعلي رضي اهللا 

عنه دون غريه كما خص جعفر بأن له جناحني يف اجلنة دون سائر الشهداء وكما خص حنظلة بغسل املالئكة له 
ينزل على صورته وخص الزبري بإباحة لبس احلرير ملا شكا من حني قتل جنبا وخص دحية الكليب بأن جربيل كان 

  أذى القمل فثبت بذلك أن سائر الناس ممنوعون من دخول املسجد جمتازين وغري جمتازين 
وأما ما روى جابر كان أحدنا مير يف املسجد جمتازا وهو جنب فال حجة فيه ألنه مل خيرب أن النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  أقره عليه وكذلك ما روي عن عطاء بن يسار كان رجال من أصحابعلم بذلك ف

تصيبهم اجلنابة فيتوضؤن مث يأتون املسجد فيتحدثون فيه ال داللة فيه للمخالف  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -ألنه ليس فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ك يف زمان النيب صأقرهم عليه بعد علمه بذلك منهم وألنه جائز أن يكون ذل

مث روي ما وصفنا لكان خرب  -قبل أن حيظر عليهم ذلك ولو ثبت مجيع ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
احلظر أوىل ألنه طارئ على اإلباحة ال حمالة فهو متأخر عنها وملا ثبت باتفاق الفقهاء حظر القعود فيه ألجل اجلنابة 

ذلك حكم اإلجتياز تعظيما للمسجد وألن العلة يف حظر القعود فيه هو تعظيما حلرمة املسجد وجب أن يكون ك
الكون فيه جنبا وذلك موجود يف اإلجتياز وكما أنه ملا كان حمظورا عليه العقود يف ملك غريه بغري إذنه كان حكم 

وجب أن يكون اإلجتياز فيه حكم القعود فكان اإلجتياز مبنزلة القعود كذلك القعود يف املسجد ملا كان حمظورا 
كذلك اإلجتياز اعتبارا مبا ذكرنا والعلة يف اجلميع حظر الكون فيه وأما قوله تعاىل وال جنبا إال عابري سبيل حىت 

تغتسلوا وتأويل من تأوله على إباحة اإلجتياز يف املسجد فإن ما روي عن علي وابن عباس يف تأويله أن املراد 
   من تأويل من تأوله على اإلجتياز يف املسجد وذلك املسافر الذي ال جيد املاء فيتيمم أوىل

ألن قوله تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى هني عن فعل الصالة يف هذه احلال ال عن املسجد ألن ذلك حقيقة 
اللفظ ومفهوم اخلطاب ومحله على املسجد عدول بالكالم عن حقيقته إىل اجملاز بأن جتعل الصالة عبارة عن موضعها 

ا يسمى الشيء باسم غريه للمجاورة أو ألنه تسبب منه كقوله تعاىل هلدمت صوامع وبيع وصلوات يعين به كم
مواضع الصلوات ومىت أمكننا استعمال اللفظ على حقيقته مل جيز صرفه عنها إىل اجملاز إال بداللة وال داللة توجب 

يقة الصالة وهو قوله تعاىل حىت تعلموا ما صرف ذلك عن احلقيقة ويف نسق التالوة ما يدل على أن املراد حق
تقولون وليس للمسجد قول مشروط مينع من دخوله لتعذره عليه عند السكر ويف الصالة قراءة مشروطة فمنع من 
أجل العذر عن إقامتها عن فعل الصالة فدل ذلك على أن املراد حقيقة الصالة فيكون تأويل من تأوله عليها موافقا 



  ا لظاهرها وحقيقته
وقوله تعاىل إال عابري سبيل حىت تغتسلوا فإن معناه املسافر ألن املسافر يسمى عابر سبيل ولوال أنه يطلق عليه هذا 
االسم ملا تأوله عليه علي وابن عباس إذ غري جائز ألحد تأويل اآلية على ماال يقع عليه االسم وإمنا مسي املسافر عابر 

السبيل فأباح اهللا تعاىل له يف حال السفر أن يتيمم ويصلي وإن كان جنبا سبيل ألنه على الطريق كما يسمى ابن 
فدلت اآلية على معنيني أحدمها جواز التيمم للجنب إذا مل جيد املاء والصالة به والثاين أن التيمم ال يرفع اجلنابة ألنه 

   املسجد مساه جنبا مع كونه متيمما فهذا التأويل أوىل من تأويل من محله على اإلجتياز يف
وقوله تعاىل حىت تغتسلوا غاية إلباحة الصالة وال خالف أن الغاية يف هذا املوضع داخلة يف احلظر إىل أن يستوعبها 
بوجوب االغتسال وأنه ال جتوز له الصالة وقد بقي من غسله شيء يف حال وجود املاء وإمكان استعماله من غري 

يف اجلملة اليت قبلها وقال اهللا تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل والغاية  ضرر خيافه فهذا يدل على أن الغاية قد تدخل
  خارجة من اجلملة ألنه بدخول أول الليل خيرج من الصوم ألن إىل غاية كما أن حىت غاية 

وهذا أصل يف أن الغاية قد جيوز دخوهلا يف الكالم تارة وخروجها أخرى وحكمها موقوف على الداللة يف دخوهلا أو 
خروجها وسنذكر أحكام اجلنابة ومعناها وحكم املريض واملسافر يف سورة املائدة إذا انتهينا إليها إن شاء اهللا تعاىل 

قوله تعاىل آمنوا مبا نزلنا مصدقا ملا معكم من قبل أن نطمس وجوها يدل على قول أصحابنا يف قول الرجل المرأته 
  أنت طالق قبل قدوم فالن أهنا 

قدم فالن أو مل يقدم وحكي عن بعضهم أهنا ال تطلق حىت يقدم ألنه ال يقال أنه قبل قدوم فالن وما تطلق يف احلال 
قدم والصحيح ما قال أصحابنا وهذه اآلية تدل عليه ألنه قال اهللا تعاىل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا 

صحيحا قبل طمس الوجوه ومل يوجد الطمس أصال  مصدقا ملا معكم من قبل أن نطمس وجوها فكان األمر باإلميان
وكان ذلك إميانا قبل طمس الوجوه وما وجد وهو نظري قوله تعاىل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فكان األمر 

بالعتق للرقبة أمرا صحيحا وإن مل يوجد املسيس فإن قيل إن هذا وعيد من اهللا لليهود ومل يسلموا ومل يقع ما توعدوا 
له إن قوما من هؤالء اليهود أسلموا منهم عبداهللا بن سالم وثعلبة بن سعية وزيد بن سعنة وأسد بن سعية به قيل 

وأسد بن عبيد وخمريق يف آخرين منهم وإمنا كان الوعيد العاجل معلقا بترك مجيعهم اإلسالم وحيتمل أن يريد به 
يا إن مل يسلموا قوله تعاىل أمل تر إىل الذين يزكون الوعيد يف اآلخرة إذ مل يذكر يف اآلية تعجيل العقوبة يف الدن

أنفسهم قال احلسن وقتادة والضحاك هو قول اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه وقالوا لن يدخل اجلنة إال من 
  كان هودا أو نصارى وروي عن عبداهللا أنه قال هو تزكية الناس بعضهم بعضا لينال به شيئا من الدنيا 

بكر وهذا يدل على أن النهي عن التزكية من هذا الوجه وقال اهللا وال تزكوا أنفسكم وقد روي عن النيب  قال أبو
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال إذا رايتم املداحني فاحثوا يف وجوههم التراب

دي وعكرمة قوله تعاىل أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله روي عن ابن عباس وجماهد والضحاك والس
   -إن املراد بالناس ههنا هو النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خاصة وقال قتادة العرب وقال آخرون النيب ص



وأصحابه وهذا أوىل ألن أول اخلطاب يف ذكر اليهود وقد كانوا قبل ذلك يقرؤن يف كتبهم مبعث النيب صلى اهللا  -
القتل عند مبعثه ألهنم زعموا أهنم ال يتبعونه وكانوا وصفته وحال نبوته وكانوا يوعدون العرب ب -عليه وسلم 

يظنون أنه يكون من بين إسرائيل فلما بعثه اهللا تعاىل من ولد إمساعيل حسدوا العرب وأظهروا الكفر به وجحدوا ما 
د كثري عرفوه قال اهللا تعاىل وكانوا يستفتتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال اهللا تعاىل و

من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم فكانت عداوة للعرب ظاهرة بعد مبعث 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حسدا منهم هلم أن يكون النيب ص

   -مبعوثا منهم فاألظهر من معىن اآلية حسدهم للنيب ص  -

  وللعرب

بها ولذلك قيل إن كل أحد تقدر أن ترضيه إال حاسد نعمة فإنه ال يرضيه إال واحلسد هو متين زوال النعمة عن صاح
  زواهلا والغبطة غري مذمومة ألهنا متين مثل النعمة من غري زواهلا عن صاحبها بل مع سرور منه ببقائها عليه 

غري اجللود اليت قوله تعاىل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها قيل فيه إن اهللا تعاىل جيدد هلم جلودا 
احترقت والقائلون هبذا هم الذين يقولون إن اجللد ليس بعض اإلنسان وكذلك اللحم والعظم وأن اإلنسان هو 

الروح الالبس هلذا البدن ومن قال إن اجللد هو بعض اإلنسان وأن اإلنسان هو هذا الشخص بكماله فإنه يقول إن 
يها غري حمترقة كما يقال خلامت كثر مث صيغ خامت آخر هذا اخلامت غري اجللود جتدد بأن ترد إىل احلال اليت كانت عل

ذاك اخلامت وكما يقال ملن قطع قميصه قباء هذا اللباس غري ذاك اللباس وقال بعضهم التبديل إمنا هو للسرابيل اليت 
  قد ألبسوها وهو تأويل بعيد ألن السرابيل ال تسمى جلودا واهللا تعاىل أعلم 

  باب 

  اهللا تعاىل من أداء األماناتما أوجب 

قال اهللا تعاىل إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها اختلف أهل التفسري يف املأمورين بأداء األمانة يف هذه اآلية 
من هم فروي عن زيد بن أسلم ومكحول وشهر بن حوشب أهنم والة األمر وقال ابن جريج أهنا نزلت يف عثمان 

رد عليه مفاتيح الكعبة وقال ابن عباس وأيب بن كعب واحلسن وقتادة هو يف كل مؤمتن على بن طلحة أمر بأن ت
شيء وهذا أوىل ألن قوله تعاىل إن اهللا يأمركم خطاب يقتضي عمومه سائر املكلفني فغري جائز االقتصار به على 

اىل وإذا حكمتم بني الناس أن بعض الناس دون بعض إال بداللة وأظن من تأوله على والة األمر ذهبت إىل قوله تع
حتكموا بالعدل ملا كان خطابا لوالة األمر كان ابتداء اخلطاب منصرفا إليهم وليس ذلك كذلك إذ ال ميتنع أن يكون 

  أول اخلطاب عموما يف سائر الناس وما عطف عليه خاصا يف والة األمر على ما ذكرنا يف نظائره يف القرآن وغريه 
عليه اإلنسان فهو أمانة فعلى املؤمتن عليها ردها إىل صاحبها فمن األمانات الودائع على  قال أبو بكر ما اؤمتن

  مودعيها ردها إىل من أودعه إياها وال خالف بني فقهاء األمصار أنه ال ضمان على املودع فيها إن هلكت 
عت من بني ثيايب وقد روي عن بعض السلف فيه الضمان ذكر الشعيب عن أنس قال استحملين رجل بضاعة فضا



  فضمنين عمر بن اخلطاب 
  وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حامد بن 

حممد قال حدثنا شريح قال حدثنا ابن إدريس عن هشام بن حسان عن أنس بن سريين عن أنس بن مالك قال 
  استودعت ستة آالف درهم فذهبت فقال يل عمر ذهب لك معها شيء قلت ال فضمنين 

أيب الزبري عن جابر أن رجال استودع متاعا فذهب من بني متاعه فلم يضمنه أبو بكر رضي اهللا  وروى حجاج عن
  عنه وقال هي أمانة 

وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إمساعيل بن الفضل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن هليعة عن عمرو بن شعيب 
   -عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال من استودع وديعة فال ضمان عليهق

وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا حممد بن عون قال حدثنا عبداهللا بن نافع عن 
   -حممد بن نبيه احلجيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ال ضمان على راع وال على مؤمتن

ال ضمان على مؤمتن يدل على نفي ضمان العارية ألن العارية أمانة يف يد املستعري إذ كان  -قال أبو بكر قوله ص 
املعري قد ائتمنه عليها وال خالف بني الفقهاء يف نفي ضمان الوديعة إذا مل يتعد فيها املودع ما روي عن عمر يف 

  وجب الضمان عنده فلذلك ضمنه تضمني الوديعة فجائز أن يكون املودع اعترف بفعل ي
واختلف الفقهاء يف ضمان العارية بعد اختالف من السلف فروي عن عمر وعلي وجابر وشريح وإبراهيم أن 
العارية غري مضمونة وروي عن ابن عباس وأيب هريرة أهنا مضمونة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر 

قول ابن شربمة والثوري واألوزاعي وقال عثمان البيت املستعري  واحلسن بن زياد هي غري مضمونة إذا هلكت وهو
ضامن ملا استعاره إال احليوان والعقل فإن اشترط عليه يف احليوان والعقل الضمان فهو ضامن وقال مالك ال يضمن 

مري املؤمنني قد احليوان يف العارية ويضمن احللي والثياب وحنوها وقال الليث ال ضمان يف العارية ولكن أبا ا لعباس أ
  كتب إيل بأن أضمنها فالقضاء اليوم على الضمان وقال الشافعي كل عارية مضمونة 

قال أبو بكر والدليل على نفي ضماهنا عند اهلالك إذا مل يتعد فيها أن املعري قد ائتمن املستعري عليها حني دفعها إليه 
أنه قال ال ضمان على مؤمتن وذلك  -اهللا عليه وسلم  وإذا كان أمينا مل يلزمه ضماهنا ألنا روينا عن النيب صلى

عموم يف نفي الضمان عن كل مؤمتن وأيضا ملا كانت مقبوضة بإذن مالكها ال على شرط الضمان مل يضمنها 
كالوديعة وأيضا قد اتفق اجلميع على نفي ضمان الثوب املستأجر مع شرط بذل املنافع إذا مل يشترط عليه ضمان 

  لعارية أوىل أن ال تكون مضمونة إذ ليس فيها ضمان مشروط بدل املقبوض فا

بوجه ومن جهة أخرى أن املقبوض على وجه اإلجارة مقبوض الستيفاء املنافع ومل يكن مضمونا فوجب أن ال تضمن 
ن العارية إذ كانت مقبوضة الستيفاء املنافع وأيضا ملا كانت اهلبة غري مضمونة على املوهوب له ألهنا مقبوضة بإذ
مالكها ال على شرط ضمان البدل وهي معروف وتربع وجب أن تكون العارية كذلك إذ هي معروف وتربع 



وأيضا قد اتفق اجلميع على أن العارية لو نقصت باالستعمال مل يضمن النقصان فإذا كان اجلزء منها غري مضمون 
 خيتلف فيه حكم الكل والبعض مع حصول القبض عليه وجب أن ال يضمن الكل ألن ما تعلق ضمانه بالقبض ال

كالغصب واملقبوض ببيع فاسد فلما اتفق اجلميع على أن اجلزء الفائت بالنقصان غري مضمون وجب أن ال يضمن 
  اجلميع كالودائع وسائر األمانات 

وقد اختلف يف ألفاظ حديث صفوان بن أمية يف العارية فذكر بعضهم فيه الضمان ومل يذكره بعضهم وروى شريك 
عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أيب مليكة عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه قال استعار النيب صلى اهللا عليه وسلم  عن
-   

  من صفوان أدراعا من حديد يوم حنني فقال له يا حممد مضمونة فقال مضمونة

اإلسالم من ذلك يا  إن شئت غرمناها لك فقال أنا أرغب يف -فضاع بعضها فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا ورواه إسرائيل عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أيب مليكة عن صفوان بن أمية قال استعار رسول اهللا 

من صفوان بن أمية أدراعا فضاع بعضها فقال إن شئت غرمناها لك فقال ال يا رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم 
ئيل ومل يذكر الضمان وروى قتادة عن عطاء أن النيب صلى اهللا عليه فوصله شريك وذكر فيه الضمان وقطعه إسرا

استعار من صفوان بن أمية دروعا يوم حنني فقال له أمؤداة يا رسول اهللا العارية فقال نعم وروى جرير عن  -وسلم 
ن يغزو حنينا أ -عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من آل عبداهللا بن صفوان قال أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وذكر احلديث من غري ذكر ضمان ويقال أنه ليس يف رواة هذا احلديث أحفظ وال أتقن وال أثبت من جرير بن 
عبداحلميد ومل يذكر الضمان ولو تكافأت الرواة فيه حصل مضطربا وقد روي يف أخبار أخر من طريق أيب أمامة 

داة وإن صح ذكر الضمان يف حديث صفوان فإن معناه قال العارية مؤ -وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ضمان األداء كما روي يف بعض ألفاظ حديث صفوان أنه قال هي مضمونة حىت أؤديها إليك وكما حدثنا 

عبدالباقي بن قانع قال حدثنا القريايب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن سعيد بن أيب هند 
  ت العارية أن رسول أن أول ما ضمن

قال لصفوان أعرنا سالحك وهي علينا ضمان حىت نأتيك هبا فثبت بذلك أنه إمنا شرط له ضمان الرد  -اهللا ص 
وذلك ألن صفوان كن حربيا كافرا يف ذلك الوقت فظن أنه يأخذها على جهة استباحة ماله كسائر أموال احلربيني 

 بل عارية مضمونة حىت أؤديها إليك وعارية مؤداة فأخربه النيب صلى ولذلك قال له أغصبا تأخذها يا حممد فقال ال
أنه يأخذها على أهنا عارية مؤداة وأنه ليس يأخذها على سبيل ما تؤخذ عليه أموال أهل احلرب  -اهللا عليه وسلم 

بتلك ... ة وهو كقول القائل أنا ضامن حلاجتك يعين القيام هبا والسعي فيها حىت يقضيها قال الشاعر يصف ناق
  ... وأبرئ مها كان يف الصدر داخال ... أسلي حاجة إن ضمنتها 

قال أهل اللغة يف قوله إن ضمنتها يعين إن مهمت وأردهتا وأيضا فإنا نسلم للمخالف صحة اخلرب مبا روي فيه من 
اليت قبضها  الضمان ونقول أنه ال داللة فيه على موضع اخلالف وذلك ألنه قال عارية مضمونة فجعل األدراع

مضمونة وهذا يقتضي ضمان عينها بالرد ال ضمان قيمتها إذ مل يقل أضمن قيمتها وغري جائز صرف اللفظ عن 
احلقيقة إىل املاز إال بداللة وأيضا فيما ادعى املخالف إثبات ضمري يف اللفظ ال داللة عليه وهو ضمان القيمة وال 

ملا  -ن مضمونة ضمان القيمة عند اهلالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جيوز إثباته إال بداللة ويدل على أهنا مل تك



فقد منها أدراعا قال لصفوان إن شئت غرمناها لك فلو كان ضمان القيمة قد حصل عليه ملا قال إن شئت غرمناها 
   -لك وهو غارم فدل ذلك على أن الغرم مل جيب باهلالك وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أن يغرمها إذا شاء ذلك صفوان متربعا بالغرم أال ترى أن النيب صإمنا أراد 

ملا استقرض عن عبداهللا بن ربيعة ثالثني ألفا يف هذه الغزاة أيضا مث أراد أن يردها إىل عبداهللا أىب عبداهللا أن يقبلها  -
ع ملا قال إن شئت غرمناها فقال له خذها فإن جزاء القرض الوفاء واحلمد فلو كان الغرم الزما فيما فقد من األدرا

لك ويدل على أنه مل يكن ضامنا لقيمة ما فقد أنه قال ال فإن يف قليب اليوم من اإلميان ما مل يكن قبل ويف ذلك دليل 
على أهنا مل تكن مضمونة القيمة ألن ما كان مضمونا ال خيتلف حكمه يف اإلميان والكفر وقال بعض شيوخنا إن 

أن يشرط له ذلك إذ قد جيوز فيما بيننا وبني أهل احلرب من الشروط ماال جيوز فيما بيننا  صفوان ملا كان حربيا جاز
بعضنا لبعض أال ترى أنه جيوز أن يرهتن منهم األحرار وال جيوز مثله فيما بيننا أو كان أبو احلسن الكرخي يأىب هذا 

  التأويل 

ترى أنا لو شرطنا هلم ضمان الودائع واملضاربات ويقول ال يصح شرط الضمان ألهل احلرب فيما ليس مبضمون أال 
  وحنوها مل يصح 

  واحتج من 

  قال

بضمان العارية مبا رواه شعبة وسعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ف ألنه إمنا أوجب رد على اليد ما أخذت حىت تؤديه وال داللة يف هذا احلديث أيضا على موضع اخلال -وسلم 

املأخوذ بعينه وليس فيه ذكر ضمان القيمة عند هالكه وحنن نقول أن عليه رد العارية فهذا ال خالف فيه وال تعلق 
  له أيضا مبوضع اخلالف واهللا تعاىل أعلم بالصواب 

  باب ما أمر اهللا تعاىل به من احلكم بالعدل 
وا بالعدل وقال تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وقال تعاىل وإذا قال اهللا تعاىل وإذا حكمتم بني الناس أن حتكم

قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا عبداهللا بن موسى بن أيب عثمان قال حدثنا عبيد 
 قال قال ثابت بن حباب احللي قال حدثنا عبدالرمحن بن أيب الرجال عن إسحاق بن حيىي بن طلحة بن عبيداهللا

قال ال تزال هذه األمة خبري ما إذا قالت صدقت  -األعرج أخربين أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وإذا حكمت عدلت وإذا استرمحت رمحت وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبدالرمحن 

تم رجل ابن عباس فقال له ابن عباس إنك لتشتمين ويف املقري عن كهمس بن احلسن عن عبداهللا األسلمي قال ش
ثالث خصال إين آليت على اآلية من كتاب اهللا تعاىل فلوددت باهللا أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم وإين ألمسع 
لد باحلاكم من حكام املسلمني يعدل يف حكمه فأفرح به ولعلي ال أقاضي إليه أبدا وإين ألمسع بالغيث قد أصاب الب

من بالد املسلمني فأفرح به ومايل من سائمة وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا احلارث بن أيب اسامة قال حدثنا أبو عبيد 
القاسم بن سالم قال حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن قال إن اهللا أخذ على 

ا الناس وأن ال يشتروا بآياته مثنا قليال مث قرأ يا داود إنا جعلناك احلكام ثالثا أن ال يتبعوا اهلوى وأن خيشوه وال خيشو



خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى اآلية وقال اهللا تعاىل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم 
ايت مثنا قليال ومن مل حيكم مبا أنزل هبا النبيون الذين أسلموا إىل قوله تعاىل فال ختشوا الناس واخشوين وال تشتروا بآي

  اهللا فأولئك هم الكافرون 

  باب 

  يف طاعة أويل األمر

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم قال أبو بكر اختلف يف تأويل أويل 
جماهد أهنم أولوا الفقه والعلم وعن ابن عباس األمر فروي عن جابر بن عبداهللا وابن عباس رواية واحلسن وعطاء و

رواية وأيب هريرة أهنم أمراء السرايا وجيوز أن يكونوا مجيعا مرادين باآلية ألن االسم يتناوهلم مجيعا ألن األمراء يلون 
عتهم أمر تدبري اجليوش والسرايا وقتال العدو والعلماء يلون حفظ الشريعة وما جيوز مما ال جيوز فأمر الناس بطا

والقبول منهم ما عدل األمراء واحلكام وكان العلماء عدوال مرضيني موثوقا بدينهم وأمانتهم فيما يؤدون وهو نظري 
قوله تعاىل فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ومن الناس من يقول إن األظهر من أويل األمر ههنا أهنم األمراء 

ميلك تنفيذ األحكام وهم األمراء والقضاة مث عطف عليه األمر بطاعة  ألنه قدم ذكر األمر بالعدل وهذا خطاب ملن
أويل األمر وهم والة األمر الذين حيكمون عليهم ما داموا عدوال مرضيني وليس ميتنع أن يكون ذلك أمرا بطاعة 

ب االقتصار باألمر الفريقني من أويل األمر وهم أمراء السرايا والعلماء إذ ليس يف تقدم األمر باحلكم بالعدل ما يوج
   -بطاعة أويل األمر على ا ألمراء دون غريهم وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال من أطاع أمريي فقد أطاعين وروى الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم

فوعاها مث أداها  باخليف من مىن فقال نضر اهللا عبدا مسع مقاليت -عن أبيه قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إىل من مل يسمعها فرب حامل فقه ال فقه له ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن 

إخالص العمل هللا تعاىل وقال بعضهم وطاعة ذوي األمر وقال بعضهم والنصيحة ألويل األمر ولزوم مجاعة املسلمني 
ذا احلديث أنه أراد بأويل األمر األمراء وقوله تعاىل عقيب ذلك فإن فإن دعوهتم حتيط من وراءهم واألظهر من ه

تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول يدل على أن أويل األمر هم الفقهاء ألنه أمر سائر الناس بطاعتهم قم قال 
إذا  - وسنة نبيه ص فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول فأمر أويل األمر برد املتنازع فيه إىل كتاب اهللا

كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم ألهنم ال يعرفون كيفية الرد إىل كتاب اهللا والسنة ووجوه 
  دالئلهما على أحكام احلوادث فثبت أنه خطاب للعلماء 

  واستدل بعض أهل العلم على إبطال قول 

طيعوا الرسول وأويل األمر منكم قال فليس خيلو أولو األمر من أن الرافضة يف اإلمامة بقوله تعاىل أطيعوا اهللا وأ
يكونوا الفقهاء أو األمراء أو اإلمام الذي يدعونه فإن كان املراد الفقهاء واألمراء فقد بطل أن يكون اإلمام والفقهاء 

اإلمامة فإن شرط اإلمامة واألمراء جيوز عليهم الغلط والسهو والتبديل والتغيري وقد أمرنا بطاعتهم وهذا يبطل أصل 
عندهم أن يكون معصوما ال جيوز عليه الغلط واخلطأ والتبديل والتغيري وال جيوز أن يكون املراد اإلمام ألنه قال يف 



نسق اخلطاب فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول فلو كان هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إليه واجبا 
والتنازع فلما أمر برد املتنازع فيه من احلوادث إىل الكتاب والسنة دون اإلمام دل ذلك  وكان هو يقطع اخلالف

على بطالن قوهلم يف اإلمامة ولو كان هناك إمام جتب طاعته لقال فردوه إىل اإلمام ألن اإلمام عندهم هو الذي 
وأمر برد املتنازع فيه من احلوادث إىل  يقضي قوله على تأويل الكتاب والسنة فلما أمر بطاعة أمراء السرايا والفقهاء

الكتاب والسنة دون اإلمام ثبت أن اإلمام غري مفروض الطاعة يف أحكام احلوادث املتنازع فيها وأن لكل واحد من 
  الفقهاء أن يردها إىل نظائرها من الكتاب والسنة 

طالب رضي اهللا عنه وهذا تأويل فاسد ألن وزعمت هذه الطائفة أن املراد بقوله تعاىل وأويل األمر منكم علي بن أيب 
أويل األمر مجاعة وعلي بن أيب طالب رجل واحد وأيضا فقد كان الناس مأمورين بطاعة أويل األمر يف زمان رسول 

   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ومعلوم أن علي بن أيب طالب مل يكن إماما يف أيام النيب ص

   -صلى اهللا عليه وسلم فثبت أن أويل األمر يف زمان النيب  -

  كانوا أمراء وقد كان املوىل عليهم طاعتهم مامل يأمروهم مبعصية وكذلك

يف لزوم اتباعهم وطاعتهم مامل تكن معصية قوله تعاىل فإن تنازعتم يف  -حكمهم بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله ص  شيء فردوه إىل اهللا والرسول روى جماهد وقتادة وميمون بن مهران والسدي

-   

  قال أبو بكر وذلك عموم يف وجوب ا لرد إىل كتاب اهللا وسنة نبيه ص

   -يف حياة النيب وبعد وفاته ص  -
والرد إىل الكتاب والسنة يكون من وجهني أحدمها إىل املنصوص عليه املذكور بامسه ومعناه الثاين الرد إليهما من 

ه به من طريق القياس والنظائر وعموم اللفظ ينتظم األمرين مجيعا فوجب إذا تنازعنا يف شيء الداللة عليه واعتبار
  رده إىل نص الكتاب والسنة إن وجدنا املتنازع فيه منصوصا على حكمه يف الكتاب والسنة وإن مل جند 

هللا تعاىل األمر بالردإليهما فيه نصا منهما وجب رده إىل نظريه منهما ألنا مأمورون بالرد يف كل حال إذ مل خيصص ا
يف حال دون حال وعلى أن الذي يقتضيه فحوى الكالم وظاهره الرد إليهما فيما ال نص فيه وذلك ألن املنصوص 

عليه الذي ال احتمال فيه لغريه ال يقع التنازع فيه من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم مبا فيه احتمال مما ال 
تضي رد املتنازع فيه إىل نظائره من الكتاب والسنة فإن قيل إمنا املراد بذلك ترك التنازع احتمال فيه فظاهر ذلك يق

   -والتسليم ملا يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قيل إن ذلك خطاب للمؤمنني ألنه قال تعاىل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن كان تأويله ما 

ت فإن معناه اتبعوا كتاب اهللا وسنة نبيه وأطيعوا اهللا ورسوله وقد علمنا أن كل من آمن ففي اعتقاده لإلميان ذكر
   -اعتقاد اللتزام حكم اهللا وسنة الرسول ص 



  فيؤدي ذلك إىل إبطال فائدة قوله تعاىل

اىل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فردوه إىل اهللا والرسول وعلى أن ذلك قد تقدم األمر به يف أول اآلية وهو قوله تع
فغري جائز محل معىن قوله تعاىل فردوه إىل اهللا والرسول على ما قد أفاده بديا يف أول اخلطاب ووجب محله على 

فائدة حمددة وهو رد غري املنصوص عليه وهو ا لذي وقع فيه التنازع إىل املنصوص عليه وعلى أنا نرد مجيع املتنازع 
  سنة حبق العموم وال خنرج منه شيئا بغري دليل فيه إىل الكتاب ال

   -فإن قيل ملا كانت الصحابة خماطبني حبكم هذه اآلية عند التنازع يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وكان معلوما أنه مل يكن جيوز هلم استعمال الرأي والقياس يف أحكام احلوادث

التسليم له واتباع أمره دون تكلف الرد من طريق القياس ثبت  بل كان عليهم -حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  أن املراد استعمال املنصوص وترك تكلف النظر واالجتهاد فيما ال نص فيه 

قيل له هذا غلط وذلك ألن استعمال الرأي واالجتهاد ورد احلوادث إىل نظائرها من املنصوص قد كان جائزا يف 
   -حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فإحدامها يف حال غيبتهم عن حضرته كما أمر النيب ص

معاذا حني بعثه إىل اليمن فقال له كيف تقضي إن عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب اهللا قال فإن مل يكن يف  -
كتاب اهللا قال أقضي بسنة نيب اهللا قال فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا قال أجتهد رأيي ال ألو قال 

رب بيده على صدره وقال احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا فهذه إحدى احلالني اللتني فض
   -كان جيوز االجتهاد فيهما يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  واحلال األخرى أن يأمره النيب ص

  باالجتهاد  -
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لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

حبضرته ورد احلادثة إىل نظائرها ليستربئ حاله يف اجتهاده وهل هو موضع لذلك ولكن إن أخطأ وترك طريق النظر 
أعلمه وسدده وكان يعلمهم وجوب االجتهاد يف أحكام احلوادث بعده فاالجتهاد حبضرته على هذا الوجه سائغ 

حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا حممد بن خالد بن عبداهللا قال حدثنا أيب عن  كما
حفص بن سليمان عن كثري بن شنظري عن أيب العالية عن عقبة بن عامر قال جاء خصمان إىل رسول اهللا صلى اهللا 

ينهما وأنت حاضر قال اقض بينهما فإن أصبت فقال اقض بينهما يا عقبة قلت يا رسول اهللا أقضي ب -عليه وسلم 
االجتهاد حبضرته على  -فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة واحدة فأباح له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -الوجه الذي ذكرنا وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ملعاذ وعقبة بن عامر باالجتهاد صدر عندنا عن اآلية وهو وقوله تعاىل

   -ازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول ألنا مىت وجدنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن تن

  حكما مواطئا ملعىن قد ورد به القرآن محلناه على أنه حكم به عن القرآن

كنحو قطعه السارق وجلده الزاين وما جرى جمرامها  -وأنه مل يكن حكما مبتدأ من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وأن رد املتنازع فيه  -ائل إن االجتهاد يف أحكام احلوادث مل يكن سائغا يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقول الق

إىل الكتاب والسنة كان واجبا حينئذ فدل على أن املراد به ترك االختالف والتنازع والتسليم للمنصوص عليه يف 
فهو  -جتهاد فيه يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم الكتاب والسنة غري صحيح وأما احلال اليت مل يكن يسوغ اال

أن جيتهد حبضرته على جهة إمضاء احلكم واالستبداد بالرأي ال على الوجه الذي قدمناه فهذا لعمري اجتهاد مطرح 
  ال حكم له ومل يسوغ ذلك ألحد واهللا أعلم 

  باب 

  طاعة الرسول ص

-   
قال تعاىل وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا وقال تعاىل ومن يطع قال اهللا تعاىل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول و

الرسول فقد أطاع اهللا وقال تعاىل فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا 
   -سلم مما قضيت ويسلموا تسليما فأكد جل وعال هبذه اآليات وجوب طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  وأبان أن طاعته إطاعة اهللا وأفاد بذلك أن معصيته معصية اهللا وقال اهللا

تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فأوعد على خمالفة أمر الرسول وجعل 
  خمالف أمر الرسول واملمتنع من تسليم ما جاء به والشاك فيه خارجا من اإلميان 



ه تعاىل فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا بقول
تسليما قيل يف احلرج ههنا إنه الشك روي ذلك عن جماهد وأصل احلرج الضيق وجائز أن يكون املراد التسليم من 

  ويقني غري شك يف وجوب تسليمه وال ضيق صدر به بل بانشراح صدر وبصرية 
فهو خارج من اإلسالم سواء  -ويف هذه اآلية داللة على أن من رد شيئا من أوامر اهللا تعاىل أو أوامر رسوله ص 

رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول واإلمتناع من التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة 
 - ذراريهم ألن اهللا تعاىل حكم بأن من مل يسلم للنيب ص يف حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسيب

  قضاءه وحكمه فليس من أهل اإلميان 
طاعة اهللا تعاىل فهال كان أمر الرسول أمر اهللا تعاىل قيل له إمنا كانت طاعته  -فإن قيل إذا كانت طاعة الرسول ص 

قول القائل افعل وال جيوز أن يكون أمرا وأحد طاعة اهللا مبوافقتها إرادة كل واحد منهما أوامره وأما األمر فهو 
  اآلمرين كما ال يكون فيه قول واحد من قائلني وال فعل واحد من فاعلني 

قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا قيل الثبات اجلماعات واحدها ثبة وقيل 
ن ينفروا فرقة بعد فرقة يف جهة وفرقة يف جهة أو ينفروا مجيعا من غري الثبة عصبة منفردة من عصب فأمرهم اهللا بأ

  تفرق وروى ذلك عن ابن عباس وجماهد والضحاك وقتادة 
وقوله تعاىل خذوا حذركم معناه خذوا سالحكم فسمى السالح حذرا ألنه يتقى به احلذر وحيتمل احذروا عدوكم 

تهم فانتظمت هذه اآلية األمر بأخذ السالح لقتال العدو على بأخذ سالحكم كقوله تعاىل وليأخذوا حذرهم واسلح
حال افتراق العصب أو اجتماعها مبا هو أوىل يف التدبري والنفور هو الفزع نفر ينفر نفورا إذا فزع ونفر إليه إذا 

دو واملنافرة فزع من أمر إليه واملعىن انفروا إىل قتال عدوكم والنفر مجاعة تفزع إىل مثلها والنفري إىل قتال الع
  احملاكمة للفزع إليها فيما ينوب من األمور اليت خيتلف فيها ويقال إن أصلها أهنم كانوا يسئلون احلاكم أينا أعز نفرا 
وقد روي يف هذه اآلية نسخ روى ابن جريج وعثمان بن عطاء عن ابن عباس يف قوله تعاىل فانفروا ثبات أو انفروا 

براءة انفروا خفافا وثقاال اآلية وقال إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما اآلية قال فنسخ مجيعا قال عصبا وفرقا وقال يف 
  هذه اآليات قوله تعاىل وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ومتكث 

   -طائفة منهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فاملاكثون مع النيب ص

ون يف الدين وينذرون إخواهنم إذا رجعوا إليهم من الغزوات لعلهم حيذرون ما نزل من قضاء اهللا هم الذين يتفقه -
  يف كتابه وحدوده 

قوله تعاىل الذين يقاتلون يف سبيل اهللا قيل يف سبيل اهللا يف طاعة اهللا ألهنا تؤدي إىل ثواب اهللا يف جنته اليت أعدها 
إىل ثوابه ورمحته فيكون تقديره يف نصرة دين اهللا تعاىل وقيل يف الطاغوت ألوليائه وقيل دين اهللا الذي شرعه ليؤدي 

أنه الشيطان قاله احلسن والشعيب وقال أبو العالية هو الكاهن وقيل كل ما عبد من دون اهللا وقوله تعاىل إن كيد 
قال احلسن إمنا  الشيطان كان ضعيفا الكيد هو السعي يف فساد احلال على جهة اإلحتيال والقصد إليقاع الضرر

قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألنه كان أخربهم أهنم يستظهرون عليهم فلذلك كان ضعيفا وقيل إمنا مساه ضعيفا 
لضعف نصرته ألوليائه إىل نصرة اهللا للمؤمنني قوله تعاىل ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا فإن 



تناقض بأن يدعو أحد الشيئني إىل فساد اآلخر واختالف تفاوت وهو أن يكون االختالف على ثالثة أوجه اختالف 
بعضه بليغا وبعضه مرذوال ساقطا وهذان الضربان من االختالف منفيان عن القرآن وهو إحدى دالالت إعجازه 

التفاوت  ألن كالم سائر الفصحاء والبلغاء إذا طال مثل السور الطوال من القرآن ال خيلو من أن خيتلف اختالف
والثالث اختالف التالؤم هو أن يكون اجلميع متالئما يف احلسن كاختالف وجوه القراءات ومقادير اآليات 
واختالف األحكام يف الناسخ واملنسوخ فقد تضمنت اآلية احلض على اإلستدالل بالقرآن ملا فيه من وجوه 

  الدالالت على احلق الذي يلزم اعتقاده والعمل به 
ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال احلسن وقتادة وابن أيب ليلى قوله تعاىل 

  هم أهل العلم والفقه وقال السدي األمراء والوالة 
  قال أبو بكر جيوز أن يريد به الفريقني من أهل الفقه والوالة لوقوع االسم عليهم مجيعا 

  األمر بالوالية على الناس وليست هذه صفة أهل العلم  فإن قيل أولو األمر من ميلك
قيل له إن اهللا تعاىل مل يقل من ميلك األمر بالوالية على الناس وجائز أن يسمي الفقهاء أويل األمر ألهنم يعرفون 

ية أخرى أوامر اهللا ونواهيه ويلزم غريهم قبول قوهلم فيها فجائز أن يسموا أويل األمر من هذا الوجه كما قال يف آ
  ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون فأوجب احلذر بإنذارهم وألزم 

املنذرين قبول قوهلم فجاز من أجل ذلك إطالق اسم أويل األمر عليهم واألمراء أيضا يسمون بذلك لنفاذ أمورهم 
  على من يلون عليه 

فإن اإلستنباط هو اإلستخراج ومنه استنباط املياه والعيون فهو اسم لكل وقوله تعاىل لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
  ما استخرج حىت تقع عليه رؤية العيون أو معرفة القلوب واإلستنابط يف الشرع نظري اإلستدالل واإلستعالم 

د احلوادث ويف هذه اآلية داللة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي يف أاحكام احلوادث وذلك ألنه أمر بر
   -إىل الرسول ص 

  يف حياته إذا كانوا حبضرته وإىل العلماء بعد وفاته والغيبة عن حضرته ص

وهذا ال حمالة فيما ال نص فيه ألن املنصوص عليه ال حيتاج إىل استنباطه فثبت بذلك أن أحكام اهللا ما هو  -
الل عليه واستنباطه فقد حوت هذه اآلية منصوص عليه ومنها ما هو مودع يف النص قد كلفنا الوصول إىل اإلستد

معاين منها أن يف أحكام احلوادث ما ليس مبنصوص عليه بل مدلول عليه ومنها أن على العلماء استنباطه والتوصل 
إىل معرفته برده إىل نظائره من املنصوص ومنها أن العامي عليه تقليد العلماء يف أحكام احلوادث ومنها أن النيب 

   -ه وسلم صلى اهللا علي

  قد كان مكلفا باستنباط األحكام واإلستدالل عليها بدالئلها ألنه تعاىل أمر

بالرد إىل الرسول وإىل أويل األمر مث قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومل خيص أويل األمر بذلك دون الرسول ويف 
إن قيل ليس هذا استنباطا يف أحكام ذلك دليل على أن للجميع االستنباط والتوصل إىل معرفة احلكم باالستدالل ف

احلوادث وإمنا هو يف األمن واخلوف من العدو لقوله تعاىل وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه 
إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فإمنا ذلك يف شأن األراجيف اليت كان املنافقون 



مرهم اهللا بترك العمل هبا ورد ذلك إىل الرسول وإىل األمراء حىت ال يفتوا يف أعضاد املسلمني إن كان يرجفون هبا فأ
شيئا يوجب اخلوف وإن كان شيئا يوجب األمن لئال يأمنوا فيتركوا االستعداد للجهاد واحلذر من الكفار فال داللة 

اىل وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف ليس يف ذلك على جواز االستنباط يف أحكام احلوادث قيل له قوله تع
مبقصور على أمر العدو ألن األمن واخلوف قد يكونان فيما يتعبدون به من أحكام الشرع فيما يباح وحيظر وما جيوز 
وما ال جيوز ذلك كله من األمن واخلوف فإذا ليس يف ذكره األمن واخلوف داللة على وجوب االقتصار به على ما 

  يتفق من 

راجيف باألمن واخلوف يف أمر العدو بل جائز أن يكون عاما يف اجلميع وحظر به على العامي أن يقول يف شيء األ
من حوادث األحكام ما فيه حظر أو إباحة أو إجياب أو غري ذلك وألزمهم رده إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم 

فلو سلمنا لك أن نزول اآلية مقصور على األمن ليستنبطوا حكمه باالستدالل عليه بنظائره من املنصوص وأيضا 
واخلوف من العدو لكانت داللته قائمة على ما ذكرنا ألنه إذا جاز استنباط تدبري اجلهاد ومكايد العدو بأخذ احلذر 

تارة واإلقدام يف حال واإلحجام يف حال أخرى وكان مجيع ذلك مما تعبدنا اهللا به ووكل األمر فيه إىل آراء أويل 
مر واجتهادهم فقد ثبت وجوب االجتهاد يف أحكام احلوادث من تدبري احلروب ومكايد العدو وقتال الكفار فال األ

فرق بينه وبني االجتهاد واالستدالل على النظائر من سائر احلوادث من العبادات وفروع الشريعة إذ كان مجيع 
ط يف مثله كمن أباح االستنباط يف البيوع خاصة ذلك من أحكام اهللا تعاىل ويكون املانع من االجتهاد واالستنبا

  ومنعه يف املناكحات أو أباحه يف الصالة ومنعه يف املناسك وهذا خلف من القول 
فإن قيل ليس االستنباط مقصور على القياس واجتهاد الرأي دون االستدالل بالدليل الذي ال حيتمل يف اللغة إال 

  معىن واحدا 
تمل يف اللغة إال معىن واحدا ال يقطع بني أهل اللغة فيه تنازع إذ كان أمرا معقوال يف اللفظ قيل له الدليل الذي ال حي

فهذا ليس باستنباط بل هو يف مفهوم اخلطاب وذلك عندنا حنو قوله تعاىل وال تقل هلما أف أنه ال داللة على النهي 
الدليل الذي ال حيتمل إال معىن واحدا عن الضرب والشم والقتل وحنوه وهذا ال يقع يف مثله خالف فإن أردت ب

هذا الضرب من دالئل اخلطاب فإن هذا ال تنازع فيه وال حيتاج إىل استنباط وإن أردت بالدليل ختصيص الشيء 
بالذكر فيكون داللة على أن ما عداه فحكمه خبالفه فإن هذا ليس بدليل وقد بيناه يف أصول الفقه ولو كان هذا 

لته الصحابة وال استدلت به على أحكام احلوادث ولو فعلوا هذا الستفاض ذلك عنهم وظهر ضربا من الدليل ملا غف
فلما مل ينقل ذلك عنهم دل على سقوط قولك وأيضا لو كان هذا ضربا من اإلستدالل مل مينع ذلك إجياب 

رب من الداللة وقد االستنباط فيما ال طريق إليه إال من جهة الرأي والقياس إذ ليس يوجد يف كل حادثة هذا الض
أمرنا باستنباط سائر ما ال نص فيه فما مل جند فيه من احلوادث هذا الضرب من الدليل فعلينا استنباط حكمه من 

  طريق القياس واالجتهاد 

  إذ ال سبيل لنا إليه إال من هذه اجلهة 
فضيا بنا إىل العلم مبدلوله إذ كان فإن قيل ملا قال اهللا تعاىل لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومل يكن دليل القياس م

القائس جيوز على نفسه اخلطأ وال جيوز القطع بأن ما أداه إليه قياسه واجتهاده هو احلق عند اهللا علمنا أنه مل يرد 
  االستنباط من طريق القياس واالجتهاد 

ن ما كان طريقه االجتهاد فإن قيل له قولك إن القائس ال يقطع بأن قياسه هو احلق عند اهللا خطأ ال نقول به وذلك أ



اجملتهد ينبغي له أن يقطع بأن ما أداه إليه اجتهاده هو احلق عند اهللا وهذا عندنا علم منه بأن هذا حكم اهللا عليه 
فاستنباطه حكم احلوادث من طريق االجتهاد يوجب العلم بصحة موجبه وما أداه إليه اجتهاده وهذه اآلية أيضا 

ائلني باإلمامة ألنه لو كان كل شيء من أحكام الدين منصوصا عليه لعرفه اإلمام ولزال تدل على بطالن قول الق
موضع اإلستنباط وسقط الرد إىل أويل األمر بل كان الواجب الرد إىل اإلمام الذي يعرف صحة ذلك من باطله من 

  جهة النص 
أسري ... غة التحية امللك ومنه قول الشاعر وقوله تعاىل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قال أهل الل

  ... أتيح على حتيته جبند ... به إىل النعمان حىت 
يعين عن ملكه ومعىن قوهلم حياك اهللا أي ملكك اهللا ويسمى السالم حتية أيضا ألهنم كانوا يقولون حياك اهللا فأبدلوا 

ذر كنت أول من حىي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه بعد اإلسالم بالسالم وأقيم مقام قوهلم حياك اهللا قال أبو 
  ... حييون بالرحيان يوم السباسب ... بتحية اإلسالم فقلت السالم عليك ورمحة اهللا وقال النابغة  -

  يعين أهنم يعطون الرحيان ويقال هلم حياكم اهللا واألصل فيه ما ذكرنا من

تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على حقيقته أفاد أن من ملك أنه ملكك اهللا فإذا محلنا قوله تعاىل وإذا حييتم ب
غريه شيئا بغري بدل فله الرجوع فيه مامل يثبت منه فهذا يدل على صحة قول أصحابنا فيمن وهب لغري ذي رحم أن 

  ا جيء به له الرجوع فيها مامل يثبت منها فإذا أثيب منها فال رجوع له فيها ألنه أوجب أحد شيئني من ثواب أو رد مل
   -وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف الرجوع يف اهلبة ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا

  سليمان بن 

داود املهري قال أخربنا ابن وهب قال أخربين أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده عبداهللا بن 
قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فغذا  -عليه وسلم  عمر عن رسول اهللا صلى اهللا

استرد الواهب فليوقف وليعرف مبا استرد مث ليدفع إليه ما وهب وقد روى أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا وكيع 
 - عليه وسلم عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع عن عمرو بن دينار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  الرجل أحق هببته مامل يثبت منها 
قال ال حيل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فريجع فيها  -وروى ابن عباس وابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إال الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية مث يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء مث عاد يف قيئه 
ا اخلرب يدل على معنيني أحدمها صحة الرجوع يف اهلبة واآلخر كراهته وأنه من لؤم األخالق ودناءهتا يف وهذ

العادات وذلك ألنه شبه الراجع يف اهلبة بالكلب يعود يف قيئه وهو يدل من وجهني على ما ذكرنا أحدمها أنه شبهه 
ا شبه به فهو مثله والثاين أنه لو كان الرجوع يف اهلبة بالكلب إذا عاد يف قيئه ومعلوم أنه ليس مبحرم على الكلب فم

ال يصح حبال ملا شبه الراجع بالكلب العائد يف القيء ألنه ال جيوز تشبيه ما ال يقع حبال مبا قد صح وجوده وهذا 
م يدل أيضا على صحة الرجوع يف اهلبة مع استقباح هذا الفعل وكراهته وقد روي الرجوع يف اهلبة لغري ذي الرح

  احملرم عن علي وعمر وفضالة بن عبيد من غري خالف من أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم عليهم 



وقد روي عن مجاعة من السلف أن ذلك يف رد السالم منهم جابر بن عبداهللا وقال احلسن السالم تطوع ورده 
  فريضة وذكر اآلية 

وأهل الكفر فقال عطاء هو يف اهل اإلسالم خاصة  مث اختلف يف أنه خاص يف أهل اإلسالم أو عام يف أهل اإلسالم
وقال ابن عباس وإبراهيم وقتادة هو عام يف الفريقني وقال احلسن تقول للكافر وعليكم وال تقل ورمحة اهللا ألنه ال 

   -جيوز االستغفار للكفار وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ولوا وعليكم وقال أصحابناأنه قال ال تبدؤا اليهود بالسالم فإن بدؤكم فق

  رد السالم فرض على الكفاية إذا سلم على مجاعة فرد واحد منهم أجزأ 
وأما قوله تعاىل بأحسن منها إذا أريد رد السالم فهو الزيادة يف الدعاء وذلك إذا قال السالم عليكم يقول هو 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته وعليكم السالم ورمحة اهللا وإذا قال السالم عليكم ورمحة اهللا قال هو 
  قوله تعاىل فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا روي عن ابن عباس أهنا نزلت يف 

قوم أظهروا اإلسالم مبكة وكانوا يعينون املشركني على املسلمني وروي مثله عن قتادة وقال احلسن وجماهد نزلت 
اإلسالم مث رجعوا إىل مكة فأظهروا الشرك وقال زيد بن ثابت نزلت يف الذين ختلفوا  يف قوم قدموا باملدينة فأظهروا

   -عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يوم أحد وقالوا لو نعلم قتاال التبعناكم ويف نسق اآلية داللة على خالف

ىت يهاجروا يف سبيل اهللا وقوله هذا التأويل األخري وأهنم من أهل مكة وهو قوله تعاىل فال تتخذوا منهم أولياء ح
تعاىل أركسهم قال ابن عباس ردهم وقال قتادة أركسهم أهلكهم وقال غريهم أركسهم نكسهم قال الكسائي 

أركسهم وركسهم مبعىن وإمنا املعىن ردهم يف حكم الكفار من الصغار والذلة وقيل من السيب والقتل ألهنم أظهروا 
وإمنا وصفوا بالنفاق وقد أظهروا االرتداد عن اإلسالم ألهنم نسبوا إىل ما كانوا  االرتداد بعدما كانوا على النفاق

عليه قبل من إضمار الكفر قاله احلسن وقال النحويون هذا حيسن مع علم التعريف وهو األلف والالم كما تقول 
ني هبذه اآلية عن أحوال هذه العجوز هي الشابة يعين هي اليت كانت شابة وال جيوز هذه شابة فأبان تعاىل للمسلم

هذه الطائفة من املنافقني إهنم يظهرون لكم اإلسالم وإذا رجعوا إىل قومهم أظهروا الكفر والردة وهنى املسلمني عن 
  أن حيسنوا هبم الظن وأن جيادلوا عنهم 

عتقاداهتم لئال قوله تعاىل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يعين هذه الطائفة أخرب بذلك عن ضمائرهم وا
  حيسن املؤمنون هبم الظن وليعتقدوا معاداهتم والرباءة منهم 

وقوله تعاىل فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا يعين واهللا أعلم حىت يسلموا ويهاجروا ألن اهلجرة 
وله تعاىل ما لكم من واليتهم من بعد اإلسالم وأهنم وإن أسلموا مل تكن بيننا وبينهم مواالة إال بعد اهلجرة وهو كق

أنا بريء من كل مسلم  -شيء حىت يهاجروا وهذا يف حال ما كانت اهلجرة فرضا وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أقام بني أظهر املشركني وأنا بريء من كل مسلم اقام مع مشرك قيل ومل يا رسول اهللا قال ال تراءى نارمها فكانت 

  حت مكة فنسخ فرض اهلجرة اهلجرة فرضا إىل أن فت



حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن جماهد عن 
   -طاوس عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يوم فتح مكة ال هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استننفرمت فانفروا

ر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن األوزاعي عن الزهري حدثنا حممد بن بك
  عن عطاء 

   -ابن يزيد عن أيب سعيد اخلدري أن أعرابيا سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عن اهلجرة فقال وحيك إن شأن اهلجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فاعمل

ترك اهلجرة وحدثنا حممد بن  - لن يترك من عملك شيئا فأباح النيب صلى اهللا عليه وسلم من وراء البحار فإن اهللا
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حيىي عن إمساعيل بن أيب خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجل 

   - عبداهللا بن عمرو فقال أخربين بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  فقال مسعت رسول اهللا ص

يقول املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه وروي عن احلسن أن حكم  -
  اآلية ثابت يف كل من أقام يف دار احلرب فرأى فرض اهلجرة إىل دار اإلسالم قائما 

  وا عن اهلجرة وقوله تعاىل فخذوهم واقتلوهم فإنه روي عن ابن عباس فإن تول
قال أبو بكر يعين واهللا أعلم فإن تولوا عن اإلميان واهلجرة ألن قوله تعاىل حىت يهاجروا يف سبيل اهللا قد انتظم اإلميان 
واهلجرة مجيعا وقوله فإن تولوا راجع إليها وألن من أسلم حينئذ ومل يهاجر مل جيب قتله يف ذلك الوقت فدل على أن 

  ميان واهلجرة فخذوهم واقتلوهم املراد فإن تولوا عن اإل
وقوله تعاىل إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق قال أبو عبيد يصلون مبعىن ينتسبون إليهم كما قال 

  ... وبكر سبتها واألنوف رواغم ... إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل ... األعشى 
  ... لدعاء بين كالب وخصت با... اتصلت تنادي يال قيس ... وقال زيد اخليل 

قال أبو بكر االنتساب يكون بالرحم ويكون باحللف وبالوالء وجائز أن يدخل فيه أيضا رجل يف عهدهم 
   -علىحسب ما كان بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وبني قريش من املوادعة فدخلت خزاعة يف عهد رسول اهللا ص

ة منسوخة حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن ودخلت بنو كنانة يف عهد قريش وقيل إن اآلي -
حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء اخلراساين عن ابن عباس يف 

قوله  قوله تعاىل إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق إىل قوله تعاىل فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال ويف



تعاىل ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم قال مث 
  نسخت هذه اآليات براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني إىل قوله ونفضل اآليات لقوم يعلمون 

نكم وبينهم ميثاق إال الذين يدخلون يف قوم بينكم وبينهم أمان وقال السدي يف قوله إال الذين يصلون إىل قوم بي
فلهم منه مثل ما هلم وقال احلسن هؤالء بنو مدجل كان بينهم وبني قريش عهد وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نه وبني قوم وبني قريش عهد فحرم اهللا تعاىل من بين مدجل ما حرم من قريش قال أبو بكر إذا عقد اإلمام عهدا بي -
من الكفار فال حمالة يدخل فيه من كان يف حيزهم ممن ينسب إليهم بالرحم أو احللف أو الوالء بعد أن يكون يف 

حيزهم ومن أهل نصرهتم وأما من كان من قوم آخرين فإنه ال يدخل يف العهد مامل يشرط ومن شرط من أهل قبيلة 
ا عقد العهد على ذلك كما دخلت بنو كنانة يف عهد قريش وأما أخرى دخوله يف عهد املعاهدين فهو داخل فيهم إذ

قول من قال إن ذلك منسوخ فإمنا أراد أن معاهدة املشركني وموادعتهم منسوخة بقوله فاقتلوا املشركني حيث 
ف وجدمتوهم فهو كما قال ألن اهللا أعز اإلسالم وأهله فأمروا أن ال يقبلوا من مشركي العرب إال اإلسالم أو السي
لقوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 

الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فهذا حكم ثابت يف مشركي العرب فنسخ به اهلدنة والصلح وإقرارهم على 
بقوله تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم  الكفر وأمرنا يف أهل الكتاب بقتاهلم حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية

اآلخر إىل قوله حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فغري جائز لإلمام أن يقر أحدا من أهل سائر األديان على 
الكفر من غري جزية وأما مشركو العرب فقد كانوا أسلموا يف زمن الصحابة ورجع من ارتد منهم إىل اإلسالم بعد 

ما قتل من قتل منهم فهذا وجه صحيح يف نسخ معاهدة أهل الكفر على غري جزية والدخول يف الذمة على أن جتري 
عليهم أحكامنا فكان ذلك حكما ثابتا بعد ما أعز اهللا اإلسالم وأظهر أهله على سائر املشركني فاستغنوا بذلك عن 

سلمني عن مقاومتهم او خوف منهم على أنفسهم أو العهد والصلح إال أنه إن احتيج إىل ذلك يف وقت لعجز امل
ذراريهم جاز هلم مهادنة العدو ومصاحلته من غري جزية يؤدوهنا إليهم ألن حظر املعاهدة والصلح إمنا كان بسبب 

قوهتم على العدو واستعالئهم عليهم وقد كانت اهلدنة جائزة مباحة يف أول اإلسالم وإمنا حظرت حلدوث هذا 
ل السبب وعاد األمر إىل احلال اليت كان املسلمون عليها من خوفهم العدو على أنفسهم عاد احلكم السبب فمىت زا

  الذي كان من جواز اهلدنة وهذا نظري ما ذكرنا من نسخ 

  التوارث باحللف واملعاقدة بذوي األرحام فمىت مل يترك وارثا عاد التوارث باملعاقدة 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم قال احلسن والسدي ضاقت صدورهم  قوله عز و جل أو جاؤكم حصرت صدورهم أن

على أن يقاتلوكم واحلصر الضيق ومنه احلصر يف القراءة ألنه ضاقت عليه املذاهب فلم يتوجه لقراءته ومنه احملصور 
يف حبس أو حنوه وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال هالل بن عومير األسلمي هو الذي حصر صدره أن يقاتل 

   -ملسلمني أو يقاتل قومه وبينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا

  حلف

   -قال أبو بكر ظاهره يدل على أن الذين حصرت صدورهم كانوا قوما مشركني حمالفني للنيب ص 

  ضاقت صدورهم أن يكونوا مع قومهم على املسلمني ملا بينهم وبني النيب ص



وي أرحامهم وأنساهبم فأمر اهللا تعاىل املسلمني بالكف عن هؤالء إذا من العهد وأن يقاتلوا مع املسلمني ذ -
اعتزلوهم فلم يقاتلوا املسلمني وإن مل يقاتلوا املشركني مع املسلمني ومن الناس من يقول إن هؤالء كانوا قوما 

ريها يدل على مسلمني كرهوا قتال قومهم من املشركني ملا بينهم وبينهم من الرحم وظاهر اآلية وما روي يف تفس
   -خالف ذلك ألن املسلمني مل يقاتلوا املسلمني قط يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وإن قعدوا عن القتال معهم وال كانوا قط مأمورين بقتال أمثاهلم

لمني وقوله تعاىل ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم يعين إن قاتلتموهم ظاملني هلم يدل على أهنم مل يكونوا مس
وقوله تعاىل فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال يقتضي أن يكونوا 
مشركني إذ ليس ذلك من صفات أهل اإلسالم فدل ذلك على أن هؤالء كانوا قوما مشركني بينهم وبني النيب 

هم إذا اعتزلوا قتال املسلمني واملشركني وأن ال حلف فأمر اهللا تعاىل نبيه أن يكف عن -صلى اهللا عليه وسلم 
يكلفهم قتال قومهم من أهل الشرك أيضا والتسليط املذكور يف اآلية له وجهان أحدمها تقوية قلوهبم ليقاتلوكم 

  والثاين إباحة القتال هلم يف الدفع عن أنفسهم 
د نزلت يف قوم من أهل مكة كانوا يأتون قوله تعاىل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم قال جماه

فيسلمون مث يرجعون إىل قريش فريتكسون يف األوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وههنا فأمر بقتاهلم إن مل يعتزلوا ويصلحوا وذكر أسباط عن السدي قال نزلت يف نعيم بن مسعود األشجعي وكان 

واملشركني فقال ستجدون آخرين  -املشركني فينقل احلديث بني النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمن يف املسلمني و
  يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم وظاهر اآلية يدل على أهنم كانوا يظهرون 

   -اإلميان إذا جاؤوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وأهنم إذا رجعوا إىل قومهم أظهروا الكفر لقوله تعاىل

ا ردوا إىل الفتنة أركسوا فيها والفتنة ههنا الشرك وقوله أركسوا فيها يدل على أهنم قبل ذلك كانوا مظهرين كلم
لإلسالم فأمر اهللا تعاىل املؤمنني بالكف عن هؤالء أيضا إذا اعتزلونا وألقوا إلينا السلم وهو الصلح كما أمرنا بالكف 

ن الذين جاؤنا وقد حصرت صدورهم وكما قال يف آية أخرى ال عن الذين يصلون إىل قوم بيننا وبينهم ميثاق وع
ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وكما قال وقاتلوا يف سبيل اهللا 

يث الذين يقاتلونكم فخص األمر بالقتال ملن يقاتلنا دون من مل يقاتلنا مث نسخ ذلك بقوله اقتلوا املشركني ح
وجدمتوهم على ما قدمنا من الرواية عن ابن عباس ومن الناس من يقول إن هذه اآليات غري منسوخة وجائز 

للمسلمني ترك قتال من ال يقاتلهم من الكفار إذ مل يثبت أن حكم هذه اآليات يف النهي عن قتال من اعتزلنا وكف 
شربمة وسفيان الثوري وسنذكر ذلك يف موضعه عن قتالنا منسوخ وممن حكي عنه أن فرض اجلهاد غري ثابت ابن 

إن شاء اهللا تعاىل إال أن هذه اآليات فيها حظر قتال من كف عن قتالنا من الكفار وال نعلم أحدا من الفقهاء حيظر 
قتال من اعتزل قتالنا من املشركني وإمنا اخلالف يف جواز ترك قتاهلم ال يف حظره فقد حصل اإلتفاق من اجلميع على 

  حظر القتال ملن كان وصفه ما ذكرنا واهللا املوفق للصواب نسخ 
  باب 



  قتل اخلطأ

قال اهللا تعاىل وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ قال أبو بكر قد اختلف يف معىن كان ههنا فقال قتادة معناه ما 
كان له ذلك فيما سلف كان له ذلك يف حكم اهللا وأمره وقال آخرون ما كان له سبب جواز قتله وقال آخرون ما 

كما ليس له اآلن واختلف أيضا يف معىن إال فقال قائلون هو استثناء منقطع مبعىن لكن قد يقتله فإذا وقع ذلك 
... عيت جوابا وما بالربع من أحد ... وقفت فيها أصيال ال أسائلها ... فحكمه كيت وكيت وهو كما قال النابغة 

  ... نؤى كاحلوض باملظلومة اجللد وال... إال األواري ألياما أبينها 
وقال آخرون هو استثناء صحيح قد أفاد أن له أن يقتله خطأ يف بعض األحوال وهو أن يرى عليه سيما املشركني أو 

  جيده يف حيزهم فيظنه مشركا فجائز له قتله وهو خطأ كما 

يوم أحد  -صلى اهللا عليه وسلم روي عن الزهري عن عروة بن الزبري أن حذيفة بن اليمان قاتل مع رسول اهللا 
فأخطأ املسلمون يومئذ بأبيه حيسبونه من العدو وكروا عليه بأسيافهم فطفق حذيفة يقول إنه أيب فلم يفهموا قوله 

فزادت حذيفة  -حىت قتلوه فقال عند ذلك يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني فبلغت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  عنده خريا 

يقول معناه وال خطأ ألن قتل املؤمن من غري مباح حبال قتال فغري جائز أن يكون االستثناء حمموال  ومن الناس من
على حقيقته وهذا ليس بشيء من وجهني أحدمها أن إال مل توجد مبعىن وال والثاين ما أنكره من امتناع إباحة قتل 

علوم عنده أنه خطأ فكذلك ال يصح حظره وال اخلطأ موجود يف حظره ألن اخلطأ إن كان ال تصح إباحته ألنه غري م
  النهي عنه 

وقال آخرون قد تضمن قوله وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ إجياب العقاب لقاتله القتضاء إطالق النهي 
لفظ لذلك وأفاد بذلك استحقاق املأمث مث قال إال خطأ فإنه ال مأمث على فاعله وإمنا أدخل االستثناء على ما تضمنه ال

من استحقاق املأمث وأخرج منه قاتل اخلطأ واالستثناء مستعمل يف موضعه على هذا القول غري معدول به عن وجهه 
وإمنا دخل على املأمث املستحق بالقتل وأخرج قاتل اخلطأ منه ومل يدخل على فعل القاتل فيكون مبيحا ملا حظره بلفظ 

  اجلملة 
ل من تأوله على إباحة قتل اخلطأ فيمن يظنه مشركا فإنه معلوم أنه مل قال أبو بكر وهذا وجه صحيح سائغ وتأوي

يصح له ذلك إال على الصفة املشروطة إن كان ذلك إباحة وهو أن يكون ذلك خطأ عند القاتل وإذا كان قتل 
جائز أن املسلم الذي يف حيز العدو قصد بالقتل ال يكون خطأ عند القاتل وإمنا عنده أنه قتل عمد مأمور به فغري 

يكون ذلك مراد اآلية ألن اإلباحة على قول هذا القائل مل يوجد شرطها وهو أن يكون قتل خطأ عند القاتل أال 
يرى أنه إذا قال ال تقتله عمدا اقتضى النهي قتال هبذه الصفة عند القاتل وإذا قال ال تقتله بالسيف فإمنا حظر عليه 

كان قد اقتضى إباحة قتل اخلطأ فواجب أن يكون شرط اإلباحة أن يكون قتال هبذه الصفة فكذلك قوله إال خطأ إذا 
عنده أنه خطأ وذلك حمال ال جيوز وقوعه ألن اخلطأ هو الذي ال يعلم القاتل أنه خمطئ فيه واحلال اليت ال يعلمها ال 

  جيوز أن يتعلق هبا حظر وال إباحة 
وما ليس بعمد وال خطأ وال شبه عمد فالعمد ما تعمد  وقال أصحابنا القتل على أحناء أربعة عمد وخطأ وشبه عمد

  ضربه بسالح مع العلم حبال املقصود به 
  واخلطأ على ضربني أحدمها أن يقصد رمي 



مشرك أو طائر فيصيب مسلما والثاين أن يظنه مشركا ألنه يف حيز أهل الشرك أو عليه لباسهم فاألول خطأ يف 
  الفعل والثاين خطأ يف القصد 

  عمد ما تعمد ضربه بغري سالخ من حجر أو عصا وقد اختلف الفقهاء يف ذلك وسنذكره إن شاء اهللا تعاىل وشبه ال
وأما ما ليس بعمد وال شبه عمد وال خطأ فهو قتل الساهي والنائم ألن العمد ما قصد إليه بعينه واخلطأ أيضا الفعل 

وقتل الساهي غري مقوصد أصال فليس هو يف حيز اخلطأ فيه مقصود إال أنه يقع اخلطأ تارة يف الفعل وتارة يف القصد 
  وال العمد إال أن حكمه حكم اخلطأ يف الدية والكفارة 

قال أبو بكر وقد أحلق حبكم القتل يف احلقيقة ال عمدا وال غري عمد وذلك حنو حافر البئر وواضع احلجر يف الطريق 
فعل يف قتله ألن الفعل منا إما أن يكون مباشرة أو متولدا إذا عطب به إنسان هذا ليس بقاتل يف احلقيقة إذ ليس له 

وليس من واضع احلجر وحافر البئر فعل يف العاثر باحلجر والواقع يف البئر ال مباشرة وال تولدا فلم يكن قاتال يف 
ن على احلقيقة ولذلك قال أصحابنا إنه ال كفارة عليه وكان القياس أن ال جتب عليه الدية ولكن الفقهاء متفقو

وجوب الدية فيه قال اهللا تعاىل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله ومل يذكر يف اآلية من 
   -عليه الدية من القاتل أو العاقلة وقد وردت آثار متواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  روى احلجاجيف إجياب دية اخلطأ على العاقلة واتفق الفقهاء عليه منها ما 

كتابا بني املهاجرين واألنصار أن يعقلوا  -عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس قال كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  معاقلهم ويفكوا عانيهم باملعروف واإلصالح بني املسلمني 

   -وروى ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وله مث كتب أنه ال حيل أن يتوىل موىل رجل بغري إذنهأنه كتب على كل بطن عق

وروى جمالد عن الشعيب عن جابر أن امرأتني من هذيل قتلت إحدامها األخرىولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل 
   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  دية املقتولة على عاقلة القاتلة وترك زوجها وولدها فقال عاقلة املقتولة

ال مرياثها لزوجها وولدها قال وكانت حبلى فألقت جنينا فخاف  -لنا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  مرياثها
عاقلة القاتلة أن يضمنهم فقال يا رسول اهللا ال شرب وال أكل وال صاح وال استهل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  ى حممد بن عمر عن أيبهذا سجع اجلاهلية فقضى يف اجلنني غرة عبد أو أمة ورو

قضى يف اجلنني عبدا أو أمة فقال الذي قضي عليه العقل  -سلمة عن أيب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  أنؤدي من ال شرب وال أكل وال صاح وال استهل فمثل 

   -ذلك بطل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  إن هذا لقول الشاعر فيه غرة عبد أو أمة

   -لواحد بن زياد عن جمالد عن الشعيب عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروى عبدا

  جعل يف اجلنني غرة على عاقلة القاتل وروى األعمش عن إبراهيم أن رسول اهللا

جعل العقل على العصبة وعن إبراهيم قال اختصم علي والزبري يف والء موايل صفية إىل عمر فقضى باملرياث  -ص 
لعقل على علي رضي اهللا عنه وروي عن علي وعمر يف قوم أجلوا عن قتيل أن الدية على بيت املال وعن للزبري وا

عمر يف قتيل وجد بني وداعة وحي آخر أنه قضى بالدية على العاقلة فقد تواترت اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  ار عليه فإن قيليف إجياب دية اخلطأ على العاقلة واتفق السلف وفقهاء األمص

   -قال اهللا تعاىل وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال يؤخذ الرجل جبريرة أبيه وال جبريرة أخيه وقال أليب رمثة وابنه أنه ال

  جيين عليك وال جتين عليه والعقول أيضا متنع أخذ اإلنسان بذنب غريه 
ما قوله تعاىل وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى فال داللة فيه على نفي وجوب الدية قيل له أ

على العاقلة ألن اآلية إمنا نفت أن يؤخذ اإلنسان بذنب غريه وليس يف إجياب الدية على العاقلة أخذهم بذنب اجلاين 
معه يف حتملها على وجه املواساة له من غري أن يلزمهم ذنب إمنا الدية عندنا على القاتل وأمر هؤالء القوم بالدخول 

جنايته وقد أوجب اهللا يف أموال األغنياء حقوقا للفقراء من غري إلزامهم ذنبا مل يذنبوه بل على وجه املواساة وأمر 
البني  بصلة األرحام بكل وجه أمكن ذلك وأمر برب الوالدين وهذه كلها أمور مندوب إليها للمواساة وصالح ذات

فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاتل اخلطأ على جهة املواساة من غري إجحاف هبم به وإمنا يلزم كل رجل 
منهم ثالثة دراهم أو أربعة دراهم وجيعل ذلك يف أعطياهتم إذا كانوا من أهل الديوان ومؤجلة ثالث سنني فهذا مما 

يات مشهورا يف العرب قبل اإلسالم وكان ذلك مما يعد من مجيل ندبوا إليه من مكارم األخالق وقد كان حتمل الد
   -أفعاهلم ومكارم أخالقهم وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بعثت ألمتم مكارم األخالق فهذا فعل مستحسن يف العقل مقبول يف األخالق

جبريرة أخيه وال جيين عليك ال يؤخذ الرجل جبريرة أبيه وال  -والعادات وكذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وال جتين عليه ال ينفي وجوب الدية على العاقلة على هذا النحو الذي ذكرناه من معىن اآلية من غري أن يالم على 

  فعل الغري أو يطالب بذنب سواه ولوجوب الدية على العاقلة وجوه سائغة 

جياب املال عليهم هلذا الرجل من غري قتل كان منه مستحسنة يف العقول أحدها أنه جائز أن يتعبد اهللا تعاىل بديا بإ
كما أوجب الصدقات يف مال األغنياء للفقراء والثاين أن موضوع الدية على العاقلة إمنا هو على النصرة واملعونة 



 ولذلك أوجبها أصحابنا على أهل ديوانه دون أقربائه ألهنم أهل نصرته أال ترى أهنم يتناصرون على القتال واحلماية
والذب عن احلرمي فلما كانوا متناصرين يف القتال واحلماية أمروا بالتناصر والتعاون على حتمل الدية ليتساووا يف 

محلها كما تساووا ي محاية بعضهم بعضا عند القتال والثالث أن يف إجياب الدية على العاقلة زوال الضغينة والعداوة 
األلفة وصالح ذات البني أال ترى أن رجلني لو كانت بينهما  من بعضهم لبعض إذا كانت قبل ذلك وهو داع إىل

عداوة فتحمل أحدمها عن صاحبه ما قد حلقه ألدى ذلك إىل زوال العداوة وإىل األلفة وصالح ذات البني كما لو 
  قصده إنسان بضرر فعاونه ومحاه عنه انسلت سخيمة قلبه وعاد إىل سالمة الصدر واملواالة والنصرة 

ه إذا حتمل عنه جنايته محل القاتل إذا جىن ايضا فلم يذهب محله للجناية عنه ضياعا بل كان له أثر حممود والرابع أن
يستحق مثله عليه إذا وقعت منه جناية فهذه وجوه كلها مستحسنة يف العقول غري مدفوعة وإمنا يؤتى امللحد املتعلق 

واحلمد هللا على حسن هدايته وتوفيقه وال خالف بني  مبثله من ضيق عطنه وقلة معرفته وإعراضه عن النظر والفكر
الفقهاء يف وجوب دية اخلطأ يف ثالث سنني قال أصحابنا كل دية وجبت من غري صلح فهي يف ثالث سنني وروى 

أشعث عن الشعيب واحلكم عن إبراهيم قاال أول من فرض العطاء عمر بن اخلطاب وفرض فيه الدية كاملة يف ثالث 
دية يف سنتني والنصف يف سنتني وما دون ذلك يف عامه قال أبو بكر استفاض ذلك عن عمر ومل خيالفه سنني وثلثي ال

أحد من السلف واتفق فقهاء األمصار عليه فصار إمجاعا ال يسع خالفه واختلف فقهاء األمصار يف العاقلة من هم 
ث سنني من يوم يقضى هبا والعاقلة هم أهل فقال أبو حنيفة وسائر أصحابنا الدية يف قتل اخلطأ على العاقلة يف ثال

ديوانه إن كان من أهل الديوان يؤخذ ذلك من أعطياهتم حىت يصيب الرجل منهم من الدية كلها ثالثة دراهم أو 
أربعة دراهم فإن أصابه أكثر من ذلك ضم إليهم أقرب القبائل يف النسب من أهل الديوان وإن كان القاتل ليس من 

ت الدية على عاقلته األقرب فاألقرب يف ثالث سنني من يوم يقضي هبا القاضي فيؤخذ يف كل أهل الديوان فرض
  سنة ثلث الدية عند رأس كل حول ويضم إليهم 

أقرب القبائل منهم يف النسب حىت يصيب الرجل منهم الدية ثالثة دراهم أو أربعة قال حممد بن احلسن ويعقل عن 
وقال عثمان البيت ليس أهل الديوان أوىل هبا من سائر العاقلة وقال ابن القاسم احلليف حلفاؤه وال يعقل عنه قوله 

عن مالك الدية على القبائل على الغىن على قدره ومن دونه على قدره حىت يصيب الرجل من مائة درهم ونصف 
رجل ولكن تكون وحكي عنه أن ذلك يؤخذ من أعطياهتم وقال الثوري جتعل الدية ثلثا يف العام الذي أصيب فيه ال

عند األعطية على الرجال وقال احلسن بن صاحل العقل على رؤس الرجال يف أعطية املقاتلة وقال الليث العقل على 
القاتل وعلى القوم الذين يأخذون معهم العطاء وال يكون على قومه منه شيء وإن مل يكن فيهم من حيمل العقل ضم 

يف خمتصره عن الشافعي أن العقل على ذوي األنساب دون أهل الديوان  إىل ذلك أقرب القبائل إليهم وروى املزين
واحللفاء على األقرب فاألقرب من بين أبيه مث من بين جده مث من بين جد أبيه فإن عجزوا عن البعض محل املوايل 

من أعلى محل املعتقون الباقي فإن عجزوا عن بعض وهلم عواقل عقلتهم عواقلهم فإن مل يكن هلم ذو نسب وال موىل 
على املوايل من أسفل وحيمل من كثر ماله نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار وال يزاد على هذا وال ينقص منه 

كتب على كل بطن عقوله وقال ال يتوىل موىل قوم إال  -قال أبو بكر حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن القريب والبعيد من اجلاين سواء يف ذلك وروي عن عمر أنه بإذهنم يدل على سقوط اعتبار األقرب فاألقرب و

قال لسلمة بن نعيم حني قتل مسلما وهو يظنه كافرا أن عليك وعلى قومك الدية ومل يفرق بني القريب والبعيد 
منهم وهذا يدل على تساوي القريب والعبيد ويدل أيضا على التسوية بينهم فيما يلزم كل واحد منهم من غري 

ار الغين والفقري ويدل على أن القاتل يدخل يف العقل مع العاقلة ألنه قال عليك وعلى قومك الدية وكان أهل اعتب



اجلاهلية يتعاقلون بالنصرة مث جاء اإلسالم فجرى األمر فيه كذلك مث جعل عمر الدواوين فجمع هبا الناس وجعل 
األعداء فصاروا يتناصرون بالرايات والدواوين أهل كل راية وجند يدا واحدة وجعل عليهم قتال من يليهم من 

وعليها يتعاقلون وإذا مل يكن من أهل الديوان فعلى ا لقبائل ألن التناصر يف هذه احلال بالقبائل فاملعىن الذي تعاقلوا 
هبا به يف اجلاهلية واإلسالم معىن واحد وهو النصر فإذا كانت يف اجلاهلية النصرة بالروايات والدواوين تعاقلون 

  ألهنم يف هذه احلال أخص بالنصرة من القبيلة فإذا فقدت الرايات تناصروا 

  بالقبائل وهبا يتعاقلون أيضا 
والدليل على أن العقل تابع للنصرة أن النساء ال يدخلن يف العقل لعدم النصرة فيهن فدل ذلك على صحة اعتبار 

   -روى عن جبري بن مطعم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم النصرة يف العقل وأما العقل باحللف فإن سعد بن إبراهيم 

  قال ال حلف يف اإلسالم وأميا حلف كان يف اجلاهلية فلم يزده اإلسالم إال

حلف اجلاهلية وقد كان احللف عندهم كالقرابة يف النصرة والعقل مث  -شدة فأثبت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -ليه وسلم أكده اإلسالم وروي عن النيب صلى اهللا ع

  أنه قال موىل القوم من أنفسهم وحليفهم منهم وقد كانت ظهرت خيل للنيب ص

على رجل من املشركني فربطه إىل سارية من سواري املسجد فقال عالم أحبس فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
-   

  جبريرة حلفائك فإن قيل فقد نفى النيب ص

  م حلف اإلسالم بقوله ال حلف يف اإلسال -
قيل له معناه نفي التوارث به مع ذوي األرحام ألهنم كانوا يورثون احلليف دون ذوي األرحام فأما حكم احللف يف 

يف األخبار  -العقل والنصرة فباق ثابت وكذلك الوالء ثابت يعقل به مل روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ربعة دراهم التفاق اجلميع على لزومه هذا القدر وما زاد املتقدمة وإمنا ألزم أصحابنا كل واحد ثالثة دراهم أو أ

خمتلف فيه مل تقم الداللة عليه فلم يلزمه ويدخل القاتل معهم يف العقل وهو قول أصحابنا ومالك وابن شربمة 
والليث والشافعي وقال احلسن بن صاحل واألوزاعي ال يدخل فيه وروي عن عمر بن اخلطاب وعمر بن عبدالعزيز 

قل معهم وما روي عن أحد من السلف خالفه ومن جهة النظر أن الدية إمنا تلزم القاتل والعاقلة تعقل عنه أنه يع
على جهة املواساة والنصرة فواجب أن ال يلزم العاقلة إال املتيقن وقد اتفقوا على أن ما عدا حصة الواحد منهم الزم 

مله العاقلة فواجب أن ال يكون الزما لعدم الداللة على العاقلة واختلفوا يف املقدار الذي هو نصيب أحدهم هل حت
لزومه العاقلة ومن جهة أخرى أن العاقلة إمنا تعقل عنه فعقله عن نفسه أوىل فينبغي أن يدخل معهم وأيضا لو كان 
هم غريه هو اجلاين لدخل مع سائر العاقلة للتخفيف عنهم فإذا كان هو اجلاين فهو أوىل بالدخول معهم للتخفيف عن

ألهنم متساوون يف التناصر واملواساة قوله تعاىل فتحرير رقبة مؤمنة قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر واحلسن 



بن زياد واألوزاعي والشافعي جيزي يف كفارة القتل الصيب إذا كان أحد أبويه مسلما وهو قول عطاء وروي عن ابن 
  ام وصلى ومل خيتلفوا يف جوازه يف رقبة عباس واحلسن وإبراهيم والشعيب ال جيزي إال من ص

الظهار ويدل على صحة القول األول قوله تعاىل فتحرير رقبة مؤمنة وهذه رقبة مؤمنة لقول النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فأثبت له حكم ا لفطرة

دل عليه أن قوله تعاىل ومن قتل مؤمنا خطأ منتظم للصيب كما يتناول عند الوالدة فوجب جوازه بإطالق اللفظ وي
الكبري فوجب أن يتناوله عموم قوله تعاىل فتحرير رقبة مؤمنة ومل يشرط اهللا عليها الصيام والصالة فال جتوز الزيادة 

وقت الصالة فيه ألن الزيادة يف النص توجب النسخ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مواله عن كفارته قبل حضور 
والصيام كان جمزيا عن الكفارة حلصول اسم اإلميان فكذلك الصيب إذا كان داخال يف إطالق اسم اإلميان فإن قيل 

العبد املعتق بعد إسالمه ال جيزي إال أن يكون قد صام وصلى قيل له ال خيتلف املسلمون يف إطالق اسم اإلميان على 
و الصوم فمن أين شرطت مع اإلميان فعل الصالة والصوم واهللا سبحانه العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصالة أ

مل يشرطهما ومل زدت يف اآلية ما ليس فيها وحظرت ما أباحته من غري نص يوجب ذلك وفيه إجياب نسخ القرآن 
وأيضا ملا كان حكم الصيب حكم الرجل يف باب التوارث والصالة عليه ووجوب الدية على قاتله وجب أن يكون 

حكمه حكمه يف جوازه عن الكفارة إذ كانت رقبة تامة هلا حكم اإلميان فإن قيل قوله تعاىل فتحرير رقبة مؤمنة 
يقتضي حقيقة رقبة بالغة معتقدة لإلميان ال من هلا حكم اإلميان من غري اعتقاد وال خالف مع ذلك أيضا أن الرقبة 

حقه هذه السمة إال على وجه اجملاز وهو العقل الذي ال اعتقاد اليت هذه صفتها مرادة باآلية فال يدخل فيها من ال تل
له قيل له ال خالف بني السلف أن غري البالغ جائز يف كفارة اخلطأ إذا كان قد صام وصلى ومل يشرط أحد وجود 

ان اإلميان منه حقيقة أال ترى أن من له سبع سنني مأمور بالصالة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح لإلمي
فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود حقيقة اإلميان الرقبة وملا ثبت ذلك باتفاق السلف علمنا أن االعتبار فيه مبن حلقته 

  مسة اإلميان على أي وجه مسي والصيب هبذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلما فوجب جوازه عن الكفارة 
ال أن يربئ أولياء القتيل من الدية فسمى اإلبراء منها صدقة قوله تعاىل إال أن يصدقوا قال أبو بكر يعين واهللا أعلم إ

وفيه دليل على أن من كان له على آخر دين فقال قد تصدقت به عليك أن ذلك براءة صحيحة وأنه ال حيتاج يف 
  صحة هذه الرباءة إىل 

  قبول املربأ منه ولذلك 

  قال

فر ال يربأ الغرمي من الدين إال أن يقبل الرباءة وكذلك الصدقة أصحابنا إن الرباءة واقعة ما مل يردها املربأ منه وقال ز
وجعل مبنزلة هبة األعيان وظاهر اآلية يدل على صحة قول أصحابنا ألنه مل يشرط القبول وألن الدين حق فيصح 

ين عاد الدين إسقاطه كالعفو عن دم العمد والعتق وال حيتاج إىل قبول وقال أصحابنا إذا رد املربأ منه الرباءة من الد
وقال غريهم ال يعود وجعلوه كالعتق والعفو عن دم العمد والدليل على صحة قولنا أن الرباءة من الدين يلحقها 



الفسخ أال ترى أنه لو صاحله على ثوب برئ فإن هلك الثوب قبل القبض بطلت الرباءة وعاد الدين والعتق والعفو 
ع الرباءة من الدين بلفظ التمليك أن الصدقة من ألفاظ التملك عن الدم ال ينفسخان حبال ويدل أيضا على وقو

وقد حكم بصحة الرباءة هبا وأنه ليس مبنزلة األعيان إذا ملكها غريه بلفظ اإلبراء فال ميلك مثل أن يقول قد أبرأتك 
ما يل عليك  من هذا العبد فال ميلكه وإن قبل الرباءة وإذا قال قد تصدقت مبايل عليك من الدين أو قد وهبت لك

صحت الرباءة ويدل على ذلك أن من له على غريه دين وهو غين فقال قد تصدقت به عليك برئ منه ألن اهللا 
تعاىل مل يفرق بني الغين والفقري يف ذلك ويدل على أن األهل يعرب به عن األولياء والورثة ألن قوله فدية مسلمة إىل 

يمن أوصى ألهل فالن أن القياس أن يكون لزوجاته إال أين قد تركت أهله معناه إىل ورثته وقال حممد بن احلسن ف
القياس وجعلته لكل من كان يف عياله قال أبو بكر األهل اسم يقع على الزوجة وعلى مجيع من يشتمل عليه منزله 

من أوالده  وعلى أتباع الرجل وأشياعه قال اهللا تعاىل إنا منجوك وأهلك إال امرأتك فكان ذلك على مجيع أهل منزله
وغريهم وقال فأجنيناه وأهله أمجعني ويقع على من اتبعه يف دينه كقوله ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له وجنيناه 

وأهله من الكرب العظيم فسمى أتباعه يف دينه أهله وقال يف ابنه إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل فاسم األهل 
ألهل ويراد به اآلل وهو قراباته من قبل األب كما يقال آل النيب وأهل بيت يقع على معان خمتلفة وقد يطلق اسم ا

  ومها سواء  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  باب شبه العمد 

  قال أبو بكر أصل أيب حنيفة يف ذلك أن العمد ما كان بسالح أو ما جيري جمراه 

السالح أو حبرقه بالنار فهذا كله عنده عمد مثل الذبح بليطة قصبة أو شقة العصا أو بكل شيء له حد يعمل عمل 
حمض فيه القصاص وال نعلم يف هذه اجلملة خالفا بني الفقهاء وقال أبو حنيفة ما سوى ذلك من القتل بالعصا 

واحلجر صغريا كان أو كبريا فهو شبه العمد وكذلك التغريق يف املاء وفيه الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة 
تغليظ عنده إال يف أسنان اإلبل خاصة دون عددها وليس فيما دون النفس شبه عمد بل بأي شيء وال يكون ال

ضربه فعليه القصاص إذا أمكن وإن مل يكن فعليه أرشه مغلظا إذا كان من اإلبل يسقط ما جيب وأصل أيب يوسف 
لو كرر ذلك حتىصار مجلته مما وحممد أن شبه العمد ماال يقتل مثله كاللطمة الواحدة والضربة الواحدة بالسوط و

يقتل كان عمدا وفيه القصاص بالسيف وكذلك إذا غرقه حبيث ال ميكنه اخلالف منه وهو قول عثمان البيت إال أنه 
جيعل دية شبه العمد يف ماله قال ابن شربمة وما كان من شبه العمد فهو عليه يف ماله يبدأ مباله فيؤخذ حىت ال يترك 

ان ما بقي من الدية على عاقلته وقال ابن وهب عن مالك إذا ضربه بعصا أو رماه حبجر أو له شيء فإن مل يتم ك
ضربه عمدا فهو عمد وفيه القصاص ومن العمد أن يضربه يف نائرة تكون بينهما مث ينصرف عنه وهو حي مث ميوت 

قال األشجعي عن الثوري فتكون فيه القسامة وقال ابن القاسم عن مالك شبه العمد باطل إمنا هو عمد أو خطأ و
شبه العمد أن يضربه بعصا أو حبجر أو بيده فيموت ففيه الدية مغلظة وال قود فيه والعمد ما كان بسالح وفيه 

القود والنفس يكون فيها العمد وشبه العمد واخلطأ اجلراحة ال يكون فيها إال خطأ أو عمد وروى الفضل بن دكني 
ما فجرح به بطن حرا فهذا شبه عمد ليس فيه قود قال أبو بكر هذا قول شاذ عن الثوري قال إذا حدد عودا أو عظ

وأهل العلم على خالفه وقال األوزاعي يف شبه العمد الدية يف ماله فإن مل يكن متاما فعلى العاقلة وشبه العمد أن 
أ على العاقلة وقال يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت فإن ثىن بالعصا فمات مكانه فهو عمد يقتل به واخلط

احلسن بن صاحل إذا ضربه بعصا مث على فقتله مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وإن على الثانية فلم ميت منها 
مث مات بعدها فهو شبه عمد ال قصاص فيه وفيه الدية على العاقلة واخلطأ على العاقلة وقال الليث العمد ما تعمده 



ت من ذلك دفع إىل ويل املقتول واخلطأ فيه على العاقلة وهذا يدل على أن الليث كان إنسان فإن ضربه بأصبعه فما
  ال يرى شبه العمد وإمنا يكون 

خطأ أو عمدا وقال املزين يف خمتصره عن الشافعي إذا عمد رجل بسيف أو حجر أو سنان رمح أو ما يشق حبده 
صغريا فمات فعليه القود وإن شدخه حبجر أو تابع فضرب به أو رمى به اجللد أو اللحم فجرحه جرحا كبريا أو 

عليه اخلنق وواىل بالسوط عليه حىت مات أو طبق عليه مطبقا بغري طعام وال شراب أو ضربه بسوط يف شدة حر أو 
برد مما األغلب أنه ميوت منه فمات فعليه القود وإن ضربه بعمود أو حبجر ال يشدخ أو حبد سيف ومل جيرح أو ألقاه 

  قريب الرب وهو حيسن العوم أو ما األغلب أنه ال ميوت مثله فمات فال قود فيه وفيه الدية مغلظة على العاقلة  يف حبر
والدليل على ثبوت شبه العمد ما روى هشيم عن خالد احلذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس 

   -السدوسي عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه ص

خطب يوم فتح مكة فقال يف خطبته أال إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا واحلجر فيه الدية مغلظة مائة من  -
  اإلبل منها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها 

وروى إبراهيم عن عبيد بن نضلة اخلزاعي عن املغرية بن شعبة أن امرأتني ضربت إحدامها األخرى بعمود الفسطاط 
   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقتلتها فقضى 

  بالدية على عصبة القاتلة وقضى فيما يف بطنها بالغرة

وروى يونس عن ابن شهاب عن ابن املسيب وأيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل 
   -هللا عليه وسلم فضربت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها فاختصموا إىل رسول اهللا صلى ا

  فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية املرأة على عاقلتها ففي أحد

  هذين احلديثني أهنا ضربتها بعمود فسطاط ويف اآلخر أهنا ضربتها حبجر 
وقد روى أبو عاصم عن ابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر بن اخلطاب نشد 

   -ء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس قضا

  يف اجلنني فقام محل بن مالك بن النابغة فقال إنين كنت بني امرأتني يل وأن

يف اجلنني بغرة وأن تقتل  -إحدامها ضربت األخرىبمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  مكاهنا 

دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر مبثله فذكر أبو عاصم  وروى احلجاج بن حممد عن ابن جريج عن عمرو بن
  واحلجاج عن ابن جريج أنه أمر بقتل املرأة 

وروى هذا احلديث هشام بن سليمان املخزومي عن ابن جريج عن ابن دينار وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 



أمر أن تقتل املرأة فاضطرب حديث ابن عباس  بإسناده ومل يذكرا فيه أنه أمر أن تقتل وذكر أبو عاصم واحلجاج أنه
  يف هذه القصة 

وروى سعيد عن قتادة عن أيب املليح عن محل بن مالك قال كانت له امرأتان فرمجت إحدامها األخرى حبجر فأصاب 
   -قلبها وهي حامل فألقت جنينا فماتت فرفع ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فقضى رسول اهللا ص

ية على عاقلة القاتلة وقضى يف اجلنني بغرة عبد أو أمة فكان حديث محل بن مالك يف إجياب القود على املرأة بالد -
خمتلفا متضادا وروي يف بعض أخبار ابن عباس يف هذه القصة بعينها القصاص ومل يذكره يف بعضها قال محل بن 

   -مالك وهو صاحب القصة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  دية على عاقلة القاتلة فتضادت األخبار يف قصة محل بن مالك وسقطتأوجب ال

  وبقي حديث املغرية بن شعبة وأيب هريرة يف نفي القصاص من غري معارض 
   -وقد روى أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قتيل السوط والعصا شبه العمد

ضربا من القتل دون اخلطأ فيه اتفاق السلف عندنا ال خالف بينهم فيه وإمنا االختالف بينهم يف  وإثبات شبه العمد
كيفية شبه العمد فأما أن يقول مالك ال أعرف إال خطأ أو عمدا فإن هذا قول خارج عن أقاويل السلف كلهم 

جر الثقيل وليس فيهما قود وروى شريك عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال شبه العمد بالعصا واحل
وروي عن عمر بن اخلطاب أنه قال يعمد أحدكم فيضرب أخاه مبثل آكلة اللحم وهي العصا مث يقول ال قود علي 
ال أوتى بأحد فعل ذلك إال أقدته فكان هذا عنده من العمد ألن مثله يقتل يف الغالب عل ما قال أبو يوسف وحممد 

العمد وأنه قسم ثالث ليس بعمد حمض وال خطأ حمض اختالف أصحاب رسول  ومما يبني إمجاع الصحابة على شبه
يف أسنان اإلبل يف اخلطأ مث اختالفهم يف أسنان شبه العمد وأهنا أغلظ من اخلطأ منهم  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ؤالء أثبت علي وعمر وعبداهللا بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبو موسى واملغرية بن شعبة كل ه
  أسنان اإلبل يف شبه العمد أغلظ منها يف اخلطأ على ما سنبينه فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل فثبت بذلك شبه العمد 
وملا ثبت شبه العمد مبا قدمنا من اآلثار واتفاق السلف بعد اختالف منهم يف كيفيته احتجنا أن نعترب شبه العمد 

جر العظيم ومعلوم أن شبه العمد اسم شرعي ال سبيل إىل إثباته إال من جهة فوجدنا عليا قال شبه العمد بالعصا واحل
التوقيف إذ ليس يف اللغة هذا االسم لضرب من القتل فعلمنا أن عليا مل يسم القتل باحلجر العظيم شبه العمد إال 

دل عليه ما حدثنا توقيفا ومل يذكر احلجر العظيم إال والصغري والكبري متساويان عنده يف سقوط القود به وي
  عبدالباقي 

ابن قانع قال حدثنا املعمري قال حدثنا عبدالرمحن بن عبداهللا الرقي قال حدثنا ابن املبارك عن سليمان التيمي وخالد 
قال قتيل اخلطأ  -احلذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبداهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



ط والعصا فيه مائة من اإلبل منها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها فقد حوى هذا اخلرب معاين منها العمد قتيل السو
إثباته قتيل خطأ العمد قسما غالب العمد وغري اخلطأ وهو شبه العمد ومنها إجيابه الدية يف قتيل السوط والعصا من 

الضرب حىت يقتله وبني من يقتل بضربة واحدة ومنها غري فرق بني ما يقتل مثله وبني ماال يقتل مثله وبني من يوايل 
أنه مجع بني السوط والعصا والسوط ال يقتل مثله يف الغالب والعصا يقتل مثلها يف األكثر فدل على وجوب التسوية 

  بني ما يقتل وبني ماال يقتل 
ن مكرم قال حدثنا يونس بن وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا عقبة ب

بكري قال حدثنا قيس بن الربيع عن أيب حصني عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
كل شيء سوى احلديدة خطأ ولكل خطأ أرش وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن حيىي بن  -عليه وسلم 

حممد بن املثنىي قال حدثنا يوسف بن يعقوب الضبعي قال حدثنا سفيان الثوري سهل بن حممد العسكري قال حدثنا 
كل شيء  -وشعبة عن جابر اجلعفي عن أيب عازب عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وحكم  خطأ إال السيف ويف كل خطأ أرش وأيضا ملا اتفقوا على أنه لو جرحه بسكني صغرية مل خيتلف حكمها

الكبرية يف وجوب القصاص فوجب أن ال خيتلف حكم الصغري والكبري من احلجر واخلشب يف سقوطه وهذا يدل 
على أن احلكم يف إجياب القصاص متعلق باآللة وهي أن تكون سالحا أو يعمل عمل السالح فإن قيل على ما روينا 

   -من قوله ص 

  أ عمدا وهذا يدل على فسادقتيل خطأ العمد إن العمد ال يكون خطأ وال اخلط

  احلديث 
قيل ليس كذلك ألنه مساه خطأ يف احلكم عمد يف الفعل وذلك معىن صحيح ألنه دل به على التغليظ من حيث هو 

  عمد وعلى سقوط القود من حيث هو يف حكم اخلطأ 
يها إجياب القصاص فإن قيل قوله تعاىل كتب عليكم القصاص يف القتلى وقوله النفس بالنفس وسائر اآلي اليت ف

  يوجبه على القاتل باحلجر العظيم 
قيل له ال خالف أن هذه اآلي إمنا أوجبت القصاص يف العمد وهذا ليس بعمد ومع ذلك فإن اآلي وردت يف إجياب 

  القصاص يف األصل واآلثار اليت 

حدمها على اآلخر وأيضا ذكرنا واردة فيما جيب فيه القصاص فكل واحد منهما مستعمل فيما ورد فيه ال يعترض بأ
شبه  -قال اهللا تعاىل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله ومسى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

العمد قتيل اخلطأ فلما أطلق عليه اسم اخلطأ وجب أن تكون فيه الدية فإن احتجوا حبديث ابن عباس يف قصة 
عليها القصاص قيل له قد بينا  -سطح فأوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم املرأتني قتلت إحدامها األخرى مب

اضطراب احلديث وما عارضه من رواية محل بن مالك يف إجياب الدية دون القود ولو ثبت القود أيضا فإن ذلك إمنا 
د دون اخلشب كان يف شيء بعينه ليس بعموم يف مجيع من قتل مبسطح وجائز أن يكون كان فيه حديد وأصاهبا احلدي

   -فمن أوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فيه القود فإن احتجوا مبا روي أن يهوديا رضخ رأس جارية باحلجارة فأمر



بأن يرضح رأسه قيل له جائز أن يكون كان هلا مروة وهي اليت هلا حد يعمل عمل  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قتله وأيضا روى عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن أيوب عن  -م السكني فلذلك أوجب النيب صلى اهللا عليه وسل

أيب قالبة عن أنس أن يهوديا قتل جارية من األنصار على حلي هلا وألقاها يف هنر ورضخ رأسها باحلجارة فأتى هبا 
ه فأمر به أن يرجم حىت ميوت فرجم حىت مات وال خالف أن الرجم ال جيب على وج -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

القود وجائز أن يكون اليهودي مستأمنا فقتل اجلارية وحلق بأرضه فأخذ وهو حريب لقرب منازهلم من املدينة فقتله 
على أنه حمارب حريب ورمجه كما مسل أعني العرنيني الذين استاقوا اإلبل وقتلوا الراعي وقطع أيديهم وأرجلهم 

  وتركهم حىت ماتوا مث نسخ القتل على وجه املثلة 
وأما ما دون النفس فإنه ليس فيه شبه العمد من جهة اآللة وجيب فيه القصاص حبجر شجه أو حبديد وفيه شبه  فصل

العمد من جهة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص وإمنا مل يثبت فيما دون النفس بشبه العمد ألن اهللا تعاىل قال واجلروح 
غريه واألثر إمنا ورد يف إثبات خطأ معمد يف القتل وذلك  قصاص وقال والسن بالسن ومل يفرق بني وقوعها حبديد أو

اسم شرعي ال جيوز إثباته إال من طريق التوقيف ومل يرد فيما دون النفس توقيف يف شبه العمد وأثبتوا فيه التغليظ 
أنه قضى إذا مل ميكن فيه القصاص ألنه مبنزلة شبه العمد حني كان عمدا يف الفعل وقد روي عن عمر نضر اهللا وجهه 

  قتادة املدجلي حني حذف ابنه بالسيف فقتله مبائة من اإلبل مغلظة حني كان عمدا سقط فيه القصاص 

كذلك فيما دون النفس إذا كان عمدا قد سقط فيه القصاص إجياب قسطه من الدية مغلظا ومع ذلك فال نعلم 
يها بأي شيء جرح قال أبو بكر قد ذكرنا خالفا بني الفقهاء يف إجياب القصاص يف اجلراحات اليت ميكن القصاص ف

  اخلطأ وشبه العمد يف سورة البقرة واهللا أعلم 
  باب 

  مبلغ الدية من اإلبل

   -قد تواترت اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مبقدار الدية وأهنا مائة من اإلبل فمنها حديث سهل بن أيب حثمة يف القتيل

وداه مبائة من اإلبل وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن  -عليه وسلم  املوجود خبيرب وأن النيب صلى اهللا
مبكة فقال أال إن قتيل خطأ  -جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كتاب عمرو بن حزم  العمد بالسوط والعصا فيه الدية مغلظة مائة من اإلبل أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها ويف
ويف النفس مائة من اإلبل وروى عمرو بن دينار عن طاوس قال  -الذي كتبه له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

دية اخلطأ ماله من اإلبل وذكر علي بن موسى القمي قال حدثنا يعقوب بن  -فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فضل بن سليمان النمريي قال حدثنا غالب بن ربيعة بن قيس النمريي شيبة قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا ال

فقلت يا رسول اهللا إن يل  -قال أخربين قرة بن دعموص النمريي قال أتيت أنا وعمي النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مي فيها حق عند هذا دية أيب فمره أن يعطينيها قال أعطه دية أبيه وكان قتل يف اجلاهلية قلت يا رسول اهللا هل أل

قال نعم وكان ديته مائة من اإلبل فقد حوى هذا اخلرب أحكاما منها أن املسلم والكافر يف الدية سواء ألنه أخرب أنه 
قتل يف اجلاهلية ومنها أن املرأة ترث من دية زوجها ومنها أن الدية مائة من اإلبل وال خالف بني السلف وفقهاء 



  األمصار يف ذلك واهللا أعلم 
  باب 

  سنان اإلبل يف دية اخلطأأ

  قال أبو بكر اختلف السلف يف ذلك 
فروى علقمة عن األسود عن عبداهللا بن مسعود يف دية اخلطأ أمخاسا وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون 

بنات خماض وعشرون بنو خماض وعشرون بنات لبون وعن عمر بن اخلطاب أمخاسا أيضا وروى عاصم بن ضمرة 
دية اخلطأ أرباعا مخس وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة ومخس وعشرون بنات خماض  وإبراهيم عن علي يف

  ومخس وعشرون بنات لبون أربعة 

أسنان مثل أسنان الزكاة وقال عثمان وزيد بن ثابت يف اخلطأ ثالثون بنات لبون وثالثون جذعة وعشرون بنو لبون 
و بكر واتفق فقهاء األمصار أصحابنا ومالك وعشرون بنات خماض وروي عنهما مكان اجلذاع احلقاق قال أب

والشافعي أن دية اخلطأ أمخاس إال أهنم اختلفوا يف األسنان من كل صنف فقال أصحابنا مجيعا عشرون بنات خماض 
وعشرون بنو خماض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وقال مالك والشافعي عشرون بنات 

  نات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة خماض وعشرون بنو لبون وعشرون ب
وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أمحد بن داود بن توبة التمار قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا أبو 

معاوية قال حدثنا حجاج بن أرطارة عن زيد بن جبري عن خشف بن مالك عن عبداهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا 
الدية يف اخلطأ أمخاسا واتفق الفقهاء على استعمال هذا اخلرب يف األمخاس يدل على صحته ومل جعل  -عليه وسلم 

يبني فيه كيفية األسنان فروى منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود يف دية اخلطأ أمخاسا وذكر األسنان مثل قول 
كانت على هذا الوجه ألنه غري  -أصحابنا فهذا يدل على أن األمخاس اليت رواها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -جائز أن يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  شيئا مث خيالفه إىل غريه

  فإن قيل خشف بن مالك جمهول 
قيل له استعمال الفقهاء اخلربة يف إثبات األمخاس يدل على صحته واستقامته وأيضا فإن قول من جعل يف اخلطأ 

فإن مل توجد ابنة خماض فابن لبون فيصري  -بين لبون مبنزلة بنات خماض لقوله ص  مكان بنو لبون بين خماض أوىل ألن
مبنزلة من أوجب أربعني بنات خماض إذا أوجب عشرين بين لبون وعشرين بنات خماض وأيضا فإن بين لبون فوق 

يب صلى اهللا عليه وسلم بين خماض وال جيوز إثبات زيادة ما بني بين لبون وبنات خماض إال بتوقيف وأيضا فإن قول الن
الدية مائة من اإلبل يقتضي جواز ما يقع عليه االسم فال تثبت الزيادة إال بداللة ومذهب أصحابنا أقل ما قيل فيه  -

فهو ثابت وما زاد فلم تقم عليه داللة فال يثبت وأيضا قد ثبت مثل قول أصحابنا عن عبداهللا بن مسعود يف كيفية 
من الصحابة ممن قال باألمخاس خالفه وقول مالك والشافعي ال يروى عن أحد من األسنان ومل يرو عن أحد 

الصحابة وإمنا يروى عن سليمان بن يسار فكان قول أصحابنا أوىل التفاق اجلميع من فقهاء األمصار على إثبات 



  األمخاس وثبوت كيفيتها على الوجه الذي يذهب إليه أصحابنا عن عبداهللا بن مسعود 
  جياب فإن قيل إ

  بين لبون أوىل من بين خماض ألهنا تؤخذ يف الزكاة وال تؤخذ بنو خماض 
قيل له ابن اللبون يؤخذ يف الزكاة على وجه البدل وكذلك ابن خماض يؤخذ عندنا على وجه البدل فال فرق بينهما 

العمد وال جيب مثلها يف  وأيضا فإن الديات غري معتربة بالزكاة أال ترى أنه جيب عند املخالف أربعون خلفة يف شبه
  الزكاة واهللا أعلم 

  باب 

  أسنان اإلبل يف شبه العمد

روي عن عبداهللا بن مسعود يف شبه العمد أرباعا مخس وعشرون بنات خماض ومخس وعشرون بنات لبون ومخس 
  وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة وهي مثل أسنان اإلبل يف الزكاة 

ن شعبة يف شبه العمد ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون ما بني ثنيةإىل بازل وروي عن علي وأيب موسى واملغرية ب
  عامها كلها خلفة وعن عثمان وزيد بن ثابت ثالثون بنات لبون وثالثون حقة وأربعون جذعة خلفة 

وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي يف شبه العمد ثالث وثالثون حقة وثالث وثالثون جذعة وأربع 
  ثون ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة وثال

واختلف فقهاء األمصار يف ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف دية شبه العمد أرباع على ما روي عن عبداهللا بن 
مسعود وقال حممد دية شبه العمد أثالث ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة 

  وهو قول سفيان الثوري وروي مثله عن عمر وزيد بن ثابت ومن قدمنا ذكره من السلف  واخللفة هي احلوامل
وروى ابن القاسم بن مالك أن الدية املغلظة يف الرجل حيذف ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة ثالثون 

لوجه مثل األب فإن قطع يد حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة وهي حالة قال واجلد إذا قتل ولد ولده على هذا ا
الولد وعاش ففيه نصف الدية مغلظة وقال مالك تغلظ على أهل الورق والذهب أيضا وهو أن ينظر إىل قيمة 

الثالثني من احلقة والثالثني من اجلذعة واألربعني من اخللفة فيعرف كم قيمتهن مث ينظر إىل دية اخلطأ أمخاسا من 
لبون وعشرين بنات لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة مث ينظر كم فضل سنان عشرين بنت خماض وعشرين ابن 

ما بني دية اخلطأ والدية املغلظة فيزاد يف الرقة على قدر ذلك قال وهو على قدر الزيادة والنقصان يف سائر األزمان 
  عمد من وإن صارت دية التغليظ ضعفي دية اخلطأ زيد عليه من الورق بقدر ذلك وقال الثوري يف دية شبه ال

الورق يزاد عليها بقدر ما بني دية اخلطأ إىل دية شبه العمد يف أسنان اإلبل حنو ما قال مالك وهو قول احلسن بن 
  صاحل 

ومبا قدمنا من احلجاج مث اختلفوا  -قال أبو بكر ملا ثبت أن دية اخلطأ أمخاس مبا روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اعا وبعضهم أثالثا كان قول من قال باألرباع أوىل ألن يف األثالث زيادة تغليظ مل يف شبه العمد فجعله بعضهم أرب

الدية مائة من اإلبل يوجب جواز الكل والتغليظ باألرباع متفق  -تقم عليها داللة وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إثبات اخللفات وهي احلوامل إثبات زيادة عليه والزيادة عليها غري ثابتة فظاهر اخلرب ينفيها فلم نثبتها وأيضا فإن يف 



  عدد فال جيوز ألهنا تصري أكثر من مائة ألجل األوالد 
   -فإن قيل يف حديث القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف قتيل خطأ العمد مائة من اإلبل أربعون منها خلفة يف بطوهنا أوالدها وقد

  ه العمد فهال أثبتم األسنان احتججتم به يف إثبات شب
قيل له أثبتنا به شبه العمد الستعمال الصحابة إياه يف إثبات شبه العمد ولو كان ذلك ثابتا لكان مشهورا ولو كان 
كذلك ملا اختلفوا فيه كما مل خيتلفوا يف إثبات شبه العمد وليس ميتنع أن يشتمل خرب على معان فيثبت بعضها وال 

غري ثابت يف األصل أو ألنه منسوخ وأما التغليظ يف الورق والذهب فإنه ال خيلو أصل الدية من يثبت بعض إما ألنه 
أن يكون واجبا من اإلبل وأن الورق والذهب مأخوذان عنها على أهنما قيمة هلا أو أن تكون الدية يف األصل واجبة 

ا بدل من بعض فإن كانت اإلبل هي الدية يف أحد األصناف الثالثة من الدراهم والدنانري واإلبل ال على أن بعضه
وإمنا تؤخذ الدراهم والدنانري بدال منها فال اعتبار مبا ذكره مالك من إجياب فضل ما بني دية اخلطأ إىل الدية املغلظة 
ى وإمنا الواجب أن يقال أن عليه قيمة اإلبل على أسنان التغليظ وكذلك دية اخلطأ ينبغي أن تعترب فيها قيمة اإلبل عل
أسنان اخلطأ وأن ال تعترب الدراهم والدنانري يف الديات مقدرا حمدودا فال يقال أن الدية من الدراهم عشرة آالف 

وال اثنا عشر ألفا وال من الذهب ألف دينار بل ينظر يف سائر األزمان إىل قيمة اإلبل فإن كانت سىت آالف أوجب 
لك وكذلك قيمتها من الدنانري فلما قال السلف يف الدية أحد ذلك من الدراهم بغري زيادة مخسة عشر ألفا أوجب ذ

قولني إما عشرة آالف وإما اثنا عشر الفا وقالوا أهنا من الدنانري ألف دينار حصل االتفاق من اجلميع على أن 
  الزيادة على هذه املقادير والنقصان منها غري سائغ ويف ذلك 

فسها ال بدال من غريها وإن كان كذلك مل جيز التغليظ فيها من وجهني دليل على أن الدراهم والدنانري هي ديات بأن
أحدمها أن إثبات التغليظ طريقه التوقيف أو االتفاق وال توقيف يف إثبات التغليظ يف الدراهم والدنانري وال اتفاق 

تغليظ من جهة زيادة الوزن والثاين أن التغليظ يف اإلبل إمنا هو من جهة األسنان ال من جهة زيادة العدد ويف إثبات ال
يف الورق والذهب خروج عن األصول ووجه آخر يدل على أن الدراهم والدنانري ليست على وجه القيمة عن 

اإلبل وهو أنه معلوم أن القاضي يقضي على العاقلة إذا كانت من أهل الورق بالورق وإذا كانت من أهل الذهب 
راهم والدنانري بدل منها ملا جاز أن يقضي القاضي فيها بالدراهم والدنانري بالدنانري فلو كانت اإلبل هي الواجبة والد

على أن تؤديها يف ثالث سنني ألنه دين بدين فلما جاز ذلك دل على أهنا ديات بأنفسها ليست أبداال عن غريها 
ذهب ألف دينار ومن ويدل على أن التغليظ غري جائز يف الدراهم والدنانري أن عمر رضي اهللا عنه جعل الدية من ال

الورق ما اختلف عنه فيه فروى عنه أهل املدينة اثنا عشر ألفا وروى عنه أهل العراق عشرة آالف ومل يفرق يف 
ذلك بني دية شبه العمد واخلطأ وذلك مبحضر من الصحابة من غري خالف من أحد منهم عليه فدل على أن اعتبار 

ابة قد اختلفت يف كيفية التغليظ يف أسنان اإلبل ملا كان التغليظ فيها التغليظ فيها ساقط ويدل عليه أيضا أن الصح
واجبا ولو كان التغليظ يف الورق والذهب واجبا الختلفوا فيه حسب اختالفهم يف اإلبل فلما مل يذكر عنهم خالف 

زيادة وال نقصان يف ذلك وإمنا روي عنهم يف الذهب ألف دينار ويف الدراهم عشرة آالف أو اثنا عشر الفا من غري 
  ثبت بإمجاعهم على نفي التغليظ يف غري اإلبل 

فإن قيل على ما ذكرنا من األصول لو كان من اإلبل لكان قضاء القاضي عليهم بالدية من الدراهم يوجب أن 



ن يكون دينا بدين إن هذا كما يقولون فيمن تزوج امرأة على عبد وسط أنه إن جاء بالقيمة دراهم قبلت منه ومل يك
  ذلك بيع دين بدين 

قيل له القاضي عندنا ال يقضي عليه بدراهم إذا تزوجها على عبد ولكنه يقول له إن شئت فأعطها عبدا وسطا وإن 
شئت قيمته دراهم فليس فيما قلنا بيع دين بدين والدية يقضي هبا القاضي على العاقلة دراهم وال يقبل منهم اإلبل 

رب قيمة العبد يف وقت ما يعطي قيمته دراهم واإلبل ال تعترب قيمتها إذا أراد القضاء إذا قضى بذلك وعلى أنه إمنا تعت
  بالدراهم سواء نقصت قيمتها أو زادت 

  واختلف 

السلف وفقهاء األمصار يف املقتول يف احلرم والشهر احلرام فقال أبو حنيفة وحممد وزفر وابن أيب ليلى ومالك القتل 
يف غريه فيما جيب من الدية والقود وسئل األوزاعي عن القتل يف الشهر احلرام واحلرم  يف احلرم والشهر احلرام كهو

هل تغلظ الدية فيه بلغنا أنه إذا قتل يف احلرم أو الشهر احلرام زيد العقل ثلثه ويزاد يف شبه العمد يف أسنان اإلبل 
ل الدية يف هذا على العاقلة وكذلك وذكر املزين عن الشافعي يف خمتصره وذكر تغليظ الدية يف شبه العمد وقا

اجلراح وكذلك التغليظ يف النفس واجلراح يف الشهر احلرام والبلد احلرام وذوي الرحم وروي عن عثمان أنه قضى 
يف دية امرأة قتلت مبكة بدية وثلث وروى إبراهيم عن األسود أن رجال أصيب عند البيت فسأل عمر عليا فقال له 

فلم ير فيه على أكثر من الدية ومل خيالفه عمر وقال اهللا تعاىل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير  على ديته من بيت املال
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله وهو عام يف احلل واحلرم وملا كانت الكفارة يف احلرم كهي يف احلل ال فرق بينهما 

ق آلدمي وال تعلق هلا باحلرم وال بالشهر وإن كان ذلك كله حقا هللا تعاىل وجب أن تكون الدية كذلك إذ الدية ح
احلرام ألن حرمة احلرم والشهر احلرام إمنا هي حق هللا تعاىل فلو كان حلرمة احلرم واألشهر تأثري يف إلزام الغرم لكان 

مد أال إن قتيل اخلطأ الع -تأثريه يف الكفارة اليت هي حق هللا تعاىل أوىل ويدل عليه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قتيل السوط والعصا فيه مائة من اإلبل ومل يفرق بني احلل واحلرم وقد اختلف التابعون يف ذلك فروي عن سعيد بن 
املسيب وعروة بن الزبري وأيب بكر بن عبدالرمحن وخارجة بن زيد وعبيداهللا بن عبداهللا وسليمان بن يسار الدية يف 

القاسم بن حممد وسامل بن عبداهللا أن من قتل يف احلرم زيد احلرم كهي يف غريه وكذلك الشهر احلرام وروي عن 
  على ذلك ديته مثل ثلثها واهللا أعلم 

  باب الدية من غري اإلبل 

  قال

أبو حنيفة الدية من اإلبل والدراهم والدنانري فمن الدراهم عشرة آالف درهم ومن الدنانري ألف دينار وأبو حنيفة 
والذهب وقال مالك والشافعي من الورق اثنا عشر ألفا ومن الذهب ألف دينار ال يرى الدية إال من اإلبل والورق 

وقال مالك أهل الذهب أهل الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل اإلبل أهل البوادي وقال مالك وال يقبل 
  من أهل اإلبل إال اإلبل ومن أهل الذهب إال الذهب ومن أهل الورق إال الورق وقال 

مد الدية من الورق عشرة وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل اإلبل مائة بعري وعلى أهل البقر أبو يوسف وحم
مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل احللل مائتا حلة ميانية وال يؤخذ من الغنم والبقر يف الدية إال الثين 

درمها فصاعدا وروي عن ابن أيب ليلى عن الشعيب فصاعدا وال تؤخذ من احللل إال اليمانية قيمة كل حلة مخسون 



عن عبيدة السلماين عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آالف درهم 
  وعلى أهل البقر مائيت بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل احللل مائيت حلة وعلى أهل اإلبل مائة من اإلبل 

دية قيمة النفس وقد اتفق اجلميع على أن هلا مقدارا معلوما ال يزاد عليه وال ينقص منه وأهنا غري قال أبو بكر ال
موكولة إىل اجتهاد الرأي كقيم املتلفات ومهور املثل وحنومها وقد اتفق اجلميع على إثبات عشرة آالف واختلفوا 

سن أن عمر بن اخلطاب قوم اإلبل يف الدية فيما زاد فلم جيز إثباته إال بتوقيف وقد روى هشيم عن يونس عن احل
مائة من اإلبل قوم كل بعري مبائة وعشرين درمها اثين عشر ألف درهم وقد روي عنه يف الدية عشرة آالف وجائز 
أن يكون من روى اثين عشر ألفا على أهنا وزن ستة فتكون عشرة آالف وزن سبعة وذكر احلسن يف هذا احلديث 

رق قيمة اإلبل ال أنه أصل يف الدية ويف غري هذا احلديث أنه جعل الدية من الورق وروى أنه جعل الدية من الو
  عكرمة عن أيب هريرة يف الدية عشرة آالف درهم 

فإن احتج حمتج مبا روى حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا 
لفا وروى ابن أيب جنيح عن أبيه أن عمر قضى يف الدية باثين عشر الفا وروى قال الدية اثنا عشر أ -عليه وسلم 

  نافع بن جبري عن ابن عباس مثله والشعيب عن احلارث عن علي مثله 
قيل له أما حديث عكرمة فإنه يرويه ابن عيينة وغريه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ويقال إن حممد بن مسلم غلط يف وصله وعلى أنه لو ثبت مجيع ذلك احتمل أن يريد هبا  مل يذكر فيه ابن عباس -
اثين عشر الف درهم وزن ستة وإذا احتمل ذلك مل جيز إثبات الزيادة باالحتمال ويثبت عشرة آالف باالتفاق 

يمة لدينار أال ترى وأيضا قد اتفق اجلميع على أهنا من الذهب ألف دينار وقد جعل يف الشرع كل عشرة دراهم ق
أن الزكاة يف عشرين مثقاال ويف مائيت درهم فجعلت مائتا الدرهم نصابا بإزاء العشرين دينارا كذلك ينبغي أن جيعل 

  بإزاء كل دينار من الدية عشرة دراهم 
  وإمنا مل جيعل أبو حنيفة الدية من غري األصناف 

لقياس أن ال تكون إال من الدراهم والدنانري كقيم سائر املتلفات الثالثة من قبل أن الدية ملا كانت قيمة النفس كان ا
  قيمتها من اإلبل اتبع األثر فيها ومل يوجبها من غريها واهللا أعلم  -إال أنه ملا جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باب ديات أهل الكفر 

  قال

بن صاحل دية الكافر مثل دية املسلم  أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر وعثمان البيت وسفيان الثوري واحلسن
واليهودي والنصراين واجملوسي واملعاهد والذمي سواء وقال مالك بن أنس دية أهل الكتاب على دية املسلم ودية 
اجملوسي مثان مائة درهم وديات نسائهم على النصف من ذلك وقال الشافعي دية اليهودي والنصراين ثلث الدية 

  واملرأة على النصف  ودية اجملوسي مثان مائة
قال أبو بكر الدليل على مساواهتم املسلمني يف الديات قوله عز و جل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 

مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا إىل قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله والدية اسم 
ن نفس احلر ألن الديات قد كانت متعاملة معروفة بينهم قبل اإلسالم وبعده فرجع ملقدار معلوم من املال بدال م

الكالم إليها يف قوله يف قتل املؤمن خطأ مث ملا عطف عليه قوله تعاىل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 



ن الدية اسم ملقدار معلوم من مسلمة إىل أهله كانت هذه الدية املذكورة بديا إذ لو مل تكن كذلك ملا كانت دية أل
بدل النفس ال يزيد وال ينقص وقد كانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الديات ومل يكونوا يعرفون الفرق بني دية املسلم 
والكافر فوجب أن تكون الدية املذكورة للكافر هي اليت ذكرت للمسلم وأن يكون قوله تعاىل فدية مسلمة إىل أهله 

من دية املسلم أهنا املعتاد املتعارف عندهم ولوال أن ذلك كذلك لكان اللفظ جممال مفتقرا إىل راجعا إليها كما عقل 
  البيان وليس األمر كذلك 

فإن قيل فقوله تعاىل فدية مسلمة إىل أهله ال يدل على أهنا مثل دية املسلم كما أن دية املرأة على النصف من دية 
  ملة هلا الرجل وال خيرجها ذلك من أن تكون دية كا

قيل له هذا غلط من وجهني أحدمها أن اهللا تعاىل إمنا ذكر الرجل يف اآلية فقال ومن قتل مؤمنا خطأ مث قال وإن كان 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله فكما اقتضى فيما ذكره للمسلم كمال الدية كذلك دية املعاهد 

  هم يف مقدار الدية والوجه اآلخر أن دية املرأة ال يطلق عليها اسم الدية لتساويهما يف اللفظ مع وجود التعارف عند

وإمنا يتناوهلا االسم مقيدا أال ترى أنه يقال دية املرأة نصف الدية وإطالق اسم الدية إمنا يقع على املتعارف املعتاد 
  وهو كماهلا 

يريد به وإن كان املقتول املؤمن من قوم بينكم فإن قيل قوله تعاىل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق حيتمل أن 
  وبينهم ميثاق فاكتفى بذكر اإلميان للقتيلني األولني عن إعادته يف القتيل 

الثالث قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أنه قد تقدم يف أول اخلطاب ذكر القتيل املؤمن خطأ وحكمه وذلك عموم 
 جائز إعادة ذكر املؤمن بذلك احلكم يف سياق اآلية مع مشول أول يقتضي سائر املؤمنني إال ما خصه الدليل فغري

اآلية له ولغريه فعلمنا أنه مل يرد املؤمن ممن كان بيننا وبينهم ميثاق والثاين ملا يقيده بذكر اإلميان وجب إجراؤه يف 
ن الكافرين بغري داللة اجلميع من املؤمنني والكفار من قوم بيننا وبينهم ميثاق وغري جائز ختصيصه باملؤمنني دو

والثالث أن إطالق القول بأنه من املعاهدين يقتضي أن يكون معاهدا مثلهم أال ترى أن قول القائل إن هذا الرجل 
من أهل الذمة يفيد أنه ذمي مثلهم وظاهر قوله تعاىل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يوجب أن يكون معاهدا 

يان حكم املؤمن إذا كان من ذوي أنساب املشركني قال فإن كان من قوم عدو لكم مثلهم أال ترى أنه ملا أراد ب
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقيده بذكر اإلميان ألنه لو أطلقه لكان املفهوم منه كافر مثلهم والرابع أنه لو كان 

الوجوه كلها تقتضي املساواة  كما قال هذا القائل ملا كانت الدية مسلمة إىل أهله ألن أهله كفار ال يرثونه فهذه
  وفساد هذا التأويل 

ويدل على صحة قول أصحابنا أيضا ما رواه حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال 
ملا نزلت فإن جاؤك فاحكم بينهم اآلية قال كان إذا قتل بنو النضري من بين قريظة قتيال أدوا نصف الدية وإذا قتل 

   -ة من بين النضري أدوا الدية إليهم قال فسوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنو قريظ

  بينهم يف الدية

قال أبو بكر ملا قال أدوا الدية مث قال سوى بينهم يف الدية دل ذلك على أنه راجع إىل الدية املعبودة املبدوء بذكرها 
ف الدية ومل يقل سوى بينهم الدية ويدل عليه أيضا ألنه لو كان رد بين النضري إىل نصفها لقال سوى بينهم يف نص

   -قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  يف النفس مائة من اإلبل وهو عام يف الكافر واملسلم وروى مقسم عن ابن عباس

ودى العامريني وكانا مشركني دية احلرين املسلمني وروى حممد بن عبدوس قال  -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -علي بن اجلعد قال حدثنا أبو بكر قال مسعت نافعا عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا 

  أنه ودى ذميا دية مسلم وهذان اخلربان يوجبان

ودامها مبا يف اآلية يف قوله عز و جل  -مساواة الكافر للمسلم يف الدية ألنه معلوم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله فدل على أن املراد من اآلية دية املسلم وأيضا ملا مل يكن وإن كان من قوم بين

   -مقدار الدية مبينا يف الكتاب كان فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف ذلك واردا مورد الباين وفعله ص

اهليثم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب وروى أبو حنيفة عن اهليثم عن أيب -
وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية املعاهد دية احلر املسلم وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال كان أبو  -

بكر وعمر وعثمان جيعلون دية اليهودي والنصراين إذا كانوا معاهدين مثل دية املسلم وروى سعيد بن أيب أيوب 
يب حبيب أن جعفر بن عبداهللا بن احلكم أخربه أن رفاعة بن السموءل اليهودي قتل بالشام قال حدثين يزيد بن أ

فجعل عمر ديته ألف دينار وروى حممد بن إسحاق عن أبان بن صاحل عن جماهد عن ابن مسعود قال دية أهل 
سامل عن أبيه أن  الكتاب مثل دية املسلمني وهو قول علقمة وإبراهيم وجماهد وعطاء والشعيب وروى الزهري عن

مسلما قتل كافرا من أهل العقد فقضى عليه عثمان بن عفان بدية املسلم فهذه األخبار وما ذكرنا من أقاويل 
السلف مع موافقتها لظاهر اآلية توجب مساواة الكافر للمسلم يف الديات وقد روي عن سعيد بن املسيب أن عمر 

آالف درهم ودية اجملوسي مثان مائة قال سعيد وقضى عثمان يف دية بن اخلطاب قال دية اليهودي والنصراين أربعة 
  املعاهد بأربعة آالف 

قال أبو بكر وقد روي عنهما خالف ذلك وقد ذكرناه واحتج املخالف مبا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
صف دية املسلم ومبا روى ملا دخل مكة عام الفتح قال يف خطبته ودية الكافر ن -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عبداهللا بن صاحل قال حدثنا ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا 
  دية اجملوس مثان مائة  -صلى اهللا عليه وسلم 

   -ه وسلم قيل له قد علمنا حضور هؤالء الصحابة الذين ذكرنا عنهم مقدار الدية خطبة النيب صلى اهللا علي

  مبكة فلو كان ذلك ثابتا لعرفه هؤالء وملا عدلوا عنه إىل غريه وأيضا قد

أنه قال دية املعاهد مثل دية املسلم وأنه ودى العامريني دية احلرين املسلمني وهذا أوىل ملا فيه من  -روي عنه ص 
يف أن الدية  -ملتواتر عن الرسول ص الزيادة ولو تعارض اخلربان لكان ما اقتضاه ظاهر الكتاب وما ورد به النقل ا

مائة من اإلبل من غري فصل فيه بني املسلم والكافر أوىل فوجب تساويهما يف الديات وأما حديث عقبة بن عامر يف 
  دية اجملوسي فإنه حديث واه ال حيتج مبثله ألن ابن 



  هليعة ضعيف ال سيما من رواية عبداهللا بن صاحل عنه 
ية مسلمة إىل أهله عطفا على ما ذكر يف دية املسلم ال يدل على تساوي الديتني كما لو قال فإن قيل قوله تعاىل فد

  من قتل عبدا فعليه قيمته ومن استهلك ثوبا فعليه قيمته مل يدل على تساوي القيمتني 
هي مائة من قيل له الفرق بينهما أن الدية اسم ملقدار من املال بدال من نفس احلر كانت معلومة املقدار عندهم و

اإلبل فمىت أطلقت كان من مفهوم اللفظ هذا القدر فإطالق لفظ الدية قد أنبأ عن هذا املعىن وعطفها على الدية 
  املتقدمة مع تساوي اللفظ فيهما بأهنا دية مسلمة قد اقتضى ذلك أيضا واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب 

  باب 

  أن يهاجر إلينا املسلم يقيم يف دار احلرب فيقتل قبل

قال اهللا تعاىل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة روى إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن 
عباس يف قوله تعاىل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار فال دية له ولكن 

  عتق رقبة مؤمنة 
ى الذي يسلم يف دار احلرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا ألنه غري جائز أن يكون مراده يف قال أبو بكر هذا حممول عل

مؤمن يف دار اإلسالم إذا قتل وله أقارب كفار ألنه ال خالف بني املسلمني أن على قاتله الدية لبيت املال وأن كون 
روى عطاء بن السائب عن أيب حيىي عن أقربائه كفارا ال يوجب سقوط ديته ألهنم مبنزلة األموات حيث ال يرثونه و

فيسلم مث يرجع إىل  -ابن عباس فإن كان من قوم عدو لكم اآلية قال كان الرجل يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قومه فيكون فيهم فيصيبه املسلمون خطأ يف سرية أو غزاة فيعتق الذي يصيبه رقبة قال أبو بكر إذا اسلم يف دار 

ته برجوعه إىل دار احلرب كسائر املسلمني ألن ما بينه وبني املشركني من القرابة ال تأثري له يف اإلسالم مل تسقط دي
إسقاط قيمة دمه كسائر أهل دار اإلسالم إذا دخلوا دار احلرب بأمان على القاتل الدية وروي عن ابن عباس وقال 

ق رقبة وليس فيه دية وهذا على أنه يقتل قبل قتادة هو املسلم يكون يف املشركني فيقتله املؤمن وال يدري ففيه عت
اهلجرة إىل دار اإلسالم وروى مغرية عن إبراهيم فإن كان من قوم عدو لكم قال هو املؤمن يقتل وقومه مشركون 

   -ليس بينهم وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عهد فعليه حترير رقبة وإن كان بينهم وبني النيب ص

-   

  عهد

  عهد  -بته الذين بينهم وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أدى ديته إىل قرا
  قال أبو بكر وهذا ال معىن له من قبل أن أقرباءه ال يرثونه ألهنم كفار 

وهو مسلم فكيف يأخذون ديته وإن كان قومه أهل حرب وهو من أهل اإلسالم فالدية واجبة لبيت املال كمسلم 
  قتل يف اإلسالم وال وارث له 



قهاء األمصار فيمن قتل يف دار احلرب وهو مؤمن قبل أن يهاجر فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يف وقد اختلف ف
الرواية املشهورة وحممد يف احلريب يسلم فيقتله مسلم مستأمن قبل أن خيرج فال شيء عليه إال الكفارة يف اخلطأ وإن 

مد واخلطأ والكفارة يف اخلطأ خاصة وإن كان مستأمنني دخال دار احلرب فقتل أحدمها صاحبه فعليه الدية يف الع
كانا أسريين فال شيء على القاتل إال الكفارة يف اخلطأ يف قول أيب حنيفة وقال أبو يوسف وحممد الدية يف العمد 

واخلطأ وروى بشر بن الوليد عن أيب يوسف يف احلريب يسلم يف دار احلرب فيقتله رجل مسلم قبل أن خيرج إلينا أن 
ستحسانا ولو وقع يف بئر حفرها أو وقع عليه ميزاب عمله مل يضمن شيئا وهذا خالف املشهور من قوله عليه الدية ا

  وخالف القياس ايضا 
وقال مالك إذا أسلم يف دار احلرب فقتل قبل أن خيرج إلينا فعلى قاتله الدية والكفارة إن كان خطأ قال وقوله تعاىل 

   -رقبة مؤمنة إمنا كان يف صلح النيب صلى اهللا عليه وسلم  فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير

  أهل مكة ألن من مل يهاجر مل يورث ألهنم كانوا يتوارثون باهلجرة قال اهللا

تعاىل والذين مل يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا فلم يكن ملن يهاجر ورثة يستحقون مرياثه فلم 
أولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا وقال احلسن بن صاحل من أقام يف جتب الدية مث نسخ ذلك بقوله و

أرض العدو وإن انتحل اإلسالم وهو يقدر على التحويل إىل املسلمني فأحكامه أحكام املشركني وإذا أسلم احلريب 
له ونفسه وقال احلسن فأقام ببالدهم وهو يقدر على اخلروج فليس مبسلم حيكم فيه مبا حيكم على أهل احلرب يف ما

  إذا حلق الرجل بدار احلرب ومل يرتد عن اإلسالم فهو مرتد بتركه دار اإلسالم 
وقال الشافعي إذا قتل املسلم مسلما يف دار احلرب يف الغارة أو احلرب وهو ال يعلمه مسلما فال عقل فيه وال قود 

  لم هناك وإن علمه مسلما فقتله فعليه القود وعليه الكفارة وسواء كان املسلم أسريا أو مستأمنا أو رجال أس
قال أبو بكر ال خيلو قوله تعاىل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة من أن يكون املراد به احلريب 

الذي يسلم فيقتل قبل أن يهاجر على ما قاله أصحابنا او املسلم الذي له قرابات من أهل احلرب ألن قوله تعاىل فإن 
  ن قوم عدو لكم حيتمل املعنيني مجيعا بأن يكون من كان م

أهل دار احلرب وبأن يكون ذا نسب من أهل احلرب فلو خلينا والظاهر ألسقطنا دية من قتل يف دار اإلسالم من 
املسلمني إذا كان ذا قرابة من أهل احلرب القتضاء الظاهر ذلك فلما اتفق املسلمون على أن كونه ذا قرابة من أهل 

ب ال يسقط حكم دمه يف إجياب الدية أو القود إذا قتل يف دار اإلسالم دل ذلك على أن املراد من كان مسلما احلر
من أهل دار احلرب مل يهاجر إىل دار اإلسالم فيكون الواجب على قاتله خطأ الكفارة دون الدية ألن اهللا تعاىل إمنا 

يف النص إال بنص مثله إذ كانت الزيادة يف النص توجب أوجب فيه الكفارة ومل يوجب الدية وغري جائز أن يزاد 
  النسخ 

فإن قيل هال أوجبت الدية بقوله تعاىل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله قيل له غري 
ن نعطفه عليه جائز أن يكون هذا املؤمن مرادا باملؤمن املذكور يف أول اآلية ألن فيها إجياب الدية والرقبة فيمتنع أ

ونشرط كونه من أهل دار احلرب ونوجب فيه الرقبة وهو قد أوجبها بديا مع الدية يف ابتداء اخلطاب وأيضا فإن 
قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن استيناف كالم يتقدم له ذكر يف اخلطاب ألنه ال جيوز أن يقال أعط هذا 

يتكلم به حكيم ثبت أن هذا املؤمن املعطوف على األول غري داخل رجال وإن كان رجال فأعطه هذا كالم فاسد ال 



  يف أول اخلطاب 
ويدل عليه من جهة السنة ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إمساعيل عن 

   -قيس عن جرير بن عبداهللا قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النيب صإىل جثعم فاعتصم 

فأمر هلم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني قالوا يا رسول اهللا مل قال ال تراءى  -
 نارامها وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا محاد بن

   -سلمة عن احلجاج عن إمساعيل عن قيس عن جرير بن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من أقام مع املشركني فقد برئت منه الذمة أو قال ال ذمة له قال ابن عائشة

  فقد برئت منه الذمة  -هو الرجل يسلم فيقيم معهم فيغزون فإن اصيب فال دية له لقوله ص 
ريء منه يدل على أن ال قيمة لدمه كأهل احلرب الذين ال ذمة هلم وملا أمر هلم بنصف العقل يف احلديث وقوله أنا ب

األول كان ذلك على أحد وجهني إما أن يكون املوضع الذي قتل فيه كان مشكوكا يف أنه من دار احلرب أو من 
   -دار اإلسالم أو أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  تربع

  و كان مجيعه واجبا ملا اقتصر على نصفه به ألنه ل
وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثنا شيبان قال حدثنا سليمان يعين ابن املغرية قال 
حدثنا محيد بن هالل قال أتاين أبو العالية وصاحب يل فانطلقنا حىت أتينا بشر بن عاصم الليثي فقال أبو العالية 

 -فقال بشر حدثين عقبة بن مالك الليثي وكان من رهطه قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حدث هذين
سرية فأغارت على قوم فشذ رجل من القوم واتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهره فقال الشاذ إين مسلم 

شديدا فقال القاتل يا رسول اهللا ما فقال فيه قوال  -فضربه فقتله فنمى احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -قال إال تعوذا من القتل فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  مرارا تعرف املساءة يف وجهه وقال إن اهللا أىب علي أن أقتل مؤمنا ثالث

ألنه كان حربيا مل بإميان املقتول ومل يوجب على قاتله الدية  -مرات قال أبو بكر فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  يهاجر بعد إسالمه 

وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا احلسن بن علي وعثمان بن أيب شيبة قاال حدثنا يعلى بن عبيد عن األعمش عن أيب 
   -ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فلما غشيناه قال ال إله سرية إىل احلرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجال



فقال من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة فقلت يا  -إال اهللا فضربناه حىت قتلناه فذكرته النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا إمنا قاهلا خمافة السالح قال أفال شققت عن قلبه حىت تعلم من أجل ذلك قاهلا أم ال من لك بال إله إال اهللا 

فما زال يقوهلا حىت وددت أين مل أسلم إال يومئذ وهذا احلديث ايضا يدل على ما قلنا ألنه مل يوجب  يوم القيامة
  عليه شيئا 

وهو حجة على الشافعي يف إجيابه القود على قاتل املسلم يف دار احلرب إذا علم أنه مسلم ألن النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  أسامة دية وال قوداقد أخرب بإسالم هذا الرجل ومل يوجب على 

وأما قول مالك إن قوله تعاىل فإن كان من قوم عدو لكم إمنا كان حكما ملن أسلم ومل يهاجر وهو منسوخ بقوله 
تعاىل وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض فإنه دعوى لنسخ حكم ثابت يف القرآن بال داللة وليس يف نسخ التوارث 

ا احلكم بل هو حكم ثابت بنفسه ال تعلق له باملرياث وعلى أنه يف حال ما باهلجرة وإثباته بالرحم ما يوجب نسخ هذ
كان التوارث باهلجرة قد كان من مل يهاجر من القرابات يرث بعضهم بعضا وإمنا كانت اهلجرة قاطعة للمرياث بني 

على ما قال مالك املهاجر وبني من مل يهاجر فأما من مل يهاجر فقد كانوا يتوارثون بأسباب أخر فلو كان األمر 
  لوجب أن تكون ديته واجبة ملن مل يهاجر من أقربائه ألنه معلوم أنه 

مل يكن مرياث من مل يهاجر مهمال ال مستحق له فلما مل يوجب اهللا تعاىل له دية قبل اهلجرة ال للمهاجرين وال لغريهم 
ن قوم عدو لكم يفيد أنه مامل يهاجر فهو علمنا أنه كان مبقي على حكم احلرب ال قيمة لدمه وقوله تعاىل فإن كان م

أهل دار احلرب باق على حكمه األول يف أن ال قيمة لدمه وإن كان دمه حمظورا إذ كانت النسبة إليهم قد تصح 
بأن يكون من بلدهم وإن مل يكن بينه وبينهم رحم بعد أن جيمعهم يف الوطن بلد أو قرية أو صقع فنسبه اهللا إليهم 

كان من أهل ديارهم ودل بذلك على أن ال قيمة لدمه وأما قول احلسن بن صاحل يف أن املسلم إذا بعد اإلسالم إذ 
حلق بدار احلرب فهو مرتد فإنه خالف الكتاب واإلمجاع ألن اهللا تعاىل قال والذين آمنوا ومل يهاجروا مالكم من 

عد إسالمهم وأوجب علينا نصرهتم واليتهم من شيء حىت يهاجروا فجعلهم مؤمنني مع إقامتهم يف دار احلرب ب
بقوله وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر ولو كان ما قال صحيحا لوجب أن ال جيوز للتجار دخول دار 

احلرب بأمان وأن يكونوا بذلك مرتدين وليس هذا قول أحد فإن احتج حمتج مبا حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا 
روزي قاال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محيد بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب إمساعيل بن الفضل وعبدان امل

يقول إذا ابق العبد إىل املشركني فقد حل  -إسحاق عن الشعيب عن جرير قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مه واللحاق بدار احلرب دمه فإن هذا حممول عندنا على أنه قد حلق هبم مرتدا عن اإلسالم ألن أباق العبد ال يبيح د

كدخول التاجر إليها بأمان فال يبيح دمه وأما قول الشافعي يف أن من أصاب مسلما يف دار احلارب وهو ال يعلمه 
مسلما فال شيء عليه وإن علم إسالمه أقيد به فإنه متناقض من قبل أنه إذا ثبت أن لدمه قيمة مل خيتلف حكم العمد 

د وديته يف اخلطأ فإذا مل جيب يف اخلطأ شيء كذلك حكم العمد فيه وملا ثبت مبا قدمنا واخلطأ يف وجوب بدله يف العم
أنه ال قيمة لدم املقيم يف دار احلرب بعد إسالمه قبل اهلجرة إلينا وكان مبقي على حكم احلرب وإن كان حمظور 

رمة من ماله وال ضمان على الدم أجروه أصحابنا جمرى احلريب يف إسقاط الضمان عن متلف ماله ألن دمه أعظم ح
متلف نفسه فماله أحرى أن ال جيب فيه ضمان وأن يكون كمال احلريب من هذا الوجه ولذلك أجاز أبو حنيفة 



مبايعته على سبيل ما جيوز مبايعته احلريب من بيع الدرهم بالدرمهني يف دار احلرب وأما األسري يف دار احلرب فإن أيب 
  هناك قبل أن يهاجر وذلك ألن  حنيفة أجراه جمرى الذي أسلم

إقامته هناك ال على وجه األمان وهو مقهور مغلوب فلما استويا من هذا الوجه استوى حكمهما يف سقوط الضمان 
  عن قاتلهما واهللا أعلم 

  ذكر 

  أقسام القتل وأحكامه

ر وال مباح فأما الواجب قال أبو بكر القتل ينقسم إىل أربعة أحناء واجب ومباح وحمظور وما ليس بواجب وال حمظو
فهو قتل أهل احلرب احملاربني لنا قبل أن يصريوا يف أيدينا باألسر أو باألمان أو العهد وذلك يف الرجال منهم دون 
النساء الاليت ال يقاتلن ودون الصغار الذين ال يقاتلون احملاربني إذا خرجوا ممتنعني وقتلوا وصاروا يف يد اإلمام قبل 

ل البغي إذا قاتلونا وقتل من غري قصد إنسانا حمظور الدم بالقتل فعلينا قتله وقتل الساحر والزاين التوبة وقتل أه
احملصن رمجا وكل قتل وجب على وجه احلد فهذه ضروب القتل الواجب وأما املباح فهو القتل الواجب لويل الدم 

جب وكذلك قتل أهل احلرب إذا صاروا يف على وجه القود فهو خمري بني القتل والعفو فالقتل ههنا مباح ليس بوا
أيدينا فاإلمام خمري بني القتل واالستبقاء وكذلك من دخل دار احلرب وأمكنه القتل واألسر فهو خمري بني أن يقتل 

وبني أن يأسر وأما احملظور فإنه ينقسم إىل أحناء منها ما جيب فيه القود هو قتل املسلم عمدا يف دار اإلسالم العاري 
شبهة فعلى القاتل القود يف ذلك ومنها ما جتب فيه الدية دون القود وهو قتل شبه العمد وقتل األب ابنه وقتل من ال

احلريب املستأمن واملعاهد وما يدخله الشبهة فيسقط القود وجتب الدية ومنها ما ال جيب فيه شيء وهو قتل املسلم يف 
من املسلمني على قول أيب حنيفة وقتل املوىل لعبده هذه دار احلرب قبل أن يهاجر وقتل األسري يف دار احلرب 

ضروب من القتل حمظورة وال جيب على القاتل فيها شيء غري التعزير وأما ما ليس بواجب وال مباح وال حمظور فهو 
هم قتل املخطئ والساهي والنائم واجملنون والصيب وقد بينا حكمه فيما سلف قوله تعاىل وإن كان من قوم بينكم وبين
ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة قال ابن عباس والشعيب وقتادة والزهري هو الرجل من أهل الذمة 

يقتل خطأ فتجب على قاتله الدية والكفارة وهو قول أصحابنا وقال إبراهيم واحلسن وجابر بن زيد أراد وإن كان 
ة إىل أهله وحترير رقبة وكانوا ال يوجبون الكفارة على قاتل املؤمن املقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلم

  الذمي وهو مذهب مالك وقد بينا فيما سلف أن ظاهر 

اآلية يقتضي أن يكون املقتول املذكور يف اآلية كافرا ذا عهد وأنه غري جائز إضمار اإلميان له إال بداللة ويدل عليه 
ميان فقال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أنه ملا أراد مؤمنا من أهل دار احلرب ذكر اإل

فوصفه باإلميان ألنه لو أطلق القتضى اإلطالق أن يكون كافرا من قوم عدو لنا ويدل عليه أن الكافر املعاهد جتب 
  على قاتله الدية وذلك مأخوذ من اآلية فوجب أن يكون املراد الكافر املعاهد واهللا أعلم 

  باب 

  تل العمد هل فيه كفارةالق



قال اهللا تعاىل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فنص على إجياب الكفارة يف قتل اخلطأ وذكر قتل العمد يف 
قوله تعاىل كتب عليكم القصاص يف القتلى وقال النفس بالنفس وخصه بالعمد فلما كان كل واحد من القتيلني 

جيز لنا أن نتعدى ما نص اهللا تعاىل علينا فيهما إذ غري جائز قياس مذكورا بعينه ومنصوصا على حكمه مل 
  املنصوصات بعضها على بعض وهذا قول أصحابنا مجيعا 

وقال الشافعي على قاتل العمد الكفارة ومع ذلك ففي إثبات الكفارة يف العمد زيادة يف حكم النص وغري جائز 
ا فغري جائر إثبات الكفارات قياسا وإمنا طريقها التوقيف أو االتفاق الزيادة يف النص إال مبثل ما جيوز به النسخ وأيض

   -وأيضا ملا نص اهللا على حكم كل واحد من القتيلني وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من أدخل يف أمرنا ما ليس منه فهو رد فموجب الكفارة على العامد مدخل يف

  أمره ما ليس منه 
اخلطأ فهي يف العمد أوجب ألنه أغلظ قيل له ليست هذه الكفارة مستحقة باملأمث  فإن قيل ملا وجبت الكفارة يف

 -فيعترب عظم املأمث فيها ألن املخطئ غري آمث فاعتبار املأمث فيه ساقط وأيضا قد أوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ث ضمرة عن إبراهيم بن سجود السهو على الساهي وال جيب على العامد وإن كان العمد أغلظ فإن احتجوا حبدي

يف صاحب لنا قد  -أيب عبلة عن العريف بن الديلي عن واثلة بن األسقع قال أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أوجب يعين النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق اهللا بكل عضو منه عضوا من النار قيل له رواه ابن املبارك وهانئ بن 

م بن أيب عبلة هذا احلديث عن أيب عبلة فلم يذكر أنه أوجب بالقتل وهؤالء أثبت من عبدالرمحن بن أخي إبراهي
  ضمرة بن ربيعة ومع ذلك لو ثبت احلديث على ما رواه ضمرة مل يدل على قول املخالف من وجوه أحدها 

قبة القتل لذكر رقبة مؤمنة أنه تأويل من الراوي يف قوله أوجب النار بالقتل ألنه قال يعين بالقتل والثاين أنه لو أراد ر
فلما مل يشرط هلم اإلميان فيها دل على أهنا ليست من كفارة القتل وأيضا فإمنا أمرهم بأن يعتقوا عنه وال خالف أنه 
ليس عليهم عتقها عنه وأيضا فإن عتق الغري عن القاتل ال جيزيه عن الكفارة قوله تعاىل فتحرير رقبة مؤمنة جعل اهللا 

قتل اإلميان وال خالف أهنا ال جتزي إال هبذه الصفة وهذا يدل على أن عتق الرقبة املؤمنة أفضل من من صفة رقبة ال
الكافرة ألن هذه الصفة قد صارت شرطا يف الفرض وكذلك من نذر أن يعتق رقبة مؤمنة مل جتزه الكافرة ألنه 

أفضل منها على الكفار الذميني وإن أوجبها مقرونة بصفة هي قربة ويف ذلك دليل على أن الصدقة على املسلمني 
كانت تطوعا وكذلك جعل اهللا التتابع يف صوم كفارة القتل صفة زائدة وال خالف أنه ال جيزي إال هبذه الصفة مع 

اإلمكان وكذلك قال أصحابنا فيمن أوجب صوم شهر متتابع أنه ال جيزيه التفريق إلجيابه إياه بصفة هي قربة 
ب املنذور من الصوم قوله تعاىل فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني قال أبو بكر مل فوجبت حني أوجبها كما وج

ختلف الفقهاء أنه إذا صام باألهلة أنه ال يعترب فيه النقصان وأهنا إن كانت ناقصة أو تامة أجزأته وقال النيب صلى 
فأمر باعتبار الشهور باألهلة وأمر عند صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني  -اهللا عليه وسلم 

عدم الرؤية باعتبار الثالثني وإن ابتدأ صيام الشهرين من بعض الشهر اعترب الشهر الثاين باهلالل وبقية الشهر األول 
بالعدد متام ثالثني وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وروى أبو يوسف عن أيب حنيفة أنه ال يعترب األهلة إال أن 

ن ابتداء صومه باهلالل وروي حنوه عن احلسن البصري واألول أصح ألنه قد روي يف معىن قوله فسيحوا يف يكو
األرض أربعة أشهر أهنا بقية ذي احلجة واحملرم وصفر وربيع األول وبقية من ربيع اآلخر فاعترب الكسر باأليام على 



علوم أنه كلفنا التتابع على حسب اإلمكان ويف العادة التمام وسائر الشهور باألهلة وقوله فصيام شهرين متتابعني م
حلمنة بنت جحش حتيضي يف علم  -أن املرأة ال ختلو من حيض يف كل شهر ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا ستا أو سبعا كما حتيض النساء يف كل شهر فأخرب أن عادة النساء حيضة يف كل شهر فإذا كان تكليف صوم 
  لى حسب اإلمكان ويف العادة أن املرأة ال ختلو من حيض يف كل شهر ولذلك قال النيب ص التتابع ع

حلمنة بنت جحش حتيضي يف علم اهللا ستا أو سبعا كما حتيض النساء يف كل شهر فأخرب أن عادة النساء حيضة يف 
صوم شهرين متتابعني مل كل شهر فإذا كان تكليف صوم التتابع على حسب اإلمكان وكانت املرأة إذا كان عليها 

يكن يف وسعها يف العادة أن تصوم شهرين ال حيض فيهما سقط حكم أيام احليض ومل يقطع حكم التتابع وصارت 
أيام احليض مبنزلة الليل الذي ال يقطع التتابع وهو قول الشافعي وروى عن إبراهيم أهنا تستقبل وقال أصحابنا إذا 

مالك يصل وجيزيه وفرقوا بني احليض واملرض ألنه ميكنه يف العادة صيام  مرض يف الشهرين فأفطر استقبل وقال
شهرين متتابعني بال مرض وال ميكنها ذلك بال حيض ووجه آخر وهو أن حدوث املرض ال يوجب اإلفطار بفعله 

  واحليض ينايف الصوم ال يفعلها فأشبه الليل ومل يقطع التتابع 
معناه اعملوا مبا أوجبه اهللا للتوبة من اهللا أي ليقبل اهللا توبتكم فيما اقترفتموه من قوله تعاىل توبة من اهللا قيل فيه إن 

ذنوبكم وقيل إنه خاص يف سبب القتل فأمر بالتوبة منه وقيل معناه توسعة ورمحة من اهللا كما قال فتاب عليكم وعفا 
  عنكم واملعىن وسع عليكم وسهل عليكم 

ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم اآلية روي أن سبب  قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا
   -نزول هذه اآلية أن سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  لقيت رجال ومعه غنيمات له فقال السالم عليكم ال إله إال اهللا حممد رسول

بذلك فقال مل قتلته وقد أسلم فقال إمنا  -ليه وسلم اهللا فقتله رجل من القوم فلما رجعوا أخربوا النيب صلى اهللا ع
ديته إىل أهله ورد عليهم  -قاهلا متعوذا من القتل فقال هال شققت عن قلبه ومحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 غنيماته قال ابن عمر وعبداهللا بن أيب حدرد القاتل حملم بن جثامة قتل عامر بن األضبط األشجعي وروي أن القاتل
إن األرض لتقبل من هو شر  -مات بعد أيام فلما دفن لفظته األرض ثالث مرات فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

منه ولكن اهللا أراد أن يريكم عظم الدم عنده مث أمر أن يلقى عليه احلجارة وهذه القصة مشهورة حمللم بن جثامة 
قتلته  -ال إله إال اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ذكرنا حديث اسامة بن زيد أنه قتل يف سرية رجل قال 

بعد ما قال ال إله إال اهللا فقال إمنا قاهلا تعوذا فقال هال شققت عن قلبه من لك بال إله إال اهللا وذكرنا أيضا حديث 
وقال إن  -سلم عقبة بن مالك الليثي يف هذا املعىن وأن الرجل قال إين مسلم فقتله فأنكره النيب صلى اهللا عليه و

  اهللا أىب علي أن أقتل مؤمنا 
  وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا 

الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن زيد الليثي عن عبيداهللا بن عدي بن اخليار عن املقداد بن األسود أنه أخربه أنه 
ن الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي بالسيف مث الذ مين بشجرة فقال قال يا رسول اهللا أرأيت إن لقيت رجال م

   -أسلمت هللا أفأقتله يا رسول اهللا بعد أن قاهلا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  ال تقتله فقلت يا رسول اهللا قطع يدي قال ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك

  ليت قاهلا قبل أن تقتله وأنت مبنزلته قبل أن يقول كلمته ا
وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا احلارث بن أيب أسامة قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا املسعودي عن 

إذا شرع أحدكم الرمح إىل الرجل فإن كان  -أيب جملز عن أيب عبيدة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لريجع منه الرمح وقال أبو عبيدة جعل اهللا تعاىل هذه الكلمة أمنة املسلم سنانه عند ثغرة حنره فقال ال إله إال اهللا ف

وعصمه ماله ودمه وجعل اجلزية أمنة الكافر وعصمة ماله ودمه وهو نظري ما روي يف آثار متواترة عن النيب صلى 
حممدا رسول اهللا صلى اهللا أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ويف بعضها وأن  -اهللا عليه وسلم 

فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا رواه عمر وجرير بن عبداهللا  -عليه وسلم 
وابن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة وقالوا أليب بكر الصديق حني أراد قتل العرب ملا امتنعوا من أداء الزكاة أن 

قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم  -م النيب صلى اهللا عليه وسل
وأمواهلم فقال أبو بكر إال حبقها وهذا من حقها فاتفقت الصحابة على صحة هذا اخلرب وهو معىن قوله تعاىل وال 

هر اإلسالم وأمرنا بإجرائه على أحكام تقولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا فحكم اهللا تعاىل بصحة إميان من أظ
املسلمني وإن كان يف املغيب على خالفه وهذا مما حيتج به يف قبول توبة الزنديق مىت أظهر اإلسالم ألن اهللا تعاىل مل 
يفرق بني الزنديق وغريه إذا أظهر اإلسالم وهو يوجب أن من قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا أو قال إين مسلم 

حيكم له حبكم اإلسالم ألن قوله تعاىل ملن ألقى إليكم السلم إمنا معناه ملن استسلم فأظهر االنقياد ملا دعي إليه من أنه 
اإلسالم وإذا قرئ السالم فهو إظهار حتية اإلسالم وقد كان ذلك علما ملن أظهر به الدخول يف اإلسالم وقال النيب 

الذي أسلمت والذي قال ال إله إال اهللا قتلته بعد ما أسلم فحكم  للرجل الذي قتل الرجل -صلى اهللا عليه وسلم 
له باإلسالم بإظهار هذا القول وقال حممد بن احلسن يف كتاب السري الكبري لو أن يهوديا أو نصرانيا قال أنا مسلم مل 

  يكن هبذا القول مسلما ألن كلهم 

ان وهو اإلسالم فليس يف هذا دليل على اإلسالم منهم يقولون حنن مسلمون وحنن مؤمنون ويقولون إن ديننا هو اإلمي
وقال حممد ولو أن رجال من املسلمني محل على رجل من املشركني ليقتله فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 
رسول اهللا كان هذا مسلما وإن رجع عن هذا ضرب عنقه ألن هذا هو الدليل على اإلسالم قال أبو بكر مل جيعل 

دي مسلما بقوله أنا مسلم أو مؤمن ألهنم كذلك يقولون ويقولون اإلميان واإلسالم هو ما حنن عليه فليس يف اليهو
هذا القول دليل على إسالمه وليس اليهودي والنصراين مبنزلة املشركني الذين كانوا يف زمان النيب صلى اهللا عليه 

قول القائل منهم إين مسلم وإين مؤمن تركا ملا كان عليه ألهنم كانوا عبدة أوثان فكان إقرارهم بالتوحيد و -وسلم 
ودخوال يف اإلسالم فكان يقتصر منه على هذا القول ألنه كان ال يسمح به إال وقد صدق النيب صلى اهللا عليه 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا  -وآمن به ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -وسلم 
قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم وإمنا أراد املشركني هبذا القول دون اليهود ألن اليهود قد كانوا يقولون ال إله 
إال اهللا وكذلك النصارى يطلقون ذلك وإن ناقضوا بعد ذلك يف التفصيل فيثبتونه ثالثة فعلمنا أن قول ال إله إال اهللا 

 -كانوا ال يعترفون بذلك إال استجابة لدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم  إمنا كان علما إلسالم مشركي العرب ألهنم
وتصديقا له فيما دعاهم إليه أال ترى إىل قوله تعاىل إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون واليهود 

   - عليه وسلم والنصارى يوافقون املسلمني على إطالق هذه الكلمة وإمنا خيالفون يف نبوة النيب صلى اهللا



  فمىت أظهر منهم مظهر اإلميان بالنيب ص

  فهو مسلم  -
وروى احلسن بن زياد عن أيب حنيفة يف اليهودي والنصراين إذا قال أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ومل 

سب إين قد رأيت عن يقل إين داخل يف اإلسالم وال بريء من اليهودية وال من النصرانية مل يكن بذلك مسلما وأح
حممد مثل هذا ألن الذي ذكره حممد يف السري الكبري خالف ما رواه احلسن بن زياد ووجه ما رواه احلسن بن زياد 
أن من هؤالء من يقول إن حممدا رسول اهللا ولكنه رسول إليكم ومنهم من يقول إن حممدا رسول اهللا لكنه مل يبعث 

لك يف حال إقامته على اليهودية أو النصرانية مل يكن يف إظهاره لذلك ما بعد وسيبعث فلما كان فيهم من يقول ذ
يدل على إسالمه حىت يقول إين داخل اإلسالم أو يقول إين بريء من اليهودية أو النصرانية فقوله عز و جل وال 

  تقولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا 

باإلسالم ألنه جائز أن يكون املراد أن ال تنفوا عنه اإلسالم لو خلينا وظاهره مل يدل على ان فاعل ذلك حمكوم له 
وال تثبتوه ولكن تثبتوا يف ذلك حىت تعلموا منه معىن ما أراد بذلك أال ترى أنه قال إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا 

ن نفي مسة اإلميان وال تقولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا فالذي يقتضيه ظاهر اللفظ األمر بالتثبت والنهي ع
عنه وليس يف النهي عن نفي مسة اإلميان عنه إثبات اإلميان واحلكم به أال ترى أنا مىت شككنا يف إميان رجال ال نعرف 
حاله مل جيز لنا أن حنكم بإميانه وال بكفره ولكن نتثبت حىت نعلم حاله وكذلك لو أخربنا خمرب خبرب ال نعلم صدقه من 

كذبه وال يكون تركنا لتكذيبه تصديقا منا له كذلك ما وصفنا من مقتضى اآلية ليس فيه إثبات كذبه مل جيز لنا أن ن
إميان وال كفر وإمنا فيه األمر بالتثبت حىت نتبني حاله إال أن اآلثار اليت قد ذكرنا قد أوجبت له احلكم باإلميان لقوله 

ناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا أقتلت مسلما وقتلته بعد ما أسلم وقوله أمرت أن أقاتل ال -ص 
مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها فأثبت هلم حكم اإلسالم بإظهار كلمة التوحيد وكذلك قوله يف حديث عقبة بن 

مالك الليثي إن اهللا تعاىل أىب علي أن أقتل مؤمنا فجعله مؤمنا بإظهار هذه الكلمة وروي أن اآلية نزلت يف مثل ذلك 
فدل ذلك على أن مراد اآلية إثبات اإلميان له يف احلكم بإظهار هذه الكلمة وقد كان املنافقون يعصمون دماءهم 

بنفاق كثري  -وأمواهلم بإظهار هذه الكلمة مع علم اهللا تعاىل باعتقادهم الكفر وعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
السلم لست مؤمنا قد اقتضى احلكم لقائله باإلسالم قوله  منهم فدل ذلك على أن قوله وال تقولوا ملن ألقى إليكم

تعاىل تبتغون عرض احلياة الدنيا يعين به الغنيمة وإمنا مسى متاع الدنيا عرضا لقلة بقائه على ما روي يف الرجل الذي 
تعاىل فتثبتوا قرئ  قتل الذي أظهر اإلسالم وأخذ ما معه قوله تعاىل وإذا ضربتم يف سبيل اهللا يعين به السري فيها وقوله

بالتاء والنون وقيل إن االختيار التبني ألن التثبت إمنا هو للتبني والتثبت إمنا هو سبب له وقوله تعاىل كذلك كنتم من 
  قبل قال احلسن كفارا مثلهم وقال سعيد بن جبري كنتم مستخفني بدينكم بني قومكم كما استخفوا 

كم كقوله تعاىل بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان وقيل فمن اهللا عليكم وقوله تعاىل فمن اهللا عليكم يعين بإسالم
  بإعزازكم حىت أظهرمت دينكم 

  قوله تعاىل ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر اآلية يعين به تفضيل 

ست للقاعدين عن اجلهاد اجملاهدين على القاعدين واحلض على اجلهاد ببيان ما للمجاهدين من منزلة الثواب اليت لي
ودل به على أن شرف اجلزاء على قدر شرف العمل فذكر بديا أهنما غري متساويني مث بني التفضيل بقوله فضل اهللا 



اجملاهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة وقد قرئ غري بالرفع والنصب فالرفع على أهنا نعت للقاعدين 
ار فيها الرفع ألن الصفة أغلب على غري من معىن االستثناء وإن كان كالمها والنصب على احلال ويقال إن االختي

جائز أو الفرق بني غري إذا كانت صفة وبينها إذا كانت استثناء أهنا يف االستثناء توجب إخراج بعض من كل حنو 
 األول استثناء جاءين القوم غري زيد وليست كذلك يف الصفة ألنك تقول جاءين رجل غري زيد فغري ههنا صفة ويف

  وإن كانت يف احلالني خمصصة على حد النفي 
وقوله تعاىل وكال وعد اهللا احلسىن يعين واهللا أعلم اجملاهدين والقاعدين من املؤمنني وهذا دليل على ان فرض اجلهاد 

جملاهدين على الكفاية وليس على كل أحد بعينه ألنه وعد القاعدين احلسىن كما وعد اجملاهدين وإن كان ثواب ا
أشرف وأجزل ولو مل يكن القعود عن اجلهاد مباحا إذا قامت به طائفة ملا وعد القاعدين الثواب ويف ذلك دليل على 

  ما ذكرنا أن فرض اجلهاد غري معني على كل أحد يف نفسه 
 أول اآلية وقوله تعاىل وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ذكر ههنا درجات منه وذكر يف

درجة فإنه روي عن ابن جريج أن األول على أهل الضرر فضلوا عليهم درجة واحدة والثاين على غري أهل الضرر 
فضلوا عليهم درجات كثرية وأجرا عظيما وقيل إن األول على اجلهاد بالنفس ففضلوا درجة واحدة واآلخر اجلهاد 

باألول درجة املدح والتعظيم وشرف الدين وأراد باآلخر  بالنفس واملال ففضلوا درجات كثرية وقيل إنه أراد
  درجات اجلنة 

فإن قيل هل يف اآلية داللة على مساواة أويل الضرر للمجاهدين يف سبيل اهللا من أجل معىن االستثناء فيها قيل له ال 
ثا عليه فاستثىن أويل داللة فيها على التساوي ألن االستثناء ورد من حيث كان خمرج اآلية حتريضا على اجلهاد وح

الضرر إذ ليسوا مأمورين باجلهاد ال من حيث أحلقوا باجملاهدين قوله عز و جل إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم اآلية قيل فيه تقبض أرواحهم عند املوت وقال احلسن حتشرهم إىل النار وقيل إهنا نزلت يف 

  ون اإلميان للمؤمنني خوفا وإذا رجعوا إىل قومهم أظهروا هلم الكفر وال قوم من املنافقني كانوا يظهر

يهاجرون إىل املدينة فبني اهللا تعاىل مبا ذكر أهنم ظاملون ألنفسهم بنفاقهم وكفرهم وبتركهم اهلجرة وهذا يدل على 
ن بشرائع اإلسالم فرض اهلجرة يف ذلك الوقت لوال ذلك ملا ذمهم على تركها ويدل أيضا على أن الكفار مكلفو

معاقبون على تركها ألن اهللا قد ذم هؤالء املنافقني على ترك اهلجرة وهذا نظري قوله تعاىل ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل فذمهم على ترك اتباع سبيل املؤمنني كما ذمهم على ترك 

حجة اإلمجاع ألنه لوال أن ذلك الزم ملا ذمهم على تركه وملا قرنه إىل مشاقة رسول اإلميان ودل بذلك على صحة 
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وهذا يدل على النهي عن املقام بني أظهر املشركني لقوله تعاىل

أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها وهذا يدل على اخلروج من أرض الشرك إىل أي أرض كانت من أرض 
اإلسالم وروي عن ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي إن اآلية نزلت يف قوم من أهل مكة ختلفوا عن اهلجرة 

وأعطوا املشركني احملبة وقتل قوم منهم ببدر على ظاهر الردة مث استثىن منهم الذين أقعدهم الضعف بقوله إال 
يهتدون سبيال يعين طريقا إىل املدينة دار اهلجرة املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ال يستطعيون حيلة وال 

وقوله تعاىل فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم قال احلسن عسى من اهللا واجبة وقيل إهنا مبنزلة الوعد ألنه ال خيرب 



بذلك عن شك وقيل إمنا هذا على شك العباد أي كونوا أنتم على الرجاء والطمع قوله تعاىل ومن يهاجر يف سبيل 
جيد يف األرض مراغما كثريا وسعة قيل يف املراغم أنه أراد متسعا هلجرته ألن الرغم أصله الذل تقول فعلت ذلك  اهللا

على الرغم من فالن أي فعلته على الذل والكره والرغام التراب ألنه يتيسر ملن رامه مع احتقاره وأرغم اهللا أنفه أي 
يف سبيل اهللا جيد يف األرض مراغما كثريا وسعة أي جيد يف األرض ألصقه بالتراب إذالال له فقال تعاىل ومن يهاجر 

متسعا سهال كما قال تعاىل هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 
اىل وسعة فإنه فمراغم وذلول متقاربان يف املعىن وقيل يف املراغم إنه ما يرغم به من كان مينعه من اهلجرة وأما قوله تع

روي عن ابن عباس والربيع بن أنس والضحاك أنه السعة يف الرزق وروي عن قتادة أنه السعة يف إظهار الدين ملا 
كان يلحقهم من تضييق املشركني عليهم يف أمر دينهم حىت مينعوهم من إظهاره وقوله عز و جل ومن خيرج من بيته 

  مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت 

قد وقع أجره على اهللا فيه إخبار بوجوب أجر من هاجر إىل اهللا ورسوله وإن مل تتم هجرته وهذا يدل على أن من ف
خرج متوجها لفعل شيء من القرب إن اهللا جيازيه بقدر نيته وسعيه وإن اقتطع دونه كما أوجب اهللا أجر من خرج 

ف وحممد فيمن خرج يريد احلج مث مات يف بعض مهاجرا وإن مل تتم هجرته وفيه ما يدل على صحة قول أيب يوس
الطريق وأوصى أن حيج عنه من املوضع الذي مات فيه وكذلك احلاج عن امليت أو عمن ليس عليه فرض احلج 

بنفسه أنه حيج عنه من حيث مات الذي قصد للحج ألن اهللا قد كتب له من اخلروج والنفقة فلما كان ذلك حمتبسا 
يقضي عنه ما بقي وفيه الداللة على أن من قال إن خرجت من دار إال إىل الصالة أو لألول كان الذي وجب أن 

إىل احلج فعبدي حر فخرج يريد الصالة أو احلج مث مل يصل ومل حيج وتوجه إىل حاجة أخرى أنه ال حينث يف ميينه ألن 
جرا قربة وهجرة ملقارنة النبية خروجه بديا كما كان للصالة أو للحج ملقارنة النية له كما كان خروج من خرج مها

واقتطاع املوت له عن الوصول إىل دار اهلجرة مل يبطل حكم اخلروج على الوجه الذي وجد بديا عليه ولذلك قال 
األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه فأخرب أن أحكام األفعال اهللا ورسوله ومن كانت هجر
متعلقة بالنيات فإذا كان خروجه على نية اهلجرة كان مهاجرا وإذا كان على نية الغزو كان غازيا واستدل قوم هبذه 

ه اآلية ال تدل على ما قالوا ألن كوهنا اآلية على أن الغازي إذا مات يف الطريق وجب سهمه من الغنيمة لورثته وهذ
غنيمة متعلق حبيازهتا إذ ال تكون غنيمة إال بعد احليازة وقال اهللا تعاىل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هللا مخسه فمن 
مات قبل أن يغنم فهو مل يغنم شيئا فال سهم له وقوله تعاىل فقد وقع أجره على اهللا ال داللة فيه على وجوب سهمه 
ألنه ال خالف أنه لو خرج غازيا من بيته فمات يف دار اإلسالم قبل أن يدخل دار احلرب أنه ال سهم له وقد وجب 

  أجره على اهللا كما وجب أجر الذي خرج مهاجرا ومات قبل بلوغه دار هجرته واهللا أعلم 
  باب 

  صالة السفر

ا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال اهللا تعاىل وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصرو
  فأباح اهللا تعاىل القصر املذكور يف هذه اآلية مبعنيني 



أحدمها السفر وهو الضرب يف األرض واآلخر اخلوف واختلف السلف يف معىن القصر املذكور فيها ما هو فروي 
 - واخلوف ركعة على لسان نبيكم ص عن ابن عباس قال فرض اهللا تعاىل صالة احلضر أربعا وصالة السفر ركعتني

وروى يزيد الفقري عن جابر قال صالة اخلوف ركعة ركعة وروى جماهد أنه قصر العدد من أربع إىل ثنتني وروى ابن 
جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال قال قصرها يف اخلوف والقتال الصالة يف كل حال راكبا وماشيا فأما صالة النيب 

وصالة الناس يف السفر ركعتني فليس بقصر وروي عن ابن عباس رواية أخرى غري ما  -صلى اهللا عليه وسلم 
قدمنا يف القصر وهي أنه قال إمنا هو قصر حدود الصالة وأن تكرب وختفض رأسك وتومي إمياء قال ابو بكر وأوىل 

رك الركوع والسجود إىل املعاين وأشبهها بظاهر اآلية ما روي عن ابن عباس وطاوس يف أنه قصر يف صفة الصالة بت
اإلمياء وترك القيام إىل الركوب وجائز أن يسمى املشي يف الصالة قصرا إذ كان مثله يف غري اخلوف يفسدها وما 
روي عن ابن عباس وجابر يف أن صالة اخلوف ركعة فمحمول على أن الذي يصليه املأموم مع اإلمام ركعة ألنه 

معه ركعة مث ميضون إىل جتاه العدو مث تأيت الطائفة الثانية فيصلي هبا ركعة ويسلم جيعل الناس طائفتني فيصلي هبا باليت 
بتلك فيصري لكل طائفة من املأمومني ركعة ركعة مع اإلمام مث يقضون ركعة ركعة فيكون ما روي عن ابن عباس يف 

يف فعل النيب صلى اهللا عليه  أنه قصر يف صفة الصالة غري خمالف لقوله إن صالة اخلوف ركعة ألن اآلثار قد تواترت
لصالة اخلوف مع اختالفها وكلها موجبة للركعتني وليس يف شيء منها أنه صالها ركعة إال أهنا طائفة  -وسلم 

ركعة مع اإلمام والقضاء لركعة دون االقتصار على واحدة ولو كانت صالة اخلوف ركعة واحدة ملا اختلف حكم 
   -املأمومني فيها فلما نقل ابن عباس وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وحكم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  صلى ركعتني علمنا أن أن فرض صالة اخلائف كفرض غريه وأن ما روي من أنه كان

وأهنم قضوا ركعة ركعة على  -للقوم ركعة ركعة على معىن أهنا كانت ركعة ركعة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
األخبار والدليل على أن القصر املذكور يف اآلية هو القصر يف صفة الصالة أو املشي واالختالف ما روي يف سائر 

فيها على النحو الذي قدمنا ذكره دون أعداد ركعاهتا وأن مذهب ابن عباس يف القصر ما وصفنا دون نقصان عدد 
  يف سفر فكنت  الركعات ما روى جماهد أن رجال جاء إىل ابن عباس فقال إين وصاحب يل خرجنا

أمت وكان صاحيب يقصر فقال ابن عباس أنت الذي تقصر وصاحبك الذي كان يتم فأخرب ابن عباس أن القصر ليس 
يف عدد الركعات وأن الركعتني يف السفر ليستا بقصر ويدل على ذلك ما روى سفيان عن زبري اليامي عن 

ة الفطر واألضحى ركعتان متام غري قصر على لسان عبدالرمحن بن أيب ليلى عن عمر قال صالة السفر ركعتان وصال
   -نبيكم ص 

  وقد دخل يف ذلك صالة اخلوف يف السفر ألنه ذكر مجيع هذه الصلوات وأخرب

فثبت بذلك أن القصر املذكور يف اآلية هو على ما  -أهنا متام غري قصر على لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قيل روي عن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن اخلطاب كيف تقصر وقد  وصفنا دون أعداد ركعات الصالة فإن

أمنا وقال اهللا تعاىل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال عجبت مما 
يدل على  فقال صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته فهذا -عجبت منه فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أن القصر املذكور يف اآلية هو القصر يف عدد الركعات وأن ذلك كان مفهوما عندهم من معىن اآلية قيل له ما كان 



اللفظ حمتمال للمعنيني من أعداد ركعات الصالة ومن صفتها على الوجه الذي بينا مل ميتنع أن يكون قد سبق يف 
عن القصر يف حال األمن ال على أنه  -نيب صلى اهللا عليه وسلم وهم عمر ويعلى بن أمية ما ذكر وأن عمر سأل ال

   -ذكر للنيب ص 

  أن قصر اآلية هو يف العدد فأجابه مبا وصف ولكنه جائز أن يكون قال النيب ص

قد كان يقصر يف مغازيه مث  -كيف نقصر وقد أمنا من غري أن ذكر له تأويل اآلية ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
احلج يف حال األمن وزوال القتال فقال صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته يعين إن اهللا قد أسقط قصر يف 

يف  -عنكم يف السفر فرض الركعتني يف حال اخلوف واألمن مجيعا وقد روى عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ف هو يف عدد الركعات فلما مسعه يقول صالة صالة السفر أهنا متام غري قصر فجائز أن يكون ظن بديا أن قصر اخلو

السفر ركعتان متام غري قصر علم أن قصر اآلية إمنا هو يف صفة الصالة ال يف عدد الركعات وإذا صح مبا وصفنا أن 
ملسافر وال على أنه خمري بني اإلمتام والقصر إذ ال ذكر له يف املراد بالقصر ما ذكرنا مل تكن يف اآلية داللة على فرض ا

  اآلية 
وقد اختلف الفقهاء يف فرض املسافر فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد فرض املسافر ركعتان إال صالة املغرب 

متت صالته  فإهنا ثالث فإن صلى املسافر أربعا ومل يقعد يف اإلثنتني فسدت صالته وإن قعد فيهما مقدار التشهد
  مبنزلة من صلى الفجر أربعا بتسليمة وهو قول 

الثوري وقال محاد بن أيب سليمان إذا صلى أربعا أعاد وقال احلسن بن صاحل إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان 
صالة ذلك منه الشيء اليسري فإذا طال يف سفره وكثر مل يعد قال وإذا افتتح الصالة على أن يصلي أربعا استقبل ال

حىت يبتدئها بالنية على ركعتني وتشهد مث بدأ له أن يتم فصلى أربعا أعاد وإن نوى أن يصلي أربعا بعد ما افتتح 
الصالة على ركعتني مث بدا له فسلم يف الركعتني أجزته وقال مالك إذا صلى املسافر أربعا فإنه يعيد ما دام يف الوقت 

أن مسافرا افتتح املكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتني بدا له فسلم أنه فإذا مضى الوقت فال إعادة عليه قال ولو 
ال جيزيه ولو صلى املسافر مبسافرين فقام يف الركعتني فسبحوا به فلم يرجع فإهنم يقعدون ويتشهدون وال يتبعونه 

السهو وقال الشافعي  وقال األوزاعي يصلي املسافر ركعتني فإن قام إىل الثالثة وصالها فإنه يلغيها ويسجد سجديت
ليس للمسافر أن يصلي ركعتني إال أن ينوي القصر مع اإلحرام فإذا أحرم ومل ينو القصر كان على أصل فرضه 

  أربعا 
قال أبو بكر قد بينا أنه ليس يف اآلية حكم القصر يف أعداد الركعات ومل خيتلف الناس يف قصر النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  حال األمن واخلوف فثبت أن فرض املسافر ركعتان بفعل يف أسفاره كلها يف

عن  -وبيانه ملراد اهللا تعاىل قال عمر بن اخلطاب سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
القصر يف حال األمن فقال صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته وصدقة اهللا علينا هي إسقاطه عنا فدل ذلك 

على أن الفرض ركعتان وقوله فاقبلوا صدقته يوجب ذلك ألن األمر للوجوب فإذا كنا مأمورين بالقصر فاإلمتام 
منهي عنه وقال عمر بن اخلطاب صالة السفر ركعتان متام غري قصر على لسان نبيكم فأخرب ان الفرض ركعتان وأنه 



الفطر وعزا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس بقصر بل هو متام كما ذكر صالة الفجر واجلمعة واألضحى و
   -فصار ذلك مبنزلة قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  صالة السفر ركعتان متام غري قصر وذلك ينفي التخيري بني القصر واإلمتام

ى إذا خرج مسافرا صلى ركعتني حىت يرجع ورو -وروي عن ابن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فكان يصلي  -علي بن زيد عن أيب نضرة عن عمران بن حصني قال حججت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ركعتني حىت يرجع إىل املدينة وأقام مبكة مثاين عشرة ال يصلي إال ركعتني وقال ألهل مكة صلوا أربعا فإنا قوم سفر 
فلم يزد على ركعتني وصحبت أبا بكر وعمر يف السفر  -وقال ابن عمر صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وعثمان رضي اهللا عنهم يف السفر فلم يزيدوا على ركعتني حىت قبضهم اهللا تعاىل وقد قال اهللا تعاىل لقد 

كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة وروى بقية بن الوليد قال حدثنا أبان بن عبداهللا عن خالد بن عثمان عن أنس 
   -طاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بن مالك عن عمر بن اخل

  قال صالة املسافر ركعتان حىت يؤب إىل أهله أو ميوت وقال عبداهللا بن مسعود

مبىن ركعتني ومع أيب بكر ركعتني ومع عمر ركعتني وقال مورق العجلي  -صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن خالف السنة كفر فهذه أخبار متواترة عن النيب صلى سئل ابن عمر عن الصالة يف السفر فقال ركعتني ركعتني م

والصحابة يف فعل الركعتني يف السفر ال زيادة عليهما ويف ذلك الداللة من وجهني على أهنما  -اهللا عليه وسلم 
إذا ورد  -فرض املسافر أحدمها أن فرض الصالة جممل يف الكتاب مفتقر إىل البيان وفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضي اإلجياب ويف فعله صالة السفر ركعتني بيان منه أن ذلك مراد اهللا كفعله 
لصالة الفجر وصالة اجلمعة وسائر الصلوات والوجه الثاين لو كان مراد اهللا اإلمتام أو القصر على ما خيتاره املسافر 

   -ملا جاز للنيب ص 

  حد الوجهني دون اآلخر وكان بيانه لإلمتام يف وزنأن يقتصر بالبيان على أ

يف القصر دون اإلمتام دل ذلك على أنه مراد اهللا  -بيانه للقصر فلما ورد البيان إلينا من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يان من دون غريه أال ترى أنه ملا كان مراد اهللا يف رخصة املسافر يف اإلفطار أحد شيئني من إفطار أو صوم ورد الب

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  تارة باإلفطار وتارة بالصوم وأيضا ملا صلى عثمان مبىن أربعا أنكرت عليه

ركعتني ومع أيب بكر ركعتني ومع  -الصحابة ذلك فقال عبداهللا بن مسعود صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كعتان متقبلتان وقال ابن عمر صالة السفر عمر ركعتني مث تفرقت بكم الطرق فلوددت أن حظي من أربع ر

ركعتان من خالف السنة كفر وقال عثمان أنا إمنا أمتمت ألين تأهلت هبذا البلد ومسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يقول من تأهل بللد فهو من أهله فلم خيالفهم عثمان يف منع اإلمتام وإمنا اعتذر بأنه قد تأهل مبكة فصار من أهلها  -



ك قولنا يف أهل مكة أهنم ال يقصرون وقال ابن عباس فرض اهللا تعاىل الصالة يف السفر ركعتني ويف احلضر وكذل
أربعا وقالت عائشة أول ما فرضت الصالة ركعتان ركعتان مث زيد يف صالة احلضر وأقرت صالة السفر على ما 

كفرض صالة الفجر وصالة الظهر فغري  كانت عليه فأخربت أن فرض املسافر يف األصل ركعتان وفرض املقيم أربع
جائز الزيادة عليها كما ال جتوز الزيادة على سائر الصلوات ويدل عليه من جهة النظر اتفاق اجلميع على أن 

  للمسافر ترك األخريني 

ن ال إىل بدل ومىت فعلهما فإمنا يفعلهما على وجه االبتداء فدل على أهنما نفل ألن هذه صورة النفل وهو أن يكو
  خمريا بني فعله وتركه وإذا تركه تركه ال إىل بدل 

   -واحتج من خريه بني القصر واإلمتام مبا روي عن عائشة قالت قصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وأمت وهذا صحيح ومعناه أنه قصر يف الفعل وأمت يف احلكم كقول عمر صالة

   -السفر ركعتان متام غري قصر على لسان نبيكم ص 
حتج أيضا من قال بالتخيري أنه لو دخل يف صالة مقيم لزمه اإلمتام فدل على أنه خمري يف األصل وهذا فاسد ألن وا

الدخول يف صالة اإلمام يغري الفرض أال ترى أن املرأة والعبد فرضهما يوم اجلمعة أربع ولو دخال يف اجلمعة صليا 
 األربع والركعتني وقد استقصينا الكالم يف هذه املسألة يف ركعتني ومل يدل ذلك على أهنما خمريان قبل الدخول بني

  مواضع من كتبنا 
واختلفوا أيضا يف املسافر يدخل يف صالة املقيم فقال أصحابنا والشافعي واألوزاعي يصلي صالة مقيم وإن أدركه 

القول األول قول يف التشهد وهو قول الثوري وقال مالك إذا مل يدرك معه ركعة صلى ركعتني والذي يدل على 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا ويف بعض األلفاظ وما فاتكم فاقضوا فأمر

بقضاء الفائت من صالة اإلمام والذي فاته أربع ركعات فعليه قضاؤها وأيضا قد صح  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فى عنه سهو نفسه ألجل إمامه كذلك لزمه حكم صالته يف اإلمتام له الدخول يف آخر صالته ويلزمه سهوه وانت

وأيضا لو نوى املسافر اإلقامة يف هذه احلال لزمه اإلمتام كذلك دخوله مع اإلمام ويكون دخوله معه يف التشهد 
  كدخوله يف أوهلا كما كانت نية اإلقامة يف التشهد كهي يف أوهلا واهللا أعلم 

قدمنا يف قصر الصالة للمسافر يدل على أن صالة سائر املسافرين ركعتان يف أي شيء  فصل قال أبو بكر ومجيع ما
كان سفرهم من جتارة أو غريها وذلك ألن اآلثار املروية فيه مل تفرق بني شيء من األسفار وقد روى األعمش عن 

عباس وابن عمر أهنما  كم أصلي فقال ركعتني وعن ابن -إبراهيم أن رجال كان يتجر إىل احلرين فقال للنيب ص 
خرجا إىل الطائف فقصر الصالة وروي عن عبداهللا بن مسعود قال ال تقصر الصالة إال يف حج أو جهاد وعن عطاء 

  قال ال أرى أن يقصر الصالة إال من كان يف سبيل اهللا 
يف حج أو جهاد وليس  إال يف حج أو جهاد قيل له ألنه مل يسافر إال -فإن قيل مل يقصر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف ذلك دليل على أن القصر خمصوص باحلج واجلهاد وقول عمر صالة السفر ركعتان على 



صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته  -لسان نبيكم عموم يف سائر األسفار وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قوم سفر ومل يقل يف حج دليل على أن حكم القصر عام أيضا يف سائر األسفار وكذلك قوله ألهل مكة أمتوا فإنا 

عام يف مجيع املسافرين وملا كان ذلك حكما متعلقا بالسفر وجب أن ال خيتلف حكم األسفار فيه كاملسح على 
اخلفني ثالثا ومن يتأول قوله تعاىل وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة على عدد 

مه يف مجيع األسفار إذا كان خائفا من العدو مث إذا ثبت ذلك يف صالة اخلوف إذا كان سفره يف الركعات حيتج بعمو
غري جهة القربة وجب مثله يف سائر األسفار ألن أحدا مل يفرق بينهما وقد بينا أن القصر ليس هو يف عدد الركعات 

قول أصحابنا والثوري واألوزاعي وقال والذي ذكرناه يف القصر يف مجيع األسفار بعد أن يكون السفر ثالثا هو 
مالك إن خرج إىل الصيد وهو معاشه قصر وإن خرج متلذذا مل أستحب له أن يقصر وقال الشافعي إذا سافر يف 

معصية مل يقصر ومل ميسح مسح السفر قال أبو بكر قد بينا أن ذلك يف شأن املضطر يف سورة البقرة وقد اختلف يف 
نة فقال أصحابنا يقصر إذا كان يف سفر حىت يصري إىل قريته فيتم وهوقول مالك املالح هل يقصر يف السفي

والشافعي وقال األوزاعي إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حىت ينتهي إىل أكراها فإذا انتهى أمت الصالة 
  ملقيم يتم وقال احلسن بن صاحل إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غريها فهو فيها مبنزلة ا

قال أبو بكر كون املالح مالكا للسفينة ال خيرجه من حكم السفر كاجلمال مالك للجمال اليت ينتقل هبا من موضع 
إىل موضع فال خيرجه ذلك من حكم السفر وقد بينا الكالم يف مدة السفر يف سورة البقرة عند أحكام الصوم 

ثوري واحلسن بن صاحل وقال مالك مثانية وأربعون ميال فإن مل وشرط أصحابنا فيه ثالثة أيام ولياليها وهو قول ال
تكن فيها أميال فمسرية يوم وليلة للقفل وهو قول الليث وقال األوزاعي يوم تام وقال الشافعي ستة وأربعون ميال 

الصالة فقال باهلامشي وروي عن ابن عمر ثالثة أيام وروي عن ابن عباس يوم وليلة واختلفوا يف املدة اليت يتم فيها 
أصحابنا والثوري إذا نوى إقامة مخسة عشر يوما أمت وإن كان أقل قصر وقال مالك والليث والشافعي إذا نوى 

إقامة أربع أمت وقال األوزاعي إذا نوى إقامة ثالثة عشر يوما أمت وإن نوى أقل قصر وقال احلسن بن صاحل إن مر 
   سفره قصر فيه الصالة مامل املسافر مبصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض يف

  يقم به عشرا أو إن أقام به عشرا أو بغريه أمت الصالة 

  قال

قدم مكة صبحية الرابعة من ذي احلجة فكان  -أبو بكر وروي عن ابن عباس وجابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ألربع وأيضا روى أبو حنيفة مقامه إىل وقت خروجه أكثر من أربع وكان يقصر الصالة فلدل على سقوط اعتبار ا

عن عمر بن ذر عن جماهد عن ابن عباس وابن عمر قاال إذا قدمت بلدة وأنت مسافر ويف نفسك أن تقيم هبا مخس 
عشرة ليلة فأكمل الصالة هبا وإن كنت ال تدري مىت تظعن فاقصرها ومل يرو عن أحد من السلف خالف ذلك 

د بن املسيب قال من أمجع على أربع وهو مسافر أمت الصالة قيل له فثبتت حجته فإن قيل روى اخلراساين عن سعي
روى هشيم عن داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب قال إذا أقام املسافر مخسة عشر يوما وليلة أمت الصالة وما 

لرواية كان من دون ذلك فليقصر وإن جعلنا الروايتني متعارضتني سقطتا وصار كأنه مل يرو عنه شيء ولو ثبتت ا
عنه من غري معارضة ملا جاز أن يكون خالفا على ابن عباس وابن عمر وأيضا مدة اإلقامة والسفر ال سبيل إىل إثباهتا 

من طريق املقاييس وإمنا طريقها التوقيف أو االتفاق وقد حصل االتفاق يف مخسة عشر يوما وما دوهنا خمتلف فيه 



بت ما دوهنا وكذلك السلف قد اتفقوا على الثالث أهنا سفر صحيح فيثبت اخلمسة عشر أهنا إقامة صحيحة ومل يث
  يتعلق هبا حكم القصر واإلفطار واختلفوا فيما دوهنا فلم يثبت واهللا أعلم 

  باب صالة اخلوف 
قال اهللا تعاىل وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك اآلية قال أبو بكر قد روي عن النيب صلى 

صالة اخلوف على ضروب خمتلفة واختلف فقهاء األمصار فيها فقال أبو حنيفة وحممد تقوم طائفة  -ليه وسلم اهللا ع
مع اإلمام وطائفة بإزاء العدو فيصلي هبم ركعة وسجدتني مث ينصرفون إىل مقام أصحاهبم مث تأيت الطائفة األخرى اليت 

 مقام أصحاهبم مث تأيت الطائفة اليت بإزاء العدو بإزاء العدو فيصلي هبم ركعة وسجدتني ويسلم وينصرفون إىل
فيقضون ركعة بغري قراءة وتشهدوا ويسلموا ويذهبوا إىل وجه العدو مث تأيت الطائفة األخرى فيقضون ركعة 

وسجدتني بقراءة وقال ابن أيب ليلى إذا كان العدو بينهم وبني القبلة جعل الناس طائفتني فيكرب ويكربون ويركع 
  يعا معه وسجد اإلمام والصف األول ويقوم الصف اآلخر يف وجوه العدو فإذا قاموا من السجود ويركعون مج

وتأخر الصف املقدم فيصلي هبم اإلمام ٢سجد الصف املؤخر فإذا فرغوا من سجودهم قاموا وتقدم الصف املؤخر 
القبلة والصف اآلخر مستقبل الركعة األخرى كذلك وإن كان العدو يف دبر القبلة قام اإلمام ومعه صف مستقبل 

العدو فيكرب ويكربون مجيعا ويركع ويركعون مجيعا مث يسجد الصف الذي مع اإلمام سجدتني مث ينقلبون فيكونون 
مستقبلي العدو مث جييء اآلخرون ويصلي هبم اإلمام مجيعا الركعة الثانية فريكعون مجيعا ويسجد الصف الذي معه مث 

  يء اآلخرون فيسجدون معه ويفرغون مث يسلم اإلمام وهم مجيعا ينلقبون إىل وجه العدو وجي
قال أبو بكر وروي عن أيب يوسف يف صالة اخلوف ثالث روايات إحداها مثل قول أيب حنيفة وحممد واألخرى مثل 

لى بعد النيب قول ابن أيب ليلى إذا كان العدو يف القبلة وإذا كان يف غري القبلة فمثل قول أيب حنيفة والثالثة أنه ال تص
صالة اخلوف بإمام واحد وإمنا تصلى بإمامني كسائر الصلوات وروي عن سفيان الثوري  -صلى اهللا عليه وسلم 

مثل قول أيب حنيفة وروي أيضا مثل قول ابن ايب ليلى وقال إن فعلت كذلك جاز وقال مالك يتقدم اإلمام بطائفة 
وم قائما وتتم الطائفة اليت معه ألنفسها ركعة أخرى مث يتشهدون وطائفة بإزاء العدو فيصلي هبم ركعة وسجدتني ويق

ويسلمون مث يذهبون إىل مكان الطائفة اليت مل تصل فيقومون مكاهنم وتأيت الطائفة األخرى فيصلي هبم ركعة 
وسجدتني مث يتشهدون ويسلم ويقومون فيتمون ألنفسهم الركعة اليت بقيت قال ابن القاسم كان مالك يقول ال 

سلم اإلمام حىت تتم الطائفة الثانية ألنفسها مث يسلم هبم حلديث يزيد بن رومان مث رجع إىل حديث القاسم وفيه إن ي
اإلمام يسلم مث تقوم الطائفة الثانية فيقضون وقال الشافعي مثل قول مالك إال أنه قال اإلمام ال يسلم حىت تتم 

بن صاحل مثل قول أيب حنيفة إال أنه قال الطائفة الثانية إذا صلت  الطائفة الثانية ألنفسها مث يسلم هبم وقال احلسن
مع اإلمام وسلم اإلمام قضت ألنفسها الركعة اليت مل يصلوها مع اإلمام مث تنصرف وجتيء الطائفة األوىل فتقضي 

  اىل قال وإذا كنت بقية صالهتا قال أبو بكر أشد هذه األقاويل موافقة لظاهر اآلية قول أيب حنيفة وحممد ذلك ألنه تع

فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك ويف ضمن ذلك أن طائفة منهم بإزاء العدو ألنه قال وليأخذوا 
أسلحتهم وجائز أن يكون مراده الطائفة اليت بإزاء العدو وجائز أن يريد به الطائفة املصلية واألوىل الطائفة اليت بإزاء 

ية وقد عقل من ذلك أهنم ال يكونون مجيعا مع اإلمام ألهنم لو كانوا مع اإلمام ملا كانت العدو ألهنا حترس هذه املصل
   -طائفة منهم قائمة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  بل يكونون مجيعا معه وذلك خالف اآلية مث قال تعاىل

ئهم إال بعد القضاء ويف فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وعلى مذهب مالك يقضون ألنفسهم وال يكونون من ورا
  هذه اآلية األمر هلم بأن يكونوا بعد السجود من ورائهم وذلك موافق لقولنا 

مث قال ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك فدل ذلك على معنيني أحدمها أن اإلمام جيعلهم طائفتني يف 
ل ولتأت طائفة أخرى ونون مذهب خمالفنا هي األصل طائفة معه وطائفة بإزاء العدو على ما قال أبو حنيفة ألنه قا

مع اإلمام ال تأتيه والثاين قوله مل يصلوا فليصلوا معك وذلك يقتضي نفي كل جزء من الصالة وخمالفنا يقول يفتتح 
اجلميع الصالة مع اإلمام فيكون على حينئذ بعد االفتتاح فاعلني لشيء من الصالة وذلك خالف اآلية هبذه الوجوه 

نا من معىن اآلية موافقة ملذهب أيب حنيفة وحممد وقولنا موافق للسنة الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت ذكر
-   

  ولألصول وذلك ألن النيب ص

قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وقال إين امرؤ قد بدنت فال تبادروين  -
ب املخالف أن الطائفة األوىل تقضي صالهتا وخترج منها قبل اإلمام ويف األصول بالركوع وال بالسجود ومن مذه

أن املأموم مأمور مبتابعة اإلمام ال جيوز له اخلروج منها قبله وأيضا جائز أن يلحق اإلمام سهو وسهوه يلزم املأموم وال 
جهة أخرى وهي اشتغال املأموم ميكن اخلارجني من صالته قبل فراغه أن يسجدوا وخيالف هذا القول األصول من 

بقضاء صالته واإلمام قائم أو جالس تارك ألفعال الصالة فيحصل به خمالفة اإلمام يف الفعل وترك اإلمام ألفعال 
الصالة ألجل املأموم وذلك ينايف معىن االفتداء واالئتمام ومنع اإلمام من االشتغال بالصالة ألجل املأموم فهذان 

ن األصول فإن قيل جائز أن تكون صالة اخلوف خمصوصة جبواز انصراف الطائفة األوىل وجهان أيضا خارجان م
  قبل اإلمام كما جاز املشي فيها قيل له املشي له نظري يف األصول وهو الراكب املنهزم يصلي وهو سائر 

ن الذي سبقه باالتفاق فكان ملا ذكرنا أصل متفق عليه فجاز أن ال تفسد صالة اخلوف وأيضا قد ثبت عندنا أ
   -احلدث يف الصالة ينصرف ويتوضأ ويبين قد ردت به السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  روي عن ابن عباس وعائشة أن النيب ص

قال من قاء أو رعف يف صالته فلينصرف وليتوضأ ولينب على ما مضى من صالته والرجل يركع وميشي إىل  -
 -ر حني دخل املسجد ومشى إىل الصف فلما فرغ النيب صلى اهللا عليه وسلم الصف فال تبطل صالته وركع أبو بك

قال له زادك اهللا حرصا وال تعد ومل يأمره باستيناف الصالة فكان للمشي يف الصالة نظائر يف األصول وليس 
لك والشافعي وملا للخروج من الصالة قبل فراغ اإلمام نظري فلم جيز فعله وأيضا فإن املشي فيها اتفاق بيننا وبني ما

قامت به الداللة سلمناه هلا وما عدا ذلك فواجب محله على موافقة األصول حىت تقوم الداللة على جواز خروجه 
عنها ومما يدل من جهة السنة على ما وصفنا ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال 

صلى بإحدى  -سامل عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن 
الطائفتني ركعة والطائفة األخرى مواجهة العدو مث انصرفوا وقاموا يف مقام أولئك وجاء أولئك فصلى هبم ركعة 



أخرى مث سلم عليهم مث قام هؤالء فقضوا ركعتهم وقام هؤالء فقضوا ركعتهم قال أبو داود كذلك رواه نافع 
   -الد بن معدان عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وخ

  وقال أبو داود وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس وكذلك روى

  يونس عن احلسن عن أيب موسى أنه فعله 
 وقول ابن عمر فقضى هؤالء ركعة وهؤالء ركعة على أهنم قضوا على وجه جيوز القضاء وهو أن ترجع الثانية إىل

  مقام األوىل وجاءت األوىل فقضت ركعة وسلمت مث جاءت الثانية فقضت ركعة وسلمت 
صلى يف حرة بين  -وقد بني ذلك يف حديث خصيف عن أيب عبيدة عن عبداهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الح واستقبلوا سليم صالة اخلوف قام فاستقبل القبلة وكان العدو يف غري القبلة فصف معه صفا وأخذ صف الس
والصف الذي معه مث ركع وركع الصف الذي معه مث حتول الصف  -العدو فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -الذين صفوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فأخذوا السالح وحتول اآلخرون فقاموا مع النيب ص

   -فركع النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  لم النيب صوركعوا وسجد وسجدوا مث س

فذهب الذين صلوا معه وجاء اآلخرون فقضوا ركعة فلما فرغوا أخذوا السالح وحتول اآلخرون وصلوا ركعة  -
   -فكان للنيب ص 

  ركعتان

وللقوم ركعة ركعة فبني يف هذا احلديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضاء الركعة األوىل وهو معىن ما أمجله ابن 
حديث عبداهللا بن مسعود من رواية ابن فضل عن خصيف عن أيب عبيدة عن عبداهللا أن  عمر يف حديثه وقد روي يف

الطائفة الثانية قضت ركعة ألنفسها قبل قضاء الطائفة األوىل الركعة اليت بقيت عليها والصحيح ما ذكرناه أوال ألن 
ج من صالهتا قبل األوىل وألنه ملا كان الطائفة األوىل قد أدركت أول الصالةوالثانية مل تدرك فغري جائز للثانية اخلرو

من حكم الطائفة األوىل أن تصلي الركعتني يف مقامني فكذلك حكم الثانية أن تقضيهما يف مقامني ال يف مقام واحد 
ألن سبيل صالة اخلوف أن تكون مقسومة بني الطائفتني على التعديل بينهما فيها واحتج مالك حبديث رواه عن زيد 

   -احل بن خوات مرسال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بن رومان عن ص

  وذكر فيه أن الطائفة األوىل صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها رسول اهللا

وهذا مل يروه أحد إال يزيد بن رومان وقد خولف فيه فروى شعبة عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه عن  -ص 
صلى هبم صالة اخلوف فصف صفا  -هللا صلى اهللا عليه وسلم صاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة أن رسول ا



خلفه وصف مصاف العدو فصلى هبم ركعة مث ذهب هؤالء وجاء أولئك فصلى هبم ركعة مث قاموا فقضوا ركعة 
 -ركعة ففي هذا احلديث أن الطائفة األوىل مل تقض الركعة الثانية إال بعد خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا أوىل ملا قدمناه من دالئل األصول عليه وقد روى حيىي بن سعيد عن القاسم عن صاحل مثل رواية  من صالته
يزيد بن رومان ويف حديث مالك عن يزيد بن رومان أن تلك الصالة إمنا كانت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

-   

  مع رسول بذات الرقاع وقد روى حيىي بن كثري عن أيب سلمة عن جابر قال كنا

   -بذات الرقاع فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا ص 

  بطائفة منهم ركعتني مث انصرفوا وجاء اآلخرون فصلى هبم ركعتني فصلى رسول

أربعا وكل طائفة ركعتني وهذا يدل على اضطراب حديث يزيد بن رومان وقد روي عن النيب صلى اهللا  -اهللا ص 
   -عليه وسلم 

  على وجوه أخر فاتفق ابن مسعود وابن عمر وجابر وحذيفة وزيد بن صالة اخلوف

صلى بإحدى الطائفتني ركعة والطائفة األخرى مواجهون العدو مث صلى  -ثابت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -بالطائفة األخرى ركعة وإن أحدا منهم مل يقض بقية صالته قبل فراغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  صاحل بن خوات على ما قد اختلف عنه فيه مما قدمنا ذكره وروى أبو عياشوروى 

  يف صالة اخلوف حنو  -الزرقي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

املذهب الذي حكيناه عن ابن أيب ليلى وأيب يوسف إذا كان العدو يف القبلة وروى أيوب وهشام عن أيب الزبري عن 
وكذلك رواه داود بن حصني عن عكرمة عن ابن عباس وكذلك  - عليه وسلم جابر هذا املعىن عن النيب صلى اهللا

عبدامللك عن عطاء عن جابر وكذلك قتادة عن احلسن عن حطان عن أيب موسى من فعله ورواه عكرمة بن خالد 
   -وكذلك هشام بن عروة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عن جماهد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عن ابن عباس وجابر ما قدمنا ذكره قبل هذا واختلفت الرواية عنهماوقد روي 

  فيها 
وروي فيها نوع آخر وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا احلسن بن علي قال حدثنا أبو 

الزبري حيدث عن  عبدالرمحن املقري قال حدثنا حياة بن شريح وابن هليعة قاال أخربنا أبو األسود أنه مسع عروة بن
   -مروان بن احلكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  صالة اخلوف فقال ابو هريرة نعم قال مروان مىت فقال أبو هريرة عام غزوةجند



ورهم إىل إىل صالة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظه -قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -القبلة فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فكربوا مجيعا الذين معه والذين مقابلي العدو مث ركع رسول اهللا ص

   -ركعة واحدة وركعت الطائفة اليت معه مث سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

   صفسجدت الطائفة اليت تليه واآلخرون قيام مقابلي العدو مث قام رسول اهللا

وقامت الطائفة اليت معه فذهبوا إىل العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة اليت كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا  -
   -ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قائم كما هو مث قاموا فركع رسول اهللا ص

فركعوا وسجدوا  ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه مث أقبلت الطائفة اليت كانت مقابلي العدو -
   -ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قاعد ومن معه مث كان السالم فسلم رسول اهللا ص

   -وسلموا مجيعا فكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

  ركعتان ولكل رجل من الطائفتني ركعة ركعة

أبو داود قال حدثنا  نوع آخر من صالة اخلوف وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا -وقد روي عنه ص 
عبيداهللا بن معاذ قال حدثنا أيب قال حدثنا األشعث عن احلسن عن أيب بكرة قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يف خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتني مث سلم فانطلق الذين صلوا  -وسلم 
فصلى هبم ركعتني مث سلم فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه فوقفوا موقف أصحاهبم مث جاء أولئك فصلوا خلفه 

   -وسلم 

  أربعا وألصحابه ركعتني ركعتني وبذلك كان يفيت احلسن قال أبو داود وكذلك

  وكذلك رواه سليمان  -حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر بن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم اليشكري عن جابر بن عبداهللا ع
   -قال أبو بكر وقد قدمنا قبل ذلك أن ابن عباس وجابرا رويا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه صلى بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسول اهللا ص



اهللا ركعتان ولكل طائفة ركعة وأن هذا حممول عندنا على أنه كان ركعة يف مجاعة وفعلها مع رسول اهللا صلى  -
   -عليه وسلم 

  فذهب ابن أيب ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو يف القبلة إىل حديث أيب عياش

قد صلى هذه الصلوات على الوجوه اليت  -الزرقي الذي ذكرناه وجائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 بل كانت صلوات يف مواضع وردت به الروايات وذلك ألهنا مل تكن صالة واحدة فتتضاد الروايات فيها وتتناىف

خمتلفة بعسفان يف حديث أيب عياش الزرقي ويف حديث جابر ببطن النخل ومنها حديث أيب هريرة يف غزوة جند 
وذكر فيه أن الصالة كانت بذات الرقاع وصالها يف حرة بين سليم ويشبه أن يكون قد صلى يف بعض هذه 

صلى بكل طائفة  -يقول فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم املواضع عدة صلوات ألن يف بعض حديث جابر الذي 
ركعتني ذكر أنه كان بذات الرقاع ويف حديث صاحل بن خوات أيضا أنه صالها بذات الرقاع ومها خمتلفان كل 

واحد منهما ذكر فيه من صفة صالته خالف صفة األخرى وكذلك حديث أيب عياش الزرقي ذكر أنه صالها 
اس أيضا أنه صالها بعسفان فروى تارة حنو حديث أيب عياش وتارة على خالفه واختالف هذه بعسفان وذكر ابن عب

قد صلى هذه الصلوات على اختالفها على حسب ورود الروايات  -اآلثار تدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لتحرز على ما أمر اهللا تعاىل به من هبا وعلى ما رآه النيب احتياطا يف الوقت من كيد العدو وما هو أقرب إىل احلذر وا

أخذ احلذر يف قوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة ولذلك كان االجتهاد سائغا يف مجيع أقاويل الفقهاء على اختالفها ملا روي عن النيب صلى اهللا 

األوىل عندنا ما وافق ظاهر الكتاب واألصول وجائز أن يكون الثابت احلكم منها واحدا  فيها إال أن -عليه وسلم 
والباقي منسوخ وجائز أن يكون اجلميع ثابتا غري منسوخ توسعة وترفيها لئال حيرج من ذهب إىل بعضها ويكون 

وتكبريات العيدين والتشريق الكالم يف األفضل منها كاختالف الروايات يف الترجيع يف األذان ويف تثنية اإلقامة 
وحنو ذلك مما الكالم فيه بني الفقهاء يف األفضل فمن ذهب إىل وجه منها فغري معنف عليه يف اختياره وكان األوىل 

  عندنا ما وافق ظاهر اآلية واألصول ويف حديث جابر وأيب بكرة 

   -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  لنيب صصلى بكل طائفة ركعتني فجائز أن يكون ا

قد كان مقيما حني صالها كذلك ويكون قوهلما أنه سلم يف الركعتني املراد به تسليم التشهد وذلك ألن ظاهر  -
الكتاب ينفيه على الوجه الذي يقتضيه ظاهر اخلرب ألن اهللا تعاىل قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 

   -أن يكونوا مصلني مع النيب صلى اهللا عليه وسلم  فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وظاهر اخلرب يوجب

  بعد السجود على احلال اليت كانوا عليها قبله

  فإن قيل كيف يكون مقيما يف البادية وهي ذات الرقاع وليست موضع إقامة وال هي بالقرب من املدينة 
ثالث وإمنا نوى يف كل موضع يبلغ خرج من املدينة مل ينو سفر  -قيل له جائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 



إليه سفر يومني فيكون مقيما عندنا إذ مل ينشئ سفر ثالث وإن كان يف البادية وحيتمل أن يكون فعلها يف الوقت 
الذي يعاد الفرض فيه وذلك منسوخ عندنا وعلى أنه لو كان كذلك مل يكن صالة خوف وإمنا هي صالة على هيئة 

  الة اخلوف خمالفة لسائر الصلوات املفعولة يف حال األمن سائر الصلوات وال خالف أن ص
   -وأما القول الذي روي عن أيب يوسف يف أنه ال تصلى بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  صالة اخلوف وأنه ينبغي أن تصلى عند اخلوف بإمامني فإنه ذهب فيه إىل ظاهر

فيهم  -الصالة بكون النيب صلى اهللا عليه وسلم  قول اهللا تعاىل وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فخص هذه
وأباح هلم فعلها معه على هذا الوجه ليدركوا فضيلة الصالة خلفه اليت مثلها ال يوجد يف الصالة خلف غريه فغري 

جائز بعده ألحد أن يصليها إال بإمامني ألن فضيلة الصالة خلف الثاين كهي خلف األول فال حيتاج إىل مشي 
  تدبار القبلة مما هو مناف للصالة واختالف واس

   -قال أبو بكر فأما ختصيص النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باخلطاب هبا بقوله وإذا

كنت فيهم فليس مبوجب باالقتصار عليه هبذا احلكم دون غريه ألن الذي قال وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة 
   -وسلم  هو الذي قال فاتبعوه فإذا وجدنا النيب صلى اهللا عليه

  قد فعل فعال فعلينا اتباعه فيه على الوجه الذي فعله أال ترى أن قوله

   -خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم مل يوجب كون النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خمصوصا به دون غريه من األئمة بعده وكذلك قوله

ه فإن جاؤك فاحكم بينهم فيه ختصيص إذا جاءك املؤمنات يبايعنك وكذلك قوله وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وقول
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باملخاطبة واألئمة بعده مرادون باحلكم معه وأما إدراك فضيلة الصالة خلف

  فليس جيوز أن يكون علة إلباحة املشي يف الصالة واستدبار القبلة واألفعال اليت تركها  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مل يكن فرضا فغري جائز  -نه ملا كان معلوما أن فعل الصالة خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم من فروض الصالة أل
أن يكونوا أمروا بترك الفرض ألجل إدراك الفصل فلما كان هذا على ما وصفنا بطل اعتالله بذلك وصح أن فعل 

جاز معه وقد روى مجاعة من  جائز بعده كما -صالة اخلوف على الوجه الذي روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
منهم ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت  -الصحابة جواز فعل صالة اخلوف بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأبو موسى وحذيفة وسعيد بن العاص وعبدالرمحن بن مسرة يف آخرين منهم من غري خالف حيكى عن أحد منهم 



  لم ومثله يكون إمجاعا ال يسع خالفه واهللا أع
  باب االختالف يف صالة املغرب 

  قال

أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ومالك واحلسن بن صاحل واألوزاعي والشافعي يصلي بالطائفة األوىل ركعتني 
وبالطائفة الثانية ركعة إال أن مالكا والشافعي يقوالن يقوم اإلمام قائما حىت يتموا ألنفسهم مث يصلي بالطائفة الثانية 

رى مث يسلم اإلمام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتني وقال الشافعي إن شاء اإلمام ثبت جالسا حىت تتم ركعة أخ
الطائفة األوىل ألنفسهم وإن شاء كان قائما ويسلم اإلمام بعد فراغ الطائفة الثانية وقال الثوري يقوم صف خلفه 

ئك وجييء هؤالء فيصلي هبم ركعة وجيلسون فإذا قام وصف موازي العدو فيصلي هبم ركعة مث يذهبون إىل مقام أول
ذهب هؤالء إىل مصاف أولئك وجاء أولئك فركعوا وسجدوا واإلمام قائم ألن قراءة اإلمام هلم قراءة وجلسوا مث 

قاموا يصلون مع اإلمام الركعة الثالثة فإذا جلسوا وسلم اإلمام ذهبوا إىل مصاف أولئك وجاء اآلخرون فصلوا 
هب يف ذلك إىل أن عليه التعديل بني الطائفتني يف الصالة فيصلي بكل واحدة ركعة وقد ترك هذا املعىن ركعتني وذ

حني جعل للطائفة األوىل أن يصلي مع اإلمام الركعة األوىل والثالثة والطائفة الثانية إمنا صلت الركعة الثانية معه 
بالطائفة األوىل ركعتني وبالثانية ركعتني فلم يقسم  وقال الثوري إنه إذا كان مقيما فصلى هبم الظهر أنه يصلي

الصالة بينهم على أن يصلي كل طائفة منهم معه ركعة على حياهلا ومذهب الثوري هذا خمالف لألصول من وجه 
آخر وذلك أنه أمر اإلمام أن يقوم قائما حىت تفرغ الطائفة األوىل من الركعة الثانية وذلك خالف األصول على ما 

  يما سلف من مذهب مالك والشافعي واهللا أعلم بالصواب بينا ف

  ذكر 

  اختالف الفقهاء يف الصالة يف حال القتال

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ال يصلى يف حال القتال فإن قاتل يف الصالة فسدت صالته وقال مالك 
احل إذا مل يقدر على الركوع من القتال والثوري يصلي إمياء إذا مل يقدر على الركوع والسجود وقال احلسن بن ص

كرب بدل كل ركعة تكبرية وقال الشافعي ال بأس بأن يضرب يف الصالة الضربة ويطعن الطعنة فإن تابع الطعن 
والضرب أو عمل عمال يطول بطلت صالته قال أبو بكر الدليل على أن القتال يبطل الصالة أن النيب صلى اهللا 

اخلوف يف مواضع على ما قدمنا ذكره ومل يصل يوم اخلندق أربع صلوات حىت كان قد صلى صالة  -عليه وسلم 
هوى من الليل مث قال مأل اهللا بيوهتم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى مث قضاهن على الترتيب فأخرب 

كها يف حال اخلوف يف غري أن القتال شغله عن الصالة ولو كانت الصالة جائزة يف حال القتال ملا تركها كما مل يتر
صلى بذات الرقاع  -قتال وقد كانت الصالة مفروضة يف حال اخلوف قبل اخلندق ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صالة اخلوف وقد ذكر حممد بن إسحاق والواقدي أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل اخلندق فثبت بذلك أن القتال 
أيضا فلما كان القتال فعال ينايف الصالة ال تصح معه يف غري اخلوف كان ينايف الصالة وأن الصالة ال تصح معه و

حكمه يف اخلوف كهو يف غريه مثل احلدث والكالم واألكل والشرب وسائر األفعال املنافية للصالة وإمنا أبيح له 
أن املشي ال يفسدها املشي فيها ألن املشي ال ينايف الصالة يف كل حال على ما بيناه فيما سلف وألهنم متفقون على 



فسلمناه لإلمجاع وما عداه من األفعال املنافية للصالة فهو حممول على أصله وقوله تعاىل فلقتم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم حيتمل أن يكون املأمورون بأخذ السالح الطائفة اليت مع اإلمام وحيتمل أن تكون الطائفة اليت 

ا للطائفة اليت بإزاء العدو وضمريها ظاهر يف نسق اآلية يف قوله ولتأت طائفة أخرى مل بإزاء العدو ألن يف اآلية ضمري
يصلوا فليصلوا معك ومن وجه آخر يدل على ما ذكرنا وهو أنه أمر الطائفة املصلية مع اإلمام بأخذ السالح ومل 

خذ احلذر مث قال تعاىل ولتأت يقل فليأخذوا حذرهم ألن يف وجه العدو طائفة غري مصلية حامية هلا قد كفت هذه أ
  طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ويف ذلك دليل من وجهني على أن 

قوله فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إمنا أريد به الطائفة اليت مع اإلمام أحدمها أنه ملا ذكر الطائفة الثانية 
ولو كانوا مأمورين بأخذ السالح بديا الكتفى بذكرها بديا هلم والوجه الثاين قوله قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فجمع هلم بني األمرين من أخذ احلذر والسالح مجيعا ألن الطائفة األوىل قد صارت 
 الصالة فدل ذلك على بإزاء العدو وهي يف الصالة وذلك أوىل بطمع العدو فيهم إذ قد صارت الطائفتان مجيعا يف

أن قوله وليأخذوا أسلحتهم إمنا أريد به الطائفة األوىل وهذا أيضا يدل على أن الطائفة اليت تقف بإزاء العدو بديا 
غري داخلة يف الصالة وأهنا إمنا تدخل يف الصالة بعد جميئها يف الركعة الثانية ولذلك أمرت بأخذ احلذر والسالح 

يف وجه العدو يف الصالة فيشتد طمع العدو فيها لعلمهم باشتغاهلا بالصالة أال ترى أن خالد  مجيعا ألن الطائفة اليت
   -بن الوليد قال ألصحابه بعسفان بعد ما صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الظهر دعوهم فإن هلم بعدها صالة هي أحب إليهم من أبنائهم فإذا صلوها

صالة اخلوف ولذلك أمرهم اهللا بأخذ احلذر والسالح مجيعا واهللا  -وسلم  محلنا عليهم فصلى النيب صلى اهللا عليه
أعلم وملا جاز أخذ السالح يف الصالة وعمل ذلك فيها دل على أن العمل اليسري معفو عنه فيها قوله تعاىل ود 

املشركون  الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة إخبار عما كان عزم عليه
   -من اإليقاع باملسلمني إذا اشتغلوا بالصالة فأطلع اهللا نبيه ص 

  عليه وأمر املسلمني بأخذ احلذر منهم

قوله تعاىل وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم فيه 
والطني وسوى اهللا تعاىل بني أذى املطر واملرض إباحة وضع السالح ملا فيه من املشقة يف حال املرض والوحل 

ورخص فيهما مجيعا يف وضع السالح وهذا يدل على أن من كان يف وحل وطني فجائز له أن يصلي باإلمياء كما 
جيوز ذلك له يف حال املرض إذا مل ميكنه الركوع والسجود إذ كان اهللا تعاىل قد سوى بني أذى املطر واملرض فيما 

ع ذلك بأخذ احلذر من العدو وأن ال يغفلوا عنه فيكون سالحهم بالقرب منهم حبيث ميكنهم أخذه إن وصفنا وأمر م
  محل عليهم العدو قوله تعاىل فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما 

وقعودا وعلى جنوبكم قال أبو بكر أطلق اهللا تعاىل الذكر يف غري هذا املوضع وأراد به الصالة يف قوله الذين 
ذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم يروى أن عبداهللا بن مسعود رأى الناس يصيحون يف املسجد فقال ما هذا ي

النكر قالوا أليس اهللا يقول الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم فقال إمنا يعين هبذه الصالة املكتوبة إن مل 



وروي عن احلسن الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى  تستطع قائما فقاعدا وإن مل تستطع فصل على جنبك
جنوهبم هذه رخصة من اهللا للمريض أن يصلي قاعدا وإن مل يستطع فعلى جنبه فهذا الذكر املراد به نفس الصالة 
 ألن الصالة ذكر اهللا تعاىل وفيها أيضا أذكار مسنونة ومفروضة وأما الذكر الذي يف قوله تعاىل فإذا قضيتم الصالة

فليس هو الصالة ولكنه على أحد وجهني أما الذكر بالقلب وهو الفكر يف عظمة اهللا وجالله وقدرته وفيما يف خلقه 
وصنعه من الدالئل عليه وعلى حكمه ومجيل صنعه والذكر الثاين الذكر باللسان بالتعظيم والتسبيح والتقديس 

با على عقله والذكر األول أشرفهما وأعالمها منزلة وروي عن ابن عباس قال مل يعذر أحد يف ترك الذكر إال مغلو
والدليل على أنه مل يرد هبذا الذكر الصالة أنه أمر به بعد الفراغ منها بقوله تعاىل فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا 

ه روي عن قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقوله تعاىل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة إن الصالة كانت على املؤمنني فإن
احلسن وجماهد وقتادة فإذا رجعتم إىل الوطن يف دار اإلقامة فأمتوا الصالة من غري قصر وقال السدي وغريه فعليكم 
أن تتموا ركوعها وسجودها غري مشاة وال ركبان قال أبو بكر من تأول القصر املذكور يف قوله تعاىل وإذا ضربتم 

صالة على إمتام الركعات عند زوال اخلوف والسفر ومن تأوله على يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ال
صفة الصالة من فعلها باإلمياء أو على إباحة املشي فيها جعل قوله تعاىل فأقيموا الصالة أمرا بفعل الصالة املعهودة 

  على اهليئة املفعولة قبل اخلوف واهللا أعلم 
  باب 

  مواقيت الصالة

نت على املؤمنني كتابا موقوتا روي عن عبداهللا بن مسعود أنه قال إن للصالة وقتا قال اهللا تعاىل إن الصالة كا
كوقت احلج وعن ابن عباس وجماهد وعطية مفروضا وروي عن ابن مسعود أيضا أنه قال موقوتا منجما كلما مضى 

  جنم جاء جنم آخر وعن 

ته ألن قوله تعاىل كتابا معناه فرضا وقوله زيد بن أسلم مثل ذلك قال أبو بكر قد انتظم ذلك إجياب الفرض ومواقي
موقوتا معناه أنه مفروض يف أوقات معلومة معينة فأمجل ذكر األوقات يف هذه اآلية وبينها يف مواضع أخر من 

   -الكتاب من غري ذكر حتديد أوائلها وأواخرها وبني على لسان الرسول ص 

  ت الصالة قوله أقمحتديدها ومقاديرها فمما ذكر اهللا يف الكتاب من أوقا

الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر ذكر جماهد عن ابن عباس لدلوك الشمس قال إذا زالت 
الشمس عن بطن السماء لصالة الظهر إىل غسق الليل قال بدو الليل لصالة املغرب وكذلك روي عن ابن عمر يف 

ود قال إن دلوكها غروهبا وعن أيب عبدالرمحن السلمي حنوه دلوكها أنه زواهلا وروى أبو وائل عن عبداهللا بن مسع
قال أبوبكر ملا تأولوا اآلية على املعنيني من الزوال ومن الغروب دل على احتماهلا لوال ذلك ملا تأوله السلف عليهما 

ها هو أول والدلوك يف اللغة امليل فدلوك الشمس ميلها وقد متيل تارة للزوال وتارة للغروب وقد علمنا أن دلوك
الوقت وغسق الليل هنايته وغايته ألنه قال إىل غسق الليل وإىل غاية ومعلوم أن وقت الظهر ال يتصل بغسق الليل 
ألن بينهما وقت العصر فاألظهر أن يكون املراد بالدلوك ههنا هو الغروب وغسق الليل ههنا هو اجتماع الظلمة 

له واحتمال الزوال مع ذلك قائم ألن ما بني زوال الشمس إىل ألن وقت املغرب يتصل بغسق الليل ويكون هناية 



غسق الليل وقت هذه الصالة وهي الظهر والعصر واملغرب فيفيد ذلك أن من وقت الزوال إىل غسق الليل ال 
ينفك من أن يكون وقتا لصالة فيدخل فيه الظهر والعصر واملغرب وحيتمل أن يراد به العتمة أيضا ألن الغاية قد 

يف احلكم كقوله تعاىل وأيديكم إىل املرافق واملرافق داخلة فيها وقوله حىت تغتسلوا والغسل داخل يف شرط  تدخل
اإلباحة فإن محل املعىن على الزوال انتظم أربع صلوات مث قال وقرآن الفجر وهو صالة الفجر فتنتظم اآلية 

الذكر إذ كان بينها وبني صالة الظهر وقت الصلوات اخلمس وهذا معىن ظاهر قد دل عليه إفراده صالة الفجر ب
ليس من أوقات الصالة املفروضة فأبان تعاىل أن من وقت الزوال إىل وقت العتمة وقتا لصلوات مفعولة فيه وأفرد 

الفجر بالذكر إذ كان بينها وبني الظهر فاصلة وقت ليس من أوقات الصالة فهذه اآلية حيتمل أن يريد هبا بيان وقت 
  كان املراد بالدلوك الغروب وهو وقت املغرب والفجر بقوله تعاىل وقرآن  صالتني إذا

الفجر وحيتمل أن يريد هبا الصلوات اخلمس على الوجه الذي بينا وحيتمل أن يريد هبا الظهر واملغرب والفجر وذلك 
أمواهلم إىل أموالكم  ألنه جائز أن يريد بقوله إىل غسق الليل أقم الصالة مع غسق الليل كقوله تعاىل وال تأكلوا

ومعناه مع أموالكم ويكون غسق الليل حينئذ وقتا لصالة املغرب وجيوز أن يريد به وقت صالة العتمة وقد روى 
ليث عن جماهد عن ابن عباس أنه كان يقول دلوك الشمس حني تزول إىل غسق الليل حني جتب الشمس قال وقال 

ل حني يغيب الشفق وعن عبداهللا أيضا أنه ملا غربت الشمس قال ابن مسعود دلوك الشمس حني جتب إىل غسق اللي
هذا غسق الليل وعن أيب هريرة غسق الليل غيبوبة الشمس وقال احلسن غسق الليل صالة املغرب والعشاء وقال 
إبراهيم النخعي غسق الليل العشاء اآلخرة وعن أيب جعفر غسق الليل انتصافه وروى مالك عن داود بن احلصني 

أخربين خمرب عن ابن عباس أنه كان يقول غسق الليل اجتماع الليل وظلمته فهذه اآلية فيها احتمال للوجوه اليت قال 
ذكرنا من مواقيت الصلوات وقال تعاىل وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل روى عمرو عن احلسن يف قوله 

وزلفا من الليل قال املغرب والعشاء فعلى هذا القول تعاىل طريف النهار قال صالة الفجر واألخرى الظهر والعصر 
  قد انتظمت اآلية الصلوات اخلمس وروى يونس عن احلسن أقم الصالة طريف النهار قال الفجر والعصر 

وروى ليث عن احلكم عن أيب عياض قال قال ابن عباس مجعت هذه اآلية مواقيت الصالة فسبحان اهللا حني متسون 
تصبحون الفجر وعشيا العصر وحني تظهرون الظهر وعن احلسن مثله وروى أبو رزين عن  املغرب والعشاء وحني

ابن عباس وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال الصالة املكتوبة وقال وسبح حبمد ربك قبل 
وقات طلوع الشمس وقبل غروهبا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وهذه اآلية منتظمة أل

الصلوات أيضا فهذه اآليات كلها فيها ذكر أوقات الصلوات من غري حتديد هلا إال فيما ذكر من الدلوك فإنه جعله 
أول وقت لتلك الصالة ووقت الزوال والغروب معلومان وقوله تعاىل إىل غسق الليل ليس فيه بيان هناية الوقت 

املغرب كان معلوما وكذلك تصبحون ألن و قت الصبح  بلفظ غري حمتمل للمعاين وقوله حني متسون إن أراد به
  معلوم وقوله طريف النهار ال داللة فيه على حتديد الوقت الحتماله أن يريد الظهر والعصر وذلك ألن وسط 

النهار هو وقت الزوال فما كان منه يف النصف اآلخر فهو طرف وكذلك ما كان منه يف النصف األول فهو طرف 
العصر ألن آخر النهار من طرفه واألوىل أن يكون املراد العصر دون الظهر ألن طرف الشيء إما  وجائز أن يريد به

أن يكون ابتداءه وهنايته وآخره ويبعد أن يكون ما قرب من الوسط طرفا إال أن احلسن يف رواية عمر وقد تأوله 
ية أال ترى أن طرف الثوب ما يلي على الظهر والعصر مجيعا وقد روى عنه يونس أنه العصر وهو أشبه مبعىن اآل

  هنايته وال يسمى ما قرب من وسطه طرفا 



  فهذه اآلي دالة على أعداد الصلوات 
وقوله تعاىل وحافظوا على الصلوات اآلية يدل على أهنا وتر ألن الشفع ال وسط له وقد تواترت اآلثار عن النيب 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  الصلوات اخلمس وقد روى أنس بن مالك ونقلت األمة عنه قوال وفعال فرض

أنه أمر خبمسني صالة وأنه مل يزل يسئل ربه  -وعبادة بن الصامت يف حديث املعراج عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كذلك  -التخفيف حىت استقرت على مخس وهذا عندنا كان فرضا موقوفا على اختيار النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رض قبل التمكن من الفعل وقد بيناه يف أصول الفقه وال خالف بني املسلمني يف فرض ألنه ال جيوز نسخ الف
الصلوات اخلمس وقال مجاعة من السلف بوجوب الوتر وهو قول أيب حنيفة وليس هو بفرض عنده وإن كان 

واترة يف بيان آثار مت -واجبا ألن الفرض ما كان يف أعلى مراتب اإلجياب وقد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  حتديد أوقات الصلوات واتفقت األمة يف بعضها واختلفت يف بعض 

  وقت 

  الفجر

فأما أول وقت الفجر فال خالف فيه أنه من حني يطلع الفجر الثاين الذي يعترض يف األفق وروى سليمان التيمي 
   -سلم عن أيب عثمان النهدي عن عبداهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  ليس الفجر أن يقول هكذا ومجع كفه حىت يكون هكذا ومد أصبعيه السبابتني

   -وروى قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  كلوا واشربوا وال يهدينكم الساطع املصعد فكلوا واشربوا حىت يعترض لكم

  األمحر 
قال الفجر فجران فجر حيل فيه الطعام  -صلى اهللا عليه وسلم  وروى سفيان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول اهللا

وحترم فيه الصالة وفجر حتل فيه الصالة وحيرم فيه الطعام وروى نافع بن جربيل يف حديث املواقيت عن النيب صلى 
  أن جربيل عليه السالم أمه عند البيت فصلى الفجر يف اليوم األول  -اهللا عليه وسلم 

م الطعام والشراب على الصائم فهذا أول وقت الفجر وقد تواترت به اآلثار واتفق عليه فقهاء حني برق الفجر وحر
األمصار وأما آخر وقتها فهو إىل طلوع الشمس عند سائر الفقهاء وذكر ابن القاسم عن مالك أنه قال وقت الصبح 

الوقت املستحب وكراهة التأخري إىل اإلغالس والنجوم بادية مشتبكة وآخر وقتها إذا أسفر وحيتمل أن يكون مراده 
بعد اإلسفار ال على معىن أهنا تكون فائتة إذا أخرها إىل بعد اإلسفار قبل طلوع الشمس وقد روى عبداهللا بن عمر 

   -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  أنه قال وقت الفجر مامل تطلع الشمس وقد روى األعمش عن أيب صاحل عن أيب

إن للصالة أوال وآخرا وأن أول وقت الفجر حني يطلع الفجر  -هللا صلى اهللا عليه وسلم هريرة قال قال رسول ا
   -وأن آخر وقتها حني تطلع الشمس وورى أبو هريرة أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال من أدرك ركعة من صالة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك فألزم

رك هذا القدر من الوقت مجيع الصالة مثل احلائض تطهر والصيب يبلغ والكافر مد -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  يسلم فثبت أن وقت الفجر إىل طلوع الشمس 

  وقت 

  الظهر

وأما أول وقت الظهر فهو من حني تزول الشمس وال خالف بني أهل العلم فيه وقال اهللا تعاىل وعشيا وحني 
نا أن دلوك الشمس حتتمل الزوال والغروب مجيعا وهو عليهما تظهرون وقال أقم الصالة لدلوك الشمس وقد بي

فتنتظم اآلية األمر بصالة الظهر واملغرب وبيان أول وقتيهما ومن جهة السنة حديث ابن عباس وأيب سعيد وجابر 
   -وعبداهللا بن عمر وبريدة األسلمي وأيب هريرة وأيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ني أمه جربيل وأنه صلى الظهر حني زالت الشمس ويف بعضهايف ذكر املواقيت ح

أنه قال أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وهي أحاديث مشهورة  -ابتداء اللفظ من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  كرهت اإلطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظها فصار أول وقت الظهر معلوما من جهة الكتاب والسنة واتفاق األمة 

ما آخر وقتها فقد اختلف فيه الفقهاء فروي عن أيب حنيفة فيه ثالث روايات إحداهن أن يصري الظل أقل من وأ
قامتني واألخرى وهي رواية احلسن بن زياد أن يصري ظل كل شيء مثله والثالثة أن يصري الظل قامتني وهي رواية 

 والثوري والشافعي هو أن يصري ظل كل األصل وقال أبو يوسف وحممد وزفر واحلسن بن زياد واحلسن بن صاحل
  شيء مثله وحكي عن مالك أن وقت الظهر والعصر إىل 

غروب الشمس وحيتج لقول من قال باملثلني يف آخر وقت الظهر بظاهر قوله أقم الصالة طريف النهار وذلك يقتضي 
رف وإذا كان وقت العصر من فعل العصر بعد املثلني ألنه كلما كان أقرب إىل وقت الغروب فهو أوىل باسم الط

املثلني فما قبله من وقت الظهر حلديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  إن أول وقت الظهر حني تزول الشمس وآخر وقتها حني يدخل وقت العصر وحيتج

إىل غسق الليل وقد بينا أن الدلوك حيتمل الزوال فإذا  أيضا هلذا القول بظاهر قوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس
أريد به ذلك اقتضى ظاهره امتداد الوقت إىل الغروب إال أنه ثبت أن ما بعد املثلني ليس بوقت للظهر فوجب أن 



 أجلكم يف أجل -يثبت إلىاملثلني بالظاهر وحيتج فيه من جهة السنة حبديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من مضى قبلكم كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابني قبلكم كرجل استأجر أجراء 
فقال من يعمل يل ما بني غدوة إىل نصف النهار على قرياط فعملت اليهود مث قال من يعمل يل ما بني نصف النهار 

 العصر إىل املغرب على قرياطني فعملتم أنتم إىل العصر على قرياط فعملت النصارى مث قال من يعمل يل ما بني
فغضبت اليهود والنصارى فقالوا كنا أكثر عمال وأقل عطاء قال هل نقصتم من جعلكم شيئا قالوا ال قال فإمنا هو 
فضلي أوتيه من أشاء وداللة هذا اخلرب على ما ذكرنا من وجهني أحدمها قوله أجلكم يف أجل من مضى قبلكم كما 

بعثت أنا والساعة  -عصر إىل غروب الشمس وإمنا أراد بذلك اإلخبار عن قصر الوقت وقال ص بني صالة ال
كهاتني ومجع بني السبابة والوسطى ويف خرب آخر كما بني هذه وهذه فأخرب فيه أن الذي بقي من مدة الدنيا 

 أجل من مضى أجلنا يف -كنقصان السبابة عن الوسطى وقد قدر ذلك بنصف السبع فثبت بذلك حني شبه ص 
قبلنا بوقت العصر يف قصر مدته أنه ال ينبغي أن يكون من املثل ألنه لو كان كذلك لكان أكثر من ذلك فدل ذلك 

لنا وألهل الكتابني بالعمل يف  -على أن وقت العصر بعد املثلني والوجه اآلخر من داللة اخلرب املثل الذي ضربه ص 
كنا أكثر عمال وأقل عطاء فلو كان وقت العصر يف املثل ملا كانت النصارى األوقات املذكورة وأهنم غضبوا فقالوا 

أكثر عمال من املسلمني بل كان يكون املسلمون أكثر عمال ألن ما بني املثل إىل الغروب أكثر مما بني الزوال إىل 
  املثل فثبت بذلك أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر فإن قيل إمنا 

بذلك على حياله دون اإلخبار عنهما جمموعني أال ترى أهنم قالوا كنا أكثر عمال وأقل عطاء أراد أن وقيت الفريقني 
وليسا مبجموعهما أقل عطاء ألن عطاءمها مجيعا هو مثل عطاء املسلمني ويدل عليه حديث عروة عن بشري بن أيب 

حني صار ظل كل شيء مثله فقال  أن جربيل أتاه يف اليوم الثاين -مسعود عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قم فصل الظهر فأخرب أن جربيل أتاه بعد املثل فأمره بفعل الظهر فلو كان ما بعد املثل من وقت العصر لكان قد أخر 

أنه صلى العصر  -الظهر عن وقتها فإن قيل يف حديث ابن عباس وجابر وأيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ر ظل كل شيء مثله وهذا يوجب أن يكون وقت العصر بعد املثل قيل له أما حديث ابن يف اليوم األول حني صا

عباس فإنه أخرب فيه عن إمامة جربيل عند باب البيت وذلك قبل اهلجرة وفيه أنه صلى الظهر من اليوم الثاين لوقت 
مني فإن قيل إمنا أراد العصر باألمس وذلك يوجب أن يكون وقت الظهر ووقت العصر واحدا فيما صالمها يف اليو

أنه ابتدأ العصر يف وقت فراغه من الظهر من األمس قيل له يف حديث ابن مسعود إن جربيل أتاه حني صار ظل كل 
شيء مثله يف اليوم األول فقال قم فصل العصر وأنه أتاه يف اليوم الثاين حني صار ظل كل شيء مثله فقال قم فصل 

إياه بالصالة كان بعد املثل وهذا يسقط تأويل من تأوله وإذا كان ذلك كذلك وقد  الظهر فأخرب أن جميئه إليه وأمره
   -روى عبداهللا بن عمر وأبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال وقت الظهر مامل حيضر وقت العصر ويف حديث أيب قتادة عن النيب ص

بت بذلك أن ما يف حديث ابن عباس وابن مسعود التفريط على من مل يصل الصالة حىت يدخل وقت األخرى ث -
على النحو الذي ذكرنا منسوخ وأنه كان قبل اهلجرة وعلى أنه لو كان ثابت احلكم لوجب أن يكون الفعل اآلخر 
ناسخا لألول وأن يكون اآلخر منهما ثابتا واآلخر من الفعلني أنه فعل الظهر يف اليوم الثاين بعد املثل وذلك يقتضي 

حني سأله السائل عن  -ما بعد املثل من وقت الظهر ويف حديث أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أن يكون



مواقيت الصالة أنه صلى العصر يف اليوم األول والشمس مرتفعة قبل أن تدخلها الصفرة وكذلك يف حديث 
اليوم األول والشمس بيضاء مرتفعة  أنه صلى العصر يف -سليمان بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وال يقال هذا فيمن صالها حني يصري الظل مثله وقد ذكر أيضا يف حديث ابن مسعود أنه صلى العصر يف اليوم 
  األول والشمس بيضاء مرتفعة رواه مجاعة من كبار أصحاب الزهري عن عروة منهم 

يب بكر بن عمرو بن حزم عن عروة فذكر فيه مالك والليث وشعيب ومعمر وغريهم ورواه أيوب عن عتبة عن أ
مقادير الفيء على حنو ما قدمنا فحديث ابن مسعود يروى على هذين الوجهني فذكر يف أحدمها أنه جاءه جربيل 

عليه السالم حني صار ظل كل شيء مثله فقال قم فصل الظهر ويف اليوم الثاين جاءه حني صار ظل كل شيء مثليه 
ديث الزهري عن عروة مل يذكر فيه مقدار الفيء وذكر أنه صلى العصر يف اليوم األول فقال قم فصل العصر وح

  والشمس بيضاء مرتفعة مل تدخلها صفرة 
وقد رويت أخبار يف تعجيل العصر قد حيتج هبا من يقول باملثل وفيها احتمال ملا قالوه ولغريه فال تثبت مبثلها حجة 

كان يصلي  -احملتمل منها حديث أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف إثبات املثل دون غريه إذ ال حجة يف
العصر مث يذهب الذاهب إىل العوايل فيجدهم مل يصلوا العصر قال الزهري والعوايل على امليلني والثالثة وورى أبو 

ينة مث أمشي إىل ذي العصر باملد -واقد الليثي قال حدثنا أبو أروى قال كنت أصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
احلليفة قبل أن تغرب الشمس ويف حديث أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن بشري بن أيب مسعود عن أبيه 

   -قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسري الرجل حني ينصرف منها إىل ذي

كان يصلي العصر  -عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلليفة ستة أميال قبل غروب الشمس وروي 
  والشمس يف حجرهتا قبل أن يظهر الفيء ويف لفظ آخر مل يفئ الفيء بعد 

وليس يف هذه األخبار ذكر حتديد الوقت وما ذكر من املضي إىل العوايل وذي احلليفة فليس ميكن الوقوف منه على 
در اإلبطاء والسرعة يف املشي وقد كان شيخنا أبو احلسن رمحه اهللا تعاىل يستدل مقدار معلوم من الوقت ألنه على ق

أبردوا بالظهر فإن شدة احلر من فيح جهنم على أن ما بعد املثل وقت للظهر ألن اإلبراد ال يكون عند  -بقوله ص 
يب عن ذلك بأن النيب املثل بل أشد ما يكون احلر يف الصيف عند ما يصري ظل كل شيء مثله ومن قال باملثل جي

كان يصلي باهلجري عند الزوال والفيء قليل يف ذلك الوقت فكان منهم من يصلي يف  -صلى اهللا عليه وسلم 
   -الشمس أو بالقرب منها وكذلك قال خباب شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ما يفيءحر الرمضاء فلم يشكنا مث قال أبردوا بالظهر فأمرهم أن يصلوها بعد 

  الفيء فهذا هو اإلبراد املأمور به عند من قال باملثل 
وأما ما حكي عن مالك أن وقت الظهر والعصر إىل غروب الشمس فإنه قول ترده األخبار املروية يف املواقيت ألن 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  صلى يف



ى وغريهم يف أول الوقت وآخره مث قال ما اليومني يف حديث ابن عباس وابن مسعود وجابر وأيب سعيد وأيب موس
وقت الظهر مامل حيضر  -بني هذين وقت ويف حديث عبداهللا بن عمر وأيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقت العصر ويف بعض ألفاظ حديث أيب هريرة وآخر وقت الظهر حني يدخل وقت العصر فغري جائز ألحد أن جيعل 
أن آخر وقت الظهر حني يدخل وقت العصر وقد  -إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم وقت العصر وقتا للظهر مع 

   -نقل الناس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  هذه األوقات عمال وقوال كما نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء واملغرب وعقلوا

يف حديث  - عليه وسلم أن كل صالة منها خمصوصة بوقت غري وقت األخرى وقال النيب صلى اهللا -بتوقيفه ص 
أيب قتادة التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء وقت اآلخر وال خالف أن تارك الظهر لغري عذر حىت يدخل 
وقت العصر مفرط فثبت أن للظهر وقتا خمصوصا وكذلك العصر وإن وقت كل واحدة منهما غري وقت األخرى 

يصلي العصر يف وقت الظهر من غري عذر وملا كان للجمع بعرفة  ولو كان الوقتان مجيعا وقتا للصالتني جلاز أن
  خصوصية ويف امتناع جواز ذلك لغري عذر عند اجلميع داللة على أن كل واحدة من الصالتني منفردة بوقتها 

فإن احتجوا بقوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وأن الدلوك هو الزوال وجعل ذلك كله وقتا 
  ر إىل غروب الشمس ألنه روي يف غسق الليل عن مجاعة من السلف أنه الغروب للظه

قيل له ظاهره يقتضي إباحة فعل هذه الصالة من وقت الزوال إىل غسق الليل وقد اتفق اجلميع على أن ذلك ليس 
وهي إما العصر وإما  مبراد وأنه غري خمري يف فعل الظهر من وقت الزوال إىل الليل فثبت أن املراد صالة أخرى يفعلها

املغرب واملغرب أشبه مبعىن اآلية التصال وقتها بغسق الليل الذي هو اجتماع الظلمة فيكون تقدير اآلية أقم الصالة 
لزوال الشمس وأقمها أيضا إىل غسق الليل وهي صالة أخرى غري األوىل فال داللة يف اآلية على أن وقت الظهر إىل 

  غروب الشمس 
عي مالكا يف هذا املعىن أيضا من وجه وذلك أنه يقول من أسلم قبل غروب الشمس لزمته الظهر وقد وافق الشاف

والعصر مجيعا وكذلك احلائض إذا طهرت والصيب إذا بلغ وذهب إىل أنه وإن مل يكن وقت اختيار فهو وقت 
يؤخر الظهر إىل وقت العصر الضرورة والعذر ألنه جيوز على أصله اجلمع بني الصالتني يف السفر واملرض وحنوه بأن 

  أوجيعل العصر فيصليها يف وقت الظهر معها فجعل من أجل ذلك الوقت 

وقتا هلما يف حال العذر والضرورة فإن كان هذا اعتبارا صحيحا فإنه يلزمه أن يقول يف املرأة إذا حاضت يف أول 
  خر وقت وقت الظهر أن تلزمها صالة الظهر والعصر مجيعا كما أهنا إذا طهرت يف آ

  العصر

لزمتها صالة الظهر والعصر مجيعا وقد أدركت هذه اليت حاضت يف وقت الظهر من الوقت ما جيوز هلا فيه اجلمع 
بني الصالتني للعذر وهذا ال يقوله أحد فثبت بذلك أن وقت العصر غري وقت الظهر يف سائر األحوال وأنه ال تلزم 

  ت الظهر أحدا صالة الظهر بإدراكه وقت العصر دون وق
  وقت العصر 

قال أبو بكر أما أول وقت العصر فهو على ما ذكرنا من خروج وقت الظهر على اختالفهم فيه والصحيح من 



قوهلم أنه ليس بني وقت الظهر ووقت العصر واسطة وقت من غريمها وما روي عن أيب حنيفة من أن آخر وقت 
صار الظل قامتني فهو رواية شاذة وهي أيضا خمالفة لآلثار الظهر أن يصري الظل أقل قامتني وأول وقت العصر إذا 

الوارد يف أن وقت الظهر مامل حيضر وقت العصر ويف بعض ألفاظ حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وآخر وقت الظهر حني يدخل وقت العصر ويف حديث أيب قتادة التفريط يف الصالة أن يتركها حىت يدخل وقت  -

والصحيح من مذهب أيب حنيفة أحد قولني إما املثالن وإما املثل وإن خبروج وقت الظهر يدخل وقت  األخرى
  العصر 

واتفق فقهاء األمصار أن آخر وقت العصر غروب الشمس ومن الناس من يقول إن آخر وقتها حني تصفر الشمس 
   -وحيتج فيه بنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  س قال أبو بكر والدليل على أن آخر وقتها الغروبعن الصالة عند غروب الشم

من فاته العصر حىت غابت الشمس فكأمنا وتر أهله وماله فجعل فواهتا بالغروب  -قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد  -وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

دل على أن وقتها إلىالغروب فإن احتج حمتج حبديث عبداهللا بن عمر وأيب هريرة عن النيب صلى اهللا أدرك وهذا ي
  أنه قال آخر وقت العصر حني تصفر الشمس  -عليه وسلم 

فإن هذا عندنا على كراهة التأخري وبيان الوقت املستحب كما روي يف حديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب 
أنه قال آخر وقت العشاء اآلخرة نصف الليل ومراده الوقت املستحب ألنه  - عليه وسلم هريرة عن النيب صلى اهللا

  ال خالف أن ما بعد نصف الليل إىل طلوع الفجر من وقت العشاء اآلخرة وأن مدركه باإلحتالم أو اإلسالم 

وملا فاته من وقتها خري أنه قال إن الرجل ليصلي الصالة  -يلزمه فرضها وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
له من أهله وماله فقد يكون وقت يلزمه به مدركه الفرض ويكره له تأخريها إليه أال ترى أنه يكره اإلسفار بصالة 

الفجر مبزدلفة ومل خترجه كراهة التأخري إليه من أن يكون وقتا هلا فكذلك األخبار اليت فيها تقدير آخر الوقت 
  خريا له من أهله وماله  -ات فضيلة الوقت الذي جعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم باصفرار الشمس واردة على فو

  وقت 

  املغرب

أول وقت املغرب من حني تغرب الشمس ال اختالف بني الفقهاء يف ذلك وقال اهللا عز و جل أقم الصالة لدلوك 
هو ما قرب منه من النهار وهو أول الشمس وهو يقع على الغروب ملا بيناه فيما سلف وقال تعاىل وزلفا من الليل و

أوقاته واهللا أعلم وقال تعاىل فسبحان اهللا حني متسون قيل فيه إنه وقت الغروب ويف أخبار املواقيت عن النيب صلى 
   -اهللا عليه وسلم 

  من طريق ابن عباس وجابر وأيب سعيد وغريهم أن النيب ص



سلمة بن األكوع كنا نصلي املغرب مع رسول اهللا صلى  صلى املغرب يف اليومني مجيعا حني غابت الشمس وقال -
   -اهللا عليه وسلم 

  إذا تواترت باحلجاب

وقد ذهب شواذ من الناس إىل أن أول وقت املغرب حني يطلع النجم واحتجوا مبا روى أبو متيم اجليشاين عن أيب 
ل إن هذه الصالة عرضت على من صالة العصر فقا -بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أويت أجره مرتني وال صالة بعدها حىت يطلع الشاهد والشاهد النجم 
يف أول وقت املغرب أنه حني  -وهذا حديث شاذ ال تعارض به األخبار املتواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ن مجاعة من الصحابة منهم عمر وعبداهللا وعثمان وأيب هريرة تغيب الشمس وقد روي ذلك أيضا ع
وحيتمل أن يكون خرب أيب بصرة يف ذكر طلوع الشاهد غري خمالف هلذه األخبار وذلك ألن النجم قد يرى يف بعض 

األوقات بعد غروب الشمس قبل اختالط الظالم فلما كان الغالب يف ذلك أنه ال يكاد خيلو من أن يرى بعض 
بعد غروب الشمس جعل ذلك عبارة عن غيبوبة الشمس وأيضا فلو كان االعتبار برؤية النجم لوجب أن  النجوم

تصلى قبل الغروب إذا رؤي النجم ألن بعض النجوم قد يرى يف بعض األوقات قبل ا لغروب وال خالف أنه غري 
  جائز فعلها قبل 

  الغروب مع رؤية الشاهد فسقط بذلك اعتبار طلوع الشاهد 
ا آخر وقت املغرب فإن أهل العلم خمتلفون فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ومالك والثوري وأم

واحلسن بن صاحل لوقت املغرب أول وآخر كسائر الصلوات وقال الشافعي ليس للمغرب إال وقت واحد مث 
ن صاحل آخر وقتها أن يغيب اختلف من قال بأن له أوال وآخرا يف آخر وقتها فقال أصحابنا والثوري واحلسن ب

الشفق مث اختلفوا يف الشفق فقال أبو حنيفة الشفق البياض وقال أبو يوسف وحممد وابن أيب ليل ومالك والثوري 
  واحلسن بن صاحل والشافعي الشفق احلمرة وقال مالك وقت املغرب والعشاء إىل طلوع الفجر 

فقال بعضهم هو البياض وقال بعضهم احلمرة فممن قال أنه قال أبو بكر وقد اختلف السلف أيضا يف الشفق ما هو 
  احلمرة ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس 

وحدثنا أبو يعقوب يوسف بن شعيب املؤذن قال حدثنا أبو عمران موسى بن القاسم العصار واحلسني بن الفرج 
ن ذكر عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس قال الشفق البزاز قاال حدثنا هشام بن عبيداهللا قال حدثنا هياج عم

  احلمرة قال هشام وحدثنا أبو سفيان عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال الشفق احلمرة 
قال هشام وحدثنا حممد بن احلسن عن ثور بن يزيد عن مكحول قال كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس 

الشفق فهؤالء الذين روى عنهم احلمرة وممن روي عنه أن الشفق البياض يصليان العشاء إذا غابت احلمرة ويرياهنا 
عمر بن اخلطاب ومعاذ بن جبل وعمر بن عبدالعزيز حدثنا يوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بن القاسم واحلسني 

ال حدثين بن الفرج قاال حدثنا هشام بن عبيداهللا قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عنبسة بن سعيد الكالعي ق
قتادة عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب كتب إن أول وقت العشاء مغيب الشفق ومغيبه إذا اجتمع البياض 

من األفق فينقطع فذلك أول وقتها قال هشام حدثنا أبو عثمان عن خالد بن يزيد عن إمساعيل بن عبيداهللا عن 
  عبدالرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل قال الشفق البياض 



  ال هشام وحدثنا حممد بن احلسن عمن ذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يقول الشفق البياض ق
فصل وأما الداللة على أن لوقت املغرب أوال وآخرا وأنه غري مقدر بفعل الصالة فحسب قوله تعاىل أقم الصالة 

  لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقد ذكرنا من 

اللفظ له فاقتضت اآلية أن يكون لوقت املغرب أول وآخر ألن قوله تعاىل إىل قال من السلف أنه الغروب واحتمال 
غسق الليل غاية وقد روي عن ابن عباس أن غسق الليل اجتماع الظلمة فثبت بداللة اآلية أن وقت املغرب من 

الصالة حني الغروب إىل اجتماع الظلمة ويف ذلك ما يقضي ببطالن قول من جعل هلا وقتا واحدا مقدرا بفعل 
   -وروى األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال أول وقت املغرب حني تسقط الشمس وأن آخر وقتها حني يغيب األفق ويف

أن سائال سأله عن مواقيت الصالة فذكر  -حديث أيب بكرة عن أيب موسى عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ل فيه وصلى املغرب يف اليوم األول حني وقعت الشمس وآخرها يف اليوم الثاين حىت كان عند سقوط احلديث وقا

الشفق مث قال الوقت فيما بني هذين ويف حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا 
 غابت الشمس مث صلى املغرب يف أن رجال سأله عن وقت الصالة فقال صل معنا فأقام املغرب حني -عليه وسلم 

اليوم الثاين قبل أن يغيب الشفق وكذلك يف حديث جابر فثبت بذلك أن لوقت املغرب أوال وآخرا وحدثنا 
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن املثىن قال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا مهام عن قتادة عن أيب أيوب عن 

قال وقت املغرب مامل يغب الشفق وروى عروة بن الزبري عن زيد  -اهللا عليه وسلم  عبداهللا بن عمرو أن النيب صلى
   -بن ثابت قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يقرأ يف صالة املغرب بأطوال الطول وهي املص

وقتها  وهذا يدل على امتداد الوقت ولو كان الوقت مقدرا بفعل ثالث ركعات لكان من قرأ املص قد أخرها عن
صلى املغرب يف اليومني مجيعا يف  -فإن قيل روي يف حديث ابن عباس وأيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقت واحد بعد غروب الشمس قيل له هذا ال يعارض ما ذكرنا ألنه جائز أن يكون فعله كذلك ليبني الوقت 
خبار منه بأن ما بني هذين وقت فهو أوىل ألن فيه املستحب ويف األخبار اليت رويناها بيان أول الوقت وآخره وإ

استعمال اخلربين ومع ذلك فإن فعله هلا يف اليومني يف وقت واحد لو انفرد عما يعارضه من األخبار اليت ذكرنا مل 
تكن فيه داللة على أنه ال وقت هلا غريه كما مل يدل فعله للعصر يف اليومني قبل اصفرار الشمس على أنه ال وقت 

ا غريه وكفعله للعشاء اآلخرة يف اليومني قبل نصف الليل مل يدل على أن ما بعد نصف الليل ليس بوقت هلا ومن هل
  جهة النظر أن سائر الصلوات املفروضات ملا كان ألوقاهتا أول وآخر ومل تكن أوقاهتا 

ة خارج عن األصول مقدرة بفعل الصالة وجب أن يكون املغرب كذلك فقول من جعل الوقت مقدرا بفعل الصال
خمالف لألثر والنظر مجيعا ومما يلزم الشافعي يف هذا أنه جييز اجلمع بني املغرب والعشاء يف وقت واحد إما ملرض أو 

سفر كما جييزه بني الظهر والعصر فلو كان بينهما وقت ليس منهما ملا جاز اجلمع بينهما كما ال جيوز اجلمع بني 
قت ليس منهما فإن قيل ليست علة اجلمع جتاور الوقتني ألنه ال جيمع املغرب إىل الفجر والظهر إذ كان بينهما و



العصر مع جتاور الوقتني قيل له مل نلزمه أن جيعل جتاور الوقتني علة للجمع وإمنا ألزمناه املنع من اجلمع إذا مل يكن 
  ا واهللا أعلم بالصواب الوقتان متجاورين ألن كل صالتني بينهما وقت ليس منهما ال جيوز اجلمع بينهم

  ذكر 

  القول يف الشفق واالحتجاج له

قال أبو بكر ملا اختلف الناس يف الشفق فقال منهم قائلون هو احلمرة وقال آخرون البياض علمنا أن االسم يتناوهلما 
ة أال ترى أهنم ملا ويقع عليهما يف اللغة لوال ذلك ملا تأولوه عليهما إذ كانوا عاملني مبعاين األمساء اللغوية والشرعي

اختلفوا يف معىن ا لقرء فتأوله بعضهم على احليض وبعضهم على الطهر ثبت بذلك أن االسم يقع عليهما وإمنا حنتاج 
بعد ذلك إىل أن نستدل على املراد منهما باآلية وحدثنا أبو عمر غالم ثعلب قال سئل ثعلب عن الشفق ما هو فقال 

على احلمرة أكثر فقال ثعلب إمنا حيتاج إىل الشاهد ما خفي فأما البياض فهو أشهر البياض فقال له السائل الشواهد 
يف اللغة من أن حيتاج إىل الشاهد قال أبو بكر ويقال إن اصل الشفق الرقة ومنه يقال ثوب شفق ومنه الشفقة وهي 

اقية من ضياء الشمس وهو رقة القلب وإذا كان أصله كذلك فالبياض أخص به ألنه عبارة عن األجزاء الرقيقة الب
بني ... حىت إذا الشمس اجتالها اجملتلي ... يف البياض أرق منه يف احلمرة ويشهد ملن قال باحلمرة قول أيب النجم 

  ... فهي على األفق كعني األحول ... مساطي شفق مهول 

  ومعلوم أنه أراد احلمرة ألنه وصفها عند الغروب ومما حيتج به البياض قوله

  ال أقسم بالشفق قال جماهد هو النهار ويدل عليه قوله والليل وما وسق فأقسم تعاىل ف

بالليل والنهار فهذا يوجب أن يكون الشفق البياض ألن أول النهار هو طلوع بياض الفجر وهذا يدل على أن 
قم الصالة لدلوك الباقي من البياض بعد غروب الشمس هو الشفق ومما يستدل به على أن املراد البياض قوله تعاىل أ

الشمس إىل غسق الليل وقد بينا أن الدلوك هو اسم يقع على الغروب مث جعل غسق الليل غايته وروي عن ابن 
عباس يف غسق الليل أنه اجتماع الظلمة وذلك ال يكون إال مع غيبوبة البياض ألن البياض ما دام باقيا فالظلمة 

 غيبوبة البياض فثبت أن املراد البياض فإن قيل روي عن ابن متفرقة يف األفق فثبت بذلك أن وقت املغرب إىل
مسعود وأيب هريرة أن غسق الليل هو غروب الشمس قيل له املشهور عن ابن مسعود أو دلوك الشمس هو غروهبا 

وحمال إذا كان الدلوك عنده الغروب أن يكون غسق الليل غروب الشمس أيضا ألن اهللا تعاىل قال أقم الصالة 
الشمس فجعل الدلوك أول الوقت وغسق الليل آخره ويستحيل أن يكون ما جعله ابتداء هو الذي جعله لدلوك 

غاية وإذا كان ذلك كذلك فالراوي عن ابن مسعود أن غسق الليل هو غروب الشمس غالط يف روايته ومع ذلك 
غيب الشفق وهذه الرواية فقد روي عن ابن مسعود رواية مشهورة أن دلوك الشمس غروهبا وأن غسق الليل حني ي

مستقيمة على ما ثبت عنه من تأويل اآلية وقد روى ليث عن جماهد عن ابن عباس أن دلوك الشمس حني تزول إىل 
غسق الليل حني جتب الشمس وهذا غري بعيد على ما ثبت عنه يف تأويل الدلوك أنه الزوال إال أنه قد روى عنه 

رب عن ابن عباس أنه كان يقول غسق الليل اجتماع الليل وظلمته وهذا مالك عن داود بن احلصني قال أخربين خم
ينفي أن يكون غسق الليل وقت الغروب من قبل أن وقت الغروب ال تكون ظلمة جمتمعة وقد روي عن أيب جعفر 

لظلمة يف غسق الليل أنه انتصافه وعن إبراهيم غسق الليل العشاء اآلخرة وأوىل هذه املعاين بلفظ اآلية اجتماع ا



وذهاب البياض وذلك ألنه لو كان غسق الليل هو غروب الشمس لكانت الغاية املذكورة للوقت هي وجود الليل 
فحسب فيصري تقدير اآلية أقم الصالة لدلوك الشمس إىل الليل وتسقط معه فائدة ذكر الغسق مع الليل وملا وجب 

د أفاد مامل يفدناه لو قال إىل الليل عاريا من محل كل لفظ منه على فائدة جمددة وجب أن يكون غسق الليل ق
اجتماعها ومما يستدل به على أن الشفق هو البياض حديث بشري بن أيب مسعود عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  صلى العشاء اليوم األول حني اسود األفق

يف أوائل أوقاهتا وأخرب عنها يف أواخرها  -م ورمبا أخرها حىت جيتمع الناس فأخرب عن صالة النيب صلى اهللا عليه وسل
وذكر يف أول الوقت العشاء اآلخرة اسوداد األفق ومعلوم أن بقاء البياض مينع إطالق االسم عليه بذلك فثبت أن 
أول وقت العشاء اآلخرة غيبوبة البياض ومن يأىب هذا القول يقول إن قوله حني اسود األفق ال ينفي بقاء البياض 

ا أخرب عن اسوداد أفق من اآلفاق ال عن مجيعها ولو أراد غيبوبة البياض لقال حني اسودت اآلفاق وليس ألنه إمن
ميتنع أن يبقى البياض وتكون سائر اآلفاق غري موضع البياض مسودة وحيتج القائلون بالبياض أيضا حبديث الزهري 

العشاء اآلخرة حني يستوي األفق ورمبا كان يصلي  -عن عروة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخرها حىت جيتمع الناس وهذا اللفظ حيتمل من املعىن ما احتمله قوله يف احلديث األول حني اسود األفق ومما حيتج به 

القائلون باحلمرة ما روى ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبداهللا قال سأل 
عن وقت الصالة فقال صل معي فصلى يف اليوم األول العشاء اآلخرة قبل غيبوبة الشفق قالوا  - ص رجل نيب اهللا

ومعلوم أنه مل يصلها قبل غيبوبة احلمرة فوجب أن يكون أراد البياض وال تكون رواية من روى أنه صالها بعد ما 
ة إذا كان االسم يقع عليهما مجيعا غاب الشفق معارضة حلديث جابر هذا من قبل ما غاب الشفق الذي هو احلمر

ليتفق احلديثان وال يتضادا ومن جيعل الشفق البياض جيعل خرب جابر منسوخا على حنو ما روي يف خرب ابن عباس يف 
املواقيت أنه صلى ا لظهر يف اليوم الثاين وقت العصر باألمس ومما حيتج به القائلون باحلمرة ما روي عن النيب صلى 

أنه قال أول وقت املغرب إذا غربت الشمس وآخره غيبوبة الشفق ويف بعض أخبار عبداهللا بن  -م اهللا عليه وسل
عمر إذا غابت الشمس فهو وقت املغرب إىل أن يغيب الشفق ويف لفظ آخر وقت املغرب مامل يسقط ثور الشفق 

هر ذلك يقتضي غيبوبة مجيعه قالوا فالواجب محله على أوهلما وهو احلمرة ومن يقول البياض جييب عن هذا بأن ظا
وهو بالبياض فيدل ذلك على اعتبار البياض دون احلمرة ألنه غري جائز أن يقال قد غاب الشفق إال بعد غيبوبة 

مجيعه كما ال يقال غابت الشمس إال بعد غيبوبة مجيعها دون بعضها وملن قال باحلمرة أن يقول إن البياض واحلمرة 
  تان فيتناول االسم أوهلما غيبوبة كما أن ليسا شفقا واحدا بل مها شفق

الفجر األول والثاين مها فجران وليسا فجرا واحدا فيتناوهلما إطالق االسم معا كذلك الشفق ومما حيتج به القائلني 
كان يصلي العشاء لسقوط القمر الليلة  -بالبياض حديث النعمان بن بشري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هر ذلك يقتضي غيبوبة البياض قال أبو بكر وهذا ال يعتمد عليه ألن ذلك خيتلف يف الصيف والشتاء وال الثالثة وظا
ميتنع بقاء البياض بعد سقوط القمر يف الليلة الثالثة وجائز أن يكون قد غاب قبل سقوطه قال أبو بكر وحكى ابن 

ة وإمنا يستدير حىت يرجع إىل مطلع الفجر قال أبو قتيبة عن اخلليل بن أمحد قال راعيت البياض فرأيته ال يغيب البت
بكر وهذا غلط واحملنة بيننا وبينهم وقد راعيته يف البوادي يف ليايل الصيف واجلو نقي والسماء مصحية فإذا هو 



يغيب قبل أن ميضي من الليل ربعه بالتقريب ومن اراد أن يعرف ذلك فليجرب حىت يتبني له غلط هذا القول ومما 
به على أن املراد بالشفق البياض أنا وجدنا قبل طلوع الشمس محرة وبياضا قبلها وكان مجيعا من وقت يستدل 

صالة واحدة إذ كانا مجيعا من ضياء الشمس دون ظهور جرمها كذلك جيب أن تكون احلمرة والبياض مجيعا بعد 
  غروهبا من وقت صالة واحدة للعلة اليت ذكرناها 

  وقت العشاء اآلخرة 

  وأول

وقت العشاء اآلخرة من حني يغيب الشفق على اختالفهم فيه إىل أن يذهب نصف الليل يف الوقت املختار ويف رواية 
أخرى حىت يذهب ثلث الليل ويكره تأخريها إىل بعد نصف الليل وال تفوت إال بطلوع الفجر الثاين وقال الثوري 

والنصف أبعده قال أبو بكر وحيتمل أن يكونا أرادا  واحلسن بن صاحل وقت العشاء إذا سقط الشفق إىل ثلث الليل
  الوقت املستحب ألنه ال خالف بني الفقهاء أهنا ال تفوت إال بطلوع الفجر 

وإن من أدرك أو أسلم قبل طلوع الفجر أنه تلزمه العشاء اآلخرة وكذلك املرأة إذا طهرت من احليض قوله تعاىل 
ملون اآلية هو حث على اجلهاد وأمر به وهني عن الضعف عن طلبهم ولقائهم وال هتنوا يف ابتغاء القوم إن تكونوا تأ

ألن االبتغاء هو الطلب يقال بغيت وابتغيت إذا طلبت والوهن ضعف القلب واجلنب الذي يستشعره اإلنسان عند 
م يأملون كما لقاء العدو واستدعاهم إىل نفي ذلك واستشعار اجلرأة واإلقدام عليهم بقوله إن تكونوا تأملون فإهن

تأملون فأخرب أهنم يساوونكم فيما يلحق من األمل بالقتال وإنكم تفضلوهنم فإنكم ترجون من اهللا ما ال يرجون فأنتم 
أوىل باإلقدام والصرب على أمل اجلراح منهم إذ ليس هلم هذا الرجاء وهذه الفضيلة قوله تعاىل وترجون من اهللا ما ال 

ا وعدكم اهللا من النصر إذا نصرمت دينه واآلخر ثواب اآلخرة ونعيم اجلنة فدواعي يرجون قيل فيه وجهان أحدمها م
املسلمني على التصرب على القتال واحتمال أمل اجلراح أكثر من دواعي الكفار وقيل فيه ترجون من اهللا ماال يرجون 

وختافون من اهللا ما ال  تؤملون من ثواب اهللا ماال يؤملون روي ذلك عن احلسن وقتادة وابن جريج وقال آخرون
خيافون كما قال تعاىل مالكم ال ترجون هللا وقارا يعين ال ختافون هللا عظمة وبعض أهل اللغة يقول ال يكون الرجاء 

مبعىن اخلوف إال مع النفي وذلك حكم ال يقبل إال بداللة قوله تعاىل إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس 
  فيه إخبار أنه أنزل الكتاب ليحكم بني الناس مبا عرفه اهللا من األحكام والتعبد  مبا أراك اهللا اآلية

قوله تعاىل وال تكن للخائنني خصيما روي أنه أنزل يف رجل سرق درعا فلما خاف أن تظهر عليه رمى هبا يف دار 
أعان قوم من يهودي فلما وجدت الدرع أنكر اليهودي أن يكون أخذها وذكر السارق أن اليهودي أخذها ف

إىل قوهلم فأطلعه اهللا على اآلخذ وبرأ  -املسلمني هذا اآلخذ على اليهودي فمال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  اليهودي منه وهناه عن خماصمة اليهودي وأمره باالستغفار مما كان منه من معاونته الذين كانوا يتكلمون عن السارق 

خياصم عن غريه يف إثبات حق أو نفيه وهو غري عامل حبقيقة أمره ألن اهللا تعاىل  وهذا يدل على أنه غري جائز ألحد أن
قد عاتب نبيه على مثله وأمره باالستغفار منه وهذه اآلية وما بعدها من النهي عن اجملادلة عن اخلونة إىل آخر ما 

  ذكر كله تأكيد للنهي عن معونة من ال يعلمه حقا 
  ا أراك اهللا رمبا احتج وقوله تعاىل لتحكم بني الناس مب

   -به من يقول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  مل يكن يقول شيئا من طريق االجتهاد وأن أقواله وأفعاله كلها كانت تصدر عن

النصوص وأنه كقوله تعاىل وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى وليس يف اآليتني دليل على أن النيب صلى اهللا 
يكن يقول شيئا من طريق االجتهاد وذلك ألنا نقول ما صدر عن اجتهاد فهو مما أراه اهللا وعرفه مل  -عليه وسلم 

يف األحكام  -إياه ومما أوحى به إليه أن يفعله فليس يف اآلية داللة على نفي االجتهاد من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
دفع عنهم وجائز  -ون النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد قيل يف قوله تعاىل وال تكن للخائنني خصيما أنه جائز أن يك

أن يكون هم بالدفع عنهم ميال منه إىل املسلمني دون اليهودي إذ مل يكن عنده أهنم غري حمقني وإذا كان ظاهر احلال 
إىل وجود الدرع عند اليهودي فكان اليهودي أوىل بالتهمة واملسلم أوىل برباءة الساحة فأمره اهللا تعاىل بترك امليل 

أحد اخلصمني والدفع عنه وإن كان مسلما واآلخر يهوديا فصار ذلك أصال يف أن احلاكم ال يكون له ميل إىل أحد 
اخلصمني على اآلخر وإن كان أحدمها ذا حرمة له واآلخر علىخالفه وهذا يدل أيضا على أن وجود السرقة يف يد 

احلكم على اليهودي بوجود السرقة عنده إذ كان جاحدا أن إنسان ال يوجب احلكم عليه هبا ألن اهللا تعاىل هناه عن 
يكون هو اآلخذ وليس ذلك مثل ما فعله يوسف عليه السالم حني جعل الصاع يف رحل أخيه مث أخذه بالصاع 

واحتبسه عنده ألنه إمنا حكم عليهم مبا كان عندهم أنه جائز وكانوا يسترقون السارق فاحتبسه عنده وكان له أن 
ذلك ومل يسترقه وال قال أنه سرق وإمنا قال ذلك رجل غريه ظنه سارقا وقد هنى اهللا عن احلكم بالظن  يتوصل إىل

   -واهلوى بقوله اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إياكم والظن فإنه أكذب احلديث وقوله

ذين خيتانون أنفسهم جائز أن يكون صادف ميال من النيب صلى وال تكن للخائنني خصيما وقوله وال جتادل عن ال
على اليهودي بوجود الدرع املسروقة يف داره وجائز أن يكون هم بذلك فأعلمه اهللا براءة ساحة  -اهللا عليه وسلم 

ئن اليهودي وهناه عن جمادلته عن املسلمني الذين كانوا جيادلون عن السارق وقد كانت هذه الطائفة شاهدة للخا
أن يقوم بعذره يف أصحابه وأن ينكر ذلك على من ادعى عليه فجائز أن يكون النيب  -بالرباءة سائلة للنيب ص 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أظهر معاونته ملا ظهر من الطائفة من الشهادة برباءته وأنه ليس ممن يتهم

هلمت طائفة منهم أن يضلوك مبسئلتهم معونة هذا مبثله فأعلمه اهللا باطن أمورهم بقوله ولوال فضل اهللا عليك ورمحته 
  اخلائن وقد قيل 

ذلك وأعانوا اخلائن كانوا مسلمني ومل يكونوا أيضا على  -أن هذه الطائفة اليت سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   داره يقني من أمر اخلائن وسرقته ولكنه مل يكن هلم احلكم جائزا على اليهودي بالسرقة ألجل وجود الدرع يف

فإن قيل كيف يكون احلكم على ظاهر احلال ضالال إذا كان يف الباطن خالفه وإمنا على احلاكم احلكم بالظاهر دون 
  الباطن 

قيل له ال يكون احلكم بظاهر احلال ضالل وإمنا الضالل إبراء اخلائن من غري حقيقة علم فإمنا اجتهدوا أن يضلوه 
  عن هذا املعىن 



ب خطيئة أو إمثا فإنه قد قيل يف الفرق بني اخلطيئة واإلمث أن اخلطيئة قد تكون من غري تعمد قوله تعاىل ومن يكس
واإلمث ما كان عن عمد فذكرمها مجيعا ليبني حكمهما وأنه سواء كان تعمد أو غري تعمد فإنه إذا رمى به بريئا فقد 

  ه احتمل هبتانا وإمثا مبينا إذ غري جائز له رمي غريه مبا ال يعلمه من
قوله تعاىل ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة اآلية قال أهل اللغة النجوى هو اإلسرار فأبان تعاىل أنه ال 
خري يف كثري ما يتسارون به إال أن يكون ذلك أمرا بصدقة أو أمرا مبعروف أو إصالح بني الناس وكل أعمال الرب 

باحلق من جهة إقرارها به والتزامها له وتنكر الباطل من جهة  معروف العتراف العقول هبا ألن العقول تعترف
زجرها عنه وتربيها منه ومن جهة أخرى مسى أعمال الرب معروفا وهو أن أهل الفضل والدين يعرفون اخلري ملالبستهم 

الرب معروفا إياه وعلمهم به وال يعرفون الشر مبثل معرفتهم باخلري ألهنم ال يالبسونه وال يعلمون به فسمى أعمال 
  والشر منكرا 

حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبداهللا قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا عبدالسالم أبو اخلليل 
عن عبيدة اهلجيمي قال قال أبو جري جابر بن سليم ركبت قعودي مث انطلقت إىل مكة فأخنت قعودي بباب 

جالس عليه بردان من صوف فيها طرائق محر فقلت السالم عليك يا  -سلم املسجد فإذا النيب صلى اهللا عليه و
رسول اهللا فقال وعليك السالم قلت إنا معشر أهل البادية فينا اجلفاء فعلمين كلمات ينفعين اهللا هبا فقال أدن ثالثا 

خاك بوجه منبسط وأن فدنوت فقال أعد علي فأعدت عليه فقال اتق اهللا وال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أ
  تفرغ من فضل 

دلوك يف إناء املستسقي وإن امرؤ سبك مبا يعلم منك فال تسبه مبا تعلم منه فإن اهللا جاعل لك أجرا وعليه وزرا وال 
  تسنب شيئا مما خولك اهللا قال أبو جري والذهب ذهب بنفسه ما سببت بعده شيئا ال شاة وال بعريا 

حدثنا أمحد بن حممد املسلم الدقاق قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سعيد  وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال
   -بن مسلمة عن جعفر عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إصنع املعروف إىل من هو أهله وإىل من ليس أهله فإن أصبت أهله فهو أهله

  وإن مل تصب أهله فأنت أهله 
ي بن قانع قال حدثنا أبو زكريا حيىي بن حممد احلماين واحلسني بن إسحاق قاال حدثنا شيبان قال وحدثنا عبدالباق

حدثنا عيسى بن شعيب قال حدثنا حفص بن سليمان عن يزيد بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب أمامة قال قال رسول 
روف صنائع املعروف تقي مصارع كل معروف صدقة وأول أهل اجلنة دخوال أهل املع -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

السوء وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا معاذ بن املثىن وسعيد بن حممد األعرايب قاال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا 
 -سفيان الثوري عن سعيد بن أيب سعيد املقربي يعين عبداهللا عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق وأما الصدقة فعلى وجوه منها قال إنكم ال تسعون 
الفقراء فرضا تارة ونفال أخرى ومنها معونة املسلم باجلاه والقول كما روي عن النيب صلى اهللا  الصدقة باملال على

   -عليه وسلم 

  أنه قال كل معروف صدقة وقال ص



أيعجز أحدكم أن يكون مثل أيب ضمضم  -ة وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم على كل سالمي من ابن آدم صدق -
قالوا ومن أبو ضمضم قال رجل ممن كان قبلكم كان إذا خرج من بيته قال اللهم أين قد تصدقت بعرضي على من 

  شتمه فجعل احتماله أذى الناس صدقة بعرضه عليهم 
عاىل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما وقوله فإن قوله عز و جل أو إصالح بني الناس هو نظري قوله ت

فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني وقال فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 
حدثنا ابن  والصلح خري وقال تعاىل إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال

  العالء قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن سامل عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال قال 

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة قالوا بلى يا رسول اهللا

   قال إصالح ذات البني وفساد ذات البني احلالقة
وإمنا قيد الكالم بشرط فعله ابتغاء مرضاة اهللا لئال يتوهم أن من فعله للترأس على الناس والتأمر عليهم يدخل يف 

هذا الوعد قوله تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى اآلية فإن مشاقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ق الذي هو فيه وكذلك قوله تعاىل إن الذين حيادون اهللا ورسوله هو أن مباينته ومعاداته بأن يصري يف شق غري الش -

يصري يف حد غري حد الرسول وهو يعين مباينته يف االعتقاد والديانة وقال من بعد ما تبني له اهلدى تغليظا يف الزجر 
 -على صدق الرسول ص  عنه وتقبيحا حلاله وتبيينا للوعيد فيه إذ كان معاندا بعد ظهور اآليات واملعجزات الدالة

وقرن اتباع غري سبيل املؤمنني إىل مباينة الرسول فيما ذكر له من الوعيد فدل على صحة إمجاع األمة إلحلاقه الوعيد 
مبن اتبع غري سبيلهم وقوله نوله ما توىل إخبار عن براءة اهللا منه وأنه يكله إىل ما توىل من األوثان واعتضد به وال 

عونته قوله تعاىل وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام التبتيك التقطيع يقال بتكه يبتكه تبتيكا واملراد به يتوىل اهللا نصره وم
يف هذا املوضع شق أذن البحرية روي ذلك عن قتادة وعكرمة والسدي وقوله وألمنينهم يعين واهللا أعلم أنه مينيهم 

وحيرصوا عليه ويؤثروا الدنيا على اآلخرة ويأمرهم أن  طول البقاء يف الدنيا ونيل نعيمها ولذاهتا لريكنوا إىل ذلك
يشقوا آذان األنعام وحيرموا على أنفسهم وعلى الناس بذلك أكلها وهي البحرية اليت كانت ا لعرب حترم أكلها 
وقوله وآلمرهنم فليغرين خلق اهللا فإنه روي فيه ثالثة أوجه أحدها عن ابن عباس رواية إبراهيم وجماهد واحلسن 

ضحاك والسدي دين اهللا بتحرمي احلالل وحتليل احلرام ويشهد له قوله تعاىل ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم وال
والثاين ما روي عن أنس وابن عباس رواية شهر بن حوشب وعكرمة وأيب صاحل أنه اخلصاء والثالث ما روي عن 

يرى بأسا بإخصاء الدابة وعن طاوس وعروة مثله عبداهللا واحلسن أنه الوشم وروى قتادة عن احلسن أنه كان ال 
وروي عن ابن عمر أنه هنى عن اإلخصاء وقال ما أهنى إال يف الذكور وقال ابن عباس إخصاء البهيمة مثله مث قرأ 
   -وآلمرهنم فليغرين خلق اهللا وروى عبداهللا بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  صاء اجلمل قوله تعاىلعن إخ

  واتبع ملة إبراهيم حنيفا واختذ اهللا إبراهيم خليال هو نظري قوله مث أوحينا 



إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وهذا يوجب أن كل ما ثبت من ملة إبراهيم عليه السالم فعلينا اتباعه فإن قيل 
   -فواجب أن تكون شريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  راهيم عليه السالم قيل له إن ملة إبراهيم داخلة يف ملة النيبهي شريعة إب

   -ويف ملة نبينا ص  -ص 

  زيادة على ملة إبراهيم فوجب من أجل ذلك اتباع ملة إبراهيم إذ كانت داخلة

نيف متبعا مللة إبراهيم وقيل يف احل -فكان متبع ملة النيب صلى اهللا عليه وسلم  -يف ملة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه املستقيم فمن سلك طريق االستقامة فهو على احلنيفية وإمنا قيل للمعوج الرجل أحنف تفاؤال كما قيل للمهلكة 

مفازة وللديغ سليما وقوله واختذ اهللا إبراهيم خليال فإنه قد قيل فيه وجهان أحدمها االصطفاء باحملبة واالختصاص 
 أنه من اخللة وهي احلاجة فخليل اهللا احملتاج إليه املنقطع إليه حبوائجه باألسرار دون من ليس له تلك املنزلة والثاين

فإذا أريد به الوجه األول جاز أن يقال إن إبراهيم خليل اهللا واهللا تعاىل خليل إبراهيم وإذا أريد به الوجه الثاين مل جيز 
وله تعاىل ويستفتونك يف النساء قل اهللا أن يوصف اهللا بأنه خليل إبراهيم وجاز أن يوصف إبراهيم بأنه خليل اهللا وق

يفتيكم فيهن قال أبو بكر روي أهنا نزلت يف اليتيمة تكون يف حجر وليها فريغب يف ماهلا ومجاهلا وال يقسط هلا يف 
  صداقها فنهوا أن ينكحوهن أو يبلغوا هبن أعلى سنتهن يف الصداق 

يعين به ما ذكر يف أول السورة من قوله تعاىل وإن خفتم أال  وقوله تعاىل وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء
  تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقد بيناه يف مواضعه واهللا املوفق 

  باب 

  مصاحلة املرأة وزوجها

قيل يف معىن قال اهللا تعاىل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 
النشوز أنه الترفع عليها لبغضه إياها مأخوذ من نشز األرض وهي املرتفعة وقوله أو إعراضا يعين ملوجدة أو أثرة 

فأباح اهللا هلما الصلح فروي علن علي وابن عباس أنه أجاز هلما أن يصطلحا على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها 
ه من شيء فهو جائز وروى مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت بأن جتعله لغريها وقال عمر ما اصطلحا علي
   -سودة أن يطلقها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقالت يا رسول اهللا ال تطلقين وأمسكين واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه

  قال هشام اآلية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا اآلية فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز و

ابن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا نزلت يف املرأة تكون عند الرجل ويريد طالقها ويتزوج غريها فتقول أمسكين وال 
تطلقين مث تزوج وأنت يف حل من النفقة والقسمة يل فذلك قوله تعاىل فال جناح عليهما إىل قوله تعاىل والصلح خري 

يقسم به هلا قال أبو  -ومها لعائشة فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن عائشة من طرق كثرية أن سودة وهبت ي



بكر فهذه اآلية دالة على وجوب القسم بني النساء إذا كان حتته مجاعة وعلى وجوب الكون عندها إذا مل تكن عنده 
بصرة وأباح إال واحدة وقضى كعب بن سور بأن هلا يوما من أربعة أيام حبضرة عمر فاستحسنه عمر وواله قضاء ال

اهللا أن تترك حقها من القسم وأن جتعله لغريها من نسائه وعموم اآلية يقتضي جواز اصطالحا على ترك املهر والنفقة 
والقسم وسائر ما جيب هلا حبق الزوجية إال أنه إمنا جيوز هلا إسقاط ما وجب من النفقة للماضي فأما املستقبل فال 

الوطء مل يصح إبراؤها وكان هلا املطالبة حبقها منه وإمنا جيوز بطيب نفسها  تصح الرباءة منه وكذلك لو أبرأت من
بترك املطالبة بالنفقة وبالكون عندها فأما أن تسقط ذلك يف املستقبل بالرباءة منه فال وال جيوز أيضا أن يعطيها 

أخذ العوض عنه ألنه عوضا على ترك حقها من القسم أو الوطء ألن ذلك أكل مال بالباطل أو ذلك حق ال جيوز 
ال يسقط مع وجوب السبب املوجب له وهو عقد النكاح وهو مثل أن تربئ الرجل من تسليم العبد املهر فال يصح 

لوجود ما يوجبه وهو العقد فإن قيل فقد أجاز أصحابنا أن خيلعها على نفقة عدهتا فقد أجازوا الرباءة من نفقة مل 
هي العدة قيل له مل جييزوا الرباءة من النفقة وال فرق بني املختلعة والزوجة جتب بعد مع وجود السبب املوجب هلا و

يف امتناع وقوع الرباءة من نفقة مل جتب بعد ولكنه إذا خالعها على نفقة العدة فإمنا جعل اجلعل مقدار نفقة العدة 
مث ما جيب هلا بعد من نفقة العدة واجلعل يف اخللع جيوز فيه هذا القدر من اجلهالة فصار ذلك يف ضماهنا بعقد اخللع 

يف املستقبل يصري قصاصا مباله عليها وقد دلت اآلية على جواز اصطالحهما من املهر على ترك مجيعه أو بعضه أو 
على الزيادة عليه ألن اآلية مل تفرق بني شيء من ذلك وأجازت الصلح يف سائر الوجوه وقوله تعاىل والصلح خري 

 خري من اإلعراض والنشوز وقال آخرون من الفرقة وجائز أن يكون عموما يف جواز قال بعض أهل العلم يعين
  الصلح يف سائر األشياء إال ما خصه الدليل ويدل على جواز الصلح عن إنكار والصلح من 

  اجملهول وقوله تعاىل وأحضرت األنفس الشح 

  قال

ن وقال احلسن تشح نفس كل واحد من ابن عباس وسعيد بن جبري الشح على أنصبائهن من أزواجهن وأمواهل
الرجل واملرأة حبقه قبل صاحبه والشح البخل وهو احلرص على منع اخلري قوله تعاىل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني 
النساء ولو حرصتم اآلية روي عن أيب عبيدة قال يعين املودة وميل الطباع وكذلك روي عن ابن عباس واحلسن 

  وقتادة 
متيلوا كل امليل يعين واهللا أعلم إظهاره بالفعل حىت ينصرف عنها إىل غريها يدل عليه قوله فتذروها  وقوله تعاىل فال

كاملعلقة قال ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن وجماهد وقتادة ال أمي وال ذات زوج وقد روى قتادة عن النضر بن 
من كانت له امرأتان مييل مع  -عليه وسلم أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

إحدامها على األخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط وهذا اخلرب يدل أيضا على وجوب القسم بينهما بالعدل 
وأنه إذا مل يعدل فالفرقة أوىل لقوله تعاىل فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان فقال تعاىل بعد ذكره ما جيب هلا من 

سم وترك إظهار امليل عنها إىل غريها وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته تسلية لكل واحد منهما عن العدل يف الق
اآلخر وأن كل واحد منهما سيغنيه اهللا عن اآلخر إذا قصدا الفرقة ختوفا من ترك حقوق اهللا اليت أوجبها وأخرب أن 

  املسبب له واملستحق للحمد عليه وباهللا التوفيق  رزق العباد كلهم على اهللا وأن ما جيريه منه على أيدي عباده فهو
  باب ما جيب على احلاكم من العدل بني اخلصوم 



قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم اآلية روى قابوس عن أيب ظبيان 
مني بالقسط شهداء هللا قال هو الرجالن جيلسان إىل عن أبيه عن ابن عباس يف قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوا

القاضي فيكون يل القاضي وإعراضه عن اآلخر وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن عبداهللا بن مهران 
الدينوري قال حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا زهري قال حدثنا عباد بن كثري بن أيب عبداهللا عن عطاء بن يسار عن 

قال من ابتلي بالقضاء بني املسلمني فليعدل بينهم يف حلظه وإشارته  -مة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم سل
  ومقعده وال يرفع صوته على أحد اخلصمني ما مل يرفع على اآلخر قال أبو بكر قوله تعاىل كونوا قوامني بالقسط قد 

د إنصاف الناس من نفسه فيما يلزمه هلم وإنصاف أفاد األمر بالقيام باحلق والعدل وذلك موجب على كل أح
املظلوم من ظامله ومنع الظامل من ظلمه ألن مجيع ذلك من القيام بالقسط مث أكد ذلك بقوله شهداء هللا يعين واهللا 

أعلم فيما إذا كان الوصول إىل القسط من طريق الشهادة فتضمن ذلك األمر بإقامة الشهادة على الظامل املانع من 
للمظلوم صاحب احلق الستخراج حقه منه وأيضا له إليه وهو مثل قوله تعاىل وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها  احلق

فإنه آمث قلبه وتضمن أيضا األمر باالعتراف واإلقرار لصاحب احلق حبقه بقوله تعاىل ولو على أنفسكم ألن شهادته 
رار املقر على نفسه لغريه وأنه واجب عليه أن يقر إذا على نفسه هو إقراره مبا عليه خلصمه فدل ذلك على جواز إق

طالبه صاحب احلق وقوله تعاىل أو الوالدين واألقربني فيه أمر بإقامة الشهادة علىالوالدين واألقربني ودل على 
إذا  جواز شهادة اإلنسان على والديه وعلى سائر أقربائه ألهنم واألجنبيني يف هذا املوضع مبنزلة وإن كان الوالدان
شهد عليهما أوالدمها رمبا أوجب ذلك حبسهما وأن ذلك ليس بعقوق وال جيب أن ميتنع من الشهادة عليهما 

   -لكراهتهما لذلك ألن ذلك منع هلما من الظلم وهو نصرة هلما كما قال ص 

  أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما فقيل يا رسول اهللا هذا ننصره مظلوما فكيف

ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق وهذا  -الظلم فذلك نصر منك إياه وهو مثل قوله ص  ننصره ظاملا قال ترده عن
يدل على أنه إمنا جتب عليه طاعة األبوين فيما حيل وجيوز وأنه ال جيوز له أن يطيعهما يف معصية اهللا تعاىل ألن اهللا قد 

  أمره بإقامة الشهادة عليهما مع كراهتهما لذلك 
نيا أو فقريا فاهللا أوىل هبما أمر لنا بأن ال ننظر إىل فقر املشهود عليه بذلك إشفاقا منا عليه فإن وقوله تعاىل إن يكن غ

  اهللا أوىل حبسن النظر لكل أحد من األغنياء والفقراء وأعلم مبصاحل اجلميع فعليكم إقامة الشهادة عليهم مبا عندكم 
العدل اتباعا للهوى وامليل إىل األقرباء وهو نظري قوله تعاىل إنا  وقوله تعاىل فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا يعين ال تتركوا

جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى ويف ذلك دليل على أن على الشاهد إقامة الشهادة 
بسه القاضي لفقد على الذي عليه احلق وإن كان عاملا بفقره وأنه ال جيوز له االمتناع من إقامتها خوفا من أن حي

  علمه بعدمه 
  وقوله تعاىل وإن تلووا أو تعرضوا فإنه حيتمل ما روي عن ابن عباس أنه يف القاضي يتقدم إليه اخلصمان فيكون 

ليه وإعراضه على أحدمها واللي هو الدفع ومنه قوله يل الواجد حيل عرضه وعقوبته يعين مطله ودفع الطالب عن 
ن معناه دفعه اخلصم عما جيب له من العدل والتسوية وحيتمل أن يريد به الشاهد يف أنه حقه فإذا أريد به القاضي كا

مأمور بإقامة الشهادة وأن ال يدفع صاحب احلق عنها وميطله هبا ويعرض عنه إذا طالبه بإقامتها وليس ميتنع أن يكون 



بني اخلصوم يف اجمللس والنظر والكالم  أمرا للحاكم والشاهد مجيعا الحتمال اللفظ هلما فيفيد ذلك األمر بالتسوية
   -وترك إسرار احدمها واخللوة به كما روي عن علي كرم اهللا وجهه قال هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أن نضيف أحد اخلصمني دون اآلخر

مد من األنبياء آمنوا باهللا وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله قيل فيه يا أيها الذين آمنوا مبن قبل حم
ومبحمد وما أتى به من عند اهللا ألهنم من حيث آمنوا باملتقدمني من األنبياء ملا كان معهم من اآليات فقد ألزمهم 

   -اإلميان مبحمد ص 

  هلذه العلة بعينها ومن جهة أخرى أن يف كتب األنبياء املتقدمني البشارة

   -ا اخربوا به عن اهللا تعاىل وقد أخربوهم نبوة حممد ص فمن حيث آمنوا هبم وصدقوا مب -مبحمد ص 

  فعليهم اإلميان به وهم حمجوجون بذلك وقيل إنه خطاب للمؤمنني مبحمد ص

  وأمر هلم باملداومة على اإلميان والثبات عليه واهللا أعلم  -
  باب 

  استتابة املرتد

 ازدادوا كفرا قال قتادة يعين به أهل الكتابني من اليهود قال اهللا تعاىل إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث
والنصارى آمن اليهود بالتوراة مث كفروا مبخالفتها وكذلك آمنوا مبوسى عليه السالم مث كفروا مبخالفته وآمن 

مبخالفة النصارى باإلجنيل مث كفروا مبخالفته وكذلك آمنوا بعيسى عليه السالم مث كفروا مبخالفته مث ازدادوا كفرا 
وقال جماهد هي يف املنافقني آمنوا مث ارتدوا مث ماتوا على كفرهم وقال آخرون هم طائفة من  -الفرقان وحممد ص 

  أهل الكتاب قصدت تشكيك أهل اإلسالم وكانوا يظهرون اإلميان به والكفر به وقد بني اهللا أمرهم يف قوله 
  لذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على ا

قال أبو بكر هذا يدل على أن املرتد مىت تاب تقبل توبته وإن توبة الزنديق مقبولة إذ مل تفرق بني الزنديق وغريه من 
  الكفار وقبول توبته بعد الكفر مرة بعد 

بة املرتد والزنديق فقال أبو حنيفة وأبو يوسف أخرى واحلكم بإميانه مىت أظهر اإلميان واختلف الفقهاء يف استتا
وحممد وزفر يف األصل ال يقتل املرتد حىت يستتاب ومن قتل مرتدا قبل أن يستتاب فال ضمان عليه وذكر بشر بن 
الوليد عن أيب يوسف يف الزنديق الذي يظهر اإلميان قال أبو حنيفة أستتيبه كاملرتد فإن أسلم خليت سبيله وإن أىب 

وقال أبو يوسف كذلك زمانا فلما رأى ما يصنع الزنادقة ويعودون قال أرى إذا أتيت بزنديق آمر بضرب قتلته 
عنقه وال أستتيبه فإن تاب قبل أن أقتله خليته وذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن أيب يوسف قال إذا زعم الزنديق 

سف عن أيب حنيفة إن املرتد يعرض عليه السالم أنه قد تاب حبسته حىت أعلم توبته وذكر حممد يف السري عن أيب يو
  فإن أسلم وإال قتل مكانه إال أن يطلب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ثالثة أيام ومل حيك خالفا 



قال أبو جعفر الطحاوي وحدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أيب يوسف يف نوادر ذكرها عنه أدخلها يف أماليه 
الزنديق سرا فإن توبته ال تعرف ومل حيك أبو يوسف خالفه وقال ابن القاسم عن  عليهم قال قال أبو حنيفة أقتل

مالك املرتد يعرض عليه اإلسالم ثالثا فإن أسلم وإال قتل وإن ارتد سرا قتل ومل يستتب كما يقتل الزنادقة وإمنا 
الك فكيف يستتاب القدرية قال يستتاب من أظهر دينه الذي ارتد إليه قال مالك يقتل الزنادقة وال يستتابون فقيل مل
  يقال هلم اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلوا وإال قتلوا وإن أقر القدرية بالعلم مل يقتلوا 

من غري دينه فاضربوا عنقه قال مالك هذا  -وروى مالك عن زيد بن أسلم قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ودية إىل النصرانية وال من النصرانية إىل اليهودية قال مالك وإذا فيمن ترك اإلسالم ومل يقربه ال فيمن خرج من اليه

رجع املرتد إىل اإلسالم فال ضرب عليه وحسن أن يترك املرتد ثالثة أيام ويعجبين وقال احلسن بن صاحل يستتاب 
لكنه يقتل تاب املرتد وإن تاب مائة مرة وقال الليث الناس ال يستتيبون من ولد يف اإلسالم إذا شهد عليه بالردة و

من ذلك أو مل يتب إذا قامت البينة العادلة وقال الشافعي يستتاب املرتد ظاهرا والزنديق وإن مل يتب قتل ويف 
مل يأمر فيه بأناة  -االستتابة ثالثا قوالن أحدمها حديث عمر واآلخر أنه ال يؤخر ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يان عن جابر عن الشعيب قال يستتاب املرتد ثالثا مث قرأ إن الذين آمنوا مث وهذا ظاهر اخلرب قال أبو بكر روى سف
  كفروا اآلية وروي 

أنه قال من بدل دينه فاقتلوه ومل يذكر  -عن عمر أنه أمر باستتابته ثالثا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تل وذلك ال مينع دعاءه إىل اإلسالم والتوبة لقوله فيه استتابته إال أنه جيوز أن يكون حمموال على أنه قد استحق الق

تعاىل ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة اآليةوقال تعاىل قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن 
سالم كدعاء اتبعين فأمر بالدعاء إىل دين اهللا تعاىل ومل يفرق بني املرتد وبني غريه فظاهره يقتضي دعاء املرتد إىل اإل

سائر الكفار ودعاؤه إىل اإلسالم هو االستتابة وقال تعاىل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وقد 
تضمن ذلك الدعاء إىل اإلميان وحيتج بذلك أيضا يف استتابة الزنديق القتضاء عموم اللفظ له وكذلك قوله إن الذين 

يفرق فيه بني الزنديق وغريه فظاهره يقتضي قبول إسالمه فإن قيل قوله تعاىل آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مل 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف ال داللة فيه على زوال القتل عنه ألنا نقول هو مغفور له ذنوبه 

  وجيب مع ذلك قتله كما يقتل الزاين احملصن وإن كان تائبا ويقتل قاتل النفس مع التوبة 
قيل له قوله تعاىل إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف يقتضي غفران ذنوبه وقبول توبته لو مل تكن مقبولة ملا كانت ذنوبه 

مغفورة ويف ذلك دليل على صحة استتابته وقبوهلا منه يف أحكام الدنيا واآلخرة وأيضا فإن قتل الكافر إمنا هو 
إلميان فقد زال املعىن الذي من أجله وجب قتله وعاد إىل حظر دمه مستحق بإقامته على الكفر فإذا انتقل عنه إىل ا

أال ترى أن املرتد ظاهرا مىت أظهر اإلسالم حقن دمه كذلك الزنديق وقد روي عن ابن عباس يف املرتد الذي حلق 
   -مبكة وكتب إىل قومه سلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  هل يل من توبة فأنزل اهللا

قوما كفروا بعد إمياهنم إىل قوله تعاىل إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فكتبوا هبا إليه فرجع  كيف يهدي اهللا
  فأسلم فحكم له بالتوبة مبا ظهر من قوله فوجب استعمال ذلك واحلكم له مبا يظهر منه دون ما يف قلبه 



قة اعتقاده ألن ذلك ال نصل إليه وقد حظر وقول من قال إين ال أعرف توبته إذا كفر سرا فإنا ال نؤاخذ باعتبار حقي
   -اهللا علينا احلكم بالظن بقوله تعاىل اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إياكم والظن فإنه أكذب احلديث وقال تعاىل وال تقف ما ليس لك به علم وقال

  أعلم بإمياهنن ومعلوم أنه مل يرد حقيقة العلم بضمائرهن  إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا

واعتقادهن وإمنا أراد ما ظهر من إمياهنن بالقول وجعل ذلك علما فدل على أنه ال اعتبار بالضمري يف أحكام الدنيا 
يف مجيع  وإمنا االعتبار مبا يظهر من القول وقال تعاىل وال تقولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا وذلك عموم

   -الكفار وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ألسامة بن زيد حني قتل الرجل الذي قال ال إله إال اهللا فقال إمنا قاهلا

  متعوذا قال هال شققت عن قلبه 
وروى الثوري عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبداهللا فقال ما بيين وبني أحد من العرب أحنة وأين 

بين حنيفة فإذا هم يؤمنون مبسيلمة فأرسل إليهم عبداهللا فجاء هبم واستتاهبم غري ابن النواحة قال له  مررت مبسجد
يقول لوال أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول أبن ما  -مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ه بالسوق مث قال من أراد أن ينظر كنت تظهر من اإلسالم قال كنت أتقيكم به فأمر به قرظة بن كعب فضرب عنق
إىل ابن النواحة قتيال بالسوق فهذا مما حيتج به من مل يقبل توبة الزنديق وذلك ألنه استتاب القوم وقد كانوا مظهرين 
لكفرهم وأما ابن النواحة فلم يستتبه ألنه أقر أنه كان مسرا للكفر مظهرا لإلميان على وجه التقية وقد كان قتله إياه 

ة الصحابة ألن يف احلديث أنه شاور الصحابة فيهم وروى الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا قال أخذ بالكوفة حبضر
رجال يؤمنون مبسيلمة الكذاب فكتب فيهم إىل عثمان فكتب عثمان أعرض عليهم دين احلق وشهادة أن ال إله إال 

قتلوه ومن لزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها رجال منهم اهللا وأن حممدا رسول اهللا فمن قاهلا وتربأ من دين مسيلمة فال ت
  ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا 

قوله تعاىل بشر املنافقني بأن هلم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني قيل يف معىن قوله أولياء 
ة واملنعة بعداوهتم للمسلمني باملخالفة جهال من دون املؤمنني إهنم اختذوهم أنصارا واعتضادا لتومههم أن هلم القو

منهم بدين اهللا وهذا من صفة املنافقني املذكورين يف اآلية وهذا يدل على أنه غري جائز للمؤمنني االستنصار بالكفار 
  على غريهم من الكفار إذ كانوا مىت غلبوا كان حكم الكفر هو الغالب وبذلك قال أصحابنا 

عزة يدل على صحة هذا االعتبار وأن االستعانة بالكفار ال جتوز إذ كانوا مىت غلبوا كان وقوله أيبتغون عندهم ال
  الغلبة والظهور للكفار وكان حكم الكفر هو الغالب 

فإن قيل إذا كانت اآلية يف شأن املنافقني وهم كفار فكيف جيوز االستدالل به على املؤمنني قيل له ألنه قد ثبت أن 
  خيتلف  هذا الفعل حمظور فال

حكمه بعد ذلك أن يكون من املؤمنني أو من غريهم ألن اهللا تعاىل مىت ذم قوما على فعل فذلك الفعل قبيح ال جيوز 
ألحد من الناس فعله إال أن تقوم الداللة عليه وقيل إن أصل العزة هو الشدة ومنه قيل لألرض الصلبة الشديدة 



د مرضه ومنه قول القائل عز علي كذا إذا اشتد عليه وعز الشيء عزاز وقيل قد استعز املرض على املريض إذا اشت
إذا قل ألنه يشتد مطلبه وعازه يف األمر إذا شاده فيه وشاة عزوز إذا كانت حتلب بشدة لضيق أحاليلها والعزة القوة 

العتزاز هبم منقولة عن الشدة والعزيز القوي املنيع فتضمنت اآلية النهي عن اختاذ الكفار أولياء وأنصارا أو ا
  وااللتجاء إليهم للتعزز هبم 

وقد حدثنا من ال أهتم قال حدثنا عبداهللا بن إسحاق بن إبراهيم الدوري قال حدثنا يعقوب بن محيد بن كاسب قال 
حدثنا عبداهللا بن عبداهللا األموي عن احلسن بن احلر عن يعقوب بن عتبة عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب 

أنه قال من اعتز بالعبيد أذله اهللا تعاىل وهذا حممول علىمعىن اآلية فيمن اعتز  -اهللا عليه وسلم عن النيب صلى 
بالكفار والفساق وحنوهم فأما أن يعتز باملؤمنني فذلك غري مذموم قال اهللا تعاىل وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني وقوله 

لنهي عن االعتزاز بالكفار وإخبار بأن العزة هللا دوهنم وذلك تعاىل أيبتغون عندهم العزة فإن العزة هللا مجيعا تأكيد ل
منصرف على وجوه أحدها امتناع إطالق العزة هللا عز و جل ألنه ال يعتد بعزة أحد مع عزته لصغرها واحتقارها يف 

ن نسب صفة عزته واآلخر أنه املقوي ملن له القوة من مجيع خلقه فجميع العزة له إذ كان عزيزا لنفسه معزا لكل م
إليه شيء من العزة واآلخر أن الكفار أذالء يف حكم اهللا فانتفت عنهم صفة العزة وكانت هللا ومن جعلها له يف 

  احلكم وهم املؤمنون فالكفار وإن حصل هلم ضرب من القوة واملنعة فغري مستحق إلطالق اسم العزة هلم 
 يكفر هبا ويستهزأ هبا فيه هني عن جمالسة من يظهر قوله تعاىل وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا

الكفر واالستهزاء بآيات اهللا فقال تعاىل فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه وحىت ههنا حتتمل معنيني 
أحدمها أهنا تصري غاية حلظر القعود معهم حىت إذا تركوا إظهار الكفر واالستهزاء بآيات اهللا زال احلظر عن 

تهم والثاين أهنم كانوا إذا رأوا هؤالء أظهروا الكفر واالستهزاء بآيات اهللا فقال ال تقعدوا معهم لئال يظهروا جمالس
  ذلك ويزدادوا كفرا واستهزاء مبجالستكم هلم واألول أظهر وروي عن احلسن أن ما اقتضته اآلية من 

د الذكرى مع القوم الظاملني قيل إنه يعين إباحة اجملالسة إذا خاضوا يف حديث غريه منسوخ بقوله فال تقعد بع
  مشركي العرب وقيل أراد به املنافقني الذين ذكروا يف هذه اآلية وقيل بل هي عامة يف سائر الظاملني 

وقوله إنكم إذا مثلهم قد قيل فيه وجهان أحدمها يف العصيان وإن مل تبلغ معصيتهم منزلة الكفر والثاين إنكم مثلهم 
يف ظاهر أمركم والرضى بالكفر واالستهزاء بآيات اهللا تعاىل كفر ولكن من قعد معهم ساخطا  يف الرضى حباهلم

لتلك احلال منهم مل يكفر وإن كان غري موسع عليه يف القعود معهم ويف هذه اآلية داللة على وجوب إنكار املنكر 
فاعله والقيام عنه حىت ينتهي ويصري إىل  على فاعله وأن من إنكاره إظهار الكراهة إذا مل ميكنه إزالته وترك جمالسة

حال غريها فإن قيل فهل يلزم من كان حبضرته منكر أن يتباعد عنه وأن يصري حبيث ال يراه وال يسمعه قيل له قد 
قيل يف هذا أنه ينبغي له أن يفعل ذلك إذا مل يكن يف تباعده وترك مساعه ترك احلق عليه من حنو ترك الصالة يف 

ما يسمع من صوت الغناء واملالهي وترك حضور اجلنازة ملا معها من النوح وترك حضور الوليمة ملا  اجلماعة ألجل
هناك من اللهو واللعب فإذا مل يكن هناك شيء من ذلك فالتباعد عنهم أوىل وإذا كان هناك حق يقوم به ومل يلتفت 

نكاره وكراهته وقال قائلون إمنا هنى اهللا عن إىل ما هناك من املنكر وقام مبا هو مندوب إليه من حق بعد إظهاره إل
جمالسة هؤالء املنافقني ومن يظهر الكفر واالستهزاء بآيات اهللا ألن يف جمالستهم تأنيسا هلم ومشاركتهم فيما جيري يف 
قد جملسهم وقد قال أبو حنيفة يف رجل يكون يف الوليمة فيحضر هناك اللهو واللعب أنه ال ينبغي له أن خيرج وقال ل

ابتليت به مرة وروي عن احلسن أنه حضر هو وابن سريين جنازة وهناك نوح فانصرف ابن سريين فذكر ذلك 
للحسن فقال إنا كنا مىت رأينا باطال وتركنا حقا أسرع ذلك يف ديننا مل نرجع وإمنا مل ينصرف ألن شهود اجلنازة حق 



ور الوليمة قد ندب إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم قد ندب إليه وأمر به فال يتركه ألجل معصية غريه وكذلك حض
فلم جيز أن يترك ألجل املنكر الذي يفعله غريه إذا كان كارها له وقد حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود  -

ى قال حدثنا أمحد بن عبداهللا الغداين قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موس
عن نافع قال مسع ابن عمر مزمارا فوضع اصبعيه يف أذنيه ونأى عن الطريق وقال يل يا نافع هل تسمع شيئا فقلت ال 

  فسمع  -فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فأما أن يكون واجبا  مثل هذا فصنع مثل هذا وهذا هو اختيار لئال تساكنه نفسه وال تعتاد مساعه فيهون عنده أمره
فال قوله تعاىل ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال روي عن علي وابن عباس قاال سبيال يف اآلخرة وعن 

السدي ولن جيعل اهللا هلم عليهم حجة يعين فيما فعلوا هبم من قتلهم وإخراجهم من ديارهم فهم يف ذلك ظاملون ال 
وع الفرقة بني الزوجني بردة الزوج ألن عقد النكاح يثبت عليها للزوج سبيال يف حجة هلم فيه وحيتج بظاهره يف وق

إمساكها يف بيته وتأديبها ومنعها من اخلروج وعليها طاعته فيما يقتضه عقد النكاح كما قال تعاىل الرجال قوامون 
لفرقة بردة الزوج وزوال سبيله على النساء فاقتضى قوله تعاىل ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال وقوع ا

  عليها ألنه ما دام النكاح باقيا فحقوقه ثابتة وسبيله باق عليها 
  فإن قيل إمنا قال على املؤمنني فال تدخل النساء فيه 

قيل له إطالق لفظ التذكري يشتمل على املؤنث واملذكر كقوله إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا وقد أراد 
ل والنساء وكذلك قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وحنوه من األلفاظ وحيتج بظاهره أيضا يف الكافر به الرجا

الذمى إذا أسلمت امرأته أنه يفرق بينهما إن مل يسلم ويف احلريب كذلك أيضا فإنه ال جيوز إقرارها حتته أبدا وحيتج به 
سلم ألنه بامللك يستحق السبيل عليه وليس ذلك كما قالوا ألن أصحاب الشافعي يف إبطال شرى الذمي للعبد امل

الشرى ليس هو املنفي باآلية ألن ا لشرا ليس هو امللك امللك إمنا يتعقب الشرى وحينئذ ميلك السبيل عليه فإذا 
  ليس يف اآلية نفي الشرى وإمنا فيها نفي السبيل 

ب أن يكون منتفيا كما كان السبيل منتفيا قيل له ليس فإن قيل إذا كان الشرى هو املؤدي إىل حصول السبيل وج
األمر كذلك ألنه ليس ميتنع أن يكون السبيل عليه منتفيا ويكون الشرى املؤدي إىل حصول السبيل جائزا وإمنا 

أردت نفي الشرى باآلية نفسها فإن ضممت إىل اآلية معىن آخر يف نفي الشرى فقد عدلت عن االحتجاج هبا وثبت 
اآلية غري مانعة صحة الشرىوأيضا فإنه ال يستحق بصحة الشرى السبيل عليه ألنه ممنوع من استخدامه  بذلك أن

والتصرف فيه إال بالبيع وإخراجه عن ملكه فلم حيصل له ههنا سبيل عليه وقوله تعاىل إن املنافقني خيادعون اهللا وهو 
ا يظهرون من اإلميان حلقن دمائهم ومشاركة املسلمني خادعهم قيل فيه وجهان أحدمها خيادعون نيب اهللا واملؤمنني مب

  يف غنائمهم واهللا تعاىل خيادعهم بالعقاب على خداعهم فسمى اجلزاء 

على الفعل بامسه على مزاوجة الكالم كقوله تعاىل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه واآلخر أهنم يعملون عمل 
خالفه وهو يعمل عمل املخادع مبا أمر به من قبول إمياهنم من علمهم املخادع ملالكه مبا يظهرون من اإلميان ويبطنون 

  بأن اهللا عليم مبا يبطنون من كفرهم 
وقوله تعاىل وال يذكرون اهللا إال قليال قيل فيه إمنا مساه قليال ألنه لغري وجهه فهو قليل يف املعىن وإن كثر الفعل منهم 

ياء فهو حقري غري متقبل منهم بل هو وبال عليهم وقيل إنه أراد إال وقال قتادة إمنا مساه قليال ألنه على وجه الر
يسريا من الذكر حنو ما يظهرونه للناس دون ما أمروا به من ذكر اهللا يف كل حال أمر به املؤمنني يف قوله تعاىل 



والكسل هو  فاذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم وأخرب أيضا أهنم يقومون إىل الصالة كساىل مراآة للناس
التثاقل عن الشيء للمشقة فيه مع ضعف الدواعي إليه فلما مل يكونوا معتقدين لإلميان مل يكن هلم داع إىل الصالة 

  إال مراآة للنا خوفا منهم 
قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني فإن الويل هو الذي يتوىل صاحبه مبا جيعل 

من النصرة واملعونة على أمره واملؤمن ويل اهللا مبا يتوىل من إخالص طاعته واهللا ويل املؤمنني مبا يتوىل من جزائهم  له
على طاعته واقتضت اآلية النهي عن االستنصار بالكفار واالستعانة هبم والركون إليهم والثقة هبم وهو يدل على أن 

لدا كان أو غريه ويدل على أنه ال جتوز االستعانة بأهل الذمة يف األمور الكافر ال يستحق الوالية على املسلم بوجه و
اليت يتعلق هبا التصرف والوالية وهو نظري قوله ال تتخذوا بطانة من دونكم وقد كره أصحابنا توكيل الذمي يف 

  الشرى والبيع ودفع املال إليه مضاربة وهذه اآلية دالة على صحة هذا القول 
وا دينهم هللا يدل على أن كل ما كان من أمر الدين على منهاج القرب فسبيله أن يكون خالصا قوله تعاىل وأخلص

هللا ساملا من شوب الرياء أو طلب عرض من الدنيا أو ما حيبطه من املعاصي وهذا يدل على امتناع جواز أخذ شيء 
  ة واألذان واحلج من أعراض الدنيا على ما سبيله أن ال يفعل إال على وجه القربة من حنو الصال

قوله عز و جل ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم قال ابن عباس وقتادة إال أن يدعو على ظامله وعن 
جماهد رواية إال أن خيرب بظلم ظامله له وقال احلسن والسدي إال أن ينتصر من ظامله وذكر الفرات بن سليمان قال 

  ب اهللا اجلهر سئل عبدالكرمي عن قول اهللا ال حي

بالسوء من القول إال من ظلم قال هو الرجل يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك فال تفتري عليه وهو مثل قوله 
وملن انتصر بعد ظلمه وروى ابن عيينة عن أيب جنيح عن إبراهيم بن أيب بكر عن جماهد يف قوله ال حيب اهللا اجلهر 

  الضيافة إذا جئت الرجل فلم يضفك فقد رخص أن تقول فيه بالسوء من القول إال من ظلم قال ذاك يف 
قال أبو بكر إن كان التأويل كما ذكر فقد جيوز أن يكون ذلك يف وقت كانت الضيافة واجبة وقد روي عن النيب 

الضيافة ثالثة أيام فما زاد فهو صدقة وجائز أن يكون فيمن ال جيد ما يأكل فيستضيف غريه  -صلى اهللا عليه وسلم 
ال يضيفه فهذا مذموم جيوز أن يشكى ويف هذه اآلية داللة على وجوب اإلنكار على من تكلم بسوء فيمن كان ف

ظاهره الستر والصالح ألن اهللا تعاىل قد أخرب أنه ال حيب ذلك وما ال حيبه فهو الذي ال يريده فعلينا أن نكرهه 
  سوء القول فيه  وننكره وقال إال من ظلم فما مل يظهر لنا ظلمه فعلينا إنكار

وقوله تعاىل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم قال قتادة عوقبوا على ظلمهم وبغيهم بتحرمي 
أشياء عليهم ويف ذلك دليل على جواز تغليظ احملنة عليهم بالتحرمي الشرعي عقوبة هلم على ظلمهم ألن اهللا تعاىل قد 

طيبات بظلمهم وصدهم عن سبيل هللا والذي حرم عليهم ما بينه تعاىل يف قوله أخرب يف هذه اآلية أنه حرم عليهم 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا 

س بالباطل يدل على أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وقوله وأخذهم الربوا وقد هنوا عنه وأكلهم أموال النا
أن الكفار خماطبون بالشرائع مكلفون هبا مستحقون للعقاب على تركها ألن اهللا تعاىل قد ذمهم على أكل الربا 

  وأخرب أنه عاقبهم عليه 
قوله تعاىل لكن الراسخون يف العلم منهم روي عن قتادة أن لكن ههنا استثناء وقيل أن ال ولكن قد تتفقان يف 

في أو النفي بعد اإلجياب وتطلق إال ويراد هبا لكن كقوله تعاىل وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال اإلجياب بعد الن
خطأ ومعناه لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة فأقيمت إال يف هذا املوضع مقام لكن وتنفصل لكن من إال بأن إال 



ن عمرو وحقيقة لكن االستدراك وال إلخراج بعض من كل ولكن قد تكون بعد الواحد حنو قولك ما جاءين زيد لك
للتخصيص قوله تعاىل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم روي عن احلسن أنه خطاب لليهود والنصارى ألن 

  النصارى غلت 

يف املسيح فجاوزوا به منزلة األنبياء حىت اختذوه إهلا واليهود غلت فيه فجعلوه لغري رشدة فغال الفريقان مجيعا يف 
سأله أن يناوله  -و يف الدين هو جماوزة حد احلق فيه وروي عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره والغل

حصيات لرمي اجلمار قال فناولته إياها مثل حصا اخلذف فجعل يقلبهن بيده ويقول مبثلهن مبثلهن إياكم والغلو يف 
   بني املقصر والغايل الدين فإمنا هلك من قبلكم بالغلو يف دينهم ولذلك قيل دين اهللا

  قوله

تعاىل وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه قيل يف وصف املسيح بأنه كلمة اهللا ثالثة أوجه أحدها ما روي عن احلسن 
وقتادة أنه كان عيسى بكلمة اهللا وهو قوله كن فيكون ال على سبيل ما أجري العادة به من حدوثه من الذكر 

تدى به كما يهتدى بكلمة اهللا والثالث ما تقدم من البشارة به يف الكتب املتقدمة اليت واألنثى مجيعا والثاين أنه يه
  أنزهلا اهللا تعاىل على أنبيائه 

فقلت له ... وأما قوله تعاىل وروح منه فألنه كان بنفخة جربيل بإذن اهللا والنفخ يسمى روحا كقول ذي الرمة 
  ... قدرا  بروحك واقتته هلا قيتة... أرفعها إليك وأحيها 

  أي بنفختك وقيل إمنا مساه روحا ألنه حيىي الناس به كما حييون باألرواح

وهلذا املعىن مسي القرآن روحا يف قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقيل ألنه روح من األرواح كسائر 
  أرواح الناس وأضافه اهللا تعاىل إليه تشريفا له كما يقال بيت اهللا ومساء اهللا 

له يبني اهللا لكم أن تضلوا قيل فيه إنه مبعىن لئال تضلوا فحذف ال كما حتذف مع القسم يف قولك واهللا أبرح قاعدا قو
  ... تاهللا يبقى على األيام ذو حيد ... أي ال أبرح قال الشاعر 

  معناه ال يبقى وقيل يبني اهللا لكم كراهة أن تضلوا كقوله واسئل القرية

  يعين أهل القرية 
  ملائدة سورة ا

  بسم

  اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود روي عن ابن عباس وجماهد ومطرف 



والربيع والضحاك والسدي وابن جريج والثوري قالوا العقود يف هذا املوضع أراد هبا العهود وروى معمر عن قتادة 
أنه قال ال حلف يف اإلسالم  -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هي عقود اجلاهلية احللف وروى جبري بن مطعم ع

وأما حلف اجلاهلية فلم يزده اإلسالم إال شدة وروى ابن عيينة عن عاصم األحول قال مسعت أنس بن مالك يقول 
عليه بني املهاجرين واألنصار يف دارنا فقيل له قد قال رسول اهللا صلى اهللا  -حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   -وسلم 

  ال حلف يف اإلسالم وما كان يف اجلاهلية فلم يزده اإلسالم إال شدة فقال

بني املهاجرين واألنصار يف دارنا قال ابن عيينة إمنا آخى بني املهاجرين  -حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فلم خيتلف املفسرون أهنم يف أول  واألنصار قال أبو بكر قال اهللا تعاىل والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم

اإلسالم قد كانوا يتوارثون باحللف دون النسب وهو معىن قوله والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم إىل أن جعل 
اهللا ذوي األرحام أوىل من احلليف بقوله وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين فقد 

 على التناصر والتوارث ثابتا صحيحا وأما قوله ال حلف يف اإلسالم فإنه جائز أن يريد به احللف كان حلف اإلسال
علىالوجوه اليت كان عليها احللف يف اجلاهلية وكان هذا القول منه بعد نسخ التوارث باحللف وقد كان حلف 

دمي دمك وهدمي هدمك وترثين  اجلاهلية على وجوه منها احللف يف التناصر فيقول أحدمها لصاحبه إذا حالفه
وأرثك فيتعاقدان احللف على أن ينصر كل واحد منهم صاحبه فيدفع عنه وحيميه حبق كان ذلك أو بباطل ومثله ال 

جيوز يف اإلسالم ألنه ال جيوز أن يتعاقدا احللف على أن ينصره على الباطل وال أن يزوي مرياثه عن ذي أرحامه 
احللف الذي ال جيوز مثله يف اإلسالم وقد كانوا يتعاقدون احللف للحماية والدفع  وجيعله حلليفه فهذا أحد وجوه

وكانوا يدفعون إىل ضرورة ألهنم كانوا نشرا ال سلطان عليهم ينصف املظلوم من الظامل ومينع القوي عن الضعيف 
حللف من أجله ومن فكانت الضرورة تؤديهم إىل التحالف فيمتنع به بعضهم من بعض وكان ذلك معظم ما يراد ا

أجل ذلك كانوا حيتاجون إىل اجلوار وهو أن جيري الرجل أو اجلماعة أو العري على قبيلة ويؤمنهم فال ينداه مكروه 
منهم فجائز أن يكون أراد بقوله ال حلف يف اإلسالم هذا الضرب من احللف وكانوا حيتاجون إىل احللف يف أول 

  اإلسالم 

ركني ومن يهود املدينة ومن املنافقني فلما أعز اهللا اإلسالم وكثر أهله وامتنعوا بأنفسهم لكثرة أعدائهم من سائر املش
   -وظهروا على أعدائهم أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باستغنائهم عن التحالف ألهنم قد صاروا كلهم يدا واحدة على أعدائهم من

ه تعاىل واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون الكفار مبا أوجب اهللا عليهم من التناصر واملواالة بقول
املؤمنون يد على من سواهم وقال ثالث ال يغل  -باملعروف وينهون عن املنكر وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عليهن قلب مؤمن إخالص العمل هللا والنصيحة لوالة األمر ولزوم مجاعة املسلمني فإن دعوهتم حتيط من وراءهم 
لعدي بن حامت ولعلك أن تعيش حىت  -التناصر باحللف وزال اجلوار ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فزال 

ال حلف يف اإلسالم  -ترى املرأة خترج من القادسية إىل اليمن بغري جوار ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
شدة فإمنا يعين به الوفاء بالعهد مما هو جموز يف العقول وأما قوله وما كان من حلف يف اجلاهلية فلم يزده اإلسالم إال 



ما أحب أن يل حبلف  -مستحسن فيها حنو احللف الذي عقده الزبري بن عبداملطلب قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صوفه حضرته محر النعم يف دار ابن جدعان وإين أغدر به هاشم وزهرة وتيم حتالفوا أن يكونوا مع املظلوم ما بل حبر 

ولو دعيت إىل مثله يف اإلسالم ألجبت وهو حلف الفضول وقيل إن احللف كان على منع املظلوم وعلى التأسي يف 
أنه حضر هذا احللف قبل النبوة وأنه لو دعي إىل مثله يف اإلسالم ألجاب  -املعاش فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ستحسن يف العقول بل واجب فيها قبل ورود الشرع فعلمنا أن ألن اهللا تعاىل قد أمر املؤمنني بذلك وهو شيء م
أنه قال  -قوله ال حلف يف اإلسالم إمنا أراد به الذي ال جتوزه العقول وال تبيحه الشريعة وقد روي عنه ص 

حضرت حلف املطيبني وأنا غالم وما أحب أن أنكثه وأن يل محر النعم وقد كان حلف املطيبني بني قريش على أن 
وا عن احلرم من أراد انتهاك حرمته بالقتال فيه وأما قوله وما كان يف اجلاهلية فلم يزده اإلسالم إال شدة فهو يدفع

حنو حلف املطيبني وحلف الفضول وكل ما يلزم الوفاء به من املعاقدة دون ما كان منه معصية ال جتوزه الشريعة 
اليمني على املستقبل تسمى عقدا قال اهللا تعاىل ال والعقد يف اللغة هو الشد تقول عقدت احلبل إذا شددته و

يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان واحللف يسمىعقدا قال اهللا تعاىل والذين عقدت 
  أميانكم فآتوهم نصيبهم وقال أبو عبيدة يف قوله أوفوا بالعقود قال هي العهود واألميان وروي عن 
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جابر يف قوله أوفوا بالعقود قال هي عقدة النكاح والبيع واحللف والعهد وزاد زيد بن أسلم من قبله وعقد الشركة 
وعقد اليمني وروى وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبداهللا بن عبيدة قال العقود ستة عقد األميان وعقد 

النكاح وعقدة العهد وعقدة الشرى والبيع وعقدة احللف قال أبو بكر العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو 
يعقد على غريه فعله على وجه إلزامه إياه ألن العقد إذا كان يف أصل اللغة الشد مث نقل إىل األميان والعقود عقود 

ا ذكره وإجيابه عليه وهذا إمنا يتناول منه ما كان منتظرا مراعى يف املبايعات وحنوها فإمنا أريد به إلزام الوفاء مب
املستقبل من األوقات فيسمى البيع والنكاح واإلجارة وسائر عقود املعاوضات عقودا ألن كل واحد منهما قد ألزم 

مبا حلف عليه من نفسه التمام عليه والوفاء به ومسي اليمني على املستقبل عقدا ألن احلالف قد ألزم نفسه الوفاء 
فعل أو ترك والشركة واملضاربة وحنوها تسمى أيضا عقودا ملا وصفنا من اقتضائه الوفاء مبا شرطه على كل واحد 
من الربح والعمل لصاحبه وألزمه نفسه وكذلك العهد واألمان ألن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء هبا وكذلك كل 

املستقبل فهو عقد وكذلك النذور وإجياب القرب وما جرى جمرى شرط شرطه إنسان على نفسه يف شيء يفعله يف 
ذلك وماال تعلق له مبعىن يف املستقبل ينتظر وقوعه وإمنا هو على شيء ماض قد وقع فإنه ال يسمى عقدا أال ترى أن 

لو قال من طلق امرأته فإنه ال يسمى طالقه عقدا ولو قال هلا إذا دخلت الدار فأنت طالق كان ذلك عقدا ليمني و
واهللا لقد دخلت الدار أمس مل يكن عاقدا لشيء ولو قال ألدخلنها غدا كان عاقدا ويدلك على ذلك أنه ال يصح 
إجيابه يف املاضي ويصح يف املستقبل لو قال علي أن أدخل الدار أمس كان لغوا من الكالم مستحيال ولو قال علي 

ه حكم يف املستقبل واليمني على املستقبل إمنا كانت عقدا ألن أن أدخلها غدا كان إجيابا مفعوال فالعقد ما يلزم ب
احلالف قد أكد على نفسه أن يفعل ما حلف عليه بذلك وذلك معدوم يف املاضي أال ترى أن من قال واهللا ألكلمن 
ه زيدا فهو مؤكد على نفسه بذلك كالمه وكذلك لو قال واهللا ال كلمت زيدا كان مؤكدا به نفي كالمه ملزما نفس
به ما حلف عليه من نفي أو إثبات فسمي من أجل التأكيد الذي يف اللفظ عقدا تشبيها بعقد احلبل الذي هو بيده 
واإلستيثاق به ومن أجله كان النذر عقدا وميينا ألن الناذر ملزم نفسه ما نذره ومؤكد على نفسه ما نذره ومؤكد 

  على نفسه أن يفعله أو يتركه 

اضي مل يكن ذلك عقدا كما ال يكون ذلك إجيابا وإلزاما ونذرا وهذا يبني معىن ما ذكرنا من ومىت صرف اخلرب إىل امل
العقد على وجه التأكيد واإللزام ومما يدل على أن العقد هو ما تعلق مبعىن مستقبل دون املاضي أن ضد العقد هو 

ه فلما مل يكن احلل ضدا ملا وقع يف احلل ومعلوم أن ما قد وقع ال يتوهم له حل عما وقع عليه بل يستحيل ذلك في
  املاضي علم أنه ليس يعقد ألنه لو كان عقدا لكان له ضد من احلل يوصف به كالعقد على املستقبل 
  فإن قيل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت إذا جاء غد هو عقد وال يلحقه االنتقاض والفسخ 

ط فهو مما يوصف بضده من احلل ولذلك قال أبو حنيفة فيمن قيل له جائز أن ال يقع ذلك مبوهتا قبل وجود الشر
قال إن مل أشرب املاء الذي يف هذا الكوز فعبدي حر وليس يف الكوز ماء أن ميينه ال تنعقد ومل يكن ذلك عقدا ألنه 

من احلل ليس له نقيض من احلل ولو قال إن مل أصعد السماء فعبدي حر حنث بعد انعقاد ميينه ألن هلذا العقد نقيضا 
وإن كنا قد علمنا أنه ال يرب فيه ألنه عقد اليمني على معىن متوهم معقول إذ كان صعود السماء معىن متومها معقوال 



  وكذلك تركه معقول جائز وشرب ما ليس مبوجود مستحيل تومهه فلم يكن ذلك عقدا 
اء بالعهود والذمم اليت نعقدها ألهل احلرب وقد اشتمل قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود على إلزام الوف

وأهل الذمة واخلوارج وغريهم من سائر الناس وعلى إلزام الوفاء بالنذور واألميان وهو نظري قوله تعاىل وأوفوا بعهد 
اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها وقوله تعاىل وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وعهد اهللا تعاىل أوامره 

  نواهيه وقد روي عن ابن عباس يف قوله تعاىل أوفوا بالعقود أي بعقود اهللا فيما حرم وحلل و
وعن احلسن قال يعين عقود الدين واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات واإلجازات والنكاحات ومجيع ما يتناوله 

حتجاج بقوله تعاىل أوفوا بالعقود اسم العقود فمىت اختلفنا يف جواز عقده أو فساده ويف صحة نذر ولزومه صح اال
القتضاء عمومه جواز مجيعها من الكفاالت واإلجازات والبيوع وغيريها وجيوز االحتجاج به يف جواز الكفالة 

   -بالنفس وباملال وجواز تعلقها على األخطار ألن اآلية مل تفرق بني شيء منها وقوله ص 

  أوفوا بالعقود وهو عموم يفواملسلمون عند شروطهم يف معىن قول اهللا تعاىل 

  إجياب الوفاء جبميع ما يشرط اإلنسان على نفسه مامل تقم داللة 

  ختصصه 
فإن قيل هل جيب على كل من عقد على نفسه ميينا أو نذرا أو شرطا لغريه الوفاء بشرطه ويكون عقده لذلك على 

منها نذر قربة فيصري واجبا بنذره بعد أن كان نفسه يلزمه ما شرطه وأوجبه قيل له أما النذور فهي على ثالثة أحناء 
فعله قربة غري وجب لقوله تعاىل أوفوا بالعقود وقوله تعاىل أوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وقوله تعاىل يوفون بالنذر 

 ومنهم وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ماال تفعلون وقوله تعاىل
من عاهد اهللا لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني فلما أتاهم من فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون 

   -فذمهم على ترك الوفاء باملنذور نفسه وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  لعمر بن اخلطاب أوف بنذرك حني نذر أن يعتكف يوما يف اجلاهلية وقوله ص

نذرا مساه فعليه أن يفي به ومن نذر نذرا ومل يسمه فعليه كفارة ميني فهذا حكم ما كان قربة من املنذور من نذر  -
يف لزوم الوفاء بعينه وقسم آخر وهو ما كان مباحا غري قربة فمىت نذر ه ال يصري واجبا وال يلزمه فعله فإذا أراد به 

لي أن أكلم زيدا وأدخل هذه الدار وأمشي إىل السوق فهذه أمور ميينا فعليه كفارة ميني إذا مل يفعله مثل قوله هللا ع
مباحة ال تلزم بالنذر ألن ما ليس له أصل يف القرب ال يصري قربة باإلجياب كما أن ما ليس له أصل يف الوجوب ال 

صية حنو أن يقول يصري واجبا بالنذر فإن أراد به اليمني كان ميينا وعليه الكفارة إذا حنث والقسم الثالث ما نذر املع
هللا علي أن أقتل فالنا أو أشرب اخلمر أو أغصب فالنا ماله فهذه أمور هي معاص هللا تعاىل ال جيوز له اإلقدام عليه 

ألجل النذور وهي باقية على ما كانت عليه من احلظر وهذا يدل على ما ذكرناه يف إجياب ما ليس بقربة من 
ما أن ما كان حمظروا ال يصري مباحا وال واجبا بالنذر وجتب فيه كفارة ميني املباحات أهنا ال تصري واجبة بالنذور ك

ال نذر يف معصية اهللا وكفارته كفارة ميني فالنذر ينقسم إىل هذه األحناء وأما األميان  -إذا أراد ميينا وحنث لقوله ص 
تصر واجبة باليمني ولكنه يؤمر  فإهنا تعقد على هذه األمور من قربة أو مباح أو معصية فإذا عقدها على قربة مل

أنه قال لعبداهللا بن عمر  -بالوفاء به فإن مل يف به وحنث لزمته الكفارة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



بلغين أنك قلت واهللا ألصومن الدهر فقال نعم قال فال تفعل ولكن صم من كل شهر ثالثة أيام فقال إين أطيق أكثر 
  إىل أن يصوم يوما ويفطر  من ذلك إىل أن ورده

يوما فلم يلزمه صوم الدهر باليمني فدل ذلك على أن اليمني ال يلزم هبا احمللوف عليه ولذلك قال أصحابنا فيمن 
قال واهللا ألصومن غدا مث مل يصمه فال قضاء عليه وعليه كفارة ميني والقسم اآلخر من األميان هو أن حيلف على 

له كما ال يلزمه فعل القربة احمللوف عليها فإن شاء فعل احمللوف عليه وإن شاء ترك مباح أن يفعله فال يلزمه فع
حنث لزمته الكفارة والقسم الثالث أن حيلف على معصية فال جيوز له أن يفعلها بل عليه أن حينث يف ميينه ويكفر 

ر عن ميينه وقال أين ال من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكف -عنها لقوله ص 
أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال فعلت الذي هو خري وكفرت عن مييين وقال اهللا تعاىل وال يأتل أولو 

الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر 
 أيب بكر الصديق حني حلف أن ال ينفق على مسطح ابن أثاثة ملا كان منه من اخلوض يف اهللا لكم روي أهنا نزلت يف

أمر عائشة رضي اهللا عنها فأمره اهللا تعاىل بالرجوع إىل االنفاق عليه قوله تعاىل أحلت لكم هبيمة األنعام قيل يف 
انت منفردة وتتناول البقر والغنم إذا األنعام أهنا اإلبل والبقر والغنم وقال بعضهم اإلطالق يتناول اإلبل وإن ك

كانت مع اإلبل وال تتناوهلما منفردة عن اإلبل وقد روي عن احلسن القول األول وقيل إن األنعام تقع على هذه 
األصناف الثالثة وعلى الظباء وبقر الوحش وال يدخل فيها احلافر ألنه أخذ من نعومة الوطء ويدل على هذا القول 

نها بقوله يف نسق التالوة غري حملي الصيد وأنتم حرم ويدل على أن احلافر غري داخل يف األنعام استثناؤه الصيد م
قوله تعاىل واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون مث عطف عليه قوله تعاىل واخليل والبغال واحلمري 

منها وقد روي عن ابن عباس أنه قال يف  لتركبوها فلما استأنف ذكرها وعطفها على األنعام دل على أهنا ليست
جنني البقرة أهنا هبيمة األنعام وهو كذلك ألن البقرة من األنعام وإمنا قال هبيمة األنعام وإن كانت األنعام كلها من 

البهائم ألنه مبنزلة قوله أحل لكم البهيمة اليت هي األنعام فأضاف البهيمة إىل األنعام وإن كانت هي كما تقول نفس 
  األنسان 

ومن الناس من يظن أن هذه اإلباحة معقودة بشرط الوفاء بالعقود املذكورة يف اآلية وليس كذلك ألنه مل جيهل 
  الوفاء بالعقود شرطا لإلباحة وال أخرجه خمرج اجملازاة ولكنه وجه اخلطاب إلينا بلفظ اإلميان يف قوله 

لك االقتصار باإلباحة على املؤمنني دون غريهم بل اإلباحة عامة تعاىل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وال يوجب ذ
جليمع املكلفني كفارا كانوا أو مؤمنني كما قال تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل 

اصا خبطاب أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا وهو حكم عام يف املؤمنني والكفار مع ورود اللفظ خ
املؤمنني وكذلك كل ما أباحه اهللا تعاىل للمؤمنني فهو مباح لسائر املكلفني كما أن كل ما أوجبه وفرضه فهو فرض 

على مجيع املكلفني إال أن خيص بعضهم دليل وكذلك قلنا إن الكفار مستحقون للعقاب على ترك الشرائع كما 
  يستحقون على ترك اإلميان 

 -لبهائم حمظورا إال بعد ورود السمع به فمن مل يعتقد نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن قيل إذا كان ذبح ا
واستباحته من طريق الشرع فحكمه يف حظره عليه باق على األصل وقائل هذا القول يقول إن ذبح البهائم حمظور 

الكتاب مباحا لنا وزعم هذا على الكفار أهل الكتاب منهم وغريهم وهم عصاة يف ذحبها وإن كان أكل ما ذحبه أهل 
القول أن للملحد أن يأكل بعد الذبح وليس له أن يذبح وليس هذا عند سائر أهل العلم كذلك ألنه لو كان أهل 



الكتاب عصاة بذحبهم ألجل دياناهتم لوجب أن تكون ذبائحهم غري مذكاة مثل اجملوسي ملا كان ممنوعا من الذبح 
 ذلك دليل على أن الكتايب غري عاص يف ذبح البهائم وأنه مباح له كهو لنا وأما ألجل اعتقاده مل يكن ذبح ذكاة ويف

واستباحته من طريق الشرع فحكم حظر الذبح قائم  -قوله إنه إذا مل يعتقد صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مني يف إباحة ذبح عليه فليس كذلك ألن اليهود والنصارى قد قامت عليهم حجة السمع بكتب األنبياء املتقد

البهائم وأيضا فإن ذلك ال مينع صحة ذكاته ألن رجال لو ترك التسمية على الذبيحة عامدا لكان عندنا عاصيا بذلك 
وكان ملن يعتقد جواز ترك التسمية عليها أن يأكلها ومل يكن كون الذابح عاصيا مانعا صحة ذكاته قوله عز و جل 

واحلسن وجماهد وقتادة والسدي إال ما يتلى عليكم يعين قوله حرمت عليكم  إال ما يتلى عليكم روي عن ابن عباس
امليتة والدم وسائر ما حرم يف القرآن وقال آخرون إال ما يتلى عليكم من أكل الصيد وأنتم حرم فكأنه قال على 

كم مما قد حصل حترميه هذا التأويل إال ما يتلى عليكم يف نسق هذا اخلطاب قال أبو بكر حيتمل قوله إال ما يتلى علي
ما روي عن ابن عباس فإذا أريد به ذلك مل يكن اللفظ جممال ألن ما قد حصل حترميه قبل ذلك هو معلوم فيكون 

  قوله أحلت 

لكم هبيمة األنعام عموما يف إباحة مجيعها إال ما خصه اآلي اليت فيها حترمي ما حرم منها وجعل هذه األباحة مرتبة 
وله حرمت عليكم امليتة والدم وحيتمل أن يريد بقوله إال ما يتلى عليكم إال ما يبني حرمته على آي احلظر وهو ق

فيكون مؤذنا بتحرمي بعضها علينا يف وقت ثان فال يسلب ذلك اآلية حكم العموم أيضا وحيتمل أن يريد أن بعض 
قوله تعاىل أحلت لكم هبيمة األنعام  هبيمة األنعام حمرم عليكم اآلن حترميا يرد بيانه يف الثاين فهذا يوجب إمجال

الستثنائه بعضها فهو جمهول املعىن عندنا فيكون اللفظ مشتمال على إباحة وحظر على وجه اإلمجال ويكون حكمه 
موقوفا على البيان وأوىل األشياء بنا إذا كان يف اللفظ احتمال ملا وصفنا من اإلمجال والعموم محله على معىن العموم 

  ماله فيكون املستثىن منه ما ذكر حترميه يف القرآن من امليتة وحنوها إلمكان استع
فإن قيل قوله تعاىل إال ما يتلى عليكم يقتضي تالوة مستقبلة ال تالوة ماضية وما قد حصل حترميه قبل ذلك فقد تال 

  علينا فوجب محله على تالوة ترد يف الثاين 
ى يف الثاين ألن تالوة القرآن غري مقصورة على حال ماضية دون قيل له جيوز أن يريد به ما قد تلى علينا ويتل

مستقبلة بل علينا تالوته يف املستقبل كما تلوناه يف املاضي فتالوة ما قد نزل قبل ذلك من القرآن ممكنة يف املستقبل 
غري منسوخ ولو  وتكون حينئذ فائدة هذا االستثناء إبانة عن بقاء حكم احملرمات قبل ذلك من هبيمة األنعام وأنه

أطلق اللفظ من غري استثناء مع تقدم نزول حترمي كثري من هبيمة األنعام ألوجب ذلك نسخ التحرمي وإباحة اجلميع 
  منها 

قوله تعاىل غري حملي الصيد وأنتم حرم قال أبو بكر فمن الناس من حيمله على معىن إال ما يتلى عليكم من أكل 
بقوله إال ما يتلى عليكم هو الصيد الذي حرمه على احملرمني وهذا تأويل يؤدي الصيد وأنتم حرم فيكون املستثىن 

إىل إسقاط حكم االستثناء الثاين وهو قوله غري حملي الصيد وأنتم حرم وجيعله مبنزلة قوله إال ما يتلى عليكم وهو 
ن إباحة هبيمة األنعام حترمي الصيد على احملرم وذلك تعسف يف التأويل ويوجب ذلك أيضا أن يكون االستثناء م

مقصورا على الصيد وقد علمنا أن امليتة من هبيمة األنعام مستثناة من اإلباحة فهذا تأويل ال وجه له مث ال خيلو من أن 
يكون قوله غري حملى الصيد وأنتم حرم مستثىن مما يليه من االستثناء فيصري مبنزلة قوله إال ما يتلى عليكم إال حملي 

  م ولو كان كذلك لوجب أن يكون موجبا إلباحة الصيد يف اإلحرام ألنه استثناء من الصيد وأنتم حر



احملظور إذ كان مثل قوله إال ما يتلى عليكم سوى الصيد مما قد بني وسيبني حترميه يف الثاين أو أن يكون معناه أوفوا 
عاىل يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر بالعقود غري حملي الصيد وأحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم قوله ت

اهللا روي عن السلف فيه وجوه فروي عن ابن عباس أن الشعائر مناسك احلج وقال جماهد الصفا واملروة واهلدي 
والبدن كل ذلك من الشعائر وقال عطاء فرائض اهللا اليت حدها لعباده وقال احلسن دين اهللا كله لقوله تعاىل ومن 

فإهنا من تقوى القلوب أي دين اهللا وقيل إهنا أعالم احلرم هناهم أن يتجاوزوها غري حمرمني إذا أرادوا  يعظم شعائر اهللا
دخول مكة وهذه الوجوه كلها يف احتمال اآلية واألصل يف الشعائر أهنا مأخوذه من اإلشعار وهي اإلعالم من جهة 

اضع اليت قد أشعرت بالعالمات وتقول قد اإلحساس ومنه مشاعر البدن وهي احلواس واملشاعر أيضا هي املو
شعرت به أي علمته وقال تعاىل ال يشعرون يعين ال يعلمون ومنه الشاعر ألنه يشعر بفطنته ملا ال يشعر به غريه وإذا 
كان األصل على ما وصفنا فالشعائر العالمات واحدها شعرية وهي العالمة اليت يشعر هبا الشيء ويعلم فقوله تعاىل 

شعائر اهللا قد انتظم مجيع معامل دين اهللا وهو ما أعلمناه اهللا تعاىل وحده من فرائض دينه وعالماهتا بأن ال  ال حتلوا
يتجاوزوا حدوده وال يقصروا دوهنا وال يضيعوها فينتظم ذلك مجيع املعاين اليت رويت عن السلف من تأويلها 

ال فيه وحظر قتل من جلأ إليه ويدل أيضا على فاقتضى ذلك حظر دخول احلرم إال حمرما وحظر استحالله بالقت
وجوب السعي بني الصفا واملروة ألهنما من شعائر اهللا على ما روي عن جماهد ألن الطواف هبما كان من شريعة 

هبما فثبت أهنما من شعائر اهللا وقوله عز و جل وال  -إبراهيم عليه السالم وقد طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
روي عن ابن عباس وقتادة أن إحالله هو القتال فيه قال اهللا تعاىل يف سورة البقرة يسئلونك عن  الشهر احلرام

الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وقد بينا أنه منسوخ وذكرنا قول من روي عنه ذلك وأن قوله اقتلوا 
اختلف يف املراد بقوله وال الشهر  املشركني نسخه وقال عطاء حكمه ثابت والقتال يف الشهر احلرام حمظور وقد

احلرام فقال قتادة معناه األشهر احلرم وقال عكرمة هو ذو القعدة وذو احلجة وحمرم ورجب وجائز أن يكون املراد 
بقوله وال الشهر احلرام هذه األشهر كلها وجائز أن يكون مجيعها يف حكم واحد منها وبقية الشهور معلوم حكمها 

  إذ  من جهة داللة اللفظ

كان مجيعها يف حكم واحد منها فإذا بني حكم واحد منها فقد دل على حكم اجلميع قوله تعاىل وال اهلدي وال 
املبتكر  -القالئد أما اهلدي فإنه يقع على كل ما يتقرب به من الذبائح والصدقات قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مث الذي يليه كاملهدى شاة مث الذي يليه كاملهدى دجاجة مث الذي  إىل اجلمعة كاملهدى بدنة مث الذي يليه املهدى بقرة
يليه كاملهدى بيضة فسمى الدجاجة والبيضة هديا وأراد به الصدقة وكذلك قال أصحابنا فيمن قال ثويب هذا هدى 

ىل احلرم وذحبه أن عليه أن يتصدق به إال أن اإلطالق إمنا يتناول أحد هذه األصناف الثالثة من اإلبل والبقر والغنم إ
فيه قال اهللا تعاىل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال خالف بني السلف واخللف من أهل العلم أن أدناه شاة 
وقال تعاىل من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وقال فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من 

م اهلدي إذا أطلق يتناول ذبح أحد هذه األصناف الثالثة يف احلرم وقوله وال اهلدي وأقله شاة عند مجيع الفقهاء فاس
اهلدي أراد به النهي عن إحالل اهلدي الذي قد جعل للذبح يف احلرم وإحالله استباحة لغري ما سيق إليه من القربة 

نذر أو غريه وفيه داللة  وفيه داللة على حظر االنتفاع باهلدي إذا ساقه صاحبه إىل البيت أو أوجبه هديا من جهة
على حظر األكل من اهلدايا نذرا كان أو واجبا من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره مينع جواز األكل من هدى املتعة 
والقرآن لشمول األسم له إال أن الداللة قد قامت عندنا على جواز األكل منه وأما قوله عز و جل وال القالئد فإن 

روى يف تأويل القالئد وجوه عن السلف فقال ابن عباس أراد اهلدي املقلد قال أبو بكر  معناه ال حتلو القالئد وقد



هذا يدل على أن من اهلدي ما يقلد ومنه ماال يقلد والذي يقلد اإلبل والبقر والذي ال يقلد الغنم فحظر تعاىل 
هائم من حلاء شجر احلرم فكان إحالل اهلدي مقلدا وغري مقلد وقال جماهد كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم والب

ذلك أمنا هلم فحظر اهللا تعاىل استباحة ما هذا وصفه وذلك منسوخ يف الناس ويف البهائم غري اهلدايا وروي حنوه عن 
قتادة يف تقليد الناس حلاء شجر احلرم وقال بعض أهل العلم أراد به قالئد اهلدي بأن يتصدقوا هبا وال ينتفعوا هبا 

نه قال يقلد اهلدي بالنعال فإذا مل توجد فاجلفاف تقور مث جتعل يف أعناقها مث يتصدق هبا وقيل هو وروي عن احلسن أ
  صوف يفتل فيجعل يف أعناق اهلدي قال أبو 

بكر قد دلت اآلية على أن تقليد اهلدي قربة وأنه يتعلق به حكم كونه هديا وذلك بأن يقلده ويريد أن يهديه فيصري 
به بالقول فمىت وجد على هذه الصفة فقد صار هديا ال جتوز استباحته واالنتفاع به إال بأن هديا بذلك وإن مل يوج

يذحبه ويتصدق به وقد دل أيضا على أن قالئد اهلدي جيب أن يتصدق هبا الحتمال اللفظ هلا وكذلك روي عن النيب 
وقال له تصدق جبالهلا وخطمها وال يف البدن اليت حنر بعضها مبكة وأمر عليا بنحر بعضها  -صلى اهللا عليه وسلم 

تعط اجلزار منها شيئا فإنا نعطيه من عندنا وذلك دليل على أنه ال جيوز ركوب اهلدي وال حلبه وال االنتفاع بلبنه 
ألن قوله وال اهلدي وال القالئد قد تضمن ذلك كله وقد ذكر اهللا القالئد يف غري هذا املوضع مبا دل به على القربة 

األحكام هبا وهو قوله تعاىل جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس والشهر احلرام واهلدي والقالئد فيها وتعلق 
فلوال ما تعلق باهلدي والقالئد من احلرمات واحلقوق اليت هي هللا تعاىل كتعلقها بالشهر وبالكعبة ملا ضمها إليهما 

وروى احلكم عن جماهد قال مل تنسخ من املائدة إال هاتان عند األخبار عما فيها من املنافع وصالح اناس وقوامهم 
وإن  -اآليتان ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد نسختها اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 

ال يف الشهر جاؤوك فأحكم بينهم اآلية نسختها وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا قال أبو بكر يريد به نسخ حترمي القت
احلرام ونسخ القالئد اليت كانوا يقلدون به أنفسهم وهبائمهم من حلاء شجر احلرم ليأمنوا به وال جيوز أن يريد نسخ 

والصحابة والتابعني بعدهم وروى  -قالئد اهلدي ألن ذلك حكم ثابت بالنقل املتواتر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ىل وال القالئد قال كانوا يقلدون حلاء شجر احلرم يأمنون به إذا خرجوا فنزلت مالك بن مغول عن عطاء يف قوله تعا

ال حتلوا شعائر اهللا قال أبو بكر جيوز أن يكون حظر اهللا انتهاك حرمة من يفعل ذلك على ما كان عليه أهل اجلاهلية 
من األمور اليت ال حيظرها العقل على ما كانوا عليه  -ألن الناس كانوا مقرين بعد مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إىل أن نسخ اهللا منها ما شاء فنهى اهللا عن استحالل حرمة من تقلد بلحاء شجر احلرم مث نسخ ذلك من قبل أن اهللا 
قد أمن املسلمني حيث كانوا باإلسالم وأما املشركني فقد أمر اهللا بقتلهم حىت يسلموا بقوله تعاىل أقتلوا املشركني 

فصار حظر قتل املشرك الذي تقلد بلحاء شجر احلرم منسوخا واملسلمون قد استغنوا عن ذلك حيث وجدمتوهم 
  فلم يبق له حكم وبقي حكم قالئد اهلدي ثابتا وقد حدثنا عبداهللا بن 

حممد بن إسحاق املروزي قال حدثنا احلسني بن أيب الربيع اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا الثوري عن 
الشعيب قال مل تنسخ من سورة املائدة إال هذه اآلية يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وحدثنا عبداهللا بن  بيان عن

حممد قال حدثنا احلسني بن أيب الربيع قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله تعاىل ال حتلوا شعائر 
كان الرجل يف اجلاهلية إذا خرج من بيته يريد احلج تقلد من السمر فلم  اهللا وال الشهر احلرام اآلية قال منسوخ

يعرض له أحد وإذا رجع تقلد فالدة شعر فلم يعرض له أحد وكان املشرك يومئذ ال يصد عن البيت فأمروا أن ال 
يزيد بن زريع  يقاتلوا يف الشهر احلرام وال عند البيت فنسختها قوله تعاىل اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وروى



عن سعيد عن قتادة يف قوله تعاىل جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس والشهر احلرام واهلدي والقالئد حواجز 
جعلها اهللا بني الناس يف اجلاهلية وكان الرجل إذا لقي قاتل أبيه يف الشهر احلرام مل يعرض له ومل يقربه وكان الرجل 

يأكل العصب من اجلوع مل يعرض له ومل يقربه وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قالدة من إذا لقي اهلدي مقلدا وهو 
شعر متنعه من الناس وكان إذا نفر تقلد قالدة من األذخر أو من حلاء شجر احلرام فمنعت الناس عنه وحدثنا جعفر 

قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن  بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد اهللا
معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر 

احلرام وال اهلدي وال القالئد وال آمني البيت احلرام قال كان املسلمون واملشركون حيجون البيت مجيعا فنهى اهللا 
منني أن مينعوا أحدا أن حيج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر مث أنزل اهللا بعد هذا إمنا املشركون جنس تعاىل املؤ

فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا وقال تعاىل ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على 
حلسن هل نسخ من املائدة شيء فقال ال أنفسهم بالكفر وقد روى إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت ا

وهذا يدل على أن قوله تعاىل وال آمني البيت احلرام إمنا أريد به املؤمنون عند احلسن ألنه إن كان قد أريد به الكفار 
فذلك منسوخ بقوله فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا وقوله أيضا وال الشهر احلرام حظر القتال فيه 

  دمنا إال أن يكون عند احلسن هذا احلكم ثابتا على حنو ما روي عن عطاء قوله تعاىل منسوخ مبا ق

يبتغون فضال من رهبم ورضوانا روي عن ابن عمر أنه قال أريد به الربح يف التجارة وهو حنو قوله تعاىل ليس عليكم 
التجارة يف احلج فأنزل اهللا  أنه سئل عن -جناح أن تبتغوا فضال من ربكم وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

تعاىل ذلك وقد ذكرناه فيما تقدم وقال جماهد يف قوله تعاىل يتبغون فضال من رهبم ورضوانا األجرة والتجارة قوله 
تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا قال جماهد وعطاء يف آخرين هو تعليم إن شاء صاد وإن شاء مل يصد قال أبو بكر هو 

له تعاىل فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا ملا حظر البيع بقوله إطالق من حظر مبنزلة قو
وذروا البيع عقبه باإلطالق بعد الصالة بقوله فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا وقوله تعاىل وإذا حللتم 

هذا يدل على أن قوله وال اهلدي وال فاصطادوا قد تضمن إحراما متقدما ألن اإلحالل ال يكون إال بعد اإلحرام و
القالئد وال آمني البيت احلرام قد اقتضى كون من فعل ذلك حمرما فيدل على أن سوق اهلدي وتقليده يوجب 
اإلحرام ويدل قوله وال آمني البيت احلرام على أنه غري جائز ألحد دخول مكة إال باإلحرام إذ كان قوله وإذا 

يكون من أم البيت احلرام فعليه إحرام حيل منه وحيل له االصطياد بعده وقوله وإذا حللتم فاصطادوا قد يضمن أن 
قد  -حللتم فاصطادوا قد أراد به اإلحالل من اإلحرام واخلروج من احلرم أيضا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا أنه قد أراد به اخلروج حظر االصطياد يف احلرم بقوله وال ينفر صيدها وال خالف بني السلف واخللف فيه فعلمن
من احلرم واإلحرام مجيعا وهو يدل على جواز االصطياد ملن حل من إحرامه باحللق وإن بقاء طواف الزيارة عليه ال 

مينع لقوله تعاىل وإذا حللتم باصطادوا وهذا قد حل إذ كان هذا احللق واقعا لإلحالل وقوله تعاىل وال جير منكم 
سجد احلرام أن تعتدوا قال ابن عباس وقتادة ال جيرمنكم ال حيملنكم وقال أهل اللغة شنآن قوم أن صدوكم عن امل

يقال جرمين زيد على بغضك أو محلين عليه وقال الفراء ال يكسبنكم يقال جرمت على أهلي أي كسبت هلم وفالن 
  صليبا ترى لعظام ما مجعت ... جرمية ناهض يف رأس نيق ... جرمية أهله أي كاسبهم قال الشاعر 

ويقال جرم جيرم جرما إذا قطع وقوله تعاىل شنآن قوم فرىء بفتح النون وسكونا فمن فتح النون جعله مصدرا من 
قولك شنئته أشنأه شنآنا والشنآن البغض فكأنه قال وال جيرمنكم بغض قوم وكذلك روي عن ابن عباس وقتادة قاال 



هاهم اهللا هبذه اآلية أن يتجاوزوا احلق إىل الظلم والتعدي عداوة قوم ومن قرأ بسكون النون فمعناه بغيض قوم فن
   -ألجل تعدى الكفار بصدهم املسلمني عن املسجد احلرام ومثله قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك

ا كان تعاىل ألن الرب هو طاعات اهللا وقوله تعاىل وتعاونوا على الرب والتقوى يعتضي ظاهره إجياب التعاون على كل م
وقوله تعاىل وال تعاونوا على اإلمث والعدوان هنى عن معاونة غرينا على معاصي اهللا تعاىل قوله تعاىل حرمت عليكم 
منه امليتة والدم وحلم اخلنزير اآلية امليتة ما فارقته الروح بغري تزكية مما شرط علينا الزكاة يف إباحته وأما الدم فاحملرم 

هو املسفوح لقوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا وقد 
  بينا ذلك يف سورة البقرة 

والدليل أيضا على أن احملرم منه هو املسفوح اتفاق املسلمني على إباحة الكبد والطحال ومها دمان وقال النيب صلى 
حلت يل ميتتان ودمان يعىن بالدمني الكبد والطحال فأباحهما ومها دمان إذ ليسا مبسفوح فدل أ -اهللا عليه وسلم 

على إباحة كل ماليس مبسفوح من الدماء فإن قيل ملا حصر املباح منه بعدد دل على حظر ما عداه قيل هذا غلط 
ا عداه من الدماء ما هو املباح ألن احلصر بالعدد ال يدل على أن ما عداه حكمه خبالفه ومع ذلك فال خالف أن مم

وهو الدم الذي يبقى يف حلل اللحم بعد الذبح وما يبقى منه يف العروق فدل على أن حصره الدمني بالعدد 
وختصيصهما بالذكر مل يقتض حظر مجيع ما عدامها من الدماء وأيضا فإنه ملا قال أو دما مسفوحا مث قال والدم كانت 

أحلت يل ميتتان ودمان  -الدم املخصوص بالصفة وهو أن يكون مسفوحا وقوله ص األلف والالم للمعهود وهو 
إمنا ورد مؤكدا ملقتضى قوله عز و جل قل ال أجد فيما أوحى إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما 

ى املسفوح منه دون غريه مسفوحا إذ ليسا مبسفوحني ولو مل يره لكانت داللة اآلية كافية يف االقتصار بالتحرمي عل
وأن الكبد والطحال غري حمرمني وقوله تعاىل وحلم اخلنزير فإنه قد تناول شحمه وعظمه وسائر أجزائه أال ترى أن 

  الشحم املخالط للحم قد اقتضاه اللفظ ألن اسم 

رمي اخلنزير ملا كان اللحم يتناوله وال خالف بني الفقهاء يف ذلك وإمنا ذكر اللحم ألنه معظم منافعه وأيضا فإن حت
منهما اقتضى ذلك حترمي سائر أجزائه كامليتة والدم وقد ذكرنا حكم شعره وعظمه فيما تقدم وأما قوله وما أهل 
لغري اهللا به فإن ظاهره يقتضي حترمي ما مسي عليه غري اهللا ألن اإلهالل هو إظهار الذكر والتسمية وأصله استهالل 

إهالل احملرم فينتظم ذلك حترمي ما مسي عليه األوثان على ما كانت العرب تفعله الصيب إذا صاح حني يولد ومنه 
وينتظم أيضا حترمي ما مسي عليه اسم غرياهللا أي اسم كان فيوجب ذلك أنه لو قال عند الذبح باسم زيد أو عمرو أن 

 يفرق بني تسمية زيد يكون غري مذكى وهذا يوجب أن يكون ترك التسمية عليه موجبا حترميها وذلك ألن أحدا ال
  على الذبيحة ترك التسمية رأسا 

قوله تعاىل واملنخنقة فإنه روي عن احلسن وقتادة والسدي والضحاك أهنا اليت ختتنق حببل الصائد أو غريه حىت متوت 
قال ذكوا بكل شيء إال  -ومن حنوه حديث عباية بن رفاعة عن رافع بن خديح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ن والظفر وهذا عندنا على السن والظفر غري املنزوعني ألين يصري يف معىن املخنوق وأما قوله تعاىل واملوقوذة فإنه الس
روي عن ابن عباس واحلسن وقتادة والضحاك والسدي أنه املضروبة باخلشب وحنوه حىت متوت يقال فيه وقذه يقذه 

 املوقوذة كل ما قتل منها على غري وجه الزكاة وقد وقذا وهو وقيذ إذا ضربه حىت يشفى على اهلالك ويدخل يف



روى أبو عامر العقدي عن زهري بن حممد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه كان يقول يف املقتولة بالبندقة تلك 
هنى عن  -املوقوذة وروى شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبداهللا بن املغفل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ف وقال أهنا ال تنكأ العدو ال تصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العني ونظري ذلك ما حدثنا حممد بن بكر اخلذ
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن مهام عن عدي بن 

ميت باملعراض وذكرت اسم اهللا فأصاب فخرق حامت قال قلت يا رسول اهللا أرمى باملعراض فأصيب أفآكل قال إذا ر
  فكل وإن أصاب بعرضه فال تأكل 

حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا عبداهللا بن امحد قال حدثنا هشيم عن جمالد وزكريا وغريمها عن الشعيب عن 
   -عدي بن حامت قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فخرق فكل وما أصاب بعرضه فقتل فإنهعن صيد املعراض فقال ما أصاب حبده 

  وقيذ فال تأكل فجعل ما أصاب بعرضه من غري جراحة موقوذة وإن مل يكن 

مقدورا على ذكاته ويف ذلك دليل على أن شرط ذكاة الصيد اجلراحة وإسالة الدم وإن مل يكن مقدورا على ذحبه 
ور على ذكاته ويف غريه مما ال يقدر على ذكاته واستيفاء شروط الذكاة فيه وعموم قوله واملوقوذة عام يف املقد

وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا أمحد بن حممد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم 
بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال مسعت عمر بن اخلطاب يقول يا أيها الناس هاجروا وال هتجروا وإياكم 

ا أحدكم بالعصا أو احلجر يأكلها ولكن ليذك لكم األسل الرماح والنبل وأما قوله تعاىل واملتردية واألرنب حيذفه
فإنه روي عن ابن عباس واحلسن والضحاك وقتادة قالوا هي الساقطة من رأس جبل أو يف بئر فتموت وروى 

 أخشى أن يكون التردي مسروق عن عبداهللا بن مسعود قال إذا رميت صيدا من على جبل فمات فال تأكله فإين
  هو الذي قتله وإذا رميت طريا فوقع يف ماء فمات فال تطعمه فإن أخشى أن يكون الغرق قتله 

قال أبو بكر ملا وجد هناك سببا آخر وهو التردي وقد حيدث عنه املوت حظر أكله وكذلك الوقوع يف املاء وقد 
اقي بن قانع قال حدثنا امحد بن حممد بن إمساعيل قال حدثنا عبدالب -روى حنو ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا ابن عرفة قال حدثنا ابن املبارك عن عاصم األحول عن الشعيب عن عدي بن حامت أنه سال رسول اهللا صلى 
عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك ومسيت فكل إن قتل إال أن تصيبه يف املاء فال ترى أيهما قتله  -اهللا عليه وسلم 

   -ريه ما روي عنه ص ونظ

  يف صيد الكلب أنه قال إذا أرسلت كلبك املعلم ومسيت فكل وإن خالطه كلب آخر

أكله إذا وجد مع الرمي سبب آخر جيوز حدوث املوت منه مما ال يكون ذكاة وهو الوقوع  -فال تأكل فحظر ص 
على اجلبل فيتردى أنه ال يؤكل  يف املاء ومشاركة كلب آخر معه وكذلك قول عبداهللا يف الذي يرمي الصيد وهو

الجتماع سبب احلظر واإلباحة يف تلفه فجعل احلكم للحظر دون اإلباحة وكذلك لو اشترك جموسي ومسلم يف قتل 
صيد أو ذحبه مل يؤكل ومجيع ما ذكرنا أصل يف أنه مىت اجتمع سبب احلظر وسبب اإلباحة كان احلكم للحظر دون 

  اإلباحة 
طيحة فإنه روي عن احلسن والضحاك وقتادة والسدي أهنا املنطوحة حىت متوت وقال بعضهم هي وأما قوله تعاىل والن



الناطحة حىت متوت قال أبو بكر هو عليهما مجيعا فال فرق بني أن متوت من نطحها لغريها وبني موهتا من نطح غريها 
  هلا 

  وأما قوله وما أكل السبع فإن معناه 

ف والعرب تسمي ما قتله السبع وأكل منه أكيلة السبع ويسمون الباقي منه أيضا ما أكل منه السبع حىت ميوت فحذ
أكيلة السبع قال أبو عبيدة ما أكل السبع مما أكل السبع فيأكل منه ويبقى بعضه وإمنا هو فريسته ومجيع ما تقدم 

ع ذلك فحرمه اهللا تعاىل ذكره يف اآلية بالنهي عنه قد أريد به املوت من ذلك وقد كان أهل اجلاهلية يأكلون مجي
ودل بذلك على أن سائر األسباب اليت حيدث عنها املوت لألنعام حمظورا أكلها بعد أن ال يكون من فعل أدمى على 

  وجه التذكية 
وأما قوله تعاىل إال ما ذكيتم فإنه معلوم أن االستثناء راجع إىل بعض املذكور دون مجيعه ألن قوله حرمت عليكم 

حلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا به ال خالف أن االستثناء غري راجع إليه وإن ذلك ال جيوز أن تلحقه امليتة والدم و
الزكاة وقد كان حكم االستثناء أن يرجع إىل ما يليه وقد ثبت أنه مل يعد إىل ما قبل املنخنقة فكان حكم العموم فيه 

نخنقة ملا روى ذلك عن علي وابن عباس واحلسن وقتادة قائما وكان االستثناء عائدا إىل املذكور من عند قوله وامل
وقالوا كلهم إن أدركت ذكاته بأن توجد له عني تطرف أو ذنب يتحرك فأكله جائز وحكى عن بعضهم أنه قال 

االستثناء عائدا إىل قوله وما أكل السبع دون ما تقدم ألنه يليه وليس هذا بشيء التفاق السلف على خالفه وألنه ال 
ن سبعا لو أخذ قطعة من حلم البهيمة فأكلها أو تردى شاة من جبل ومل يشف هبا ذلك على املوت فذكاها خالف أ

صاحبها أن ذلك جائز مباح األكل وكذلك النطيحة وما ذكر معها فثبت أن االستثناء راجع إىل مجيع املذكور من 
نزلة قوله لكن ما ذكيتم كقوله فلوال كانت قرية عند قوله واملنخنقة وإمنا قوله إال ما ذكيتم فإنه استثناء منقطع مب

آمنت فنفعها أمياهنا إال قوم يونس ومعناه لكن قوم يونس وقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إال تذكرة ملن 
  خيشى ومعناه لكن تذكرة ملن خيشى ونظائره يف القرآن كثرية 

د يف األصل يف املتردية إذا أدركت ذكاهتا قبل أن متوت وقد اختلف الفقهاء يف ذكاة املوقوذة وحنوها فذكر حمم
أكلت وكذلك املوقوذة والنطيحة وما أكل السبع وعن أيب يوسف يف اإلمالء أنه إذا بلغ به ذلك إىل حال ال يعيش 
ا يف مثله مل يؤكل وإن ذكي قبل املوت وذكر ابن مساعة عن حممد أنه إن كان يعيش منه اليوم وحنوه أو دونه فذكاه

حلت وإن كان ال يبقى إال كبقاء املذبوح مل يؤكل وإن ذبح واحتج بأن عمر كانت به جراحة متلفة وصحت 
  عهوده 

وأوامره ولو قتله قاتل يف ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك إذا أدركت ذكاهتا وهي حية تطرف أكلت وقال 
حبت وقال األوزاعي إذا كان فيها حياة فذحبت أكلت احلسن بن صاحل إذا صارت حبال ال تعيش أبدا مل تؤكل وإن ذ

واملصيودة إذا ذحبت مل تؤكل وقال الليث إذا كانت حية وقد أخرج السبع ما يف جوفها أكلت إال ما بان عنها وقال 
  الشافعي يف السبع إذا شق بطن الشاة ونستيقن أهنا متوت إن مل تذك فذكيت فال بأس بأكلها 

 إال ما ذكيتم يقتضي ذكاهتا ما دامت حية فال فرق يف ذلك بني أن تعيش من مثله أو ال قال أبو بكر قوله تعاىل
تعيش وأن تبقى قصري املدة أو طويلها وكذلك روي عن علي وابن عباس أنه إذا حترك شيء منها صحت ذكاهتا ومل 

ويلة إن ذكاهتا بالذبح فكذلك خيتلفوا يف األنعام إذا أصابتها األمراض املتلفة اليت تعيش معها مدة قصرية أو ط



  املتردية وحنوها واهللا اعلم 
  باب 

  يف شرط الذكاة

قال أبو بكر قوله تعاىل إال ما ذكيتم اسم شرعي يعتوره معان منها موضع الذكاة وما يقطع منه ومنها اآللة ومنها 
السمك فإن ذكاته حبدوث  الدين ومنها التسمية يف حال الذكر وذلك فيما كانت ذكاته بالذبح عند القدرة فأما

املوت فيه عن سبب من خارج وما مات حتف أنفه فغري مذكى وقد بينا ذلك فيما تقدم من الكالم يف الطايف يف 
  سورة البقرة 

فأما موضع الذكاة يف احليوان املقدور على ذحبه فهو اللبة وما فوق ذلك إىل اللحيني وقال أبو حنيفة يف اجلامع 
بح يف احللق كله أسفل احللق وأوسطه وأعاله وأما ما جيب قطعه فهو األوداج وهي أربعة الصغري ال بأس بالذ

احللقوم واملريء والعرقان اللذان بينهما احللقوم واملريء فإذا فرى املذكى ذلك أمجع فقد أكمل الذكاة على متامها 
عن أيب يوسف أن أبا حنيفة قا إذا  وسنتها فإن قصر عن ذلك ففرى من هذه األربعة ثالثة فإن بشر بن الوليد روى

قطع أكثر األوداج أكل وإذا قطع ثالثة منها أكل من أي جانب كان وكذلك قال أبو يوسف وحممد مث قال أبو 
يوسف بعد ذلك ال تأكل حىت تقطع احللقوم واملريء وأحد العرقني وقال مالك بن أنس والليث حيتاج أن يقطع 

منها مل جيزه ومل يذكر املريء وقال الثوري ال بأس إذا قطع األوداج وإن مل يقطع األوداج واحللقوم وإن ترك شيئا 
  احللقوم وقال الشافعي أقل ما جيزى من الذكاة قطع احللقوم 

واملريء وينبغي أن يقطع الودجني ومها العرقان وقد يسالن من البهيمة واإلنسان مث حيييان فإن مل يقطع العرقان 
جاز وإمنا قلنا أن موضع الذكاة النحر واللبة ملا روى أبو قتادة احلراين عن محاد بن سلمة عن  وقطع احللقوم واملريء

   -أيب العشراء عن أبيه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  عن الذكاة فقال يف اللبة واحللق ولو طعنت يف فخذها أجزأ عنك وإمنا يعين

فيما ال تقدر على مذحبه قال أبو بكر ومل خيتلفوا أنه جائز له قطع هذه لو ظننت يف ختريها أجزأ عنها  -بقوله ص 
األربعة وهذا يدل على أن قطعها مشروط يف الذكاة ولوال أنه كذلك ملا جاز له قطعها إذ كان فيه زيادة أمل مبا ليس 

ع األكثر جاز مع هو شرطا يف صحة الذكاة فثبت بذلك أن عليه قطع هذه األربع إال أن أبا حنيفة قال إذا قط
تقصريه عن الواجب فيه ألنه قد قطع واألكثر يف مثلها يقوم مقام الكل كما أن قطع األكثر من األذن والذنب 
مبنزلة قطع الكل يف امتناع جوازه عن األضحية وأبو يوسف جعل شرط صحة الذكاة احللقوم واملريء وأحد 

شيئني من احللقوم واملريء وبني قطع هذين مع أحد العرقني إذ العرقني ومل يفرق أبو حنيفة بني قطع العرقني وأحد 
  كان قطع اجلميع مأمورا به صحة الذكاة 

وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد بن السري واحلسن بن عيسى موىل ابن املبارك عن ابن 
بن عيسى وأيب هريرة قاال هنى رسول اهللا املبارك عن معمر عن عمرو بن عبداهللا عن عكرمة عن ابن عباس زاد ا

عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى يف حديثه وهي اليت تذبح فيقطع اجللد وال يفرى  -صلى اهللا عليه وسلم 
األوداج مث تترك حىت متوت وهذا احلديث يدل على أنه عليه قطع األوداج وروى أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق 



قال كل ما أهنر الدم وأفرى األوداج ما  -بن خديج عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  عن عباية بن رفاعة عن رافع
  خال السن والظفر 

اذحبوا بكل ما أفرى األوداج وهراق  -وروى إبراهيم عن أبيه عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وداج شرطا يف الذكاة واألوداج اسم يقع الدم ما خال السن والظفر فهذه األخبار كلها توجب أن يكون فرى األ

  على احللقوم واملريء والعرقني اللذين عن جنبيهما 
فصل وأما اآللة فإن كل ما فرى األوداج وأهنر الدم فال بأس به والذكاة صحيحة غري أن أصحابنا كرهوا الظفر 

أما غري ذلك فال بأس به ذكر ذلك يف و -املنزع والعظم والقرن والسن ملا روى فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  اجلامع الصغري وقال أبو يوسف يف اإلمالء لو أن 

رجال ذبح بليطة ففرى األوداج وأهنر الدم فال بأس بذلك وكذلك لو ذبح بعود وكذلك لو حنر بوتد أو بشظاظ أو 
لك أحاديث وآثار وكذلك مبروة مل يكن بذلك بأس فأما العظم والسن والظفر فقد هني أن يذكى هبا وجاءت يف ذ

القرن عندنا والناب قال ولو أن رجال ذبح بسنه أو بظفره فهي ميتة ال تؤكل وقال يف األصل إذا ذبح بسن نفسه 
أو بظفر نفسه فإنه قاتل وليس بذابح وقال مالك بن أنس كل ما بضع من عظم أو غريه ففرى األوداج فال بأس به 

ذكاة إال السن والظفر وقال األوزاعي ال يذبح بصدف البحر وكان احلسن  وقال الثوري كل ما فرى األوداج فهو
بن صاحل يكره الذبح بالقرن والسن والظفر والعظم وقال الليث ال بأس بأن يذبح بكل ما أهنر الدم إال العظم 

  والسن والظفر واستثىن الشافعي الظفر والسن 
ذا كانتا قائمتني يف صاحبهما وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه قال أبو بكر الظفر والسن املنهي عن الذبيحة هبما إ

قال يف الظفر أهنا مدي احلبشة وهم إمنا يذحبون بالظفر القائم يف موضعه غري املنزوع وقال ابن عباس ذلك  -وسلم 
ط يف اخلنق وعن أيب بشر قال سألت عكرمة عن الذبيحة باملروة قال إذا كانت حديدة ال تترد األوداج فكل فشر

ذلك أن ال تترد األوداج وهو أ ال تفريها ولكنه يقطعها قطعة قطعة والذبح بالظفر والسن غري املنزوع يترد وال 
يفرى فلذلك مل تصح الذكاة هبما وأما إذا كانا منزوعني ففريا األوداج فال بأس وإمنا كره أصحابنا منها ما كان 

  بح بالقرن والعظم مبنزلة السكني الكاللة وهلذا املعىن كرهوا الذ
ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال  -وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا شعبة عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس قال خصلتان مسعتهما من رسول اهللا 
اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحاسنوا قال غري مسلم فأحسنوا الذبح إن اهللا كتب  -صلى اهللا عليه وسلم 

وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته فكانت كراهتهم للذبح بسن منزوع أو عظم أو قرن أو حنو ذلك من جهة 
  كالله ملا يلحق البهيمة من األمل الذي ال حيتاج إليه يف صحة الذكاة 

و داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن مساك بن وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أب
حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حامت أنه قال قلت يا رسول اهللا أرأيت أن أحدنا أصاب صيدا وليس معه 

  سكني أيذبح باملروة وشقة العصا قال أمرر الدم مبا شئت واذكر اسم اهللا 
  ويف 

   -ك عن أبيه أن جارية سوداء ذكت شاة مبروة فذكر ذلك كعب للنيب ص حديث نافع عن كعب بن مال



  فأمرهم بأكلها وروى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النيب ص

   -مثله ويف حديث رافع بن خديج عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  أنه قال ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا إال ما كان من سن أو ظفر

وهذا الذي ذكرناه فيما كان من احليوان مقدورا على ذحبه فيعترب يف ذكاته ما وصفنا من موضع الذكاة ومن  فصل
اآللة على النحو الذي بينا وأما الذي ال نقدر منه على ذحبه فإن ذكاته إمنا تكون بإصابته مبا جيرح ويسيل الدم أو 

 حد له جيرحه وال خيتلف يف ذلك عندنا حكم ما يكون بإرسال كلب أو طري فيجرحه دون ما يصدم أو يهشم مما ال
أصله ممتنعا مثل الصيد وما ليس مبمتنع يف األصل من األنعام مث يتوحش وميتنع أو يتردى يف موضع ال نقدر فيه على 

ذكاته وقد اختلف الفقهاء يف ذلك يف موضعني أحدمها يف الصيد إذا أصيب مبا ال جيرحه من اآللة فقال أصحابنا 
ومالك والثوري إذا أصابه بعرض املعراض مل يؤكل إال أن يدرك ذكاته وقال الثوري وإن رميته حبجر أو بندقة 

كرهته إال أن تذكيه وال فرق عند أصحابنا بني املعراض واحلجر والبندقة وقال األوزاعي يف صيد املعراض يؤكل 
هللا بن عمر ومكحول ال يرون به بأسا وقال احلسن خزق أو مل خيزق قال وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبدا

بن صاحل إذا خزق احلجر فكل والبندقة ال ختزق وقال الشافعي إن خزق املرمي برميه أو قطع حبده أكل وما جرح 
بثقله فهو وقيذ وفيما نالته اجلوارح فقتلته فيه قوالن أحدمها أن ال يؤكل حىت جيرح لقوله تعاىل من اجلوارح مكلبني 

آلخر أنه حل قال أبو بكر ومل خيتلف أصحابنا ومالك والشافعي يف الكلب إذا قتل الصيد بصدمته مل يؤكل وأما وا
املوضع اآلخر فما ليس مبمتنع يف األصل مثل البعري والبقر إذا توحش أو تردى يف بئر فقال أصحابنا إذا مل يقدر 

والشافعي وقال مالك والليث ال يؤكل إال أن يذبح على ذحبه فإنه يقتل كالصيد ويكون مذكى وهو قول الثوري 
على شرائط الذكاة وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة واألسود ومسروق مثل قول 

أصحابنا وقد تقدم ذكر اآلثار املؤيدة لقول أصحابنا يف الصيد إن شرط ذكاته أن جيرحه مبا له حد ومنه ما ذكر يف 
  صاب حبده أكل وإن أصاب بعرضه مل يؤكل فإنه وقيذ لقوله تعاىل واملوقوذة فكل املعراض أنه إن أ

ماال جيرح من ذلك فهو وقيذ حمرم بظاهر الكتاب والسنة ويف حديث قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبداهللا بن 
ولكنها تكسر  هنى عن اخلذف وقال إهنا ال تنكأ العدو وال تصيد الصيد -مغفل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

السن وتفقأ العني فدل ذلك على أن اجلراحة يف مثله ال تذكى إذ ليس له حد وإمنا اجلراحة اليت هلا حكم يف الذكاة 
هي ما يقع مبا له حد أال ترى أن النيب قال يف املعراض إن أصابه حبده فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فال تأكل وال 

على اعتبار اآللة وأن سبيلها أن يكون هلا حد يف صحة الذكاة هبا وكذلك  يفرق بني ما جيرح وال جيرح فدل ذلك
  قوله يف احلذف أهنا ال تصيد الصيد يدل على سقوط اعتبار جراحته يف صحة الذكاة إذا مل يكن له حد 
دالباقي بن وأما البعري وحنوه إذا توحش أو تردى يف بئر فإن الذي يدل على أنه مبنزلة الصيد يف ذكاته ما حدثنا عب

قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن 
فقال إن هلذه اإلبل أوابد  -رافع بن خديج قال ند علينا بعري فرميناه بالنبل مث سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

به ذلك وكلوه وقال سفيان وزاد إمساعيل بن مسلم فرميناه بالنبل حىت  كأوابد الوحش فإذا ند منها شيء فاصنعوا
من غري شرط ذكاة غريه  -رهصناه فهذا يدل على إباحة أكله إذا قتله النبل إلباحة النيب صلى اهللا عليه وسلم 



العشراء عن  وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا محاد بن سلمة عن أيب
   -أبيه أنه قال يا رسول اهللا أما تكون الذكاة إال يف اللبة والنحر فقال ص 

  لو طعنت يف فخذها ألجزأ عنك وهذا على احلال اليت ال يقدر فيها على ذحبها

  إذ ال خالف أن املقدور على ذحبه ال يكون ذلك ذكاته 
رمي الصيد يكون ذكاة له إذا قتله مث ال خيلو املعىن  ويدل على صحة قولنا من طريق النظر اتفاق اجلميع على أن

املوجب لكون ذلك ذكاة من أحد وجهني إما أن يكون ذلك جلنس الصيد أو ألنه غري مقدور على ذحبه فلما اتفقوا 
على أن الصيد إذا صار يف يده حيا مل تكن ذكاته إال بالذبح كذكاة ما ليس من جنس الصيد دل ذلك على أن هذا 

مل يتعلق جبنسه وإمنا تعلق بأنه غري مقدور على ذحبه يف حال امتناعه فوجب مثله يف غريه إذا صار هبذه احلال  احلكم
  لوجود العلة اليت من أجلها كان ذلك ذكاة للصيد 

  واختلف الفقهاء يف الصيد يقطع بعضه فقال أصحابنا والثوري 

إن قطع الثلث مما يلي الرأس أكل فإن قطع الثلث الذي وهو قول إبراهيم وجماهد إذا قطعه بنصفني أكال مجيعا و
يلحق العجز أكل الثلثان الذي يلي الرأس وال يؤكل الثلث الذي يلي العجز وقال ابن أيب ليلى والليث إذا قطع منه 
قطعة فمات الصيد مع الضربة أكلهما مجيعا وقال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل وإن قطع فخذه مل يأكل 

فخذ وأكل الباقي وقال األوزاعي إذا أبان عجزه مل يؤكل من قطع منه ويؤكل سائره وإن قطعه بنصفني أكله كله ال
وقال الشافعي إن قطعه قطعتني أكله وإن كانت إحدامها أقل من األخرى وإن قطع يدا أو رجال أو شيئا ميكن أن 

ه ومل يؤكل ما بان وفيه احلياة ولو مات من القطع األول يعيش بعده ساعة أو أكثر مث قتله بعد رميته أكل مامل ينب من
أكلهما مجيعا قال أبو بكر حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا 

 -م عبدالرمحن بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب واقد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وهذا إمنا يتناول قطع القليل منه من غري موضع الذكاة وذلك ألنه ال خالف 

أنه لو ضرب عنق الصيد فأبان رأسه كان اجلميع مذكى فثبت بذلك أن املراد ما بان منها من غري موضع الذكاة 
الثلث الذي يلي الرأس فإنه يقطع العروق اليت حيتاج إىل قطعها وذلك إمنا يتناول األقل منه ألنه إذا قطع النصف أو 

للذكاة وهي األوداج واحللقوم واملريء فيكون اجلميع مذكى وإذا قطع الثلث مما يلي الذنب فإنه ال يصادف قطع 
ميتة وذلك ما بان من البهيمة وهي حية  -العروق اليت حيتاج إليها يف شرط الذكاة فيكون ما بان منه ميتة لقوله ص 

ألنه ال حمالة إمنا حيدث املوت بعد القطع فقد بان ذلك العضو منها وهي حية فهو ميتة وما يلي الرأس كله مذكى 
كما لو قطع رجلها أو جرحها يف غري موضع الذكاة ومل ينب منها شيئا فيكون ذلك ذكاة هلا لتعذر قطع موضع 

  الذكاة 
طاد مسلما أو كتابيا وسنذكر ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل وأما فصل وأما الدين فأن يكون الرامي أو املص

التسمية فهي أن يذكر اسم اهللا تعاىل عند الذبح أو عند الرمي أو إرسال اجلوارح والكلب إذا كان ذاكرا فإن كان 
ا ذبح على النصب فإنه ناسيا مل يضره ترك التسمية وسيأيت الكالم فيه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل وأما قوله تعاىل وم

  روي عن جماهد وقتادة وابن جريج أن النصب أحجار منصوبة كانوا 



يعبدوهنا ويقربون الذبائح هلا فنهى اهللا عن أكل ما ذبح على النصب ألنه مما أهل به لغري اهللا والفرق بني النصب 
ن كالنصب سواء ويدل والصنم أن الصنم يصور وينقش وليس كذلك النصب أل النصب حجارة منصوبة والوث

قال لعدي بن حامت حني جاؤه ويف  -على أن الوثن اسم يقع على ما ليس مبصور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عنقه صليب ألق هذا الوثن من عنقك فسمى الصليب وثنا فدل ذلك على أن النصب والوثن اسم ملا نصب للعبادة 

كان أهل اجلاهلية يأكلوهنا فحرمها اهللا تعاىل مع ما حرم من امليتة وإن مل يكن مصورا وال منقوشا وهذه ذبائح قد 
وحلم اخلنزير وما ذكر يف اآلية مما كان املشركون يستبيحونه وقد قيل إهنا املرادة باالستثناء املذكور يف قوله تعاىل 

االستقسام وجهان أحدمها أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم قوله تعاىل وأن تستقسموا باألزالم قيل يف 
طلب علم ما قسم له باألزالم والثاين إلزام أنفسهم مبا تأمرهم به القداح كقسم اليمني واالستقسام باألزالم أن أهل 

اجلاهلية كانوا إذا أراد أحدهم سفرا أو غزوا أو جتارة أو غري ذلك من احلاجات أجال القداح وهي األزالم وهي 
كتب عليه هناين ريب ومنها غفل ال كتابة عليه يسمى املنيح فإذا خرج أمرين ريب مضى يف على ثالثة أضرب منها ما 

احلاجة وإذا خرج هناين ريب قعد عنها وإذا خرج الغفل أجاهلا ثانية قال احلسن كانوا يعمدون إىل ثالثة قداح حنو ما 
ح فحظر اهللا تعاىل ذلك وكان من فعل وصفنا وكذلك قال سائر أهل العلم بالتأويل وواحد األزالم زمل وهي القدا

أهل اجلاهلية وجعله فسقا بقوله ذلكم فسق وهذا يدل على بطالن القرعة يف عتق العبيد ألهنا يف معىن ذلك بعينه إذ 
كان فيه اتباع ما أخرجته القرعة من غري استحقاق ألن من أعتق عبديه أو عبيدا له عند موته ومل خيرجوا من الثلث 

هنم متساوون يف استحقاق احلرية ففي استعمال القرعة إثبات حرية غري مستحقة وحرمان من هو مساو فقد علمنا أ
  له فيها كما يتبع صاحب األزالم ما خيرجه األمر والنهي ال سبب له غريه 

  فإن قيل قد جازت القرعة يف قسمة الغنائم وغريها ويف إخراج النساء 
وبراءة للتهمة من إيثار بعضهم هبا ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غري قرعة قيل إمنا القرعة فيها لتطييب نفوسهم 

وأما احلريةالواقعة على واحد منهم فغري جائز نقلها عنه إىل غريه ويف استعمال القرعة نقل احلرية عمن وقعت عليه 
  ل ابن وإخراجه منها مع مساواته لغريه فيها قوله عز و جل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قا

عباس والسدي يئسوا أن ترتدوا راجعني إىل دينهم وقد اختلف يف اليوم فقال جماهد هو يوم عرفة عام حجة الوداع 
فال ختشوهم أن يظهروا عليكم عن ابن جريج وقال احلسن ذلك اليوم يعين به اليوم أكملت لكم دينكم وهو زمان 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ت يوم عرفة وكان يوم اجلمعةكله قال ابن عباس نزل

قال أبو بكر اسم اليوم يطلق على الزمان كقوله ومن يوهلم يومئذ دبره إمنا عىن به وقتا منهما قوله تعاىل فمن اضطر 
يف خممصة غري متجانف إلمث فإن االضطرار هو الضر الذي يصيب اإلنسان من جوع أو غريه وال ميكنه االمتناع منه 

بة ضر اجلوع وهذا يدل على إباحة ذلك عند اخلوف على نفسه أو على بعض أعضائه وقد بني واملعىن ههنا من إصا
ذلك يف قوله تعاىل يف خممصة قال ابن عباس والسدي وقتادة املخمصة اجملاعة فأباح اهللا عند الضرورة أكل مجيع ما 

ما ذكر معه من عود التخصيص إىل  نص على حترميه يف اآلية ومل مينع ما عرض من قوله اليوم أكملت لكم دينكم مع
ما تقدم ذكره من احملرمات فالذي تضمنه اخلطاب يف أول السورة يف قوله أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى 
عليكم غري حملي الصيد وأنتم حرم فيه بيان إباحة الصيد يف حال اإلحالل وغريداخل يف قوله أحلت لكم هبيمة 



نا يف قوله حرمت عليكم امليتة إىل آخر ما ذكر مث خص من ذلك حال الضرورة وأبان أهنا األنعام مث بني ما حرم علي
غري داخلة يف التحرمي وذلك عام يف الصيد يف حال اإلحرام ويف مجيع احملرمات فمىت اضطر إىل شيء منها حل له 

  أكله مبقتضى اآلية 
جماهد والسدي غري معتمد عليه فكأنه قال غري معتمد وقوله تعاىل غري متجانف إلمث قال ابن عباس واحلسن وقتادة و

  هبواه إمث وذلك بأن يتناول منه بعد زوال الضرورة 
وقوله عز و جل يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات اسم يتناول معنيني أحدمها الطيب املستلذ واآلخر 

الل واألصل فيه االستلذاذ فشبه احلالل به احلالل وذلك ألن ضد الطيب هو اخلبيث واخلبيث حرام فإذا الطيب ح
يف انتفاء املضرة منهما مجيعا وقال تعاىل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يعين احلالل وقال وحيل هلم الطيبات وحيرم 

عليهم اخلبائث فجعل الطيبات يف مقابلة اخلبائث واخلبائث هي احملرمات وقال تعاىل فانكحوا ما طاب لكم من 
وهو حيتمل ما حل لكم وحيتمل ما استطبتموه فقوله قل أحل لكم الطيبات جائز أن يريد به ما استطبتموه النساء 

  واستلذمتوه مما ال ضرر عليكم يف تناوله من 

طريق الدين فريجع ذلك إىل معىن احلالل الذي ال تبعة على متناوله وجائز أن حيتج بظاهره يف إباحة مجيع األشياء 
خصه الدليل قوله تعاىل وما علمتم من اجلوارح حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا يعقوب بن  املستلذة إال ما

غيالن العماين قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حيىي بن زكريا قال حدثنا إبراهيم بن عبيد قال حدثين أبان بن 
   -صلى اهللا عليه وسلم  صاحل عن القعقاع بن حكيم عن سلمى عن أيب رافع قال أمرين رسول اهللا

  أن أقتل الكالب فقال الناس يا رسول اهللا ما أحل لنا من هذه األمة اليت

أمرت بقتلها فأنزل اهللا قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح اآلية حدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبداهللا بن 
اجلشمي قال حدثنا أبو معشر النواء قال حدثنا أمحد بن حنبل وابن عبدوس بن كامل قاال حدثنا عبيداهللا بن عمر 

عن  -عمرو بن بشري قال حدثنا عامر الشعيب عن عدي بن حامت قال ملا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
صيد الكالب مل يدر ما يقول يل حىت نزلت وما علمتم من اجلوارح مكلبني قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر هذا 

اإلباحة تناولت ما علمنا من اجلوارح وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطري وذلك  احلديث األول أن تكون
يوجب إباحة سائر وجوه االنتفاع هبا فدل على جواز بيع الكلب واجلوراح واالنتفاع هبا بسائر وجوه االنتفاع إال 

لكم الطيبات من صيد ما ما خصه الدليل وهو األكل ومن الناس من جيعل يف الكالم حذفا فجعله مبنزلة قل أحل 
علمتم من اجلوارح ويستدل عليه حبديث عدي بن حامت الذي ذكرناه حني سأله عن صيد الكالب فأنزل اهللا تعاىل 

وما علمتم من اجلوارح مكلبني وحديث أيب رافع فيه أنه سئل عما أحل من الكالب اتلي أمروا بقتلها فأنزل اهللا 
ية منتظمة إلباحة االنتفاع بالكالب وبصيدها مجيعا وحقيقة اللفظ تقتضي تعاىل اآلية وليس ميتنع أن تكون اآل

الكالب أنفسها ألن قوله وما علمتم يوجب إباحة ما علمنا وإضمار الصيد فيه حيتاج إىل داللة ويف فحوى اآلية 
اهلا فيهما على دليل على إباحة صيدها أيضا وهو قوله فكلوا مما أمسكن عليكم فحمل اآلية على املعنيني واستعم

الفائدتني أوىل من االقتصار على أحدمها وقد دلت اآلية أيضا على أن شرط إباحة اجلوارح أن تكون متعلمة لقوله 
وما علمتم من اجلوارح وقوله تعلموهنن مما علمكم اهللا وأما اجلوارح فإنه قد قيل إهنا الكواسب للصيد على أهلها 



هبا غريها وأحدها جارح ومنه مسيت اجلارحة ألنه يكسب هبا قال اهللا تعاىل ما وهي الكالب وسباع الطري اليت يصاد 
  جرحتم 

بالنهار يعين ما كسبتم ومنه أم حسب الذين اجترحوا السيئات وذلك يدل على جواز االصطياد بكل ما علم 
ح بناب أو خملب قال االصطياد من سائر ذي الناب من السباع وذي املخلب من الطري وقيل يف اجلوارح أهنا ما جتر

حممد يف الزيادات إذا صدم الكلب الصيد ومل جيرحه فمات مل يؤكل ألنه مل جيرحه بناب أو خملب أال ترى إىل قوله 
تعاىل وما علمتم من اجلوارح مكلبني فإمنا حيل صيد ما جيرح بناب أو خملب وإذا كان االسم يقع عليهما فليس ميتنع 

د بالكواسب ما يكسب باالصطياد فيفيد األصناف اليت يصطاد هبا من الكالب أن يكونا مرادين باللفظ فريي
والفهود وسباع الطري ومجيع ما يقبل التعليم ويفيد مع ذلك يف شرط الذكاة وقوع اجلراحة باملقتول من الصيد وأن 

  ذلك شرط ذكاته 
   -ويدل أيضا على أن اجلراحة مرادة حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عراض أنه إن خزق حبده فكل وإن أصاب بعرضه فال تأكل ومىت وجدنايف امل

  حكما يواطئ معىن ما يف القرآن وجب محل مراد القرآن عليه وأن ذلك مما أراد اهللا تعاىل به  -للنيب ص 
اه وقوله تعاىل مكلبني قد قيل فيه وجهان أحدمها أن املكلب هو صاحب الكلب الذي يعلمه الصيد ويؤدبه وقيل معن
مضرين على الصيد كما تضرى الكالب والتكليب هو التضرية يقال كلب كلب إذا ضرى بالناس وليس يف قوله 

مكلبني ختصيص للكالب دون غريها من اجلوارح إذ كانت التضرية عامة فيهن وكذلك إن أراد تأديب الكلب 
  وتعليمه كان ذلك عموما يف سائر اجلوارح 

جلوارح غري الكالب فروى مروان العمري عن نافع عن علي بن احلسني قال الصقر وقد اختلف السلف فيما قتلته ا
والبازي من اجلوارح مكلبني وروى معمر عن ليث قال سئل جماهد عن البازي والفهد وما يصاد به من السباع 

الب وروى فقال هذه كلها جوارح وروى ابن جريج عن جماهد يف قوله تعاىل من اجلوارح مكلبني قال الطري والك
معمر عن ابن طاوس عن أبيه وما علمتم من اجلوارح مكلبني قال اجلوارح الكالب وما تعلم من البزاة والفهود 

وروى أشعث عن احلسن وما علمتم من اجلوارح مكلبني قال الصقر والبازي والفهد مبنزلة الكلب وروى صخر بن 
ل ال يصلح أكل ما قتلته البزاة وروى ابن جريج عن جويرية عن نافع قال وجدت يف كتاب لعلي بن أيب طالب قا

نافع قال قال عبداهللا فأما ما صاد من الطري البزاة وغريها فما أدركت ذكاته فذكيته فهو لك وإال فال تطعمه وروى 
  سلمة بن علقمة عن نافع أن عليا كره ما قتلت 

  لبني إمنا هي الكالب الصقور وروى أبو بشر عن جماهد أنه كان يكره صيد الطري ويقول مك
قال أبو بكر فتأول بعضهم قوله مكلبني على الكالب خاصة وتأوله بعضه على الكالب وغريها ومعلوم أن قوله 
تعاىل وما علمتم من اجلوارح شامل للطري والكالب مث قوله مكلبني حمتمل أن يريد ذكره من اجلوارح والكالب 

مضرين وال خيصص ذلك بالكالب دون غريها فوجب محله على العموم منها ويكون قوله مكلبني مبعىن مؤدبني أو 
  وأن ال خيصص باالحتمال وال نعلم خالفا بني فقهاء األمصار يف إباحة صيد الطري وإن قتل وأنه كصيد الكلب 

قال أصحابنا ومالك والثوري واألوزاعي والليث والشافعي ما علمت من كل ذي خملب من الطري وذي ناب من 
ع فإنه جيوز صيده وظاهر اآلية يشهد هلذه املقابلة ألنه أباح صيد اجلوارح وهو مشتمل على مجيع ما جيري السبا



  بناب أو خملب وعلى ما يكسب على أهله باالصطياد مل يفرق فيه بني الكلب وبني غريه 
كون معلمة وأهنا إذا مل وقوله تعاىل وما علمتم من اجلوارح مكلبني يدل على أن شرط إباحة صيد هذه اجلوارح أن ت

تكن معلمة مل يكن مذكى وذلك ألن اخلطاب خرج على سؤال السائلني عما حيمل من الصيد فأطلق هلم إباحة صيد 
اجلوارح املعلمة وذلك شامل جلميع ما مشلته اإلباحة وانتظمه اإلطالق ألن السؤال وقع عن مجيع ما حيل هلم من 

ة فال جتوز استباحة شيء منه إال على الوصف املذكور مث قال تعاىل الصيد فخص اجلواب باألوصاف املذكور
تعلموهنن مما علمكم اهللا فروي عن سليمان وسعد أن تعليمه أن يضرى على الصيد ويعود إىل إلف صاحبه حىت 

ن يرجع إليه وال يهرب عنه وكذلك قال ابن عمر وسعيد بن املسيب ومل يشرطوا فيه ترك األكل وروي عن غريمها أ
ذلك من تعليم الكلب وأن من شرط إباحة صيده أن ال يأكل منه فإن أكل منه مل يؤكل وهو قول ابن عباس وعدي 

  بن حامت وأيب هريرة وقالوا مجيعا يف صيد البازي أنه يؤكل منه وإمنا تعليمه أن تدعوه فيجيبك 
  ذكر 

  اختالف الفقهاء يف ذلك

كل الكلب من الصيد فهو غري معلم ال يؤكل صيده ويؤكل صيد قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر إذا أ
البازي وإن أكل وهو قول الثوري وقال مالك واألوزاعي والليث يؤكل وإن أكل الكلب منه وقال الشافعي ال 

  يؤكل إذا أكل الكلب منه والبازي 

أن صيدها يؤكل وإن أكلت منه مثله يف القياس قال أبو بكر اتفق السلف اجمليزون لصيد اجلوارح من سباع الطري 
منهم سعد وابن عباس وسلمان وابن عمر وأبو هريرة وسعيد بن املسيب وإمنا اختلفوا يف صيد الكلب فقال علي 
بن أيب طالب وابن عباس وعدي بن حامت وأبو هريرة وسعيد بن جبري وإبراهيم ال يؤكل صيد الكلب إذا أكل منه 

يه وإن مل يبق منه إال ثلثه وهو قول احلسن وعبيد بن عمري وإحدى وقال سلمان وسعد وابن عمر يؤكل صد
الروايتني عن أيب هريرة وعطاء وسليمان بن يسار وابن شهاب قال أبو بكر معلوم من حال الكلب قبوله للتأديب 

رائط يف ترك األكل فجائز أن يعلم تركه ويكون تركه لألكل علما للتعليم وداللة عليه فيكون تركه لألكل من ش
صحة ذكاته ووجود األكل مانع من صحة ذكاته وأما البازي فإنه معلوم أنه ال ميكن تعليمه بترك األكل وأنه ال 
يقبل التعليم من هذه اجلهة فإذ كان اهللا قد أباح صيد مجيع اجلوارح على شرط التعليم فغري جائز أن يكون من 

مه ذلك وال جيوز أن يكلفه اهللا تعليم ما ال يصح منه التعلم شرط التعليم للبازي تركه األكل إذ ال سبيل إىل تعلي
وقبول التأديب فثبت أن ترك األكل ليس من شرائط تعلم البازي وجوارح الطري وكان ذلك من شرائط تعلم 

الكلب ألنه يقبله وميكن تأديبه به ويشبه أن يكون ما روي عن علي بن أيب طالب وغريه يف حظر ما قتله البازي من 
ث كان عندهم أن من شرط التعليم ترك األكل وذلك غري ممكن يف الطري فلم يكن معلما فال يكون ما قتله حي

مذكى إال أن ذلك يؤدي إىل أن ال تكون لذكر التعليم يف اجلوارح من الطري فائدة إذ كان صيدها غري مذكى وأن 
قد عمم اجلوارح كلها وشرط تعليمها ومل يفرق بني  يكون املعلم وغري املعلم فيه سواء وذلك غري جائز ألن اهللا تعاىل

الكلب وبني الطري فوجب استعمال عموم اللفظ فيها كلها فيكون من جوارح الطري ما يكون معلما وكذلك من 
الكالب وإن اختلفت وجوه تعليمها فيكون من تعليم الكالب وحنوها ترك األكل ومن تعليم جوارح الطري أن جييبه 

فه وال ينفر عنه حىت يكون التعليم عاما يف مجيع ما ذكر يف اآلية ومن الدليل على أن من شرائط ذكاة إذا دعاه ويأل



صيد الكلب وحنوه ترك األكل قول اهللا تعاىل فكلوا مما أمسكن عليكم وال يظهر الفرق بني إمساكه على نفسه وبني 
لت فائدة قوله فكلوا مما أمسكن عليكم فلما كان إمساكه علينا إال بترك األكل ولو مل يكن ترك األكل مشروطا لزا

  ترك األكل علما إلمساكه 

  علينا وكان اهللا إمنا أباح لنا أكل صيدها هبذه الشريطة وجب أن يكون ما أمسكه على نفسه حمظورا 
وحنوه  فإن قيل فقد يأكل البازي منه ويكون مع الكل ممسكا علينا قيل له اإلمساك علينا إمنا هو مشروط يف الكب

فأما الطري فلم يشرط فيه أن ميسكه علينا ملا قدمناه بديا ويدل على أن إمساك الكلب علينا أن ال يأكل منه وأنه مىت 
أكل منه كان ممسكا على نفسه وما روي عن ابن عباس أنه قال إذا أكل منه الكلب فال تأكل فإمنا أمسك على 

كان اسم اإلمساك يتناول ما ذكره ولو مل يتناوله مل يتأوله عليه  نفسه فأخرب أن اإلمساك علينا تركه لألكل فإذا
ذلك أيضا فثبتت  -وجب محل اآلية عليه من حيث صار ذلك امسا له وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

انع قال حجته من وجهني أحدمها بيان معىن اآلية واملراد هبا والثاين نص السنة يف حترمي ذلك حدثنا عبدالباقي بن ق
حدثنا بشر بن موسى قال حدثين احلميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا جمالد عن الشعيب عن عدي بن حامت قال 

عن صيد الكلب املعلم فقال إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم اهللا  -سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نفسه وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال  فكل مما أمسك عليك فإن أكل منه فال تأكل فإمنا أمسك على

حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا شعبة عن عبداهللا بن ايب السفر عن الشعيب قال قال عدي بن حامت سألت رسول اهللا 
عن املعراض فقال إذا أصاب حبده فكل وإذا أصاب بعرضه فال تأكل فإنه وقيذ قلت أرسل  -صلى اهللا عليه وسلم 

ال إذا مسيت فكل وإال فال تأكل وإن أكل منه فال تأكل فإمنا أمسك على نفسه وقال أرسل كليب فأجد عليه كليب ق
كلبا آخر قال ال تأكل ألنك إمنا مسيت على كلبك فثبت هبذا اخلرب مراد اهللا تعاىل بقوله فكلوا مما أمسكن عليكم 

   -ونص النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  منه الكلب فإن قيل قد روى حبيب املعلم عن عمرو على النهي عن أكل ما أكل

قال أليب ثعلبة اخلشين فكل مما  -بن شعيب عن أبيه عن جده عبداهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أمسك عليك الكلب قال فإن أكل منه قال وإن أكل منه قيل له هذا اللفظ غلط يف حديث أيب ثعلبة وذلك ألن 

قد رواه عنه أبو إدريس اخلوالين وأبو أمساء وغريهم فلم يذكر فيه هذا اللفظ وعلى أنه لو ثبت يف حديث أيب ثعلبة 
حديث أيب ثعلبة كان حديث عدي بن حامت أوىل من وجهني أحدمها من موافقته لظاهر اآلية يف قوله فكلوا مما 

   أحدمها حظر شيء ويف أمسكن عليكم والثاين ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب ومىت ورد خربان يف

اآلخر إباحته فخرب احلظر أوالمها باالستعمال فإن قيل يف معىن قوله فكلوا مما أمسكن عليكم أن حيبسه علينا بعد 
قتله له فهذا هو إمساكه علينا فيقال له هذا غلط ألنه قد صار حمبوسا بالقتل فال حيتاج الكلب إىل أن حيبسه علينا 

له فإن قيل قتله هو حبسه عليه قيل له هذا أيضا ال معىن له ألنه يصري تقديره اآلية على هذا بعد قتله فهذا ال معىن 
فكلوا مما قتلن عليكم وهذا يسقط فائدة اآلية ألن إباحة ما قتلته قد تضمنته اآلية قبل ذلك يف قوله تعاىل وما علمتم 

سأل عن املباح منه وعلى أن اإلمساك ليس من اجلوارح وهو يعين صيد ما علمنا من اجلوارح جوابا لسؤال من 
بعبارة عن القتل ألنه قد ميسكه علينا وهو حي غري مقتول فليس إمساكه علينا إذا إال أن حيبسه حىت جييء صاحبه 
وال خيلو اإلمساك علينا من أن يكون حبسه إياه علينا من غري قتل أو حبسه علينا بعد قتله أو تركه لألكل منه بعد 



وم أنه مل يرد به حبسه علينا وهو حي غري مقتول التفاق اجلميع على أن ذلك غري مراد وإن حبسه علينا قتله ومعل
حيا ليس بشرط يف إباحة أكله ألنه لو كان كذلك لكان ال حيل أكل ما قتله وال جيوز أيضا أن يكون املراد حبسه 

إمساكه علينا شرطا يف اإلباحة وال خالف أنه لو علينا بعد وإن أكل منه ألن ذلك ال معىن له ألن اهللا تعاىل جعل 
  قتله مث تركه وانصرف عنه ومل حيبسه علينا أنه جيوز أكله فعلمنا أن ذلك غري مراد فثبت أن املراد تركه األكل 

فإن قيل قوله فكلوا مما أمسكن عليكم يقتضي إباحة ما بقي من الصيد بعد أكله ألنه قد أمسكه علينا إذا مل يأكله 
  منا مل ميسك علينا املأكول منه دون ما بقي منه فقد اقتضى ظاهر اآلية إباحة أكل الباقي إذ هو ممسك علينا وإ

قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن من روي عنه معىن اإلمساك من السلف قالوا فيه قولني أحدمها أن ال يأكل 
 يقل أحد منهم إن ترك أكل الباقي منه بعد ما أكل منه وهو قول ابن عباس وقول من قال حبسه علينا بعد القتل ومل

قال إذا أكل منه فال تأكل فإمنا أمسك على  -هو إمساك فبطل هذا القول والثاين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من  نفسه فلم جيعله ممسكا علينا ما بقي منه إذا كان قد أكل منه شيئا والثالث أنه يصري يف معىن قوله فكلوا مما قتله

غري ذكر إمساك إذ معلوم أن ما قد أكله ال جيوز أن يتناوله احلظر فيؤدي ذلك إىل إسقاط فائدة ذكر إمساكه علينا 
وأيضا فإنه إذا أكل منه فقد علمنا أنه إمنا اصطاد لنفسه وأمسكه عليها ومل ميسكه علينا باصطياد وتركه أكل بعضه 

  بعد ما أكل 

حكم اإلمساك علينا ألنه ال جيوز أن يترك أكل الباقي ألنه قد شبع ومل حيتج إليه ال  منه ما أكل ال يكسبه يف الباقي
ألنه أمسكه علينا ويف أكله منه بديا داللة على أنه مل ميسكه علينا باصطياده وهذا الذي جيب علينا اعتباره يف صحة 

ه علمنا أنه مل يبلغ حد التعليم فإن قيل التعليم وهو أن يعلم أنه ينبغي أن يصطاده لنا وميسكه علينا فإذا أكل من
الكلب إمنا يصطاد وميسك لنفسه ال لصاحبه أال ترى أنه لو كان شبعان حني أرسل مل يصطد وهو إمنا يضرى على 
الصيد بأن يطعم منه فليس إذا يف أكله منه نفي التعليم واإلمساك علينا ولو اعترب ما ذكرمت فيه الحتجنا إىل اعتبار 

وضمريه وذلك مما ال نعلمه وال نقف عليه بل ال نشك أن نيته وقصده لنفسه قيل له أما قولك أنه  نية الكلب
يصطاد وميسك لنفسه فليس كذلك ألنه لو كان كذلك ملا ضرب حىت يترك األكل وملا تعلم ذلك إذا علم فلما 

ممسك له علينا معلم ملا شرط اهللا كان إذا علم ترك األكل تعلم ذلك ومل يأكل منه علمنا أنه مىت ترك األكل فهو 
تعاىل من تعليمه فهو حينئذ مصطاد لصاحبه ممسك عليه وقولك إنه لو كان يصطاد لصاحبه لكان يصطاد يف حال 

الشبع فهو يصطاد يف حال الشبع لصاحبه وميسكه عليه إذا أرسله صاحبه وهو إذا كان معلما مل ميتنع من االصطياد 
يضرى على الصيد بانه يطعم منه فإنه إمنا يطعمه منه بعد إمساكه على صاحبه وأما ضمري إذا أرسله وأما قولك أنه 

الكلب ونيته فإن الكلب يعلم ما يراد منه بالتعليم فينتهي إليه كما يعرف الفرس ما يراد منه بالزجر ورفع السوط 
ه قصد بذلك إمساكه على نفسه وحنوه والذي يعلم به ذلك من الكلب تركه لألكل ومىت أكل منه فقد علم منه أن

  دون صاحبه 
ومما يدل على ما ذكرنا وأن تعليم الكلب إمنا يكون بتركه األكل أنه معلوم أنه ألوف غري مستوحش فال جيوز أن 

يكون تعليمه ليتألف وال يستوحش فوجب أن يكون بتركه األكل والبازي من جوارح الطري هو مستوحش يف 
ليمه بأن يضرب ليترك األكل فثبت أن تعليمه بألفه لصاحبه وزوال الوحشة منه بأن األصل وال جيوز أن يكون تع

  يدعوه فيجيبه فيزول بذلك عن طبعه األول ويكون ذلك علما لتعليمه 
وقوله تعاىل فكلوا مما أمسكن عليكم قيل فيه أن من دخلت للتبعيض ويكون معىن التبعيض فيه أن بعض ما ميسكه 



وهو الذي جيرحه فيقتله دون ما يقتله بصدمه من غري جراحة وقال بعضهم أن من ههنا زائدة  عليه مباح دون مجيعه
  للتأكيد كقوله تعاىل يكفر عنكم من سيئاتكم وقال بعض النحويني هذا خطأ 

يكفر ألهنا ال تزاد يف املوجب وإمنا تزاد يف النفي واالستفهام وقوله تعاىل يكفر عنكم من سيئاتكم ابتداء الغاية أي 
عنكم أعمالكم اليت حتبون سترها عليكم من سيئاتكم قال وجيوز أن يكون مبعىن يكفر عنكم من السيئات ما جيوز 

تكفريه يف احلكمة دون ماال جيوز ألنه خطاب عام لسائر املكلفني وقال أبو حنيفة يف الكلب إذا أكل من الصيد وقد 
حرام ألنه قد تبني حني أكل أنه مل يكن معلما وقد كان احلكم صاد قبل ذلك صيدا ومل يأكل منه أن مجيع ما تقدم 

بتعليمه بديا حني ترك األكل من طريق االجتهاد وغالب الظن واحلكم بنفي التعليم عند األكل من طريق اليقني وال 
د وال حظ لالجتهاد مع اليقني وقد يترك األكل بديا وهو غري معلم كما يترك سائر السباع فرائسها عند االصطيا

يأكلها ساعة االصطياد فإمنا حيكم إذا كثر منه ترك األكل التعليم من جهة غالب الظن فإذا أكل منه بعد ذلك 
حصل اليقني بنفي التعليم فيحرم ما قد اصطاده قبل ذلك وقال أبو يوسف وحممد إذا ترك األكل ثالث مرات فهو 

ائز أن يكون قد نسي التعليم فلم حيرم ما قد حكم بإباحته معلم فإن أكل بعد ذلك مل حيرم ما تقدم من صيده ألنه ج
باالحتمال وينبغي أن يكون مذهب أيب حنيفة حمموال على أنه أكل يف مدة ال يكاد ينسى يها فإن تطاولت املدة يف 

االصطياد مث اصطاد فأكل منه ويف مثل تلك املدة جيوز أن ينسى فإنه ينبغي أن ال حيرم ما تقدم ويكون موضع 
اخلالف بينه وبني أيب يوسف وحممد أهنما يعتربان يف شرط التعليم ترك األكل ثالث مرات وأبو حنيفة ال حيده وإمنا 
يعترب ما يغلب يف الظن من حصول التعليم فإذا غلب يف الظن أنه معلم بترك األكل مث أرسل مع قرب املدة فأكل 

ولت املدة بإرساله بعد ترك األكل حىت يظن يف مثلها نسيان منه فهو حمكوم بأنه غري معلم فيما ترك أكله وإن تطا
التعليم مل حيرم ما تقدم وأبو يوسف وحممد يقوالن إذا ترك األكل ثالث مرات مث اصطاده فأكل يف مدة قريبة أو 

عباس  بعيدة مل حيرم ما تقدم من صيده فيظهر موضع اخلالف بينهم ههنا قوله تعاىل واذكروا اسم اهللا عليه قال ابن
واحلسن والسدي يعين على إرسال اجلوارح قال أبو بكر قوله واذكروا اسم اهللا عليه أمر يقتضي اإلجياب وحيتمل 

أن يرجع إىل األكل املذكور يف قوله فكلوا مما أمسكن عليكم وحيتمل أن يعود إىل اإلرسال ألن قوله وما علمتم من 
  من إرسال اجلوارح املعلمة على الصيد فجائز عود األمر اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم اهللا قد تض

بالتسمية إليه ولو احتماله لذلك ملا تأوله السلف عليه وإذا كان ذلك كذلك وقد تضمن األمر بالذكر إجيابه واتفقوا 
أن الذكر غري واجب على الكل فوجب استعمال حكمه على اإلرسال إذ كان خمتلفا فيه وإذا كانت التسمية 

ة على اإلرسال صارت من شرائط الذكاة كتعليم اجلوارح وكون املرسل ممن تصح ذكاته وإسالة دم الصيد مبا واجب
جيرح وله حد فإذا تركها مل تصح ذكاته كما ال تصح ذكاته مع ترك ما ذكرنا من شرائط الذكاة والذي تقتضيه 

ول الناسي إذ ال يصح خطابه فلذلك قال اآلية فساد الذكاة عند ترك التسمية عامدا وذلك ألن األمر ال يتنا
أصحابنا إن ترك التسمية ناسيا ال مينع صحة الذكاة إذ هو غري مكلف هبا يف حال النسيان وسنذكر إجياب التسمية 

  على الذبيحة عند قوله وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه إذا انتهينا إليه إن شاء اهللا 
الكلب ما حدثنا حممد بن بكر قال أبو داود قال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا وقد روي يف التسمية على إرسال 

فقلت  -شعبة عن عبداهللا بن أيب السفر عن الشعيب قال قال عدي بن حامت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال أرسل كليب أرسل كليب قال إذا مسيت فكل وإال فال تأكل وإن أكل منه فال تأكل فإمنا أمسك على نفسه و

فأجد عليه كلبا آخر قال ال تأكل ألنك إمنا مسيت على كلبك فنهاه عن أكل مامل يسم عليه وما شاركه كلب آخر 



مل يسم عليه فدل على أن من شرائط ذكاة الصيد التسمية على اإلرسال وهذا يدل أيضا على أن حال اإلرسال 
  مبنزلة حال الذبح يف وجوب التسمية 

لف الفقهاء يف أشياء من أمر الصيد منها االصطياد بكلب اجملوسي فقال أصحابنا ومالك واألوزاعي عليه وقد اخت
والشافعي ال بأس باالصطياد بكلب اجملوسي إذا كان معلما وإن كان الذي عمله جموسيا بعد أن يكون الذي أرسله 

  املسلم  مسلما وقال الثوري أكره االصطياد بكلب اجملوسي إال أن يأخذه من تعليم
قال أبو بكر ظاهر قوله تعاىل فكلوا مما أمسكن عليكم يقتضي جواز صديه وإباحة أكله ومل يفرق بني أن يكون 

مالكه مسلما أو جموسيا وأيضا فإن الكلب آلة كالسكني يذبح هبا والقوس يرمى عنها فواجب أن ال خيتلف حكم 
 اعتبار بالكلب وإمنا االعتبار باملرسل أال ترى أن جموسيا الكلب ملن كان كسائر اآلالت اليت يصطاد هبا وأيضا فال

  لو اصطاد بكلب مسلم مل جيز أكله وكذلك اصطياد املسلم بكلب اجملوسي ينبغي أن حيل أكله 
  فإن قيل قال اهللا تعاىل يسئلونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 

ومعلوم أن ذلك خطاب للمؤمنني فواجب أن يكون تعليم املسلم شرطا يف اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم اهللا 
  اإلباحة 

قيل له ال خيلو تعليم اجملوسي من أن يكون مثل تعليم املسلم املشروط يف إباحة الذكاة أو مقصرا عنه فإن كان مثله 
معلم كتعليم املسلم جاز أكل ما فال اعتبار باملعلم وإمنا االعتبار حبصول التعليم أال ترى أنه لو ملكه مسلم وهو 

صاده فإذا ال اعتبار بامللك وإمنا االعتبار بالتعليم وإن كان تعليم اجملوسي مقصرا عن تعليم املسلم حىت خيل عند 
االصطياد ببعض شرائط الذكاة فهذا كلب غري معلم وال خيتلف حينئذ حكم ملك اجملوسي واملسلم يف حظر ما 

ن مما علمكم اهللا فإنه وإن كان خطابا للمسلمني فاملقصد فيه حصول التعليم للكلب فإذا يصطاده وأما قوله تعلموهن
  علمه اجملوسي كتعليم املسلم فقد وجد املعىن املشروط فال اعتبار بعد ذلك مبلك اجملوسي 

ل يف واختلفوا يف الصيد يدركه حيا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد فيمن يدرك صيد الكلب أو السهم فيحص
يده حيا مث ميوت فإنه ال يؤكل وإن مل يقدر على ذحبه حىت مات وقال مالك والشافعي إن مل يقدر على ذحبه حىت 
مات أكل وإن مات يف يده وإن قدر على ذحبه فلم يذحبه مل يؤكل وإن مل حيصل يف يده وقال الثوري إن قدر أن 

ي إذا أمكنه أن يذكيه ومل يفعل مل يؤكل وإن مل ميكنه حىت يأخذه من الكلب فيذحبه فلم يفعل مل يؤكل وقال األوزاع
مات بعد ما صار يف يده أكل وقال الليث إن أدركه يف يف الكلب فأخرج سكينة من خفه أو منطقته ليذحبه فمات 

أكله وإن ذهب ليخرج السكني من خرجه فمات قبل أن يذحبه مل يأكله قال أبو بكر إذا حصل يف يده حيا فال 
بإمكان ذحبه أو تعذره يف أن شرط ذكاته الذبح وذلك ألن الكلب إمنا حل صيده المتناع الصيد وتعذر  اعتبار

الوصول إليه إال من هذه اجلهة فإذا حصل يف يده حيا فقد زال املعىن الذي من أجله أبيح صيده صار مبنزلة سائر 
مات يف وقت ال يقدر على ذحبه أو قدر عليه البهائم اليت خياف عليها املوت فال تكون ذكاته إال بالذبح سواء 

  واملعىن فيه كونه حيا 
فإن قيل إمنا مل تكن ذكاة سائر البهائم إال بالذبح ألن ذحبها قد كان مقدورا عليه ولو مات حتف أنفها مل يكن ذلك 

يده ومل يبق ذكاة وجراحة الكلب والسهم قد كانت تكون ذكاة للصيد لو مل حيصل يف يده حىت مات فإذا صار يف 
  من حياته مبقدار ما يدرك ذكاته فهو مذكى جبراحة الكلب وهو مبنزلة ما لو صار يف يده بعد املوت 

  قيل له هذا على وجهني أحدمها 



أن يكون الكلب قد جرحه جراحة ال يعاش من مثلها إال مثل حياة املذبوح وذلك بأن قد قطع أوداجه أو شق جوفه 
كذلك كانت جراحته ذكاة له سواء أمكن بعد ذلك ذحبه أو مل ميكن فهذا الذي  فأخرج حشوته فإذا كان ذلك

تكون جراحة الكلب ذكاة له وأما الوجه اآلخر فهو أن يعيش من مثلها إال أنه اتفق موته بعد وقوعه يف يده يف 
وت قبل وقت مل يكن يقدر على ذحبه فهذا ال يكون مذكى ألن تلك اجلراحة قد كانت مراعاة على حدوث امل

حصوله يف يده وإمكان ذكاته فإذا صار يف يده حيا بطل حكم اجلراحة وصار مبنزلة سائر البهائم اليت يصيبها 
  جراحات غري مذكية هلا مثل املتردية والنطيحة وغريمها فال يكون ذكاته إال بالذبح 
توارى عنه الصيد والكلب وهو  واختلفوا يف الصيد يغيب عن صاحبه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر إذا

يف طلبه فوجده قد قتله جاز أكله وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غريه مث ذهب يف طلبه فوجده مقتوال والكلب 
عنده كرهنا أكله وكذلك قالوا يف السهم إذا رماه به فغاب عنه وقال مالك إذا أدركه من يومه أكله يف الكلب 

ان فيه أثر جراحة وإن بات عنه مل يأكله وقال الثوري إذا رماه فغاب عنه يوما أو والسهم مجيعا وإن كان ميتا إذا ك
ليلة كرهت أكله وقال األوزاعي إن وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو أثرا يف أكله وقال الشافعي القياس أن 

  ال يأكله إذا غاب عنه 
أمنيت ويف خرب آخر عنه وما غاب عنك ليلة فال قال أبو بكر روي عن ابن عباس أنه قال كل ما أصميت ودع ما 

تأكله واإلصماء ما أدركه من ساعته واإلمناء ما غاب عنه وروى الثوري عن موسى بن أيب عائشة عن عبداهللا بن 
   -أيب رزين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه وذكر هوام األرض وأبو رزين هذا ليس بأيب

  وإمنا هو أبو رزين موىل أيب وائل  -ين العقيلي صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم رز
ويدل على أنه إذا تراخى عن طلبه مل يأكله أنه ال خالف أنه لو مل يغب عنه وأمكنه أن يدرك ذكاته فلم يفعل حىت 

ته فكان قتل الكلب أو السهم له مات أنه ال يؤكل فإذا مل يترك الطلب وأدركه ميتا فقد علمنا أنه مل يكن يدرك ذكا
ذكاة له وإذا تراخى عن الطلب فجائز أن يكون لو طلبه يف فوره أدرك ذكاته مث مل يفعل حىت مات فإنه ال يؤكل 

فإذا مل يترك الطلب وأدرك حياته تيقن أن قتل الكلب ليس بذكاة له فال جيوز أكله أال ترى أنه النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  بن حامت وإن شاركه كلب آخر فال تأكله فلعله أن يكون الثاين قتلهقال لعدي 

  فحظر 

أكله حني جوز أن يكون قتله كلب آخر فكذلك إذا جاز أن يكون مما كان يدرك ذكاته لو طالبه  -الشارع ص 
بن نفري  فلم يفعل وجب أن ال يؤكل لتجويز هذا املعىن فيه فإن قيل روى معاوية بن صاحل عن عبدالرمحن بن جبري

يف الذي يدرك صيده بعد ثالث يأكله إال أن يننت  -احلضرمي عن أبيه عن أيب ثعلبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وروي يف بعض األلفاظ إذا أدركت بعد ثالث وسهمك فيه فكله مامل يننت قيل له قد اتفق اجلميع على رفض هذا 

لفقهاء ال يقول أنه إذا وجده بعد ثالث يأكله والثاين أنه أباح له اخلرب وترك استعماله من جوه أحدها أن أحدا من ا
أكله مامل يننت وال اعتبار عند أحد بتغري الرائحة والثالث أن تغري الرائحة ال حكم له يف سائر األشياء وإمنا احلكم 



 مذكى فال حكم يتعلق بالذكاة أو فقدها فإن كان الصيد مذكى مع تراخي املدة فال حكم للرائحة وإن كان غري
أيضا لعدم تغريه وقد روى حممد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمري بن سلمة عن رجل من هند أن 

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  مر بالروحاء فإذا هو حبمار وحش عقري فيه سهم قد مات فقال رسول اهللا ص

اهللا هي رمييت فكلوه فأمر أبا بكر أن يقسم بني الرفاق وهم  دعوه حىت جييء صاحبه فجاء النهدي فقال يا رسول -
   -حمرمون فمن الناس من حيتج بذلك يف إباحة أكله إن تراخى عن طلبه لترك النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مسألته عن ذلك ولو كان ذلك خيتلف حكمه لسأله وليس يف هذادليل على ما ذكر

شاهد هذا احلمار على حال استدل هبا على قرب وقت  -هللا عليه وسلم من قبل أنه جائز أن يكون النيب صلى ا
  اجلراحة من سيالن الدم وطراوته وجميء الرامي عقبه فعلم أنه مل يتراخ عن طلبه فلذلك مل يسأله 

فإن قيل روى هشيم عن أيب هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن عدي بن حامت قال قلت يا رسول اهللا إنا 
يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتني يتبع أثره بعد ما يصبح فيجد سهمه فيه قال إذا وجدت أهل صيد 

  سهمك فيه ومل جتد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله 
قيل له هذا يوجب أن يكون لو أصابه بعد ليال كثرية أن يأكله إذا علم أن سهمه قتله وال نعلم ذلك قول أحد من 

م ألنه اعترب العلم بأن سهمه قتله وأيضا فإنه ال حيصل له العلم بأن سهمه قتله بعد ما تراخى عن طلبه وقد أهل العل
حصول العلم بذلك فإذا مل يعلم بذلك فواجب أن ال يأكله وهو ال يعلم إذا تراخى عن طلبه وطالت  -شرط ص 

قي بن قانع قال حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل املدة أن سهمه قتله ويدل على صحة قول أصحابنا ما حدثنا عبدالبا
  قال 

حدثنا حممد بن عباد قال حدثنا حممد بن سليمان عن مشمول عن عمرو بن متيم عن أبيه عن جده قال قلت يا 
رسول إنا أهل بدو ونصيد بالكالب املعلمة ونرمي الصيد فما حيل لنا من ذلك وما حيرم علينا قال إذا أرسلت 

ومسيت فكل مما أمسك عليك أكل أو مل يأكل قتل أو مل يقتل وإذا رميت الصيد فكل مما أصميت وال كلبك املعلم 
تأكل مما أمنيت فحظر ما أمني وهو غاب عنه وهو حممول على ما غاب عنه وتراخى عن طلبه ألنه ال خالف أنه إذا 

وهو خالف قولكم قيل له قد عارضه  كان يف طلبه فأكل إن قيل فقد أباح يف هذا احلديث أكل ما أكل منه الكلب
حديث عدي بن حامت وقد تقدم الكالم فيه قوله تعاىل اليوم أحل لكم الطيبات فإنه جائز أن يريد به اليوم الذي 

نزلت فيه اآلية وجيوز أن يريد به اليوم الذي تقدم ذكره يف موضعني أحدمها قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 
 اليوم أكملت لكم دينكم قيل أنه يوم عرفة يف حجة الوداع وقيل زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه واآلخر قوله تعاىل

كله على ما قدمنا من اختالف السلف فيه والطيبات ههنا جيوز أن يريد هبا ما استطبناه واستلذذناه ما عدا  -وسلم 
ع املتلذذات إال ما قام دليل حظره وحيتمل أن ما بني حترميه يف هذه اآليات ويف غريها فيكون عموما يف إباحة مجي

يريد بالطيبات ما اباحه لنا من سائر األشياء اليت ذكر إباحتها يف غري هذا املوضع وقوله تعاىل وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم روي عن ابن عباس وأيب الدرداء واحلسن وجماهد وإبراهيم وقتادة والسدي أنه ذبائحهم وظاهره 

ذلك ألن ذبائحهم من طعامهم ولو استعملنا اللفظ على عمومه النتظم مجيع طعامهم من الذبائح وغريها يقتضي 



واألظهر أن يكون املراد الذبائح خاصة ألن سائر طعامهم من اخلبز والزيت وسائر األدهان ال خيتلف حكمها مبن 
وسيا أو كتابيا وال خالف فيه بني املسلمني يتواله وال شبهة يف ذلك على أحد سواء كان املتويل لصنعه واختاذه جم

وما كان منه غري مذكى ال خيتلف حكمه يف إجياب حظره مبن توىل إماتته من مسلم أو كتايب أو جموسي فلما خص 
اهللا تعاىل طعام أهل الكتاب باإلباحة وجب أن يكون حمموال على ا لذبائح اليت خيتلف حكمها باختالف األديان 

أكل من الشاة املسمومة املشوية اليت أهدت إليه اليهودية ومل يسئلها عن  - صلى اهللا عليه وسلم وأيضا فإن النيب
ذبيحتها أهي من ذبيحة املسلم أم اليهودي واختلف الفقهاء فيمن انتحل دين أهل الكتاب من العرب فقال أبو 

  حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر من كان يهوديا أونصرانيا من العرب والعجم 

فذبيحته مذكاة إذا مسى اهللا عليها وإن مسى النصراين عليها باسم املسيح مل تؤكل وال فرق بني العرب والعجم يف 
ذلك وقال مالك ما ذحبوه لكنائسهم أكره أكله وما مسي عليه باسم املسيح ال يؤكل والعرب والعجم فيه سواء 

براهيم وقال الثوري وبلغين عن عطاء أنه قال قد أحل اهللا وقال الثوري إذا ذبح وأهل به لغري اهللا كرهته وهو قول إ
ما أهل به لغري اهللا ألنه قد علم أهنم سيقولون هذا القول وقال األوزاعي إذا مسعته يرسل كلبه باسم املسيح أكل 
وقال فيما ذبح أهل الكتابني لكنائسهم وأعيادهم كان مكحول ال يرى به بأسا ويقول هذه كانت ذبائحهم قبل 

نزول القرآن مث أحلها اهللا تعاىل يف كتابه وهو قول الليث بن سعد وقال الربيع عن الشافعي ال خري يف ذبائح 
نصارى العرب من بين تغلب قال ومن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وخالف دين أهل األوثان قبل نزول 

أو عجميا ومن دخل عليه إسالم ومل يدن بدين أهل  القرآن فهو خارج من أهل األوثان وتقبل منه اجلزية عربيا كان
الكتاب فال يقبل منه إال اإلسالم أو السيف قال أبو بكر وقد روي عن مجاعة من السلف القول يف أهل الكتاب من 

العرب مل يفرق أحد منهم فيه بني من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده وال نعلم أحدا من السلف أو اخللف 
  م ما اعتربه الشافعي يف ذلك فهو منفرد هبذه املقالة خارج هبا عن أقاويل أهل العلم اعترب فيه

وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله ال إكراه يف الدين قال كانت املرأة من األنصار ال يعيش هلا ولد 
نصار فقالت األنصار يا رسول فتحلف ألن عاش هلا ولد لتهودنه فلما أجليت بنو النضري إذا فيهم ناس من أبناء األ

اهللا أبناؤها فأنزل اهللا ال إكراه يف الدين قال سعيد فمن شاء حلق هبم ومن شاء دخل اإلسالم فلم يفرق فيما ذكر بني 
  من دان باليهودية قبل نزول القرآن وبعده 

السامرة يقرؤن وروى عبادة بن نسي عن غضيف بن احلارث أن عامال لعمر بن اخلطاب كتب إليه أن ناسا من 
التوراة ويسبتون السبت وال يؤمنون بالبعث فما ترى فكتب إليه عمر أهنم طائفة من أهل الكتاب وروى حممد بن 
سريين عن عبيدة قال سألت عليا عن ذبائح نصارى العرب فقال ال حتل ذبائحهم فإهنم مل يتعلقوا من دينهم بشيء 

  إال بشرب اخلمر 
  وروى عطاء بن 

كرمة عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بين تغلب وتزوجوا من نسائهم فإن اهللا تعاىل قال يف كتابه السائب عن ع
ومن يتوهلم منكم فإنه منهم فلو مل يكونوا منهم إال بالوالية كانوا منهم ومل يفرق أحد من هؤالء بني من دان بذلك 

  قبل نزول القرآن وبعده فهو إمجاع منهم 
قالة من التفرقة بني من دان بدين أهل الكتاب قبل نزول القرآن أو بعده قول اهللا تعاىل يا ويدل على بطالن هذه امل

أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم وذلك إمنا يقع على 



ذلك يقتضي أن يكون كتابيا ألهنم أهل املستقبل فأخرب تعاىل بعد نزول القرآن أن من يتوهلم من العرب فهو منهم و
الكتاب وأن حتل ذبائحهم لقوله تعاىل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ومن الناس من يزعم أن أهل الكتاب هم 

بنو إسرائيل الذين ينتحلون اليهودية والنصرانية دون من سواهم من العرب والعجم الذين دانوا بدينهم ومل يفرقوا 
دان بذلك قبل نزول القرآن وبعده وحيتجون يف ذلك بقوله ولقد آتينا بين إسرائيل الكتاب واحلكم يف ذلك بني من 

والنبوة فأخرب أن الذين آتاهم الكتاب هم بنو إسرائيل وحبديث عبيدة السلماين عن علي أنه قال ال حتل ذبائح 
  نصارى العرب ألهنم مل يتعلقوا من دينهم بشيء إال بشرب اخلمر 

ية فال داللة فيها على قوهلم ألنه إمنا أخرب أنه آتى بين إسرائيل الكتاب ومل ينف بذلك أن يكون من انتحل أما اآل
دينهم يف حكمهم وقد قال ابن عباس حتل ذبائحهم لقوله تعاىل ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 

الوالية لكانوا منهم وقول علي رضي اهللا عنه يف ذلك بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم فلو مل يكونوا منهم إال ب
وحظر ذبائح نصارى العرب ليس من جهة أهنم من غري بين إسرائيل لكن من قبل أهنم غري متمسكني بأحكام تلك 

الشريعة ألنه قال إهنم ال يتعلقون من دينهم إال بشرب اخلمر ومل يقل ألهنم ليسوا من بين إسرائيل فقول من قال إن 
الكتاب ال يكونون إال من بين إسرائيل وإن دانوا بدينهم قول ساقط مردود وروى هشام بن حسان عن حممد  أهل

   -بن سريين عن أيب عبيدة عن حذيفة عن عدي بن حامت قال أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال يل رسول اهللا ص

لم بدينك منك قلت أنت أعلم بديين مين قال نعم يا عدي بن حامت أسلم تسلم فقلت له إن يل دينا فقال أنا أع -
  ألست ركوسيا قال قلت بلى قال ألست ترأس قومك قال قلت بلى قال ألست تأخذ املرباع قال 

قلت بلى قال فإن ذلك ال حيل لك يف دينك قال فكأين رأيت أن علي هبا غضاضة وكأين تواضعت هبا وروى 
عب بن سعد عن عدي بن حامت قال أتيت النيب صلى اهللا عليه عبدالسالم بن حرب عن عطيف بن أعني عن مص

   -وسلم 

  ويف عنقي صليب ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك مث قرأ اختذوا

أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا قال قلت يا رسول اهللا ما كنا نعبدهم قال أليس كانوا حيلون لكم ما حرم اهللا 
ا أحل اهللا فتحرمونه قال فتلك عبادهتم ويف هذين اخلربين ضروب من الداللة عز و جل فتحلونه وحيرمون عليكم م

نسبه إىل متخذي األحبار والرهبان أربابا وهم اليهود  -على ما ذكرنا أحدها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من النصارى والنصارى ومل ينف ذلك عنه من حيث كان عربيا وقال يف احلديث األول ألست ركوسيا وهم صنف 

فلم خيرجه عنهم بأخذهم املرباع وهو ربع الغنيمة وليس ذلك من دين النصارى ألن يف دينهم أن الغنائم ال حتل 
فهذا يدل على أن ترك التمسك مبا ينتحله املنتحلون لألديان ال خيرجهم من أن يكونوا من أهل تلك الشريعة وذلك 

فيما ينتحلون من دين أهل الكتاب وأهنم غري خمتلفي األحكام وملا مل  الدين ويدل على أن العرب وبين إسرائيل سواء
عما انتحله من دين النصارى أكان قبل نزول القرآن أو بعده ونسبه إىل فرقة  -يسأله النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  منهم من غري مسألة دل على أنه ال فرق بني من انتحل ذلك قبل نزول القرآن أو بعده واهللا أعلم 
  باب 



  تزوج الكتابيات

قال اهللا تعاىل واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال أبو بكر اختلف يف املراد باحملصنات ههنا فروي عن 
احلسن والشعيب وإبراهيم والسدي أهنم العفائف وروي عن عمر ما يدل على أن املعىن عنده ذلك وهو ما حدثنا 

جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حممد بن يزيد عن  جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا
الصلت بن هبرام عن شقيق بن سلمة قال تزوج حذيفة بيهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه حذيفة 

ذا يدل على أحرام هي فكتب إليه عمر ال ولكين أخاف أن تواقعوا املومسات منهن قال أبو عبيد يعين العواهر فه
أن معىن اإلحصان عنده ههنا كان على العفة وقال مطرف عن الشعيب يف قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب 

  من قبلكم قال إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من اجلنابة وأن حتصن فرجها وروى ابن 

ل احلرائر قال أبو بكر االختالف يف نكاح أيب جنيح عن جماهد واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قا
الكتابية على أحناء خمتلفة منها إباحة نكاح احلرائر منهن إذا كن ذميات فهذا ال خالف بني السلف وفقهاء األمصار 
فيه إال شيئا يروى عن ابن عمر أنه كرهه حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو 

ل حدثنا حيىي بن سعيد عن عبداهللا بن نافع عن ابن عمر أنه كان ال يرى بأسا بطعام أهل الكتاب ويكره عبيد قا
نكاح نسائهم قال جعفر وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن الليث قال حدثين نافع عن ابن عمر أنه 

ركات على املسلمني وال أعلم من الشرك شيئا كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إن اهللا حرم املش
  أعظم من أن تقول رهبا عيسى بن مرمي أو عبد من عبيد اهللا 

قال أبو عبيد وحدثين علي بن معبد عن أيب املليح عن ميمون بن مهران قال قلت البن عمر إنا بأرض خيالطنا فيها 
تحليل وآية التحرمي قال قلت إين أقرأ ما تقرأ أهل الكتاب أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم قال فقرأ علي آية ال

  أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم قال فأعاد علي آية التحليل وآية التحرمي 
قال أبو بكر يعين بآية التحليل واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وبآية التحرمي وال تنحوا املشركات 

ها تقتضي إحدامها التحليل واألخرى التحرمي وقف فيه ومل يقطع حىت يؤمن فلما رأى ابن عمر اآليتني يف نظام
بإباحته واتفق مجاعة من الصحابة على إباحة أهل الكتاب الذميات سوى ابن عمر وجعلوا قوله وال تنكحوا 

املشركات خاصا يف غري أهل الكتاب حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد 
قال حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان عن محاد قال سألت سعيد بن جبري عن نكاح اليهودية والنصرانية قال 

ال بأس قال قلت فإن اهللا تعاىل قال وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن قال أهل األوثان واجملوس وقد روي عن عمر 
  ما قدمنا ذكره 

رافصة الكلبية وهي نصرانية وتزوجها على نسائه وروي عن طلحة وروي أن عثمان بن عفان تزوج نائلة بنت الف
بن عبيداهللا أنه تزوج يهودية من أهل الشام وتروى إباحة ذلك عن عامة التابعني منهم احلسن وإبراهيم والشعيب يف 

  آخرين منهم وال خيلو قوله 

خول الكتابيات فيه أو مقصورا على تعاىل وال تنكحوا املشركات من أحد معنيني إما أن يكون إطالقه مقتضيا لد
عبدة األوثان غري الكتابيات فإن كان إطالق اللفظ يتناول اجلميع فإن قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من 

قبلكم خيصه ويكون قوله تعاىل وال تنكحوا املشركات مرتبات عليه ألنه مىت أمكننا استعمال اآليتني على معىن 



اص وجب استعماهلما ومل جيز لنا نسخ اخلاص بالعام إال بيقني وإن كان قوله وال تنكحوا ترتيب العام على اخل
املشركات إمنا يتناول إطالقه عبدة األوثان على ما بيناه يف غري هذا املوضع فقوله تعاىل واحملصنات من الذين أوتوا 

قوله تعاىل واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ثابت احلكم إذ ليس يف القرآن ما يوجب نسخه فإن قيل 
الكتاب من قبلكم إمنا املراد به الاليت كن كتابيات فأسلمن كما قال تعاىل يف آية أخرى وإن من أهل الكتاب ملن 
يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وقوله تعاىل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء 

هم يسجدون يؤمنون باهللا واليوم اآلخر واملراد من كان من أهل الكتاب فأسلم كذلك قوله واحملصنات من الليل و
  الذين أوتوا الكتاب من قبلكم املراد به من كان من أهل الكتاب فأسلم 

قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن إطالق لفظ أهل الكتاب ينصرف إىل الطائفتني من اليهود والنصارى دون 
املسلمني ودون سائر الكفار وال يطلق أحد على املسلمني أهنم أهل الكتاب كماال يطلق عليهم أهنم يهود أو نصارى 

واهللا تعاىل حني قال وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا فإنه مل يطلق االسم عليهم إال مقيدا بذكر اإلميان عقيبه 
اهللا آناء الليل وهم يسجدون فذكر إمياهنم بعد وصفهم أهنم وكذلك قال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات 

أهل الكتاب ولست واجدا يف شيء من القرآن إطالق أهل الكتاب من غري تقييد إال وهو يريد به اليهود 
والنصارى والثاين أنه قد ذكر املؤمنات يف قوله واحملصنات من املؤمنات فانتظم ذلك سائر املؤمنات ممن كن 

كتابيات فأسلمن وممن نشأ منهن على اإلسالم فغري جائز أن يعطف عليه مؤمنات كن كتابيات فوجب مشركات أو 
أن يكون قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم على الكتابيات الاليت مل يسلمن وأيضا فإن ساغ 

  غريه إال بداللة وليس معناه داللة التأويل الذي ادعاه من خالف يف ذلك فغري جائز لنا االنصراف عن الظاهر إىل 

  توجب صرفه عن الظاهر وأيضا فلو محل على ذلك لزالت فائدته إذ كانت مؤمنة وقد تقدم يف اآلية ذكر املؤمنات 
وأيضا ملا كان معلوما أنه مل يرد بقوله تعاىل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعام املؤمنني الذين كانوا من أهل 

ملراد به اليهود والنصارى كذلك قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب هو على الكتابيات دون الكتاب وأن ا
املؤمنات وحيتج للقائلني بتحرميهمن بقوله تعاىل وال متسكوا بعصم الكوافر قيل له إمنا ذلك يف احلربية إذا خرج 

ا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا وأيضا فلو كان زوجها مسلما أو احلريب خترج امرأته مسلمة أال ترى إىل قوله واسئلو
عموما خلصه قوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقد اختلف يف نكاح الكتابيات من وجه آخر 
فقال ابن عباس ال حتل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا وتال هذه اآلية قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم 

 قوله وهم صاغرون قال احلكم حدثت بذلك إبراهيم فأعجبه ومل يفرق يف غريه ممن ذكرنا قوله من اآلخر إىل
الصحابة بني احلربيات والذميات وظاهر اآلية يقتضي جواز نكاح اجلميع لشمول االسم هلن قال أبو بكر ومما حيتج 

يوادون من حاد اهللا ورسوله والنكاح يوجب  به لقول ابن عباس قوله تعاىل ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر
املودة بقوله تعاىل خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليا وجعل بينكم مودة ورمحة فينبغي أن يكون نكاح 

احلربيات حمظورا ألن قوله تعاىل يوادون من حاد اهللا ورسوله إمنا يقع على أهل احلرب ألهنم يف حد غري حدنا وهذا 
  يدل على الكراهة وأصحابنا يكرهون مناكحات أهل احلرب من أهل الكتاب عندنا إمنا 

وقد اختلف السلف يف نكاح املرأة من بين تغلب فروي عن علي أنه ال جيوز ألهنم مل يتعلقوا من النصرانية إال 
إال بالوالية بشرب اخلمر وهو قول إبراهيم وجابر بن زيد وقال ابن عباس ال بأس بذلك ألهنم لو مل يكونوا منهم 

لكانوا منهم واختلف أيضا يف نكاح األمة الكتابية وقد ذكرنا اختالف الفقهاء فيه يف سورة النساء ومن تأول قوله 
واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم على احلرائر جعل اإلباحة مقصورة على نكاح احلرائر من الكتابيات 



  الكتابيات  ومن تأوله على العفة أباح نكاح اإلماء
واختلف يف اجملوس فقال جل السلف وأكثر الفقهاء ليسوا أهل الكتاب وقال آخرون هم أهل الكتاب والقائلون 

  بذلك شواذ والدليل 

على أهنم ليسوا أهل الكتاب قوله تعاىل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون أن تقولوا إمنا أنزل 
من قبلنا فأخرب تعاىل أن أهل الكتاب طائفتان فلو كان اجملوس أهل الكتاب لكانوا ثالث الكتاب على طائفتني 

طوائف أال ترى أن من قال إمنا يل على فالن جبتان مل يكن له أن يدعي أكثر منه وقول القائل إمنا لقيت اليوم رجلني 
 وجائز أن يكونوا قد غلطوا قيل له إن ينفي أن يكون قد لقي أكثر منهما فإن قيل إمنا حكى اهللا ذلك عن املشركني

اهللا مل حيك هذا القول عن املشركني ولكنه قطع بذلك عذرهم لئال يقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا 
وإن كنا عن دراستهم لغافلني فهذا إمنا هو قول اهللا واحتجاج منه على املشركني يف قطع عذرهم بالقرآن وأيضا فإن 

ينتحلون شيئا من كتب اهللا املنزلة على أنبيائه وإمنا يقرؤن كتاب زرادشت وكان متنبيا كذابا فليسوا إذا اجملوس ال
أهل كتاب ويدل على أهنم ليسوا أهل كتاب حديث حيىي بن سعيد عن جعفر بن حممد عن أبيه قال قال عمر ما 

   -ت رسول اله ص أدري كيف أصنع باجملوس وليسوا أهل كتاب فقال عبدالرمحن بن عوف مسع

  يقول سنوا هبم سنة أهل الكتاب فصرح عمر بأهنم ليسوا أهل كتاب ومل خيالفه

أنه قال سنوا هبم  -عبدالرمحن وال غريه من الصحابة وروى عبدالرمحن بن عوف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال هم من أهل الكتاب ويف حديث سنة أهل الكتاب فلو كانوا أهل الكتاب ملا قال سنوا هبم سنة أهل الكتاب ولق

  آخر أنه أخذ اجلزية من جموس هجر وقال سنوا هبم سنة أهل الكتاب 
حكمهم حكم أهل الكتاب بقوله سنوا هبم  -فإن قيل إن مل يكونوا أهل كتاب فقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

غري هذا اخلرب وروى سفيان عن قيس بن سنة أهل الكتاب قيل له إمنا قال ذلك يف اجلزية خاصة وقد روي ذلك يف 
إىل جموس هجر يدعوهم إىل اإلسالم قال فإن  -مسلم عن احلسن بن حممد قال كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ومن أىب فعليه اجلزية غري أكل ذبائحهم وال نكاح نسائهم وقد روي النهي عن 
عبداهللا وجابر بن عبداهللا واحلسن وسعيد بن املسيب وأيب رافع وعكرمة وهذا يوجب أن ال صيد اجملوس عن علي و

   -يكونوا عندهم أهل كتاب ويدل على أهنم ليسوا أهل كتاب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كتب إىل صاحب الروم يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم

 كتاب وروي يف قوله تعاىل امل غلبت الروم أن املسلمني أحبوا غلبة الروم ألهنم أهل وكتب إىل كسرى ومل ينسبه إىل
  كتاب 

وأحبت قريش غلبة فارس ألهنم مجيعا ليسوا بأهل الكتاب فخاطرهم أبو بكر رضي اهللا عنه والقصة يف ذلك 
ك من أهل الكتاب فإن مشهورة وأما من قال إهنم كانوا أهل كتاب مث ذهب منهم بعد ذلك وجيعلهم من أجل ذل

هذا ال يصح وال يعلم ثبوته وإن ثبت اوجب أن ال يكونوا من أهل الكتاب ألن الكتاب قد ذهب منهم وهم اآلن 
غري منتحلني لشيء من كتب اهللا تعاىل وقد اختلف يف الصابئني هم من أهل الكتاب أم ال فروي عن أيب حنيفة أهنم 



أهل كتاب وكان أبو احلسن الكرخي يقول الصابئون الذين هم عنده من أهل كتاب وقال أبو يوسف وحممد ليسوا 
أهل الكتاب قوم ينتحلون دين املسيح ويقرؤن اإلجنيل فأما الصابئون الذين يعبدون الكواكب وهم الذين بناحية 

  حران فإهنم ليسوا بأهل كتاب عندهم مجيعا 
لوقت ليس فهيم أهل كتاب وانتحاهلم يف األصل واحد قال أبو بكر الصابئون الذين يعرفون هبذا االسم يف هذا ا

أعين الذين بناحية حران والذين بناحية البطائح يف سواد واسط وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة وعبادهتا 
مل واختاذها آهلة وهم عبدة األوثان يف األصل إال أهنم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق مملكة الصابئني وكانوا نبطا 
جيسروا على عبادة األوثان ظاهرا ألهنم منعوهم من ذلك وكذلك الروم وأهل الشام واجلزيرة كانوا صابئني فلما 

تنصر قسطنطني محلهم بالسيف على الدخول يف النصرانية فبطلت عبادة األوثان من ذلك الوقت ودخلوا يف عمار 
 بعبادة األوثان فلما ظهر اإلسالم دخلوا يف مجلة النصارى يف الظاهر وبقي كثري منهم على تلك النحلة مستخفني

النصارى ومل مييز املسلمون بينهم وبني النصارى إذ كانوا مستخفني بعبادة األوثان كامتني ألصل االعتقاد وهم أكتم 
ب الناس العتقادهم وهلم أمور وحيل يف صبياهنم إذا عقلوا يف كتمان دينهم وعنهم أخذت اإلمساعيلية كتمان املذه
وإىل مذهبهم انتهت دعوهتم وأصل اجلميع اختاذ الكواكب السبعة آهلة وعبادهتا واختاذها أصناما على أمسائها ال 

خالف بينهم يف ذلك وإمنا اخلالف بني الذين بناحية حران وبني الذين بناحية البطائح يف شيء من شرائعهم وليس 
يف الصابئني أنه شاهد قوما منهم أهنم يظهرون أهنم من فيهم أهل كتاب فالذي يغلب يف ظين يف قول أيب حنيفة 

النصارى وأهنم يقرؤن اإلجنيل وينتحلون دين املسيح تقية ألن كثريا من الفقهاء ال يرون إقرار معتقدي مقاهلم 
  باجلزية وال يقبل منهم إال اإلسالم أو السيف ومن كان اعتقاده من الصابئني 

  هنم ليسوا أهل كتاب وأنه ال تؤكل ذبائحهم وال تنكح نساؤهم ما وصفنا فال خالف بني الفقهاء أ
  باب 

  الطهارة للصالة

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم اآلية قال أبو بكر ظاهر اآلية يقتضي 
وحكم اجلزاء أن يتأخر عن الشرط  وجوب الطهارة بعد القيام إىل الصالة ألنه جعل القيام إليها شرطا لفعل الطهارة

أال ترى أن من قال المرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إمنا يقع الطالق بعد الدخول وإذا قيل إذا لقيت زيدا 
فأكرمه أنه موجب لإلكرام بعد اللقاء وهذا ال خالف فيه بني أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته وال خالف بني 

إىل الصالة ليس بسبب إلجياب الطهارة وأن وجوب الطهارة متعلق بسبب آخر غري قيام  السلف واخللف أن القيام
فليس إذا هذا اللفظ عموما يف إجياب الطهارة بعد القيام إىل الصالة إذ كان احلكم فيه متعلقا بضمري غري مذكور 

ني أحدمها ما ذكرنا من تعلق وليس يف اللفظ أيضا ما يوجب تكرار وجوب ا لطهارة بعد القيام إىل الصالة من وجه
احلكم بضمري غري مذكور حيتاج فيه إىل طلب الداللة عليه من غريه والثاين إذا ال توجب التكرار يف لغة العرب أال 

ترى أن من قال لرجل إذا دخل زيد الدار فأعطه درمها فدخلها مرة أنه يستحق درمها فإن دخلها مرة أخرى مل 
مرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مرة طلقت فإن دخلتها مرة أخرى مل يستحق شيئا وكذلك من قال ال

  تطلق فثبت بذلك أنه ليس يف اآلية داللة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار القيام 
  هبا فإن قيل فلم يتوضأ أحد باآلية إال مرة واحدة 



ون بيان مراد الضمري هبا فقول القائل إنه مل يتوضأ قيل له قد بينا أن اآلية غري مكتفية بنفسها يف إجياب الطهارة د
باآلية إال مرة واحدة خطأ ألن اآلية يف معىن اجململ املفتقر إىل البيان فمهما ورد به البيان فهو املراد الذي به تعلق 

للحكم احلكم على وجه اإلفراد أو التكرار على حسب ما اقتضاه بيان املراد ولو كان لفظ اآلية عموما مقتضيا 
فيما ورد غري مفتقر إىل البيان مل يكن أيضا موجبا لتكرار الطهارة عند القيام إليها من جهة اللفظ وإمنا كان يوجب 

  التكرار من جهة املعىن الذي علق به وجوب الطهارة وهو احلدث دون القيام إليها 
  ن سفيان عن علقمة وقد حدثنا من ال أهتم قال حدثنا أبو مسلم الكرخي قال حدثنا أبو عاصم ع

يوم فتح مكة مخس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه  -ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ص 
فقال له عمر يا رسول اهللا صنعت شيئا مل تكن تصنعه قال عمدا فعلته وحدثنا من ال أهتم قال حدثنا حممد بن حيىي 

ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبداهللا بن الذهلي قال حدثنا أمحد بن خالد الوهيب قال حد
عبداهللا بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبداهللا بن عمر لكل صالة طاهرا أكان أو غري طاهر عمن هو قال 

حدثتنيه أمساء بنت زيد بن اخلطاب أن عبداهللا بن حنظلة بن أيب عامر الغسيل حدثها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
   -كان أمر بالوضوء عند كل صالة طاهرا فلما شق ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -سلم و

  أمر بالسواك عند كل صالة ووضع عنه الوضوء إال من حدث فكان عبداهللا يرى أن

  به قوة على ذلك ففعله حىت مات 
   -جيدد النيب صلى اهللا عليه وسلم  فقد دل احلديث األول على أن القيام إىل الصالة غري موجب للطهارة إذ مل

  لكل صالة طهارة فثبت بذلك أن فيه ضمريا به يتعلق إجياب الطهارة وبني يف

  احلديث الثاين أن الضمري هو احلدث لقوله ووضع عنه الوضوء إال من حدث 
مد بن عمرو بن ويدل على أن الضمري فيه هو احلدث ما روى سفيان الثوري عن جابر عن عبداهللا بن أيب بكر بن حم

   -حزم عن عبداهللا بن علقمة عن أبيه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا أراق ماء نكلمه فال يكلمنا ونسلم عليه فال يكلمنا حىت يأيت أهله

فيتوضأ وضوءه للصالة فقلنا له يف ذلك حني نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا 
هكم اآلية فأخرب أن اآلية نزلت يف إجياب الوضوء من احلدث عند القيام إىل الصالة وحدثنا من ال أهتم يف وجو

الرواية قال أخربنا حممد بن علي بن زيد أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال أخربنا 
خرج من اخلالء فقدم إليه  -اهللا عليه وسلم  أيوب عن عبداهللا بن أيب مليكة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى

الطعام فقالوا أال نأتيك بوضوء قال إمنا أمرت بالوضوء إذا قمت إىل الصالة قال أبو بكر سألوه عن الوضوء من 
احلدث عند الطعام فأخرب أنه أمر بالوضوء من احلدث عند القيام إىل الصالة وروى أبو معشر املدين عن سعيد بن 

لوال أن أشق على أميت ألمرت يف كل  -ملقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب سعيد ا



صالة بوضوء ومع كل وضوء بسواك وهذا يدل على أن اآلية مل تقض إجياب الوضوء لكل صالة من وجهني 
  بأنه لو أمر به لكان أحدمها أن اآلية لو أوجبت ذلك ملا قال ألمرت يف كل صالة بوضوء والثاين إخباره 

واجبا بأمره دون اآلية وروى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم قال إذا قمتم 
من املضجع يعين النوم وقد كان رد السالم حمظورا إال بطهارة وروى قتادة عن احلسن عن حضني أيب ساسان عن 

وهو يتوضأ فسلمت عليه فلما فرغ من وضوئه قال ما منعين ان أرد  -ه وسلم املهاجر قال أتيت النيب صلى اهللا علي
عليك السالم إال أين كنت على غري وضوء وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن شاذان قال حدثنا معلى 

ىل ابن عباس بن منصور قال أخربين حممد بن ثابت العبدري قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر يف حاجة إ
يف سكة من سكك  -فلما قضى حاجته من ابن عباس كان من حديثه يومئذ قال بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 -املدينة وقد خرج من غائط أو بول فخرج عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه مث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رى فمسح ذراعيه إىل املرفقني مث رد على الرجل ضرب بكفيه على احلائط مث مسح وجهه مث ضرب ضربة أخ

السالم وقال مل مينعين أن أرد عليك إال أين مل أكن على وضوء أو قال على طهارة فهذا يدل على أن رد السالم كان 
ألنه مل يرو أنه هنى عن رد السالم إال على  -مشروطا فيه الطهارة وجائز أن يكون ذلك كان خاصا للنيب ص 

على أن ذلك كان على الوجوب أنه تيمم حني خاف فوت الرد ألن رد السالم إمنا يكون على احلال  طهارة ويدل
فإذا تراخى فات فكان مبنزلة من خاف فوت صالة العيد أو صالة اجلنازة إن توضأ فيجوز له التيمم وجائز أن 

د كان باقيا إىل أن قبضه اهللا وجيوز أن يكون هذا احلكم ق -يكون قد نسخ ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تعاىل وقد روي عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي أهنم كانوا يتوضؤن لكل صالة وهذا حممول على أهنم فعلوه 

استحبابا وقال سعد إذا توضأت فصل بوضوئك مامل حتدث وقد روى ابن أيب ذئب عن شعبة موىل ابن عباس أن 
قوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فأنكر ذلك عليه ابن عباس وقد روي  عبيد بن عمري كان يتوضأ لكل صالة ويتأول

نفي إجياب الوضوء لكل صالة من غري حدث عن ابن عمر وأيب موسى وجابر بن عبداهللا وعبيدة السلماين وأيب 
  العالية وسعيد بن املسيب وإبراهيم واحلسن وال خالف بني الفقهاء يف ذلك 

  باب 

  فضل جتديد الوضوء

   -وي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ر

  أخبار يف فضيلة جتديد الوضوء منها ما حدثنا من ال أهتم قال حدثنا حممد بن

  زيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا سالم الطويل عن زيد العمى عن 

ظيفة مباء فتوضأ مرة مرة وقال هذا و -معاوية بن قرة عن ابن عمر قال دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الوضوء وضوء من ال يقبل اهللا له صالة إال به مث حتدث ساعة مث دعا مباء فتوضأ مرتني مرتني فقال هذا وضوء من 
توضأ به ضاعف اهللا له األجر مرتني مث حتدث ساعة مث دعا مباء فتوضأ ثالثا ثالثا فقال هذا وضوئي ووضوء النبيني 

لوال أن أشق على أميت ألمرهتم  -ضوء نور على نور وقال ص أنه قال الوضوء على الو -من قبلي وروي عنه ص 



بالوضوء عند كل صالة فهذا كله يدل على استحباب الوضوء عند كل صالة وإن مل يكن حمدثا وعلى هذا حيمل ما 
روي عن السلف من جتديد الوضوء عند كل صالة وقد روي عن علي رضي اهللا عنه أنه توضأ ومسح على نعليه 

فثبت مبا قدمنا أن قوله تعاىل إذا قمتم إىل  -وء من مل حيدث ورواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال هذا وض
الصالة غري موجب للوضوء لكل صالة وثبت أنه غري مستعمل على حقيقته وإن فيه ضمريا به يعلق إجياب الطهارة 

  فيما قام دليل مراده وأنه مبنزلة اجململ املفتقر إىل البيان ال يصح االحتجاج بعمومه إال 
أخبار متواترة يف إجياب الوضوء من النوم وهذا يدل على أن القيام إىل  -وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الصالة غري موجب للوضوء ألنه إذا وجب من النوم مل يكن القيام إىل الصالة بعد ذلك موجبا أال ترى أنه إذا 
ك من حدث آخر وضوء آخر إذا مل يكن توضأ من النوم فلو كان القيام إىل وجب من النوم مل جيب عليه بعد ذل

الصالة موجبا للوضوء ملا وجب من النوم عند إرادة القيام إليها كالسببني إذا كان كل واحد منهما موجبا للوضوء 
تقديره إذا قمتم  مث وجب من األول مل جيب من الثاين وهذا يدل على أن من النوم هو الضمري الذي يف اآلية فكان

من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم ويدل على أن النوم املوجب للوضوء هو النوم املعتاد الذي جيوز أن يقال 
فيه أنه قام من النوم ومن نام قاعدا أو ساجدا أو راكعا ال يقال إنه قام من النوم وإمنا يطلق ذلك يف نوم املضطجع 

ا وجب به الطهارة لغلبة احلال يف وجود احلدث فيه فإن اآلية جالة على وجوب ومن قال إن النوم ليس حبدث وإمن
الطهارة من الريح وإذا كان املعىن على ما وصفنا فيكون حينئذ يف مضمون اآلية إجياب الوضوء من النوم ومن 

قوله أو جاء أحد  الريح وقد أريد به أيضا إجياب الوضوء من الغائط والبول وذلك من ضمري اآلية ألنه مذكور يف
  منكم من الغائط والغائط هو املطمئن من األرض وكانوا يأتونه 

لقضاء حوائجهم فيه وذلك يشتمل على وجوب الوضوء من الغائط والبول وسلس البول واملذي ودم االستحاضة 
خفاء ما يكون منهم وسائر ما يستتر اإلنسان عند وجوده عن الناس ألهنم كانوا يأتون الغائط لالستتار عن الناس وإ

وذلك ال خيتلف باختالف األشياء اخلارجة من البدن اليت يف العادة يسترها عن الناس من سلس البول واملذي ودم 
االستحاضة فدل ذلك على أن هذه األشياء كلها أحداث يشتمل عليها ضمري اآلية وقد اتفق السلف وسائر فقهاء 

م قاعدا غري مستند إىل شيء روى عطاء عن ابن عباس أن رسول اهللا األمصار على نفي إجياب الوضوء على من نا
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أخر صالة العشاء ذات ليلة حىت نام الناس مث استيقظوا فجاءه عمر فقال

  الصالة يا رسول اهللا فخرج وصلى ومل يذكر أهنم توضؤا 
ننتظر الصالة فمنا من نعس ومنا من  -وسلم  وروي عن أنس قال كنا جنيء إىل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه

نام وال نعيد وضوء وروى نافع عن ابن عمر قال ال جيب عليه الوضوء حىت يضع جنبه وينام وقد ذكرنا اختالف 
الفقهاء يف ذلك يف غري هذا املوضع وروى أبو يوسف عن حممد بن عبداهللا عن عطاء عن ابن عباس عن رسول اهللا 

أنه كان يصلي الصبح وال يتوضأ فسئل عن ذلك فقال إين لست كأحدكم إنه تنام عيناي  - صلى اهللا عليه وسلم
وال ينام قليب لو أحدثت لعلمته وهذا احلديث يدل على أن النوم يف نفسه ليس حبدث وان إجياب الوضوء فيه إمنا 

د روي عن النيب صلى اهللا هو ملا عسى أن يكون فيه من احلدث الذي ال يشعر به وهو الغالب من حال النائم وق
أنه قال العني وكاءا له فإذا نامت العني استطلق الوكاء فلما كان األغلب يف النوم الذي يستثقل فيه  -عليه وسلم 



النائم وجود احلدث فيه حكم له حبكم ا حلدث هذا إمنا هو يف النوم املعتاد الذي يضع النائم جنبه على األرض 
لم منه مبا يكون منه فإذا كان جالسا أو على حال من أحوال الصالة لغري ضرورة ويكون يف املضطجع من غري ع

مثل القيام والركوع والسجود مل تنتقض طهارته ألن هذه أحوال يكون اإلنسان فيها حمتفظا وإن كان منه حدث 
أنه  - عليه وسلم علم به وقد روى يزيد بن عبدالرمحن عن قتادة عن أيب العالية عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا

  قال ليس على من نام ساجدا وضوء حىت يضطجع فإذا اضطجع استرخت مفاصله 
فصل قال أبو بكر قوله تعاىل وإذا قمتم إىل الصالة ملا كان ضمريه ما وصفنا من القيام من النوم أو إرادة القيام إليها 

  يف حال احلدث فأوجب ذلك تقدمي الطهارة من 

ت الصالة امسا للجنس يتناول سائرها من املفروضات والنوافل اقتضى ذلك أن تكون من األحداث للصالة وكان
   -شرائط صحة الصالة الطهارة أي صالة إذ مل تفرق اآلية بني شيء منها وقد أكد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ذلك بقوله ال يقبل اهللا صالة بغري طهور

ل والغسل اسم إلمرار املاء على املوضع إذا مل تكن هناك جناسة قوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم يقتضي إجياب الغس
وإذا كان هناك جناسة فغسلها إزالتها بإمرار املاء أو ما يقوم مقامه فقوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم إمنا املقصد فيه 

ا عليه إمرار املاء إمرار املاء على املوضع إذ ليس هناك جناسة مشروط إزالتها فإذا ليس عليه ذلك املوضع بيده وإمن
  حىت جيري على املوضع 

وقد اختلف يف ذلك على ثالثة أوجه فقال مالك بن أنس عليه إمرار املاء وذلك املوضع بيده وإال مل يكن غسال 
وقال آخرون وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء عليه إجراء املاء عليه وليس عليه دلكه بيده وروى هشام عن أيب 

املوضع باملاء كما يسمح بالدهن أجزأه والدليل على بطالن قول موجيب ذلك املوضع إن اسم يوسف أنه إن مسح 
الغسل يقع على إجراء املاء على املوضع من غري دلك والدليل على ذلك أنه لو كان على بدنه جناسة فواىل بني 

قع عليه مع عدم الدلك ألجل صب املاء عليه حىت أزاهلا مسي بذلك غاسال وإن مل يدلكه بيده فلما كان االسم ي
إمرار املاء عليه وقال اهللا تعاىل فاغسلوا فهو مىت أجرى املاء على املوضع فقد فعل مقتضى اآلية وموجبها فمن شرط 
فيه دلك املوضع بيده فقد زاد فيه ما ليس منه وغري جائز الزيادة يف النص إال مبثل ما جيوز به النسخ وأيضا فإنه ملا مل 

يء يزال بالدلك مل يكن لدلك املوضع وإمساسه بيده فائدة وال حكم فلم خيتلف حكمه إذا دلكه بيده يكن هناك ش
أو أمر املاء عليه من غري دلك وأيضا فليس لذلك املوضع بديه حكم يف الطهارة يف سائر األصول فوجب أن ال 

لة شيء هناك علمنا أنه عبادة فمن حيث يتعلق به فيما اختلف فيه فإن قال قائل إذا مل يكن الغسل مأمورا به إلزا
شرط فيه إمرار املاء وجب أن يكون دلكه بيده شرطا وإال فال معىن إلمرار املاء وإجرائه عليه قيل له قد ثبت يف 

األصول إلمرار املاء على املوضع حكم يف غسل النجاسات ومل يثبت بدلك املوضع حكم بل حكمه ساقط يف إزالة 
ن له حكم لكان اعتبار الدلك فيها أوىل فوجب أن يكون كذلك حكمه يف طهارة احلدث واما األجناس ألنه لو كا

  من أجاز مسح هذه األعضاء املأمور بغسلها فإن قوله خمالف لظاهر اآلية فإن اهللا 

 تعاىل شرط يف بعض األعضاء الغسل ويف بعضها املسح فما أمر بغسله ال جيزي فيه املسح ألن الغسل يقتضي إمرار
املاء على املوضوع وإجراءه عليه ومىت مل يفعل ذلك مل يسم غاسال واملسح ال يقتضي ذلك وإمنا يقتضي مباشرته 

باملاء دون إمراره عليه فغريجائز ترك الغسل إىل املسح ولو كان املراد بالغسل هو املسح لبطلت فائدة التفرقة بينهما 



جب أن يكون املسح غري الغسل فمىت مسح ومل يغسل فال جيزيه ألنه يف اآلية ويف وجوب إثبات التفرقة بينهما ما يو
  مل يفعل املأمور به 

ويدل على ذلك أنه ليس عليه يف مسح الرأس يف الوضوء إلبالغ املاء إىل أصول الشعر وإمنا عليه مسح الظاهر منه 
جزى يف غسل اجلنابة مسحه كما وعليه يف غسل اجلنابة إبالغ املاء أصول الشعر فلو كان املسح والغسل واحدا أل

جيزي يف الوضوء ويف ذلك دليل على أن ما شرط فيه الغسل ال ينوب عنه املسح فإن قيل إذا مل تكن هناك جناسة 
تزال بالغسل فاملقصد فيه مباشرة املوضع باملاء فال فرق بني الغسل واملسح قيل له هذا يدل على صحة ما ذكرنا 

جناسة من أجلها جيب الغسل فكان وجوب عبادة مث فرق اهللا تعاىل يف اآلية بني الغسل وذلك ألنه ملا مل تكن هناك 
واملسح فعلينا اتباع األمر على حسب مقتضاه وموجبه وغري جائز لنا ترك الغسل إىل غريه والعبادة علينا يف الغسل 

النظر يف ترك حكم اللفظ إىل غريه يف األعضاء املأمور هبا كهي علينا يف مسح العضو املأمور به فلم جيز استعمال 
  فإن قيل لو بقيت ملعة يف ذراعه فمسحها جاز وهذا يدل على جواز مسح اجلميع كما جاز مسح البعض 

قيل له هذا غلط ألن اللمعة إذا اتصلت صارت يف حكم املغسول وأما إذا مل تتصل فال جيوز اإلمجاع ففي ذلك 
وقيل له لو لزم منا هذا يف الوضوء للزمك يف غسل اجلنابة مثله واهللا  داللة على أن املسح ال ينوب مناب الغسل

  أعلم 
  باب 

  الوضوء بغري نية

قوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم يقتضي جواز الصالة بوجود الغسل سواء فارنته النية أو مل تقارنه وذلك ألن الغسل 
س هو عبارة عن النية فمن شرط فيه النية فهو اسم شرعي مفهوم املعىن يف اللغة وهو إمرار املاء على املوضع ولي

زائد يف النص وهذا فاسد من وجهني أحدمها أنه يوجب نسخ اآلية قد أباحت فعل الصالة بوجود الغسل للطهارة 
  من غري شرط النية فمن حظر الصالة ومنعها إال مع وجود نية الغسل فقد أوجب نسخها 

أن النص له حكمه وال جيوز أن يلحق به ما ليس منه كما ال جيوز أن وذلك ال جيوز إال بنص مثله والوجه اآلخر 
يسقط منه ما هو منه فإن قيل فقد شرطت يف صحة الصالة النية مع عدم ذكرها يف اللفظ قيل له إمنا جاز ذلك فيها 

وقد ورد فيه من وجهني أحدمها أن الصالة اسم جممل مفتقر إىل البيان غري موجب للحكم بنفسه إال ببيان يرد فيه 
البيان بإجياب إليه فلذلك أوجبناها وليس كذلك الوضوء ألنه اسم شرعي ظاهر املعىن بني املراد فمهما أحلقنا به ما 
ليس يف اللفظ عبارة عنه فهو زيادة يف النص وال جيوز ذلك إال بنص مثله والوجه اآلخر اتفاق اجلميع على إجياب 

ا ليس مبجمل جلاز إحلاق النية هبا باالتفاق فهي إذا كانت جممال أحرى بإثبات النية فيها فلو كان اسم الصالة عموم
  النية فيها من جهة اإلمجاع 

  ذكر 

  اختالف الفقهاء يف فرض النية

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد كل طهارة مباء جتوز بغري نية وال جيزي التيمم إال بنية وهو قول الثوري وقال 
بغري نية ومل حتفظ عنه يف التيمم وقال مالك والليث والشافعي ال جيزي الوضوء وال الغسل  األوزاعي جيزي الوضوء



إال بالنية وكذلك التيمم وقال احلسن بن صاحل جيزي الوضوء والتيمم مجيعا بغري نية قال أبو جعفر الطحاوي ومل جند 
على جواز الوضوء بغري نية وقوله تعاىل وال هذا القول يف التيمم عن غريه قال أبو بكر قد قدمنا ذكر داللة اآلية 

جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا دل على جواز االغتسال من اجلنابة بغري نية كذلك قوله تعاىل إذا قمتم إىل 
الصالة فاغسلوا وجوهكم على النحو الذي بينا ويدل عليه أيضا قوله تعاىل وأنزلنا من السماء ماء طهورا ومعناه 

ما وجد فواجب أن يكون مطهرا ولو شرطنا فيه النية كنا قد سلبناه الصفة اليت وصفه اهللا هبا من كونه مطهرا فحيث
طهورا ألنه حينئذ ال يكون طهورا إال بغريه واهللا تعاىل جعله طهورا من غري شرط معىن آخر فيه فإن قيل إجياب 

جعلت يل  -كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم شرط النية فيه ال خيرجه من أن يكون طهورا كما وصفه اهللا تعاىل 
األرض مسجدا وطهورا وقال التراب طهور املسلم ما مل جيد املاء ومل مينع ذلك إجياب النية شرطا فيه قيل له إمنا مساه 

 طهورا على وجه اجملاز تشبيها له باملاء يف باب إباحة الصالة والدليل عليه أنه ال يرفع احلدث وال يزيل النجس
  فعلمنا أنه مساه طهورا استعارة وجمازا ومن 

جهة أخرى أن إثبات النية شرطا يف التيمم جائز مع قوله التراب طهور املسلم وال جيوز مثله يف الوضوء وذلك ألن 
قوله فتيمموا يقتضي إجياب النية إذ كان التيمم هو القصد يف اللغة وقوله التراب طهور املسلم وارد من طريق 

واجب أن يكون اخلرب مرتبا على اآلية إذ غري جائز ترك حكم اآلية باخلرب وجتوز الزيادة يف اخلرب باآلية اآلحاد ف
وليس ذلك كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا ألنه غري جائز أن يزاد يف نص القرآن إال مبثل ما جيوز به نسخه 

ليطهركم به فأبان تعاىل عن وقوع التطهري باملاء من ويدل على ذلك ايضا قوله تعاىل وينزل عليكم من السماء ماء 
  غري شرط النية فيه 

فإن قيل ملا كان قوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم اآلية مقتضيا لفرض الطهارة فمن حيث كان فرضا وجب أن تكون 
وعه إىل النية شرطا يف صحته الستحالة وقوع الفعل موقع الفرض إال بالنية وذلك ألن الفرض حيتاج يف صحة وق

نيتني أحدمها نية التقرب به إىل اهللا تعاىل واألخرى نية الفرض فإذا مل ينوه مل توجد صحة الفرض فلم جيز عن الفرض 
إذ هو غري فاعل للمأمور به قيل له إمنا جيب ما ذكرت يف الفروض اليت هي مقصودة ألعياهنا ومل جتعل سببا لغريها 

جيب ذلك فيه بنفس ورود األمر إال بداللة تقاربه فلما جعل اهللا الطهارة فأما ما كان شرطا لصحة فعل آخر فليس 
شرطا لصحة الصالة ومل تكن مفروضة لنفسها ألن من ال صالة عليه فليس عليه فرض الطهارة كاملريض املغمى 

عابري سبيل  عليه أياما وكاحلائض والنفساء وقال تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وقال وال جنبا إال
حىت تغتسلوا فجعله شرطا يف غريه ومل جيعله مأمورا به لنفسه فاحتاج موجب النية شرطا فيه إىل داللة من غريه أال 

ترى أن كثريا مما هو شرط يف الفرض وليس مبفروض بعينه فجائز أن يكون من فعل غريه حنو الوقت الذي هو شرط 
البلوغ والعقل اللذين مها شرط يف صحة التكليف وليسا بفعل يف صحة أداء الصالة وال صنع للمصلي وحنو 

املكلف فبان مبا وصفنا أن ورود لفظ األمر مبا جعل شرطا يف غريه ال يقتضي وقوعه طاعة منه وال إجياب النية فيه 
طا يف أال ترى أن قوله تعاىل وثيابك فطهر وإن كان أمرا بتطهري الثوب من النجاسة فإنه مل يوجب كون النية شر

تطهريه إذا مل تكن إزالة النجاسة مفروضة لنفسها وإمنا هي شرط يف غريها وإمنا تقديره ال تصل إال يف ثوب طاهر 
وال تصل إال مستور العورة ويدل على ذلك ايضا أن الشافعي قد وافقنا على أن رجال لو قعد يف املطر ينوي 

  الطهارة 



ه فيه ولو كان ذلك مفروضا لنفسه ملا أجزأه دون أن يفعله هو أو يأمر فأصاب مجيع أعضائه أنه جيزيه من غري فعل ل
  به غريه ألن هذا حكم املفروض 

فإن قيل فالتيمم غري مفروض لنفسه وال يصح مع ذلك إال بالنية فليس إجياب النية مقصورا على ما كان مفروضا 
فتلزمنا عليه املناقضة وإمنا بينا أن لفظ األمر إذا  لنفسه قيل له هذا غري الزم ألنا مل خنرج هذا القول خمرج االعتالل

ورد فيما كان وصفه ما ذكرنا فإنه ال يقتضي إجياب النية شرطا فيه إال بداللة أخرى من غريه فإمنا أسقطنا بذلك 
ن احتج بظاهر ورود األمر يف إجياب النية ويف مضمون لفظ التيمم إجياب النية إذ كان التيمم يف اللغة احتجاج م

ولن يلبث العصران يوم ... امسا للقصد قال اهللا تعاىل وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون يعين ال تقصدوا وقال الشاعر 
  ... إذا طلبا أن يدركا ما تيمما ... وليلة 

  ... فعمدا على عني تيممت مالكا ... فإن تلي خيلي قد أصيب صميمها  ...وقال آخر 
  ... من األرض من مهمه ذي شزن ... تيممت قيسا وكم دونه ... وقال األعشى 

يعين قصدته فلما كان يف لفظ اآلية إجياب القصد والقصد هو النية لفعل ما أمر به جعلنا النية شرطا ومل يكن يف 
ادة باآلية غري مذكورة فيها وأما الغسل فال تنطوي حتته النية ويف إجياهبا فيه إثبات زيادة فيها إجياب النية حلاق زي

ليست منها وذلك غري جائز ووجه آخر يف الفصل بني التيمم والوضوء وهو أن التيمم قد يقع تارة عن الغسل 
بني حكميهما ألن النية إمنا شرطت وتارة عن الوضوء وهو على صفة واحدة يف احلالني فاحتيج إىل النية للفصل 

لتمييز أحكام األفعال فلما كان حكم التيمم قد خيتلف فيقع تارة عن الغسل وتارة عن الوضوء احتيج إىل النية فيه 
لتمييز ما يقع منه عن الغسل عما يقع منه عن الوضوء وأما الغسل ال خيتلف حكمه يف نفسه وال فيما يقع له 

والتمييز إذ كان املقصد منه إيقاع الفعل كما قيل ال تصل حىت تغسل النجاسة من بدنك أو فاستغىن عن النية فيه 
  ثوبك وال تصل إال مستور العورة وليس يقتضي شيء من ذلك إجياب النية فيه 

   -ويدل على ما ذكرنا من جهة السنة حديث رفاعة بن رافع وأيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  األعرايب يف تعليمه

الصالة وقوله ال تتم صالة امرئ حىت يضع الطهور مواضه فيغسل وجهه ويديه وميسح برأسه ويغسل رجليه فقوله 
حىت يضع الطهور مواضعه يقتضي جوازه بغري نية ألن مواضع الطهور معلومة مذكورة يف القرآن فصار كقوله حىت 

أيضا إذ مل يشرط فيه النية فظاهره يقتضي جوازه على يغسل هذه األعضاء وقوله فيغسل وجهه ويديه يوجب ذلك 
أي وجه غسله ويدل من جهة أخرى أنه معلوم أن األعرايب كان جاهال بأحكام الصالة والطهارة فلو كانت النية 

   -شرطا فيها ملا أخاله النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من التوقيف عليها ويف ذلك أوضح دليل على أهنا ليست من فروضها

يف غسل اجلنابة ألم سلمة إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات على سائر  -يدل عليه أيضا قوله ص و
أنه توضأ مرة مرة  -جسدك فإذا أنت قد طهرت ومل يشرط فيه النية وروى ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ملشاهد دون النية هي ضمري ال تصح اإلشارة إليه مث قال هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به فأشار إىل الفعل ا
وأخرب بقبول الصالة به وقال إذا وجدت املاء فامسسه جلدك وقال إن حتت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا 

البشرة ومن جهة النظر أن الوضوء طهارة املاء كغسل النجاسة وأيضا هو سبب يتوصل به إىل صحة أداء الصالة ال 



دل عن غريه فأشبه غسل النجاسة وستر العورة والوقوف على مكان طاهر وال يلزم عليه التيمم ألنه على وجه الب
بدل عن غريه فإن احتجوا بقوله تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين ذلك يقتضي إجياب النية له ألن 

و أنه من الدين إذ جائز أن يقال إن العبادات ذلك أقل أحوال اإلخالص قيل له ينبغي أن يثبت أن الوضوء عبادة أ
هي مقصودة لعينه يف التعبد فأما ما أمر به ألجل غريه أو جعل شرطا فيه أو سببا له فليس يتناوله هذا االسم ولو 

لزم أن يكون تارك النية يف الطهارة غري خملص هللا لوجب مثله يف تارك النية يف غسل النجاسة وستر العورة فلما مل 
ز أن يكون تارك النية فيما وصفنا غري خملص إذ كان مأمورا به ألجل الصالة كان كذلك يف الطهارة وأيضا فإن جي

كل من اعتقد اإلسالم فهو خملص هللا تعاىل فيما يفعله من العبادات إذ مل يشرك يف النية بني اهللا وبني غريه ألن ضد 
تقاد اإلميان يف مجيع ما يفعله من العبادات ما مل يشرك اإلخالص هو اإلشراك فمىت مل يشرك فهو خملص بنفس اع

   -غريه فيه واحتجوا بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  األعمال بالنيات وهذا ال يصح االحتجاج به يف موضع اخلالف من قبل أن حقيقة

  اللفظ تقتضي كون العمل موقوفا على النية والعمل موجود 

د به حقيقة اللفظ وإمنا أراد معىن مضمرا فيه غري مذكور فاحملتج بعموم اخلرب يف ذلك مع فقد النية فعلمنا أنه مل ير
مغفل فإن قيل مراده حكم العمل قيل له احلكم غري مذكور فاالحتجاج بعمومه ساقط فإن ترك االحتجاج بظاهر 

أنه مل يرد نفس العمل وجب  من فائدة وقد علمنا -اللفظ وقال ما مل جيز أن خيلو كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن يكون مراده حكم العمل قيل له حيتمل أن يريد به فضيلة العمل ال حكمه وإذا احتمل األمرين احتيج إىل داللة 

من غريه يف إثبات املراد وسقط االحتجاج به فإن قيل هو على األمرين قيل له هذا خطأ ألن الضمري احملتمل 
مومه شامل للجميع فأما ما ليس مبذكور وهو ضمري ليس اللفظ عبارة عنه فقول للمعنيني غري ملفوظ به فيقال ع

القائل أمحله على العموم خطأ وأيضا فغري جائز إرادة األمرين ألنه إن أريد به فضيلة العمل صار مبنزلة قوله ال 
ية ومىت أراد به حكم فضيلة للعمل إال بالنية وذلك يقتضي إثبات حكم العمل حىت يصح نفي فضيلته ألجل عدم الن

العمل مل جيز أن يريد به الفضيلة واألصل منتف فغري جائز أن يرادا مجيعا بلفظ واحد إذ غري جائز أن يكون لفظ 
واحد لنفي األصل ونفي الكمال وأيضا غري جائز أن يزاد يف حكم القرآن خبرب اآلحاد على ما بينا وهذا من أخبار 

  اآلحاد 
م قال أبو بكر قد قيل فيه إن حد الوجه من قصاص الشعر إىل أصل الذقن إىل شحمة فصل قوله عز و جل وجوهك

األذن حكى ذلك أبو احلسن الكرخي عن أيب سعيد ا لربدعي وال نعلم خالفا بني الفقهاء يف هذا املعىن وكذلك 
ذكرناه من حتديد  يقتضي ظاهر االسم إذ كان إمنا مسي وجها لظهوره وألنه يواجه ا لشيء ويقابل به وهذا الذي

الوجه هو الذي يواجه انسان ويقابله من غريه فإن قيل فينبغي أن يكون األذنان من الوجه هلذا املعىن قيل له ال جيب 
ذلك ألن األذنني تستران بالعمامة والقلنسوة وحنومها كما يستر صدره وإن كان مىت ظهر كان مواجها ملن يقابله 

ه يدل على أن املضمضة واالستنشاق غري واجبني باآلية إذ ليس داخل األنف وهذا الذي ذكرناه من معىن الوج
والفم من الوجه إذ مها غري مواجهني ملن قابلهما وإذا مل تقتض اآلية إجياب غسلهما وإمنا اقتضت غسل ما واجهنا 

غري جائز ألنه وقابلنا منه فمن قال بإجياب املضمضة واالستنشاق فهو زائد يف حكم الفرض ما ليس منه وهذا 
   -يوجب نسخه فإن قيل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  بالغ يف املضمضة واالستنشاق إال أن تكون صائما وقوله ص

  حني توضأ مرة مرة هذا وضوء ال يقبل  -

  اهللا الصالة إال به يوجب فرض املضمضة واإلستنشاق قيل له أما احلديث الذي فيه أنه توضأ مرة مرة مث 

  قال

وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به فإنه مل يذكر فيه أنه متضمض فيه واستنشق وإمنا ذكر فيه الوضوء فحسب  هذا
والوضوء هو غسل األعضاء املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل وجائز أن ال يكون متضمض واستنشق يف ذلك الوضوء 

ة يف هذا اخلرب على ما قال هذا القائل ولو ثبت ألنه قصد به توقيفهم على املفروض الذي ال جيزي غريه فإذا ال دالل
بالغ يف املضمضة  -أنه متضمض واستنشق مل جيز أن يراد يف حكم اآلية وكذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واالستنشاق إال أن تكون صائما ال جيوز االعتراض به على اآلية يف إثبات الزيادة ألنه غري جائز أن يزاد يف حكم 
خبرب الواحد وقد حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أبو ميسرة حممد بن احلسن بن العالء قال حدثنا عبد القرآن 

األعلى قال حدثنا حيىي بن ميمون بن عطاء قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال سئلت عائشة عن وضوء رسول اهللا 
بإناء فيه ماء فتوضأ وكفا على يديه مرة وغسل  -فقال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -صلى اهللا عليه وسلم 

وجهه مرة وغسل ذراعيه مرة ومسح برأسه مرة وغسل قدميه مرة وقال هذا الوضوء الذي افترض اهللا علينا مث 
أعاد ذلك فقال من ضاعف ضاعف اهللا له مث أعاد الثالثة فقال هذا وضوؤنا معشر األنبياء فمن زاد فقد أساء 

  غري مضمضة وال استنشاق ألنه قصد بيان املفروض منه ولو كان فرضا فيه لفعله فأخربت بوضوئه من 
  باب غسل اللحية وختليلها 

قال اهللا تعاىل فاغسلوا وجوهكم وقد بينا أن الوجه ما واجهك من اإلنسان فاحتمل أن تكون اللحية من الوجه ألهنا 
قال أيضا خرج وجهه إذا خرجت حليته فليس ميتنع أن تواجه املقابل له غري مغطاة يف األكثر كسائر الوجه وقد ي

تكون اللحية من الوجه فيقتضي ظاهر ذلك وجوب غسلها وحيتمل أن يقال ليست من الوجه وإمنا الوجه ما 
واجهك من بشرته دون الشعر النابت عليه بعد ما كانت البشرة ظاهرة دونه وملن قال بالقول األول أن يقول نبات 

ظهور البشرة ال خيرجه من أن يكون من الوجه كما أن شعر الرأس من الرأس وقد قال اهللا تعاىل الشعر عليه بعد 
وامسحوا برءوسكم فلو مسح على شعر رأسه من غري إبالغ املاء بشرته كان ماسحا على الرأس وفاعال ملقتضى 

   اآلية عند مجيع املسلمني فكذلك نبات الشعر على الوجه ال خيرجه من أن يكون منه

وملن يأىب أن يكون من الوجه أن يفرق بينه وبني شعر الرأس أن شعر الرأس يوجد مع الصيب حني يولد فهو مبنزلة 
احلاجب يف كون كل واحد منهما من العضو الذي هو فيه وشعر اللحية غري موجود معه يف حال الوالدة وإمنا نبت 

يف غسل اللحية وختليلها ومسحها فروى إسرائيل بعدها فلذلك مل يكن من الوجه وقد ذكر عن السلف اختالف 
عن جابر قال رأيت القاسم وجماهدا وعطاء والشعيب ميسحون حلاهم وكذلك روي عن طاوس وروى جرير عن زيد 

بن عبدالرمحن بن أيب ليلى قال رأيته توضأ ومل أره خلل حليته وقال هكذا رأيت عليا رضي اهللا عنه توضأ وقال 
ال خيلل حليته فلم ير أحد من هؤالء غسل اللحية واجبا ورى ابن جريج عن نافع أن ابن عمر  يونس رأيت أبا جعفر

كان يبل أصول شعر حليته ويغلغل بيديه يف أصول شعرها حىت يكثر القطر منها وكذلك روي عن عبيد بن عمري 



أهنم رأوا ذلك واجبا وابن سريين وسعيد بن جبري فهؤالء كلهم روي عنهم غسل اللحية ولكنه مل يثبت عنهم 
كغسل الوجه وقد كان ابن عمر متقصيا يف أمر الطهارة كان يدخل املاء عينيه ويتوضأ لكل صالة وكان ذلك منه 

  استحبابا ال إجيابا وال خالف بني فقهاء األمصار يف أن ختليل اللحية ليس بواجب 
   -وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنس أن النيب صأنه خلل حليته وروي عن 

   -خلل حليته وقال هبذا أمرين ريب وروى عثمان وعمار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  أنه خلل حليته يف الوضوء وروى احلسن عن جابر قال وضأت رسول اهللا ص

يف صفة  ال مرة وال مرتني وال ثالثا فرأيته خيلل حليته بأصابعه كأهنا أسنان مشط قال أبو بكر وروي أخبار أخر -
   -وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ليس فيها ذكر ختليل اللحية منها حديث عبد خري عن علي وحديث عبداهللا بن

غسل وجهه ثالثا ومل  -زيد وحديث الربيع بنت معوذ وغريهم كلهم ذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لحية وال غسلها باآلية وذلك ألن اآلية إمنا أوجبت غسل الوجه يذكروا ختليل اللحية فيه وغري جائز إجياب ختليل ال

والوجه ما واجهك منه وباطن اللحية ليس من الوجه كداخل الفم واألنف ملا مل يكونا من الوجه مل يلزم تطهريمها يف 
حبابا ال ختليلها أو غسلها كان ذلك منه است -الوضوء على جهة الوجوب فإن ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إجيابا كاملضمضة واالستنشاق وذلك ألنه ملا مل تكن يف اآلية داللة على وجوب غسلها أو ختليلها مل جيز لنا أن نزيد 
  يف اآلية خبرب الواحد ومجيع ما روي من أخبار التخليل إمنا هي أخبار 

 جيوز أن يكون موجبا باآلية وملا أحاد ال جيوز إثبات الزيادة هبا يف نص القرآن وأيضا فإن التخليل ليس بغسل فال
   -ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  التخليل ثبت أن غسلها غري واجب ألنه لو كان واجبا ملا تركه إىل التخليل

  وقد اختلف أصحابنا يف ختليل اللحية ومسحها 
ال خيللها وجيزيه أن مير بيده  فروى املعلى عن أيب يوسف عن أيب حنيفة قال سألته عن ختليل اللحية يف الوضوء فقال

على ظاهرها قال فإمنا مواضع الوضوء منها الظاهر وليس ختليل الشعر من مواضع الوضوء وبه قال ابن أيب ليلى 
قال أبو يوسف وأنا أخلل وقال بشر بن الوليد عن أيب يوسف يف نوادره ميسح ما ظهر من اللحية وإن كانت 

إن صلى وذكر ابن شجاع عن احلسن عن زفر يف الرجل يتوضأ أنه ينبغي له إذا  عريضة فإن مل يفعل فعليه اإلعادة
غسل وجهه أن مير املاء على حليته فإن أصاب حليته من املاء قدر ثلث أو ربع أجزأه ذلك وإن كان أقل من ذلك مل 

ته بشيء من املاء جيزه وهو قول أيب حنيفة وبه أخذ احلسن وقال أبو يوسف جيزيه إذا غسل وجهه أن ال ميس حلي
وقال ابن شجاع ملا مل يلزمه غسلها صار املوضع الذي ينبت عليه الشعر من الوجه مبنزلة الراس إذ مل جيب غسله 



فكان الواجب مسحها كمسح الرأس فيجزي منه الربع كما قالوا يف مسح الرأس قال أبو بكر ال ختلو اللحية من 
الوجه مما ليس عليه شعر وأن ال تكون من الوجه فال يلزمه غسلها  أن تكون من الوجه فيلزمه غسلها كغسل بشرة

وال مسحها باآلية فلما اتفق اجلميع على سقوط غسلها دل ذلك على أهنا ليست من الوجه ألهنا لو كانت منه 
 لوجب غسلها وملا سقط غسلها مل جيز إجياب مسحها ألن فيه إثبات زيادة يف اآلية كما مل جيز إجياب املضمضة

واالستنشاق ملا فيه من الزيادة يف نص الكتاب وأيضا لوجب مسحها كان فيه إثبات فرض املسح والغسل يف عضو 
واحد وهو الوجه من غري ضرورة وذلك خالف األصول فإن قيل قد جيتمع فرض املسح والغسل يف عضو واحد 

ب للضرورة والعذر وليس يف نبات بأن يكون على يده جبائر فيمسح عليها ويغسل باقي العضو قيل له إمنا جي
اللحية ضرورة يف ترك الغسل والوجه مبنزلة سائر األعضاء اليت أوجب اهللا تعاىل طهارهتا فال جيوز اجتماع الغسل 

واملسح فيه من غري ضرورة ويقتضي ما قال أبو يوسف من سقوط فرض غسلها ومسحها مجيعا وإن كان املستحب 
  وأيديكم إىل املرافق قال أبو بكر اليد اسم يقع على هذا العضو إىل املنكب  إمرار املاء عليها قوله تعاىل

   -والدليل على ذلك أن عمارا تيمم إىل املنكب وقال تيممنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إىل املناكب وكان ذلك لعموم قوله

و كان من أهل اللغة فكان عنده أن االسم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومل ينكره عليه أحد من جهة اللغة بل ه
للعضو إىل املنكب فثبت بذلك أن االسم يتناوهلا إىل املنكب وإذا كان اإلطالق يقتضي ذلك مث ذكر التحديد فجعل 
املرافق غاية كان ذكره هلا إلسقاط ما وراءها من وجهني أحدمها أن عموم اللفظ ينتظم املرافق فيجب استعماله فيها 

الداللة على سقوطها والثاين أن الغاية ملا كانت قد تدخل تارة وال تدخل أخرى واملوضع الذي دخلت  إذ مل تقم
الغاية فيه قوله تعاىل وال تقربوهن حىت يطهرن ووجود الطهر شرط يف اإلباحة وقال حىت تنكح زوجا غريه ووجوده 

له مث أمتوا الصيام إىل الليل والليل خارج منه شرط فيه وإىل وحىت مجيعا للغاية واملوضع الذي ال تدخل فيه حنو قو
فلما كان هذا هكذا وكان احلدث فيه يقينا مل يرتفع إال بيقني مثله وهو وجود غسل املرفقني إذ كانت الغاية 

كان إذا بلغ املرفقني يف الوضوء أدار  -مشكوكا فيها وأيضا روى جابر بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ليهما وفعله ذلك عندنا على الوجوب لوروده مورد البيان ألن قوله تعاىل إىل املرافق ملا احتمل دخول املرافق املاء ع

إذا ورد على وجه البيان فهو  -فيه واحتمل خروجها صار جممال مفتقرا إىل البيان وفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هو قول أصحابنا مجيعا إال زفر فإنه يقول إن املرافق غري على الوجوب والذي ذكرنا من دخول املرافق يف الوضوء 

  داخلة يف الوضوء وكذلك الكعبان على هذا اخلالف 
وقوله تعاىل وامسحوا برؤسكم قال أبو بكر اختلف الفقهاء يف املفروض من مسح الرأس فروي عن أصحابنا فيه 

قدم الرأس وقال احلسن بن صاحل يبدأ مبؤخر روايتان إحدامها ربع الرأس واألخرى مقدار ثالثة أصابع ويبدأ مب
الرأس وقال األوزاعي والليث ميسح مقدم الرأس وقال مالك الفرض مسح مجيع الرأس وإن ترك القليل منه جاز 

وقال الشافعي الفرض مسح بعض رأسه ومل حيد شيئا وقوله تعاىل وامسحوا برؤسكم يقتضي مسح بعضه وذلك ألنه 
موضوعة إلفادة املعاين فمىت أمكننا استعاهلا على فوائد مضمنة هبا وجب استعماهلا على معلوم أن هذه األدوات 

ذلك وإن كان قد جيوز دخوهلا يف بعض املواضع صلة للكالم وتكون ملغاة حنو من هي مستعملة على معان منها 
  التبعيض مث قد تدخل يف الكالم وتكون 



اهلا على وجه الفائدة وما هي موضوعة له مل جيز لنا إلغاؤها قلنا من ملغاة وجودها وعدمها سواء ومىت أمكننا استعم
أجل ذلك إن الباء للتبعيض وإن جاز وجودها يف الكالم على أهنا ملغاة ويدل على أهنا للتبعيض أنك إذا قلت 

 مسحت يدي باحلائط كان معقوال مسحها ببعضه دون مجيعه ولو قلت مسحت احلائط كان املعقول مسحه مجيعه
دون بعضه فقد وضح الفرق بني إدخال الباء وبني إسقاطها يف العرف واللغة فوجب إذا كان ذلك كذلك أن حنمل 

قوله وامسحوا برؤسكم على البعض حىت نكون قد وفينا احلرف حظه من الفائدة وأن ال نسقطه فتكون ملغاة 
قلم ومررت بزيد فإن دخوهلا لإللصاق ال يستوي دخوهلا وعدمها والباء وإن كانت تدخل لإللصاق كقوله كتبت بال

  ينايف كوهنا مع ذلك للتبعيض فنستعمل األمرين فنكون مستعمال لإللصاق يف البعض املفروض طهارته 
ويدل على أهنا للتبعيض ما روى عمر بن علي بن مقدم عن إمساعيل بن محاد عن أبيه محاد عن إبراهيم يف قوله تعاىل 

سح ببعض الرأس أجزأه قال ولو كانت امسحوا رؤسكم كان مسح الرأس كله فأخرب وامسحوا برؤسكم قال إذا م
إبراهيم أن الباء للتبعيض وقد كان من أهل اللغة مقبول القول فيها ويدل على أنه قد أريد هبا التبعيض يف اآلية 

تعمال اللفظ على اتفاق اجلميع على جواز ترك القليل من الرأس يف املسح واالقتصار على البعض وهذا هو اس
التبعيض وقول خمالفنا بإجياب مسح األكثر ال يعصمه من أن يكون مستعمال للفظ على التبعيض إال أنه زعم أن 

ذلك البعض ينبغي أن يكون املقدار الذي ادعاه وإذا ثبت أن املراد البعض باتفاق اجلميع احتاج إىل داللة يف إثبات 
  املقدار الذي حده 
  الباء للتبعيض ملا جاز أن تقول مسحت رأسي كله كما ال تقول مسحت ببعض رأسي كله فإن قيل لو كانت 

قيل له قد بينا أن حقيقتها ومقتضاها إذا أطلقت التبعيض مع احتمال كوهنا ملغاة فإذا قال مسحت برأسي كله 
وقد توجد صلة الكالم  علمنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاة وإذا مل يقل ذلك فهي حممولة على حقيقتها للتبعيض

فتكون ملغاة يف حنو قوله تعاىل مالكم من إله غريه ويغفر لكم من ذنوبكم وال جيب من أجل ذلك أن جنعلها ملغاة يف 
  كل موضع إال بداللة 

وقد روي حنو قولنا يف جواز مسح بعض الرأس عن مجاعة من السلف منهم ابن عمر روى عنه نافع أنه مسح مقدم 
  شة مثل ذلك وقال الشعيب أي جانب رأسك مسحت أجزأك وكذلك قال رأسه وعن عائ

  إبراهيم 
ويدل على صحة قول القائلني بفرض البعض ما حدثنا أبو احلسن عبيداهللا بن احلسني الكرخي قال حدثنا إبراهيم 

و بن وهب احلريب قال حدثنا حممد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن ابن سريين قال أخربين عمر
قال مسعت املغرية بن شعبة يقول خصلتان ال أسأل عنهما أحدا بعد ما شهدت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إنا كنا معه يف سفر فنزل حلاجته مث جاء فتوضأ ومسح على ناصيته وجانيب عمامته وروى سليمان التيمي عن  -
مسح على اخلفني ومسح على  -سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكر بن عبداهللا املزين عن ابن املغرية عن أبيه أن ر

ناصيته ووضع يده على العمامة أو مسح على العمامة وحدثنا عبيداهللا بن احلسني قال حدثنا حممد بن سليمان 
احلضرمي قال حدثنا كردوس بن أيب عبيداهللا قال حدثنا املعلى بن عبدالرمحن قال حدثنا عبداحلميد بن جعفر عن 

   -ء عن ابن عباس قال توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عطا

  فمسح رأسه مسحة واحدة بني ناصيته وقرنه فثبت مبا ذكرنا من ظاهر الكتاب



إمنا اقتصر على مسح  -والسنة أن املفروض مسح بعض الرأس فإن قيل حيتمل أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حيدث قيل له إنه لو كان هناك ضرورة لنقلت كما نقل غريه وأما كونه الناصية لضرورة أو كان وضوء من مل 

قضى حاجته مث  -وضوء من مل حيدث فإنه تأويل ساقط ألن يف حديث املغرية بن شعبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إنه مسح توضأ ومسح على ناصيته ولو ساغ هذا التأويل يف مسح الناصية لساغ يف املسح على اخلفني حىت يقال 

  لضرورة أو كان وضوء من مل حيدث 
   -واحتج من قال مبسح اجلميع مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه مسح مقدم رأسه ومؤخره قال فلو كان املفروض بعضه ملا مسح النيب ص

   -مجيعه ولوجب أن يكون من مسح مجيع رأسه متعديا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  ه توضأ ثالثا ثالثا وقال من زاد فقد اعتدى وظلمأن

فيقال له ال ميتنع أن يكون املفروض البعض واملسنون اجلميع كما أن املفروض يف األعضاء املغسولة مرة واملسنون 
ثالثا فال يكون الزائد على املفروض معتديا إذا أصاب السنة وكما أن املفروض من املسح على اخلفني هو بعض 

ولو مسح ظاهرمها وباطنهما مل يكن معتديا وكما أن فرض القراءة على قولنا آية وعلى قول خمالفينا فاحتة  ظاهرمها
الكتاب واملسنون عند اجلميع قراءة فاحتة الكتاب وشيء معها واملفروض من غسل الوجه ظاهره واملسنون غسل 

  ذلك واملضمضة واالستنشاق واملفروض مسح 

نني معه وكما يقول خمالفنا إن املفروض من مسح الرأس هو األكثر وإن ترك القليل جائز الرأس واملسنون مسح األذ
ولو مسح اجلميع مل يكن متعديا بل كان مصيبا كذلك نقول إن املفروض مسح البعض واملسنون مسح اجلميع وإمنا 

 رواية حلسن بن زياد الربع قال أصحابنا إن املفروض مقدار ثالثة أصابع يف إحدى الروايتني وهي رواية األصل ويف
فإن وجه تقدير ثالث اصابع أنه ملا ثبت أن املفروض البعض مبا قدمنا وكان ذلك البعض غري مذكور املقدار يف اآلية 

   -احتجنا فيه إىل بيان الرسول ص 

  فلما روي عن النيب ص

إذا ورد على وجه  -عليه وسلم  أنه مسح على ناصيته كان فعله ذلك واردا مورد البيان وفعل النيب صلى اهللا -
البيان فهو على الوجوب كفعله ألعداد ركعات الصالة وأفعاهلا فقدروا الناصية بثالث أصابع وقد روي عن ابن 

  عباس أنه مسح بني ناصيته وقرنه 
  فإن قيل فقد روي أنه مسح رأسه بيديه أقبل هبما وأدبر فينبغي أن يكون ذلك واجبا 

ال يترك املفروض وجائز أن يفعل غري املفروض على أنه مسنون فلما  - صلى اهللا عليه وسلم قيل له معلوم أن النيب
روي عنه االقتصار على مقدار الناصية يف حال وروي عنه استيعاب الرأس يف أخرى استعملنا اخلربين وجعلنا 

ن وأيضا لو كان املفروض أقل من املفروض مقدار الناصية إذ مل يرو عنه أنه مسح أقل منها وما زاد عليها فهو مسنو
يف حال بيانا للمقدار املفروض كما اقتصر على مسح الناصية  -مقدار الناصية القتصر النيب صلى اهللا عليه وسلم 



يف بعض األحوال فلما مل يثبت عنه أقل من ذلك دل على أنه هو املفروض فإن قيل لو كان فعله ذلك على وجه 
ض موضع الناصية دون غريه من الرأس كما جعلتها بيانا للمقدار ومل جتز أقل منها البيان لوجب أن يكون املفرو

فلما جاز عند اجلميع من القائلني جبواز مسح بعض الرأس ترك مسح الناصية إىل غريها من الرأس دل ذلك على أن 
م الداللة على أن مسح فعله ذلك غري موجب لالقتصار على مقداره قيل له قد كان ظاهر فعله يقتضي ذلك لوال قيا

غري الناصية من الرأس يقوم مقام الناصية فلم يوجب تعيني الفرض فيها وبقي حكم فعله يف املقدار على ما اقتضاه 
ظاهر بيانه بفعله فإن قيل ملا كان قوله تعاىل وامسحوا برؤسكم مقتضيا مسح بعضه فأي بعض مسحه منه وجب أن 

ذلك البعض جمهوال صار جممال ومل خيرجه ما ذكرت من حكم اإلمجال أال ترى  جيزيه حبكم الظاهر قيل له إذا كان
  أن قوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقة وقوله وآتوا الزكاة وقوله يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل 

سم منها فكذلك قوله اهللا كلها جمملة جلهالة مقاديرها يف حال ورودها وأنه غري جائز ألحد اعتبار ما يقع عليه اال
تعاىل برؤسكم وإن اقتضى البعض فإن ذلك البعض ملا كان جمهوال عندنا وجب أن يكون جممال موقوف احلكم على 

من فعل فيه فهو بيان مراد اهللا به ودليل آخر وهو أن سائر أعضاء  -البيان فما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وجب أن يكون كذلك حكم مسح الرأس ألنه من أعضاء الوضوء وهذا حيتج  الوضوء ملا كان املفروض منها مقدار

به على مالك والشافعي مجيعا ألن مالكا يوجب مسح األكثر وجييز ترك القليل منه فيحصل املفروض جمهول املقدار 
هو معلوم والشافعي يقول كل ما وقع عليه اسم املسح جاز وذلك جمهول القدر وما قلنا من مقدار ثالثة أصابع ف

وكذلك الربع يف الرواية األخرى فهو موافق حلكم أعضاء الوضوء من كون املفروض منها معلوم القدر وقول 
خمالفينا على خالف املفروض من أعضاء الوضوء وجيوز أن جنعل ذلك ابتداء دليل يف املسألة من غري اعتبار له مبقدار 

يف مقدار املسح مقدرا اعتبارا بسائر أعضاء الوضوء مث مل  الناصية وذلك بأن نقول ملا وجب أن يكون املفروض
  يقدره أحد بغري ما ذكرنا من مقدار ثالثة أصابع أو مقدار ربع الرأس وجب أن يكون هذا هو املفروض من املقدار 

  فإن قيل ما أنكرت أن يكون مقدرا بثالث شعرات 
ه دون غريه وغري جائز أن يكون املفروض ما ال ميكن قيل له هذا حمال ألن مقدار ثالث شعرات ال ميكن املسح علي

االقتصار عليه وأيضا فهو قياس على املسح على اخلفني ملا كان مقدرا باألصابع وبه وردت السنة وهو مس باملاء 
وجب أن يكون مسح الرأس مثله وأما وجه رواية من روى الربع فهو أنه ملا ثبت أن املفروض البعض وأن مسح 

زي وجب اعتبار املقدار الذي يتناوله االسم عند اإلطالق إذا أجرى على الشخص وهو الربع ألنك شعرة ال جي
تقول رأيت فالنا والذي يليك منه الربع فيطلق عليه االسم فلذلك اعتربوا الربع واعتربوا أيضا يف حلق الرأس 

نا بأقل منه فلذلك يوجبون به ما إذا حلقه الربع ال خالف بينهم فيه أنه حيل به احملرم إذا حلقه وال حيل عند أصحاب
  يف اإلحرام 

واختلف الفقهاء يف مسح الرأس بأصبع واحدة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد ال جيوز مسحه بأقل من ثالث 
أصابع وإن مسحه بإصبع أو إصبعني ومدها حىت يكون املمسوح مقدار ثالثة أصابع مل جيز وقال الثوري وزفر 

  زيه غال أن زفر يعترب الربع واألصل يف ذلك أنه ال جيزي يف والشافعي جي

مفروض املسح نقل املاء من موضع إىل موضع وذلك ألن املقصد فيه إمساس املاء املوضع ال إجراؤه عليه فإذا وضع 
إصبعا فقد حصل ذلك املاء ممسوحا به فغري جائز مسح موضع غريه به وليس كذلك األعضاء املغسولة ألنه لو 

سحها باملاء ومل جيره عليها مل جيزه فال حيصل معىن الغسل إال جبريان املاء على العضو وانتقاله من موضع إىل موضع م



فلذلك مل يكن مستعمال حبصوله من موضع وانتقاله إىل غريه من ذلك العضو وأما املسح فلو اقتصر فيه على 
رائه على العضو يف صحة أداء الفرض مل جيز نقله إىل إمساس املاء املوضع من غري جري جلاز فلما استغىن عن إج

غريه فإن قيل فلو صب على رأسه ماء وجرى عليه حىت استوىف منه مقدار ثالثة أصابع أجزى عن املسح مع انتقاله 
من موضع إىل غريه فهال أجزته أيضا إذا مسح بإصبع واحدة ونقله إىل غريه قيل له من قبل أن صب املاء غسل 

ح والغسل جيوز نقل املاء فيه من موضع إىل غريه وأما إذا وضع إصبعه عليه فهذا مسح فال جيوز أن ميسح وليس مبس
هبا موضعا غريه وأيضا فإن املاء الذي جيري عليه بالصب والغسل يتسع للمقدار املفروض كله وما على إصبع 

فإذا جره إىل غريه فإمنا نقل إليه ماء مستعمال واحدة من املاء ال يتسع للمقدار املفروض وإمنا يكفي ملقدار اإلصبع 
  يف غريه فال جيوز له ذلك 

  باب 

  غسل الرجلني

قال اهللا تعاىل وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إىل الكعبني قال أبو بكر قرأ ابن عباس واحلسن وعكرمة ومحزة وابن 
ن عباس يف رواية وإبراهيم كثري وأرجلكم باخلفض وتأولوها على املسح وقرأ علي وعبداهللا بن مسعود واب

والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب وكانوا يرون غسلها واجبا واحملفوظ عن احلسن 
البصري استيعاب الرجل كلها باملسح ولست أحفظ عن غريه ممن أجاز املسح من السلف هو على االستيعاب أو 

ف بني فقهاء األمصار يف أن املراد الغسل وهاتان القراءتان قد على البعض وقال قوم جيوز مسح البعض وال خال
وال خيتلف أهل اللغة أن كل  -نزل هبما القرآن مجيعا ونقلتهما األمة تلقيا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن األعضاء واحدة من القراءتني حمتملة للمسح بعطفها على الرأس وحيتمل أن يراد هبا الغسل بعطفها على املغسول م
  وذلك ألن قوله وأرجلكم بالنصب جيوز أن يكون مراده فاغسلوا أرجلكم وحيتمل أن يكون 

معطوفا على الرأس فرياد هبا املسح وإن كانت منصوبة فيكون معطوفا على املعىن ال على اللفظ ألن املمسوح به 
  ... ال احلديدا فلسنا باجلبال و... معاوية إننا بشر فاسجح ... مفعول به كقول الشاعر 

فنصب احلديد وهو معطوف على اجلبال باملعىن وحيتمل قراءة اخلفض أن تكون معطوفة على الرأس فرياد به املسح 
وحيتمل عطفه على الغسل ويكون خمفوضا باجملاورة كقوله تعاىل يطوف عليهم ولدان خملدون مث قال وحور عني 

فهل ... الولدان ألهنن يطفن وال يطاف هبن وكما قال الشاعر فخفضهن باجملاورة وهن معطوفات يف املعىن على 
  ... إىل آل بسطام بن قيس فخاطب ... أنت إن ماتت أتانك راكب 

فنل مثلها ... فخفض خاطبا باجملاورة وهو معطوف على املرفوع من قوله راكب والقوايف جمرورة أال ترى إىل قوله 
  ... ى وغالب على دارمى بني ليل... يف مثلهم أو فلمهم 

فثبت مبا وصفنا احتمال كل واحد من القراءتني للمسح والغسل فال خيلو حينئذ القول من أحد معان ثالثه إما أن 
يقال إن املراد مها مجيعا جمموعان فيكون عليه أن ميسح ويغسل فيجمعهما أو أن يكون أحدمها على وجه التخيري 

املفروض أو يكون املراد أحدمها بعينه ال على وجه التخيري وغري جائز  يفعل املتوضئ أيهما شاء ويكون ما يفعله هو
أن يكونا مها مجيعا على وجه اجلمع التفاق اجلميع على خالفه وال جائز أيضا أن يكون املراد أحدمها على وجه 

ري يف اآلية جلاز التخيري إذ ليس يف اآلية ذكر التخيري وال داللة عليه ولو جاز إثبات التخيري مع عدم لفظ التخي



إثبات اجلمع مع عدم لفظ اجلمع فيظل التخيري مبا وصفنا وإذا انتفى التخيري واجلمع مل يبق إال أن يكون املراد 
أحدمها ال على وجه التخيري فاحتجنا إىل طلب الدليل على املراد منهما فالدليل على أن املراد الغسل دون املسح 

  د أدى فرضه وأتى باملراد وأنه غري ملوم على ترك املسح اتفاق اجلميع على أنه إذا غسل فق
فثبت أن املراد الغسل وأيضا فإن اللفظ ملا وقف املوقف الذي ذكرنا من احتماله لكل واحد من املعنيني مع اتفاق 

   -ص اجلميع على أن املراد أحدمها صار يف حكم اجململ املفتقر إىل البيان فمهما ورد فيه من البيان عن الرسول 

  من فعل أو قول علمنا أنه مراد اهللا تعاىل وقد ورد البيان عن الرسول ص

  بالغسل قوال وفعال فأما وروده من جهة  -

غسل رجليه يف الوضوء ومل خيتلف  -الفعل فهو ما ثبت بالنقل املستفيض املتواتر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فعله إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب فثبت أن ذلك هو األمة فيه فصار فعله ذلك واردا مورد البيان و

مراد اهللا تعاىل باآلية وأما من جهة القول فما روى جابر وأبو هريرة وعائشة وعبداهللا بن عمر وغريهم أن النيب 
ضوء وتوضأ رأى قوما تلوح أعقاهبم مل يصبها املاء فقال ويل لألعقاب من النار أسبغوا الو -صلى اهللا عليه وسلم 

مرة مرة فغسل رجليه وقال هذا وضوء من ال يقبل اهللا له صالة إال به فقوله ويل  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لألعقاب من النار وعيد ال جيوز أن يستحق إال بترك الفرض فهذا يوجب استيعاب الرجل بالطهارة ويبطل قول من 

وء وقوله بعد غسل الرجلني هذا وضوء من ال يقبل اهللا له أسبغوا الوض -جييز االقتصار على البعض وقوله ص 
صالة إال به يوجب استيعاهبما بالغسل ألن الوضوء اسم للغسل يقتضي إجراء املاء على املوضع واملسح ال يقتضي 

النيب  ذلك ويف اخلرب اآلخر إخبار أن اهللا تعاىل ال يقبل الصالة إال بغسلهما وأيضا فلو كان املسح جائزا ملا أخاله
من بيانه إذ كان مراد اهللا يف املسح كهو يف الغسل فكان جيب أن يكون مسحه يف وزن  -صلى اهللا عليه وسلم 

غسله فلما مل يرد عنه املسح حسب وروده يف الغسل ثبت أن املسح غري مراد وأيضا فإن القراءتني كاآليتني يف 
فلو وردت آيتان إحدامها توجب الغسل واألخرى املسح ملا إحدامها الغسل ويف األخرى املسح الحتماهلما للمعنيني 

جاز ترك الغسل إىل املسح ألن يف الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه األمر بالغسل فكان يكون حينئذ جيب استعماهلما 
ني على أعمهما حكما وأكثرمها فائدة وهو الغسل ألنه يأيت على املسح واملسح ال ينتظم الغسل وأيضا ملا حدد الرجل
بقوله تعاىل وأرجلكم إىل الكعبني كما قال وأيديكم إىل املرافق دل على استيعاب اجلميع كما دل ذكر األيدي إىل 

  املرافق على استيعاهبما بالغسل 
   -فإن قيل قد روى علي وابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه

آلحاد فيه من وجهني أحدمها ملا فيه من االعتراض به على موجب اآلية من الغسل على قيل له ال جيوز قبول أخبار ا
ما قد دللنا عليه والثاين أن أخبار اآلحاد غري مقبولة يف مثله لعموم احلاجة إليه وقد روي عن علي أنه قرأ وأرجلكم 

   -بالنصب وقال املراد الغسل فلو كان عنده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  واز املسح واالقتصار عليه دون الغسل ملا قال إن مراد اهللا الغسل وأيضاج



  فإن احلديث الذي روي عن علي يف ذلك قال 

هذا وضوء من مل حيدث وهو حديث شعبة عن عبدامللك بن ميسرة عن النزال  -فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رت العصر دعا بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه وذراعيه بن سربة أن عليا صلى الظهر مث قعد يف الرحبة فلما حض

فعل وقال هذا وضوء من مل حيدث وال  -ومسح برأسه ورجليه وقال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
خالف يف جواز مسح الرجلني يف وضوء من مل حيدث وأيضا ملا احتملت اآلية الغسل واملسح استعملناها على 

  الني الغسل يف حال ظهور الرجلني واملسح يف حال لبس اخلفني الوجوب يف أن احل
فإن قيل ملا سقط فرض الرجل يف حال التيمم كما سقط الرأس دل على أهنا ممسوحة غري مغسولة قيل له فهذا 

يوجب أن ال يكون الغسل مرادا وال خالف أنه إذا غسل فقد فعل املفروض ومل ختتلف األمة أيضا يف نقل الغسل 
وأيضا فإن غسل البدن كله يسقط يف اجلنابة إىل التيمم عند عدم املاء وقام التيمم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم عن 

  يف هذين العضوين مقام غسل سائر األعضاء كذلك جائز أن يقوم مقام غسل الرجلني وإن مل جيب التيمم فيها 
ر أهل العلم الناتئان بني مفصل القدم والساق وحكى فصل وقد اختلف يف الكعبني ما مها فقال مجهور أصحابنا وسائ

هشام عن حممد أنه مفصل القدم الذي يقع عليه عقد الشراك على ظهر القدم والصحيح هو األول ألن اهللا تعاىل 
قال وأرجلكم إىل الكعبني فدل ذلك أن يف كل رجل كعبني ولو كان يف كل رجل كعب واحد لقال إىل الكعاب 

ن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما ملا كان لكل واحد قلب واحد أضافهما إليهما بلفظ اجلميع فلما كما قال تعاىل إ
أضافهما إىل األرجل بلفظ التثنية دل على أن يف كل رجل كعبني ويدل عليه أيضا ما حدثنا من ال أهتم قال حدثنا 

الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أيب عبداهللا بن حممد بن شريويه قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا 
يف سوق ذي  -اجلعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبداهللا احملاريب قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اجملاز وعليه جبة محراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا ورجل يتبعه ويرميه باحلجارة وقد أدمى 
وكعبيه وهو يقول يا أيها الناس ال تطيعوه فإنه كذاب فقلت من هذا فقالوا ابن عبداملطلب قلت فمن هذا عرقوبيه 

الذي يتبعه ويرميه باحلجارة قالوا هذا عبد العزى أبو هلب وهذا يدل على أن الكعب هو العظم الناتئ يف جانب 
ال وحدثنا عبداهللا بن حممد بن شريويه قال القدم ألن الرمية إذا كانت من وراء املاشي ال يضرب ظهر القدم ق

  أخربنا 

  وكيع 

  قال

حدثنا زكريا بن أيب زائدة عن القاسم اجلديل قال مسعت النعمان بن بشري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
احبه لتسوون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني قلوبكم أو وجوهكم قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب ص -

  ومنكبه مبنكب صاحبه وهذا يدل على أن الكعب ما وصفنا واهللا أعلم 
  ذكر اخلالف يف املسح على اخلفني 

قال أصحابنا مجيعا والثوري واحلسن بن صاحل واألوزاعي والشافعي ميسح املقيم على اخلفني يوما وليلة واملسافر 
سح على اخلفني إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان ميسح ما ثالثة أيام ولياليها وروي عن مالك والليث أنه ال وقت للم

بدا له قال مالك واملقيم واملسافر يف ذلك سواء وأصحابه يقولون هذا هو الصحيح من مذهبه وروى عنه ابن 



القاسم أن املسافر ميسح وال ميسح املقيم وروى ابن القاسم أيضا عن مالك أنه املسح على اخلفني قال أبو بكر قد 
من طريق التواتر واالستفاضة من حيث يوجب العلم  -سح على اخلفني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ثبت امل

ولذلك قال أبو يوسف إمنا جيوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود املسح على اخلفني يف االستفاضة وما دفع 
قد  -النيب صلى اهللا عليه وسلم  أحد من الصحابة من حيث نعلم املسح على اخلفني ومل يشك أحد منهم يف أن

مسح وإمنا اختلف يف وقت مسحه أكان قبل نزول املائدة أو بعدها فروي املسح موقتا للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
   -ثالثة أيام ولياليها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وعمر وعلي وصفوان بن عسال وخزمية بن ثابت وعوف بن مالك وابن عباس وعائشة

غري موقت سعد بن أيب وقاص وجرير بن عبداهللا البجلي وحذيفة بن اليمان  -رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم و
واملغرية بن شعبة وأبو أيوب األنصاري وسهل بن سعد وأنس بن مالك وثوبان وعمرو بن أمية عن أبيه وسليمان بن 

   -بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مش عن إبراهيم عن مهام عن جرير بن عبداهللا قال قال رأيت رسولوروى األع

توضأ ومسح على خفيه قال األعمش قال إبراهيم كانوا معجبني حبديث جرير ألنه أسلم بعد نزول املائدة  -اهللا ص 
والسهو  وملا كان ورود هذه األخبار على الوجه الذي ذكرنا من االستفاضة مع كثرة عدد ناقليها وامتناع التواطؤ

والغفلة عليهم فيها وجب استعماهلا مع حكم اآلية وقد بينا أن يف اآلية احتماال للمسح فاستعملناه يف حال لبس 
  اخلفني واستعملنا الغسل يف حال ظهور 

قبل نزول املائدة أو بعدها من قبل أنه إن كان  -الرجلني فال فرق بني أن يكون مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ل نزول االية فاآلية مرتبة عليه غري ناسخة له الحتماهلا ما يوجب موافقته من املسح يف حال لبس اخلفني مسح قب

وألنه لو مل يكن فيها احتمال ملوافقة اخلرب جلاز أن تكون خمصوصة به فيكون األمر بالغسل خاصا يف حال ظهور 
ا جاز املسح ملوافقة ما احتملته اآلية وال يكون الرجلني دون حال لبس اخلفني وإن كانت اآلية متقدمة للمسح فإمن

ذلك نسخا ولكنه بيان للمراد هبا وإن كان جائزا نسخ اآلية مبثله لتواتره وشيوعه ومن حيث ثبت املسح على 
اخلفني ثبت التوقيت فيه للمقيم واملسافر على ما بينا ألن مبثل األخبار الواردة يف املسح مطلقا ثبت التوقيت أيضا 

  بطل التوقيت بطل املسح وإن ثبت املسح ثبت التوقيت  فإن
فإن احتج املخالف يف ذلك مبا روي عن عمر بن اخلطاب أنه قال لعقبة بن عامر حني قدم عليه وقد مسح على خفيه 

مجعة أصبت السنة ومبا روى محاد بن زيد عن كثري بن شنظري عن احلسن أنه سئل عن املسح على اخلفني يف السفر 
   -كنا نسافر مع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  فال يوقتون

قيل له قد روى سعيد بن املسيب عن عمر أنه قال البنه عبداهللا حني أنكر على سعد املسح على اخلفني يا بين عمك 
يام ولياليها للمسافر أفقه منك للمسافر ثالثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة وسويد بن غفلة عن عمر أنه قال ثالثة أ



لعقبة حني مسح  -ويوم وليلة للمقيم وقد ثبت عن عمر التوقيت على احلد الذي بيناه فاحتمل أن يكون قوله ص 
على خفيه مجعة أصبت السنة يعين أنك أصبت السنة يف املسح وقوله إنه مسح مجعة إمنا عىن به أنه مسح مجعة 

القائل مسحت شهرا على اخلفني وهو يعين على الوجه الذي جيوز فيه  علىالوجه الذي جيوز عليه املسح كما يقول
املسح ألنه معلوم أنه مل يرد به أنه مسح مجعة دائما ال يفتر وإمنا أراد به املسح يف الوقت الذي حيتاج فيه إىل املسح 

 األوقات اليت جيوز كذلك إمنا أراد الوقت الذي جيوز فيه املسح وكما تقول صليت اجلمعة شهرا مبكة واملعىن يف
الذين سافر معهم كانوا ال يوقتون فإنه  -فيها فعل اجلمعة وأما قول احلسن أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إمنا عىن به واهللا أعلم أهنم رمبا خلعوا اخلفاف فيما بني يومني أو ثالثة وأهنم مل يكونوا يداومون على مسح الثالث 
من الناس إهنم ليسوا يكادون يتركون خفافهم ال ينزعون ثالثا فال داللة فيه على أهنم حسبما قد جرت به العادة 

   -كانوا ميسحون أكثر من ثالث فإن قيل يف حديث خزمية بن ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال املسح على

زادنا ويف حديث أيب ابن عمارة أنه قال يا اخلفني للمسافر ثالثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة ولو استزدناه ل
رسول اهللا أمسح على اخلفني قال نعم قال يوما قال ويومني قال وثالثة قال نعم وما شئت ويف حديث آخر قال 

  حىت بلغ سبعا 
أما قيل له أما حديث خزمية وما قيل فيه ولو استزدناه لزادنا فإمنا هو ظن من الراوي والظن ال يغين من احلق شيئا و

حديث أيب بن عمارة فقد قيل إنه ليس بالقوي وقد اختلف يف سنده ولو ثبت كان قوله وما شئت على أنه ميسح 
بالثالث ما شاء وغري جائز االعتراض على إخبار التوقيت مبثل هذه األخبار الشاذة احملتمله للمعاين مع استفاضة 

   -الرواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قيل ملا جاز املسح وجب أن يكون غري موقت كمسح الرأس بالتوقيت فإن

قيل له ال حظ للنظر مع األثر فإن كانت أخبار التوقيت ثابتة فالنظر معها ساقط وإن كانت غري ثابتة فاالكالم 
حينئذ ينبغي أن يكون يف إثباهتا وقد ثبت التوقيت باألخبار املستفيضة من حيث ال ميكن دفعها وأيضا فإن الفرق 

بينهما ظاهر من طريق ا لنظر وهو أن مسح الرأس هو املفروض يف نفسه وليس ببدل عن غريه واملسح على اخلفني 
يدل عن الغسل مع إمكانه من غري ضرورة فلم جيز إثباته بدال إال يف املقدار الذي ورد به التوقيت فإن قيل قد جاز 

ه أما على مذهب أيب حنيفة فهذا السؤال ساقط ألنه ال املسح على اجلبائر بغري توقيت وهو بدل عن الغسل قيل ل
يوجب املسح على اجلبائر وهو عنده مستحب تركه ال يضر وعلى قول أيب يوسف وحممد أيضا ال يلزم ألنه إمنا 
يفعله عند الضرورة كالتيمم واملسح على اخلفني جائز بغري ضرورة فلذلك اختلفا فإن قيل ما أنكرت أن يكون 

مقصورا على السفر ألن األخبار وردت فيه وأن ال جيوز يف احلضر ملا روي أن عائشة سئلت عن ذلك جواز املسح 
  فقالت سلوا عليا فإنه كان معه يف أسفاره وهذا يدل على أنه مل ميسح يف احلضر ألن مثله ال خيفى على عائشة 

رضي اهللا عنه وأيضا فإن عائشة أحد قيل له حيتمل أن تكون سئلت عن توقيت املسح للمسافر فأحالت به على علي 
من روى توقيت املسح للمسافر واملقيم مجيعا وأيضا فإن األخبار اليت فيها توقيت مسح املسافر فيها توقيته للمقيم 

  فإن ثبت للمسافر ثبت للمقيم 
  ظهور الرجلني فإن قيل تواترت األخبار بغسله يف احلضر وقوله ويل للعراقيب من النار قيل له إمنا ذلك يف حال 



  فإن قيل جائز أن خيتص حال السفر بالتخفيف دون حال احلضر كالقصر والتيمم واإلفطار 
  قيل له مل نبح املسح للمقيم وال للمسافر 

قياسا وإمنا أحبناه باآلثار وهي متساوية فيما يقتضيه من املسح يف السفر واحلضر فال معىن للمقايسة واختلف الفقهاء 
من وجه آخر فقال أصحابنا إذا غسل رجليه ولبس خفيه مث أكمل الطهارة قبل احلدث أجزأه أن أيضا يف املسح 

ميسح إذا أحدث وهو قول الثوري وروي عن مالك مثله وذكر الطحاوي عن مالك والشافعي أنه ال جيزيه إال أن 
لة واملسافر ثالثة أيام ولياليها ميسح املقيم يوما ولي -يلبس خفيه بعد إكمال الطهارة ودليل أصحابنا عموم قوله ص 

 -ومل يفرق بني لبسه قبل إكمال الطهارة وبعدها وروى الشعيب عن املغرية بن شعبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
توضأ فأهويت إىل خفيه ألنزعهما فقال مه فإين أدخلت القدمني اخلفني ومها طاهرتان فمسح عليهما وروي عن عمر 

دخلت قدميك اخلفني ومها طاهرتان فامسح عليهما ومن غسل رجليه فقد طهرتا قبل إكمال بن اخلطاب قال إذا أ
طهارة سائر األعضاء كما يقال غسل رجليه وكما يقال صلى ركعة وإن مل يتم صالته وأيضا فإن من ال جييز ذلك 

  اللبس مبنزلة ابتدائه فإمنا يأمره بنزع اخلفني مث لبسهما كذلك بقاؤمها يف رجليه حلني املسح ألن استدامة 
واختلف يف املسح على اجلوربني فلم جيزه أبو حنيفة والشافعي إال أن يكونا جملدين وحكى الطحاوي عن مالك أنه 
ال ميسح وإن كانا جملدين وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه ال ميسح إال أن يكونا جملدين كاخلفني وقال الثوري 

سح إذا كانا ثخينني وإن مل يكونا جملدين واألصل فيه أنه قد ثبت أن مراد وأبو يوسف وحممد واحلسن بن صاحل مي
يف املسح على اخلفني ملا أجزنا  -اآلية الغسل على ما قدمنا فلو مل ترد اآلثار املتواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عها على موافقة اآلية يف احتماهلا املسح فلما وردت اآلثار الصحاح واحتجنا إىل استعماهلا مع اآلية استعملناها م

للمسح وتركنا الباقي على مقتضى اآلية ومرادها وملا مل ترد اآلثار يف جواز املسح على اجلوربني يف وزن ورودها يف 
  املسح على اخلفني بقينا حكم الغسل على مراد اآلية ومل ننقله عنه 

مسح على جوربيه ونعليه قل له حيتمل  - عليه وسلم فإن قيل روى املغرية بن شعبة وأبو موسى أن النيب صلى اهللا
أهنما كانا جملدين فال داللة فيه على موضع اخلالف إذ ليس بعموم لفظ وإمنا هو حكاية فعل ال نعلم حاله وأيضا 
حيتمل أن يكون وضوء من مل حيدث كما مسح على رجليه وقال هذا وضوء من مل حيدث ومن جهة النظر اتفاق 

امتناع جواز املسح على اللفافة إذ ليس يف العادة املشي فيها كذلك اجلوربان وأما إذا كانا جملدين فهما اجلميع على 
  مبنزلة اخلفني وميشى فيهما ومبنزلة 

اجلرموقني أال ترى أهنم قد اتفقوا على أنه إذا كان كله جملدا جاز املسح وال فرق بني أن يكون مجيعه جملدا أو بعضه 
نزلة اخلفني يف املشي والتصرف واختلف يف املسح على العمامة فقال أصحابنا ومالك واحلسن بن بعد أن يكون مب

صاحل والشافعي ال جيوز املسح على العمامة وال على اخلمار وقال الثوري واألوزاعي ميسح على العمامة والدليل 
ملاء ومباشرته وماسح العمامة غري على صحة القول األول قوله تعاىل فامسحوا برؤسكم وحقيقته تقتضي إمساسه ا

ماسح برأسه فال جتزيه صالته إذا صلى به وأيضا فإن اآلثار متواترة يف مسح الرأس فلو كان املسح على العمامة 
جائزا لورد النقل به متواترا يف وزن وروده يف املسح على اخلفني فلما مل يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر مل 

ا من وجهني أحدمها أن اآلية تقتضي مسح الرأس فغري جائز العدول عنه إال خبرب يوجب العلم والثاين جيز املسح عليه
 -عموم احلاجة إليه فال يقبل يف مثله إال املتواتر من األخبار وأيضا حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 به ومعلوم أنه مسح برأسه ألن مسح العمامة ال أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من ال يقبل اهللا له صالة إال



توضأ مرة  -يسمى وضوء مث نفى جواز الصالة إال به وحديث عائشة الذي قدمنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مرة ومسح برأسه مث قال هذا الوضوء الذي افترض اهللا علينا فأخرب أن مسح الرأس باملاء هو املفروض علينا فال 

  إال به  جتزي الصالة
   -وإن احتجوا مبا روى بالل واملغرية بن شعبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مسح على اخلفني والعمامة وما روى راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول اهللا

   -سريه فأصاهبم الربد فلما قدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم  -ص 

  أمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخني

قيل هلم هذه أخبار مضطربة األسانيد وفيها رجال جمهولون ولو استقامت أسانيدها ملا جاز االعتراض مبثلها على 
اآلية وقد بينا يف حديث املغرية بن شعبة أنه مسح على ناصيته وعمامته ويف بعضها على جانب عمامته ويف بعضها 

صية ومسح على العمامة وذلك جائز عندنا وحيتمل ما وضع يده على عمامته فأخرب أنه فعل املفروض يف مسح النا
رواه بالل ما بني يف حديث املغرية وأما حديث ثوبان فمحمول على معىن حديث املغرية أيضا بأن مسحوا على 

  بعض الرأس وعلى العمامة واهللا أعلم 
  باب 

  الوضوء مرة مرة

  ظ غسلها مرة قال اهللا تعاىل فاغسلوا وجوهكم اآلية الذي يقتضيه ظاهر اللف

واحدة إذ ليس فيها ذكر العدد فال يوجب تكرار الفعل فمن غسل مرة فقد أدى الفرض وبه وردت اآلثار عن النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  منها حديث ابن عمر أن النيب ص

ليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا الوضوء الذي افترض اهللا علينا وروى ابن عباس وجابر ان النيب صلى اهللا ع -
-   

  توضأ مرة مرة وقال أبو رافع توضأ رسول اهللا ص

  ثالثا ثالثا ومرة مرة  -
قال أبو بكر فما نص اهللا تعاىل عليه يف هذه اآلية هو فرض الوضوء على ما بيناه وفيه أشياء مسنونة سنها رسول اهللا 

م قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة وهو ما حدثنا عبداهللا بن احلسن قال حدثنا أبو مسل -صلى اهللا عليه وسلم 
قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبداخلري قال دخل على الرحبة بعد ما صلى الفجر فجلس يف الرحبة مث قال لغالمه 
إيتين بطهور فأتاه الغالم بإناء وطست قال عبداخلري وحنن جلوس ننظر إليه فأخذ بيده اليمىن اإلناء فأكفاه على يده 



 غسل كفيه مث أخذ بيده اليمىن اإلناء فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه ثالث مرات مث أدخل يده اليسرى مث
اليمىن اإلناء فلما مأل كفه متضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فغسل ثالث مرات مث غسل وجهه ثالث مرات مث 

ث مرات مث أدخل يديه اإلناء حىت غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات مث غسل يده اليسرى إىل املرفق ثال
غمرمها باملاء مث رفعهما مبا محلتا مث مسح رأسه بيده كلتيهما مث صب بيديه اليمىن على قدمه اليمىن مث غسلها بيده 

اليسرى ثالث مرات مث صب بيده اليمىن على قدمه اليسرى مث غسلها بيده اليسرى ثالث مرات مث أخذ غرفة 
فهذا طهوره وهذا الذي  -سره أن ينظر إىل طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بكفه فشرب منه مث قال من

هو مذهب أصحابنا وذكر فيه أنه بدأ فأكفأ اإلناء على يديه  -رواه علي يف صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بل أن يغسلهما مل يفسد فغسلهما ثالثا وهو عند أصحابنا وسائر الفقهاء مستحب غري واجب وإن أدخلهما اإلناء ق

املاء إذا مل تكن فيهما جناسة ويروى عن احلسن البصري أنه قال من غمس يده يف إناء قبل الغسل إهراق املاء وتابعه 
على ذلك من ال يعتد به وحيكى عن بعض أصحاب احلديث أنه فصل بني نوم الليل ونوم النهار ألنه ينكشف يف نوم 

  لى موضع االستنجاء وال ينكشف يف نوم النهار الليل فال يأمن أن تقع يده ع
   -قال أبو بكر والذي يف حديث علي من صفة وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يسقط هذا االعتبار ويقتضي أن يكون ذلك سنة الوضوء ألن عليا كرم اهللا وجهه

  ديه قبل إدخاهلما يف فغسل ي -صلى الفجر مث توضأ ليعلمهم وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه قبل أن  -اإلناء وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يدخلهما اإلناء ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده قال حممد بن احلسن كانوا يستنجون باألحجار فكان الواحد منهم 

ى موضع االستنجاء وهناك بلة من عرق أو غريه فتصيبها فأمر باالحتياط مع ال يأمن وقوع يده يف حال النوم عل
  تلك النجاسة اليت عسى أن تكون قد أصابت يده من موضع االستنجاء 

وقد اتفق الفقهاء على الندب ومن ذكرنا قوله آنفا فهو شاذ وظاهر اآلية ينفي إجيابه وهو قوله تعاىل إذا قمتم إىل 
م وأيديكم إىل املرافق فاقتضى الظاهر وجوب غسلهما بعد إدخاهلما اإلناء ومن أوجب الصالة فاغسلوا وجوهك

غسلهما قبل ذلك فهو زائد يف اآلية ما ليس فيها وذلك ال جيوز إال بنص مثله أو باتفاق واآلية على عمومها فيمن 
  قام من النوم وغريه 

قت جواز الغسل على سائر الوجوه وقد روى عطاء وعلى أنه قد روي أن اآلية نزلت فيمن قام من النوم وقد أطل
يتوضأ فدعا بإناء  -بن يسار عن ابن عباس أنه قال هلم أحتبون أن أريكم كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فيه ماء فاغترف بيده اليمىن فتمضمض واستنشق مث أخذ أخرى فغسل هبا يديه اليمىن مث أخذ أخرى فغسل هبا يده 
كر احلديث فأخرب يف هذا احلديث أنه أدخل يده اإلناء قبل أن يغسلها وهذا يدل على أن غسل اليد قبل اليسرى وذ

إدخاهلا اإلناء استحباب ليس بإجياب وإن ما يف حديث علي وحديث أيب هريرة يف غسل اليد قبل إدخاهلا اإلناء 
اب وأنه أراد االحتياط مما عسى أن يكون قد ندب وحديث أيب هريرة يف ذلك ظاهر الداللة على أنه مل يرد به اإلجي

أصابت يده موضع االستنجاء وهو قوله فإنه ال يدري أين باتت يده فأخرب أن كون النجاسة على يده ليس بيقني 
ومعلوم أن يده قد كانت طاهرة قبل النوم فهي على أصل طهارهتا كمن كان على يقني من الطهارة فأمر النيب صلى 

عند الشك أن يبىن على يقني من الطهارة ويلغي الشك فدل ذلك على أن أمره إذا استيقظ من  -اهللا عليه وسلم 



نومه بغسل يديه قبل إدخاهلما اإلناء استحباب ليس بإجياب وقد ذكر إبراهيم النخعي أن أصحاب عبداهللا كانوا إذا 
ا اإلناء قالوا إن أبا هريرة كان مهذارا ذكر هلم حديث أيب هريرة يف أمر املستيقظ من نومه بغسل يديه قبل إدخاهلم

  فما يصنع باملهراس وقال األشجعي أليب هريرة فما تصنع باملهراس فقال أعوذ باهللا من شرك 

والذي أنكره أصحاب عبداهللا من قول أيب هريرة اعتقاده اإلجياب فيه ألنه كان معلوما أن املهراس الذي كان 
وبعده فلم ينكره احد ومل يكن الوضوء منه  -سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة قد كان يتوضأ منه يف عهد ر

إال بإدخال اليد فيه فاستنكر أصحاب عبداهللا اعتقاد الوجوب فيه مع ظهور االغتراف منه باليد من غري نكري من 
  أحد منهم عليه ومل يدفعوا عندنا روايته وإمنا أنكروا اعتقاد الوجوب 

سح األذنني مع الرأس فقال أصحابنا مها من الرأس متسحان معه وهو قول مالك والثوري واختلف الفقهاء يف م
واألوزاعي ورواه أشهب عن مالك وكذلك رواه ابن القاسم عنه وزاد وأهنما متسحهما مباء جديد وقال احلسن بن 

يد ومها سنة على صاحل يغسل باطن أذنيه مع وجهه وميسح ظاهرمها مع رأسه وقال الشافعي ميسحهما مباء جد
  حياهلما ال من الوجه وال من الرأس 

والدليل على أهنما من الرأس ومتسحان معه ما حدثنا عبيداهللا بن احلسني قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر 
   -عن محاد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  سل كفيه ثالثا وطهر وجهه ثالث وذراعيه ثالثا ومسح برأسه وأذنيهتوضأ فغ

  وقال األذنان من الرأس 
وأخربنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أمحد بن النضر بن حبر قال حدثنا عامر بن سنان قال حدثنا زياد بن عالقة عن 

   -عبداحلكم عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ألذنان من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر وروى ابن عباس وأبو هريرة عنا

  مثله أيضا  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أما احلديث األول فإنه يدل على صحة قولنا من وجهني أحدمها قوله أنه مسح رأسه وأذنيه وهذا يقتضي أن يكون 

بغري رواية والثاين قوله األذنان من الرأس ألنه ال خيلو من أن مسح اجلميع مباء واحد وال جيوز إثبات جتديد ماء هلما 
يكون مراده تعريفنا موضع األذنني من الرأس أو أهنما تابعتان له ممسوحتان معه وغري جائز أن يكون مراده تعريفنا 

   -موضع األذنني ألن ذلك بني معلوم باملشاهدة وكالم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ئدة فثبت أن املراد الوجه الثاينال خيلو من الفا

  فإن قيل جيوز أن يكون مراده أهنما ممسوحتان كالرأس 
قيل له ال جيوز ذلك ألن اجتماعهما يف احلكم ال يوجب إطالق احلكم بأهنما منه أال ترى أنه غري جائز أن يقال 

رأس إمنا مراده أهنما كبعض الرأس الرجالن من الوجه من حيث كانتا مغسولتني كالوجه فثبت أن قوله األذنان من ال
  وتابعتان له ووجه آخر وهو أن من باهبا التبعيض إال أن تقوم الداللة 



على غريه فقوله األذنان من الرأس حقيقته إهنما بعض الرأس فواجب إذا كان كذلك أن متسحا معه مباء واحد كما 
أنه قال إذا مسح املتوضئ برأسه خرجت  - ميسح سائر أبعاض الرأس وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

خطاياه من رأسه حىت خترج من حتت أذنيه وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من حتت أشفار عينيه فأضاف األذنني 
  إىل الرأس كما جعل العينني من الوجه 

املضمضة  أنه قال عشر من الفطرة مخس يف الرأس فذكر منها -فإن قيل روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واالستنشاق ومل يدل ذلك على دخوهلما يف حكم الرأس كذلك قوله األذنان من الرأس قيل له مل يقل الفم واألنف 

من الرأس وإمنا قال مخس يف الرأس فوصف ما يفعل من اخلمس يف الرأس وحنن نقول إن هذه اجلملة هو الرأس 
تعاىل لووا رؤسهم واملراد هذه اجلملة على أن ما ذكرته هو ونقول العينان يف الرأس وكذلك الفم واألنف قال اهللا 

ملا مسى ما تشتمل عليه هذه اجلملة رأسا فوجب أن تكون األذنان من الرأس  -لنا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا أنه الشتمال هذه اجلملة عليهما وأن ال خيرج شيء منها إال بداللة وملا قال تعاىل وامسحوا برؤسكم وكان معلوم

   -مل يرد به الوجه وإن كان يف الرأس وإمنا أراد ما عال منه مما فوق األذنني مث قال ص 

  األذنان من الرأس كان ذلك إخبارا منه بأهنما من الرأس املمسوح فإن قيل

لم أخذ هلما ماء جديدا وروت الربيع بنت معوذ أن النيب صلى اهللا عليه وس -روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مسح برأسه وصدغيه مث مسح أذنيه وهذا يقتضي جتديد املاء هلما قيل له أما قولك أنه أخذ هلما ماء جديدا فال  -

نعلمه روي من جهة يعتمد عليها ولو صح مل يدل على قولك ألهنما إذا كانتا من الرأس فاملاء اجلديد الذي أخذ هلما 
ائل أخذ لألذنني ماء جديدا وبني قوله أخذ للرأس ماء جديدا إذا هو الذي أخذه جلميع الرأس وال فرق بني قول الق

كانتا من الرأس واملاء املأخوذ للرأس هو لألذنني وقول الربيع بنت معوذ مسح برأسه مث مسح أذنيه ال داللة فيه 
فعل مع عدم املاء على جتديد املاء لألذنني ألن ذكر املسح ال يقتضي جتديد املاء هلما ألن اسم املسح يقع على هذا ال

وهو مثل ما روي أنه مسح رأسه مرتني مباء واحد أقبل هبما وأدبر وقد علمنا أنه أقبل هبما وأدبر ومل يوجد ذلك 
جتديد املاء كذلك األذنان إذ غري ممكن مسح الرأس مع األذنني يف وقت واحد كما ال ميكن مسح مقدم الرأس 

  ح األذنني بعد مسح الرأس على جتديد املاء هلما دون الرأس فإن ومؤخره يف حال واحدة فال داللة يف ذكر مس

كان يقول يف سجوده سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه وبصره فجعل  -احتجو بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
السمع من الوجه قيل له مل يرد بالوجه يف هذا املوضع العضو املسمى بذلك وإمنا أراد به أن مجلة اإلنسان هو 

لساجد هللا ال الوجه وهو كقوله تعاىل كل شيء هالك إال وجهه يعين به ذاته وأيضا فإنه ذكر السمع وليس األذنان ا
وليست ... إىل هامة قد وقر الضرب مسعها ... مها السمع فال داللة فيه على حكم األذنني وقد قال الشاعر 

  ... كأخرى مسعها مل يوقر 
أهنما متسحان مع الرأس على وجه التبع أنه ليس يف األصول مسح مسنون إال  فأضاف السمع إىل اهلامة ويدل على

على وجه التبع للمفروض منه أال ترى أن من سنة املسح على اخلفني أن ميسح من أطراف األصابع إىل أصل الساق 
وقد روي يف واملفروض منه بعضه أما على قولنا فمقدار ثالثة أصابع وعلى قول املخالف مقدار ما يسمى مسحا 

 -حديث عبد خري عن علي أنه مسح رأسه مقدمه ومؤخره مث قال هذا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مسح رأسه بيديه أقبل هبما  -وروى عبداهللا بن زيد املازين واملقدام بن معدي كرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



ا حىت رجع إىل املكان الذي بدأ منه ومعلوم أن القفا ليس وأدبر بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه مث ردمه
مبوضع مفروض املسح ألن مسح ما حتت األذنني ال جيزي من املفروض وإمنا مسح ذلك املوضع على جهة التبع 

للمفروض فإن قيل ملا مل تكن األذنان موضع فرض املسح أشبهتا داخل الفم واألنف فيجدد هلما ماء جديدا 
الستنشاق فيكون سنة على حياهلا قيل له هذا غلط ألن القفا ليس مبوضع لفرض املسح والنيب صلى كاملضمضة وا

قد مسحه مع الرأس على وجه التبع فكذلك األذنان وأما املضمضة واالستنشاق فكانا سنة على  -اهللا عليه وسلم 
 له فأخذ هلما ماء جديدا واألذنان حياهلما من قبل أن داخل الفم واألنف ليسا من الوجه حبال فلم يكونا تابعني

والقفا مجيعا من الرأس وإن مل يكونا موضع الفرض فصارا تابعني له فإن قيل لو كانت األذنان من الرأس حلل 
حبلقهما من اإلحرام ولكان حلقهما مسنونا مع الرأس إذا أراد اإلحالل من إحرامه قيل له مل يسن حلقهما وال حل 

ة أن ال شعر عليهما وإمنا احللق مسنون يف الرأس يف املوضع الذي يكون عليه الشعر يف العادة حبلقهما ألن يف العاد
  فلما كان وجود الشعر على األذنني شاذا نادرا أسقط حكمهما يف احللق ومل يسقط يف املسح وأيضا 

جنيز املسح عليهما دون الرأس  فإنا قلنا إن األذنني تابعتان للرأس على ما بينا ال على أهنما األصل أال ترى أنا ال
فكيف يلزمنا أن جنعلهما أصال يف احللق وأما قول احلسن بن صاحل يف غسل باطن األذنني ومسح ظاهرمها فال وجه 
له ألنه لو كان باطنهما مغسوال لكانتا من الوجه فكان جيب غسلهما وملا وافقنا على أن ظاهرمها ممسوح مع الرأس 

رأس وألنا مل جند عضوا بعضه من الرأس وبعضه من الوجه وقال أصحابنا لو مسح ما حتت دل ذلك على أهنما من ال
أذنيه من الرأس مل جيزه من الفرض ألن ذلك من القفا وليس هو من مواضع فرض املسح فال جيزيه أال ترى أنه لو 

  كان شعره قد بلغ منكبه فمسح ذلك املوضع من شعره مل جيزه عن مسح رأسه 
قهاء يف تفريق الوضوء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر واألوزاعي والشافعي هو جائز وقال واختلف الف

ابن أيب ليلى ومالك والليث إن تطاول أو تشاغل بعمل غريه ابتدأ الوضوء من أوله والدليل على صحة ما قلناه قوله 
على أي وجه فعله فقد قضى عهدة اآلية ولو  تعاىل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق اآلية فإذا أتى بالغسل

شرطنا فيه وترك الفريق املواالة كان فيه إثبات زيادة يف النص والزيادة يف النص توجب نسخه ويدل عليه أيضا 
قوله تعاىل ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم واحلرج الضيق فأخرب تعاىل أن املقصد حصول 

حلرج ويف قول خمالفينا إثبات احلرج مع وقوع الطهارة املذكورة يف اآلية ويدل عليه قوله تعاىل الطهارة ونفي ا
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به اآلية فأخرب بوقوع التطهري املاء من غري شرط املواالة فحيثما وجد كان 

ورا ومعناه مطهرا فحيثما وجد فواجب أن مطهرا حبكم الظاهر ويدل عليه قوله تعاىل وأنزلنا من السماء ماء طه
يكون هذا حكمه ولو منعنا الطهارة مع وجود الغسل ألجل التفريق كنا قد سلبناه الصفة اليت وصفه اهللا تعاىل هبا 

من كونه طهورا ويدل عليه ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا علي بن حممد بن أيب الشوارب قال حدثنا مسدد 
و األحوص قال حدثنا حممد بن عبيداهللا عن احلسني بن سعد عن أبيه عن علي قال جاء رجل إىل رسول قال حدثنا أب

   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال يا رسول اهللا إين اغتسلت من اجلنابة وصليت الفجر فلما أصبحت رأيت

لو مسحت عليه بيدك أجزاك  - بذراعي قدر موضع الظفر مل يصبه املاء فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  فأجاز له أن ميسح عليه بعد تراخي الوقت ومل يأمره 



   -باستئناف الطهارة وروى عبداهللا بن عمر وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  رأى قوما وأعقاهبم تلوح فقال ويل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوء ويدل

أنه قال ال تتم صالة أحدكم حىت يضع الوضوء  -هللا عليه وسلم عليه حديث رفاعة بن رافع عن النيب صلى ا
مواضعه والتفريق ال خيرجه من أن يكون وضعه مواضعه ألن مواضعه هذه األعضاء املذكورة يف القرآن ومل يشرط 

  فيه املواالة وترك التفريق 
سح برأسه ويغسل رجليه ومل ويدل عليه من وجه آخر قوله يف لفظ آخر حىت يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه ومي

يذكر فيه التتابع فهو على األمرين من تفريق أو مواالة فإن قيل ملا كان قوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أمرا 
يقتضي الفور وجب ان يكون مفعوال على الفور فإذا مل يفعل استقبل إذ مل يفعل املأمور به قيل له األمر على الفور ال 

لى املهلة أال ترى أن تارك الوضوء رأسا ال تفسد طهارته إذا فعله بعد ذلك على التراخي وكذلك مينع صحة فعله ع
سائر األوامر اليت ليست موقتة فإن تركها يف وقت األمر هبا ال يفسدها إذا فعلها وال مينع صحتها وعلى أن هذا 

ول على الفور قد صح عندنا مجيعا وتركه املعىن ألن يكون دليال على صحة قولنا أوىل وذلك ألن غسل العضو املفع
لغسل باقي األعضاء ينبغي أن ال يغري حكم األول وال تلزمه إعادته ألن يف إجياب إعادته إبطاله عن الفور وإجياب 
فعله على التراخي فواجب أن يكون مقرا على حكمه يف صحة فعله بديا على الفور واحتج أيضا القائلون بذلك 

توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من ال يقبل اهللا له صالة إال به  -النيب صلى اهللا عليه وسلم حبديث ابن عمر أن 
قالوا ومعلوم أن فعله كان على وجه املتابعة قيل له هذا دعوى ومن أين لك أنه فعله متتابعا وجائز أن يكون غسل 

حكم جواز فعله متفرقا وعلى أنه وجهه يف وقت مث غسل يديه بعد ساعات وكذلك سائر أعضائه ليفيد احلاضرين 
لو تابع مل يدل قوله ذلك على وجوب التتابع ألن قوله هذا وضوء إمنا إشارة إىل الغسل ال إىل الزمان فإن قيل ملا 
كان بعضه منوطا ببعض حىت ال يصح لبعضه حكم إال جبميعه أشبه أفعال الصالة قيل له هذا منتقض باحلج ألن 

أنه لو مل يقف بعرفة بطل إحرامه وطوافه الذي قدمه ومل جيب من أجل ذلك متابعة أفعاله بعضه منوط ببعض أال ترى 
وأيضا فإنه قد ثبت لغسل بعض األعضاء حكم دون بعض أال ترى أنه لو كان بذراعه عذر لسقط فرض طهارته 

  مجيعها على  عنه وليس كذلك الصالة ألن أفعاهلا كلها منوطة بعضها ببعض فإما أن يسقط مجيعها أو يثبت

احلال اليت ميكن فعلها فمن حيث جاز سقوط بعض أعضاء الطهارة وبقي البعض أشبه الصالة والزكاة وسائر 
العبادات إذا اجتمع وجوهبا عليه فيجوز تفريقها عليه وأيضا فإن الصالة إمنا لزم فيها املواالة من غري فصل ألنه 

على التحرمية اليت دخل هبا يف الصالة فمىت أبطل التحرمية بكالم أو فعل يدخل فيها بتحرمية وال يصح بناء أفعاهلا إال 
مل يصح له بناء باقي أفعاهلا بغري حترمية والطهارة ال حتتاج إىل حترمية أال ترى أنه يصح يف أضعافها الكالم وسائر 

ة وجفاف العضو ال تأثري األفعال وال يبطلها ذلك وإمنا شرط فيه من قال ذلك عدم جفاف العضو قبل إمتام الطهار
له يف حكم رفع الطهارة أال ترى أن جفاف مجيع األعضاء ال يؤثر يف رفعها كذلك جفاف بعضها وأيضا فلو كان 

هذا تشبيها صحيحا وقياسا مستقيما ملا صح يف هذا املوضع إذ غري جائز الزيادة يف النص بالقياس فال مدخل 
كان يف الشمس وواىل بني الوضوء إال أنه كان جيف العضو منه قبل أن  للقياس ههنا وأيضا فإنه ال خالف أنه لو

  يغسل اآلخر إنه ال يوجب ذلك بطالن الطهارة كذلك إذا جف بتركه إىل أن يغسل اآلخر 

  فصل وقوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة



بغسل هذه األعضاء من فاغسلوا وجوهكم اآلية يدل على أن التسمية على الوضوء ليست بفرض ألنه أباح الصالة 
غري شرط التسمية وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء األمصار وحكي عن بعض أصحاب احلديث أنه رآها فرضا يف 

الوضوء فإن تركها عامدا مل جيزه وإن تركها ناسيا أجزأه ويدل على جوازه قوله تعاىل وأنزلنا من السماء ماء طهورا 
التسمية شرطا فيه فمن شرطها فهو زائد يف حكم هذه اآليات ما ليس منها فعلق صحة الطهارة بالفعل من غري ذكر 

وناف ملا أباحته من جواز الصالة بوجود الغسل ويدل عليه من جهة السنة حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه 
ة وقد علم األعرايب أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من ال يقبل اهللا له صالة إال به ومل يذكر فيه التسمي -وسلم 

الطهارة يف الصالة يف حديث رفاعة بن رافع وقال ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه إىل 
آخره ومل يذكر التسمية وحديث علي وعثمان وعبداهللا بن زيد وغريهم يف صفة وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   -يه وقالوا هذا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكر أحد منهم التسمية فرضا ف -وسلم 

  فلو كانت التسمية فرضا فيه لذكروها ولورد النقل به متواترا يف وزن ورود

  النقل يف سائر األعضاء املفروض طهارهتا لعموم احلاجة إليه فإن احتجوا 

يذكر اسم اهللا عليه قيل له ال جتوز  أنه قال ال وضوء ملن مل -حبديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الزيادة يف نص القرآن إال مبثل ما جيوز به النسخ فهذا سؤال ساقط من وجهني أحدمها ما ذكرنا واآلخر أن أخبار 
اآلحاد غري مقبولة فيما عمت البلوى به وإن صح احتمل أنه يريد به نفي الكمال ال نفي األصل كقوله ال صالة 

املسجد ومن مسع النداء فلم جيب فال صالة له وحنو ذلك فإن قيل ملا كان احلدث يبطله صار  جلار املسجد إال يف
كالصالة يف احلاجة إىل ذكر اسم اهللا تعاىل يف ابتدائه قيل له قولك إن احلدث يبطل الصالة غلط عندنا ألنه جائز 

ة الصالة إىل الذكر أن احلدث يبطلها بقاء الصالة مع احلدث إذا سبقه ويتوضأ ويبين وأيضا فليست العلة يف حاج
وإمنا املعىن أن القراءة مفروضة فيها وأيضا نقيسه على غسل النجاسة مبعىن أنه طهارة وأيضا فقد وافقونا على أن 
تركها ناسيا ال مينع صحة الطهارة فبطل بذلك قوهلم من وجهني أحدمها أن الصالة يستوي يف بطالهنا ترك ذكر 

عامدا والثاين أهنا لو كانت فرضا ملا أسقطها النسيان إذ كانت شرطا يف صحة الطهارة كسائر  التحرمية ناسيا أو
  شرائطها املذكورة 

  فصل قوله تعاىل إذا

قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم اآلية يدل على أن االستنجاء ليس بفرض وأن الصالة جائزة مع تركه إذا مل 
لك فأجاز أصحابنا صالته وإن كان مسيئا يف تركه وقال الشافعي ال جيزيه إذا يتعد املوضع وقد اختلف الفقهاء يف ذ

تركه رأسا وظاهر اآلية يدل على صحة القول األول وروي يف التفسري أن معناه إذا قمتم إىل الصالة وأنتم حمدثون 
ا فحوت هذه اآلية الداللة وقال يف نسق اآلية أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيممو

من وجهني على ما قلنا أحدمها إجيابه على احملدث غسل هذه األعضاء وإباحة الصالة وموجب االستنجاء فرضا 
مانع ما أباحته اآلية وذلك يوجب النسخ وغري جائز نسخ اآلية إال مبا يوجب العلم من النقل املتواتر وذلك غري 

ك فإهنم متفقون على أن هذه اآلية غري منسوخة وأهنا ثابتة احلكم ويف اتفاقهم معلوم يف إجياب االستنجاء ومع ذل
على ذلك ما يبطل قول موجيب االستنجاء فرضا والوجه اآلخر من داللة اآلية قوله تعاىل أو جاء أحد منكم من 



الته بالتيمم من الغائط إىل آخرها فأوجب التيمم على من جاء من الغائط وذلك كناية عن قضاء احلاجة فأباح ص
  غري استنجاء فدل ذلك على أنه غري فرض ويدل عليه من جهة السنة حديث علي بن حيىي بن خالد عن 

   -أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال ال تتم صالة أحدكم حىت يغسل وجهه ويديه وميسح برأسه ويغسل رجليه

  ألعضاء مع ترك االستنجاء فأباح صالته بعد غسل هذه ا
من  -ويدل عليه أيضا حديث احلصني احلراين عن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج ومن اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج 
  أنه ليس بفرض فنفى احلرج عن ترك االستجمار فدل على 

فإن قيل إمنا نفى احلرج عن تاركه إىل املاء قيل له هذا خطأ من وجهني أحدمها أنه أجاز تركه من غري استعمال املاء 
ومن ادعى تركه إىل االستنجاء باملاء فإمنا خصه بغري داللة والثاين أنه تسقط فائدته ألنه معلوم أن االستنجاء باملاء 

جار فغري جائز أن ينفي احلرج عن فاعل األفضل هذا ممتنع مستحيل ال يقوله النيب صلى أفضل من االستجمار باألح
   -اهللا عليه وسلم 

  إذ كان وضعا للكالم يف غري موضعه

   -فإن قيل يف حديث سلمان هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أن جنتزي بدون ثالثة أحجار وروت عائشة عن النيب ص

جار وأمره على الوجوب فيحمل قوله فال حرج علي ماال يسقط إجياب األمر وهو أن يكون فليستنج بثالثة أح -
إمنا نفى احلرج عمن مل يستجمر وترا ويفعله شفعا ال بأن يتركه أصال أو على أن يتركه إىل املاء ليسلم لنا مقتضى 

فنجعل أمره باالستنجاء وهنيه عن  األمر من اإلجياب قيل له بل جنمع بينهما ونستعملهما وال نسقط أحدمها باآلخر
ومن ال فال حرج يف نفي اإلجياب ولو استعمل على ما ذكرت كان فيه  -تركه على الندب ونستعمل معه قوله ص 

إسقاط أحدمها أصال ال سيما إذا كان خربنا موافقا ملا تضمنته نص اآلية من داللتها على جواز الصالة مع تركه 
جواز الصالة مع تركه اتفاق اجلميع على جواز صالة املستنجي باألحجار مع وجود  ويدل على أنه غري فرض وعلى

املاء وعدم الضرورة يف العدول عنه إىل األحجار ولو كان االستنجاء فرضا لكان الواجب أن يكون باملاء دون 
ها باملاء إذا كان موجودا األحجار كسائر البدن إذا أصابته جناسة كثرية ال جتوز الصالة بإزالتها باألحجار دون غسل

ويف ذلك دليل على أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه فإن قيل أنت جتيز فرك املين من الثوب إذا كان يابسا ومل 
يدل ذلك على جواز الصالة مع تركه إذا كان كثريا فكذلك موضع االستنجاء خمصوص جبواز الصالة مع إزالته 

يف املين وإن كان جنسا خلفة حكمه يف نفسه أال ترى أنه ال خيتلف حكمه يف أي باألحجار قيل له إمنا أجزنا ذلك 
  موضع أصابه من ثوبه يف 



جواز فركه فأما بدن اإلنسان فال خيتلف حكم شيء منه يف عدم جواز إزالة النجاسة عنه بغري ما يزيله من املاء 
خيتلف يف تغليظ حكمها فواجب أن ال خيتلف  وسائر املائعات وكذلك حكم النجاسة اليت على موضع االستنجاء ال

حكمها يف ذلك املوضع ويف سائر البدن وكذلك إن سألونا عن حكم النجاسة اليت هلا جرم قائم يف اخلف إنه يطهر 
بالدلك بعد اجلفاف ولو أصابت البدن مل يزهلا إال الغسل فيقال هلا إمنا اختلفنا الختالف حال جرم اخلف وبدن 

ن جرم اخلف مستخصفا غري ناشف ملا حيصل فيه من الرطوبة إىل نفسه وجرم النجاسة سخيف اإلنسان يف كو
متخلخل ينشف الرطوبة احلاصلة يف اخلف إىل نفسها فإذا حكت مل يبق منها إال اليسري الذي ال حكم له فصار 

له النجاسة يف إمكان إزالتها اختالف أحكامها يف احلك والفرك والغسل متعلقا إما بنفس النجاسة خلفتها وإما مبا حت
عنه بغري املاء كما نقول يف السيف إذا أصابه دم فمسحه أنه جيزي ألن جرم السيف ال يقبل النجاسة فينشفها إىل 

  نفسه فإذا أزيل ما على ظاهره مل يبق هناك إال ما ال حكم له 

  فصل ويستدل بقوله تعاىل فاغسلوا

بإجياب الترتيب يف الوضوء وعلى أنه جائز تقدمي بعضها على بعض على ما وجوهكم اآلية على بطالن قول القائلني 
يرى املتوضئ وهو قول أصحابنا ومالك والثوري والليث واألوزاعي وقال الشافعي ال جيزيه غسل الذراعني قبل 

ك ألنه الوجه وال غسل الرجلني قبل الذراعني وهذا القول مما خرج به الشافعي عن إمجاع السلف والفقهاء وذل
روي عن علي وعبداهللا وأيب هريرة ما أبايل بأي أعضائي بدأت إذا أمتمت وضوئي وال يروى عن أحد من السلف 
واخللف فيما نعلم مثل قول الشافعي وقوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم اآلية يدل من ثالثة أوجه 

الة حبصول الغسل من غري شرط الترتيب إذ كانت على سقوط فرض الترتيب أحدها مقتضى ظاهرها جواز الص
الواو ههنا عند أهل اللغة ال توجب الترتيب قاله املربد وثعلب مجيعا وقالوا إن قول القائل رأيت زيدا وعمرا مبنزلة 
قوله رأيت الزيدين ورأيتهما وكذلك هو يف عادة أهل اللفظ أال ترى أن من مسع قائال يقول رأيت زيدا وعمرا مل 

تقد يف خربه أنه رأى زيدا قبل عمرو بل جيوز أن يكون رآمها معا وجائز أن يكون رأى عمرا قبل زيد فثبت بذلك يع
أن الواو ال توجب الترتيب وقد أمجعوا مجيعا أيضا يف رجل لو قال إذا دخلت الدار فامرأيت طالق وعبدي حر وعلي 

  صدقة أنه إذا دخل الدار لزمه 

   -يلزمه أحدها قبل اآلخر كذلك وهذا يدل عليه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك كله يف وقت واحد ال 

  ال تقولوا ما شاء اهللا وشئت ولكن قولوا ما شاء اهللا مث شئت فلو كانت

بينهما وإذا ثبت أنه ليس يف اآلية إجياب  -الواو توجب الترتيب جلرت جمرى مث وملا فرق النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وجبه يف الطهارة خمالف هلا وزائد فيها ما ليس منها وذلك يوجب نسخ اآلية عندنا حلظره ما أباحته وهم الترتيب فم

خيتلفون أنه ليس يف هذه اآلية نسخ فثبت جواز فعله غري مرتب والوجه الثاين من داللة اآلية قوله تعاىل وامسحوا 
الرجل مغسول معطوفة يف املعىن على األيدي وأن  برؤسكم وأرجلكم إىل الكعبني وال خالف بني فقهاء األمصار أن

تقديرها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤسكم فثبت بذلك أن ترتيب اللفظ على هذا النظام 
غري مراد به ترتيب املعىن والوجه الثالث قوله يف نسقها ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 

من وجهني على سقوط الترتيب أحدمها نفيه احلرج وهو الضيق فيما تعبدنا به من الطهارة ويف  وهذا الفصل يدل



إجياب الترتيب إثبات للحرج ونفي التوسعة والثاين قوله ولكن يريد ليطهركم فأخرب أن مراده حصول الطهارة 
  عاىل الغسل بغسل هذه األعضاء ووجود ذلك مع عدم الترتيب كهو مع وجوده إذ كان مراد اهللا ت

فإن قيل على الفصل األول حنن نسلم لك أن الواو ال توجب الترتيب ولكن اآلية قد اقتضت إجيابه من حيث 
كانت الفاء للتعقيب وال خالف بني أهل اللغة فيه فلما قال تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم لزم حبكم 

الوجه ألنه معطوف عليه بالفاء فلزم به تقدمي غسله على سائر اللفظ أن يكون الذي يلي حال القيام إليها غسل 
  األعضاء وإذا لزم الترتيب يف غسل الوجه لزم يف سائر األعضاء ألن أحدا مل يفرق بينهما 

قيل له هذا غري واجب من وجهني أحدمها أن قوله إذا قمتم إىل الصالة متفق على أنه ليس املراد به حقيقة اللفظ 
قتضي إجياب الوضوء بعد القيام إىل الصالة ألنه جعله شرطا فيه فأطلق ذكر القيام وأراد به غريه ففيه ألن احلقيقة ت

ضمري على ما بينا فيما تقدم وما كان هذا سبيله فغري جائز استعماله إال بقيام الداللة عليه إذ كان جمازا فإذا ال 
دخال الفاء عليه إذ كان املعىن الذي ترتب عليه الغسل يصح إجياب غسل الوجه مرتبا على املذكور يف اآلية ألجل إ

موقوفا على الداللة فهذا وجه يسقط به سؤال هذا السائل والوجه اآلخر أن نسلم هلم جواز اعتبار هذا اللفظ فيما 
  يقتضيه من الترتيب فنقول هلم 

سلوا هذه األعضاء فيصري اجلميع إذا ثبت أن الواو ال توجب الترتيب صار تقدير اآلية إذا قمتم إىل الصالة فاغ
مرتبا على القيام وليس خيتص به الوجه دون سائرها إذ كانت الواو للجمع فيصري كأنه عطف األعضاء كلها 

  جمموعة بالفاء على حال القيام فال داللة فيه على الترتيب بل تقتضي إسقاط الترتيب 
اء طهورا ومعناه مطهرا فحيثما وجد ينبغي أن يكون ويدل على سقوط الترتيب قوله تعاىل وأنزلنا من السماء م

مطهرا مستوفيا هلذه الصفة اليت وصفه اهللا هبا وموجب الترتيب قد سلبه هذه الصفة إال مع وجود معىن آخر غريه 
  وهذا غري جائز 

علمه يف قصة األعرايب حني  -ويدل عليه من جهة السنة حديث رفاعة بن رافع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الصالة وقال له إنه ال تتم صالة أحد من الناس حىت يضع الوضوء مواضعه مث يكرب وحيمد اهللا وذكر احلديث فأخرب 

أنه إذا وضع الوضوء مواضعه أجزأه ومواضع الوضوء األعضاء املذكورة يف اآلية  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
غسل هذه األعضاء يوجب كمال طهارته لوضعه الوضوء  فأجاز الصالة بغسلها من غري ذكر الترتيب فدل على أن

  مواضعه 
  فإن قيل إذا مل يرتب فلم يضع الوضوء مواضعه 

قيل له هذا غلط ألن مواضع الوضوء معلومة مذكورة يف الكتاب فعلى أي وجه حصل الغسل فقد وضع الوضوء 
   -مواضعه فيجزيه حبكم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فعل ذلك ويدل عليه من جهة النظر اتفاق اجلميع على جوازبإكمال طهارته إذا 

طهارته لو بدأ من املرفق إىل الزند وقال تعاىل وأيديكم إىل املرافق فلما مل جيب الترتيب فيما هو مرتب يف مقتضى 
عها ألنه قد حقيقة اللفظ فما مل يقتض اللفظ ترتيبه أحرى أن جيوز وهذه داللة ظاهرة ال حيتاج معها إىل ذكر علة جيم

ثبت مبا وصفنا أن املقصد فيه ليس الترتيب إذ لو كان كذلك لكان ما اقتضى اللفظ ترتيبه أوىل أن يكون مرتبا 
وأيضا جيوز أن يقاس عليها بأهنما مجيعا من أعضاء الطهارة فلما سقط الترتيب يف أحدمها وجب سقوطه يف اآلخر 



ة إذ كل واحدة منهما جيوز سقوطها مع ثبوت فرض األخرى كان وأيضا ملا مل جيب الترتيب بني الصالة والزكا
كذلك الترتيب يف الوضوء جلواز سقوط فرض غسل الرجلني لعلة هبما مع لزوم فرض غسل الوجه وأيضا ملا مل 
  يستحل مجع هذه األعضاء يف الغسل وجب أن ال جيب فيها الترتيب كالصالة والزكاة وقد روي عن عثمان أنه 

  توضأ

  توضأ  -وجهه مث يديه مث غسل رجليه مث مسح مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغسل 
  فإن احتجوا مبا روي 

   -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من ال يقبل اهللا له صالة إال به

عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أن النيب صلى قيل له ليس يف هذا اخلرب ذكر الترتيب وإمنا هو حديث زيد العمى 
توضأ مرة مرة مث قال هذا وضوء من ال يقبل اهللا له صالة إال به مث توضأ مرتني مرتني وذكر  -اهللا عليه وسلم 

احلديث فلم يذكر فيه أنه فعله مرتبا وليس ميتنع أن يكون قد بدأ بالذراعني قبل الوجه أو ميسح الرأس قبله ومن 
  فعله مرتبا مل ميكنه إثباته إال برواية ادعى أنه 

  فإن قيل كيف جيوز أن يتأول عليه ترك الترتيب مع قولك إن املستحب فعله مرتبا 
قيل له جائز أن يترك املستحب إىل غريه مما هو مباح ومع ذلك فيجوز أن يكون فعله غري مرتب على وجه التعليم 

  واملستحب تقدميها يف سائر األوقات كما أنه أخر املغرب يف حال على وجه التعليم 
فإن قيل فإن مل يكن فعله مرتبا فواجب أن يكون فعله غري مرتب واجبا لقوله هذا وضوء من ال يقبل اهللا له صالة 

  إال به 
قيل له لو قبلنا ذلك وقلنا مع ذلك إن اللفظ يقتضي وجوب فعله على ما أشار به إليه من عدم ترتيب الفعل لكنا 

تبا بداللة تسقط سؤالك ولكنا نقول إن قوله هذا وضوء إمنا هو إشارة إىل الغسل دون الترتيب فلذلك مل أجزناه مر
  يكن للترتيب فيه مدخل 

صعد الصفا وقال نبدأ مبا بدأ اهللا به وذلك عموم يف ترتيب  -فإن احتجوا مبا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ل على أن الواو ال توجب الترتيب ألهنا لو كانت توجبه ملا احتاج إال تعريفه احلكم به واللفظ مجيعا قيل له هذا يد

احلاضرين وهم أهل اللسان وال داللة فيه مع ذلك على وجوب الترتيب يف الصفا واملروة فكيف به يف غريه ألن 
وجوبا كما أن فعله ال أكثر ما فيه أنه إخبار عما يريد فعله من التبدئة بالصفا وإخباره عما يريد فعله ال يقتضي 

  يقتضي اإلجياب وعلى أنه لو اقتضى اإلجياب لكان حكمه مقصورا على ما أخرب به وفعله دون غريه 
نبدأ مبا بدأ اهللا به إخبار بان ما بدأ اهللا به يف اللفظ فهو مبدوء به يف املعىن لوال ذلك مل يقل نبدأ  -فإن قيل قوله ص 

ئة به يف الفعل فتضمن ذلك إخبارا بأن اهللا قد بدأ به يف احلكم من حيث بدأ به يف اللفظ مبا بدأ اهللا به إمنا أراد التبد
قيل له ليس هذا كما ظننت من قبل إنه جيوز أن يقول نبدأ بالفعل فيما بدأ اهللا به يف اللفظ فيكون كالما صحيحا 

 جيوز إجيابه إال بداللة أال ترى أن مث مفيدا وأيضا ال ميتنع عندنا أن يريد بترتيب اللفظ ترتيب الفعل إال أنه ال
  حقيقتها التراخي وقد ترد وتكون يف معىن الواو كقوله تعاىل مث كان 



من الذين آمنوا ومعناه وكان من الذين آمنوا وقوله تعاىل مث اهللا شهيد ومعناه واهللا شهيد وكما جتيء أو مبعىن الواو 
هبما ومعناه إن يكن غنيا وفقريا فكذلك ال ميتنع أن يريد بالواو الترتيب  كقوله تعاىل إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل
  فتكون جمازا وال جيوز محلها عليه إال بداللة 

فإن قيل سئل ابن عباس وقيل له كيف تأمر بالعمرة قبل احلج واهللا سبحانه يقول وأمتوا احلج والعمرة هللا فقال كيف 
الدين قالوا الوصية قال فبأيهما تبدؤون قالوا بالدين قال فهو ذاك فلوال أن  تقرؤن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل

يف لساهنم الترتيب يف الفعل على حسب وجوده يف اللفظ ملا سألوه عن ذلك قيل له كيف حيتج بقول هذا السائل 
حلج وهذا اللفظ ال حمالة وهو قد جهل ما فيه الترتيب بال خالف بني أهل اللغة فيه وهو قوله فمن متتع بالعمرة إىل ا

يوجب ترتيب فعل احلج على العمرة وتقدميها عليه فمن جهل هذا مل ينكر منه اجلهل حبكم اللفظ يف قوله تعاىل 
وأمتوا احلج والعمرة هللا وما يدري هذا القائل أن هذا السائل كان من أهل اللغة وعسى أن يكون ممن أسلم من 

لسان وأيهما أوىل قول ابن عباس يف أن ترتيب اللفظ ال يوجب ترتيب الفعل أو العجم ومل يكن من أهل املعرفة بال
  قول هذا السائل فلو مل يكن يف إسقاط قول القائلني بالترتيب إال قول ابن عباس لكان كافيا مغنيا 

   -فإن قيل قد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال ابدؤا مبا بدأ اهللا به وقال تعاىل إن

نا مجعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فقوله ابدؤا مبا بدأ اهللا به أمر يقتضي التبدئة مما بدأ اهللا به يف اللفظ واحلكم علي
وقوله عز و جل فاتبع قرآنه لزوم يف عموم اتباعه مرتبا إذا ورد اللفظ كذلك قيل له وأما قوله ابدؤا مبا بدأ اهللا به 

ة فذكر بعضهم القصة على وجهها وحفظ بعضهم ذكر السبب واقتصر على قوله فإمنا ورد يف شأن الصفا واملرو
   -ص 

  ابدؤوا مبا بدأ اهللا به وغري جائز لنا أن جنعلهما حديثني ونثبت من النيب

القول يف حالني إال بداللة توجب ذلك وأيضا فنحن نبدأ مبا بدأ اهللا به وإمنا الكالم بيننا وبني خمالفينا يف مراد  -ص 
 من التبدئة بالفعل إذا بدأ به يف اللفظ فالواجب أن نثبت أن اهللا قد أراد ترتيب احلكم حىت نبدأ به وكذلك اهللا

اجلواب يف قوله فاتبع قرآنه ألن اتباع قرآنه أن نبدأ به على ترتيبه ونظامه وواجب أن نبدأ حبكم القرآن على 
يب فيما ال يقتضي املراد ترتيبه فلم تتبع قرآنه حسب مراده من ترتيب أو مجع وغريه وأنت مىت أوجبت الترت

  وترتيب 

  اللفظ ال يوجب ترتيب الفعل 
فإن قيل إذا كان القرآن امسا للتأليف واحلكم مجيعا فواجب علينا اتباعه يف األمرين قيل له القرآن اسم للمتلو حكما 

ب اللفظ فإن املرجع فيه إىل مقتضى اللغة كان أو خربا فعلينا اتباعه يف تالوته فأما مراد ترتيب الفعل على ترتي
وليس يف اللغة إجياب ترتيب الفعل على ترتيب اللفظ يف املأمور به أال ترى أن كثريا من القرآن قد نزل بأحكام مث 

نزلت بعده أحكام أخر ومل يوجب تقدمي تالوته تقدمي فعله على ما نزل بعده وقد علمنا أنه غري جائز تعبري نظم 
لسور واآلي عما هي عليه وليس جيب ذلك ترتيب األحكام املذكورة فيها حسب ترتيب التالوة فبان القرآن وا

  بذلك سقوط هذا السؤال 



فإن قيل قد أثبت الترتيب بالواو يف قول الرجل المرأته أنت طالق وطالق وطالق قبل الدخول هبا فأثبتها باألوىل ومل 
حبكم اللفظ فكذلك قوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم يلزمك إجياب الترتيب  توقع الثانية والثالثة فجعلت الواو مرتبة

يف غسل هذه األعضاء حسب ما يف نظام التالوة من الترتيب قيل له مل نوقع األوىل قبل الثانية يف مسألة الطالق ملا 
ة بشرط وال مضافة إىل ذكرت من كون الواو مقتضية للترتيب وإمنا أوقعنا األوىل قبل الثانية ألنه أوقعها غري معلق

وقت وحكم الطالق إذا حصل هكذا أن يقع غري منتظر به حال أخرى فلما وقعت األوىل ألنه قد بدأ هبا يف اللفظ 
مث أوقع الثانية صادفتها الثانية وليست هي بزوجة فلم تلحقها وأما قوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم فلم يقع به غسل 

سح ألن غسل بعض هذه األعضاء ال يغين وال يتعلق به حكم إال بغسل اجلميع فصار الوجه قبل اليد وال اليد قبل امل
غسل اجلميع موجبا معا حبكم اللفظ فلم يقتض اللفظ الترتيب أال ترى أنه لو علق الطالق األول والثاين والثالث 

يف كل واحدة ما  بشرط فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار مل يقع منه شيء إال بالدخول ألنه شرط
شرطه يف األخرى من الدخول كما شرط يف غسل كل واحد من األعضاء غسل األعضاء األخر وال خيتلف أهل 

العلم يف رجل قال المرأته إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فدخلت الثانية مث األوىل أهنا تطلق ومل يكن 
الذي علق به وقوع الطالق فإن قيل روي عن النيب صلى اهللا عليه قوله هذه وهذه موجبا لتقدمي األوىل يف الشرط 

أنه قال ال يقبل اهللا صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء فيغسل وجهه مث يديه مث ميسح برأسه مث يغسل رجليه  -وسلم 
  ومث تقتضي الترتيب بال خالف قيل له ال خيلو 

له فيه متكذب وقد تعمد ذلك ألن هذا إمنا هو حديث قائل ذلك من أن يكون متكذبا أو جاهال وأكثر ظين أن قائ
علي بن حيىي بن خالد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وقد روي من طرق كثرية وليس يف شيء منها ما ذكر من 

الترتيب وعطف األعضاء بعضها على بعض بثم وإمنا أكثر ما فيه يغسل وجهه ويديه وميسح برأسه ورجليه إىل 
بعضها حىت يضع الطهور مواضعه وذلك يقتضي جواز ترك الترتيب وأما عطفه بثم فما رواه أحد الكعبني وقال يف 

وال ذكره بإسناد ضعيف وال قوي وعلى أنه لو روي ذلك يف احلديث مل جيز االعتراض به على القرآن يف إثبات 
  ز إثباته خبرب الواحد ملا وصفنا الزيادة فيه وإجياب نسخه فإذ قد ثبت أنه ليس يف القرآن إجياب الترتيب فغري جائ

  باب 

  الغسل من اجلنابة

قال اهللا تعاىل وإن كنتم جنبا فاطهروا قال أبو بكر اجلنابة اسم شرعي يفيد لزوم اجتناب الصالة وقراءة القرآن 
ومس املصحف ودخول املسجد إال بعد االغتسال فمن كان مأمور باجتناب ما ذكرنا من األمور موقوف احلكم 

االغتسال فهو جنب وذلك إمنا يكون باإلنزال على وجه الدفق والشهوة أو اإليالج يف أحد السبيلني من على 
اإلنسان ويستوي فيه الفاعل واملفعول به وينفصل حكم اجلنابة من حكم احليض والنفاس وإن كان احليض والنفاس 

ء أيضا ووجود الغسل ال يطهرمها أيضا ما دامت حيظران ما حتظره اجلنابة مما قدمنا بأن احليض والنفاس حيظران الوط
حائضا أو نفساء والغسل يطهر اجلنب وال حتظر عليه اجلنابة الوطء وإمنا مسي جنبا ملا لزم من اجتناب ما وصفنا إىل 
أن يغتسل فيطهره الغسل واجلنب اسم يطلق على الواحد وعلى اجلماعة وذلك ألنه مصدر كما قالوا رجل عدل 

جل زور وقوم زور من الزيارة وتقول منه أجنب الرجل وجتنب واجتنب واملصدر اجلنابة واالجتناب وقوم عدل ور
فاجلنابة املذكورة يف هذا املوضع هي البعد واالجتناب ملا وصفنا وقال اهللا تعاىل واجلار ذي القرىب واجلار اجلنب يعين 



ما وصفنا من األمور وأصله التباعد عن الشيء وهو البعيد منه نسبا فصارت اجلنابة يف الشرع امسا للزوم اجتناب 
مثل الصوم قد صار امسا يف الشرع لإلمساك عن أشياء معلومة وقد كان أصله يف اللغة اإلمساك فقط واختص يف 

الشرع مبا قد علم وقوعه عليه ونظائره من األمساء الشرعية املنقولة من اللغة إليها فكان املعقول هبا ما استقرت عليه 
  حكامها أ

يف الشرع فأوجب اهللا تعاىل على من حصلت له هذه السمة الطهارة بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا وقوله يف آية 
أخرى ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وقال وينزل 

الشيطان روي أهنم أصابتهم جنابة فأنزل اهللا مطرا فأزالوا عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز 
به أثر االحتالم واملفروض من غسل اجلنابة إيصال املال بالغسل إىل كل موضع يلحقه حكم التطهري من بدنه لعموم 

ي بن مسنون الغسل فيما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا عل -قوله فاطهروا وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حممد بن عبدامللك قال حدثنا حممد بن مسدد قال حدثنا عبداهللا بن داود عن األعمش عن سامل عن كريب قال 

غسال يغتسل من اجلنابة فأكفأ اإلناء على يده اليمىن  -حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنيب ص 
ه األرض فغسلها مث متضمض واستنشق وغسل وجهه فغسلها مرتني أو ثالثا مث صب على فرجه بشماله مث ضرب بيد

ويديه مث صب على رأسه وجسده مث تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته املنديل فلم يأخذه وجعل ينفض املاء عن 
جسده وكذلك الغسل من اجلنابة عند أصحابنا والوضوء ليس بفرض يف اجلنابة لقوله تعاىل وإن كنتم جنبا فاطهروا 

تطهر وقضى عهدة اآلية وقال تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى إىل قوله وال جنبا إال عابري وإذا اغتسل فقد 
سبيل حىت تغتسلوا فأباح الصالة باالغتسال من غري وضوء فمن شرط يف صحته مع وجود الغسل وضوءا فقد زاد 

عاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا يف اآلية ما ليس فيها وذلك غري جائز ملا بينا فيما سلف فإن قيل قال اهللا ت
وجوهكم اآلية وذلك عموم يف سائر من قام إليها قيل له فاجلنب حني غسل سائر جسده فهو غاسل هلذه األعضاء 
فقد قضى عهدة اآلية ألنه متوضئ مغتسل فهو إن مل يفرد الوضوء قبل االغتسال فقد أتى بالغسل على وضوء ألنه 

قبل الغسل قيل له هذا يدل على أنه مستحب مندوب إليه ألن  - صلى اهللا عليه وسلم أعم منه فإن قيل توضأ النيب
ظاهر فعله ال يقتضي اإلجياب واختلف الفقهاء يف وجوب املضمضة واالستنشاق يف غسل اجلنابة فقال أبو حنيفة 

وقوله تعاىل وإن وأبو يوسف وحممد وزفر والليث والثوري مها فرض فيه وقال مالك والشافعي ليس بفرض فيه 
  كنتم جنبا فاطهروا عموم يف إجياب تطهري سائر ما يلحقه حكم التطهري من البدن 

  فال جيوز ترك شيء منه 
  فإن قيل من اغتسل ومل يتمضمض ومل يستنشق يسمى متطهرا فقد فعل ما أوجبته اآلية 

يكون بتطهري البعض فاعال ملوجب قيل له إمنا يكون مطهرا لبعض جسده وعموم اآلية يقتضي تطهري اجلميع فال 
عموم اللفظ أال ترى أن قوله تعاىل اقتلوا املشركني عموم يف سائرهم وإن كان االسم قد يتناول ثالثة منهم كذلك 

ما وصفنا وملا مل جيز ألحد أن يقتصر من حكم آية قتال املشركني على ثالثة منهم ألن االسم يتناوهلم إذ كان العموم 
  كذلك قوله تعاىل فاطهروا عموم يف سائر البدن فال جيوز االقتصار على بعضه شامال للجميع ف

  فإن قيل قوله وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا يقتضي جوازه مع تركها لوقوع اسم املغتسل عليه 
أعمهما حكما قيل له إذا كان قوله فاطهروا يقتضي تطهري داخل الفم واألنف فالواجب علينا استعمال اآليتني على 

وأكثرمها فائدة وغري جائز االقتصار هبما على أخصهما حكما إذ فيه ختصيص بغري داللة أال ترى أن من متضمض 



واستنشق يسمى مغتسال أيضا فليس يف ذكره االغتسال نفي ملقتضى قوله عز و جل وإن كنتم جنبا فاطهروا هذا 
ك بن دينار عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال يدل عليه من جهة السنة حديث احلارث بن وجيه عن مال

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  حتت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة

   -وروى محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  هبا كذا وكذا من النار قالقال من ترك موضع شعرة من جنابة مل يغسلها فعل 

  علي فمن مث عاديت شعري 
وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أمحد بن النضر بن حبر وأمحد بن عبداهللا بن سابور والعمري قالوا حدثنا بركة 
بن حممد احلليب قال حدثنا يوسف بن أسلط عن سفيان الثوري عن خالد احلذاء عن ابن سريين عن أيب هريرة أن 

جعل املضمضة واالستنشاق للجنب ثالثة فريضة وأما قوله حتت كل شعرة جنابة فبلوا  -نيب صلى اهللا عليه وسلم ال
الشعر وانقوا البشرة ففيه الداللة من وجهني على ما ذكرنا أحدمها أن األنف فيه شعرة وبشرة والفم فيه بشرة 

نف ألن فيه شعرا فإن قيل إن العني قد فاقتضى اخلرب وجوب غسلها وحديث علي أيضا يوجب غسل داخل األ
يكون فيها شعر قيل له هو شاذ نادر واألحكام إمنا تتعلق باألعم األكثر وال حكم للشاذ النادر فيها وعلى أنا 

خصصناه باإلمجاع ومع ذلك فإن الكالم يف وجه داللة التخصيص خروج عن املسألة والعموم سامل لنا فيما مل تقم 
  قيل إن داللة خصوصه فإن 

ابن عمر كان يدخل املاء عينيه يف اجلنابة قيل له مل يكن يفعله على وجه الوجوب وقد كان مصعبا على نفسه يف أمر 
الطهارة يفعل فيها ماال يراه واجبا قد كان يتوضأ لكل صالة ويفعل أشياء على وجه االحتياط ال على وجه 

ى إجياهبا فرضا فإن قيل ذكر فيه أن النيب صلى اهللا عليه الوجوب وحديث يوسف بن أسباط الذي ذكرنا فيه نص عل
جعل الثالث فرضا وأنت ال تقول به قيل ظاهره يقتضي كون الثالث فرضا وقد قامت الداللة على سقوط  -وسلم 

فرض االثنني وبقي حكم اللفظ فيما وراءه ويدل عليه من جهة النظر أن املفروض يف غسل اجلنابة غسل الظاهر 
مما يلحقه حكم التطهري بداللة أن عليه إبالغ املاء أصول الشعر ألهنا يلحقها حكم التطهري لو أصابتها  والباطن

جناسة فكذلك يلزمه تطهري داخل الفم واألنف هلذه العلة فإن قيل فيجب على غسل داخل العينني هلذه العلة قيل له 
أبو احلسن وأيضا فليس يف داخل العينني بشرة وإمنا  لو أصاب داخل عينيه جناسة مل يلزمه تطهريها هكذا كان يقول

يلزم يف اجلنابة تطهري البشرة فإن قيل ملا كان داخل العينني باطنا ومل يلزم تطهريه وجب أن يكون كذلك حكم 
داخل األنف والفم قيل له وكيف صار داخل العينني باطنا فإن أردت به أنه ينطبق عليهما اجلفن فذلك موجود يف 

ني ألهنما ينطبق عليهما العضد وال خالف يف لزوم تطهريمها يف اجلنابة وال يلزمنا إجياب املضمضة واإلستنشاق اإلبط
يف الوضوء ألجل إجيابنا هلما يف اجلنابة وذلك ألن اآلية يف إجياب الوضوء إمنا اقتضت غسل الوجه والوجه هو ما 

نابة قد أوجبت تطهري سائر البدن من غري خصوص واجهك فلم يتناول داخل األنف والفم واآلية يف غسل اجل
فاستعملنا اآليتني على ما وردتا والفرق أيضا بينهما من جهة النظر أن الواجب يف الوضوء غسل الظاهر دون 

الباطن بداللة أنه ال يلزمنا فيه إبالغ املاء أصول الشعر فلذلك مل يلزم تطهري الفم وداخل األنف ويف اجلنابة عليه 



عشر من الفطرة مخس  -لباطن من البشرة بداللة أن عليه إبالغ املاء أصول الشعر وهبذا جنيب عن قوله ص غسل ا
يف الرأس ومخس يف البدن فذكر يف الرأس املضمضة واإلستنشاق فنحمله على أنه مسنون يف الطهارة الصغرى 

  اجلزء الرابع وأوله باب التيمم  ونفرق بينه وبني اجلنابة مبا ذكرنا واهللا أعلم مت اجلزء الثالث ويليه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  باب 

  التيمم

قال اهللا تعاىل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا 
ذي ال جيد املاء إذا صعيدا طيبا فتضمنت اآلية بيان حكم املريض الذي خياف ضرر استعمال املاء وحكم املسافر ال

كان جنبا أو حمدثا ألن قوله تعاىل أو جاء أحد منكم من الغائط فيه بيان حكم احلدث ألن الغائط هو اسم 
للمنخفض من األرض وكانوا يقضون احلاجة هناك فجعل ذلك كناية عن احلدث وقوله أو المستم النساء مفيد 

إن شاء اهللا تعاىل وقد دل ظاهر قوله وإن كنتم مرضى على إباحة حلكم اجلنابة يف حال عدم املاء وملا يستدل عليه 
التيمم لسائر املرضى حبق العموم لوال قيام الداللة على أن املراد بعض املرضى فروي عن ابن عباس ومجاعة من 

له التيمم  التابعني أنه اجملدور ومن يضره املاء وال خالف مع ذلك أن املريض الذي ال يضره استعمال املاء ال يباح
مع وجود املاء وإباحة التيمم للمريض غري مضمنة بعدم املاء بل هي مضمنة خبوف ضرر املاء على ما بينا وذلك ألنه 

تعاىل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا 
وعدم املاء إمنا هو مشروط للمسافر دون املريض من قبل أنه لو جعل  فأباح التيمم للمريض من غري شرط عدم املاء

عدم املاء شرطا يف إباحة التيمم للمريض ألدى ذلك إىل إسقاط فائدة ذكر املريض ألن العلة املبيحة للتيمم وجواز 
ة إذ ال تأثري للمريض الصالة به يف املريض واملسافر لو كانت عدم املاء ملا كان لذكر املريض مع ذكر عدم املاء فائد

يف إباحة التيمم وال منعه إذ كان احلكم متعلقا بعدم املاء فإن قيل إذا جاز أن يذكر حال السفر مع عدم املاء وإن 
كان جواز التيمم متعلقا بعدم املاء دون السفر إذ لو كان واجدا للماء أجزأه التيمم مل ميتنع أن تكون إباحة التيمم 

ال عدم املاء قيل له إمنا ذكر املسافر ألن املاء إمنا يعدم يف السفر يف األعم األكثر فإمنا ذكر للمريض موقوفة على ح
  السفر إبانة عن احلال اليت يعدم املاء 

ال قطع يف مثر حىت يأويه اجلرين وليس املقصد فيه أن يأويه اجلرين فحسب  -فيها يف األعم األكثر كما قال ص 
ان ذلك كذلك وإمنا مراده بلوغ حال االستحكام وامتناع إسراع الفساد إليه وإيواء ألنه لو آواه بيت أو دار ك

احلرز ألن اجلرين الذي يأويه حرز وكما قال يف مخس وعشرين بنت خماض ومل يرد به وجود املخاض بأمها وإمنا 
 األعم األكثر فكان أريد به أنه قد أتى عليها حول وصارت يف الثاين ألهنا إذا كانت كذلك كان بأمها خماض يف

فائدة ذكر املسافر مع شرط عدم املاء ما وصفنا وليس كذلك املريض ألن املريض ال تعلق له بعدم املاء فعلمنا أن 
مراده ما يلحق من الضرر باستعمال املاء وعموم اللفظ يقتضي جواز التيمم للمريض يف كل حال لوال ما روي عن 

ملرض الذي ال يضر معه استعمال املاء ال يبيح له التيمم ومن أجل ذلك قال أبو السلف واتفق الفقهاء عليه من أن ا
حنيفة وحممد ومن خاف برد املاء إن اغتسل جاز له التيمم ملا خياف من الضرر وقد روي يف حديث عمرو بن 

اتفقوا على جوازه ومل ينكره وقد  -العاص أنه تيمم مع وجود املاء خلوف الربد فأجازه النيب صلى اهللا عليه وسلم 



يف السفر مع وجود املاء خلوف الربد فوجب أن يكون احلضر مثله لوجود العلة املبيحة له وكما مل خيتلف حكم 
املرض يف السفر واحلضر كذلك حكم خوف ضرر املاء ألجل الربد وقوله تعاىل أو جاء أحد منكم من الغائط فإن 

و على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط وذلك راجع إىل املريض أو ههنا مبعىن الواو تقديره وإن كنتم مرضى أ
واملسافر إذا كانا حمدثني ولزمهما فرض الصالة وإمنا قلنا إن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط مبعىن الواو ألنه لو مل 

رة على املريض يكن كذلك لكان اجلائي من الغائط ثالثا هلما غري املريض واملسافر فال يكون حينئذ وجوب الطها
واملسافر متعلقا باحلدث ومعلوم أن املريض واملسافر ال يلزمهما التيمم إال أن يكونا حمدثني فوجب أن يكون قوله 

تعاىل أو جاء أحد منكم من الغائط مبعىن وجاء أحدكم كقوله وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون معناه ويزيدون 
ىل هبما ومعناه غنيا وفقريا وأما قوله تعاىل أو المستم النساء فلم جتدوا ماء وكقوله إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أو

فتيمموا صعيدا فإن السلف قد تنازعوا يف معىن املالمسة املذكورة يف هذه اآلية فقال علي وابن عباس وأبو موسى 
وقال عمر وعبداهللا بن واحلسن وعبيدة والشعيب هي كناية عن اجلماع وكانوا ال يوجبون الوضوء ملن مس امرأته 

  مسعود املراد اللمس 

باليد وكانا يوجبان الوضوء مبس املرأة وال يريان للجنب أن يتيمم فمن تأوله من الصحابة على اجلماع مل يوجب 
الوضوء من مس املرأة ومن محله على اللمس باليد أوجب الوضوء من مس املرأة ومل جيز التيمم للجنب واختلف 

أيضا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر والثوري واألوزاعي ال وضوء على من مس امرأة الفقهاء يف ذلك 
لشهوة أو لغري شهوة وقال مالك إن مسها لشهوة تلذذا فعليه الوضوء وكذلك إن مسته تلذذا فعليها الوضوء وقال 

صاحل إن قبل لشهوة فعليه  إن مس شعرها تلذذا فعليه الوضوء وإذا قال هلا شعرك طالق طلقت وقال احلسن بن
الوضوء وإن كان لغري شهوة فال وضوء عليه وقال الليث إن مسها فوق الثياب تلذذا فعليه الوضوء وقال الشافعي 
إذا مس جسدها فعليه الوضوء لشهوة أو لغري شهوة والدليل على أن ملسها ليس حبدث على أي وجه كان ما روي 

كان يقبل بعض نسائه مث يصلي وال يتوضأ كما روي  -صلى اهللا عليه وسلم عن عائشة من طرق خمتلفة بأن النيب 
أنه كان يقبل بعض نسائه وهو صائم وقد روي األمران مجيعا يف حديث واحد وال جيوز محله على أنه قبل مخارها 

باشر جلدها حيث وثوهبا لوجهني أحدمها أنه ال جيوز أن حيمل اللفظ على اجملاز بغري داللة إذ حقيقته أن يكون قد 
قبلها وما ذكره اخلصم يكون قبلة خلمارها والثاين أنه ال فائدة يف نقله وأيضا فإنه مل يكن بني النيب صلى اهللا عليه 

من الوحشة وبني أزواجه أن يكون مستورات عنه ال يصيب منها إال اخلمار ومنه حديث عائشة أهنا طلبت  -وسلم 
قالت فوقعت يدي على أمخص قدمه وهو ساجد يقول أعوذ بعفوك من عقوبتك ليلة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وبرضاك من سخطك فلو كان مس املرأة حدثا ملا مضى يف سجوده ألن احملدث ال جيوز أن يبقى على حال السجود 
عها كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أيب العاص فإذا سجد وض -وحديث أيب قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وإذا رفع رأسه محلها ومعلوم أن من فعل ذلك ال خيلو من وقوع يده على شيء من بدهنا فثبت بذلك أن مس املرأة 
ليس حبدث وهذه األخبار حجة على من جيعل اللمس حدثا لشهوة أو لغري شهوة وال حيتج هبا على من اعترب اللمس 

   -لشهوة ألنه حكاية فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خيرب فيه النيب ص مل



أنه كان لشهوة ومسه أمامة قد علم يقينا أنه مل يكن لشهوة والذي حيتج به على الفريقني أنه معلوم عموم البلوى  -
مبس النساء لشهوة والبلوى بذلك أعم منها بالبول والغائط وحنومها فلو كان حدثا ملا أخل النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  لعموم البلوى به األمة من التوقيف عليه

وحاجتهم إىل معرفة حكمه وال جائز يف مثله االقتصار بالتبليغ إىل بعضهم دون بعض فلو كان منه توقيف لعرفه 
   -عامة الصحابة فلما روي عن اجلماعة الذين ذكرناهم من الصحابة أنه ال وضوء فيه دل على أنه مل يكن منه ص 

  ن قيل يلزمك مثله خلصمك ألن لو ملتوقيف هلم عليه وعلم أنه ال وضوء فيه فإ

توقيف للكافة عليه ألنه ال وضوء فيه لعموم البلوى به قيل  -يكن فيه وضوء لكان من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
له ال جيب ذلك يف نفي الوضوء منه كما جيب يف إثباته وذلك ألنه معلوم أن الوضوء منه مل يكن واجبا يف األصل 

على ما كان معلوما عندهم من نفي وجوب الطهارة ومىت شرع اهللا  -نيب صلى اهللا عليه وسلم فجائز أن يتركهم ال
تعاىل فيه إجياب الوضوء فغري جائز أن يتركهم بغري توقيف عليه مع علمه مبا كانوا عليه من نفي إجيابه ألن ذلك 

يعرفوا الوضوء من مس املرأة علمنا يوجب إقرارهم على خالف ما تعبدوا به فلما وجدنا قوما من جلة الصحابة مل 
توقيف يف حال ذلك اكتفاء مبا يف ظاهر  -أنه مل يكن منه توقيف على ذلك فإن قيل جائز أن ال يكون منه ص 

الكتاب من قوله تعاىل أو المستم النساء وحقيقته هو اللمس باليد وبغريها من اجلسد قيل له يف اآلية نص على أحد 
ال لكل واحد منهما وألجل ذلك اختلفوا يف معناها وسوغوا االجتهاد يف طلب املراد هبا فليس املعنيني بل فيها احتم

إذا فيها توقيف يف إجياب الوضوء مع عموم احلاجة إليه وأيضا اللمس حيتمل اجلماع على ما تأوله علي وابن عباس 
 -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو موسى وحيتمل اللمس باليد على ما روي عن عمر وابن مسعود فلما روي ع

أنه قبل بعض نسائه مث صلى ومل يتوضأ أبان ذلك عن مراد اهللا تعاىل ووجه آخر يدل على أن املراد منه اجلماع وهو 
أن اللمس وإن كان حقيقة للمس باليد فإنه ملا كان مضافا إىل النساء وجب أن يكون املراد منه الوطء كما أن 

قدام فإذا أضيف إىل النساء مل يعقل منه غري اجلماع كذلك هذا ونظريه قوله تعاىل وإن الوطء حقيقته املشي باأل
   -طلقتموهن من قبل أن متسوهن يعين من قبل أن جتامعوهن وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أمر اجلنب بالتيمم يف أخبار مستفيضة ومىت ورد عن النيب ص

ون فعله إمنا صدر عن الكتاب كما أنه ملا قطع السارق وكان يف الكتاب حكم ينتظمه لفظ اآلية وجب أن يك -
   -لفظ يقتضيه كان قطعه معقوال باآلية وكسائر الشرائع اليت فعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مما ينطوي عليه ظاهر الكتاب وإذا ثبت أن املراد باللمس اجلماع انتفى منه

  من الصدر األول أن  مس اليد من وجوه أحدها اتفاق السلف



املراد أحدمها ألن عليا وابن عباس وأبو موسى ملا تأولوه على اجلماع مل يوجبوا نقض الطهارة بلمس اليد وعمر 
وابن مسعود ملا تأواله على اللمس مل جييزا للجنب التيمم فاتفق اجلميع منهم على أن املراد أحدمها ومن قال إن 

فاقهم وخالف إمجاعهم يف أن املراد أحدمها وما روي عن ابن عمر أن قبلة الرجل املراد مها مجيعا فقد خرج عن ات
المرأته من املالمسة فال داللة فيه على أنه كان يرى املعنيني مجيعا مرادين باآلية بل كان مذهبه يف ذلك مذهب عمر 

بالقبلة وبغريه من املعانقة وابن مسعود فبني يف هذا اخلرب بأن اللمس ليس مبقصور على اليد وإمنا يكون أيضا 
واملضاجعة وحنوها ووجه آخر يدل على أنه ال جيوز أن يرادا مجيعا باآلية وهو أن اللمس باليد إمنا يوجب الوضوء 

عند خمالفينا واجلماع يوجب الغسل وغري جائز أن يتعلق بعموم واحد حكمان خمتلفان فيما انتظمه أال ترى إىل قوله 
قة ملا كان لفظ عموم مل جيز أن ينتظم السارقني ال يقطع أحدمها إال يف عشرة ويقطع اآلخر يف تعاىل والسارق والسار

مخسة وإذا ثبت أن اجلماع مراد مبا وصفنا وهو يوجب الغسل انتفى دخول اللمس باليد فيه فإن قيل مل خيتلف حكم 
كور يف اآلية قيل له التيمم بدل واألصل موجب اللفظ يف إرادت اجلماع واللمس باليد ألن الواجب فيها التيمم املذ

هو الطهارة باملاء وحمال إجياب التيمم إال وقد وجب قبل ذلك الطهارة باملاء وهو بدل فيها فغري جائز أن يكون 
اللمس املذكور موجبا للوضوء يف إحدى احلالتني وموجبا للغسل يف األخرى وأيضا إن التيمم وإن كان بصورة 

لف ألن أحدمها ينوب عن غسل مجيع األعضاء واآلخر غسل بعضها فغري جائز أن ينتظمهما واحدة فإن حكمه خمت
لفظ واحد فمىت وجب ألحد املعنيني فكأنه قد نص عليه وذكره بأن قال هو اجلماع فال يدخل فيه اللمس باليد 

نه اللمس باليد كان صرحيا ويدل على انتفاء إرادهتما أن اللمس مىت أريد به اجلماع كان اللفظ كناية وإذا أريد م
وكذلك روي عن علي وابن عباس أهنما قاال اللمس هو اجلماع ولكنه كين وغري جائز أن يكون لفظ واحد كناية 

صرحيا يف حال واحدة ومن جهة أخرى ميتنع ذلك وهو أن اجلماع جماز واحلقيقة هو اللمس باليد وال جيوز أن يكون 
ة فإن قيل مل ال يكون عموما يف اللمس من حيث كان اجلماع أيضا مسا لفظ واحد حقيقة جمازا يف حال واحد

ويكون حقيقة فيهما مجيعا قيل له ميتنع ذلك من وجوه أحدها أنه قد روي عن علي وابن عباس أنه كناية عن 
  اجلماع ومها أعلم باللغة من 

ن امتناع عموم واحد مقتضيا حلكمني هذا القائل فبطل قول القائل أن اللمس صريح فيهما مجيعا واآلخر ما بينا م
خمتلفني فيما دخال فيه وألن اللمس إذا أريد به مماسة يف اجلسد فقد حصل نقض الطهارة ووجب التيمم املذكور يف 

اآلية مبسه إياها قبل حصول اجلماع الستحالة أن حيصل مجاع إال وحيصل قبله ملس جلسدها فال يكون اجلماع حينئذ 
كور يف اآلية لوجوبه قبل ذلك مبس جسدها ويدل على أن املراد اجلماع دون ملس اليد أن اهللا موجبا للتيمم املذ

تعاىل قال إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم إىل قوله تعاىل وإن كنتم جنبا فاطهروا أبان به عن حكم احلدث يف 
فتيمموا صعيدا طيبا فأعاد ذكر حكم  حال وجود املاء مث عطف عليه قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إىل قوله

احلدث يف حال عدم املاء فوجب أن يكون قوله أو المستم النساء على اجلنابة لتكون اآلية منتظمة هلما مبينة 
حلكمهما يف حال وجود املاء وعدمه ولو كان املراد اللمس باليد لكان ذكر التيمم مقصورا على حال احلدث دون 

اجلنابة يف حال عدم املاء ومحل اآلية على فائدتني أوىل من االقتصار هبا على فائدة واحدة وإذا اجلنابة غري مفيد حلكم 
ثبت أن املراد اجلماع انتفى اللمس باليد ملا بينا من امتناع إرادهتما بلفظ واحد فإن قيل إذا محل على اللمس باليد 

فد ذلك فالواجب على قضيتك يف اعتبار كان مفيدا لكون اللمس حدثا وإذا جعل مقصورا على اجلماع مل ي
الفائدتني محله عليهما مجيعا فيفيد كون اللمس حدثا ويفيد أيضا جواز التيمم للجنب فإن مل جيز محله على األمرين ملا 

ذكرت من اتفاق السلف على أهنما مل يرادا والمتناع كون اللفظ جمازا حقيقة أو كناية وصرحيا فقد ساويناك يف 



ة جمدد حبمله على اللمس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فيه فما جعلك إثبات فائدة من جهة إباحة إثبات فائد
التيمم للجنب أوىل ممن أثبت فائدته من جهة كون اللمس باليد حدثا قيل له ألن قوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة 

بة فاألوىل أن يكون ما يف نسق اآلية من مفيد حلكم األحداث يف حال وجود املاء ونص مع ذلك على حكم اجلنا
قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إىل قوله أو المستم النساء بيانا حلكم احلدث واجلنابة يف عدم املاء كما كان يف 

أول اآلية بيانا حلكمهما يف حال وجوده وليس موضع اآلية يف بيان تفصيل األحداث وإمنا هي يف بيان حكمها 
اللمس على بيان احلدث فقد أزلتها عن مقتضاها وظاهرها فلذلك كان ما ذكرناه أوىل ووجه آخر  وأنت مىت محلت

  وهو أن محله على 

اجلماع يفيد معنيني أحدمها إباحة التيمم للجنب يف حال عوز املاء واآلخر أن التقاء اخلتانني دون اإلنزال يوجب 
لى فائدة واحدة وهو كون اللمس حدثا ودليل آخر على ما الغسل فكان محله على اجلماع أوىل من االقتصار به ع

ذكرنا من معىن اآلية وهو أهنا قد قرئت على وجهني أو المستم النساء وملستم فمن قرأ أو المستم فظاهره اجلماع 
ذلك وهي ال غري ألن املفاعلة ال تكون إال من اثنني إال يف أشياء نادرة كقوهلم قاتله اهللا وجازاه وعافاه اهللا وحنو 

أحرف معدودة ال يقاس عليها أغيارها واألصل يف املفاعلة أهنا بني اثنني كقوهلم قاتله وضاربه وسامله وصاحله وحنو 
ذلك وإذا كان ذلك حقيقة اللفظ فالواجب محله على اجلماع الذي يكون منهما مجيعا ويدل على ذلك أنك ال 

نفرادك بالفعل فدل على أن قوله أو المستم مبعىن أو تقول المست الرجل والمست الثوب إذا مسسته بيدك ال
جامعتم النساء فيكون حقيقته اجلماع وإذا صح ذلك وكانت قراءة من قرأ أو ملستم حيتمل اللمس وحيتمل 

اللجماع وجب أن يكون ذلك حمموال على ماال حيتمل إال معىن واحدا ألن ماال حيتمل إال معىن واحدا فهو احملكم 
عنيني فهو املتشابه وقد أمرنا اهللا تعاىل حبكم املتشابه على احملكم ورده إليه بقوله هو الذي أنزل عليك وما حيتمل م

الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب اآلية فلما جعل احملكم أما للمتشابه فقد أمرنا حبمله عليه وذم متبع 
فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فثبت املتشابه باقتصاره على حكمه بنفسه دون رده إىل غريه بقوله 

بذلك أن قوله أو ملستم ملا كان حمتمال للمعنيني كان متشاهبا وقوله أو المستم ملا كان مقصورا يف مفهوم اللسان 
ذين على معىن واحد كان حمكما فوجب أن يكون معىن املتشابه مبينا عليه فإن قيل ملا قرئت اآلية على الوجهني الل

ذكرت وكان أحد الوجهني ال حيتمل إال معىن واحدا وهو قراءة من قرأ أو المستم النساء والوجه اآلخر حيتمل 
اللمس باليد وحيتمل اجلماع وجب أن جنعل القراءتني كاآليتني لو وردتا أحدمها كناية عن اجلماع فنستعملها فيه 

ن اجلماع ويكون كل واحد من اللفظني مستعمال على واألخرى صرحية يف اللمس باليد خاصة فتستعملها فيه دو
مقتضاه من كناية أو صريح إذ ال يكون لفظ واحد حقيقة جماز وال كناية صرحيا يف حال واحدة ونكون مع ذلك قد 

استعملنا حكم القراءتني على فائدتني دون االقتصار هبما على فائدة واحدة قيل له ال جيوز ذلك ألن السلف من 
  ول الصدر األ

املختلفني يف مراد اآلية قد عرفوا القراءتني مجيعا ألن القراءتني ال تكونان إال توقيفا من الرسول للصحابة عليهما 
وإذا كانوا قد عرفوا القراءتني مث مل يعتربوا هذا االعتبار ومل حيتج هبما موجبو الوضوء من اللمس علمنا بذلك بطالن 

لومها على املعنيني بل اتفقوا على أن املراد أحدمها ومحله كل واحد من هذا القول وعلى أهنم مع ذلك مل حيم
املختلفني على معىن غري ما تأوله عليه صاحبه من مجاع أو ملس بيد دون اجلماع فثبت بذلك أن القراءتني على أي 

نزلة اآليتني إذا وردتا وجه حصلتا مل تقتضيا مبجموعهما وال بانفراد كل واحدة منهما األمرين مجيعا ومل جيعلومها مب



فيجب استعمال كل واحدة منهما على حياهلا ومحلها على مقتضاها وموجبها وكان أبو احلسن الكرخي جييب عن 
ذلك جبواب آخر وهو أن سبيل القراءتني غري سبيل اآليتني وذلك ألن حكم القراءتني ال يلزم معا يف حال واحدة 

امها كاآليتني لوجب اجلمع بينهما يف القراءة ويف املصحف والتعليم ألن بل بقيام أحدمها مقام األخرى ولو جعلن
القراءة األخرى بعض القرآن وال جيوز إسقاط شيء منه ولكان من اقتصر على إحدى القراءتني مقتصرا على بعض 

سلمني فثبت القرآن العلى كله وللزم من ذلك أن املصاحف مل يثبت فيها مجيع القرآن وهذا خالف ما عليه مجيع امل
بذلك أن القراءتني ليستا كاآليتني يف احلكم بل تقرآن على أن تقام أحدمها مقام األخرى ال على أن جيمع بني 

أحكامهما كما ال جيمع بني قراءهتما وإثباهتما يف املصحف معا ويدل على أن اللمس ليس حبدث أن ما كان حدثا ال 
مرأة مل يكن حدثا كذلك مس الرجل إياها وكذلك مس الرجل الرجل خيتلف فيه الرجال والنساء ولو مست امرأة ا

ليس حبدث فكذلك مس املرأة وداللة ذلك على ما وصفنا من وجهني أحدمها أنا وجدنا األحداث ال ختتلف فيها 
الرجال والنساء فكل ما كان حدثا من الرجل واملرأة فقوله خارج عن األصول ومن جهة أخرى أن العلة يف مس 

أة املرأة والرجل الرجل أنه مباشرة من غري مجاع فلم يكن حدثا كذلك الرجل واملرأة فإن قيل قد أوجب أبو املر
حنيفة الوضوء على من باشر امرأته وانتشرت آلته وليس بينهما ثوب وال فرق بني مسها بيده وبني مسها ببدنه قيل 

إذ التقى الفرجان من غري إيالج كذلك رواه حممد عنه له مل يوجب أبو حنيفة ههنا الوضوء باملباشرة وإمنا أوجبه 
وذلك ألن اإلنسان ال يكاد يبلغ هذه احلال إال وخيرج منه شيء وإن مل يشعر به فلما كان الغالب يف هذه احلال 

  خروج شيء منه وإن 

م وجود احلدث مل يشعر به أوجب الوضوء له احتياطا فحكم له حبكم احلدث كما أنه ملا كان الغالب من حال النو
  فيه حكم له حبكم احلدث فليس إذا يف ذلك إجياب الوضوء من اللمس واهللا أعلم بالصواب 

  باب 

  وجوب التيمم عند عدم املاء

قال ا هللا تعاىل فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال أبو بكر شرط الوجود خمتلف فيه واجلملة اليت اتفق أصحابنا 
تعمال املاء الذي يكفيه لطهارته من غري ضرر فلو كان معه ماء وهو خياف العطش أو مل عليها أن الوجود إمكان اس

جيده إال بثمن كثري تيمم وليس عليه أن يغايل فيه إال أن جيده بثمن كما يباع بغري ضرورة فيشتريه وإن كان أكثر 
ما العلم بكونه يف رحله من ذلك فال يشتريه وجعل أصحابنا مجيعا شرط الوجود أن يكفيه جلميع طهارته وأ

فمختلف فيه أنه من شرط الوجود وسنذكره إن شاء اهللا واختلف أيضا يف وجوب الطلب وهل يكون غري واجد 
قبل الطلب وإمنا قلنا أنه إذا خاف العطش باستعماله للطهارة فهو غري واجد للماء املفروض به الطهارة ألنه مىت 

تركه إىل التيمم كاملريض قال اهللا تعاىل ما يريد اهللا ليجعل عليكم من خاف الضرر يف استعماله كان معذورا يف 
حرج ولكن يريد ليطهركم فنفى احلرج عنا وهو الضيق ويف األمر باستعمال املاء الذي خياف فيه العطش أعظم 

عسر استعمال املاء الضيق وقد نفاه اهللا تعاىل نفيا مطلقا وقال تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر من ال
الذي يؤديه إىل الضرر وتلف النفس أال ترى أنه لو اضطر إىل شرب املاء وحضرته الصالة وال ماء معه غريه أنه 

مأمور بشربه وترك استعماله للطهارة فكذلك إذا خاف العطش يف املستأنف باستعماله وروي حنو هذا القول فيمن 
اء وإمنا شرطنا أن جيده بثمن مثل قيمته يف غري الضرورة من قبل خاف العطش عن علي وابن عباس واحلسن وعط



أن املقدار الفاضل عن قميته غري مستحق عليه إتالفه ألجل الطهارة إذ ال حيصل بإزائه بدل فكان إضاعة للمال ألن 
ضاعة املال عن إ -من اشترى ما يساوي درمها بعشرة دراهم فهو مضيع للتسعة وقد هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأيضا لو كان على ثوبه جناسة ومل جيد املاء مل يكن عليه قطع موضع النجاسة ألجل الصالة بل عليه أن يصلي فيه 
  ألجل ما يلحقه من الضرر بقطعه فكذلك شرى املاء بثمن غال وأما إذا وجده بثمن مثله فعليه أن يشتريه ويتوضأ 

ع املال إذ كان ميلك بإزاء ما أخرج من ماله مثله وهو املاء الذي أخذه وال جيزيه التيمم من قبل أنه ليس فيه تضيي
فكان عليه شراؤه والوضوء به وقد اختلف الفقهاء فيمن وجد من املاء ماال يكفيه لطهارته فقال أصحابنا مجيعا 

ال مالك يتيمم وليس عليه استعماله وكذلك لو كان جنبا فوجد ما يكفيه لوضوئه وال يكفيه لغسله يتيمم وق
واألوزاعي ال يستعمل اجلنب هذا املاء يف االبتداء ويتيمم فإن أحدث بعد ذلك وعندما يكفيه لوضوئه يتيمم أيضا 
وقال أصحابنا يف هذه املسألة األخرية يتوضأ هبذا املاء ما مل جيد ما يكفيه لغسله وقال الشافعي عليه غسل ما قدر 

بو بكر قال اهللا تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم إىل قوله على غسله ويتيمم ال جيزيه غري ذلك قال أ
تعاىل فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا فاقتضى ذلك وجوب أحد شيئني إما املاء عند وجوده أو التراب عند عدمه ألنه 

نا أن هذا املاء أوجبه هبذه الشريطة وال خالف أن من فرض هذا الرجل التيمم وإن صالته غري جمزية إال به فعلم
ليس هو املاء املفروض به الطهارة إذ لو كان املاء املفروض به الطهارة موجودا مل تكن صحة صالته موقوفة على 

فعل التيمم منه فإن قيل قال اهللا تعاىل فلم جتدوا ماء فأباح التيمم عند عدم ماء منكور وذلك يتناول كل جزء منه 
ف فال جيوز التيمم مع وجوده قيل له الدليل على فساد هذا التأويل اتفاق سواء كان كافيا لطهارته أو غري كا

اجلميع على أن باآلية ملا لزمه التيمم معه ألن اهللا تعاىل إمنا أوجب عليه التيمم وإن استعمل املاء فلو كان هذا القدر 
م املاء الذي تصح به صالته فإن قيل من املاء مأمورا باستعماله إمنا اراد بالطيب الطاهر املباح كقوله تعايل عند عد

فنحن ال جنيز تيممه إال بعد عدم هذا املاء باستعماله إياه فحينئذ يتيمم قيل له لو كان هذا على ما ذكر الستغىن عن 
التيمم باستعمال املاء الذي معه فلما اتفقوا على أن عليه التيمم بعد استعماله ثبت أن هذا املاء ليس هو املفروض به 

هارة وال ما أبيح التيمم بعدمه وأيضا ملا كان وجود هذا املاء مبنزلة عدمه يف باب استباحة الصالة به صار مبنزلة الط
ما ليس مبوجود فجاز له التيمم وأيضا ملا مل جيز اجلمع بني غسل إحدى الرجلني واملسح على اخلف يف الرجل 

ا وجب أن ال يلزمه اجلمع بني غسل األعضار والتيمم األخرى لكون املسح بدال من الغسل فلم جيز اجلمع بينهم
هلذه العلة وأيضا فإن التيمم ال يرفع احلدث كاملسح ال يرفع احلدث عن الرجل فلم جيز اجلمع بني ما يرفع احلدث 

  وبني ماال يرفعه يف املسح كذلك ال جيوز اجلمع بني التيمم والغسل يف بعض األعضاء على أن يكونا 

فإن التيمم بدل من غسل مجيع األعضاء وغريجائز وقوعه عن بعض األعضاء دون بعض أال ترى  من فرضه وأيضا
أنه ينوب عن الغسل تارة وعن الوضوء أخرى على أنه قام مقام مجيع األعضاء اليت أوجب احلدث غسلها فلو 

عضائه أو مجيعه فإن قام أوجبنا عليه غسل ما ميكنه غسله مع التيمم مل خيل التيمم من أن يقوم مقام غسل بعض أ
مقام مامل يغسل منه فقد صار التيمم إمنا يقع طهارة عن بعض األعضاء وذلك مستحيل ألنه ال يتبعض فلما بطل 

ذلك مل يبق إال أن يقوم مقام مجيعها فيصري حينئذ متوضئا متيمما يف األعضاء املغسولة وذلك حمال ألن احلدث زائل 
ه التيمم فثبت أنه ال جيوز اجتماعهما يف الوجوب وعلى أن الشافعي يوجب عليه عن العضو املغسول فال ينوب عن

غسل الوجه والذراعني بذلك املاء ويتيمم مع ذلك هلذين العضوين فيكون تيممه يف هذين العضوين قائما مقامهما 
ة يف العضوين ومقام العضوين اآلخرين فيكون قد ألزمه طهارتني يف هذين العضوين فكيف جيوز أن يكون طهار



املغسولني وهو إذا حصل طهارة مل يرفع احلدث ويكون حكم احلدث باقيا مع وجوده فكيف جيوز وقوعه مع عدم 
رفع احلدث عما وقع فيه فإن قيل يلزمك مثله إذا قلت فيما غسل بعض أعضائه ألنه ملزم التيمم ويكون ذلك 

استعماله فسقط حكمه إن استعمله وأنت توجب استعماله  طهارة جلميعه قيل له ال يلزمنا ذلك ألنا ال نوجب عليه
كما نوجبه لو وجد ما يكفيه جلميع أعضائه فكان مبنزلة من توضأ وأكمل وضوءه فال جيوز أن يقوم التيمم مقام 

شيء منه فإن قال فقد جيوز عندكم اجلمع بني التيمم والوضوء وال ينايف أحدمها اآلخر وهو الذي جيد سؤر احلمار 
جيد غريه قيل له إن طهارته أحد هذين إلمجاعهما ولذلك أجزنا له أن يبدأ بأيهما شاء ألنه مشكوك فيه عندنا  وال

فلم يسقط عنه فرض الطهارة بالشك فإذا مجع بينهما فاملفروض أحدمها كما قالوا مجيعا فيمن نسي إحدى الصلوات 
قني وإمنا الذي عليه واحدة ال مجيعها كذلك اخلمس وال يدري أيها هي يصلي مخس صلوات حىت يصلي على الي

ههنا وأنت تزعم أن املفروض مها مجيعا يف مسئلتنا وأيضا ملا كان التيمم بدال من املاء كالصوم بدال من الرقبة مل جيز 
اجتماع بعض الرقبة والصوم وجب مثله يف التيمم واملاء فإن قيل الصغرية قد جتب عدهتا بالشهور فإن حاضت قيل 

  ضائها وجب احليض وكذلك ذات احليص لو اعتدت حبيضة مث يئست وجبت الشهور مع احليضة املتقدمة انق

قيل له إذا طرأ عليها ما ذكرت قبل انقضاء العدة خرج ما تقدم من أن يكون عدة معتدا به وأنت ال خترج ما غسل 
راب طهور املسلم مامل جيد املاء الت -من أن يكون طهارة وكذلك التيمم ودليل آخر يف املسألة وهو قوله ص 

والداللة من هذا قوله مامل جيد املاء فأدخل عليها األلف والالم وذلك ألحد وجهني إما أن تكون الستغراق اجلنس 
أو املعهود فإن كان أراد به استغراق اجلنس صار يف التقدير كأنه قال التراب طهور مامل جيد مياه الدنيا وإن كان 

فهو قولنا أيضا ألنه ليس ههنا ماء معهود جيوز أن ينصرف الكالم إليه غري املاء الذي يقع به كمال  أراد به املعهود
الطهارة وذلك مل يوجد يف مسئلتنا فجاز تيممه بظاهر اخلرب واختلفوا يف العلم بكون املاء يف رحله هل هو شرط يف 

و مسافر فتيمم وصلى أجزأه وال يعيد يف الوقت وال الوجود أم ال فقال أبو حنيفة وحممد إذا نسي املاء يف رحله وه
بعده وقال مالك وال يعيد يف الوقت وال يعيد بعده وقال أبو يوسف والشافعي يعيد يف األحوال كلها واألصل فيه 

قوله تعاىل فلم جتدوا ماء فتيمموا والناسي غري واجد ملا هو ناس له إذ ال سبيل له إىل الوصول إىل استعماله فهو 
نزلة من ال ماء يف رحله وال حبضرته وقال اهللا ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فاقتضى ذلك سقوط حكم مب

املنسي وأيضا قال اهللا تعاىل فاغسلوا وجوهكم ومعلوم أن هذا اخلطاب مل يتوجه إىل الناسي ألن تكليف الناسي ال 
م ال حمالة ألنه ال جيوز سقوطهما مجيعا عنه مع اإلمكان يصح وإذا مل يكن مأمورا مكلفا بالغسل فهو مأمور بالتيم

فثبت جواز تيممه وأيضا ال خيتلفون أنه لو كان يف مفازة وطلب يف املاء فلم جيده فتيمم وصلى مث علم أنه كان 
فلما هناك بئر مغطى الرأس مل جتب عليه اإلعادة ووجود املاء ال خيتلف حكمه بأن يكون مالكه أو يف هنر أو يف بئر 

كان جهله مباء البئر خمرجه من حكم الوجود كذلك جهله باملاء الذي يف رحله فإن قيل لو نسي الطهارة أو الصالة 
رفع عن أميت اخلطأ والنسيان يقتضي سقوطه  -مل يسقطها النسيان فكذلك نسيان املاء قيل له ظاهر قوله ص 

ول وأما األول فقد سقط وإمنا ألزمنا الناسي فعل وكذلك نقول والذي ألزمناه عند الذكر هو فرض آخر غري األ
الصالة وألزمناه الطهارة املنسية بداللة أخرى وإال فالنسيان يسقط عنه القضاء لوال الداللة وأيضا فال تأثري للنسيان 
  ملاء بانفراده يف سقوط الفرض إال بانضمام معىن آخر إليه فيصريان عذرا يف سقوطه حنو السفر الذي هو حال عدم ا

فإذا انضم إليه النسيان صار مجيعا عذرا يف سقوطه وأما نسيان الطهارة والقراءة والصالة وحنو ذلك فلم ينضم إىل 
النسيان يف ذلك معىن آخر حىت يصري عذرا يف سقوط هذه الفرائض ومن جهة أخرى إنا جعلنا النسيان عذرا يف 



ل اليت ذكرهتا فيها إسقاط الفروض ال نقلها إىل أبدال فلذلك االنتقال إىل بدل ال يف سقوط أصل الفرض ويف املسائ
اختلفا فإن قيل الناسي للماء يف رحله هو واجد له قيل له ليس الوجود هو كون املاء يف رحله دون إمكان الوصول 

اجد إىل استعماله من غري ضرر يلحقه أال ترى أن من معه ماء وهو خياف على نفسه العطش جيوز له التيمم وهو و
للماء فالناسي أبعد من الوجود لتعذر وصوله إىل استعماله أال ترى أن من ليس يف رحله ماء وهو قائم على شفري هنر 

إنه واجد للماء وإن مل يكن له مالكا إلمكان الوصول إىل استعماله فعلمنا أن الوجود هو إمكان التوصل إىل 
رحله ومنعه منه مانع جاز له التيمم فعلمنا أن الوجود شرطه ما استعماله من غري ضرر أال ترى أن املاء لو كان يف 

ذكرنا دون امللك فإن قيل ما تقول لو كان على ثوبه جناسة فنسي املاء يف رحله ومل يغسله وصلى فيه هل جيزيه قيل 
فيمن نسي له ال نعرفها حمفوظة عن أصحابنا وقياس قول أيب حنيفة أنه جيزي وكذلك كان يقول أبو احلسن الكرخي 

يف رحله ثوبا وصلى عريانا أنه جيزيه واختلفوا يف تارك الطلب إذا مل يكن حبضرته ماء هل هو غري واجد فقال 
أصحابنا إذا مل يطمع يف املاء ومل خيربه خمرب فليس عليه الطلب وجيزيه التيمم وقال الشافعي عليه الطلب وإن تيمم 

ه أو أخربه خمرب مبوضعه فإن كان بينه وبينه ميل أو أكثر فليس عليه قبل الطلب مل جيزه وقال أصحابنا إن طمع في
إتيانه ملا يلحقه من املشقة والضرر بتخلفه عن أصحابه وانقطاعه عن أهل رفقته وإن كان أقل من ميل أتاه وهذا إذا 

حاله ما قدمنا  مل خيف على نفسه وما معه من لصوص أو سبع وحنوه ومل ينقطع عن أصحابه وإمنا قالوا فيمن كانت
أنه جيزيه التيمم وليس عليه الطلب من قبل أنه غري واجد للماء وقال اهللا تعاىل فلم جتدوا ماء فتيمموا وهذا غري 

واجد فإن قالوا ال يكون غري واجد إال بعد الطلب قيل له هذا خطأ ألن الوجود ال يقتضي طلبا قال اهللا تعاىل فهل 
   -م فأطلق اسم الوجود على مامل يطلبوه وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم وجدمت ما وعد ربكم حقا قالوا نع

  من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ويكون واجدا هلا وإن مل يطلبها وقال يف

  الرقبة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ومعناه 
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لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

ليس يف ملكه وال له قيمتها ال أنه أوجب عليه أن يطلبها فإذا كان الوجود قد يكون من غري طلب فمن ليس 
حلاق حبضرته ماء وال هو عامل به فهو غري واجد إذا تناوله إطالق اللفظ مل جيز لنا أن نزيد فيه فرض الطلب ألن فيه إ

   -الزيادة حبكم اآلية وذلك غري جائز ويدل عليه أيضا قوله ص 

  جعلت يل األرض مسجدا وطهورا وقال النيب ص

التراب طهور املسلم مامل جيد املاء وقال أليب ذر التراب كافيك ولو إىل عشر حجج فإذا وجدت فامسسه جلدك  -
جدا ملا حيصل عنده من شيء من غري طلب منه من ويدل أيضا على أن الوجود ال يقتضي الطلب أنه قد يكون وا

ماء أو غريه فيقال هذا واجد للرقبة إذا كانت عنده وإن مل يطلبها فإن قال قائل ما أنكرت أنه جائز أن يقال إنه 
واجد ملا مل يطالبه وال يقال إنه غري واجد إال أن يكون قد طلبه قيل له إذا كان الوجود ال يقتضي الطلب وليس 

رطه فنفى الوجود مثله ألنه ضده فما جاز إطالقه عليه جاز على عدمه أال ترى أنه يصح أن يقال هو غري ذلك ش
واجد أللف دينار وإن مل يتقدم منه طلب ولو ضاع منه مال جاز أن يقال إنه مل جيده وإن مل يكن منه طلب كما يقال 

هما ال يتعلق إطالق االسم فيه بالطلب وقد قال اهللا هو واجده وإن مل يطلبه فالوجود ونفيه سواء يف أن كل واحد من
تعاىل وما وجدنا ألكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني فأطلق الوجود يف النفي كما أطلقه يف اإلثبات مع 

عدم الطلب فيهما فإن قيل لو كان مع رفيق له ماء فلم يطلبه مل يصح تيممه حىت يطلبه فيمنعه وهذا يدل على 
قال لعبداهللا بن مسعود ليلة اجلن هل معك ماء  -لطلب ويؤكده ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وجوب ا

فطلبه قيل له أما طلبه من رفيقه فقد روي عن أيب حنيفة أن صالته جائزة وإن مل يطلبه وأما على قول أيب يوسف 
منه يف بذله له وأنه إن مل يطمع يف ذلك فليس عليه وحممد فإنه ال جيزيه حىت يطلبه فيمنعه وهذا عندنا إذا كان طامعا 

الطلب ونظريه إن يطمع يف ماء موجود بالقرب أو خيربه به خمرب فال جيوز تيممه ألن غالب الظن يف مثله يقوم مقام 
 اليقني كما لو غلب يف ظنه أنه إن صار إىل النهر وهو بالقرب منه افترسه سبع أو اعترض له قاطع طريق جاز له أن

يتيمم وإن غلب على ظنه السالمة مل جيز له التيمم فليس هذا من قول من يوجب الطلب يف شيء وأما حديث 
   -إياه املاء وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عبداهللا بن مسعود وسؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وجه عليا يف طلب املاء فإن فعله ص

   -ا فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس على الوجوب وهو عندنا مستحب كم -

  وأيضا ال خيلو الذي

يف املفازة وليس حبضرته ماء ومل يطمع فيه من أن يكون واجدا أو غري واجد فإن كان غري واجد جاز تيممه بقوله 
كان التراب طهور املسلم ما مل جيد ماء فإن قيل إذا  -ومل جتدوا ماء فتيمموا وبقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

شرط جواز التيمم عدم املاء فواجب أن ال جيزي حىت يتيقن وجود شرطه كما أنه ملا كان شرط جواز الصالة 



حضور الوقت مل جيزه فعلها إال بعد حصول اليقني بدخول الوقت قيل له الفصل بنيهما أن األصل هو عدم املاء يف 
يف غريه وهل يكون موجودا إن طلب أم ال فليس  مثل ذلك املوضع وذلك يقني عنده وإمنا ال يعلم هل هو موجود

عليه أن يزول عن اليقني األول مبا ال يعلمه ويشك فيه ووقت الصالة أيضا كان غري موجود فغري جائز له فعلها 
بالشك حىت يتيقن وجوده فيهما سواء يف هذا الوجه يف باب البناء على اليقني الذي كان األصل فإن قيل قال اهللا 

سلوا وجوهكم إىل قوله فلم جتدوا ماء فتيمموا فالغسل أبدا واجب وعليه التوصل إليه كيف أمكن فإذا تعاىل فاغ
كان قد ميكنه التوصل إليه بالطلب فذلك فرضه قيل له الذي قال فاغسلوا هو الذي قال فلم جتدوا ماء فتيمموا 

يف احلال ال حمالة وإمنا يزعم املخالف  فوجوب الغسل مضمن بوجود املاء وجواز التيمم مضمن بعدمه وهو عادم له
أنه جائز أن يكون واجدا عند الطلب فغري جائز ترك ما حصل من شرط إباحة التيمم ملا عسى جيوز أن يكون وجيوز 

أن ال يكون والذي قاله املخالف كان يلزم لو طمع يف املاء وغلب على ظنه وجوده وأخربه به خمرب فأما مع فقد 
اآلية على الوجه الذي يبيح التيمم فغري جائز ألحد إسقاطه وإجياب اعتبار معىن غريه وإمنا ذلك فقد حصل شرط 

قدر أصحابنا أقل من ميل من قبل لزوم استعماله إذا علم مبوضعه وغلب يف ظنه ومل يوجبوه ذلك يف ميل فصاعدا 
لعادة فاعتربوه يف ذلك دون ما هو أقل اجتهادا وألن امليل هو احلد الذي تقدر به املسافات وال تقدر بأقل منه يف ا

منه كما قلنا يف اعتبار أيب يوسف الكثري الفحش أنه شرب يف شرب ألنه أقل املقادير اليت تقدر هبا املساحات وال تقدر 
يف العادة بأقل منه وروى نافع عن ابن عمر أنه كان يكون يف السفر من املاء على غلوتني أو ثالث فيتيمم ويصلي 

ل إليه وعن سعيد بن املسيب يف الراعي يكون بينه وبني املاء ميالن أو ثالثة وحتضره الصالة أنه يتيمم ويصلي وال ميي
وقال احلسن وابن سريين ال يتيمم من رجا أن يقدر على املاء يف الوقت واختلف فيمن وجد املاء وخاف ذهاب 

  الوقت إن مل يتيمم فقال أصحابنا والثوري 

ي من وجد املاء من مسافر أو مقيم وهو يف مصر وهو يف آخر الوقت فخاف إن توضأ أن يفوته واألوزاعي والشافع
الوقت مل جيزه إال الوضوء وقال مالك جيزيه التيمم إذا خاف فوات الوقت وقال الليث بن سعد إذا خاف فوات 

جتدوا ماء فتيمموا فأوجب  الوقت إن توضأ يصلي بتيمم مث أعاد بالوضوء بعد الوقت واألصل فيه قوله تعاىل فلم
استعمال املاء يف حال وجوده ونقله عنه إىل التراب عند عدمه فغري جائز نقله إليه مع وجوده ألنه خالف اآلية 

وحني أمره اهللا تعاىل بغسل هذه األعضاء مل يقيده بشرط بقاء الوقت وإدراك فعل الصالة فيه فهو مطلق يف الوقت 
قربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وبعده وقال اهللا تعاىل ال ت

فمنعه من فعل الصالة إذا كان جنبا إال بعد تقدمي الغسل ومل يذكر فيه بقاء الوقت وال غريه ويدل عليه من جهة 
سسه جلدك فمىت كان واجدا أليب ذر التراب كافيك ولو إىل عشر حجج فإذا وجدت املاء فأم -السنة قوله ص 

التراب طهور املسلم مامل  -فعليه استعمال املاء سواء خاف فوت الوقت أو مل خيف لعموم قوله فاغسلوا ولقوله ص 
جيد املاء فمىت كان وجدا للماء فليس التراب طهورا له فال جتزيه صالته ومن جهة النظر أن فرض الطهارة آكد من 

ز صالة بغري طهارة وهي جائزة مع فوات الوقت فإن قيل إذا خاف فوت الوقت صلى فرض الوقت بداللة أنه ال جت
بتيمم ليدرك فضيلة الوقت قيل له كيف يكون مدركا لفضيلة الوقت وهو غري مصل ألنه صلى بغري طهارة فإن قيل 

وأما  -هللا عليه وسلم التيمم طهور قيل له إمنا هو طهور مع عدم املاء كما قال اهللا تعاىل وكما شرطه النيب صلى ا
مع وجوده فليس بطهور فالواجب عليك أن تدل أو ال على أنه طهور مع وجود املاء وإمكان استعماله من غري 

ضرر حىت تبين عليه بعد ذلك مذهبك يف أنه مدرك لفضيلة الوقت فإن قال قائل املسافر إمنا أبيح له التيمم ليدرك 
ان كذلك ملا جاز له التيمم يف أول الوقت يف حال عدم املاء ألنه غري خائف الوقت ال ألجل عدم املاء قيل له لو ك



فوت الوقت ويف اتفاق اجلميع على جواز تيممه يف أول الوقت داللة على أن شرط جواز التيمم ليس هو ألجل 
جود املاء فوت الوقت فإن قال لو كان شرط التيمم عدم املاء ملا جاز للمريض وملن خياف العطش أن يتيمم مع و

قيل له إمنا قلنا جبوازه ألن الوجود هو إمكان استعماله بال ضرر وال مشقة ألن اهللا قد ذكر املريض واملسافر فعدم 
  املاء على اإلطالق شرط وخوف الضرر 

ك باستعماله أيضا شطر وأنت مل تلجأ يف اعتبارك الوقت ال إىل آية وال إىل أثر بل الكتاب واألثر يقضيان بطالن قول
فإن قيل ملا جازت الصالة يف حال اخلوف مع االختالف واملشي إىل غري القبلة وراكبا ألجل إدراك الوقت دل على 

وجوب اعتبار الوقت يف جوازها بالتيمم إذا خاف فوته قيل له إمنا أبيحت صالة اخلائف على هذه الوجوه ألجل 
جواز صالة اخلوف يف أول الوقت مع غلبة الظن  اخلوف ال للوقت وال لغريه واخلوف موجود والدليل على ذلك

بانصراف العدو قبل خروج الوقت فدل على أهنا إمنا أبيحت للخوف ال ليدرك الوقت والتيمم إمنا أبيح له لعدم املاء 
فنظري صالة اخلوف من التيمم أن يكون املاء معدوما فيجوز له التيمم فأما حال وجود املاء فهو مينزلة زوال اخلوف 

ال جيوز له فعل الصالة إال على هيئتها يف حال األمن وإمنا جعل صالة اخلوف مبنزلة اإلفطار للمسافر ومبنزلة املسح ف
على اخلفني يف أهنا رخصة خمصوصة حبال ال خلوف فوات الوقت وأيضا فإنه إن فات وقته باشتغاله بالوضوء فإنه 

قال من نام عن صالة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن  -م يصري إىل وقت آخر هلا ألن النيب صلى اهللا عليه وسل
ذلك وقتها فأخرب أن وقت الذكر مع فواهتا وقت هلا كما كان الوقت الذي كان قبله وقتا هلا فإذا كان وقت الصالة 

ا مالك على باقيا مع فواهتا عن الوقت األول مل جيز لنا ترك الطهارة باملاء خلوف فواهتا من وقت إىل وقت وقد وافقن
وجوب الترتيب بني الفائتة وبني صالة الوقت وأن الفائتة أخص بالوقت من اليت هي يف وقتها حىت أنه لو بدأ بصالة 

الوقت قبلها مل جيزه فلو كان خوف فوت الوقت مبيحا له التيمم لوجب أن يباح له التيمم بعد الفوات أيضا ألن 
عه تأخريها عنه فيلزم مالكا أن جييز ملن فاتته صالة أن يصليها بتيمم يف كل وقت يأيت بعد الفوات هو وقت هلا ال يس

أي وقت كان ألن اشتغاله بالوضوء يوجب تأخريها عن الوقت املأمور بفعلها فيه واملنهي عن تأخريها عنه وملا اتفق 
ه إذا اشتغل باستعمال اجلميع على أنه غري جائز له فعلها بالتيمم مع خوف فوات وقتها الذي هو مأمور بفعلها في

املاء صح أن الوقت ال تأثري له يف ترك الطهارة باملاء إىل التيمم وأما قول الليث بن سعد أنه يتيمم ويصلي يف الوقت 
مث يتوضأ ويعيد بعد الوقت فال معىن له ألنه معلوم أنه ال يعتد بتلك الصالة فال معىن ألمره هبا وتأخري الفرض الذي 

  لف فيمن حبس يف موضع قذر ال يقدر على ماء وال تراب نظيف فقال ابو حنيفة وحممد زفر عليه تقدميه واخت

ال يصلي حىت يقدر على املاء إذا كان يف املصر وهو قول الثوري واألوزاعي وقال أبو يوسف والشافعي يصلي 
 قوله فلم جتدوا ماء فتيمموا ويعيد واحلجة أليب حنيفة ومن قال بقوله قوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا إىل

ال يقبل اهللا صالة بغري طهور ومن صلى بغري وضوء وال تيمم فقد صلى بغري  -وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
طهور فال يكون ذلك صالة فال معىن ألمرنا إياه بأن نفعل ما ليس بصالة ألجل أن عليه فرض الصالة وقد قال أبو 

يعيد فلم يعتد به وأمره باإلعادة فلو كانت هذه صالة ملا كان مأمورا باإلعادة أال ترى  يوسف إنه يصلي باإلمياء مث
أنه من مل يقدر على الركوع والسجود صلى باإلمياء وال يؤمر باإلعادة فإن قيل قد يأمره إذا كان حمبوسا يف بيت 

روى احلسن بن أيب مالك عن أيب  نظيف أن يتيمم ويعيد ووجوب اإلعادة مل يسقط عنه فعلها بالتيمم قيل له قد
يوسف عن أيب حنيفة أنه ال يتيمم وال يصلي حىت خيرج فهذا مستمر على هذا األصل وذكر يف األصل أنه يتيمم 

ويصلي ويعيد ومل يذكر خالفا وجائز أن يكون هذا قول أيب يوسف وحده فإن كان قوهلم مجيعا فوجه هذه الرواية 



بالتيمم قد تكون صالة صحيحة حبال وهو حال عدم املاء أو خوف الضرورة فلما على قول أيب حنيفة إن الصالة 
كان عادما للماء يف هذه احلال جاز له التيمم وكان القياس أن يكون كاملسافر إذا كان املاء منه قريبا وخاف السبع 

عادة وفرق بني حال السفر أو اللصوص فيجوز له التيمم وال يعيد فهذا هو القياس إال أنه ترك القياس وأمره باإل
واحلضر ألن املاء موجود يف احلضر وإمنا وقع املنع بفعل آدمي وفعل اآلدمي يف مثله ال يسقط الفرض أال ترى أنه لو 
منعه رجل مكرها من فعل الصالة أصال أو من فعلها بركوع وسجود وصلى باإلمياء أنه يعيد ولو كان املنع من فعل 

سقط عنه الفرض ولو كان مريضا سقط عنه فعل الركوع إىل اإلمياء فاختلف حكم املنع إذا  اهللا تعاىل بإغماء وحنوه
كان بفعل اهللا أو بفعل اآلدمي فكذلك حال احلضر ملا كانت حال وجود املاء مل يسقط فرض استعماله مبنع اآلدمي 

ه ال يعتد هبا فال معىن لألمر هبا فإن قيل فأنت منه فأمره بالتيمم وإعادهتا باملاء وعلى الرواية األوىل مل يأمره بفعلها ألن
تأمر احملرم الذي ال شعر على رأسه وأراد اإلحالل أن مير املوسى على رأسه متشبها باحلالقني وإن مل حيلق فهال 

أمرت احملبوس الذي ال يقدر عل املاء والتراب أن يصلي متشبها باملصلني وإن مل يكن مصليا وكما تأمر األخرس 
  ك بتحري

لسانه بالتلبية استحبابا وإن مل يكن ملبيا قيل له الفصل بينهما أن أفعال املناسك قد ينوب عنه الغري فيها يف حال 
فيصري حكم فعله كفعله فجاز أن ينوب عن احللق إمرار املوسى على رأسه كما يفعله الغري عنه فيجزي وكذلك 

فلذلك استحب له حتريك لسانه هبا وإن مل يكن ملبيا إذا كان  تلبية الغري قد تنوب عند أيب حنيفة يف حال اإلغماء
أخرس وأما الصالة فال ينوب عنه فيها غريه وال جيوز أن يفعل ما ليس بصالة متشاهبا باملصلني فيصري هذا الفعل 
نيب وتركه سواء ال معىن له فلذلك مل يستحبه فإن احتجوا مبا روي يف قصة قالدة عائشة حني صلت وأن أصحاب ال

الذين بعثهم لطلب القالدة صلوا بغري تيمم وال وضوء وأخربوه بذلك مث نزلت آية التيمم  -صلى اهللا عليه وسلم 
ومل ينكر عليهم فعلها بغري وضوء وال تيمم قيل له إن آية التيمم مل تكن نزلت وقت ما صلوا ومل يكن التيمم واجبا 

على أن ال إعادة على من صلى بغري وضوء وال تيمم إذا مل جيدمها  وأيضا فإهنم مل يؤمروا باإلعادة فينبغي أن يدل
فلما قال خمالفونا إنه يعيد علمنا أن حكم من ذكر خمالف ألولئك وأيضا فإن أولئك كانوا واجدين للتراب غري 
واجدين للماء وأنت ال تقول ذلك فيمن كان يف مثل حاهلم واختلف يف جواز التيمم قبل دخول الوقت فقال 

صحابنا جائز قبل دخول وقت الصالة ملن ال جيد املاء ويصلي به الفرض إذا دخل الوقت وقال مالك بن أنس أ
والشافعي ال جيوز إال بعد دخوله ودليلنا قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء 

يفرق فيه بني حاله قبل دخول الوقت أو بعده وأيضا فتيمموا صعيدا طيبا فأمر بالتيمم بعد احلدث إذا عدم املاء ومل 
قال إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وقد دللنا يف أول الكتاب أن معناه إذا أردمت القيام وأنتم حمدثون مث 
عطف عليه التيمم وأباحه يف احلال اليت أمر فيها بالوضوء لو كان واجدا للماء وأيضا ملا قال تعاىل أقم الصالة 
لدلوك الشمس وأمر بتقدمي الطهارة هلا يف غري هذه اآلية وكانت الطهارة شيئني املاء عند وجوده والتراب عند 

التراب  -عدمه اقتضى ذلك جواز تقدمي التيمم على الوقت ليصلي يف أوله على شرط اآلية ويدل عليه قوله ص 
إىل عشر حجج ومل يفرق بينه قبل الوقت أو بعده وإمنا طهور املسلم مامل جيد املاء وقوله أليب ذر التراب كافيك ولو 

علق جوازه بعدم املاء ال بالوقت فإن قيل على استداللنا بقوله تعاىل أو جاء أحد منكم من الغائط أن ذلك معطوف 
  على قوله إذا قمتم إىل الصالة وهو مضمر فيه فكان تقديره إذا قمتم إىل الصالة 



ك يكون بعد دخول الوقت قيل له هذا غلط من قبل أن قوله إذا قمتم معناه إذا وجاء أحد منكم من الغائط وذل
أردمت القيام وأنتم حمدثون فهذه مجلة مكتفية بنفسها يف إجياب الوضوء للحدث مث استأنف حكم عادم املاء فقال وإن 

تقرة إىل تضمينها بغريها كنتم مرضى أو على سفر إىل قوله فتيمموا وهذه أيضا مجلة مفيدة مستقلة بنفسها غري مف
وما كان هذا وصفه من الكالم ففي تضمينه بغريه ختصيص له وذلك غري جائز إال بداللة فوجب أن يكون شرط 
اجمليء من الغائط يف إباحة التيمم مقرا على بابه وأن ال يضمن بغريه وأيضا فإن حكم كل جواب علق بشرط أن 

إال بداللة والذي يلي ذلك هو شرط اجمليء من الغائط وأيضا كما جاز يرجع إىل ما يليه وال يرجع إىل ما تقدم 
الوضوء قبل الوقت وجب أن جيوز التيمم كذلك ألنه طهارة مل يوجد بعدها حدث فإن قيل املستحاضة ال تصلي 
وقت  بوضوء فعلته قبل الوقت قيل له جيوز ذلك عندنا ألهنا لو توضأت قبل الزوال كان هلا أن تصلي به إىل خروج

الظهر وأما إذا توضأت يف وقت الظهر فإهنا ال تصلي به يف وقت العصر للسيالن املوجود بعد الطهارة والوقت كان 
رخصة هلا يف فعل الصالة مع احلدث فلما ارتفعت الرخصة خبروجه وجب الوضوء للحدث املتقدم واختلف يف فعل 

لوات مامل حيدث أو جيد املاء وهو مذهب الثوري صاليت فرض بتيمم واحد فقال يصلي بتيممه ما شاء من الص
واحلسن بن صاحل والليث بن سعد وهو مذهب إبراهيم ومحاد واحلسن وقال مالك ال يصلي صاليت فرض بتيمم 

واحد وال يصلي الفرض بتيمم النافلة ويصلي النافلة بعد الفرض بتيمم الفرض وقال شريك بن عبداهللا يتيمم لكل 
التراب كافيك  -رض والنفل وصالة اجلنازة بتيمم واحد والدليل على صحة قولنا قوله ص صالة فرض ويصلي الف

ولو إىل عشر حجج فإذا وجدت املاء فامسسه جلدك وقال التراب طهور املسلم مامل جيد املاء فجعل التراب طهورا 
ليس املراد حقيقة الوقت وهو مامل جيد املاء ومل يوقته بفعل الصالة وقوله ولو إىل عشر حجج على وجه التأكيد و

كقوله تعاىل إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم ليس املراد به توقيت العدد املذكور وإمنا املراد تأكيد نفي 
الغفران فإن قيل مل يذكر احلدث وهو ينقض التيمم كذلك فعل الصالة قيل له ألن بطالنه باحلدث كان معلوما عند 

تج إىل ذكره وإمنا ذكر مامل يكن معلوما عندهم وأكده ببقائه إىل وجود املاء وأيضا فإن املعىن املبيح املخاطبني فلم حي
  للصالة 

بالتيمم بديا كان عدم املاء وهو قائم بعد فعل الصالة فينبغي أن يبقى تيممه وال فرق فيه بني االبتداء والبقاء إذ كان 
ا كان املسح على اخلفني بدال من الغسل كما أن التيمم بدل منه مث جاز املعىن فيهما واحدا وهو عدم املاء وأيضا مل

عند اجلميع فعل صالتني مبسح واحد جاز فعلهما أيضا بتيمم واحد وأيضا فال خيلو املتيمم بعد فعل صالته من أن 
ال خيتلفان يف باب تكون طهارته باقية أو زائلة فإن كانت زائلة فالواجب أن ال يصلي هبا نفال ألن النفل والفرض 

الطهارة وإن كانت باقية فجائز أن يصلي هبا فرضا آخر فإن قيل قد خفف أمر النفل عن الفرض جاز على الراحلة 
وإىل غري القبلة من غري ضرورة وال جيوز فعل الفرض على هذا الوجه إال لضرورة قيل له أهنما وإن اختلفا من هذا 

منهما الطهارة فمن حيث جاز النفل بالتيمم الذي أدى به الفرض فواجب  الوجه فلم خيتلفا يف أن شرط كل واحد
أن جيوز فعل فرض آخر به وإمنا خفف أمر النفل يف جواز فعله على الراحلة وإىل غري القبلة ألن فعل الفرض جائز 

دل من خالف على هذه الصفة يف حال الضرورة وأما الطهارة فال خيتلف فيها حكم النفل والفرض يف األصول واست
يف ذلك بقوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم إىل قوله فلم جتدوا ماء فتيمموا وذلك يقتضي وجوب 

جتديد الطهارة على كل قائم إليها فوجب حبق العموم إجياب جتديد التيمم لكل صالة قيل له هذا غلط ألن قوله 
بيناه فيما سلف أال ترى أنه مل يقتضه يف استعمال املاء فكذلك يف  تعاىل إذا قمتم ال يقتضي التكرار يف اللغة وقد

التيمم وعلى أنه أوجب التيمم يف احلال اليت لو كان املاء موجودا لكان مأمورا باستعماله فجعل التيمم بدال منه فإمنا 



ابه فيها فإذا كان جيب التيمم على الوجه الذي جيب فيه األصل فأما حال أخرى غري هذه فليس يف اآلية ذكر إجي
املاء لو كان موجودا مل يلزمه جتديد الطهارة به للصالة الثانية بعد ما صلى هبا الصالة األوىل كان كذلك حكم 

التيمم فإن قيل التيمم ال يرفع احلدث فليس هو مبنزلة املاء الذي يرفعه فلما كان احلدث باقيا مع التيمم وجب عليه 
دث علة إلجياب تكرار التيمم ألنه لو كان كذلك لوجب عليه تكراره أبدا قبل الدخول جتديده قيل له ليس بقاء احل

يف الصالة هلذه العلة فلما جاز أن يفعل الصالة األوىل بالتيمم مع بقاء احلدث كانت الثانية مثلها إذا كان التيمم 
رة فال جيب ثانية وأيضا فإن هذه مفعوال ألجل ذلك احلدث بعينه الذي يريد إجياب التيمم من أجله وقد وقع له م

  العلة منتقضة باملسح على اخلفني لبقاء احلدث يف 

الرجل مع املسح وجيوز فعل صلوات كثرية به وينتقض أيضا بتجويز خمالفينا صالة نافلة بعد الفرض لوجود احلدث 
حاضة مقدرة بوقت الصالة فإن قيل هال جعلته كاملستحاضة عند خروج وقتها قيل له قد ثبت عندنا أن رخصة املست

وال نعلم أحدا جيعل رخصة التيمم مقدرة بالوقت فهو قياس فاسد منتقض وعلى أن املستحاضة خمالفة للمتيمم من 
قبل أنه قد وجد منها حدث بعد وضوءها والوقت رخصة يف فعل الصالة مع احلدث فإذا خرج الوقت توضأت 

دث بعد تيممه فطهارته باقية واختلف يف املتيمم إذا وجد املاء يف حلدث وجد بعد طهارهتا ومل يوجد يف املتيمم ح
الصالة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر إذا وجد املاء يف الصالة بطلت صالته وتوضأ واستقبل وقال مالك 

ة مل يلزمه والشافعي ميضي فيها وجتزيه وروي عن أيب سلمة بن عبدالرمحن أنه إذا وجد املاء قبل دخوله يف الصال
الوضوء وصلى بتيممه وهو قول شاذ خمالف للسنة واإلمجاع والدليل على صحة قولنا قوله تعاىل إذا قمتم إىل 

الصالة فاغسلوا وجوهكم إىل قوله فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا فأوجب غسل هذه األعضاء عند وجود املاء مث 
ب باستعماله بظاهر اآلية وعلى أن حقيقة اللفظ تقتضي وجوب نقله إىل التراب عند عدمه فمىت وجد املاء فهو خماط

الغسل بعد القيام إىل الصالة فغري جائز أن يكون دخوله فيها مانعا من لزوم استعماله وأيضا ال خيتلفون أن حكم 
مه استعمال اآلية يف فرض الغسل عند وجود املاء قائم عليه بعد دخوله يف الصالة ألنه لو أفسد صالته قبل إمتامها لز

املاء باآلية فثبت بذلك أن دخوله يف الصالة مل يسقط عنه فرض الغسل واخلطاب حبكم اآلية فوجب عليه حبكم اآلية 
استعماله لبقاء فرض استعماله عليه وأيضا ال خيلو قوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة من أن يكون املراد به حال وجود 

قيام إليها حمدثا وجعل ذلك شرطا للزوم استعماله فقد وجد فعليه استعماله وال الصالة بعد فعل جزء منها وإرادة ال
يسقط عنه ذلك بالتيمم والدخول فيها مع وجود سبب تكليفه إذ كان املسقط لفرضه هو عدم املاء فمىت وجد فقد 

رى حىت تعلموا ما عاد شرط لزومه فلزمته الطهارة به ويدل عليه أيضا قوله تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكا
تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا فإذا كان جنبا ودخل يف الصالة بالتيمم مث وجد املاء لزمه بقوله ال 

  تقربوا الصالة إىل قوله حىت تغتسلوا فإن قيل يف نسق اخلطاب وإن كنتم مرضى أو على سفر إىل قوله فلم 

ن مجيعا كل واحد على شريطته فالتيمم عند عدم املاء والغسل عند وجوده جتدوا ماء فتيمموا قيل له مها مستعمال
وغري جائز إسقاط الغسل عند وجوده إذ كان الظاهر يوجبه ومل تفرق اآلية بني حاله بعد الدخول يف الصالة أو قبله 

ا بشريطة عدم املاء التراب طهور املسلم مامل جيد املاء فجعله طهور -ويدل عليه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فإذا وجد املاء خرج من أن يكون طهارة ومل يفرق بني أن يكون يف الصالة أو يف غريها فإذا بطلت طهارته برؤيته 

إذا وجدت املاء فأمسسه جلدك ويف  -املاء طهور املسلم وقال ص  -املاء مل جيز أن ميضي فيها وأيضا فقال ص 
ى وصفنا من وجهني أحدمها ما ذكرنا من قوله التراب طهور املسلم مامل بعض األلفاظ وأمسسه بشرتك وداللته عل



جيد املاء فأخرب باحلال اليت يكون التراب فيها طهورا وهو أن ال جيد املاء ومل يفرق بني حاله قبل الدخول يف الصالة 
صلى به واملاء موجود  خص كونه طهورا هبذه احلال دون غريها فمىت -وبعده فإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فإذا وجدت املاء فأمسسه جلدك ومل يفرق بينه قبل الدخول وبعده فهو  -فهو مصل بغري طهور والثاين قوله ص 
على احلالني يلزمه استعماله مىت وجده بظاهر قوله ويدل عليه اتفاق اجلميع على أن وجود املاء بعد التيمم قبل 

البناء كما أن احلدث ملا منع ابتداء الصالة منع البناء عليها إذ كان من شرط الدخول مينع االبتداء فوجب أن مينع 
صحتها مجيعا الطهارة وأيضا فإن كونه يف الصالة ال مينع لزوم الطهارة ألنه لو أحدث فيها لزمته الطهارة وكذلك ال 

مة يف لزومها تغطية الرأس مينع لزوم سائر الفروض اليت هي من شروط الصالة مثل وجود الثوب للعريان وعتق األ
وخروج وقت املسح فوجب أن ال مينع كونه يف الصالة من لزوم الطهارة باملاء عند وجوده وأيضا ملا مل جيز التحرمية 

بالتيمم مع وجود املاء ألنه يكون فاعال جلزء من الصالة بالتيمم مع وجود املاء وكان هذا املعىن موجودا بعد 
ي فيها فإن قيل لو أحدث جاز البناء عندك إذا توضأ وال جتوز التحرمية بعد احلدث قيل الدخول وجب أن مينع املض

له ال فرق بينهما ألنه لو فعل جزأ من الصالة بعد احلدث قبل الطهارة بطلت صالته وإمنا جنيز له البناء إذا توضأ 
التيمم لسقوط فرض الطلب عنه بدخوله وأنت جتيزه قبل الطهارة باملاء فإن قيل إمنا اختلف حال الصالة وقبلها يف 

يف الصالة ألن كونه فيها ينايف فرض الطلب وأما قبل الدخول فيها ففرض الطلب قائم عليه فلذلك لزمته الطهارة 
  إذا وجده قبل الدخول قيل له أما قولك يف لزوم فرض الطلب 

ك النتقض على أصلك وذلك أن بقاء قبل الدخول فيها ففاسد على ما قدمناه فيما سلف ومع ذلك فلو سلمناه ل
فرض الطلب ينايف صحة الدخول يف الصالة عندك فال خيلو إذا طلب ومل جيد فتيمم أن يكون فرض الطلب قائما 
عليه أو ساقطا عنه فإذا كان فرض الطلب قائما عليه فواجب أن ال يصح دخوله إذ كان بقاء فرض الطلب ينايف 

ضا على أصلك وإن كان فرض الطلب ساقطا عنه فالواجب على قضيتك أن ال صحة الصالة ومينع صحة التيمم أي
يلزمه استعمال املاء إذا وجده بعد التيمم قبل الدخول يف الصالة كما حكي عن أيب سلمة بن عبدالرمحن فلما ألزمته 

فرض الطلب استعمال املاء عند وجوده بعد التيمم قبل الدخول يف الصالة مع سقوط فرض الطلب ثبت أن سقوط 
ليس بعلة جلاز ترك استعمال املاء عند وجوده وأيضا قد اتفقوا مجيعا أن الصغرية لو اعتدت شهرا مث حاضت انتقلت 

عدهتا إىل احليض ألن الشهور بدل من احليض وإمنا تكون عدة عند عدمه كما أن التيمم طهور عند عدم املاء فلما 
وبعده يف كون احليض عدة عند وجوده وجب أن يستوي حكم وجود اتفقوا على استواء حاهلما قبل وجوب العدة 

املاء بعد الدخول يف الصالة وقبله وأيضا ملا كان التيمم بدال من املاء مل جيز أن يبقى حكمه مع وجود املبدل عنه 
وبعد  كسائر األبدال ال يثبت حكمها مع وجود األصل فإن قيل فلو أن متمتعا وجد اهلدي بعد صوم الثالثة أيام

اإلحالل جاز له أن يصوم السبعة مع وجود األصل قيل له الثالثة بدل من اهلدي ألن هبا يقع اإلحالل وليست 
للسبعة بدال من اهلدي ألن اإلحالل يكون قبل السبعة فإن قيل ليست حال الصالة حال للطهارة فال يلزمه 

وقت املسح وهو يف الصالة وأن ال يلزم املستحاضة  استعمال املاء قيل له فينبغي أن ال يلزمه غسل الرجلني خبروج
فال  -الوضوء بانقطاع الدم يف الصالة وأن ال تلزمها الطهارة لو أحدث فيها هلذه العلة فإن احتجوا بقوله ص 

ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا قيل له مل يقل ذلك ابتداء بل بكالم متصل به وهو أنه قال إذا وجد أحدكم 
دبره فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا وقال إن الشيطان خييل إىل أحدكم أنه قد أحدث فال حركة يف 

ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا وقال يف بعض األلفاظ ال وضوء إال من صوت أو ريح فأما ابتداء قول منه 



كان كذلك فإمنا هو يف الشاك يف فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا فإن ذلك مل ينقل ومل يروه أحد وإذا 
  احلدث فلم يصح جنعله يف غريه ممن 

مل يشك ووجد املاء وعلى أن قوله ال وضوء إال من صوت أو ريح يقتضي ظاهره إجياب الوضوء بوجود املاء ألن 
صالة احلدث الذي عنه وجبت الطهارة باق مل يرتفع بالتيمم فإن قيل ما تقول لو تيمم ودخل يف صالة العيد أو 

اجلنازة مث وجد املاء قيل له ينتقض تيممه وال جيوز له املضي عليها وتبطل صالته إذا أمكنه استعمال املاء والدخول 
يف الصالة ال فرق بينهما وبني الصالة املكتوبة وجواب آخر عما أورده من اخلرب أنه جممل ال يصح اإلجياب به ألنه 

د يف دار الدنيا وإمنا أراد صوتا أو رحيا على صفة ال يدرى ما هو بنفس مفهوم أنه مل يرد به كل صوت أو ريح يوج
اللفظ فسبيله أن يكون موقوفا على داللة فإن ادعوا فيه العموم كان داللة لنا ألنه إذا مسع صوت املاء وجب عليه 

  بظاهره إذ مل يفرق بني األصوات 

  فصل

وهكم اآلية على جواز الوضوء بنبيذ التمر من وجهني أحدمها ويستدل بقوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وج
قوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم وذلك عموم يف مجيع املائعات ألنه يسمى غاسال هبا إال ما قام الدليل فيه ونبيذ التمر 

ن املاء ألنه لفظ مما قد مشله العموم والثاين قوله تعاىل فلم جتدوا ماء فتيمموا فإمنا أباح التيمم عند عدم كل جزء م
منكر يتناول كل جزء منه سواء كان خمالطا لغريه أو منفردا بنفسه وال ميتنع أحد أن يقول يف نبيذ التمر ماء فلما 

توضأ به  -كان كذلك وجب أن ال جيوز التيمم مع وجوده بالظاهر ويدل على ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قل من املاء إىل بدل فدل ذلك على أنه بقي فيه حكم املاء الذي فيه ال على مبكة قبل نزول آية التيمم وقبل أن ن

وجه البدل عن املاء إذ قد توضأ به يف وقت كانت الطهارة فيه مقصورة على املاء دون غريه وقد تكلمنا يف هذه 
لذي ال يسكر املسألة يف مواضع من كتبنا وروى حيىي بن كثري عن عكرمة عن ابن عباس قال الوضوء بالنبيذ ا

وضوء ملن مل جيد املاء وقال عكرمة النبيذ وضوء إذا مل جتد غريه وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب 
البحر ففىن ماؤهم فتوضؤا بالنبيذ وكرهوا ماء البحر  -العالية قال ركبت مع أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ال يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ فهؤالء الصحابة والتابعون قد روي عنهم  وروى املبارك بن فضالة عن أنس أنه كان
جواز الوضوء بالنبيذ من غري خالف ظهر من أحد من نظرائهم عليهم وروي عن أيب حنيفة يف الوضوء بنبيذ التمر 

  ثالث روايات إحداها وهي املشهورة أنه يتوضأ به وال 

ويتيمم وهو قول حممد وروى نوح أن أيب حنيفة رجع عن الوضوء يتيمم وهو قول زفر وروي عنه أنه يتوضأ به 
بالنبيذ وقال يتيمم وال يتوضأ به وقال مالك والثوري وأبو يوسف والشافعي يتيمم وال يتوضأ به وروى احلسن بن 
ن زياد عن أيب يوسف أنه يتوضأ به ويتيمم وكذلك روي عنه املعلى وقال محيد بن عبدالرمحن الرؤاسي صاحب احلس

   -بن صاحل يتوضأ بنبيذ التمر مع وجود املاء إن شاء وروي الوضوء بنبيذ التمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عبداهللا بن مسعود وأبو أمامة روى عن عبداهللا من طرق عدة قد بيناها يف



  مواضع 
  باب صفة التيمم 

  قال

فاختلف الفقهاء يف صفته فقال أصحابنا التيمم اهللا تعاىل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 
ضربتان ضربة الوجه وضربة لليدين إىل املرفقني فقالوا يضرب بيديه على الصعيد حيركهما فيقبل هبما ويدبر على 

الصعيد مث ينفضهما مث ميسح هبما وجهه مث يعيد إىل الصعيد كفه مجيعا فيقبل هبما ويدبر ويرفعهما فينفضهما مث ميسح 
كف ظهر ذراعه األخرى وباطنها إىل املرفقني واتفق مالك والثوري والليث والشافعي أنه ضربتان ضربة  بكل

للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني وروي مثله عن مالك أيضا أنه يتيمم إىل املرفقني فإن تيمم إىل الكوعني مل يعد 
عطاء وقال الزهري ميسح يديه إىل اإلبط وقال  وقال األوزاعي جتزي ضربة واحدة للوجه والكوعني وروي حنوه عن

ابن ايب ليلى واحلسن بن صاحل يتيمم بضربتني ميسح بكل واحدة منها وجهه وذراعيه ومرفقيه وقال أبو جعفر 
الطحاوي مل جند عن غريمها أنه ميسح بكل واحدة من الضربتني وجهه وذراعيه ومرفقيه واحلجة لقول أصحابنا ما 

   -عباس واألسلع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  روى ابن عمر وابن

  يف صفة التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني واختلفت

ضربة واحدة للوجه ولليدين  -الرواية عن عمار فروى عنه عبدالرمحن بن أبزى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ضربتني وهذا أوىل ألنه زائد  -النيب صلى اهللا عليه وسلم  وروى عبيداهللا بن عبداهللا عن ابن عباس عن عمار عن

وخرب الزائد أوىل وأيضا فكما أنه ال جيوز يف الوضوء االكتفاء مباء واحد لعضوين بل عليه جتديد املاء لكل عضو 
  كذلك احلكم يف التيمم ألهنما طهارتان 

يد املاء لكل رجل يف املسح على اخلفني وإن مل وإن كانت إحدامها مسحا واألخرى غسال أال ترى أنه حيتاج إىل جتد
   -يكن غسال وإمنا قلنا إن التيمم إىل املرفقني حبديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وحديث األسلع ذكرا فيه مجيعا أن التيمم إىل املرفقني واختلف عن عمار فيما

الشعيب عن عبدالرمحن بن أبزى عن عمار أن النيب  يف صفة التيمم فروى -رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  قال أوفوا التيمم إىل املرفقني وروى غريه عن سعيد بن عبدالرمحن عن أبيه

عن التيمم فأمرين بضربة واحدة للوجه والكفني ورواه شعبة عن  -عن عمار قال سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن ابن عبدالرمحن بن أبزى عن أبيه عن عمار وقال فيهما ونفخ فيهما ومسح هبما وجهه  سلمة بن كهيل عن زر

وكفيه إىل املرفقني وروى سلمة عن أيب مالك عن عبدالرمحن بن أبزى عن عمار أنه متعك يف التراب يف اجلنابة 
فخهما مث مسح هبما وجهه فقال له إمنا كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إىل األرض مث ن -فذكره للنيب ص 



ويديه إىل نصف الذراع وروى الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة عن عمار أهنم مسحوا وهم مع رسول اهللا 
بالصعيد ضربة واحدة للوجه وضربة لليدين إىل املناكب واآلباط فلما اختلفت أحاديث  -صلى اهللا عليه وسلم 

إىل املناكب غري ثابت احلكم ومع ذلك مل يعزه عمار إىل النيب صلى اهللا عليه  عمار هذا االختالف واتفقوا أن التيمم
وإمنا حكى فعل نفسه مل يثبت التيمم إىل املناكب وإن كان له وجه يف االحتمال وهو أنه جائز أن يكون  -وسلم 

فيه لقول النيب صلى  عمار ذهب يف ذلك مذهب أيب هريرة يف غسله ذراعيه يف الوضوء إىل إبطيه على وجه املبالغة
إنكم الغر احملجلون من آثار الوضوء فمن أراد أن يطول غرته فليفعل فقال أبو هريرة إين أحب  -اهللا عليه وسلم 

الوجه والكفان ونصف الذراع إىل  -أن أطيل غريت مث بقي من أخبار عمار مما عزاه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ىل املرفقني أوىل لوجوه أحدها أنه زائد على روايات اآلخرين وخرب الزائد أوىل املرفقني فكانت رواية من روى إ

والثاين أن اآلية تقتضي اليدين إىل املنكبني لدخوهلما حتت االسم فال خيرج شيء منه إال بدليل وقد قامت الداللة 
األسلع التيمم إىل املرفقني من على خروج ما فوق املرفقني فبقي حكمه إىل املرفقني والثالث أن يف حديث ابن عمرو 

غري اختالف عنهما يف روايتهما وقول الزهري ميسح يديه إىل اإلبط قول شاذ ومع ذلك مل يروه أحد عن النيب صلى 
  وأما قول ابن أيب ليلى واحلسن بن صاحل أنه ميسح بكل واحدة من الضربتني وجهه ويديه فخالف  -اهللا عليه وسلم 

يف سائر األخبار اليت ذكر فيها صفة التيمم ألن الذي روي يف بعضها  -هللا عليه وسلم ما روي عن النيب صلى ا
ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني فلم جيعل ما للوجه لليدين وما لليدين للوجه ويف بعضها ضربة 

مم مسح فليس تكراره واحدة هلما فقوهلما خارج عن حكم اخلربين مجيعا وهو مع ذلك خالف األصول ألن التي
  مبسنون كاملسح على اخلفني ومسح الرأس ولو كان التكرار مسنونا فيه لكان ثالثا كاألعضاء املغسولة وإمنا 

  قال

أصحابنا يف صفة التيمم أنه يضع يديه على الصعيد يقبل هبما ويدبر ليتخلل أصابعه ويصيب مجيعها وإمنا قالوا 
قال إمنا  -ن أيب موسى أن عمارا قال وذكر قصة التيمم فقال إنه ص ينفضهما ملا روى األعمش عن سفيان ع

يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بيده على األرض ويف حديث عن عبدالرمحن بن أبزى عن عمار عن النيب صلى اهللا 
أنه ضرب بيده إىل األرض مث نفخهما ويف حديث األسلع أنه نفضهما يف كل مرة والنفخ والنفض  -عليه وسلم 

عا إمنا هو إلزالة التراب عن يده وهذا يدل علىأنه ليس املقصد فيه وصول التراب إىل وجهه وال حصوله فيه مجي
  ألنه لو كان املقصد حصول التراب يف العضو ملا نقضه 

  باب ما يتيمم به 
يمم بكل ما كان من قال اهللا تعاىل فتيمموا صعيدا طيبا اختلف الفقهاء فيما جيوز به التيمم فقال أبو حنيفة جيزي الت

األرض التراب والرمل واحلجارة والزرنيخ والنورة والطني األمحر واملرداسنج وما أشبهه وهو قول حممد وزفر 
وكذلك جيزي بالكحل واآلجر املدقوق يف قوهلما رواه حممد ورواه أيضا احلسن بن زياد عن أيب حنيفة وإن تيمم 

هم وكذلك الذهب والفضة يف قوهلم وقال أبو يوسف ال جيزي إال أن ببورق أو رماد أو ملح أو حنوه مل جيز عند
يكون ترابا أو رمال وإن ضرب يده على صخرة أو حائط ال صعيد عليها أجزأه يف قول أيب حنيفة وقال أبو يوسف 

  ه ال جيزيه وروى املعلى عن أيب يوسف أنه إن تيمم بأرض ال صعيد عليها مل جيزه وهو مبنزلة احلائط وهو قول



اآلخر وقال الثوري جيوز بالزرنيخ والنورة وحنومها وكل ما كان من تراب األرض وال يتيمم باآلجر وقال مالك 
يتيمم باحلصا واجلبل وكذلك حكى عنه أصحابه يف الزرنيخ والنورة وحنومها قال وإن تيمم بالثلج ومل يصل إىل 

الك أنه ال يتيمم بالثلج وقال الشافعي يتيمم األرض أجزأه وكذلك احلشيش إذا كان ممتدا وروى أشهب عن م
بالتراب مما تعلق باليد قال أبو بكر ملا قال اهللا فتيمموا صعيدا طيبا وكان الصعيد امسا لألرض اقتضى ذلك جواز 
التيمم بكل ما كان من األرض وأخربنا أبو عمر غالم ثعلب عنه عن ابن األعرايب قال الصعيد األرض والصعيد 

صعيد القرب والصعيد الطريق فكل ما كان من األرض فهو صعيد فيجوز التيمم به بظاهر اآلية فإن قيل التراب وال
إمنا أباح التيمم بالصعيد الطيب واألرض الطيبة هي اليت تنبت واجلص والزرنيخ ال ينبت شيئا فليس إذا بطيب قال 

مم بالصعيد الطاهر دون النجس وأما قوله والبلد اهللا تعاىل والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه قيل له إجياب التي
الطيب كلوا من طيبات ما رزقناكم فأفاد بذلك ابن عباس وجماهد وابراهيم رواية والشعيب رواية هو كفارة فإمنا 

يريد به ما ليس بسبخة ألنه قال والذي خبث ال خيرج إال نكدا وال خالف يف جواز التيمم بالسبخة اليت ال خترج 
خيرج غريها فعلمنا أنه مل يرد بالطيب ما ذكرت وقد روى أبو ظبيان عن ابن عباس قال الطيب الصعيد مثل ما 

اجلرز أو قال األرض اجلرز وقال ابن جريج قال قلت لعطاء فتيمموا صعيدا طيبا قال أطيب ماحولك ويدل عليه 
يدل من وجهني على ما ذكرنا جعلت يل األرض مسجدا وطهورا وهو  -أيضا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أحدمها إخباره أن األرض طهور فكل ما كان من األرض فهو طهور مبقتضى اخلرب واآلخر أن ما جعله من األرض 
مسجدا هو الذي جعله طهورا وسائر ما ذكر هو من األرض وهي مسجد فيجوز التيمم به حبق العموم وروى 

فقالوا يا رسول اهللا  -رة أن أعرابيا أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن دينار عن سعيد بن املسيب عن أيب هري
 -إنا نكون يف هذه الرمال ال نقدر على املاء ثالثة أشهر أو أربعة أشهر وفينا النفساء واحلائض واجلنب فقال ص 

ا التيمم باحلجر عليكم بأرضكم فأفاد بذلك جوازه بكل ما كان من األرض وملا ذكرنا من عموم اآلية واخلرب أجزن
واحلائط ألنه من األرض ألهنا تشتمل على أنواع خمتلفة وال خيرجها اختالف أنواعها من كون مجيعها صعيدا وقال 

  تعاىل فتصبح صعيدا زلقا 

   -يعين األرض امللساء اليت ال شيء عليها وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  املستوية اليت ليس عليها حيشر الناس عراة حفاة يف صعيد واحد يعين األرض

شيء كقوله تعاىل فيذرها قاعا صفصفا ال ترى فيها عوجا وال أمتا فال فرق بني ما عليه منها تراب أو ال تراب عليه 
لوقوع االسم عليه على اإلطالق فإن قيل إن اآلجر وإن كان أصله من األرض فقد انتقل عن طبع األرض بالطبخ 

ء املنتقل عن حاله مبا يدخل عليه من الرياحني واألصباغ حىت حيول إىل جنس آخر وحال عن حد التراب فهو كاملا
ويزول عنه االسم األول وكالزجاج فال جيوز الوضوء به قيل له إمنا مل جيز الوضوء باملاء الذي ذكرت لغلبة غريه 

دثت فيه صالبة باإلحراق فهو عليه حىت أزال عنه اسم املاء وأما اآلجر فال خيالطه ما خيرجه عن حد األرض وإمنا ح
ضرب يده على احلائط فتيمم  -كاحلجر فال ميتنع ذلك التيمم به وقد روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

به وروي أنه نفض يديه حني وضعهما على التراب وأنه نفخهما فعلمنا أن املقصد فيه وضع اليد على ما كان من 
وجهه شيء منه ولو كان املقصد أن حيصل يف يده منه شيء ألمر حبمل التراب  األرض على أنه حيصل يف يده أو

على يده ومسح الوجه به كما أمر بأخذ املاء للغسل أو للمسح حىت حيصل يف وجهه فلما مل يأمر بأخذ التراب 



قيل قوله  يديه ونفخهما علمنا أنه ليس املقصد حصول التراب يف وجهه فإن -ونفض النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تعاىل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يقتضي حصول شيء منه يف األعضاء املمسوحة به قيل 
له إمنا أفاد بذلك تأكيد وجوب النية فيه ألن من قد تكون لبدء الغاية كقولك خرجت من الكوفة وهذا كتاب من 

ألخذ من األرض حىت يتصل بالوجه واليد بال فاصل يفصل بني فالن إىل فالن فيكون معناه على هذا ليكن ابتداء ا
األخذ وبني املسح فينقطع حكم النية وحيتاج إىل جتديدها وهو كقولك توضأ من النهر يعين أن ابتداء أخذه من النهر 

وضأ من إىل أن اتصل بأعضاء الوضوء من غري قطع أال ترى أنه لو أخذه من النهر يف إناء وتوضأ منه مل يقل إنه ت
النهر وحيتمل أن يكون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعين من بعضه وأفاد به أن أي بعض منه مسحتم به 

على جهة اإلطالق والتوسعة وأما الذهب والفضة واللؤلؤ وحنوها فال جيوز التيمم ألهنا ليست من طبع األرض وإمنا 
   -سلم هي جواهر مودوعة فيها قال النيب صلى اهللا عليه و

  حني سئل عن الركاز هو الذهب والفضة اللذان خلقهما اهللا تعاىل يف األرض

  يوم 

خلقت واللؤلؤ من الصدف والصدف من حيوان املاء وأما الرماد فهو من اخلشب وحنوه ومع ذلك فليس هو من 
تيمم هبا ألهنا ليست طبع األرض وال من جوهرها وأما الثلج واحلشيش فهما كالدقيق واحلبوب وحنوها فال جيوز ال

من الصعيد وال جيوز نقل األبدال إىل غريها إال بتوقيف فلما جعل اهللا الصعيد بدال من املاء مل جيز لنا إثبات بدل منه 
إال بتوقيف ولو جاز ذلك جلاز أن يضرب يده على ثوب ال غبار عليه فيتيمم به وال جاز التيمم بالقطن واحلبوب 

جعلت يل األرض مسجدا وطهورا قال وتراهبا لنا طهور وقد اتفقوا على امتناع  -ه وسلم وقال النيب صلى اهللا علي
جوازه بالثلج واحلشيش إذا وصل إىل األرض فلو كان مما جيوز التيمم به جلاز مع وجود التراب ألن التيمم بالصعيد 

نورة واملغرة إذا كان بينه وبني األرض بدل فال ينتقل إىل بدل غريه فإن قيل إذا مل يصل إىل األرض فهو كالزرنيخ وال
قيل له الزرنيخ وحنوه من األرض وجيوز التيمم به مع وجود التراب وعدمه وليس هو مع ذلك حائال بيننا وبني 

األرض وإمنا األرض يف األغلب حائلة بيننا وبينه فكيف يشبهه بالثلج واحلشيش وإن تيمم بغبار ثوب أو لبد وقد 
نيفة وال جيوز عند أيب يوسف وإمنا جاز عند أيب حنيفة ألن الغبار الذي فيه من األرض وال نفضه جاز عند أيب ح

خيتلف حكمه يف كونه يف الثياب أو على األرض كما أن املاء ال خيتلف حكمه يف كونه يف إناء أو هنر أو ما عصر 
طالق فال جيوز التيمم به ومن من ثوب مبلول وذهب أبو يوسف يف ذلك كله إىل أن هذا ال يسمى ترابا على اإل

أجل ذلك مل جيز التيمم بأرض ال تراب عليها وجعلها مبنزلة احلجر على أصله وروى قتادة عن نافع عن ابن عمر أن 
عمر صلى على مسح من ثلج أصابه وأرادوا أن يتيمموا فلم جيدوا ترابا فقال لينفض أحدكم ثوبه أو صفة سرجه 

عن احلسن قال إذا مل جيد املاء ومل يصل إىل األرض ضرب بيده على لبده وسرجه فتيمم به وروى هشام بن حسان 
مث يتيمم به قوله تعاىل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال أبو بكر الذي يقتضيه الظاهر مسح البعض على ما بيناه 

أنه ال جيوز له االقتصار على يف قوله تعاىل وامسحوا برؤسكم وإن الباء تقتضي التبعيض إال أن الفقهاء متفقون على 
القليل منه وأن عليه مسح الكثري وذكر أبو احلسن الكرخي عن أصحابنا أنه إن ترك املتيمم من مواضع التيمم شيئا 

  قليال أو كثريا مل جيزه وروى احلسن بن زياد عن أيب حنيفة أنه جيزيه إذا ترك اليسري منه وهذا 



م باحلجارة اليت ال غبار عليها وليس عليه ختليل أصابعه باحلجارة وهذا يدل أوىل مبذهبه ألن من أصله جواز التيم
على أن ترك اليسري منه ال يضره وقال اهللا تعاىل وليطوفوا بالبيت العتيق وال خالف يف وجوب استيعاب البيت كله 

هركم قال أبو بكر ملا وغري جائز له ترك شيء منه قوله تعاىل ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليط
كان احلرج الضيق ونفى اهللا عن نفسه إرادة احلرج بنا ساغ االستدالل بظاهره يف نفي الضيق وإثبات التوسعة يف 
كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات فيكون القائل مبا يوجب احلرج والضيق حمجوجا بظاهر هذه اآلية وهو 

ال يريد بكم العسر وقوله تعاىل ولكن يريد ليطهركم حيتمل معنيني الطهارة من نظري قوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر و
   -الذنوب كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه

ويطهركم تطهريا حيتمل التطهري من من يده إىل آخره كما قال تعاىل إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
الذنوب وحيتمل التطهري من األحداث واجلنابة والنجاسة كقوله تعاىل وإن كنتم جنبا فاطهروا وقوله تعاىل وينزل 

عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان فانتظم لطهارة اجلنابة والطهارة من النجاسة وقوله 
لما احتمل املعنيني فالواجب محله عليهما فيكون املراد حصول الطهارة على سقوط اعتبار تعاىل وثيابك فطهر ف

الترتيب وإجياب النية يف الوضوء فإن قيل ملا ذكر ذلك عقيب التيمم فينغيب أن يدل على سقوط اعتبار النية يف 
ة يف فحواه ومقتضاه علمنا أنه مل التيمم كما دل على سقوطها يف الوضوء قيل له ملا كان التيمم يقتضي إحضار الني

يرد به إسقاط ما انتظمه واما الوضوء والغسل فال يقتضيان النية فوجب اعتبار عمومه فيهما وعلى أن قوله ما يريد 
اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم كالم مكتف بنفسه غري مفتقر إىل تضمينه بغريه فصح اعتبار 

  لفظ إال ما قام دليل خصوصه  عمومه يف مجيع ما انتظمه
فصل قال ابو بكر قد ذكرنا ما حضرنا من علم أحكام هذه اآلية وما يف ضمنها من الدالئل على املعاين وما يشتمل 
عليه من وجوه االحتمال على ما ذهب إليه املختلفون فيها وذكرناه عن قائليها من السلف وفقهاء األمصار وأنزل 

  احملتملة للمعاين ووجوه الدالالت على األحكام مع أمره إيانا باعتبارها واالستدالل هبا يف  اهللا إياها هبذه األلفاظ

قوله تعاىل لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقوله تعاىل وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 
العتبار لنتسابق إىل إدراك أحكامه وننال درجة فحثنا على التفكر فيه وحرضنا على االستنباط والتدبر وأمرنا با

املستنبطني والعلماء الناظرين ودل مبا نزل من اآلي احملتملة للوجوه من األحكام اليت طريق استدراك معانيها السمع 
اد على تسويغ االجتهاد يف طلبها وإن كال منهم مكلف بالقول مبا أداه إليه اجتهاده واستقر عليه رأيه ونظره وأن مر

اهللا من كل واحد من اجملتهدين اعتقاد ما أداه إليه نظره إذ مل يكن لنا سبيل إىل استدراكه إال من طريق السمع وكان 
جائزا تعبد كل واحد منهم من طريق النظر مبثل ما حصل عليه اجتهاده فوجب من أجل ذلك أن يكون من حيث 

حد من اجملتهدين ما دل عليه عنده فحوى اآلية وما يف جعل لفظ الكتاب حمتمال للمعاين أن يكون مشرعا لكل وا
مضمون اخلطاب ومقتضاه من وجوه االحتمال فانظر على كم اشتملت هذه اآلية بفحواها ومقتضاها من لطيف 
املعاين وكثرة الفوائد وضروب ما أدت إليه من وجوه االستنباط وهذه إحدى دالئل إعجاز القرآن إذ غري جائز 

الم البشر وأنا ذاكرنا جممال ما تقدم ذكره مفصال ليكون أقرب إىل فهم قارئه إذا كان جمموعا وجود مثله يف ك
حمصورا واهللا تعاىل نسأل التوفيق فأول ما ذكرنا من حكم قوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة ما احتمله اللفظ من إرادة 



م والثالث ما احتمله من القيام من النوم ألن اآلية القيام والثاين ما اقتضه حقيقة اللفظ من إجياب الغسل بعد القيا
على هذه احلال نزلت والرابع اقتضاؤها إجياب الوضوء من النوم املعتاد الذي يصح إطالق القول فيه بأنه قائم من 
النوم واخلامس احتماهلا إلجياب الوضوء لكل صالة واحتماهلا لطهارة واحدة لصلوات كثرية مامل حيدث والسادس 

ماهلا إذا أردمت القيام وأنتم حمدثون وإجياب الطهارة من األحداث والسابع داللتها على جواز الوضوء بإمرار املاء احت
على املوضع من غري ذلك واحتماهلا لقول من أوجب الدلك والثامن إجياهبا بظاهرها إجراء املاء على األعضاء وإن 

املسح يف مجيع األعضاء والتاسع داللتها على جواز الوضوء مسحها غري جائز على ما بينا وبطالن قول من أجاز 
بغري نية والعاشر داللتها على وجوب االقتصار بالفرض على ما واجهنا من املتوضئ بقوله تعاىل وجوهكم إذ كان 

  الوجه ما واجهك وإن املضمضة واالستنشاق غري واجبني يف الوضوء واحلادي عشر داللتها على أن ختليل 

ري واجب إذ مل يكن باطنها من الوجه والثاين عشر داللتها على نفي إجياب التسمية يف الوضوء والثالث اللحية غ
عشر داللتها على دخول املرافق يف الغسل والرابع عشر احتماهلا أن تكون املرافق غري داخلة واخلامس عشر 

ميع والسابع عشر احتماهلا جلواز داللتها على جواز مسح بعض الرأس والسادس عشر احتماهلا لوجوب مسح اجل
مسح البعض أي بعض كان منه والثامن عشر داللتها على أنه غري جائز أن يكون املفروض ثالث شعرات إذ غري 

جائز تكليفه ماال ميكن االقتصار عليه والتاسع عشر احتماهلا لوجوب غسل الرجلني والعشرون احتماهلا جلواز 
باملسح واحلادي والعشرون داللتها على بطالن قول جميزي مسح البعض بقوله إىل املسح على قول موجيب استيعاهبا 

الكعبني والثاين والعشرون داللتها على عدم إجياب اجلمع بني الغسل واملسح وأن الواجب إمنا كان أحدمها باتفاق 
حال ظهور الرجلني  الفقهاء والثالث والعشرون داللتها على جواز املسح يف حال لبس اخلفني ووجوب الغسل يف

والرابع والعشرون داللتها على جواز املسح علىاخلفني إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان مث أكمل الطهارة قبل 
احلدث ألهنا من حيث دلت على املسح دلت على جوازه يف مجيع األحوال إال ما قام دليله واخلامس والعشرون 

من حيث دلت على املسح على اخلفني ألن املاسح على اخلفني  داللتها على قول من أجاز املسح على اجلرموقني
واجلرموقني جائز أن يقال قد مسح على رجليه وإن كان عليهما خفان والسادس والعشرون داللتها على املسح 

على اجلوربني وأنه حيتاج إلىدليل يف أن املسح على اجلوربني وأنه غري مراد والسابع والعشرون داللتها على لزوم 
مباشرة الرأس باملسح وامتناع جوازه على العمامة واخلمار فإن قيل كان ذلك دليال على بطالن املسح على العمامة 
فقوله وأرجلكم يدل على بطالن املسح على اخلفني قيل له ملا كان قوله وأرجلكم حمتمال للمسح والغسل وأمكننا 

ا جمازا لئال نسقط واحدا منهما ومل تكن بنا حاجة إىل استعمال استعماهلا هلا استعملنامها يف حالني وإن كان يف أحدمه
قوله وامسحوا برؤسكم على اجملاز فاستعملناه على حقيقته والثامن والعشرون داللتها على جواز الوضوء مرة مرة 

ى وأن ما زاد فهو تطوع والتاسع والعشرون داللتها على نفي فرض االستنجاء وعلى جواز الصالة مع تركه وعل
بطالن قول من أوجب االستنجاء من الريح والثالثون داللتها على بطالن قول من أوجب غسل اليد قبل إدخاهلما 

  اإلناء وأنه إن أدخلهما قبل أن يغسلهما مل جيزه 

الوضوء واحلادي والثالثون داللتها على ان مسح األذنني ليس بفرض وبطالن قول من أجاز املسح عليهما دون 
ين والثالثون داللتها على جواز تفريق الوضوء بإباحة الصالة بالغسل على أي وجه حصل والثالث الرأس والثا

والثالثون داللتها على بطالن قول موجيب الترتيب يف الوضوء والرابع والثالثون اقتضاؤها إلجياب الغسل من اجلنابة 
اب أشياء إذ كانت اجلنابة من جمانبة ما يقتضي واخلامس والثالثون داللتها على اقتضاء هذا اللفظ ملن مسي به اجتن



ذلك اجتنابه وهو ما قد بني حكمه يف غريها والسادس والثالثون داللتها على استيعاب البدن كله بالغسل ووجوب 
املضمضة واالستنشاق فيه بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا والسابع والثالثون داللتها على أنه مىت طهر بدنه استباح 

وأن الوضوء ليس بفرض فيه والثامن والثالثون إجياب التيمم للحدث عند عدم املاء والتاسع والثالثون  الصالة
جوازه للمريض إذا خاف ضرر املاء واألربعون جواز التيمم لغري املريض إذا خاف ضرر الربد إذ كان املعىن يف 

واز التيمم للجنب إذ كان قوله تعاىل أو املرض مفهوما وهو أنه خوف الضرر واحلادي واألربعون داللتها على ج
المستم النساء حيتمل اجلماع والثاين واألربعون احتماهلا أجياب الوضوء من مس املرأة إذ كان قوله تعاىل أو المستم 

حيتمل األمرين والثالث واألربعون داللتها على أن من خاف العطش جاز له التيمم إذ كان يف معىن اخلائف لضرر 
تعماله وهو املريض واجملروح والرابع واألربعون داللتها على أن الناسي للماء يف رحله جيوز له التيمم إذ هو املاء باس

غري واجد للماء واهللا تعاىل شرط استعمال املاء عند وجوده واخلامس واألربعون داللتها على أن من معه ماء ال 
الوضوء مث قال تعاىل فلم جتدوا ماء يعين ما يكفي لغسلها يكفيه لوضوئه فليس عليه استعماله ألنه أمر بغسل أعضاء 

وألنه ال خالف أن من فرضه التيمم فدل على أن هذا القدر من املاء غري مراد والسادس واألربعون احتماهلا 
الستدالل من استدل بقوله تعاىل فلم جتدوا ماء فتيمموا فذكر عدم كل جزء منه إذ كان نكرة يف جواز التيمم فإذا 
وجد قليال مل جيز االقتصار على التيمم والسابع واألربعون داللتها على سقوط فرض الطلب وبطالن قول موجبه إذ 

كان الوجود أو العدم ال يقتضيان طلبا فموجب الطلب زائد فيها ما ليس منها والثامن واألربعون داللتها على أن 
  اجدا للماء ألمره تعاىل إيانا بالغسل عند وجود املاء من خاف ذهاب الوقت إن توضأ مل جيز له التيمم إذ كان و

بقوله تعاىل فاغسلوا من غري ذكر الوقت والتاسع واألربعون داللتها على أن احملبوس الذي ال جيد ماء وال ترابا 
واز نظيفا أنه ال يصلي ألن اهللا أمر بفعل الصالة بأحد ما ذكره يف االية من ماء أو تراب واخلمسون احتماهلا جل

التيمم للمحبوس إذا وجد ترابا نظيفا واحلادي واخلمسون جواز التيمم قبل دخول الوقت إذ مل حيصره بوقت وإمنا 
علقه بعدم املاء بقوله تعاىل فلم جتدوا ماء والثاين واخلمسون داللتها على جواز الصلوات املكتوبات بتيمم واحد ما 

إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم مث قوله يف سياقه فتيمموا فأمر بالصالة مل حيدث أو جيد املاء بقوله تعاىل إذا قمتم 
بالتيمم على الوجه الذي أمر هبا بالوضوء فلما مل تقتض اآلية تكرار الوضوء لكل صالة مل تقتض تكرار التيمم 

قمتم إىل الصالة والثالث واخلمسون داللتها على أن على املتيمم إذا وجد املاء يف الصالة الوضوء لقوله تعاىل إذا 
فاغسلوا على ما بينا من داللتها على ذلك فيما سلف والرابع واخلمسون مسح الوجه واليدين يف التيمم 

واستيعاهبما به واخلامس واخلمسون مسح اليدين إىل املرفقني القتضاء قوله تعاىل وأيديكم إىل املرافق إياها وأن ما 
مسون جوازه بكل ما كان من األرض لقوله تعاىل فتيمموا صعيدا طيبا فوق املرفقني إمنا خرج بدليل والسادس واخل

والصعيد األرض والسابع واخلمسون بطالن التيمم بالتراب النجس لقوله تعاىل طيبا والنجس ليس بطيب والثامن 
كم واخلمسون وجوب النية يف التيمم من وجهني أحدمها أن التيمم القصد والثاين قوله تعاىل فامسحوا بوجوه

وأيديكم منه على ما بينا من داللته على أن ابتداءه يكون من األرض حىت يتصل بالوجه من غري قطع وأن استعماله 
لشيء آخر يقطع حكم النية وتوجب االستيناف والتاسع واخلمسون احتماهلا إلصابة بعض التراب وجهه ويديه 

أجاز التيمم بالثلج واحلشيش إذ ليسا من الصعيد لقوله منه وهو للتبعيض والستون داللتها على بطالن قول من 
والواحد والستون داللة قوله تعاىل أو جاء أحد منكم من الغائط على إجياب الطهارة من اخلارج من السبيلني وأن 

دم االستحاضة وسلس البول واملذي وحنومها توجب الوضوء إذ كان الغائط هو املطمئن من األرض يؤتى لكل ذلك 
لستون داللة قوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم على جواز الغسل بسائر املائعات إال ما خصه الدليل فيستدل والثاين وا



به على جواز الوضوء بنبيذ التمر ويستدل به أيضا احلسن بن صاحل على جوازه باخلل وما جرى جمراه ويستدل به 
  أيضا على جواز 

لب على املاء مثل ماء الورد واللنب واخلل وحنو ذلك والثالث الطهارة باملاء الذي خالطه شيء من الطاهرات ومل يغ
والستون داللة قوله تعاىل فلم جتدوا ماء فتيمموا على جوازه بالنبيذ إذ كان يف النبيذ ماء وإمنا أطلق لنا التيمم عند 

املرق وخل التمر عدم كل جزء من املاء لذكره إياه بلفظ منكور ويستدل به أيضا من جييز الوضوء باملاء املضاف ك
وحنوه إذا كان فيه ماء والرابع والستون داللتها ملن مينع املستحاضة صاليت فرض بوضوء واحد على لزوم إعادة 
الوضوء لفرض ثان لقوله إذا قمتم إىل الصالة فقد روي إذا قمتم وأنتم حمدثون وهي حمدثة لوجود احلدث بعد 

ع جواز فرضني بتيمم واحد كداللتها يف االستحاضة إذا كان التيمم الطهارة واخلامس والستون داللتها على امتنا
غري رافع للحدث فهو مىت أراد القيام إىل الصالة قام إليها وهو حمدث والسادس والستون داللتها على جواز التيمم 

 قوله فلم جتدوا يف أول الوقت عند عدم املاء لقوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس وقوله إذا قمتم إىل الصالة إىل
ماء فتيمموا فأمر بالصالة عند دلوكها وأمر بتقدمي الطهارة هلا باملاء إن كان موجودا أو التراب إذا كان معدوما 

فاقتضى ذلك جواز التيمم يف أول الوقت وقبل الوقت كما اقتضى جواز الطهارة باملاء قبل الوقت ويف أوله 
از التيمم يف احلضر للمحبوس وجواز الصالة به لقوله تعاىل وإن كنتم والسابع والستون داللتها على امتناع جو

مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إىل قوله فتيمموا صعيدا فشرط يف إباحة التيمم شيئني أحدمها 
ز صالته بالتيمم املرض واآلخر السفر مع عدم املاء فإذا مل يكن مسافرا وكان مقيما إال أنه ممنوع منه حببس فغري جائ

فإن قيل فهو غري واجد للماء وإن كان مقيما قيل له هو كذلك إال أنه قد شرط يف جوازه شيئني أحدمها السفر 
الذي األغلب فيه عدم املاء والثاين عدمه وإمنا أبيح له التيمم وجواز الصالة بتعذر وجود املاء للحال املوجبة لذلك 

فيه موجود يف األغلب وإمنا حصل املنع بفعل آدمي من غري حال العادة فيها  وهو السفر ال يف احلضر الذي املاء
والغالب منها عدمه والثامن والستون داللة قوله ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج على نفي كل ما أوجب احلرج 

معه ما إذا  واالحتجاج به عند وقوع اخلالف عن منتحلي مذهب التضييق فيدل ذلك على جواز التيمم وإن كان
خاف على نفسه من العطش فيحبسه لشربه إذ كان فيه نفي الضيق واحلرج وعلى نفي إجياب الترتيب واملواالة يف 

  الطهارة وعلى نفي إجياب 

النية فيها وما جرى جمرى ذلك والتاسع والستون داللة قوله ولكن يريد ليطهركم على أن املقصد حصول الطهارة 
تيب أو غريه ومن مواالة أو تفريق ومن وجوب نية أو عدمها وما جرى جمرى ذلك على أي وجه حصلت من تر

والسبعون داللة قوله فاطهروا على سقوط اعتبار تقدير املاء إذ كان املراد التطهري وعلى أن اغتسال النيب صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  بالصاع غري موجب اعتباره والواحد والسبعون أن قوله تعاىل

رؤسكم فيه داللة على أن املراد مسحه باملاء فهذه وجوه دالالت هذه اآلية الواحدة على املعاين فامسحوا ب
وضروب احلكام منها نصوص ومنها احتمال يف الطهارة اليت جيب تقدميها أمام الصالة وشروطها اليت تصح هبا 

عنها واستقصي النظر فيها أدركها  وعسى أن يكون كثري من دالئلها وضروب احتماهلا مما مل يبلغه علمنا مىت حيث



  من وفق لفهمها واهللا املوفق 
  باب 

  القيام بالشهادة والعدل

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط ومعناه كونوا قوامني هللا باحلق يف كل ما يلزمكم 
جتنابه فهذا هو القيام هللا باحلق وقوله شهداء هللا بالقسط القيام به من األمر باملعروف والعمل به والنهي عن املنكر وا

يعين بالعدل قد قيل يف الشهادة أهنا الشهادات يف حقوق الناس روي ذلك عن احلسن وهو مثل قوله كونوا قوامني 
لى بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم وقيل إنه أراد الشهادة على الناس مبعاصيهم كقوله تعاىل لتكونوا شهداء ع

الناس فكان معناه أن كونوا من أهل العدالة الذين حكم اهللا بأن مثلهم يكونون شهداء على الناس يوم القيامة وقيل 
أراد به الشهادة ألمر اهللا بأنه احلق وجائز أن تكون هذه املعاين كلها مرادة الحتمال اللفظ هلا وقوله تعاىل وال 

 -ا نزلت يف شأن اليهود حني ذهب إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا روي أهن
ليستعينهم يف دية فهموا أن يقتلوه وقال احلسن نزلت يف قريش ملا صدوا املسلمني عن املسجد احلرام قال أبو بكر 

د احلرام أن قد ذكر اهللا تعاىل هذا املعىن يف هذه السورة يف قوله وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسج
تعتدوا فحمله احلسن على معىن اآلية األوىل واألوىل أن تكون نزلت يف غريهم وأن ال تكون تكرارا وقد تضمن 

ذلك األمر بالعدل على احملق واملبطل وحكم بأن كفر الكافرين وظلمهم ال مينع من العدل عليهم وأن ال يتجاوز يف 
  ى قتاهلم وقتلهم ما يستحقون وأن يقتصر هبم عل

املستحق من القتال واألمر واالسترقاق دون املثلة هبم وتعذيبهم وقتل أوالدهم ونسائهم قصدا إليصال الغم واألمل 
إىل خيرب خارصا فجمعوا له شيئا من  -إليهم وكذلك قال عبداهللا بن رواحة حني بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سحت وإنكم ألبغض إيل من عدتكم قردة وخنازير وما مينعين حليهم وأرادوا دفعه إليه ليخفف يف اخلرص إن هذا 
ذلك من أن أعدل عليكم فقالوا هبذا قامت السموات واألرض فإن قيل ملا قال هو أقرب للتقوى ومعلوم أن العدل 

نفسه هو التقوى فكيف يكون الشيء هو أقرب إىل نفسه قيل معناه هو أقرب إىل أن تكونوا متقني باجتناب مجيع 
آت فيكون العدل فيما ذكر داعيا إىل العدل يف مجيع األشياء واجتناب مجيع املعاصي وحيتمل هو أقرب التقاء السي

النار وقوله هو أقرب للتقوى فقوله هو راجع إىل املصدر الذي دل عليه الفعل كأنه قال العدل أقرب للتقوى كقول 
عاىل ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل وبعثنا منهم القائل من كذب كان شرا له يعين كان الكذب شرا له وقوله ت

اثين عشر نقيبا قد اختلف يف املراد بالنقيب ههنا فقال احلسن الضمني وقال الربيع بن أنس األمني وقال قتادة 
الشهيد على قومه وقيل إن أصل النقيب مأخوذ من النقب وهو الثقب الواسع فقيل نقيب القوم ألنه ينقب على 

وعن مكنون ضمائرهم وأسرارهم فسمي رئيس العرفاء نقيبا هلذا املعىن وأما قول احلسن أنه الضمني فإمنا أحواهلم 
أراد به أنه الضمني لتعرف أحواهلم وأمورهم وصالحهم وفسادهم واستقامتهم وعدوهلم لريفع ذلك إىل النيب صلى 

   -اهللا عليه وسلم 

  وكذلك جعل النيب ص



يبا على هذا املعىن وقول الربيع بن أنس أنه األمني وقول قتادة أنه الشهيد يقارب ما على األنصار اثين عشر نق -
قال احلسن أيضا ألنه أمني عليهم وشهيد مبا يعملون به وجيري عليهم أمورهم وإمنا نقب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

-   

  النقباء لشيئني أحدمها ملراعاة أحواهلم وأمورهم وإعالمها النيب ص

بر فيهم مبا روي والثاين أهنم إذا علموا أن عليهم نقيبا كانوا أقرب إىل االستقامة إذ علموا أن أخبارهم تنتهي ليد -
   -إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وألن كل واحد منهم حيتشم خماطبة النيب ص

قيب ضامنا عليهم الوفاء فيما ينوبه ويعرض له من احلوائج قبله فيقوم عنه النقيب فيه وليس جيوز أن يكون الن -
بالعهد وامليثاق ألن ذلك معىن ال يصح ضمانه وال ميكن الضمني فعله وال القيام به فعلمنا أنه على املعىن األول ويف 

  هذه اآلية داللة على قبول خرب الواحد ألن نقيب كل قوم إمنا نصب ليعرف 

ه مقبول ملا كان لنصبه وجه فإن قيل إمنا يدل ذلك أو اإلمام فلوال أن خرب -أحواهلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على قبول اإلثين عشر دون الواحد قيل له إن اإلثين عشر مل يكونوا نقباء على مجيع بين إسرائيل جبملتهم وإمنا كان 

قال كل واحد منهم نقيبا على قومه خاصة دون اآلخرين قوله تعاىل وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه 
نقمات اهللا فقالوا ال ختوفنا فإنا أبناء  -ابن عباس هذا قول مجاعة من اليهود حني حذرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا وأحباؤه قال السدي تزعم اليهود أن اهللا تعاىل أوحى إىل إسرائيل أن ولدك بكري من الولد وقال احلسن إمنا 
وأما النصارى فقيل إهنم تأولوا ما يف اإلجنيل يف قول املسيح عليه السالم قالوا ذلك على معىن قرب الولد من الوالد 

إين ذاهب إىل أيب وأبيكم وقيل إهنم ملا قالوا املسيح ابن اهللا وكان منهم جرى ذلك على قول العرب هذيل شعراء 
ه عليه فكان معىن قوهلم أي منهم شعراء وعلى قوهلم يف رهط مسيلمة قالوا حنن أبناء اهللا أي قال قائل منهم وتابعو

على هذا الوجه حنن أبناء اهللا أي منا ابن اهللا وقال تعاىل قل فلم يعذبكم بذنوبكم فيه إبطال دعواهم ذلك وتكذيبهم 
هبا على لساهنم ألهنم كانوا مقرين بأهنم يعذبون بالذنوب ومعلوم أن األب املشفق ال يعذب ولده قوله تعاىل 

بن عمر وزيد بن أسلم واحلسن امللك من له دار وامرأة وخادم وقال غريهم هو الذي وجعلكم ملوكا قال عبداهللا 
له ما يستغين به عن تكلف األعمال وحتمل املشاق للمعاش وقال ابن عباس وجماهد جعلوا ملوكا باملن والسلوى 

فسهم بالتخلص من القبط واحلجر والغمام وقال غريهم باألموال أيضا وقال احلسن إمنا مساهم ملوكا ألهنم ملكوا أن
الذين كانوا يستعبدوهنم وقال السدي ملك كل واحد منهم نفسه وأهله وماله وقال قتادة كانوا أول من ملك 

اخلادم قوله حيرفون الكلم عن مواضعه حتريفهم إياه يكون بوجهني أحدمها بسوء التأويل واآلخر بالتغيري والتبديل 
الكافة فغري ممكن تغيري ألفاظه إىل غريها المتناع الطواطؤ على مثلهم وما مل وأما ما قد استفاض وانتشر يف أيدي 

يستفض يف الكافة وإمنا كان علمه عند قوم من اخلاصة جيوز على مثلهم التواطؤ فإنه جائز وقوع تغيري ألفاظه 
حتريفهم على تأويالت ومعانيه إىل غريها وإثبات ألفاظ أخر سواها وأما املستفيض الشائع يف أيدي الكافة فإمنا 

فاسدة كما تأولت املشبهة واجملربة كثريا من اآلي املتشاهبة على ما تعتقده من مذهبها وتدعي من معانيها ما يوافق 
  اعتقادها دون محلها على معاين احملكمة وإمنا قلنا إنه 



قبل أن ذلك ال يقع إال غري جائز وقوع التحريف من جهة تغيري األلفاظ فيما استفاض وانتشر عند الكافة من 
بالتواطؤ عليه ومثله مع اختالف مهمهم وتباعد أوطاهنم ال جيوز وقوع التواطؤ منهم على مثله كما ال جيوز وقوع 

التواطؤ من املسلمني على تغيري شيء من ألفاظ القرآن إىل غريه ولو جاز ذلك جلاز تواطؤهم على اختراع أخبار ال 
أن يعلم باألخبار شيء وقد علم بطالن هذا القول اضطرار قوله تعاىل ومن الذين أصل هلا ولو جاز ذلك ملا صح 

قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم عن احلسن قال إمنا قال قالوا إنا نصارى ومل يقل من النصارى ليدل على أهنم 
احلواريني وهم الذين كانوا  ابتدعوا النصرانية وتسموا هبا وأهنم ليسوا على منهاج الذين اتبعوا املسيح يف زمانه من

نصارى يف احلقيقة نسبوا إىل قرية بالشام تسمى ناصرة فانتسب هؤالء إليهم وإن مل يكونوا منهم ألن أولئك كانوا 
موحدة مؤمنني وهؤالء مثلثة مشركون وقد أطلق اهللا تعاىل يف مواضع غريه اسم النصارى ال على وجه احلكاية 

نصارى املسيح ابن اهللا ويف مواضع أخر ألهنم قد عرفوا بذلك وصار ذلك مسة هلم عنهم يف قوله تعاىل وقالت ال
وعالمة قوله تعاىل لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح بن مرمي قل فمن ميلك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك 

هم إياه واإلقرار بصحته ألهنم لو املسيح بن مرمي إمنا حلقتهم مسة الكفر ألهنم قالوا ذلك على جهة التدين به واعتقاد
قالوا على جهة احلكاية عن غريهم منكرين له ملا كفروا والكفر هو التغطية ويرجع معىن ما ذكر عنهم إىل التغطية 

من وجهني أحدمها كفران النعمة جيحدها أن يكون املنعم هبا هو اهللا تعاىل وإضافتها إىل غريه ممن ادعوا له اإلهلية 
ن جهة اجلهل باهللا تعاىل وكل جاهل باهللا كافر لتضييعه حق نعم اهللا تعاىل فكان مبنزلة مضيفها إىل واآلخر كفر م

غريه وقوله تعاىل فمن ميلك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح بن مرمي معناه من يقدر على دفع أمر اهللا تعاىل إن 
نه لو كان املسيح إهلا لقدر على دفع أمر اهللا تعاىل إذا أراد هالك املسيح وأمه وهذا من أظهر االحتجاج وأوضحه أل

أراد اهللا تعاىل إهالكه وإهالك غريه فلما كان املسيح وسائر املخلوقني سواء يف جواز ورود املوت واهلالك عليهم 
ىل يا قوم صح أنه ليس بإله إذا مل يكن سائر الناس آهلة وهو مثلهم يف جواز الفناء واملوت واهلالك عليهم قوله تعا

ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم قال ابن عباس والسدي أرض بيت املقدس وقال جماهد أرض الطور 
  وقال قتادة أرض الشام 

وقيل دمش وفلسطني وبعض األردن واملقدسة هي املطهرة ألن التقديس التطهري وإمنا مساها اهللا املقدسة ألهنا طهرت 
سكنا وقرارا لألنبياء واملؤمنني فإن قيل مل قال كتب اهللا لكم وقد قال فإهنا حمرمة من كثري من الشرك وجعلت م

عليهم قيل له روي عن ابن إسحاق أهنا كانت هبة من اهللا تعاىل هلم مث حرمهم إياها قال أبو بكر ينبغي أن يكون اهللا 
د قيل أهنا على اخلصوص وإن كان قد جعلها على شريطة القيام بطاعته واتباع أمره فلما عصوا حرمهم إياها وق

خمرجه خمرج العموم قوله تعاىل إن فيها قوما جبارين فإنه قد قيل أن اجلبار هو من اإلجبار على األمر وهو اإلكراه 
عليه وجرب العظم ألنه كاإلكراه على الصالح واجلبار هدر األرش ألن فيه معىن الكره واجلبار من النخل ما فات 

جلبار من الناس واجلبار من الناس الذي جيربهم على ما يريد واجلبار صفة مدح هللا تعاىل وهو ذم يف اليد طوال ألنه كا
صفة غريه يتعظم مبا ليس له والعظمة هللا عز و جل وحده اجلبار املتعظم باالقتدار ومل يزل اهللا جبارا واملعىن أن ذاته 

ن يف القهار معىن الغالب ملن ناوأه أو كان يف حكم املناوئ يدعو العارف به إىل تعظيمه والفرق بني اجلبار والقهار أ
بعصيانه إياه قوله تعاىل قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب روي عن قتادة يف قوله 

قولوا احلق فأثىن اهللا خيافون أهنم خيافون اهللا تعاىل وقال غريه من أهل العلم خيافون اجلبارين ومل مينعهم اخلوف من أن ي
ال مينعن  -عليهما بذلك فدل على فضيلة قول احلق عند اخلوف وشرف منزلته وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أحدكم خمافة الناس أن يقول احلق إذا رآه وعلمه فإنه ال يبعد من رزق وال يدين من أجل وقال أليب ذر رضوان اهللا 



الئم وقال حني سئل عن أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر قوله تعاىل قالوا عليه وأن ال يأخذك يف اهللا لومة 
يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون قوله فاذهب أنت وربك 

اب الذي هو النقلة وهذا فقاتال حيتمل معنيني أحدمها أهنم قالوه على وجه اجملاز مبعىن وربك معني لك والثاين الذه
تشبيه وكفر من قائله وهو أوىل مبعىن الكالم ألن الكالم خرج خمرج اإلنكار عليهم والتعجب من جهلهم وقد يقال 

على اجملاز قاتله اهللا مبعىن أن عداوته هلم كعداوة املقاتل املستعلى عليهم باالقتدار وعظم السلطان قوله تعاىل قال 
سي وأخي هذا جماز ألن اإلنسان ال ميلك نفسه وال أخاه احلر على احلقيقة وذلك ألن أصل رب إين ال أملك إال نف

  امللك القدرة 

وحمال أن يقدر اإلنسان على نفسه أو على أخيه مث أطلق اسم امللك على التصرف فجعل اململوك يف حكم املقدور 
ه ميلك تصريف نفسه يف طاعة اهللا وأطلقه على عليه إذ كان له أن يصرفه تصرف املقدور عليه وإمنا معناه ههنا أن

ما أحدا من علي بنفسه وذات  -أخيه أيضا إذ كان يتصرف بأمره وينتهي إىل قوله وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يده من أيب بكر فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومايل إال لك يا رسول اهللا يعين أين متصرف حيث صرفتين وأمرك جائز 

لرجل أنت ومالك ألبيك ومل يرد به حقيقة امللك قوله تعاىل فإهنا حمرمة  -وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مايل 
عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض قال أكثر أهل العلم هو حترمي منع ألهنم كانوا يصبحون حبيث أمسوا ومقدار 

التعبد ألن التحرمي أصله املنع قال اهللا تعاىل وحرمنا املوضع ستة فراسخ وقال بعض أهل العلم جيوز أن يكون حترمي 
إين امرؤ ... حالت لتصرعين فقلت هلا اقصري ... عليه املراضع من قبل يعين به املنع قال الشاعر يصف فرسا 

  ... صرعي عليك حرام 
اىل قد منعه بذلك يعين إين فارس ال ميكنك صرعي فهذا هو أصل التحرمي مث أجرى حترمي التعبد عليه ألن اهللا تع

حكما وصار احملرم مبنزلة املمنوع إذ كان من حكم اهللا فيه أن ال يقع كما ال يقع املمنوع منه وقوله تعاىل حرمت 
عليكم امليتة والدم وحنومها حترمي حكم وتعبد ال حترمي منع يف احلقيقة ويستحيل اجتماع حترمي املنع وحترمي التعبد يف 

جيوز حظره وال إباحته إذ هو غري مقدور عليه واحلظر واإلباحة يتعلق بأفعالنا وال يكون  شيء واحد ألن املمنوع ال
فعل لنا إال وقد كان قبل وقوعه منا مقدورا لنا قوله تعاىل واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربانا قال ابن 

يل وكان هابيل مؤمنا وقابيل كافرا وقيل بل عباس وعبداهللا بن عمر وجماهد وقتادة كان ابين آدم لصلبه هابيل وقاب
كان رجل سوء وقال احلسن مها من بين إسرائيل ألن عالمة تقبل القربان مل يكن قبل ذلك والقربان ما يقصد به 

القرب من رمحة اهللا تعاىل من أعمال الرب وهو فعالن من القرب كالفرقان من الفرق والعدوان من العدو والكفران 
ل إذا مل يتقبل من أحدمها ألنه قرب شر ماله قرب اآلخر خري ماله فتقبل منه وقيل بل رد قربانه ألنه من الكفر وقي

كان فاجرا وإمنا يتقبل اهللا من املتقني وقيل كانت عالمة القبول أن جتيء نار فتأكل املتقبل وال تأكل املردود ومنه 
  ىل قوله تعاىل حىت يأتينا بقربان تأكله النار إىل قوله تعا

وبالذي قلتم قوله تعاىل لئن بسطت إيل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك قال ابن عباس معناه لئن بدأتين 
بقتل مل أبدأك به ومل يرد أين ال أدفعك على نفسي إذا قصدت قتلي فروي أنه قتل غيلة بأن ألقى عليه صخرة وهو 

عليهم إذا أراد رجل قتله أن يتركه وال يدفعه عن نفسه قال أبو  نائم فشدخه هبا وروي عن احلسن وجماهد أنه كتب
بكر وجائز يف العقل ورود العبادة مبثله فإن كان التأويل هو األول فال داللة فيه على جواز ترك الدفع عن نفسه 



لة وجائز أن يكون بقتل من أراد قتله وإمنا فيه أنه ال يبدأ بقتل غريه وإن كان التأويل هو الثاين فهو منسوخ ال حما
   -نسخه بشريعة بعض األنبياء املتقدمة وجائز أن يكون نسخه بشريعة نبينا ص 

  والذي يدل على أن هذا احلكم غري ثابت يف شريعة النيب ص

وأن الواجب على من قصده إنسان بالقتل أن عليه قتله إذا أمكنه وأنه ال يسعه ترك قتله مع اإلمكان قوله تعاىل  -
ن من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر وإن طائفتا

اهللا فأمر اهللا بقتال الفئة الباغية وال بغي أشد من قصد إنسان بالقتل بغري استحقاق فاقتضت اآلية قتل من قصد قتل 
أن يف إجيابه القصاص حياة لنا ألن القاصد لغريه بالقتل مىت  غريه بغري حق وقال تعاىل ولكم يف القصاص حيوة فأخرب

علم أنه يقتص منه كف عن قتله وهذا املعىن موجود يف حال قصده لقتل غريه ألن يف قتله إحياء ملن ال يستحق 
بغري حق القتل وقال اهللا تعاىل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة فأمر بالقتال لنفي الفتنة ومن الفتنة قصده قتل الناس 

وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إمساعيل بن الفضل قال حدثنا حسني بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى 
   -عن معمر عن عبداهللا بن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من شهر سيفه مث وضعه فدمه هدر وقد روي عن النيب ص

تفيضة من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد يف أخبار مس -
   -وروى عبداهللا بن احلسني عن عبدالرمحن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد فأخرب ص

يكون مقتوال دون ماله إال وقد قاتل دونه ويدل عليه قول النيب صلى أن الدافع عن نفسه وأهله وماله شهيد وال  -
   -اهللا عليه وسلم 

  يف حديث أيب سعيد اخلدري من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع

  فبلسانه فإن مل يسطع فبقلبه وذاك ضعف اإلميان فأمر بتغري املنكر 

وال نعلم خالفا أن  -يقتله مبقتضى ظاهر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  باليد وإذا مل ميكن تغيريه إال بقتله فعليه أن
رجال لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغري حق أن على املسلمني قتله فكذلك جائز للمقصود بالقتل قتله وقد قتل 

ن عليه وقد معه موافقو -علي بن ايب طالب اخلوارج حني قصدوا قتل الناس وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  آثار يف وجوب قتهلم منها حديث أيب سعيد اخلدري وأنس أن رسول اهللا ص

قال سيكون يف أميت اختالف وفرقة فيهم قوم حيسنون القول ويسيئون العمل ميرقون من الدين كما ميرق السهم  -
ة مشهورة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعملتها يف وجوب قتلهم من الرمية طوىب ملن قتلهم أو قتلوه يف آثار كثري



وقتاهلم وروى أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو األحوص عن مساك عن قابوس بن أيب املخارق عن أبيه قال قال 
سلمني رجل يا رسول اهللا الرجل يأتيين يريد مايل قال ذكره اهللا قال فإن مل يذكر قال استعن عليه من حولك من امل

قال فإن مل يكن حويل منهم قال فاستعن عليه السلطان قال فإن نأى عين السلطان قال قاتل دون مالك حىت متنع 
مالك أو تكون شهيدا يف اآلخرة وذهب قوم من احلشوية إىل أن على من قصده إنسان بالقتل أن ال يقاتله وال 

ينا أنه ليس يف اآلية داللة على أنه كف يده عن قتله حني يدفعه عن نفسه حىت يقتله وتأولوا فيه هذه اآلية وقد ب
قصده بالقتل وإمنا اآلية تدل على أنه ال يبدأ بالقتل على ما روي عن ابن عباس ولو ثبت حكم اآلية على ما ادعوه 

ى لكان منسوخا مبا ذكرنا من القرآن والسنة واتفاق املسلمني على أن على سائر الناس دفعهم عنه وإن أتى عل
   -نفسه وتأولت هذه الطائفة اليت ذكرنا قوهلا أحاديث روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  منها حديث أيب موسى األشعري عن النيب ص

إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فقتل أحدمها صاحبه فالقاتل واملقتول يف النار فقيل يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال  -
تل صاحبه وروى علي بن زيد بن جدعان عن احلسن عن سعد بن مالك قال قال رسول اهللا املقتول قال إنه أراد ق
إن استطعت أن تكون عبد اهللا املقتول فافعل وال تقتل أحدا من أهل القبلة وروى احلسن  -صلى اهللا عليه وسلم 

إذا التقى املسلمان  يقول -عن األحنف بن قيس قال مسعت أبا بكر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار قلت يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال املقتول قال إنه كان حريصا على قتل 

   -صاحبه وروى معمر عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إن ابين آدم ضربا هلذه األمة مثال فخذوا باخلري منهما وروى معمر

كيف بك يا  -يب عمران اجلوين عن عبداهللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أ
أبا ذر إذا كان باملدينة قتل قال قلت ألبس سالحي قال شاركت القوم إذ قال قلت فكيف أصنع يا رسول اهللا قال 

مثك وإمثه فاحتجوا هبذه اآلثار وال داللة هلم إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك يبؤ بإ
إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار فإمنا أراد بذلك  -فيها فأما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إن استطعت أن  -إذا قصد كل واحد منهما صاحبه ظلما على حنو ما يفعله أصحاب العصبية والفتنة وأما قوله ص 
ون عبد اهللا املقتول فافعل وال تقتل أحدا من أهل القبلة فإمنا عىن به ترك القتال يف الفتنة وكف اليد عن الشبهة تك

   -مل ينفه بذلك وأما قوله ص  -فأما قتل من استحق القتل فمعلوم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  اتل عنكن كخري ابين آدم فإمنا عىن به أن ال يبدأ بالقتل وأما دفع الق

أنه قال ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى  -نفسه فلم مينعه فإن احتجوا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ثالث كفر بعد إميان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغري نفس فال جيوز قتله قبل أن يقتل بقضية نفي النيب صلى اهللا 

مل يقتل بعد فال يستحق القتل قيل له هذا القاصد لقتل غريه  قتل املسلم إال بإحدى ما ذكر وهذا -عليه وسلم 
ظلما داخل يف هذا اخلرب ألنه أراد قتل غريه فإمنا قتلناه بنفس من قصد لقتله لئال يقتله فأحيينا نفس املقصود بقتلنا 

اإلمساك عنه إياه ولو كان األمر يف ذلك على ما ذهبت إليه هذه الطائفة من حظر قتل من قصد قتل غريه ظلما و



حىت يقتل من يريد قتله لوجب مثله يف سائر احملظورات إذا أراد الفاجر ارتكاهبا من الزنا وأخذ املال أن منسك عنه 
حىت يفعلها فيكون يف ذلك ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر واستيالء الفجار وغلبة الفساق والظلمة وحمو 

ا على اإلسالم واملسلمني من هذه املقالة ولعمري إهنا أدت إىل غلبة الفساق آثار الشريعة وما علم مقالة أعظم ضرر
على أمور املسلمني واستيالئهم على بلداهنم حىت حتكموا فحكموا فيها بغري حكم اهللا وقد جر ذلك ذهاب الثغور 

والنهي عن املنكر واإلنكار وغلبة العدو حني ركن الناس إىل هذه املقالة يف ترك قتال الفئة الباغية واألمر باملعروف 
على الوالة واجلوار واهللا املستعان ويدل على صحة قول اجلمهور يف ذلك وأن القاصد لقتل غريه ظلما يستحق 

القتل وأن على الناس كلهم أن يقتلوه قوله تعاىل من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس 
  الناس مجيعا فكان يف أو فساد يف األرض فكأمنا قتل 

مضمون اآلية إباحة قتل املفسد يف األرض ومن أعظم الفساد قصد قتل النفس احملرمة فثبت بذلك أن القاصد لقتل 
غريه ظلما مستحق للقتل مبيح لدمه قال أبو بكر ذكر ابن رستم عن حممد عن أيب حنيفة أنه قال يف اللص ينقب 

ون ماله فهو شهيد وال يكون شهيدا إال وهو مأمور بالقتال إن أمكنه فقد من قتل د -البيوت يسعك قتله لقوله ص 
تضمن ذلك إجياب قتله إذا قدر عليه وقال أيضا يف رجل يريد قلع سنك قال فلك أن تقتله إذا كنت يف موضع ال 

هو أوىل جبواز يعينك الناس عليه قال أبو بكر وذلك ألن قلع السن أعظم من أخذ املال فإذا جاز قتله حلفظ ماله ف
القتل من أجلها قوله تعاىل إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فإنه روي عن ابن عباس وابن مسعود واحلسن وجماهد 
وقتادة والضحاك إمث قتلي وإمثك الذي كان منك قبل قتلي وقال غريهم إمثك الذي من أجله مل يتقبل قربانك 

نه ال جيوز أن يكون مراده حقيقة اإلمث إذ غري جائز ألحد إرادة معصية واملراد إين أريد أن تبوء بعقاب إمثي وإمثك أل
اهللا من نفسه وال من غريه كما ال جيوز أن يأمره هبا ومعىن تبوء ترجع يقال باء إذا رجع إىل املباءة وهي املنزلة وباؤا 

عون فيه إىل معىن واحد قوله بغضب اهللا رجعوا والبواء الرجوع بالقود وهم يف هذه األمر بواء أي سواء ألهنم يرج
تعاىل فطوعت له نفسه قتل أخيه قال جماهد شجعته نفسه على قتل أخيه وقال قتادة زينت له نفسه قتل أخيه وقيل 

ساعدته نفسه على قتل أخيه واملعىن يف مجيع ذلك أنه فعله طوعا من نفسه غري متكره له ويقال إن العرب تقول 
طاع فالن كذا أي أتاه طوعا ويقال انطاع مبعىن انقاد ويقال طوعت له نفسه وال طاع هلذه الظبية أصول الشجر و

يقال أطاعته نفسه على هذا املعىن ألن قوهلم أطاع يقتضي قصد أمنه ملوافقة معىن األمر وذلك غري موجود يف نفسه 
كان موضوع األمر والنهي  وليس كذلك الطوع ألنه ال يقتضي أمرا وال جيوز أن يكون آمرا لنفسه وال ناهيا هلا إذ

ممن هو أعلى ملن دونه وقد جيوز أن يوصف بفعل يتناوله وال يتعدى إىل غريه كقولك حرك غريه وقتل نفسه كما 
يقال حرك غريه وقتل غريه قوله تعاىل فأصبح من اخلاسرين يعين خسر نفسه بإهالكه إياها لقوله تعاىل إن اخلاسرين 

وم القيامة وال داللة يف قوله فأصبح من اخلاسرين على أن القتل كان ليال وإمنا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ي
  املراد به وقت مبهم جائز أن يكون ليال وجائز أن يكون هنارا وهو كقول الشاعر 

  ... أصبحت عاذليت معتلة 
  .. .يلحينين والومهته ... بكرت علي عواذيل ... وليس املراد النهار دون الليل وكقول اآلخر 

  ومل يرد بذلك أول النهار دون آخره وهذا عادة العرب يف إطالق مثله واملراد به الوقت املبهم 
  باب 



  دفن املوتى

قال اهللا تعاىل فبعث اهللا غرابا يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه قال ابن عباس وابن مسعود وجماهد 
أى غرابا جاء يدفن غرابا ميتا ويف هذا دليل على فساد ما والسدي وقتادة والضحاك مل يدر كيف يصنع به حىت ر

روي عن احلسن أهنما رجالن من بين إسرائيل ألنه لو كان كذلك لكان قد عرف الدفن جبريان العادة فيه قبل ذلك 
وقيل يف  وهو األصل يف سنة دفن املوتى وقال تعاىل مث أماته فأقربه وقال تعاىل أمل جنعل األرض كفاتا أحياءا وأمواتا

معىن سوأة أخيه وجهان أحدمها جيفة أخيه ألنه لو تركه حىت يننت لقيل جليفة وسوأة والثاين عورة أخيه وجائز أن 
يريد األمرين مجيعا الحتماهلما وأصل السوأة التكره ومنه ساءه يسوءه سوء إذا أتاه مبا يتكرهه وقص اهللا علينا قصته 

   -تل منهما وروي عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لنعترب هبا ونتجنب قبح ما فعله القا

  أن اهللا ضرب لكم ابين آدم مثال فخذوا من خريمها ودعوا شرمها وقال اهللا

تعاىل فأصبح من النادمني قيل إنه ندم على القتل على غري جهة القربة إىل اهللا تعاىل منه وخوف عقابه وإمنا كان ندمه 
وناله ضرر بسببه من قبل أبيه وأمه ولو ندم على الوجه املأمور به لقبل اهللا توبته وغفر من حيث مل ينتفع مبا فعل 

ذنوبه قوله تعاىل من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل اآلية فيه إبانة عن املعىن الذي من أجله كتب على بين 
د ترد مضمنة مبعان جيب إسرائيل ما ذكر يف اآلية وهو لئال يقتل بعضهم بعضا فدل ذلك على أن النصوص ق

اعتبارها يف أغيارها يف إثبات األحكام وفيه دليل على إثبات القياس ووجوب اعتبار املعاين اليت علق هبا األحكام 
وجعلت علال وأعالما هلا وقوله تعاىل من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض يدل على أن من قتل نفسا بنفس 

   فال لوم عليه وعلى أن من قتل

نفسا بغري نفس فهو مستحق للقتل ويدل أيضا على أن الفساد يف األرض معىن يستحق به القتل وقوله تعاىل فكأمنا 
قتل الناس مجيعا قد قيل فيه وجوه أحدها تعظيم الوزر والثاين أن عليه مثل مأمث كل قاتل من الناس ألنه سن القتل 

   -صلى اهللا عليه وسلم  وسهله لغريه فكان كاملشارك له فيه وروي عن النيب

  أنه قال ما من قاتل ظلما إال وعلى ابن آدم كفل من اإلمث ألنه سن القتل

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة ومن سن سنة  -وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لناس كلهم معونة ويل املقتول حىت يقيدوه منه سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة والثالث أن على ا

فيكون كلهم خصومه يف ذلك حىت يقاد منه كأنه قتل أولياءهم مجيعا وهذا يدل على وجوب القود على اجلماعة إذا 
قتلت واحدا إذ كانوا مبنزلة من قتل الناس مجيعا وقوله تعاىل ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا قال جماهد من 

جناها من اهلالك وقال احلسن إذا عفا عن دمها وقد وجب القود وقال غريهم من أهل العلم زجر عن قتلها  أحياها
مبا فيه حياهتا قال أبو بكر حيتمل أن يريد بإحيائها معونة الويل على قتل القاتل واستيفاء القصاص منه حياة كما قال 

ن يقتل القاصد لقتل غريه ظلما فيكون حمييا هلذا املقصود تعاىل ولكم يف القصاص حياة وحيتمل أن يريد بإحيائها أ
بالقتل ويكون كمن أحيا الناس مجيعا ألن ذلك يردع القاصدين إىل قتل غريهم عن مثله فيكون يف ذلك حياة لسائر 
 الناس من القاصدين للقتل واملقصودين به فتضمنت هذه اآلية ضروبا من الدالئل على األحكام منها داللتها على



ورود األحكام مضمنة مبعان جيب اعتبارها بوجودها وهذا يدل على صحة القول بالقياس والثاين إباحة قتل النفس 
بالنفس والثالث أن من قتل نفسا فهو مستحق للقتل والرابع من قصد قتل مسلم ظلما فهو مستحق القتل ألن قوله 

النفس فهو يدل على وجوب قتله إذا قصد قتل تعاىل من قتل نفسا بغري نفس كما دل على وجوب قتل النفس ب
غريه إذ هو مقتول بنفس إرادة إتالفها واخلامس الفساد يف األرض يستحق به القتل والسادس احتمال قوله تعاىل 

فكأمنا قتل الناس مجيعا أن عليه مأمث كل قاتل عبده ألنه سن القتل وسهله لغريه والسابع أن على الناس كلهم معونة 
تول حىت يقيدوه منه والثمن داللتها على وجوب قتل اجلماعة إذا قتلوا واحدا والتاسع قوله تعاىل فكأمنا أحيا ويل املق

الناس مجيعا على معونة الويل على قتل القاتل والعاشر داللته أيضا على قتل من قصد قتل غريه ظلما واهللا أعلم 
  بالصواب 

  باب 

  حد احملاربني

الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا اآلية قال أبو بكر قوله تعاىل حياربون  قال اهللا تعاىل إمنا جزاء
اهللا هو جماز ليس حبقيقة ألن اهللا يستحيل أن حيارب وهو حيتمل وجهني أحدمها أنه مسى الذين خيرجون ممتنعني 

ه من الناس ومانعه فسموا حماربني جماهرين بإظهار السالح وقطع الطريق حماربني ملا كانوا مبنزلة من حارب غري
تشبيها هلم باحملاربني من الناس كما قال تعاىل ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله وقوله إن الذين حيادون اهللا ورسوله 

ومعىن املشاقة أن يصري كل واحد منهما يف شق يباين صاحبه ومعىن احملادة أن يصري كل واحد منهما يف حد على 
ك يستحيل على اهللا تعاىل إذ ليس بذي مكان فيشاق أو حياد أو جتوز عليه املباينة واملفارقة ولكنه وجه املفارقة وذل

تشبيه باملعادين إذ صار كل واحد منهما يف شق وناحية على وجه املباينة وذلك منه على وجه املبالغة يف إظهار 
وا مسوا بذلك تشبيها مبظهري اخلالف على غريهم املخالفة واملباينة فكذلك قوله تعاىل حياربون اهللا حيتمل أن يكون

وحماربتهم إياهم من الناس وخصت هذه الفرقة هبذه السمة خلروجها ممتنعة بأنفسها ملخالفة أمر اهللا تعاىل وانتهاك 
احلرمي وإظهار السالح ومل يسم بذلك كل عاص هللا تعاىل إذ ليس هبذه املنزلة يف االمتناع وإظهار املبالغة يف أخذ 

األموال وقطع الطريق وحيتمل أن يريد الذين حياربون أولياء اهللا ورسوله كما قال تعاىل إن الذين يؤذون اهللا واملعىن 
يؤذون أولياء اهللا ويدل على ذلك أهنم لو حاربوا رسول اهللا لكانوا مرتدين بإظهار حماربة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ولرسوله على من عظمت جريرته باجملاهرة باملعصية وإن كان من أهل وقد يصح إطالق لفظ احملاربة هللا  -وسلم 
امللة والدليل عليه ما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رأى معاذا يبكي فقال ما يبكيك قال مسعت 

اربة فأطلق يقول اليسري من الربا شرك ومن عادى أولياء اهللا فقد بارز اهللا باحمل -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عليهم اسم احملاربة ومل يذكر الردة ومن حارب مسلما على أخذ ماله فهو معاد ألولياء اهللا تعاىل بذلك وروى أسباط 

قال لعلي وفاطمة واحلسن  -عن السدي عن صبيح موىل أم سلمة عن زيد بن أرقم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تم فاستحق من حارهبم اسم احملارب هللا ولرسوله وإن مل يكن مشركا واحلسني أنا حرب ملن حاربتم سلم ملن سامل

  فثبت مبا ذكرنا أن قاطع الطريق يقع عليه اسم احملارب هللا عز و جل ولرسوله 

ويدل عليه أيضا ما روى أشعث عن الشعيب عن سعد بن قيس أن حارثة بن بدر حارب اهللا وسوله وسعى يف 
عليه فكتب علي رضي اهللا عنه إىل عامله بالبصرة أن حارثة بن بدر حارب اهللا األرض فسادا وتاب من قبل أن يقدر 



ورسوله وتاب من قبل أن نقدر عليه فال تعرضن إال خبري فأطلق عليه اسم احملارب هللا ورسوله ومل يرتد وإمنا قطع 
ق وإن مل يكونوا كفارا الطريق فهذه األخبار وما ذكرنا من معىن اآلية دليل على أن هذا االسم يلحق قطاع الطري

وال مشركني مع أنه ال خالف بني السلف واخللف من فقهاء األمصار أن هذا احلكم غري خمصوص بأهل الردة وأنه 
فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل امللة وحكي عن بعض املتأخرين ممن ال يعتد به أن ذلك خمصوص باملرتدين وهو 

السلف واخللف ويدل على أن املراد به قطع الطريق من أهل امللة قوله تعاىل قول ساقط مردود خمالف لآلية وإمجاع 
إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم ومعلوم أن املرتدين ال خيتلف حكمهم يف زوال 

تهم قبل القدرة أو بعدها وأيضا العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل القدرة وقد فرق اهللا بني توب
فإن اإلسالم ال يسقط احلد عمن وجب عليه فعلمنا أن املراد قطاع الطريق من أهل امللة وأن توبتهم من الفعل قبل 
القدرة عليهم هي املسقطة للحد عنهم وأيضا فإن املرتد يستحق القتل بنفس الردة دون احملاربة واملذكور يف اآلية 

حملاربة فعلمنا أنه مل يرد املرتد وأيضا ذكر فيه نفي من مل يتب قبل القدرة عليه واملرتد ال ينفى من استحق القتل با
فعلمنا أن حكم اآلية جار يف أهل امللة وأيضا فإنه ال خالف أن أحدا ال يستحق قطع اليد والرجل بالكفر وأن 

وإال قتل وال تقطع يده وال رجله وأيضا  األسري من أهل الردة مىت حصل يف أيدينا عرض عليه اإلسالم فإن اسلم
فإن اآلية أوجبت قطع يد احملارب ورجله ومل توجب منه شيئا آخر ومعلوم أن املرتد ال جيوز أن تقطع يده ورجله 

وخيلى سبيله بل يقتل إن مل يسلم واهللا تعاىل قد أوجب االقتصار هبم يف حال على قطع اليد والرجل دون غريه 
املرتدين الصلب فعلمنا أن اآلية يف غري أهل الردة ويدل عليه أيضا قوله تعاىل قل للذين  وأيضا ليس من حكم

كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وقال يف احملاربني إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا 
قدرة عليهم وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل غفور رحيم فشرط يف زوال احلد عن احملاربني وجود التوبة منهم قبل ال

  القدرة وبعدها فلما علم انه مل يرد 

باحملاربني أهل الردة فهذه الوجوه اليت ذكرناها كلها دالة على بطالن قول من ادعى خصوص اآلية يف املرتدين فإن 
   -لى اهللا عليه وسلم قال قائل قد روى قتادة وعبدالعزيز بن صهيب وغريمها عن أنس قال قدم على النيب ص

  أناس من عرينة فقال هلم رسول اهللا ص

لو خرجتم إىل ذودنا فشربتم من ألباهنا وأبواهلا ففعلوا فلما صحوا قاموا إىل راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه  -
   -وسلم 

  فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا ذود رسول اهللا ص

هم ومسل أعينهم وتركهم يف احلرة حىت ماتوا قيل له إن خرب فأرسل يف طلبهم فأتى هبم فقطع أيديهم وأرجل -
العرنيني خمتلف فيه فذكر بعضهم عن أنس حنو ما ذكرنا وزاد فيه أنه كان سبب نزول اآلية وروى الكليب عن أيب 

فقطعوا الطريق على قوم  -صاحل عن ابن عباس أهنا نزلت يف أصحاب أيب برزة األسلمي وكان موادعا للنيب ص 
ا يريدون اإلسالم فنزلت فيهم وروى عكرمة عن ابن عباس أهنا نزلت يف املشركني فلم يذكر مثل قصة العرنيني جاؤ

وروي عن ابن عمر أهنا نزلت يف العرنيني ومل يذكر ردة وال خيلو نزول اآلية من أن يكون يف شأن العرنيني أو 
وهلا يف شأهنم ال يوجب االقتصار هبا عليهم ألنه ال حكم املوادعني فإن كان نزوهلا يف العرنيني وأهنم ارتدوا فإن نز



للسبب عندنا وإمنا احلكم عندنان لعموم اللفظ إال أن تقوم الداللة على االقتصار به على السبب وأيضا فإن من 
يف احلرة بعد نزول اآلية شيئا وإمنا تركهم  -ذكر نزوهلا يف شأن العرنيني فإنه ما ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حىت ماتوا ويستحيل نزول اآلية يف األمر بقطع من قد قطع وقتل من قد قتل ألن ذلك غري ممكن فعلمنا أهنم غري 
مرادين حبكم اآلية وألن اآلية عامة يف سائر من يتناوله االسم غري مقصور احلكم على املرتدين وقد روى مهام عن 

ل أن ينزل احلدود فأخرب أنه كان قبل نزول اآلية ويدل عليه أن النيب قتادة عن ابن سريين قال كان أمر العرنيني قب
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  مسل أعينهم وذلك منسوخ بنهي النيب ص

عن املثلة وأيضا ملا كان نزول اآلية بعد قصة العرنيني واقتصر فيها على ما ذكر ومل يذكر مسل األعني فصار مسل  -
كان حدا معه لذكره وهو مثل ما روي يف خرب عبادة يف البكر بالبكر جلد مائة  األعني منسوخا باآلية ألنه لو

وتغريب عام والثيب بالثيب اجللد والرجم مث أنزل اهللا تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
 تنزل يف العرنيني وأهنا نزلت فصار احلد هو ما يف اآلية دون غريه وصار النفي منسوخا هبا ومما يدل على أن اآلية مل

  بعدهم أن فيها ذكر القتل والصلب وليس فيها ذكر 

مسل األعني وغري جائز أن تكون اآلية نزلت قبل إجراء احلكم عليهم وأن يكونوا مرادين هبا ألنه لو كان كذلك 
م اآلية مل يكن ثابتا حكمها عليهم فلما مل يصلبوا ومسلهم دل على أن حك -ألجرى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حينئذ فثبت بذلك أن حكم اآلية غري مقصور على املرتدين وأنه عام يف سائر احملاربني 
  ذكر االختالف يف ذلك 

  واختلف

السلف وفقهاء األمصار يف حكم اآلية من وجوه أنا ذاكرها بعد اتفاقهم على أن حكم اآلية جار يف أهل امللة إذا 
بن أرطاة عن عطية العويف عن ابن عباس يف قوله تعاىل إمنا جزاء الذين حياربون اهللا  قطعوا الطريق فروى احلجاج

ورسوله ويسعون يف األرض فسادا اآلية قال إذا حارب الرجل فقتل وأخذ املال قطعت يده ورجله من خالف وقتل 
وإذا مل يقتل ومل يأخذ املال وصلب فإن قتل ومل يأخذ املال قتل وإن أخذ املال ومل يقتل قطعت يده ورجله من خالف 

نفي وروى أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم يف الرجل يقطع الطريق ويأخذ املال ويقتل إن اإلمام فيه باخليار إن شاء 
قطع يده ورجله من خالف وقتله وصلبه وإن شاء صلبه ومل يقطع يده وال رجله وإن شاء قتله ومل يصلبه فإن أخذ 

ورجله من خالف وإن مل يأخذ ماال ومل يقتل عزر ونفي من األرض ونفيه حبسه ويف رواية  ماال ومل يقتل قطعت يده
أخرى أوجع عقوبة وحبس حىت حيدث خريا وهو قول احلسن رواية وسعيد بن جبري ومحاد وقتادة وعطاء اخلراساين 

إذا خرجوا جيري عليهم  فهذا قول السلف الذين جعلوا حكم اآلية على الترتيب وقال اآلخرون اإلمام خمري فيهم
أي هذه األحكام شاء وإن مل يقتلوا ومل يأخذوا ماال وممن قال ذلك سعيد بن املسيب وجماهد واحلسن رواية وعطاء 

بن أيب رباح وقال ابو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد إذا قتل احملاربون ومل يعدوا ذلك قتلوا وإن أخذوا املال ومل 
جلهم من خالف ال خالف بني أصحابنا يف ذلك فإن قتلوا وأخذوا املال فإن أبا حنيفة يعدوا ذلك قطعت أيديهم وأر

قال لإلمام أربع خيارات إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم وإن شاء 



صلبون ويقتلون وال صلبهم وإن شاء قتلهم وترك القطع وقال أبو يوسف وحممد إذا قتلوا وأخذوا املال فإهنم ي
  يقطعون وروي عن أيب يوسف يف اإلمالء أنه قال إن شاء قطع يده ورجله وصلبه فأما 

الصلب فال أعفيه منه وقال الشافعي يف قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا املال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ومل يأخذوا 
يديهم وأرجلهم من خالف وإذا خافوا السبيل نفوا وإذا املال قتلوا ومل يصلبوا إذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أ

هربوا طلبوا حىت يؤخذوا فيقام عليهم احلدود إال من تاب قبل أن نقدر عليه سقط عنه احلد وال يسقط حقوق 
اآلدميني وحيتمل أن يسقط كل حق هللا تعاىل بالتوبة ويقطع من أخذ ربع دينار فصاعدا وقال مالك إذا أخذ احملارب 

ف للسبيل فإن اإلمام خمري يف إقامة أي احلدود اليت أمر اهللا تعاىل هبا قتل احملارب أو مل يقتل أخذ ماال أو مل يأخذ املخي
اإلمام خمري يف ذلك إن شاء قتله وإن شاء قطعه خالفا وإن شاء نفاه ونفيه حبسه حىت يظهر توبة فإن مل يقدر على 

بة القتل والقطع والنفي وأخذ حبقوق الناس وقال الليث بن سعد الذي احملارب حىت يأتيه تائبا وضع عنه حد احملار
يقتل ويأخذ املال يصلب فيطعن باحلربة حىت ميوت والذي يقتل فإنه يقتل بالسيف وقال ابو الزناد يف احملاربني ما 

على الترتيب  يصنع الوايل فيهم فهو صواب من قتل أو صلب أو قطع أونفي قال أبو بكر الدليل على أن حكم اآلية
   -الذي ذكرنا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان وزنا بعد إحصان وقتل

قتل من خرج عن هذه الوجوه الثالثة ومل خيصص فيه قاطع الطريق فانتفى بذلك قتل  -نفس بغري نفس فنفى ص 
ى قتل من مل يقطع وجب قطع يده ورجله إذا أخذ املال وهذا ال خالف فيه من مل يقتل من قطاع الطريق وإذا انتف

فإن قيل روى إبراهيم بن طهمان عن عبدالعزيز بن رفيع عن عبيد بن عمري عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه 
ا هللا ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث زنا بعد إحصان ورجل قتل رجال فقتل به ورجل خرج حمارب -وسلم 

ولرسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من األرض قيل له قد روي هذا احلديث من وجوه صحاح ومل يذكر فيه قتل 
ومل يذكر فيه قتل احملارب والصحيح  -احملارب ورواه عثمان وعبداهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

باالتفاق وهو أحد الثالثة املذكورين يف خرب هؤالء فلم منها ما مل يذكر ذلك فيه ألن املرتد ال حمال مستحق للقتل 
يبق من الثالثة غريهم ويكون احملارب إذا مل يقتل خارجا منهم وإن صح ذكر احملارب فيه فاملعىن فيه إذا قتل حىت 

  يكون موافقا لإلخبار اآلخر وتكون فائدته جواز قتله على وجه الصلب فإن قيل فقد ذكر فيه أو 

ض قيل له ال ميتنع أن يكون مبتدأ قد أضمر فيه إن مل يقتل فإن قيل فقد يقتل الباغي وإن مل يقتل وهو ينفى من األر
خارج عن الثالثة املذكورين يف اخلرب قيل له ظاهر اخلرب ينفي قتله وإمنا قتلناه بداللة االتفاق وبقي حكم اخلرب يف نفي 

رب إمنا ورد فيمن استحق القتل بفعل سبق منه واستقر حكمه قتل احملارب إال أن يقتل على العموم وأيضا فإن اخل
عليه كالزاين احملصن واملرتد والقاتل والباغي ال يستحق القتل على هذا الوجه وإمنا يقتل على وجه الدفع أال ترى 

تيب على الوجه أنه لو قعد يف بيته ومل يقتل وإن كان معتقدا ملقالة أهل البغي فثبت مبا وصفنا أن حكم اآلية على التر
الذي بينا ال على التخيري ويدل على أن يف اآلية ضمريا وال ختيري فيها اتفاق اجلميع على أهنم لو أخذوا املال ومل 

يقتلوا مل جيز لإلمام أن ينفيه ويترك قطع يده ورجله وكذلك لو قتلوا وأخذوا املال مل جيز لإلمام أن يعفيه من القتل 
ألمر على ما قال القائلون بالتخيري لكان التخيري ثابتا فيما إذا أخذوا املال وقتلوا أو أو الصلب الصلب ولو كان ا

أخذوا املال ومل يقتلوا فلما كان ذلك على ما وصفنا ثبت أن يف اآلية ضمريا وهو أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن 



ومل يقتلوا أن ينفوا من األرض إن خرجوا قتلوا وأخذوا املال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف إن أخذوا املال 
ومل يفعلوا شيئا من ذلك حىت ظفر هبم واحتج القائلون بالتخيري بظاهر اآلية وبقوله تعاىل من قتل نفسا بغري نفس أو 
فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا فدل على أن الفساد يف األرض خبروجهم وامتناعهم وإخافتهم السبيل وإن 

ا ومل يأخذوا ماال وليس ما ذكروه مبوجب للتخيري مع قيام الداللة على ضمري اآلية وتعلق احلكم به دون مل يقتلو
مقتضى ظاهرها وهو ما قدمنا من أهنا لو كانت موجبة للتخيري ومل يكن فيها ضمري لكان اخليار باقيا إذا قتلوا 

أنه غري جائز العدول عن القتل والقطع يف هذه وأخذوا املال يف العدول عن قتلهم وقطعهم إىل نفيهم فلما ثبت 
احلال صح أن معناها أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا املال أو تقطع أيديهم وأرجهلم من خالف إن 

أخذوا املال فإن قال قائل إمنا أوجب قتلهم إذا قتلوا وقطعهم إذا أخذوا املال ومل جيز العدول عنه إىل النفي ألن 
قتل على اإلنفراد يستحق به القتل وإن مل يكن حماربا وأخذ املال يستحق به القطع إذا كان سارقا فلذلك مل جيز يف ال

  هذه احلال العدول إىل النفي وترك القتل أو القطع قيل له قتل احملارب يف هذه احلال وقطعه حد ليس على وجه 

نه إمنا يستحق ذلك على وجه احلد ألنه قتل على وجه احملاربة القود أال ترى أن عفو األولياء غري جائز فيه فثبت أ
ووجب قطعه ألخذه املال على وجه احملاربة فإذا مل يقتل ومل يأخذ ماال مل جيز أن يقتل وال يقطع ألنه لو كان القتل 

لعدول عن القتل أو واجبا حدا ملا جاز العدول عنه إىل النفي وكذلك القطع كما أهنم إذا قتلوا وأخذوا املال مل جيز ا
القطع إىل النفي إذ كان وجوب ذلك على وجه احلد ويف ذلك دليل على أن احملارب ال يستحق القتل إال إذا قتل 

وال القطع إال إذا أخذ املال ويصلح أن يكون ذلك دليال مبتدأ ألن القتل إذا وجب حدا مل جيز العدول عنه إىل غريه 
ا جاز لإلمام أن يعدل عن قتل احملارب الذي مل يقتل إىل النفي علمنا أنه غري وكذلك القطع كالزاين والسارق فلم

مستحق للقتل بنفس اخلروج وكما لو قتل مل جيز أن يعفى عن قتله فلو كان يستحق القتل بنفس احملاربة ملا جاز أن 
فساد يف األرض وتسويته بني  يعدل عنه كما مل جيز أن يعدل عنه إذا قتل وأما قوله تعاىل من قتل نفسا بغري نفس أو

قتل النفس بغري النفس وبني الفساد يف األرض فإمنا املراد الفساد يف األرض الذي يكون معه قتل أو قتله يف حال 
إظهار الفساد فيقتل على وجه الدفع وحنن قد نقتل احملارب الذي مل يقتل على وجه الدفع وإمنا الكالم فيمن صار يف 

وب هل جيوز أن يقتله إذا مل يقتل فأما على وجه الدفع فال خالف فيه فجائز أن يكون املراد من يد اإلمام قبل أن يت
قوله تعاىل أو فساد يف األرض على هذا الوجه ألن الفساد يف األرض لو كان يستحق به القتل ملا جاز العدول عنه 

مبا وصفنا قول من قال بإجياب ترتيب  إىل النفي فلما جاز عند اجلميع نفيه دل على أنه غري مستحق للقتل فصح
حكم اآلية على الوجه الذي ذكرنا وأيضا فإن الوصول إىل القتل ال يستحق بأخذ املال وال القصد له ومعلوم أن 

احملاربني إمنا خرجوا ألخذ املال فإن كان القتل غري مستحق ألخذ املال يف األصول فالقصد ألخذه أوىل أن ال 
وجه احلد فإذا خرج احملاربون وقتلوا قتلوا حدا ألجل القتل وليس قتلهم هذا ألن القتل يستحق به القتل على 

أنه  يستحق به القتل يف األصول إال أنه ملا قتله على جهة إظهار الفساد يف األرض تأكد حكمه بأن أوجب قتله على
ديهم وأرجلهم من خالف ملا يف اآلية من حق هللا تعاىل ال جيوز فيه عفو األولياء فإن أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أي

  ذكر ذلك وقطع اليد والرجل يستحق بأخذ املال يف األصول أال ترى أن السارق تقطع يده فإن 

عاد فسرق قطعت رجله إال أنه غلظت عقوبته حني كان أخذه للمال على وجه الفساد يف األرض فإن قتل وأخذ 
ف أصحابنا فيه فكان عند أيب حنيفة له أن جيمع عليه قطع اليد والرجل فاإلمام فيه باخليار على ما ذكرنا من اختال

والصلب والقتل وأخذ املال على وجه احملاربة صار مجيع ذلك حدا واحدا أال ترى أن القتل يف هذا املوضع مستحق 



ان لإلمام أن على وجه احلد كالقطع وأن عفو األولياء فيه ال جيوز فدل ذلك على أهنما مجيعا حد واحد فلذلك ك
جيمعهما مجيعا وله أن يقتلهم فيدخل فيه قطع اليد والرجل وذلك ألنه مل يؤخذ على اإلمام الترتيب يف التبدئة ببعض 

ذلك دون بعض فله أن يبدأ بالقتل أو بالقطع فإن قال قائل هال قتلته وأسقطت القطع كمن سرق وقتل أنه يقتل 
ك حد واحد مستحق بسب واحد هو القتل وأخذ املال على وجه احملاربة وال يقطع قيل له ما بينا من أن مجيع ذل

وأما السرقة والقتل فكل واحد منهما مستحق بسبب غري السبب الذي به استحق اآلخر وقد أمرنا بدرء احلدود ما 
م يلزمنا استطعنا فلذلك بدأنا بالقتل لندرأ أحد احلدين وليس يف مسئلتنا درء أحد احلدين وإمنا هو حد واحد فل

إسقاط بعضه وإجياب بعض وهو خمري أيضا بني أن يقتله صلبا وبني االقتصار على القتل دون الصلب لقوله تعاىل أن 
يقتلوا أو يصلبوا وذكر أبو جعفر الطحاوي أن الصلب املذكور يف آية احملارب هو الصلب بعد القتل يف قول أيب 

ف أنه يصلب مث يقتل يبعج بطنه برمح أو غريه فيقتل وقال أبو حنيفة وكان أبو احلسن الكرخي حيكي عن أيب يوس
احلسن هذا هو الصحيح وصلبه بعد القتل ال معىن له ألن الصلب عقوبة وذلك يستحيل يف امليت فقيل له مل ال جيوز 

ى الوجه أن يصلب بعد القتل ردعا لغريه فقال ألن الصلب إذا كان موضوعه للتعذيب والعقوبة مل جيز إيقاعه إال عل
املوضوع يف الشريعة فإن قال قائل إذا كان اهللا تعاىل إمنا أوجب القتل أو الصلب على وجه التخيري فكيف جيوز 
مجعهما عليه قيل له أراد قتال على غري وجه الصلب إذا قتل ومل يأخذ املال وأراد قتال على وجه الصلب إذا قتل 

جلمعه بني القتل وأخذ املال وروى مغرية عن إبراهيم قال يترك وأخذ املال فغلظت العقوبة عليه يف صفة القتل 
املصلوب من احملاربني على اخلشبة يوما وقال حيىي بن آدم ثالثة أيام واختلف يف النفي فقال أصحابنا هو حبسه 
إىل حيث يرى اإلمام وروي مثله عن إبراهيم وروي عن إبراهيم رواية أخرى وهو أن ينفيه طلبه وقال مالك ينفى 

  بلد آخر غري 

البلد الذي يستحق فيه العقوبة فيحبس هناك وقال جماهد وغريه هو أن يطلب اإلمام احلد عليه حىت خيرج عن دار 
اإلسالم قال أبو بكر فأما من قال إنه ينفى عن كل بلد يدخل فهو إمنا ينفيه عن البلد الذي هو فيه واإلقامة فيه وهو 

ريه فال معىن لذلك وال معىن أيضا حلبسه يف بلد غري بلده إذ احلبس يستوي يف حينئذ غري منفي من التصرف يف غ
البلد الذي أصاب فيه ويف غريه فالصحيح إذا حبسه يف بلده وأيضا فال خيلو قوله تعاىل أو ينفوا من األرض من أن 

بأن يقتل ومعلوم أنه مل يرد يكون املراد به نفيه من مجيع األرض وذلك حمال ألنه ال ميكن نفيه من مجيع األرض إال 
بالنفي القتل ألنه قد ذكر يف اآلية القتل مع النفي أو يكون مراده نفيه من األرض اليت خرج منها حماربا من غري 
حبسه ألنه معلوم أن املراد مبا ذكره زجره عن إخافة السبيل وكف أذاه عن املسلمني وهو إذا صار إىل بلد آخر 

ته قائمة على املسلمني إذا كان تصرفه هناك كتصرفه يف غريه أو أن يكون املراد نفيه عن فكان هناك خمال كانت معر
دار اإلسالم وذلك ممتنع أيضا ألنه ال جيوز نفي املسلم إىل دار احلرب ملا فيه من تعريضه للردة ومصريه إىل أن يكون 

ال ميكنه فيه العبث والفساد وقوله تعاىل  حربيا فثبت أن معىن النفي هو نفيه عن سائر األرض إال موضع حبسه الذي
ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم يدل على أن إقامة احلد عليه ال تكون كفارة لذنوبه إلخبار 
 اهللا تعاىل بوعيده يف اآلخرة بعد إقامة احلد عليهم قوله تعاىل إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا

غفور رحيم استثناء ملن تاب منهم من قبل القدرة عليهم وإخراج هلم من مجلة من أوجب اهللا عليه احلد ألن 
االستثناء إمنا هو إخراج بعض ما انتظمته اجلملة منها كقوله تعاىل إال آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني إال امرأته فأخرج 

من مجلة املنجني وكقوله تعاىل فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال آل لوط من مجلة املهلكني وأخرج املرأة باالستثناء 
إبليس فكان إبليس خارجا من مجلة الساجدين فكذلك ملا استثناهم من مجلة من أوجب عليهم احلد إذا تابوا قبل 



ىل قل القدرة عليهم فقد نفى إجياب احلد عليهم وقد أكد ذلك بقوله تعاىل فاعلموا أن اهللا غفور رحيم كقوله تعا
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف عقل بذلك سقوط عقوبات الدنيا واآلخرة عنهم فإن قال قائل قد قال 

  يف السرقة فمن تاب من بعد ظلمه 

وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم ومع ذلك فليست توبة السارق مسقطة للحد عنه قيل له ألنه مل 
أوجب عليهم احلد وإمنا أخرب أن اهللا غفور رحيم ملن تاب منهم ويف آية احملاربني استثناء يوجب  يستثنهم من مجلة من

إخراجهم من مبتدأ مستغنيا بنفسه عن تضمينه بغريه وكل كالم اكتفى بنفسه مل جنعله مضمنا بغريه إال بداللة وقوله 
ىل ما قبله فمن أجل ذلك كان مضمنا به ومىت سقط تعاىل إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم مفتقر يف صحته إ

احلد املذكور يف اآلية وجبت حقوق اآلدميني من القتل واجلراحات وضمان األموال وإذا وجب احلد سقط ضمان 
حقوق اآلدميني يف املال والنفس واجلراحات وذلك ألن وجوب احلد هبذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق اآلدمي 

وقطع مل يضمن السرقة وكالزاين إذا وجب عليه احلد مل يلزمه املهر وكالقاتل إذا وجب عليه  كالسارق إذا سرق
القود مل يلزمه ضمان املال كذلك احملاربون إذا وجب عليهم احلد سقطت حقوق اآلدميني فإذا سقط احلد عن 

اربا فقال أبو حنيفة من احملارب وجب ضمان ما تناوله من مال أو نفس كالسارق إذا درئ عنه الذي يكون به حم
قطع الطريق يف املصر ليال أو هنارا أو بني احلرية والكوفة ليال أو هنارا فال يكون قاطعا للطريق إال يف الصحارى 

وحكى أصحاب اإلمالء عن أيب يوسف أن األمصار وغريها سواء وهم احملاربون يقام حدهم وروي عن أيب يوسف 
يال يف دورهم يف املصر أهنم مبنزلة قطاع الطريق جيري عليهم أحكامهم وحكي يف اللصوص الذين يكبسون الناس ل

عن مالك أنه ال يكون حماربا حىت يقطع على ثالثة أميال من القرية وذكر عنه أيضا قال احملاربة أن يقاتلوا على 
ن يعرضون بالسالح للقوم طلب املال من غري نائرة ومل يفرق ههنا بني املصر وغريه وقال الشافعي قطاع الطريق الذي

حىت يغصبوهم املال والصحارى واملصر واحد وقال الثوري ال يكون حماربا بالكوفة حىت يكون خارجا منها قال أبو 
   -بكر روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال ال قطع على خائن وال خمتلس فنفى ص

ممتنع فوجب بذلك اعتبار املنعة من احملاربني وأهنم  القطع عن املختلس واملختلس هو الذي خيتلس الشيء وهو -
مىت كانوا يف موضع ال ميكنهم أن ميتنعوا وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل املسلمني أن ال يكونوا حماربني وأن 
 يكونوا مبنزلة املختلس واملتهب كالرجل الواحد إذا فعل ذلك يف املصر فيكون خمتلسا غاصبا ال جيري عليه أحكام

  قطاع الطريق وإذا كانت مجاعة ممتنعة 

يف الصحراء فهؤالء ميكنهم أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوث فباينوا بذلك املختلس ومن ليس له امتناع 
يف أحكامهم ولو وجب أن يستوي حكم املصر وغريه لوجب استواء حكم الرجل الواحد واجلماعة ومعلوم أن 

با يف املصر لعدم االمتناع منه فكذلك ينبغي أن يكون حكم اجلماعة يف املصر لفقد الرجل الواحد ال يكون حمار
االمتناع منهم على أهل املصر وأما إذا كانوا يف الصحراء فهم ممتنعون غري مقدور عليهم إال بالسلب والقتال 

أن يكون العشرة من فلذلك اختلف حكمهم وحكم من يف املصر فإن قال قائل إن كان االعتبار مبا ذكرت فواجب 
اللصوص إذا اعترضوا قافلة فيها ألف رجل غري حماربني إذ قد ميكنهم االمتناع عليهم قيل له صاروا حماربني 

باالمتناع واخلروج سواء قصدوا القافلة أو مل يقصدوها فال يزول عنهم هذا احلكم بعد ذلك بكون القافلة ممتنعة 



تنعني منهم وأجرى أبو يوسف على اللصوص يف املصر حكم احملاربني منهم كما ال يزول بكون أهل األمصار مم
المتناعهم واخلروج على وجه احملاربة ألخذ املال فال خيتلف حكمهم باملصر وغريه كما أن سائر ما يوجب احلد من 

  الزنا والسرقة والقذف والقتل ال خيتلف أحكام فاعليها باملصر وغريه 
قطع احملارب مقدار املال املأخوذ بأن يصيب كل واحد منهم عشرة دراهم واعترب فصل واعترب أصحابنا يف إجياب 

  الشافعي ربع دينار كما اعتربه يف 

  قطع السارق

  ومل يعتربه مالك ألنه يروى إجراء احلكم عليها باخلروج قبل أخذ املال 
كم احملاربني جيري احلكم فصل وقال أصحابنا إذا كان الذي ويل القتل وأخذ املال بعضهم كان حكم مجيعهم ح

عليهم وذلك ألن حكم احملاربة واملنعة مل حيصل إال بإجتماعهم مجيعا فلما كان السبب الذي تعلق به حكم احملاربة 
وهو املنعة حصل باجتماعهم مجيعا وجب أن ال خيتلف حكم من ويل القتل منهم ومن كان عونا أو ظهريا والدليل 

هل احلرب مل خيتلف فيه حكم من ويل القتال منهم ومن كان منهم ردأ وظهريا عليه أن اجليش إذا غنموا من أ
  ولذلك مل خيتلف حكم من قتل بعصا أو بسيف إذ كان من مل يل القتال جيري عليه احلكم 

  باب قطع السارق 
  قال اهللا تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما روى سفيان عن جابر عن 

فاقطعوا أيديهما وروى ابن عوف عن إبراهيم يف قراءتنا فاقطعوا أمياهنما قال أبو بكر مل  عامر قال قراءة عبداهللا
ختتلف األمة يف أن اليد املقطوعة بأول سرقة هي اليمني فعلمنا أن مراد اهللا تعاىل بقوله أيديهما أمياهنما فظاهر اللفظ 

كل واحد منهما كقوله تعاىل إن تتوبا إىل اهللا فقد  يف مجعه األيدي من اإلثنني يدل على أن املراد اليد الواحدة من
صغت قلوبكما ملا كان لكل واحد منهما قلب واحد أضافه إليها بلفظ اجلمع كذلك ملا أضاف األيدي إليهما بلفظ 
اجلمع دل على أن املراد إحدى اليدين من كل واحد منهما وهي اليمىن وقد اختلف يف قطع اليسرى يف املرة الثالثة 

قطع الرجل اليمىن يف الرابعة وسنذكره فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل ومل ختتلف األمة يف خصوص هذه اآلية ألن  ويف
إن أسوأ الناس سرقة هو الذي يسرق صالته  -اسم السارق يقع على سارق الصالة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وسجودها ويقع على سارق اللسان روى ليث بن قيل له يا رسول اهللا وكيف يسرق صالته قال ال يتم ركوعها 
قال  -سعد قال حدثنا يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري مرثد بن عبداهللا عن أيب رهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أسرق السارق الذي يسرق لسان األمري فثبت بذلك أنه مل يرد كل سارق والسرقة اسم لغوي مفهوم املعىن عند 
س وروده غري حمتاج إىل بيان وكذلك حكمه يف الشرع وإمنا علق هبذا االسم حكم القطع كالبيع أهل اللسان بنف

والنكاح واإلجارة وسائر األمور املعقولة معانيها من اللغة قد علقت هبا أحكام جيب اعتبار عمومها بوجود االسم إال 
اء احلكم على االسم إال ما خصه الدليل ما قام دليل خصوصه فلو خلينا وظاهر قوله السارق والسارقة لوجب إجر

إال أنه قد ثبت عندنا أن احلكم متعلق مبعىن غري االسم جيب اعتباره يف إجيابه وهو احلرز واملقدار فهو جممل من جهة 
املقدار حيتاج إىل بيان من غريه يف إثباته فال يصح من أجل ذلك اعتبار عمومه يف إجياب القطع يف كل مقدار 

ى إمجاله وامتناع اعتبار عمومه ما حدثنا عبدالباقي قال حدثنا معاذ بن املثىن قال حدثنا عبدالرمحن بن والدليل عل
   -املبارك قال حدثنا وهيب عن أيب واقد قال حدثين عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  يب النضر عن عمرةال تقطع يد السارق إال يف مثن اجملن وروى ابن هليعة عن أ

قال ال تقطع يد السارق إال فيما بلغ مثن اجملن فما فوقه وروى سفيان  -عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -عن منصور عن جماهد عن عطاء عن أمين احلبشي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أدىن ما يقطع فيه السارق

حكم اآلية يف إجياب القطع موقوف على مثن اجملن فصار ذلك كوروده مع اآلية  مثن اجملن فثبت هبذه األخبار أن
مضموما إليها وكان تقديرها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا بلغت السرقة مثن اجملن وهذا لفظ مفتقر إىل 

ه آخر يدل على إمجاهلا البيان غري مكتف بنفسه يف إثبات احلكم وما كان هذا سبيله مل يصح االحتجاج بعمومه ووج
يف هذا الوجه وهو ما روى عن السلف يف تقومي اجملن فروي عن عبداهللا بن عباس وعبداهللا بن عمر وأمين احلبشي 
وأيب جعفر وعطاء وإبراهيم يف آخرين أن قيمته كانت عشرة دراهم وقال ابن عمر قيمته ثالثة دراهم وقال أنس 

ه مخسة دراهم وقالت عائشة مثن اجملن ربع دينار ومعلوم أنه مل يكن ذلك وعروة والزهري وسليمان بن يسار قيمت
تقوميا منهم لسائر اجملان ألهنا ختتلف كاختالف الثياب وسائر العروض فال حمالة أن ذلك كان تقوميا للمجن الذي 

   -قطع فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قطع فيه النيب ص ومعلوم أيضا أهنم مل حيتاجوا إىل تقوميه من حيث

يف شيء بعينه داللة على نفي القطع عما دونه كما أن قطعه  -إذ ليس يف قطع النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
السارق يف اجملن غري دال على أن حكم القطع مقصور عليه دون غريه إذ كان ما فعله بعض ما تناوله لفظ العموم 

توقيف هلم حني قطع السارق  -من النيب صلى اهللا عليه وسلم  على حسب حدوث احلادثة فإذا ال حمالة قد كان
على نفي القطع فيما دونه فدل ذلك على إمجال حكم اآلية يف املقدار كداللة األخبار اليت قدمناها لفظا من نفي 

مة اجملن القطع عما دونه قيمة اجملن فلم جيز من أجل ذلك اعتبار عموم اآلية يف إثبات املقدار ووجب طلب معرفة قي
وليس إمجاهلا يف املقدار مبوجب إمجاهلا يف سائر الوجوه من احلرز وجنس  -الذي قطع فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

املقطوع فيه وغري ذلك بل جائز أن يكون عموما يف هذه الوجوه جممال يف حكم املقدار فحسب كما أن قوله تعاىل 
املوجب فيها الصدقة جممل يف املقدار الواجب منها وكان شيخنا أبو خذ من أمواهلم صدقة عموم يف جهة األموال 

احلسن يذهب إىل أن اآلية جمملة من حيث علق فيها احلكم مبعان ال يقتضيها اللفظ من طريق اللغة وهو احلرز 
سرقة واملقدار واملعان املعتربة يف إجياب القطع مىت عدم منها شيء مل جيب القطع مع وجود االسم ألن اسم ال

موضوع يف اللغة ألخذ الشيء على وجه االستخفاء ومنه قيل سارق اللسان وسارق الصالة تشبيها بأخذ الشيء 
  على وجه االستخفاء واألصل فيها ما ذكرنا وهذه املعاين اليت ذكرنا اعتبارها يف اإلجياب القطع 

السرقة يف الشرع امسا شرعيا ال يصح  مل يكن االسم موضوعا هلا يف اللغة وإمنا ثبت ذلك من جهة الشرع فصارت
االحتجاج بعمومه إال فيما قامت داللته واختلف يف مقدار ما يقطع فيه السارق فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر 
وحممد والثوري ال قطع إال يف عشرة دراهم فصاعدا أو قيمتها من غريها وروي عن أيب يوسف وحممد أنه ال قطع 

عشرة دارهم مضروبة وروى احلسن بن زياد عن أيب حنيفة أنه إذا سرق ما يساوي عشرة  حىت تكون قيمة السرقة



دارهم مما جيوز بني الناس قطع وقال مالك واألوزاعي والليث والشافعي ال قطع إال يف ربع دينار فصاعدا وقال 
ذلك نصف درهم وإن الشافعي فلو غلت الدراهم حىت يكون الدرمهان بدينار قطع إال يف ربع دينار وإن كان 

رخصت الدنانري حىت يكون الدينار مبائة درهم قطع يف ربع دينار وذلك مخسة وعشرون درمها وروي عن احلسن 
البصري أنه قال ال يقطع يف درهم واحد وهو قول شاذ قد اتفق الفقهاء على خالفه وقال أنس بن مالك وعروة 

اهم وروي حنوه عن عمر وعلي أهنما قاال ال يقطع إال يف مخسة والزهري وسليمان بن يسار ال يقطع إال يف مخسة در
وقال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأمين احلبشي وأبو جعفر وعطاء وإبراهيم ال قطع إال يف عشرة دراهم قال 
ال ابن عمر يقطع يف ثالثة دراهم وروي عن عائشة القطع يف ربع دينار وروي عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة قا

ال تقطع اليد إال يف أربعة دراهم واألصل يف ذلك أنه ملا ثبت باتفاق الفقهاء من السلف ومن بعدهم أن القطع ال 
جيب إال يف مقدار مىت قصر عنه مل جيب وكان طريق إثبات هذا الضرب من املقادير التوقيف أو االتفاق ومل يثبت 

أثبتناها ومل نثبت ما دوهنا لعدم التوقيف واالتفاق فيه وال يصح التوقيف فيما دون العشرة وثبت االتفاق يف الشعرة 
 -االحتجاج بعموم قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ملا بينا أنه جممل مبا اقترن إليه من توقيف الرسول ص 

تفاق يف على اعتبار مثن اجملن ومن اتفاق السلف على ذلك أيضا فسقط االحتجاج بعمومه ووجب الوقوف عند اال
القطع يف العشرة ونفيه عما دوهنا ملا وصفنا وقد رويت أخبار توجب اعتبار العشرة يف إجياب القطع منها ما حدثنا 

عبدالباقي بن قانع قال حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثنا نصر بن ثابت عن احلجاج عن 
ال قطع فيما دون عشرة دراهم وقد  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول 

  مسعنا أيضا يف سنن ابن قانع 

قال ال تقطع اليد  -حديثا رواه بإسناده له عن زحر بن ربيعة عن عبداهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن عروة والزهري وسليمان بن يسار إال يف دينار أو عشرة دراهم وقال عمرو بن شعيب قلت لسعيد بن املسيب إ

 -يقولون ال تقطع اليد إال يف مخسة دراهم فقال أما هذا فقد مضت السنة فيه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عشرة دراهم قاله ابن عباس وأمين احلبشي وعبداهللا بن عمر وقالوا كان مثن اجملن عشرة دراهم فإن احتجوا مبا روي 

   -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ابن عمر وأنس أ

  قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم ومبا روي عن عائشة أن النيب ص

قال تقطع يد السارق يف ربع دينار قيل له أما حديث ابن عمر وأنس فال داللة فيه على موضع اخلالف ألهنما  -
ديث عائشة فقد اختلف يف رفعه وقد قيل قوماه ثالثة دراهم وقد قومه غريمها عشرة فكان تقدمي الزائد أوىل وأما ح

   -إن الصحيح منه أنه موقوف عليها غري مرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ألن اإلثبات من الرواة رووه موقوفا وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة

دينار أو نصف دينار فصاعدا قال ال تقطع يد السارق إال يف مثن اجملن ثلث  -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 -وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن يد السارق مل تكن تقطع يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يف أدىن من مثن اجملن وكان اجملن يومئذ له مثن ومل تكن تقطع يف الشيء التافه فهذا يدل على أن الذي كان عند 

غري ذلك إذ لو كان عندها  -ن وأنه مل يكن عندها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة من ذلك القطع يف مثن اجمل



عن رسول اهللا يف ذلك شيء معلوم املقدار من الذهب أو الفضة مل تكن هبا حاجة إىل ذكر مثن اجملن إذ كان ذلك 
رفوعا إىل النيب صلى مدركا من جهة االجتهاد وال حظ لالجتهاد مع النص وهذا يدل أيضا على أن ما روي عنها م

إن ثبت فإمنا هو تقدير منها لثمن اجملن اجتهادا وقد روى محاد بن زيد عن أيوب عن عبدالرمحن  -اهللا عليه وسلم 
بن القاسم عن عمرة عن عائشة قالت تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدا قال أيوب وحدث به حيىي عن عمرة 

القاسم إهنا كانت ال ترفعه فترك حيىي رفعه فهذا يدل على أن من رواه  عن عائشة ورفعه فقال له عبدالرمحن بن
مرفوعا فإمنا مسعه من حيىي قبل تركه الرفع مث لو ثبت هذا احلديث لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النيب صلى اهللا 

ا أوىل ملا فيه من من وجوه خمتلفة يف نفي القطع عن سارق ما دون العشرة وكان يكون حينئذ خربن -عليه وسلم 
حظر القطع عما دوهنا وخربهم مبيح له وخرب احلظر أوىل من خرب اإلباحة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

-   

  أنه قال لعن اهللا السارق يسرق احلبل

 فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فيها فرمبا ظن بعض من ال روية له أنه يدل على أن ما دون العشرة يقطع فيه
لذكر البيضة واحلبل ومها يف العادة أقل قيمة من عشرة دراهم وليس ذلك على ما يظنه ألن املراد بيضة احلديد وقد 

قطع يف بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درمها  -روي عن علي بن أيب طالب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عليه وأما احلبل فقد يكون مما يساوي العشرة وألنه ال خالف بني الفقهاء أن سارق بيضة الدجاج ال قطع 

  والعشرين وأكثر من ذلك 
ال قطع على خائن رواه ابن عباس  -فصل وأما اعتبار احلرز فاألصل فيها ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لى دخول بيته وجابر وهو يشتمل على نفي القطع يف مجيع ما ائتمن اإلنسان فيه فمنها أن الرجل إذا ائتمن غريه ع
ومل حيرز منه ماله مل جيب عليه القطع إذا خانه لعموم لفظ اخلرب ويصري حينئذ مبنزلة املودع واملضارب وقد نفى النيب 

بقوله ال قطع على خائن وجوب القطع على جاحد الوديعة واملضاربة وسائر األمانات ويدل  -صلى اهللا عليه وسلم 
أنه قطع املرأة اليت  -ذا جحد العارية وما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضا على نفي القطع عن املستعري إ

كانت تستعري املتاع وجتحده فال داللة فيه على وجوب القطع على املستعري إذا خان إذ ليس فيه أنه قطعها ألجل 
به فذكر ذلك على وجه جحودها للعارية وإمنا ذكر جحود العارية تعريفا هلا إذ كان ذلك معتادا منها حىت عرفت 

أنه قال للرجلني أحدمها حيجم اآلخر يف رمضان أفطر  -التعريف وهذا مثل ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
احلاجم واحملجوم فذكر احلجامة تعريفا هلما واإلفطار واقع بغريها وقد روي يف أخبار صحيحة أن قريشا أمههم شأن 

هذه املرأة اليت ذكر يف اخلرب أهنا كانت تستعري املتاع وجتحده فبني يف هذه األخبار  املرأة املخزومية اليت سرقت وهي
أنه قطعها لسرقتها ويدل على اعتبار احلرز أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سئل عن حريسة 

قطع وقال ليس يف الثمر املعلق اجلبل فقال فيها غرامة مثلها وجلدات نكال فإذا أواها املراح وبلغ مثن اجملن ففيه ال
قطع حىت يأويه اجلرين فإذا أواه اجلرين ففيه القطع إذا بلغ مثن اجملن وداللة هذا اخلرب على وجوب اعتبار احلرز 

أظهر من داللة اخلرب األول وإن كان كل واحد منهما مكتفيا بنفسه يف وجوب اعتباره وال خالف بني فقهاء 
 القطع وأصله من السنة ما وصفنا واحلرز عند أصحابنا ما بين للسكىن وحفظ األمصار يف أن احلرز شرط يف

  األموال من األمتعة 



وما يف معناها وكذلك الفساطيط واملضارب واخليم اليت يسكن الناس فيها وحيفظون أمتعتهم هبا كل ذلك حرز وإن 
اب له إال أنه حمجر بالبناء وما كان يف مل يكن فيه حافظ وال عنده وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أم ال ب

غري بناء وال خيمة وال فسطاط وال مضرب فإنه ال يكون حرزا إال أن يكون عنده من حيفظه وهو قريب منه حبيث 
يكون حافظ له وسواء كان احلافظ نائما يف ذلك املوضع أو مستيقظا واألصل يف كون احلافظ حرزا له وإن كان يف 

صفوان بن أمية حني كان نائما يف املسجد ورداؤه حتت رأسه فسرقه سارق فأمر النيب  مسجد أو صحراء حديث
بقطعه وال خالف أن املسجد ليس حبرز فثبت أنه كان حمرزا لكون صفوان عنده ولذلك  -صلى اهللا عليه وسلم 

سجد عندهم يف ذلك قال أصحابنا ال فرق بني أن يكون احلافظ نائما أو مستيقظا ألن صفوان كان نائما وليس امل
كاحلمام فمن سرق من احلمام مل يقطع وكذلك اخلان واحلوانيت املأذون يف دخوهلا وإن كان هناك حافظ من قبل أن 
اإلذن موجود يف الدخول من جهة مالك احلمام والدار فخرج الشيء من أن يكون حمرزا من املأذون له يف الدخول 

ن الدار مل خترج من أن تكون حرزا يف نفسها وال يقطع مع ذلك املأذون أال ترى أن من أذن لرجل يف دخول داره أ
ذن له يف الدخول فقد ائتمنه ومل حيرز ماله عنه كذلك كل موضع يستباح دخوله بإذن له يف الدخول ألنه حني أ

املالك فهو غري حرز من املأذون له يف الدخول وأما املسجد فلم يتعلق إباحة دخوله بإذن آدمي كاملفازة والصحراء 
هناك حافظ له قال أبو  فإذا سرق منه وهناك حافظ له قطع وحكي عن مالك أن السارق من احلمام يقطع إن كان

بكر لو وجب قطع السارق من احلانوت واملأذون له يف الدخول إليه ألن صاحب احلانوت حافظ له ومعلوم أن إذنه 
له يف دخوله قد أخرجه من أن يكون ماله فيه حمرزا فكان مبنزلة املؤمتن وال فرق بني احلمام واحلانوت واملأذون يف 

ارق من احلانوت واخلان املأذون له قيل له هو كاخلائن للودائع والعواري واملضاربات دخوله فإن قال قائل يقطع الس
وغريها إذ ال فرق بني ما ذكرنا وبينها وقد ائتمنه صاحبه بأن مل حيرزه كما ائتمنه يف إيداعه وقال عثمان البيت إذا 

واألوزاعي ال قطع على النباش وهو سرق من احلمام قطع واختلف يف قطع النباش فقال أبو حنيفة والثوري وحممد 
يف زمن كان  -قول ابن عباس ومكحول وقال الزهري اجتمع رأي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  مروان أمريا 

على املدينة أن النباش ال يقطع ويعزر وكان الصحابة متوافرين يومئذ وقال أبو يوسف بن أيب ليلى وأبو الزناد 
له عن ابن الزبري وعمر بن عبدالعزيز والشعيب والزهري ومسروق واحلسن والنخعي وعطاء وربيعة يقطع وروي مث

وهو قول الشافعي والدليل على صحة القول األول أن القرب ليس حبرز والدليل عليه اتفاق اجلميع على أنه لو كان 
خمتلفة فمنها شرحية البقال حرز  هناك دراهم مدفونة فسرقها مل يقطع لعدم احلرز والكفن كذلك فإن قيل إن األحراز

ملا يف احلانوت واإلصطبل حرز للدواب ولألموال ويكون الرجل حرزا ملا هو حافظ له وكل شيء من ذلك حرزا ملا 
حيفظ به ذلك الشيء يف العادة وال يكون حرزا لغريه فلو سرق دراهم من اصطبل مل يقطع ولو سرق منه دابة قطع 

ن مل يكن حرزا للدراهم قيل له هذا كالم فاسد من وجهني أحدمها أن األحراز على ذلك القرب هو حرز للكفن وإ
اختالفها يف أنفسها ليست خمتلفة يف كوهنا حرزا جلميع ما جيعل فيها ألن اإلصطبل ملا كان حرزا للدواب فهو حرز 

ثياب ودراهم وغريها  للدراهم والثياب ويقطع فيما يسرقه منه وكذلك حانوت البقال هو حرز جلميع ما فيه من
فقول القائل اإلصطبل حرز للدواب وال يقطع من سرق منه دراهم غلط والوجه اآلخر أن قضيتك هذه لو كانت 
صحيحة لكانت مانعة من إجياب قطع النباش ألن القرب مل حيفر ليكون حرزا للكفن فيحفظ به وإمنا حيفر لدفن امليت 

هو للبلى واهلالك ودليل آخر وهو أن الكفن ال مالك له والدليل عليه أنه وستره عن عيون الناس وأما الكفن فإمنا 
من مجيع املال فدل على أنه ليس يف ملك أحد وال موقوف على أحد فلما صح أنه من مجيع املال وجب أن ال ميلكه 



به على الديون  الوارث كما ال ميلكون ما صرف يف الدين الذي هو من مجيع املال ويدل عليه أيضا أن الكفن يبدأ
فإذا مل ميلك الوارث ما يقضي به الديون فهو أن ال ميلك الكفن أوىل وإذا مل ميلكه الوارث واستحال أن يكون امليت 

مالكا وجب أن ال يقطع سارقه كما ال يقطع سارق بيت املال وأخذ األشياء املباحة اليت ال ملك هلا فإن قال قائل 
كفن دليل على أنه ملكه قيل له اإلمام يطالب مبا يسرق من بيت املال وال ميلكه جواز خصومة الوارث املطالبة بال

ووجه آخر وهو أنا الكفن جيعل هناك للبلى والتلف ال للقنية والتبقية فصار مبنزلة اخلبز واللحم واملاء الذي هو 
   ذر قال قال رسول لإلتالف ال للتبقية فإن قال قائل القرب حرز للكفن ملا روى عبادة بن الصامت عن أيب

  كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعين القرب قلت اهللا ورسوله أعلم  -اهللا ص 

  قال

عليك بالصرب فسمى القرب بيتا وقال محاد بن أيب سليمان يقطع النباش ألنه دخل على امليت بيته وروى مالك عن أيب 
لعن املختفي واملختفية وروت عائشة عن النيب صلى اهللا عليه  -عليه وسلم  الرحال عن أمه عمرة أن النيب صلى اهللا

أنه قال من اختفى ميتا فكأمنا قتله وقال أهل اللغة املختفي النباش قيل له إمنا مساه بيتا على وجه اجملاز ألن  -وسلم 
بيتا تشبيها بالبيت املبين ومع البيت موضوع يف لغة العرب ملا كان مبنيا ظاهرا على وجه األرض وإمنا مسي القرب 

ذلك فإن قطع السارق ليس معلقا بكونه سارقا من بيت إال أن يكون ذلك البيت مبنيا ليحرز به ما جيعل فيه وقد 
بينا أن القرب ليس حبرز أال ترى أن املسجد يسمى بيتا قال اهللا تعاىل يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه ولو 

مل يقطع إذا مل يكن له حافظ وأيضا فال خالف أنه لو كان يف القرب دراهم مدفونة فسرقها مل يقطع سرق من املسجد 
لعن اهللا  -وإن كان بيتا فعلمنا أن قطع السرقة غري متعلق بكونه بيتا وأما ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا هو لعن له واستحقاق اللعن ليس بدليل على املختفي وما روي أنه قال من اختفى ميتا فكأمنا قتله فإن هذا إمن
وجوب القطع ألن الغاصب والكاذب والظامل كل هؤالء يستحقون اللعن وال جيب قطعهم وقوله من اختفى ميتا 

فكأمنا قتله فإنه مل يوجب به قطعا وإمنا جعله كالقاتل وإن كان معناه حمموال على حقيقة لفظه فواجب أن نقتله وهذا 
  وال تعلق لذلك بالقطع  ال خالف فيه

  باب من أين يقطع السارق 
قال اهللا تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما واسم اليد يقع على هذا العضو إىل املنكب والدليل عليه أن عمارا 

ود تيمم إىل املنكب بقوله تعاىل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومل خيطئ من طريق اللغة وإمنا مل يثبت ذلك لور
السنة خبالفه ويقع على اليد إىل مفصل الكف أيضا قال اهللا تعاىل إذا أخرج يده مل يكد يراها وقد عقل به ما دون 

املرفق وقال تعاىل ملوسى أدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء وميتنع أن يدخل يده إىل املرفق ويدل عليه 
ع االسم على ما دون املرافق ملا ذكرها إىل املرافق ويف ذلك دليل على أيضا قوله تعاىل وأيديكم إىل املرافق فلو مل يق

  وقوع االسم إىل الكوع ملا كان االسم يتناول هذا العضو إىل املفصل وإىل املرفق وإىل املنكب 

تناوهلا اقتضى عموم اللفظ القطع من املنكب إىل أن تقوم الداللة على أن املراد ما دونه وجائز أن يقال إن االسم ملا 
إىل الكوع ومل جيز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق عليه اسم اليد من غري تقييد وإن كان قد يطلق أيضا على 

ما فوقه إىل املرفق تارة وإىل املنكب أخرى مث قال تعاىل فاقطعوا أيديهما وكانت اليد حمظورة يف األصل فمىت قطعناها 
لنا قطع ما فوقه إال بداللة كما لو قال أعط هذا رجاال فأعطاه ثالثة منهم  من الفصل فقد قضينا عهدة اآلية مل جيز



فقد فعل املأمور به إذ كان االسم يتناوهلم وإن كان اسم الرجال يتناول ما فوقهم فإن قال قائل يلزمكم يف التيمم 
عضو إىل املرفق اقتضاه العموم مثله بقوله تعاىل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقد قلتم فيه إن االسم ملا تناول ال

ومل ينزل عنه إال بدليل قيل له مها خمتلفان من قبل أن اليد ملا كانت حمظورة يف األصل مث كان االسم يقع على 
العضو إىل املفصل وإىل املرفق مل جيز لنا قطع الزيادة بالشك وملا كان األصل احلدث واحتاج إىل استباحة الصالة مل 

ني وهو التيمم إىل املرفق وال خالف بني السلف من الصدر األول وفقهاء األمصار أن القطع من يزل أيضا إال بيق
املفصل وإمنا خالف فيه اخلوارج وقطعوا من املنكب لوقوع االسم عليه وهم شذوذ ال يعدون خالفا وقد روى حممد 

   -بن عبدالرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قطع يد سارق من الكوع وعن عمر وعلي أهنما قطعا اليد من املفصل ويدل على

أن دون الرسغ ال يقع عليه اسم اليد على اإلطالق قوله تعاىل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومل يقل أحد أنه 
وضع هو فروي عن يقتصر بالتيمم على ما دون املفصل وإمنا اختلفوا فيما فوقه واختلفوا يف قطع الرجل من أي م

علي أنه قطع سارقا من خصر القدم وروى صاحل السمان قال رأيت الذي قطعه علي رضي اهللا عنه مقطوعا من 
أطراف األصابع فقيل له من قطعك فقال خري الناس قال أبو رزين مسعت ابن عباس يقول أيعجز من رأى هؤالء أن 

أخطأ يقطع الرجل ويذر عقبها وروي مثله عن عطاء وأيب  يقطع كما قطع هذا األعرايب يعين حنوه فلقد قطع فما
جعفر من قوهلما وعن عمر رضي اهللا عنه يف آخرين يقطع الرجل من املفصل وهو قول فقهاء األمصار والنظر يدل 
على هذا القول التفاقهم على قطع اليد من املفصل الظاهر وهو الذي يلي الزند وكذلك الواجب قطع الرجل من 

  لظاهر الذي يلي الكعب الناتئ وأيضا ملا اتفقوا على أنه اليترك املفصل ا

له من اليد ما ينتفع به للبطش ومل يقطع من أصول األصابع حىت يبقى له الكف كذلك ينبغي أن ال يترك له من 
ليمنعه  الرجل العقب فيمشي عليه ألن اهللا تعاىل إمنا أوجب قطع اليد ليمنعه األخذ والبطش هبا وأمر بقطع الرجل

املشي هبا فغري جائز ترك العقب للمشي عليه ومن قطع من املفصل الذي هو على ظهر القدم فإنه ذهب يف ذلك أن 
هذا املفصل من الرجل مبنزلة مفصل الزند من اليد ألنه ليس بني مفصل أصابع الرجل مفصل غريه كما أنه ليس بني 

يف اليد قطع أقرب املفصل إىل مفصل األصابع كذلك  مفصل الزند ومفصل أصابع اليد مفصل غريه فلما وجب
وجب أن يقطع يف الرجل من أقرب املفاصل إىل مفصل األصابع والقول األول أظهر ألن مفصل ظهر القدم غري 

ظاهر كظهور مفصل الكعب من الرجل ومفصل الزند من اليد فلما وجب قطع مفصل اليد ظاهر منه كذلك جيب 
ستوعبت اليد بالقطع وجب استيعاب الرجل أيضا والرجل كلها إىل مفصل الكعب مبنزلة أن يكون يف الرجل ملا ا

الكف إىل مفصل الزند وأما القطع من أصول أصابع الرجل فإنه مل يثبت عن علي من جهة صحيحة وهو قول شاذ 
صديق وعلي بن أيب خارج عن اإلتفاق والنظر مجيعا واختلف يف قطع اليد اليسرى والرجل اليمىن فقال أبو بكر ال

طالب وعمر بن اخلطاب حني رجع إىل قول علي ملا استشاره وابن عباس إذا سرق قطعت يده اليمىن فإذا سرق بعد 
ذلك قطعت رجله اليسرى فإذا سرق مل يقطع وحبس وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف وروي عن عمر أنه تقطع 

يمىن فإن سرق حبس حىت حيدث التوبة وعن أيب بكر مثل يده اليسرى بعد الرجل اليمىن فإن سرق قطعت رجله ال
ذلك إال أن عمر قد روي عنه الرجوع إىل قول علي كرم اهللا وجهه وقال مالك والشافعي تقطع اليد اليسرى بعد ا 

لرجل اليسرى والرجل اليمىن بعد ذلك وال يقتل إن سرق بعد ذلك وروي عن عثمان بن عفان وعبداهللا بن عمر 



دالعزيز أهنم قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه وروى سفيان عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه أن أبا وعمر بن عب
بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال له عمر السنة اليد وروى عبدالرمحن بن يزيد عن جابر عن 

مني وقال الزهري انتهى أبو بكر إىل مكحول أن عمر قال ال تقطعوا يده بعد اليد والرجل ولكن احبسوه عن املسل
اليد والرجل وروى أبو خالد األمحر عن حجاج عن مساك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم يف السارق فأمجعوا 

  على أنه تقطع يده 

اليمىن فإن عاد فرجله اليسرى مث ال يقطع أكثر من ذلك وهذا يقتضي أن يكون ذلك إمجاعا ال يسع خالفه ألن 
ريهم عمر هم الذين ينعقد هبم اإلمجاع وروى سفيان عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر الذي يستش

الصديق قطع اليد بعد قطع اليد والرجل يف قصة األسود الذي نزل بأيب بكر مث سرق حلي أمساء وهو مرسل وأصله 
وصاه به فلبث قريبا من شهر مث حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رجال خدم أبا بكر فبعثه مع مصدق وأ

جاءه وقد قطعه املصدق فلما رآه أبو بكر قال له مالك قال وجدين خنت فريضة فقطع يدي فقال أبو بكر إين ال 
آراه خيون أكثر من ثالثني فريضة والذي نفسي بيده لئن كنت صادقا ألقيدنك منه مث سرق حلي أمساء بنت عميس 

أبا بكر قطعه بعد قطع املصدق يده وذلك ال يكون إال قطع الرجل اليسرى وهو  فقطعه أبو بكر فأخربت عائشة أن
حديث صحيح ال يعارض حبديث القاسم ولو تعارضا لسقطا مجيعا ومل يثبت هبذا احلديث عن أيب بكر شيء ويبقى 

ذاء عن حممد بن لنا األخبار األخر اليت ذكرناها عن أيب بكر واالقتصار على الرجل اليسرى فإن قيل روى خالد احل
حاطب أن أبا بكر قطع يدا بعد يد ورجل قيل له مل يقل يف السرقة وجيوز أن يكون يف قصاص وقد روي عن عمر 
بن اخلطاب مثل ذلك وتأويله ما ذكرناه فحصل من اتفاق السلف وجوب االقتصار على اليد والرجل وما روي 

احلكاية يف قطع اليد بعد الرجل أو قطع األربع من غري ذكر  عنهم من خمالفة ذلك فإمنا هو على وجهني إما أن يكون
السرقة فال داللة فيه على القطع يف السرقة أو يكون مرجوعا عنه كما روي عن عمر مث روي عنه الرجوع عنه وقد 
 روي عن عثمان أنه ضرب عنق رجل بعد ما قطع أربعته وليس فيه داللة على قول املخالف ألنه مل يذكر أنه قطعه

يف السرقة وجيوز أن يكون قطعه من قصاص ويدل على صحة قول أصحابنا قوله تعاىل فاقطعوا أيديهما وقد بينا أن 
املراد أمياهنما وكذلك هو يف قراءة ابن مسعود وابن عباس واحلسن وإبراهيم وإذا كان الذي تتناوله اآلية يدا واحدة 

تفاق وقد ثبت االتفاق يف الرجل اليسرى واختلفوا بعد ذلك يف اليد مل جتز الزيادة عليها إال من جهة التوقيف أو اال
اليسرى فلم جيز قطعها مع عدم االتفاق والتوقيف إذ غري جائز إثبات احلدود إال من أحد هذين الوجهني ودليل 
العلة  آخر وهو اتفاق األمة على قطع الرجل بعد اليد ويف ذلك دليل على أن اليد اليسرى غري مقطوعة أصال ألن

  يف العدول عن 

اليد اليسرى بعد اليمىن إىل الرجل يف قطعها على هذ الوجه إبطال منفعة اجلنس وهذه العلة موجودة بعد قطع 
الرجل اليسرى ومن جهة أخرى أنه مل تقطع رجله اليمىن بعد رجله اليسرى ملا فيه من بطالن منفعة املشي رأسا 

ملا فيه من بطالن البطش وهو منافع اليد كاملشي من منافع الرجل ودليل كذلك ال تقطع اليد اليسرى بعد اليمىن 
آخر وهو اتفاق اجلميع على أن احملارب وإن عظم جرمه يف أخذ املال ال يزاد على قطع اليد والرجل لئال تبطل 

والرجل  منفعة جنس األطراف كذلك السارق وإن كثر الفعل منه بأن عظم جرمه فال يوجب الزيادة على قطع اليد
فإن قال قائل قوله عز و جل فاقطعوا أيديهما يقتضي قطع اليدين مجيعا ولوال االتفاق ملا عدلنا عن اليد اليسرى يف 
السرقة الثانية إىل الرجل اليسرى قيل له أما قولك إن اآلية مقتضية لقطع اليد اليسرى فليس كذلك عندنا ألهنا إمنا 



ا إىل اإلثنني بلفظ اجلمع دون التثنية وإن ما كان هذا وصفه فإنه يقتضي يدا اقتضت يدا واحدة ملا ثبت من إضافته
واحد منهما مث قد اتفقوا أن اليد اليمىن مرادة فصار كقوله تعاىل فاقطعوا أمياهنما فانتفى بذلك أن تكون اليسرى 

ية حمتمال ملا وصفت لكان مرادة باللفظ فيسقط االحتجاج باآلية يف إجياب قطع اليسرى وعلى أنه لو كان لفظ اآل
اتفاق األمة على قطع الرجل بعد اليمىن داللة على أن اليسرى غري مرادة إذ غري جائز ترك املنصوص والعدول عنه 
إىل غريه واحتج موجبو قطع األطراف مبا رواه عبداهللا بن رافع قال أخربين محاد بن بن أيب محيد عن حممد بن املنكدر 

أيت بسارق قد سرق فأمر به أن تقطع يده مث أيت به مرة أخرى قد  -صلى اهللا عليه وسلم عن جابر أن رسول اهللا 
سرق فأمر به أن تقطع رجله حىت قطعت أطرافه كلها ومحاد بن أيب محيد ممن يضعف وهو خمتصر وأصله ما حدثنا 

يل حدثنا جدي عن مصعب بن حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن عبداهللا بن عبيد بن عقيل اهلال
ثابت بن عبداهللا بن الزبري عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا قال جيء بسارق إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فقال اقتلوه فقالوا يا رسول اهللا إمنا سرق فقال اقطعوه قال فقطع مث جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول  -
ل اقطعوه قال فقطع مث جيء الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول اهللا إمنا سرق قال اقطعوه مث أيت به اهللا إمنا سرق قا

الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول اهللا إمنا سرق قال اقطعوه مث أيت به اخلامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به 
  د فقتلناه ورواه معشر عن مصعب بن ثابت بإسناد مثله وزا

خرجنا به إىل مربد النعم فحملنا عليه النعم فأشار بيده ورجليه فنفرت اإلبل عنه فلقيناه باحلجارة حىت قتلناه ورواه 
  يزيد بن سنان حدثين هشام بن عروة عن حممد بن املنكدر عن جابر 

  قال

أيت به قد سرق فأمر بقتله  بسارق فقطع يده مث أيت به قد سرق فقطع رجله مث -أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 -ورواه محاد بن سلمة عن يوسف بن احلارث بن حاطب أن رجال سرق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اقتلوه فقال القوم إمنا سرق فقال اقطعوه فقطعوه مث سرق على عهد أيب  -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 -كلها مث سرق اخلامسة فقال أبو بكر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكر الصديق فقطعه حىت قطعت قوائمه 

أعلم به حني أمر بقتله فأمر به فقتل والذي ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هو أصل احلديث الذي رواه محاد 
ضاء مل يكن على بن أيب محيد وفيه األمر بقتله بديا ومعلوم ان السرقة ال يستحق هبا القتل فثبت أن قطع هذه األع

يف  -وجه احلد املستحق بالسرقة وإمنا كان على جهة تغليظ العقوبة واملثلة كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قصة العرنيني أنه قطع أيديهم وأرجلهم ومسلهم وليس السمل حدا يف قطاع الطريق فلما نسخت املثلة نسخ هبا هذا 

ى اليد والرجل ال غري ويدل على أن قطع األربع كان على وجه املثلة ال الضرب من العقوبة فوجب االقتصار عل
  على احلد أن يف حديث جابر أهنم محلوا عليه النعم مث قتلوه باحلجارة وذلك ال يكون حدا يف السرقة بوجه 

  باب ماال يقطع فيه 

  قال

سم يف سائر األشياء ألنه عموم يف أبو بكر قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يوجب قطع كل من تناول اال
   -هذا الوجه وإن كان جممال يف املقدار إال أنه قد قامت الداللة من سنة الرسول ص 



  وقول السلف واتفاق فقهاء األمصار على أنه مل يرد به العموم وأن كثريا مما

  يسمى آخذه سارقا ال قطع فيه واختلف الفقهاء يف أشياء منه 
  ك ذكر االختالف يف ذل

قال أبو حنيفة وحممد ال قطع يف كل ما يسرع إليه الفساد حنو الرطب والعنب والفواكه الرطبة واللحم والطعام 
الذي ال يبقى وال يف الثمر املعلق واحلنطة يف سنبلها سواء كان هلا حافظ أو مل يكن وال قطع يف شيء من اخلشب إال 

  الساج والقنا وال قطع يف الطني والنورة 

والزرنيخ وحنوه وال قطع يف شيء من الطري ويقطع يف الياقوت والزمرد وال قطع يف شيء من اخلمر وال يف واجلص 
شيء من آالت املالهي وقال أبو يوسف يقطع يف كل شيء سرق من حرز إال يف السرقني والتراب والطني وقال 

فيه القطع وكذلك إذا سرق خشبة ملقاة فبلغ مالك ال يقطع يف الثمر املعلق وال يف حريسة اجلبل وإذا أواه اجلرين ف
مثنها ما جيب فيه القطع ففيه القطع وقال الشافعي ال قطع يف الثمر املعلق وال يف اجلمار ألنه غري حمرز فإن أحرز ففيه 

القطع رطبا كان أو يابسا وقال عثمان البيت إذا سرق الثمر على شجره فهو سارق يقطع قال أبو بكر روى مالك 
ن الثوري ومحاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أن مروان أراد قطع يد عبد وقد وسفيا

يقول ال قطع يف مثرة وال كثر وروى  -سرق وديا فقال رافع بن خديج مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ذه القصة فأدخل ابن عيينة بني سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حبان عن عمه واسع بن حبان هب

حممد بن حبان وبني رافع واسع بن حبان ورواه الليث بن سعد عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حبان عن عمة له 
هبذه القصة وأدخل الليث بينهما عمة له جمهولة ورواه الدراوردي عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن 

مثله فجعل الدراوردي بني حممد بن حيىي ورافع أبا  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أيب ميمونة عن رافع بن خديج
ميمونة فإن كان واسع بن حبان كنيته أبو ميمونة فقد وافق ابن عيينة وإن كان غريه فهو جمهول ال يدري من هو إال 

ال وصية لوارث واختالف  أن الفقهاء قد تلقت هذا احلديث بالقبول وعملوا به فثبت حجته بقوهلم له كقوله
التابعني ملا تلقاه العلماء بالقبول ثبتت حجته ولزم العمل به وقد تنازع أهل العلم معىن قوله ال قطع يف مثر وال كثر 

فقال أبو حنيفة وحممد هو على كل مثر يسرع إليه الفساد وعمومه يقتضي ما يبقى منه وماال يبقى إال أن الكل 
قد استحكم وال يسرع إليه الفساد فخص ما كان هبذا الوصف من العموم وصار ذلك متفقون على القطع فيما 

أنه قال ال قطع  -أصال يف نفي القطع عن مجيع ما يسرع إليه الفساد وروى احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ل أبو يوسف ومن قدمنا يف طعام وذلك ينفي القطع عن مجيع الطعام إال أنه خص ماال يسرع إليه بالفساد بدليل وقا

قوله أن نفيه القطع عن الثمر والكثر ألجل عدم احلرز فإذا أحرز فهو وغريه سواء وهذا ختصيص بغري داللة وقوله 
  وال كثر أصل يف ذلك أيضا ألن الكثر قد قيل فيه وجهان أحدمها اجلمار واآلخر النخل الصغار وهو عليهما مجيعا 

لقطع عنه ألنه مما يفسد وهو أصل يف كل ما كان يف معناه وإن أراد به النخل فقد دل فإذا أراد به اجلمار فقد نفى ا
على نفي القطع يف اخلشب فنستعملهما على فائدتيهما مجيعا وكذلك قال أبو حنيفة ال قطع يف اخلشب إال الساج 

سالم إال ماال فهو كسائر والقنا وكذلك جييء على قوله يف األبنوس وذلك أن الساج واألبنوس ال يوجد يف دار اإل
األموال وإمنا اعترب ما يوجد يف دار اإلسالم ماال من قبل أن األمالك الصحيحة هي اليت توجد يف دار اإلسالم وما 
كان يف دار احلرب فليس مبلك صحيح ألهنا دار إباحة وأمالك أهلها مباحة فال خيتلف فيها حكم ما كان منه ماال 



ا فلذلك سقط اعتبار كوهنا مباحة يف دار احلرب فاعترب حكم وجودها يف دار اإلسالم فلما مملوكا وما كان منه مباح
مل توجد يف دار اإلسالم إال ماال كانت كسائر أموال املسلمني اليت ليست مباحة األصل فإن قال قائل النخل غري 

ألصل وإن كان بعضها مملوكا مباح األصل قيل له هو مباح األصل يف كثري من املواضع كسائر اجلنس املباح ا
باألخذ والنقل من موضع إىل موضع وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبداهللا بن عمر قال جاء رجل من 

فقال يا رسول اهللا كيف ترى يف حريسة اجلبل قال هي عليه ومثلها والنكال  -مزينة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا أواه املراح فإذا أواه املراح فبلغ مثن اجملن ففيه قطع اليد ومامل يبلغ مثن اجملن وليس يف شيء من املاشية قطع إال م

ففيه غرامة مثله وجلدات النكال قال يا رسول اهللا كيف ترى يف الثمر املعلق قال هي ومثله معه والنكال وليس يف 
اجملن ففيه القطع ومامل يبلغ ففيه غرامة شيء من الثمر املعلق قطع إال ما أواه اجلرين فما أخذه من اجلرين فبلغ مثن 

مثله وجلدات النكال فنفى يف حديث رافع بن خديج القطع عن الثمر رأسا ونفى يف حديث عبداهللا بن عمر القطع 
عن الثمر إال ما أواه اجلرين وقوله حىت يأويه اجلرين حيتمل معنيني أحدمها احلرز واآلخر اإلبانة عن حال استحكامه 

راع الفساد إليه ألنه ال يأويه اجلرين إال وهو مستحكم يف األغلب وهو كقوله تعاىل وآتوا حقه يوم وامتناع إس
ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار  -حصاده ومل يرد به وقوع احلصاد وإمنا أراد به بلوغه وقت احلصاد وقوله ص 

ا زىن الشيخ والشيخة فارمجومها البتة ومل يرد به ومل يرد به وجود احليض وإمنا أخرب عن حكمها بعد البلوغ وقوله إذ
السن وإمنا أراد اإلحصان وقوله يف مخس وعشرين بنت خماض أراد دخوهلا يف السنة الثانية وإن مل يكن بأمها خماض 

  ألن األغلب إذا صارت كذلك كان بأمها خماض وكذلك قوله حىت يأويه 

فلم جيز من أجل ذلك أن خيص حديث رافع بن خديج يف قوله ال اجلرين حيتمل أن يريد به بلوغ حال االستحكام 
قطع يف مثر وال كثر وإمنا مل يقطع يف النورة وحنوها ملا روت عائشة قالت مل يكن قطع السارق على عهد رسول اهللا 

خ واجلص يف الشيء التافه يعين احلقري فكل ما كان تافها مباح األصل فال قطع فيه والزرني -صلى اهللا عليه وسلم 
والنورة وحنوها تافه مباح األصل ألن أكثر الناس يتركونه يف موضعه مع إمكان القدرة عليه وأما الياقوت واجلوهر 
فغري تافه وإن كان مباح األصل بل هو مثني رفيع ليس يكاد يترك يف موضعه مع إمكان أخذه فيقطع فيه وإن كان 

القطع املعينان مجيها من كونه تافها يف نفسه ومباح األصل  األصل كما يقطع يف سائر األموال ألن شرط زوال
وأيضا فإن اجلص والنورة وحنوها أموال ال يراد هبا القنية بل اإلتالف فهي كاخلبز واللحم وحنو ذلك والياقوت 

أهنما قاال ال  وحنوه مال يراد به القنية والتبقية كالذهب والفضة وأما الطري فإمنا مل تقطع فيه ملا روي عن علي وعثمان
يقطع يف الطري من غري خالف من أحد من الصحابة عليهما وأيضا فإنه مباح األصل فأشبه احلشيش واحلطب 

واختلف يف السارق من بيت املال فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد والشافعي ال يقطع من سرق من بيت 
هب عن مالك أنه يقطع وهو قول محاد بن أيب سليمان املال وهو قول علي وإبراهيم النخعي واحلسن وروى ابن و

وروى سفيان عن مساك بن حرب عن ابن عبيد بن األبرص أن عليا أيت برجل سرق مغفرا من اخلمس فلم يرد عليه 
قطعا وقال له فيه نصيب وروى وكيع عن املسعودي عن القاسم أن رجال سرق من بيت املال فكتب فيه سعد إىل 

ر ليس عليه قطع له يف نصيب وال نعلم عن أحد من الصحابة خالف ذلك وأيضا ملا كان حقه عمر فكتب إليه عم
وحق سائر املسلمني فيه سواء فصار كسارق مال بينه وبني غريه فال يقطع واختلف فيمن سرق مخرا من ذمي أو 

ي سرق من مسلم مخرا مسلم فقال أصحابنا ومالك والشافعي ال قطع عليه وهو قول الثوري وقال األوزاعي يف ذم
أو خنزيرا غرم الذمي وجيد فيه املسلم قال أبو بكر اخلمر ليست مبال لنا وإمنا أمر هؤالء أن نترك ماال هلم بالعهد 

والذمة فال يقطع سارقها ألن ما كان ماال من وجه وغري مال من وجه فإن أقل أحواله أن يكون ذلك شبهة يف درء 



بينه وبني غريه وأيضا فإن املسلم معاقب على اقتناء اخلمر وشرهبا مأمور بتخليلها احلد عن سارقه كن وطىء جارية 
  أو صبها فمن أخذها فإمنا 

أزال يده عما كان عليه إزالته عنه فال يقطع واختلف فيمن أقر بالسرقة مرة واحدة فقال أبو حنيفة وزفر ومالك 
أبو يوسف وابن شربمة وابن أيب ليلى ال يقطع حىت يقر والشافعي والثوري إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع وقال 

مرتني والدليل على صحة القول األول ما روى عبدالعزيز بن حممد الدراوردي عن يزيد بن صفية عن حممد بن 
فقال يا رسول اهللا هذا سرق  -عبدالرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة قال أيت بسارق إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أخاله سرق فقال السارق بلى قال فاذهبوا به فاقطعوه فقطع ورواه غري الدراوردي عن حممد بن عبدالرمحن  فقال ما
ومل يذكر فيه أبا هريرة منهم الثوري وابن جريج وحممد بن إسحاق قال أبو بكر  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ال من أرسله ال مينع صحة وصل من وعلى أي وجه حصلت الرواية من وصل أو قطع فحكمها ثابت ألن إرس
وصله ومع ذلك لو حصل مرسال لكان حكمه ثابتا ألن املرسل واملوصول سواء عندنا فيما يوجبون من احلكم فقد 

بإقراره مرة واحدة فإن قال قائل إمنا قطعه بشهادة الشهود ألهنم قالوا سرق قيل  -قطع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عليها ومل يلقنه اجلحود فلما قال بعد قوهلم سرق وما أخاله سرق ومل يقطعه حىت أقر ثبت  له لو كان كذلك القتصر

أنه قطع بإقراره دون الشهادة فإن احتجوا مبا روى محاد بن سلمة عن إسحاق عن عبداهللا بن أيب طلحة عن أيب 
أيت بلص اعترف اعترافا ومل يوجبوا  -املنذر موىل أيب ذر عن أيب أمية املخزومي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   -معه املتاع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ما أخالك سرقت قال بلى يا رسول اهللا فأعادها عليه رسول اهللا ص

مرتني أو ثالثا قال بلى فأمر به فقطع ففي هذا احلديث أنه مل يقطعه بإقراره مرة واحدة وهو أقوى إسنادا من  -
ليس يف هذا احلديث بيان موضع اخلالف وذلك أنه مل يذكر فيه إقرار السارق مرتني أو ثالثا قبل أن  األول قيل له

   -يقر مث أقر فإن قيل فقد ذكر فيه أنه اعترف اعترافا فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ذلك مرتني أو ثالثا وحيتمل أيضا أن يكون االعتراف قد حصل منه عند غري

   -فال يوجب ذلك القطع عليه وأيضا لو ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - عليه وسلم النيب صلى اهللا

  أعاد عليه ذلك بعد اإلقرار األول ملا دل على أن اإلقرار األول مل يوجب

أن يتوصل إىل إسقاطه بتلقينه  -القطع إذ ليس ميتنع أن يكون القطع قد وجب وأراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -وع عنه فإن قيل روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الرج

  أنه قال ما بنبغي لوال أمر أن يؤتى احلد إال أقامه فلو كان القطع واجبا

  بتلقينه الرجوع عن اإلقرار  -بإقراره بديا ملا اشتغل النيب صلى اهللا عليه وسلم 



مام إياه فيه وال موجبا عليه قطعه يف احلال ألن ولسارع إىل إقامته قيل له ليس وجوب القطع مانعا من استثبات اإل
بالزنا أربع مرات فلم يرمجه حىت استثبته وقال لعلك قبلت لعلك  -ماعزا قد أقر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ملست وسأل أهله عن صحة عقله وقال هلم أبه جنة ومل يدل ذلك على أن الرجم مل يكن قد وجب بإقراره أربع 
ذا يف هذا اخلرب ما يعترض به على خرب أيب هريرة الذي ذكر فيه أنه أمر بقطعه حني أقر ومعلوم أن مرات فليس إ

مل يكن يقدم على إقامة حد مل جيب بعد وليس ميتنع أن يؤخر إقامة حد قد وجب  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا حديث ابن هليعة عن يزيد بن أيب مستثبتا لذلك ومتحريا باالحتياط والثقة فيه ويدل على صحة ما ذكرنا أيض

   -حبيب عن عبدالرمحن بن ثعلبة األنصاري عن أبيه أن عمرو بن مسرة أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال يا رسول اهللا إين سرقت مجال لبين فالن فأرسل إليهم النيب ص

ده ففي هذا اخلرب أيضا قطعه بإقراره مرة فقطعت ي -فقالوا إنا فقدنا مجال لنا فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
واحدة ومن جهة النظر أيضا أن السرقة املقر هبا ال ختلو من أن تكون عينا أو غري عني فإن كانت عينا ومل جيب 

القطع بإقرار األول فقد وجب ضماهنا ال حمالة من قبل أن حق اآلدمي فيه يثبت بإقراره مرة واحدة وال يتوقف على 
يا وإذا ثبت امللك للمقر له ومل يثبت القطع صار مضمونا عليه وحصول الضمان ينفي القطع وإن كانت اإلقرار ثان

السرقة ليست بعني قائمة قد صارت دينا باإلقرار األول وحصوهلا دينا يف ذمته ينفي القطع على ما وصفنا فإن قال 
لقطع على نفي الضمان وإثباته فهال جعلت قائل إذا جاز أن يكون حكم أخذه بديا على وجه السرقة موقوفا يف ا

حكم إقراره موقوفا يف تعلق الضمان به على وجوب القطع وسقوطه قيل له نفس األخذ عندنا على وجه السرقة 
يوجب القطع فال يكن موقوفا وإمنا سقوط القطع بعد ذلك يوجب الضمان أال ترى أنه إذا ثبتت السرقة بشهادة 

ن مل يكن اإلقرار بديا موجبا للقطع فينبغي أن يوجب الضمان ووجوب الضمان ينفي الشهود كان كذلك حكمها فإ
القطع إذ كان إقراره الثاين ال ينفي ما قد حصل عليه من الضمان النايف للقطع بإقراره األول فإن قيل ينتقض هذا 

اب املهر به ألن الوطء يف غري ملك االعتالل باإلقرار بالزنا ألن إقراره األول بالزنا إذا مل يوجب حدا فال بد من إجي
ال خيلو من إجياب حد ومهر ومىت انتفى احلد وجب املهر وإقراره الثاين والثالث والرابع ال يسقط املهر الواجب بديا 

  باإلقرار األول وهذا يؤدي إىل سقوط اعتبار عدد اإلقرار يف الزنا فلما صح وجوب اعتبار عدد اإلقرار 

علة املانعة من اعتبار عدد اإلقرار يف السرقة بان فيه فساد اعتاللك قيل له ليس هذا مما ذكرناه يف الزنا مع وجود ال
يف شيء وذلك أن سقوط احلد يف الزنا على وجه الشبهة ال جيب به مهر ألن البضع ال قيمة له إال من جهة عقد أو 

أنه لو أقر بالزنا مرة واحدة مث مات أو  شبهة عقد ومىت عري من ذلك مل جيب مهر ويدل عليه اتفاقهم مجيعا على
قامت عليه بينة بالزنا فمات قبل أن حيد مل جيب عليه املهر يف ماله ولو مات بعد إقراره بالسرقة مرة واحدة لكانت 

السرقة مضمونة عليه باتفاق منهم مجيعا فقد حصل من قوهلم مجيعا إجياب الضمان باإلقرار مرة واحدة وسقوط املهر 
قرار بالزنا من غري حد واحتج اآلخرون مبا روى األعمش عن القاسم بن عبدالرمحن عن أبيه عن علي أن مع اإل

رجال أقر عنده بسرقة مرتني فقال شهدت على نفسك بشهادتني فأمر به فقطع وعلقها يف عنقه وال داللة يف هذا 
 إمنا قال شهدت على نفسك بشهادتني ومل احلديث على أن مذهب علي رضي اهللا عنه أنه ال يقطع إال باإلقرار مرتني

يقل لو شهدت بشهادة واحدة ملا قطعت وليس فيه أيضا أنه مل يقطع حىت أقر مرتني ومما حيتج به أليب يوسف من 
طريق النظر أن هذا ملا كان حدا يسقط بالشبهة وجب أن يعترب عدد اإلقرار فيه بالشهادة فلما كان أقل من يقبل 



وجب أن يكون أقل ما يصح به إقراره مرتني كالزنا اعترب عدد اإلقرار فيه بعدد الشهود وهذا  فيه شهادة شاهدين
يلزم ابا يوسف أن يعترب عدد اإلقرار يف شرب اخلمر بعدد الشهود وقد مسعت أبا احلسن الكرخي يقول إنه وجد 

عليه حد القذف ألن املطالبة به عن أيب يوسف يف شرب اخلمر أنه ال حيد حىت يقر مرتني كعدد الشهود وال يلزم 
حق آلدمي وليس كذلك سائر احلدود وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا فإن املقادير ال تؤخذ من طريق 

  املقاييس فيما كان هذا صفته وإمنا طريقها التوقيف واالتفاق 
  باب 

  السرقة من ذوي األرحام

أيديهما عموم يف إجياب قطع كل سارق إال ما خصه الدليل على قال أبو بكر قوله تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا 
النحو الذي قدمنا وعلى ما حكينا عن أيب احلسن ليس بعموم وهو جممل حمتاج فيه إىل داللة من غريه يف إثبات 
حكمه ومن جهة أخرى على أصله أن ما ثبت خصوصه باالتفاق ال يصح االحتجاج بعمومه وقد بينا ذلك يف 

  ه وهو مذهب حممد بن شجاع إال أنه وإن كان عموما عندنا لو خلينا ومقتضاه فقد قامت أصول الفق

  داللة خصوصه يف ذوي الرحم احملرم وقد اختلف الفقهاء فيه 
  ذكر 

  االختالف يف ذلك

قال أصحابنا ال يقطع من سرق من ذي الرحم وهو الذي لو كان أحدمها رجال واآلخر امرأة مل جيز له أن يتزوجها 
من أجل الرحم الذي بينهما وال تقطع أيضا عندهم املرأة إذا سرقت من زوجها وال الزوج إذا سرق من امرأته 

وقال الثوري إذا سرق من ذوي رحم منه مل يقطع وقال مالك يقطع الزوج فيما سرق من امرأته واملرأة فيما تسرق 
قال عبيداهللا بن احلسن يف الذي يسرق من أبويه من زوجها يف غري املوضع الذي يسكنان فيه وكذلك يف األقارب و

إن كان يدخل عليهم ال يقطع وإن كانوا هنوه عن الدخول عليهم فسرق قطع وقال الشافعي ال قطع على من سرق 
من أبويه أو أجداده وال على زوج سرق من امرأته أو امرأة سرقت من زوجها والدليل على صحة قول أصحابنا 

س عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إىل قوله أو ما ملكتم مفاحته فأباح قول اهللا عز و جل لي
تعاىل األكل من بيوت هؤالء وقد اقتضى ذلك إباحة الدخول إليها بغري إذهنم فإذا جاز هلم دخوهلا مل يكن ما فيها 

جوب القطع فيها ملا هلم فيها من احلق حمرزا عنهم وال قطع إال فيما سرق من حرز وأيضا إباحة أكل أمواهلم مينع و
كالشريك وحنوه فإن قيل فقد قال أو صديقكم ويقطع فيه مع ذلك إذا سرق من صديقه قيل له ظاهر اآلية ينفي 

القطع من الصديق أيضا وإمنا خصصناه بداللة االتفاق وداللة اللفظ قائمة فيما عداه وعلى أنه ال يكون صديقا إذا 
خر هو أنه قد ثبت عندنا وجوب نفقة هؤالء عند احلاجة إليه وجواز أخذها منه بغري يدل قصد السرقة ودليل آ

فأشبه السارق من بيت املال لثبوت حقه فيه بغري بدل يلزمه عند احلاجة إليه فإن قيل قد ثبت هذا احلق عند 
أحدمها أنه يف مال األجنيب الضرورة يف مال األجنيب ومل مينع من القطع بالسرقة منه قيل له يعترضان من وجهني 

يثبت عند الضرورة وخوف التلف ويف مال هؤالء يثبت بالفقر وتعذر الكسب والوجه اآلخر أن األجنيب يأخذه 



ببدل وهؤالء يستحقونه بغري بدل كمال بيت املال وأيضا فلما استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند احلاجة إليهم 
  تاجا إىل هذا املال يف إحياء يده لسقوط باإلنفاق عليه وكان هذا السارق حم

القطع صار يف هذه احلالة كالفقري الذي يستحق على ذي الرحم احملرم منه اإلنفاق عليه إلحياء نفسه أو بعض 
  أعضائه وأيضا فهو مقيس على األب باملعىن الذي قدمناه واهللا تعاىل أعلم 

  باب 

  فيمن سرق ما قد قطع فيه

ثوبا فقطع فيه مث سرقه مرة أخرى وهو بعينه مل يقطع فيه واألصل فيه أنه ال جيوز عندنا  قال أصحابنا فيمن سرق
إثبات احلدود بالقياس وإمنا طريقها التوقيف أو االتفاق فلما عدمنامها فيما وصفنا مل يبق يف إثباته إال القياس وال 

قطعوا أيديهما قبل السرقة قيل له السرقة جيوز ذلك عندنا فإن قيل هال قطعته بعموم قوله والسارق والسارقة فا
الثانية مل يتناوهلا العموم ألهنا توجب قطع الرجل لو وجب القطع والذي يف اآلية قطع اليد وأيضا فإن وجوب قطع 

السرقة متعلق بالفعل والعني مجيعا والدليل أنه مىت سقط القطع وجب ضمان العني كما أن حد الزنا ملا تعلق بالوطء 
ط احلد موجبا ضمان الوطء وملا تعلق وجوب القصاص بقتل النفس كان سقوط القود موجبا ضمان كان سقو

النفس فكذلك وجوب ضمان العني يف السرقة عند سقوط القطع يوجب اعتبار العني يف ذلك فلما كان فعل واحد 
يوجب إال قطعا واحدا إذا  يف عينني ال يوجب إال قطعا واحدا كان كذلك حكم الفعلني يف عني واحدة ينبغي أن ال

كان لكل واحد من العينني أعين الفعل والعني تأثري يف إجياب القطع فإن قيل فلو زىن بامرأة فحد مث زىن هبا مرة 
أخرى حد ثانيا مع وقوع الفعلني يف عني واحدة قيل له ألنه ال تأثري لعني املرأة يف تعلق وجوب احلد هبا وإمنا يتعلق 

لوطء ال غري والدليل على ذلك أنه مىت سقط احلد ضمن الوطء ومل يضمن عني املرأة ويف وجوب حد الزنا با
السرقة مىت سقط القطع ضمن عني السرقة وأيضا فلما صارت السرقة يف يده بعد القطع يف حكم املباح التافه 

يف سائر املباحات التافهة بداللة أن استهالكها ال يوجب عليه ضماهنا وجب أن ال يقطع فيها بعد ذلك كما ال يقطع 
يف األصل وإن حصلت ملكا للناس كالطني واخلشب واحلشيش واملاء ومن أجل ذلك قالوا إنه لو كان غزال فنسجه 

ثوبا بعد ما قطع فيه مث سرقه مرة أخرى قطع ألن حدوث هذا الفعل فيه يرفع حكم اإلباحة املانعة كانت من 
  يه ولو كان بابا منجورا فسرقه قطع خلروجه بالصنعة وجوب القطع كما لو سرق خشبا مل يقطع ف

عن احلال األوىل وأيضا ملا كان وقوع القطع فيه يوجب الرباءة من استهالكه قام القطع فيه مقام دفع قيمته فصار 
كأنه عوضه منه وأشبه من هذا الوجه وقوع امللك له يف املسروق ألن استحقاق البدل عليه يوجب له امللك فلما 

  ه ملكه من هذا الوجه سقط القطع ألنه يسقط بالشبهة أن يشبه املباح من وجب ويشبه امللك من وجه أشب
  باب 

  السارق يوجد قبل إخراج السرقة

قال أبو بكر رمحه اهللا اتفق فقهاء األمصار على أن القطع غري واجب إال أن يفرق بني املتاع وبني حرزه والدار كلها 
ن الدار مل جيب القطع وروي ذلك عن علي بن أيب طالب وابن عمر وهو قول إبراهيم حرز واحد فكما مل خيرجه م



وروى حيىي بن سعيد عن عبدالرمحن بن القاسم قال بلغ عائشة أهنم كانوا يقولون إذا مل خيرج باملتاع مل يقطع فقالت 
بيت فعليه القطع قال أبو بكر  عائشة لو مل أجد إال سكينا لقطعته وروى سعيد عن قتادة عن احلسن قال إذا وجد يف

دخوله البيت ال يستحق به اسم السارق فال جيوز إجياب القطع به وأخذه يف احلرز أيضا ال يوجب القطع ألنه باق 
يف احلرز ومىت مل خيرجه من احلرز فهو مبنزلة من مل يأخذه فال جيب عليه القطع ولو جاز إجياب القطع يف مثله ملا كان 

  عىن واهللا أعلم العتبار احلرز م
  باب 

  غرم السارق بعد القطع

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد والثوري وابن شربمة إذا قطع السارق فإن كانت السرقة قائمة بعينها 
أخذها املسروق منه وإن كانت مستهلكة فال ضمان عليه وهو قول مكحول وعطاء والشعيب وابن شربمة وأحد 

ل مالك يضمنها إن كان موسرا وال شيء عليه إن كان معسرا وقال عثمان البيت والليث قويل إبراهيم النخعي وقا
والشافعي يغرم السرقة وإن كانت هالكة وهو قول احلسن والزهري ومحاد وأحد قويل إبراهيم قال أبو بكر أما إذا 

   -لم كانت قائمة بعينها فال خالف أن صاحبها يأخذها وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وس

  قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان والذي يدل على نفي الضمان بعد

القطع قوله تعاىل فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واجلزاء اسم ملا يستحق بالفعل فإذا كان اهللا تعاىل 
  جعل مجيع ما يستحق بالفعل هو القطع مل جيز إجياب الضمان 

الزيادة يف حكم املنصوص وال جيوز ذلك إال مبثل ما جيوز به النسخ وكذلك قوله تعاىل إمنا جزاء معه ملا فيه من 
الذين حياربون اهللا ورسوله فأخرب أن مجيع اجلزاء هو املذكور يف اآلية ألن قوله تعاىل إمنا جزاء الذين حياربون اهللا 

داهللا بن صاحل قال حدثين املفضل بن فضالة عن ورسوله ينفي أن يكون هناك جزاء غريه ومن جهة السنة حديث عب
يونس بن زيد قال مسعت سعد بن إبراهيم حيدث عن أخيه املسور بن إبراهيم عن عبدالرمحن بن عوف عن رسول 

قال إذا أقمتم على السارق احلد فال غرم عليه وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
صهيب قال حدثنا أبو بكر بن أيب شجاع األدمي قال حدثين خالد بن خداش قال حدثنا إسحق  حممد بن نصر بن

بن الفرات قال حدثنا املفضل بن فضالة عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن املسور بن إبراهيم عن 
عليه وقال عبدالباقي هذا  أيت بسارق فأمر بقطعه وقال ال غرم -عبدالرمحن بن عوف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هو الصحيح وأخطأ فيه خالد بن خداش فقال املسور بن خمرمة ويدل عليه من جهة النظر امتناع وجوب احلد واملال 
بفعل واحد كما ال جيتمع احلد واملهر والقود واملال فوجب أن يكون القطع نافيا لضمان املال إذ كان املال يف 

وحصول الشبهة ينفي وجوب القطع ووجه آخر وهو أن من أصلنا أن الضمان سبب احلدود ال جيب إال مع الشبهة 
إلجياب امللك فلو ضمناه مللكه باألخذ املوجب للضمان فيكون حينئذ مقطوعا يف ملك نفسه وذلك ممتنع فلما مل 

  يكن لنا سبيل إىل رفع القطع وكان يف إجياب الضمان إسقاط القطع امتنع وجوب الضمان 
  باب 



  وةالرش

قال اهللا تعاىل مساعون للكذب أكالون للسحت قيل إن اصل السحت االستيصال يقال أسحته إسحاتا إذا استأصله 
وأذهبه قال اهللا عز و جل فيسحتكم بعذاب أي يستأصلكم به ويقال أسحت ماله إذا أفسده وأذهبه فسمى احلرام 

وروى ابن عيينة عن عمار الدهين عن سامل بن أيب  سحتا ألنه ال بركة فيه ألهله ويهلك به صاحبه هالك االستيصال
اجلعد عن مسروق قال سألت عبداهللا بن مسعود عن السحت أهو الرشوة يف احلكم فقال ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا 
فأولئك هم الكافرون ولكن السحت أن يستشفع بك على إمام فتكلمه فيهدي لك هدية فتقبلها وروى شعبة عن 

  ن منصور عن سامل ب

أيب اجلعد عن مسروق قال سألت عبداهللا عن اجلور يف احلكم فقال ذلك كفر وسألته عن السحت فقال الرشا 
وروى عبداألعلى بن محاد حدثنا محاد عن أبان عن ابن أيب عياش عن مسلم أن مسروقا قال قلت لعمر يا أمري 

لسحت أن يكون لرجل عند سلطان جاه املؤمنني أرأيت الرشوة يف احلكم من السحت قال ال ولكن كفر إمنا ا
ومنزلة ويكون لآلخر إىل السلطان حاجة فال يقضي حاجته حىت يهدي إليه وروي عن علي بن أيب طالب قال 

السحت الرشوة يف احلكم ومهر البغي وعسب الفحل وكسب احلجام ومثن الكلب ومثن اخلمر ومثن امليتة وحلوان 
جعل السحت امسا ألخذ ماال يطيب أخذه وقال إبراهيم واحلسن وجماهد الكاهن واالستعجال يف القضية فكأنه 

وقتادة والضحاك السحت الرشا وروى منصور عن احلكم عن أيب وائل عن مسروق قال إن القاضي إذا أخذ اهلدية 
فقد أكل السحت وإذا أكل الرشوة بلغت به الكفر وقال األعمش عن خيثمة عن عمر قال بابان من السحت 

ا الناس الرشا ومهر الزانية وروى إمساعيل بن زكريا عن إمساعيل بن مسلم عن جابر قال قال رسول اهللا يأكلهم
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  هدايا األمراء من السحت وروى أبو إدريس اخلوالين عن ثوبان قال لعن رسول

لرمحن عن عبداهللا بن عمر قال الراشي واملرتشي والرائش الذي ميشي بينهما وروى أبو سلمة بن عبدا -اهللا ص 
   -لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الراشي واملرتشي وروى أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال

لعن اهللا الراشي واملرتشي يف احلكم قال أبو بكر اتفق مجيع املتأولني هلذه اآلية  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لرشا حمرم واتفقوا على أنه من السحت الذي حرمه اهللا تعاىل والرشوة تنقسم إىل وجوه منها الرشوة على أن قبول ا

لعن اهللا الراشي  -يف احلكم وذلك حمرم على الراشي واملرتشي مجيعا وهو الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
شوه ليقضي له حبقه أو مبا ليس حبق له فإن رشاه واملرتشي والرائش وهو الذي ميشي بينهما فلذلك ال خيلو من أن ير

ليقضي له حبقه فقد فسق احلاكم بقبول الرشوة على أن يقضي له مبا هو فرض عليه واستحق الراشي الذم حني 
حاكم إليه وليس حباكم وال ينفذ حكمه ألنه قد انعزل عن احلكم بأخذه الرشوة كمن أخذ األجرة على أداء 

زكاة والصوم وال خالف يف حترمي الرشا على األحكام وأهنا من السحت الذي حرمه اهللا يف الفروض من الصالة وال



كتابه ويف هذا دليل أن كل ما كان مفعوال على وجه الفرض والقربة إىل اهللا تعاىل أنه ال جيوز أخذ األجرة عليه 
  كاحلج 

از أخذ الرشا على إمضاء األحكام فلما وتعليم القرآن واإلسالم ولو كان أخذ األبدال على هذه األمور جائز جل
حرم اهللا أخذ الرشا على األحكام واتفقت األمة عليه دل ذلك على فساد قول القائلني جبواز أخذ األبدال على 
الفروض والقرب وإن أعطاه الرشوة على أن يقضي له بباطل فقد فسق احلاكم من وجهني أحدمها أخذ الرشوة 

ك الراشي وقد تأول ابن مسعود ومسروق السحت على اهلدية يف الشفاعة إىل واآلخر احلكم بغري حق وكذل
السلطان وقال إن أخذ الرشا على األحكام كفر وقال علي رضي اهللا عنه وزيد بن ثابت ومن قدمنا قوله الرشا من 

اهه عند السحت وأما الرشوة يف غري احلكم فهو ما ذكره ابن مسعود ومسروق يف اهلدية إىل الرجل ليعينه جب
السلطان وذلك منهي عنه أيضا ألن عليه معونته يف دفع الظلم عنه قال اهللا تعاىل وتعاونوا على الرب والتقوى وقال 

ال يزال اهللا يف عون املرء ما دام املرء يف عون أخيه ووجه آخر من الرشوة وهو الذي  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
شوة حمرمة على آخذها غري حمظورة على معطيها وروي عن جابر بن زيد يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه فهذه الر

والشعيب قاال ال بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم وعن عطاء وإبراهيم مثله وروى هشام عن 
فأما أن الراشي واملرتشي قال احلسن ليحق باطال أو يبطل حقا  -احلسن قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تدفع عن مالك فال بأس وقال يونس عن احلسن ال بأس أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه وروى عثمان 
بن األسود عن جماهد قال اجعل مالك جنة دون دينك وال جتعل دينك جنة دون مالك وروى سفيان عن عمرو عن 

ذا الذي رخص فيه السلف إمنا هو يف دفع الظلم عن أيب الشعثاء قال مل جند زمن زياد شيئا أنفع لنا من الرشا فه
   -نفسه مبا يدفعه إىل من يريد ظلمه أو انتهاك عرضه وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ملا قسم غنائم خيرب وأعطى تلك العطايا اجلزيلة أعطى العباس بن مرداس

اقطعوا عنا لسانه فزادوه حىت رضي وأما  -السلمي شيئا فسخطه فقال شعرا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اهلدايا لألمراء والقضاة فإن حممد بن احلسن كرهها وإن مل يكن للمهدي خصم وال حكومة عند احلاكم ذهب يف 

   -ذلك إىل حديث أيب محيدالساعدي يف قصة ابن اللتبية حني بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ذا أهدي يل فقال النيب صعلى الصدقة فلما جاء قال هذا لكم وه

ما بال أقوام نستعملهم على ما والنا اهللا فيقول هذا لكم وهذا أهدي يل فهال جلس يف بيت أبيه فنظر أيهدى له  -
   -أم ال وما روي عنه ص 

  أنه قال هدايا األمراء غلول وهدايا األمراء سحت وكره عمر بن عبدالعزيز

  قبول اهلدية فقيل 

كان يقبل اهلدية ويثيب عليها فقال كانت حينئذ هدية وهي اليوم سحت ومل  - عليه وسلم له إن النيب صلى اهللا
يكره حممد للقاضي قبول اهلدية ممن كان يهديه قبل القضاء فكأنه إمنا كره منها ما أهدي له ألجل أنه قاض ولوال 



جلس يف بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى هال  -ذلك مل يهد له وقد دل على هذا املعىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
له أم ال فأخرب أنه إمنا أهدي له ألنه عامل ولوال أنه عامل مل يهد له وأنه ال حيل له وأما من كان يهاديه قبل القضاء 
وقد أعلم به مل يهده إليه ألجل القضاء فجائز له قبوله على حسب ما كان يقبله قبل ذلك وقد روي أن بنت ملك 

  م كلثوم بنت علي امرأة عمر فردها عمر ومنع قبوهلا الروم أهدت أل
  باب 

  احلكم بني أهل الكتاب

قال اهللا تعاىل فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ظاهر ذلك يقتضي معنيني أحدمها ختليتهم وأحكامهم من غري 
سلف يف بقاء هذا احلكم فقال اعتراض عليهم والثاين التخيري بني احلكم واإلعراض إذا ارتفعوا إلينا وقد اختلف ال

قائلون منهم إذا ارتفعوا إلينا فإن شاء احلاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إىل دينهم وقال آخرون 
التخيري منسوخ فمىت ارتفعوا إلينا حكمنا بينهم من غري ختيري فممن أخذ بالتخيري عند جميئهم إلينا احلسن والشعيب 

احلسن خلوا بني أهل الكتاب وبني حاكمهم وإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما يف  وإبراهيم رواية وروي عن
كتابكم وروى سفيان بن حسني عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس قال آيتان نسختا من سورة املائدة آية القالئد 

   -وقوله تعاىل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ا إن شاء حكم بينهم أو أعرض عنهم فردهم إىل أحكامهم حىت نزلتخمري

   -وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أن حيكم بينهم مبا أنزل اهللا يف كتابه وروى عثمان بن عطاء اخلراساين عن

عنهم قال نسخها قوله وأن احكم بينهم مبا انزل اهللا وروى  ابن عباس يف قوله فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض
سعيد بن جبري عن احلكم عن جماهد فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال نسختها وأن احكم بينهم مبا أنزل 

سخ اهللا وروى سفيان عن السدي عن عكرمة مثله قال أبو بكر فذكر هؤالء أن قوله وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا نا
للتخيري املذكور يف قوله فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ومعلوم أن ذلك ال يقال من طريق الرأي ألن 

  العلم بتواريخ نزول اآلي ال يدرك من طريق الرأي 

واالجتهاد وإمنا طريقه التوقيف ومل يقل من أثبت التخيري أن آية التخيري نزلت بعد قوله وأن احكم بينهم مبا أنزل 
هللا وأن التخيري نسخه وإمنا حكى عنهم مذاهبهم يف التخيري من غري ذكر النسخ فثبت نسخ التخيري بقوله وأن ا

احكم بينهم مبا أنزل اهللا كرواية من ذكر نسخ التخيري ويدل على نسخ التخيري قوله ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا 
ك احلادثة اليت اختصموا فيها مبا أنزل اهللا وال نعلم فأولئك هم الكافرون االيات ومن أعرض عنهم فلم حيكم يف تل

أحدا قال إن يف هذه اآليات ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا منسوخا إال ما يروى عن جماهد رواه منصور عن احلكم عن 
جماهد أن قوله ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا نسخها ما قبلها فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وقد روى سفيان بن حسني 
عن احلكم عن جماهد أن قوله فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم منسوخ بقوله وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا 



وحيتمل أن يكون قوله تعاىل فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قبل أن تعقد هلم الذمة ويدخلوا حتت أحكام 
هم أحكام اإلسالم أمر باحلكم بينهم مبا أنزل اهللا فيكون اإلسالم باجلزية فلما أمر اهللا بأخذ اجلزية منهم وجرت علي

حكم اآليتني مجيعا ثابتا للتخيري يف أهل العهد الذين ال ذمة هلم ومل جير عليهم أحكام املسلمني كأهل احلرب إذا 
باس ما هادناهم وإجياب احلكم مبا أنزل اهللا يف أهل الذمة الذين جيري عليهم أحكام املسلمني وقد روي عن ابن ع

يدل على ذلك روى حممد بن إسحق عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس أن اآلية اليت يف املائدة قول اهللا 
تعاىل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إمنا نزلت يف الدية بني بين قريظة وبني بين النضري وذلك أن بين النضري كان هلم 

   -ف الدية فتحاكموا يف ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرف يدون دية كاملة وأن بين قريظة يدون نص

  فأنزل اهللا ذلك فيهم فحملهم رسول اهللا ص

على احلق يف ذلك فجعل الدية سواء ومعلوم أن بين قريظة وبين النضري مل تكن هلم ذمة قط وقد أجلى النيب صلى  -
ذمة ملا أجالهم وال قتلهم وإمنا كان بينه وبينهم عهد  بين النضري وقتل بين قريظة ولو كان هلم -اهللا عليه وسلم 

وهدنة فنقضوها فأخرب ابن عباس إن آية التخيري نزلت فيهم فجائز أن يكون حكمها باقيا يف أهل احلرب من أهل 
ا العهد وحكم اآلية األخرى يف وجوب احلكم بينهم مبا أنزل اهللا تعاىل ثابتا يف أهل الذمة فال يكون فيها نسخ وهذ

تأويل سائغ لوال ما روي عن السلف من نسخ التخيري باآلية األخرى وروي عن ابن عباس رواية أخرى وعن 
  احلسن وجماهد والزهري أهنا نزلت يف شأن 

الرجم حني حتاكموا إليه وهؤالء أيضا مل يكونوا أهل ذمة وإمنا حتاكموا إليه طلبا للرخصة وزوال الرجم فصار النيب 
إىل بيت مدارسهم ووقفهم على آية الرجم وعلى كذهبم وحتريفهم كتاب اهللا مث رجم  -سلم صلى اهللا عليه و

اليهوديني وقال اللهم إين أول من أحيا سنة أماتوها وقال أصحابنا أهل الذمة حممولون يف ا لبيوع واملواريث وسائر 
جائز فيما بينهم ألهنم مقرون على أن العقود على أحكام اإلسالم كاملسلمني إال يف بيع اخلمر واخلنزير فإن ذلك 

تكون ماال هلم ولو مل جيز مبايعتهم وتصرفهم فيها واالنتفاع هبا خلرجت من أن تكون ماال هلم وملا وجب على 
مستهلكها عليهم ضمان وال نعلم خالفا بني الفقهاء فيمن استهلك لذمي مخرا أن عليه قيمتها وقد روي أهنم كانوا 

ل الذمة يف العشور فكتب إليهم عمر أن ولوهم بيعها وخذوا العشر من أمثاهنا فهذان مال هلم يأخذون اخلمر من أه
جيوز تصرفهم فيهما وما عدا ذلك فهو حممول على أحكامنا لقوله وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم 

   -وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  روا الربا وإما أن تأذنوا حبرب من اهللاأنه كتب إىل أهل جنران إما أن تذ

يف حظر الربا ومنعهم منه كاملسلمني قال اهللا تعاىل وأخذهم الربا وقد  -ورسوله فجعلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فأخرب أهنم منهيون عن الربا وأكل املال بالباطل كما قال تعاىل يا أيها الذين 

منوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم فسوى بينهم وبني املسلمني يف املنع من آ
الربا والعقود الفاسدة احملظورة وقال تعاىل مساعون للكذب أكالون للسحت فهذا الذي ذكرناه مذهب أصحابنا يف 

فيها سواء إال أهنم ال يرمجون ألهنم غري حمصنني وقال  عقود املعامالت والتجارات وحدود أهل الذمة واملسلمون
مالك احلاكم خمري إذا اختصموا إليه بني أن حيكم بينهم حبكم اإلسالم أو يعرض عنهم فال حيكم بينهم وكذلك قوله 



ال  يف العقود واملواريث وغريها واختلف أصحابنا يف مناكحتهم فيما بينهم فقال أبو حنيفة هم مقرون على أحكامهم
يعترض عليهم فيها إال أن يرضوا ألحكامنا فإن رضي هبا الزوجان محال على أحكامنا وإن أىب أحدمها مل يعترض 

عليهم فإذا تراضيا مجيعا محلهما على أحكام اإلسالم إال يف النكاح بغري شهود والنكاح يف العدة فإنه ال يفرق بينهم 
ال مجيعا على أحكامنا وإن أىب اآلخر إال يف النكاح بغري شهود وكذلك إن أسلموا وقال حممد إذا رضي احدمها مح

  خاصة وقال أبو يوسف حيملون على أحكامنا وإن أبوا إال يف 

النكاح بعد شهود جنيزه إذا تراضوا هبا فأما أبو حنيفة فإنه يذهب يف إقرارهم على مناكحتهم إىل أنه قد ثبت أن 
من جموس هجر مع علمه بأهنم يستحلون نكاح ذوات احملرم ومع علمه أخذ اجلزية  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بذلك مل يأمر بالتفرقة بينهما وكذلك اليهود والنصارى يستحلون كثريا من عقود املناكحات احملرمة ومل يأمر 
الذمة بالتفرقة بينهما حني عقد هلم الذمة من أهل جنران ووادي القرى وسائر اليهود والنصارى الذين دخلوا يف 

ورضوا بإعطاء اجلزية ويف ذلك دليل أنه أقرهم على مناكحتهم كما أقرهم على مذاهبهم الفاسدة واعتقاداهتم اليت 
هي ضالل وباطل أال ترى أنه ملا علم استحالهلم للربا كتب إىل أهل جنران إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا حبرب 

ايعهم به وأيضا قد علمنا أن عمر بن اخلطاب ملا فتح السواد أقر أهلها من اهللا ورسوله فلم يقرهم عليه حني علم بت
عليها وكانوا جموسا ومل يثبت أنه أمر بالتفريق بني ذوي احملارم منهم مع علمه مبناكحتهم وكذلك سائر األمة بعده 

عن عمر انه جروا على منهاجه يف ترك اإلعتراض عليهم ويف ذلك دليل على صحة ما ذكرنا فإن قيل فقد روي 
كتب إىل سعد يأمره بالتفريق بني ذوي احملارم منهم وأن مينعهم من املذهب فيه قيل له لو كان هذا ثابتا لورد النقل 
متواترا كوروده يف سريته فيهم يف أخذ اجلزية ووضع اخلراج وسائر ما عاملهم به فلما مل يرد ذلك من جهة التواتر 

ن كتابه إىل سعد بذلك إمنا كان فيمن رضي منهم بأحكامنا وكذلك نقول إذا علمنا أنه غري ثابت وحيتمل أن يكو
تراضوا بأحكامنا وأيضا قد بينا أن قوله وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا ناسخ للتخيري املذكور يف قوله فإن جاؤك 

تقم الداللة على فاحكم بينهم أو أعرض عنهم والذي ثبت نسخه من ذلك هو التخيري فأما شرط اجمليء منهم فلم 
نسخه فينبغي أن يكون حكم الشرط باقيا والتخيري منسوخا فيكون تقديره مع اآلية األخرى فإن جاؤك فاحكم 

بينهم مبا أنزل وإمنا قال إهنم حيملون على أحكامنا إذا رضوا هبا إال يف النكاح بغري شهود والنكاح يف العدة من قبل 
هم قبل التراضي منهم بأحكامنا فمىت تراضوا هبا وارتفعوا إلينا فإمنا الواجب أنه ملا ثبت أنه ليس لنا اعتراض علي

إجراؤهم على أحكامنا يف املستقبل ومعلوم أن العدة ال متنع بقاء النكاح يف املستقبل وإمنا متنع االبتداء ألن امرأة 
فثبت أن العدة إمنا متنع ابتداء  حتت زوج أو طرأت عليها عدة من وطء بشبهة مل مينع ما وجب من العدة بقاء احلكم

  العقد وال متنع البقاء فمن أجل ذلك مل يفرق بينهما 

ومن جهة أخرى أن العد حق اهللا تعاىل وهم غري مؤاخذين حبقوق اهللا تعاىل يف أحكام الشريعة فإذا مل تكن عندهم 
رم إذ ال خيتلف فيها حكم االبتداء عدة واجبة مل تكن عليها عدة فجاز نكاحها الثاين وليس كذلك نكاح ذوات احملا

والبقاء يف باب بطالنه وأما النكاح بغري شهود فإن الذي هو شرط يف صحة العقد وجوب الشهود يف حال العقد 
وال حيتاج يف بقائه إىل استصحاب الشهود ألن الشهود لو ارتدوا بعد ذلك أو ماتوا مل يؤثر ذلك يف العقد فإذا كان 

ود لالبتداء ال للبقاء مل جيز أن مينع البقاء يف املستقبل ألجل عدم الشهود ومن جهة أخرى أن إمنا حيتاج إىل الشه
النكاح بغري شهود خمتلف فيه بني الفقهاء فمنهم من جييزه واالجتهاد سائغ يف جوازه وال يعترض على املسلمني إذا 

ذ كان ذلك سائغا جائزا يف وقت وقوعه لو عقدوه ما مل خيتصموا فيه فغري جائز فسخه إذا عقدوه يف حال الكفر إ



أمضاه حاكم ما بني املسلمني جاز ومل جيز بعد ذلك فسخه وإمنا اعترب أبو حنيفة تراضيهما مجيعا بأحكامنا من قبل 
قول اهللا تعاىل فإن جاؤك فاحكم بينهم فشرط جميئهم فلم جيز احلكم على أحدمها مبجيء اآلخر فإن قال قائل إذا 

بأحكامنا فقد لزمه حكم اإلسالم فيصري مبنزلته لو أسلم فيحمل اآلخر معه على حكم اإلسالم قيل له رضي أحدمها 
هذا غلط ألن رضاه بأحكامنا ال يلزمه ذلك إجيابا أال ترى أنه لو رجع عن الرضا قبل احلكم عليه مل يلزمه إياه بعد 

هم إال بعد الرضا حبكمنا فمن مل يرض به مبقي على اإلسالم ميكنه الرضا بأحكامنا وأيضا إذا مل جيز أن يعترض علي
حكمه ال جيز إلزامه حكما ألجل رضا غريه وذهب حممد إىل أن رضا أحدمها يلزم اآلخر حكم اإلسالم كما لو 
أسلم وذهب أبو يوسف إىل ظاهر قوله تعاىل وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم قوله تعاىل وكيف 

هم التوراة فيها حكم اهللا يعين اهللا أعلم فيما حتاكموا إليك فيه فقيل إهنم حتاكموا إليه يف حد الزانيني حيكمونك وعند
وقيل يف الدية بني بين قريظة وبين النضري فأخرب تعاىل أهنم مل يتحاكموا إليه تصديقا منهم بنبوته وإمنا طلبوا الرخصة 

منني حبكمك أنه من عند اهللا مع جحدهم بنبوتك وعدوهلم عما ولذلك قال وما أولئك باملؤمنني يعين هم غري مؤ
يعتقدونه حكما هللا مما يف التوراة وحيتمل أهنم حني طلبوا غري حكم اهللا ومل يرضوا به فهم كافرون غري مؤمنني وقوله 

  ه تعاىل وعندهم التوراة فيها حكم اهللا يدل على أن حكم التوراة فيما اختصموا فيه مل يكن منسوخا وأن

شريعة لنا مل ينسخ ألنه لو نسخ مل يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم اهللا كما  -صار مببعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال يطلق أن حكم اهللا حتليل اخلمر أو حترمي السبت وهذا يدل على أن شرائع من قبلنا من األنبياء الزمة لنا مامل 

وقد روي عن احلسن يف قوله تعاىل فيها حكم اهللا  - عليه وسلم تنسخ وأهنا حكم اهللا بعد مبعث النيب صلى اهللا
بالرجم ألهنم اختصموا إليه يف حد الزنا وقال قتادة فيها حكم اهللا بالقود ألهنم اختصموا يف ذلك وجائز أن يكونوا 

هبا النبيون الذين  حتاكموا إليه فيهما مجيعا من الرجم والقود قوله تعاىل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم
   -أسلموا للذين هادوا روي عن احلسن وقتادة وعكرمة والزهري والسدي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مراد بقوله

حكم على  -حكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا قال أبو بكر وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ول من أحيا سنة أماتوها وكان ذلك يف حكم التوراة وحكم فيه بتساوي الزانيني منهم بالرجم وقال اللهم إين أ

الديات وكان ذلك أيضا حكم التوراة وهذا يدل على أنه حكم عليهم حبكم التوراة ال حبكم مبتدأ شريعة وقوله 
   -تعاىل وكانوا عليه شهداء قال ابن عباس شهداء على حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وقال غريه شهداء على ذلك احلكم أنه من عند اهللا وقال عزأنه يف التوراة 

و جل فال ختشوا الناس واخشون قال فيه السدي ال ختشوهم يف كتمان ما أنزلت وقيل ال ختشوهم يف احلكم بغري ما 
الرمحن أنزلت وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا احلارث بن أيب أسامة حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم حدثنا عبد

بن مهدي عن محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن قال إن اهللا تعاىل أخذ على احلكام ثالثا أن ال يتبعوا اهلوى وأن 
خيشوه وال خيشوا الناس وأن ال يشتروا بآياته مثنا قليال مث قال يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس 

أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إىل  باحلق وال تتبع اهلوى اآلية وقال إنا



قوله فال ختشوا الناس واخشون وال تشتروا بآيايت مثنا قليال ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون فتضمنت 
   -هذه اآلية معاين منها اإلخبار بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  اليهود حبكم التوراة ومنها أن حكم التوراة كان باقيا يف زمان قد حكم على

   -وأن مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  مل يوجب نسخه ودل ذلك على أن ذلك احلكم كان ثابتا مل ينسخ بشريعة الرسول

وال جياىب فيه خمالفة الناس ومنها حترمي أخذ الرشا يف ومنها إجياب احلكم مبا أنزل اهللا تعاىل وأن ال يعدل عنه  -ص 
  األحكام وهو قوله تعاىل وال تشتروا بآيايت مثنا قليال 

وقوله تعاىل ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا قال ابن عباس هو يف اجلاحد حلكم اهللا وقيل هي يف اليهود خاصة وقال ابن 
كم مبا أنزل ا هللا وحكم بغريه خمربا أنه حكم اهللا تعاىل ومن فعل مسعود واحلسن وإبراهيم هي عامة يعين فيمن مل حي

هذا فقد كفر فمن جعلها يف قوم خاصة وهم اليهود مل جيعل من مبعىن الشرط وجعلها مبعىن الذي مل حيكم مبا أنزل 
الرسول ال حيزنك اهللا واملراد قوم بأعياهنم وقال الرباء بن عازب وذكر قصة رجم اليهود فأنزل اهللا تعاىل يا أيها 

الذين يسارعون يف الكفر اآليات إىل قوله ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون قال يف اليهود خاصة 
وقوله فأولئك هم الظاملون وأولئك هم الفاسقون يف الكفار كلهم وقال احلسن ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم 

نا واجبة وقال أبو جملز نزلت يف اليهود وقال أبو جعفر نزلت يف اليهود مث جرت الكافرون نزلت يف اليهود وهي علي
فينا وروى سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري قال قيل حلذيفة ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم 

وهلم كل مرة ولتسلكن الكافرون نزلت يف بين إسرائيل قال نعم األخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة 
طريقهم قد الشراك قال إبراهيم النخعي نزلت يف بين إسرائيل ورضي لكم هبا وروى الثوري عن زكريا عن الشعيب 
قال األوىل للمسلمني والثانية لليهود والثالثة للنصارى وقال طاوس ليس بكفر ينقل عن امللة وروى طاوس عن ابن 

يه يف قوله ومن مل حيكم مبا أنزل ا هللا فأولئك هم الكافرون وقال ابن جريج عباس قال ليس الكفر الذي يذهبون إل
عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وقال علي بن حسني رضي اهللا عنهما ليس بكفر شرك 

خيلو من أن  وال ظلم شرك وال فسق شرك قال أبو بكر قوله تعاىل ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ال
يكون مراده كفر الشرك واجلحود او كفر النعمة من غري جحود فإن كان املراد جحود حكم اهللا أو احلكم بغريه 
مع اإلخبار بأنه حكم اهللا فهذا كفر خيرج عن امللة وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلما وعلى هذا تأوله من قال 

ن من جحد منا حكم أو حكم بغري حكم اهللا مث قال إن هذا حكم اهللا إهنا نزلت يف بين إسرائيل وجرت فينا يعنون أ
فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حني فعلوا ذلك وإن كان املراد به كفر النعمة فإن كفران النعمة قد يكون بترك 

كفر على من الشكر عليها من غري جحود فال يكون فاعله خارجا من امللة واألظهر هو املعىن األول إلطالقه اسم ال
  مل حيكم مبا أنزل اهللا 

وقد تأولت اخلوارج هذه اآلية على تكفري من ترك احلكم مبا أنزل اهللا من غري جحود هلا وأكفروا بذلك كل من 
عصى اهللا بكبرية أو صغرية فإذا هم ذلك إىل الكفر والضالل بتكفريهم األنبياء بصغائر ذنوهبم قوله تعاىل وكتبنا 



فس بالنفس والعني بالعني اآلية فيه إخبار عما كتب اهللا على بين إسرائيل يف التوراة من القصاص عليهم فيها أن الن
يف النفس ويف األعضاء املذكورة وقد استدل أبو يوسف بظاهر هذه اآلية على إجياب القصاص بني الرجل واملرأة يف 

أن شرائع من كان قبلنا حكمها ثابت إىل  النفس لقوله تعاىل أن النفس بالنفس وهذا يدل على أنه كان من مذهبه
   -أن يرد نسخا على لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أو بنص القرآن وقوله يف نسق اآلية

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون دليل على ثبوت هذا احلكم ي وقت نزول هذه اآلية من وجهني 
 ومل يفرق بني شيء من األزمان فهو ثابت يف كل األزمان إىل أن يرد نسخه أحدمها أنه قد ثبت أن ذلك مما أنزل اهللا

والثاين معلوم أهنم استحقوا مسة الظلم والفسق يف وقت نزول اآلية لتركهم احلكم مبا أنزل اهللا تعاىل من ذلك وقت 
 سائر النفوس ما مل نزول اآلية إما جحودا له أو تركا لفعل ما أوجب اهللا من ذلك وهذا يقتضي وجوب القصاص يف

تقم داللة نسخه أو ختصيصه وقوله تعاىل والعني بالعني معناه عند أصحابنا يف العني إذا ضربت فذهب ضوءها وليس 
هو على أن تقلع عينه هذا عندهم ال قصاص فيه لتعذر استيفاء ال قصاص يف مثله أال ترى أنا ال نقف على احلد 

عة حلم من فخذ رجل أو ذراعه أو قطع بعض فخذه فال جيب فيه القصاص الذي جيب قلعه منها فهو كمن قطع قط
وإمنا القصاص عندهم فيما قد ذهب ضوءها وهي قائمة أن تشد عينه األخرى وحتمى له مرآة فتقدم إىل العني اليت 

ال قصاص فيها القصاص حىت يذهب ضوءها وأما قوله تعاىل واألنف باألنف فإن أصحابنا قالوا إذا قطعه من أصله ف
فيه ألنه عظم ال ميكن استيفاء القصاص فيه كما لو قطع يده من نصف الساعد وكما لو قطع رجله من نصف 

الفخذ ال خالف يف سقوط القصاص فيه لتعذر استيفاء املثل والقصاص هو أخذ املثل فمىت مل يكن كذلك مل يكن 
ما الن منه ونزل عن قصبة األنف وروي عن أيب قصاصا وقالوا إمنا جيب القصاص يف األنف إذا قطع املارن وهو 

يوسف أن يف األنف إذا استوعب القصاص وكذلك الذكر واللسان وقال حممد ال قصاص يف األنف واللسان 
  والذكر إذا استوعب وقوله تعاىل واألذن باألذن 

بنا قالوا فيه القصاص فإنه يقتضي وجوب القصاص فيها إذا استوعبت إلمكان استيفائه وإذا قطع بعضها فإن أصحا
إذا كان يستطاع ويعرف قدره وقوله عز و جل والسن بالسن فإن أصحابنا قالوا ال قصاص يف عظم إال السن فإن 
قلعت أو كسر بعضها ففيها القصاص إلمكان استيفائه إن كان اجلميع فبالقلع كما يقتص من اليد من املفصل وإن 

يمكن استيفاء القصاص فيه وأما سائر العظام فغري ممكن استيفاء القصاص فيها كان البعض فإنه يربد مبقداره باملربد ف
ال يوقف على حده وقد اقتضى ما نص اهللا تعاىل يف هذه األعضاء أن يؤخذ الكبري من هذه األعضاء بصغريها 

ص يعين إجياب والصغري بالكبري بعد أن يكون املأخوذ منه مقابال ملا جين عليه لغريه وقوله تعاىل واجلروح قصا
القصاص يف سائر اجلراحات اليت ميكن استيفاء املثل فيها ودل به على نفي القصاص فيما ال ميكن استيفاء املثل فيه 
ألن قوله واجلروح قصاص يقتضي أخذ املثل سواء ومىت مل يكن مثله فليس بقصاص وقد اختلف الفقهاء يف أشياء 

  يما دون النفس وقد بيناه يف سورة البقرة وكذلك بني العبيد واألحرار من ذلك منها القصاص بني الرجال والنساء ف
  ذكر 

  اخلالف يف ذلك



قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد ومالك والشافعي ال تؤخذ اليمىن باليسرى ال يف العني وال يف اليد وال 
ى واليسرى باليمىن وكذلك اليدان وتؤخذ تؤخذ السن إال مبثلها من اجلاين وقال ابن شربمة تفقأ العني اليمىن باليسر

الثنية بالضرس والضرس بالثنية وقال احلسن بن صاحل إذا قطع أصبعا من كف فلم يكن للقاطع من تلك الكف 
أصبع مثلها قطع مما يلي تلك األصبع وال يقطع أصبع كف بأصبع كف أخرى وكذلك تقلع السن اليت تليها إذا مل 

لغ ذلك األضراس وتفقأ العني اليمىن باليسرى إذا مل تكن له ميىن وال تقطع اليد اليمىن تكن للقاطع سن مثلها وإن ب
باليسرى وال اليسرى باليمىن قال أبو بكر ال خالف أنه إذا كان ذلك العضو من اجلاين باقيا مل يكن للمجين عليه 

ائه وإن تراضيا به فدل ذلك على أن استيفاء القصاص من غريه وال يعدو ما قبله من عضو اجلاين إىل غريه مما بإز
املراد بقوله تعاىل والعني بالعني إىل آخر اآلية استيفاء مثله مما يقابله من اجلاين فغري جائز إذا كان كذلك أن يعتدى 
إىل غريه سواء كان مثله موجودا من اجلاين أو معدوما أال ترى أنه إذا مل يكن له أن يعدو اليد إىل الرجل مل خيتلف 

  مه تكون حك

يد اجلاين موجودة أو معدومة يف امتناع تعديه إىل الرجل وأيضا فإن القصاص استيفاء املثل وليست هذه األعضاء 
  مماثلة فغري جائز أن يستوعبها ومل خيتلفوا أن اليد الصحيحة ال تؤخذ بالشالء وأن الشالء تؤخذ بالصحيحة وذلك 

  لقوله

بالشالء استيفاء أكثر مما قطع وأما أخذ الشالء بالصحيحة فهو جائز ألنه تعاىل واجلروح قصاص ويف أخذ الصحيحة 
رضي بدون حقه واختلف يف القصاص يف العظم فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد ال قصاص يف عظم ما 
يها خال السن وقال الليث والشافعي مثل ذلك ومل يستثنيا السن وقال ابن القاسم عن مالك عظام اجلسد كلها ف

القود إال ما كان منها جموفا مثل الفخذ وما أشبهه فال قود فيه وليس يف اهلامشة قود وكذلك املنقلة ويف الذراعني 
والعضد والساقني والقدمني والكعبني واألصابع إذا كسرت ففيها القصاص وقال األوزاعي ليس يف املأمومة قصاص 

ذلك سائر العظام وقال اهللا تعاىل واجلروح قصاص وذلك غري قال أبو بكر ملا اتفقوا على نفي يف عظم الرأس ك
ممكن يف العظام وروى محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن الزبري أنه اقتص من مأمومة فأنكر ذلك عليه 

ومعلوم أن املنكرين كانوا الصحابة وال خالف أيضا أنه لو ضرب أذنه فيبست أنه ال يضرب أذنه حىت تيبس ألنه ال 
وقف على مقدار جنايته فكذلك العظام وقد بينا وجوب القصاص يف السن فيما تقدم قوله تعاىل فمن تصدق به ي

فهو كفارة له روي عن عبداهللا بن عمر واحلسن وقتادة وإبراهيم رواية والشعيب رواية هو كفارة لوىل القتيل 
حممول على أن وقال اجلاين للجاين كأهنم جعلوه  وللمجروح إذا عفوا املستويف حلقه ويكون اجلاين كأنه مل جين وهذا

مبنزلة الذي ينايف موته حتف أنفه وينفصل به من امليتة والتسمية مشروطة لشهادتنا احق من شهادهتما مث قوله ذلك 
ل أدىن أن يأتوا بالشهادة تاب من جنايته ألنه لو كان مصرا عليه فعقوبته عند اهللا فيما ارتكب من هنيه قائمة والقو
األول هو الصحيح ألن قوله تعاىل راجع إىل املذكور وهو قوله فمن تصدق به فالكفارة واقعة ملن تصدق ومعناه 

كفارة لذنوبه قوله تعاىل وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه قال أبو بكر فيه داللة على أن مامل ينسخ من شرائع 
لقوله وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه  -شريعة للنيب ص األنبياء املتقدمني فهو ثابت على معىن أنه صار 

   -ومعلوم أنه مل يرد أمرهم باتباع ما أنزل اهللا يف اإلجنيل إال على أهنم يتبعون النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ألنه صار شريعة له ألهنم لو استعملوا ما يف اإلجنيل خمالفني للنيب ص



  غري متبعني له لكانوا  -

   -ا فثبت بذلك أهنم مأمورون باستعمال أحكام تلك الشريعة على معىن أهنا قد صارت شريعة للنيب ص كفار

  قوله تعاىل

وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قال ابن عباس وجماهد وقتادة مهيمنا يعين 
فيه أنه أمني عليه ينقل إلينا ما يف الكتب املتقدمة على حقيقته من  أمينا وقيل شاهدا وقيل حفيظا وقيل مؤمتنا واملعىن

غري حتريف وال زيادة وال نقصان ألن األمني على الشيء مصدق عليه وكذلك الشاهد ويف ذلك دليل على أن كل 
نبأ عن من كان مؤمتنا على شيء فهو مقبول القول فيه من حنو الودائع والعواري واملضاربات وحنوها ألنه حني أ

وجوب التصديق مبا أخرب به القرآن عن الكتب املتقدمة مساه أمينا عليها وقد بني اهللا تعاىل يف سورة البقرة أن األمني 
  مقبول القول فيما ائتمن فيه وهو 

  قوله تعاىل

فلما جعله  فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق اهللا ربه وقال وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا
أمينا فيه وعظه بترك البخس وقد اختلف يف املراد بقوله ومهيمنا فقال ابن عباس هو الكتاب وفيه إخبار بأن القرآن 

قوله تعاىل فاحكم بينهم  -مهيمن على الكتب املتقدمة شاهد عليها وقال جماهد أراد به النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على ما تقدم من بيانه قوله تعاىل وال تتبع أهواءهم يدل على بطالن قول من مبا أنزل اهللا يدل على نسخ التخيري 

يردهم إىل الكنيسة أو البيعة لالستحالف ملا فيه من تعظيم املوضع وهم يهون ذلك وقد هنى اهللا تعاىل عن اتباع 
حكامهم وألن ردهم إىل أهوائهم ويدل على بطالن قول من يردهم إىل دينهم ملا فيه من اتباع أهوائهم واالعتداد بأ

أهل دينهم إمنا هو رد هلم ليحكموا فيهم مبا هو كفر باهللا عز و جل إذ كان حكمهم مبا حيكمون به كفرا باهللا وإن 
قوله تعاىل  -كان موافقا ملا أنزل يف التوراة واإلجنيل ألهنم مأمورون بتركه واتباع شريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ومنهاجا الشرعة والشريعة واحد ومعناها الطريق إىل املاء الذي فيه احلياة فسمى األمور  لكل جعلنا منكم شرعة
اليت تعبد اهللا هبا من جهة السمع شريعة وشرعة إليصاهلا العاملني هبا إىل احلياة الدائمة يف النعيم الباقي قوله تعاىل 

طريق هنج إذا كان واضحا قال جماهد وأراد ومنهاجا قال ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك سنة وسبيال ويقال 
بقوله شرعة القرآن ألنه جلميع الناس وقال قتادة وغريه شريعة التوراة وشريعة اإلجنيل وشريعة القرآن وهذا حيتج به 

  من نفى لزوم شرائع من قبلنا إيانا وإن مل يثبت نسخها إلخباره بأنه 

ه دليل على ما قالوا ألن ما كان شريعة ملوسى عليه السالم فلم جعل لكل نيب من األنبياء شرعة ومنهاجا وليس في
  ينسخ إىل ان بعث النيب 

  ص

-   



  فقد صارت شريعة للنيب ص

وكان فيما سلف شريعة لغريه فال داللة يف اآلية على اختالف أحكام الشرائع وأيضا فال خيتلف أحد يف جتويز أن  -
ان قبله من األنبياء فلم ينف قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن يتعبد اهللا رسوله بشريعة موافقة لشرائع من ك

موافقة لكثري من شرائع األنبياء املتقدمني وإذا كان كذلك فاملراد  -ص  -تكون شريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ل منكم شرعة غري بغريها فكان لك -فيما نسخ من شرائع املتقدمني من األنبياء وتعبد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

شرعة اآلخر قوله عز و جل ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة قال احلسن جلعلكم على احلق وهذه مشيئة القدرة 
على إجبارهم على القول باحلق ولكنه لو فعل مل يستحقوا ثوابا وهو كقوله ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها وقال 

عة واحدة يف دعوة مجيع األنبياء قوله تعاىل فاستبقوا اخلريات معناه األمر قائلون معناه ولو شاء اهللا جلمعهم على شري
باملبادرة باخلريات اليت تعبدنا هبا قبل الفوات باملوت وهذا يدل على أن تقدمي الواجبات أفضل من تأخريها حنو قضاء 

عل الصالة يف أول الوقت رمضان واحلج والزكاة وسائر الواجبات ألهنا من اخلريات فإن قيل فهو يدل على أن ف
أفضل من تأخريها ألهنا من الواجبات يف أول الوقت قيل له ليست من الواجبات يف أول الوقت واآلية مقتضية 

للوجوب فهي فيما قد وجب وألزم ويف ذلك دليل على أن الصوم يف السفر أفضل من اإلفطار ألنه من اخلريات 
عاىل يف هذا املوضع وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا ليس بتكرار ملا تقدم من مثله وقد أمر اهللا باملبادرة باخلريات وقوله ت

ألهنما نزال يف شيئني خمتلفني أحدمها يف شأن الرجم واآلخر يف التسوية بني الديات حني حتاكموا إليه يف األمرين قوله 
م يفتنونه بإضالهلم إياه عما أنزل اهللا تعاىل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك قال ابن عباس أراد أهن

إىل ما يهوون من األحكام أطماعا منهم له يف الدخول يف اإلسالم وقال غريه إضالهلم بالكذب على التوراة مبا ليس 
فيها فقد بني اهللا تعاىل حكمه قوله تعاىل فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوهبم ذكر البعض واملراد 

جلميع كما يذكر لفظ العموم واملراد اخلصوص وكما قال يا أيها النيب واملراد مجيع املسلمني بقوله إذا طلقتم النساء ا
  وفيه أن املراد اإلخبار 

عن تغليظ العقاب يف أن بعض ما يستحقون به يهلكهم وقيل أراد تعجيل البعض بتمردهم وعتوهم وقال احلسن ما 
وقتل بين قريظة قوله تعاىل أفحكم اجلاهلية يبغون فيه وجهان أحدمها أنه خطاب لليهود عجله من إجالء بين النضري 

ألهنم كانوا إذا وجب احلكم على ضعفائهم ألزموهم إياه وإذا أوجب على أغنيائهم مل يأخذهم به فقيل هلم أفحكم 
إىل حكم اجلاهلية وهو ما تقدم  عبدة األوثان تبغون وأنتم أهل الكتاب وقيل إنه أريد به كل من خرج عن حكم اهللا

عليه فاعله جبهالة من غري علم قوله تعاىل ومن أحسن من اهللا حكما إخبار عن حكمه بالعدل واحلق من غري حماباة 
وجائز أن يقال إن حكما أحسن من حكم كما لو خري بني حكمني نصا وعرف أن أحدمها أفضل من اآلخر كان 

هد مبا غريه أوىل منه لتقصري منه يف النظر أو لتقليده من قصر فيه قوله تعاىل يا األفضل أحسن وكذلك قد حيكم اجملت
أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض روي عن عكرمة أهنا نزلت يف أيب لبابة بن 

ن بعد أحد خاف قوم من املشركني عبداملنذر ملا تنصح إىل بين قريظة وأشار إليهم بأنه الذبح وقال السدي ملا كا
حىت قال رجل أو إىل اليهود وقال آخر أو إىل النصارى فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وقال عطية بن سعد نزلت يف 

عبادة بن الصامت وعبداهللا بن أيب بن سلول ملا تربأ عبادة من مواالة اليهود ومتسك هبا عبداهللا بن أيب وقال أخاف 
الناصر ألنه يلي صاحبه بالنصرة وويل الصغري ألنه يتوىل التصرف عليه باحلياطة وويل املرأة  الدوائر والويل هو

عصبتها ألهنم يتولون عليها عقد النكاح ويف هذه اآلية داللة على أن الكافر ال يكون وليا للمسلم ال يف التصرف 



والية ضد العداوة فإذا أمرنا مبعاداة اليهود وال يف النصرة ويدل على وجوب الرباءة من الكفار والعداوة هلم ألن ال
والنصارى لكفرهم فغريهم من الكفار مبنزلتهم ويدل على أن الكفر كله ملة واحدة لقوله تعاىل بعضهم أولياء بعض 

ويدل على أن اليهودي يستحق الوالية على النصراين يف احلال اليت كان يستحقها لو كان املوىل عليه يهوديا وهو 
صغريا أو جمنونا وكذلك الوالية بينهما يف النكاح هو على هذا السبيل ومن حيث دلت على كون بعضهم  أن يكون

أولياء بعض فهو يدل على إجياب التوارث بينهما وعل ما ذكرنا من كون الكفر كله ملة واحدة وإن اختلفت 
  صراين لليهودية وهذا الذي مذاهبه وطرقه وقد دل على جواز مناكحة بعضهم لبعض اليهودي للنصرانية والن

ذكرنا إمنا هو يف أحكامهم فيما بينهم وأما فيما بينهم ال بني املسلمني فيختلف حكم الكتايب وغري الكتايب يف جواز 
املناكحة وأكل الذبيحة قوله تعاىل ومن يتوهلم منكم فإنه منهم يدل على أن حكم نصارى بين تغلب حكم نصارى 

حهم ونكاح نسائهم وروي ذلك عن ابن عباس واحلسن وقوله منكم جيوز أن يريد به بين إسرائيل يف أكل ذبائ
املغرب ألنه لو أراد املسلمني لكانوا إذ تولوا الكفار صاروا مرتدين واملرتد إىل النصرانية واليهودية ال يكون منهم 

ال يرثهم وال يرثونه وال يثبت يف شيء من أحكامهم أال ترى أنه ال تؤكل ذبيحة وإن كانت امرأة مل جيز نكاحها و
بينما شيء من حقوق الوالية وزعم بعضهم أن قوله ومن يتوهلم منكم فإنه منهم يدل على أن املسلم ال يرث املترتد 

إلخبار اهللا أنه ممن تواله من اليهود والنصارى ومعلوم أن املسلم ال يرث اليهودي وال النصراين فكذلك ال يرث 
ليس فيه داللة على ما ذكرنا ألنه ال خالف أن املرتد إىل اليهودية ال يكون يهوديا واملرتد إىل املرتد قال أبو بكر و

النصرانية ال يكون نصرانيا أال ترى أنه ال تؤكل ذبيحته وال جيوز تزوجيها إن كانت امرأة وأنه ال يرث اليهودي وال 
النصراين كذلك ال يدل على أن املسلم ال يرثه يرثه فكما مل يدل ذلك على إجياب التوارث بينه وبني اليهودي و

وإمنا املراد أحد وجهني إن كان اخلطاب لكفار العرب فهو دال على أن عبدة األوثان من العرب إذا هتودوا أو 
تنصروا كان حكمهم حكمهم يف جواز املناكحة وأكل الذبيحة واإلقرار على الكفر باجلزية وإن كان اخلطاب 

بأنه كافر مثلهم مبواالته إياهم فال داللة فيه على حكم املرياث فإن قال قائل ملا كان ابتداء  للمسلمني فهو إخبار
اخلطاب يف املؤمنني ألنه قال يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء مل حيتمل أن يريد بقوله ومن 

ة يف ذلك الوقت هم العرب جاز أن يريد بقوله يتوهلم منكم مشركي العرب قيل له ملا كان املخاطبون بأول اآلي
ومن يتوهلم منكم العرب فيفيد أن مشركي العرب إذا تولوا اليهود أو النصارى بالديانة واالنتساب إىل امللة يكونون 

يف حكمهم وإن مل يتمسكوا جبميع شرائع دينهم ومن الناس من يقول فيمن اعتقد من أهل ملتنا بعض املذاهب 
فار معتقديها أن احلكم بإكفاره ال مينع أكل ذبيحته ومناكحة املرأة منهم إذا كانوا منتسبني إىل ملة املوجبة إلك

اإلسالم وإن كفروا باعتقادهم ملا يعتقدونه من املقالة الفاسدة إذ كانوا يف اجلملة متولني ألهل اإلسالم منتسبني إىل 
  حكم القرآن كما أن 

كان حكمه حكمهم وإن مل يكن متمسكا جبميع شرائعهم ولقوله تعاىل ومن يتوهلم  من انتحل النصرانية إىل اليهودية
منكم فإنه منهم وكان أبو احلسن الكرخي ممن يذهب إىل ذلك قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 

يب بكر الصديق رضي دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه قال احلسن وقتادة والضحاك وابن جريج نزلت يف أ
اهللا عنه ومن قاتل معه أهل الردة وقال السدي هي يف األنصار وقال جماهد يف أهل اليمن وروى شعبة عن مساك بن 
حرب عن عياض األشعري قال ملا نزلت يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أومأ رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هم قوم هذا ويف اآلية داللة على صحة إمامة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي  بشيء معه إىل أيب موسى فقال -وسلم 



إمنا قاتلهم أبو بكر  -رضي اهللا عنهم وذلك ألن الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ة الئم ومعلوم أن من وهؤالء الصحابة وقد أخرب اهللا أنه حيبهم وحيبونه وأهنم جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لوم

   -كانت هذه صفته فهو ويل اهللا ومل يقاتل املرتدين بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  غري هؤالء املذكورين وأتباعهم وال يتهيأ ألحد أن جيعل اآلية يف غري

مل يأت بقوم من العرب وال يف غري هؤالء األئمة ألن اهللا تعاىل  -املرتدين بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يقاتلون املرتدين املذكورين يف اآلية غري هؤالء الذين قاتلوا مع أيب بكر ونظري ذلك ايضا يف داللته على صحة إمامة 

أيب بكر قوله تعاىل قل للمخلفني من األعراب ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون فإن تطيعوا 
اعي هلم إىل قتال أهل الردة وأخرب تعاىل بوجوب طاعته عليهم بقوله فإن تطيعوا يؤتكم اهللا أجرا حسنا ألنه كان الد

يؤتكم اهللا أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما فإن قال قائل جيوز أن يكون النيب صلى 
   -اهللا عليه وسلم 

  هو الذي دعاهم قيل له قال اهللا تعاىل

ولن تقاتلوا معي عدوا فأخرب أهنم ال خيرجون معه أبدا وال يقاتلون معه عدوا فإن قال قائل فقل لن خترجوا معي أبدا 
جائز أن يكون عمر هو الذي دعاهم قيل له إن كان كذلك فإمامة عمر ثابتة بدليل اآلية وإذا صحت إمامته صحت 

إىل حماربة من حارب قيل له قال  إمامة أيب بكر ألنه هو املستخلف له فإن قيل جائز أن يكون علي هو الذي دعاهم
اهللا تعاىل تقاتلوهنم أو يسلمون وعلي رضي اهللا عنه إمنا قاتل أهل البغي وحارب أهل الكتاب على أن يسلموا أو 

   -يعطوا اجلزية ومل حيارب أحد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  على أن يسلموا غري أيب بكر فكانت اآلية دالة على صحة إمامته

  لعمل اليسري يف الصالة باب ا

  قال

اهللا تعاىل إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون روي عن جماهد 
والسدي وأيب جعفر وعتبة بن أيب حكيم أهنا نزلت يف علي بن أيب طالب حني تصدق خبامته وهو راكع وروى احلسن 

يع املسلمني ألن قوله تعاىل الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صفة أنه قال هذه اآلية صفة مج
للجماعة وليست للواحد وقد اختلف يف معىن قوله وهم راكعون فقيل فيه أهنم كانوا على هذه الصفة يف وقت 

ون أن ذلك من نزول اآلية منهم من قد أمت الصالة ومنهم من هو راكع يف الصالة وقال آخرون معىن وهم راكع
شأهنم وأفرد الركوع بالذكر تشريفا له وقال آخرون معناه أهنم يصلون بالنوافل كما يقال فالن يركع أي يتنفل فإن 
كان املراد فعل الصدقة يف حال الركوع فإنه يدل على إباحة العمل اليسري يف الصالة وقد روي عن النيب صلى اهللا 

ليسري فيها فمنها أنه خلع نعليه يف الصالة ومنها أنه مس حليته وأنه أشار بيده أخبار يف إباحة العمل ا -عليه وسلم 
فأخذ بذؤابته وأداره إىل ميينه ومنها أنه كان  -ومنها حديث ابن عباس أنه قام على يسار النيب صلى اهللا عليه وسلم 



محلها فداللة اآلية ظاهرة يف يصلي وهو حامل أمامة بنت أيب العاص بن الربيع فإذا سجد وضعها وإذا رفع رأسه 
إباحة الصدقة يف الصالة ألنه إن كان املراد الركوع فكان تقديره الذين يتصدقون يف حال الركوع فقد دلت على 

إباحة الصدقة يف هذه احلال وإن كان املراد وهم يصلون فقد دلت على إباحتها يف سائر أحوال الصالة فكيفما 
إباحة الصدقة يف الصالة فإن قال قائل فاملراد أهنم يتصدقون ويصلون ومل يرد به فعل تصرفت احلال فاآلية دالة على 

الصدقة يف الصالة قيل له هذا تأويل ساقط من قبل أن قوله تعاىل وهم راكعون إخبار عن احلال اليت تقع فيها 
عل أيضا لو كان املراد ما الصدقة كقوله تكلم فالن وهو قائم وأعطى فالنا وهو قاعد إمنا هو إخبار عن حال الف

ذكرت كان تكرارا ملا تقدم ذكره يف أول اخلطاب قوله تعاىل الذين يقيمون الصلوة ويكون تقديره الذين يقيمون 
الصالة ويصلون وهذا ال جيوز يف كالم اهللا تعاىل فثبت أن املعىن ما ذكرنا من مدح الصدقة يف حال الركوع أو يف 

تون الزكاة وهم راكعون يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة ألن عليا تصدق حال الصالة وقوله تعاىل ويؤ
  خبامته تطوعا وهو نظري قوله تعاىل وما آتيتم من زكاة تريدون 

وجه اهللا فأولئك هم املضعفون قد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزكاة يتناول الفرض والنفل كاسم 
  ن الصدقة وكاسم الصالة ينتظم األمري

  باب 

  األذان

قال اهللا تعاىل وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا قد دلت هذه اآلية على أن للصالة أذانا يدعى به الناس 
إليها وحنوه قوله تعاىل إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وقد روى عمرو بن مرة عن عبدالرمحن 

وا جيتمعون للصالة لوقت يعرفونه ويؤذن بعضهم بعضا حىت نقسوا أو كادوا أن بن أيب ليلى عن معاذ قال كان
ينقسوا فجاء عبداهللا بن زيد األنصاري وذكر األذان فقال عمر قد طاف يب الذي طاف به ولكنه سبقين وروى 

الة فقالوا البوق املسلمني على ما جيمعهم يف الص -الزهري عن سامل عن أبيه قال استشار النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فكرهه من أجل اليهود وذكر قصة عبداهللا بن زيد وأن عمر رأى مثل ذلك فلم خيتلفوا أن األذان مل يكن مسنونا 

قبل اهلجرة وأنه إمنا سن بعدها وقد روى أبو يوسف عن حممد بن بشر اهلمداين قال سألت حممد بن علي عن األذان 
ملا أسري به  -أعظم من ذلك ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف كان أوله وما كان فقال شأن األذان 

مجع النبيون مث نزل ملك من السماء مل ينزل قبل ليلته فأذن كأذانكم وأقام كإقامتكم مث صلى رسول اهللا صلى اهللا 
صحابه فيما بالنبيني قال أبو بكر ليلة أسري به كان مبكة وقد صلى باملدينة بغري أذان واستشار أ -عليه وسلم 

جيمعهم به للصالة ولو كانت تبدئة األذان قد تقدمت قبل اهلجرة ملا استشار فيه وقد ذكر معاذ وابن عمر يف قصة 
األذان ما ذكرنا واألذان مسنون لكل صالة مفروضة منفردا كان املصلي أو يف مجاعة إال أن أصحابنا قالوا جائز 

ن الناس دعاء له فيكتفى به واملسافر يؤذن ويقيم وإن اقتصر على اإلقامة للمقيم املنفرد أن يصلي بغري أذان ألن أذا
دون األذان أجزأه ويكره له أن يصلي بغري أذان وال إقامة ألنه مل يكن هناك أذان ويكون دعاء له وروي عن النيب 

رى طرفاه وهذا أنه قال من صلى يف أرض بأذان وإقامة صلى خلفه صف من املالئكة ال ي -صلى اهللا عليه وسلم 
يدل على أن من سنة صالة املنفرد األذان وقال يف خرب آخر إذا سفرمتا فأذنا وأقيما وقد ذكرنا صفة األذان واإلقامة 

  واالختالف فيهما يف غري هذا الكتاب قوله تعاىل يا أيها الذين 



ني ألن األولياء هم األنصار وقد آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا فيه هني عن االستنصار باملشرك
أنه حني أراد اخلروج إىل أحد جاء قوم من اليهود وقالوا حنن خنرج معك  -روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

املشركني وقد حدثنا  -فقال إنا ال نستعني مبشرك وقد كان كثري من املنافقني يقاتلون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال حدثنا أبو مسلم حدثنا حجاج حدثنا محاد عن حممد بن إسحق عن الزهري أن أناسا من  عبدالباقي بن قانع

   -اليهود غزوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقسم هلم كما قسم للمسلمني وقد روي عن النيب ص

ىي عن مالك عن أيضا ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد وحيىي بن معني قاال حدثنا حي -
 -الفضل عن عبداهللا بن نيار عن عروة عن عائشة قال حيىي إن رجال من املشركني حلق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
ليقاتل معه فقال ارجع مث اتفقا فقال إنا ال نستعني مبشرك وقال أصحابنا ال بأس باالستعانة باملشركني على قتال 

هروا كان حكم اإلسالم هو الظاهر فأما إذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك غريهم من املشركني إذا كانوا مىت ظ
هو الغالب فال ينبغي للمسلمني أن يقاتلوا معهم ومستفيض يف أخبار أهل السري ونقله املغازي أن النيب صلى اهللا 

وأما وجه احلديث  قد كان يغزو ومعه قوم من اليهود يف بعض األوقات ويف بعضها قوم من املشركني -عليه وسلم 
   -الذي قال فيه إنا ال نستعني مبشرك فيحتمل أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مل يثق بالرجل وظن أنه عني للمشركني فرده وقال إنا ال نستعني مبشرك يعين

اه هال وهي تدخل به من كان يف مثل حاله قوله تعاىل لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث قيل فيه إن معن
للماضي واملستقبل فإذا كانت للمستقبل فهي يف معىن األمر كقوله مل ال تفعل وهي ههنا للمستقبل يقول هال ينهاهم 

ومل ال ينهاهم وإذا كانت للماضي فهو للتوبيخ كقوله تعاىل لوال جاؤا عليه بأربعة شهداء و لوال إذ مسعتموه ظن 
وقيل يف الرباين إنه العامل بدين الرب فنسب إىل الرب كقوهلم روحاين يف النسبة  املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا

إىل الروح وحبراين يف النسبة إىل البحر وقال احلسن الربانيون علماء أهل اإلجنيل واألحبار علماء أهل التوراة وقال 
لب قال الرباين العامل العامل وقد غريه هو كله يف اليهود ألنه متصل بذكرهم وذكر لنا أبو عمر غالم ثعلب عن ثع

اقتضت اآلية وجوب إنكار املنكر بالنهي عنه واالجتهاد يف إزالته لذمه من ترك ذلك قوله تعاىل وقالت اليهود يد 
  اهللا مغلولة غلت أيديهم وروي عن ابن عباس وقتادة والضحاك أهنم 

دك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط وقال وصفوه بالبخل وقالوا هو مقبوض العطاء كقوله تعاىل وال جتعل ي
احلسن قالوا هي مقبوضة عن عقابنا واليد يف اللغة تنصرف على وجوه منها اجلارحة وهي معروفة ومنها النعمة 

تقول لفالن عندي يد أشكره عليها أي نعمة ومنها القوة فقوله أويل األيدي فسروه بأويل القوى وحنوه قول الشاعر 
  ... وال للجبال الراسيات يدان ... من ذلفاء ما ليس يل به  حتملت... 

ومنها امللك ومنه قوله الذي بيده عقدة النكاح يعين ميلكها ومنها االختصاص بالفعل كقوله تعاىل خلقت بيدي أي 
وقيل توليت خلقه ومنها التصرف كقوله هذه الدار يف يد فالن يعين التصرف فيها بالسكىن أو اإلسكان وحنو ذلك 
أنه قال تعاىل بل يداه على وجه التثنية ألنه أراد نعمتني أحدمها نعمة الدنيا واألخرى نعمة الدين والثاين قوتان 

بالثواب والعقاب على خالف قول اليهود ألنه ال يقدر على عقابنا وقيل إن التثنية للمبالغة يف صفة النعمة كقولك 



هم يعين يف جهنم روي عن احلسن قوله تعاىل كلما أوقدوا نارا للحرب لبيك وسعديك وقيل يف قوله تعاىل غلت أيدي
أطفأها اهللا فيه إخبار بغلبة املسلمني لليهود الذين تقدم ذكرهم يف قوله وقالت اليهود يد اهللا مغلولة وفيه داللة على 

تهم وقد كان من حول ألنه أخرب به عن الغيب مع كثرة اليهود وشدة شوك -صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
املدينة منهم فئات تقاوم العرب يف احلروب اليت كانت تكون بينهم يف اجلاهلية فأخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية بظهور 

بين قينقاع وبين النضري وقتل بين  -املسلمني عليهم فكان خمربه على ما أخرب به فأجلى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
انقادت له سائر اليهود صاغرين حىت مل تبق منهم فئة تقاتل املسلمني وإمنا ذكر النار ههنا قريظة وفتح خيرب عنوة و

عبارة عن االستعداد للحرب والتأهب هلا على مذهب العرب يف إطالق اسم النار يف هذا املوضع ومنه قول النيب 
ل ال تراءى نارامها وإمنا عىن هبا نار أنا بريء من كل مسلم مع مشرك قيل مل يا رسول اهللا قا -صلى اهللا عليه وسلم 

احلرب يعين أن حرب املشركني للشيطان وحرب املسلمني هللا تعاىل فال يتفقان وقيل إن األصل يف العبارة باسم النار 
عن احلرب أن القبيلة الكبرية من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى منها أوقدت النريان على رؤس اجلبال 

  اليت تعم القبيلة رؤيتها فيعلمون أهنم قد ندبوا إىل واملواضع املرتفعة 

االستعداد للحرب والتأهب هلا فاستعدوا وتأهبوا فصار اسم النار يف هذا املوضع مفيدا للتأهب للحرب وقد قيل 
فيه وجه آخر وهو أن القبائل كانت إذا رأت التحالف على التناصر على غريهم واجلد يف حرهبم وقتاهلم أوقدوا 

وأوقدت ... عظيمة مث قربوا منها وحتالفوا حبرمان منافعها إن هم غدروا أو نكلوا عن احلرب وقال األعشى  نارا
  ... للحرب نارا 

بتبليغ الناس مجيعا وما أرسله به إليهم من  -قوله تعاىل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فيه أمر للنيب ص 
ا خوفا من أحد وال مداراة له وأخرب أنه إن ترك تبليغ شيء منه فهو كمن مل كتابه وأحكامه وأن ال يكتم منه شيئ

يبلغ شيئا بقوله تعاىل وإن مل تفعل فما بلغت رسالته فال يستحق منزلة األنبياء القائمني بأداء الرسالة وتبليغ األحكام 
وله تعاىل واهللا يعصمك من الناس ويف وأخرب تعاىل أنه يعصمه من الناس حىت ال يصلوا إىل قتله وال قهره وال أسره بق

ذلك إخبار أنه مل يكن تقية من إبالغ مجيع ما أرسل به إىل مجيع من أرسل إليهم وفيه الداللة على بطالن قول 
   -الرافضة يف دعواهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كتم بعض املبعوثني إليهم على سبيل اخلوف والتقية ألنه تعاىل أمره

وأخرب أنه ليس عليه تقية بقوله تعاىل واهللا يعصمك من الناس وفيه داللة على أن كل ما كان من األحكام  بالتبليغ
قد بلغه الكافة وأن وروده ينبغي أن يكون من طريق التواتر  -بالناس إليه حاجة عامة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وحنوها لعموم البلوى هبا فإذا مل جند ما كان منها هبذه  حنو الوضوء من مس الذكر ومن مس املرأة ومما مسته النار
املنزلة واردا من طريق التواتر علمنا أن اخلرب غري ثابت يف األصل أو تأويله ومعناه غري ما اقتضاه ظاهره من حنو 
يب الوضوء الذي هو غسل اليد دون وضوء احلديث وقد دل قوله تعاىل واهللا يعصمك من الناس على صحة نبوة الن

إذا كان من أخبار الغيوب اليت وجد خمربها على ما أخرب به ألنه مل يصل إليه احد بقتل وال  -صلى اهللا عليه وسلم 
قهر وال أسر مع كثرة أعدائه احملاربني له مصالتة والقصد الغتياله خمادعة حنو ما فعله عامر بن الطفيل وأربد فلم 

محي مبواطأة من صفوان بن أمية فأعلمه اهللا إياه فأخرب النيب صلى اهللا يصال إليه وحنو ما قصده به عمري بن وهب اجل



عمري بن وهب مبا تواطأ هو وصفوان بن أمية عليه ومها يف احلجر من اغتساله فأسلم عمري وعلم أن  -عليه وسلم 
  مثله ال يكون إال من عند اهللا تعاىل عامل الغيب والشهادة ولو مل يكن ذلك من عند اهللا 

وال ادعى أنه معصوم من القتل والقهر من أعدائه وهو ال يأمن أن يوجد  -أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا 
ذلك على خالف ما أخرب به فيظهر كذبه مع غناه عن اإلخبار مبثله وأيضا لو كانت هذه األخبار من عند غري اهللا ملا 

يتفق مثلها يف أخبار الناس إذا أخربوا عما يكون على جهة اتفق يف مجيعها وجود خمرباهتا على ما أخرب به إذ ال 
احلدث والتخمني وتعاطي علم النجوم والزرق والفال وحنوها فلما اتفق مجيع ما أخرب به عنه من الكائنات يف 
له املستأنف على ما أخرب به وال ختلف شيء منها علمنا أهنا من عند اهللا العامل مبا كان وما يكون قبل أن يكون قو

تعاىل يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكم فيه أمر ألهل الكتاب 
بالعمل مبا يف التوراة واإلجنيل ألن إقامتها هو العمل هبما ومبا يف القرآن أيضا ألن قوله تعاىل وما أنزل إليكم من 

ل اهللا على رسوله فكان خطابا هلم وإن كان حمتمال ألن يكون املراد ما ربكم حقيقته تقتضي أن يكون املراد ما أنز
أنزل اهللا على آبائهم يف زمان األنبياء املتقدمني وقوله تعاىل لستم على شيء مقتضاه لستم على شيء من الدين احلق 

قدمني ما مل ينسخ منها قبل حىت تعملوا مبا يف التوراة واإلجنيل والقرآن ويف هذا داللة على أن شرائع األنبياء املت
   -مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فهو ثابت احلكم مأمور به وأنه قد صار شريعة لنبينا ص

لوال ذلك ملا أمروا بالثبات عليه والعمل به فإن قال قائل معلوم نسخ كثري من شرائع األنبياء املتقدمني على لسان  -
كون هذه اآلية نزلت بعد نسخ كثري منها ويكون معناها األمر باإلميان فجائز إذا كان هذا هكذا أن ت -نبينا ص 

ومبعثه ومبا يف القرآن من الداللة املعجزة املوجبة  -على ما يف التوراة واإلجنيل من صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لو هذه اآلية من أن تكون لصدقه وإذا احتملت اآلية ذلك مل تدل على بقاء شرائع األنبياء املتقدمني قيل له ال خت

نزلت قبل نسخ شرائع األنبياء املتقدمني فيكون فيها أمر باستعماهلا وإخبار ببقاء حكمها أو أن تكون نزلت بعد 
نسخ كثري منها فإن كان كذلك فإن حكمها ثابت فيما مل ينسخ منها كاستعمال حكم العموم فيما مل تقم داللة 

   -يه النسخ من وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم خصوصه واستعماهلا فيما ال جيوز ف

  وموجبات أحكام العقول فلم ختل اآلية من الداللة على بقاء حكم ما مل ينسخ

قوله تعاىل ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله  -من شرائع من قبلنا وأنه قد صار شريعة لنبينا ص 
  وضح الداللة على بطالن قول النصارى الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام فيه أ

يف أن املسيح إله ألن من احتاج إىل الطعام فسبيله سبيل سائر العباد يف احلاجة إىل الصانع املدبر إذ كان من فيه مسة 
احلدث ال يكون قدميا ومن حيتاج إىل غريه ال يكون قادرا ال يعجزه شيء وقد قيل يف معىن قوله كانا يأكالن الطعام 

كناية عن احلدث ألن كل من يأكل الطعام فهو حمتاج إىل احلدث ال حمالة وهذا وإن كان كذلك يف العادة فإن أنه 
احلاجة إىل الطعام والشراب وما حيتاج احملتاج إليهما من اجلوع والعطش ظاهر الداللة على حدث احملتاج إليهما 

ا قوله تعاىل لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على وعلى أن احلوادث تتعاقب عليه وإن ذلك ينفي كونه إهلا وقدمي



لسان داود وعيسى ابن مرمي قال احلسن وجماهد والسدي وقتادة لعنوا على لسان داود فصاروا قردة وعلى لسان 
عيسى فصاروا خنازير وقيل إن فائدة لعنهم على لسان األنبياء إعالمهم األياس من املغفرة مع اإلقامة على الكفر 

اصي ألن دعاء األنبياء عليهم السالم باللعن والعقوبة مستجاب وقيل إمنا ظهر لعنهم على لسان األنبياء لئال واملع
يومهوا الناس أن هلم منزلة بوالدة األنبياء تنجيهم من عقاب املعاصي قوله تعاىل كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه 

ن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا بن حممد النفيلي معناه ال ينهى بعضهم بعضا عن املنكر وحدثنا حممد ب
حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذمية عن أيب عبيدة عن عبداهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع -وسلم 
فإنه ال حيل لك مث يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب 

بعضهم ببعض مث لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي إىل قوله فاسقون مث قال كال 
يدي الظامل ولتأطرنه على احلق اطرا ولتقصرنه على احلق  واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على

قصرا وقال أبو داود وحدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب احلناط عن العالء بن املسيب عن عمرو بن مرة عن 
بنحوه زادا وليضربن اهللا بقلوب بعضكم على  -سامل عن أيب عبيدة عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مث ليلعننكم كما لعنهم قال أبو بكر يف هذه اآلية مع ما ذكرنا من اخلرب يف تأويلها داللة على النهي عن جمالسة بعض 
املظهرين للمنكر وأنه ال يكتفى منهم بالنهي دون اهلجران قوله تعاىل ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا روي عن 

  وقال آخرون هو راجع احلسن وغريه أن الضمري يف منهم راجع إلىاليهود 

   -إىل أهل الكتاب والذين كفروا هم عبدة األوثان توالهم أهل الكتاب على معاداة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وحماربته قوله تعاىل

ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء روي عن احلسن وجماهد أنه من املنافقني من اليهود 
هنم غري مؤمنني باهللا وبالنيب وإن كانوا يظهرون اإلميان وقيل إنه أراد بالنيب موسى عليه السالم أهنم غري أخرب أ

  مؤمنني به إذ كانوا يتولون املشركني قوله تعاىل ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى اآلية 

  قال

لنجاشي وأصحابه ملا أسلموا وقال قتادة قوم من أهل الكتاب ابن عباس وسعيد بن جبري وعطاء والسدي نزلت يف ا
آمنوا به ومن اجلهال من يظن أن يف  -كانوا على احلق متمسكني بشريعة عيسى عليه السالم فلما جاء حممد ص 

هذه اآلية مدحا للنصارى وإخبارا بأهنم خري من اليهود وليس كذلك وذلك ألن ما يف اآلية من ذلك إمنا هو صفة 
م قد آمنوا باهللا وبالرسول يدل عليه ما ذكر يف نسق التالوة من إخبارهم عن أنفسهم باإلميان باهللا وبالرسول قو

ومعلوم عند كل ذي فطنة صحيحة أمعن النظر يف مقاليت هاتني الطائفتني أن مقالة النصارى أقبح وأشد استحالة 
اجلملة وإن كان فيها مشبهة تنقص ما أعطته يف اجلملة  وأظهر فسادا من مقالة اليهود ألن اليهود تقر بالتوحيد يف

  من التوحيد بالتشبيه 
  باب حترمي ما أحل اهللا عز و جل 

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم والطيبات اسم يقع على ما يستلذ ويشتهى ومييل 



د اآلية األمرين مجيعا لوقوع االسم عليهما فيكون حترمي احلالل على إليه القلب ويقع على احلال وجائز أن يكون مرا
أحد وجهني أحدمها أن يقول قد حرمت هذا الطعام على نفسي فال حيرم عليه وعليه الكفارة إن أكل منه والثاين أن 

ن رجال يغصب طعام غريه فيخلطه بطعامه فيحرمه على نفسه حىت يغرم لصاحبه مثله روى عكرمة عن ابن عباس أ
   -أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال يا رسول اهللا إين إذا أكلت اللحم انتشرت فحرمته على نفسي فأنزل اهللا

تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم اآلية وروى سعيد عن قتادة قال كان ناس من أصحاب 
للحم والنساء واالختصاء فأنزل اهللا عز و جل يا أيها الذين آمنوا ال مهوا بترك ا -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   -حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم اآلية فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال ليس يف ديين ترك

أدنه  النساء وال اللحم وال اختاذ الصوامع وروى مسروق قال كنا عند عبداهللا فأتى بضرع فتنحى رجل فقال عبداهللا
فكل فقال إين كنت حرمت الضرع فتال عبداهللا يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم كل وكفر 

وقال اهللا تعاىل يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك إىل قوله قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم وروي أن النيب صلى اهللا 
العسل على نفسه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وأمره بالكفارة وكذلك قال حرم مارية وروي أنه حرم  -عليه وسلم 

أكثر أهل العلم فيمن حرم طعاما أو جارية على نفسه أنه إن أكل من الطعام حنث وكذلك إن وطئ اجلارية لزمته 
ا يف التحرمي إن كفارة ميني وفرق أصحابنا بني من قال واهللا ال آكل هذا الطعام وبني قوله حرمته على نفسي فقالو

أكل اجلزء منه حنث ويف اليمني ال حينث إال بأكل اجلميع وجعلوا حترميه إياه على نفسه مبنزلة قوله واهللا ألكلت منه 
شيئا إذ كان ذلك مقتضى لفظ التحرمي يف سائر ما حرم اهللا تعاىل مثل قوله حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير 

منه فكذلك حترمي اإلنسان طعاما يقتضي إجياب اليمني يف أكل اجلزء منه وأما اليمني اقتضى اللفظ حترمي كل جزء 
باهللا يف نفي أكل هذا الطعام فإهنا حممولة على األميان املنتظمة للشروط واجلواب كقول القائل إن أكلت هذا الطعام 

ل اهللا تعاىل كل الطعام كان حال فعبدي حر فال حينث بأكل البعض منه حىت يستويف أكل اجلميع فإن قال قائل قا
لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه فروي أن إسرائيل أخذه عرق النسا فحرم أحب األشياء إليه وهو حلوم 

 -اإلبل إن عافاه اهللا فكان ذلك حترميا صحيحا حاظرا ملا حرم على نفسه قيل له هو منسوخ بشريعة الرسول ص 
بطالن قول املمتنعني من أكل اللحوم واألطعمة اللذيذة تزهدا ألن اهللا تعاىل قد هنى عن  ويف هذه اآلية داللة على

حترميها وأخرب بإباحتها يف قوله وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا ويدل على أنه ال فضيلة يف االمتناع من أكلها وقد 
   -روى أبو موسى األشعري أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  م الدجاج وروي أنه كان يأكل الرطب والبطيخ وروى غالب بن عبداهللايأكل حل

إذا أراد أن يأكل الدجاج حبسها ثالثة أيام  -عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فعلفها مث أكلها وروى إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال مسعت ابن عباس يقول كل ما شئت واكتس ما أخطأت 



اثنتني سرفا أو خميلة وقد روي أن عثمان وعبدالرمحن بن عوف واحلسن بن علي وعبداهللا بن أيب أوىف وعمران بن 
  حصني وأنس 

ابن مالك وأبا هريرة وشرحيا كانوا يلبسون اخلز ويدل على حنو داللة االية اليت ذكرنا يف أكل إباحة الطيبات قوله 
عباده والطيبات من الرزق وقوله عقيب ذكره ملا خلق من الفواكه متاع لكم تعاىل قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج ل

  وحيتج بقوله ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم يف حترمي إيقاع الطالق الثالث ملا فيه من حترمي املباح من املرأة 
  باب 

  األميان

ما أحل اهللا قال ابن عباس ملا حرموا الطيبات  قال اهللا تعاىل ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم عقيب هنيه عن حترمي
من املآكل واملناكح واملالبس حلفوا على ذلك فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وأما اللغو فقد قيل فيه أنه ماال يعتد به 

  ... لغوا وعرض املائة اجللد ... أو مائة جتعل أوالدها ... ومنه قول الشاعر 
ى هذا لغو اليمني ما ال يعتد به وال حكم له وروى إبراهيم الصائغ عن عطاء عن يعين نوقا ال تعتد بأوالدها فعل

يف قوله عز و جل ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ما حدثنا عبدالباقي بن  -عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بكار حدثنا حسان بن إبراهيم قانع قال حدثنا حممد بن أمحد بن سفيان الترمذي وابن عبدوس قاال حدثنا حممد بن 

قال  -عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وسئل عن اللغو يف اليمني فقالت عائشة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هو كالم الرجل يف بيته ال واهللا وبلى واهللا وروى إبراهيم عن األسود وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لغو 

 موقوفا عليها وروى عكرمة عن ابن عباس يف لغو اليمني أن حيلف على األمر يراه كذلك اليمني ال واهللا وبلى واهللا
وليس كذلك وروي عن ابن عباس أيضا أن لغو اليمني أن حتلف وأنت غضبان وروي عن احلسن والسدي 

القائل ال واهللا  وإبراهيم مثل قول عائشة وقال بعض أهل العلم اللغو يف اليمني هو الغلط من غري قصد على حنو قول
وبلى واهللا على سبق اللسان وقال بعضهم اللغو يف اليمني أن حتلف على معصية أن تفعلها فينبغي أن ال تفعلها وال 

قال من حلف  -كفارة فيه وروي فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن تركها كفارهتا وقد اختلف فقهاء األمصار يف ذلك أيضا فقال على ميني فرأى غريها خريا منها فليتركها فإ

أصحابنا اللغو هو قوله ال واهللا وبلى واهللا فيما يظن أنه صادق فيه على املاضي وقال مالك والليث حنو ذلك وهو 
  قول 

وجده على  األوزاعي وقال الشافعي اللغو هو املعقود عليه وقال الربيع عنه من حلف على شيء يرى أنه كذلك مث
غري ذلك فعليه كفارة قال أبو بكر ملا قال اهللا تعاىل ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت 
األميان أبان بذلك أن لغو اليمني غري املعقود منها ألنه لو كان املعقود هو اللغو ملا عطفه عليه وملا فرق بينهما يف 

اليمني وإثبات الكفارة يف املعقودة ويدل على ذلك أيضا أن اللغو ملا كان هو الذي ال  احلكم يف نفيه املؤاخذة بلغو
حكم له فغري جائز أن يكون هو اليمني املعقودة ويدل على ذلك ايضا أن اللغو ملا كان هو الذي ال حكم له فغري 

ت فبطل بذلك قول من قال إن اللغو جائز أن يكون هو اليمني املعقودة ألن املؤاخذة قائمة يف املعقودة وحكمها ثاب
هو اليمني املعقودة وأن فيها الكفارة فثبت بذلك أن معناه ما قال ابن عباس وعائشة وأهنا اليمني على املاضي فيما 
يظن احلالف أنه كما قال واألميان على ضربني ماض ومستقبل واملاضي ينقسم قسمني لغو وغموس وال كفارة يف 



ضرب واحد وهو اليمني املعقودة وفيها الكفارة إذا حنث وقال مالك والليث مثل قولنا يف  واحد منهما واملستقبل
الغموس إنه ال كفارة فيها وقال احلسن بن صاحل واألوزاعي والشافعي يف الغموس الكفارة وقد ذكر اهللا تعاىل هذه 

ا بقوله ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم األميان الثالث يف الكتاب فذكر يف هذه اآلية اليمني اللغو واملعقودة مجيع
ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان وقال يف سورة البقرة ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا 

كسبت قلوبكم واملراد به واهللا أعلم الغموس ألهنا هي اليت تتعلق املؤاخذة فيها بكسب القلب وهو املأمث وعقاب 
ن الكفارة إذ مل تكن الكفارة متعلقة بكسب القلب أال ترى أن من حلف على معصية كان عليه أن حينث اآلخرة دو

فيها وتلزمه الكفارة مع ذلك فدل على أن قوله ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم املراد به اليمني الغموس اليت 
ة بكسب القلب يف هذه اآلية عقيب يقصد هبا إىل الكذب وأن املؤاخذة هبا هي عقاب اآلخرة وذكره للمؤاخذ

ذكره اللغو يف اليمني يدل على أن اللغو هو الذي مل يقصد فيه إىل الكذب وأنه ينفصل من الغموس هبذا املعىن ومما 
يدل على أن الغموس ال كفارة فيها قوله تعاىل إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميامن مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف 

ر الوعيد فيها ومل يذكر الكفارة فلو أوجبنا فيها الكفارة كان زيادة يف النص وذلك غري جائز إال بنص اآلخرة فذك
   -مثله وروى عبداهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال من حلف على ميني وهو فيها آمث فاجر ليقطع هبا

   -يب صلى اهللا عليه وسلم ماال لقي اهللا تعاىل وهو عليه غضبان وروى جابر عن الن

  أنه قال من حلف على منربي هذا بيمني آمثة تبوأ مقعده من النار فذكر النيب

املأمث ومل يذكر الكفارة فدل على أن الكفارة غري واجبة من وجهني أحدمها أنه ال جتوز الزيادة يف النص إال  -ص 
من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها  -ودة يف قوله ص مبثله والثاين أهنا لو كانت واجبة لذكرها يف اليمني املعق

فليأت الذي هو خريا منها وليكفر عن ميينه رواه عبدالرمحن بن مسرة وأبو هريرة وغريمها ومما يدل على نفي الكفارة 
احلنث فيها  يف اليمني على املاضي قوله تعاىل يف نسق التالوة واحفظوا أميانكم وحفظها مراعاهتا ألداء كفارهتا عند

ومعلوم امتناع حفظ اليمني على املاضي لوقوعها على وجه واحد ال يصح فيها املراعاة واحلفظ فإن قال قائل قوله 
تعاىل ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم يقتضي عمومه إجياب الكفارة يف سائر األميان إال ما خصه الدليل قيل له ليس 

 املعقودة على املستقبل فال حمالة أن فيه ضمري يتعلق به وجوب الكفارة وهو كذلك ألنه معلوم أنه قد أراد به اليمني
احلنث وإذا ثبت أن يف اآلية ضمريا سقط االحتجاج بظاهرها ألنه ال خالف أن اليمني املعقودة ال جتب هبا كفارة 

غري مذكور فيها وأيضا قبل احلنث فثبت أن يف اآلية ضمريا فلم جيز اعتبار عمومها إذ كان حكمها متعلقا بضمري 
قوله تعاىل واحفظوا أميانكم يقتضي أن يكون مجيع ما جتب فيه الكفارة من األميان هي اليت ألزمنا حفظها وذلك إمنا 

هو يف اليمني املعقودة اليت متكن مراعاهتا وحفظها ألداء كفارهتا واليمني على املاضي ال يقع فيها حنث فينتظمها 
صح دخول االستثناء عليها فتقول كان أمس اجلمعة إن شاء اهللا واهللا لقد كان أمس اجلمعة اللفظ أال ترى أنه ال ي

إذ كان احلنث وجود معىن بعد اليمني خبالف ما عقد عليه ويدل على أن الكفارة إمنا تتعلق باحلنث يف اليمني بعد 
نه مل يتعلق به حنث وقد قرئ قوله تعاىل العقد أنه لو قال واهللا كان ذلك قسما ومل تلزمه كفارة بوجود هذا القول أل

مبا عقدمت على ثالثة أوجه عقدمت بالتشديد قد قرأه مجاعة وعقدمت خفيفة وعاقدمت فقوله تعاىل عقدمت بالتشديد كان 
أبو احلسن يقول ال حيتمل إال عقد قول وعقدمت بالتخفيف حيتمل عقد القلب وهو العزمية والقصد إىل القول وحيتمل 



ني قوال ومىت احتمل إحدى القراءتني القول واعتقاد القلب ومل حيتمل األخرى إال عقد اليمني قوال وجب عقد اليم
  محل ما حيتمل وجهني على ماال حيتمل إال وجها واحدا فيحصل املعىن من 

عقودة القراءتني عقد اليمني قوال ويكون حكم إجياب الكفارة مقصورا على هذا الضرب من األميان وهو أن تكون م
وال جتب يف اليمني على املاضي ألهنا غري معقودة وإمنا هو خرب عن ماض واخلرب عن املاضي ليس بعقد سواء كان 

صدقا أو كذبا فإن قال قائل إذ كان قوله تعاىل عقدمت بالتخفيف حيتمل اعتقاد القلب وحيتمل عقد اليمني فهال محلته 
عاىل مبا عقدمت بالتشديد حممول على عقد اليمني فال ينفي ذلك على املعنيني إذ ليسا متنافيني وكذلك قوله ت

واستعمال اللفظ يف القصد إىل اليمني فيكون عموما يف سائر األميان قيل له لو سلم لك ما ادعيت من االحتمال ملا 
صد إىل جاز استعماله فيما ذكرت ولكانت داللة اإلمجاع مانعة من محله على ما وصفت وذلك أنه ال خالف أن الق

اليمني ال يتعلق به وجوب الكفارة وأن حكم إجياهبا متعلق باللفظ دون القصد يف األميان اليت يتعلق به وجوب 
الكفارة فبطل بذلك تأويل من تأوله اللفظ على قصد القلب يف حكم الكفارة وثبت أن املراد بالقراءتني مجيعا يف 

فإن قال قائل قوله عقدمت بالتشديد يقتضي التكرار واملؤاخذة تلزم  إجياب الكفارة هو اليمني املعقودة على املستقبل
من غري تكرار فما وجه اللفظ املقتضي للتكرار مع وجوب الكفارة يف وجودها على غري وجه التكرار قيل له قد 

هو كالتعظيم يكون تعقيد اليمني بأن يعقدها يف قلبه ولفظه ولو عقد عليها يف أحدمها دون اآلخر مل يكن تعقيدا إذ 
الذي يكون تارة بتكرير الفعل والتضعيف وتارة بعظم املنزلة وأيضا فإن يف قراءة التشديد إفادة حكم ليس يف غريه 
وهو أنه مىت أعاد املني على وجه التكرار أنه ال تلزمه إال كفارة واحدة وكذلك قال أصحابنا فيمن حلف على شيء 

راد به التكرار ال يلزمه واحدة فإن قيل قوله مبا عقدمت بالتخفيف يفيد مث حلف عليه يف ذلك اجمللس أو غريه وأ
إجياب الكفارة باليمني إال كفارة أحد قيل له القراءتان والتكرار مجيعا مستعملتان على ما وصفنا ولكل واحدة 

  منهما فائدة جمددة 
ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فصل ومن جييز الكفارة قبل احلنث حيتج هبذه اآلية من وجهني أحدمها قوله 

فكفارته فجعل ذلك كفارة عقيب عقد اليمني من غري ذكر احلنث ألن الفاء للتعقيب والثاين قوله تعاىل ذلك كفارة 
أميانكم إذا حلفتم فأما قوله مبا عقدمت األميان فكفارته فإنه ال خالف أن فيه ضمريا مىت أراد إجياهبا وقد علمنا ال حمالة 

  ية قد تضمنت إجياب الكفارة عند احلنث وأهنا غري واجبة قبل أن اآل

احلنث فثبت أن املراد مبا عقدمت األميان وحنثتم فيها فكفارته وهو كقوله تعاىل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
صيام أو  من أيام أخر واملعىن فأفطر فعدة من أيام أخر وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من

صدقة فمعناه فحلق ففدية عن صيام كذلك قوله مبا عقدمت األميان فكفارته معناه فحنثتم بكفارته التفاق اجلميع أهنا 
غري واجبة قبل احلنث وقد اقتضت اآلية ال حمالة إجياب الكفارة وذلك ال يكون إال بعد احلنث فثبت أن املراد ضمري 

نا أنه أراد التكفري هبا يف حال وجوهبا ألن ما ليس بواجب فليس بكفارة على احلنث فيه وأيضا ملا مساه كفارة علم
احلقيقة وال يسمى هبذا االسم فعلمنا أن املراد إذا حنثتم فكفارته إطعام عشرة مساكني وكذلك قوله يف نسق التالوة 

أن تسمى كفارة قبل وجوهبا كما  ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم معناه إذا حلفتم وحنثتم ملا بيناه آنفا فإن قيل جيوز
يسمى ما يعجله من الزكاة قبل احلول زكاة لوجوب السبب الذي هو النصاب وكما يسمى ما يعجله بعد اجلراحة 
كفارة قبل وجود القتل وإن مل تكن واجبة يف هذه احلال فكذلك جيوز أن يكون ما يعجله احلالف كفارة قبل احلنث 

حلنث يف جوازها قيل له قد بينا أن الكفارة الواجبة بعد احلنث مرادة باآلية وإذا أريد وال حيتاج إىل إثبات إضمار ا



هبا الكفارة الواجبة امتنع أن ينتظم ما ليس منها الستحالة كون لفظ واحد مقتضيا لإلجياب وملا ليس بواجب فمن 
لطعام وحنوه ال يكون مكفرا مبا حيث أريد هبا الواجب انتفى ما ليس منها بواجب وأيضا فقد ثبت أن املتربع با

يتربع به إذا مل حيلف فلما كان املكفر قبل احلنث متربعا مبا أعطى ثبت أن ما أخرج ليس بكفارة ومىت فعله مل يكن 
فاعال للمأمور به وأما إعطاء كفارة القتل قبل املوت بعد اجلراحة وتعجيل الزكاة قبل احلول فإن مجيع ما أخرج 

كفارة وال زكاة وإمنا أجزناه ملا قامت الداللة أن إخراج هذا التطوع مينع لزوم الفرض بوجود هؤالء تطوع وليس ب
  املوت وحؤول احلول 

فصل وحيتج من يوجب على من عقد نذره بشرط كفارة ميني دون املنذور مثل قوله إن دخلت الدار فاهللا علي حجة 
ؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته وبقوله تعاىل ذلك أو عتق رقبة أو حنو ذلك فحنث بظاهر قوله تعاىل ولكن ي

  كفارة أميانكم إذا حلفتم قال فلما كان هذا حالفا وجب أن يكون الواجب عليه باحلنث كفارة اليمني دون 

املنذور بعينه وليس هذا كما ظن هذا القائل وذلك ألن النذر يوجب الوفاء باملنذور بعينه وله أصل غري اليمني لقوله 
اىل وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وقال تعاىل يوفون بالنذر وقال تعاىل أوفوا بالعقود وقال تعاىل ومنهم من عاهد اهللا تع

لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني فلما آتاهم من فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون فذمهم تعاىل 
   -اهللا عليه وسلم  على ترك الوفاء بنفس املنذور وقال النيب صلى

  من نذر نذرا مل يسمه فعليه كفارة ميني ومن نذر نذرا مساه فعليه الوفاء به

وكان قوله تعاىل ذلك كفارة أميانكم يف اليمني املعقودة باهللا عز و جل وكانت النذور حممولة على األصول األخر 
قائلون معناه احفظوا أنفسكم من احلنث فيها اليت ذكرنا يف لزوم الوفاء هبا قوله تعاىل واحفظوا أميانكم فقال 

واحذروا احلنث فيها وإن مل يكن احلنث معصية وقال آخرون أقلوا من األميان على حنو قوله تعاىل وال جتعلوا اهللا 
إذا بدرت منه األلية برت ... قليل األال يا حافظ ليمينه ... عرضة ألميانكم واستشهد من قال ذلك بقول الشاعر 

 ...  
ال آخرون معناه راعوها لكي تؤدوا الكفارة عند احلنث فيها ألن حفظ الشيء هو مراعاته وهذا هو الصحيح وق

   -فأما األول فال معىن له ألنه غري منتهي عن احلنث إذا مل يكن ذلك الفعل معصية وقد قال ص 

  من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه

ره باحلنث فيها وقد قال اهللا تعاىل وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين فأم
يف سبيل اهللا وليعفوا وليصفحوا اآلية روي أهنا نزلت يف شأن مسطح بن أثاثة حني حلف أبو بكر الصديق رضي اهللا 

مر عائشة وقد كان ينفق عليه وكان ذا قرابة منه فأمره اهللا تعاىل عنه أن ال ينفق عليه ملا كان منه من اخلوض يف أ
   -باحلنث يف ميينه والرجوع إىل اإلنفاق عليه ففعل ذلك أبو بكر وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بقوله



رم على نفسه يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك إىل قوله قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم بالكفارة والرجوع عما ح
فثبت بذلك أنه غري منهي عن احلنث يف اليمني إذا مل يكن الفعل معصية فغري جائز أن يكون معىن قوله واحفظوا 

أميانكم هنيا عن احلنث وأما من قال إن معناه النهي عن احللف واستشهد بالبيت فقوله مرذول ساقط ألنه غري جائز 
 كما ال جيوز أن يقال احفظ مالك مبعىن أن ال تكسبه ومعىن البيت هو أن يكون األمر حبفظ اليمني هنيا عن اليمني

  على ما نقوله مراعاة 

احلنث ألداء الكفارة ألنه قال قليل األال يا حافظ ليمينه فأخرب بديا بقلة أميانه مث قال حافظ ليمينه ومعناه أنه مراع 
ان تكرارا ملا قد ذكره فصح أن معناه األمر مبراعاهتا هلا ليؤدي كفارهتا عند احلنث ولو كان على ما قال املخالف لك

ألداء كفارهتا عند احلنث قوله تعاىل طعام عشرة مساكني روي عن علي وعمر وعائشة وسعيد بن املسيب وسعيد 
بن جبري وإبراهيم وجماهد واحلسن يف كفارة اليمني كل مسكني نصف صاع من بر وقال عمر وعائشة أو صاعا من 

أصحابنا إذا أعطاهم الطعام متليكا وقال ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء يف آخرين مد من  متر وهو قول
بر لكل مسكني وهو قول مالك والشافعي واختلف يف اإلطعام من غري متليك فروي عن علي وحممد بن كعب 

بن أنس والثوري واألوزاعي  والقاسم وسامل والشعيب وإبراهيم وقتادة يغديهم ويعشيهم وهو قول أصحابنا ومالك
وقال احلسن البصري وجبة واحدة جتزئ وقال احلكم ال جيزي اإلطعام حىت يعطيهم وقال سعيد بن جبري مدين من 

طعام ومد إلدامه وال جيمعهم فيطعمهم ولكن يعطيهم وروي عن ابن سريين وجابر بن زيد ومكحول وطاوس 
ذلك وقال الشافعي ال يعطيهم مجلة ولكن يعطي كل مسكني  والشعيب يطعمهم أكلة واحدة وروي عن أنس مثل

مدا قال أبو بكر قال اهللا تعاىل فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم فاقتضى ظاهره جواز 
اإلطعام باألكل من غري إعطاء أال ترى إىل قوله تعاىل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا قد عقل منه إطعامهم 

باحة هلم من غري متليك ويقال فالن يطعم الطعام وإمنا مرادهم دعاؤه إياهم إىل أكل طعامه فلما كان االسم باإل
يتناول اإلباحة وجب جوازه وإذا جاز إطعامهم على وجه اإلباحة من غري متليك فالتمليك أحرى باجلواز ألنه أكثر 

ويعشيهم لقوله تعاىل من أوسط ما تطعمون أهليكم وهو  من اإلباحة وال خالف يف جواز التمليك وإمنا قالوا يغديهم
مرتان غداء وعشاء ألن األكثر يف العادة ثالث مرات واألقل واحدة واألوسط مرتان وقد روى ليث عن ابن بريدة 

   -قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  انإذا كان خبزا يابسا فهو غداؤه وعشاؤه وإمنا قال أصحابنا إذا أعطاهم ك

يف حديث كعب بن عجرة  -من الرب نصف صاع ومن الشعري والتمر صاعا ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  يف فدية األذى أو أطعم ثالثة آصع من طعام ستة مساكني ويف حديث آخر أطعم ستة آصع من متر ستة 

دير الطعام يف فدية األذى وكفارة مساكني فجعل لكل مسكني صاعا من متر أو نصف صاعا من بر ومل يفرق بني تق
يف كفارة الظهار وسقا من متر لستني  -اليمني فثبت أن كفارة اليمني مثلها وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مسكينا والوسق ستون صاعا وملا ثبت يف كفارة الظهار لكل مسكني صاع من متر كانت كفارة اليمني مثلها التفاق 
يف مقدار ما جيب فيهما من الطعام وإذا ثبت من التمر صاع وجب أن يكون من الرب نصف اجلميع على تساويهما 

صاع ألن كل من أوجب فيها صاعا من التمر أوجب من الرب نصف صاع قوله تعاىل من أوسط ما تطعمون أهليكم 
للمملوك فنزلت من  روي عن ابن عباس قال كان ألهل املدينة قوت وكان للكبري أكثر مما للصغري وللحر أكثر مما



أوسط ما تطعمون أهليكم ليس بأفضله وال بأخسه وروي عن سعيد بن جبري مثله قال أبو بكر بني ابن عباس أن 
املراد األوسط يف املقدار ال بأن يكون مادوما وروي عن ابن عمر قال أوسطه اخلبز والتمر واخلبز والزيت وخري ما 

بز والسمن وقال أبو رزين اخلبز والتمر واخلل وقال ابن سريين أفضله نطعم أهلنا اخلبز واللحم وعن عبيدة اخل
اللحم وأوسطه السمن وأحسنه التمر مع اخلبز روي عن عبداهللا بن مسعود مثله قال أبو بكر أمر النيب صلى اهللا 

خر غريه سلمة بن صخر أن يكفر عن الظهار بإعطاء كل مسكني صاعا من متر ومل يأمره معه بشيء آ -عليه وسلم 
من اإلدام وأمر كعب بن عجرة أن يتصدق بثالثة آصع من طعام على ستة مساكني ومل يأمره باإلدام وال فرق عند 
أحد بني كفارة الظهار وكفارة اليمني يف مقدار الطعام فثبت بذلك أن اإلدام غري واجب مع الطعام وأن األواسط 

اإلدام إليه وقوله تعاىل فكفارته إطعام عشرة مساكني عموم يف مجيع املراد باآلية األوسط يف مقدار الطعام ال يف ضم 
من يقع عليه االسم منهم فيصح االحتجاج به يف جواز إعطاء مسكني واحد مجيع الطعام يف عشرة أيام كل يوم 
فيمن  نصف صاع ألنا لو منعناه يف اليوم الثاين كنا قد خصصنا احلكم يف بعض ما انتظمه االسم دون بعض ال سيما

قد دخل يف حكم اآلية باالتفاق وهو قول أصحابنا وقال مالك والشافعي ال جيزي فإن قال قائل ملا ذكر عشرة 
مساكني مل جيز االقتصار على من دوهنم كقوله تعاىل فاجلدوهم مثانني جلدة وقوله تعاىل أربعة أشهر وعشرا وسائر 

ذلك غري جائز االقتصار على األقل من العدد املذكور قيل له ملا األعداد املذكورة ال جيوز االقتصار على ما دوهنا ك
  كان القصد يف 

ذلك سد جوعة املساكني مل خيتلف فيه حكم الواحد واجلماعة بعد أن يتكرر عليهم اإلطعام أو على واحد منهم يف 
 الواحد عند تكرار عشرة أيام على حسب ما حيصل به سد اجلوعة فكان املعىن املقصود بإعطاء العشرة موجودا يف

الدفع واإلطعام يف عدد األيام وليس ميتنع إطالق اسم إطعام العشرة على واحد بتكرار الدفع إذ كان املقصد فيه 
تكرار الدفع ال تكرار املساكني كما قال تعاىل يسئلونك عن األهلة وهو هالل واحد فأطلق عليه اسم اجلمع لتكرار 

باالستنجاء بثالثة أحجار ولو استنجى حبجر له ثالثة أحرف  -ى اهللا عليه وسلم الرؤية يف الشهور وأمر النيب صل
أجزأه وكذلك أمر برمي اجلمار بسبع حصيات ولو رمى حبصاة واحدة سبع مرات أجزأه ألن املقصد فيه حصول 

إخراج  الرمي سبع مرات واملقصد يف االستنجاء حصول املساحات دون عدد األحجار فكذلك ملا كان املقصد يف
الكفارة سد جوعة املساكني مل خيتلف حكم الواحد إذا تكرر ذلك عليه يف األيام وبني اجلماعة ويدل على ذلك 
أيضا قوله تعاىل أو كسوهتم ومعلوم أن كسوهتم عشرة أثواب فصار تقديره أو عشرة أثواب مل خيصصها مبسكني 

ترى أنه جيوز أن تقول أعطيت كسوة عشر مساكني واحد وال جبماعة فوجب أن جيزي إعطاؤها الواحد منهم أال 
مسكينا واحدا فقوله تعاىل أو كسوهتم يدل من هذا الوجه على أنه غري مقصور على أعداد املساكني عشرة ويدل 
أيضا من الوجه الذي دل عليه ذكر الطعام على الوجه الذي ذكرنا وال جتزي الكسوة عندهم إذا أعطاها مسكينا 

طيه كل يوم ثوبا ألنه ملا ثبت ما وصفنا يف الطعام من تفريقه يف األيام وجب مثله يف الكسوة إذ مل واحدا إال أن يع
يفرق واحد بينهما وأجاز أصحابنا إعطاء قيمة الطعام والكسوة ملا ثبت أن املقصد فيه حصول النفع للمساكني هبذا 

والكسوة وملا صح إعطاء القيمة يف الزكوات من  القدر من املال وحيصل هلم من النفع بالقيمة مثل حصوله بالطعام
جهة اآلثار والنظر وجب مثله يف الكفارة ألن أحدا مل يفرق بينهما ومع ذلك فليس ميتنع إطالق االسم على من 

أعطى غريه دراهم يشتري هبا ما يأكله ويلبسه بأن يقال قد أطعمه وكساه وإذا كان إطالق ذلك سائغا انتظمه لفظ 
ترى أن حقيقة اإلطعام أن يطعمه إياه بأن يبيحه له فيأكله ومع ذلك فلو ملكه إياه ومل يأكله املسكني وباعه اآلية أال 



أجزأه وإن مل يتناوله حقيقة اللفظ حبصول املقصد يف وصول هذا القدر من املال إليه وإن مل يطعمه ومل ينتفع به من 
  جهة األكل 
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وكذلك لو أعطاه كسوة فلم يكتس هبا وباعها وإن مل يكن له كاسيا بإعطائه إذ كان موصال إليه هذا القدر من املال 
ال فال بإعطائه إياه ثبت بذلك أنه ليس املقصد حصول املطعم واإلكتساء وأن املقصد وصوله إىل هذا القدر من امل

قدر يف صدقة الفطر نصف  -خيتلف حينئذ حكم الدراهم والثياب والطعام أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صاع من بر أو صاعا من متر أو شعري مث قال أغنوهم عن املسألة يف هذا اليوم فأخرب أن املقصود حصول الغىن هلم 

عن املسألة حيصل بالقيمة كحصوله بالطعام فإن قال قائل لو جازت  عن املسألة ال مقدار الطعام بعينه إذ كان الغىن
القيمة وكان املقصد فيه حصول هذا القدر من املال للمساكني ملا كان لذكر اإلطعام والكسوة فائدة مع تفاوت 

وأنه ليس قيمتها يف أكثر األحوال ويف ذكره الطعام أو الكسوة داللة على أنه غري جائز أن يتعدامها إىل القيمة 
املقصد حصول النفع هبذا القدر من املال دون عني الطعام والكسوة قيل له ليس األمر على ما ظننت ويف ذكره 

الطعام والكسوة أعظم الفوائد وذلك أنه ذكرها ودلنا مبا ذكر على جواز إعطاء قيمتها ليكون خمريا بني أن يعطي 
حلنطة أو عن الثياب فيكون موسعا يف العدول عن األرفع إىل حنطة أو يطعم أو يكسوا أو يعطي دراهم قيمة عن ا

األوكس إن تفاوت القيمتان أو عن األوكس إىل األرفع أو يعطي أي املذكورين بأعياهنما كما قال النيب صلى اهللا 
ومن وجبت يف إبله بنت لبون فلم توجد أخذ منه بنت خماض وشاتان أو عشرون درمها فخريه يف  -عليه وسلم 

وهو يقدر على أن يشتري بنت لبون وهي الفرض املذكور وكما جعل الدية مائة من اإلبل واتفقت األمة على  ذلك
أهنا من الدراهم والدنانري أيضا قيمة لإلبل على اختالفهم فيها وكمن تزوج امرأة على عبد وسط فإن جاء به بعينه 

القيمة يف هذه املواضع حكم التسمية لغريها فكذلك ما قبل منه وإن جاء بقيمته قبلت منه أيضا ومل يبطل جواز أخذ 
وصفنا أال ترى أنه خريه بني الكسوة والطعام والعتق فالقيمة مثل أحد هذه األشياء وهو خمري بينها وبني املذكور وإن 

كانت قد ختتلف يف الطعام والكسوة ألن يف عدوله إىل األرفع زيادة فضيلة ويف اقتصاره على األوكس رخصة 
أيهما فعل فهو املفروض وهذا مثل ما نقول يف القراءة يف الصالة أن املفروض منها مقدار آية فإن أطال القراءة و

كان اجلميع هو املفروض واملفروض من الركوع هو اجلزء الذي يسمى به راكعا فإن أطال كان الفرض مجيع 
  املفعول منه أال ترى أنه لو أطال الركوع كان 

كوع مدركا لركعته وكذلك ال ميتنع أن يكون املفروض من الكفارة قيمة األوكس من الطعام أو مدركه يف آخر الر
الكسوة فإن عدل إىل قيمة األرفع كان هو املفروض أيضا وقد اختلف يف مقدار الكسوة فقال أصحابنا الكسوة يف 

مساعة عن حممد أن السراويل  كفارة اليمني لكل مسكني ثوب إزار أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء وروى ابن
جتزي وأنه لو حلف ال يشتري ثوبا فاشترى سراويل حنث إذا كان سراويل الرجال وروى هشام عن حممد أنه ال 

جيزي السراويل وال العمامة وكذلك روى بشر عن أيب يوسف وقال مالك والليث إن كسا الرجل كسا ثوبا 
زي فيه الصالة وال جيزي ثوب واحد للمرأة وال جتزي العمامة وقال وللمرأة ثوبني ودرعا ومخارا وذلك أدىن ما جت

الثوري جتزي العمامة وقال الشافعي جتزي العمامة والسراويل واملقنعة قال أبو بكر روي عن عمران بن حصني 
وإبراهيم واحلسن وجماهد وطاوس والزهري ثوب لكل مسكني قال أبو بكر ظاهره يقتضي ما يسمى به اإلنسان 

سيا إذا لبسه والبس السراويل ليس عليه غريه أو العمامة ليس عليه غريها ال يسمى مكتسيا كالبس القلنسوة مكت



فالواجب أن ال جيزي السراويل والعمامة وال اخلمار ألنه مع لبسه ألحد هذه األشياء يكون عريانا غري مكتس وأما 
طلق عليه اسم املكتسي فلذلك أجزأه قوله تعاىل أو اإلزار والقميص وحنوه فإن كل واحد من ذلك يعم بدنه حىت ي

حترير رقبة يعين عتق رقبة وحتريرها إيقاع احلرية عليها وذكر الرقبة وأراد به مجلة الشخص تشبيها له باألسري الذي 
تفك رقبته ويطلق فصارت الرقبة عبارة عن الشخص وكذلك قال اصحابنا إذا قال رقبتك حرة أنه يعتق كقوله 

واقتضى اللفظ رقبة سليمة من العاهات ألنه اسم للشخص بكماله إال أن الفقهاء اتفقوا على أن النقص  أنت حر
اليسري ال مينع جوازها فاعترب أصحابنا بقاء منفعة اجلنس يف جوازها وجعلوا فوات منفعة اجلنس من تلك األعضاء 

هد عن عبداهللا بن مسعود وأبو العالية عن أيب فصيام مانعا جلوازها قوله تعاىل فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام روى جما
ثالثة ايام متتابعات وقال إبراهيم النخعي يف قراءتنا فصيام ثالثة أيام متتابعات وقال ابن عباس وجماهد وإبراهيم 
الوة وقتادة وطاوس هن متتابعات ال جيزي فيها التفريق فثبت التتابع بقول هؤالء ومل تثبت التالوة جلواز كون الت

  منسوخة واحلكم ثابتا وهو قول أصحابنا وقال مالك والشافعي جيزي فيه التفريق وقد بينا ذلك يف أصول الفقه قوله 

تعاىل فكفارته إطعام عشرة مساكني يقتضي إجياب التكفري مع القدرة مع بقاء اخلطاب بالكفارة وإمنا جيوز الصوم مع 
ام ثالثة أيام فنقله عن أحد األشياء الثالثة إىل الصوم عند عدمها فما دام عدم املذكور بديا ألنه قال فمن مل جيد فصي

اخلطاب بالكفارة قائما عليه مل جيزه الصوم مع وجود األصل ودخوله يف الصوم مل يسقط عنه اخلطاب بأحد األشياء 
الصوم مع وجودها فثبت  الثالثة والدليل عليه أنه لو دخل يف صوم اليوم األول مث أفسده وهو واجد للرقبة مل جيز

بذلك أن دخوله يف الصوم مل يسقط عنه فرض األصل فال فرق بني وجود الرقبة قبل الدخول يف الصوم وبعده إذ 
  كان اخلطاب بالتكفري قائما عليه يف احلالني 

  باب 

  حترمي اخلمر

بوه اقتضت هذه اآلية حترمي قال اهللا تعاىل إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتن
اخلمر من وجهني أحدمها قوله رجس ألن الرجس اسم يف الشرع ملا يلزمه اجتنابه ويقع اسم الرجس على الشيء 

املستقذر النجس وهذا أيضا يلزم اجتنابه فأوجب وصفه إياها بأهنا رجس لزوم اجتناهبا والوجه اآلخر قوله تعاىل 
اإلجياب فانتظمت اآلية حترمي اخلمر من هذين الوجهني واخلمر هي عصري العنب  فاجتنبوه وذلك أمر واألمر يقتضي

الين املشتد وذلك متفق عليه أنه مخر وقد مسى بعض األشربة احملرمة باسم اخلمر تشبيها هبا مثل الفضيخ وهو نقيع 
ة منها ما روى مالك بن مغول البسر ونقيع التمر وإن مل يتناوهلما اسم اإلطالق وقد روي يف معىن اخلمر آثار خمتلف

عن نافع عن ابن عمر قال لقد حرمت اخلمر وما باملدينة منها شيء وقد علمنا أنه كان باملدينة نقيع التمر والبسر 
وسائر ما يتخذ منهما من األشربة ومل يكن ابن عمر ممن خيفى عليه األمساء اللغوية فهذا يدل على أن أشربة النخل مل 

را وروى عكرمة عن ابن عباس قال نزل حترمي اخلمر وهو الفضيخ فأخرب ابن عباس أن الفضيخ تكن عنده تسمى مخ
مخر وجائز أن يكون مساه مخرا من حيث كان شرابا حمرما وروى محيد الطويل عن أنس قال كنت أسقي أيب عبيدة 

قد حرمت فواهللا ما قالوا وأيب بن كعب وسهيل بن بيضاء يف نفر يف بيت أيب طلحة فمر بنا رجل فقال إن اخلمر 
حىت نتبني حىت قالوا أهرق ما يف إنائك يا أنس مث ما عادوا فيها حىت لقوا اهللا عز و جل وأنه البسر والتمر وهو 

  مخرنا يومئذ فأخرب أنس 



ونه إن اخلمر يوما حرمت البسر والتمر وهذا جائز أن يكون ملا كان حمرما مساه مخرا وأن يكون املراد اهنم كانوا جير
جمرى اخلمر ويقيمونه مقامها ال أن ذلك اسم له على احلقيقة ويدل عليه أن قتادة روى عن أنس هذا احلديث وقال 

إمنا نعدها يومئذ مخرا فأخرب أهنم كانوا يعدوهنا مخرا على معىن أهنم جيروهنا جمرى اخلمر وروى ثابت عن أنس قال 
اب إال القليل وعامة مخورنا البسر والتمر ومع هذا أيضا معناه حرمت علينا اخلمر يوم حرمت وما جند مخور األعن

أهنم كانوا جيرونه جمرى اخلمر يف الشرب وطلب اإلسكار وطيبة النفس وإمنا كان شراب البسر والتمر وروى 
املختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن األشربة فقال حرمت اخلمر وهي من العنب والتمر والعسل واحلنطة 

لشعري والذرة وما مخرت من ذلك فهو مخر فذكر يف احلديث األول أنه من البسر والتمر وذكر يف هذا احلديث وا
أهنا من ستة أشياء فكان عنده أن ما أسكر من هذه األشربة فهو مخر مث قال وما مخرت من ذلك فهو مخر وهذا يدل 

نه فليس خبمر وقد روي عن عمر أنه قال إن اخلمر على أنه إمنا مسي ذلك مخرا يف حال اإلسكار وأن ما ال يسكر م
حرمت وهي من مخسة أشياء من العنب والتمر والعسل والشعري واخلمر ما خامر العقل وهذا أيضا يدل على أنه إمنا 
مساه مخرا يف حال ما أسكر إذا أكثر منه لقوله واخلمر ما خامر العقل وقد روي عن السري بن إمساعيل عن الشعيب 

إن من احلنطة مخرا وإن من الشعري  -ثه أنه مسع النعمان بن بشري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه حد
مخرا وإن من الزبيب مخرا وإن من التمر مخرا وإن من العسل مخرا ومل يقل إن مجيع ما يكون من هذه األصناف مخر 

فيكون حمرما يف تلك احلال ومل يرد بذلك أن ذلك اسم وإمنا أخرب أن منهم مخرا وحيتمل أن يريد به ما يسكر منه 
هلذه األشربة املتخذة من هذه األصناف ألنه قد روي عنه بأسانيد أصح من إسناد هذا احلديث ما ينفي أن يكون 

اخلمر من هذه األصناف وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا 
ال حدثين حيىي بن أيب كثري عن أيب كثري العنربي وهو يزيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى أبان ق

قال اخلمر من هاتني الشجرتني النخلة والعنب وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا عبيد بن حامت  -اهللا عليه وسلم 
عن سعيد بن أيب عروبة عن عكرمة بن عمار عن أيب كثري  قال حدثنا ابن عمار املوصلي قال حدثنا عبدة بن سليمان

  عن أيب هريرة قال 

اخلمر من هاتني الشجرتني النخل والعنب وهذا اخلرب يقضي على مجيع ما  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ألن قوله تقدم ذكره يف هذا الكتاب بصحة سنده وقد تضمن نفي اسم اخلمر عن اخلارج من غري هاتني الشجرتني

اخلمر اسم للجنس فاستوعب بذلك مجيع ما يسمى مخرا فانتفى بذلك أن يكون اخلارج من غريمها مسمى باسم 
اخلمر واقتضى هذا اخلرب أيضا أن يكون املسمى هبذا االسم من اخلارج من هاتني الشجرتني وهو على أول اخلارج 

ع التمر والبسر قبل أن تغريه النار ألن قوله منهما يقتضي منهما مما يسكر منه وذلك هو العصري الين املشتد ونقي
أول خارج منهما مما يسكر والذي حصل عليه االتفاق من اخلمر هو ما قدمنا ذكره من عصري العنب الين املشتد إذ 
 غال وقذف بالزبذ فيحتمل على هذا إذا كان اخلمر ما وصفنا أن يكون معىن حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا

اخلمر من هاتني الشجرتني أن مراده أهنا من إحدامها كما قال تعاىل يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم  -عليه وسلم 
رسل منكم وإمنا الرسل من اإلنس وقال تعاىل خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان وإمنا خيرج من أحدمها ويدل على أن 

ة اتفاق املسلمني على تكفري مستحل اخلمر يف غري حال اخلمر هو ما ذكرنا وأن ما عداها ليس خبمر يف احلقيق
الضرورة واتفاقهم على أن مستحل ما سواها من هذه األشربة غري مستحق لسمة الكفر فلو كانت مخرا لكان 
مستحلها كافرا خارجا عن امللة كمستحل الين املشتد من عصري العنب ويف ذلك دليل على أن اسم اخلمر يف 

ول ما وصفنا وزعم بعض من ليس معه من الورع إال تشدده يف حترمي النبيذ دون التورع عن أموال احلقيقة إمنا يتنا



وما جاء  -األيتام وأكل السحت أن كتاب اهللا عز و جل واألحاديث الصحاح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ه ذوو األلباب بعقوهلم يدل على أن كل يف احلديث من تفسري اخلمر ما هي واللغة القائمة املشهورة والنظر وما يعرف

شيء أسكر فهو مخر فأما كتاب اهللا فقوله تتخذون منه سكرا فعلم أن السكر من العنب مثل السكر من النخل 
فادعى هذا القائل أن كتاب اهللا يدل على أن ما أسكر فهو مخر مث تال اآلية وليس يف اآلية أن السكر ما هو وال أن 

السكر مخرا على احلقيقة فإمنا هو اخلمر املستحيلة عن عصري العنب ألنه قال ومن مثرات السكر مخر فإن كان 
النخيل واألعناب ومع ذلك فإن اآلية مقتضية إلباحة السكر املذكور فيها ألنه تعاىل اعتد علينا فيها مبنافع النخيل 

  اآلية إذا على حترمي  واألعناب كما اعتد مبنافع األنعام وما خلق فيها من اللنب فال داللة يف

السكر وال على أن السكر مخر ولو دلت على أن السكر مخر ملا دلت على أن اخلمر تكون من كل ما يسكر إذ 
فيها ذكر األعناب اليت منها تكون اخلمر املستحيلة من عصريها فكان دعواها على الكتاب غري صحيحة وذكر من 

   -لى اهللا عليه وسلم األحاديث يف ذلك ما قدمنا ذكره عن النيب ص

  وعن السلف وقد بينا وجهه وذكرنا ما روي عن النيب ص

أنه قال كل مسكر مخر وكل مسكر حرام وكل شراب أسكر فهو حرام وما أسكر كثريه فقليله حرام وحنوها من  -
افية لكوهنا مخرا وما األخبار واملعىن يف هذه األخبار حال وجود اإلسكار دون غريها املوافق ملا ذكرنا من األخبار الن

ذكرنا من داللة اإلمجاع وقد تواترت اآلثار عن مجاعة من عليه السلف شرب النبيذ الشديد منهم عمر وعبداهللا 
أنه شرب  -وأبو الدرداء وبريدة يف آخرين قد ذكرناهم يف كتابنا يف األشربة وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ينبغي على قول هذا القائل أن يكونوا قد شربوا مخرا وحدثنا عبدالباقي بن قانع من النبيذ الشديد يف أخبار أخر ف
قال حدثنا مطني قال حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال 

الذي نشرب يسكرنا قال كل مسكر حرام فقلنا يا ابن عباس إن هذا النبيذ  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ليس هكذا إن شرب أحدكم تسعة أقداح مل يسكر فهو حالل فإن شرب العاشر فأسكره فهو حرام حدثنا 

عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هودة قال حدثنا عوف بن سنان عن أيب احلكم عن بعض 
ومعاذا إىل اليمن فقلت يا رسول اهللا إنك  -ليه وسلم األشعريني عن األشعري قال بعثين رسول اهللا صلى اهللا ع

تبعثنا إىل أرض هبا أشربة منها البتع من العسل واملزر من الشعري والذرة يشتد حىت يسكر قال وأعطي رسول اهللا 
يف هذا احلديث  -جوامع الكلم فقال إمنا حرم املسكر الذي يسكر عن الصالة فأخرب ص  -صلى اهللا عليه وسلم 

رم منه ما يوجب السكر دون غريه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حممد بن زكريا العالئي قال حدثنا العباس بن أن احمل
بكار قال حدثنا عبدالرمحن بن بشري الغطفاين عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال سألت رسول اهللا صلى اهللا 

ينها والسكر من كل شراب ويف هذا احلديث أيضا عن األشربة عام حجة الوداع فقال حرم اخلمر بع -عليه وسلم 
بيان ما حرم من األشربة سوى اخلمر وهو ما يوجب السكر وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن املثىن قال 
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو األحوص قال حدثنا مساك بن حرب عن القاسم بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب بردة بن 

  مسعت رسول اهللا ص  نيار قال

يقول اشربوا يف الظروف وال تسكروا فقوله اشربوا يف الظروف منصرف إىل ما كان حظره من الشرب يف األوعية 
فأباح الشرب منها هبذا اخلرب ومعلوم أن مراده ما يسكر كثريه أال ترى أنه ال جيوز أن يقال اشربوا املاء وال 



فثبت أن مراده إباحة شرب قليل ما يسكره كثريه وأما ما روي عن  تسكروا إذا كان املاء ال يسكر بوجه ما
الصحابة من شرب النبيذ الشديد فقد ذكرنا منه طرفا يف كتاب األشربة ونذكر ههنا بعض ما روي فيه حدثنا 
عياش عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حسني بن جعفر القتات قال حدثنا يزيد بن مهران اخلباز قال حدثنا أبو بكر بن 

عن أيب حصني واألعمش عن إبراهيم عن علقمة واألسود قال كنا ندخل على عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
فيسقينا النبيذ الشديد وحدثنا عبداهللا بن احلسني الكرخي قال حدثنا أبو عون الفرضي قال حدثنا أمحد بن منصور 

يد القطان بالكوفة وهو حيدثنا يف حترمي النبيذ فجاء أبو الرمادي قال حدثنا نعيم بن محاد قال كنا عند حيىي بن سع
بكر بن عياش حىت وقف عليه فقال أبو بكر أسكت يا صيب حدثنا األعمش بن إبراهيم عن علقمة قال شربنا عند 
عبداهللا بن مسعود نبيذا صلبا آخره يسكر وحدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر بن اخلطاب 

د أيت بالنبيذ فشربه قال عجبنا من قول أيب بكر ليحىي أسكت يا صيب وروى إسرائيل عن أيب إسحاق حني طعن وق
عن الشعيب عن سعيد وعلقمة أن أعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر احلد فقال األعرايب إمنا شربت من 

يكسره باملاء ورواه إبراهيم شرابك فدعا عمر شرابه فكسره باملاء مث شرب منه وقال من رابه من شرابه شيء فل
النخعي عن عمر حنوه وقال فيه إنه شرب منه بعد ما ضرب األعرايب وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا املعمري 
قال حدثنا حممد بن عبدامللك بن أيب الشوارب قال حدثنا عمر قال حدثين عطاء بن أيب ميمونة عن أنس بن مالك 

كانا يشربان نبيذ الزبيب والتمر خيلطانه فقيل له يا أبا طلحة إن رسول اهللا صلى اهللا  عن أم سليم وأيب طلحة أهنما
   -عليه وسلم 

  هنى عن هذا فقال إمنا هنى عنه للعوز يف ذلك الزمان كما هنى عن اإلقران

وكرهت يف هذا الباب كثري وقد ذكرنا منه طرفا يف كتابنا األشربة  -وما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
التطويل بإعادته هنا وما روي عن أحد من الصحابة والتابعني حترميه األشربة اليت يبيحها أصحابنا فيما نعلمه وإمنا 

  روي عنهم حترمي نقيع الزبيب والتمر وما مل يرد من العصري إىل الثلث إىل أن نشأ 

حمرما لورد النقل به مستفيضا لعموم البلوى قوم من احلشو تصنعوا عند العامة بالتشديد يف حترميه ولو كان النبيذ 
كانت به إذ كانت عامة أشربتهم نبيذ التمر والبسر كما ورد حترمي اخلمر وقد كانت بلواهم بشرب النبيذ أعم منها 
بشرب اخلمر لقلتها كانت عندهم ويف ذلك دليل على بطالن قول موجيب حترميه وقد استقصينا الكالم يف ذلك من 

 األشربة وأما امليسر فقد روي عن علي أنه قال الشطرنج من امليسر وقال عثمان ومجاعة من سائر وجوهه يف
الصحابة والتابعني النرد وقال قوم من أهل العلم القمار كله من امليسر وأصله من تيسري أمر اجلزور باالجتماع على 

به عالمة السهم فرمبا أخفق بعضهم حىت ال القمار فيه وهو السهام اليت جييلوهنا فمن خرج سهمه استحق منه ما توج
خيطئ بشيء وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته متليك املال على املخاطرة وهو أصل يف بطالن عقود 

التمليكات الواقعة على األخطار كاهلبات والصدقات وعقود البياعات وحنوها إذا علقت على األخطار بأن يقول قد 
وهبته لك إذا خرج عمرو ألن معىن إيسار اجلزور أن يقول من خرج سهمه استحق من اجلزور بعتك إذا قدم زيد و

كذا فكان استحقاقه لذلك السهم منه معلقا على احلظر والقرعة يف احلقوق تنقسم إىل معنيني أحدمها تطييب 
 القسمة ويف قسم النساء النفوس من غري إحقاق واحد من املقترعني وال خبس حظه مما اقترعوا عليه مثل القرعة يف

ويف تقدمي اخلصوم إىل القاضي والثاين مما ادعاه خمالفونا يف القرعة بني عبيد أعتقهم املريض وال مال له غريهم فقول 



خمالفينا هنا من جنس امليسر احملظورة بنص الكتاب ملا فيه من نقل احلرية عمن وقعت عليه إىل غريه بالقرعة وملا فيه 
بعضهم وخبس حقه حىت ال خيطئ منه بشيء واستيفاء بعضهم حقه وحق غريه وال فرق بينه وبني  أيضا من إحقاق

امليسر يف املعىن وأما األنصاب فهي ما نصب للعبادة من صنم أو حجر غري مصور أو غري ذلك من سائر ما ينصب 
 تفعل وحنو ذلك فيعملون يف للعبادة وأما األزالم فهي القداح وهي سهام كانوا جيعلون عليها عالمات أفعل وال

سائر ما يهتمون به من أعماهلم على ما خترجه تلك السهام من أمر أو هني أو إثبات أو نفي ويستعملوهنا يف األنساب 
أيضا إذا شكوا فيها فإن خرج ال نفوه وإن خرج نعم أثبتوه وهي سهام امليسر أيضا وأما قوله رجس من عمل 

لزم اجتنابه إما لنجاسته وإما لقبح ما يفعل به عباده أو تعظيم ألنه يقال رجس جنس الشيطان فإن الرجس هو الذي ي
  فرياد 

بالرجس النجس ويتبع أحدمها اآلخر كقوهلم حسن بسن وعطشان نطشان وما جرى جمرى ذلك والرجز قد قيل 
كما يف قوله والرجز  فيه إنه العذاب يف قوله تعاىل لئن كشفت عنا الرجز أي العذاب وقد يكون يف معىن الرجس

فاهجر وقوله ويذهب عنكم رجز الشيطان وإمنا قال تعاىل من عمل الشيطان ألنه يدعو إليه ويأمر به فأكد بذلك 
أيضا حكم حترميها إذ كان الشيطان ال يأمر إال باملعاصي والقبائح واحملرمات وجازت نسبته إىل الشيطان على وجه 

زين له أال ترى لو أغرى غريه أو نسبه وزينه له جاز أن يقال له هذا من عملك اجملاز إذ كان هو الداعي إليه وامل
قوله تعاىل إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر اآلية فإمنا يريد به ما يدعو الشيطان 

على جلسائه فيؤدي ذلك إىل العداوة  إليه ويزينه من شرب اخلمر حىت يسكر منها شارهبا فيقدم على القبائح ويعربد
والبغضاء وكذلك القمار يؤدي إىل ذلك قال قتادة كان الرجل يقامر يف ماله وأهله فيقمر ويبقى حزينا سليبا 

فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء ومن الناس من يستدل به على حترمي النبيذ إذ كان السكر منه يوجب من العداوة 
لسكر يف اخلمر وهذا املعىن لعمري موجود فيما يوجب السكر منه غري موجود فيما ال والبغضاء مثل ما يوجبه ا

يوجبه وال خالف يف حترمي ما يوجب السكر منه وأما قليل اخلمر فليست هذه العلة موجودة فيه فهو حمرم لعينه 
ات جناح فيما طعموا قال وليس فيه علة تقتضي حترمي قليل النبيذ قوله تعاىل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحل

ابن عباس وجابر والرباء بن عازب وأنس بن مالك واحلسن وجماهد وقتادة والضحاك ملا حرم اخلمر كان قد مات 
وهم يشربون اخلمر قبل أن حترم فقالت الصحابة كيف مبن  -رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هذه اآلية وروى عطاء بن السائب عن أيب عبدالرمحن السلمي عن علي إن مات منا وهم يشربوهنا فأنزل اهللا تعاىل 
قوما شربوا بالشام وقالوا هي لنا حالل وتأولوا هذه اآلية فأمجع عمر وعلي على أن يستتابوا فإن تابوا وإال قتلوا 

ة شهدا على قدامة بن وروى الزهري قال أخربين عبداهللا بن عامر بن ربيعة أن اجلارود سيد بين عبدالقيس وأبا هرير
مظعون أنه شرب اخلمر وأراد عمر أن جيلده فقال قدامة ليس لك ذلك ألن اهللا تعاىل يقول ليس على الذين آمنوا 

وعملوا الصاحلات جناح اآلية فقال عمر إنك قد أخطأت التأويل يا قدامة إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اهللا تعاىل 
  عليك فلم حيكموا على قدامة حبكمهم 

على الذين شربوها بالشام ومل يكن حكمه حكمهم ألن أولئك شربوها مستحلني هلا ومستحل ما حرم اهللا كافر 
فلذلك استتابوهم وأما قدامة بن مظعون فلم يشرهبا مستحال لشرهبا وإمنا تأول اآلية على أن احلال اليت هو عليها 

به وهو قوله تعاىل ليس على الذين آمنوا وعملوا ووجود الصفة اليت ذكر اهللا تعاىل يف اآلية فيه مكفرة لذنو
الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا واهللا حيب 



احملسنني فكان عنده أنه من أهل هذه اآلية وأنه ال يستحق العقوبة على شرهبا مع اعتقاده لتحرميها ولتكفري إحسانه 
إساءته وأعاد ذكر االتقاء يف اآلية ثالث مرات واملراد بكل واحد منهما غري املراد باألخرى فأما األول فمن اتقى 

  فيما سلف والثاين االتقاء منهم يف مستقبل األوقات والثالث اتقاء ظلم العباد واإلحسان إليهم 
  باب 

  الصيد للمحرم

اهللا بشيء من الصيد قيل يف موضع من ههنا أهنا للتبعيض بأن يكون املراد  قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم
صيد الرب دون صيد البحر وصيد اإلحرام دون صيد اإلحالل وقيل إهنا للتمييز كقوله تعاىل فاجتنبوا الرجس من 

يدا كالبيض األوثان وقولك باب من حديد وثوب من قطن وجائز أن يريد ما يكون من أجزاء الصيد وإن مل يكن ص
والفرخ ألن البيض من الصيد وكذلك الفرخ والريش وسائر أجزائه فتكون اآلية شاملة جلميع هذه املعاين ويكون 

احملرم بعض الصيد يف بعض األحوال وهو صيد الرب يف حال اإلحرام ويفيد أيضا حترمي ما كان من أجزاء الصيد ومنا 
ابن عباس يف قوله تعاىل تناله أيديكم قال فراخ الطري وصغار  عنه كالبيض والفرخ والوبر وغريه وقد روي عن

   -الوحش وقال جماهد الفرخ والبيض وقد روي عن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أتاه أعرايب خبمس بيضان فقال إنا حمرمون وإنا ال نأكل فلم يقبلها وروى

قضى يف بيض نعام أصابه احملرم  -سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة أن ر
بقيمته وروي عن عمر وعبداهللا بن مسعود وابن عباس وأيب موسى يف بيض النعامة يصيبه احملرم أن عليه قيمته وال 

وا الصيد نعلم خالفا بني أهل العلم يف ذلك وقوله تعاىل ورماحكم قال ابن عباس كبار الصيد قوله تعاىل ال تقتل
  وأنتم 

حرم قيل فيه ثالثة أوجه كلها حمتمل أحدها حمرمون حبج أو عمرة والثاين دخول احلرم يقال أحرم الرجل إذا دخل 
احلرم كما يقال أجند إذا أتى جندا وأعرق إذا أتى العراق وأهتم إذا أتى هتامة والثالث الدخول يف الشهر احلرام كما 

  ... رما قتل اخلليفة حم... قال الشاعر 
يعين يف الشهر احلرام وهو يريد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وال خالف أن الوجه الثالث غري مراد هبذه اآلية وأن 

   -الشهر احلرام ال حيظر الصيد والوجهان األوالن مرادان وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ية ألنه مىت ثبت عنالنهي عن صيد احلرم للحالل واحملرم فدل أنه مراد باآل

حكم ينتظمه لفظ القرآن فالواجب أن حيكم بأنه صدر عن الكتاب غري مبتدأ وقوله  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عز و جل ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم يقتضي عمومه صيد الرب والبحر لوال ما خصه بقوله أحل لكم صيد البحر 

لصيد وأنتم حرم صيد الرب خاصة دون صيد البحر وقد دل قوله ال تقتلوا وطعامه فثبت أن املراد بقوله ال تقتلوا ا
الصيد وأنتم حرم أن كل ما يقتله احملرم من الصيد فهو غري ذكي ألن اهللا تعاىل مساه قتال واملقتول ال جيوز أكله وإمنا 

توال يفيد أنه غري مذكى جيوز أكل املذبوح على شرائط الذكاة وما ذكي من احليوان ال يسمى مقتوال ألن كونه مق



مخس يقتلهن احملرم يف احلل واحلرم قد دل على أن هذه اخلمسة ليست  -وكذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مما يؤكل ألنه مقتول غري مذكى ولو كان مذكى كانت إفاتة روحه ال تكون قتال ومل يكن يسمى بذلك وكذلك قال 

عليه أن يذبح ولو قال هللا علي قتل شاة مل يلزمه شيء وكذلك قال أصحابنا  أصحابنا فيمن قال هللا علي ذبح شاة أن
فيمن قال هللا علي ذبح ولدي أو حنره فعليه شاة ولو قال هللا علي قتل ولدي مل يلزمه شيء ألن اسم الذبح متعلق 

ا الصيد وأنتم حبكم الشرع يف اإلباحة والقربة وليس كذلك القتل وروي عن سعيد بن املسيب يف قوله ال تقتلو
حرم قال قتله حرام يف هذه اآلية وأكله حرام يف هذه اآلية يعين أكل ما قتله احملرم منه وروى أشعث عن احلسن قال 

كل صيد جيب فيه اجلزاء فذلك الصيد ميتة ال حيل أكله وروى عنه يونس أيضا أنه ال يؤكل وروى محاد بن سلمة 
م قال يأكله احلالل وعن عطاء إذا أصاب احملرم الصيد ال يأكله احلالل عن يونس عن احلسن يف الصيد يذحبه احملر

  وقال الكم وعمرو بن دينار يأكله احلالل وهو قول سفيان وقد ذكرنا 

داللة الية على حترمي ما اصابه احملرم من الصيد وأنه ال يكون مذكى ويدل على أن حترميه عليه من طريق الدين على 
به صيد اجملوسي والوثين وما ترك فيه التسمية أو شيء من شرائط الذكاة ليس مبنزلة الذبح أنه حق اهللا تعاىل فأش

بسكني مغصوبة ألن حترميه تعلق حبق آدمي أال ترى أنه لو أباحه جاز فلم مينع صحة الذكاة إذ كانت الذكاة حقا هللا 
  تعاىل فشروطها ما كان حقا هللا تعاىل 

  باب 

  ما يقتله احملرم

ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ملا كان خاصا يف صيد الرب دون صيد البحر ملا ذكرنا يف سياق اآلية من  قوله تعاىل
التخصيص اقتضى عمومه حترمي سائر صيد الرب إال ما خصه الدليل وقد روى ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد 

حلرم احلية والعقرب والغراب والفأرة قال مخس يقتلهن احملرم يف احلل وا -وعائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والكلب العقور على اختالف منهم يف بعضها ويف بعضها هن فواسق وروي عن أيب هريرة قال الكلب العقور 

بقتل الذئب  -واألسد وروى حجاج بن أرطاة عن وبرة قال مسعت ابن عمر يقول أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 هذا احلديث الذئب وذكر القعنيب عن مالك قال الكلب العقور الذي أمر احملرم والفأرة والغراب واحلدأة فذكر يف

بقتله ما قتل الناس وعدا عليهم مثل األسد والنمر والذئب وهو الكلب العقور وأما ما كان من السباع ال يعدو 
فداه قال أبو بكر قد تلقى مثل الضبع والثعلب واهلرة وما أشبههن من السباع فال يقتلهن احملرم فإن قتل منهن شيئا 

الفقهاء هذا اخلرب بالقبول واستعملوه يف إباحة قتل األشياء اخلمسة للمحرم وقد اختلف يف الكلب العقور فقال أبو 
دعا على عتبة بن أيب  -هريرة على ما قدمنا الرواية فيه أنه األسد ويشهد هلذا التأويل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لب اهللا فأكله األسد قيل له إن الكلب العقور هو الذئب وروي يف بعض أخبار ابن عمر يف هلب فقال أكلك ك
موضع الكلب الذئب وملا ذكر الكلب العقور أفاد بذلك كلبا من شأنه العدو على الناس وعقرهم وهذا صفة 

باألذى فجائز له قتله من الذئب فأوىل األشياء بالكلب ههنا الذئب وقد دل على أن كل ما عدا على احملرم وابتدأه 
غري فدية ألن فحوى ذكره الكلب العقور يدل عليه وكذلك قال أصحابنا فيمن ابتدأه السبع فقتله فال شيء عليه 
وإن كان هو الذي ابتدأ السبع فعليه اجلزاء لعموم قوله تعاىل ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم واسم الصيد واقع على 

  كل ممتنع األصل متوحش 



تص باملأكول منه دون غريه ويدل عليه قوله تعاىل ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم فتعلق وال خي
 -احلكم منه مبا تناله أيدينا ورماحنا ومل خيصص املباح منه دون احملظور األكل مث خص النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فكان ختصيصه هلذه األشياء وذكره للكلب العقور دليال على األشياء املذكورة يف اخلرب وذكر معها الكلب العقور 
أن كل ما ابتدأ اإلنسان باألذى من الصيد فمباح للمحرم قتله ألن األشياء املذكورة من شأهنا أن تبتدئ باألذى 
 فجعل حكمها حكم حاهلا يف األغلب وإن كانت قد ال تبتدئ يف حال ألن األحكام إمنا تتعلق يف األشياء باألعم

األكثر وال حكم للشاذ النادر مث ملا ذكر الكلب العقور وقيل هو األسد فإمنا أباح قتله إذا قصد بالعقر واألذى وإن 
من ذلك باخلرب وقامت داللته فهو  -كان الذئب فذلك من شأنه يف األغلب فما خصه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صيصه فهو حممول على عمومها ويدل عليه حديث جابر أن خمصوص من عموم اآلية وما مل خيصه ومل تقم داللة خت
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله احملرم وقد هنى رسول اهللا ص

فيها  -عن أكل كل ذي ناب من السباع والضبع من ذي الناب من السباع وجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
اخلمس ما كان يف معناها وهو ماال يؤكل حلمه قيل له إمنا خص هذه األشياء اخلمسة كبشا فإن قيل هال قست على 

من عموم اآلية وغري جائز عندنا القياس على املخصوص إال أن تكون علته مذكورة فيه أو داللة قائمة فيما خص 
نا وجه داللته على ما فلما مل تكن للخمس علة مذكورة فيها مل جيز القياس عليها يف ختصيص عموم األصل وقد بي

يبتدئ اإلنسان باألذى من السباع وكونه غري مأكول اللحم مل تقم عليه داللة من فحوى اخلرب وال علته مذكورة 
فيه فلم جيز اعتباره وأيضا فإنه ال خالف فيما ابتدأ احملرم يف سقوط اجلزاء فجاز ختصيصه باإلمجاع وبقي حكم عموم 

 اإلمجاع وعن أصحابنا من يأىب القياس يف مثله ألنه حصره بعدد فقال مخس يقتلهن احملرم اآلية فيما مل خيصه اخلرب وال
ويف ذلك دليل على أن ما عداه حمظور فغري جائز استعمال القياس يف إسقاط داللة اللفظ ومنهم من يأىب صحة 

ابتة يف األصل املعلول وأما نفي االعتالل بكونه غري مأكول ألن ذلك نفي والنفي ال يكون علة وإمنا العلل أوصاف ث
الصفة فليس جيوز أن يكون علة فإن غري احلكم بإثبات وصف وجعل العلة أنه حمرم األكل مل يصح ذلك أيضا ألن 

  التحرمي هو احلكم بنفي األكل فلم خيل من أن يكون نافيا للصفة فلم يصح االعتالل هبا 

لى احملرم فيه قوله تعاىل ومن قتله منكم متعمدا قال أبو بكر وزعم الشافعي أن ماال يؤكل من الصيد فال جزاء ع
اختلف الناس يف ذلك على ثالثة أوجه فقال قائلون وهم اجلمهور سواء قتله عمدا أو خطأ فعليه اجلزاء وجعلوا 

ن اخلطأ فائدة ختصيصه العمد بالذكر يف نسق التالوة من قوله تعاىل ومن عاد فينتقم اهللا منه وذلك خيتص بالعمد دو
ألن املخطئ ال جيوز أن يلحقه الوعيد فخص العمد بالذكر وإن كان اخلطأ والنسيان مثله ليصح رجوع الوعيد إليه 
وهو قول عمر وعثمان واحلسن رواية وإبراهيم وفقهاء األمصار والقول الثاين ما روى منصور عن قتادة عن رجل 

ا وهو قول طاوس وعطاء وسامل والقاسم وأحد قويل جماهد يف قد مساه عن ابن عباس أنه كان ال يرى يف اخلطأ شيئ
رواية جابر اجلعفي عنه والقول الثالث ما روى سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد ومن قتله منكم متعمدا قال إذا 

الروايات كان عامدا لقتله ناسيا إلحرامه فعليه اجلزاء وإن كان ذاكرا إلحرامه عامدا لقتله فال جزاء عليه ويف بعض 
قد فسدت حجه وعليه اهلدي وقد روي عن احلسن حنو قول جماهد يف أن اجلزاء إمنا جيب إذا كان عامدا لقتله ناسيا 

إلحرامه والقول األول هو الصحيح ألنه قد ثبت أن جنايات اإلحرام ال خيتلف فيها املعذور وغري املعذور يف باب 



املريض ومن به أذى من رأسه ومل خيلهما من إجياب الكفارة وكذلك ال وجوب الفدية أال ترى أن اهللا تعاىل قد عذر 
خالف يف فوات احلج لعذر أو غريه أنه غري خمتلف احلكم وملا ثبت ذلك يف جنايات اإلحرام وكان اخلطأ عذرا مل 

اجلزاء قيل يكن مسقطا للجزاء فإن قال قائل ال جيوز عندكم إثبات الكفارات قياسا وليس يف املخطئ نص يف إجياب 
له ليس هذا عندنا قياسا ألن النص قد ورد بالنهي عن قتل الصيد يف قوله ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم وذلك عندنا 
يقتضي إجياب البدل على متلفه كالنهي عن قتل صيد اآلدمي أو إتالف ماله يقتضي إجياب البدل على متلفه فلما 

اهللا مثال للصيد اقتضى النهي عن قتله إجياب بدل على متلفه مث ذلك جرى اجلزاء يف هذا الوجه جمرى البدل وجعله 
البدل يكون اجلزاء باالتفاق وأيضا فإنه ملا ثبت استواء حال املعذور وغري املعذور يف سائر جنايات اإلحرام كان 

ريرة مبا حكم مفهوما من ظاهر النهي تساوي حال العامد واملخطئ وليس ذلك عندنا قياسا كما أن حكمنا يف غري ب
يف بريرة ليس بقياس وكذلك حكما يف العصفور حبكم الفأرة وحكما يف الزيت حبكم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  السمن إذا مات فيه ليس 

هو قياسا على الفأرة وعلى السمن ألنه قد ثبت تساوي ذلك قبل ورود احلكم مبا وصفنا فإذا ورد يف شيء منه 
ببقاء صوم اآلكل ناسيا هو حكم  -ك قال أصحابنا إن حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حكما يف مجيعه ولذل

فيه ببقاء صوم اجملامع ناسيا ألهنما غري خمتلفني فيما يتعلق هبما من األحكام يف حال الصوم وكذلك قالوا فيمن سبقه 
ما األثر يف جواز البناء عليها ألن ذلك احلدث يف الصالة من بول أو غائط أنه مبنزلة الرعاف والقيء اللذين جاء فيه

غري خمتلف فيما يتعلق هبما من أحكام الطهارة والصالة فلما ورد األثر يف بعض ذلك كان ذلك حكما يف مجيعه 
وليس ذلك بقياس كذلك حكم قاتل الصيد خطأ وأما اجملاهد فإنه تارك لظاهر اآلية ألن اهللا تعاىل قال ومن قتله 

مثل ما قتل من النعم فمن كان ذاكرا إلحرامه عامدا لقتل الصيد فقد مشله االسم فواجب عليه  منكم متعمدا فجزاء
اجلزاء وال معىن العتبار كونه ناسيا إلحرامه عامدا لقتله فإن قال قائل نص اهللا تعاىل على كفارة قاتل اخلطأ فلم 

اب اجلزاء مل جيز إجياهبا على قاتل اخلطأ قيل له تردوا عليه قاتل العمد كذلك ملا نص اهللا تعاىل على قاتل العمد بإجي
اجلواب عن هذا من وجوه أحدها أن اهللا تعاىل ملا نص اهللا على حكم كل واحد من القتلني وجب استعماهلما ومل جيز 
قياس أحدمها على اآلخر ألنه غري جائز عندنا قياس املنصوصات بعضها على بعض ومن جهة أخرى أن قتل العمد مل 

من إجياب القود الذي هو أعظم من الكفارة والدية ومىت أخلينا قاتل الصيد خطأ من إجياب اجلزاء مل جيب عليه خيل 
شيء آخر فيكون لغوا عاريا من حكم وذلك غري جائز وأيضا فإن أحكام القتل يف األصول خمتلفة يف العمد واخلطأ 

م العمد واخلطأ فيه واختلف يف قتل اآلدمي قوله تعاىل واملباح واحملظور ومل خيتلف ذلك يف الصيد فلذلك استوى حك
فجزاء مثل ما قتل اختلف يف املراد باملثل فروي عن ابن عباس أن املثل نظريه يف األروى بقرة ويف الظبية شاة ويف 

النعامة بعري وهو قول سعيد بن جبري وقتادة يف آخرين من التابعني وهو قول مالك وحممد بن احلسن والشافعي 
وذلك فيما له نظري من النعم فأما ماال نظري له منه كالعصفور وحنوه ففيه القيمة وروى احلجاج عن عطاء وجماهد 
وإبراهيم يف املثل أنه القيمة دراهم وروي عن جماهد رواية أخرى أنه اهلدي وقال أبو حنيفة وأبو يوسف املثل هو 

عاما وأعطى كل مسكني نصف صاع وإن شاء صام عن كل القيمة ويشتري بالقيمة هديا إن شاء وإن شاء اشترى ط
  نصف صاع يوما قال أبو بكر 

املثل اسم يقع على القيمة وعلى النظري من جنسه وعلى نظريه من النعم ووجدنا املثل الذي جيب يف األصول على 
ثوبا أو عبدا أحد وجهني إما من جنسه كمن استهلك لرجل حنطة فيلزمه أن مثلها وإما من قيمة كمن استهلك 



واملثل من غري جنسه وال قيمة خارج عن األصول واتفقوا أن املثل من جنسه غري واجب فوجب أن يكون املثل 
املراد باآلية هو القيمة وأيضا ملا كان ذلك متشاهبا حمتمال للمعاين وجب محله على ما اتفقوا على معناه من املثل 

دى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم فلما كان املثل يف هذا املذكور يف القرآن وهو قوله تعاىل فمن اعت
املوضع فيما ال مثل له من جنسه هو القيمة وجب أن يكون املثل املذكور للصيد حمموال عليه من وجهني أحدمها أن 

ن يكون مردودا املثل يف آية االعتداء حمكم متفق على معناه بني الفقهاء وهذا متشابه جيب رده إىل غريه فوجب أ
على ما اتفق على معناه منه والوجه الثاين أنه قد ثبت أن املثل اسم للقمية يف الشرع ومل يثبت أنه اسم للنظري من 

النعم فوجب محله على ما قد ثبت امسا له ومل جيز محله على ما مل يثبت أنه اسم له وأيضا قد اتفقوا أن القيمة مرادة 
من النعم فوجب أن تكون هي املرادة من وجهني أحدمها أنه قد ثبت أن القيمة مرادة فهو  هبذا املثل فيما ال نظري له

مبنزلة لو نص عليها فال ينتظم النظري من النعم والثاين أنه ملا ثبت أن القيمة مرادة انتفى النظري من النعم الستحالة 
قيمة أو نظري من النعم ومىت ثبت أن القيمة  إرادهتما مجيعا يف لفظ واحد ألهنم متفقون على أن املراد أحدمها من

مرادة انتفى غريها ومن جهة أخرى أن قوله تعاىل ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ملا كان عاما فيما له نظري وفيما ال 
نظري له مث عطف عليه قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل وجب أن يكون ذلك املثل عاما يف مجيع 

لقيمة بذلك أوىل ألنه إذا محل على القيمة كان املثل عاما يف مجيع املذكور وإذا محل على النظري كان املذكور وا
خاصا يف بعضه دون بعض وحكم اللفظ استعماله على عمومه ما أمكن ذلك فلذلك وجب أن يكون اعتبار القيمة 

قيل إذا كان اسم املثل يقع على القيمة أوىل ومن اعترب النظري جعل اللفظ خاصا يف بعض املذكور دون البعض فإن 
تارة وعلى النظري أخرى فمن استعملهما فيما له نظري على النظري وفيما ال نظري له من النعم على القيمة فلم خيل من 
استعمال لفظ املثل على عمومه إما يف القيمة أو املثل قيل له ليس كذلك بل هو مستعمل يف القيمة على اخلصوص 

  على  ويف النظري

اخلصوص أيضا واستعماله على العموم يف مجيع ما انتظمه االسم باعتبار القيمة أوىل من استعماله على اخلصوص يف 
كل واحد من املعنيني فإن قال قائل املثل اسم للنظري وليس باسم للقيمة وإمنا أوجبت القيمة فيما ال نظري له من 

وجوه أحدها أن اهللا تعاىل قد مسى القيمة مثال يف قوله تعاىل فمن  الصيد باإلمجاع ال باآلية قيل له هذا غلط من
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم واتفق فقهاء األمصار فيمن استهلك عبدا أن عليه قيمته وحكم 

ط هذا على معتق عبد بينه وبني غريه بنصف قيمته إذا كان موسرا فبان بذلك غل -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
القائل يف نفيه اسم املثل عن القيمة ووجه آخر وهو أن قولك إن اآلية مل تقتض إجياب اجلزاء فيما ال نظري له 

ختصيص هلا بغري دليل مع دخول ذلك يف عموم قوله ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقوله ومن قتله منكم متعمدا واهلاء 
خرجت منه بعضه فقد خصصته بغري دليل وذلك غري سائغ ويدل  يف قتله كناية عن مجيع املذكور من الصيد فإذا

على أن املثل القيمة دون النظري أن مجاعة من الصحابة قد روي عنهم يف احلمامة شاة وال تشابه بني احلمامة والشاة 
يف الضبع أنه جعل  -يف املنظر فعلمنا أهنم أوجبوها على وجه القيمة فإن قيل روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كبشا قيل له ألن تلك كانت قيمته وال داللة فيه على أنه أوجبه من حيث كان نظريا له فإن قال قائل إمنا كان 
يسوغ هذا التأويل ومحل اآلية على القيمة ومل يكن يف اآلية بيان املراد باملثل وقد فسر يف نسق اآلية معىن املثل يف 

أن املثل من النعم وال مساغ للتأويل مع النص قيل له إمنا كان يكون على ما  قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم فأخرب
ادعيت لو اقتصر على ذلك ومل يصله مبا أسقط دعواك وهو قوله من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 

ت بذلك أن الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما فلما وصله مبا ذكر وأدخل عليه حرف التخيري ثب



ذكر النعم ليس على وجه التفسري للمثل أال ترى أنه قد ذكر الطعام والصيام مجيعا وليسا مثال وأدخل أو بينهما 
وبني النعم وال فرق إذ كان ذلك ترتيب اآلية بني أن يقول فجزاء مثل ما قتل طعاما أو صياما أو من النعم هديا ألن 

قدميه يف املعىن بل اجلميع كأنه مذكور معا أال ترى أن قوله تعاىل فكفارته تقدمي ذكر النعم يف التالوة ال يوجب ت
إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة مل يقتض كون الطعام مقدما على 

  الكسوة وال الكسوة مقدمة على العتق يف املعىن بل الكل كأنه 

فجزاء مثل ما قتل من النعم موصوال بقوله حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ مذكور بلفظ واحد معا فكذلك قوله 
الكعبة أو كفارة طعام مساكني مل يكن ذكر النعم تفسريا للمثل وأيضا فإن قوله تعاىل فجزاء مثل ما قتل كالم 

لكعبة أو كفارة طعام مكتف بنفسه غري مفتقر إىل تضمينه بغريه وقوله من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ ا
مساكني ميكن استعماله على غري وجه التفسري للمثل فلم جيز أن جيعل املثل مضمنا بالنعم مع استغناء الكالم عنه 

ألن كل كالم فله حكم غري جائز تضمينه بغريه إال بداللة تقوم عليه سواه وأيضا قوله من النعم معلوم أن فيه ضمري 
عم حيكم به ذوا عدل منكم هديا إن أراد اهلدي والطعام إن أراد الطعام فليس هو إذا إرادة احملرم فمعناه من الن

تفسريا للمثل كما أن الطعام والصيام ليسا تفسريا للمثل املذكور فإن قيل روي عن مجاعة من الصحابة أهنم حكموا 
ار الصيد يف زيادة القيمة ونقصاهنا يف النعامة ببدنة ومعلوم أن القيم ختتلف وقد أطلقوا القول يف ذلك من غري اعتب

قيل له فما تقول أنت هل توجب يف كل نعامة بدنة من غري اعتبار الصيد يف ارتفاع قيمته واخنفاضها فتوجب يف 
أدىن النعامة بدنة رفيعة وتوجب يف أرفع النعام بدنة وضيعة فإن قيل ال وإمنا أوجب بدنة على قدر النعامة فإن كانت 

يعة وإن كانت وضيعة فبدنة على قدرها قيل له فقد خالفت الصحابة ألهنم مل يسئلوا عن حال الصيد رفيعة فبدنة رف
ومل يفرقوا بني الرفيعة منها والدنية فاعتربت خالف ما اعتربوا فإن قيل هذا حممول على أهنم حكموا بالبدنة على 

ك يقول لك القائلون بالقيمة إهنم حكموا حسب حال النعامة وإن مل يذكروا ذلك ومل ينقله الراوي قيل له فكذل
بالبدنة ألن ذلك كان قيمتها يف ذلك الوقت وإن مل ينقل إلينا أهنم حكموا بالبدنة على أن قيمتها كانت قيمة النعامة 
ويقال هلم هل يدل حكمهم يف النعامة ببدنة على أنه ال جيوز غريها من الطعام والصيام فإن قالوا ال قيل هلم فكذلك 

  مهم فيها بالبدنة غري دال على نفي جواز القيمة حك
فصل وقرئ قوله تعاىل فجزاء مثل برفع املثل وقرئ خبفضه وإضافة اجلزاء إليه واجلزاء قد يكون امسا للواجب 

بالفعل ويكون مصدرا فيكون فعال للمجازى فمن قرأه بالتنوين جعل املثل صفة للجزاء املستحق بالفعل وهو القيمة 
   من النعم على اختالفهم فيه ومن أضافه جعله مصدرا وأضافه إىل املثل فكان ما خيرجه من أو النظري

الواجب مضافا إىل املثل املذكور وحيتمل أن يكون اجلزاء الذي هو الواجب مضافا إىل املثل واملثل يكون مثال للصيد 
يا يف إجياب القيمة فاإلضافة صحيحة املعىن فيفيد أن الصيد ميتة حمرم ال قيمة له وأن الواجب اعتبار مثل الصيد ح

يف احلالني سواء كان اجلزاء امسا أو مصدرا والنعم من اإلبل والبقر والغنم وقوله تعاىل حيكم به ذوا عدل منكم 
حيتمل القولني مجيعا من القيمة أو النظري من النعم ألن القيم ختتلف على حسب اختالف أحوال الصيد فيحتاج يف 

 كل صيد إىل استيناف حكم احلكمني يف تقوميه ومن قال بالنظر فرجع إىل قول احلكمني ال ختالف كل حني ويف
الصيد يف نفسه من ارتفاع أو اخنفاض حىت يوجبا يف الرفيع منه من النري ويف الوسط الوسط ويف الدين الدين وذلك 

ابن عمر قاال يف حمرم قتل قطاة فيه ثلثا مد حيتاج فيه إىل اجتهاد احلكمني وروي عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس و
وثلثا مد خري من قطاة يف بطن مسكني وروى معمر عن صدقة بن يسار قال سألت القاسم وساملا عن حجلة ذحبها 



وهو حمرم ناسيا فقال أحدمها لصاحبه أحجلة يف بطن رجل خري أو ثلثا مد فقال بل ثلثا مد فقال هي خري أو نصف 
قال هي خري أو ثلث مد قال قلت أجتزي عين شاة قاال أو تفعل ذلك قلت نعم قاال فاذهب  مد قال بل نصف مد

وروي أن عمر وضع رداءه على عود يف دار الندوة فأطار محاما فقتله حار فقال لعثمان ونافع بن عبداحلارث 
جابر أن حمرما قتل ظبيا  احكما علي فحكما بعناق بنية عفراء فأمر هبا عمر وروى عبدامللك بن عمري عن قبيصة بن

فسأل عمر رجال إىل جنبه مث أمره بذبح شاة وأن يتصدق بلحمها قال قبيصة فلما قمنا من عنده قلت له أيها 
املستفيت ابن اخلطاب إن فتيا ابن اخلطاب مل تغن عنك من اهللا شيئا شيئا فاحنر ناقتك وعظم شعائر اهللا فواهللا ما علم 

ل الرجل الذي إىل جنبه فقمت إىل عمر وإذا عمر قد أقبل ومعه الدرة على صاحيب ابن اخلطاب ما يقول حىت سأ
صفعا وهو يقول قاتلك اهللا أتقتل احلرام وتعدى الفتيا وتقول ما علم عمر حىت سأل من إىل جنبه أما تقرأ حيكم به 

ر وابن عباس وابن ذوا عدل منكم فهذا يدل على أن حكم احلكمني يف ذلك من طريق االجتهاد أال ترى أن عم
عمر والقاسم وساملا كل واحد منهم سأل صاحبه عن اجتهاده يف املقدار الواجب فلما اتفق رأيهما على شيء حكما 
به وهذا يدل على جواز االجتهاد يف أحكام احلوادث إلباحة اهللا تعاىل االجتهاد يف تقومي الصيد وما جيب فيه ويدل 

  أيضا على أن تقومي املستهلكات 

كول إىل االجتهاد عدلني حيكمان به على املستهلك كما أوجب الرجوع إىل قول احلكمني يف تقدمي الصيد مو
واحلكمان عند أيب حنيفة حيكمان عليه بالقيمة مث خيتار احملرم ما شاء من هدي أو طعام أو صيام وقال حممد احلكمان 

كان عليه أن يهدي وأما قوله تعاىل هديا بالغ الكعبة حيكمان مبا يريان من هدي أو طعام أو صيام فإن حكما باهلدي 
فإن اهلدي من اإلبل والبقر والغنم وقال اهللا تعاىل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال خالف أن له أن يهدي من 

إنه أحد هذه األصناف أيها شاء منها هذا يف اإلحصار فأما يف جزاء الصيد فإن من جيعل الواجب عليه قيمة الصيد ف
خيريه بعد ذلك فإن اختار اهلدي وبلغت قيمته بدنة حنرها وإن مل تبلغ بدنة وبلغ بقرة ذحبها فإن مل تبلغ وبلغ شاة 

ذحبها وإن اشترى بالقيمة مجاعة شاة أجزأه ومن يوجب النظري من النعم فإنه أحكم عليه باهلدي أهدي مبا حكم به 
لذي جيوز يف جزاء الصيد فقال أبو حنيفة ال جيوز أن يهدي إال ما من بدنة أو بقرة أو شاة وقد اختلف يف السن ا

جيزي يف األضحية ويف اإلحصار والقران وقال أبو يوسف وحممد جيزي اجلفرة والعناق على قدر الصيد والدليل 
أهنا ال  على صحة األول أن ذلك هدي تعلق وجوبه باإلحرام وقد اتفقوا يف سائر اهلدايا اليت تعلق وجوهبا باإلحرام

جيزي منها إال ما جيزي يف األضاحي وهو اجلذع من الضأن أو الثين من املعز واإلبل والبقر فصاعدا فكذلك هدي 
جزاء الصيد وأيضا ملا مساه اهللا تعاىل هديا على اإلطالق كان مبنزلة سائر اهلدايا املطلقة يف القرآن فال جيزي دون 

ىل ما روي عن مجاعة من الصحابة أن يف الريبوع جفرة ويف األرنب السن الذي ذكرنا وذهب أبو يوسف وحممد إ
عناق وعلى أنه لو أهدى شاء فولدت ذبح ولدها فأما ما روي عن الصحابة فجائز أن يكون على وجه القيمة وأما 

باالتباع ولد اهلدي فإنه تبع هلا فيسري احلق الذي يف األم من جهة التبع وليس جيوز اعتبار ما كان أصال يف نفسه 
أال ترى أنه يصح أن يكون ابن أم الولد مبنزلة أمه يف كونه غري مال وعتقه مبوت املوىل من غري سعاية وال يصح 

ابتداء إجياب هذا احلكم له على غري وجه التبع والدخول يف حكم األم وكذلك ولد املكاتبة هو مكاتب وهو علوق 
رية وقوله تعاىل بالغ الكعبة صفة للهدي وبلوغه الكعبة ذحبه يف احلرم ولو ابتدأ كتابة العلوق مل يصح ونظائر ذلك كث

  ال خالف يف ذلك وهذا يدل على أن احلرم كله مبنزلة الكعبة يف احلرمة وأنه ال جيوز بيع رباعها ألنه 

   -عرب بالكعبة عن احلرم وهو كما روي عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  كذلك قوله تعاىلأن احلرم كله مسجد و

فال يقربوا املسجد احلرام املراد به احلرم كله ومعامل احلج ألهنم منعوا هبذه اآلية من احلج وقد اختلف يف مواضع 
تقومي الصيد فقال إبراهيم يقوم يف املكان الذي أصابه فإن كان يف فالة ففي أقرب األماكن من العمران إليها وهو 

مبكة أو مبىن األول هو الصحيح ألنه كتقومي املستهلكات فيعترب املوضع الذي وقع  قول أصحابنا وقال الشعيب يقوم
فيه اإلستهالك وال يف املوضع الذي يؤدي فيه القيمة وألن ختصيص مكة ومىن من بني سائر البقاع ختصيص اآلية 

بشاة ومل يسئال السائل  بغري دليل فال جيوز فإن قال قائل روي عن عمر وعبدالرمحن بن عوف أهنما حكما يف الظيب
عن املوضع الذي قتله فيه قيل له جيوز أن يكون السائل سأل عن قتله يف موضع علم أن قيمته فيه شاة وأما قوله 

تعاىل أو كفارة طعام مساكني فإنه قرئ كفارة باإلضافة وقرىء بالتنوين بال إضافة وقد اختلف يف تقدير الطعام فقال 
عطاء وجماهد ومقسم يقوم الصيد دراهم مث يشترى بالدراهم طعام فيطعم كل مسكني ابن عباس رواية إبراهيم و

نصف صاع وروي عن ابن عباس رواية يقوم اهلدي مث يشتري بقيمة اهلدي طعاما وروي مثله عن جماهد أيضا 
دي من واألول قول أصحابنا والثاين قول الشافعي واألول أصح وذلك ألن مجيع ذلك جزاء الصيد فلما كان اهل

حيث كان جزاء معتربا بالصيد إما يف قيمته أو يف نظريه وجب أن يكون الطعام مثله ألنه قال فجزاء مثل ما قتل إىل 
قوله أو كفارة طعام مساكني فجعل الطعام جزاء وكفارة كالقيمة فاعتباره بقيمة الصيد أوىل من اعتباره باهلدي إذ 

وأيضا قد اتفقوا فيما ال نظري له من النعم أن اعتبار الطعام إمنا هو بقيمة هو بدل من الصيد وجزاء عنه ال من اهلدي 
الصيد فكذلك فيما له نظري ألن اآلية منتظمة لألمرين فلما اتفقوا يف أحدمها أن املراد اعتبار الطعام بقيمة الصيد 

ل مسكني نصف صاع من بر كان اآلخر مثله وقال أصحابنا إذا أراد اإلطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فأطعم ك
وال جيزيه أقل من ذلك ككفارة اليمني وفدية األذى وقد بيناه فيما سلف وقوله تعاىل أو عدل ذلك صياما فإنه روي 

عن ابن عباس وإبراهيم وعطاء وجماهد ومقسم وقتادة أهنم قالوا لكل نصف صاع يوما وهو قول أصحابنا وروي 
  ما ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية من اهلدي واإلطعام والصيام فهو عن عطاء أيضا أنه قال لكل مد يوما و

على التخيري ألن أو يقتضي ذلك كقوله تعاىل يف كفارة اليمني فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون 
عباس  أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة وكقوله تعاىل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وروي حنو ذلك عن ابن

وعطاء واحلسن وإبراهيم رواية وهو قول أصحابنا وروي عن ابن عباس رواية أخرى أهنا على الترتيب وروي عن 
جماهد والشعيب والسدي مثله وعن إبراهيم رواية أخرى أهنا على الترتيب والصحيح هو األول ألنه حقيقة اللفظ 

بداللة قوله تعاىل ومن عاد فينتقم اهللا منه روي عن ابن ومن محله على الترتيب زاد فيه ما ليس منه وال جيوز إال 
عباس واحلسن وشريح إن عاد عمدا مل حيكم عليه واهللا تعاىل ينتقم منه وقال إبراهيم كانوا يسئلون هل أصبت شيئا 

سأل قبله فإن قال نعم مل حيكمون عليه وإن قال ال حكم عليه وقال سعيد بن جبري وعطاء وجماهد حيكم عليه أبدا و
عمر قبيصة بن جابر عن صيد أصابه وهو حمرم فسأل عمر عبدالرمحن بن عوف مث حكم عليه ومل يسئله هل أصبت 

قبله شيئا وهو قول فقهاء األمصار وهو الصحيح ألن قوله تعاىل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء يوجب اجلزاء يف كل 
دية مسلمة إىل أهله وذكره الوعيد للعائد ال ينايف وجوب مرة كقوله تعاىل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و

اجلزاء أال ترى أن اهللا تعاىل قد جعل حد احملارب جزاء له بقوله إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله مث عقبه بذكر 
د نفي إلجياب الوعيد بقوله ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم فليس إذا يف ذكر االنتقام من العائ

اجلزاء وعلى أن قوله تعاىل ومن عاد فينتقم اهللا منه ال داللة فيه على أن املراد العائد إىل قتل الصيد بعد قتله لصيد 



آخر قبله ألن قوله عفا اهللا عما سلف حيتمل أن يريد به عفا اهللا عما سلف قبل التحرمي ومن عاد يعين بعد التحرمي 
اآلية وإذا كان فيه احتمال ذلك مل يدل على أن العائد يف قتل الصيد بعد قتله مرة وإن كان أول صيد بعد نزول 

  أخرى ليس عليه إال اإلنتقام 
فصل قوله تعاىل ليذوق وبال أمره حيتج به أليب حنيفة يف احملرم إذا أكل من الصيد الذي لزمه جزاؤه أن عليه قيمة 

عليه الغرم ليذوق وبال أمره بإخراج هذا القدر من ماله فإذا أكل ما أكل يتصدق به ألن اهللا تعاىل أخرب أنه أوجب 
  منه فقد رجع من الغرم يف مقدار ما أكل منه فهو غري ذائق بذلك وبال أمره ألن من غرم شيئا وأخذ 

مثله ال يكون ذائقا وبال أمره فدل ذلك على صحة قوله وقال أصحابنا إن شاء احملرم صام عن كل نصف صاع من 
يوما وإن شاء صام عن بعض وأطعم بعضا فأجازوا اجلمع بني الصيام والطعام وفرقوا بينه وبني الصيام يف  الطعام

كفارة اليمني مع اإلطعام فلم جييزوا اجلمع بينهما وفرقوا أيضا بينه وبني العتق والطعام يف كفارة اليمني بأن يعتق 
فإمنا أجازوا اجلمع بينه وبني الطعام من قبل إن اهللا نصف عبد ويطعم مخسة مساكني فأما الصوم يف جزاء الصيد 

تعاىل جعل الصيام عدال للطعام ومثال له بقوله أو عدل ذلك صياما ومعلوم أنه مل يرد بقوله عدل ذلك أن يكون 
الطعام ونيابته  مثال له يف حقيقة معناه إذ ال تشابه بني الصيام وبني الطعام فعلمنا أن املراد املماثلة بينهما يف قيامه مقام

عنه ملن صام بعضا فكأنه قد أطعم بقدر ذلك فجاز ضمه إىل الطعام فكان اجلميع طعاما وأما الصيام يف كفارة اليمني 
فإمنا جيوز عند عدم الطعام وهو بدل منه فغري جائز اجلمع بينهما إذ ال خيلو من أن يكون واجدا أو غري واجد فإن 

ام وإن كان غري واجد فالصوم فرضه بدال منه وغري جائز اجلمع بني البدل واملبدل كان واجدا للطعام مل جيزه الصي
منه كاملسح على أحد اخلفني وغسل الرجل األخرى وكالتيمم والوضوء وما جرى جمرى ذلك وال نعلم خالفا يف 

اجلمع ألن اهللا تعاىل جعل امتناع جواز اجلمع بني الصيام والطعام يف كفارة اليمني وأما العتق والطعام فإمنا مل جيز 
كفارة اليمني أحد األشياء الثالثة فإذا أعتق النصف وأطعم النصف فهو غري فاعل ألحدمها فلم جيزه والعتق ال يتقوم 

فيجزي عن اجلميع بالقيمة وليس هو مثل أن يكسو مخسة ويطعم مخسة فيجزي بالقيمة ألن كل واحد من هذين 
  متقوم فيجزي عن أحدمها بالقيمة 

فصل قوله تعاىل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل ينتظم الواحد واجلماعة إذا قتلوا يف إجياب جزاء تام على 
كل واحد ألن من يتناول كل واحد على حياله يف إجياب مجيع اجلزاء عليه والدليل عليه قوله تعاىل ومن قتل مؤمنا 

على كل واحد من القاتلني إذا قتلوا نفسا واحدة وقال تعاىل ومن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قد اقتضى إجياب الرقبة 
يظلم منكم نذقه عذابا كبريا وعيدا لكل واحد على حياله وقوله عز و جل ومن يقتل مؤمنا متعمدا وعيد لكل 

و قتل مجاعة واحد من القاتلني وهذا معلوم عند أهل اللغة ال يتدافعونه وإمنا جيهله من ال حظ له فيها فإن قال قائل فل
  رجال كانت على مجيعهم دية 

واحدة والدية إمنا دخلت يف اللفظ حسب دخول الرقبة قيل له الذي يقتضيه حقيقة اللفظ وعمومه إجياب ديات 
بعدد القاتلني وإمنا اقتصر فيه على دية واحدة باإلمجاع وإال فالظاهر يقتضيه أال ترى أهنما لو قتاله عمدا كان كل 

نه قاتل له على حياله ويقتالن مجيعا به أال ترى أن كل واحد من القاتلني ال يرث وانه لو كان مبنزلة واحد منهما كأ
من قتل بعضه لوجب أن ال حيرم املرياث مما قتله منه غريه فلما اتفق اجلميع على أهنما مجيعا ال يرثان وأن كل واحد 

النفس ال تتبعض وكذلك قاتلوا الصيد كل واحد كأنه  منهما كأنه قاتل له وحده كذلك يف إجياب الكفارة إذ كانت
متلف للصيد على حياله فتجب على كل واحد كفارة تامة ويدل عليه أن اهللا تعاىل مسى ذلك كفارة بقوله أوكفارة 



طعام مساكني وجعل فيها صوما فأشبهت كفارة القتل فإن قال قائل ملا قال اهللا تعاىل فجزاء مثل ما قتل دل على أن 
زاء إمنا هو جزاء واحد ومل يفرق بني أن يكونوا مجاعة أو واحدا وأنت تقول جيب عليهم جزآن وثالثة وأكثر من اجل

ذلك قيل له هذا اجلزاء ينصرف إىل كل واحد منهم وحنن ال نقول إنه جيب على كل واحد منهم جزاآن وثالثة 
حد قوله تعاىل فجزاء مثل ما قتل ومل يقل قتلوا وإمنا جيب عليه جزاء واحد والذي يدل على أنه منصرف إىل كل وا

فدل على أنه أراد واحد وقد بينا ذلك يف كتاب شرح املناسك واخلصم حيتج علينا هبذه اآلية يف القارن فإنه ال جيب 
عليه إال جزاء واحد بظاهر الكتاب واجلواب عن هذا أنه حمرم عندنا بإحرامني على ما سنذكره يف موضعه وإذا 

ذلك مث أدخل النقص عليهما وجب أن خيربمها بدمني قال أبو بكر وال خالف بني الفقهاء أن اهلدي ال  صح لنا
جيزي إال مبكة وأن بلوغه الكعبة أن يذحبه ناك يف احلرم وأنه لو هلك بعد دخوله احلرم قبل أن يذحبه أن عليه هديا 

إن سرق بعد ذلك مل يكن عليه شيء ألن الصدقة آخر غريه وقال أصحابنا إذا ذحبه يف احلرم بعد بلوغ الكعبة ف
تعينت فيه بالذبح فصار كمن قال هللا علي أن أتصدق هبذا اللحم فسرق فال يلزمه شيء واتفق الفقهاء أيضا على 

جواز ا لصوم يف غري مكة واختلفوا يف الطعام فقال أصحابنا جيوز أن يتصدق به حيث شاء وقال الشافعي ال جيزي 
ساكني مكة والدليل على جوازه حيث شاء قوله تعاىل أو كفارة طعام مساكني وذلك عموم يف إال أن يعطي م

  سائرهم وغري جائز ختصيصه مبكان إال بداللة ومن قصره على مساكني مكة فقد خص 

اآلية بغري دليل وأيضا ليس يف األصول صدقة خمصوصة مبكان ال جيوز أداؤها يف غريه فلما كان ذلك صدقة وجب 
زها يف سائر املواضع قياسا على نظائرها من الصدقات وألن ختصيصه مبكان خارج عن األصول وما خرج عن جوا

األصول وظاهر الكتاب من األقاويل فهو ساقط مرذول فإن قال قائل فاهلدي سبيله الصدقة وهو خمصوص باحلرم 
جه فتصدق به يف غريه أجزأه وأيضا ملا فأما الصدقة فحيث شاء وكذلك قال اصحابنا أنه لو ذحبه يف احلرم مث أخر

  اتفقوا على جواز الصيام يف غري مكة وهو جزاء للصيد وليس بذبح وجب مثله يف الطعام هلذه العلة 
  باب 

  صيد البحر

قال اهللا تعاىل أحل لكم صيد البحر وطعامه وروي عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب 
جماهد قالوا صيده ما صيد طريا بالشباك وحنوها فأما قوله وطعامه فقد روي عن أيب بكر وعمر وقتادة والسدي و

وابن عباس وقتادة قالوا ما قذفه ميتا وروي عن ابن عباس أيضا وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب وقتادة وجماهد 
منه وما مل يصد وأما اململوح فقد تناوله قالوا اململوح منه والقول األول أظهر ألنه ينتظم إباحة الصنفني مما صيد 

قوله صيد البحر ويكون قوله وطعامه على هذا التأويل تكرارا ملا انتظمه اللفظ األول فإن قال قائل هذا يدل على 
إباحة الطايف ألنه قد انتظم ما صيد منه وما مل يصد والطايف مل يصد قيل له إمنا تأول السلف قوله وطعامه على ما 

بحر وعندنا أن ما قذفه البحر ميتا فليس بطاف وإمنا الطايف ما ميوت يف البحر حتف أنفه فإن قيل قالوا ما قذفه ال
قذفه البحر متيا وهذا يوجب أن يكون قد مات فيه مث قذفه وهذا يدل على أهنم قد أرادوا به الطايف قيل له وليس 

بحر بسبب طرأ عليه فقتله من برد أو حر أو غريه فال كل ما قذفه البحر ميتا يكون طافيا إذ جائز أن ميوت يف ال
يكون طافيا وقد بينا الكالم يف الطايف فيما تقدم من هذا الكتاب وقد روي عن احلسن يف قوله وطعامه قال ما وراء 
حبركم هذا كله البحر وطعامه الرب والشعري واحلبوب رواه أشعث بن عبدامللك عن احلسن فلم جيعل البحر يف هذا 



ملوضع حبور املياه وجعله على ما اتسع من األرض ألن العرب تسمي ما اتسع حبرا ومنه قول النيب صلى اهللا عليه ا
   -وسلم 

  للفرس الذي ركبه أليب طلحة وجدناه حبرا أي واسع اخلطو وقد روى حبيب بن

  الزبري عن 

ر ألن العرب تسمى األمصار البحر وروى عكرمة يف قوله تعاىل ظهر الفساد يف الرب والبحر أنه أرد بالبحر األمصا
سفيان عن بعضهم عن عكرمة ظهر الفساد يف الرب والبحر قال الرب الفيايف اليت ليس فيها شيء والبحر القرى 

والتأويل الذي روي عن احلسن غري صحيح ألنه قد علم بقوله تعاىل أحل لكم صيد البحر أن املراد به حبر املاء وأنه 
ال األمصار ألنه عطف عليه قوله تعاىل وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما وقوله تعاىل متاعا لكم مل يرد به الرب و

وللسيارة روي عن ابن عباس وقتادة قالوا منفعة للمقيم واملسافر فإن قال قائل هل اقتضى تعاىل أحل لكم صيد 
له تعاىل ظهر يف الرب والبحر وقد قيل إن البحر إباحة صيد األهنار قيل نعم ألن العرب تسمي النهر حبرا ومنه قو

األغلب على البحر هو الذي ماؤه ملحا إال أنه إذا جرى ذكره على طريق اجلملة األهنار أيضا وأيضا فاملقصد فيه 
صيد املاء فسائر املاء جيوز للمحرم اصطياده وال نعلم خالفا يف ذلك الفقهاء وقوله تعاىل أحل لكم صيد البحر حيتج 

  بيح أكل مجيع حيوان البحر وقد اختلف أهل العلم فيه واهللا أعلم به من ي
  ذكر 

  اخلالف يف ذلك

قال أصحابنا ال يؤكل من حيوان املاء إال السمك وهو قول الثوري رواه عنه أبو إسحاق الفزاري وقال ابن ايب 
مالك بن أنس وروي مثله ليلى ال بأس بأكل كل شيء يكون يف البحر من الضفدع وحية املاء وغري ذلك وهو قول 

عن الثوري قال الثوري ويذبح وقال األوزاعي صيد البحر كله حالل ورواه عن جماهد وقال الليث بن سعد ليس 
مبيتة البحر بأس وكلب املاء والذي يقال له فرس املاء وال يؤكل إنسان املاء وال خنزير املاء وقال الشافعي ما يعيش 

وال بأس خبنزير املاء واحتج من أباح حيوان املاء كله بقوله تعاىل وأحل لكم صيد  يف املاء حل أكله وأخذه ذكاته
البحر وهو على مجيعه إذ مل خيصص شيئا منه وال داللة فيه على ما ذكروا ألن قوله تعاىل أحل لكم صيد البحر إمنا 

عطف عليه قوله وحرم عليكم صيد هو على إباحة اصطياد ما فيه للمحرم وال داللة فيه على أكله والدليل عليه أنه 
  الرب ما دمتم حرما فخرج الكالم خمرج بيان اختالف حكم صيد الرب 

والبحر على احملرم وأيضا فإن الصيد اسم مصدر وهو اسم لالصطياد وإن كان قد يقع على املصيد أال ترى أنك 
وال داللة فيه إذا أريد به ذلك  تقول صدت صيدا وإذا كان ذلك مصدرا كان امسا لالصطياد الذي هوفعل الصائد

على إباحة األكل وإن كان قد يعرب به عن املصيد إال أن ذلك جماز ألنه تسمية للمفعول باسم الفعل وتسمية الشيء 
   -باسم غريه إمنا هو استعارة ويدل على بطالن قول من أباح مجيع حيوان املاء قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ان السمك واجلراد فخص من امليتات هذين ويف ذلك دليلأحلت لنا ميتتان ودم



على أن املخصوص من مجلة امليتات احملرمة بقوله حرمت عليكم امليتة هو هذان دون غريمها ألن ما عدامها قد مشله 
عموم التحرمي بقوله حرمت عليكم امليتة وقوله تعاىل إال أن تكون ميتة وذلك عموم يف ميتة الرب والبحر ومن 

حابنا من جيعل حصره املباح بالعدد املذكور داللة على حظره ما عداه وأيضا ملا خصهما بالذكر وفرق بينهما أص
وبني غريمها من امليتات دل تفرقه على اختالف حاهلما ويدل عليه أيضا وقوله تعاىل وحلم اخلنزير وذلك عموم يف 

منا يسمى محار املاء قيل له إن مساه إنسان محارا مل يسلبه ذلك خنزير املاء كهو يف خنزير الرب فإن قيل إن خنزير املاء إ
اسم اخلنزير املعهود له يف اللغة فينتظمه عموم التحرمي ويدل عليه حديث ابن ايب ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد 

   -بن املسيب عن عبدالرمحن بن عثمان قال ذكر طبيب الدواء عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فدع يكون يف الدواء فنهى النيب صوذكر الض

 -عن قتله والضفدع من حيوان املاء ولو كان أكله جائزا واالنتفاع به سائغا ملا هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
عن قتله وملا ثبت حترمي الضفدع باألثر كان سائر حيوان املاء سوى السمك مبثابته ألنا ال نعلم أحد فرق بينهما 

احوه مبا روى مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة الزرقي عن املغرية بن أيب بردة واحتج الذين أب
أنه قال يف البحر هو الطهور ماؤه احلل ميتته وسعيد بن سلمة  -عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صاري عن املغرية بن عبداهللا وهو ابن جمهول ال يقطع بروايته وقد خولف يف هذا اإلسناد فروى حيىي بن سعيد األن
ورواه حيىي بن أيوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن احلارث  -أيب بردة عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عن بكر بن سودة عن أيب معاوية العلوي عن مسلم بن خمشي املدجلي عن الفراسي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
حر هو الطهور ماؤه احلل ميتته وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل وحممد قال له يف الب -وسلم 

  بن عبدوس قاال حدثنا أمحد بن حنبل قال حدثنا أبو 

القاسم بن أيب الزناد قال حدثنا إسحاق يعين ابن حازم عن ابن مقسم يعين عبداهللا بن جابر بن عبداهللا أن النيب صلى 
سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه احلل ميتته وهذه األخبار ال حيتج هبا من له معرفة باحلديث  - اهللا عليه وسلم

ولو ثبت كان حمموال على ما بينه يف قوله أحلت لنا ميتتان ويدل على ذلك أنه مل خيصص بذلك حيوان املاء دون 
عا إذا ماتا فيه وقد علم أنه مل يرد ذلك فثبت أنه غريه وإمنا ذكر ما ميوت فيه وذلك يعم ظاهره حيوان املاء والرب مجي

اراد السمك خاصة دون ما سواه إذ قد علم أنه مل يرد به العموم وال يصح اعتقاده فيه واحتج املبيحون له حبديث 
لم جابر يف جيش اخلبط وأن البحر ألقى هلم دابة يقال هلا العنرب فأكلوا منها مث سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

فقال هل معكم منه شيء تطعمونيه وهذا ال دليل فيه على ما قالوا ألن مجاعة قد رووا هذا احلديث وذكروا فيه  -
أن البحر ألقى هلم حوتا يقال له العنرب فأخربوا أهنا كانت حوتا وهو السمك وهذا ال خالف فيه وال داللة على 

  إباحة ما سواه 
  باب 

  أكل احملرم حلم صيد احلالل

اهللا تعاىل وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما فروي عن علي وابن عباس أهنما كرها للمحرم أكل صيد  قال
اصطاده حالل إال أن إسناد حديث علي ليس بقوي يرويه علي بن زيد وبعضهم يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه 



ر وغريهم إباحته وروى عبداهللا بن أيب ويقفه بعضهم وروي عن عثمان وطلحة بن عبيداهللا وأيب قتادة وجاب -وسلم 
إين أصبت  -قتادة وعطاء بن يسار عن أيب قتادة قال أصبت محار وحش فقلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

محار وحش وعندي منه فضلة فقال للقوم كلوا وهم حمرمون وروى أبو الزبري عن جابر قال عقر أبو قتادة محار 
   -فأكلنا منه ومعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحش وحنن حمرمون وهو حالل 

  وروى املطلب بن عبداهللا بن حنطب عن جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا ص

حلم صيد الرب حالل لكم وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو يصطاد لكم وقد روي يف إباحته أخبار أخر غري ذلك  -
عليه واحتج من حظره بقوله وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما كرهت اإلطالة بذكرها التفاق فقهاء األمصار 

وعمومه يتناول االصطياد واملصيد نفسه لوقوع االسم عليهما ومن أباحه ذهب إىل قوله وحرم عليكم صيد الرب إذ 
  كان يتناول االصطياد وحترمي املصيد نفسه فإن هذا احليوان إمنا مسي صيدا ما دام حيا وأما اللحم 

مسمى هبذا االسم بعد الذبح فإن مسي بذلك فإمنا يسمى به على أنه كان صيدا فأما اسم الصيد فليس جيوز أن فغري 
يقع على اللحم حقيقة ويدل على أن لفظ اآلية مل ينتظم اللحم أنه غري حمظور عليه التصرف يف اللحم باإلتالف 

حرمي أكله ولو كان عموم اآلية قد اشتمل عليه والشرى والبيع وسائر وجوه التصرف سوى األكل عند القائلني بت
ملا جاز له التصرف فيه بغري األكل كهو إذا كان حيا ولكان على متلفه إذا كان حمرما ضمانه كما يلزم ضمان 

إتالف الصيد احلي ألن قوله تعاىل وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما يتناول حترمي سائر أفعالنا يف الصيد يف حال 
فإن قال قائل بيض الصيد حمرم على احملرم وإن مل يكن ممتنعا وال مسمى صيدا فكذلك حلمه قيل له ليس  اإلحرام

كذلك ألن احملرم غري منهي عن إتالف حلم الصيد ولو أتلفه مل يضمنه وهو منهي عن إتالف البيض والفرخ ويلزمه 
حبكم الصيد وحلم الصيد ال يصري صيدا حبال ضمانه وأيضا فإن البيض والفرخ قد يصريان صيدا ممتنعا فحكم هلما 

فكان مبنزلة حلوم سائر احليوانات إذ ليس بصيد يف احلال وال جييء منه صيد وأيضا فإنا مل حنرم الفرخ والبيض بعموم 
 -اآلية وإمنا حرمنامها باالتفاق وقد اختلف يف حديث مصعب بن جثامة أنه أهدي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ألبواء أو غريها حلم محار وحش وهو حمرم فرأى يف وجهه الكراهة فقال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم وهو با
وخالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا عن ابن عباس عن مصعب بن جثامة أنه أهدي إىل النيب 

وقال إنا مل  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو باألبواء أو بودان محار وحش فرده عليه رسول  -صلى اهللا عليه وسلم 
نرده عليك إال أنا حرم قال ابن إدريس فقيل ملالك إن سفيان يقول رجل محار وحش فقال ذاك غالم ذاك غالم 

ورواه ابن جريج عن الزهري بإسناد كرواية مالك وقال فيه إنه أهدى له محار وحش وروى األعمش عن حبيب 
محار وحش وهو  -أن مصعب بن جثامة أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

حمرم فرده وقال لوال أنا حرم لقبلناه منك فهذا يدل على وهاء حديث سفيان وأن الصحيح ما رواه مالك التفاق 
 الشعثاء عن هؤالء الرواة عليه وقد روي فيه وجه آخر وهو ما روى أبو معاوية عن ابن جريج عن جابر بن زيد أيب

   -أبيه قال سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عن حمرم أيت بلحم صيد يأكل منه فقال أحسبوا له قال أبو معاوية يعين إن

  كان صيد قبل أن حيرم فيأكل وإال فال وهذا حيتمل أن يريد به 



رة قوله تعاىل جعل اهللا الكعبة إذا صيد من أجله أو أمر به أو أعان عليه أو دل عليه وحنو ذلك من األسباب احملظو
البيت احلرام قياما للناس اآلية قيل إنه أراد أنه جعل ذلك قوما ملعايشهم وعمادا هلم من قوهلم هو قوام األمر 

ومالكه وهو ما يستقيم به أمره فهو قوام دينهم ودنياهم وروي عن سعيد بن جبري قوله قواما للناس صالحا هلم 
وم به أبداهنم ألمنهم يف التصرف ملعايشهم فهو قوام دينهم ملا يف املناسك من الزجر عن وقيل قياما للناس أي تق

القبيح والدعاء إىل احلسن وملا يف احلرم واألشهر احلرم من األمن وملا يف احلج واملواسم واجتماع الناس من اآلفاق 
مقلدا كانوا ال يعرضون له وقيل إن من فيها من صالح املعاش ويف اهلدي والقالئد أن الرجل إذا كان معه اهلدي 

أراد اإلحرام منهم كان يتقلد من حلاء شجر احلرم فيأمن وقال احلسن القالئد من تقليد اإلبل والبقر بالنعال 
واخلفاف فهذا على صالح التعبد به يف الدين وهذا يدل على أن تقليد البدن قربة وكذلك سوق اهلدي والكعبة 

جماهد وعكرمة إمنا مسيت كعبة لتربيعها وقال أهل اللغة إمنا قيل كعبة البيت فأضيفت ألن اسم للبيت احلرام قال 
كعبته تربع أعاله وأصل ذلك من الكعوبة وهو النتو فقيل للتربيع كعبة لنتو زوايا املربع ومنه كعب ثدي اجلارية إذا 

ليهما الغسل يف الوضوء مها الناتئان عن نتأ ومنه كعب اإلنسان لنتوه وهذا يدل على أن الكعبني اللذين ينتهي إ
جنيب أصل الساق ومسى اهللا تعاىل البيت حراما ألنه أراد احلرم كله لتحرمي صيده وخاله وحترمي قتل من جلأ إليه وهو 

مثل قوله تعاىل هديا بالغ الكعبة واملراد احلرم وأما قوله تعاىل والشهر احلرام روي عن احلسن أنه قال هو األشهر 
رم فأخرجه خمرج الواحد ألنه أراد اجلنس وهو أربعة أشهر ثالثة سرد وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم وواحد احل

فرد وهو رجب فأخرب تعاىل أنه جعل الشهر احلرام قياما للناس ألهنم كانوا يأمنون فيها ويتصرفون فيها يف معايشهم 
الناس مبناسك احلج واحلرم واألشهر احلرم واهلدي والقالئد  فكان فيه قوامهم وهذا الذي ذكره اهللا تعاىل من قوام

وإىل آخر  -ومعلوم مشاهد من ابتداء وقت احلج يف زمن إبراهيم عليه السالم إىل زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أال ترى إىل  الدهر فال ترى شيئا من أمر الدين والدنيا تعلق به من صالح املعاش واملعاد بعد اإلميان ما تعلق باحلج

كثرة منافع احلج يف املواسم اليت يردون عليها من سائر البلدان اليت جيتازون مبىن ومبكة إىل أن يرجعوا إىل أهاليهم 
  وانتفاع الناس هبم وكثرة معايشهم 

من وجتاراهتم معهم مث ما فيه منافع الدين من التأهب للخروج إىل احلج وإحداث التوبة والتحري ألن تكون نفقته 
أحل ماله مث احتمال املشاق يف السفر إليه وقطع املخاوف ومقاساة اللصوص واحملتالني يف مسريهم إىل أن يبلغوا مكة 

مث اإلحرام والتجرد هللا تعاىل والتشبه باخلارجني يوم النشور من قبورهم إىل عرصة القيامة مث كثرة ذكر اهللا تعاىل 
النية له عند ذلك البيت والتعلق بأستاره موقنا بأنه ال ملجأ له غريه كالغريق بالتلبية واللجأ إىل اهللا تعاىل وإخالص 

املتعلق مبا يرجو به النجاة وأنه ال خالص له بالتمسك به مث إظهار التمسك حببل اهللا الذي من متسك به جنا وما حاد 
ن كل شيء من أمور الدنيا تاركني عنه هلك مث حضور املوقف والقيام على األقدام داعني راجني هللا تعاىل متخلفني ع

ألمواهلم وأوالدهم وأهاليهم على حنو وقوفهم يف عرصة القيامة وما يف سائر مناسك احلج من الذكر واخلشوع 
واالنقياد هللا تعاىل مث ما يشتمل عليه احلج من سائر القرب اليت هي معروفة يف غري الصالة والصيام والصدقة 

لسان والطواف بالبيت وما لو استقصينا ذكره لطال به القول فهذه كلها من منافع والقربات والذكر بالقلب وال
الدين والدنيا قوله تعاىل ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما يف السموات وما يف األرض إخبار عن علمه مبا يؤدي إليه 

لق من أول األمة وآخرها إىل شريعة احلج من منافع الدين والدنيا فدبره هذا التدبري العجيب وانتظم به صالح اخل
يوم القيامة فلوال أن اهللا تعاىل كان عاملا بالغيب وباألشياء كلها قبل كوهنا ملا كان تدبريه هلذه األمور مؤديا إىل ما 

ذكر من صالح عباده يف دينهم ودنياهم ألن من ال يعلم الشيء قبل كونه ال يتأتى منه فعل احملكم املتقن على نظام 



مجيع األمة نفعه يف الدين والدنيا قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم  وترتيب يعم
غضبان قد امحر  -روى قيس بن الربيع عن ايب حصني عن أيب هريرة قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إليه رجل فقال أين أنا فقال يف النار فقام إليه  وجهه فجلس على املنرب فقال ال تسئلوين عن شيء إال أجبتكم فقام
آخر فقال من أيب فقال أبوك حذافة فقام عمر فقال رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا وبالقرآن إماما ومبحمد نبيا يا 
ن رسول اهللا كنا حديثي عهد جباهلية وشرك واهللا تعاىل يعلم من آباؤها فسكن غضبه ونزلت هذه اآلية يا أيها الذي

آمنوا ال تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وروى إبراهيم اهلجري عن أيب عياض عن أيب هريرة أهنا نزلت حني 
  سئل احلج 

أيف كل عام وعن أمامة حنو ذلك وروى عكرمة أهنا نزلت يف الرجل الذي قال من أيب وقال سعيد بن جبري يف الذين 
لبحرية والسائبة وقال مقسم فيما سألت األمم أنبياءهم من اآليات عن ا -سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حني  -قال أبو بكر ليس ميتنع تصحيح هذه الروايات كلها يف سبب نزول اآلية فيكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وسأله كل  قال ال تسئلوين عن شيء إال أجبتكم سأله عبداهللا بن حذافة عن أبيه من هو ألنه قد كان يتكلم يف نسبه

واحد من الذين ذكر عنهم هذه املسائل على اختالفها فأنزل اهللا تعاىل ال تسئلوا عن أشياء يعين عن مثلها ألنه مل 
يكن هبم حاجة إليها فأما عبداهللا بن حذافة فقد كان نسبه من حذافة ثابتا بالفراش فلم حيتج إىل معرفة حقيقة كونه 

ن يكون من ماء غريه فيكشف عن أمر قد ستره اهللا تعاىل ويهتك أمه ويشني من ماء من هو منه وألنه كان يأمن أ
نفسه بال طائل وال فائدة له فيه ألن نسبه حينئذ مع كونه من ماء غري ثابت من حذافة ألنه صاحب الفراش فلذلك 

   -قالت له لقد عققتين بسؤالك فقال مل تكسن نفسي إال بأخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فهذا من األسئلة اليت كان ضرر اجلواب عنها عليه كان كثريا لو صادف بذلك

قال من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر  -غري الظاهر فكان منهيا عنه أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قرار بالزنا لو سترته بستر اهللا فإن من أبدى لنا صحفة أقمنا عليه كتاب اهللا وقال هلزال وكان أشار على ماعز باإل

بثوبك كان خريا لك وكذلك الرجل الذي قال يا رسول اهللا أين أنا قد كان غنيا عن هذه املسألة والستر على 
نفسه يف الدنيا فهتك ستره وقد كان الستر أوىل به وكذلك املسألة عن اآليات مع ظهور ما ظهر من املعجزات 

بياء ال جيوز أن تكون تبعا ألهواء الكفار وشهواهتم فهذا النحو من منهي عنها غري سائغ ألحد ألن معجزات األن
املسائل مستقبحة مكروهة وأما سؤال احلج يف كل عام فقد كان على سامع آية احلج االكتفاء مبوجب حكمها من 

نه لو إهنا حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت فأخرب أ -إجياهبا حجة واحدة ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال نعم لوجبت بقوله دون اآلية فلم يكن به حاجة إىل املسألة مع إمكان االجتزاء حبكم اآلية وأبعد هذه التأويالت 
قول من ذكر أنه سئل عن البحرية والسائبة والوصيلة ألنه ال خيلو من أن يكون سؤاله عن معىن البحرية ما هو أن 

أمساء ألشياء معلومة عندهم يف اجلاهلية ومل يكونوا حيتاجون إىل عن جوازها وقد كانت البحرية وما ذكر معها 
  املسألة عنها وال جيوز أيضا أن يكون السؤال وقع عن إباحتها 

وجوازها ألن ذلك كان كفرا يتقربون به إىل أوثاهنم فمن اعتقد اإلسالم فقد علم بطالنه وقد احتج هبذه اآلية قوم 
واحتجوا أيضا مبا رواه الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول اهللا يف حظر املسألة عن أحكام احلوادث 

إن أعظم املسلمني يف املسلمني جرما من سأل عن شيء مل يكن حراما فحرم من أجل  -صلى اهللا عليه وسلم 



النهي عن  مسئلته قال أبو بكر ليس يف اآلية داللة على حظر املسألة عن أحكام احلوادث ألنه إمنا قصد هبا إىل
املسألة عن أشياء أخفاها اهللا تعاىل عنهم واستأثر بعلمها وهم غري حمتاجني إليها بل عليهم فيها ضرر إن أبديت هلم 

كحقائق األنساب ألنه قال الولد للفراش فلما سأله عبداهللا بن حذافة عن حقيقة خلقه من ماء من هو دون ما حكم 
اه اهللا عن ذلك وكذلك الرجل الذي قال أين أنا مل يكن به حاجة إىل كشف اهللا تعاىل به من نسبته إىل الفراش هن

عيبه يف كونه من أهل النار وكسؤال آيات األنبياء ويف فحوى اآلية داللة على أن احلظر تعلق مبا وصفنا قوله تعاىل 
فأعطاهم اهللا إياها وهذا  قد سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا هبا كافرين يعين اآلية سألوها األنبياء عليهم السالم

تصديق تأويل مقسم فأما السؤال عن أحكام غري منصوصة فلم يدخل يف حظر اآلية والدليل عليه أن ناجية بن 
معه البدن لينحرها مبكة قال كيف أصنع مبا عطب منها فقال احنرها  -جندب ملا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وخل بينها وبني الناس وال تأكل أنت وال أحد من أهل رفقتك شيئا ومل  واصبغ نعلها بدمها واضرب هبا صفحتها

إنا  -سؤاله ويف حديث رافع بن خديج أهنم سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم  -ينكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ع يف عمرته القو العدو غدا وليس معنا مدى فلم ينكره عليه وحديث يعلى بن أمية يف الرجل الذي سأله عما يصن

فلم ينكره عليه وأحاديث كثرية يف سؤال قوم سألوه عن أحكام شرائع الدين فيما ليس مبنصوص عليه غري حمظور 
على أحد وروى شهر بن حوشب عن عبدالرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول اهللا إين أريد أن 

وا ال تسئلوا عن أشياء فقال ما هو قلت العمل الذي اسئلك عن أمر ومينعين مكان هذه اآلية يا أيها الذين آمن
يدخلين اجلنة قال قد سألت عظيما وإنه ليسري شهادة أن ال إله إال اهللا وإين رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 
وحج البيت وصوم رمضان فلم مينعه السؤال ومل ينكره وذكر حممد بن سريين عن األحنف عن عمر قال تفقهوا 

   -أن تسووا وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل 

  جيتمعون يف املسجد يتذاكرون حوادث املسائل

يف األحكام على هذا املنهاج جرى أمر التابعني ومن بعدهم من الفقهاء إىل يومنا هذا وإمنا أنكر هذا قوم حشو 
عجزوا عن الكالم فيها واستنباط فقهها وقد قال جهال قد محلوا أشياء من األخبار ال علم هلم مبعانيها وأحكامها ف

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  رب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه وهذه الطائفة

املنكرة لذلك كمن قال تعاىل مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا وقوله تعاىل إن تبد 
معناه إن تظهر لكم وهذا يدل على أن مراده فيمن سأل مثل سؤال عبداهللا بن حذافة والرجل الذي لكم تسؤكم 

قال أين أنا ألن إظهار أحكام احلوادث ال يسوء السائلني ألهنم إمنا يسئلون عنها ليعلموا أحكام اهللا تعاىل فيها مث قال 
يف حال نزول امللك وتالوته القرآن على النيب صلى اهللا اهللا تعاىل وإن تسئلوا عنها حني ينزل القرآن تبد لكم يعين 

   -عليه وسلم 

  إن اهللا يظهرها لكم وذلك مما يسؤكم ويضركم وقوله تعاىل



عفا اهللا عنها يعين هذا الضرب من املسائل مل يؤاخذكم اهللا هبا بالبحث عنها والكشف عن حقائقها والعفو يف هذا 
ترك السؤال عنها كما قال تعاىل فتاب عليكم وعفا عنكم ومعناه سهل عليكم املوضوع التسهيل والتوسعة يف إباحة 

وقال ابن عباس احلالل ما أحل اهللا وما سكت عنه فهو عفو يعين تسهيل وتوسعة ومثله قول النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق قوله تعاىل

افرين قال ابن عباس قوم عيسى عليه السالم سألوا املائدة مث كفروا هبا قد سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا هبا ك
 -وقال غريه قوم صاحل سألوا الناقة مث عقروها وكفروا هبا وقال السدي هذا حني سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بن حذافة ومن قال أين أن حيول هلم الصفا ذهبا وقيل إن قوما سألوا نبيهم عن مثل هذه األشياء اليت سأل عبداهللا 
أنا فلما أخربهم به نبيهم ساءهم فكذبوا به وكفروا قوله تعاىل ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام 
روى الزهري عن سعيد بن املسيب قال البحرية من اإلبل مينع درها للطواغيت والسائبة من اإلبل كانوا يسيبوهنا 

لناقة تبكر باألنثى مث تثىن باألنثى فيسموهنا الوصيلة يقولون وصلت اثنتني ليس بينهما لطواغيتهم والوصيلة كانت ا
ذكر فكانوا يذحبوهنا لطواغيتهم واحلامي الفحل من اإلبل كان يضرب الضراب املعدود فإذا بلغ ذلك يقال محى 

حبرت أذن الناقة أحبرها حبرا والناقة  ظهره فيترك فيسمونه احلامي وقال أهل اللغة البحرية الناقة اليت تشق أذهنا يقال
  مبحورة وحبرية إذا شققتها واسعا ومنه البحر لسعته قال وكان 

أهل اجلاهلية حيرمو البحرية وهي أن تنتج مخسة أبطن يكون آخرها ذكرا حبروا أذهنا وحرموها وامتنعوا من ركوهبا 
  مل يركبها  وحنرها ومل تطرد عن ماء ومل متنع عن مرعى وإذا لقيها املعىي

  قال

والسائبة املخالة وهي املسيبة وكانوا يف اجلاهلية إذا نذر الرجل لقدوم من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلك 
قال ناقيت سائبة فكانت كالبحرية يف التحرمي والتخلية وكان الرجل إذا عتق عبدا فقال هو سائبة مل يكن بينهما عقل 

لة فإن بعض أهل اللغة ذكر أهنا األنثى من الغنم إذا ولدت مع ذكر قالوا وصلت وال والء وال مرياث فأما الوصي
أخاها فلم يذحبوها وقال بعضهم كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي هلم وإذا ولدت ذكرا ذحبوه آلهلتهم يف زعمهم 

إلبل إذا نتجت من وإذا ولدت ذكرا أو أنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذحبوه آلهلتهم وقالوا احلامي الفحل من ا
صلبه عشرة أبطن قالوا محى ظهره فال حيتمل عليه وال مينع من ماء وال مرعى وإخبار اهللا تعاىل بأن ما اعتقده أهل 
اجلاهلية يف البحرية والسائبة وما ذكر يف اآلية يدل على بطالن عتق السائبة على ما يذهب إليه القائلون بأن من 

منه ووالؤه مجاعة املسلمني أن ألهل اجلاهلية قد كانوا يعتقدون ذلك فأبطله اهللا تعاىل أعتق عبده سائبة فال والء له 
  الوالء ملن أعتق يؤكد ذلك أيضا ونبينه  -بقوله وال سائبة وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ي عن املنكر يف مواضع من كتابه وبينه رسول اهللا صلى اهللا قال أبو بكر أكد اهللا تعاىل فرض األمر باملعروف والنه

يف أخبار متواترة عنه فيه وأمجع السلف وفقهاء األمصار على وجوبه وإن كان قد تعرض أحوال من  -عليه وسلم 
نكر التقية يسع معها السكوت فمما ذكره اهللا تعاىل حاكيا عن لقمان يا بين أقم الصلوة وأمر باملعروف وانه عن امل



واصرب على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور يعين واهللا اعلم واصرب على ما ساءك من املكروه عند األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر وإمنا حكى اهللا تعاىل لنا ذلك عن عبده لنقتدي به وننتهي إليه وقال تعاىل فيما مدح به 

له اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون حلدود سالف الصاحلني من الصحابة التائبون العابدون إىل قو
اهللا وقال تعاىل كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود 

  قال حدثنا حممد بن العالء وهناد بن السري قاال حدثنا أبو معاوية 

أبيه عن أيب سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب سعيد عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن 
يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغريه بيده فليغريه بيده فإن  -اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

د قال حدثنا مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داو
مسدد قال حدثنا أبو األحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن جرير عن جرير قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يقول ما من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم باملعاصي يقدرون على أن يغريوا عليه فال يغريوا إال اصاهبم اهللا  -وسلم 
فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كتابه وعلى لسان رسوله ورمبا  بعذاب من قبل أن ميوتوا فأحكم اهللا تعاىل

ظن من ال فقه له أن ذلك منسوخ أو مقصور احلكم على حال دون حال وتأول فيه قول اهللا تعاىل يا أيها الذين 
هذه اآلية آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم وليس التأويل على ما يظن هذا الظان لو جتردت 

عن قرينه وذلك ألنه قال عليكم أنفسكم احفظوها ال يضركم من ضل إذا اهتديتم ومن اإلهتداء اتباع أمر اهللا يف 
أنفسنا ويف غرينا فال داللة فيها إذا على سقوط فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر وقد روي عن السلف يف 

يف املعىن فمنها ما حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن تأويل اآلية أحاديث خمتلفة الظاهر وهي متفقة 
حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب 

ين آمنوا عليكم حازم قال مسعت أبا بكر على املنرب يقول يا أيها الناس إين أراكم تأولون هذه اآلية يا أيها الذ
يقول إن الناس إذا عمل  -أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فيهم باملعاصي ومل يغريوا أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه فأخرب ابو بكر أن هذه اآلية ال رخصة فيها يف ترك األمر 
الل من ضل إذا اهتدى هو بالقيام بفرض اهللا من األمر باملعروف باملعروف والنهي عن املنكر وإنه ال يضره ض

والنهي عن املنكر وحدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم 
ل أبو عن أيب بشر عن سعيد بن جبري يف هذه اآلية ال يضركم من ضل إذا اهتديتم قال يعين من أهل الكتاب وقا

عبيد وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن جماهد يف هذه اآلية قال من اليهود والنصارى ومن ضل من غريهم فكأهنما 
  ذهبا إىل أن هؤالء قد أقروا باجلزية على كفرهم فال يضرنا 

فهذا ال كفرهم ألنا أعطيناهم العهد على أن خنليهم وما يعتقدون وال جيوز لنا نقض عهدهم بإجبارهم على اإلسالم 
يضرنا اإلمساك عنه وأما ما ال جيوز اإلقرار عليه من املعاصي والفسوق والظلم واجلور فهذا على كل املسلمني 

يف حديث أيب سعيد الذي قدمنا وحدثنا  -تغيريه واإلنكار على فاعله على ما شرطه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا بن املبارك عن عتبة بن حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو ال

أيب حكيم قال حدثين عمرو بن جارية اللخمي قال حدثنا أبو أمية الشعباين قال سألت أبا ثعلبة اخلشين فقلت يا أبا 
اهللا صلى اهللا ثعلبة كيف تقول يف هذه اآلية عليكم أنفسكم فقال أما واهللا لقد سألت عنها خبريا سألت عنها رسول 

فقال بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة  -عليه وسلم 



وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصرب فيه كقبض علىاجلمر 
ل وزادين غريه قال يا رسول اهللا أجر مخسني منهم قال أجر للعامل فيها مثل أجر مخسني رجال يعملون مثل عمله قا

مخسني منكم وهذه داللة فيه على سقوط فرض األمر باملعروف إذا كانت احلال ما ذكر ألن ذكر تلك احلال تنبئ 
 عن تعذر تغيري املنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة وفرض النهي عن املنكر يف مثل هذه احلال
إنكاره بالقلب كما قال عليه السالم فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه فكذلك إذا صارت 

احلال إىل ما ذكر كان فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالقلب للتقية ولتعذر تغيريه وقد جيوز إخفاء اإلميان 
ميان قال اهللا تعاىل إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان فهذه منزلة وترك إظهاره تقية بعد أن يكون مطمئن القلب باإل

األمر باملعروف والنهي عن املنكر وقد روي فيه وجه آخر وهو ما حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد 
الشيباين أن أبا بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مسهر عن عباد اخلواص قال حدثين حيىي بن أيب عمرو 

الدرداء وكعبا كانا جالسني باجلابية فأتامها آت فقال لقد رأيت اليوم أمرا كان حقا على من يراه أن يغريه فقال 
رجل إن اهللا تعاىل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال كعب إن هذا ال 

كما تذب عن عائلتك حىت يأيت تأويلها فانتبه هلا أبو الدرداء فقال مىت يأيت يقول شيئا ذب عن حمارم اهللا تعاىل 
  تأويلها فقال إذا هدمت كنيسة دمشق وبين 

مكاهنا مسجد فلذلك من تأويلها وإذا رأيت الكاسيات العاريات فلذلك من تأويلها وذكر خصلة ثالثة ال أحفظها 
ة بعهد الوليد بن عبدامللك أدخلها يف مسجد دمشق وزاد يف فلذلك من تأويلها قال أبو مسهر وكان هدم الكنيس

سعته هبا وهذا أيضا على معىن احلديث األول يف االقتصار على إنكار املنكر بالقلب دون اليد واللسان للتقية 
واخلوف على النفس ولعمري أن ايام عبدامللك واحلجاج والوليد وأضراهبم كانت من األيام اليت سقط فيها فرض 

نكار عليهم بالقول واليد لتعذر ذلك واخلوف على النفس وقد حكي أن احلجاج ملا مات قال احلسن اللهم أنت اإل
أمته فاقطع عنا سنته فإنه أتانا أخيفش أعيمش ميد بيد قصرية البنان واهللا ما عرق فيها عنان يف سبيل اهللا عز و جل 

وته الصالة ال من اهللا يتقي وال من الناس يستحي فوقه اهللا برجل مجته وخيطر يف مشيته ويصعد املنرب فيهذر حىت تف
وحتته مائة ألف أو يزيدون ال يقول له قائل الصالة أيها الرجل مث قال احلسن هيهات واهللا حال دون ذلك السيف 
مرة والسوط وقال عبدامللك بن عمري خرج احلجاج يوم اجلمعة باهلاجرة فما زال يعرب مرة عن أهل الشام ميدحهم و

عن أهل العراق يذمهم حىت مل نر من الشمس إال محرة على شرف املسجد مث أمر املؤذن فأذن فصلى بنا اجلمعة مث 
أذن فصلى بنا العصر مث أذن فصلى بنا املغرب فجمع بني الصلوات يومئذ فهؤالء السلف كانوا معذورين يف ذلك 

بعني وقراؤهم خرجوا عليه مع ابن األشعث إنكارا منهم الوقت يف ترك النكري باليد واللسان وقد كان فقهاء التا
لكفره وظلمه وجوره فجرت بينهم تلك احلروب املشهورة وقتل منهم من قتل ووطئهم بأهل الشام حىت مل يبقى 

أحد ينكر عليه شيئا يأتيه إال بقلبه وقد روى ابن مسعود يف ذلك ما حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد 
يمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن عبداهللا بن ال

بن مسعود أنه ذكر عنده هذه اآلية عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال مل جييء تأويلها بعد إن 
ن وكان منه آي وقع تأويلهن على عهد النيب صلى القرآن أنزل حني أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل

   -اهللا عليه وسلم 

  ومنه آي وقع تأويلهن بعد النيب ص



بيسري ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة ومنه آي يقع تأويلهن يوم احلساب من  -
  لبسوا شيعا ومل يذق بعضكم بأس بعض اجلنة والنار قال فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ومل ت

فأمروا باملعروف واهنوا عن املنكر فإذا اختلف القلوب واألهواء ولبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرأ ونفسه 
عند ذلك جاء تأويل هذه اآلية قال أبو بكر يعين عبداهللا بقوله مل جيئ تأويلها بعد إن الناس يف عصره كانوا ممكنني 

نكر لصالح السلطان والعامة وغلبة األبرار للفجار فلم يكن أحد منهم معذورا يف ترك األمر باملعروف من تغيري امل
والنهي عن املنكر باليد واللسان مث إذا جاء حال التقية وترك القبول وغلبت الفجار سوغ السكوت يف تلك احلال 

اعل املنكر أنه يفعل حمظورا وال ميكن اإلنكار مع اإلنكار بالقلب وقد يسع السكوت أيضا يف احلال اليت قد علم ف
باليد ويغلب يف الظن بأنه ال يقبل إذا قتل فحينئذ يسع السكوت وقد روي حنوه عن ابن مسعود يف تأويل اآلية 

وحدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخربنا يونس عن احلسن 
ود يف هذه اآلية عليكم أنفسكم قال قولوها ما قبلت منكم فإذا أردت عليكم فعليكم أنفسكم فأخرب عن ابن مسع

ابن مسعود أنه يف سعة من السكوت إذا ردت ومل تقبل وذلك إذا مل ميكنه تغيريه بيده ألنه ال جيوز أن يتوهم عن ابن 
بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال مسعود إباحته ترك النهي عن املنكر مع إمكان تغيريه حدثنا جعفر 

حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إمساعيل بن جعفر عن عمرو بن أيب عمرو عن عبداهللا بن عبدالرمحن األشهلي عن حذيفة 
والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو  -بن اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا بعقاب من عنده مث لتدعنه فال يستجيب لكم قال أبو عبيدة وحدثنا حجاج عن محزة الزيات عن أيب ليعمكم 
سفيان عن أيب نضرة قال جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال إين أعمل بأعمال اخلري كلها إال خصلتني قال وما مها 

سهام اإلسالم إن شاء غفر لك وإن شاء قال ال آمر باملعروف وال أهنى عن املنكر قال لقد طمست سهمني من 
عذبك قال أبو عبيد وحدثنا حممد بن يزيد عن جويرب عن الضحاك قال األمر باملعروف والنهي عن املنكر فريضتان 
من فرائض اهللا تعاىل كتبهما اهللا عز و جل قال أبو عبيد أخربوين عن سفيان بن عيينة قال حدثت ابن شربمة حبديث 

ن اثنني فقد فر ومن فر من ثالثة مل يفر فقال أما أنا فأرى األمر باملعروف والنهي عن املنكر مثل ابن عباس من فر م
  هذا ال يعجز الرجل عن اثنني أن يأمرمها أو ينهامها وذهب ابن عباس يف ذلك إىل قوله تعاىل فإن يكن منكم مائة 

واهللا مع الصابرين وجائز أن يكون ذلك أصال فيما صابرة يغلبوا مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا 
يلزم من تغيري املنكر وقال مكحول يف قوله تعاىل عليكم أنفسكم إذا هاب الواعظ وأنكر املوعوظ فعليك حينئذ 

  نفسك ال يضرك من ضل إذا اهتديت واهللا املوفق 
  باب 

  الشهادة على الوصية يف السفر

ههنا قال قائلون هي الشهادة  ٥٠٥٣ا شهادة بينكم قد اختلف يف معىن الشهادة قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنو
على الوصية يف السفر وأجازوا هبا شهادة أهل الذمة على وصية املسلم يف السفر وروى الشعيب عن أيب موسى أن 

كتاب فأحلفهما أبو رجال مسلما تويف بدقوقا ومل جيد أحدا من املسلمني يشهده على وصيته فأشهد رجلني من أهل ال
موسى بعد العصر باهللا ما خانا وال كذبا وال بدال وال كتما وال غريا وأهنا لوصية الرجل وتركته فأمضى أبو موسى 

وقال آخرون معىن شهادة  -شهادهتما وقال هذا أمر مل يكن بعد الذي كان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



ه إذا حضرته وقال آخرون إمنا الشهادة هنا أميان الوصية باهللا إذا ارتاب بينكم حضور الوصيني من قولك شهدت
الورثة هبما وهو قول جماهد فذهب أبو موسى إىل أهنا الشهادة على الوصية اليت تثبت هبا عند احلكام وأن هذا حكم 

عباس وسعيد بن  ثابت غري منسوخ وروي مثله عن شريح هو قول الثوري وابن أيب ليلى واألوزاعي وروي عن ابن
املسيب وسعيد بن جبري وابن سريين وعبيدة وشريح والشعيب أو آخران من غريكم من غري ملتكم وروي عن 

احلسن والزهري من غري قبيلتكم فأما تأويل من تأوهلا على اليمني دون الشهادة اليت تقام عند احلكام فقول مرغوب 
ه تعاىل فشهادة أحدكم أربع شهادات باهللا ألن الشهادة إذا عنه وإن كانت اليمني قد تسمى شهادة يف حنو قول

أطلقت فهي الشهادة املتعارفة كقوله تعاىل وأقيموا الشهادة هللا واستشهدوا شهيدين من رجالكم وال يأب الشهداء 
إذا ما دعوا وأشهدوا ذوي عدل منكم كل ذلك قد عقل به الشهادات على احلقوق ال األميان وكذلك قوله تعاىل 

شهادة بينكم املفهوم فيه الشهادة املتعارفة ويدل عليه قوله تعاىل إذا حضر أحدكم املوت ويبعد أن يكون املراد أميان 
بينكم إذا حضر أحدكم املوت ألن حال املوت ليس حاال لألميان مث زاد بذلك بيانا بقوله اثنان ذوا عدل منكم أو 

  آخران من غريكم يعين واهللا أعلم إن 

ذوا عدل منكم وال خيتلف يف حكم اليمني وجود ذوي العدل وعدمهم وقوله تعاىل وال نكتم شهادة اهللا مل توجد 
يدل على ذلك أيضا ألن اليمني موجودة ظاهرة غري مكتوبة مث ذكر ميني الورثة بعد اختالف الوصيني على مال 

ه الشهادة على الوصية إذ غري جائز أن يقول امليت وإمنا الشهادة اليت هي اليمني هي املذكورة يف قوله تعاىل يعين ب
أن يأتوا باليمني على وجهها الوصية يف السفر على وجهها وقوله تعاىل أو خيافوا أن ترد أميان بعد أمياهنم يدل أيضا 
على أن األول شهادة ألنه ذكر الشهادة واليمني كل واحدة حبقيقة لفظها فأما تأويل من تأول قوله أو آخران من 

م من غري قبيلتكم فال معىن له واآلية تدل على خالفه ألن اخلطاب توجه إليهم بلفظ اإلميان من غري ذكر غريك
للقبيلة يف قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم مث قال أو آخران من غريكم يعين من غري املؤمنني ومل جير 

إمنا ترجع إما إىل الظهر مذكور يف اخلطاب أو معلوم بداللة للقبيلة ذكر حىت ترجع إليه الكناية ومعلوم أن الكناية 
احلال فما مل تكن هنا داللة على احلال ترجع الكناية إليها يثبت أهنا راجعة إىل من تقدم ذكره يف اخلطاب من املؤمنني 

وقد روي يف وصح أن املراد من غري املؤمنني فاقتضت اآلية جواز شهادة أهل الذمة على وصية املسلم يف السفر 
تأويل اآلية عن عبداهللا بن مسعود وأيب موسى وشريح وعكرمة وقتادة وجوه خمتلفة وأشبهها مبعىن اآلية ما حدثنا 
حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا احلسن بن علي قال حدثنا حيىي بن آدم قال حدثنا ابن أيب زائدة عن 

بن جبري عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بين سهم مع متيم حممد بن أيب القاسم عن عبدامللك بن سعيد 
الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس هبا مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة خموصا بالذهب 

مث وجد اجلام مبكة فقالوا اشتريناه من متيم وعدي فقام رجالن من  -فأحلفهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادهتما وأن اجلام لصاحبهم قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة أو

بديا ألن الورثة اهتمومها بأخذه مث ملا ادعيا أهنما اشتريا اجلام من  -بينكم فأحلفهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ه مل يبع وأخذوا اجلام ويشبه أن يكون ما قال أبو موسى يف قبول امليت استحلف الورثة وجعل القول قوهلم يف أن

إىل اآلن  -شهادة الذميني على وصية املسلم يف السفر وأن ذلك مل يكن منذ عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  هو هذه القصة اليت يف حديث ابن عباس 



يف بقاء حكم جواز شهادة أهل الذمة على  وقد روى عكرمة يف قصة متيم الداري حنو رواية ابن عباس واختلف
وصية املسلم يف السفرفقال أبو موسى وشريح هي ثابتة وقول ابن عباس ومن قال أو آخران من غريكم أنه من غري 
املسلمني يدل على أهنم تأولوا اآلية على جواز شهادة أهل الذمة على وصية املسلم يف السفر وال حيفظ عنهم بقاء 

سخه وروي عن زيد بن أسلم يف قوله تعاىل شهادة بينكم قال كان ذلك يف رجل تويف وليس عنده هذا احلكم أو ن
   -أحد من أهل اإلسالم وذلك يف أول اإلسالم واألرض حرب والناس كفار إال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  باملدينة فكان الناس يتوارثون باملدينة بالوصية مث نسخت الوصية وفرضت

ائض وعمل املسلمون هبا وروي عن إبراهيم النخعي قال هي منسوخة نسختها وأشهدوا ذوى عدل منكم الفر
املائدة من آخر القرآن نزوال  -وروى ضمرة بن جندب وعطية بن قيس قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

آخر سورة نزلت فما وجدمت فيها من فأحلوا حالهلا وحرموا حرامها قال جبري بن نفري عن عائشة قالت املائدة من 
حالل فاستحلوه وما وجدمت من حرام فاستحرموه وروى أبو إسحاق عن أيب ميسرة قال يف املائدة مثاين عشرة 

فريضة وليس فيها منسوخ وقال احلسن مل ينسخ من املائدة شيء فهؤالء ذهبوا إىل أنه ليس يف اآلية شيء منسوخ 
شهادة أهل الذمة على وصية املسلم يف السفر سواء كان يف الوصية بيع أو إقرار  والذي يقتضيه ظاهر اآلية جواز

بدين أو وصية بشيء أو هبة أو صدقة هذا كله يشتمل عليه اسم الوصية إذا عقده يف مرضه وعلى أن اهللا تعاىل 
ين او مبال عني وغريه أجاز شهادهتما عليه الوصية مل خيصص هبا الوصية دون غريها وحني الوصية قد يكون إقرار بد

مل تفرق اآلية بني شيء منه مث قد روى أن آية الدين من آخر ما نزل من القرآن وإن كان قوم قد ذكروا أن املائدة 
من آخر ما نزل وليس ميتنع أن يريدوا بقوهلم من آخر ما نزل من آخر سورة نزلت يف اجلملة ال على أن كل آية 

ك فآية الدين ال حمالة ناسخة جلواز شهادة أهل الذمة على الوصية يف السفر منها من آخر ما نزل وإن كان كذل
لقوله إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى إىل قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم وهم املسلمون ال حمالة ألن 

ال ممن ترضون اخلطاب توجه إليهم باسم األميان ومل خيصص هبا حال الوصية دون غريها فهي عامة يف اجلميع مث ق
  من الشهداء وليس الكفار مبرضيني يف الشهادة على املسلمني فتضمنت آية الدين 

نسخ شهادة أهل الذمة على املسلمني يف السفر ويف احلضر أو يف الوصية وغريها فانتظمت اآلية جواز شهادة أهل 
فهي دالة أيضا على وصية  الذمة على وصية املسلم ومن حيث دلت على جوازها على وصية املسلم يف السفر

الذمي مث نسخ فيها جوازها على وصية املسلم بآية الدين وبقي حكمها على الذمي يف السفر وغريه إذ كانت حالة 
السفر واحلضر سواء يف حكم الشهادات وعلى جواز شهادة الوصيني على وصية امليت ألن يف التفسري أن امليت 

ودلت على أن القول قول الوصي فيما يف يده للميت مع ميينه ألهنما على أوصى إليهما وأهنما شهدا على وصيته 
ذلك استحلفا ودلت على أن دعوامها شرى شيء من امليت غري مقبولة إال ببينة وأن القول قول الورثة إن امليت مل 

م أقرب أن ال يكتموا يبع ذلك منهما مع أمياهنم قوله تعاىل ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعين واهللا أعل
وال يبدلوا أو خيافوا أن ترد أميان بعد أمياهنم يعين إذا حلفا ما غريا وال كتما مث عثر على شيء من مال امليت عندمها 

أن جتعل أميان الورثة أوىل من أمياهنم بديا أهنما ما غريا وال كتما على ما روى عن ابن عباس يف قصة متيم الداري 
ه تعاىل حتبسوهنما من بعد الصالة فإنه روي عن ابن سريين وقتادة فاستحلفا بعد العصر وإمنا وعدي بن بداء وقول

استحلفا بعد العصر تغليظا لليمني يف الوقت املعظم كما قال تعاىل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى قيل 



وي تغليظ اليمني باالستحالف صالة العصر وقد روي عن أيب موسى أنه استحلف بعد العصر يف هذه القصة وقد ر
قال من حلف عند هذا املنرب على ميني آمثة فليتبوأ  -يف البقعة املعظمة وروى جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مقعده من النار ولو على سواك أخضر فأخرب أن اليمني الفاجرة عند املنرب أعظم مأمثا وكذلك سائر املواضع 
اهللا تعاىل وذكره فيها تكون املعاصي فيها أعظم إمثا أال ترى أن شرب اخلمر والزنا يف  املوسومة للعبادات ولتعظيم

املسجد احلرام ويف الكعبة أعظم مأمثا منه يف غريه وليست اليمني عند املنرب ويف املسجد يف الدعاوي بواجبة وإمنا 
نة عند املنرب واحتج له بعض ذلك على وجه الترهيب وختويف العقاب وحكى عن الشافعي أنه يستحلف باملدي

قال للحضرمي لك ميينه  -أصحابه حبديث جابر الذي ذكرنا وحبديث وائل بن حجر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال إنه رجل فاجر ال يبايل قال ليس لك منه إال ذلك فانطلق ليحلف فلما أدبر ليحلف قال من حلف على مال 

  وحبديث أشعث بن قيس وفيه فانطلق ليحلف  ليأكله ظلما لقي اهللا وهو عنه معرض

فقالوا قوله من حلف عند هذا املنرب على ميني آمثة يدل على أن األميان قد كانت تكون عنده قال أبو بكر وليس فيه 
قد كان جيلس هناك فلذلك كان يقع  -داللة على أن ذلك مسنون وإمنا قال ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

د املنرب واليمني عند املنرب أعظم مأمثا إذا كانت كاذبة حلرمة املوضع فال داللة على أنه ينبغي أن االستحالف عن
تكون عند املنرب والشافعي ال يستحلف يف الشيء التافه عند املنرب وقد ذكر يف احلديث ولو على سواك أخضر فقد 

ما قال فإنه ال داللة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم خالف اخلرب على أصله وأما قوله انطلق ليحلف وأنه ملا أدبر قال 
فيه على أنه ذهب إىل املوضع وإمنا املراد بذلك العزمية والتصميم عليه قال تعاىل مث أدبر واستكرب مل يرد به الذهاب 

كن واملقام إىل املوضع وإمنا أراد التويل عن احلق واإلصرار عليه وما روي عن الصحابة يف احللف عند املنرب وبني الر
 -فإمنا كان ذلك ألنه كان ينفق احلكومة هناك وال ينكر أن تكون اليمني هناك أغلظ ولكنه ليس بواجب لقوله ص 

اليمني على املدعي عليه ومل خيصصها مبكان ولكن احلاكم إن رأى تغليظ اليمني باستحالفه عند املنرب إن كان باملدينة 
ه ذلك كما أمر اهللا باستحالف هذين الوصيني بعد صالة العصر ألن كثريا ويف املسجد احلرام إن كان مبكة جاز ل

  من الكفار يعظمونه ووقت غروب الشمس 
فصل قد تضمنت هذه اآلية الداللة على جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وذلك ألهنا قد اقتضت جواز 

لى جواز شهادهتم على أهل الذمة يف الوصية شهاداهتم على املسلمني وهي على أهل الذمة أجوز فقد دلت اآلية ع
يف السفر وملا نسخ منها جوازها على املسلمني بقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى 

فاكتبوه إىل قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم بقي بذلك جواز شهادة أهل الذمة عليهم ونسخ بذلك قوله أو 
م وبقي حكم داللتها يف جوازها على أهل الذمة يف الوصية يف السفر وإذا كان حكمها باقيا يف آخران من غريك

جوازها على أهل الذمة يف جييزها على أهل الذمة يف الوصية يف السفر ومنع جوازها على املسلمني اقتضى جوازها 
أجازها على أهل الذمة يف سائر عليهم يف سائر احلقوق ألن كل من شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض يف ذلك 

احلقوق قإن قال قائل فإن ابن أيب ليلى والثوري واألوزاعي جييزون شهادة أهل الذمة على وصية املسلم يف السفر 
  على ما روي عن أيب موسى وشريح وال جييزوهنا على الذمي 

ذمة يف سائر احلقوق وقبول شهادة أهل يف سائر احلقوق قيل له قد بينا أهنا منسوخة على املسلمني باقية على أهل ال
الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم قول أصحابنا وعثمان البيت والثوري وقال ابن أيب ليلى واألوزاعي 

واحلسن وصاحل والليث جتوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض وال جتوز على ملة غريها وقال مالك والشافعي 



أو آخران من غريكم يعين غري املؤمنني املبدوء وما ذكرنا من داللة اآلية يقتضي تساوي ال جتوز امللل بقوله تعاىل 
شهادات أهل من اختالفهما من العظم والضياء من أن يقضى له باحلدوث لوجود دالالت احلدث بذكرهم ومل 

ة على جواز تفرق بني امللل ومن حيث اقتضت جواز شهادة أهل امللل على وصية املسلم يف السفر وهي دال
شهادهتم على الكفار يف ذلك مع اختالف مللهم ومما يوجب جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض من جهة 

   -السنة ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاؤا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فذكروا أن رجال وامرأة منهم زنيا فأمر النيب ص

   -عمش عن عبداهللا بن مرة عن الرباء بن عازب قال مر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برمجهما وروى األ -

  يهودي حممم فقال ما شأن هذا فقالوا زىن فرمجه رسول اهللا ص

   -وروى جابر عن الشعيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  جاءه اليهود برجل وامرأة زنيا فقال النيب ص

وعن الشعيب قال جتوز  -شهدون فشهد أربعة منهم فرمجهما النيب صلى اهللا عليه وسلم ائتوين بأربعة منكم ي -
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض وعن شريح وعمر بن عبدالعزيز والزهري مثله وقال ابن وهب خالف مالك 

وقال ابن أيب معلميه يف رد شهادة النصارى بعضهم على بعض وكان ابن شهاب وحيىي بن سعيد وربيعة جييزوهنا 
عمران من أصحابنا مسعت حيىي بن أكثم يقول مجعت هذا الباب فما وجد عن أحد من املتقدمني رد شهادة النصارى 
بعضهم على بعض إال من ربيعة فإين وجدت عنه ردها ووجدت عنه إجازهتا قال أبو بكر قد ذكرنا حكم اآلية على 

وما هو منها ثابت احلكم فلنذكر اآلية على سياقها مع بيان الوجوه اليت رويت فيها عن السلف وما نسخ منها 
حكمها على ما اقتضاه ترتيبها على السبب الذي نزلت فيه فنقول وباهللا التوفيق أن قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا 

لعلم  شهادة بينكم يعتوره معنيان أحدمها شهادة بينكم شهادة اثنني ذوى عدل منكم فحذف ذكر الشهادة الثانية
املخاطبني باملراد وحيتمل عليكم شهادة بينكم فهو أمر بإشهاد اثنني ذوي عدل كقوله تعاىل يف الدين واستشهدوا 

  شهيدين من رجالكم فأفاد األمر بإشهاد شاهدين عدلني من املسلمني أو آخرين من غري املسلمني على وصية 

ذكره من رواية ابن عباس يف قصة متيم الداري وعدي بن املسلم يف السفر وكان نزوهلا على السبب الذي تقدم من 
بداء فذكر بعض السبب يف اآلية مث قال إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت فجعل شرط قبول شهادة 

الذميني على الوصية أن تكون يف حال السفر وقوله حني الوصية قد تضمن أن يكون الشاهدان مها الوصيني ألن 
وصى إىل ذميني مث جاءا فشهدا بوصية فضمن ذلك جواز شهادة الوصيني على وصية امليت مث قال املوصى أ

فأصابتكم مصيبة املوت يعين قصة املوت املوصى قال حتبسوهنما من بعد الصالة يعين ملا اهتمهما الورثة يف حبس 
له أبو موسى يف استحالفه الذميني شيء من مال امليت وأخذه على ما رواه عكرمة يف قصة متيم الداري وعلى ما قا

ما خانا وال كذبا فصار مدعى عليهما فلذلك استحلفا ال من حيث كانا شاهدين ويدل عليه قوله تعاىل فيقسمان 
باهللا إن ارتبتم ال نشتري به مثنا ولو كان ذا قرىب وال نكتم شهادة اهللا يعين فيما أوصى به امليت وأشهدمها عليه مث 



ثرا على أهنما استحقا إمثا يعين ظهور شيء من مال امليت يف أيديهما بعد ذلك وهو جام الفضة الذي قال تعاىل فإن ع
ظهر يف أيديهما من مال امليت فزعما أهنما كانا اشتريا من مال امليت مث قال تعاىل فآخران يقومان مقامهما يعين يف 

على الورثة وعلى أنه مل يكن للميت إال وارثان  اليمني ألهنما صارا يف هذه احلال مدعيني للشرى فصارت اليمني
فكانا مدعى عليهما فلذلك استحلفا أال ترى أنه قال من الذين استحق عليهم األوليان فيقسمان باهللا لشهادتنا أحق 
يف  من شهادهتما يعين إن هذه اليمني أوىل من اليمني اليت حلف هبا الوصيان أهنما ما خانا وال بدال ألن الوصيني صارا

هذه احلال مدعيني وصار الوارثان مدعى عليهما وقد كان برئا يف الظاهر بديا بيمينهما فمضت شهادهتما على 
الوصية فلما ظهر يف أيديهما شيء من مال امليت صارت أميان الوارثني أوىل وقد اختلف يف تأويل قوله تعاىل 

يعين الورثة وقيل األوليان بالشهادة وهي األميان يف هذا األوليان فروي عن سعيد بن جبري قال معىن األوليان بامليت 
املوضع وليس يف اآلية داللة على إجياب اليمني على الشاهدين فيما شهدا به وإمنا أوجبت اليمني عليهما ملا ادعى 

ل الورثة عليهما اخليانة وأخذ شيء من تركة امليت فصار بعض ما ذكر يف هذه اآليات من الشهادات أميانا وقا
بعضهم الشهادة على الوصية كالشهادة على احلقوق لقوله تعاىل شهادة بينكم ال حمالة أريد هبا شهادات احلقوق 

  لقوله إثنان ذوى عدل منكم 

أو آخران من غريكم وقوله بعد ذلك فيقسمان باهللا غري اليمني مث قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق 
 لشهادتنا يعين هبا اليمني ألن هذه أميان الوارثني وقوله أحق من شهادهتما حيتمل من عليهم األوليان فيقسمان باهللا

ميينهما وحيتمل من شهادهتما ألن الوصيني قد كان منهما شهادة وميني وصارت ميني الوارث أحق من شهادة 
ا يف شراء ما ادعيا شراءه الوصيني وميينهما ألن شهادهتما ألنفسهما غري جائزة وميينامها مل توجب تصحيح دعوامه

من امليت مث قال تعاىل ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعين واهللا أعلم بالشهادة على الوصية وأن ال خيونوا 
وال يغريوا يعين أن ما حكم اهللا تعاىل به من ذلك من اإلميان وإجياهبا تارة على الشهود فيما ادعى عليهما من اخليانة 

لورثة فيما ادعى الشهود من شرى شيء من مال امليت وأهنم مىت علموا ذلك أتوا بالشهادة على وصية وتارة على ا
امليت على وجهها أو خيافوا أن ترد أميان بعد أمياهنم وال يقتصروا على أمياهنم وال يربئهما ذلك من أن يستحق عليهم 

  ما كتموه وادعوا شراه إذا حلف الورثة على ذلك واهللا أعلم 
  ورة س

  األنعام

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  باب 

  النهي عن جمالسة الظاملني

قال اهللا تعاىل وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم اآلية فأمر اهللا نبيه باإلعراض عن الذين خيوضون يف 
الكراهة ملا يكون منهم آيات اهللا وهي القرآن بالتكذيب وإظهار االستخفاف إعراضا يقتضي اإلنكار عليهم وإظهار 

إىل أن يتركوا ذلك وخيوضوا يف حديث غريه وهذا يدل على أن علينا ترك جمالسة امللحدين وسائر الكفار عند 



إظهارهم الكفر والشرك وما ال جيوز على اهللا تعاىل إذا مل ميكننا إنكاره وكنا يف تقية من تغيريه باليد أو اللسان ألن 
   - عليه وسلم علينا اتباع النيب صلى اهللا

  فيما أمره اهللا به إال أن تقوم الداللة على أنه خمصوص بشيء منه قوله

تعاىل وإما ينسينك الشيطان املراد إن أنساك الشيطان ببعض الشغل فقعدت معهم وأنت ناس للنهي فال شيء عليك 
ا تذكر هني اهللا تعاىل ال تقعد مع يف تلك احلال مث قال تعاىل فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني يعين بعد م

  الظاملني وذلك عموم يف النهي عن جمالسة سائر الظاملني من أهل الشرك 

وأهل امللة لوقوع االسم عليهم مجيعا وذلك إذا كان يف تقية من تغيريه بيده أو بلسانه بعد قيام احلجة على الظاملني 
نكري سواء كانوا مظهرين يف تلك احلال للظلم والقبائح أو غري بقبح ماهم عليه فغري جائز ألحد جمالستهم مع ترك ال

مظهرين له ألن النهي عام عن جمالسة الظاملني ألن يف جمالستهم خمتارا مع ترك النكري داللة على الرضا بفعلهم 
تركنوا إىل  ونظريه قوله تعاىل لعن الذين كفروا من بين إسرائيل اآليات وقد تقدم ذكر ما روى فيه وقوله تعاىل وال

الذين ظلموا فتمسكم النار قوله تعاىل وذر الذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا وغرهتم احلياة الدنيا وذكر به أن تبسل 
نفس مبا كسبت قال قتادة هي منسوخة بقوله تعاىل اقتلوا املشركني وقال جماهد ليست مبنسوخة لكنه على جهة 

وقوله تبسل قال الفراء ترهتن وقال احلسن وجماهد والسدي تسلم التهدد كقوله تعاىل ذرين ومن خلقت وحيدا 
وقال قتادة حتبس وقال ابن عباس تفضح وقيل أصله االرهتان وقيل التحرمي ويقال أسد باسل ألن فريسته مرهتنة به 

لعمل ال تفلت منه وهذا بسل عليك أي حرام عليك ألنه مما يرهتن به ويقال أعطى الراقي بسلته أي أجرته ألن ا
مرهتن باألجرة واملستبسل املستسلم ألنه مبنزلة املرهتن مبا أسلم فيه قوله تعاىل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال 

هذا ريب قيل فيه ثالثة أوجه أحدها أنه قال ذلك يف أول حال نظره واستدالله على ما سبق إىل ومهه وغلب يف ظنه 
مساء الكواكب فيقولون هذا صنم زحل وصنم الشمس وصنم املشتري ألن قومه قد كانوا يعبدون األوثان على أ

وحنو ذلك والثاين أنه قال قبل بلوغه وقبل إكمال اهللا تعاىل عقله الذي به يصح التكليف فقال ذلك وقد خطرت 
وي يف بقلبه األمور وحركته اخلواطر والدواعي على الكفر فيما شاهده من احلوادث الدالة على توحيد اهللا تعاىل ور

اخلرب أن أمه كانت ولدته يف مغار خوفا من منرود ألنه كان يقتل األطفال املولودين يف ذلك الزمان فلما خرج من 
املغار قال هذا القول حني شاهد الكواكب والثالث أنه قال ذلك على وجه األنكار على قومه وحذف األلف وأراد 

  ... غلس الظام من الرباب خياال ... سد كذبتك عينك أم رأيت بوا... أهذا ريب قال الشاعر 
  فقلت وأنكرت الوجود هم هم ... رفوين وقالوا يا خويلد ال ترع ... ومعناه أكذبتك وقال آخر 

معناه أهم هم ومعىن قوله ال أحب اآلفلني إخبار بأنه ليس برب ولو كان ربا ألحببته وعظمته تعظيم الرب وهذا 
ه من أصح ما يكون من االستدالل وأوضحه وذلك أنه ملا رأى الكوكب يف االستدالل الذي سلك إبراهيم طريق

علوه وضيائه قرر نفسه على ما ينقسم إليه حكمه من كونه ربا خالقا أو خملوقا مربوبا فلما رآه طالعا آفال ومتحركا 
لى إحداث األجسام زائال قضى بأنه حمدث ملقارنته لدالالت احلدث وأنه ليس برب ألنه علم أن احملدث غري قادر ع

وأن ذلك مستحيل فيه كما استحال ذلك منه إذ كان حمدثا فحكم مبساواته له يف جهة احلدوث وامتناع كونه خالقا 
ربا مث ملا طلع القمر فوجهه من العظم واإلشراق وانبساظ النور على خالف الكواكب قرر أيضا نفسه على حكمه 

يف معناه يف باب مقارنته للحوادث من الطلوع واألفول واالنتقال فقال هذا ريب فلما رعاه وتأمل حاله وجده 



والزوال حكم له حبكمه وإن كان أكرب وأضوأ منه ومل مينعه ما شاهد من اختالفهما من العظم والضياء من أن يقضى 
قال ما  له باحلدوث لوجود دالالت احلدث فيه مث ملا أصبح رأى الشمس طالعة يف عظمها وإشراقها وتكامل ضيائها

ذكر اسم اهللا عليه فال بأكلوه وما مل يذكر اسم اهللا فكلوه فقال اهللا هذا ريب ألهنا خبالف الكواكب والقمر يف هذه 
األوصاف مث ملا رآها آفلة منتقلة حكم هلا باحلدوث أيضا وأهنا يف حكم الكواكب والقمر لشمول داللة احلدث 

م عليه السالم وقوله عقيب ذلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه للجميع وفيما أخرب اهللا تعاىل به عن إبراهي
أوضح داللة على وجوب االستدالل على التوحيد وعلى بطالن قول احلشو القائلني بالتقليد ألنه لو جاز ألحد أن 

به على قومه ثبت يكتفي بالتقليد لكان أوالهم به إبراهيم عليه السالم فلما استدل إبراهيم على توحيد اهللا واحتج 
بذلك أن علينا مثله وقد قال يف نسق التالوة عند ذكره إياه مع سائر األنبياء أولئك الذين هدى اهللا هبداهم اقتده 
فأمرنا اهللا تعاىل باالقتداء به يف االستدالل على التوحيد واالحتجاج به على الكفار ومن حيث دلت أحوال هذه 

قة ومربوبة غري رب فهي دالة أيضا على أن من كان يف مثل حاهلا يف االنتقال الكواكب على أهنا خملوقة غري خال
والزوال واجمليء والذهاب ال جيوز أن يكون ربا خالقا وأنه يكون مربوبا فدل على أن اهللا تعاىل ال جيوز عليه 

كان هبذه الصفة فهو االنتقال وال الزوال وال اجمليء وال الذهاب لقضية استدالل إبراهيم عليه السالم بأن من 
  حمدث وثبت بذلك أن من عبد ما هذه صفته فهو غري عامل باهللا 

تعاىل وأنه مبنزلة من عبد كوكبا أو بعض األشياء املخلوقة وفيه الداللة على أن معرفة اهللا تعاىل جتب بكمال العقل 
نبياء عليهم السالم قوله تعاىل قبل إرسال الرسل إلن إبراهيم عليه السالم استدل عليها قبل أن يسمع حبجج األ

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يعين واهللا أعلم ما ذكر من االستدالل على حدوث الكوكب والقمر 
والشمس وأن من كان يف مثل حاهلا من مقارنة احلوادث له ال يكون إهلا وملا قرر ذلك عندهم قال أي الفريقني أحق 

أحق أم من يعبد آهلة شىت قالوا من يعبد أهلا واحدا فأقروا على أنفسهم فصاروا باألمن أمن يعبد إهلا واحدا 
حمجوجني وقيل أهنم ملا قالوا له أما ختاف أن ختبلك آهلتنا قال هلم أما ختافون أن ختبلكم جبمعكم الصغري مع الكبري يف 

ألزمهم مثله على أصلهم وأبطل العبادة فأبطل ذلك حجاجهم عليه من حيث رجع عليهم ما أرادوا إلزامه إياه ف
قوهلم بقوله قوله تعاىل أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده أمر لنا باالقتداء مبن ذكر من األنبياء يف االستدالل 

على توحيد اهللا تعاىل على حنو ما ذكرنا من استدالل إبراهيم عليه السالم وحيتج بعمومه يف لزوم شرائع من كان 
ء بأنه مل خيصص بذلك االستدالل على التوحيد من الشرائع السمعية وهو على اجلميع وقد بينا ذلك قبلنا من األنبيا

يف أصول الفقه قوله تعاىل ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار يقال إن اإلدراك أصله اللحوق حنو قولك أدرك 
لزرع والثمرة وأدرك الغالم إذا حلق زمان املنصور وأدرك أبا حنيفة وأدرك الطعام أي حلق حال النضج وأدرك ا

حال الرجال وإدراك البصر للشيء حلوقه له برؤيته إياه ألنه ال خالف بني أهل اللغة أن قول القائل أدركت ببصري 
شخصا معناه رأيته ببصري وال جيوز أن يكون اإلدراك إإلحاطة ألن البيت حميط مبا فيه وليس مدركا له فقوله تعاىل 

صار معناه ال تراه األبصار وهذا متدح بنفي رؤية األبصار كقوله تعاىل ال تأخذه سنة وال نوم وما متدح ال تدركه األب
اهللا بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص فغري جائز إثبات نقيضه حبال كما لو بطل استحقاق الصفة بال تأخذه 

لبصر عنه مل جيز إثبات ضده ونقيضه حبال إذ كان فيه سنة وال نوم مل يبطل إال إىل صفة نقص فلما متدح بنفي رؤية ا
إثبات صفة نقص وال جيوز أن يكون خمصوصا بقوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة ألن النظر حمتمل ملعان 

  منه انتظار الثواب كما روي عن مجاعة من السلف فلما كان ذلك حمتمال للتأويل مل جيز االعتراض 



للتأويل فيه واألخبار واملروية يف الرؤية إمنا املراد هبا العلم لو صحت وهو علم الضرورة الذي ال عليه بال مسوغ 
تشوبه شبهة وال تعرض فيه الشكوك ألن الرؤية مبعىن العلم مشهورة يف اللغة قوله تعاىل ولو شاء اهللا ما أشركوا 

أشركوا ألن املشيئة إمنا تتعلق بالفعل أن يكون ال  معناه لو شاء اهللا أن يكونوا على ضد الشرك من اإلميان قسرا ما
بأن ال يكون فمتعلق املشيئة حمذوف وإمنا املراد هبذه املشيئة احلال اليت تنايف الشرك قسرا باالنقطاع عن الشرك 

ل للثواب عجزا ومنعا وإجلاء فهذه احلال ال يشأها اهللا تعاىل ألن املنع من املعصية هبذه الوجوه منع من الطاعة وإبطا
والعقاب يف اآلخرة قوله تعاىل وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم قال السدي ال تسبوا 
األصنام فيسبوا من أمركم مبا أنتم عليه من عيبها وقيل ال تسبوا األصنام فيحملهم الغيظ واجلهل على أن يسبوا من 

ك دليل على أن احملق عليه أن يكف عن سب السفهاء الذين يتسرعون إىل تعبدون كما سببتم من يعبدون ويف ذل
سبه على وجه املقابلة له ألنه مبنزلة البعث على املعصية قوله تعاىل فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته 

تشروا يف األرض هذا مؤمنني ظاهره أمر ومعناه اإلباحة كقوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصالة فان
إذا أراد بأكله التلذذ فهو إباحة حيتمل الترغيب يف اعتقاد صحة اإلذن فيه يف أكله لالستعانة به على طاعة اهللا تعاىل 
فيكون أكله يف هذه احلال مأجورا ومن الناس من يقول إن كنتم بآياته مؤمنني يدل على حظر أكل ما مل يذكر اسم 

ة املشركني يف أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه وقوله مما ذكر اسم اهللا عليه عموم يف سائر اهللا عليه القتضائه خمالف
األذكار وحيتج به على جواز أكل ذبح الغاصب للشاة املغصوبة ويف الذبح بسكني مغصوبة أن املالك للشاة أكلها 

عليه قوله تعاىل وذروا ظاهر اإلمث وباطنه لقوله تعاىل فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إذ كان ذلك مما قد ذكر اسم اهللا 
قال الضحاك كان أهل اجلاهلية يرون إعالن الزنا إمثا واالستسرار به غري إمث فقال اهللا تعاىل وذروا ظاهر اإلمث وباطنه 
وهو عموم سائر ما يسمى هبذا االسم أن عليه تركه سرا وعالنية فهو يوجب حترمي اخلمر أيضا لقوله تعاىل يسئلونك 

عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري وجيوز أن يكون ظاهر اإلمث ما يفعله باجلوارح وباطنه ما يفعله بقلبه من 
  االعتقادات والفصول وحنوها مما حظر عليه فعله منها قوله تعاىل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا 

ختلف يف ذلك فقال أصحابنا ومالك واحلسن بن عليه وإنه لفسق فيه هني عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه وقد ا
صاحل إن ترك املسلم التسمية عمدا مل يؤكل وإن تركها ناسيا أكل وقال الشافعي يؤكل يف الوجهني وذكر مثله عن 
األوزاعي وقد اختلف أيضا يف تارك التسمية ناسيا فروي عن علي وابن عباس وجماهد وعطاء بن أيب رباح وسعيد 

شهاب وطاوس قالوا ال بأس بأكل ما ذبح ونسى التسمية عليه وقال علي إمنا هي على امللة وقال  بن املسيب وابن
ابن عباس املسلم ذكر اهللا يف قلبه وقال كما ال ينفع االسم يف الشرك ال يضر النسيان يف امللة وقال عطاء املسلم 

هو اسم من أمسائه واملؤمن تسمية الذابح وروى أبو تسمية اسم اهللا تعاىل املسلم هو اسم من أمساء اهللا تعاىل واملؤمن 
خالد األصم عن ابن عجالن عن نافع أن غالما البن عمر قال له يا عبداهللا قل بسم اهللا قال قد قلت قال قل بسم 
اهللا قال قد قلت قال قل بسم اهللا قال قد قلت قال فذبح فلم يأكل منه وقال ابن سريين إذا ترك التسمية ناسيا مل 

كل وروى يونس بن عبيد عن موىل لقريش عن أبيه أنه أتى على غالم البن عمر قائما عند قصاب ذبح شاة يؤ
ونسي أن يذكر اسم اهللا عليها فأمره ابن عمر أن يقوم عنده فإذا جاء إنسان يشتري قال ابن عمر يقول إن هذه مل 

سى أن يسمي قال أحب إيل أن ال يأكل يذكها فال تشتر وروى شعبة عن محاد عن ابراهيم يف الرجل يذبح فين
وظاهر اآلية موجب لتحرمي ما ترك اسم اهللا عليه ناسيا كان ذلك أو عامدا إال أن الداللة قد قامت عندنا على أن 

النسيان غري مراد به فأما من أباح أكله مع ترك التسمية عمدا فقوله خمالف لآلية غري مستعمل حلكمها حبال هذا مع 
ار املروية يف إجياب التسمية على الصيد والذبيحة فإن قيل إن املراد بالنهي الذبائح اليت ذحبها املشركون خمالفته لآلث



ويدل عليه ما روى شريك عن مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال املشركون أما ما قتل ربكم 
وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا  -اىل إىل نبيه ص فمات فال تأكلونه وأما ما قتلتم أنتم وذحبتم فتأكلونه فأوحى اهللا تع

عليه قال امليتة ويدل على ذلك قوله تعاىل يف نسق التالوة ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم فإذا كانت اآلية يف امليتة 
جب ويف ذبائح املشركني فهي مقصودة احلكم ومل يدخل فيها ذبائح املسلمني قيل له نزول اآلية على سبب ال يو

االقتصار حبكمها عليه بل احلكم للعموم إذا كان أعم من السبب فلو كان املراد ذبائح املشركني لذكرها ومل يقتصر 
  على ذكر ترك التسمية وقد علمنا أن املشركني وإن مسوا 

ليها أو مل على ذبائحهم مل تؤكل مثل ذلك على أنه مل يرد ذبائح املشركني إذ كانت ذبائحهم غري مأكولة مسوا اهللا ع
يسموا وقد نص اهللا تعاىل على حترمي ذبائح املشركني يف غري هذه اآلية وهو قوله تعاىل وما ذبح على النصب وأيضا 
فلو أراد ذبائح املشركني أو امليتة لكانت داللة قائمة على فساد التذكية بترك التسمية إذ جعل ترك التسمية علما 

كت التسمية عليه فهو ميتة وعلى أنه قد روي عن ابن عباس ما يدل على لكونه ميتة فدل ذلك على أن كل ما تر
أن املراد التسمية دون ذبيحة الكافر وهو ما رواه إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس وإن الشياطني 

فقال اهللا تعاىل  ليوحون إىل أوليائهم قال كانوا يقولون ما ذكر اسم اهللا عليه فال تأكلوه وما مل يذكر اسم اهللا فكلوه
وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه فأخرب ابن عباس يف هذا احلديث أن اجملادلة منهم كانت تعاىل وال تاكلوا مما مل 

يذكر اسم اهللا عليه لذلك ال على أهنا نفس الذبح يف ترك التسمية وأن اآلية نزلت يف إجياهبا ال من طريق ذبائح 
  ل على أن ترك التسمية عامدا يفسد الذكاة املشركني وال امليتة ويد

قوله تعاىل يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلبني إىل قوله واذكروا اسم اهللا 
عليه ومعلوم أن ذلك أمر يقتضي اإلجياب وأنه غري واجب على األكل فدل على أنه أراد به حال االصطياد 

ا مسلمني فلم يبح هلم األكل إال بشريطة التسمية ويدل عليه قوله تعاىل فاذكروا اسم اهللا عليها والسائلون قد كانو
صواف يعين يف حال النحر ألن اهللا تعاىل قال فإذا وجبت جنوهبا والفاء للتعقيب ويدل عليه من جهة السنة حديث 

إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم  عن صيد الكلب فقال -عدي بن حامت حني سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
دت معه كلبا آخر وقد قتله فال تأكله فإمنا ذكرت اسم اهللا على كلبك ومل اهللا عليه فكل إذا أمسك عليك وإن وج

تذكره على غريه وقد كان عدي بن حامت مسلما فأمره بالتسمية على إرسال الكلب ومنعه األكل عند عدم التسمية 
 عليه والنهي عن بقوله فال تأكله فإمنا ذكرت اهللا على كلبك وقد اقتضت اآلية النهي عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا

ترك التسمية أيضا ويدل على تأكيد النهي عن ذلك قوله تعاىل وإنه لفسق وهو راجع إىل األمرين من ترك التسمية 
ومن األكل ويدل أيضا على ان املراد حال تركها عامدا إذا كان الناسي ال جيوز أن تلحقه مسة الفسق ويدل عليه ما 

  بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الناس قالوا يا رسول اهللا روى عبدالعزيز الدراوردي عن هشام 

إن األعراب يأتون باللحم فبتنا عندهم وهم حديثو عهد بكفر ال ندري ذكروا اسم اهللا عليه أم ال فقال مسوا اهللا 
أن  عليه وكلوا فلو مل تكن التسمية من شرط الذكاة لقال وما عليكم من ترك التسمية ولكنه قال كلوا ألن األصل

أمور املسلمني حممولة على اجلواز والصحة فال حتمل على الفساد وما ال جيوز إال بداللة فإن قيل لو كان املراد ترك 
املسلم التسمية لوجب أن يكون من استباح أكله فاسقا لقوله تعاىل وإنه لفسق فلما اتفق اجلميع على أن املسلم 

دل على أن املراد امليتة أو ذبائح املشركني قيل له ظاهر قوله وإنه التارك للتسمية عامدا غري مستحق بسمة الفسق 
لفسق عائد على اجلميع من املسلمني وغريهم وقيام الداللة على خصوص بعضهم غري مانع بقاء حكم اآلية يف 



اسق إجياب التسمية على املسلم يف الذبيحة وأيضا فإنا نقول من ترك التسمية عامدا مع اعتقاده لوجوهبا هو ف
وكذلك من أكل ما هذا سبيله مع االعتقاد ألن ذلك من شرطها فقد حلقته مسة الفسق وأما من اعتقد أن ذلك يف 

امليتة أو ذبائح أهل الشرك دون املسلمني فإنه ال يكون فاسقا لزواله عند حكم اآلية بالتأويل فإن قال قائل ملا كانت 
نتهائه وجب أن ال يكون واجبا يف ابتدائه ولو كان واجبا الستوى التسمية ذكرا ليس بواجب يف استدامته وال يف ا

فيه العامد والناسي قيل له أما القياس الذي ذكره فهو دعوى حمض مل يرده على أصل فال يستحق اجلواب على أنه 
يف  منتقض باإلميان والشهادتني وكذلك يف التلبية واالستيذان وما شاكل هذا ألن هذه إذا كانت ليست بواجبة

استدامتها وانتهائها ومع ذلك فهي واجبة يف االبتداء وإمنا قلنا إن ترك التسمية ناسيا ال مينع صحة الذكاة من قبل 
أن قوله تعاىل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه خطاب للعامد دون الناسي ويدل عليه قوله تعاىل يف نسق التالوة 

الناسي يف حال نسيانه غري مكلف للتسمية وروى األوزاعي عن عطاء بن  وإنه لفسق وليس ذلك صفة الناسي وألن
جتاوز اهللا عن أميت  -أيب رباح عن عبيد بن عمري عن عبداهللا ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مور به فال يفسده اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وإذا مل يكن مكلفا للتسمية فقد أوقع الذكاة على الوجه املأ
ترك التسمية وغري جائز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه وليس ذلك مثل نسيان تكبرية الصالة أو نسيان 

الطهارة وحنوها ألن الذي يلزمه بعد الذكر هو فرض آخر وال جيوز أن يلزمه فرض آخر يف الذكاة لفوات حملها فإن 
  قيل لو كانت التسمية من شرائط الذكاة 

أسقطها النسيان كترك قطع األوداج وهذا السؤال للفريقني من أسقط التسمية رأسا ومن أوجبها يف حال ملا 
النسيان فأما من أسقطها فإنه يستدل علينا باتفاقنا على سقوطها يف حال النسيان وشرائط الزكاة ال يسقطها 

أوجبها يف حال النسيان يشبهها بترك النسيان كترك قطع األوداج فدل على أن التسمية ليست بشرطها فيها ومن 
قطع احللقوم واألوداج ناسيا أو عامدا أنه مينع صحة الذكاة فأما من أسقط فرض التسمية رأسا فإن هذا السؤال ال 
يصح له ألنه يزعم أن ترك الكالم من فروض الصالة وكذلك فعل الطهارة ومها مجيعا من شروطها مث فرق بني تارك 

 املتكلم يف الصالة ناسيا وكذلك النية شرط يف صحة الصوم وترك األكل أيضا شرط فيه صحته الطهارة ناسيا وبني
ولو ترك النية ناسيا مل يصح صومه ولو أكل ناسيا مل يفسد صومه فهذا سؤال ينتقض على أصل هذا السائل وأما من 

قطع األوداج هو نفس الذبح الذي أوجبها يف حال النسيان واستدل بقطع األوداج فإنه ال يصح له ذلك أيضا ألن 
يناىف موته حتف أنفه وينفصل به من امليتة والتسمية مشروطة لذلك ال على أهنا نفس الذبح بل هي مأمور هبا عنده 
يف احلال الذكر دون حال النسيان فلم خيرجه عدم التسمية على وجه السهو من وجود الذبح فلذلك اختلفا قوله 

أ من احلرث واألنعام نصيبا اآلية احلرث الزرع واحلرث األرض اليت تثار للزرع قال ابن تعاىل وجعلوا هللا مما ذر
عباس وقتادة عمد أناس من أهل الضاللة فجزؤا من حروثهم ومواشيهم جزأ هللا تعاىل وجزأ لشركائهم فكانوا إذا 

ابتهم السنة استعانوا مبا جزؤا خالط شيء مما جزؤا لشركائهم ما جزؤا هللا تعاىل ردوه على شركائهم وكانوا إذا أص
هللا تعاىل ووفروا ما جزؤا لشركائهم وقيل أهنم كانوا إذا هلك الذي ألوثاهنم أخذوا بدله مما هللا تعاىل وال يفعلون 

مثل ذلك فيما هللا تعاىل قال ذلك احلسن والسدي وقيل أهنم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه هللا يف النفقة على 
ثل ذلك فيما جعلوه لألوثان وإمنا جعل األوثان شركائهم ألهنم جعلوا هلا نصيبا من أمواهلم أوثاهنم وال يفعلون م

ينفقوهنا عليها فشاركوها يف نعمهم قوله تعاىل وقالوا هذه أنعام وحرث حجر قال الضحاك احلرث الزرع الذي 
وا احلرث للنفقة عليها يف سدنتها وما جعلوه ألوثاهنم وأما األنعام اليت ذكرها اوال فهو ما جعلوه ألوثاهنم كما جعل



ينوب من أمرها وقيل ما جعل منها قربانا لألوثان وأما األنعام اليت ذكرت ثانيا فإن احلسن وجماهدا قاال هي السائبة 
  والوصيلة واحلامي وأما اليت ذكرت ثالثا فإن 

سم اهللا عليها وقال أبو وائل هي اليت ال السدي وغريه قالوا هي اليت إذا ولدوها أو ذحبوها أو ركبوها مل يذكروا ا
حيجون عليها وقوله تعاىل حجر قال قتادة يعين حراما وأصله املنع قال اهللا تعاىل ويقولون حجرا حمجورا أي حراما 

حمرما قوله تعاىل وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا قال ابن عباس يعنون اللنب وقال سعيد عن قتادة ما 
طون هذه األنعام خالصة لذكورنا البحائر كانت للذكور دون النساء وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكورهم يف ب

وإناثهم قوله تعاىل قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا قال قتادة يعين البحرية 
جماهد والسدي ما يف بطون هذه األنعام يعين هبا  والسائبة والوصيلة واحلامي حترميا من الشيطان يف أمواهلم وقال

األجنة وقال غريهم أراد هبا األلبان واألجنة مجيعا واخلالص هو الذي يكون على معىن واحد ال يشوبه شيء من غريه 
كالذهب اخلالص ومنه إخالص التوحيد وإخالص العمل هللا تعاىل وإمنا أنث خالصة على املبالغة يف الصفة كالعالمة 

لرواية وقيل على تأنيث املصدر حنو العاقبة والعافية ومنه خبالصة ذكرى الدار وقيل لتأنيث ما يف بطوهنا من األنعام وا
ويقال فالن خالصة فالن وخلصانه وقوله تعاىل وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء يعين أجنة األنعام إذا كانت ميتة 

و بكر وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال إذا أردت أن استوى ذكورهم وإناثهم فيها فأكلوها مجيعا قال أب
تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثني واملائة من سورة األنعام إىل قوله قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري 

عروشات علم وحرموا ما رزقهم اهللا افتراء على اهللا قد ضلوا وما كانوا مهتدين قوله تعاىل وهو الذي أنشأ جنات م
وغري معروشات إىل قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده قال ابن عباس والسدي معروشات ما عرش الناس من 

الكروم وحنوها وهو رفع بعض أغصاهنا على بعض وقيل أن تعريشه أن حيظر عليه حبائط وأصله الرفع ومنه خاوية 
تفاعه ذكر اهللا تعاىل الزرع والنخل والزيتون على عروشها أي على أعاليها وما ارتفع منها والعرش السرير الر

والرمان مث قال كلوا من مثرة إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده وهو عطف على مجيع املذكور فاقتضى ذلك إجياب 
احلق يف سائر الزروع والثمار املذكورة على اآلية وقد اختلف يف املراد بقوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده فروي 

  س وجابر بن زيد وحممد بن احلنفية واحلسن وسعيد بن املسيب وطاوس وزيد بن عن ابن عبا

أسلم وقتادة والضحاك أنه العشر ونصف العشر وروي عن ابن عباس رواية أخرى وحممد بن احلنفية والسدي 
وإبراهيم نسخها العشر ونصف العشر وعن احلسن قال نسختها الزكاة وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة 

 القرآن وروي عن ابن عمر وجماهد أهنا حمكمة وأنه حق واجب عند الصرام غري الزكاة وروي عن النيب صلى اهللا يف
أنه هنى عن جداد الليل وعن صرام الليل قال سفيان بن عيينة هذا ألجل املساكني كي حيضروا قال  -عليه وسلم 

دست ويتركون يتبعون آثار احلصادين وإذا جماهد إذا حصدت طرحت للمساكني منه وكذلك إذا ظننت وإذا أك
أخذت يف كيله حثوت هلم منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته وإذا أخذت يف جدد النخل طرحت هلم منه وكذلك 
إذا أخذت يف كيله وإذا علمت كيله عزلت زكاته وما روي عن ابن عباس وحممد بن احلنفية وإبراهيم أن قوله تعاىل 

نسوخ بالعشر ونصف العشر يبني أن مذهبهم جتويز نسخ القرآن بالسنة وقد اختلف وآتوا حقه يوم حصاده م
  الفقهاء فيما جيب فيه العشر من وجهني أحدمها يف الصنف املوجب فيه واآلخر يف مقدارة 

  ذكر 



  اخلالف يف املوجب فيه

أبو يوسف وحممد ال  قال أبو حنيفة وزفر يف مجيع ما خترجه األرض العشر إال احلطب والقصب واحلشيش وقال
شيء فيما خترجه األرض إال ما كان له مثرة باقية وقال مالك احلبوب اليت جتب فيها الزكاة احلنطة والشعري والسلت 

والذرة والدخن واألرز واحلمص والعدس واجللبان واللوبياء وما أشبه ذلك من احلبوب ويف الزيتون وقال ابن أيب 
زرع زكاة إال التمر والزبيب واحلنطة والشعري وهو قول احلسن بن صاحل وقال ليلى والثوري ليس يف شيء من ال

الشافعي إمنا جتب فيما ييبس ويقتات ويدخر مأكوال وال شيء يف الزيتون ألنه إدام وقد روى عن علي بن أيب طالب 
ذ من دساتج وعمر وجماهد وعطاء وعمرو بن دينار أنه ليس يف اخلضر صدقة وروي عن ابن عباس أنه كان يأخ

الكراث العشر بالبصرة قال أبو بكر قد تقدم ذكر اختالف السلف يف معىن قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده ويف 
بقاء حكمه أو نسخه والكالم بني السلف يف ذلك من ثالثة أوجه أحدها هل املراد زكاة الزرع والثمار وهو العشر 

  غري منسوخ فالدليل على أنه غري منسوخ اتفاق األمة ونصف العشر أو حق آخر غريه وهل هو منسوخ أو 

على وجوب احلق يف كثري من احلبوب والثمار وهو العشر ونصف العشر ومىت وجدنا حكما قد استعملته األمة 
ولفظ الكتاب ينتظمه ويصح أن يكون عبارة عنه فواجب أن حيكم أن االتفاق إمنا صدر عن الكتاب وأن ما اتفقوا 

   -م املراد باآلية وغري جائز إثباته حقا غريه مث إثبات نسخه بقوله ص عليه هو احلك

  فيما سقت السماء العشر إذ جائز أن يكون ذلك احلق هو العشر الذي بينه

فيكون قوله فيما سقت السماء العشر بيانا للمراد بقوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يت درهم مخسة دراهم بيان لقوله تعاىل وآتوا الزكاة وقوله وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما كما أن قوله يف مائ

أخرجنا لكم من األرض وغري جائز أن يكون قوله وآتوا حقه يوم حصاده منسوخا بالعشر ونصف العشر ألن 
نسخ به أال ترى أنه يصح أن النسخ إمنا يقع مبا اليصح اجتماعهما فأما ما يصح اجتماعهما معا فغري جائز وقوع ال

يقول وآتوا حقه يوم حصاده وهو العشر فلما كان ذلك كذلك مل جيز أن يكون منسوخا به وأما من جعل هذا احلق 
ثابت احلكم غري منسوخ وزعم أنه حق آخر غري العشر جيب عند احلصاد وعند الدياس وعند الكيل فإنه ال خيلو 

ن مراده عنده الوجوب أو الندب فإن كان ندبا عنده مل يسغ له ذلك إال بإقامة قوله هذا من أحد معنيني إما أن يكو
الداللة عليه إذ غري جائز صرف األمر عن اإلجياب إىل الندب إال بداللة وإن رآه واجبا فلو كان كما زعم لوجب 

العشر ونصف العشر  أن يرد النقل به متواترا لعموم احلاجة إليه ولكان ال أقل من أن يكون نقله يف نقل وجوب
فلما مل يعرف ذلك عامة السلف والفقهاء علمنا أنه غري مراد فثبت أن هذا احلق هو العشر ونصف العشر الذي بينه 

فإن قيل الزكاة ال خترج يوم احلصاد وإمنا خترج بعد التنقية فدل على أنه مل يرد به الزكاة قيل له احلصاد اسم  -ص 
عشر ما صار يف يده ومع ذلك فاخلضر كلها إمنا خيرج احلق منها يوم احلصاد غري  للقطع فمىت قطعه فعليه إخراج

منتظر به شيء غريه وقيل إن قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده مل جيعل اليوم ظرفا لإليتاء املأمور به وإمنا هو ظرف 
بت مبا ذكرنا أن املراد بقوله وآتوا حلقه كأنه قال وآتوا احلق الذي وجب يوم حصاده بعد التنقية قال أبو بكر وملا ث

حقه يوم حصاده هو العشر دل على وجوب العشر يف مجيع ما خترجه األرض إال ما خصه الدليل ألن اهللا تعاىل قد 
  ذكر الزرع بلفظ عموم ينتظم لسائر أصنافه وذكر 



ملذكور فمن ادعى خصوص شيء النخل والزيتون والرمان مث عقبه بقوله وآتوا حقه يوم حصاده وهو عائد إىل مجيع ا
منه مل يسلم له ذلك إال بدليل فوجب بذلك إجياب احلق يف اخلضر وغريها ويف الزيتون والرمان فإن قيل إمنا أوجب 

اهللا تعاىل هذا احلق فيما ذكر يوم حصاده وذلك ال يكون إال بعد استحكامه ومصريه إىل حال تبقى مثرته فأما ما 
صاد من الفواكه الرطبة فلم يتناوله اللفظ ومع ذلك فإن الزيتون والرمان ال حيصدان أخذ منه قبل بلوغ وقت احل

فلم يدخال يف عموم اللفظ قيل له احلصاد اسم للقطع واالستيصال قال اهللا تعاىل حىت جعلناهم حصيدا خامدين 
حصاده هو يوم قطعه يوم فتح مكة ترون أو باش قريش احصدوهم حصدا فيوم  -وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فذلك قد يكون يف اخلضر ويف كل ما يقطع من الثمار عن شجرة سواء كان بالغا او أخضر رطبا وأيضا قد أوجب 
اآلية العشر يف مثر النخل عند مجيع الفقهاء بقوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده فدل على أن املراد يوم قطعه لشمول 

كر احلصاد ههنا ان احلق غري واجب إخراجه بنفس خروجه وبلوغه حىت اسم احلصاد لقطع مثر النخل وفائدة ذ
حيصل يف يد صاحبه فحينئذ يلزمه إخراجه وقد كان جيوز أن يتوهم أن احلق قد يلزمه خبروجه قبل قطعه وأخذه 
يع فأفاد بذلك أن عليه زكاة ما حصل يف يده دون ما تلف منه ومل حيصل منه يف يده ويدل على وجوب العشر يف مج
اخلارج قوله تعاىل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وذلك عموم يف مجيع اخلارج فإن قيل 

النفقة ال تعقل منها الصدقة قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن النفقة ال يعقل منها غري الصدقة وهبذا ورد 
وقال تعاىل والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف الكتاب قال اهللا تعاىل وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون 

سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم وقال تعاىل الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية اآلية وغري ذلك من 
يقتضي اآلي املوجبة ملا ذكرنا وأيضا فإن قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أمر وهو 

الوجوب وليس ههنا نفقة واجبة غري الزكاة والعشر إذ النفقة على عياله واجبة وأيضا فإن النفقة على نفسه 
وأوالده معقولة غري مفتقرة إىل األمر فال معىن حلمل اآلية عليه فإن قيل املراد صدقة التطوع قيل له هذا غلط من 

  الندب إال بدليل والثاين قوله تعاىل ولستم بآخذيه إال أن وجهني أحدمها أن األمر على الوجوب فال يصرف إىل 

تغمضوا فيه قد دل على الوجوب ألن اإلغماض إمنا يكون يف اقتضاء الدين الواجب فأما ما ليس بواجب فكل ما 
أخذه منه فهو فضل وربح فال إغماض فيه ومن جهة السنة حديث معاذ وابن عمر وجابر عن النيب صلى اهللا عليه 

قال ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالساقية فنصف العشر وهذا خرب قد تلقاه الناس بالقبول  - وسلم
واستعملوه فهو يف حيز التواتر وعمومه يوجب احلق يف مجيع أصناف اخلارج فإن احتجوا حبديث يعقوب بن شيبة 

ائب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن قال حدثنا أبو كامل اجلحدري قال حدثنا احلارث بن شهاب عن عطاء بن الس
قال ليس يف اخلضراوات صدقة قيل له قد قال يعقوب بن شيبة إن هذا حديث  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

منكر وكان حيىي بن معني يقول حديث احلارث بن شهاب ضعيف قال حيىي وقد روى عبدالسالم بن حرب هذا 
لحة مرسال وعبدالسالم ثقة وإمنا أصل حديث موسى ابن طلحة ما احلديث عن عطاء بن السائب عن موسى بن ط

رواه يعقوب بن شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن موهب عن موسى بن طلحة أن 
بعض األمراء بعث إليه يف صدقة أرضه فقال ليس عليها صدقة وإمنا هي أرض خضر ورطاب إن معاذا إمنا أمر أن 

النخل واحلنطة والشعري والعنب فهذا أصل حديث موسى بن طلحة وهو تأويل حلديث معاذ أنه أمر يأخذ من 
باألخذ من األصناف اليت ذكر وليس يف ذلك لو ثبت داللة على نفي احلق عما سواها ألنه جيوز أن يكون معاذا إمنا 

وصحت طريقته مل جيز االعتراض  استعمل على هذه األصناف دون غريها وأيضا فلو استقام سند موسى ابن طلحة
به على خرب معاذ يف العشر ونصف العشر ألنه خرب تلقاه الناس بالقبول واستعملوه وهم خمتلفون يف استعمال 



خربان فاتفق الفقهاء على استعمال أحدمها  -حديث موسى بن طلحة ومىت ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تفق على استعماله قاضيا على املختلف فيه منهما خاصا كان ذلك أو عاما واختلفوا يف استعمال اآلخر كان امل

فوجب أن يكون قوله فيما سقت السماء العشر قاضيا على خرب موسى بن طلحة ليس يف اخلضراوات صدقة وأيضا 
خرب معاذ  ميكن استعمال هذا اخلرب فيما مير به على العشر على ما يقول أبو حنيفة ألنه ال يأخذ منه العشر ويكون

فيما سقت السماء العشر مستعمال يف اجلميع ومن جهة النظر أن األرض بقصد طلب منائها بزراعتها اخلضراوات 
  كما يطلب مناؤها بزراعتها احلب فوجب أن يكون فيها العشر كاحلبوب وال يلزم عليه احلطب 

ة وليس يكاد يقصد هبا األرض فلذلك مل والقصب واحلشيش ألن ذلك ينبت يف العادة إذا صادفه املاء من غري زراع
جيب فيها شيء وال خالف يف نفي وجوب احلق عن هذه األشياء وقد اختلف فيما يأكله رب النخل من التمر فقال 

أبو حنيفة وزفر ومالك والثوري حيسب عليه ما أكله صاحب األرض وقال أبو يوسف إذا أكل صاحب األرض 
ا بقي من ثالمثائة الصاع اليت جتب فيها الزكاة وال يؤخذ منه مما أكل أو أطعم وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر م

ولو أكل الثالمثائة صاع وأطعمها مل يكن عليه عشر فإن بقي منها قليل أو كثري فعليه عشر ما بقي أو نصف العشر 
حيتسب عليه مبنزلة الرطب وقال الليث يف زكاة احلبوب يبدأ هبا قبل النفقة وما أكل من فريك هو وأهله فإنه ال 

الذي يترك ألهل احلائط ما يأكله هو وأهله ال خيرص عليه وقال الشافعي يترك اخلارص لرب احلائط ما يأكله هو 
وأهله ال خيرصه عليه ومن أكل من خنله وهو رطب مل حيتسب عليه قال أبو بكر قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده 

ذ ومل خيصص اهللا تعاىل ما أكله هو وأهله فهو على اجلميع فإن قيل إمنا أمر بإيتاء يقتضي وجوب احلق يف مجيع املأخو
احلق يوم احلصاد فال جيب احلق فيما أخذ منه قبل احلصاد قيل له احلصاد اسم للقطع فكلما قطع منه شيئا لزمه 

ما أخذ قبل احلصاد ألنه إخراج عشره وأيضا فليس يف قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده دليل على نفي الوجوب ع
جائز أن يريد وآتوا حق اجلميع يوم حصاده املأكول منه والباقي واحتج من مل حيتسب باملأكول مبا روى شعبة عن 

حبيب بن عبدالرمحن قال مسعت عبدالرمحن بن مسعود يقول جاء سهل بن أيب حثمة إىل جملسنا فحدث أن النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  وا ودعوا الثلث فإن مل تدعوا الثلث فالربع وهذا حيتمل أنإذا خرصتم فخذ

بعث أبا حثمة خارصا فجاءه رجل فقال يا  -يكون معناه ما روى سهل بن أيب حثمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت  -رسول اهللا إن أبا حثمة قد زاد على فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ليه فقال يا رسول اهللا لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعم املساكني وما يصيب الريح فقال قد زادك ابن عمك ع
وأنصفك والعرايا هي الصدقة فإمنا أمر بذلك الثلث صدقة ويدل عليه حديث جرير بن حازم عن قيس بن مسعود 

ا يف اخلرص فإن يف املال العرية والوصية قال خففو -عن مكحول الشامي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -فجمع بني العرية والوصية فدل على أنه أراد الصدقة وروى أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال



ليس يف العرايا صدقة فلم يوجب فيها صدقة ألن العارية نفسها صدقة وإمنا فائدة اخلرب أن ما تصدق به صاحب 
  ب له وال جتب فيها صدقة وال يضمنها العشر حيتس

  ذكر 

  اخلالف يف اعتبار ما جيب فيه احلق

فقال أبو حنيفة وزفر جيب العشر يف قليل ما خترجه األرض وكثريه إال ما قدمنا ذكره وقال أبو يوسف وحممد 
ا كان ما جيب فيه ومالك وابن أيب ليلى والليث والشافعي ال جيب حىت يبلغ ما جيب فيه احلق مخسة أوسق وذلك إذ

احلق مكيال فإن مل يكن مكيال فإن أبا يوسف اعترب أن يكون فيه مخس أوسق من أدىن األشياء اليت تدخل يف الوسق 
مما جيب فيه العشر إال يف العسل فإنه روي عنه يكون فيه مخسة أوسق من أدىن األشياء أن دهقانة هنر امللك اسلمت 

اختارت أرضها أنه اعترب عشرة أرطال وروي أنه اعترب عشر قرب وروي أنه فكتب عمر أن يؤخذ منه اخلراج إن 
اعترب قيمة مخسة أوسق من أدىن ما يدخل يف الوسق وأما حممد فإنه ينظر إىل أعلى ما يقدر به ذلك الشيء فيعترب منه 

ألن ما زاد على املن فإنه أن يبلغ مخسة أمثاله وذلك حنو الزعفران فإن أعلى مقاديره منا فيعترب بلوغه مخسة أمناء 
يضاعف أو ينسب إليه فيقال منوان وثالثة ونصف من وربع من ويعترب يف القطن مخسة أمحال ألن احلمل أعلى 

مقاديره وما زاد فتضعيف له ويف العسل مخسة أفراق ألن الفرق أعلى ما يقدر به وحيتج أليب حنيفة يف ذلك بقوله 
ائد إىل مجيع املذكور فهو عموم فيه وإن كان جممال يف املقدار الواجب ألن تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده وذلك ع

قوله حقه جممل مفتقر إىل البيان وقد ورد البيان يف مقدار الواجب وهو العشر أو نصف العشر وحيتج فيه بقوله 
عليه قول النيب تعاىل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وذلك عام يف مجيع اخلارج ويدل 

فيما سقت السماء والعشر ومل يفصل بني القليل والكثري ومن جهة النظر اتفاق اجلميع على  -صلى اهللا عليه وسلم 
سقوط اعتبار احلول فيه فوجب أن يسقط اعتبار املقدار كالركاز والغنائم واحتج معتربوا املقدار مبا روى حممد بن 

ال صدقة  -دينار عن جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلم الطائفي قال أخربنا عمرو ابن 
يف شيء من الزرع أو الكرم أو النخل حىت يبلغ مخسة أوسق وروى ليث بن أيب سليم عن نافع عن ابن عمر عن 

ليه وروى رسول اهللا قال ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة ورواه أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر موقوفا ع
   -ابن املبارك عن معمر عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مثله واجلواب عن هذا أليب حنيفة من وجوه أحدها

خربان أحدمها عام واآلخر خاص واتفق الفقهاء على استعمال أحدمها  -أنه إذا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف استعمال اآلخر فاملتفق على استعماله قاض على املختلف فيه فلما كان خرب العشر متفقا على استعماله واختلف 

واختلفوا يف خرب املقدار كان استعمال خرب العشر على عمومه أوىل وكان قاضيا على املختلف فيه فإما أن يكون 
ن خرب العشر وأيضا فإن قوله فيما سقت السماء اآلخر منسوخا أو يكون تأويله حمموال على معىن ال ينايف شيئا م

العشر عام يف إجيابه يف املوسوق وغريه وخرب اخلمسة أوسق خاص يف املوسوق دون غريه فغري جائز أن يكون بيانا 
ملقدار ما جيب فيه العشر ألن حكم البيان أن يكون شامال جلميع ما اقتضى البيان فلما كان خرب األوساق مقصورا 

مقدار الوسق دون غريه وكان خرب العشر عموما يف املوسق وغريه علمنا أنه مل يرد مورد البيان ملقدار ما على ذكر 
جيب فيه العشر وأيضا فإن ذلك يقتضي أن يكون ما يوسق يعترب يف إجياب احلق بلوغ مقداره مخسة أوسق وما ليس 



اء العشر وفقد ما يوجب ختصيص مقدار ماال مبوسوق جيب يف قليله وكثريه ولقوله عليه السالم فيما سقت السم
يدخل يف األوساق وهذا قول مطروح والقائل به ساقط مرزول التفاق السلف واخللف على خالفه وليس ذلك 

يف الرقة ربع العشر وقوله ليس فيما دون مخس أواق زكاة وذلك ألنه ال شيء من الرقة إال وهو  -كقوله ص 
للوزن فجاز أن يكون بيانا ملقدار مجيع الرقة املذكورة يف اخلرب اآلخر وأيضا فقد  داخل يف الوزن واألواقي مذكورة

ذكرنا أن هللا حقوقا واجبة يف املال غري الزكاة مث نسخت بالزكاة كما روي عن ي جعفر حممد بن علي والضحاك 
ليت كانت واجبة فنسخت قاال نسخت الزكاة كل صدقة يف القرآن فجائز أن يكون هذا التقدير معتربا يف احلقوق ا

حنو قوله تعاىل وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه وحنو ما روي عن جماهد إذا 
حصدت طرحت للمساكني وإذا كدست وإذا نقيت وإذا علمت كيله عزلت زكاته وهذه احلقوق غري واجبة اليوم 

سق كان معتربا يف تلك احلقوق وإذا احتمل ذلك مل جيز ختصيص فجائز أن يكون ما روي من تقدير اخلمسة األو
اآلية واألثر املتفق على نقله به وأيضا فقد روي ليس فيما دون مخسة أوسق زكاة فجائز أن يريد به زكاة التجارة 

نصاب بأن يكون سأل سائل عن أقل من مخسة أوسق طعام أو متر للتجارة فأخرب أن ال زكاة فيه لقصور قيمته عن ال
   -يف ذلك الوقت فنقل الراوي كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وترك ذكر السبب

  كما يوجد ذلك يف كثري من األخبار 
  ذكر 

  اخلالف يف اجتماع العشر واخلراج

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر ال جيتمعان وقال مالك والثوري واحلسن بن صاحل وشريك والشافعي إذا 
راج فعليه العشر يف اخلارج واخلراج يف األرض والدليل على أهنما ال جيتمعان أن عمر بن اخلطاب ملا كانت أرض خ

فتح السواد وضع على األرض اخلراج ومل يأخذ العشر من اخلارج وذلك مبشاورة الصحابة ومبوافقتهم إياه عليه 
ما عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فصار ذلك إمجاعا من السلف وعليه مضى اخللف ولو جاز اجتماعهما جلمعه

فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالناضح نصف العشر وذلك  -ويدل عليه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إخبار جبميع الواجب يف كل واحد منهما فلو فلو وجب اخلراج معه لكان ذلك بعض الواجب ألن اخلراج قد 

قدر العشر إىل النصف  -رمها وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم يكون الثلث أو الربع وقد يكون قفيزا ود
ألجل املؤنة اليت لزمت صاحبها فلو لزم اخلراج يف األرض لزم سقوط نصف العشر الباقي للزوم مؤنة اخلراج 

   -ولكان جيب أن خيتلف حكم ما تغلظ فيه املؤنة وما ختلف فيه كما خالف النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ا سقته السماء وبني ما سقي بالناضح ألجل املؤنة ويدل عليه حديث سهيلبني م

قال منعت العراق قفيزها ودرمهها ومعناه  -بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
خلراج كان ستمنع ولو كان العشر واجبا الستحال أن يكون اخلراج ممنوعا منه والعشر غري ممنوع ألن من منع ا

للعشر أمنع ويف تركه ذكر العشر داللة على أن ال عشر يف أرض اخلراد وروى أن رفيال أسلم فقال له علي إن 



أقمت على أرضك أخذنا منك اخلراج ولو وروى ايضا ألهنا عندنا مملوكة ألهلها والكالم فيها يف غري هذا املوضع 
بوجوبه ومل خيالفهما يف ذلك أحد من الصحابة وأيضا ملا كان  وقوله إن اخلراج كان العشر واجبا مع ذلك ال خربا

العشر واخلراج حقني هللا تعاىل مل جيز اجتماعهما عليه يف وقت واحد والدليل عليه اتفاق اجلميع على امتناع وجوب 
رض زكاة السائمة وزكاة التجارة فإن قيل إن اخلراج مبنزلة األجرة والعشر صدقة فكما جاز اجتماع أجر األ

والعشر يف اخلارج كذلك جيوز اجتماع اخلراج والعشر وذلك ألن أرض اخلراج مبقاة على حكم الفيء وإمنا أبيح 
  لزارعها االنتفاع هبا باخلراج وهو أجرة األرض فال مينع ذلك وجوب العشر مع اخلراج قيل 

ستأجر ومىت لزمته األجرة سقط له هذا غلط من وجوه أحدها أن عند أيب حنيفة ال جيتمع العشر واألجرة على امل
عنه العشر فكان العشر على رب األرض اآلخذ لألجرة فهذا اإللزام ساقط عنه وقول القائل إن أرض اخلراج غري 

مملوكة ألهلها وأهنا مبقاة على حكم الفيء خطأ ألهنا عندنا مملوكة ألهلها والكالم فيها يف غري هذا املوضع وقوله إن 
ضا من وجوه أحدها أنه ال خالف أنه ال جيوز استيجار النخل والشجر ومعلوم أن أجرة خطأ اخلراج أجرة خطأ أي

أسضا من وجوه اخلراج يؤدى عنهما فثبت أنه ليس بأجرة وأيضا فإن األجارة ال تصح إال على مدة معلومة ومل 
اج وأهلها مقرون على يعتقد أحد من األئمة على أرباب أراضي اخلراج مدة معلومة وأيضا فإن كانت أرض اخلر

حكم الفيء فغري جائز أن يؤخذ منهم جزية رؤسهم ألن العبد ال جزية عليه ومما يدل على انتفاء اجتماع اخلراج 
والعشر تنايف سببهما وذلك ألن اخلراج سببه الكفر ألنه يوضع موضع اجلزية وسائر أموال الفيء والعشر سببه 

ببامها قوله تعاىل ومن األنعام محولة وفرشا روي عن ابن عباس رواية واحلسن اإلسالم فلما تناىف مسببامها تناىف مس
وابن مسعود رواية أخرى وجماهد قالوا احلمولة كبار اإلبل والفرش الصغار وقال قتادة والربيع بن أنس والضحاك 

ى قال احلمولة كل والسدي واحلسن رواية احلمولة ما محل من اإلبل والفرش الغنم وروي عن ابن عباس رواية أخر
ما محل من اإلبل والبقر واخليل والبغال واحلمري والفرش الغنم فأدخل يف األنعام احلافر على االتباع ألن اسم األنعام 

ال يقع على احلافر وكان قول السلف يف الفرش أحد معنيني إما صغار اإلبل وإما الغنم وقال بعض أهل العلم أراد 
فها وجلودها اليت يفترشوهنا وجيلسون عليها ولوال قول السلف على ما ذكرنا لكان بالفرش ما خلق هلم من أصوا

هذا الظاهر يستدل به على جواز االنتفاع بأصواف األنعام وأوبارها يف سائر األحوال سواء أخذت منها بعد املوت 
عموم له إال أهنم قد اتفقوا أنه أو يف حال احلياة ويستدل به أيضا على جواز االنتفاع جبلودها بعد املوت القتضاء ال

ال ينتفع باجللود قبل الدباغ فهو خمصوص وحكم اآلية ثابت يف االنتفاع هبا بعد الدباغ وقوله تعاىل ومن األنعام 
محولة وفرشا فيه إضمار وهو الذي أنشأ لكم من األنعام محولة وفرشا قوله تعاىل مثانية أزواج من الضأن اثنني ومن 

 الظاملني قولة مثانية أزواج بدل من قوله محولة وفرشا لدخوله يف اإلنشاء كأنه قال أنشأ مثانية أزواج املعز اثنني إىل
  فكل واحد من 

األصناف األربعة من ذكورها وإناثها يسمى زوجا ويقال لإلثنني زوج أيضا كما يقال للواحد خصم ولإلثنني خصم 
لثمانية وأن املشركني حرموا منها ما حرموا من البحرية والسائبة فأخرب اهللا تعاىل أنه أحل لعبادة هذه األزواج ا

والوصيلة واحلامي وما جعلوه لشركائهم على ما بينه قبل ذلك بغري حجة وال برهان ليضلوا الناس بغري علم فقال 
ة أو الدليل نبئوين بعلم إن كنتم صادقني مث قال أم كنتم شهداء إذ وصاكم اهللا هبذا ألن طريق العلم إما املشاهد

الذي يشترك العقالء يف إدراك احلق به فبان بعجزهم عن إقامة الداللة من أحد هذين الوجهني بطالن قوهلم يف حترمي 
ما حرموا من ذلك قوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه اآلية روي عن طاوس أن أهل 



ء فقال اهللا تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما مما تستحلون إال أن اجلاهلية كانوا يستحلون أشياء وحيرمون أشيا
يكون ميتة اآلية وسياقة املخاطبة تدل على ما قال طاوس وذلك ألن اهللا قد قدم ذكر ما كانوا حيرمون من األنعام 

ىل قل ال أجد فيما وذمهم على حترمي ما أحله وعنفهم وأبان به عن جهلهم ألهنم حرموا بغري حجة مث عطف قوله تعا
أوحي إيل حمرما يعين مما حترمونه إال ما ذكر وإذا كان ذلك تقدير اآلية مل جيز االستدالل هبا على إباحة ما خرج عن 

اآلية فإن قيل قد ذكر يف أول املائة حترمي املنخنقة واملوقوذة وما ذكر معها وهي خارجة عن هذه اآلية قيل له يف 
نخنقة وما ذكر معها قد دخلت يف امليتة وإمنا ذكر اهللا تعاىل حترمي امليتة يف قوله حرمت ذلك جوابان أحدمها أن امل

عليكم امليتة مث فسر وجوهها واألسباب املوجبة لكوهنا ميتة فقد اشتمل اسم امليتة على املنخنقة ونظائرها والثاين أن 
قد ذكر يف هذه اآلية واملائدة مدنية وهي من  سورة األنعام مكية وجائز أن ال يكون قد حرم يف ذلك الوقت إال ما

آخر ما نزل من القرآن ويف هذه اآلية دليل على أن او إذا دخلت على النفي ثبت كل واحد مما دخلت عليه على 
حياهلا وأهنا ال تقتضي ختيريا ألن قوله تعاىل إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير قد أوجب حترمي كل 

لك على حياله وقد احتج كثري من السلف يف إباحة ما عدا املذكورة يف هذه اآلية هبا فمنها حلوم احلمر واحد من ذ
األهلية وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت جلابر بن زيد إهنم يزعمون أن النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  بن عمرو الغفاريهنى عن حلوم احلمر األهلية قال قد كان يقول ذلك احلكم 

  عندنا عن النيب ص 

ولكن أىب ذلك البحر يعين عبداهللا بن عباس وقرأ قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه اآلية وروى 
محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن القاسم عن عائشة أهنا كانت ال ترى بلحوم السباع والدم الذي يكون يف 

ذه اآلية قل ال أجد قيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه اآلية فأما حلوم احلمر األهلية أعلى العروق بأسا وقرأت ه
فإن أصحابنا ومالكا والثوري والشافعي ينهون عنه وروي عن ابن عباس ما ذكرنا من إباحته وتابعه على ذلك قوم 

هري عن احلسن وعبداهللا ابين وقد وردت أخبار مستفيضة يف النهي عن أكل حلوم احلمر األهلية منها حديث الز
عن  -حممد بن احلنيفة عن أبيهما أنه مسع علي بن أيب طالب يقول البن عباس هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أكل حلوم احلمر اإلنسية وعن متعة النساء يوم خيرب وقد روى ابن وهب عن حيىي بن عبداهللا بن سامل عن عبدالرمحن 
هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر  -جماهد عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ابن احلارث املخزومي عن

   -األنسية وهذا يدل على أنه ملا مسع عليا يروي النهي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  رجع عما كان يذهب إليه من اإلباحة وروى أبو حنيفة وعبداهللا عن نافع عن

يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وروى ابن عيينة عن عمرو  - عليه وسلم ابن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا
بن دينار عن حممد بن علي عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن حلوم احلمر األهلية ورواه محاد بن زيد 

   -عن عمرو ابن دينار عن حممد بن علي عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  م احلمر األهلية وروى شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازبهنى عن حلو



أن اكفئوا القدور  -مسعه منه قال أصبنا محرا يوم خيرب فطبخناها فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -وروى النهي عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  علبة اخلشين يف آخرين يفابن أيب أوىف وسلمة بن األكوع وأبو هريرة وأبو ث

وبعضها ذكر قصة خيرب والسبب الذي من أجله هنى عنها فقال  -بعضها ابتداء هنى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قائلون إمنا هني عنها ألهنا كانت هنبة انتهبوها وقال آخرون ألنه قيل له إن احلمر قد قلت وقال أخرون ألهنا كانت 

   -ى النيب صلى اهللا عليه وسلم جاللة فتأول من أباحها هن

  على أحد هذه الوجوه ومن حظرها أبطل هذه التأويالت بأشياء أحدها ما رواه

أنه قال ال حيل احلمار األهلي منهم املقدام بن معدى كرب وأبو ثعلبة  -مجاعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
سختياين عن ابن سريين عن أنس بن مالك قال ملا فتح اخلشين وغريمها والثاين ما رواه سفيان بن عيينة عن أيوب ال

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خيرب أصابوا محرا فطبخوها منها فنادى منادي رسول اهللا ص

  أال إن اهللا ورسوله  -

ينهاكم عنها فإهنا جنس فاكفئوا القدور وروى عبدالوهاب الثقفي عن أيوب بإسناد مثله قال فأمر رسول اهللا صلى 
مناديا فنادى أن اهللا ورسوله ينهاكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس قال فأكفئت القدور وإهنا  - عليه وسلم اهللا

لتفور وهذا يبطل تأويل من تأول النهي على النهبة وتأويل من تأوله على خوف فناء احلمر األهلية بالذبح ألنه أخرب 
ها ويدل عليه أنه أمر بالقدور فأكفئت ولو كان النهي ألجل ما أهنا جنس وذلك يقتضي حترمي عينها ال لسبب غري

ذكروا ألمر بأن يطعم املساكني كما أمر بذلك يف الشاة املذبوحة بغري أمر أصحاهبا بأن يطعم األسرى ويف حديث 
وال كل  عما حيرم عليه فقال ال تأكل احلمار األهلي -أيب ثعلبة اخلشين أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ذي ناب من السباع فهذا أيضا يبطل سائر التأويالت اليت ذكرناها عن مبيحيها وقد روى عن سعيد بن جبري أن 
هنى عن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب ألهنا كانت تأكل العذرة فإن صح هذا التأويل  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وغريه يف سؤاهلم عنها يف غري يوم خيرب يوجب إيهام حترميها ال لعلة للنهي الذي كان منه يوم خيرب فإن خرب أيب ثعلبة 
غري أعياهنا وقد روي يف حديث يروى عن عبدالرمحن بن مغفل عن رجال من مزينة فقال بعضهم غالب بن األجبر 

محرات يل  وقال بعضهم احلر بن غالب أنه قال يا رسول اهللا إنه مل يبق من مايل شيء أستطيع أن أطعم فيه أهلي غري
قال فأطعم أهلك من مسني مالك فإمنا كرهت لكم جوال القرية فاحتج من أباح احلمر األهلية هبذا اخلرب وهذا اخلرب 
يدل على النهي عنها ألنه قال كرهت لكم جوال القرية واحلمر األهلية كلها جوال القرى واألباحة عندنا يف هذا 

د اختلف يف احلمار الوحشي إذا دجن فقال أصحابنا واحلسن بن صاحل احلديث إمنا انصرفت إىل احلمر الوحشية وق
والشافعي يف احلمار الوحشي إذا دجن وألف أنه جائز أكله وقال ابن القاسم عن مالك إذا دجن وصار يعمل على 

نس األهلي فإنه ال يؤكل وقد اتفقوا على أن الوحش األهلي ال خيرجه عن حكم جنسه يف حترمي األكل كذلك ما أ



من الوحش قال أبو بكر وقد اختلف يف ذي الناب من السباع وذي املخلب من الطري فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وزفر وحممد ال حيل أكل ذي الناب من السباع وذي املخلب من الطري فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد ال 

ك ال يؤكل سباع الوحش وال اهلر الوحشي وال حيل اكل ذي الناب من السباع وذي املخلب من الطري وقال مال
األهلي وال الثعلب وال الضبع وال شيء من السباع وال بأس بأكل سباع الطري الرخم والعقبان والنسور وغريها ما 

  أكل اجليف منها وما ال يأكل وقال 

الضبع وقال الشافعي ال  األوزاعي الطري كله حالل إال أهنم يكرهون الرخم وقال الليث ال بأس بأكل اهلر وأكره
يؤكل ذو ناب من السباع اليت تعدو على الناس األسد والنمر والذئب ويؤكل الضبع والثعلب وال يؤكل النسر 

والبازي وحنوه ألهنا تعدو على طيور الناس وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبداهللا قال حدثنا 
ران بن جبري أن عكرمة سئل عن الغراب قال دجاجة مسينة وسئل عن الضبع حجاج قال حدثنا محاد قال حدثنا عم

  فقال نعجة مسينة 
قال أبو بكر حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب عن مالك عن ابن شهاب عن أيب إدريس 

كل ذي ناب من السباع وحدثنا هنى عن أكل  -اخلوالين عن أيب ثعلبة اخلشين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن ميمون بن مهران عن ابن 

عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي خملب من الطري  -عياض قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن معد يكرب وأبو هريرة وغريمها فهذه آثار مستفيضة يف حترمي ذي الناب من ورواه علي بن أيب طالب واملقدام ب

السباع وذي املخلب من الطري والثعلب واهلر والنسر والرخم داخلة يف ذلك فال معىن الستثناء شيء منها إال بدليل 
ى طاعم يطعمه ألنه يوجب ختصيصه وليس يف قبوهلا ما يوجب نسخ قوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما عل

إمنا فيه إخبار بأنه مل يكن احملرم غري املذكور وأن ما عداه كان باقيا على أصل اإلباحة وكذلك األخبار الواردة يف 
حلوم احلمر األهلية هذا حكمها ومع ذلك فإن هذه اآلية خاصة باتفاق أهل العلم على حترمي أشياء كثرية غري 

ر اآلحاد يف ختصيصها وكره أصحابنا الغراب األبقع ألنه يأكل اجليف ومل يكرهوا مذكورة يف اآلية فجاز قبول أخبا
قال مخس فواسق  -الغراب الزرعي ملا روى قتادة عن سعيد بن املسيب عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف فصار أصال يف يقتلهن احملرم يف احلل واحلرم وذكر أحدها الغراب األبقع فخص األبقع بذلك ألنه يأكل اجل

كراهة أشباهه مما يأكل اجليف قوله عليه السالم مخس يقتلهن احملرم يدل على حترمي أكل هذه اخلمس وأهنا ال تكون 
إال مقتولة غري مذكاة ولو كانت مما يؤكل ألمر بذحبها وذكاهتا لئال حترم بالقتل فإن قيل مبا حدثنا عبدالباقي بن قانع 

  فضل قال حدثنا حممد بن حامت قال حدثنا حيىي بن مسلم قال حدثين إمساعيل قال حدثنا إمساعيل بن ال

ابن أمية عن أيب الزبري قال سألت جابر أهل يؤكل الضبع قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت أمسعت هذا من 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال نعم قيل له ما روي عن النيب ص

السباع وكل ذي خملب من الطري قاض على ذلك التفاق الفقهاء على  من هنيه عن أكل كل ذي ناب من -
استعماله اختالفهم يف استعمال ذلك واختلف يف أكل الضب فكرهه أصحابنا وقال مالك والشافعي ال بأس به 

والدليل على صحة قولنا ما روى األعمش عن زيد بن وهب اجلهين عن عبدالرمحن بن حسنة قال نزلنا ارضا كثرية 



فقال ما هذا فقلنا  -ضباب فأصابتنا جماعة فطبخنا منها فإن القدور لتغلي هبا فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال
ضباب أصبناها فقال إن أمة من بين إسرائيل مسخت دواب األرض وإين أخشى أن تكون هذه فاكفئوها وهذا 

هنى عن إضاعة املال وحدثنا حممد ابن بكر  -نه ص يقتضي حظره ألنه لو كان مباح األكل ملا أمر بإكفاء القدور أل
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن عون الطائي أن احلكم بن نافع حدثهم قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن 

   -زرعة عن شريح بن عبيد عن أيب راشد احلرباين عن عبدالرمحن بن شبل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  حلم الضب وروى أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن عائشة أنههنى عن أكل 

تأكلني فهذه األخبار توجب النهي عن أكل الضب  -أهدى هلا ضب فدخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -وقد روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مل يأكل من الضب وأكل على مائدة رسول اهللا ص

   -اما ما أكل على مائدته وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولو كان حر -

  إمنا ترك أكله تقذرا ويف بعض األخبار أنه قال مل يكن بأرض قومي فأجدين

فلم ينهه وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال  -أعافه وأن خالد بن الوليد أكله حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نا عمر بن سهل قال حيدثنا إسحاق بن الربيع عن احلسن قال قال عمر إن هذه حدثنا بشر بن موسى قال حدث

الضباب طعام عامة هذه الرعاء وإن اهللا ليمنع غري واحد ولو كان عندي منها شيء ألكلته أن رسول اهللا صلى اهللا 
دثنا عمر بن سهل مل حيرمه ولكنه قدره وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال ح -عليه وسلم 

قال حدثنا حبر عن أيب هارون عن أيب سعيد اخلدري قال إن كان أحدنا لتهدى إليه الضبة املكنونة أحب إليه من 
 -الدجاجة السمينة فاحتج مبيحوه هبذه األخبار وفيها داللة على حظره ألن فيها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -لى اهللا عليه وسلم تركه تقذرا وأنه قذره وما قذره النيب ص

  فهو جنس وال يكون جنسا إال وهو

حمرم األكل ولو ثبت اإلباحة هبذه األخبار لعارضتها أخبار احلظر ومىت ورد اخلربان يف شيء وأحدمها مبيح واآلخر 
يها حاظر فخرب احلظر أوىل وذلك ألن احلظر وارد ال حمالة بعد اإلباحة ألن األصل كانت اإلباحة واحلظر طارىء عل

ومل يثبت ورود اإلباحة على احلظر فحكم احلظر ثابت ال حمالة واختلف يف هوام األرض فكره أصحابنا أكل هوام 
األرض الريبوع والقنفذ والفأر والعقارب ومجيع هوام األرض وقال ابن أيب ليلى ال بأس بأكل احلية إذا ذكيت وهو 

قال الليث ال بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود اجلنب قول مالك واألوزاعي إال أنه مل يشترط منه الذكاة و
والتمر وحنوه وقال ابن القاسم عن مالك ال بأس بأكل الضفدع قال ابن القاسم وقياس قول مالك أنه ال بأس بأكل 
خشاش األرض وعقارهبا ودودها ألنه قال موته يف املاء ال يفسده وقال الشافعي كل ما كانت العرب تستقذره فهو 

ن اخلبائث فالذئب واألسد والغراب واحلية واحلدأة والعقرب والفأرة ألهنا تقصد باألذى فهي حمرمة من اخلبائث م
وكانت تأكل الضبع والثعلب ألهنما ال يعدوان على الناس بأنياهبما فهما حالل قال بكر قال اهللا تعاىل وحيرم عليهم 



د قال حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور قال حدثنا سعيد بن اخلبائث قال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داو
منصور قال حدثنا عبدالعزيز بن حممد عن عيسى بن منيلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ 

فتال قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه اآلية فقال شيخ عنده مسعت أبا هريرة يقول ذكر عند النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال خبيثة من اخلبائث فقال ابن عمر إن كان قال رسول اهللا ص

   -هذا فهو كما قال فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  خبيثة من اخلبائث فشمله حكم التحرمي بقوله تعاىل

سا على القنفذ وروى وحيرم عليهم اخلبائث والقنفذ من حشرات األرض فكل ما كان من حشراهتا فهو حمرم قيا
عبداهللا بن وهب قال أخربين ابن أيب ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن املسيب عن عبدالرمحن قال ذكر طبيب 

   -الدواء عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وذكر الضفدع يكون يف الدواء فنهى النيب ص

يف الدواء ولو جاز االنتفاع به ملا كان منهيا عن قتله عن قتله وهذا يدل على حترميه ألنه هناه أن يقتله فيجعله  -
أخبار مستفيضة رواها ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد  -لالنتفاع به وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 وعائشة وغريهم أنه قال يقتل احملرم يف احلل واحلرم احلدأة والغراب والفأرة والعقرب ويف بعض األخبار واحلية ففي
  أمره يقتلهن 

داللة على حترمي أكلهن ألهنا لو كانت مما تؤكل ألمر بالتوصل إىل ذكاهتا فيما تتأتى فيه الذكاة منها فلما أمر بقتلها 
والقتل إمنا يكون ال على وجه الذكاة ثبت أهنا غري مأكولة وملا ثبت ذلك يف الغراب واحلدأة كان سائر ما يأكل 

ان من حشرات األرض فهو حمرم كالعقرب واحلية وكذلك الريبوع ألنه جنس من اجليف مثلها ودل على أن ما ك
الفأر وأما قول الشافعي يف اعتباره ما كانت العرب تستقذره وإن ما كان كذلك فهو من اخلبائث فال معىن له من 

طري قاض عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي خملب من ال -وجوه أحدها أن هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بتحرمي مجيعه وغري جائز أن يزيد فيه ما ليس منه وال خيرج منه ما قد تناوله العموم ومل يعترب النيب صلى اهللا عليه 

ما ذكره الشافعي وإمنا جعل كونه ذا ناب من السباع وذا خملب من الطري علما للتحرمي فال جيوز  -وسلم 
أخرى أن خطاب اهللا تعاىل للناس بتحرمي اخلبائث عليهم مل خيتص  االعتراض عليه مبا مل تثبت به الداللة ومن جهة

بالعرب دون العجم بل الناس كلهم من كان منهم من أهل التكليف داخلون يف اخلطاب فاعتبار ما يستقذره العرب 
ره دون غريهم قول ال دليل عليه خارج عن مقتضى اآلية ومع ذلك فليس خيلو من أن يعترب ما كانت العرب يستقذ
مجيعهم أو بعضهم فإن كان اعترب اجلميع فإن مجيع العرب مل يكن يستقذر احليات والعقارب وال األسد والذئاب 
والفأر وسائر ما ذكر بل عامة األعراب تستطيب أكل هذه األشياء فال جيوز أن يكون املراد ما كان مجيع العرب 

ن وجهني أحدمها أن اخلطاب إذا كان جلميع العرب يستقذره وإن أراد ما كان بعض العرب يستقذره فهو فاسد م



فكيف جيوز اعتبار بعضهم عن بعض والثاين أنه ملا صار البعض املستقذر كذلك كان أوىل باالعتبار من البعض الذي 
يستطيبه فهذا قول منتقض من مجيع وجوهه وزعم أنه أباح الضبع والثعلب ألن العرب كانت تأكله وقد كانت 

لرغراب واحلدأة واألسد مل يكن منهم مل ميتنع من أكل ذلك وأما اعتباره ما يعدو على الناس فإن أراد العزاب تأكل ا
به يعدو على الناس يف سائر األحوال فإن ذلك ال يوجد يف احلدأة واحلية والغراب وقد حرمها وإن أراد به العدو 

نسان وكذلك الثور يف بعض األحوال ومل يعترب ذلك عليهم يف حال إذا مل يكن جائعا واجلمل اهلائج قد يعدو على اإل
هو وال غريه يف هذه األشياء يف حترمي األكل وإباحته والكلب والسنور ال يعدوان على الناس ومها حمرمان وقد 

  اختلف يف حلوم اإلبل اجلاللة 

اجلاللة كالدجاج حدثنا  فكرهها أصحابنا والشافعي إذا مل يكن يأكل غري العذرة وقال مالك والليث ال بأس بلحوم
حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا عبدة عن حممد بن إسحاق عن ابن أيب 

عن أكل اجلاللة وألباهنا وحدثنا حممد بن  -جنيح عن جماهد عن ابن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
دثنا ابن املثىن قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال ح

هنى عن لنب اجلاللة قال أبو بكر فكل من خالف يف هذه املسائل اليت ذكرنا  -عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
باح أكل ما ذهب أصحابنا فيه من ابتدائنا ألحكام قوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه وأ

إىل حظره فإهنم حيتجون فيه بقوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما اآلية وقد بينا أن ذلك خرج على سبب فيما 
كان حيرمه أهل اجلاهلية مما حكاه اهللا عنهم قبل هذه االية مما كانوا حيرمونه من األنعام ولو مل يكن نزوله على 

وكان خربا مبتدأ مل ميتنع بذلك قبول أخبار اآلحاد يف حترمي أشياء مل تنتظمها اآلية وال استعمال  السبب الذي ذكرنا
القياس يف حظر كثري منه ألن ما فيه األخبار بأنه مل يكن احملرم من طريق الشرع إال املذكور يف اآلية وقد علمنا أن 

أخبار اآلحاد جائزا واستعمال القياس سائغا يف حترمي هذه األشياء قد كانت مباحة قبل ورود السمع وقد كان قبول 
ما هذا وصفه وكذلك إخبار اهللا بأنه مل حيرم بالشرع إال املذكور يف اآلية غري مانع حترمي غريه من طريق خرب الواحد 

اجللد  والقياس وقوله تعاىل على طاعم يطعمه يدل على أن احملرم من امليتة ما يتأتى فيه األكل منها فلم يتناول
   -املدبوغ وال القرن والعظم والظلف والريش وحنوها ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف شاة ميمونة إهنا حرم أكلها ويف بعض األلفاظ إمنا حرم حلمها وقوله

حمرم  تعاىل أو دما مسفوحا يدل على أن احملرم من الدم ما كان مسفوحا وأن ما يبقى يف العروق من أجزاء الدم غري
وكذلك روى عن عائشة وغريها يف الدم الذي يف املذبح أو يف أعلى القدر أنه ليس مبحرم ألنه ليس مبسفوح وهذا 
يدل على أن دم البق والرباغيث والذباب ليس بنجس إذ ليس مبسفوح فإن قيل قوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي 

   -حملرم يف شريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم إيل حمرما على طاعم يطعمه وإن كان إخبارا بأنه ليس ا

  من املأكوالت على املذكور يف اآلية فإنه قد نسخ به كثريا من احملظورات

  على ألسنة األنبياء املتقدمني فال يكون سبيله سبيل بقاء الشيء على 



يه خبرب الواحد وال حكم اإلباحة األصلية بل يكون يف حكم ما قد نص على إباحته شرعا فال جيوز االعتراض عل
بالقياس والدليل على أنه قد نسخ بذلك كثريا من احملظورات على لسان غريه من األنبياء قوله تعاىل وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها وشحومهما مباحة لنا 

قيل له ما ذكرت ال خيرج ما عدا املذكور يف اآلية من أن يكون يف حكم  وكذلك كثري من احليوانات ذوات األظفار
وبني النيب أن حكم  -املباح على األصل وذلك ألن ما حرم على أولئك من ذلك وأبيح لنا مل يصر شريعة لنبينا ص 

احة فال فرق بينه ذلك التحرمي إمنا كان موقتا إىل هذا الوقت وإن مضي الوقت أعاده إىل ما كان عليه من حكم اإلب
يف هذا الوجه وبني ما مل حيظر قط وأيضا فلو سلمنا لك ما ادعيت كان ما ذكرنا من قبول خرب الواحد واستعمال 
القياس فيما وصفنا سائغا ألن ذلك خمصوص باالتفاق أعين قوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم 

رمي أشياء غري مذكورة يف اآلية كاخلمر وحلم القردة والنجاسات وغريها يطعمه التفاق اجلميع من الفقهاء على حت
فلما ثبت خصوصه باالتفاق ساغ قبول خرب الواحد واستعمال القياس فيه قوله تعاىل وعلى الذين هادوا حرمنا كل 

كاإلبل  ذي ظفر اآلية قال ابن عباس وسعيد بن جبري وقتادة والسدي وجماهد هو كل ما ليس مبفتوح األصابع
والنعام واألوز والبط وقال بعض أهل العلم يدخل يف مجيع أنواع السباع والكالب والسنانري وسائر ما يصطاد 

بظفره من الطري قال أبو بكر قد ثبت حترمي اهللا تعاىل ذلك على لسان بعض األنبياء فحكم ذلك التحرمي عندنا ثابت 
   -بأن يكون شريعة لنبينا ص 

  ومل يثبت نسخ حترمي الكالب والسباع وحنوها فوجب أن تكونإال أن يثبت نسخه 

وقوله تعاىل حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها يستدل  -حمرمة بتحرمي اهللا بديا وكونه شريعة لنبينا ص 
هو به من أحنث احلالف أن ال يأكل شحما فأكل من شحم الطري الستثناء اهللا ما على ظهورمها من مجلة التحرمي و

قول أيب يوسف وحممد وعند أيب حنيفة ما على الظهر إمنا يسمى حلما مسينا يف العادة وال يتناوله اسم الشحم على 
اإلطالق وتسمية اهللا إياه شحما ال توجب دخوله يف اليمني إذ مل يكن االسم له متعارفا أال ترى أن اهللا تعاىل قد مسى 

مني واحلوايا روى عن ابن عباس واحلسن وسعيد بن جبري وقتادة السمك حلما والشمس سراجا وال يدخل يف الي
  وجماهد والسدي 

أهنا املباعر وقال غريهم هي بنات اللنب ويقال إهنا األمعاء اليت عليها الشحم وأما قوله تعاىل أو ما اختلط بعظم فإنه 
ا ما ذكرنا من أن دخول أو روي عن السدى وابن جريج أنه شحم اجلنب واإللية ألهنما على عظم وهذا يدل أيض

على النفي يقتضي نفي كل واحد مما دخل عليه على حياله ألن قوله تعاىل إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما 
اختلط بعظم حترمي للجميع ونظريه قوله تعاىل وال تطع منهم آمثا أو كفورا هنى عن طاعة كل واحد منهما وكذلك 

ال أكلم فالنا أو فالنا أنه أيهما كلم حنث ألنه نفى كالم كل واحد منهما على حدة قال أصحابنا فيمن قال واهللا 
قوله تعاىل سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا إىل قوله كذلك كذب الذين من قبلهم فيه أكذب 

لذين من قبلهم ومن كذب باحلق للمشركني بقوهلم لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا ألنه قال تعاىل كذلك كذب ا
فهو كاذب يف تكذيبه فأخرب تعاىل عن كذب الكفار بقوهلم لو شاء اهللا ما أشركنا ولو كان اهللا قد شاء الشرك ملا 
كانوا كاذبني يف قوهلم لو شاء اهللا ما أشركنا وفيه بيان أن اهللا تعاىل ال يشاء الشرك وقد أكد ذلك أيضا بقوله إن 

وإن أنتم إال خترصون يعين تكذبون فثبت أن اهللا تعاىل غري شاء لشركهم وأنه قد شاء منهم اإلميان تتبعون إال الظن 



اختيارا ولو شاء اهللا اإلميان منهم قسرا لكان عليه قادرا ولكنهم كانوا ال يستحقون به الثواب واملدح وقد دلت 
ئح سفيه كما أن اآلمر به سفيه وذلك ألن العقول على مثل ما نص اهللا عليه يف القرآن إن مريد الشرك والقبا

اإلرادة للشرك استدعاء إليه كما أن األمر به استدعاء إليه فكل ما شاء اهللا من العباد فقد دعاهم إليه ورغبهم فيه 
ولذلك كان طاعة كما أن كل ما أمر اهللا به فقد دعاهم إليه ويكون طاعة منهم إذا فعلوه وليس كذلك العلم 

علم بالشيء ال يوجب أن يكون العامل به مستدعيا إليه وال أن يكون املعلوم من فعل غريه طاعة إذا مل بالشرك ألن ال
يرده فإن قيل إمنا أنكر اهللا املشركني باحتجاجهم لشركهم بأن اهللا تعاىل قد شاءه وليس ذلك حبجة ولو كان مراده 

ل له لو كان اهللا قد شاء الكفر منهم لكان تكذيبهم يف قوهلم لقال كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخفيف قي
احتجاجهم صحيحا ولكان فعلهم طاعة هللا فلما أبطل اهللا احتجاجهم بذلك علم أنه إمنا كان كذلك ألن اهللا تعاىل مل 
يشأ وأيضا فقد أكذهبم اهللا تعاىل يف هذا القول من وجهني أحدمها أنه أخرب بتكذيبهم باحلق واملكذب باحلق ال يكون 

  كاذبا والثاين قوله وإن إال 

أنتم إال خترصون يعين تكذبون قوله تعاىل قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا اآلية يعين أبطل 
لعجزهم عن إقامة الداللة إال أن اهللا حرم هذا إذ مل ميكنهم إثبات ما ادعوه من جهة عقل وال مسع وما مل يثبت من 

س مشاهد فطريق العلم به منسد واحلكم ببطالنه واجب فإن قيل فلم دعوا أحد هذين الوجهني وليس مبحسو
للشهادة حىت إذا شهدوا مل تقبل منهم قيل ألهنم مل يشهدوا على هذا الوجه الذي يرجع من قوهلم فيه إىل ثقة وقيل 

ذاهب باهلوى يكون إهنم كلفوا شهداء من غريهم ممن تثبت بشهادته صحة وهني عن اتباع األهواء املضلة واعتقاد امل
من وجوه أحدها هوى من سيق إليه وقد يكون لشبهة حلت يف نفسه مع زواجر عقله عنها ومنها هوى ترك 

االستقصاء للمشقة ومنها هوى ما جرت به عادته أللفة له وكل ذلك متميز مما استحسنه بعقله قوله تعاىل وال تقتلوا 
حياء البنات منهن خوف اإلمالق وهو اإلفالس ومنه حديث النيب أوالدكم من إمالق كانت العرب تدفن أوالدها أ

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أعظم الذنوب أن جتعل هللا ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن تأكل معك

وأن تزين حبليلة جارك وهي املؤدة التب ذكرها اهللا تعاىل يف قوله وإذا املؤدة سئلت بأي ذنب قتلت فناهم اهللا عن 
مع ذكر السبب الذي كانوا من أجله يقتلوهنم وأخرب أنه رازقهم ورازق أوالدهم قوله تعاىل وال تقربوا  ذلك

الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عباس ما ظهر منها نكاح حالئل األبناء واجلمع بني األختني وحنو ذلك وما 
 -باحلق قال أبو بكر روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بطن الزنا وقوله تعاىل وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال 

أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم 
أن أقاتل الناس  قال أمرت -على اهللا وملا أراد أبو بكر قتال ما نعي الزكاة قالوا له إن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها فقال أبو بكر هذا من حقها لو منعوين 
   -عقاال مما كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لقاتلتهم عليه وقال النيب ص



د إحصان وكفر بعد إميان وقتل نفس بغري نفس وهذا عندنا ممن ال حيل دم امرىء مسلم إال بإحدى ثالث زنا بع -
يستحق القتل ويتقرر عليه حكمه وقد جيب قتل غري هؤالء على وجه الدفع مثل قتل اخلوارج ومن قصد قتل رجل 

  وأخذ ماله فيجوز قتله على جهة املنع من ذلك ألنه لو كف عن ذلك مل يستحق القتل قوله 

ليتيم إال باليت هي أحسن إمنا خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك لعجزه عن االنتصار تعاىل وال تقربوا مال ا
لنفسه ومنع غريه عن ماله وملا كانت األطماع تقوى يف أخذ ماله أكد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر وقوله 

مال اليتيم مضاربة وأن يعمل به هو  تعاىل إال باليت هي أحسن يدل على أن من له والية على اليتيم جيوز له دفع
مضاربة فيستحق رحبه إذا رأى ذلك أحسن وأن يبضع ويستأجر من يتصرف ويتجر يف ماله وأن يشتري ماله من 

نفسه إذا كان خريا لليتيم وهو أن يكون ما يعطى اليتيم أكثر قيمة مما يأخذه منه وأجاز أبو حنيفة شراه مال اليتيم 
ليتيم هبذه اآلية وقال تعاىل حىت يبلغ أشده ومل يشرط البلوغ فدل على أنه بعد البلوغ جيوز أن لنفسه إذا كان خريا ل

حيفظ عليه ماله إذا مل يكن مأنوس الرشد وال يدفعه إليه ويدل على أنه إذا بلغ أشده ال جيوز له أن يفوت ماله سواء 
وغ األشد هناية إلباحة قرب ماله ويدل على أن آنس منه الرشد أو مل يؤنس رشده بعد أن يكون عاقال ألنه جعل بل

الوصي ال جيوز له أن يأكل من مال اليتيم فقريا كان أو غنيا وال يستقرض منه ألن ذلك ليس بأحسن وال خريا 
لليتيم وجعل أبو حنيفة بلوغ األشد مخسا وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله مامل يكن معتوها وذلك ألن طريق 

الرأي وغالب الظن فكان عنده أن هذا السن مىت بلغها كان بالغا أشده وقد اختلف يف بلوغ األشد  ذلك اجتهاد
فقال عامر بن ربيعة وزيد بن أسلم هو بلوغ احللم وقال السدي هو ثالثون سنة وقيل مثاين عشرة سنة وجعله أبو 

وهو قوة الشباب عند ارتفاعه  حنيفة مخسا وعشرين سنة على النحو الذي ذكرنا وقيل إن األشد واحدها شد
طويلة انقاء ... تطيف به شد النهار ظعينة ... وأصله من شد النهار وهو قوة الضياء عند ارتفاعه قال الشاعر 

  ... اليدين سحوق 
قوله تعاىل وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها فيه أمر بإيفاء احلقوق على الكمال وملا كان 

والوزن يتعذر فيهما التحديد بأقل القليل علمنا أنه مل يكلفنا ذلك وإمنا كلفنا االجتهاد يف التحري دون  الكيل
حقيقة الكيل والوزن وهذا أصل يف جواز االجتهاد يف األحكام وأن كل جمتهد مصيب وإن كانت احلقيقة املطلوبة 

حقيقة معلومة عند اهللا تعاىل قد أمرنا بتحريها  باالجتهاد واحدة ألنا قد علمنا أن للمقدار املطلوب من الكيل
  واالجتهاد فيها ومل يكلفنا إصابتها إذا مل جيعل لنا دليال عليها فكان كل 

ما أدانا إليه اجتهادنا من ذلك فهو احلكم الذي تعبدنا به وقد جيوز أن يكون ذلك قاصرا عن تلك احلقيقة أو زائدا 
إليها أسقط حكمها عنا ويدلك على أن تلك احلقيقة املطلوبة غري مدركة يقينا أنه  عليها ولكنه ملا مل جيعل لنا سبيال

قد يكال أو يوزن مث يعاد عليه الكيل أو الوزن فيزيد أو ينقص ال سيما فيما كثر مقداره ولذلك قال اهللا تعاىل ال 
باجتهاده وقد استدل عيسى بن أبان يكلف اهللا نفسا إال وسعها يف هذا املوضوع يعين أنه ليس عليه أكثر مما يتحراه 

بأمر الكيل والوزن على حكم اجملتهدين يف األحكام وشبهه به قوله تعاىل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب قد 
انتظم ذلك حتري الصدق وعدل القول يف الشهادات واألخبار واحلكم بني الناس والتسوية بني القريب والبعيد فيه 

 كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن يكن غنيا أو فقريا وهو نظري قوله تعاىل
فاهللا أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا وقد بينا حكم ذلك فيما تقدم يف موضعه وقد انتظم 

دق القول يف العدل فهو بتحري العدل يف الفعل قوله وإذا قلتم فاعدلوا مصاحل الدنيا واآلخرة ألن من حترى ص



أحرى ومن كان هبذه الصفة فقد حاز خري الدنيا واآلخرة نسئل اهللا التوفيق لذلك قوله تعاىل وبعهد اهللا أوفوا عهد 
يشتمل على أوامره وزواجره كقوله تعاىل أمل أعهد إليكم يا بين آدم وقد يتناول املنذور وما يوجبه العبد على نفسه 

من القرب أال ترى إىل قوله وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها قوله تعاىل وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه اآلية فإن املراد بالصراط الشريعة اليت تعبد اهللا هبا عباده والصراط هو الطريق وإمنا قيل 

هو طريق إليها وإىل النعيم وأما سبيل الشيطان فطريق إىل النار للشرع الطريق ألنه يؤدي إىل الثواب يف اجلنة ف
أعاذنا اهللا منها وإمنا جاز األمر باتباع الشرع مبا يشتمل عليه من الوجوب والنفل واملباح كما جاز األمر باتباعه مع 

ووجوب الفرض والرغبة ما فيه من التحليل والتحرمي وذلك اتباعه إمنا هو اعتقاد صحته على ترتيبه من قبح احملظور 
يف النفل واستباحة املباح والعمل بكل شيء من ذلك على حسب مقتضى الشرع له من إجياب أو نفل أو إباحة 
قوله تعاىل مث آتينا موسى الكتاب متاما على الذي أحسن قيل يف قوله مث إن معناه مث قل آتينا موسى الكتاب متاما 

  حرم ربكم عليكم وقيل معناه وآتينا موسى الكتاب كقوله مث اهللا شهيد ألنه عطف على قوله قل تعالوا أتل ما 

ومعناه واهللا شهيد وكقوله مث كان من الذين آمنوا ومعناه وكان من الذين آمنوا وحيتمل أن يكون صلة الكالم 
ا كتاب أنزلناه ويكون معناه مث بعد ما ذكرت لكم أخربتكم أنا آتينا موسى الكتاب وحنوه من الكالم قوله تعاىل وهذ

مبارك فاتبعوه واتقوا هو أمر باتباع الكتاب على حسب ما تضمنه من فرض أو نفل أو إباحة واعتقاد كل منه على 
مقتضاه والربكة ثبوت اخلري ومنوه وتبارك اهللا صفة ثبات ال أول له وال آخر هذا تعظيم ال يستحقه إال اهللا تعاىل 

وا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا قال ابن عباس واحلسن وجماهد وحده ال شريك له قوله تعاىل أن تقول
وقتادة والسدي وابن جريج أراد هبما اليهود والنصارى ويف ذلك دليل على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى 

أهنم طائفتان فإن وأن اجملوس ليسوا أهل كتاب ألهنم لو كانوا أهل كتاب لكانوا ثالث طوائف وقد أخرب اهللا تعاىل 
قيل إمنا حكى اهللا ذلك عن املشركني قيل له هذا احتجاج عليهم بأنه أنزل الكتاب عليكم لئال تقولوا إمنا أنزل 

الكتاب على طائفتني من قبلنا فقطع اهللا عذرهم بإنزال القرآن وأبطل أن حيتجوا بأن الكتاب إمنا أنزل على طائفتني 
تعاىل هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك قيل يف قوله تعاىل أو يأيت ربك أو من قبلنا ومل ينزل علينا قوله 

يأيت أمر ربك بالعذاب ذكر ذلك عن احلسن وحذف كما حذف يف قوله إن الذين يؤذون اهللا ومعناه أولياء اهللا 
ك أمر ربك يوم القيامة أو يأيت بعض وقيل أو يأيت ربك جبالئل آياته وقيل تأتيهم املالئكة لقبض أرواحهم أو يأيت رب

آيات ربك طلوع الشمس من مغرهبا وروي ذلك عن جماهد وقتادة والسدي قوله تعاىل إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا قال جماهد هم اليهود ألهنم كانوا ميالئون عبدة األوثان على املسلمني وقال قتادة اليهود والنصارى ألن 

ضا وكذلك اليهود وقل أبو هريرة أهل الضالل من هذه األمة فهو حتذير من تفرق الكلمة بعض النصارى يكفر بع
ودعاء إىل االجتماع واأللفة على الدين وقال احلسن هم مجيع املشركني ألهنم كلهم هبذه الصفة وأما دينهم فقد قيل 

لبعض جلهالة فيه وشيع الفرق الذين الذي أمرهم اهللا به وجعله دينا هلم وقيل الدين الذي هم عليه إلكفار بعضهم 
مياىلء بعضهم بعضا على أمر واحد مع اختالفهم يف غريه وقيل أصله الظهور من قوهلم شاع اخلري إذا ظهر وقيل 

  أصله االتباع من قولك شايعه على املراد إذا اتبعه وقوله لست 

الفاسدة وليس كذلك بعضهم على بعض منهم يف شيء املباعدة التامة من أن جيتمع معهم يف معىن من مذاهبهم 
ألهنم جيتمعون يف معىن من الباطل وإن افترقوا يف غريه فليس منهم يف شيء ألنه بريء من مجيعه قوله تعاىل من جاء 

باحلسنة فله عشر أمثاهلا احلسنة اسم لألعلى يف احلسن ألن اهلاء دخلت للمبالغة فتدخل الفروض والنوافل وال 



ان حسنا ألن املباح ال يستحق عليه محد وال ثواب ولذلك رغب اهللا يف احلسنة وكانت طاعة يدخل املباح وإن ك
وكذلك اإلحسان يستحق عليه احلمد فأما احلسن فإنه يدخل فيه املباح ألن كل مباح حسن ولكنه ال ثواب فيه فإذا 

ثاهلا معناه يف النعيم واللذة ومل دخلت عليه اهلاء صارت امسا ال على احلسن وهي الطاعات قوله تعاىل فله عشر أم
يرد به أمثاهلا يف عظم املنزلة وذلك ألن منزلة التعظيم ال جيوز أن يبلغها إال بالطاعة وهذه املضاعفة إمنا هي بفضل 
اهللا غري مستحق عليها كما قال تعاىل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وغري جائز أن تساوي منزلة التفضيل 

 التعظيم ألنه لو جاز ذلك جلاز أن يبتدئهم هبا يف اجلنة من غري عمل وجلاز أن يساوي بني املنعم منزلة الثواب يف
بأعطم النعم وبني من مل ينعم قوله تعاىل قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قوله دينا 

لص لعبادة اهللا تعاىل يروى ذلك عن احلسن وقيل أصله قيما يعين مستقيما ووصفه بأنه ملة إبراهيم واحلنيف املخ
امليل من قوهلم رجل أحنف إذا كان مائل القدم بإقبال كل واحدة منهما على األخرى خلقة ال من عارض فسمى 
املائل إىل اإلسالم حنيفا ألنه ال رجوع معه وقيل أصله االستقامة وإمنا جاء أحنف للمائل القدم على التفاؤل كما 

   -للديغ سليم ويف ذلك دليل على أن ما مل ينسخ من ملة إبراهيم عليه السالم فقد صارت شريعة لنبينا ص قيل 

  إلخباره بأن دينه ملة إبراهيم قوله تعاىل

قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني قال سعيد بن جبري وقتادة والضحاك والسدي نسكي ديين يف 
سن نسكي ديين وقال غريهم عباديت إال أن األغلب عليه هو الذبح الذي يتقرب به إىل اهللا احلج والعمرة وقال احل

تعاىل وقوهلم فالن ناسك معناه عابد هللا وقد روى عبداهللا بن أيب رافع عن علي قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وما أنا من املشركني قل أن إذا افتتح الصالة قال وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا  -وسلم 

  صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني إىل قوله من املسلمني وروى أبو سعيد 

   -اخلدري وعائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان إذا افتتح الصالة ورفع يديه وقال سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك

ه عند قبل أن ينزل فسبح حبمد ربك حني تقوم فلما نزل ذلك وأمر وتعاىل جدك وال إله غريك واألول كان يقول
بالتسبيح عند القيام إىل الصالة ترك األول وهذا قول أيب حنيفة وحممد وقال أبو يوسف جيمع بينهما ألهنما قد روي 

ل ذبيحة مجيعا قوله تعاىل إن صاليت جيوز أن يريد هبا صالة العيد ونسكي األضحية ألهنا تسمى نسكا وكذلك ك
على وجه القربة إىل اهللا تعاىل فهي نسك قال اهللا تعاىل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقال النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  النسك شاة وقال رسول اهللا ص

يف يوم النحر إن أول نسكنا يف يومنا هذا الصالة مث الذبح فسمى الصالة والذبح مجيعا نسكا وملا قرن النسك إىل  -
الصالة دل على أن املراد صالة العيد واألضحية وهذا يدل على وجوب األضحية لقوله تعاىل وبذلك أمرت واألمر 

يقتضي الوجوب قوله تعاىل وأنا أول املسلمني قال احلسن وقتادة أول املسلمني من هذه األمة قوله عز و جل وال 



على غريه إال ما قامت داللته إلخبار اهللا تعاىل أن تكسب كل نفس إال عليها حيتج به يف امتناع جواز تصرف أحد 
أحكام أفعال كل نفس متعلقة هبا دون غريها فيحتج بعمومه يف امتناع جواز تزويج البكر الكبرية بغري إذهنا ويف 

بطالن احلجر على امتناع جواز بيع أمالكه عليه ويف جواز تصرف البالغ العاقل على نفسه وإن كان سفيها إلخبار 
 تعاىل باكتساب كل نفس على نفسه ويف نظائر ذلك من املسائل وقوله تعاىل وال تزر وازرة وزر اخرى إخبار اهللا

بأن اهللا تعاىل ال يؤاخذ أحدا بذنب غريه وأنه ال يعذب األبناء بذنب اآلباء وقد احتجت عائشة يف رد قول من تأول 
   -ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ب ببكاء أهله عليه فقالت قال اهللا تعاىلأن امليت ليعذ

   -والتزر وازرة وزر أخرى وإمنا مر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بيهودي يبكى عليه فقال إنه ليعذب وهم يبكون عليه وقد بينا وجه ذلك يف غري

وشبه مبن التجأ إىل هذا املوضع وقيل أن أصله الوزر وامللجأ من قوله كال ال وزر ولكنه جرى يف األغلب على اإلمث 
غري ملجأ ويقال وزر يزر ووزر يوزر ووزر يوزر فهو موزور وكله مبعىن اإلمث والوزير مبعىن امللجأ ألن امللك يلجأ 

  إليه يف األمور واهللا أعلم بالصواب 

  سورة 

  األعراف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
هني املخاطب عن التعرض للحرج وروي عن  قوله تعاىل فال يكن يف صدرك حرج منه خمرجه خمرج النهي ومعناه

احلسن يف احلرج أنه الضيق وذلك أصله ومعناه فال يضيق صدرك خوفا أن ال تقوم حبقه فإمنا عليك اإلنذار به وقال 
ابن عباس وجماهد وقتادة والسدي احلرج هنا الشك يعين ال تشك يف لزوم اإلنذار به وقيل معناه ال يضيق صدرك 

قوله تعاىل لعلك باخع نفسك على آثارهم إن مل يؤمنوا هبذا احلديث اسفا قوله تعاىل اتبعوا ما أنزل بتكذيبهم إياك ك
إليكم من ربكم هو أن يكون تصرفه مقصورا على مراد أمره وهو نظري االئتمام وهو أن يأمت به يف اتباع مراده ويف 

مر اهللا عز و جل قيل له قد يكون متبعا إذا قصد فعله غري خارج عن تدبريه فإن قيل هل يكون فاعل املباح متبعا أل
به اتباع أمره يف اعتقاد إباحته وإن مل يكن وقوع الفعل مرادا منه وأما فاعل الواجب فإنه قد يكون االتباع يف 

وجهني أحدمها اعتقاد وجوبه والثاين إيقاع فعله على الوجه املأمور به فلما ضارع املباح الواجب يف االعتقاد إذ 
ان على كل واحد منهما وجوب االعتقاد حبكم الشيء على ترتيبه ونظامه يف إباحة أو إجياب جاز أن يشتمل قوله ك

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم على املباح الواجب وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم دليل على وجوب اتباع 
ر اآلحاد ألن األمر باتباعه قد ثبت بنص التنزيل القرآن يف كل حال وأنه غري جائز االعتراض على حكمه بأخبا

وقبول خرب الواحد غري ثابت بنص التنزيل فغري جائز تركه ألن لزوم اتباع القرآن قد ثبت من طريق يوجب العلم 
وخرب الواحد يوجب العمل فال جيوز تركه وال االعتراض به عليه وهذا يدل على صحة قول أصحابنا يف أن قول 



أنه قال ما جاءكم مين  -آن يف أخبار اآلحاد غري مقبول وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من خالف القر
فاعرضوه على كتاب اهللا فما وافق كتاب اهللا فهو عين وما خالف كتاب اهللا فليس عين فهذا عندنا فيما كان وروده 

وكذلك نسخه قوله ما آتاكم الرسول من طريق اآلحاد فأما ما ثبت من طريق التواتر فجائز ختصيص القرآن به 
   -فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا فما تيقنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قاله فإنه يف إجياب احلكم مبنزلة القرآن فجاز ختصيص بعضه ببعض وكذلك نسخه

  قوله تعاىل ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا 

م مث صورناكم يعين به آدم ألنه قال مث قلنا للمالئكة وإمنا قال ذلك بعد خلق آدم آلدم روي عن احلسن خلقناك
وتصويره وذلك كقوله تعاىل وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور أي ميثاق آبائكم ورفعنا فوقهم الطور حنو 

مل يقتلوا األنبياء وقيل مث راجع  -م قوله تعاىل فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل بذلك يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسل
إىل صلة املخاطبة كأنه قال مث إنا خنربكم أنا قلنا للمالئكة وحكى عن األخفش مث ههنا مبعىن الواو وذكر الزجاج أن 
ذلك خطأ عند النحويني قال أبو بكر ونظريه قوله تعاىل مث اهللا شهيد على ما تفعلون ومعناه واهللا شهيد قوله تعاىل ما 

عك أال تسجد إذ أمرتك يدل على أن األمر يقتضي الوجوب بنفس وروده غري حمتاج إىل قرينة يف إجياب ألنه من
علق الذم بتركه األمر املطلق وقيل يف قوله تعاىل أن ال تسجد أن ال ههنا صلة مؤكدة وقيل إن معناه ما دعاك إىل أن 

لتكرمة ألن اهللا قد امنت به على عباده وذكره بالنعمة ال تسجد وما أحوجك وقيل يف السجود آلدم وجهان أحدمها ا
ومن يغو ال يعدم من ... فيه والثاين أنه كان قبلة هلم كالكعبة قوله تعاىل فبما أغويتين قيل فيه خيبتين كقول الشاعر 

  ... الغي الئما 
رجل يغوى غيا إذا فسد يعين من حيب وحكى لنا أبو عمر غالم ثعلب عن ثعلب عن ابن األعرايب قال يقال غوى ال

عليه أمره أو فسد هو يف نفسه ومنه قوله تعاىل وعصى آدم ربه فغوى أي فسد عليه عيشه يف اجلنة قال ويقال غوى 
الفصيل إذا مل يرو من لنب أمه وقيل يف أغويتين أي حكمت بغواييت كقولك أضللتين أي حكمت بضالليت وقيل 

حمتملة يف إبليس وقوله تعاىل وعصى آدم ربه فغوى وحيتمل فساد أمره يف  أغويتين أي أهلكتين فهذه الوجوه الثالث
اجلنة وهو يرجع إىل معىن اخليبة وال حيتمل هالك وال احلكم بالغواية اليت هي ضالل ألن أنبياء اهللا ال جيوز ذلك 

ابن عباس وإبراهيم عليهم قوله تعاىل مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم روي عن 
وقتادة واحلكم والسدي من بني أيديهم ومن خلفهم من قبل دنياهم وآخرهتم من جهة حسناهتم وسيئاهتم وقال 

جماهد من حيث يبصرون ومن حيث ال يبصرون وقيل من كل جهة ميكن االحتيال عليهم ومل يقل من فوقهم قال 
  قل من حتت أرجلهم ألن اإلتيان منه ممتنع إذا أريد به ابن عباس ألن رمحة اهللا تنزل عليهم من فوقهم ومل ي

احلقيقة قوله تعاىل وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني قرن قرهبما الشجرة إال أنه معلوم شرط الذكر فيه 
جرة وتعمد األكل مع العلم به ألنه ال يؤاخذ بالنسيان واخلطأ فيما مل يقم عليه دليل قاطع ومل يكن أكلهما للش

معصية كبرية بل كانت صغرية من وجهني أحدمها أهنما نسيا الوعيد وظنا أنه هني استحباب ال إجياب وهلذا قال 
   -فنسي ومل جند له عزما والثاين أنه أشري هلما إىل شجرة بعينها وظنا املراد العني وكان املراد اجلنس كقوله ص 

  أراد اجلنس ال العني دون حني أخذ ذهبا وحريرا فقال هذان مهلكا أميت وإمنا



غريها قوله تعاىل يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس تقوى هذا خطاب عام لسائر 
املكلفني من اآلدميني كما كان قوله تعاىل يا أيها الناس اتقوا ربكم خطابا ملن كان يف عصر النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  كلفني من أهل سائر األعصار إال أنا ملن كان غري موجودومن جاء بعده من امل

على شرط الوجود وبلوغ كمال العقل وقوله تعاىل قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وقوله تعاىل وطفقا 
خيصفان عليهما من ورق اجلنة يدل على فرض ستر العورة إلخباره أنه أنزل علينا لباسا لنواري سوآتنا به وإمنا قال 

أنزلنا ألن اللباس يكون من نبات األرض أو من جلود احليوان وأصوافها وقوام مجيعها باملطر النازل من السماء 
وقيل إنه وصفه باإلنزال ألن الربكات تنسب إىل أهنا تأيت من السماء كما قال تعاىل وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد 

ع البيت حنو الفرش والدثار وقيل الريش ما فيه اجلمال ومنه ومنافع للناس ال وقوله ريشا قيل إنه األثاث من متا
ريش الطائر وقوله ولباس التقوى قيل فيه إنه العمل الصاحل عن ابن عباس ومساه لباسا ألنه يقي العقاب كما يقي 

وقال  اللباس من الثياب احلر والربد وقال قتادة والسدي هو اإلميان وقال احلسن هو احلياء الذي يكسبهم التقوى
بعض أهل العلم هو لباس الصوف واخلشن من اليت تلبس للتواضع والنسك يف العبادة وقد اتفقت األمة على معىن 

منها حديث هبز  -ما دلت عليه اآلية من لزوم فرض ستر العورة ووردت به اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ما نأيت منها وما نذر قال احفظ عورتك إال من زوجتك  بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول اهللا عورتنا

أو ما ملكت ميينك قلت يا رسول اهللا فإذا كان أحدنا خاليا قال فإن اهللا احق أن يستحيا منه وروى أبو سعيد 
  اخلدري عنه عليه السالم أنه قال ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل وال املرأة إىل عورة املرأة وقد روي 

   -عنه ص 

  نه قال ملعون من نظر إىل سوأة أخيه قال اهللا تعاىلأ

قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يعين عن العورات إذ ال خالف يف جواز 
النظر إىل غري العورة قال اهللا تعاىل يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة قيل يف الفتنة أهنا 

نة بالدعاء إىل املعصية من جهة الشهوة أو الشبهة واخلطاب توجه إىل اإلنسان بالنهي عن فتنة الشيطان وإمنا معناه احمل
التحذير من فتنة الشيطان وإلزام التحرز منه وقوله تعاىل كما أخرج أبويكم من اجلنة فأضاف إخراجهما من اجلنة 

ه اإلخراج منها كقوله تعاىل حاكيا عن فرعون يذبح أبناءهم وإمنا إىل الشيطان فإنه أغوامها حىت فعال ما استحقا ب
أمر به ومل يتوله بنفسه وعلى هذا املعىن أضاف نزع لباسهما إليه بقوله ينزع عنهما لباسهما وهذا حيتج به فيمن 

وكذلك  حلف ال خييط قميصه أو ال يضرب عبده وهو ممن ال يتوىل الضرب بنفسه أنه إن أمر به غريه ففعله حنث
إذا حلف ال يبين داره فأمر غريه فبناها وقيل يف اللباس الذي كان عليهما أنه كان ثياب من ثياب اجلنة وقال ابن 

عباس كان لباسهما الظفر وقال وهب بن منبه كان لباسهما نورا قوله تعاىل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد روي 
صالة على استقامة وقال الربيع بن أنس توجهوا باإلخالص هللا عن جماهد والسدي توجهوا إىل قبلة كل مسجد يف ال

تعاىل ال لوثن وال غريه قال أبو بكر قد حوى ذلك معنيني أحدمها التوجه إىل القبلة املأمور هبا على استقامة غري 



نية عادل عنها والثاين فعل الصالة يف املسجد وذلك يدل على وجوب فعل املكتوبات يف مجاعة ألن املساجد مب
   -للجماعة وقد روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أخبار يف وعيد تارك الصالة يف مجاعة وأخبار أخر يف الترغيب فيها فمما روي

من مسع النداء فلم جيب فال صالة له وقوله البن أم مكتوم حني قال له إن  -ما يقتضي النهي عن تركها قوله ص 
ء فقال نعم فقال ال أجد لك عذرا وقوله لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس منزيل شاسع فقال هل تسمع الندا

مث آمر حبطب فيحرق على املتخلفني عن اجلماعة بيوهتم يف أخبار حنوها ومما روي من الترغيب ان صالة اجلماعة 
وقوله بشر  تفضل عن صالة الفذ خبمس وعشرين درجة وأن املالئكة ليصلون على الذين يصلون يف الصف املقدم

املشائني يف ظالم الليل إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة وكان شيخنا أبو احلسن الكرخي يقول هو عندي فرض 
  على الكفاية كغسل املوتى ودفنهم والصالة عليهم مىت 

اآلية تدل  قام هبا بعضهم سقط عن الباقني قوله تعاىل يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال أبو بكر هذه
على فرض ستر العورة يف الصالة وقد اختلف الفقهاء يف ذلك فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد بن احلسن 
واحلسن بن زياد هي فرض يف الصالة إن تركه مع اإلمكان فسدت صالته وهو قول الشافعي وقال مالك والليث 

واإلعادة يف الوقت عندمها استحباب وداللة هذه اآلية  الصالة جمزية مع كشف العورة ويوجبان اإلعادة يف الوقت
على فرض ستر العورة يف الصالة من وجوه أحدها أنه ملا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد فعلق األمر باملسجد 

علمنا أن املراد الستر للصالة لوال ذلك مل يكن لذكر املسجد فائدة فصار تقديرها خذوا زينتكم يف الصالة ولو كان 
ملراد سترها عن الناس ملا خص املسجد بالذكر إذ كان الناس يف األسواق أكثر منهم يف املساجد فأفاد بذكر ا

املسجد وجوبه يف الصالة إذ كانت املساجد خمصوصة بالصالة وأيضا ملا أوجبه يف املسجد وجب بظاهر اآلية فرض 
فعولة يف املسجد وجب يف غريها من الصلوات حيث الستر يف الصالة إذا فعلها يف املسجد وإذا وجب يف الصالة امل

فعلت ألن أحدا مل يفرق بينهما وأيضا فإن املسجد جيوز أن يكون عبارة عن السجود نفسه كما قال اهللا تعاىل وأن 
املساجد هللا واملراد السجود وإذا كان كذلك اقتضت اآلية لزوم الستر عند السجود وإذا لزم ذلك يف السجود لزم 

أفعال الصالة إذا مل يفرق أحد بينهما روي عن ابن عباس وإبراهيم وجماهد وطاوس والزهري أن املشركني  يف سائر
كانوا يطوفون بالبيت عراة فأنزل اهللا تعاىل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال أبو بكر وقيل إهنم إمنا كانوا يطوفون 

دون منها وقيل إهنم كانوا يفعلون ذلك تفاؤال بالتعري بالبيت عراة ألن الثياب قد دنستها املعاصي يف زعمهم فيتجر
من الذنوب وقال بعض من حيتج ملالك بن أنس أن هؤالء السلف ملا ذكروا سبب نزول اآلية وهو طواف العريان 

وجب أن يكون حكمها مقصورا عليه وليس هذا عندنا كذلك ألن نزول اآلية عندنا على سبب ال يوجب االقتصار 
ألن احلكم عندنا لعموم اللفظ ال للسبب وعلى أنه لو كان كما ذكر ال مينع ذلك وجوبه يف الصالة حبكمها عليه 

ألنه إذا وجب الستر يف الطواف فهو يف الصالة أوجب إذ مل يفرق أحد بينهما فإن قال قائل فينبغي أن ال مينع ترك 
  ن وقع ناقصا قيل له ظاهره يقتضي بطالن الستر صحة الصالة كما مل مينع صحة الطواف الذي فيه نزلت اآلية وإ

اجلميع عند عدم الستر ولكن الداللة قد قامت على جواز الطواف مع النهي كما ال جيوز اإلحرام مع الستر وإن 
كان منهيا عنه ومل تقم الداللة على جواز الصالة عريانا وألن ترك بعض فروض الصالة يفسدها مثل الطهارة 

بعض فروض اإلحرام ال يفسده ألنه لو ترك اإلحرام يف الوقت مث أحرم صح إحرامه وكذلك واستقبال القبلة وترك 



لو أحرم وهو جمامع المرأته وقع إحرامه فصار اإلحرام آكد يف بقائه من الصالة والطواف من موجبات اإلحرام 
الطواف وأن املراد هبا فوجب أن ال يفسده ترك الستر وال مينع وقوعه ويدل على أن حكم اآلية غري مقصور على 

الصالة قوله تعاىل خذوا زينتكم عند كل مسجد والطواف خمصوص مبسجد واحد وال يفعل يف غريه فدل على أن 
مراده الصالة اليت تصح يف كل مسجد ويدل عليه من جهة السنة حديث أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن 

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ل أحدكم يف ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وروى حممد بن سريينقال ال يص

قال ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار  -عن صفية بنت احلارث عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 صالة ال يقبل اهللا -فنفى قبوهلا ملن بلغت احليض فصلتها مكشوفة الرأس كما نفى قبوهلا مع عدم الطهارة بقوله ص 

بغري طهور فثبت بذلك أن ستر العورة من فروضها وأيضا قد اتفق اجلميع على أنه مأمور بستر العورة يف الصالة 
ولذلك يأمره خمالفنا بإعادهتا يف الوقت فإذا كان مأمورا بالستر ومنهيا عن تركه وجب أن يكون من فروض الصالة 

وأن اآلية قد أريد هبا الستر يف الصالة والثاين أن النهي يقتضي من وجهني أحدمها أن هذا احلكم مأخوذ عن اآلية 
فساد الفعل إال أن تقوم الداللة على اجلواز فإن قال قائل لو كان الستر من فروض الصالة ملا جازت الصالة مع 

 بدل عن عدمه عند الضرورة إال ببدل يقوم مقامه مثل الطهارة فلما جازت صالة العريان إذا مل جيد ثوبا من غري
الستر دل على أنه ليس من فرضه قيل له هذا سؤال ساقط التفاق اجلميع على جواز صالة األمي واألخرس مع 

عدم القراءة من غري بدل عنها ومل خيرجها ذلك من أن يكون فرضا وزعم بعض من حيتج ملالك أنه لو كان الثوب 
الثوب أنه للصالة كما ينوي باإلفتتاح أنه لتلك  من عمل الصالة ومن فرضها لوجب على اإلنسان أن ينوي بلبس

الصالة وهذا كالم واه جدا فاسد العبارة مع ضعف املعىن وذلك ألن الثوب ال يكون من عمل الصالة وال من 
  فروضها ولكن ستر العورة من شروطها اليت 

إىل نية والطهارة من شروطها وال ال تصح إال به كالطهارة كما أن استقبال القبلة من شروطها وال حيتاج االستقبال 
حتتاج عندنا إىل نية والقيام يف حال اإلفتتاح من فروضها ملن قدر عليه وال حيتاج إىل نية والقيام والقراءة والركوع 
والسجود بعد اإلفتتاح من فروضها وال حيتاج لشيء من ذلك إىل نية فإن قيل ألن نية الصالة قد أغنت عن جتديد 

فعال قيل له وكذلك نية الصالة قد أغنت عن جتديد نية للستر وقوله تعاىل خذوا زينتكم عند كل النية هلذه األ
مسجد يدل على أنه مندوب يف حضور املسجد إىل أخذ ثوب نظيف مما يتزين به وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  نأنه قال ندب إىل ذلك يف اجلمع واألعياد كما أمر باالغتسال للعيدي

واجلمعة وأن ميس من طيب أهله وقوله تعاىل وكلوا واشربوا وال تسرفوا اآلية ظاهره يوجب األكل والشرب من 
غري إسراف وقد أريد به اإلباحة يف بعض األحوال واإلجياب يف بعضها فاحلال اليت جيب فيها األكل والشرب هي 

نفسه أوبعض أعضائه أو يضعفه عن أداء احلال اليت خياف أن يلحقه ضرر بكون ترك األكل والشرب يتلف 
الواجبات فواجب عليه يف هذه احلال أن يأكل ما يزول معه خوف الضرر واحلال اليت مها مباحان فيها هي احلال 

اليت ال خياف ضررا فيها بتركها وظاهره يقتضي جواز أكل سائر املأكوالت وشرب سائر األشربة مما ال حيظره دليل 



فا فيما يأتيه من ذلك ألنه أطلق األكل والشرب على شريطة أن ال يكون مسرفا فيهما بعد أن ال يكون مسر
واإلسراف هو جماوزة حد االستواء فتارة يكون مبجاوزة احلالل إىل احلرام وتارة يكون مبجاوزة احلد يف اإلنفاق 

إلقتار مذمومان واإلستواء هو فيكون ممن قال اهللا تعاىل إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني واإلسراف وضده من ا
التوسط ولذلك قيل دين اهللا بني املقصور والغايل قال اهللا تعاىل والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني 

وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا وقد  -ذلك قواما وقال لنبيه ص 
أن يأكل فوق الشبع حىت يؤديه إىل الضرر فذلك حمرم أيضا قوله تعاىل قل من حرم زينة يكون اإلسراف يف األكل 

اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق روي عن احلسن وقتادة إن العرب كانت حترم السوائب والبحائر فأنزل 
اهللا تعاىل هذه االية ردا لقوهلم  اهللا تعاىل ذلك وقال السدي وكانوا حيرمون يف اإلحرام أكل السمن واألدهان فأنزل

  وفيه تأكيد ملا قدم إباحته يف قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد اآلية 

والطيبات من الرزق قيل فيه وجهان أحدمها ما استطابه اإلنسان واستلذه من املأكول واملشروب وهو يقتضي إباحة 
حلالل من الرزق قوله تعاىل قل هي للذين آمنوا يف احلياة سائر املأكول واملشروب إال ما قامت داللة حترميه والثاين ا

الدنيا خالصة يوم القيامة يعين أن اهللا تعاىل أباحها وهي خالصة يوم القيامة هلم من شوائب التنغيص والتكدير وقيل 
ي بغري احلق هي خالصة هلم دون املشركني وقوله تعاىل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغ

قال جماهد الفواحش الزنا وهو الذي بطن والتعري يف الطواف وهو الذي ظهر وقيل القبائح كلها فواحش أمجل 
ذكرها بديا مث فصل وجوهها فذكر أن منها اإلمث والبغي واإلشراك باهللا والبغي هو طلب الترأس على الناس بالقهر 

فه اخلمر وامليسر بأن فيهما إمث وقوله تعاىل يسئلونك عن اخلمر واإلستطالة عليهم بغري حق وقوله واإلمث مع وص
وامليسر قل فيهما إمث كبري يقتضي حترمي اخلمر وامليسر أيضا قوله تعاىل ادعوا ربكم تضرعا وخفية فيه األمر باإلخفاء 

ه نداء خفيا للدعاء قال احلسن يف هذه اآلية علمكم كيف تدعون ربكم وقال لعبد صاحل رضي دعاءه إذ نادى رب
وروى مبارك عن احلسن قال كانوا جيتهدون يف الدعاء وال يسمع إال مهسا وروى أبو موسى األشعري قال كنا عند 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فسمعهم يرفعون أصواهتم فقال يا أيها الناس إنكم ال تدعون أصم وال غائبا

قال خري الذكر اخلفي وخري الرزق ما يكفي وروى بكر بن  -وروى سعد بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -خنيس عن ضرار عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  عمل الرب كله نصف العبادة والدعاء نصف العبادة وروى سامل عن أبيه عن عمر

ح هبما وجهه قال أبو بكر يف إذا رفع يديه يف الدعاء ال يردمها حىت ميس -قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هذه اآلية وما ذكرنا من اآلثار دليل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره ألن اخلفية هي الرب روي ذلك عن ابن 
عباس واحلسن ويف ذلك دليل على أن إخفاء آمني بعد قراءة فاحتة الكتاب يف الصالة أفضل من إظهاره ألنه دعاء 

أويل قوله تعاىل قد أجيبت دعوتكما قال كان موسى يدعو وهارون يؤمن فسمامها اهللا والدليل عليه ما روي يف ت
داعيني وقال بعض أهل العلم إمنا كان إخفاء الدعاء أفضل ألنه ال يشوبه رياء وأما التضرع فإنه قد قيل أنه امليل يف 



قال ومنه ضرع الشاة ألن اللنب اجلهات يقال ضرع الرجل يضرع ضرعا إذا مال بأصبعيه ميينا ومشاال خوفا وذال 
  مييل إليه 

   -واملضارعة املشاهبة ألهنا متيل إىل شبه حنو املقاربة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه كان يدعو ويشري بالسبابة وقال ابن عباس لقد رؤي النيي ص

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشية عرفة رافعا يديه يدعو حىت أنه لريى ما حتت إبطيه وقال أنس رأيت  -

  استسقى فمد يديه حىت رأيت بياض إبطيه وفيما روي عن النيب ص

من رفع اليدين يف الدعاء واإلشارة بالسابة دليل على صحة تأويل من تأول التضرع على حتويل اإلصبع ميينا  -
ربه أربعني ليلة قال أبو بكر إمنا قال تعاىل  ومشاال قوله تعاىل وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر فتم ميقات

فتم ميقات ربه أربعني ليلة ألنه ملا قال ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر جاز أن يسبق إىل وهم بعض السامعني أنه كان 
ة عشرين ليلة مث أمتها بعشر فصار ثالثني ليلة فأزال هذا التوهم والتجوز وأخرب أنه أمت الثالثني بعشر غريها زياد

عليها قوله تعاىل قال رب أرين أنظر إليك قيل إنه سأل الرؤية على جهة استخراج اجلواب لقومه ملا قالوا لن نؤمن 
لك حىت نرى اهللا جهرة ويدل عليه قوله تعاىل أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا وقيل أنه سأله الرؤية اليت هي علم 

لدنيا فإن قيل فلم جاز أن يسئل الرؤية وهي غري جائزة على اهللا الضرورة فبني اهللا تعاىل له أن ذلك ال يكون يف ا
تعاىل وهل جيوز على هذا أن يسئله ماال جيوز على اهللا تعاىل من الظلم قيل له ألنه ال شبهة يف فعله الظلم أنه صفة 

الرؤية من غري نقص وذم فال جيوز سؤال مثله وكذلك ما فيه شبهة وال يظهر حكمه إال بالداللة وهذا إن كان سأل 
تشبيه على ما روي عن احلسن والربيع بن أنس والسدي وإن كان إمنا سأل الرؤية اليت هي علم الضرورة أو 

استخراج اجلواب لقومه فهذا السؤال ساقط وقيل إن توبة موسى إمنا كانت من التقدم باملسألة قبل اإلذن فيها 
ا جرت عادة املسلمني مبثله عند ظهور دالئل اآليات الداعية وحيتمل أن يكون ذكر التوبة على وجه التسبيح على م

إىل التعظيم قوله تعاىل فلما جتلى ربه للجبل فإن التجلي على وجهني ظهور بالرؤية أو الداللة والرؤية مستحيلة يف 
ألن يف حكمه اهللا تعاىل فهو ظهور آياته اليت أحدثها حلاضري اجلبل وقيل إنه أبرز من ملكوته للجبل ما يدكدك به 

تعاىل أن الدنيا ال تقوم ملا يربز من امللكوت الذي يف السماء كما روي أنه أبرز قدر اخلنصر من العرش وقوله تعاىل 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها قيل بأحسن ما كتب فيه وهو الفرائض والنوافل دون املباح الذي ال محد فيه وال 

  ثواب وكذلك قوله فبشر عبادي 

عون القول فيتبعون أحسنه وقال بعض أهل العلم أحسنها الناسخ دون املنسوخ املنهي عنه وقد قيل إن الذين يستم
هذا ال جيوز ألن فعل املنسوخ املنهي عنه قبيح فال يقال احلسن أحسن من القبيح قوله تعاىل سأصرف عن آيايت 

لة اليت تكسب الرفعة يف الدنيا واآلخرة الذين يتكربون يف األرض قيل معناه عن آيايت من العز والكرامة بالدال
وحيتمل صرفهم عن االعتراض على آيايت باإلبطال أو باملنع من اإلظهار للناس وال جيوز أن يكون معناه سأصرف 

عن اإلميان بآيايت ألنه ال جيوز أن يأمر باإلميان مث مينع منه إذ كان ذلك سفها وعبثا قوله تعاىل أعجلتم أمر ربكم قد 



العجلة التقدم بالشيء قبل وقته وسرعة عمله يف أول أوقاته ولذلك صارت العجلة مذمومة وقد يكون  قيل إن
   -تعجيل الشيء يف وقته كما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان يعجل الظهر يف الشتاء ويربد هبا يف الصيف وقوله تعاىل وأخذ

ى وجه اإلهانة وألن مثل هذه األفعال ختتلف أحكامها بالعادة فلم برأس أخيه جيره إليه كان على وجه املعاتبة ال عل
تكن للعادة حينئذ فعله على وجه اإلهانة وقيل إنه مبنزلة قبض الرجل منا عند غضبه على حليته وعضه على شفته 

وبقيت يف ... وإهبامه قوله تعاىل فخلف من بعدهم خلف قيل إن األغلب يف خلف بتسكني الالم أنه للذم وقال لبيد 
  ... خلف كجلد األجرب 

  ... ال ولنا يف طاعة اهللا تابع ... لنا القدم العليا إليك وخلفنا ... وقد جاء بالتسكني يف املدح أيضا قال حسان 
قوله تعاىل يأخذون عرض هذا األدىن قيل إن العرض ما يقل لبثه يقال عرض هذا األمر فهو عارض خالف الالزم 

طرنا يعين السحاب لقلة لبثه وروي يف قوله عرض هذا األدىن أن معناه الرشوة على احلكم قال تعاىل هذا عارض مم
قوله تعاىل وإن يأهتم عرض مثله يأخذوه قال جماهد وقتادة والسدي أهل إصرار على الذنوب وقال احلسن معناه أنه 

م على أنفسهم قيل إنه أخرج ال يشبعهم شيء قوله تعاىل وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهده
الذرية قرنا بعد قرن وأشهدهم على أنفسهم مبا جعل يف عقوهلم وفطرهم من املنازعة لكي تقتضي اإلقرار بالربوبية 

  حىت صاروا مبنزلة من قيل هلم ألست بربكم قالوا بلى وقيل إنه قال هلم ألست بربكم على لسان بعض 

كثريا من اجلن واإلنس هذه الم العاقبة كقوله تعاىل فالتقطه آل فرعون ليكون  أنبيائه قوله تعاىل ولقد ذرأنا جلهنم
هلم عدوا وحزنا ومل يكن غرضهم ذلك يف التقاطه ولكنه ملا كان ذلك عاقبة أمره أطلق ذلك فيهم ومنه قول الشاعر 

  ... لدوا للموت وابنوا للخراب ... 
  ... غذت الوالده  فللموت ما... وأم مساك فال جتزعي ... وقال ايضا 

قوله تعاىل أو مل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض وما خلق اهللا من شيء فيه حث على النظر واالستدالل 
والتفكر يف خلق اهللا وصنعه وتدبريه فإنه يدل عليه وعلى حكمته ووجوده وعدله وأخرب أن يف مجيع ما خلقه دليال 

ر إىل وقت حلول املوت وفوات ما كان ميكنه االستدالل به على معرفة عليه وداع إليه وحذرهم التفريط بترك النظ
اهللا تعاىل وتوحيده وذلك قوله تعاىل وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون قوله تعاىل 

هو سؤال عن يسئلونك عن الساعة أيان مرسيها اآلية قوله أيان مرسيها قال قتادة والسدي قيامها وأيان مبعىن مىت و
الزمان على وجهه الظرف للفعل فلم خيربهم اهللا تعاىل عن وقتها ليكون العباد على حذر منه فيكون ذلك أدعى إىل 
الطاعة وأزجر عن املعصية واملرسى مستقر الشيء الثقيل ومنه اجلبال الراسيات يعين الثابتات ورسيت السفينة إذا 

ال ابن عباس كان السائلون عن الساعة قوم من اليهود وقال احلسن ثبتت يف مستقرها وأرساها غريها أثبتها ق
وقتادة سألت عنها قريش قوله تعاىل ال تأتيكم إال بغتة قال قتادة غفلة وذلك أشدها وقوله تعاىل ثقلت يف السموات 

م واألرض قال السدي وغريه ثقل علمها على أهل السموات واألرض فلم يطيقوه إدراكا له وقال احلسن عظ
وصفها على أهل السموات واألرض من انتثار النجوم وتكوير السموات وتسيري اجلبال وقال قتادة ثقلت على 
السموات فال تطيقها لعظمها وقوله تعاىل يسئلونك كأنك حفي عنها قال جماهد والضحاك ومعمر كأنك عامل هبا 

لى التقدمي والتأخري أي كأنك لطيف وعن ابن عباس واحلسن وقتادة والسدي يسئلونك عنها كأنك حفي هبم ع



بربك إياهم من قوله إنه كان يب حفيا ويقال إن أصل احلفا اإلحلاح يف األمر يقال أحفى فالن فالنا إذا أحل يف الطلب 
  منه وأحفى 

السؤال إذا أحل فيه ومنه أحفى الشارب إذا استأصله واستقصى يف أخذه ومنه احلفا وهو أن يتسحج قدمه إلحلاح 
شي بغري نعل واحلفي اللطيف بربك إلحلاحه بالرب لك وحفي عنها مبعىن عامل هبا إلحلاحه بطلب علمها ويف هذه امل

اآلية دليل على بطالن قول من يدعي العلم ببقاء مدة الدنيا ويستدل مبا روي أن الدنيا سبعة آالف سنة وأن الباقي 
ئة سنة ألنه لو كان كذلك لكان وقت قيام الساعة مخس ما -منها من وقت مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

معلوما وقد أخرب اهللا تعاىل أن علمها عنده وأنه ال جيليها لوقتها إال هو وأهنا تأيت بغتة مل يتقدم هلم علم هبا قبل كوهنا 
ديد للوقت أخبار يف بقاء مدة الدنيا وليس فيها حت -ألن ذلك معىن البغتة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مثل قوله بعثت والساعة كهاتني وأشار بالسبابة والوسطى وحنو قوله فيما رواه شعبة وغريه عن علي بن زيد عن أيب 
   -نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  خطبة بعد العصر إىل مغيب الشمس قال إنه مل يبق من الدنيا فيما مضى إال

أنه قال أجلكم يف أجل  -من هذه الشمس إىل أن تغيب وما روى ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  كما بقي
من مضى قبلكم كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس وحنوها من األخبار ليس فيها حتديد وقت قيام الساعة 

من  -ن مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا فيه تقريب الوقت وقد روي يف تأويل قوله تعاىل فقد جاء أشراطها أ
أشراطها وقال اهللا تعاىل قل إمنا علمها عند ريب مث قال قل إمنا علمها عند اهللا فإنه قيل أنه أراد فاألول علم وقتها 
وباآلخر علم كنهها قوله تعاىل هوالذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها قيل فيه جعل من كل نفس 

جعل من النفس زوجها ويريد به اجلنس وأضمر ذلك وقيل من آدم وحواء قوله تعاىل لئن آتيتنا زوجها كأنه قال 
صاحلا قال احلسن غالما سويا وقال ابن عباس بشرا سويا ألهنما يشفقان أن يكون هبيمة وقوله تعاىل فلما آتامها 

إىل النفس وزوجه من ولد آدم ال إىل صاحلا جعال له شركاء فيما آتامها قال احلسن وقتادة الضمري يف جعال عائد 
آدم وحواء وقال غريمها راجع إىل الولد الصاحل مبعىن أنه كان معا يف بدنه وذلك صالح يف خلقه ال يف دينه ورد 

الضمري إىل اثنني ألن حواء كانت تلد يف بطن واحد ذكرا وأنثى قوله تعاىل إن الذين تدعون من دون اهللا عباد 
 بالدعاء األول تسميتهم األصنام آهلة والدعاء الثاين طلب املنافع وكشف املضار من جهتهم أمثالكم فادعوهم عىن

  وذلك مأيوس منهم وقوله عباد أمثالكم قيل إمنا مساها عبادا ألهنا 

مملوكة هللا تعاىل وقيل ألهنم تومهوا أهنا تضر وتنفع فأخرب أنه ليس خيرج بذلك عن حكم العباد املخلوقني وقال 
إن الذين يدعون هذه األوثان خملوقة أمثالكم قوله تعاىل أهلم أرجل ميشون هبا تقريع هلم على عبادهتم من هذه  احلسن

صفته إذ ال شبهة على أحد يف الناس أن من اتبع من هذه صفته فو ألوم ممن عبد من له جارحة ميكن أن ينفع هبا أو 
تصرفون هبا واألصنام ال تصرف هلا فكيف يعبدون من هم يضر وقيل إنه قدرهم أهنم أفضل منها ألن هلم جوارح ي

مع ما أيده اهللا به من اآليات املعجزة  -أفضل منه والعجب من أنفتهم من اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والدالئل الباهرة ألنه بشر مثلهم ومل يأنفوا من عبادة حجر ال قدرة له وال تصرف وهم أفضل منه يف القدرة على 

ع والضر واحلياة والعلم قوله تعاىل خذ العفو وأمر بالعرف روى هشام بن عروة عن أبيه عن عبداهللا بن الزبري يف النف



قوله عز و جل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني قال واهللا ما أنزل اهللا هذه اآلية إال يف أخالق الناس 
   -وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ثقل شيء يف ميزان املؤمن يوم القيامة اخللق احلسن وروى عطاء عنأنه قال أ

أي املؤمنني أفضل قال أحسنهم خلقا وحدثنا عبدالباقي  -ابن عمر أنه قال سئل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن الثوري عن بن قانع قال حدثنا معاذ بن املثىن وسعيد بن حممد األعرايب قاال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا سفيا

   -عبداهللا بن سعيد بن ايب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال إنكم ال تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق

والعفو هو بأن يقبل العفو من أخالق الناس  -وروي عن احلسن وجماهد قال أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
التسهيل والتيسري فاملعىن استعمال العفو وقبول ما سهل من أخالق الناس وترك االستقصاء عليهم يف املعامالت 
وقبول العذر وحنوه وروى ابن عباس يف قوله تعاىل خذ العفو قال العفو من األموال قبل أن ينزل فرض الزكاة 

لترك ومنه قوله تعاىل فمن عفي له من أخيه شيء يعين وكذلك روي عن الضحاك والسدي وقيل إن أصل العفو ا
ترك له والعفو عن الذنب ترك العقوبة عليه وقوله تعاىل وأمر بالعرف قال قتادة وعروة العرف املعروف وحدثنا 
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبداهللا قال حدثنا سهل ابن بكار قال حدثنا عبدالسالم بن اخلليل عن 

د اهلجيمي قال قال أبو جري جابر ابن سليم ركبت قعودي مث انطلقت إىل مكة فطلبته فأخنت قعودي بباب عبي
  املسجد فإذا هو 

جالس عليه برد من صوف فيه طرائق محر فقلت السالم عليك يا رسول اهللا وقال وعليك السالم قلت إنا معشر 
 هبا قال أدن ثالثا فدنوت فقال أعد علي فأعدت قال اتق اهللا أهل البادية قوم فينا اجلفاء فعلمين كلمات ينفعين اهللا

وال حتقرن من املعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه منبسط وأن تفرغ من فضل دلوك يف إناء املستسقي وإن امرؤ 
عاىل قال سك مبا يعلم منك فال تسبه مبا تعلم منه فإن اهللا جاعل لك أجرا وعليه وزرا وال تسنب شيئا مما خولك اهللا ت

أبو جري فوالذي ذهب بنفسه ما سببت بعده شيئا ال شاة وال بعريا واملعروف هو ما حسن يف العقل فعله ومل يكن 
منكرا عند ذوي العقول الصحيحة قوله تعاىل وأعرض عن اجلاهلني أمر بترك مقابلة اجلهالة والسفهاء على سفههم 

ن قبل األمر بالقتال ألن الفرض كان حينئذ على الرسول وصيانة النفس عنهم وهذا واهللا أعلم يشبه أن يكو
إبالغهم وإقامة احلجة عليهم وهو مثل قوله فأعرض عمن توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا وأما بعد األمر 
ة بالقتال فقد تقرر أمر املبطلني واملفسدين على وجوه معلومة من إنكار فعلهم تارة بالسيف وتارة بالسوط وتار

باإلهانة واحلبس قوله تعاىل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم قيل يف نزغ الشيطان أنه 
اإلغواء بالوسوسة وأكثر ما يكون عند الغضب وقيل إن أصله اإلزعاج باحلركة إىل الشر ويقال هذه نزغة من 

لشيطان إيانا إىل الشر علمنا كيف اخلالص من كيده وشره الشيطان للخصلة الداعية إليه فلما علم اهللا تعاىل نزغ ا
بالفزع إليه واالستعاذة به من نزغ الشيطان وكيده وبني باآلية اليت بعدها أنه مىت جلأ العبد إىل اهللا واستعاذ من نزغ 

صرون الشيطان حرسه منه وقوى بصريته بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مب
قال ابن عباس الطيف هو النزغ وقال غريه الوسوسة ومها متقاربان وذلك يقتضي أنه مىت استعاذ باهللا من شر 



الشيطان أعاذه منه وازداد بصرية يف رد وسواسه والتباعد مما دعاه إليه ورآه إليه ورآه يف أخس منزلة وأقبح صورة 
شهوته قوله تعاىل وإخواهنم ميدوهنم يف الغي مث ال يقصرون قال  ملا يعلم من سوء عاقبته إن وافقه وهون عنده دواعي

احلسن وقتادة والسدي إخوان الشياطني يف الضالل ميدهم الشيطان وقال جماهد إخوان املشركني من الشيطان 
  ومساهم إخوانا الجتماعهم على الضاللة كاألخوة من النسب يف التعاطف به وحنني بعضهم إىل 

ى املؤمنني إخوانا بقوله تعاىل إمنا املؤمنون أخوة لتعاطفهم وتواصلهم بالدين فأخرب عن حال من بعض ألجله كما مس
استعاذ باهللا من نزغ الشيطان ووساوسه يف بصريته ومعرفته بقبح ما يدعوه إليه وتباعد منه ومن دواعي شهواته 

باهللا من الشيطان الرجيم وجائز أن تكون برجوعه إىل اهللا وإىل ذكره وهذه االستعاذة جتوز أن تكون بقوله أعوذ 
بالفكر يف نعم اهللا تعاىل عليه ويف أوامره ونواهيه وما يؤول به إليه احلال من دوام النعيم فيهون عنده دواعي هواه 

وحوادث شهواته ونزغات الشيطان هبا مث أخرب تعاىل عن حال من أعرض عن ذكر اهللا واالستعاذة به فقال وإخواهنم 
يف الغي مث ال يقصرون فكلما تباعدوا عن الذكر مضوا مع وساوس الشيطان وغيه غري مقصرين عنه وهو  ميدوهنم

نظري قوله تعاىل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقوله تعاىل ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا 
  كأمنا يصعد يف السماء وباهللا التوفيق 

  باب 

  القراءة خلف اإلمام

هللا تعاىل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون قال أبو بكر روي عن ابن عباس أنه قال إن نيب قال ا
قرأ يف الصالة وقرأ معه أصحابه فخلطوا عليه فنزل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وروى ثابت  -اهللا ص 

إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال املؤمن يف بن عجالن عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله تعاىل و
سعة من االستماع إليه إال يف صالة مفروضة أو يوم مجعة أو فطر أو أضحى وروى املهاجر أبو خملد عن أيب العالية 

   -قال كان نيب اهللا ص 

  إذا صلى قرأ أصحابه أمجعون خلفه حىت نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له

وروى الشعيب وعطاء قاال يف الصالة وروى إبراهيم  -القوم وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنصتوا فسكت 
مسع قراءة فىت من  -بن أيب حرة عن جماهد مثله وروى ابن أيب جنيح عن جماهد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قرأ يف الصالة وروي عن جماهد أنه  األنصار وهو يف الصالة يقرأ فنزلت هذه اآلية وروي عن سعيد بن املسيب أنه
يف الصالة واخلطبة واخلطبة ال معىن هلا يف هذا املوضع ألن موضع القرآن يف اخلطبة كغريه يف وجوب االستماع 

واإلنصات وروي عن أيب هريرة أهنم كانوا يتكلمون يف الصالة حىت نزلت هذه اآلية وهذا أيضا تأويل بعيد ال يالئم 
  ذي يف اآلية إمنا هو أمر باالستماع واإلنصات لقراءة غريه الستحالة أن يكون مأمورا باالستماع معىن اآلية ألن ال

يف  -واإلنصات لقراءة نفسه إال أن يكون معىن احلديث إهنم كانوا يتكلمون خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
القراءة خلف اإلمام فقد حصل من  الصالة فنزلت اآلية فإن كان كذلك فهو يف معىن تأويل اآلخرين له على ترك

اتفاق اجلميع أنه قد أريد ترك القراءة خلف اإلمام واالستماع واإلنصات لقراءته ولو مل يثبت عن السلف اتفاقهم 



على نزوهلا يف وجوب ترك القراءة خلف اإلمام لكانت اآلية كافية يف ظهور معناها وعموم لفظها ووضوح داللتها 
إلنصات لقراءة اإلمام وذلك ألن قوله تعاىل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على وجوب االستماع وا

يقتضي وجوب االستماع واإلنصات عند قراءة القرآن يف الصالة وغريها فإن قامت داللة على جواز ترك 
ي عن القراءة االستماع واإلنصات يف غريها مل يبطل حكم داللته يف إجيابه ذلك فيها وكما دلت اآلية على النه

خلف اإلمام فيما جيهر به فهي داللة على النهي فيما خيفى ألنه أوجب االستماع واإلنصات عند قراءة القرآن ومل 
يشترط فيه حال اجلهر من اإلخفاء فإذا جهر فعلينا االستماع واإلنصات وإذا أخفى فعلينا اإلنصات حبكم اللفظ 

يف القراءة خلف اإلمام فقال أصحابنا وابن سريين وابن أيب ليلى  لعلمنا به قارئ للقرآن وقد اختلف الفقهاء
والثوري واحلسن بن صاحل ال يقرأ فيما جهر وقال الشافعي يقرأ فيما جهر وفيما أسر وقال مالك يقرأ فيما أسر وال 

ما أسر بأم القرآن يقرأ فيما جهر وقال الشافعي يقرأ فيما جهر وفيما أسر يف رواية املزين ويف البويطي أنه يقرأ في
وسورة يف األوليني وأم القرآن يف اآلخرين وفيما جهر فيه اإلمام ال يقرأ من خلفه إال بأم القرآن قال البويطي 

وكذلك يقول الليث واألوزاعي قال أبو بكر قد بينا داللة اآلية على وجوب اإلنصات عند قراءة اإلمام يف حال 
صات اإلمساك عن الكالم والسكوت الستماع القراءة وال يكون القارئ منصتا اجلهر واإلخفاء وقال أهل اللغة اإلن

وال ساكتا حبال وذلك ألن السكوت ضد الكالم وهو تسكني اآللة عن التحريك بالكالم الذي هو حروف مقطعة 
اكت متكلم منظومة ضربا من النظام فهما يتضادان على املتكلم بآلة اللسان وحتريك الشفة أال ترى أنه ال يقال س

كما ال يقال ساكن متحرك فمن سكت فهو غري متكلم ومن تكلم فهو غري ساكت فإن قال قائل قد يسمى خمفي 
القراءة ساكتا إذا مل تكن قراءته مسموعة كما روى عمارة عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا صلى 

  ت له بأيب أنت وأمي أرأيت إذا كرب سكت بني التكبري والقراءة فقل -اهللا عليه وسلم 

سكتاتك بني التكبري والقراءة أخربين ما تقول قال أقول اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق 
واملغرب وذكر احلديث فسماه ساكتا وهو يدعوا خفيا فدل ذلك على أن السكوت إمنا هو إخفاء القول وليس 

جمازا ألن من ال يسمعه يظنه ساكتا فلما أشبه الساكت يف هذا الوجه مساه بامسه  بتركه رأسا قيل له إمنا مسيناه ساكتا
لقرب حاله من حال الساكت كما قال تعاىل صم بكم عمي تشبيها مبن هذه حاله وكما قال يف األصنام وتراهم 

حال قراءة اإلمام وإمنا يقرأ ينظرون إليك تشبيها هلم مبن ينظر وليس هو بناظر يف احلقيقة فإن قيل ال يقرأه املأموم يف 
سكتات يف صالته إحدامها قبل  -يف حال سكوته وذلك ملا روى احلسن عن مسرة بن جندب قال كان للنيب ص 

القراءة واألخرى بعدها فينبغي لإلمام أن تكون له سكتة قبل القراءة ليقرأ الذين أدركوا أول الصالة فاحتة الكتاب 
رغ سكت سكتة أخرى ليقرأ من مل يدرك أول الصالة فاحتة الكتاب قيل له أما حديث مث ينصب لقراءة اإلمام فإذا ف

السكتتني فهو غري ثابت ولو ثبت مل يدل على ما ذكرت ألن السكتة األوىل إمنا هي لذكر االستفتاح والثانية إن 
ة وبني تكبري الركوع لئال يظن ثبتت فال داللة فيها على أهنا مبقدار ما يقرأ فاحتة الكتاب وإمنا هي فصل بني القراء

من ال يعلم أن التكبري من القراءة إذا كان موصوال هبا ولو كانت السكتتان كل واحدة منهما مبقدار قراءة فاحتة 
الكتاب لكان ذلك مستفيضا ونقله شائعا ظاهرا فلما مل ينقل ذلك من طريق االستفاضة مع عموم احلاجة إليه إذ 

لقراءة من املأموم ثبت أهنما غري ثابتتني وأيضا فإن سبيل املأموم أن يتبع اإلمام وال جيوز كانت مفعولة ألداء فرض ا
أن يكون اإلمام تابعا للمأموم فعلى قول هذا القائل يسكت اإلمام بعد القراءة حىت يقرأ املأموم وهذا خالف قوله 

من قوله وإذا قرأ فأنصتوا فأمر  -به ص  إمنا جعل اإلمام ليؤمت به مث مع ذلك يكون األمر على عكس ما أمر -ص 
املأموم باإلنصات لإلمام وهو يأمر اإلمام باإلنصات للمأموم وجيعله تابعا له وذلك خلف من القول أال ترى أن 



اإلمام لو قام يف الثنتني من الظهر ساهيا لكان على املأموم اتباعه ولو قام املأموم ساهيا مل يكن على اإلمام اتباعه ولو 
ها املأموم مل يسجد هو وال إمامه للسهو ولو سها اإلمام ومل يسه املأموم لكان على املأموم اتباعه فكيف جيوز أن س

  يكون اإلمام مأمورا بالقيام ساكتا ليقرأ املأموم وقد روي يف النهي عن القراءة خلف اإلمام آثار مستفيضة عن 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  نها حديث قتادة عن أيب غالب يونس بن جبري عن حطان ابنعلى أحناء خمتلفة فم

قال إذا قرأ اإلمام فأنصتوا وحديث ابن عجالن عن  -عبداهللا عن ابن أيب موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فإذا  إمنا جعل اإلمام ليؤمت به -زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قرأ فأنصتوا فهذان اخلربان يوجبان اإلنصات عند قراءة اإلمام وقوله إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا قرأ فأنصتوا إخبار 
منه أن من االئتمام باإلمام اإلنصات لقراءته وهذا يدل على أنه غري جائز أن ينصت اإلمام لقراءة املأموم ألنه لو 

ورا باالئتمام به فيصري اإلمام مأموما واملأموم إماما يف حالة واحدة وهذا فاسد كان مأمورا باإلنصات له فكان مأم
قال من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة رواه مجاعة عن جابر  -ومنها حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ويف بعض األلفاظ إذا كان لك إمام فقراءته لك قراءة ومنها حديث عمران بن حصني
هنى عن القراءة خلف اإلمام رواه احلجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني وقد  -

ذكرنا أسانيد هذه األخبار يف شرح خمتصر الطحاوي ومنها حديث مالك عن أيب نعيم وهب ابن كيسان أنه مسع 
من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ويف  -صلى اهللا عليه وسلم جابر بن عبداهللا يقول قال رسول اهللا 

بعضها مل يصل إال وراء اإلمام فأخرب أن ترك قراءة فاحتة الكتاب خلف اإلمام ال يوجب نقصانا يف الصالة ولو جاز 
ثي عن أيب هريرة أن أن يقرأ لكان تركها يوجب نقصا فيها كاملفرد وروى مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة اللي

انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا قالوا نعم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا قال إين أقول ما يل أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

كم دل ذلك على أن القارئ خلفه أخفى قراءته ومل جيهر هبا ألنه لو كان جهر هبا ملا هل قرأ معي أحد من -وسلم 
أقر أهل معي أحد منكم مث قال إين أقول مايل أنازع القرآن ويف ذلك دليل على استواء حكم الصالة اليت جيهر فيها 

فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه واليت ختافت إلخباره أن قراءة املأموم هي املوجبة ملنازعة القرآن وأما قوله 
رسول اهللا فال حجة فيه ملن أجاز القراءة خلف اإلمام فيما يسر فيه من قبل أن ذلك قول الراوي وتأويل منه وليس 

   -فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فرق بني حال اجلهر واإلخفاء ومنها حديث يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق

  وص عن عبداهللا قال كنا نقرأ عن أيب األح

فقال خلطتم علي القرآن وهذا أيضا يدل على التسوية بني حال اجلهر  -خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
واإلخفاء إذ مل يذكر فرقا بينهما وروى الزهري عن عبدالرمحن بن هرمز عن ابن حبينة وكان من أصحاب النيب 

قال هل قرأ معي أحد آنفا يف الصالة قالوا نعم قال فإين  -اهللا عليه وسلم  أن النيب صلى -صلى اهللا عليه وسلم 



أقول مايل أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة معه منذ قال ذلك فأخرب يف هذا احلديث عن تركهم القراءة 
ام فيما جيهر فيه أو يسر خلفه ومل يفرق بني اجلهر واإلخفاء فهذه األخبار كلها يوجب النهي عن القراءة خلف اإلم

ومما يدل على ذلك ما روي عن جلة الصحابة من النهي عن القراءة خلف اإلمام وإظهار النكري على فاعله ولو 
كان ذلك شائعا ملا خفي أمره على الصحابة لعموم احلاجة إليه ولكان من الشارع توقيف للجماعة عليه ولعرفوه 

ت احلاجة إىل معرفة القراءة خلف اإلمام كهي إىل القراءة يف الصالة للمنفرد كما عرفوا القراءة يف الصالة إذ كان
أو اإلمام فلما روي عن جلة الصحابة إنكار القراءة خلف اإلمام ثبت أهنا غري جائزة فممن هنى عن القراءة خلف 

ثابت وأنس روى  اإلمام علي وابن مسعود وسعد وجابر وابن عباس وأبو الدرداء وأبو سعيد وابن عمر وزيد بن
عبدالرمحن بن أيب ليلى عن علي قال من قرأ خلف اإلمام فقد أخطأ الفطرة وروى أبو إسحاق عن علقمة عن 

عبداهللا عن زيد بن ثابت قال من قرأ خلف اإلمام ملئ فوه ترابا وروى وكيع عن عمر بن حممد عن موسى بن سعد 
ه وقال أبو محزة قلت البن عباس أقرأ خلف اإلمام قال ال عن زيد ابن ثابت قال من قرأ خلف اإلمام فال صالة ل

وقال أبو سعيد يكفيك قراءة اإلمام قال أنس القراءة خلف اإلمام التسبيح يعين واهللا أعلم التسبيح يف الركوع 
ا وذكر االستفتاح وقال منصور عن إبراهيم ما مسعنا بالقراءة خلف اإلمام حىت كان املختار الكذاب فاهتموه فقرؤ

خلفه وقال سعد وددت أن الذي يقرأ خلف اإلمام يف فيه مجرة واحتج موجبو القراءة خلف اإلمام حبديث حممد بن 
 -إسحاق عن مكحول عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نعم يا رسول اهللا قال ال تفعلوا إال بفاحتة صالة الفجر فتعامى عليه القراءة فلما سلم قال أتقرؤن خلفي قالوا 
الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا وهذا حديث مضطرب السند خمتلف يف رفعه وذلك أنه رواه صدقة بن خالد عن 

  زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن حممود بن ربيعة عن عبادة ونافع بن حممود هذا جمهول ال يعرف وقد 

عون عن رجاء بن حيوة عن حممود بن الربيع موقوفا على عبادة مل يذكر فيه النيب صلى اهللا  روى هذا احلديث ابن
   -عليه وسلم 

  وقد روى أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال صلى رسول اهللا ص

مث أقبل بوجهه فقال أتقرؤن واإلمام يقرأ فسكتوا فسأهلم ثالثا فقالوا إنا لنفعل فقال ال تفعلوا فلم يذكر فيه  -
استثناء فاحتة الكتاب وإمنا أصل حديث عبادة ما رواه يونس عن ابن هشام قال أخربين حممود بن الربيع عن عبادة 

ال صالة ملن مل يقرأ القرآن فلما اضطرب حديث عبادة هذا  -بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
به على ظاهر القرآن واآلثار الصحاح النافية للقراءة خلف االضطراب يف السند والرفع واملعارضة مل جيز االعتراض 

ال  -ال صالة إال بأم القرآن واآلثار الصحاح النافية للقراءة خلف اإلمام وأما قوله ص  -األمام وأما قوله ص 
له قراءة صالة إال بأم القرآن فليس فيه إجياب قراءهتا خلف اإلمام ألن هذه صالة بأم القرآن إذ كانت قراءة اإلمام 

وكذلك حديث العالء ابن عبدالرمحن عن أيب السائب موىل هشام بن زهرة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 
من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غري متام فقلت يا أبا هريرة إين أكون أحيانا خلف اإلمام  -وسلم 

حجة هلم فيه ألن أكثر ما فيه أهنا خداج واخلداج إمنا هو النقصان  فغمز ذراعي وقال اقرأ يا فارسي يف نفسك فال
ويدل على اجلواز لوقوع اسم الصالة عليها وأيضا فإنه يف املنفرد ليجمع بينه وبني اآلية واألخبار اليت قدمناها يف 

 -صلى اهللا عليه وسلم نفي القراءة خلف اإلمام وأما قول أيب هريرة اقرأ هبا يف نفسك فإنه مل يعز ذلك إىل النيب 



وقوله ال تثبت به حجة ومما يدل على أن أخبارنا أوىل اتفاق اجلميع على استعماهلا يف النهي عن القراءة خلف اإلمام 
يف حال جهر اإلمام وخربهم خمتلف فيه فكان ما اتفقوا على استعماله يف حال أوىل مما اختلف فيه فإن قيل نستعمل 

ر النهي فيما عدا فاحتة الكتاب وأخبار األمر بالقراءة يف فاحتة الكتاب قيل له هذا يبطل مبا األخبار كلها فيكون أخبا
من قوله علمت أن بعضكم خاجلنيها وقوله مايل أنازع القرآن والقرآن ال خيتص  -ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ن كيسان عن جابر عن النيب صلى اهللا بفاحتة الكتاب دون غريها فعلمنا أنه أراد اجلميع وقال يف حديث وهب ب
كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج إال وراء اإلمام فنص على تركها خلف اإلمام  -عليه وسلم 

وذلك يبطل تأويلك وقولك باستعمال األخبار بل أنت رادها غري مستعمل هلا فإن قيل ما استدللت به من قول 
خالفهم نظراؤهم فمن ذلك ما رواه عبدالواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباين  الصحابة ال دليل فيه ألهنم قد

  عن جواب 

عن يزيد بن شريك قال قلت لعمر بن اخلطاب أو مسعت رجال قال له اقرأ خلف اإلمام قال نعم قال قلت وإن قرأ 
ءة اإلمام فاقرأ بقل هو اهللا أحد قال وإن قرأ وروى شعبة عن أيب الفيض عن أيب شيبة قال معاذ إذا كنت تسمع قرا

وحنوها وإذا مل تسمع قراءته ففي نفسك وروى أشعث عن احلكم ومحاد أن عليا كان يأمر بالقراءة خلف اإلمام 
وروى ليث عن عطاء عن ابن عباس ال تدع أن تقرأ بفاحتة الكتاب جهر اإلمام أو مل جيهر فإذا كان هؤالء الصحابة 

اإلمام وروي عنهم تركها فكيف تثبت به حجة قيل له أما حديث عمر ومعاذ  قد روي عنهم القراءة خلف
فمجهول السند ال تثبت مبثله حجة وحديث علي إمنا هو عن احلكم ومحاد وخمالفنا ال يقبل مثله إلرساله وحديث 

جاجنا من ابن عباس هذا رواه ليث بن أيب سليم وهو ضعيف وقد روى عنه أبو محزة النهي ومع ذلك فلم يكن احت
جهة قول الصحابة فحسب وإمنا قلنا إن ما كان هذا سبيله من الفروض اليت عمت احلاجة إليه فإن النيب صلى اهللا 

ال خيليهم من توقيف هلم على إجيابه فلما وجدناهم قائلني بالنهي علمنا أنه مل يكن منه توقيف للكافة  -عليه وسلم 
من قال منهم بإجيابه قادحا فيما ذكرنا من قبل أن أكثر ما فيه مل يكن من عليه فثبت أهنا غري واجبة وال يصري قول 

توقيف عليه للكافة فذهب منهم ذاهبون إىل إجياب قراءهتا بتأويل أو قياس ومثل ذلك  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وع يتابعه مع ترك طريقه للكافة ونقل األمة ويدل على نفي وجوهبا اتفاق اجلميع على أن مدرك اإلمام يف الرك

القراءة فلو كانت فرضا ملا جاز تركها حبال كالطهارة وسائر أفعال الصالة فإن قيل إمنا جاز ذلك للضرورة وهو 
خوف فوات الركعة قيل له خوف فوات الركعة ليس بضرورة من وجوه أحدها أن فعل الصالة خلف اإلمام ليس 

لة فإذا خوف فواهتا ليس بضرورة يف تركها وأيضا فإنه لو كان بفرض ألنه لو صالها منفردا أجزأه وإمنا هو فضي
حمدثا مل يكن خوف فوات اجلماعة مبيحا لترك الطهارة وكذلك لو أدركه يف السجود مل تكن له ضرورة يف جواز 

سقوط الركوع فلما جاز ترك القراءة يف هذه احلال دون سائر الفروض دل على أهنا ليست بفرض ويدل على أهنا 
ت بفرض اتفاق اجلميع على أن من كان خلف اإلمام يف الصالة اليت جيهر فيها ال يقرأ السورة مع الفاحتة فلو ليس

كانت القراءة فرضا فكان من سننها قراءة السورة ويدل عليه أيضا اتفاق اجلميع على أن املأموم ال جيهر هبا يف 
  ا كاإلمام الصلوات اليت جيهر فيها بالقراءة ولو كانت فرضا جلهر هب

ويف ذلك دليل على أهنا ليست بفرض إذ كانت صالة مجاعة من الصلوات اليت جيهر فيها بالقراءة وكان ينبغي أن ال 
خيتلف حكم اإلمام واملأموم يف اجلهر واإلخفاء لو كانت فرضا عليه كهي على اإلمام قوله تعاىل واذكر ربك يف 

هني أحدمها الفكر يف عظمة اهللا وجالله ودالئل قدرته وآياته نفسك تضرعا وخيفة قال أبو بكر الذكر على وج



وهذا أفضل األذكار إذ به يستحق الثواب على سائر األذكار سواه وبه يتوصل إليه والذكر اآلخر القول وقد يكون 
يكون  ذلك الذكر دعاء وقد يكون ثناء على اهللا تعاىل ويكون قراءة للقرآن ويكون دعاء للناس إىل اهللا وجائز أن

املراد الذكرين مجيعا من الفكر والقول فيكون قوله تعاىل واذكر ربك يف نفسك هو الفكر يف دالئل اهللا وآياته 
وقوله تعاىل ودون اجلهر من القول فيه نص على الذكر باللسان وهذا الذكر جيوز أن يريد به قراءة القرآن وجائز 

على حنو قوله تعاىل ادعوا ربكم تضرعا وخفية وإن أراد به قراءة  أن يريد الدعاء فيكون األفضل يف الدعاء اإلخفاء
القرآن كان يف معىن قوله وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال وقيل إمنا كان إخفاء الدعاء أفضل 

لمستمع ألنه أبعد من الرياء وأقرب من اإلخالص وأجدر باالستجابة إذ كانت هذه صفته وقيل إن ذلك خطاب ل
واملعىن عام  -للقرآن ألنه معطوف على قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقيل إنه خطاب للنيب ص 

  لسائر املكلفني كقوله عز و جل يا أيها النيب إذا طلقتم النساء وقال قتادة اآلصال العشيات 
  سورة 

  األنفال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ه قال ابن عباس وجماهد والضحاك وقتادة وعكرمة وعطاء األنفال الغنائم وروي عن ابن قال أبو بكر رمحة اهللا علي

عباس رواية أخرى عن عطاء أن األنفال ما يصل إىل املسلمني عن املشركني بغري قتال من دابة أو عبد أو متاع 
ل اخلمس وقال احلسن يضعه حيث يشاء وروي عن جماهد إن األنفال اخلمس الذي جعله اهللا أله -فذلك للنيب ص 

كانت األنفال من السرايا اليت تتقدم أمام اجليش األعظم والنفل يف اللغة الزيادة على املستحق ومنه النافلة وهي 
التطوع وهو عندنا إمنا يكون قبل إحراز الغنيمة فأما بعده فال جيوز إال من اخلمس وذلك بأن يقول للسرية لكم 

  من اجلميع قبل الربع بعد اخلمس أو الربع حيز 

اخلمس أو يقول من أصاب شيئا فهو له على وجه التحريض على القتال والتضرية على العدو أو يقول من قتل 
قتيال فله سلبه وأما بعد إحراز الغنيمة فغري جائز أن ينفل من نصيب اجليش وجيوز له أن ينفل من اخلمس وقد 

   -وم بدر سيفا فأتيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم اختلف يف سبب نزول اآلية فروي عن سعد قال أصبت ي

  فقلت نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذت فنزلت

   -يسئلونك عن األنفال قال فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وقال اذهب وخذ سيفك وروى معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس

   -ئم اليت كانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسئلونك عن األنفال قال األنفال الغنا

  خاصة ليس ألحد فيها شيء مث أنزل اهللا تعاىل واعلموا



أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول اآلية قال ابن جريج أخربين بذلك سليمان عن جماهد وروى عبادة بن 
   -الصامت وابن عباس وغريمها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يوم بدر أنفاال خمتلفة وقال من أخذ شيئا فهو له فاختلف الصحابة فقالنفل 

وكنا ردأ لكم قال فلما اختلفنا  -بعضهم حنو ما قلنا وقال آخرون حنن محينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا وساءت أخالقنا انتزعه اهللا من أيدينا فجعله إىل رسوله فقسمه عن اخلمس وكان يف ذلك تقوى وطاعة 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  وصالح ذات البني لقوله تعاىل

   -يسئلونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول قال عبادة بن الصامت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لريد قوي املسلمني على ضعيفهم وروى األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال

مل حتل الغنيمة لقوم سود الرؤس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها  -وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فلما كان يوم بدر أسرع الناس يف الغنائم فأنزل اهللا تعاىل لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم 

   -عليه وسلم  فكلوا مما غنمتم حالال طيبا وقد ذكر يف حديث عبادة وابن عباس أن النيب صلى اهللا

  قال يوم بدر قبل القتال من أخذ شيئا فهو له ومن قتل قتيال فله كذا ويقال

يوم حنني من قتل قتيال فله سلبه وذلك ألنه قد روي عن النيب  -إن هذا غلط وإمنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أن قوله تعاىل يسئلونكأنه قال مل حتل الغنائم لقوم سود الرؤس غريكم و

نفلهم ما أصابوا  -عن األنفال نزلت بعد حيازة غنائم بدر فعملنا أن رواية من روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قبل القتال غلط إذ كانت إباحتها إمنا كانت بعد القتال ومما يدل على غلطه أنه قال من أخذ شيئا فهو له ومن قتل 

خلف الوعد وال  -ينهم بالسواء وذلك ألنه غري جائز على النيب صلى اهللا عليه وسلم قتيال فله كذا مث قسمها ب
  استرجاع ما جعله اإلنسان وأخذه منه وإعطاؤه غريه والصحيح 

   -أنه مل يتقدم من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قول يف الغنائم قبل القتال فلما فرغوا من القتال تنازعوا يف الغنائم

   -اىل يسئلونك عن األنفال فجعل أمرها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا تع

  يف أن جيعلها ملا شاء فقسمها بينهم بالسواء مث نسخ ذلك بقوله تعاىل



واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه على ما روي عن ابن عباس وجماهد فجعل اخلمس ألهله املسلمني يف 
سهم الفارس والراجل وبقي حكم النفل قبل  -امنني وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم الكتاب واألربعة األمخاس للغ

إحراز الغنيمة بأن يقول من قتل قتيال فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له ومن اخلمس وما شذ من املشركني من غري 
راز الغنيمة من اخلمس ويدل جيعله ملن يشاء وإمنا وقع النسخ يف النفل بعد إح -قتال فكل ذلك كان نفال للنيب ص 

   -على أن قسمة غنائم بدر إمنا كانت على الوجه الذي جعله النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قسمتها ال على قسمتها اآلن أن النيب ص

قسمها بينهم بالسواء ومل خيرج منها اخلمس ولو كانت مقسومة قسمة الغنائم اليت استقر عليها الحكم لعزل  -
   -فضل الفارس على الراجل وقد كان يف اجليش فرسان أحدمها للنيب ص اخلمس ألهله ول

  واآلخر للمقداد فلما قسم اجلميع بينهم بالسوية علمنا أن قوله تعاىل قل

األنفال هللا والرسول قد اقتضى تفويض أمرها إليه ليعطيها من يرى مث نسخ النفل بعد إحرازالغنيمة وبقي ما حكمه 
ريض اجليش والتضرية على العدو وما مل يوجف عليه املسلمون وما ال حيتمل القسم ومن قبل إحرازها على جهة حت

قال يوم بدر من أصاب شيئا  -اخلمس على ما شاء ويدل على أن غلط الرواية يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هناد بن السري عن أيب بكر  فهو له وأنه نفل القاتل وغريه ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا

يوم بدر بسيف فقلت يا رسول  -عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جئت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا إن اهللا قد شفى صدري اليوم من العدو فهب يل هذا السيف فقال إن هذا السيف ليس يل وال لك فذهبت وأنا 

ينا أنا إذ جاءين الرسول فقال أجب فظننت أنه نزل يف شيء بكالمي فجئت أقول يعطاه اليوم من مل يبل بالي فب
   -فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إنك سألتين هذا السيف وليس هو يل وال لك وإن اهللا قد جعله اهللا يل فهو لك

   -مث قرأ يسئلونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه مل يكن له وال لسعد قبل نزول سورة األنفال وأخرب أنه ملا جعله اهللا

نفلهم قبل القتال وقال من  -له آثره به ويف ذلك دليل على فساد رواية من روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  أخذ شيئا فهو له وقوله تعاىل وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني 
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لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

أهنا لكم يف هذه القصة ضروب من دالئل النبوة أحدها إخباره إياهم بأن إحدى الطائفتني هلم وهي عري قريش اليت 
 كانت فيها أمواهلم وجيشهم الذين خرجوا حلمايتها فكان وعده على ما وعده وقوله تعاىل وتودون أن غري ذات

الشوكة تكون لكم يعين أن املؤمنني كانوا يودون الظفر ملا فيها األموال وقلة املقاتلة وذلك ألهنم خرجوا مستخفني 
غري مستعدين للحرب ألهنم مل يظنوا أن قريشا خترج لقتاهلم وقوله تعاىل ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر 

ر الكافرين وقتلهم وقوله تعاىل فاستجاب لكم إين ممدكم بألف من الكافرين وهو إجناز موعده هلم يف قطع داب
املالئكة مردفني وما جعله اهللا إال بشرى ولتطمئن به قلوبكم فوجد خمرب هذه األخبار على ما أخرب به فكان من 

وقت الذي يطري طمأنينة قلوب املؤمنني ما أخرب به وقال تعاىل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فألقى عليهم النعاس يف ال
فيه النعاس بإظالل العدو عليهم بالعدة والسالح وهم أضعافهم مث قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 

يعين من اجلنابة ألن فيهم من كان احتلم وهو حرز الشيطان ألنه من وسوسته يف املنام ولريبط على قلوبكم مبا صار 
 ويثبت به األقدام حيتمل من وجهني أحدمها صحة البصرية واألمن والثقة يف قلوهبم من األمنة والثقة مبوعود اهللا

املوجبة لثبات األقدام والثاين أن موضعهم كان رمال دهسا ال تثبت فيه األقدام فأنزل اهللا تعاىل من املطر ما لبد 
ة أين معكم أي أنصركم الرمل وثبت عليه األقدام وقد روي ذلك يف التفسري قوله تعاىل إذ يوحي ربك إىل املالئك

فثبتوا الذين آمنوا وذلك حيتمل وجهني أحدمها إلقاؤهم إىل املؤمنني باخلاطر والتنبيه أن اهللا سينصرهم على الكافرين 
   -فيكون ذلك سببا لثباهتم وحتزهبم على الكفار وحيتمل أن يكون التثبيت بإخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فيخرب النيب صأن اهللا سينصره واملؤمنني 

بذلك املؤمنني فيدعوهم ذلك إىل الثبات مث قال وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى وذلك أن النيب صلى اهللا  -
أخذ كفا من تراب ورمى به وجوههم فاهنزموا ومل يبق منهم أحد إال دخل من ذلك التراب يف عينه  -عليه وسلم 

وهنم إذ مل يكن يف وسع أحد من املخلوقني أن يبلغ ذلك التراب وعىن بذلك أن اهللا بلغ ذلك التراب وجوههم وعي
وهذه كلها من داللة النبوة ومنها وجود خمربات  -عيوهنم من املوضع الذي كان فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  لرمل حىت هذه األخبار على ما أخرب به فال جيوز أن يتفق مثلها خترصا وختمينا ومنها ما أنزل من املطر الذي لبد ا

ثبتت أقدامهم عليه وصاروا وباألعلى عدوهم ألن يف اخلرب أن أرضهم صارت وحال حىت منعهم من املسري ومنها 
الطمأنينة اليت صارت يف قلوهبم بعد كراهتهم للقاء اجليش ومنها النعاس الذي وقع عليهم يف احلال اليت يطري فيها 

  النعاس ومنها رميه التراب وهزمية الكفار به 
  الكالم 

  يف الفرار من الزحف



قال اهللا تعاىل ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة روى أبو نضرة عن أيب سعيد أن ذلك إمنا 
كان يوم بدر قال أبو نضرة ألهنم لو احنازوا يومئذ الحنازوا إىل املشركني ومل يكن يومئذ مسلم غريهم وهذا الذي 

   -يس بسديد ألنه قد كان باملدينة خلق كثري من األنصار ومل يأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله أبو نضرة ل

  باخلروج ومل يكونوا يرون أنه يكون قتال وإمنا ظنوا أهنا العري فخرج رسول

ني غلط فيمن خف معه فقول أيب نضرة أنه مل يكن هناك مسلم غريهم وأهنم لو احنازوا احنازوا إىل املشرك -اهللا ص 
   -ملا وصفنا وقد قيل أهنم مل يكن جائزا هلم االحنياز يومئذ ألهنم كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ومل يكن االحنياز جائزا هلم عنه قال اهللا تعاىل ما

وز كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فلم يكن جي
   -هلم أن خيذلوا نبيهم ص 

  وينصرفوا عنه ويسلموه وإن كان اهللا قد تكفل بنصره وعصمه من الناس كما قال

اهللا تعاىل واهللا يعصمك من الناس وكان ذلك فرضا عليهم قلت أعداؤهم أو كثروا وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  ل فإمنا كان جيوز لهكان فئة املسلمني يومئذ ومن كان مبنحاز عن القت

فئتهم يومئذ ومل تكن فئة غريه قال  -االحنياز على شرط أن يكون احنيازه إىل فئة وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ابن عمر كنت يف جيش فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إىل املدينة فقلنا حنن الفرارون فقال النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  بالبعد من النيب صإنا فئتكم فمن كان 

   -إذا احناز عن الكفار فإمنا كان جيوز له االحنياز إىل فئة النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  وإذا كان معهم يف القتال مل يكن هناك فئة غريه ينحازون إليه فلم يكن جيوز

اهللا تعاىل إن الذين  هلم الفرار وقال احلسن يف قوله تعاىل ومن يوهلم يومئذ دبره قال شددت على أهل بدر وقال
تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا وذلك ألهنم فروا عن النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  وكذلك يوم حنني فروا عن النيب ص

  فعاقبهم اهللا على  -



كم األرض مبا رحبت مث وليتم ذلك يف قوله تعاىل ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت علي
   -مدبرين فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قل عدد العدو أو كثر إذا مل جيد اهللا فيه شيئا وقال اهللا تعاىل

يف آية أخرى يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن منكم 
حاضرا معهم  -ة يغلبوا ألفا من الذين كفروا هذا واهللا أعلم يف احلال اليت مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم مائ

فكان على العشرين أن يقاتلوا املائتني وال يهربوا عنهم فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح هلم التحيز إىل فئة 
لك بقوله تعاىل اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن من املسلمني فيهم نصرة ملعاودة القتال مث نسخ ذ

يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا فروي عن ابن عباس أنه قال كتب 
فر عليكم أن ال يفر واحد من عشرة مث قلت اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اآلية فكتب عليكم أن ال ي

مائة من مائتني وقال ابن عباس إن فر رجل من رجلني فقد فر وإن فر من ثالثة فلم يفر قال الشيخ يعين بقوله فقد 
فر الفرار من الزحف املراد باآلية والذي يف االية إجياب فرض القتال على الواحد لرجلني من الكفار فإن زاد عدد 

ىل فئة من املسلمني فيها نصرة فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من الكفار على اثنني فجائز حينئذ للواحد التحيز إ
املسلمني ال نصرة معهم فهو من أهل الوعيد املذكور يف قوله تعلى ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو 

ال عمر بن أنا فئة كل مسلم وق -متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اخلطاب ملا بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم اجليش حىت قتل ومل ينهزم رحم اهللا أبا عبيد لو احناز إيل لكنت 

له فئة فلما رجع إليه أصحاب أيب عبيد قال أنا فئة لكم ومل يعنفهم وهذا احلكم عندنا ثابت مامل يبلغ عدد جيش 
أن ينهزموا عن مثليهم إال متحرفني لقتال وهو أن يصريوا من موضع إىل غريه املسلمني اثين عشر ألفا ال جيوز هلم 

مكايدين لعدوهم من حنو خروج من مضيق إىل فسحة أو من سعة إىل مضيق أو يكمنوا لعدوهم وحنو ذلك مما ال 
ألفا فإن حممد  يكون فيه انصراف عن احلرب أو متحيزين إىل فئة من املسلمني يقاتلوهنم معهم فإذا بلغوا اثين عشر

بن احلسن ذكر أن اجليش إذا بلغوا كذلك فليس هلم أن يفروا من عدوهم وإن كثر عددهم ومل يذكر خالفا بني 
  أصحابنا فيه واحتج حبديث الزهري عن 

خري األصحاب أربعة وخري السرايا  -عبيداهللا بن عبداهللا أن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ئة وخري اجليوش أربعة آالف ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلب ويف بعضها ما غلب قوم يبلغون اثين أربع ما

عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم وذكر الطحاوي أن مالكا سئل فقيل له أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن 
مل يسعك التخلف وإال فأنت يف سعة من  أحكام اهللا وحكم بغريها فقال له مالك إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك

التخلف وكان السائل له عبداهللا بن عمر بن عبدالعزيز بن عبداهللا بن عمر وهذا املذهب موافق ملا ذكر حممد بن 
يف اثين عشر ألفا فهو أصل يف هذا الباب وإن كثر عدد  -احلسن والذي روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -أن يفروا منهم وإن كانوا أضعافهم لقوله ص  املشركني فغري جائز هلم

  إذا اجتمعت كلمتهم وقد أوجب عليهم بذلك مجع كلمتهم قوله تعاىل



واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة قيل يف الفتنة وجوه فروي عن عبداهللا أنه من قوله تعاىل إمنا أموالكم 
هي العذاب وقيل هي الفرح الذي يركب الناس فيه بظلم وروي عن  وأوالدكم فتنة وقال احلسن الفتنة البلية وقيل

ابن عباس أنه قال أمر اهللا املؤمنني أن ال يقروا املنكر بني أظهرهم فيعمهم اهللا بالعذاب وحنوه ما روي أنه قيل يا 
نه قال ما من أ -رسول اهللا اهنلك وفينا الصاحلون قال نعم إذا كثر اخلبث وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قوم يعمل فيهم باملعاصي وهم أكثر ممن يعمل فلم ينكروا إال عمهم اهللا بعذاب فحذرنا اهللا من عذاب يعم اجلميع 
من العاصني ومن مل يعص إذا مل ينكره وقيل إهنا يعم من قبل أن الفرح والفتنة إذا وقعا دخل ضررمها على كل واحد 

م وأنت فيهم وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون يعين ما كان ليعذهبم عذاب منهم قوله تعاىل وما كان اهللا ليعذهب
   -االستيصال وأنت فيهم ألنه ص 

  بعث رمحة للعاملني وال يعذبون وهو فيهم حىت يستحقوا سلب النعمة فيعمهم

ا االستيصال أمر من بينهم أال ترى أن األمم السالفة ملا استحقو -بالعذاب بعد خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا أنبياءه باخلروج من بينهم حنو لوط وصاحل وشعيب صلوات اهللا عليهم وقوله تعاىل وما كان اهللا معذهبم وهم 

   -يستغفرون قال ابن عباس ملا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من مكة بقيت فيها بقية من املؤمنني وقال جماهد وقتادة والسدي أن لو

ذهبم قوله تعاىل وما هلم أال يعذهبم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام وهذا العذاب غري العذاب استغفروا مل يع
  املذكور يف اآلية األوىل ألن هذا عذاب اآلخرة 

واألول عذاب االستيصال يف الدنيا وقوله تعاىل وما كانوا أولياءه قيل فيه وجهان أحدمها ما قال احلسن إهنم قالوا 
سجد احلرام فرد اهللا ذلك عليهم والوجه اآلخر ما كانوا أولياء اهللا إن أولياء اهللا إال املتقون فإذا أريد به حنن أولياء امل

أولياء املسجد ففيه داللة على أهنم ممنوعون من دخول املسجد احلرام والقيام بعمادته وهو مثل قوله تعاىل ما كان 
ا كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية قيل املكاء الصفري للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا وقوله عز و جل وم

والتصدية التصفيق روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر واحلسن وجماهد وعطية وقتادة والسدي ووري عن سعيد 
بن جبري أن التصدية صدهم عن البيت احلرام ومسى املكاء والتصدية صالة ألهنم كانوا يقيمون الصفري والتصفيق 

الدعاء والتسبيح وقيل إهنم كانوا يفعلون ذلك يف صالهتم قوله تعاىل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين مقام 
كله هللا قال ابن عباس واحلسن حىت ال يكون شرك وقال حممد بن إسحاق حىت ال يفتنت مؤمن عن دينه والفتنة ههنا 

د ألن الكفر إمنا مسي فتنة ملا فيه من الفساد فتنتظم اآلية قتال جائز أن يريد به الكفر وجائز أن يريد هبا البغي والفسا
الكفار وأهل البغي وأهل العيث والفساد وهي تدل على وجوب قتال الفئة الباغية وقوله تعاىل ويكون الدين كله هللا 

واجملوس يدل على وجوب قتال سائر أصناف أهل الكفر إال ما خصه الدليل من الكتاب والسنة وهم أهل الكتاب 
فإهنم يقرون باجلزية وحيتج به من يقول ال يقر سائر الكفار دينهم بالذمة إال هؤالء األصناف الثالثة لقيام الداللة 

  على جواز إقرارها باجلزية 
  االكالم 



  يف قسمة الغنائم

الال طيبا فروي عن قال اهللا تعاىل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وقال يف آية أخرى فكلوا مما غنمتم ح
ابن عباس وجماهد أن هذه اآلية ناسخة لقوله تعاىل قل األنفال هللا والرسول وذلك ألنه قد كان جعل النيب صلى اهللا 

   -عليه وسلم 

  ينفل ما أحرزه بالقتال ملن شاء من الناس ال حق ألحد فيه إال من جعله

ذكرنا حديث سعد يف قصة السيف الذي استوهبه من  له وإن ذلك كان يوم بدر وقد -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يوم بدر فقال النيب ص

هذا السيف ليس يل وال لك مث ملا نزل قل األنفال هللا والرسول دعاه وقال إنك سألتين هذا السيف وليس هو يل  -
  وال لك وقد جعله اهللا يل وجعلته لك وحديث أيب 

وهو ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثا بشر بن موسى قال حدثنا  -صلى اهللا عليه وسلم هريرة عن النيب 
عبداهللا بن صاحل قال حدثنا أبو األحوص عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال كان يوم بدر تعجل ناس من 

غنائم لقوم سود الرؤس قبلكم كان مل حتل ال -املسلمني فأصابوا من الغنائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
النيب إذا غنم هو وأصحابه مجعوا غنائمهم فتنزل من السماء نار فتأكلها فأنزل اهللا تعاىل لوال كتاب من اهللا سبق 
ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حالال طيبا وقال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 

قال حدثنا أبو نوح قال أخربنا عكرمة بن عمار قال حدثنا مساك احلنفي قال حدثين ابن عباس حدثنا أمحد بن حنبل 
   -قال حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ملا كان يوم بدر فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الفداء فأنزل اهللا تعاىل ما

لفداء مث أحل هلم الغنائم فأخرب يف هذين اخلربين أن كان لنيب أن يكون له أسرى إىل قوله ملسكم فيما أخذمت من ا
الغنائم أحلت بعد وقعه بدر وهذا مرتب على قوله تعاىل قل األنفال هللا والرسول وأهنا إمنا كانت موكلة إىل رأي 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فهذه اآلية أول آية أبيحت هبا الغنائم على جهة ختيري النيب ص

رأى مث نزل قوله تعاىل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وقوله تعاىل فكلوا مما غنمتم  يف إعطائها من -
حالال طيبا وأنه فداء األسارى كان بعد نزول قوله تعاىل قل األنفال هللا والرسول وإمنا كان النكري عليهم يف أخذ 

أحلت قبل ذلك على الوجه الذي جعلت للنيب ص  الفداء من األسرى بديا وال داللة فيه على أن الغنائم مل تكن قد
ألنه جائز أن تكون الغنائم مباحة وفداء األسرى حمظورا وكذلك يقول أبو حنيفة إنه ال جتوز مفاداة أسرى  -



املشركني ويدل على أن اجليش مل يكونوا استحقوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدر إال جبعل النيب ذلك هلم أن النيب 
مل خيمس غنائم بدر ومل يبني سهام الفارس والراجل إىل أن نزل قوله تعاىل واعلموا أمنا  -يه وسلم صلى اهللا عل

غنمتم من شيء فأن هللا مخسه فجعل هبذه اآلية أربعة أمخاس الغنيمة للغامنني واخلمس للوجوه املذكورة ونسخ به ما 
   -كان للنيب ص 

  حنو أن يقول من أصاب شيئا من األنفال إال ما كان شرطه قبل إحراز الغنمية

فهو له ومن قتل قتيال فله سلبه ألن ذلك مل ينتظمه قوله تعاىل واعلموا أمنا غنمتم من شيء إذ مل حيصل ذلك غنيمة 
  لغري آخذه أو قاتله وقد اختلف يف النفل بعد إحراز الغنيمة 

  ذكر 

  اخلالف فيه

لنفل أن يقول من قتل قتيال فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له قال أصحابنا والثوري ال نفل بعد إحراز الغنيمة إمنا ا
وقال األوزاعي يف رسول اهللا أسوة حسنة كان ينفل يف البدأ الربع ويف الرجعة الثلث وقال مالك والشافعي جيوز أن 

أن يقول ينفل بعد إحراز الغنيمة على وجه االجتهاد قال الشيخ وال خالف يف جواز النفل قبل إحراز الغنيمة حنو 
نفل  -من أخذ شيئا فهو له ومن قتل قتيال فله سلبه وقد روى حبيب بن مسلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يف بدأته الربع ويف رجعته الثلث بعد اخلمس فأما التنفيل يف البدأة فقد ذكرنا اتفاق الفقهاء عليه وأما قوله يف 

يصيب السرية يف الرجعة بأن يقول هلم ما أصبتم من شيء فلكم الثلث الرجعة الثلث فإنه حيتمل وجهني أحدمها ما 
يف شيء  -بعد اخلمس ومعلوم أن ذلك بلفظ عموم يف سائر الغنائم وإمنا هي حكاية فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

جعة أكثر مما جعله بعينه مل يبني كيفيته وجائز أن يكون معناه ما ذكرناه من قوله للسرية يف الرجعة وجعل هلم يف الر
يف البدأة ألن يف الرجعة حيتاج إىل حفظ الغنائم وإحرازها ويكون من حواليهم الكفار متأهبني مستعدين للقتال 

النتشار اخلرب بوقوع اجليش إىل أرضهم والوجه اآلخر أنه جائز أن يكون ذلك بعد إحراز الغنيمة وكان ذلك يف 
   - الوقت الذي كانت الغنيمة كلها للنيب ص

  فجعلها ملن شاء منهم وذلك منسوخ مبا ذكرنا فإن قيل ذكر يف حديث حبيب بن

مسلمة الثلث بعد اخلمس فهذا يدل على أن ذلك كان بعد قوله واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه قيل له 
ه تعاىل فأن هللا مخسه وجائز ال داللة فيه على ما ذكرت ألنه مل يذكر أنه اخلمس املستحق ألهله من مجلة الغنيمة بقول

أن يكون على مخس من الغنيمة ال فرق بينه وبني الثلث والنصف وملا احتمل حديث حبيب بن مسلمة ما وصفنا مل 
جيز االعتراض به على ظاهر قوله تعاىل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه إذ كان قوله ذلك يقتضي إجياب 

تضاه إجياب اخلمس ألهله املذكورين فمىت أحرزت الغنيمة فقد ثبت حق اجلميع فيها األربعة األمخاس للغامنني اق
بظاهر اآلية فغري جائز أن جيعل شيء منها لغريه على غري مقتضى اآلية إال مبا جيوز مبثله ختصيص اآلية وحدثنا حممد 



دثين نافع عن عبداهللا بن عمر قال بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حيىي عن عبيداهللا قال ح
   -بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يف سرية فبلغت سهامنا اثين

بعريا بعريا فبني يف هذا احلديث سهمان اجليش وأخرب أن النفل  -عشر بعريا ونفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
خلمس ويدل على أن النفل بعد إحراز الغنيمة ال جيوز مل يكن من مجلة الغنيمة وإمنا كان بعد السهمان وذلك من ا

إال من اخلمس ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا 
 عبداهللا بن العالء أنه مسع أبا سالم ابن األسود يقول قال مسعت عمرو بن عبسة قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا

إىل بعري من املغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعري مث قال وال حيل يل من غنائمكم مثل هذا إال  -عليه وسلم 
أنه مل يكن جائز التصرف إال يف اخلمس من الغنائم وإن األربعة األمخاس  -اخلمس واخلمس مردود فيكم فأخرب ص 

هو ألهلها ال جيوز التنفيل منه ويف هذا احلديث دليل على أن للغامنني ويف ذلك دليل على أن ما أحرز من الغنيمة ف
ما ال قيمة له وال يتمانعه الناس من حنو النواة والتبنة واخلرق اليت يرمى هبا جيوز لإلنسان أن يأخذه وينفله ألن النيب 

يعين يف أن يأخذه  أخذ وبرة من جنب بعري من املغنم وقال ال حيل يل من غنائمكم مثل هذا -صلى اهللا عليه وسلم 
لنفسه وينتفع به أو جيعله لغريه دون مجاعتهم إذ مل تكن لتلك الوبرة قيمة فإن قيل فقد قال ال حيل يل مثل هذا قيل 

له إمنا أراد مثل هذا فيما يتمانعه الناس ال ذاك بعينه ألنه قد أخذه ويدل على ما ذكرنا ما رواه ابن املبارك قال 
بداهللا بن شقيق عن رجل من بلقني ذكر قصة قال قلنا يا رسول اهللا ما تقول يف هذا املال حدثنا خالد احلذاء عن ع

قال مخسه هللا وأربعة أمخاسه للجيش قال قلت هل أحق أحد به من أحد قال لو انتزعت سهمك من جنبك مل تكن 
أم حبيبة عن أبيها بأحق به من أخيك املسلم وروى أبو عاصم النبيل عن وهب أيب خالد احلمصي قال حدثتين 

أخذ وبرة فقال مايل فيكم هذه مايل فيه إال اخلمس فأدوا اخليط  -العرباض بن سارية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واملخيط فإنه عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى 

بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكر غنائم هوازن وقال مث دنا  بن إمساعيل حدثنا محاد عن حممد
من بعري فأخذ وبرة من سنامه مث قال يا أيها الناس إنه ليس يل من هذا الفيء شيء وال  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كبة من شعر فقال  هذا ورفع أصبعيه إال اخلمس واخلمس مردود عليكم فأدوا اخليط واملخيط فقام رجل يف يده
   -أخذت هذه ألصلح هبا بردة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أما ما كان يل ولبين عبداملطلب فهو لك فقال أماذا بلغت ما أرى فال أرب يل

  فيها ونبذها 

أويل فهذه األخبار موافقة لظاهر الكتاب فهو أوىل مما خيالفه من حديث حبيب بن مسلمة مع احتمال حديثه للت
فيها أنه  -الذي وصفناه ومجعنا مينع أن يكون يف األربعة األمخاس حق لغري الغامنني وخيرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ال حق له فيها وروى حممد بن سريين أن أنس بن مالك كان مع عبيداهللا بن أيب بكرة يف غزاة فأصابوا سبيا فأراد 
يقسم فقال أنس ال ولكن أقسم مث أعطي من اخلمس فقال عبيداهللا ال إال عبيداهللا أن يعطي أنسا من السيب قبل أن 

من مجيع الغنائم فأىب أنس أن يقبل وأىب عبيداهللا أن يعطيه من اخلمس وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم 



عد النيب صلى اهللا بن عبداهللا حدثنا حجاج حدثنا محاد عن حممد بن عمرو عن سعيد بن املسيب أنه قال ال نفل ب
   -قال الشيخ أيده اهللا جيوز أن يريد به من مجلة الغنيمة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عليه وسلم 

  قد كانت له األنفال مث نسخ بآية القسمة وهذا مما حيتج به لصحة مذهبنا ألن

األحوال إال أنه قد قامت الداللة يف عموم  -ظاهره يقتضي أن ال يكون ألحد نفل بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف أن اإلمام إذا قال من قتل قتيال فله سلبه أنه يصري ذلك له باالتفاق فخصصناه وبقي الباقي على مقتضاه يف انه 

إذا مل يقل ذلك اإلمام فال شيء له وقد روي عن سعيد بن املسيب قال كان الناس يعطون النفل من اخلمس فإن قيل 
من غنائم حنني صناديد العرب عطايا حنو األقرع بن حابس وعيينة بن حصن  -ى اهللا عليه وسلم قد أعطى النيب صل

والزبرقان بن بدر وأيب سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ومعلوم أنه مل يعطهم ذلك من سهمه من الغنيمة وسهمه 
ائة من اإلبل ومل يكن ليعطيهم من من اخلمس إذ مل يكن يتسع هلذه العطايا ألنه أعطى كل واحد من هؤالء وغريهم م

بقية سهام اخلمس سوى سهمه ألهنا للفقراء ومل يكونوا هؤالء فقراء فثبت أنه أعطاهم من مجلة الغنيمة وملا مل 
يستأذهنم فيه دل على أنه أعطاهم على وجه النفل وأنه قد كان له أن ينفل قيل له إن هؤالء القوم كانوا من املؤلفة 

اهللا تعاىل للمؤلفة قلوهبم سهما من الصدقات وسبيل اخلمس سبيل الصدقة ألنه مصروف إىل قلوهبم وقد جعل 
أعطاهم من مجلة اخلمس كما  -الفقراء كالصدقات املصروفة إليهم فجائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يعطيهم من الصدقات 
ن غنيمة اجليش إال أن يكون األمري قال من وقد اختلف يف سلب القتيل فقال أصحابنا ومالك والثوري السلب م

قتل قتيال فله سلبه وقال األوزاعي والليث والشافعي السلب للقاتل وإن مل يقل األمري قال الشيخ أيده اهللا قوله عز 
  و جل واعلموا أمنا غنمتم من 

ن غريه فإن قيل ينبغي شيء يقتضي وجوب الغنيمة جلماعة الغامنني فغري جائز ألحد منهم االختصاص بشيء منها دو
أن يدل على أن السلب غنيمة قيل له غنمتم هي اليت جازوها باجتماعهم وتوازرهم على القتال وأخذ الغنيمة فلما 
كان قتله هلذا القتيل وأخذه سلبه بتظافر اجلماعة وجب أن يكون غنيمة ويدل عليه أنه لو أخذ سلبه من غري قتل 

ال بقوهتم وكذلك من مل يقاتل وكان قائما يف الصف ردأ هلم مستحق الغنيمة لكان غنيمة إذ مل يصل إىل أخذه إ
ويصري غامنا ألن بظهره ومعاضته حصلت وأخذت وإذا كان كذلك وجب أن يكون السلب غنيمة فيكون كسائر 

ل على ذلك الغنائم ويدل عليه أيضا قوله تعاىل فكلوا مما غنمتم حالال طيبا والسلب مما غنمه اجلماعة فهو هلم ويد
من جهة السنة ما حدثنا أمحد بن خالد اجلزوري حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حممد بن املبارك وهشام بن عمارة قاال 
حدثنا عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن قتادة بن أيب أمية قال نزلنا دابق وعلينا أبو عبيدة بن 

رج يريد طريق أذربيجان معه زبرجد وياقوت ولؤلؤ وديباج اجلراح فبلغ حبيب بن مسلم أن صاحب قربس قد خ
فخرج يف جبل حىت قتله يف الدرب وجاء مبا كان معه إىل أيب عبيدة فأراد أن خيمسه فقال حبيب يا أبا عبيدة ال 

   -حترمين رزقا رزقنيه اهللا فإن اهللا ورسوله ص 

  لنيب صجعل السلب للقاتل فقال معاذ بن جبل مهال يا حبيب إين مسعت ا



إمنا للمرء ما طابت به نفس إمامه يقتضي حظر ما مل تطب  -يقول إمنا للمرأ ما طابت به نفس إمامه فقوله ص  -
نفس إمامه ممن مل تطب نفس إمامه مل حيل له السلب ال سيما وقد أخرب معاذ أن ذلك يف شأن السلب فإن قيل قد 

قتادة وطلحة ومسرة بن جندب وغريهم أن النيب صلى اهللا  مجاعة منهم أبو -روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -عليه وسلم 

  قال من قتل قتيال فله سلبه وروى سلمة بن األكوع وابن عباس وعوف بن مالك

جعل السلب للقاتل وهذا يدل على معنيني أحدمها إنه يقتضي أن  -وخالد بن الوليد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والثاين إنه فسر أن معىن قوله يف حديث معاذ إمنا للمرء ما طابت به نفس إمامه إن نفسه قد يستحق القاتل السلب 

   -طابت للقاتل بذلك وهو إمام األئمة قيل له قوله ص 

  ليس للمرء إال ما طابت به نفس إمامه املفهوم منه أمريه الذي يلزمه طاعته

ولو أراد بذلك نفسه لقال إمنا للمرء ما  -وسلم وكذلك عقل معاذ وهو راوي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه 
  طابت به نفسي فهذا الذي ذكره هذا السائل تأويل ساقط ال معىن له وأما األخبار املروية يف أن السلب للقاتل فإمنا 

ذلك كالم خرج على احلال اليت حض فيها للقتال وكان يقول ذلك حتريضا هلم وتضرية على العدو كما روي أنه 
أصاب شيئا فهو له وكما حدثنا أمحد بن خالد اجلزوري حدثنا حممد بن حيىي الدهاين حدثنا موسى بن  قال من

إمساعيل حدثنا غالب بن حجرة قال حدثتين أم عبداهللا وهي ابنة امللقام بن التلب عن أبيها عن أبيه أن النيب صلى اهللا 
مقصور على احلال يف تلك احلرب خاصة إذ ال قال من أتى مبول فله سلبه ومعلوم أن ذلك حكم  -عليه وسلم 

خالف أنه ال يستحق السلب بأخذه موليا كقوله يوم فتح مكة من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ومن دخل املسجد 
فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن ألقى سالحه فهو آمن ويدل على أن السلب غري مستحق للقاتل إال أن 

ل قتيال فله سلبه ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حنبل يكون قد قال األمري من قت
قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثين صفوان بن عمرو عن عبدالرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك 

غري سيفه فنحر  األشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة يف غزوة مؤتة ورافقين مددي من أهل اليمن ليس معه
رجل من املسلمني جزورا فسأله املددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاختذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا مجوع الروم 
وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسالح مذهب فحمل الرومي يغري باملسلمني وقعد له املددي 

فقتله وحاز فرسه وسالحه فلما فتح اهللا عز و جل  خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه وخر وعاله
للمسلمني بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول اهللا صلى 

قضى بالسلب للقاتل فقال بلى ولكن استكثرته فقلت لتردنه إليه أو ألعرفنكها عند رسول اهللا  -اهللا عليه وسلم 
   - عليه وسلم صلى اهللا

  فأىب أن يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول اهللا ص

   -فقصصت عليه قصة املددي وما فعل خالد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -



  يا خالد ما محلك على ما صنعت قال يا رسول اهللا استكثرته فقال رسول اهللا ص

نك يا خالد أمل أف لك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه قال عوف فقلت دو -
-   

  وما ذاك فأخربته قال فغضب رسول اهللا ص

فقال يا خالد ال ترد عليه هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره حدثنا حممد بن بكر قال  -
ثورا عن هذا احلديث فحدثين عن خالد بن  حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سألت

   -معدان عن جبري بن نفري عن عوف بن مالك األشجعي حنوه فلما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يا خالد ال ترد عليه دل ذلك على

جهة أن السلب غري مستحق للقاتل ألنه لو استحقه ملا جاز أن مينعه ودل ذلك على أن قوله بديا ادفعه مل يكن على 
اإلجياب وإمنا كان على وجه النفل وجائز أن يكون ذلك من اخلمس ويدل عليه ما روى يوسف املاجشون قال 

حدثين صاحل بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالرمحن بن عوف أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن اجلموح قتال أبا 
ملعاذ بن عمرو فلما قضى به ألحدمها مع إخباره  كالكما قتله وقضى بسلبه -جهل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أهنما قتاله دل على أهنما مل يستحقاه بالقتل أال ترى أنه لو قال من قتل قتيال فله سلبه مث قتله رجالن استحقا 
السلب نصفني فلو كان القاتل مستحقا للسلب لوجب أن يكون لو وجد قتيل ال يعرف قاتله أن ال يكون سلبه من 

نيمة بل يكون لقطة ألن له مستحقا بعينه فلما اتفق اجلميع على أن سلب من مل يعرف قاتله يف املعركة من مجلة الغ
مجلة الغنمية دل على أن القاتل ال يستحقه وقد قال الشافعي إن القاتل ال يستحق السلب يف اإلدبار وإمنا يستحقه 

بال واإلدبار فإن احتج باخلرب فقد خالفه وإن احتج بالنظر يف اإلقبال فاألثر الوارد يف السلب مل يفرق بني حال اإلق
فالنظر يوجب أن يكون غنيمة للجميع التفاقهم على أنه إذا قتله يف حال اإلدبار مل يستحقه وكان غنيمة واملعىن 

يستحقه إذا اجلامع بينهما أنه قتله مبعاونة اجلميع ومل يتقدم من األمري قول يف استحقاقه ويدل على أن القاتل إمنا 
تقدم من األمري قول قبل إحراز الغنيمة أنه لو قال من قتل قتيال فله سلبه مث قتله مقبال أو مدبرا استحق سلبه ومل 

خيتلف حال اإلقبال واإلدبار فلو كان السلب مستحقا بنفس القتل ملا اختلف حكمه يف حال اإلدبار واإلقبال وقد 
نا كنا ال خنمس السلب وإن سلب الرباء قد بلغ ماال وال أرانا إال خامسيه روي عن عمر يف قتيل الرباء بن مالك أ

واختلف يف األمري إذا قال من أصاب شيئا فهو له فقال أصحابنا والثوري واألوزاعي هو كما قال وال مخس فيه 
املقتول قال وكره مالك أن يقول من أصاب شيئا فهو له ألنه قتال جيعل وقال الشافعي خيمس ما اصابه إال سلب 

أبو بكر ملا اتفقوا على جواز أن يقول من أصاب شيئا فهو له وأنه يستحق وجب أن ال مخس فيه وأن ال جيوز قطع 
حقوق أهل اخلمس عنه كما جاز قطع حقوق سائر الغامنني عنه وأيضا فإن قوله من اصاب شيئا فهو له مبنزلة من 

س إذا قال األمري ذلك كذلك سائر الغنيمة وأيضا فإن اهللا تعاىل إمنا قتل قتيال فله سلبه فلما مل جيب يف السلب اخلم
  أوجب اخلمس فيما صار غنيمة هلم بقوله تعاىل واعلموا 



أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وهذا مل يصر غنيمة هلم ألن قول األمري يف ذلك جائز على اجليش فلما مل يصر 
الرجل يدخل دار احلرب وحده مغريا بغري إذن اإلمام فقال أصابنا ما غنيمة هلم وجب أن ال مخس فيه واختلف يف 

غنمه فهو له خاصة وال مخس فيه حىت تكون هلم منعة ومل حيد حممد يف املنعة شيئا وقال أبو يوسف إذا كانوا تسعة 
وحرمه وإن شاء  ففيه اخلمس وقال الثوري والشافعي خيمس ما أخذه والباقي له وقال األوزاعي إن شاء اإلمام عاقبه

مخس ما أصاب والباقي له قال أبو بكر قوله تعاىل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه يقتضي أن يكون 
الغامنون مجاعة ألن حصول الغنيمة منهم شرط يف االستحقاق وليس ذلك مبنزلة قوله تعاىل اقتلوا املشركني و قاتلوا 

خر يف لزوم قتل الواحد على حياله وإن مل يكن معه مجاعة إذا كان مشتركا ألن الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآل
ذلك أمر بقتل اجلماعة واألمر بقتل اجلماعة ال توجب اعتبار اجلميع إذ ليس فيه شرط وقوله تعاىل واعلموا أمنا 

اجلماعة فعبدي حر إن غنمتم فيه معىن الشرط وهو حصول الغنيمة هلم وبقتاهلم فهو كقول القائل إن كلمت هؤالء 
شرط احلنث وجود الكالم للجماعة وال حينث بكالم بعضها وأيضا ملا اتفق اجلميع على أن اجليش إذا غنموا مل 

يشاركهم سائر املسلمني يف األربعة األمخاس ألهنم مل يشهدوا القتال ومل تكن منهم حيازة الغنيمة وجب أن يكون 
اخلمس فإمنا يستحق من الغنيمة اليت حصلت بظهر املسلمني ونصرهتم وهو أن  هذا املغري وحده استحق ما غنمه وأما

يكونوا فئة للغامنني ومن دخل دار احلرب وحده مغريا فقد تربأ من نصرة اإلمام ألنه عاص له داخل بغري أمره 
ملوضع مظهورا فوجب أن ال يستحق منه اخلمس ولذلك قال أصحابنا يف الركاز املوجود يف دار اإلسالم ملا كان ا

عليه باإلسالم وجب فيه اخلمس ولو وجده يف دار احلرب مل جيب فيه اخلمس وإذا دخل الرجل وحده بإذن اإلمام 
مخس ما غنم ألنه ملا أذن له يف الدخول فقد تضمن نصرته وحياطته واإلمام قائم مقام مجاعة املسلمني يف ذلك 

إذن اإلمام مجاعة هلم منعة فإنه جيب فيه اخلمس بقوله تعاىل واعلموا فاستحق هلم اخلمس وأما إذا كان املغريون بغري 
أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه فهم يف هذه احلال مبنزلة السرية واجليش حلصول املنعة هلم ولتوجه اخلطاب إليهم 

  بإخراج اخلمس من غنائمهم واختلف يف املدد يلحق اجليش يف دار احلرب قبل إحراز الغنيمة 

ال أصحابنا إذا غنموا يف دار احلرب مث حلقهم جيش آخر قبل إخراجها إىل دار اإلسالم فهم شركاء فيها وقال فق
مالك والثوري والليث واألوزاعي والشافعي ال يشاركوهنم قال أبو بكر األصل يف ذلك عند أصحابنا أن الغنيمة 

بالقسمة وحصوهلا يف أيديهم يف دار احلرب ال يثبت هلم إمنا يثبت فيها احلق باإلحراز يف دار اإلسالم وال ميلك إال 
فيها حقا والدليل عليه أن املوضع الذي حصل فيه اجليش من دار احلرب ال يصري مغنوما إذا مل يتفتتحوها أال ترى 
أهنم لو خرجوا مث دخل جيش آخر ففتحوها مل يصر املوضع الذي صار فيه األولون ملكا هلم وكان حكمه حكم 

ن بقاع أرض احلرب واملعىن فيه أهنم مل حيرزوه يف دار اإلسالم فكذلك سائر ما حيصل يف أيديهم قبل غريه م
خروجهم إىل دار اإلسالم مل يثبت هلم فيه حق إال باحليازة يف دارنا فإذا حلقهم جيش آخر قبل اإلحراز يف دار 

ع فيه وأيضا قوله تعاىل واعلموا أمنا غنمتم اإلسالم كان حكم ما أخذوه حكم ما يف أيدي أهل احلرب فيشترك اجلمي
من شيء يقتضي أن يكون غنيمة جلميعهم إذ هبم صار حمرزا يف دار اإلسالم أال ترى أهنم ما داموا يف دار احلرب 

فإهنم حيتاجون إىل معونة هؤالء يف إحرازها كما لو حلقهم قبل أخذها شاركوهم ولو كان حصوهلا يف أيديهم يثبت 
قا قبل إحرازها يف دار اإلسالم لوجب أن يصري املوضع الذي وطئه اجليش من دار اإلسالم كما لو هلم فيها ح

افتتحوها لصارت دارا لإلسالم ويف اتفاق اجلميع على أن وطء اجليش ملوضع يف دار احلرب ال جيعله من دار 
مبا روى الزهري عن عنبسة بن سعيد  اإلسالم دلل على أن احلق ال يثبت فيه إال باحليازة واحتج من مل يقسم للمدد

بعث أبان بن سعيد على سرية قبل جند فقدم أبان وأصحابه خبيرب بعد  -عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



ما فتحت وأن حزم خيلهم الليف قال أبان أقسم لنا يا رسول اهللا قال أبو هريرة فقلت ال تقسم هلم شيئا يا نيب اهللا 
إجلس يا أبان فلم يقسم هلم وهذا ال حجة فيه ألن  -ت هبذا يا وبر جند قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أبان أن

عليها وهذا ال خالف فيه وقد قيل فيه وجه آخر  -خيرب صارت دار اإلسالم بظهور النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يب هريرة قال ما شهدت لرسول اهللا مغنما وهو ما روى محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار ابن أيب عمار عن أ

إال قسم يل إال خيرب فإهنا كانت ألهل احلديبية خاصة فأخرب يف هذا احلديث أن خيرب كانت ألهل احلديبية خاصة 
  شهدوها أو مل يشهدوها دون من سواهم ألن اهللا تعاىل كان وعدهم إياها بقوله وأخرى 

وله وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوهنا فعجل لكم هذه وقد روى أبو بردة عن مل تقدروا عليها قد أحاط اهللا هبا بعد ق
  أيب موسى 

  قال

   -قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بعد فتح خيرب بثالث فقسم لنا ومل يقسم ألحد مل يشهد الفتح غرينا فذكر يف

ه من غنائم خيرب ومل يشهدوا الوقعة ومل قسم أليب موسى وأصحاب -هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يقسم فيها ألحد مل يشهد الوقعة وهذا حيتمل أن يكون ألهنم كانوا من أهل احلديبية وحيتمل أن يكون بطيبة أنفس 

أهل الغنيمة كما ورى جثيم بن عراك عن أبيه عن نفر من قومه أن أبا هريرة قدم املدينة هو ونفر من قومه قال 
وقد افتتح خيرب  -رسول اهللا فخرجنا من املدينة حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقدمنا وقد خرج

فكلم الناس فأشركونا يف سهامهم فليس يف شيء من هذه األخبار داللة على أن املدد إذا حلق باجليش وهم يف دار 
شهاب أن أهل البصرة غزوا هناوند احلرب أهنم ال يشركوهنم يف الغنيمة وقد روى قيس بن مسلم عن طارق بن 

فأمدهم أهل الكوفة وظهروا فأراد أهل البصرة أن ال يقسموا ألهل الكوفة وكان عمار على أهل الكوفة فقال رجل 
من بين عطارد أيها األجدع تريد أن تشاركنا يف غنائمنا فقال جري إذ يب سبيت فكتب يف ذلك إىل عمر فكتب عمر 

هد الوقعة وهذا أيضا ال داللة فيه على خالف قولنا ألن املسلمني ظهروا على هناوند يف ذلك أن الغنيمة ملن ش
وصارت دار اإلسالم إذ مل تبق للكفار هناك فئة فإمنا قال إن الغنيمة ملن شهد الوقعة منهم ألهنم حلقوهم بعد ما 

شركوهم ألهنم حلقوه بعد صارت دار اإلسالم ومع ذلك فقد رأى عمار ومن معه أن يشركوهم ورأى عمر أن ال ي
  حيازة الغنمية يف دار اإلسالم ألن األرض صارت من دار اإلسالم 

  باب سهمان اخليل 
قال اهللا تعاىل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه قال أبو بكر ظاهره يقتضي املساواة بني الفارس والرجل 

أن قوله تعاىل فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك  وهو خطاب جلميع الغامنني وقد مشلهم هذا االسم أال ترى
قد عقل من ظاهره استحقاقهن للثلثني على املساواة وكذلك من قال هذا العبد هلؤالء إنه هلم باملساواة ما مل يذكر 

د التفضيل كذلك مقتضى قوله تعاىل غنمتم يقتضي أن يكونوا متساوين ألن قوله غنمتم عبارة عن ملكهم له وق
  اختلف يف سهم الفارس 



  ذكر 

  اخلالف يف ذلك

قال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم وقال أبو يوسف وحممد وابن أيب ليلى ومالك والثوري والليث 
واألوزاعي والشافعي للفارس ثالثة أسهم وللراجل سهم وروي مثل قول أيب حنيفة عن املنذر بن أيب محصة عامل 

مني وللراجل سهما فرضية عمر ومثله عن احلسن البصري وروى شريك عن أيب إسحاق عمر أنه جعل للفارس سه
قال قدم قثم بن عباس على سعيد بن عثمان خبراسان وقد غنموا فقال اجعل جائزتك أن أضرب لك بألف سهم 

الراجل فلما فقال اضرب يل بسهم ولفرسي بسهم قال أبو بكر قد بينا أن ظاهر اآلية يقتضي املساواة بني الفارس و
اتفق اجلميع على تفضيل الفارس بسهم فضلناه وخصصنا به للظاهر وبقي حكم اللفظ فيما عداه وحدثنا عبدالباقي 
بن قانع قال حدثنا يعقوب بن غيالن العماين قال حدثنا حممد بن الصباح اجلرجرائي قال حدثنا عبداهللا بن رجاء عن 

جعل للفارس  -عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  سفيان الثوري عن عبيداهللا بن عمر عن نافع
سهمني وللراجل سهما قال عبدالباقي مل جيئ به عن الثوري غري حممد بن الصباح قال أبو بكر وقد حدثنا عبدالباقي 

قال قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا احلميدي قال حدثنا أبو أسامة عن عبيداهللا عن نافع عن ابن عمر قال 
للفارس ثالثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وقد اختلف حديث عبيداهللا بن عمر  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف ذلك وجائز أن يكونا صحيحني بأن يكون أعطاه بديا سهمني وهو املستحق مث أعطاه يف غنيمة أخرى ثالثة أسهم 
ال مينع املستحق وجائز أن يتربع مبا  -اهللا عليه وسلم وكان السهم الزائد على وجه النفل ومعلم أن النيب صلى 

ليس مبستحق على وجه النفل كما ذكر ابن عمر يف حديث قد قدمنا ذكر سنده أنه كان يف سرية قال فبلغت 
بعريا بعريا وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا  -سهماننا اثين عشر بعريا ونفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سن بن الكميت املوصلي قال حدثنا صبح بن دينار قال حدثنا عفيف بن سامل عن عبيداهللا بن عمر عن نافع عن احل
أسهم يوم بدر للفارس سهمني وللراجل سهما وهذا إن ثبت فال  -ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وخريه  - تعاىل جعل األنفال للرسول ص حجة فيه أليب حنيفة ألن قسمة يوم بدر مل تكن مستحقة للجيش ألن اهللا
يف إعطائه من رأى ولو مل يعطهم شيئا لكان جائزا فلم تكن قسمة الغنيمة مستحقة يومئذ وإمنا وجبت بعد ذلك 

  بقوله تعاىل واعلموا أمنا غنمتم من شيء 

جارية أن النيب صلى اهللا  فأن هللا مخسه ونسخ هبذا األنفال اليت جعلها للرسول يف مجلة الغنيمة وقد روى جممع بن
   -عليه وسلم 

  قسم غنائم خيرب فجعل للفارس سهمني وللراجل سهما وروى ابن الفضيل عن

يوم خيرب للفارس ثالثة أسهم  -احلجاج عن أيب صاحل عن ابن عباس قال قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ع بينهما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمني وللراجل سهما وهذا خالف رواية جممع بن جارية وقد ميكن اجلم

وهو املستحق وقسم لبعضهم ثالثة أسهم وكان السهم الزائد على وجه النفل كما روى سلمة بن األكوع أن النيب 
أعطاه يف غزوة ذي قرد سهمني سهم الفارس والراجل وكان راجال يومئذ وكما روي أنه  -صلى اهللا عليه وسلم 
ربعة أسهم وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن حيىي بن عباد ابن عبداهللا بن الزبري أن أعطى الزبري يومئذ أ



الزبري كان يضرب له يف الغنم بأربعة أسهم وهذه الزيادة كانت على وجه النفل حتريضا هلم على إجياف اخليل كما 
ن قيل ملا اختلفت األخبار كان خرب كان ينفل سلب القتيل ويقول من اصاب شيئا فهو له حتريضا على القتال فإ

الزائد أوىل قيل له هذا ثبتت الزيادة كانت على وجه االستحقاق فأما إذا احتمل أن تكون على وجه النفل فلم 
تثبت هذه الزيادة مستحقة وأيضا فإن يف خربنا اثبات زيادة لسهم الراجل ألنه كلما نقص نصيب الفارس زاد 

رنا من طريق النظر أن الفرس ملا كان آلة كان القياس أن ال يسهم له كسائر نصيب الراجل ويدل على ما ذك
اآلالت فتركنا القياس يف السهم الواحد والباقي حممول على القياس وعلى هذا لو حضر الفرس دون الرجل مل 

 وأيضا يستحق شيئا ولو حضر الرجل دون الفرس استحق فلما مل جياوز بالرجل سهما واحدا كان الفرس به أوىل
الرجل آكد أمرا يف استحقاق السهم من الفرس بداللة أن الرجال وإن كثروا استحقوا سهامهم ولو حضرت مجاعة 

أفراس لرجل واحد مل يستحق إال لفرس واحد فلما كان الرجل آكد أمرا من الفرس ومل يستحق أكثر من سهم 
الثوري والشافعي الربذون والفرس سواء وقال فالفرس أحرى بذلك واختلف يف الرباذين فقال أصحابنا ومالك و

األوزاعي كانت أئمة املسلمني فيما سلف ال يسهمون للرباذين حىت هاجت الفتنة من بعد قتل الوليد بن يزيد وقال 
الليث للهجني والربذون سهم واحد وال يلحقان بالعراب قال أبو بكر قال اهللا تعاىل ومن رباط اخليل ترهبون به 

  عدوكم وقال فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب وقال واخليل والبغال واحلمري لعقل باسم عدو اهللا و

اخليل يف هذه اآليات الرباذين كما عقل منها العراب فلما مشلها اسم اخليل وجب أن يستويا يف السهمان ويدل 
يهما اسم الفارس وقال عليه أن راكب الربذون يسمى فارسا كما يسمى به راكب الفرس العريب فيما أجري عل

للفارس سهمان وللراجل سهم عم ذلك فارس الربذون كما عم فارس العراب وأيضا  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن كان من اخليل فواجب أن ال خيتلف سهمه وسهم العريب وإن مل يكن من اخليل فواجب أن ال يستحق شيئا فلما 

دل على أنه من اخليل وأنه ال فرق بينه وبني العريب وأيضا ال خيتلف وافقنا الليث ومن قال بقوله إنه يسهم له 
الفقهاء يف أنه مبنزلة الفرس العريب يف جواز أكله وحظره على اختالفهم فيه فدل على أهنما جنس واحد فصار فرق 

الوجوه مل يوجب  ما بينهما كفرق ما بني الذكر واألنثى واهلزيل والسمني واجلواد وما دونه وأن اختالفهما يف هذه
اختالف سهامهما وأيضا فإن الفرس العريب وإن أجرى من كان الربذون فإن الربذون أقوى منه على محل السالح 

وايضا فإن الرجل العريب والعجمي ال خيتلفان يف حكم السهام كذلك اخليل العريب والعجمي وقال عبداهللا بن دينار 
قال سعيد وهل يف اخليل من صدقة وعن احلسن أنه قال الرباذين مبنزلة سألت سعيد بن املسيب عن صدقة الرباذين ف

اخليل وقال مكحول أول من قسم للرباذين خالد بن الوليد يوم دمشق قسم للرباذين نصف سهمان اخليل ملا رأى 
أي من جريها وقوهتا فكان يعطي الرباذين سهما سهما وهذا حديث مقطوع وقد أخرب فيه أنه فعله من طريق الر

واالجتهاد ملا رأى من قوهتا فإذا ليس بتوقيف وقد روى إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه قال أغارت اخليل 
بالشام وعلى الناس رجل من مهدان يقال له املنذر بن أيب محصة الوادعي فأدركت اخليل العراب من يومها وأدركت 

فكتب إىل عمر فيه فكتب عمر هبلت الوادعي أمه لقد الكوادن من الغد فقال ال أجعل ما أدرك كما مل يدرك 
أذكرت به أمضوها على ما قال فاحتج من مل يسهم للرباذين بذلك وال داللة يف هذا احلديث على أن ذلك كان 

رأي عمر وإمنا أجازه ألنه مما يسوغ فيه االجتهاد وقد حكم به أمري اجليش فأنفذه واختلف فيمن يغزو بأفراس فقال 
فة وحممد ومالك والشافعي ال يسهم إال لفرس واحد وقال أبو يوسف والثوري واألوزاعي والليث يسهم أبو حني

لفرسني والذي يدل على صحة القول األول أنه معلوم أن اجليش قد كانوا يغزون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  بعد ما ظهر اإلسالم بفتح خيرب ومكة وحنني وغريها من  -وسلم 



 - يكن خيلو اجلماعة منهم من أن يكون معه فرسان أو أكثر ومل ينقل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم املغازي ومل
ضرب ألكثر من فرس واحد وأيضا فإن الفرس آلة وكان القياس أن ال يضرب له بسهم كسائر اآلالت فلما ثبت 

  إذ كان القياس مينعه بالسنة واالتفاق سهم الفرس الواحد أثبتناه ومل نثبت الزيادة إال بتوقيف 
  باب قسمة اخلمس 

  قال

اهللا تعاىل فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل واختلف السلف يف كيفية قسمة 
اخلمس يف األصل فروى معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال كانت الغنيمة تقسم على مخسة 

ا ملن قاتل عليها ومخس واحد يقسم على أربعة فربع هللا والرسول ولذي القرىب يعين قرابة النيب أمخاس فأربعة منه
من اخلمس شيئا والربع الثاين لليتامى والربع الثالث للمساكني والربع الرابع البن السبيل  -صلى اهللا عليه وسلم 

وقال قتادة يف قوله تعاىل فأن هللا مخسه قال وهو الضيف الفقري الذي ينزل باملسلمني وروى قتادة عن عكرمة مثله 
مخس ولليتامى مخس  -يقسم اخلمس على مخسة أسهم هللا وللرسول مخس ولقرابة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وللمساكني مخس والبن السبيل مخس وقال عطاء والشعيب مخس اهللا ومخس الرسول واحد قال الشعيب هو مفتاح 
ن مسلم قال سألت احلسن بن حممد بن احلنفية عن قوله عز و جل فأن هللا مخسه الكالم وروى سفيان عن قيس ب

قال هذا مفتاح كالم ليس هللا نصيب هللا الدنيا واآلخرة وقال حيىي بن اجلزار فأن هللا مخسه قال هللا كل شيء وإمنا 
   -للنيب ص 

  مخس اخلمس وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية قال كان

يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة وهو سهم بيت  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سهم ولذوي القرىب سهم ولليتامى سهم وللمساكني سهم والبن  -اهللا مث يقسم ما بقي على مخسة فيكون للنيب ص 

ى أبو يوسف عن أشعث بن سوار عن الزبري عن السبيل سهم والذي جعله للكعبة هو السهم الذي هللا تعاىل ورو
جابر قال كان حيمل اخلمس يف سبيل اهللا تعاىل ويعطى منه نائبة القوم فلما كثر املال جعله يف غري ذلك وروى أبو 
يوسف عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أن اخلمس الذي كان يقسم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

سهم هللا وللرسول سهم ولذوي القرىب سهم ولليتامى سهم وللمساكني سهم وابن السبيل على مخسة أ -وسلم 
  سهم مث قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على ثالثة أسهم 

لليتامى واملساكني وابن السبيل قال أبو بكر فاختلف السلف يف قسمة اخلمس على هذه الوجوه قال ابن عباس يف 
سمة كانت على أربعة أسهم اهللا وسهم الرسول وسهم ذي القرىب كان واحدا وأنه مل رواية علي بن أيب طلحة أن الق

   -يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يأخذ من اخلمس شيئا وقال آخرون قوله هللا



افتتاح كالم وهو مقسوم على مخسة وهو قول عطاء والشعيب وقتادة وقال أبو العالية كان مقسوما على ستة أسهم 
ل للكعبة ولكل واحد من املسلمني يف اآلية سهم وأخرب ابن عباس يف حديث الكليب أن اخللفاء األربعة هللا سهم جيع

قسموه على ثالثة وقال جابر بن عبداهللا كان حيمل من اخلمس يف سبيل اهللا ويعطى منه نائبة القوم مث جعل يف غري 
   -اهللا الرأي يف اخلمس إىل نبيه ص ذلك وقال حممد بن مسلمة وهو من املتأخرين من أهل املدينة جعل 

  كما كانت األنفال له قبل نزول آية قسمة الغنيمة فنسخت األنفال يف األربعة

وكما قال ما أفاء اهللا على  -األمخاس وترك اخلمس على ما كان عليه موكوال إىل رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تامى واملساكني وابن السبيل كي ال يكون دولة بني األغنياء رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب والي

منكم مث قال وما آتاكم الرسول فخذوه فذكر هذه الوجوه مث قال وما آتاكم الرسول فخذوه فبني يف آخره أنه 
   -موكول إىل رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وكذلك اخلمس قال فيه أنه هللا

 بني الوجوه اليت يقسم عليها على ما يرى وخيتار ويدل على ذلك حديث وللرسول يعين قسمته موكولة إليه مث
عبدالواحد بن زياد عن احلجاج بن أرطاة قال حدثنا أبو الزبري عن جابر أنه سئل كيف كان النيب صلى اهللا عليه 

نه كان يعطي يصنع باخلمس قال كان حيمل منه يف سبيل اهللا الرجل مث الرجل مث الرجل واملعىن يف ذلك أ -وسلم 
منه املستحقني ومل يكن يقسمه أمخاسا وأما قول من قال إن القسمة كانت يف األصل على ستة وأن سهم اهللا كان 
مصروفا إىل الكعبة فال معىن له ألنه لو كان ذلك ثابتا لورد النقل به متواترا ولكانت اخللفاء بعد النيب صلى اهللا 

فلما مل يثبت ذلك عنهم علم أنه غري ثابت وأيضا فإن سهم الكعبة ليس أوىل الناس باستعمال ذلك  -عليه وسلم 
بأوىل بأن يكون منسوبا إىل اهللا تعاىل من سائر السهام املذكورة يف االية إذ كلها مصروف يف وجوه القرب إىل اهللا 

راد بذلك من عز و جل فدل ذلك على أن قوله فأن هللا مخسه غري خمصوص بسهم الكعبة فلما بطل ذلك مل خيل امل
أحد وجهني إما أن يكون مفتاحا للكالم على ما حكيناه عن مجاعة من السلف وعلى وجه تعليمنا التربك بذكر اهللا 

  وافتتاح األمور بامسه أو أن 

يكون معناه أن اخلمس مصروف يف وجوه القرب إىل اهللا تعاىل مث بني تلك الوجوه فقال وللرسول ولذي القرىب 
ا حكم اخلمس مث فسر الوجوه اليت أمجلها فإن قيل لو أراد ما قلت لقال فأن هللا مخسه وللرسول اآلية فأمجل بدي

ولذي القرىب ومل يكن يدخل الواو بني اسم اهللا تعاىل واسم رسول اهللا قيل له ال جيب ذلك من قبل أنه جائز يف اللغة 
ون الفرقان وضياء والواو ملغاة والفرقان ضياء إدخال الواو واملراد إلغاؤها كما قال تعاىل ولقد آتينا موسى وهر

وقال تعاىل فلما أسلما وتله للجبني معناه ملا أسلما تله للجبني ألن قوله فلما أسلما يقتضي جوابا وجوابه تله للجبني 
  ... وأحيانا وباطله كثري ... بل شيء يوافق بعض شيء ... وكما قال الشاعر 

ليفعل حىت ... فإن رشيدا وابن مروان مل يكن ... واو ملغاة وكما قال اآلخر ومعناه يوافق بعض شيء أحيانا وال
  ... يصدر األمر مصدرا 

  ... وليث الكتيبة يف املزدحم ... إىل امللك القرم وابن اهلام ... ومعناه فإن رشيد بن مروان وقال اآلخر 



  هوالواو يف هذه املواضع دخوهلا وخروجها سواء فثبت مبا ذكرنا أن قول

فأن هللا مخسه على أحد املعنيني اللذين ذكرنا وجائز أن يكون مجيعا مرادين الحتمال اآلية هلما فينتظم تعليمنا افتتاح 
   -األمور مذكر كاهللا تعاىل وأن اخلمس مصروف يف وجوه القرب إىل اهللا تعاىل فكان للنيب ص 

  ند إذا شهدسهم من اخلمس وكان له الصفي وسهم من الغنيمة كسهم رجل من اجل

أنه قال وفد عبدالقيس آمركم بأربع شهادة  -القتال وروى أبو محزة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن ال إله إال اهللا وتقيموا الصالة وتعطوا سهم اهللا من الغنائم والصفي واختلف السلف يف سهم النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  بن مسلم عن احلسن ابن حممد بن احلنفية قالبعد موته فروى سفيان عن قيس 

يف سهم الرسول وسهم ذي القرىب فقالت طائفة سهم  -اختلف الناس بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الرسول للخليفة من بعده وقالت طائفة سهم ذي القرىب لقرابة اخلليفة وأمجعوا على أن جعلوا هذين السهمني يف 

إمنا كان له ما دام حيا فلما تويف سقط  -سبيل اهللا قال أبو بكر سهم النيب صلى اهللا عليه وسلم الكراع والعدة يف 
سهمه كما سقط الصفي مبوته فرجع سهمه إىل مجلة الغنيمة كما رجع إليها ومل يعد للنوائب واختلف يف سهم ذوي 

  لفقراء واملساكني القرىب فقال أبو حنيفة يف اجلامع الصغري يقسم اخلمس على ثالثة أسهم ل

وابن السبيل وروى بشر بن الوليد عن ايب يوسف عن أيب حنيفة قال مخس اهللا والرسول واحد ومخس ذوي القرىب 
   -لكل صنف مساه اهللا تعاىل يف هذه اآلية مخس اخلمس وقال الثوري سهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  هللا تعاىل وقال مالكمن اخلمس هو مخس اخلمس وما بقي فللطبقات اليت مسى ا

على ما يرى وجيتهد قال األوزاعي مخس الغنيمة ملن مسي  -يعطى من اخلمس أقرباء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يف اآلية وقال الشافعي يقسم سهم ذوي القرىب بني غنيهم وفقريهم قال أبو بكر قوله تعاىل ولذي القرىب لفظ جممل 

دون غريه من  -ذلك ألن ذا القرىب ال خيتص بقرابة النيب صلى اهللا عليه وسلم مفتقر إىل البيان وليس بعموم و
الناس ومعلوم أنه مل يرد هبا أقرباء سائر الناس فصار اللفظ جممال مفتقرا إىل الببيان وقد اتفق السلف على أنه قد 

من األقرباء هم الذين كانت فمنهم من قال إن املستحقني لسهم اخلمس  -أريد أقرباء النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هلم نصرة وأن السهم كان مستحقا باألمرين من القرابة والنصرة وأن من ليس نصرة ممن حدث بعد فإمنا يستحقه 
بالفقر كما يستحقه سائر الفقراء ويستدلون على ذلك حبديث الزهري عن سعيد بن املسيب عن جبري بن مطعم 

ذوي القرىب بني بين هاشم وبين املطلب أتيته أنا وعثمان فقلنا يا  -وسلم قال ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
رسول اهللا هؤالء بنو هاشم ال ننكر فضلهم مبكانك الذي وضعك اهللا فيهم أرأيت بين املطلب أعطيتهم ومنعتنا وإمنا 

بنوا املطلب شيء واحد إهنم مل يفارقوين يف جاهلية وال إسالم وإمنا بنوا هاشم و -هم وحنن منك مبنزلة فقال ص 
وشبك بني أصابعه فهذا يدل من وجهني على أنه غري مستحق بالقرابة فحسب أحدمها أن بين املطلب وبين عبد 

   -مشس يف القرب من النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  سواء فأعطى بين املطلب ومل يعط بين عبد مشس ولو كان مستحقا بالقرابة

ذلك خرج خمرج البيان ملا أمجل يف الكتاب من ذكر ذي  -نيب صلى اهللا عليه وسلم لساوى بينهم والثاين أن فعل ال
   - القرىب وفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب فلما ذكر النيب ص

بالفقر وأيضا فإن النصرة مع القرابة دل على أن ذلك مراد اهللا تعاىل فمن مل يكن له منهم نصرة فإمنا يستحقه  -
اخللفاء األربعة متفقون على أنه ال يستحق إال بالفقر وقال حممد بن إسحاق سألت حممد بن علي فقلت ما فعل علي 
رضي اهللا عنه بسهم ذوي القرىب حني ويل فقال سلك به سبيل أيب بكر وعمر وكره أن يدعي عليه خالفهما قال أبو 

نه قد خالفهما يف أشياء مثل اجلد والتسوية يف العطايا وأشياء أخر فثبت أن بكر لو مل يكن هذا رأيه ملا قضى به أل
  رأيه ورأيهما كان سواء يف 

 -أن سهم ذوي القرىب إمنا يستحقه الفقراء منهم وملا أمجع اخللفاء األربعة عليه ثبتت حجته بإمجاعهم لقوله ص 
بن هرمز عن ابن عباس فيما كتب به إىل جندة  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي ويف حديث يزيد

احلروري حني سأله عن سهم ذي القرىب فقال كنا نرى أنه لنا فدعانا عمر إىل أن نزوج منه أمينا ونقضي منه عن 
مغرمنا فأبينا أن ال يسلمه لنا وأىب ذلك علينا قومنا ويف بعض األلفاظ فأىب ذلك علينا بنو عمنا فأخرب أن قومه وهم 

رأوه لفقرائهم دون أغنيائهم وقول ابن عباس كنا نرى أنه لنا إخبار أنه قال  -ب النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحا
من طريق الرأي وال حظ للرأي مع السنة واتفاق جل الصحابة من اخللفاء األربعة ويدل على صحة قول عمر فيما 

ل عن املطلب بن ربيعة بن احلارث أنه والفضل حكاه ابن عباس عنه حديث الزهري عن عبداهللا بن احلارث بن نوف
بن العباس قاال يا رسول اهللا قد بلغنا النكاح فجئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي العمال 

إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس مث أمر  -ونصيب ما يصيبون فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صدقهما من اخلمس وهذا يدل على أن ذلك مستحق بالفقر إذ كان إمنا اقتضى هلما على مقدار الصداق حممية أن ي

الذي احتاجا إليه للتزويج ومل يأمر هلما مبا فضل عن احلاجة ويدل على أن اخلمس غري مستحق قسمته على 
اخلمس مردود فيكم ومل خيصص مايل من هذا املال إال اخلمس و -السهمان وأنه موكول إىل رأي اإلمام قوله ص 

القرابة بشيء منه دون غريهم دل ذلك على أهنم فيه كسائر الفقراء يستحقون منه مقدار الكفاية وسد اخللة ويدل 
يذهب كسرى فال كسرى بعده أبدا ويذهب قيصر فال قيصر بعده أبدا والذي نفسي بيده لتنفقن  -عليه قوله ص 

نفق يف سبيل اهللا ومل خيصص به قوما من قوم ويدل على أنه كان موكوال إىل رأي كنوزمها يف سبيل اهللا فأخرب أنه ي
أنه أعطى املؤلفة قلوهبم وليس هلم ذكر يف آية اخلمس فدل على ما ذكرنا ويدل عليه  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

القرىب ألنه سهم من أن كل من مسي يف آية اخلمس ال يستحق إال بالفقر وهم اليتامى وابن السبيل فكذلك ذو 
اخلمس ويدل عليه أنه ملا حرم عليهم الصدقة أقيم ذلك هلم مقام ما حرم عليهم منها فوجب أن ال يستحقه منهم إال 

فقري كما أن األصل الذي أقيم هذا مقامه ال يستحقه إال فقري فإن قيل موايل بين هاشم ال حتل هلم الصدقة ومل 
  س قيل له هذا غلط ألن موايل بين هاشم هلم سهم من اخلمس إذ يدخلوا يف استحقاق السهم من اخلم



يستحقون  -كانوا فقراء على حسب ما هو لبين هاشم فإن قيل إذا كانت قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن سهمهم بالفقر واحلاجة فما وجه ختصيصه إياهم بالذكر وقد دخلوا يف مجلة املساكني قيل له كما خص اليتامى واب

السبيل بالذكر وال يستحقونه إال بالفقر وأيضا ملا مسى اهللا اخلمس لليتامى واملساكني وابن السبيل كما قال إمنا 
إن الصدقة ال حتل آلل حممد فلو مل يسمهم  -الصدقات للفقراء واملساكني اآلية مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

منه كما ال جيوز أن يعطوا من الصدقات فسماهم إعالما منه لنا  يف اخلمس جاز أن يظن ظان أنه ال جيوز إعطاؤهم
العباس من اخلمس  -أن سبيلهم فيه خبالف سبيلهم يف الصدقات فإن قيل قد أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

طاهم وكان ذا يسار فدل على أنه لألغنياء والفقراء منهم قيل له اجلواب عن هذا من وجهني أحدمها أنه أخرب أنه أع
   -بالنصرة والقرابة لقوله ص 

  إهنم مل يفارقوين يف جاهلية وال إسالم فاستوى فيه الفقري والغين لتساويهم

إمنا أعطى العباس لتفرقه يف فقراء بين  -يف النصرة والقرابة والثاين أنه جائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الذين  -من هم فقال أصحابنا قرابة النيب صلى اهللا عليه وسلم هاشم ومل يعطه لنفسه وقد اختلف يف ذوي القرىب 

حترم عليهم الصدقة هم ذو قراباته وآله وهم آل جعفر وآل عقيل وولد احلارث بن عبداملطلب وروي حنو ذلك عن 
أعطاهم من اخلمس وقال  -زيد بن أرقم وقال آخرون بنو املطلب داخلون فيهم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -عضهم قريش كلها من أقرباء النيب صلى اهللا عليه وسلم ب

  الذين هلم سهم من اخلمس إال أن للنيب ص

أن يعطيه من رأى منهم قال أبو بكر أما من ذكرناهم فال خالف بني الفقهاء أهنم ذوو أقربائه وأما بنو املطلب  -
فإن وجب أن يدخلوا يف القرابة الذين حترم سواء  -فهم وبنو عبد مشس يف القرب من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عليهم الصدقة فواجب أن يكون بنو عبد مشس مثلهم ملساواهتم إياهم يف الدرجة فأما إعطائهم اخلمس فإمنا خص 
هؤالء به دون بين عبد مشس بالنصرة ألنه قال مل يفارقوين يف جاهلية وال إسالم وأما الصدقة فلم يتعلق بتحرميها 

الذين حترم الصدقة  -مجيع الفقهاء فثبت أن بين املطلب ليسوا من آل النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنصرة عند 
عليهم كبين عبد مشس وموايل بين هاشم حترم عليهم الصدقة وال قرابة هلم وال يستحقون من اخلمس شيئا بالقرابة 

التحميد ومل يعطها فإن قيل إمنا مل يعطها ألهنا وقد سألته فاطمة رضي اهللا عنها خادما من اخلمس فوكلها إىل التكبري و
ليست من ذوي قرباه ألهنا أقرب إليه من ذوي قرباه قيل له فقد خاطب عليا مبثل ذلك وهو من ذوي القرىب وقال 

  لبعض بنات عمه حني ذهبت مع فاطمة 

ن األنصار ولو استحقتا إليه تستخدمه سبقكن يتامى بدر ويف يتامى بدر من مل يكن من بين هاشم ألن أكثرهم م
بالقرابة شيئا ال جيوز منعهما إياه ملا منعهما حقهما وال عدل هبما إىل غريمها ويف هذا دليل على معنيني أحدمها أن 

   -سهمهم من اخلمس أمره كان موكوال إىل رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ه ال تعلق لهيف أن يعطيه من شاء منهم والثاين أن إعطاءهم من اخلمس أو منع



قريش كلها فإنه حيتج لذلك بأنه ملا نزلت وأنذر  -بتحرمي الصدقة وأما من قال أن قرابة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يا بين فهر يا بين عدي يا بين فالن لبطون قريش غين نذير لكم  -عشريتك األقربني قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قال يا بين كعب بن لؤي وأنه قال يا بين هاشم يا بين قصي يا بين عبد مناف بني يدي عذاب شديد وروي عنه أنه 
وروي عنه أنه قال لعلي امجع يل بين هاشم وهم أربعون رجال قالوا فلما ثبت أن قريشا كلها من أقربائه وكان 

رة دون غريهم أعطاه من كان له منهم نص -إعطاء السهم من اخلمس موكوال إىل رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -قال أبو بكر اسم القرابة واقع على هؤالء كلهم لدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إياهم عند نزول قوله تعاىل

   -وأنذر عشريتك األقربني فثبت بذلك أن االسم يتناول اجلميع فقد تعلق بذوي قرىب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  س بقوله تعاىل وللرسولأحكام ثالثة أحدها استحقاق سهم من اخلم

ولذي القرىب وهم الفقراء منهم على الشرائط اليت قدمنا ذكرها عن املختلفني فيها والثاين حترمي الصدقة عليهم وهم 
آل على وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وولد احلارث بن عبداملطلب وهؤالء هم أهل بيت النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

   هذا احلكم ألهنم ليسوا أهل بيت النيب صوال حظ لبين املطلب يف

   -ولو كانوا من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  لكانت بنو أمية من أهل بيت النيب ص

ومن آله وال خالف أهنم ليسوا كذلك فكذلك بنو املطلب ملساواهتم إياه يف نسبهم من النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
لنبيه بإنذار عشريته األقربني فانتظم ذلك بطون قريش كلها على ما ورد به األثر يف والثالث ختصيص اهللا تعاىل  -

إنذاره إياهم عند نزول اآلية وإمنا خص عشريته األقربني باإلنذار ألنه أبلغ عند نزول اآلية يف الدعاء إىل الدين 
ناس إذا علموا انه مل حيتمل عشريته على وأقرب إىل نفي احملاباة واملداهنة يف الدعاء إىل اهللا عز و جل ألن سائر ال

عبادة غري اهللا وأنذرهم وهناهم أنه أوىل بذلك منهم إذ لو جازت احملاباة يف ذلك ألحد لكانت أقرباؤه أوىل الناس هبا 
ج وقوله تعاىل واليتامى فإن حقيقة اليتم هو االنفراد ومنه الرابية املنفردة تسمى يتيمة واملرأة املنفردة عن األزوا

  تسمى يتيمة إال أنه قد اختص يف الناس 

بالصغري الذي قد مات أبوه وهو يفيد الفقر مع ذلك ايضا عند اإلطالق ولذلك قال أصحابنا فيمن أوصى ليتامى 
بين فالن وهم ال حيصون أن الوصية جائزة ألهنا للفقراء منهم وال خالف أنه قد أريد مع اليتم الفقر يف هذه اآلية 

من األيتام ال حظ هلم فيه ويدل على أن اليتم اسم يقع على الصغري الذي قد مات أبوه دون الكبري  وأن األغنياء
   -قوله ص 



  ال يتم بعد حلم وقد قيل إن كل ولد يتيم من قبل أمه إال اإلنسان فإن يتمه

ىل بلده وإن كان له مال يف من قبل أبيه وقوله تعاىل وابن السبيل فإنه املسافر املنقطع به احملتاج إىل ما يتحمل به إ
بلده فهو مبنزلة الفقري الذي ال مال له ألن املعىن يف وجوب إعطائه حاجته إليه فال فرق بني من له ماال يصل إليه 

وبني من ال مال له وأما املسكني فقد اختلف فيه وسنذكره يف موضعه من آية الصدقات ويف اتفاق اجلميع على أن 
ا يستحقان حقهما من اخلمس باحلاجة دون االسم داللة على أن املقصد باخلمس صرفه إىل ابن السبيل واليتيم إمن

املساكني فإن قي إذا كان املعىن هو الفقر فال فائدة يف ذكر وذي القرىب قيل له فيه أعظم الفوائد وهو أن آل النيب 
مس حمرم عليهم كتحرميها إذ كان ملا حرمت عليهم الصدقة كان جائزا أن يظن ظان أن اخل -صلى اهللا عليه وسلم 

سبيله صرفه إىل الفقراء فأبان اهللا تعاىل بتسميتهم يف اآلية عن جواز إعطائهم من اخلمس بالفقر ويلزم هذا السائل 
أن يعطي اليتامى وابن السبيل باالسم دون احلاجة عن قضيته بان لو كان مستحقا بالفقر ما كان لتسميته ابن 

ومها إمنا يستحقانه بالفقر قوله تعاىل إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثريا قيل أن الفئة هي  السبيل واليتيم معىن
اجلماعة املنقطعة عن غريها وأصله من فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته واملراد بالفئة ههنا مجاعة من الكفار فأمرهم 

ذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبار اآلية ومعناه مرتب بالثبات هلم وقتاهلم وهو قبل معىن قوله تعاىل إذا لقيتم ال
على ما ذكر يف هذه من جواز التحرف للقتال أو االحنياز إىل فئة من املسلمني ليقاتل معهم ومرتب أيضا على ما 
ذكر بعد هذا من قوله تعاىل آآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني 

إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا فإمنا اهم مأمورون بالثبات هلم إذا كان العدو مثلهم فإن كانوا ثالثة و
أضعافهم فجائز هلم االحنياز إىل فئة من املسلمني يقاتلون معهم وقوله تعاىل واذكروا اهللا كثريا حيتمل وجهني أحدمها 

  ب وذلك على وجهني أحدمها ذكر ذكر اهللا تعاىل باللسان واآلخر الذكر بالقل

ثواب الصرب على الثبات جلهاد أعداء اهللا املشركني وذكر عقاب الفرار والثاين ذكر دالئله ونعمه على عباده وما 
يستحقه عليهم من القيام بفرضه يف جهاد أعدائه وضروب هذه األذكار كلها تعني على الصرب والثبات ويستدعى 

على العدو واالستهانة هبم وجائز أن يكون املراد باآلية مجيع األذكار لشمول االسم  هبا النصر من اهللا واجلرأة
ما يوافقين معىن اآلية ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا  -جلميعها وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ن زياد عن عبداهللا بن زيد عن بشر بن موسى قال حدثنا خالد بن حيىي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبدالرمحن ب
ال متنوا لقاء العدو واسئلوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم  -عبداهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فاثبتوا واذكروا اهللا كثريا وإن أجلبوا أو ضخوا فعليكم بالصمت قوله تعاىل وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا 
كم أمر اهللا تعاىل يف هذه اآلية بطاعته وطاعة رسوله وهنى هبا عن االختالف والتنازع وأخرب أن فتفشلوا وتذهب رحي

االختالف والتنازع يؤدي إىل الفشل وهو ضعف القلب من فزع يلحقه وأمر يف آية أخرى بطاعة أالة األمر لنفي 
رسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء االختالف والتنازع املؤديني إىل الفشل يف قوله أطيعوا اهللا وأطيعوا ال

فردوه إىل اهللا والرسول وقال يف آية أخرى ولو أراكهم كثريا لفشلتم ولتنازعتم يف األمر فأخرب تعاىل أنه أراهم يف 
 أنه قال ولن يغلب اثين -منامهم قليال لئال يتنازعوا إذا رأوهم كثريا فيفشلوا وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عشر الفا من قلة إذا اجتمعت كلمتهم فتضمنت هذه اآلية كلها النهي عن االختالف والتنازع وأخرب أن ذلك 
يؤدي إىل الفشل وإىل ذهاب الدولة بقوله وتذهب رحيكم وقيل إن املعىن ريح النصر اليت يبعثها اهللا مع من ينصره 

هم من قوهلم ذهبت رحيه أي ذهبت دولته قوله على من خيذله وروى ذلك عن قتادة وقال أبو عبيدة تذهب دولت



تعاىل فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من خلفهم تثقفنهم معناه تصادفهم وقال احلسن وقتادة وسعيد بن جبري 
فشرد هبم من خلفهم إذا أسرهتم فنكل هبم تنكيال تشرد غريهم من ناقضي العهد خوفا منك وقال غريهم افعل هبم 

ق به من خلفهم عن التعاون على قتالك ويشبه أن يكون ما أمر به أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه من القتل ما تفر
من التنكيل بأهل الردة وإحراقهم بالنريان ورميهم من رؤس اجلبال وطرحهم يف اآلبار ذهب فيه إىل أن تأويل اآلية 

  يف تشريد سائر املرتدين 

وله تعاىل وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء اآلية يعين عن التعاون واالجتماع على قتال املسلمني ق
واهللا أعلم إذا خفت غدرهم وخدعتهم وإيقاعهم باملسلمني وفعلوا ذلك خفيا ومل يظهروا نقض العهد فانبذ إليهم 

وهو معىن قوله  على سواء يعين ألق إليهم فسخ ما بينك وبينهم من العهد واهلدنة حىت يستوي اجلميع يف معرفة ذلك
فاضرب ... على سواء لئال يتومهوا أنك نقضت العهد بنصب احلرب وقيل على سواء على عدل من قول الزاجر 

  ... حىت جييبوك إىل السواء ... وجوه الغدر لألعداء 
لحدي بعد املغيب يف سواء امل... يا ويح أنصار النيب ورهطه ... ومنه قيل للوسط سواء العتداله كما قال حسان 

 ...  
   -أي يف وسطه وقد غزا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أهل مكة بعداهلدنة من غري أن ينبذ إليهم ألهنم قد كانوا نقضوا العهد

ولذلك جاء أبو سفيان إىل املدينة يسأل النيب صلى  -مبعاونتهم بين كنانة على قتل خزاعة وكانت حلفاء للنيب ص 
   -اهللا عليه وسلم 

  بينه وبني قريش فلم جيبه النيب صجتديد العهد 

إىل ذلك فمن أجل ذلك مل حيتج إىل النبذ إليهم إذ كانوا قد أظهروا نقض العهد بنصب احلرب حللفاء النيب صلى  -
   -اهللا عليه وسلم 

  وروي حنو معىن اآلية عن النيب ص

دثنا شعبة عن أيب الفيض عن حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمروالنمري قال ح -
سليم وقال غريه سليم بن عامر رجل من محري قال كان بني معاوية وبني الروم عهد وكان يسري حنو بالدهم حىت إذا 
انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس برزون وهو يقول اهللا أكرب اهللا أكرب وفاء ال غدر فنظروا فإذا عمرو بن 

   -أله فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبسة فأرسل إليه معاوية فس

  يقول من كان بينه وبني قوم عهد فال يشد عقدة وال حيلها حىت ينقضي أمدها

او ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية وقوله تعاىل وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل أمر اهللا تعاىل 
والكراع قبل وقت القتال إرهابا للعدو والتقدم يف ارتباط اخليل استعدادا  املؤمنني يف هذه اآلية بإعداد السالح



لقتال املشركني وقد روي يف القوة إهنا الرمي حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور 
 أنه مسع عقبة بن عامر قال حدثنا عبداهللا بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث عن أيب علي مثامة بن شفي اهلمداين

   -اجلهين يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وهو على املنرب

يقول وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي وحدثنا عبدالباقي 
حدثنا ابن أيب أويس عن سليمان بن بالل بن قانع قال حدثنا إمساعيل بن الفضل قال حدثنا فضل بن سحتب قال 

ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إيل من أن  -عن عمرو عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
تركبوا وكل هلو املؤمن باطل إال رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو مالعبته امرأته فإهنن من احلق وحدثنا حممد ابن بكر 

أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبداهللا بن املبارك قال حدثين عبدالرمحن بن يزيد بن قال حدثنا 
يقول  -جابر قال حدثين أبو سالم عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اخلري والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وإن  إن اهللا يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة صانعه حيتسب يف صنعته
ترموا أحب إيل من أن تركبوا ليس من اللهو ثالثة تأديب الرجل فرسه ومالعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك 

الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإهنا نعمة تركها أو قال كفرها وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حسني بن إسحاق قال 
ملغرية بن عبدالرمحن قال حدثنا عثمان بن عبدالرمحن قال حدثنا اجلراح بن منهال عن ابن شهاب عن أيب حدثنا ا

   -سليمان موىل أيب رافع عن أيب رافع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب اهللا والسباحة والرمي ومعىن قوله ص

مي أنه من معظم ما جيب إعداده من القوة على قتال العدو ومل ينف به أن يكون غريه من القوة أال إن القوة الر -
بل عموم اللفظ الشامل جلميع ما يستعان به على العدو ومن سائر أنواع السالح وآالت احلرب وقد حدثنا 

بن هشام قال حدثنا عيسى بن  عبدالباقي قال حدثنا جعفر بن أيب القتيل قال حدثنا حيىي بن جعفر قال حدثنا كثري
   -إبراهيم الثمايل عن احلكم بن عمري قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أن ال حنفي األظفار يف اجلهاد وقال إن القوة يف األظفار وهذا يدل على أن

له عدة فذمهم على ترك مجيع ما يقوي على العدو فهو مأمور باستعداده وقال اهللا تعاىل ولو أرادوا اخلروج ألعدوا 
يف ارتباط اخليل ما يواطئ معىن اآلية  -االستعداد والتقدم قبل لقاء العدو وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وهو ما حدثنا عبدالباقي بن نافع قال حدثنا احلسني بن إسحاق التستري قال حدثنا أمحد بن عمر قال حدثنا ابن 
أيب حكيم األزدي عن احلصني بن حرملة الربي عن أيب املصبح قال مسعت جابر بن  وهب عن ابن هليعة عن عبيد بن

  عبداهللا يقول قال 

اخليل معقود يف نواصيها اخلري والنيل إىل يوم القيامة وأصحاهبا معانون قلدوها  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هو األجر والغنيمة ويف ذلك ما يوجب أن ارتباطها  وال تقلدوها األوتار قال أبو بكر بني يف اخلرب األول أن اخلري



قربة إىل اهللا تعاىل فإذا أريد به اجلهاد وهو يدل أيضا على بقاء اجلهاد إىل يوم القيامة إذ كان األجر مستحقا 
وال تقلدوها األوتار قيل فيه معنيان أحدمها خشية اختناقها  -بارتباطها للجهاد يف سبيل اهللا عز و جل وقوله ص 

بالوتر والثاين أن أهل اجلاهلية كانوا إذا طلبوا باألوتار والدخول قلدوا خيلهم األوتار يدلون هبا على أهنم طالبون 
   -باألوتار جمتهدون يف قتل من يطلبوهنم هبا فأبطل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الطلب بدخول اجلاهلية ولذلك قال النيب ص

  فهو موضوع حتت قدمي هاتني وأول دم أضعه دم ربيعة بن احلارث  يوم فتح مكة أال إن كل دم ومأثرة -
  باب 

  اهلدنة واملوادعة

قال اهللا تعاىل وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا واجلنوح امليل ومنه يقال جنحت السفينة إذا مالت والسلم املسألة ومعىن 
اقبل ذلك منهم وإمنا قال فاجنح هلا ألنه اآلية أهنم إن مالوا إىل املساملة وهي طلب السالمة من احلرب فساملهم و

كناية عن املساملة وقد اختلف يف بقاء هذا احلكم فروى سعيد ومعمر عن قتادة أهنا منسوخة بقوله تعاىل فاقتلوا 
املشركني حيث وجدمتوهم وروي عن احلسن مثله وروى ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء اخلراساين عن ابن 

م فاجنح هلا قال نسختها قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر إىل قوله وهم عباس وإن جنحوا للسل
صاغرون وقال آخرون ال نسخ فيها ألهنا يف موادعة أهل الكتاب وقوله تعاىل فاقتلوا املشركني يف عبدة األوثان قال 

ا من املشركني منهم النضري وبنو قينقاع عاهد حني قدم املدينة أصناف -أبو بكر قد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وقريظة وعاهد قبائل من املشركني مث كانت بينه وبني قريش هدنة احلديبية إىل أن نقضت قريش ذلك العهد بقتاهلا 

ومل خيتلف نقلة السري واملغازي يف ذلك وذلك قبل أن يكثر أهل اإلسالم  -خزاعة خلفاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فلما كثر املسلمون وقوي الدين أمر بقتل مشركي العرب ومل يقبل منهم إال اإلسالم أو السيف بقوله  ويقوى أهله

عز و جل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وأمر بقتال أهل الكتاب حىت يسلموا أن يعطوا اجلزية بقوله تعاىل 
  قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر إىل قوله 

ن ومل خيتلفوا أن سورة براءة من أواخر ما نزل من القرآن وكان نزوهلا حني بعث النيب صلى اهللا عليه وهم صاغرو
ابا بكر على احلج يف السنة التاسعة من اهلجرة وسورة األنفال نزلت عقيب يوم بدر بني فيها حكم األنفال  -وسلم 

ما ذكر من األمر باملساملة إذا مال املشركون إليها والغنائم والعهود واملوادعات سورة براءة مستعمل على ما ورد و
فحكم حكم ثابت أيضا وإمنا اختلف حكم اآليتني الختالف احلالني فاحلال اليت أمر فيها باملسألة هي حال قلة عدد 
املسلمني وكثرة عدوهم واحلال اليت أمر فيها بقتل املشركني وبقتال أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية هي حال كثرة 

املسلمني وقوهتم على عدوهم وقد قال تعاىل فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهللا معكم فنهى عن املساملة 
عند القوة على قهر العدو وقتلهم وكذلك قال أصحابنا إذا قدر بعض أهل الثغور على قتال العدو ومقاومتهم مل جتز 

إال باجلزية وإن ضعفوا عن قتاهلم جاز هلم مساملتهم كما سامل النيب  هلم مساملتهم وال جيوز هلم إقرارهم على الكفر
كثريا من أصناف الكفار وهادهنم على وضع احلرب بينهم من غري جزية أخذها منهم قالوا  -صلى اهللا عليه وسلم 

ن أنفسهم إال مبا فإن قووا بعد ذلك على قتاهلم نبذوا إليهم على سواء مث قاتلوهم قالوا وإن مل ميكنهم دفع العدو ع



قد كان صاحل عيينة بن حصن وغريه يوم األحزاب على  -يبذلونه هلم جاز هلم ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
نصف مثار املدينة حىت ملا شاور األنصار قالوا يا رسول اهللا هو أمر أمرك اهللا به أم الرأي واملكيدة فقال النيب صلى 

أي ألين رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أدفعهم عنكم إىل يوم ما ال بل هو ر -اهللا عليه وسلم 
فقال السعدان بن عبادة وسعد بن معاذ واهللا يا رسول اهللا إهنم مل يكونوا يطمعون فيها منا إال قرى وشرى وحنن 

ى أهنم إذا خافوا املشركني كفار فكيف وقد أعزنا اهللا باإلسالم ال نعطيهم إال بالسيف وشقاء الصحيفة فهذا يدل عل
جاز هلم أن يدفعوهم عن أنفسهم باملال فهذه أحكام بعضها ثابت بالقرآن وبعضها بالسنة وهي مستعملة يف األحوال 

فيها وهذا نظري ما ذكرنا يف مرياث احلليف أنه حكم  -اليت أمر اهللا تعاىل هبا واستعملها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم يف حال عدم ذوي األنساب ووالء العتاق فإذا كان هناك ثابت بقوله تعاىل و

ذو نسب أو والء عتاقة فهم أوىل من احلليف كما أن اإلبن أوىل من األخ ومل خيرج من أن يكون من أهل املرياث 
  اآلية روي أنه أراد به  قوله تعاىل وألف بني قلوهبم لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم

األوس واخلزرج وكانوا على غاية العداوة والبغضاء قبل اإلسالم فألف اهللا بني قلوهبم باإلسالم روي ذلك عن بشري 
بن ثابت األنصاري وابن إسحاق والسدي وقال جماهد هو كل متحابني يف اهللا قوله تعاىل إن يكن منكم عشرون 

لقصة حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان حدثنا أبو صابرون يغلبوا مائتني إىل آخر ا
عبيد قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن ايب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل إن يكن 

رة من الكفار فشق ذلك منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني قال أمر اهللا تعاىل الرجل من املسلمني أن يقاتل عش
عليهم فرمحهم فقال فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا الفني وحدثنا جعفر بن 

حممد قال حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا أبو عبيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن أيب جنيح عن عطاء عن ابن 
لم يفر ومن فر من اثنني فقد فر وإمنا عىن ابن عباس ما ذكر يف هذه اآلية وكان عباس قال اميا رجل فر من ثالثة ف

الفرض يف أول اإلسالم على الواحد قتال العشرة من الكفار لصحة بصائر املؤمنني يف ذلك الوقت وصدق يقينهم مث 
رى واحدا ففرض على ملا أسلم قوم آخرون خالطهم من مل يكن هلم بصائرهم ونياهتم خفف عن اجلميع وأجراهم جم

الواحد مقاومة االثنني قوله تعاىل اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا مل يرد به ضعف القوى واألبدان وإمنا 
املراد ضعف النية حملاربة املشركني فجعل فرض اجلميع فرض ضعفائهم وقال عبداهللا بن مسعود ما ظننت أن أحدا 

حىت أنزل اهللا تعاىل منكم من يريد الدينا ومنكم من يريد اآلخرة فكان األولون على من املسلمني يريد بقتاله غري اهللا 
مثل هذه النيات فلما خالطهم من يريد الدنيا بقتاله سوى بني اجلميع يف الفرض ويف هذه اآلية داللة على بطالن من 

   -أىب وجود النسخ يف شريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قدا بقوله ألنه قال تعاىل اآلنوإن مل يكن قائله معت

خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني والتخفيف ال يكون إال بزوال بعض 
الفرض أو النفل عنه إىل ما هو أخف منه فثبت بذلك أن اآلية الثانية ناسخة للفرض األول وزعم القائل مبا ذكرنا 

يس يف اآلية أمر وإمنا فيه الوعد بشريطة فمىت وىف بالشرط أجنز الوعد وإمنا كلف كل قوم من إنكار النسخ ألنه ل
من الصرب على قدر استطاعتهم فكان على األولني ما ذكر من مقاومة العشرين للمائتني واآلخرون مل يكن هلم من 

  نفاذ البصرية مثل ما لألولني فكلفوا مقاومة الواحد لإلثنني 



ني قال ومقاومة العشرين للمائتني غري مفروضة وكذلك املائة للمائتني وإمنا الصرب مفروض على قدر واملائة للمائت
اإلمكان والناس خمتلفون يف ذلك على مقادير استطاعتهم فليس يف اآلية نسخ كما زعم قال أبو بكر هذا كالم 

خيتلف أهل النقل واملفسرون يف أن شديد االختالل والتناقض خارج عن قول األمة سلفها وخلفها وذلك ألنه ال 
الفرض كان يف أول اإلسالم مقاومة الواحد للعشرة ومعلوم أيضا أن قوله تعاىل إن يكن منكم عشرون صابرون 

يغلبوا مائتني وإن كان لفظه لفظ اخلرب فمعناه األمر كقوله تعاىل والوالدات يرضعن أوالدهن وقوله تعاىل واملطلقات 
هو إخبار بوقوع ذلك وإمنا هو أمر بأن ال يفر الواحد من العشرة ولو كان هذا خربا ملا  يتربصن بأنفسهن وليس

كان لقوله اآلن خفف اهللا عنكم معىن ألن التخفيف إمنا يكون يف املأمور به ال يف املخرب عنه ومعلوم أيضا أن القوم 
يف قوله اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن الذين كانوا مأمورين بأن يقاوم الواحد منهم عشرة من املشركني داخلون 

فيكم ضعفا فال حمالة قد وقع النسخ عنهم فيما كانوا تعبدوا به من ذلك ومل يكن أولئك القوم قد نقصت بصائرهم 
ولقل صربهم وإمنا خالطهم قوم مل يكن هلم مثل بصائرهم ونياهتم وهم املعنيون بقوله تعاىل وعلم أن فيكم ضعفا 

القائل مبا وصفنا وقد اقر هذا القائل أن بعض التكليف قد زال منهم باآلية الثانية وهذا هو  فبطل بذلك قول هذا
  معىن النسخ واهللا أعلم بالصواب 

  باب 

  األسارى

قال اهللا تعاىل ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض حدثنا حممد ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا أبو نوح قال أخربنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا مساك احلنفي قال حدثين ابن عباس  حدثنا أمحد بن حنبل قال

   -قال حدثين عمر بن اخلطاب قال ملا كان يوم بدر فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الفداء فأنزل اهللا تعاىل ما

 الغنائم وحدثنا عبدالباقي ابن قانع كان لنيب أن يكون له أسرى إىل قوله ملسكم فيما أخذمت من الفداء مث أحل اهللا
قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبداهللا بن صاحل قال حدثنا أبو األحوص عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب 

   -هريرة قال كان يوم بدر تعجل ناس من املسلمني فأصابوا من الغنائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  د الرؤس قبلكم كان النيبمل حتل الغنائم لقوم سو

إذا غنم هو وأصحابه مجعوا غنائمهم فتنزل من السماء نار فتأكلها فأنزل اهللا تعاىل لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم 
فيما أخذمت عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حالال طيبا وروي فيه وجه آخر وهو ما رواه األعمش عن عمرو بن مرة 

   -شاور النيب صلى اهللا عليه وسلم  عن أيب عبيدة عن عبداهللا قال

  أصحابه يف أسارى بدر فأشار أبو بكر باالستبقاء وأشار عمر بالقتل وأشار

مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم حني قال فمن تبعين  -عبداهللا بن رواحة باإلحراق فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن تعذهبم فإهنم عبادك اآلية ومثلك يا عمر مثل نوح إذ  فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم ومثل عيسى إذ قال



قال ال تذر على األرض من الكافرين ديارا ومثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أمواهلم اآلية أنتم عالة فال ينفلنت 
هيل منهم أحد إال بفداء أو ضربة عنق فقال ابن مسعود إال سهيل بن بيضاء فإنه ذكر اإلسالم فسكت مث قال إال س
بن بيضاء فأنزل اهللا تعاىل ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض إىل آخر اآليتني وروي عن ابن 

   -عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  استشار أبا بكر وعمر وعليا يف أسارى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وأشار عمر

هوى ما قال عمر فلما كان من الغد جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا ما قال أبو بكر ومل ي -بالقتل فهوى رسو اهللا ص 
فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت يا رسول اهللا أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فقال  -عليه وسلم 

أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدىن من هذه الشجرة شجرة قريبة من 
فأنزل اهللا تعاىل ما كان لنيب أن يكون له أسرى إىل آخر القصة فذكر يف حديث ابن  -صلى اهللا عليه وسلم  النيب

عباس املتقدم يف الباب وحديث أيب هريرة أن قوله لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم إمنا نزل 
اس اآلخر أن الوعيد إمنا كان يف عرضهم الفداء على يف أخذهم الغنائم وذكر يف حديث عبداهللا بن مسعود وابن عب

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وإشارهتم عليه به واألول أوىل مبعىن اآلية لقوله تعاىل

ملسكم فيما أخذمت ومل يقل فيما عرضتم وأشرمت ومع ذلك فإنه يستحيل أن يكون الوعيد يف قوله قاله رسول اهللا 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  ألنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ومن الناس من جييز ذلك على

أباح هلم  -من طريق اجتهاد الرأي وجيوز أيضا أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صدر الباب أن أخذ الفداء وكان ذلك معصية صغرية فعاتبه اهللا واملسلمني عليها وقد ذكر يف احلديث الذي يف 

  الغنائم مل حتل قبل نبينا ألحد ويف اآلية ما يدل على ذلك 

وهو قوله تعاىل ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض فكان يف شرائع األنبياء املتقدمني حترمي الغنائم 
د اإلثخان وقد كانوا يوم ويف شريعة نبينا حترميها حىت يثخن يف األرض واقتضى ظاهره إباحة الغنائم واألسرى بع

بدر مأمورين بقتل املشركني بقوله تعاىل فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان وقال تعاىل يف آية أخرى فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وكان الفرض يف ذلك الوقت القتل حىت إذا 

الفداء وكان أخذ الفداء قبل اإلثخان حمظورا وقد كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه  أثخن املشركون فحينئذ إباحة
حازوا الغنائم يوم بدر وأخذوا األسرى وطلبوا منهم الفداء وكان ذلك من فعلهم غري موافق حلكم اهللا  -وسلم 

أخذ  -صلى اهللا عليه وسلم  تعاىل فيهم يف ذلك ولذلك عاتبهم عليه ومل خيتلف نقلة السري ورواة املغازي أن النيب
منهم الفداء بعد ذلك وأنه قال ال ينفلت منهم إال بفداء أو ضربة عنق وذلك يوجب أن يكون حظر أخذ األسرى 
ومفاداهتم املذكورة يف هذه اآلية وهو قوله تعاىل ما كان لنيب أن يكون له أسرى منسوخا بقوله لوال كتاب من اهللا 



منهم الفداء فإن قيل كيف جيوز أن يكون  -عظيم فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب 
ذلك منسوخا وهو بعينه الذي كانت املعاتبة من اهللا للمسلمني وممتنع وقوع اإلباحة واحلظر يف شيء واحد قيل له 

اىل أباحها هلم وملكهم إياها إن أخذ الغنائم واألسرى وقع بديا على وجه احلظر فلم ميلكوا ما أخذوا مث إن اهللا تع
فاألخذ املباح ثانيا هو غري حمظور أوال وقد اختلف يف معىن قوله تعاىل لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيم أخذمت 
عذاب عظيم فروى أبو زميل عن ابن عباس قال سبقت هلم الرمحة قبل أن يعلموا املعصية وروي مثله عن احلسن 

أيا ذلك معصية صغرية وقد وعد اهللا غفراهنا باجتناهبم الكبائر وكتب هلم ذلك قبل رواية وهذا يدل على أهنما ر
عملهم للمعصية الصغرية وروي عن احلسن أيضا وجماهد أن اهللا تعاىل كان مطعما هلذه األمة الغنيمة ففعلوا الذي 

يف املستقبل ال يزيل عنهم حكم  فعلوا قبل أن حتل هلم الغنيمة قال أبو بكر حكم اهللا تعاىل بأنه ستحل هلم الغنيمة
احلظر قبل إحالهلا وال خيفف من عقابه فال جيوز أن يكون التأويل أن إزالة العقاب ألجل أنه كان يف معلومه إباحة 

الغنائم هلم بعده وروي عن احلسن أيضا وعن جماهد قاال سبق من اهللا أن ال يعذب قوما إال بعد تقدمه ومل يكن تقدم 
  ا وجه صحيح وذلك ألهنم مل يعلموا إليهم فيها وهذ

   -بتحرمي الغنائم على أمم األنبياء املتقدمني وبقاء هذا احلكم عليهم من شريعة نبينا ص 

  فاستباحوها على ظن منهم أهنا مباحة ومل يكن قد تقدم هلم من النيب ص

يكن خطؤهم يف ذلك معصية يستحق قول يف حترميها عليهم وال أخبار منه إياهم بتحرميها على األمم السالفة فلم  -
عليها العقاب قوله تعاىل فكلوا مما غنمتم حالال طيبا فيه إباحة الغنائم وقد كانت حمظورة قبل ذلك وقد ذكرنا 

   -حديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  سعيد بن املسيبقال مل حتل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم وروى الزهري عن 

قال أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي جعلت يل األرض مسجدا  -عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف هذين  -وطهورا ونصرت بالرعب وأحلت يل الغنائم وأرسلت إىل األمحر واألبيض وأعطيت الشفاعة فأخرب ص 

قبله وقوله تعاىل فكلوا مما غنمتم قد اقتضى وقوع ملك الغنائم هلم  اخلربين أن الغنائم مل حتل ألحد من األنبياء وأممها
إذا أخذوا وإن كان املذكور يف لفظ اآلية هو األكل وإمنا خص األكل بذلك ألنه معظم منافع األمالك إذ به قوام 

تة والدم وحلم األبدان وبقاء احلياة وأراد بذلك متليك سائر وجوه منافعها وهو كما قال تعاىل حرمت عليكم املي
اخلنزير فخص اللحم بذلك واملراد مجيع أجزائه ألنه مبتغى منافعه ومعظمها يف حلومه وكما قال تعاىل إذا نودي 

للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع فخص البيع باحلظر يف تلك احلال واملراد سائر ما يشغل عن 
نافع التصرف يف ذلك الوقت فإذا كان معظمه حمظورا فما دونه أوىل بذلك الصالة وكان وجه ختصيصه أنه معظم م

وذلك يف مفهوم اللفظ ومثله قوله تعاىل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فخص األكل بالذكر ودل به على 
املعىن معقوال  حظر األخذ واإلتالف من غري جهة األكل فهذا حكم اللفظ إذا ورد يف مثله ولوال قيام الداللة وكون

من اللفظ على الوجه الذي ذكرنا ملا كانت إباحة األكل موجبة للتمليك ولذلك قال أصحابنا فيمن أباح لرجل 
أكل طعامه أنه ليس له أن يتملكه وال يأخذه وإمنا له األكل فحسب ولكنه ملا كان يف مفهوم خطاب اآلية التمليك 

ل اهللا تعاىل يف آية أخرى اعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه على الوجه الذي ذكرنا أوجب التمليك وقد قا



فجعل األربعة األمخاس غنيمة هلم وذلك يقتضي التمليك وكذلك ظاهر قوله تعاىل فكلوا مما غنمتم ملا أضاف الغنيمة 
  إليهم فقد افاد متلكها إياهم 

من التمليك كما لو قال كلوا مما ملكتم مل يكن  بإطالقه لفظ الغنيمة فيه مث عطفه األكل عليها مل ينف ما تضمنه
إطالق لفظ األكل مانعا من صحة امللك ويدل على ذلك دخول الفاء عليه كأنه قال قد ملكتكم ذلك فكلوا 

والغنيمة اسم ملا أخذ من أموال املشركني بقتال فيكون مخسه هللا تعاىل وأربعة أمخاسه للغامنني بقوله تعاىل واعلموا أمنا 
م من شيء فإن هللا مخسه وأما الفيء فهو كل ما صار من أموال املشركني إىل املسلمني بغري قتال روي هذا غنمت

الفرق بينهما عن عطاء بن السائب وعن سفيان الثوري أيضا قال أبو بكر الفيء كل ما صار من أموال املشركني 
ابنا اجلزية يفء واخلراج وما يأخذه اإلمام من إىل املسلمني بقتال أو بغري قتال إذ كان سبب أخذه الكفر قال أصح

العدو على وجه اهلدنة واملوادعة فهو يفء أيضا وقال اهللا عز و جل ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله 
 -وللرسول اآلية فقيل إن هذا فيما مل يوجف عليه املسلمون مثل فدك وما أخذ من أهل جنران فكان للنيب ص 

الوجوه وقيل إن هذه كانت يف الغنائم فنسخت بقوله تعاىل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه صرفه يف هذه 
وجائز عندنا أن ال تكون منسوخة وأن تكون آية الغنيمة فيما أوجف عليه املسلمون خبيل أو ركاب وظهر عليهم 

منهم على وجه املوادعة واهلدنة كما فعل بالقتال وآية الفيء اليت يف احلشر فيما مل يوجف عليه املسلمون وأخذ 
  بأهل جنران وفدك وسائر ما أخذه منهم بغري قتال واهللا أعلم بالصواب  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باب 

  التوارث باهلجرة

م قال اهللا تعاىل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضه
أولياء بعض والذين آمنوا ومل يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا اآلية حدثنا جعفر بن حممد 

الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد ابن اليمان قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف عطاء عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس يف قوله تعاىل إن الذين 

سبيل اهللا اآلية قال كان املهاجر ال يتوىل األعرايب وال يرثه وهو مؤمن وال يرث األعرايب املهاجر فنسختها وأولوا 
األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا وروى عبدالرمحن بن عبداهللا بن املسعودي عن القاسم قال آخى رسول 

   -اهللا عليه وسلم  اهللا صلى

  بني الصحابة وآخى بني عبداهللا بن مسعود والزبري بن العوام أخوة يتوارثون

  هبا 

ألهنم هاجروا وتركوا أقرباءهم حىت أنزل اهللا آية املواريث قال أبو بكر اختلف السلف يف أن التوارث كان ثابتا 
   -وسلم  بينهم باهلجرة واألخوة اليت آخى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه

  بينهم دون األرحام وأن ذلك مراد هذه اآلية وأن قوله تعاىل أولئك



بعضهم أولياء بعض قد أريد به إجياب التوارث بينهم وأن قوله مالكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا قد نفى 
وارث وإن كان قد خيتص إثبات التوارث بينهم بنفيه املواالة بينهم ويف هذا داللة على أن إطالق املواالة يوجب الت

به بعضهم دون مجيعهم على حسب وجود األسباب املؤكدة له كما أن النسب سبب يستحق به املرياث وإن كان 
بعض ذوي األنساب أوىل به يف بعض األحوال لتأكد سببه ويف هذا دليل على أن قوله تعاىل ومن قتل مظلوما فقد 

ر ورثته وأن النساء والرجال يف ذلك سواء لتساويهم يف كوهنم من جعلنا لوليه سلطانا موجب إلثبات القود لسائ
ال نكاح إال بويل مثبت  -مستحقي مرياثه ويدل أيضا على أن الوالية يف النكاح مستحقة باملرياث وأن قوله ص 

ار إذ للوالية جلميع من كان من أهل املرياث على حسب القرب وتأكيد السبب وأنه جائز لألم تزويج أوالدها الصغ
مل يكن هلم أب على ما يذهب إليه أبو حنيفة إذ كانت من أهل الوالية يف املرياث وقد كانت اهلجرة فرضا حني 

   -إىل أن فتح النيب صلى اهللا عليه وسلم  -هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مكة فقال ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فنسخ التوارث باهلجرة بسقوط

وأثبت التوارث باألنساب بقوله تعاىل وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا قال احلسن  فرض اهلجرة
كان املسلمون يتوارثون باهلجرة حىت كثر املسلمون فأنزل اهللا تعاىل وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض فتوارثوا 

اهلجرة بعد الفتح وروى األوزاعي أيضا باألرحام وروى األوزاعي عن عبدة عن جماهد عن ابن عمر قال انقطعت 
عن عطاء ابن أيب رباح عن عائشة مثله وزاد فيه ولكن جهاد ونية وإمنا كانت اهلجرة إىل اهللا ورسوله واملؤمنون 

يفرون بدينهم من أن يفتنوا عنه وقد أذاع اهللا اإلسالم وأفشاه فتضمنت هذه اآلية إجياب التوارث باهلجرة واملؤاخاة 
اب وقطع املرياث بني املهاجرين وبني من مل يهاجر واقتضى أيضا إجياب نصرة املؤمن الذي مل يهاجر إذا دون األنس

استنصر املهاجر على من مل يكن بينهم وبينه عهد بقوله تعاىل وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم 
  م بينكم وبينهم ميثاق وقد روي يف قوله تعاىل مالكم من واليته

من شيء حىت يهاجروا ما قد بينا ذكره يف نفي املرياث عن ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة يف آخرين وقيل إنه 
أراد نفي إجياب النصرة فلم تكن حينئذ على املهاجر نصرة ومن مل يهاجر إال أن يستنصر فتكون عليه نصرته إال 

أن يكون نفي الوالية مقتضيا لألمرين مجيعا من نفي على من كان بينه وبينه عهد فال ينقض عهده وليس ميتنع 
التوارث والنصرة مث نسخ نفي املرياث بإجياب التوارث باألرحام مهاجرا كان أو غري مهاجر وإسقاطه باهلجرة 

فحسب ونسخ نفي إجياب النصرة بقوله تعاىل واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض وقوله تعاىل والذين كفروا 
لياء بعض قال ابن عباس والسدي يعين يف املرياث وقال قتادة يف النصرة واملعاونة وهو قول ابن إسحاق بعضهم أو

قال أبو بكر ملا كان قوله تعاىل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إىل قوله أولئك بعضهم أولياء بعض موجبا إلثبات 
ا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا نافيا التوارث باهلجرة وكان قوله تعاىل والذين آمنوا ومل يهاجرو

للمرياث وجب أن يكون قوله تعاىل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض موجبا إلثبات التوارث بينهم ألن الوالية قد 
صارت عبارة عن إثبات التوارث بينهم فاقتضى عمومه إثبات التوارث بني سائر الكفار بعضهم من بعض مع 

ن االسم يشملهم ويقع عليهم ومل يفرق اآلية بني أهل امللل بعد أن يكونوا كفارا ويدل أيضا على اختالف مللهم أل
إثبات والية الكفار على أوالدهم الصغار القتضاء اللفظ له يف جواز النكاح والتصرف يف املال يف حال الصغر 

هللا أعلم إن تفعلوا ما أمرمت به يف هاتني واجلنون وقوله تعاىل إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري يعين وا



اآليتني من إجياب املواالة والتناصر والتوارث باألخوة واهلجرة ومن قطعها بترك اهلجرة تكن فتنة يف األرض وفساد 
كبري وهذا خمرجه خمرج اخلرب ومعناه األمر وذلك ألنه إذا مل يتول املؤمن الفاضل على ظاهر حاله من اإلميان 

ا يدعو إىل مثل حاله ومل يتربأ من الفاجر والضال مبا يصرف عن ضالله وفجوره أدى ذلك إىل الفساد والفضل مب
والفتنة قوله تعاىل وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا نسخ به إجياب التوارث باهلجرة واحللف واملواالة 

وي األرحام الذين ال تسمية هلم وال تعصيب وقد ومل يفرق فيه بني العصبات وغريهم فهو حجة يف إثبات مرياث ذ
  ذكرنا فيما سلف يف سورة النساء وذهب عبداهللا بن مسعود إىل أن ذوي األرحام أوىل من موىل 

العتاقة واحتج فيه بظاهر اآلية وليس هو كذلك عند سائر الصحابة وقد روي أن ابنة محزة أعتقت عبدا ومات 
   -عليه وسلم وترك بنتا فجعل النيب صلى اهللا 

  نصف مرياثه إلبنته ونصفه إلبنة محزة بالوالية فجعلها عصبة والعصبة أوىل

الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب وقوله  -باملرياث من ذوي األرحام وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ب من مصيبة يف األرض وال يف تعاىل يف كتاب اهللا قيل فيه وجهان أحدمها يف اللوح احملفوظ كما قال ما أصا

  أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها والثاين يف حكم اهللا تعاىل 
  سورة 

  براءة

قال اهللا تعاىل براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني قال أبو بكر الرباءة هي قطع املواالة وارتفاع 
ن اهللا ورسوله ولذلك ارتفع وقيل هو ابتداء وخربه الظرف يف إىل العصمة وزوال األمان وقيل إن معناه هذه براءة م

فاقتضى قوله عز و جل براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني نقض العهد الذي كان بني النيب صلى 
   -اهللا عليه وسلم 

  وبينهم ورفع األمان وإعالم نصب احلرب والقتال بينه وبينهم وهو على حنو

اىل وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فكان ما ذكر يف هذه اآلية من الرباءة نبذا إليهم ورفعا قوله تع
للعهد وقيل إن ذلك كان خاصا فيمن أضمروا اخليانة ومهوا بالغدر وكان حكم هذا اللفظ أن يرفع العهد يف حال 

رض أربعة أشهر بني به أن هذه الرباءة وهذا النبذ إليهم إمنا ذكر ذلك هلم إال أنه ملا عقبه بقوله تعاىل فسيحوا يف األ
هي بعد أربعة أشهر وأن عهد ذوي العهد من هذا القبيل منهم باق إىل آخر هذه املدة قال احلسن فمن كان منهم 

أشهر  عهده أكثر من أربعة أشهر حط إليها ومن ان منهم عهده أقل رفع إليها وقيل إن هذه األربعة األشهر اليت هي
العهد أوهلا من عشرين من ذي القعدة وذو احلجة واحملرم وصفر وعشرة أيام من شهر ربيع األول ألن احلج يف تلك 

السنة اليت حج فيها أبو بكر وقرأ فيها علي بن أيب طالب سورة براءة على الناس مبكة بأمر النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  ة الثانية وهي السنة اليت حج فيهاكان يف ذي القعدة مث صار احلج يف السن



يف ذي احلجة وهو الوقت الذي وقته اهللا تعاىل للحج ألن املشركني كانوا ينسئون  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -الشهور فاتفق عود احلج يف السنة اليت حج فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  م وأمره فيه بدعاءإىل الوقت الذي فرضه اهللا تعاىل فيه بديا على إبراهي

  الناس إليه بقوله وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال 

وهو واقف بعرفات أال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا  -ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
نه فهذا السموات واألرض فثبت احلج يف اليوم التاسع من ذي احلجة وهو يوم عرفة والنحر وهو اليوم العاشر م

قول من يقول إن األربعة األشهر اليت جعلها للسياحة وقطع مبضيها عصمة املشركني وعهدهم وقد قيل يف جواز 
نقض العهد قبل مضي مدته على جهة النبذ إليهم وإعالمهم نصب احلرب وزوال األمان وجوه أحدها أن خياف 

ا واآلخر أن يكون يف شرط العهد أن يقرهم على غدرهم وخيانتهم واآلخر أن يثبت غدرهم سرا فينبذ إليهم ظاهر
ألهل خيرب أقركم ما أقركم اهللا واآلخر أن  -األمان ما يشاء وينقضه مىت شاء كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

العهد املشروط إىل مدة معلومة فيه ثبوت األمان من حرهبم وقتاهلم من غري علمهم وأن ال يقصدوا وهم غارون وأنه 
أعلمهم رفع األمان من حرهبم فذلك جائز هلم وذلك معلوم يف مضمون العهد وسواء خاف غدرهم أو مل خيف مىت 

وكان يف شرط العهد أن لناقضه مىت شئنا أو مل يكن فإن لنا مىت رأينا ذلك حظا لإلسالم أن ننبذ إليهم وليس ذلك 
أتيهم بعد األمان وهم غارون بأماننا فأما مىت نبذنا بغدر منا وال خيانة وال خفر للعهد ألن خفر األمان والعهد أن ي

إليهم فقد زال األمان وعادوا حربا وال حيتاج إىل رضاهم يف نبذ األمان إليهم ولذلك قال أصحابنا أن لإلمام أن 
يقاتلهم يهادن العدو إذا مل تكن باملسلمني قوة على قتاهلم فإن قوي املسلمون وأطاقوا قتاهلم كان له أن ينبذ إليهم و

وكذلك كل ما كان فيه صالح للمسلمني فلإلمام أن يفعله وليس جواز رفع األمان موقوفا على خوف الغدر 
واخليانة من قبلهم وقد روي عن ابن عباس أن هذه األربعة األشهر احلرم هي رجب وذو القعدة وذو احلجة إىل 

أبا بكر على احلج وكان احلج يف  - عليه وسلم آخر احملرم وقد كانت سورة براءة نزلت حني بعث النيب صلى اهللا
تلك السنة يف ذي القعدة فكأهنم على هذا القول إمنا بقي عهدهم إىل آخر األربعة األشهر اليت هي أشهر احلرم وقد 
روى جرير عن مغرية عن الشعيب عن احملرر بن أيب هريرة عن أبيه قال كنت مع علي حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا 

برباءة إىل املشركني فكنت أنادي حىت صحل صويت وكان أمرنا أن نقول ال حيجن بعد العام مشرك  -وسلم عليه 
وال يطوف بالبيت عريان وال يدخل اجلنة إال مؤمن ومن كان بينه وبني رسول اهللا عهد فأجله إىل أربعة أشهر فإذا 

  ن تكون هذه األربعة األشهر من وقت مضت األربعة األشهر فإن اهللا بريء من املشركني ورسوله وجائز أ

ندائه وإعالمهم إياه وجائز أن يريد هبا متام أربعة أشهر من األشهر احلرم وقد روى سفيان عن أيب إسحاق عن زيد 
   -بن يثيع عن علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بعثه يوم احلج األكرب أن ال يطوف أحد بالبيت عريانا وال يدخل اجلنة إال

عهد فاجعله إىل مدته  -مسلمة وال حيج مشرك بعد عامه هذا ومن كان بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم  نفس
فجمل يف حديث علي من له عهد عهده إىل أجله ومل خيصص أربعة أشهر من غريه وقال يف حديث أيب هريرة فعهده 



ل بعضهم أربعة أشهر أو متام أربعة أشهر اليت إىل أربعة أشهر وجائز أن يكون املعنيان صحيحني وأن يكون جعل أج
هي أشهر احلرم وجعل أجل بعضهم إىل مدته طالت املدة أو قصرت وذكر األربعة األشهر يف حديث أيب هريرة 

موافق لقوله تعاىل فسيحوا يف األرض أربعة أشهر وذكر إثبات املدة اليت أجلها يف حديث علي موافق لقوله تعاىل إال 
 من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا ومل يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم فكان أجل الذين عاهدمت

بعضهم وهم الذين خيف غدرهم وخيانتهم أربعة أشهر وأجل من مل خيش غدرهم إىل مدته وقد روى يونس عن أيب 
   -إسحاق قال بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ع فخرج أبو بكر ونزلت براءة يف نقض ما بني رسولأمريا على احلج من سنة تس

واملشركني من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم أن ال يصد عن البيت أحدا وال خياف أحد يف  -اهللا ص 
الشهر احلرام وكان ذلك عهدا عاما بينه وبني أهل الشرك وكانت بني ذلك عهود بني رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 قبائل العرب خصائص إىل آجال مسماة فنزلت براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني وبني -وسلم 
أهل العهد العام من أهل الشرك من العرب فسيحوا يف األرض أربعة أشهر أن اهللا بريء من املشركني بعد هذه 

املسمى فإذا انسلخ األشهر احلرم يعين  احلجة وقوله إال الذين عاهدمت من املشركني يعين العهد اخلاص إىل األجل
األربعة اليت ضربه هلم أجال وقوله إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام من قبائل بين بكر الذين كانوا دخلوا يف 

وبني قريش فلم يكن نقضها إال  -عهد قريش يوم احلديبية إىل املدة اليت كانت بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -من قريش وبنو الدئل فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  هذا احلي

  بإمتام العهد ملن مل يكن نقضه من بين بكر إىل مدته فما

استقاموا لكم فاستقيموا هلم وروى معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله فسيحوا يف 
  األرض أربعة أشهر قال جعل اهللا للذين عاهدوا رسول 

أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاؤا وأجل من ليس له عهد انسالخ األشهر احلرم مخسني ليلة وأمره إذا  -هللا ص ا
انسلخ األشهر احلرم أن يضع السيف فيمن عاهدوا ومل يدخلوا يف اإلسالم ونقض ما مسى هلم من العهد وامليثاق قال 

يت هي أشهر العهد ملن كان له منهم عهد ومن مل يكن له أبو بكر جعل ابن عباس يف هذا احلديث األربعة األشهر ال
منهم عهد جعل أجله انسالخ احملرم وهو متام مخسني ليلة من وقت احلج وهو العشر من ذي احلجة وذلك آخر 

وقت أشهر احلرم وروى ابن جريج عن جماهد يف قوله براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني إىل أهل 
أبا بكر وعليا  -من خزاعة ومدجل ومن كان له عهد من غريهم قال مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العهد 

فآذنوا أصحاب العهود أن يأمنوا أربعة أشهر وهي األشهر احلرم املتواليات من عشر من ذي احلجة إىل عشر خيلو 
نوا فيها قال أبو بكر فجعل جماهد األشهر احلرم من شهر ربيع اآلخر مث ال عهد هلم قال وهي احلرم من أجل أهنم آم

يف أشهر العهد وذهب إىل أهنا إمنا مسيت بذلك لتحرمي القتال فيها وليست هي األشهر اليت قال اهللا فيها أربعة حرم 
وقال ويسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه ألنه ال خالف أن هذه األشهر هي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم 

والذي قاله جماهد يف ذلك حمتمل وقال السدي فسيحوا يف  -ذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ورجب وك
األرض أربعة أشهر قال عشرون يبقى من ذي احلجة إىل عشر من ربيع االخر مث ال أمان ألحد وال عهد إال اإلسالم 



جلرجاين أخربنا عبدالرزاق أخربنا معمر أو السيف وحدثنا عبداهللا بن إسحاق املروزي حدثنا احلسن بن أيب الربيع ا
عن الزهري يف قوله فسيحوا يف األرض أربعة أشهر قال نزلت يف شوال وهي أربعة اشهر شوال وذو القعدة وذو 
احلجة واحملرم قال قتادة عشرون من ذي احلجة واحملرم وصفر وربيع األول وعشر من ربيع اآلخر كان ذلك يف 

بكر قول قتادة موافق لقول جماهد الذي حكيناه أما قول الزهري فأظنه ومها ألن الرواة العهد الذي بينهم قال أبو 
   -مل خيتلفوا أن سورة براءة نزلت يف ذي احلجة يف الوقت الذي بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أبا بكر على احلج مث نزلت بعد خروجه سورة براءة فبعث هبا مع علي ليقرأها

وبني املشركني عهد عام  -ذكرنا من هذه األخبار أنه قد كان بني النيب صلى اهللا عليه وسلم  على الناس فثبت مبا
وهو أن ال يصد أحدا منهم عن البيت وال خياف أحد يف الشهر احلرام فجعل اهللا تعاىل عهدهم أربعة أشهر بقوله 

  تعاىل فسيحوا يف األرض 

جال مسماة وأمر بالوفاء هلم وإمتام عهودهم إىل مدهتم إذا مل أربعة أشهر وكان بينه وبني خواص منهم عهود إىل آ
خيش غدرهم وخيانتهم وهو قوله تعاىل إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا ومل يظاهروا عليكم أحدا 

اهللا تعاىل حرم فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم وهذا يدل على أن مدهتم إما أن تكون إىل آخر األشهر احلرم اليت كان 
القتال فيها وجائز أن تكون مدهتم إىل آخر األربعة األشهر من وقت النبذ إليهم وهو يوم النحر وأخره عشر مضني 
من شهر ربيع االخر فسماها األشهر احلرم على ما ذكره جماهد لتحرمي القتال فيها فلم يكن ألحد منهم بعد ذلك 

لها سواء من كان له منهم عهد خاص أو سائر املشركني الذين عمهم عهد وأوجب مبضي هذه املدة دفع العهود ك
عهده يف ترك منعهم من البيت وحظره قتلهم يف أشهر احلرم وجائز أن يكون مراده انسالخ احملرم الذي هو آخر 

ورسوله إىل  األشهر احلرم اليت كان اهللا تعاىل حظره القتال فيها وقد رويناه عن ابن عباس قوله تعاىل وأذان من اهللا
الناس يوم احلج األكرب يعين إعالم من اهللا ورسوله يقال آذنين بكذا أي أعلمين فعلمت واختلف يف يوم احلج األكرب 

   -فروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف بعض األخبار أنه يوم عرفة وعن علي وعمر وابن عباس وعطاء وجماهد حنو

أنه يوم النحر وعن علي وابن  -أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ذلك على اختالف من الرواية فيه وروي
عباس وعبداهللا بن مسعود وعبداهللا بن أيب أوىف وإبراهيم وسعيد بن جبري على اختالف فيه من الرواة وعن جماهد 

محاد عن وسفيان الثوري أيام احلج كلها وهذا شائع كما يقال يوم صفني وقد كان القتال يف أيام كثرية وروى 
جماهد أيضا قال احلج األكرب القران واحلج األصغر اإلفراد وقد ضعف هذا التأويل من قبل أنه يوجب أن يكون 

لإلفراد يوم بعينه وللقران يوم بعينه وقد علم أن يوم القران هو يوم اإلفراد للحج فتبطل فائدة تفضيل اليوم للحج 
القران وقوله تعاىل يوم احلج األكرب ملا كان يوم عرفة أو يوم النحر  األكرب فكان جيب أن يكون النداء بذلك يف يوم

وكان احلج األصغر العمرة وجب أن يكون أيام احلج غري أيام العمرة فال تفعل العمرة يف أيام احلج وقد روي عن 
فيه النيب صلى اهللا ابن سريين أنه قال إمنا قال يوم احلج األكرب ألن أعياد امللل اجتمعت فيه وهو العام الذي حج 

   -عليه وسلم 



  فقيل هذا غلط ألن اإلذن بذلك كانت يف السنة اليت حج فيها أبو بكر وألنه

  مل حيج فيها املشركون لتقدم النهي عن ذلك يف السنة  -يف السنة اليت حج فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

األصغر العمرة وعن ابن عباس العمرة هي احلجة األوىل وقال عبداهللا بن شداد احلج األكرب يوم النحر واحلج 
الصغرى وعن عبداهللا بن مسعود مثله قال أبو بكر قوله احلج األكرب قد اقتضى أن يكون هناك حج أصغر وهو 

   -العمرة على ما روي عن عبداهللا بن شداد وابن عباس وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ا ثبت أن اسم احلج يقع على العمرة مث قالأنه قال العمرة احلجة الصغرى وإذ

لألقرع بن حابس حني سأله فقال احلج يف كل عام أو حجة واحدة فقال النيب صلى  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -اهللا عليه وسلم 

  ال بل حجة واحدة وهذا يدل على نفي وجوب العمرة لنفي النيب الوجوب إال يف

احلج عرفة وهذا يدل على أن يوم احلج األكرب هو يوم عرفة  -عليه وسلم  حجة واحدة وقال النيب صلى اهللا
وحيتمل أن يكون يوم النحر ألن فيه متام قضاء املناسك والتفث وحيتمل أيام مىن على ما روي عن جماهد وخصه 

كرب من يوم باألكرب ألنه خمصوص بفعل احلج فيه دون العمرة وقد قيل إن يوم النحر أوىل بأن يكون يوم احلج األ
عرفة ألنه اليوم الذي جيتمع فيه احلج لقضاء املناسك وعرفة قد يأتيها بعضهم ليال وبعضهم هنارا وأما النداء بسورة 

براءة فجائز أن يكون يوم عرفة وجائز يوم النحر قال اهللا تعاىل فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث 
علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله لست عليهم مبسيطر وقوله وما أنت وجدمتوهم روى معاوية بن صاحل عن 

عليهم جببار وقوله تعاىل فاعف عنهم واصفح وقوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا قال نسخ هذا 
 وال باليوم اآلخر اآلية كله قوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وقوله تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا

   -وقال موسى بن عقبة قد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قبل ذلك يكف عمن مل يقاتله بقوله تعاىل وألقوا

إليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال مث نسخ ذلك بقوله براءة من اهللا ورسوله مث قال فإذا انسلخ األشهر 
و بكر عمومه يقتضي قتل سائر املشركني من أهل الكتاب وغريهم وأن ال يقبل منهم احلرم فاقتلوا املشركني قال أب

إال اإلسالم أو السيف إال أنه تعاىل خص أهل الكتاب بإقرارهم على اجلزية بقوله تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا 
   -وال باليوم اآلخر اآلية وأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  جر وقال يف حديث علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عناجلزية من جموس ه

أنه كان إذا بعث سرية قال إذا لقيتم املشركني فادعوهم إىل اإلسالم فإن أبوا فادعوهم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  إىل أداء اجلزية فإن فعلوا فخذوه منهم وكفوا عنهم وذلك عموم يف سائر املشركني 



من مشركي العرب باآلية وصار قوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم خاصا يف فخصصنا منه مل يكن 
مشركي العرب دون غريهم وقوله تعاىل وخذوهم واحصروهم يدل على حبسهم بعد األخذ واالستبقاء بقتلهم 

ن فيهم من انتظارا إلسالمهم ألن احلصر هو احلبس ويدل أيضا على جواز حصر الكفار يف حصوهنم ومدهنم إن كا
ال جيوز قتله من النساء والصبيان وأن يلقوا باحلصار قوله تعاىل فاقتلوا املشركني يقتضي عمومه جواز قتلهم على 
سائر وجوه القتل إال أن السنة قد وردت بالنهي عن املثلة وعن قتل الصرب بالنبل وحنوه وقال النيب صلى اهللا عليه 

قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وجائز أن يكون أبو بكر الصديق رضي اهللا أعف الناس قتلة أهل اإلميان و -وسلم 
عنه حني قتل أهل الردة باإلحراق واحلجارة والرمي من رءوس اجلبال والتنكيس يف اآلبار إمنا ذهب فيه إىل ظاهر 

  اآلية اآلية وكذلك علي بن ايب طالب رضي اهللا عنه حني أحرق قوما مرتدين جائز أن يكون اعترب عموم 
قوله عز و جل فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ال خيلوا قوله تعاىل فإن تابوا وأقاموا الصالة 
وآتوا الزكاة من أن يكون وجود هذه األفعال منهم شرطا يف زوال القتل عنهم ويكون قبول ذلك واالنقياد ألمر 

معلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط ال حمالة يف زوال القتل وال اهللا تعاىل فيه هو الشرط دون وجود الفعل و
خالف أهنم لو قبلوا أمر اهللا يف فعل الصالة والزكاة ومل يكن الوقت وقت صالة أهنم مسلمون وأن دمائهم حمظورة 

ن إخراج فعلمنا أن شرط زوال القتل عنهم هو قبول أوامر اهللا واالعتراف بلزومها دون فعل الصالة والزكاة وأل
الزكاة ال يلزم بنفس اإلسالم إال بعد حول فغري جائز أن يكون إخراج الزكاة شرطا يف زوال القتل وكذلك فعل 

الصالة ليس بشرط فيه وإمنا شرطه قبول هذه الفرائض والتزامها واالعتراف بوجوهبا فإن قيل ملا قال اهللا تعاىل فإن 
ع التوبة قبل الصالة والزكاة ومعلوم أن التوبة إمنا هي اإلقالع عن الكفر تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فشرط م

والرجوع إىل اإلميان فقد عقل بذكره التوبة التزام هذه الفرائض واالعتراف هبا إذ ال تصح التوبة إال به مث ملا شرط 
ئطه وفعل الصالة والزكاة فأوجب مع التوبة الصالة والزكاة دل على أن املعىن املزيل للقتل هو اعتقاد اإلميان بشرا

  ذلك قتل تارك الصالة والزكاة يف وقت وجوهبما 

وإن كان معتقدا لإلميان معترفا بلزوم شرائعه قيل له لو كان فعل الصالة والزكاة من شرائط زوال القتل ملا زال 
على زوال القتل عمن القتل عمن أسلم يف غري وقت الصالة وعمن مل يؤد زكاته مع إسالمه فلما اتفق اجلميع 

وصفنا أمره بعد اعتقاده لإلميان للزوم شرائعه ثبت بذلك أن فعل الصالة والزكاة ليس من شرائط زوال القتل وأن 
شرطه إظهار اإلميان وقبول شرائعه أال ترى أن قبول اإلميان والتزام شرائعه ملا كان شرطا يف ذلك مل يزل عنه القتل 

نت الصحابة سبت ذراري مانعي الزكاة وقتلت مقاتلتهم ومسوهم أهل الردة ألهنم عند إخالله ببعض ذلك وقد كا
امتنعوا من التزام الزكاة وقبول وجوهبا فكانوا مرتدين بذلك ألن من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله وعلى 

متناعهم من قبول ذلك أجري حكمهم أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة حني قاتلوهم ويدل على أهنم مرتدون با
   -فرض الزكاة ما روى معمر عن الزهري عن أنس قال ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ارتدت العرب كافة فقال عمر يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب كافة فقال

رسول اهللا وأقاموا إذا شهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا  -أبو بكر إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الصالة وآتوا الزكاة منعوين دماءهم وأمواهلم واهللا لو منعوين عقاال مما كانوا يعطون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   -وسلم 



  لقاتلتهم عليه وروى مبارك بن فضالة عن احلسن قال ملا قبض رسول اهللا ص

هلم احلرب فقالوا فإذا نشهد أن ال إله إال اهللا ونصلي ارتدت العرب عن اإلسالم إال أهل املدينة فنصب أبو بكر  -
وال نزكي فمشى عمر والبدريون إىل أىب بكر وقالوا دعهم فإهنم إذا استقر اإلسالم يف قلوهبم وثبت أدوا فقال واهللا 

   -لو منعوين عقاال مما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لقاتلتهم عليه وقاتل رسول اهللا ص

ث شهادة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وقال اهللا تعاىل فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا على ثال -
الزكاة فخلوا سبيلهم واهللا ال أسئل فوقهن وال أقصر دوهنن فقالوا له يا أبا بكر حنن نزكي وال ندفعها إليك فقال ال 

وأضعها مواضعها وروى محاد بن زيد عن أيوب  -ليه وسلم واهللا حىت آخذها كما أخذها رسول اهللا صلى اهللا ع
عن حممد بن سريين مثله وروى الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا عن أيب هريرة قال ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه 

با واستخلف أبو بكر وارتد من ارتد من العرب بعث أبو بكر لقتال من ارتد عن اإلسالم فقال له عمر يا أ -وسلم 
   -بكر أمل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يقول أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا فعلوا ذلك

  عصموا 

مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا فقال لو منعوين عقاال مما كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا صلى اهللا 
فأخرب مجيع هؤالء الرواة إن الذين ارتدوا من العرب إمنا كان ردهتم من جهة امتناعهم لقاتلتهم عليه  -عليه وسلم 

من أداء الزكاة وذلك عندنا على أهنم امتنعوا من أداء الزكاة على جهة الرد هلا وترك قبوهلا فسموا مرتدين من 
داء إليه وإن كانوا معترفني أجل ذلك وقد أخرب أبو بكر الصديق أيضا يف حديث احلسن أنه يقاتلهم على ترك األ

بوجوهبا ألهنم قالوا بعد ذلك نزكي وال نؤديها إليك فقال ال واهللا حىت آخذها كما أخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ويف ذلك ضربان من الداللة أحدمها أن مانع الزكاة على وجه ترك التزامها واالعتراف بوجوهبا مرتد وأن  -وسلم 

د االعتراف هبا يستحق القتال فثبت أن من أدى صدقة مواشيه إىل الفقراء إن اإلمام ال حيتسب مانعها من اإلمام بع
له هبا وأنه مىت امتنع من دفعها إىل اإلمام قاتله عليها وكذلك قال أصحابنا يف صدقات املواشي وأما زكاة األموال 

كما يأخذون صدقات املواشي فلما كان أيام وأبا بكر وعمر قد كانوا يأخذوهنا  -فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عثمان خطب الناس فقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده مث ليزك بقية ماله فجعل األداء إىل أرباب 

األموال وصاروا مبنزلة الوكالء لإلمام يف أدائها وهذا الذي فعله أبو بكر يف مانعي الزكاة مبوافقة الصحابة إياه كان 
خالف منهم بعد ما تبينوا صحة رأيه واجتهاده يف ذلك وحيتج من أوجب قتل تارك الصالة ومانع الزكاة  من غري

عامدا هبذه اآلية وزعم أهنا توجب قتل املشرك إال أن يؤمن ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة وقد بينا املعىن يف قوله تعاىل 
والتزام فرضهما دون فعلهما وأيضا فليس يف اآلية ما ادعوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأن املراد قبول لزومهما 

من الداللة على ما ذهبوا إليه من قبل أهنا إمنا أوجبت قتل املشركني ومن تاب من الشرك ودخل يف اإلسالم والتزم 
كان فروضه وأقرهبا فهو غري مشرك باتفاق فلم تقتض اآلية قتله إذ كان حكمها مقصورا يف إجياب القتل على من 



مشركا وتارك الصالة ومانع الزكاة ليس مبشرك فإن قالوا إمنا أزال القتل عنه بشرطني أحدمها التوبة وهي اإلميان 
وقبول شرائعه والوجه الثاين فعل الصالة وأداء الزكاة قيل له إمنا أوجب بديا قتل املشركني بقوله تعاىل فاقتلوا 

زوال القتل وحيتاج يف إجيابه إىل داللة أخرى من غريه فإن قال  املشركني فمىت زالت عنهم مسة الشرك فقد وجب
  هذا يؤدي إىل إبطال فائدة ذكر الشرطني يف اآلية قيل له ليس األمر على ما ظننت وذلك 

ألن اهللا تعاىل إمنا جعل هذين القربني من فعل الصالة وإيتاء الزكاة شرطا يف وجوب ختلية سبيلهم ألنه قال فإن تابوا 
وا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وذلك بعد ذكره القتل للمشركني باحلصر فإذا زال القتل بزوال مسة وأقام

الشرك فاحلصر واحلبس باق لترك الصالة ومنع الزكاة ألن من ترك الصالة عامدا وأصر عليه ومنع الزكاة جاز 
كاة فانتظمت اآلية حكم إجياب قتل املشرك لإلمام حبسه فحينئذ ال جيب ختليته إال بعد فعل الصالة وأداء الز

وحبس تارك الصالة ومانع الزكاة بعد اإلسالم حىت يفعلهما قوله تعاىل وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت 
يسمع كالم اهللا قد اقتضت هذه اآلية جواز أمان احلريب إذا طلب ذلك منا ليسمع داللة صحة اإلسالم ألن قوله 

معناه استأمنك وقوله تعاىل فأجره معناه فأمنه حىت يسمع كالم اهللا الذي فيه الداللة على صحة تعاىل استجارك 
وهذا يدل على أن الكافر إذا طلب منا إقامة احلجة عليه  -التوحيد وعلى صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مة احلجة وبيان توحيد اهللا وصحة نبوة النيب وبيان دالئل التوحيد والرسالة حىت يعتقدمها حلجة وداللة كان علينا إقا
وأنه غري جائز لنا قتله إذا طلب ذلك منا إال بعد بيان الداللة وإقامة احلجة ألن اهللا قد أمرنا  -صلى اهللا عليه وسلم 

أمور بإعطائه األمان حىت يسمع كالم اهللا وفيه الداللة أيضا على أن علينا تعليم كل من التمس منا تعريفه شيئا من 
الدين ألن الكافر الذي استجارنا ليسمع كالم اهللا إمنا قصد التماس معرفة صحة الدين وقوله تعاىل مث أبلغه مأمنه 

يدل على أن على اإلمام حفظ هذا احلريب املستجري وحياطته ومنه الناس من تناوله بشر لقوله فأجره وقوله مث أبلغه 
ام حفظ أهل الذمة واملنع من أذيتهم والتخطي إىل ظلمهم وفيه الداللة مأمنه ويف هذا دليل أيضا على أن على اإلم

على أنه ال جيوز أقرار احلريب يف دار اإلسالم مدة طويلة وأنه ال يترك فيها إال مبقدار قضاء حاجته لقوله تعاىل حىت 
ال أصحابنا ال ينبغي لإلمام يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه فأمر برده إىل دار احلرب بعد مساعه كالم اهللا وكذلك ق

أن يترك احلريب يف دار اإلسالم مقيما بغري عذر وال سبب يوجب إقامته وأن عليه أن يتقدم إليه باخلروج إىل داره 
فإن أقام بعد التقدم إليه سنة يف دار اإلسالم صار ذميا ووضع عليه اخلراج قوله تعاىل كيف يكون للمشركني عهد 

ال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام قال أبو بكر ابتداء السورة يذكر قطع العهد بني النيب عند اهللا وعند رسوله إ
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  وبني املشركني بقوله براءة من

اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني وقد قيل إن هؤالء قد كان بينهم وبني النيب عهد فغدروا وأسروا ومهوا 
بيه بالنبذ إليهم ظاهرا وفسح هلم يف مدة أربعة أشهر بقوله فسيحوا يف األرض أربعة أشهر وقيل إنه أراد به فأمر اهللا ن

العهد الذي كان بينه وبني املشركني عامة يف أن ال مينع أحا من املشركني من دخوله مكة للحج وأن ال يقاتلوا وال 
يف أحد هذين الفريقني مث استثىن من هؤالء قوما كان بينهم يقتلوا يف الشهر احلرام فكان قول براءة من اهللا ورسوله 

وبني رسول اهللا عهد خاص ومل يغدروا ومل يهموا به فقال إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا ومل 
وهم يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم ففرق بني حكم هؤالء الذين ثبتوا على عهدهم ومل ينقص



ومل يعاونوا أعداءهم عليهم وأمر بإمتام عهدهم إىل مدهتم وأمر بالنبذ إىل األولني وهم أحد فريقني من غادر قاصدا 
عهد خاص يف سائر أحواله بل يف دخول مكة للحج واألمان  -إليه أو مل يكن بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اس وقوله تعاىل ومل يظاهروا عليكم أحدا يدل على أن املعاهد مىت يف األشهر احلرم الذي كان يأمن فيه مجيع الن
عاون علينا عدوا لنا فقد نقض عهده مث قال تعاىل فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني فرفع بعد انقضاء 
له أشهر احلرم عهد كل ذي عهد من خاص ومن عام مث قال تعاىل كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسو

ألهنم غدروا ومل يستقيموا مث استثىن منهم الذين عاهدوهم عند املسجد احلرام قال أبو إسحاق هم قوم من بين كنانة 
وقال ابن عباس هم من قريش وقال جماهد هم من خزاعة فأمر املسلمني بالوفاء بعهدهم ما استقاموا هلم يف الوفاء 

أشهر احلرم ألنه قال فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني به وجائز أن تكون مدة هؤالء يف العهد دون مضي 
حيث وجدمتوهم وعمومه يقتضي رفع سائر العهود اليت كانت بني املسلمني والكفار وجائز أن تكون مدة عهدهم 

اصا بعد انقضاء األشهر احلرم وكانوا خمصوصني ممن أمروا بقتلهم بعد انسالخ األشهر احلرم وأن ذلك إمنا كان خ
يف قوم منهم كانوا أهل غدر وخيانة ألنه قال فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم ومل حيصره مبدة قوله تعاىل فإن تابوا 

وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين يدل على ان من أظهر لنا اإلميان وأقام الصالة وآتى الزكاة فعلينا 
وجود أن يكون اعتقاده يف املغيب خالفه قوله تعاىل وإن نكثوا أمياهنم من بعد مواالته يف الدين على ظاهر أمره مع 

  عهدهم وطعنوا يف دينكم 

فقاتلوا أئمة الكفر فيه داللة على أن أهل العهد مىت خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه وطعنوا يف ديننا فقد نقضوا العهد 
إذا كانت اليمني فيه على وجه النفي كقوله واهللا ال  وذلك ألن نكث األميان يكون مبخالفة بعض احمللوف عليه

كلمت زيدا وال عمرو وال دخلت هذه الدار وال هذه أيهما فعل حنث ونكث ميينه مث ملا ضم إىل ذلك الطعن يف 
الدين دل على أن أهل العهد من شروط بقاء عهدهم تركهم للطعن يف ديننا وإن أهل الذمة ممنوعون من إظهار 

من  -ن املسلمني وهو يشهد لقول من يقول من الفقهاء إن من أظهر شتم النيب صلى اهللا عليه وسلم الطعن يف دي
أهل الذمة فقد نقض عهده ووجب قتله وقد اختلف الفقهاء يف ذلك فقال أصحابنا يعزر وال يقتل وهو قول الثوري 

ود والنصارى قتل إال أن يسلم وروى من اليه -وروى ابن القاسم عن مالك فيمن شتم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قاال هي ردة يستتاب فإن تاب  -الوليد بن مسلم عن األوزاعي ومالك فيمن سب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نكل وإن مل يتب قتل قال يضرب مائة مث يترك حىت إذا هو برئ ضرب مائة ومل يذكر فرقا بني املسلم والذمي وقال 
إنه ال يناظر وال يستتاب ويقتل مكانه وكذلك اليهود  -نيب صلى اهللا عليه وسلم الليث يف املسلم يسب ال

والنصارى وقال الشافعي ويشترط على املصاحلني من الكفار أن من ذكر كتاب اهللا أوحممدا رسول اهللا صلى اهللا 
قطع عليه طريقا أو أعان  مبا ال ينبغي أو زىن مبسلمة أو أصاهبا باسم نكاح أو فنت مسلما عن دينه أو -عليه وسلم 

أهل احلرب بداللة على املسلمني أو آوى عينا هلم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة اهللا وذمة رسوله 
من أهل العهد فقد نقض عهده ألنه قال تعاىل  -وظاهر اآلية يدل على أن من أظهر سب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

طعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فجعل الطعن يف ديننا مبنزلة نكث األميان إذ وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم و
معلوم أنه مل يرد أن جيعل نكث األميان والطعن يف الدين مبجموعهما شرطا يف نقض العهد ألهنم لو نكثوا األميان 

   - صلى اهللا عليه وسلم بقتال املسلمني ومل يظهروا الطعن يف الدين لكانوا ناقضني للعهد وقد جعل رسول اهللا

  معاونة قريش بين بكر على خزاعة وهم حلفاء النيب ص



نقضا للعهد وكانوا يفعلون ذلك سرا ومل يكن منهم إظهار طعن يف الدين فثبت بذلك أن معىن اآلية وإن نكثوا  -
ب النيب صلى اهللا عليه أمياهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فإذا ثبت ذلك كان من أظهر س

   -وسلم 

  من أهل العهد ناقضا للعهد إذ سب رسول اهللا ص

  من أكثر الطعن يف الدين فهذا وجه حيتج به القائلون  -

مبا وصفنا ومما حيتج به لذلك ما روى أبو يوسف عن حصني بن عبدالرمحن عن رجل عن أيب عمران أن رجال قال له 
   - عليه وسلم إين مسعت راهبا سب النيب صلى اهللا

  فقال لو مسعته لقتلته إنا مل نعطهم العهد على هذا وهو إسناد ضعيف وجائز

وقد روى سعيد عن قتادة عن أنس أن  -أن يكون قد شرط عليهم أن ال يظهروا سب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -يهوديا مر على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال السام عليك فقال رسول اهللا ص

   -أتدرون ما قال فقالوا نعم مث رجع فقال مثل ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

  إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك وروى الزهري عن عروة عن

فقالوا السام عليك قالت ففهمتها فقالت  -عائشة قالت دخل رهط من اليهود على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -سام واللعنة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم وعليكم ال

  مهال يا عائشة فإن اهللا حيب الرفق يف األمر كله فقلت يا رسول اهللا أمل

قلت عليكم ومعلوم أن مثله لو كان من مسلم لصار به مرتدا  -تسمع ما قالوا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -وسلم مستحقا للقتل ومل يقتلهم النيب صلى اهللا عليه 

  بذلك وروى شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت

بشاة مسمومة فأكل منها فجيء هبا فقالوا أال تقتلها قال ال قال فما زلت أعرفها يف  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -سهوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وال خالف بني املسلمني أن من قصد النيب ص

   -بذلك فهو ممن ينتحل اإلسالم أنه مرتد يستحق القتل ومل جيعل النيب صلى اهللا عليه وسلم  -



  مبيحة لدمها مبا فعلت فكذلك إظهار سب النيب ص

من الذمي خمالف إلظهار املسلم له وقوله فقاتلوا أئمة الكفر روى ابن عباس وجماهد أهنم رؤساء قريش وقال  -
لف يف لف وعتبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو وهم الذين مهوا بإخراجه قال أبو بكر ومل خيتقتادة أبو جهل وأمية بن خ

بعث هبا مع علي بن ايب طالب ليقرأها على  -أن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الناس يف سنة تسع وهي السنة اليت حج فيها أبو بكر وقد كان أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة قد كانوا 

الكفر يف وقت نزول براءة وهذا يدل على أن رواية من  قتلوا يوم بدر ومل يكن بقي من رؤساء قريش أحد يظهر
روى ذلك يف رؤساء قريش وهم اللهم إال أن يكون املراد قوما من قريش قد كانوا أظهروا اإلسالم وهم الطلقاء 
 من حنو أيب سفيان وأحزابه ممن مل ينق قلبه من الكفر فيكون مراد اآلية هؤالء دون أهل العهد من املشركني الذين مل

يظهروا اإلسالم وهم الذين كانوا مهوا بإخراج الرسول من مكة وبدرهم بالقتال واحلرب بعد اهلجرة وجائز أن 
  يكون مراده هؤالء الذين ذكرنا وسائر رؤساء العرب الذين كانوا 

إن هم وقتال املسلمني فأمر اهللا تعاىل بقتاهلم وقتلهم  -معاضدين لقريش على حرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
نكثوا أمياهنم وطعنوا يف دين املسلمني وقوله تعاىل أهنم ال أميان هلم معناه ال أميان هلم وافية موثوقا هبا ومل ينف به 

وجود األميان منهم ألنه قد قال بديا وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم وعطف على ذلك ايضا قوله أال تقاتلون قوما 
بقوله ال أميان هلم نفي األميان أصال وإمنا أراد به نفي الوفاء هبا وهذا يدل على جواز نكثوا أمياهنم فثبت أنه مل يرد 

ال  -إطالق ال واملراد نفي الفضل دون نفي األصل ولذلك نظائر موجودة يف السنن ويف كالم الناس كقوله ص 
ن مل يذكر اسم اهللا وحنو ذلك صالة جلار املسجد إال يف املسجد وليس مبؤمن من ال يأمن جاره بوائقه وال وضوء مل

فأطلق اإلمامة يف الكفر ألن اإلمام هو املقتدى به املتبع يف اخلري والشر قال اهللا تعاىل وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار 
وقال يف اخلري وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فاإلمام يف اخلري هاد مهتد واإلمام يف الشر ضال مضل قد قيل إن هذه 

   -لت يف اليهود الذين كانوا غدروا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اآلية نز

  ونكثوا ما كانوا أعطوا من العهود واألميان على أن ال يعينوا عليه أعداءه

من املدينة وأخرب أهنم بدؤا  -من املشركني ومهوا مبعاونة املنافقني والكفار على إخراج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عهد وامر بقتاهلم بقوله قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم وجائز أن يكون مجيع ذلك مرتبا على قوله وإن بالغدر ونكث ال

نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم وجائز أن يكون قد كانوا نقضوا العهد بقوله أال تقاتلون قوما نكثوا أمياهنم قوله تعاىل 
مل يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني وليجة فإن أم حسبتم أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم و

معناه أم حسبتم أن تتركوا ومل جتاهدوا ألهنم إذا جاهدوا علم اهللا ذلك منهم فأطلق اسم العلم وأراد به قيامهم 
يقتضي  بفرض اجلهاد حىت يعلم اهللا وجود ذلك منهم وقوله ومل يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني وليجة

وفيه دليل على لزوم حجة  -لزوم اتباع املؤمنني وترك العدول عنهم كما يلزم اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اإلمجاع وهو كقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل والوليجة 

ن يكون له مدخل غري مدخل املؤمنني ويقال إن الوليجة مبعىن الدخيلة املدخل يقال وجل إذا دخل كأنه قال ال جيوز أ
والبطانة وهي من املداخلة واملخالطة واملؤانسة فإن كان املعىن هذا فقد دل على النهي عن خمالطة غري املؤمنني 

  ومداخلتهم 



  وترك االستعانة هبم يف أمور الدين كما قال ال تتخذوا بطانة من دونكم 
ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا عمارة املسجد تكون مبعنيني أحدمها زيارته والسكون فيه  قوله تعاىل

واآلخر ببنائه وجتديد ما استرم منه وذلك ألنه يقال اعتمر إذا زار ومنه العمرة ألهنا زيارة البيت وفالن من عمار 
لس فالن إذا أكثر غشيانه له فاقتضت اآلية منع املساجد إذا كان كثري املضي إليها والسكون فيها وفالن يعمر جم

الكفار من دخول املساجد ومن بنائها وتويل مصاحلها والقيام هبا النتظام اللفظ لألمرين قوله تعاىل يا أيها الذين 
آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميان فيه هني للمؤمنني عن مواالة الكفار 

رهتم واالستنصار هبم وتفويض أمورهم إليهم وإجياب التربي منهم وترك تعظيمهم وإكرامهم وسواء بني اآلباء ونص
واإلخوان يف ذلك إال أنه قد أمر مع ذلك باإلحسان إىل األب الكافر وصحبته باملعروف بقوله تعاىل ووصينا 

به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا  اإلنسان بوالديه إىل قوله وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك
وإمنا أمر املؤمنني بذلك ليتميزوا من املنافقني إذ كان املنافقون يتولون الكفار ويظهرون إكرامهم وتعظيمهم إذا 

املنافق لقوهم ويظهرون هلم الوالية واحلياطة فجعل اهللا تعاىل ما أمر به املؤمن يف هذه االية علما يتميز به املؤمن من 
وأخرب أن من مل يفعل ذلك فهو ظامل لنفسه مستحق للعقوبة من ربه قوله تعاىل إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد 

احلرام بعد عامهم هذا إطالق إسم النجس على املشرك من جهة أن الشرك الذي يعتقده جيب اجتنابه كما جيب 
نجاسة يف الشرع تنصرف على وجهني أحدمها جناسة األعيان اجتناب النجاسات واألقذار فلذلك مساهم جنسا وال

واآلخر جناسة الذنوب وكذلك الرجس والرجز ينصرف على هذين الوجهني يف الشرع قال اهللا تعاىل إمنا اخلمر 
وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان وقال يف وصف املنافقني سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم 

ضوا عنهم فأعرضوا عنهم إهنم رجس فسماهم رجسا كا مسى املشركني جنسا وقد أفاد قوله إمنا املشركون جنس لتعر
منعهم عن دخول املسجد إال لعذر إذ كان علينا تطهري املساجد من األجناس وقوله تعاىل فال يقربوا املسجد احلرام 

  عي ال يدخل املشرك املسجد احلرام قال مالك بعد عامهم هذا قد تنازع معناه أهل العلم فقال مالك والشاف

وال غريه من املساجد إال حلاجة من حنو الذمي يدخل إىل احلاكم يف املسجد للخصومة وقال الشافعي يدخل كل 
مسجد إال املسجد احلرام خاصة وقال أصحابنا جيوز للذمي دخول سائر املساجد وإمنا معىن اآلية على أحد وجهني 

هي خاصا يف املشركني الذين كانوا ممنوعني من دخول مكة وسائر املساجد ألهنم مل تكن هلم ذمة إما أن يكون الن
وكان ال يقبل منهم إال اإلسالم أو السيف وهم مشركوا العرب أو أن يكون املراد منعهم من دخول مكة للحج 

فيها أبو بكر فيما روى الزهري عن بالنداء يوم النحر يف السنة اليت حج  -ولذلك أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة أن أبا بكر بعثه فيمن يؤذن يوم النحر مبىن أن ال حيج بعد العام مشرك فنبذ أبو 

مشرك فأنزل اهللا تعاىل يف العام الذي  -بكر إىل الناس فلم حيج يف العام الذي حج فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بكر إىل املشركني يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس اآلية ويف حديث علي حني أمره النيب صلى اهللا نبذ فيه أبو 
بأن يبلغ عنه سورة براءة نادى وال حيج بعد العام مشرك ويف ذلك دليل على املراد بقوله فال يقربوا  -عليه وسلم 

خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء وإمنا  املسجد احلرام ويدل عليه قوله تعاىل يف نسق التالوة وإن
كانت خشية العيلة النقطاع تلك املواسم مبنعهم من احلج ألهنم كانوا ينتفعون بالتجارات اليت كانت تكون يف 

مواسم احلج فدل ذلك على أن مراد اآلية احلج ويدل عليه اتفاق املسلمني على منع املشركني من احلج والوقوف 
املزدلفة وسائر أفعال احلج وإن مل يكن يف املسجد ومل يكن أهل الذمة ممنوعني من هذه املواضع ثبت أن مراد بعرفة و

اآلية هو احلج دون قرب املسجد لغري احلج ألنه إذا محل على ذلك كان عموما يف سائر املشركني وإذا محل على 



ة النهي عن قرب املسجد فغري جائز ختصيص دخول املسجد كان خاصا يف ذلك دون قرب املسجد والذي يف اآلي
املسجد به دون ما يقرب منه وقد روى محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص أن وفد ثقيف 

ضرب هلم قبة يف املسجد فقالوا يا رسول اهللا قوم أجناس فقال  -ملا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إنه ليس على األرض من أجناس الناس شيء إمنا أجناس الناس على أنفسهم وروى  -عليه وسلم  رسول اهللا صلى اهللا

وهو كافر  -يونس عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن أبا سفيان كان يدخل مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال أبو بكر فأما وفد ثقيف فإهنم غري أن ذلك ال حيل يف املسجد احلرام لقول اهللا تعاىل فال يقربوا املسجد احلرام ق

  جاؤا بعد فتح مكة 

   -إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  واآلية نزلت يف السنة اليت حج فيها أبو بكر وهي سنة تسع فأنزهلم النيب ص

ن يف املسجد وأخرب أن كوهنم أجناسا ال مينع دخوهلم املسجد ويف ذلك داللة على أن جناسة الكفر ال مينع الكافر م -
لتجديد اهلدنة وذلك قبل الفتح وكان أبو  -دخول املسجد وأما أبو سفيان بأنه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سفيان مشركا حينئذ واآلية وإن كان نزوهلا بعد ذلك فإمنا اقتضت النهي عن قرب املسجد احلرام ومل تقتض املنع 
افر دخول احلرم إال أن يكون عبدا أو صبيا أو حنو ذلك لقوله من دخول الكفار سائر املساجد فإن قيل ال جيوز للك

تعاىل فال يقربوا املسجد احلرام وملا روى زيد بن يثيع عن علي رضي اهللا عنه أنه نادى بأمر النيب صلى اهللا عليه 
علي  ال يدخل احلرم مشرك قيل له إن صح هذا اللفظ فاملراد أن ال يدخله للحج وقد روي يف أخبار عن -وسلم 

أنه نادى أن ال حيج بعد العام مشرك وكذلك يف حديث أيب هريرة فثبت أن املراد دخول احلرم للحج وقد روى 
قال ال يقرب املشركون  -شريك عن أشعث عن احلسن عن جابر بن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ة فأباح دخول العبد واألمة للحاجة ال للحج املسجد احلرام بعد عامهم هذا إال أن يكون عبدا أو أمة يدخله حلاج
وهذا يدل على أن احلر الذمي له دخوله حلاجة إذ مل يفرق أحد بني العبد واحلر وإمنا خص العبد واألمة واهللا أعلم 

بالذكر ألهنما ال يدخالنه يف األغلب األعم للحج وقد حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق املروزي قال حدثنا احلسن 
يب الربيع اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق أخربنا ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول يف بن أ

قوله تعاىل إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام إال أن يكون عبدا أو واحدا من أهل الذمة فوقفه أبو الزبري 
قد رفعه تارة وأفىت هبا أخرى وروى ابن جريج عن عطاء قال ال  على جابر وجائز أن يكون صحيحني فيكون جابر

يدخل املشرك وتال قوله تعاىل فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا قال عطاء املسجد احلرام احلرم كله قال ابن 
تعلقة جريج وقال يل عمرو بن دينار مثل ذلك قال أبو بكر واحلرم كله يعرب عنه باملسجد إذ كانت حرمته م

باملسجد وقال اهللا تعاىل واملسجد احلرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد واحلرم كله مراد به وكذلك 
قوله تعاىل مث حملها إىل البيت العتيق قد أريد به احلرم كله ألنه يف أي احلرم حنر البدن أجزأه فجائز على هذا أن 

  سجد احلرام احلرم كله للحج إذ يكون املراد بقوله تعاىل فال يقربوا امل

كان أكثر أفعال املناسك متعلقا باحلرم كله يف حكم املسجد ملا وصفنا فعرب عن احلرم باملسجد وعرب عن احلج باحلرم 
ويدل على أن املراد باملسجد ههنا احلرم قوله تعاىل إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام فما استقاموا لكم 

لوم أن ذلك كان باحلديبية وهي على شفري احلرم وذكر املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم أن فاستقيموا هلم ومع



بعضها من احلل وبعضها من احلرم فأطلق اهللا تعاىل عليها أهنا عند املسجد احلرام وإمنا هي عند احلرم وإطالقه تعاىل 
مورين باجتناب األجناس وقوله تعاىل بعد اسم النجس على املشركني يقتضي اجتناهبم وترك خمالطتهم إذ كانوا مأ

عامهم هذا فإن قتادة ذكر أن املراد العام الذي حج فيه أبو بكر الصديق فتال علي سورة براءة وهو لتسع مضني من 
اهلجرة وكان بعده حجة الوداع سنة عشر قوله تعاىل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء فإن 

  ... وما يدري الغين مىت يعيل ... وما يدري الفقري مىت غناه ... عال يعيل إذا افتقر قال الشاعر  العيلة الفقر يقال
وقال جماهد وقتادة كانوا خافوا انقطاع املتاجر مبنع املشركني فأخرب اهللا تعاىل أنه يغنيهم من فضله فقيل إنه أراد 

ملتاجر من جهة املسلمني ألنه كان عاملا أن العرب وأهل اجلزية املأخوذة من املشركني وقيل أراد اإلخبار بإبقاء ا
بلدان العجم سيسلمون وحيجون فيستغنون مبا ينالون من منافع متاجرهم من حضور املشركني وهو نظري قوله تعاىل 

ت جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس والشهر احلرام واهلدي والقالئد اآلية فأخرب تعاىل عما يف حج البي
واهلدي والقالئد من منافع الناس ومصاحلهم يف دنياهم ودينهم وأخرب يف قوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا 
من فضله عما ينالون من الغىن حبج املسلمني وإن كانوا قليلني يف وقت نزول اآلية وإمنا علق الغىن باملشيئة املعنيني 

ه ملا كان منهم من ميوت وال يبلغ هذا الغىن املوعود به علقه بشرط كل واحد منهما جائز أن يكون مرادا أحدمها إن
املشيئة والثاين لينقطع اآلمال إىل اهللا يف إصالح أمور الدنيا والدين كما قال اهللا تعاىل لتدخلن املسجد احلرام إن شاء 

  اهللا آمنني 
  باب 

  أخذ اجلزية من أهل الكتاب

  ون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم قال اهللا عز و جل قاتلوا الذين ال يؤمن

اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون أخرب تعاىل عن 
أهل الكتاب أهنم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر مع إظهارهم اإلميان بالنشور والبعث وذلك حيتمل وجوها أحدها 

يكون مراده ال يؤمنون باليوم اآلخر على الوجه الذي جيري حكم اهللا فيه من ختليد أهل الكتاب يف النار وختليد أن 
املؤمنني يف اجلنة فلما كانوا غري مؤمنني بذلك أطلق القول فيهم بأهنم ال يؤمنون باليوم اآلخر ومراده حكم يوم 

وقيل فيه إنه  -بالنيب واملراد بنبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم اآلخر وقضاؤه فيه كما تقول أهل الكتاب غري مؤمنني 
أطلق ذلك فيهم على طريق الذم ألهنم مبنزلة من ال يقربه يف عظم احلرم كما أهنم مبنزلة املشركني يف عبادة اهللا تعاىل 

هبذه الصفة وقوله  بكفرهم الذي اعتقدوه وقيل أيضا ملا كان إقرارهم عن غري معرفة مل يكن ذلك إميانا وأكثرهم
تعاىل وال يدينون دين احلق فإن دين احلق هو اإلسالم قال اهللا تعاىل إن الدين عند اهللا اإلسالم وهو التسليم ألمر اهللا 

وما جاءت به رسله واالنقياد له والعمل به والدين ينصرف على وجوه منها الطاعة ومنها القهر ومنها اجلزاء قال 
  ... دين دراكا بغزوة وصيال ... اب أذكر هو الد هو دان الرب... األعشى 

يعين قهر الرباب أذكر هو إطاعته وأبوا االنقياد له وقوله تعاىل مالك يوم الدين قيل إنه يوم اجلزاء ومنه كما تدين 
فإن  - تدان ودين اليهود والنصارى غري دين احلق ألهنم غري منقادين ألمر اهللا وال طائعني له جلحودهم نبوة نبينا ص

قيل فيهم يدينون بدين التوراة واإلجنيل معترفون به منقادين له قيل له يف التوراة واإلجنيل ذكر نبينا وأمرنا باإلميان 
واتباع شرائعه وهم غري عاملني بذلك بل تاركون له فهم غري متبعني دين احلق وأيضا فإن شريعة التوراة واإلجنيل 



ل فليس هو إذا دين احلق وأيضا فهم قد غريوا املعاين وحرفوها عن مواضعها قد نسخت والعمل هبا بعد النسخ ضال
وأزالوها إىل ما هتواه أنفسهم دون ما أوجبه عليهم كتاب اهللا تعاىل فهم غري دائنني دين احلق قوله تعاىل من الذين 

إمنا أنزل الكتاب على أوتوا الكتاب فإن أهل الكتاب من الكفار هم اليهود والنصارى لقوله تعاىل أن تقولوا 
طائفتني من قبلنا فلو كان اجملوس أو غريهم من أهل الشرك من أهل الكتاب لكانوا ثالث طوائف وقد اقتضت اآلية 

  أن أهل الكتاب طائفتان وقد بيناه فيما سلف وتقدم الكالم أيضا يف حكم الصابئني وهل هم أهل الكتاب 

لبطائح وهم فيما بلغنا صنف من النصارى وإن كانوا خمالفني هلم يف أم ال وهم فريقان أحدمها بنوا حي كسكر وا
كثري من ديانتهم ألن النصارى فرق كثرية منهم املرقونية واألريوسية واملارونية والفرق الثالث من النسطورية 

ون أهنا كتب وامللكية واليعقوبية يربءون منهم وحيرمون وهم ينتمون إىل حيىي بن زكريا وشيث وينتحلون كتبا يزعم
اهللا اليت أنزهلا على شيث بن آدم وحيىي بن زكريا والنصارى تسميهم يوحناسية فهذه الفرقة جيعلها أبو حنيفة رمحه 

اهللا من أهل الكتاب ويبيح أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم وفرقة أخرى قد تسمت بالصابئني وهم احلرانيون الذين 
ون إىل أحد من األنبياء وال ينحلون شيئا من كتب اهللا فهؤالء ليسوا من بناحية حران وهم عبدة األوثان وال ينتم

أهل الكتاب وال خالف أن هذه النحلة ال تؤكل ذبائحهم وال تنكح نساؤهم فمذهب أيب حنيفة يف جعله الصابئني 
ل الكتاب ومل من أهل الكتاب حممول على مراده الفرقة األوىل وأما أبو يوسف وحممد فقاال إن الصابئني ليسوا أه

يفصلوا بني الفريقني وقد روي يف ذلك اختالف بني التابعني وروى هشيم أخربنا مطرف قال كنا عند احلكم بن 
عيينة فحدثه رجل عن احلسن البصري أنه كان يقول يف الصابئني هم مبنزلة اجملوس فقال احلسن أليس قد كنت 

قاسم بن أيب بزة عن جماهد قال الصابئون قوم من املشركني أخربتكم بذلك وروى عباد بن العوام عن احلجاج عن ال
والنصارى ليس هلم كتاب وكذلك قول األوزاعي ومالك ابن أنس وروى يزيد بن هارون عن حبيب بن أيب حبيب 
عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل عن الصابئني أمن أهل الكتاب هم وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمني 

أنه قال سنوا هبم  -ا اجملوس فليسوا أهل كتاب بداللة اآلية وملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال نعم وأم
سنة أهل الكتاب ويف ذلك داللة على أهنم ليسوا أهل كتاب وقد اختلف أهل العلم فيمن تؤخذ منهم اجلزية من 

صحابنا ال يقبل من مشركي العرب إال اإلسالم الكفار بعد اتفاقهم على جواز إقرار اليهود والنصارى باجلزية فقال أ
أو السيف وتقبل من أهل الكتاب من العرب من سائر كفار العجم اجلزية وذكر ابن القاسم عن مالك أنه تقبل من 
اجلميع اجلزية إال من مشركي العرب وقال مالك يف الزنج وحنوهم إذا سبوا جيربون على اإلسالم وروي عن جماهد 

أهل الكتاب على اجلزية وأهل األوثان على الصالة وحيتمل أن يريد به أهل األوثان من العرب وقال  أنه قال يقاتل
  الثوري العرب ال يسبون وهو إذا سبوا مث 

   -تركهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وقال الشافعي ال تقبل اجلزية إال من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما قال

لوا املشركني حيث وجدمتوهم يقتضي قتل سائر املشركني فمن الناس من يقول إن عمومه أبو بكر قوله تعاىل فاقت
مقصور على عبدة األوثان دون أهل الكتاب واجملوس ألن اهللا تعاىل قد فرق يف اللفظ بني املشركني وبني أهل 

س والذين أشركوا فعطف الكتاب واجملوس بقوله تعاىل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واجملو
باملشركني على هذه األصناف فدل ذلك على أن إطالق هذا اللفظ خيتص بعبدة األوثان وإن كان اجلميع من 



النصارى واجملوس والصابئني واملشركني وذلك ألن النصارى قد أشركت بعبادة اهللا وعبادة املسيح واجملوس 
فريقان أحدمها عبدة األوثان واآلخر ال يعبدون األوثان ولكنهم مشركون من حيث جعلوا هللا ندا مغالبا والصابئون 

مشركون يف وجوه أخر إال أن إطالق لفظ املشرك يتناول عبدة األوثان فلم يوجب قوله تعاىل فاقتلوا املشركني إال 
ى قتل عبدة األوثان دون غريهم وقال آخرون ملا كان معىن الشرك موجودا يف مقاالت هذه الفرق من النصار

واجملوس والصابئني فقد انتظمهم اللفظ ولوال ورود آية التخصيص يف أهل الكتاب خصوا من اجلملة ومن عداهم 
حممولون على حكم اآلية عربا كانوا أو عجما ومل خيتلفوا يف جواز إقرار اجملوس باجلزية وقد روي عن النيب صلى 

عمرو أنه مسع جمالدا يقول مل يكن عمر بن اخلطاب يف ذلك أخبار وروى سفيان بن عيينة عن  -اهللا عليه وسلم 
أخذ اجلزية من جموس  -يأخذ اجلزية من اجملوس حىت شهد عبدالرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هجر وروى مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه أن عمر ذكر اجملوس فقال ما أدري كيف أصنع يف أمرهم فقال 
   -شهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبدالرمحن بن عوف أ

  يقول سنوا هبم سنة أهل الكتاب وروى حيىي بن آدم عن املسعودي عن قتادة عن

إىل املنذر أنه من استقبل قبلتنا وصلى صالتنا وأكل ذبيحتنا فذلك  -أيب جملز قال كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ذلك من اجملوس فهو آمن ومن أىب فعليه اجلزية وروى قيس بن مسلم  املسلم الذي له ذمة اهللا ورسوله ومن أحب

كتب إىل جموس البحرين يدعوهم إىل اإلسالم فمن أسلم منهم  -عن احلسن بن حممد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قتيبة  قبل منه ومن أىب ضربت عليه اجلزية وال تؤكل هلم ذبيحة وال تنكح هلم امرأة وروى الطحاوي عن بكار بن

  قال حدثنا عبدالرمحن ابن عمران قال حدثنا عوف كتب عمر بن عبدالعزيز إىل عدي بن أرطاة أما بعد فاسئل 

احلسن ما يقع من قبلنا من األئمة أن حيولوا بني اجملوس وبني ما جيمعون من النساء الاليت ال جيمعهن أحد غريهم 
   -فسأله فأخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قبل من جموس البحرين اجلزية وأقرهم على جموسيتهم وعامل رسول اهللا ص

   -يومئذ على البحرين العالء بن احلضرمي وفعله بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

  أبو بكر وعمر وعثمان وروى معمر عن الزهري أن النيب ص

الزهري عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا  صاحل أهل األوثان على اجلزية إال من كان منهم من العرب وروى -
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أخذ اجلزية من جموس هجر وأن عمر بن اخلطاب أخذها من جموس السواد وأن

أخذ اجلزية من اجملوس ويف بعضها أنه  -عثمان أخذها من بربر ويف هذه األخبار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
العرب وال نعلم خالفا بني الفقهاء يف جواز أخذ اجلزية من اجملوس وقد نقلت األمة  أخذها من عبدة األوثان من غري

أخذ عمر بن اخلطاب اجلزية من جموس السواد فمن الناس من يقول إمنا أخذها ألن اجملوس أهل كتاب وحيتج يف 



وأبا بكر  -ليه وسلم ذلك مبا روى سفيان بن عيينة عن أيب سعيد عن نصر بن عاصم عن علي أن النيب صلى اهللا ع
وعمر وعثمان أخذوا اجلزية من اجملوس وقال علي أنا أعلم الناس هبم كانوا أهل كتاب يقرءونه وأهل علم يدرسونه 
فنزع ذلك من صدورهم وقد ذكرنا فيما تقدم من الداللة على أهنم ليسوا أهل كتاب من جهة الكتاب والسنة وأما 

هل كتاب فإنه إن صحت الرواية فإن املراد أن أسالفهم كانوا أهل كتاب ما روي عن علي يف ذلك أهنم كانوا أ
إلخباره بأن ذلك نزع من صدورهم فإذا ليسوا أهل كتاب يف هذا الكتاب ويدل على أهنم ليسوا أهل كتاب ما 

الم قال يف جموس البحرين إن من أىب منهم اإلس -روي يف حديث احلسن بن حممد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ضربت عليه اجلزية وال تؤكل هلم ذبيحة وال تنكح هلم امرأة ولو كانوا أهل كتاب جلاز أكل ذبائحهم ومناكحة 

   -نسائهم ألن اهللا تعاىل قد أباح ذلك من أهل الكتاب وملا ثبت أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  هلاجلزية من اجملوس وليسوا أهل كتاب ثبت جواز أخذها من سائر الكفار أ

مل يقبل منهم إال  -كتاب كانوا أو غري أهل كتاب إال عبدة األوثان من العرب ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اإلسالم أو السيف وبقوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وهذا يف عبدة األوثان من العرب ويدل على 

علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النيب  جواز أخذ اجلزية من سائر املشركني سوى مشركي العرب حديث
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  كان إذا بعث سرية قال إذا لقيتم عدوكم من املشركني فادعوهم إىل شهادة أن

  ال إله إال اهللا وأن حممدا 

ب باآلية رسول اهللا فإن أبوا فادعوهم إىل إعطاء اجلزية وذلك عام يف سائر املشركني وخصصنا منهم مشركي العر
  فيهم  -وسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باب حكم نصارى بين تغلب 

  قال

اهللا تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر إىل قوله من الذين أوتوا الكتاب ونصارى بين تغلب منهم 
 ومن يتوهلم منكم فإنه منهم فجعل اهللا ألهنم ينتحلون حنلتهم وإن مل يكونوا متمسكني جبميع شرائعهم وقال اهللا تعاىل

تعاىل من يتوىل قوما منهم فهو يف حكمهم ولذلك قال ابن عباس يف نصارى بين تغلب أهنم لو مل يكونوا منهم إال 
بالوالية لكانوا منهم لقوله تعاىل ومن يتوهلم منكم فإنه منهم وذلك حني قال علي رضي اهللا عنه إهنم مل يتعلقوا من 

   -ة إال بشرب اخلمر قال ابن عباس ذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم النصراني

  لعدي بن حامت حني جاءه فقال له أما تقول إال أن يقال ال إله إال اهللا

أنا أعلم به منك ألست ركوسيا قال نعم قال ألست تأخذ  -فقال إن يل دينا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لك ال حيل لك يف دينك فنسبه إىل صنف من النصارى مع إخباره بأنه غري متمسك به املرباع قال نعم قال فإن ذ



فأخذه املرباع وهو ربع الغنيمة غري مباحة يف دين النصارى فثبت بذلك أن انتحال بين تغلب لدين النصارى يوجب 
منهم واجلزاء أن يكون حكمهم حكمهم وأن يكونوا أهل كتاب وإذا كانوا من أهل الكتاب وجب أخذ اجلزية 

واجلزية واحد وهو أخذ املال منهم عقوبة وجزاء على إقامتهم على الكفر ومل يذكر يف اآلية هلا مقدارا معلوما ومهما 
أخذ منهم على هذا الوجه فإن اسم اجلزية يتناوله وقد وردت أخبار متواترة عن أئمة السلف يف تضعيف الصدقة يف 

هو قول أهل العراق وأيب حنيفة وأصحابه والثوري وهو قول الشافعي وقال أمواهلم على ما يأخذ من املسلمني و
مالك يف النصراين إذا أعتقه املسلم فال جزية عليه ولو جعلت عليه اجلزية لكان العتق قد أضر به ومل ينفعه شيئا وال 

لشيباين عن السفاح حتفظ عن مالك يف بين تغلب شيئا وروى حيىي بن آدم قال حدثنا عبدالسالم عن أيب إسحاق ا
عن داود بن كردوس عن عمارة بن النعمان أنه قال لعمر بن اخلطاب يا أمري املؤمنني إن بين تغلب قد علمت 

شوكتهم وأهنم بإزاء العدو فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل فصاحلهم 
ف عليهم الصدقة قال وكان عمارة يقول قد فعلوا فال عهد هلم على أن ال يقسموا أوالدهم يف النصرانية وتضاع

  وهذا 

خرب مستفيض عند أهل الكوفة وقد وردت به الرواية والنقل الشائع عمال وهو مثل أخذ اجلزية من أهل السواد 
ا يف على الطبقات الثالث ووضع اخلراج على األرضني وحنوها من العقود اليت عقدها على كافة األمة فلم خيتلفو

نفاذها وجوازها وقد روي عن علي أنه قال لئن بقيت لنصارى بين تغلب ألقتلن املقاتلة وألسبني الذرية وذلك إين 
   -كتبت الكتاب بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أن ال ينصروا أوالدهم ومل خيالف عمر يف ذلك أحد من الصحابة فانعقد به

يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  -ال النيب صلى اهللا عليه وسلم إمجاعهم وثبت به اتفاقهم وق
املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويعتقد عليهم أوهلم ومعناه واهللا يعلم جواز عقود أئمة العدل على 

وإعفاؤهم من اجلزية قيل  األمة فإن قيل أمر اهللا بأخذ اجلزية منهم فال جيوز لنا االقتصار هبم على أخذ الصدقة منهم
له اجلزية ليس هلا مقدار معلوم فيما يقتضيه ظاهر لفظها وإمنا هي جزاء وعقوبة على إقامتهم على الكفر واجلزاء ال 

خيتص مبقدار دون غريه وال بنوع من املال دون ما سواه واملأخوذ من بين تغلب هو عندنا جزية ليست بصدقة 
ة هلم إذ كان سبيل الصدقة وقوعها على وجه القربة وال قربة هلم وقد قال بنو وتوضع موضع الفيء ألنه ال صدق

تغلب نؤدي الصدقة ومضاعفة وال نقبل أداء اجلزية فقال عمر هو عندنا جزية ومسوها أنتم ما شئتم فأخرب عمر أهنا 
هم ألن النساء ال جزية وإن كانت حقا مأخوذا من مواشيهم وزرعهم فإن قيل لو كانت جزية ملا أخذت من نسائ

أنه  -جزية عليهم قيل له جيوز أخذ اجلزية من النساء على وجه الصلح كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أمر بعض أمرائه على بعض بلدان اليمن أن يأخذ من كل حامل أو حاملة دينارا أو عدله من املعافر وقال أصحابنا 

ا اجلزية وال تضاعف عليهم احلقوق يف أمواهلم ألن عمر إمنا صاحل بين تؤخذ من موايل بين تغلب إذا كانوا كفار
تغلب على ذلك ومل يذكر فيه املوايل فمواليهم باقون على حكم سائر أهل الذمة يف أخذ جزية الرؤس منهم على 

يكون يف الطبقات املعلومة وليس بواجب أن يكونوا يف حكم مواليهم كما أن املسلم إذا أعتق عبدا نصرانيا ال 
موايل القوم من أنفسهم قيل  -حكم مواله يف باب سقوط اجلزية عنه فإن قيل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



له مراده أنه منهم يف االنتساب إليهم حنو موىل بين هاشم يسمى هامشيا وموىل بين متيم يسمى متيميا ويف النصرة 
  قوله مويل القوم منهم وال داللة فيه على أن حكمه والعقل كما يعقل عنه ذوي األنساب فهذا معىن 

حكمهم يف إجياب اجلزية وسقوطها وأما شرط عمر عليهم أن ال يغمسوا أوالدهم يف النصرانية فإنه قد روي يف 
بعض األخبار أنه شرط أن ال يصبغوا أوالدهم يف النصرانية إذا أرادوا اإلسالم فإمنا شرط عليهم بذلك أنه ليس هلم 

نعوا أوالدهم اإلسالم إذا أرادوه وقد حدثنا مكرم بن أمحد بن مكرم قال حدثنا أمحد بن عطية الكويف قال أن مي
مسعت أبا عبيد يقول كنا مع حممد بن احلسن إذ أقبل الرشيد فقام الناس كلهم إال حممد بن احلسن فإنه مل يقم وكان 

ودخل الناس من أصحاب اخلليفة فأمهل الرشيد  احلسن بن زياد معتل القلب على حممد بن احلسن فقام ودخل
يسريا مث خرج اإلذن فقام حممد بن احلسن فجزع أصحابه له فأدخل فأمهل مث خرج طيب النفس مسرورا قال قال 

يل مالك مل تقم مع الناس قال كرهت أن أخرج عن الطبقة اليت جعلتين فيها إنك أهلتين للعلم فكرهت أن أخرج 
قال من أحب أن مييل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من  -يت هي خارجة منه وإن ابن عمك ص إىل طبقة اخلدمة ال

النار وأنه إمنا أراد بذلك العلماء فمن قام حبق اخلدمة وإعزاز امللك فهو هبة للعدو ومن قعد اتباعا للسنة اليت عنكم 
طاب صاحل بين تغلب على أن ال ينصروا أخذت فهو زين لكم قال صدقت يا حممد مث شاورين فقال إن عمر بن اخل

أوالدهم وقد نصروا أبناءهم وحلت بذلك دماءهم فما ترى قال قلت إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا أوالدهم 
بعد عمر واحتمل ذلك عثمان وابن عمك وكان من العلم مبا ال خفا به عليك وجرت بذلك السنن فهم أصلح من 

ذلك وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى قال ال ولكنا جنريه على ما أجروه إن اخللفاء بعده وال شيء يلحقك يف 
شاء اهللا إن اهللا جل امسه أمر نبيه باملشهور متام املائة اليت جعلها اهللا له فكان يشاور يف أمره فيأتيه جربيل بتوفيق اهللا 

تفرقه على اصحابك قال فخرج ولكن عليك بالدعاء ملن واله اهللا أمرك ومر أصحابك بذلك وقد أمرت لك بشيء 
له مال كثري ففرقه قال أبو بكر فهذا الذي ذكره حممد يف إقرار اخللفاء بين تغلب على ما هم عليه من صبغهم 

أوالدهم يف النصرانية حجة يف تركهم على ما هم عليه وأهنم مبنزلة سائر النصارى فال ختلوا مصاحلة عمر إياهم أن 
رانية من أحد معنيني إما أن يكون مراده وأن ال يكرهوهم على الكفر إذا أرادوا اإلسالم ال يصبغوا أوالدهم يف النص

وأن ينشئوهم على الكفر من صغرهم فإن اراد األول فإنه مل يثبت أهنم منعوا أحدا من أوالدهم التابعني من اإلسالم 
  راد وأكرهوهم على الكفر فيصريوا به ناقضني للعهد وخالعني للذمة وإن كان امل

الوجه الثاين فإن عليا وعثمان مل يعترضوا عليهم ومل يقتلوهم وأما قول مالك يف العبد النصراين إذا أعتقه املسلم أنه 
ال جزية عليه فترك لظاهر اآلية بغري داللة إذ ال فرق بني من أعتقه مسلم وبني سائر الكفار الذين مل يعتقوا وأما قوله 

تق قد أضر به ومل ينفعه شيئا فليس كذلك ألنه يف حال الرق إمنا مل تلزمه اجلزية ألن لو جعلت عليه اجلزية لكان الع
ماله ملواله واملوىل املسلم ال جيوز أخذ اجلزية منه واجلزية إمنا تؤخذ من مال الكفار عقوبة هلم على إقامتهم على 

ذنا اجلزية منه مل يسلبه منافع العتق يف الكفر والعبد ال مال له فتؤخذ منه فإذا عتق وملك املال وجبت اجلزية وأخ
جواز التصرف على نفسه وزوال ملك املوىل وأمره عنه ومتليكه سائر أمواله وإمنا اجلزية جزء يسري من ماله قد حقن 

  هبا دمه فمنفعة العتق حاصلة له 
  باب 

  من تؤخذ منه اجلزية



خر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله إىل قوله حىت يعطوا قال اهللا تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآل
اجلزية عن يد وهم صاغرون فكان معقوال من فحوى اآلية ومضموهنا أن اجلزية مأخوذة ممن كان منهم من أهل 

القتال الستحالة اخلطاب باألمر بقتال من ليس من أهل القتال إذ القتال ال يكون إال بني اثنني ويكون كل واحد 
ا مقاتال لصاحبه وإذا كان كذلك ثبت أن اجلزية مأخوذة ممن كان من أهل القتال ومن ميكنه أداؤه من احملترفني منهم

ولذلك قال أصحابنا إن من مل يكن من أهل القتال فال جزية عليه فقالوا من كان أعمى أو زمنا أو مفلوجا أو شيخا 
يف الرواية املشهورة وروي عن أيب يوسف يف األعمى والزمن  كبريا فانيا وهو موسر فال جزية عليه وهو قوهلم مجيعا

والشيخ الكبري أن عليهم اجلزية إذا كانوا موسرين وروي عنه مثل قول أيب حنيفة وروى ابن رستم عن حممد يف 
نوادره قال قلت أرأيت أهل الذمة من بين تغلب وغريهم ليس هلم حرفة وال مال وال يقدرون على شيء قال ال 

ليهم قال حممد وإمنا يوضع اخلراج على الغين واملعتمل منهم وقال حممد يف النصراين يكتسب وال يفضل له شيء ع
شيء عن عياله إنه ال يؤخذ خبراج رأسه وقالوا يف أصحاب الصوامع والسياحني إذا كانوا ال خيالطون الناس فعليهم 

  هل اجلزية وكذلك النساء والصبيان ال جزية عليهم إذ ليسوا من أ

القتال وروى أيوب وغريه عن نافع عن أسلم قال كتب عمر إىل أمراء اجليوس أن ال يقاتلوا إال من قاتلهم وال 
يقتلوا النساء والصبيان وال يقتلوا إال من جرت عليه املواسي وكتب إىل أمراء األجناد أن يضربوا اجلزية وال 

جرت عليه املواسي وروى عاصم عن أيب وائل عن  يضربوها على النساء والصبيان وال يضربوها إال على من
   -مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إىل اليمن وأمرين أن آخذ من كل حامل دينارا أو عدله من املعافر وأما

داللة على مقدار منها مقدار اجلزية قال اهللا تعاىل حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فلم تكن يف ظاهر اآلية 
بعينه وقد اختلف الفقهاء يف مقدارها فقال أصحابنا على املوسر منهم مثانية وأربعون درمها وعلى الوسط أربعة 

وعشرون درمها وعلى الفقري املعتمل اثنا عشر درمها وهو قول احلسن بن صاحل وقال مالك أربعة دنانري على أهل 
ق الغين والفقري سواء ال يزاد وال ينقص وقال الشافعي دينار على الغين الذهب وأربعون درمها على أهل الور

والفقري وروى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال بعث عمر بن احلطاب عثمان بن حنيف فوضع على أهل 
جر السواد اخلراج مثانية وأربعني درمها وأربعة وعشرين درمها واثين عشر درمها وروى األعمش عن إبراهيم بن مها

عن عمرو بن ميمون قال بعث عمر بن اخلطاب حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة وبعث عثمان بن حنيف على 
ما دون دجلة فأتياه فسأهلما كيف وضعتما على أهل األرض قاال وضعنا على كل رجل أربعة دراهم يف كل شهر 

أربعون درمها ومل يفصل الطبقات وذكر حارثة قال ومن يطيق هذا قاال إن هلم فضوال فذكر عمرو بن ميمون مثانية و
بن مضرب تفصيل الطبقات الثالث فالواجب أن حيمل ما يف حديث عمرو بن ميمون على ان مراده أكثر ما وضع 
من اجلزية وهو ما على الطبقة العليا دون الوسطى والسفلى وروى مالك عن نافع عن أسلم أن عمر ضرب اجلزية 

انري وعلى أهل الورق أربعني درمها مع أرزاق املسلمني وضيافة ثالثة ايام وهذا حنو رواية على أهل الذهب أربعة دن
عمرو بن ميمون ألن أرزاق املسلمني وضيافة ثالثة أيام مع األربعني يفي مثانية وأربعون درمها فكان اخلرب الذي فيه 

م كل طبقة وألن من وضعها على الطبقات تفصيل الطبقات الثالث أوىل باالستعمال ملا فيه من الزيادة وبيان حك



فهو قائل خبرب الثمانية واألربعني ومن اقتصر على الثمانية واألربعني فهو تارك للخرب الذي فيه ذكر متييز الطبقات 
  وختصيص كل واحد مبقدار منها واحتج من قال 

حني بعثه إىل اليمن أمره أن يأخذ من  -بدينار على الغين والفقري مباروى معاذ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كل حامل دينارا أو عدله من املعافر وهذا عندنا فيما كان منه على وجه الصلح أو يكون ذلك جزية الفقراء منهم 

أمره أن يأخذ من كل  -وذلك عندنا جائز والدليل عليه ما روي يف بعض أخبار معاذ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
نارا وال خالف أن املرأة ال تأخذ منها اجلزية إال أن يقع الصلح عليه وروى أبو عبيد عن جرير عن حامل أو حاملة دي

إىل معاذ وهو باليمن أن يف احلامل واحلاملة دينارا أو  -منصور عن احلكم قال كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 بن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري قال عدله من املعافر قال أبو عبيد وحدثنا عثمان بن صاحل عن عبداهللا

إىل أهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه ال ينقل عنها وعليه  -كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ثالث اجلزية وعلى كل حامل ذكر أو أنثى عبدا أو أمة دينار أو قيمته من املعافر ويدل على أن اجلزية على الطبقات ال

أن خراج األرضني جعل على مقدار الطاقة واختلف حبسب اختالفها يف األرض وغلتها فجعل على بعضها قفيزا 
ودرمها وعلى بعضها مخسة دراهم وعلى بعضها عشرة دراهم فوجب على ذلك أن يكون كذلك حكم خراج 

يف لعلكما محلتما أهل األرض الرؤس على قدر اإلمكان والطاقة ويدل على ذلك قول عمر حلذيفة وعثمان بن حن
ماال يطيقون فقاال بل تركنا هلم فضال وهذا يدل على أن االعتبار مبقدار الطاقة وذلك يوجب اعتبار حايل اإلعسار 
واليسار وذكر حيىي بن آدم أن اجلزية على مقدار االحتمال بغري توقيت وهو خالف اإلمجاع وحكي عن احلسن بن 

يف اجلزية على وظيفة عمر وجيوز النقصان على حسب الطاقة وقد روى احلكم عن عمرو صاحل أنه ال جتوز الزيادة 
بن ميمون أنه شهد عمر يقول لعثمان بن حنيف واهللا لئن وضعت على كل جريب من األرض قفيزا ودرمها وعلى 

من قال جبواز كل رأس درمهني ال يشق ذلك عليهم وال جيهدهم قال وكانت مثانية وأربعني فجعلها مخسني واحتج 
الزيادة هبذا احلديث وهذا ليس مبشهور ومل تثبت به رواية واحتجوا أيضا مبا روى أبو اليمان عن صفوان بن عمرو 

عن عمرو بن عبدالعزيز أنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب دينارين وهذا عندنا على أنه ذاهب من 
حتماهلم له كما روى سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح قال الطبقة الوسطى فأوجب ذلك عليهم على ما رأى من ا

  سألت جماهدا مل وضع عمر على أهل الشام من اجلزية أكثر مما وضع على أهل اليمن قال لليسار 

  يف 

  متييز الطبقات

 قال أبو يوسف يف كتاب اخلراج تؤخذ منهم على الطبقات على ما وصفت مثانية وأربعني على املوسر مثل الصرييف
والبزاز وصاحب الصنعة والتاجر واملعاجل والطبيب وكل من كان يف يده منهم صنعة وجتارة حيترف هبا أخذ من أهل 

كل صناعة وجتارة على قدر صناعتهم وجتارهتم مثانية وأربعون على املوسر وأربعة وعشرون من املتوسط من 
وعشرين أخذ ذلك منه واثنا عشر على العامل  احتملت صناعته مثانية وأربعون أخذ منه ذلك ومن احتملت أربعة

بيده مثل اخلياط والصباغ واجلزار واإلسكاف ومن أشبههم فلم يعترب امللك واعترب الصنعات والتجارات على ما 
جرت به عادة الناس يف املوسر واملعسر منهم وذكر علي بن موسى القمي من غري أن عزي ذلك إىل أحد من 

ىل من حيترف وليس له ما جيب يف مثله الزكاة على املسلمني وهم الفقراء احملترفون فمن كان أصحابنا أن الطبقة األو



له أقل من مائيت درهم فهم من أهل هذه الطبقة قال والطبقة الثانية أن يبلغ مال الرجل مائيت درهم فما زاد إىل 
ما فهو خارج عن طبقة الفقراء قال أربعة آالف درهم ألن من له مائتا درهم غين جتب عليه الزكاة لو كان مسل

وإمنا أخذنا اعتبار األربعة اآلالف من قول علي رضي اهللا عنه وابن عمر أربعة آالف فما دوهنا نفقة وما فوق ذلك 
فهو كثري قال وقد جيوز أن جتعل الطبقة الثانية من ملك مائيت درهم إىل عشرة آالف درهم وما زاد على ذلك فهو 

ملا روى محاد بن سلمة عن طلحة بن عبداهللا بن كريز عن أيب الضيف عن أيب هريرة أن النيب صلى  من الطبقة الثالثة
قال من ترك عشرة آالف درهم جعلت صفائح يعذب هبا يوم القيامة وهذا الذي ذكره علي بن  -اهللا عليه وسلم 

يد قال قتادة عن قهر كأنه ذهب موسى القمي هو اجتهاد يسوغ القول به ملن غلب يف ظنه صوابه وقوله تعاىل عن 
يف اليد إىل القوة والقدرة واالستعالء فكأنه قال على استعالء منكم عليهم وقهرهم وقيل عن يد يعين عن يد الكافر 

وإمنا ذكر اليد ليفارق حال الغضب ألنه يعطيها بيده راضيا هبا حاقنا هبا دمه فكأنه قال حىت يعطيها وهو راض هبا 
نعمة فيكون تقديره حىت يعطوا اجلزية عن اعتراف منهم بالنعمة فيها بقبوهلا منهم وقال بعضهم  وحيتمل عن يد عن

عن يد يعين عن نقد من قوهلم يدا بيد وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن كل من أطاع لقاهر بشيء أعطاه عن طيب 
قوله وهم صاغرون قال ابن عباس نفس وقهر له من يد يف يده فقد أعطاه عن يد قال والصاغر الذليل احلقري و

  ميشون 

هبا ملبني وقال سلمان مذمومني غري حممودين وقيل إمنا كان صغارا ألهنا مستحقة عليهم يؤخذون هبا وال يثابون 
عليها وقال عكرمة الصغار إعطاء اجلزية قائما واآلخذ جالس وقيل الصغار الذل وجيوز أن يكون املراد به الذلة اليت 

عليهم بقوله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إال حببل من اهللا وحبل من الناس واحلبل الذمة اليت عهدها ضرهبا اهللا 
اهللا هلم وأمر املسلمني هبا فيهم وروى عبدالكرمي اجلزري عن سعيد بن املسيب أنه كان يستحب أن يتعب األنباط يف 

ال تكليفهم فوق طاقتهم وإمنا أراد اإلستخفاف هبم اجلزية إذا أخذت منهم قال أبو بكر ومل يرد بذلك تعذيبهم و
وإذالهلم وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إسحاق بن احلسن حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سهيل عن 

إذا لقيتم املشركني يف الطريق فال تبدءوهم بالسالم  -أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اضطروهم إىل أضيقه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا مطري قال حدثنا يوسف الصفار قال حدثنا أبو بكر بن عياش و

ال تصافحوا اليهود والنصارى فهذا  -عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم كله من الصغار الذي ألبس اهللا الكفار بكفرهم وحنوه قوله تعاىل

اآلية وقال ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم فنهى يف هذه اآليات 
وعلو  عن مواالة الكفار وإكرامهم وأمر بإهانتهم وإذالهلم وهنى عن اإلستعانة هبم يف أمور املسلمني ملا فيه من العز

اليد وكذلك كتب عمر إىل أيب موسى ينهاه أن يستعني بأحد من أهل الشرك يف كتابته وتال قوله تعاىل ال تتخذوا 
بطانة من دونكم ال يألونكم خباال وقال ال تردوهم إىل العز بعد إذالهلم اهللا وقوله تعاىل حىت يعطوا اجلزية عن يد 

خذ منهم اجلزية على وجه الصغار والذلة فغري جائز على هذه وهم صاغرون قد اقتضى وجوب قتلهم إىل أن تؤ
القضية أن تكون هلم ذمة إذا تسلطوا على املسلمني بالواليات ونفاذ األمر والنهي إذ كان اهللا إمنا جعل هلم الذمة 
وحقن دماءهم بإعطاء اجلزية وكوهنم صاغرين فواجب على هذا قتل من تسلط على املسلمني بالغصوب وأخذ 

ضرائب والظلم سواء كان السلطان واله ذلك أو فعله بغري أمر السلطان وهذا يدل على أن هؤالء النصارى ال
الذين يتولون أعمال السلطان وظهر منهم ظلم واستعالء على املسلمني وأخذ الضرائب ال ذمة هلم وأن دماءهم 

  ألخذ أموال  مباحة وإن كان آخذ الضرائب ممن ينتحل اإلسالم والقعود على املراصيد



الناس يوجب إباحة دمائهم إذ كانوا مبنزلة قطاع الطريق ومن قصد إنسانا ألخذ ماله فال خالف بني الفقهاء أن له 
  قتله وكذلك 

  قال

من طلب ماله فقاتل فقتل فهو شهيد ويف خرب آخر من قتل دون ماله فهو شهيد ومن  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من قتل دون دمه فهو شيهد فإذا كان هذا حكم من طلب أخذ مال غريه غصبا وهو ممن قتل دون أهله فهو شهيد و

ينتحل اإلسالم فالذمي إذا فعل ذلك استحق القتل من وجهني أحدها ما اقتضاه ظاهر اآلية من وجوب قتله واآلخر 
  قصده املسلم بأخذ ماله ظلما 

  باب وقت وجوب اجلزية 
ؤمنون باهللا إىل قوله حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فأوجب قتاهلم وجعل قال اهللا تعاىل قاتلوا الذين ال ي

إعطاء اجلزية غاية لرفعه عنهم ألن حىت غاية هذا حقيقة اللفظ واملفهوم من ظاهره أال ترى أن قوله وال تقربوهن 
تعط زيدا شيئا حىت حىت يطهرن قد حظر إباحة قرهبن إال بعد وجود طهرهن وكذلك املفهوم من قول القائل ال 

يدخل الدار منع اإلعطاء إال بعد دخوله فثبت بذلك أن اآلية موجبة لقتال أهل الكتاب مزيلة ذلك عنهم بإعطاء 
اجلزية وهذا يدل على أن اجلزية قد وجبت بعقد الذمة وكذلك كان يقول أبو احلسن الكرخي وذكر ابن مساعة عن 

ىت تدل السنة وميضي شهران منها بعض ما عليه بشهرين وحنو ذلك أيب يوسف قال ال تؤخذ من الذمي اجلزية ح
يعامل يف اجلزية مبنزلة الضريبة كلما كان ميضي شهران أو حنو ذلك أخذت منه قال أبو بكر يعين بالضريبة األجرة 

عامل يف اإلجارات قال أبو يوسف وال يؤخذ ذلك منه حني تدخل السنة وال يؤخذ ذلك منه حىت تتم السنة ولكن ي
ذلك على سنته قال أبو بكر ذكره للشهرين إمنا هو توفية وهي واجبة بإقرارنا إياها على الذمة ملا تضمنه ظاهر اآلية 

وذكر ابن مساعة عن أيب يوسف عن أيب حنيفة أنه قال يف الذمي يؤخذ منه خراج رأسه يف سنته ما دام فيها فإذا 
 حنيفة على أنه رآها واجبة بعقد الذمة هلم وأن تأخريها بعض انقضت السنة مل يؤخذ منه وهذا يدل من قول أيب

السنة إمنا هو توفية للواجب وتوسعة أال ترى أنه قال فإذا انقضت السنة مل يؤخذ منه ألن دخول السنة الثانية 
يوجب جزية أخرى فإذا اجتمعتا سقطت إحدامها وعن أيب يوسف وحممد اجتماعهما ال يسقط إحدامها وجه قول 

   حنيفة أن اجلزية واجبة على وجه العقوبة إلقامتهم على الكفر مع أيب

كوهنم من أهل القتال وحق األخذ فيها إىل اإلمام فأشبهت احلدود إذ كانت مستحقة يف األصل على وجه العقوبة 
زين وحق األخذ إىل اإلمام فلما كان اجتماع احلدود من جنس واحد يوجب االقتصار على واحد منهما مثل أن ي
مرارا أو يسرق مرارا مث يرفع إىل اإلمام فال جيب إال حد واحد جبميع األفعال كذلك حكم اجلزية إذ كانت 

مستحقة على وجه العقوبة بل هي أخف أمرا وأضعف حاال من احلدود ألنه ال خالف بني أصحابنا إن إسالمه 
يف مال املسلمني مل يسقطه اجتماعه كالديون  يسقطها وال تسقط احلدود باإلسالم فإن قيل ملا كان ذلك دينا وحقا

وخراج األرضني قيل له خراج األرضني ليس بصغار وال عقوبة والدليل عليه أنه يؤخذ من املسلمني واجلزية ال 
تؤخذ من مسلم وقد روي حنو قول أيب حنيفة عن طاوس وروى ابن جريج عن سليمان األحول عن طاوس قال إذا 

األوىل كاجلزية وقد اختلف الفقهاء يف الذمي إذا أسلم وقد وجبت عليه جزية هل  تداركت صدقات فال تؤخذ
يؤخذ هبا فقال أصحابنا ال يؤخذ وهو قول مالك وعبيداهللا بن احلسن وقال ابن شربمة والشافعي إذا أسلم يف بعض 



قاتلوا الذين ال يؤمنون السنة أخذ منه حبساب ذلك والدليل على أن اإلسالم يسقط ما وجب من اجلزية قوله تعاىل 
باهللا إىل قوله حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فانتظمت هذه اآلية الداللة من وجهني على صحة ما قلنا 
أحدمها األمر بأخذ اجلزية ممن جيب قتاله إلقامته على الكفر إن مل يؤدها ومىت أسلم مل جيب قتاله فال جزية عليه 

يد وهم صاغرون فأمر بأخذها منهم على وجه الصغار والذلة وهذا املعىن معدوم بعد  والوجه الثاين قوله تعاىل عن
اإلسالم إذ غري ممكن أخذها على هذا الوجه ومىت أخذناها على غري هذا الوجه مل تكن جزية ألن اجلزية هي ما أخذ 

قال رسول اهللا صلى اهللا على وجه الصغار وقد روى الثوري عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال 
   -عليه وسلم 

  ليس على مسلم جزية فنفى ص

أخذها من املسلم ومل يفرق بني ما وجب عليه يف حال الكفر وبني ما مل جيب بعد اإلسالم فوجب بظاهر ذلك  -
ن كان إسقاط اجلزية عنه باإلسالم ويدل على سقوطها أن اجلزية واجلزاء واحد ومعناه جزاء اإلقامة على الكفر مم

من أهل القتال فمىت أسلم سقط عنه باإلسالم اجملازاة على الكفر إذ غري جائز عقاب التائب يف حال املهلة وبقاء 
التكليف وهلذا االعتبار أسقطها أصحابنا باملوت لفوات أخذها منه على وجه الصغار بعد موته فال يكون ما يأخذه 

  جزية وعلى هذا قالوا فيمن وجبت 

له ومواشيه فمات أهنا تسقط وال يأخذها اإلمام منه ألن سبيل أخذها وموضوعها يف األصل سبيل عليه زكاة ما
العبادات يسقطها املوت وقالوا فيمن وجبت عليه نفقة امرأته بفرض القاضي فمات أو ماتت أهنا تسقط ألن 

ت فأسقطوها هلذه العلة موضوعها عندهم موضوع الصلة إذ ليست بدال عن شيء ومعىن الصلة ال يتأتى بعد املو
فإن قيل احلدود واجبة على وجه العقوبة والتوبة ال تسقطها وكذلك لو أن ذميا اسلم وقد زىن أو سرق يف حال 

كفره مل يكن إسالمه وتوبته مسقطني حلده وإن كان وجوب احلد يف األصل على وجه العقوبة والتائب ال يستحق 
ه أما احلد الذي كان واجبا على وجه العقوبة فقد سقط بالتوبة وما العقاب على فعل قد صحت منه توبته قيل ل

توجبه بعدها ليس هو احلد املستحق على وجه العقوبة بل هو حج واجب على وجه احملنة بداللة قامت لنا على 
المه ال وجوبه غري الداللة املوجبة للحد األول على وجه العقوبة فإن قامت داللة على وجوب أخذ املال منه بعد إس

على وجه اجلزية والعقوبة ملا ناب إجيابه إال أنه ال يكون جزية ألن اسم اجلزية يتضمن كوهنا عقوبة وأنت فإمنا تزعم 
أنه تؤخذ منه اجلزية بعد إسالمه فإن اعترفت بأن املأخوذ منه غري جزية وأن اجلزية اليت كانت واجبة قد سقطت 

ت رجل مستنا إجياب مال على مسلم من غري سبب يقتضي إجيابه وهذا ال وإمنا جيب مال آخر غري اجلزية فإمنا أن
نسلم لك به إال بداللة وقد روى املسعودي عن حممد بن عبداهللا الثقفي أن دهقانا أسلم فقام إىل علي رضي اهللا عنه 

وروى معمر  فقال له علي أما أنت فال جزية عليك وأما أرضك فلنا ويف لفظ آخر إن حتولت عنها فنحن أحق هبا
عن أيوب عن حممد قال أسلم رجل فأخذ باخلراج وقيل له إنك متعود باإلسالم فقال إن يف اإلسالم ملعاذا إن فعلت 
فقال عمر أجل واهللا إن يف اإلسالم معاذا إن فعل فرفع عنه اجلزية وروى محاد بن سلمة عن محيد قال كتب عمر بن 

واختنت فال تأخذوا منه اجلزية فلم يفرق هؤالء السلف بني اجلزية  عبدالعزيز من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا
الواجبة قبل اإلسالم وبني حاله بعد اإلسالم يف نفيها عن كل مسلم وقد كان آل مروان يأخذون اجلزية ممن أسلم 

 جنب ما من أهل الذمة ويذهبون إىل أن اجلزية مبنزلة ضريبة العبد فال يسقط إسالم العبد ضريبته وهذا خلل يف



ارتكبوه من املسلمني ونقض اإلسالم عروة عروة إىل أن ويل عمر بن عبدالعزيز فكتب إىل عامله بالعراق عبداحلميد 
  بن عبدالرمحن أما بعد فإن اهللا 

داعيا ومل يبعثه جابيا فإذا أتاك كتايب هذا فارفع اجلزية عمن أسلم من أهل الذمة فلما ويل هشام  -بعث حممدا ص 
مللك أعادها على املسلمني وكان أحد األسباب اليت هلا استجاز القراء والفقهاء قتال عبدامللك بن مروان بن عبدا

واحلجاج لعنهما اهللا أخذهم اجلزية من املسلمني مث صار ذلك ايضا أحد أسباب زوال دولتهم وسلب نعمتهم وروى 
  عبداهللا بن صاحل 

  قال

يب قال أعظم ما أتت هذه األمة بعد نبيها ثالث خصال قتلهم عثمان حدثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أيب حب
وأحراقهم الكعبة وأخذهم اجلزية من املسلمني وأما قوهلم أن اجلزية مبنزلة ضريبة العبد فليس ببدع هذا من جهلهم 

ملا زال عنهم إذ قد جهلوا من أمور اإلسالم ما هو أعظم منه وذلك ألن أهل الذمة ليسوا عبيدا ولو كانوا عبيدا 
الرق بإسالمهم ألن إسالم العبد ال يزيل رقه وإمنا اجلزية عقوبة عوقبوا هبا إلقامتهم على الكفر فمىت أسلموا مل جيز 

أن يعاقبوا بأخذها منهم أال ترى أن العبد النصراين ال تؤخذ منه اجلزية فلو كان أهل الذمة عبيدا ملا أخذ منهم 
  اجلزية 

  جزية يف خراج األرض هل هو 
قال أبو بكر اختلف أهل العلم يف خراج األرضني هل هوصغار وهل يكره للمسلم أن ميلك أرض اخلراج فروي 
عن ابن عباس وابن عمر ومجاعة من التابعني كراهته ورواه داخال يف آية اجلزية وهو قول احلسن بن حي وشريك 

يشتري أرض خراج وليس ذلك بصغار وهو قول وقال آخرون اجلزية إمنا هي خراج الرءوس وال يكره للمسلم أن 
أصحابنا وابن أيب ليلى وروي عن عبداهللا بن مسعود ما يدل على أنه مل يكرهه وهو ما روى شعبة عن األعمش عن 

ال  -مشر بن عطية عن رجل من طي عن أبيه عن عبداهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 الدنيا قال عبداهللا وبراذان ما براذان وباملدينة ما باملدينة يعين أن له ضيعة براذان وضيعة تتخذوا الضيعة فترغبوا يف

باملدينة ومعلوم أن راذان من األرض اخلراج فلم يكره عبداهللا ملك أرض اخلراج وروي عن عمر بن اخلطاب يف 
أن ابن الرفيل أسلم فقال مثل ذلك  دهقانة هنر امللك حني أسلمت إن أقامت على أرضها أخذنا منها اخلراج وروي

وعن علي يف رجل من أهل األرض أسلم فقال إن أقمت على ارضك أخذنا منك اخلراج وإال فنحن أوىل هبا وروي 
عن سعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد مثل ذلك وروى سهيل بن ايب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى 

  قال منعت  -اهللا عليه وسلم 

اق قفيزها ودرمهها ومنعت الشام مداها ودينارها ومنعت مصرا أردهبا وعدمت كما بدأمت ثالث مرات يشهد على العر
ذلك حلم أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ودمه وهذا يدل على أن خراج األرض ليس بصغار من وجهني أحدمها أنه 

ك مكروها لذكره والثاين أنه أخرب عن منعهم مل يكره هلم ملك أرض اخلراج اليت عليها قفيز ودرهم ولو كان ذل
حلق اهللا املفترض عليهم باإلسالم وهو معىن قوله عدمت كما بدأمت يعين يف منع حق اهللا فدل على أنه كسائر احلقوق 

الالزمة هللا تعاىل مثل الزكوات والكفارات ال على وجه الصغار والذلة وأيضا مل خيتلفوا أن اإلسالم يسقط جزية 
وال يسقط عن األرض فلو كان صغارا ألسقطه اإلسالم فإن قيل ملا كان خراج األرضني فيا وكذلك جزية  الرءوس



الرءوس دل على أنه صغار قيل له ليس كذلك ألن من الفيء ما يصرف إىل الغامنني ومنه ما يصرف إىل الفقراء 
أن يكون صغارا ألن الصغار يف  واملساكني وهو اخلمس وهذا كالم يف الوجه الذي يصرف فيه وليس يوجب ذلك

الفيء هو ما يبتدأ به الذي جيب عليه فأما ما قد وجب يف األرض من احلق مث ملكها مسلم فإن ملك املسلم له ال 
يزيله إذ كان وجوبه فيها متقدم مللكه وهو حق لكافة املسلمني ومل تكن اجلزية صغارا من حيث كانت فيا وإمنا 

ضني على وجه العقوبة أال ترى أن ارض الصيب واملعتوه جيب فيهما اخلراج وال تؤخذ كانت عقوبة وليس خرج األر
  منهما اجلزية ألن اجلزية عقوبة وخراج األرضني ليس كذلك 

فصل إن قال قائل من امللحدين كيف جاز إقرار الكفار على كفرهم بأداء اجلزية بدال من اإلسالم قيل له ليس أخذ 
وال إباحة لبقائهم على شركهم وإمنا اجلزية عقوبة هلم إلقامتهم على الكفر وتبقيتهم على اجلزية منهم رضا بكفرهم 

كفرهم باجلزية كهي لو تركناهم بغري جزية تؤخذ منهم إذ ليس يف العقل إجياب قتلهم ألنه لو كان كذلك ملا جاز 
تدعاء هلم إىل التوبة من كفرهم واستمالة هلم أن يبقى اهللا كافرا طرفة عني فإذا بقاهم لعقوبة يعاقبهم هبا مع التبقية اس

إىل اإلميان مل يكن ممتنعا إمهاله إياهم إذ كان يف علم اهللا أن منهم من يؤمن ومنهم من يكون من نسله من يؤمن باهللا 
م فكان يف ذلك أعظم املصلحة مع ما للمسلمني فيها من املرفق واملنفعة فليس إذا يف إقرارهم على الكفر وترك قتله

بغري جزية ما يوجب الرضا بكفرهم وال اإلباحة العتقادهم وشركهم فكذلك إمهاهلم باجلزية جائز يف العقل إذ ليس 
  فيه أكثر من تعجيل بعض عقاهبم املستحق بكفرهم وهو ما يلحقهم من 

قيل إنه أراد فرقة من الذل والصغار بأدائها قوله تعاىل وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا 
فلم تنكره  -اليهود قالت ذلك والدليل على ذلك أن اليهود قد مسعت ذلك يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وهو كقول القائل اخلوارج ترى االستعراض وقتل األطفال واملراد فرقة منهم ال مجيعهم وكقولك جاءين بنو متيم 
فقالوا ذلك وهم  -اعة من اليهود جاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد بعضهم قال ابن عباس قال ذلك مج

سالم بن مشكم ونعمان بن أوىف وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وليس يف اليهود من 
ن كفروا من يقول ذلك اآلن فيما نعلم وإمنا كانت فرقة منهم قالت ذلك فانقرضت قوله تعاىل يضاهئون قول الذي

قبل يعين يشاهبوهنم ومنه امرأة ضهياء لليت ال حتيض ألهنا أشبهت الرجال من هذا الوجه فساوى املشركني الذين 
جعلوا األصنام شركاء هللا سبحانه وتعاىل ألن هؤالء جعلوا املسيح وعزيرا اللذين مها خلقان هللا ولدين له وشريكني 

هللا تعاىل قال ابن عباس الذين كفروا من قبل يعين به عبدة األوثان الذين كما جعل أولئك األصنام املخلوقة شركاء 
عبدوا الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى وقيل إهنم يضاهئوهنم ألن أولئك قالوا املالئكة بنات اهللا وقال هؤالء 

هم يعين أنه ال يرجع إىل معىن عزير ومسيح ابنا اهللا وقيل يضاهئوهنم يف تقليد أسالفهم وقوله تعاىل ذلك قوهلم بأفواه
صحيح وال حقيقة له وال حمصول أكثر من وجوده يف أفواههم وقوله قاتلهم اهللا قال ابن عباس لعنهم اهللا وقيل إن 

معناه قتلهم اهللا كقوهلم عافاه اهللا أي أعفاه اهللا من السوء وقيل إنه جعل كالقاتل لغريه يف عداوة اهللا عز و جل قوله 
أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح بن مرمي قيل إن احلرب العامل الذي صناعته حتبري املعاين  تعاىل اختذوا

حبسن البيان عنها يقال فيه حرب وحبري والراهب اخلاشي الذي يظهر عليه لباس اخلشية يقال راهب ورهبان وقد 
فيه وجهان أحدمها أهنم كانوا إذا حرموا عليهم  صار مستعمال يف متنسكي النصارى وقوله أربابا من دون اهللا قيل

   -شيئا حرموه وإذا أحلوا هلم شيئا استحلوه وروي يف حديث عدي بن حامت ملا أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال فتال النيب ص



أليس كانوا إذا اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا قال قلت يا رسول اهللا إهنم مل يكونوا يعبدوهنم قال  -
حرموا عليهم شيئا حرموه وإذا أحلوا هلم شيئا أحلوه قال قلت نعم قال فتلك عبادهتم إياهم وملا كان التحليل 

  والتحرمي ال جيوز إال من جهة العامل 

يما باملصاحل مث قلدوا أحبارهم هؤالء أحبارهم ورهباهنم يف التحليل والتحرمي وقبلوه منهم وتركوا أمر اهللا تعاىل ف
حرم وحلل صاروا متخذين هلم أربابا إذ نزلوهم يف قبول ذلك منهم منزلة األرباب وقيل إن معناه إهنم عظموهم 
كتعظيم الرب ألهنم يسجدون هلم إذا رأوهم وهذا الضرب من التعظيم ال يستحقه غري اهللا تعاىل فلما فعلوا ذلك 

رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله فيه بشارة  فهم كانوا متخذين هلم أربابا قوله تعاىل هو الذي أرسل
وللمؤمنني بنصرهم وإظهار دينهم على سائر األديان وهو إعالؤه باحلجة والغلبة وقهر أمته لسائر األمم  -للنيب ص 

على صحة  وقد وجد خمربه على ما أخرب به بظهور أمته وعلوها على سائر األمم املخالفة لدين اإلسالم وفيه الداللة
وعلى أن القرآن كالم اهللا ومن عنده وذلك ألن مثله ال يتفق للمتخرصني  -نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

والكذابني مع كثرة ما يف القرآن من اإلخبار عن الغيوب إذ ال يعلم الغيب إال اهللا فهو إذا كالمه وخربه وال ينزل 
ا الذين آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل اهللا كالمه إال على رسوله قوله تعاىل يا أيه

أكل املال بالباطل هو متلكه من اجلهة احملظورة وروي عن احلسن إهنم كانوا يأخذون الرشى يف احلكم وذكر األكل 
كلوا أموالكم بينكم واملراد وجوه املنافع والتصرف إذ كان أعظم منافعه األكل والشرب وهو كقوله تعاىل ال تأ

بالباطل واملراد سائر وجوه املنافع وكقوله تعاىل وال تأكلوا أمواهلم و إن الذين يأكلون أموال اليتامى قوله تعاىل 
والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا اآلية يقتضي ظاهره إجياب إنفاق مجيع املال ألن الوعيد 

لقوله وال ينفقوهنا ومل يقل وال ينفقون منها فإن قيل لو كان املراد اجلميع لقال وال  الحق بتارك إنفاق اجلميع
ينفقوهنما قيل له ألن الكالم رجع إىل مدلول عليه كأنه قال وال ينفقون الكنوز واآلخر أن يكتفى بأحدمها عن 

عندك ... حنن مبا عندنا وأنت مبا ...  اآلخر لإلجياز كقوله تعاىل وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها قال الشاعر
واملعىن راضون والدليل على أنه راجع إليهما مجيعا أنه لو رجع إىل أحدمها دون اآلخر لبقي ... راض والرأي خمتلف 

أحدمها عاريا من خربه فيكون كالما منقطعا ال معىن له إذ كان قوله والذين يكنزون الذهب والفضة مفتقرا إىل خرب 
  أنه جيوز االقتصار عليه وقد روى يف معىن أال ترى 

ظاهر اآلية أخبار روى موسى بن عبيدة قال حدثين عمران بن أيب أنس عن مالك بن أوس بن احلدثان عن أيب ذر 
يقول يف اإلبل صدقتها من مجع دينارا أو درمها أو تربا أو فضة ال يعده  -قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يف سبيل اهللا فهي كي يكوى هبا يوم القيامة قال قلت أنظر ما جييء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  لغرمي وال ينفقه
فإن هذه األموال قد فشت يف الناس فقال أما تقرأ القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة اآلية فاقتضى  -وسلم 

الفضة إخراج مجيعهما وكذلك كان ظاهره أن يف اإلبل صدقتها ال مجيعها وهي الصدقة املفروضة ويف الذهب و
مذهب أيب ذر رمحة اهللا عليه أنه ال جيوز ادخار الذهب والفضة وروى حممد بن عمر عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن 

قال ما أحب أن يل مثل أحد ذهبا مير على ثالثة وعندي منه شيء أن ال أجد  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مل حيب ذلك  -أن أرصده لدين علي فذكر يف هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدا يقبله مين صدقة إال 

لنفسه واختار إنفاقه ومل يذكر وعيد تارك إنفاقه وروى قتادة عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة قال تويف رجل من 
   -أهل الصفة فوجد معه دينار فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  لنيب صكية وجائز أن يكون ا

 -علم أنه أخذ الدينار من غري حله أو منعه من حقه أو سأله غريه بإظهار الفاقة مع غناه عنه كما روي عنه ص  -
من سأل عن ظهر غىن فإمنا يستكثر من مجر جهنم فقلنا وما غناه يا رسول اهللا قال أن يكون عند أهله ما يغديهم 

ش ووجوب املواساة من بعضها لبعض وقد روي عن عمر بن ويعشيهم وكان ذلك يف وقت شدة احلاجة وضيق العي
عبد العزيز أهنا منسوخة بقوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم قال أبو بكر قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه 

بالنقل املستفيض إجيابه يف مائيت درهم مخسة دراهم ويف عشرين دينارا نصف دينار كما أوجب فرائض  -وسلم 
ومل يوجب الكل فلو كان إخراج الكل واجبا من الذهب والفضة ملا كان للتقدير وجه وأيضا فقد كان يف  املواشي

 -الصحابة قوم ذوو يسار ظاهر وأموال مجة مثل عثمان وعبدالرمحن بن عوف وعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ة غري واجب وأن املفروض إخراجه ذلك منهم فلم يأمرهم بإخراج اجلميع فثبت أن إخراج اجلميع الذهب والفض

هو الزكاة إال أن حتدث أمور توجب املواساة واإلعطاء حنو اجلائع املضطر والعاري املضطر أو ميت ليس له من 
   -يكفنه أو يواريه وقد روى شريك عن أيب محزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ة وتال قوله تعاىل ليسأنه قال يف املال حق سوى الزكا

  الرب أن تولوا وجوهكم قبل 

املشرق واملغرب اآلية وقوله تعاىل وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا حيتمل أن يريد به وال ينفقون منها فحذف من وهو 
يريدها وقد بينه بقوله خذ من أمواهلم صدقة فأمر بأخذ بعض املال ال مجيعه وليس يف ذلك ما يوجب نسخ األول إذ 

ال در ... ائز أن يكون مراده وال ينفقون منها وأما الكنز فهو يف اللغة كبس الشيء بعضه على بعض قال اهلذيل ج
  ... قرف احلىت وعندي الرب مكنوز ... درى إن أطعمت نازلكم 

 ويقال كنزت التمر إذا كبسته يف القوصرة وهو يف الشرع ملا مل يؤد زكاته وروى عن عمر وابن عباس وابن عمر
واحلسن وعامر والسدي قالوا ما مل يؤد زكاته فهو كنز فمنهم من قال وإن كان ظاهرا وما أدى زكاته فليس بكنز 

وإن كان مدفونا ومعلوم أن أمساء الشرع ال تؤخذ إال توقيفا فثبت أن الكنز اسم ملا مل يؤد زكاته املفروضة وإذا كان 
ة الذين ال يؤدون زكاة الذهب والفضة وال ينفقوهنا يعين كذلك كان تقدير قوله والذين يكنزون الذهب والفض

الزكاة يف سبيل اهللا فلم تقتض اآلية إال وجوب الزكاة فحسب وقد حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
ابن حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا حيىي بن يعلى احملاريب حدثنا أيب حدثنا غيالن عن جعفر بن إياس عن جماهد عن 

عباس قال ملا نزلت هذه اآلية والذين يكنزون الذهب والفضة كرب ذلك على املسلمني فقال عمر أنا أفرج عنكم 
   -فانطلق فقال يا نيب اهللا إنه كرب على أصحابك هذه اآلية فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يثإن اهللا مل يفرض الزكاة إال ليطيب ما بقي من أموالكم وإمنا فرض املوار

أال أخربكم خبري ما يكنز املرء املرأة  -لتكون ملن بعدكم قال فكرب عمر مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الصاحلة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته فأخرب يف هذا احلديث أن املراد إنفاق بعض 

به منع الزكاة وروي ابن هليعة قال حدثنا دراج عن أيب اهليثم عن أيب  املال ال مجيعه وأن قوله والذين يكنزون املراد



إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت احلق الذي جيب عليك فأخرب يف  -سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رة قال قال هذا احلديث أيضا أن احلق الواجب يف املال هو الزكاة وروى سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هري

ما من صاحب كنز ال يؤدي زكاة كنزه إال جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
به جنبه وجبينه حىت حيكم اهللا بني عباده فأخرب يف هذا احلديث أن احلق الواجب يف الكنز هو الزكاة دون غريه وإنه 

  ته يدل على أنه أراد معىن قوله ال جيب مجيعه وقوله فيحمى هبا جنبه وجبه

والذين يكنزون الذهب والفضة اىل قوله فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم يعين مل 
تؤدوا زكاته وحدثنا عبدالباقي حدثنا بشر بن موسى حدثنا عبداهللا بن صاحل حدثنا عبدالعزيز بن أيب سلمة 

إن الذي ال يؤدي زكاته  -ن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املاجشون عن عبداهللا بن دينار ع
ميثل له شجاع أقرع له زبيبتان يلزمه أو يطوقه فيقول أنا كنزك أنا كنزك فأخرب أن املال الذي ال تؤدى زكاته هو 

اهللا مراده منع الزكاة  الكنز وملا ثبت مبا وصفنا أن قوله والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل
أوجب عمومه إجياب الزكاة يف سائر الذهب والفقضة إذ كان اهللا إمنا علق احلكم فيهما باالسم فاقتضى إجياب 
الزكاة فيهما بوجود االسم دون الصنعة فمن كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أو ترب أو فضة كذلك فعليه 

ذهب إىل الفضة إلجيابه احلق فيهما جمموعني يف قوله والذين زكاته بعموم اللفظ ويدل أيضا على وجوب ضم ال
يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا وقد اختلف الفقهاء يف زكاة احللى فأوجب أصحابنا فيه الزكاة 

وروى مثله عن عمر وابن مسعود رواه سفيان الثوري عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وروي عن 
بر وابن عمر وعائشة ال زكاة يف احللى وهو قول مالك والشافعي وروي عن أنس بن مالك أن احللى تزكى مرة جا

واحدة وال تزكى بعد ذلك وقد ذكرنا وجه داللة اآلية على وجوهبا يف احللى لشمول االسم له وقد روي عن النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  رو بن شعيب عن أبيه عن جده أنآثار يف إجياب زكاة احللى منها حديث عم

رأى امرأتني يف أيديهما سواران من ذهب فقال أتعطني زكاة هذا قالت ال قال أيسرك  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن يسورك اهللا هبما يوم القيامة سوارين من نار فأوجب الزكاة يف السوار وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود 

عيسى قال حدثنا عتاب عن ثابت بن عجالن عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا قال حدثنا حممد بن 
من ذهب فقلت يا رسول اهللا أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس يكنز وقد حوى هذا اخلرب معنيني 

ثنا أبو داود قال حدثنا أحدمها وجوب زكان احللى واآلخر أن الكنز ما مل تؤد زكاته وحدثنا حممد بن بكر قال حد
حممد بن إدريس الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن أيب جعفر أن حممد 
بن عمرو بن عطاء أخربه عن عبداهللا ابن شداد بن اهلاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

-   

  فقالت دخل علي رسول اهللا

فرأى يف يدي فتحات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول اهللا قال أتؤدين  -ص 
زكاهتن قلت ال أو ما شاء اهللا قال هو حسبك من النار فانتظم هذا اخلرب معنيني أحدمها وجوب زكاة احللي واآلخر 



وله يف الرقة ربع العشر إجياب الزكاة يف احللي أن املصوغ يسمى ورقا ألهنا قالت فتحات من ورق فاقتضى ظاهر ق
ألن الرقة والورق واحد ويدل عليه من جهة النظر أن الذهب والفضة يتعلق وجوب الزكاة فيهما بأعياهنما يف ملك 

من كان من أهل الزكاة ال مبعىن ينضم إليهما والدليل عليه أن النقر والسبائك جتب فيهما الزكاة وإن مل تكن 
نماء وفارقا هبذا غريمها من األموال ألن غريمها ال جتب الزكاة فيهما بوجود امللك إال أن تكون مرصدة مرصدة لل

للنماء فوجب أن ال خيتلف حكم املصوغ واملضروب وأيضا مل خيتلفوا أن احللي إذا كان يف ملك الرجل جتب فيه 
 خيتلف حكم الرجل واملرأة فيما يلزمهما من الزكاة فكذلك إذا كان يف ملك املرأة كالدراهم والدنانري وأيضا ال

الزكاة فوجب أن ال خيتلفا يف احللي فإن قيل احللي كالنقر العوامل وثياب البذلة قيل له قد بينا أن ما عدامها يتعلق 
وجوب الزكاة فيهما بأن يكون مرصدا للنماء فما مل يوجد هذا املعىن مل جتب والذهب والفضة ألعياهنما بداللة 

راهم والدنانري والنقر والسبائك إذا أراد هبما القنية والتبقية ال طلب النماء وأيضا ملا مل يكن للصنعة تأثري فيهما الد
ومل يغري حكمهما يف حال وجب أن ال خيتلف احلكم بوجود الصنعة وعدمها فإن قيل زكاة احللي عاريته قيل له هذا 

ل أن تكون العارية زكاة وأما قول أنس بن مالك أن الزكاة جتب يف غلط ألن العارية غري واجبة والزكاة واجبة فبط
  احللي مرة واحدة فال وجه له ألنه إذا كان من جنس ما جتب فيه الزكاة وجبت يف كل حول 

فصل وقد دلت اآلية على وجوب الزكاة يف الذهب والفضة مبجموعهما فاقتضى ذلك وجوب ضم بعضها إىل 
ذلك فقال أصحابنا يضم أحدمها إىل اآلخر فإذا كمل النصاب هبا زكي واختلف بعض وقد اختلف الفقهاء يف 

أصحابنا يف كيفيته فقال أبو حنيفة يضم بالقيمة كالعروض وقال أبو يوسف وحممد يضم باألجزاء وقال ابن أيب ليلى 
جوب الزكاة فيهما والشافعي ال يضمان وروي الضم عن احلسن وبكري بن عبداهللا بن األشج وقتادة والدليل على و

جمموعني قوله تعاىل والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا فأوجب اهللا تعاىل فيهما الزكاة 
  جمموعني ألن قوله وال ينفقوهنا قد 

  أراد به إنفاقهما مجيعا ويدل على وجوب الضم أهنما متفقان 

  يف

لعروض املختلفة إذا كانت للتجارة ملا كان الواجب فيها ربع وجوب احلق فيهما وهو ربع العشر فكانا مبنزلة ا
العشر ضم بعضها إىل بعض مع اختالف أجناسها وقد قال الشافعي فيمن له مائة درهم وعرض للتجارة يساوي 

مائة درهم أن الزكاة واجبة عليه فضم العرض إىل املائة مع اختالف اجلنسني التفاقهما يف وجوب ربع العشر وليس 
هب والفضة كاجلنسني من اإلبل والغنم ألن زكاهتما خمتلفة فإن قيل زكاة مخس من اإلبل مثل زكاة أربعني شاة الذ

ومل يكن اتفاقهما يف احلق الواجب موجبا لضم أحدمها إىل اآلخر قيل له مل نقل أن اتفاقهما يف املقدار الواجب 
وب ربع العشر فيهما هواملعىن املوجب للضم كعروض يوجب ضم أحدمها إىل اآلخر وإمنا قلنا أن اتفاقهما يف وج

التجارة عند اتفاقهما يف وجوب ربع العشر وقت الضم واإلبل والغنم ليس الواجب فيهما ربع العشر ألن الشاة 
ليست ربع العشر من مخس من اإلبل وال ربع العشر من أربعني شاتا أيضا ألنه جائز أن يكون الغنم خيارا ويكون 

ليس فيما دون  -ا شاة وسطا فيكون أقل من ربع عشرها فهذا إلزام ساقط فإن احتجوا بقوله ص الواجب فيه
مخس أواق صدقة وذلك يوجب الزكاة فيها سواء كان معها ذهب أو مل يكن قيل له كما مل مينع قوله ليس فيما دون 

غريه من العروض كذلك نقول مخس أواق صدقة وجوب ضم املائة إىل العروض وكان معناه عندك إذا مل يكن معه 



حنن يف ضمه إىل الذهب قوله تعاىل إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا إىل قوله حرم ملا قال تعاىل يف مواضع 
أخر احلج أشهر معلومات وقال يسئلونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج فعلق بالشهور كثريا من مصاحل 

ية هذه الشهور وإمنا جتري على منهاج واحد ال يقدم املؤخر منها وال يؤخر املقدم الدنيا والدين وبني يف هذه اآل
وقال إن عدة الشهور عند اهللا وذلك حيتمل وجهني أحدمها أن اهللا وضع هذه الشهور ومساها بأمسائها على ما رتبها 

قوله إن عدة الشهور عند اهللا عليه يوم خلق السموات واألرض وأنزل ذلك على أنبيائه يف كتبه املنزلة وهو معىن 
وحكمها باق على ما كانت عليه مل يزهلا عن ترتيبها تغيري املشركني ألمسائها وتقدمي املؤخر وتأخري املقدم يف األمساء 

منها وذكر ذلك لنا لنتبع أمر اهللا فيها ونرفض ما كان عليه أمر اجلاهلية من تأخري أمساء الشهور وتقدميها وتعليق 
  ى األمساء اليت رتبوها عليها ولذلك قال النيب ص األحكام عل

قال يف خطبته بالعقبة أيها الناس إن  -يف حجة الوداع ما رواه ابن عمر وأبو بكرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 الزمان قد استدار قال ابن عمر فهو اليوم كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض وقال أبو بكرة قد استدار كهيئته

يوم خلق اهللا السموات واألرض وإن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثالث متواليات ذو 
القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان وأن النسيء زيادة يف الكفر اآلية قال ابن عمر 

احملرم عاما حالال وعاما حراما وكان النسيء من  وذلك إهنم كانوا جيعلون صفر عاما حراما وعاما حالال وجيعلون
أن الزمان يعين زمان الشهور قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا  -الشيطان فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

السموات واألرض وأن كل شهر قد عاد إىل املوضع الذي وضعه اهللا به على ترتيبه ونظامه وقد ذكر يل بعض أوالد 
أن جده وهو أحسب حممد بن موسى املنجم الذي ينتمون إليه حسب شهور األهلة منذ ابتداء خلق اهللا بين املنجم 

 -السموات واألرض فوجدها قد عادت يف موقع الشمس والقمر إىل الوقت الذي ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
نحر عند العقبة وإنه حسب ذلك يف أنه قد عاد إليه يوم النحر من حجة الوداع ألن خطبته هذه كانت مبىن يوم ال

مثاين سنني فكان ذلك اليوم العاشر من ذي احلجة على ما كان عليه يوم ابتداء الشهور والشمس والقمر يف ذلك 
أنه قد عاد الزمان إليه مع النسيء بالذي قد كان أهل  -اليوم يف املوضع الذي ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أمساء الشهور ولذلك مل تكن السنة اليت حج فيها أبو بكر الصديق هي الوقت الذي وضع اجلاهلية ينسئون وتغيري 
احلج فيه وإمنا قال رجب مضر بني مجادى وشعبان دون رمضان الذي يسميه ربيعة رجب وأما الوجه اآلخر يف معىن 

اثين عشر قسما فجعل نزول قوله إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا فهو أن اهللا قسم الزمان 
الشمس يف كل برج من الربوج اإلثين عشر قسما منها فيكون قطعها للفلك يف ثلثمائة ومخسة وستني يوما وربع 

يوم فيجيء نصيب كل قسم منها باأليام ثالثني يوما وكسر قسم األزمنة أيضا على مسري القمر فصار القمر يقطع 
وجعل السنة القمرية ثلثمائة وأربعة ومخسني يوما وربع يوم فكان قطع  الفلك يف تسعة وعشرين يوما ونصف يوم

الشمس للربج مقاربا لقطع القمر للفلك كله وهذا معىن قوله تعاىل الشمس والقمر حبسبان وقال تعاىل وجعلنا 
دد السنني الليل والنهار آيتني فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم ولتعلموا ع

  واحلساب فلما 

كانت السنة مقسومة على نزول الشمس يف الربوج اإلثين عشر وان شهورها اثين عشر واختلفت السنة الشمسية 
والقمرية يف الربوج اإلثين عشر وكانت شهورها اثين عشر واختلفت السنة الشمسية والقمرية يف الكسر الذي 

شهور القمر ثالثني وتسعة وعشرين فيما يتعلق هبا من أحكام الشرع بينهما وهو أحد عشر يوما بالتقريب وكانت 



ومل يكن لنصف اليوم الذي هو زيادة على تسعة وعشرين يوما حكم فكان ذلك هو القسمة اليت قسم اهللا تعاىل 
لروم السنة يف ابتداء وضع اخللق مث غريت األمم العادلة عن كثري من شرائع األنبياء هذا الترتيب فكانت شهور ا

بعضها مثانية وعشرين وبعضها مثانية وعشرين ونصفا وبعضها واحدا وثالثني وذلك على خالف ما أمر اهللا تعاىل من 
اعتبار الشهور يف األحكام اليت تتعلق هبا مث كانت الفرس شهورها ثالثني إال شهرا واحدا وهو بادماه فإنه مخسة 

هرا كامال فتصري السنة ثالثة عشر أخرب اهللا تعاىل أن عدة وثالثون مث كانت تكبس يف كل مائة وعشرين سنة ش
شهور السنة اثنا عشر شهرا ال زيادة فيها وال نقصان وهي الشهور القمرية اليت إما أن تكون تسعة وعشرين وإما 

الشهر تسع وعشرون والشهر ثالثون وقال صوموا  -أن تكون ثالثني ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ه وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني فجعل الشهر برؤية اهلالل فإن اشتبه لغمام أو قترة فثالثون لرؤيت

فأعلمنا اهللا بقوله إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا مي خلق السموات واألرض يعين إن عدة 
سة اليت كانت تكبسها الفرس فتجعلها ثالثة عشر شهرا شهور السنة اثنا عشر شهرا ال زيادة عليها وأبطل به الكبي

أن انقضاء الشهور برؤية اهلالل فتارة تسعة وعشرون وتارة  -يف بعض السنة وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ثالثون فأعلمنا اهللا يف هذه اآلية أنه كذلك وضع الشهور والسنني يف ابتداء اخللق أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عود الزمان إىل ما كان عليه وأبطل به ما غريه املشركون من ترتيب الشهور ونظامها وما زاد به يف السنني  -
والشهور وإن األمر قد استقر على ما وضعه اهللا تعاىل يف األصل ملا علم تبارك وتعاىل من تعلق مصاحل الناس يف 

كون الصوم تارة يف الربيع وتارة يف الصيف وأخرى يف عبادهتم وشرائعهم بكون الشهور والسنني على هذا الوجه في
اخلريف وأخرى يف الشتاء وكذلك احلج لعلمه باملصلحة يف ذلك وقد روي يف اخلرب أن صوم النصارى كان كذلك 

  فلما رأوه يدور يف بعض السنني إىل الصيف اجتمعوا إىل أن نقلوه إىل زمان الربيع وزادوا يف 

به من اعتبار شهور القمر مطلقة على ما يتفق من وقوعها يف األزمان وهذا وحنوه مما ذمهم العدد وتركوا ما تعبدوا 
اهللا تعاىل به وأخرب أهنم اختذزا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا يف اتباعه أوامرهم واعتقادهم وجوهبا دون أوامر 

بأهنا ذو القعدة  -بينها النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا تعاىل فضلوا وأضلوا وقوله تعاىل منها أربعة حرم وهي اليت 
وذو احلجة واحملرم ورجب والعرب تقول ثالثة سرد وواحد فرد وإمنا مساها حرما ملعنيني أحدمها حترمي القتال فيها 

قل قتال وقد كان أهل اجلاهلية أيضا يعتقدون حترمي القتال فيها وقال اهللا تعاىل يسئلونك عن ا لشهر احلرام قتال فيه 
فيه كبري والثاين تعظيم انتهاك احملارم فيها بأشد من تعظيمه يف غريها وتعظيم الطاعات فيها أيضا وإمنا فعل اهللا تعاىل 
ذلك ملا فيه من املصلحة يف ترك الظلم فيها لعظم منزلتها يف حكم اهللا واملبادرة إىل الطاعات من االعتمار والصالة 

اجلمعة يف يوم بعينه وصوم رمضان يف وقت معني وجعل بعض األماكن يف حكم والصوم وغريها كما فرض صالة 
الطاعات ومواقعة احملظورات أعظم من حرمة غريه حنو بيت اهللا احلرام ومسجد املدينة فيكون ترك الظلم والقبائح 

ه الشهور وهذه يف هذه الشهور واملواضع داعيا إىل تركها يف غريه ويصري فعل الطاعات واملواظبة عليها يف هذ
املواضع الشريفة داعيا إىل فعل أمثاهلا يف غريها للمرور واالعتياد وما يصحب اهللا العبد من توفيقه عند إقباله إىل 

طاعته وما يلحق العبد من اخلذالن عند إكبابه على املعاصي واشتهاره وأنسه هبا فكان يف تعظيم بعض الشهور 
دعاء إىل الطاعات وترك القبائح وألن األشياء جتر إىل أشكاهلا وتباعد من وبعض األماكن أعظم املصاحل يف االست

أضدادها فاإلستكثار من الطاعة يدعو إىل أمثاهلا واالستكثار من املعصية يدعو إىل أمثاهلا قوله تعاىل فال تظلموا فيهن 
إىل األربعة احلرم وقوله وقاتلوا أنفسكم الضمري يف قوله فيهن عند ابن عباس راجع إىل الشهور وقال قتادة هو عائد 

املشركني كافة حيتمل وجهني أحدمها األمر بقتال سائر أصناف أهل الشرك إال من اعتصم منهم بالذمة وأداء اجلزية 



على ما بينه يف غري هذه اآلية واآلخر األمر بأن تقاتلهم جمتمعني متعاضدين غري متفرقني وملا احتمل الوجهني كان 
متنافيني فتضمن ذلك األمر بالقتال جلميع املشركني وأن يكونوا جمتمعني متعاضدين على القتال  عليهما إذ ليسا

وقوله كما يقاتلونكم كافة يعين أن مجاعتهم يرون ذلك فيكم ويعتقدونه وحيتمل كما يقاتلونكم جمتمعني وهذه اآلية 
  يف 

والذمم اليت كانت بني النيب صلى اهللا عليه وسلم معىن قوله فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم متضمنة لرفع العهود 
وبني املشركني وفيها زيادة معىن وهو األمر بأن نكون جمتمعني يف حال قتالنا إياهم قوله تعاىل إمنا النسيء زيادة يف  -

ئت الكفر فالنسيء التأخري ومنه البيع بنسيئة وأنسأت البيع أخرته وما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها ونس
املرأة إذا حبلت لتأخر حيضها ونسأت الناقة إذا دفعتها يف السري ألنك زجرهتا عن التأخر واملنسأة العصا اليت ينسأ 
هبا األذى ويزجر ويساق هبا فيمنع من التأخر ومراد اهللا تعاىل ذكره النسيء يف هذا املوضع ما كانت العرب تفعله 

ه واعتقاد حرمة الشهور يف غري زمانه فقال ابن عباس كانوا جيعلون من تأخري الشهور فكان يقع احلج يف غري وقت
احملرم صفرا وقال ابن أيب جنيح وغريه كانت قريش تدخل يف كل ستة أشهر أياما يوافقون ذا احلجة يف كل ثالث 

ام اإلسالم عشر سنة فوفق اهللا تعاىل لرسوله يف حجته استدارة زماهنم كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض فاستق
على عدد الشهور ووقف احلج على ذي احلجة وقال ابن إسحاق كان ملك من العرب يقال له القلمس وامسه 

حذيفة أول من أنسأ النسيء أنسأ احملرم فكان حيله عاما وحيرمه عاما فكان إذا حرمه كانت ثالث حرمات متواليات 
ليه فإذا أحله دخل مكانه صفر يف احملرم لتواطئ العدة يقول وهي العدة اليت حرم اهللا يف عهد إبراهيم صلوات اهللا ع

وقد  -قد أكملت األربعة كما كانت ألين مل أحل شهرا إال قد حرمت مكانه شهرا فحج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 أن النسيء عاد احملرم إىل ما كان عليه يف األصل فأنزل اهللا تعاىل إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا فأخرب اهللا

الذي كانوا يفعلونه كفر ألن الزيادة يف الكفر ال تكون إال كفرا الستحالهلم ما حرم اهللا وحترميهم ما أحل اهللا فكان 
  القوم كفارا باعتقادهم الشرك مث ازدادوا كفرا بالنسيء 

  باب 

  فرض النفري واجلهاد

وا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض إىل قوله إال تنفروا قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفر
ايعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غريكم اقتضى ظاهر اآلية وجوب النفري على من مل يستنفر وقال يف آية بعدها 

انفروا خفافا وثقاال فأوجب النفري مطلقا غري مقيد بشرط اإلستنفار فاقتضى ظاهره وجوب اجلهاد على كل 
  يع له وحدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد مستط

قال حدثنا أبو اليمان وحجاج كالمها عن جرير بن عثمان عن عبدالرمحن بن ميسرة وابن أيب بالل عن راشد 
ر اهللا إليك أو قال قد عذرك اهللا يعين احلرباين أنه واىف املقداد بن األسود وهو جيهز قال فقلت يا أبا األسود قد أعذ

يف القعود عن الغزو فقال أتت علينا سورة براءة انفروا خفافا وثقاال قال أبو عبيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن 
مث مل يتخلف عن غزاة املسلمني  -أيوب عن ابن سريين أن أبا أيوب شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدا فإنه استعمل على اجليش رجل شاب مث قال بعد ذلك وما على من استعمل علي فكان يقول قال اهللا إال عاما وا
انفروا خفافا وثقاال فال أجدين إال خفيفا أو ثقيال وبإسناده قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن محاد بن سلمة عن علي بن 



وثقاال قال ما أرى اهللا إال يستنفرنا شبانا وشيوخا زيد عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قرأ هذه اآلية انفروا خفافا 
جهزوين فجهزناه فركب البحر ومات يف غزاته تلك فما وجدنا له جزيرة ندفنه فيها أوقال يدفنونه فيها إال بعد 

سابعه قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن أيب جريج عن جماهد يف هذه اآلية قال قالوا فينا الثقيل وذو احلاجة والصنعة 
املنتشر عليه أمره قال اهللا تعاىل انفروا خفافا وثقاال فتأول هؤالء هذه اآلية على فرض النفري ابتداء وإن مل يستنفروا و

واآلية األوىل يقتضي ظاهرها وجوب فرض النفري إذا استنفروا وقد ذكر يف تأويله وجوه أحدها أن ذلك كان يف 
 -الناس إليها فكان النفري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -سلم غزوة تبوك ملا ندب إليه النيب صلى اهللا عليه و

فرضا على من استنفر وهو مثل قوله ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال 
مد بن بكر يرغبوا بأنفسهم عن نفسه قالوا وليس كذلك حكم النفري مع غريه وقيل إن هذه اآلية منسوخة حدثنا حم

قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حممد املروزي قال حدثنا علي بن احلسني عن أبيه عن يزيد النحوي عن 
عكرمة عن ابن عباس قال إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غريكم وما كان ألهل املدينة ومن حوهلم 

ية اليت تليها وما كان املؤمنون لينفروا كافة وقال آخرون ليس من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا نسختها اآل
يف واحدة منهما نسخ وحكمهما ثابت يف حالني فمىت مل يقاوم أهل الثغور العدو واستنفروا ففرض على الناس النفري 

 قام الذين يف إليهم حىت يستحيوا الثغور وإن استغين عنهم باكتفائهم مبن هناك سواء استنفروا أو مل يستنفروا ومىت
  وجه العدو بفرض اجلهاد واستغنوا بأنفسهم عمن 

وراءهم فليس على من وراءهم فرض اجلهاد إال أن يشاء من شاء منهم اخلروج للقتال فيكون فاعال للفرض وإن 
بن  كان معذورا يف القعود بديا ألن اجلهاد فرض على الكفاية ومىت قام به بعضهم سقط عن الباقني وقد حدثنا حممد

بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن جماهد عن طاوس عن ابن 
   -عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يوم الفتح فتح مكة ال هجرة ولكن جهاد ونية وإن استنفرمت فانفروا فأمر

ه تعاىل يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم بالنفري عند اإلستنفار وهو موافق لظاهر قول
إىل األرض وهو حممول على ما ذكرنا من اإلستنفار للحاجة إليهم ألن أهل الثغور مىت اكتفوا بأنفسهم ومل تكن هلم 

ه العدو من أهل الثغور حاجة إىل غريهم فليس يكادون يستنفرون ولكن لو استنفرهم اإلمام مع كفاية من يف وج
وجيوش املسلمني ألنه يريد أن يغزو أهل احلرب ويطأ ديارهم فعلى من استنفر من املسلمني أن ينفروا وهذا هو 

موضع اخلالف بني الفقهاء يف فرض اجلهاد فحكي عن ابن شربمة والثوري يف آخرين أن اجلهاد تطوع وليس بفرض 
وب بل على الندب كقوله تعاىل كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن وقالوا كتب عليكم القتال ليس على الوج

ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني وقد روي فيه عن ابن عمر حنو ذلك وإن كان خمتلفا يف صحة الرواية عنه وهو 
ا علي بن معبد ما حدثنا جعفر بن حممد بن احلكم قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثن

عن أيب املليح الرقي عن ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عمر فجاء رجل إىل عبداهللا بن عمرو بن العاص فسأله 
عن الفرائض وابن عمر جالس حيث يسمع كالمه فقال الفرائض شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 

رمضان واجلهاد يف سبيل اهللا قال فكان ابن عمر غضب من ذلك مث  وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام
قال الفرائض شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان 



ان قال قال وترك اجلهاد وروي عن عطاء وعمرو بن دينار حنوه حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر ابن اليم
حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب الغزو على الناس فقال هو وعمرو بن دينار ما 

علمناه وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد ومالك وسائر فقهاء األمصار إن اجلهاد فرض إىل يوم القيامة إال أنه 
  فرض على الكفاية إذا 

 سعة من تركه وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان الثوري كان يقول ليس بفرض ولكن ال قام به بعضهم كان الباقون يف
يسع الناس أن جيمعوا على تركه وجيزي فيه بعضهم على بعض فإن كان هذا قول سفيان فإن مذهبه أنه فرض على 

أهل الثغور من  الكفاية وهو موافق ملذهب أصحابنا الذي ذكرناه ومعلوم يف اعتقاد مجيع املسلمني أنه إذا خاف
العدو ومل تكن فيهم مقاومة هلم فخافوا على بالدهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة األمة أن ينفر إليهم 

من يكف عاديتهم عن املسلمني وهذا ال خالف فيه بني األمة إذ ليس من قول أحد من املسلمني إباحة القعود عنهم 
يهم ولكن موضع اخلالف بينهم أنه مىت كان بإزاء العدو مقاومني له وال حىت يستبيحوا دماء املسلمني وسيب ذرار

خيافون غلبة العدو عليهم هل جيوز للمسلمني ترك جهادهم حىت يسلموا أو يؤدوا اجلزية فكان من قول ابن عمر 
آخرون على  وعطاء وعمرو بن دينار وابن شربمة أنه جائز لإلمام واملسلمني أن ال يغزوهم وأن يقعدوا عنهم وقال

اإلمام واملسلمني أن يغزوهم أبدا حىت يسلموا أو يؤدوا اجلزية وهو مذهب أصحابنا ومن ذكرنا من السلف املقداد 
بن األسود وأبو طلحة يف آخرين من الصحابة والتابعني وقال حذيفة بن اليمان اإلسالم مثانية أسهم وذكر سهما 

جعفر بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج  منها اجلهاد وحدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا
قال قال معمر كان مكحول يستقبل القبلة مث حيلف عشر أميان أن الغزو واجب مث يقول إن شئتم زدتكم وحدثنا 

أو  جعفر قال حدثا جعفر حدثنا أبو عبيد حدثنا عن عبداهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث
غريه عن ابن شهاب قال كتب اهللا اجلهاد على الناس غزوا أو قعودا فمن قعد فهو عدة إن استعني به أعان وإن 

استنفر نفر وإن استغين عنه قعد وهذا مثل قول من يراه فرضا على الكفاية وجائز أن يكون قول ابن عمر وعطاء 
فرضه متعينا على كل أحد كالصالة والصوم وأنه  وعمرو بن دينار يف أن اجلهاد ليس بفرض يعنون به أنه ليس

فرض على الكفاية واآليات املوجبة لفرض اجلهاد كثرية فمنها قوله تعاىل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين 
 هللا فاقتضى ذلك وجوب قتاهلم حىت جييبوا إىل اإلسالم وقال قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم وخيزهم اآلية وقال قاتلوا

الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر اآلية وقال فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهللا معكم وقال فاقتلوا 
  املشركني حيث وجدمتوهم 

وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة وقال انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا 
وا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غريكم وقال فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا وقال يا أيها الذين وقال إال تنفر

آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم 
جلهاد يف سبيله بالنفس واملال فتضمنت اآلية الداللة على فأخرب أن النجاة من عذابه إمنا هي باإلميان باهللا ورسوله وبا

فرض اجلهاد من وجهني أحدمها أنه قرنه إىل فرض اإلميان واآلخر اإلخبار بأن النجاة من عذاب اهللا به وباإلميان 
والعذاب ال يستحق إال بترك الواجبات وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم ومعناه فرض كقوله كتب عليكم 

صيام فإن قيل هو كقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني وإمنا هي ال
ندب ليست بفرض قيل له قد كانت الوصية واجبة هبذه اآلية وذلك قبل فرض اهللا املواريث مث نسخت بعد املرياث 



 تقم الداللة يف اجلهاد أنه ندب قال أبو بكر فأكد ومع ذلك فإن حكم ماللفظ اإلجياب إال أن تقوم داللة للندب ومل
فقاتل يف سبيل  -اهللا تعاىل فرض اجلهاد على سائر املكلفني هبذه اآلية وبغريها على حسب اإلمكان فقال لنبيه ص 

اهللا ال تكلف إال نفسك وحرض املؤمنني فأوجب عليه فرض اجلهاد من وجهني أحدمها بنفسه ومباشرة القتال 
مل يكن له مال فلم يذكر فيما فرضه عليه إنفاق املال وقال  -اآلخر بالتحريض واحلث والبيان ألنه ص وحضوره و

لغريه انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فألزم من كان من أهل القتال وله مال فرض اجلهاد بنفسه 
وقعد الذين كذبوا اهللا ورسوله سيصيب الذين وماله مث قال يف آية أخرى وجاء املعذرون من األعراب ليؤذن هلم 

كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
هللا ورسوله فلم خيل من أسقط عنه فرض اجلهاد بنفسه وماله للعجز والعدم من إجياب فرضه بالنصح هللا ورسوله 

فني إال وعليه فرض اجلهاد على مراتبه اليت وصفنا وقد روي يف تأكيد فرضه أخبار كثرية فمنها فليس أحد من املكل
ما حدثنا عن عمرو بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن جبلة بن سحيم 

   -عن مؤثر بن عفازة عن بشري بن اخلصاصية قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بايعه فقلت له عالمأ

تبايعين يا رسول اهللا فمد رسول اهللا يده فقال على أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وتصلي 
الصلوات اخلمس املكتوبات لوقتهن وتؤدي الزكاة املفروضة وتصوم رمضان وحتج البيت وجتاهد يف سبيل اهللا 

ني إيتاء الزكاة فمايل إال محولة أهلي وما يقومون به وأما اجلهاد فإين رجل فقلت يا رسول اهللا كال ال أطيق إال اثنت
يده وقال يا بشري  -جبان فأخاف أن ختشع نفسي فأفر فأبوء بغضب من اهللا فقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
دثنا عبدالباقي بن الجهاد وال صدقة فبم تدخل اجلنة فقلت يا رسول اهللا أبسط يدك فبسط يده فبايعته عليهن وح

قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبداهللا قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد أخربنا محيد عن أنس بن مالك أن رسول اهللا 
قال جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فأوجب اجلهاد بكل ما أمكن اجلهاد  -صلى اهللا عليه وسلم 

ض آكد وال أوىل باإلجياب من اجلهاد وذلك أنه باجلهاد ميكن إظهار اإلسالم به وليس بعد اإلميان باهللا ورسوله فر
وأداء الفرائض ويف ترك اجلهاد غلبة العدو ودروس الدين وذهاب اإلسالم إال أن فرضه على الكفاية على ما بينا 

مر قال قال رسول فإن احتج حمتج مبا روى عاصم بن زيد بن عبداهللا بن عمر عن واقد بن حممد عن أبيه عن ابن ع
بين اإلسالم على مخس فذكر الشهادتني والصالة والزكاة واحلج وصوم رمضان فذكر  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هذه اخلمس ومل يذكر فيه اجلهاد وهذا يدل على أنه ليس بفرض قال أبو بكر وهذا حديث يف األصل موقوف على 
يه عن ابن عمر أنه قال وجدت اإلسالم بين على مخس وقوله ابن عمر رواه وهب عن عمر بن حممد عن زيد عن أب

وجدت دليل على أنه قاله من رأيه وجائز أن جيد غريه ما هو أكثر منه وقول حذيفة بين اإلسالم على مثانية أسهم 
أحدها اجلهاد يعارض قول ابن عمر فإن قيل فقد روى عبيداهللا بن موسى قال أخربنا حنظلة بن أيب سفيان قال 

عت عكرمة بن خالد حيدث طاوسا قال جاء رجل إىل ابن عمر فقال يا أبا عبدالرمحن ال تغزوا فقال إين مسعت مس
يقول بين اإلسالم على مخسة فهذا حديث مستقيم السند مرفوع إىل النيب صلى  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نه قصد إىل ذكر ما يلزم اإلنسان يف نفسه دون ما قيل له جائز أن يكون إمنا اقتصر على مخسة أل -اهللا عليه وسلم 
يكون منه فرضا على الكفاية أال ترى أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة احلدود وتعلم علوم الدين وغسل 



فيما بين عليه اإلسالم ومل خيرجه  -املوتى وتكفينهم ودفنهم كلها فروض ومل يذكرها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ك ذكره من أن يكون تر

إمنا قصد إىل بيان ذكر الفروض الالزمة لإلنسان يف خاصة نفسه يف أوقات مرتبة وال ينوب غريه  -فرضا ألنه ص 
عنها فيه واجلهاد فرض على الكفاية على احلد الذي بينا فلذلك مل يذكره وقد روى ابن عمر عن النيب صلى اهللا 

حدثنا عن عبداهللا بن شريويه قال حدثين إسحاق بن راهويه قال أخربنا  ما يدل على وجوبه وهو ما -عليه وسلم 
جرير عن ليث بن أيب سليم عن عطاء عن ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان وما نرى أن أحدا منا أحق بالدنيار 

ول اهللا والدرهم من أخيه املسلم حىت أن الدينار والدرهم اليوم أحب إىل أحدنا من أخيه املسلم وقد مسعت رس
يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا اجلهاد  -صلى اهللا عليه وسلم 

أدخل اهللا عليهم ذال ال ينزعه عنهم حىت يراجعوا دينهم وحدثنا عن خلف بن عمرو العكربي قال حدثنا املعلى بن 
لك بن أيب سليمان عن عطاء عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه مهدي حدثنا عبدالوارث حدثنا ليث عن عبدامل

حنوه فقد اقتضى هذا اللفظ وجوب اجلهاد إلخباره بإدخال اهللا الذل عليهم بذكر عقوبة على اجلهاد  -وسلم 
والعقوبات ال تستحق إال على ترك الواجبات وهذا يدل على أن مذهب ابن عمر يف اجلهاد فرض على الكفاية وإن 
الرواية اليت رويت عنه يف نفي فرض اجلهاد إمنا هي على الوجه الذي ذكرنا من أنه غري متعني على كل حال يف كل 

زمان ويدل على أنه فرض على الكفاية قوله تعاىل وما كان املؤمنون لينفروا كافة وقوله فانفروا ثبات أو انفروا 
 الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم فضل اهللا مجيعا وقوله ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل

اجملاهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة وكال وعد اهللا احلسىن فلو كان اجلهاد فرضا على كل أحد يف 
نفسه ملا كان القاعدون موعودين باحلسىن بل كانوا يكونوا مذمومني مستحقني للعقاب بتركه وحدثنا جعفر بن 

حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء 
اخلراساين عن ابن عباس يف قوله عز و جل فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا ويف قوله انفروا خفافا وثقاال قال نسختها 

منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا  وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة
قال فاملاكثون هم الذين  -إليهم لعلهم حيذرون قال تنفر طائفة ومتكث طائفة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فر يتفقهون يف الدين وينذرون إخواهنم إذا رجعوا إليهم من الغزو مبا نزل من قضاء اهللا وكتابه وحدوده وحدثنا جع
  بن حممد قال أخربنا جعفر 

ابن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن 
عباس يف هذه اآلية قال يعين من السرايا كانت ترجع وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  تعلمون ما أنزل اهللا على النيب صفتمكث السرايا ي

بعدهم ويبعث سرايا أخر قال فذلك قوله ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فثبت مبا قدمنا  -
لزوم فرض اجلهاد وأنه فرض على الكفاية وليس بالزم لكل أحد يف خاصة نفسه وماله إذا كفاه ذلك غريه قوله 

 وجاهدوا بأموالكم اآلية روي عن احلسن وجماهد والضحاك شبانا وشيوخا وعن أيب صاحل تعاىل انفروا خفافا وثقاال
أغنياء وفقراء وعن احلسن مشاغيل وغري مشاغيل وعن ابن عباس وقتادة نشاطا وغري نشاط وعن ابن عمر ركبانا 



يعمها إذ مل تقم داللة ومشاة وقيل ذا صنعة وغري ذي صنعة قال أبو بكر كل هذه الوجوه حيتمله اللفظ فالواجب 
التخصيص وقوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا فأوجب فرض اجلهاد باملال والنفس مجيعا فمن كان له 
مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف ال يصلح للقتال فعليه اجلهاد مباله بأن يعطيه غريه فيغزو به كما أن من له قوة 

ليه اجلهاد بنفسه وإن مل يكن ذا مال ويسار بعد أن جيد ما يبلغه ومن قوي على وجلد وأمكنه اجلهاد بنفسه كان ع
القتال وله مال فعليه اجلهاد بالنفس واملال ومن كان عاجزا بنفسه معدما فعليه اجلهاد بالنصح هللا ولرسوله بقوله 

هللا ورسوله وقوله تعاىل  ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا
ذلكم خري لكم مع أنه ال خري يف ترك اجلهاد قيل فيه وجهان أحدمها خري من تركه إىل املباح يف احلال اليت ال يتعني 

عليه فرض اجلهاد واآلخر أن اخلري فيه ال يف تركه وقوله تعاىل إن كنتم تعلمون قيل فيه إن كنتم تعلمون اخلري يف 
هذا خري وقيل إن كنتم تعلمون صدق اهللا فيما وعد به من ثوابه وجنته قوله تعاىل سيحلفون باهللا اجلملة فاعلموا أن 

لو استطعنا خلرجنا معكم اآلية ملا أكذهبم اهللا يف قوله لو استطعنا خلرجنا معكم دل على أهنم كانوا مستطيعني ومل 
يعني ملا كلفوا يف حال التكليف قبل وقوع خيرجوا وهذا يدل على بطالن مذهب اجلرب يف أن املكلفني غري مستط

الفعل منهم ألن اهللا تعاىل قد أكذهبم يف نفيهم االستطاعة عن أنفسهم قبل اخلروج وفيه داللة على صحة نبوة النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  ألنه أخرب أهنم سيحلفون فجاؤا فحلفوا كما أخرب أنه سيكون منهم قوله تعاىل

  عفا 

   -ذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا العفو ينصرف عن وجوه أحدها التسهيل والتوسعة كقوله ص اهللا عنك مل أ

  أول الوقت رضوان اهللا وآخره عفو اهللا والعفو الترك كقوله ص

احفوا الشوارب واعفوا اللحى والعفو الكثرة كقوله تعاىل حىت عفوا يعين كثروا وأعفيت فالنا من كذا وكذا إذا  -
تركه والعفو الصفح عن الذنب وهو إعفاؤه من تبعته وترك العقاب عليه وهو مثل الغفران يف هذا سهلت له 

املوضع وجائز أن يكون أصله التسهيل فإذا عفا عن ذنبه فلم يستقص عليه وسهل عليه األمر وكذلك سائر الوجوه 
اس من يقول إنه كان من النيب صلى اليت تنصرف عليها هذه الكلمة جيوز أن يكون أصلها الترك والتوسعة ومن الن

ذنب صغري يف إذنه هلم وهلذا قال اهللا تعاىل عفا اهللا عنك مل أذنت هلم إذ ال جيوز أن تقول مل فعلت  -اهللا عليه وسلم 
ما جعلت لك فعله كما ال جيوز أن تقول مل فعلت ما أمرتك بفعله قالوا فغري جائز إطالق العفو عما قد جعل له فعله 

جيوز أن يعفو عنه ما أمره به وقيل إنه جائز أن ال تكون منه معصية يف اإلذن هلم ال صغرية وال كبرية وإمنا كما ال 
عاتبه بأن قال مل فعلت ما جعلت لك فعله مما غريه أوىل منه إذ جائز أن يكون خمريا بني فعلني وأحدمها أوىل من 

غري متربجات بزينة وأن يستعففن خري هلن فأباح األمرين  اآلخر قال اهللا تعاىل فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن
وجعل أحدمها أوىل وقد روى شعبة عن قتادة يف قوله عفا اهللا عنك مل أذنت هلم كانت كما تسمعون مث أنزل اهللا يف 

تعاىل  سورة النور وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه إىل قوله فأذن ملن شئت منهم فجعله اهللا
رخصة يف ذلك وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا إىل قوله 

يترددون هذا بعينه للمنافقني حني استأذنوه للقعود عن اجلهاد من غري عذر وعذر اهللا املؤمنني فقال وإذا كانوا معه 



ء اخلراساين عن ابن عباس قوله إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه وروى عطا
باهللا قال نسخها قوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه إىل قوله فأذن ملن شئت منهم فجعل اهللا 

قوم من املنافقني  تعاىل رسوله بأعلى النظرين قال أبو بكر جائز أن يكون قوله تعاىل عفا اهللا عنك مل أذنت هلم يف
استرباء أمرهم بترك اإلذن هلم فينظر نفاقهم إذا مل خيرجوا بعد األمر باخلروج  -حلقتهم هتمة فكان ميكن للنيب ص 

  ويكون ذلك حكما ثابتا يف أولئك ويدل عليه 

ا حىت يستأذنوه قوله حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني ويكون قوله وإذا كانو معه على أمر جامع مل يذهبو
وقوله فأذن ملن شئت منهم يف املؤمنني الذين لو مل يأذن هلم مل يذهبوا فال تكون إحدى اآليتني ناسخة لألخرى قوله 
تعاىل ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر إىل قوله بأمواهلم اآلية يعين ال يستأذنك املؤمنون يف التخلف عن 

أضمر ال يف قوله أن جياهدوا لداللة الكالم عليه وهذا يدل على أن االستيذان يف التخلف اجلهاد ألن ال جياهدوا و
كان حمظورا عليهم ويدل على صحة تأويل قوله عفا اهللا عنك على أنه عفو عن ذنب وإن كان صغريا وروي عن 

ل ألن إضمار ال فيه وإضمار احلسن يف قوله أن جياهدوا أنه على تقدير كراهة أن جياهدوا وهو يؤل إىل املعىن األو
الكراهة سواء وهذه االية أيضا عدل على وجوب فرض اجلهاد باملال والنفس مجيعا ألنه قال تعاىل أن جياهدوا 

بأمواهلم وأنفهسم فذمهم على اإلستئذان يف ترك اجلهاد هبما واجلهاد باملال يكون على وجهني أحدمها إنفاق املال يف 
آللة والراحلة والزاد وما جرى جمراه مما حيتاج إليه لنفسه والثاين إنفاق املال على غريه مما إعداد الكراع والسالح وا

جياهد ومعونته بالزاد والعدة وحنوها واجلهاد بالنفس على ضروب منها اخلروج بنفسه ومباشرة القتال ومنها بيان ما 
ن قعد عنه ومنها التحريض واألمر ومنها اإلخبار افترض اهللا من اجلهاد وذكر الثواب اجلزيل ملن قام به والعقاب مل

بعورات العدو وما يعلمه من مكايد احلرب وسداد الرأي وإرشاد املسلمني إىل األوىل واألصلح يف أمر احلروب كما 
ببدر فقال يا رسول اهللا أهذا رأي رأيته أم وحي فقال  -قال احلباب بن املنذر حني نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رأي رأيته قال فإين ارى أن تنزل على املاء وجتعله خلف ظهرك وتعور اآلبار اليت يف ناحية العدو ففعل النيب  بل
ذلك وحنو ذلك من كل قول يقوي أمر املسلمني ويوهن أمر العدو فإن قيل فأي اجلهادين  -صلى اهللا عليه وسلم 

سيف مبين على جهاد العلم وفرع عليه ألنه غري جائز أن أفضل أجهاد النفس واملال أم جهاد العلم قيل له اجلهاد بال
يعدوا يف جهاد السيف ما يوجبه العلم فجهاد العلم أصل وجهاد النفس فرع واألصل أوىل بالتفضيل عن الفرع فإن 

قيل تعلم العلم أفضل أم جهاد املشركني قيل له إذا خيف معرة العدو وإقدامهم على املسلمني ومل يكن بإزائه من 
دفعه فقد تعني فرض اجلهاد على كل أحد فاالشتغال يف هذه احلال باجلهاد أفضل من تعلم العلم ألن ضرر العدو ي

  إذا وقع 

باملسلمني مل ميكن تالفيه وتعلم العلم ممكن يف سائر األحوال وألن تعلم العلم فرض على الكفاية ال على كل أحد يف 
عه عن املسلمني فقد تعني فرض اجلهاد على كل أحد وما كان فرضا خاصة نفسه ومىت مل يكن بإزاء العدو من يدف

معينا على اإلنسان غري موسع عليه يف التأخري فهو أوىل من الفرض الذي قام به غريه وسقط عنه بعينه وذلك مثل 
ليه يف االشتغال بصالة الظهر يف آخر وقتها هو أوىل من تعلم علم الدين يف تلك احلال إذ كان الفرض قد تعني ع

هذا الوقت فإن قام بفرض اجلهاد من فيه كفاية وغىن فقد عاد فرض اجلهاد إىل حكم الكفاية كتعلم العلم إال أن 
االشتغال بالعلم يف هذه احلال أوىل وأفضل من اجلهاد ملا قدمنا من علو مرتبة العلم على مرتبة اجلهاد فإن ثبات 

فإن قيل هل جيوز اجلهاد مع الفساق قيل له إن كل أحد من اجملاهدين اجلهاد بثبات العلم وأنه فرع له ومبين عليه 



فإمنا يقوم بفرض نفسه فجائز له أن جياهد الكفار وإن كان أمري اجليش وجنوده فساقا وقد كان أصحاب النيب صلى 
اللعني وقد  يغزون بعد اخللفاء األربعة مع األمراء الفساق وغزا أبو أيوب األنصاري مع يزيد -اهللا عليه وسلم 

ذكرنا حديث أيب أيوب أنه مل يتخلف عن غزاة للمسلمني إال عاما واحدا فإنه استعمل على اجليش رجل شاب مث 
قال بعد ذلك وما على من استعمل علي فكان يقول قال اهللا تعاىل انفروا خفافا وثقاال فال أجدين إال خفيفا أو ثقيال 

ه مع العدول وسائر اآلي املوجبة لفرض اجلهاد مل يفرق بني فعله مع فدل على أن اجلهاد واجب مع الفساق كوجوب
الفساق ومع العدول الصاحلني وأيضا فإن الفساق إذا جاهدوا فهم مطيعون يف ذلك كما هم مطيعون هللا يف الصالة 

و رأينا والصيام وغري ذلك من شرائع اإلسالم وأيضا فإن اجلهاد ضرب من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ول
فاسقا يأمر مبعروف وينهى عن منكر كان علينا معاونته على ذلك فكذلك اجلهاد فاهللا تعاىل مل خيص بفرض اجلهاد 

العدول دون الفساق فإذا كان الفرض عليهم واحدا مل خيتلف حكم اجلهاد مع العدول ومع الفساق قوله تعاىل ولو 
نسان ويهيئه ملا يفعله يف املستقبل وهو نظري األهبة وهذا يدل على أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة والعدة ما يعده اإل

وجوب االستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه وهو كقوله وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل وقوله 
و تعاىل ولكن كره اهللا انبعاثهم يعين خروجهم كان يقع على وجه الفساد وختذيل املسلمني وختويفهم من العد

  والتضريب بينهم واخلروج 

على هذا الوجه معصية وكفر فكرهه اهللا تعاىل وثبطهم عنه إذ كان معصية واهللا ال حيب الفساد وقوله تعاىل وقيل 
قال هلم اقعدوا مع  -اقعدوا مع القاعدين أي مع النساء والصبيان وجائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بعضهم لبعض قوله تعاىل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال اآلية فيه بيان وجه القاعدين وجائز أن يكون قال 
يف  -خروجهم لو خرجوا وإخبار أن املصلحة للمسلمني كانت يف ختلفهم وهذا يدل على أن معاتبة اهللا لنبيه ص 

م ونفاقهم وقد أخرب اهللا تعاىل قوله مل أذنت هلم أن اهللا علم أنه لو مل يأذن هلم مل خيرجوا أيضا فيظهر للمسلمني كذهب
أن خروجهم لو خرجوا على هذا الوجه كان يكون معصية وفسادا على املؤمنني وقوله ما زادوكم إال خباال واخلبال 
االضطراب يف الرأي فأخرب اهللا تعاىل أهنم لو خرجوا لسعوا بني املؤمنني يف التضريب وإفساد القلوب والتخذيل عن 

اضطراب آرائهم فإن قال قائل مل قال ما زادوكم إال خباال ومل يكونوا على خبال يزاد فيه  العدو فكان ذلك يوجب
قيل له حيتمل وجهني أحدمها أنه استثناء منقطع تقديره ما زادوكم قوة لكن طلبوا لكم اخلبال واآلخر أنه حيتمل أن 

لون إىل أن استقر على الصواب فيقويه يكون قوم منهم قد كانوا على خبال يف الرأي ملا يعرض يف النفوس من الت
هؤالء حىت يصري خباال معدوال به عن صواب الرأي قوله تعاىل وألوضعوا خاللكم قال احلسن وألوضعوا خاللكم 

بالنميمة إلفساد ذات بينكم وقوله تعاىل يبغونكم الفتنة فإن الفتنة ههنا احملنة باختالف الكلمة والفرقة وجيوز أن 
نه يسمى هبذا االسم لقوله تعاىل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة وقوله والفتنة أشد من القتل وقوله يريد به الكفر أل

وفيكم مساعون هلم قال احلسن وجماهد عيون منهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم وقال قتادة وابن إسحاق قابلون 
وا الفتنة وهي ههنا االختالف املوجب للفرقة بعد منهم عند مساع قوهلم قوله تعاىل لقد ابتغوا الفتنة من قبل يعين طلب

األلفة وقوله تعاىل وقلبوا لك األمور يعين به تصريف األمور وتقليبها ظهرا لبطن طلبا لوجه احليلة واملكيدة يف إطفاء 
من يقول نوره وإبطال أمره فأىب اهللا تعاىل إال إظهار دينه وإعزاز نبيه وعصمه من كيدهم وحيلهم قوله تعاىل ومنهم 

ائذن يل وال تفتين قال ابن عباس وجماهد نزلت يف اجلد بن قيس قال ائذن يل وال تفتين ببنات بين األصفر فإين 
   -مستهتر بالنساء وكان ذلك حني دعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  إىل غزوة تبوك وقال احلسن وقتادة وأبو عبيدة ال تؤمثين بالعصيان

الفرقة قوله تعاىل قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا روي عن احلسن كل ما يصيبنا يف املخالفة اليت توجب 
من خري وشر فهو مم اكتبه يف اللوح احملفوظ فليس على ما يتومهه الكفار من إمهالنا من غري أن يرجع أمرنا إىل 

نصر الذي وعدنا قوله تعاىل قل أنفقوا طوعا أو تدبري ربنا وقيل لن يصيبنا يف عاقبة أمرنا إال ما كتب اهللا لنا من ال
كرها لن يتقبل منكم صيغته صيغة األمر واملراد البيان عن التمكن من الطاعة واملعصية كقوله فمن شاء فليؤمن ومن 

لدينا ... أسيئي بنا أو أحسين ال ملومة ... شاء فليكفر وقيل معناه اخلرب الذي يدخل فيه إن اجلزاء كما قال كثري 
  ... وال مقلية إن تقلت 

ومعناه إن أحسنت أو أسأت مل تالمي قوله تعاىل فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف احلياة 
الدنيا قيل فيه ثالثة أوجه قال ابن عباس وقتادة فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم يف احلياة الدنيا إمنا يريد اهللا ليعذهبم 

اآلخرة فكان ذلك عندمها على تقدمي الكالم وتأخريه وقال احلسن ليعذهبم يف الزكاة باإلنفاق يف سبيل اهللا  هبا يف
وقال آخرون يعذهبم هبا باملصائب وقيل قد يكون صفة الكفار بالسيب وغنيمة األموال وهذه االم اليت يف قوله 

قوله تعاىل وحيلفون باهللا إهنم ملنكم احللف تأكيد اخلرب ليعذهبم هي الم العاقبة كقوله تعاىل ليكون هلم عدوا وحزنا 
بذكر املعظم على منهاج واهللا وباهللا واحلروف املوضوعة للقسم واليمني إال أن احللف من إضافة اخلرب إىل املعظم 

باهللا وقول وقوله وحيلفون باهللا إخبار عنهم باليمني باهللا وجائزأن يكون أراد اخلرب عن املستقبل يف أهنم سيحلفون 
القائل أحلف باهللا هو ميني مبنزلته لو حذف ذكر احللف وقال باهللا ألنه مبنزلة قوله أنا حالف باهللا إال أن يريد به العدة 

فال يكون ميينا فهو ينصرف على املعىن والظاهر منه إيقاع احللف هبذا القول كقولك أنا أعتقد اإلسالم وحيتمل 
قاع لليمني وإن كان فيه إضمار أحلف باهللا أو قد حلفت باهللا وقيل إمنا حذف ذكر العدة وأما قوله باهللا فهو إي

احللف ليدل على وقوع احللف ويزول احتمال العدة كما حذف يف واهللا ألفعلن ليدل على أن القائل حالف ال 
واإلضافة منهم جائزة إذا كان  واعد وقوله تعاىل إهنم ملنكم معناه يف اإلميان والطاعة والدين وامللة فأكذهبم اهللا تعاىل
  على دينهم كما قال واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض و املنافقون واملنافقات 

بعضهم من بعض فنسب بعضهم إىل بعض التفاقهم يف الدين وامللة قوله تعاىل ومنهم من يلمزك يف الصدقات قال 
ة العيب وقال قتادة يطعن عليك ويقال إن هؤالء كانوا احلسن يعيبك وقيل اللمز العيب سرا واهلمز العيب بكثر

قوما منافقني أرادوا أن يعطيهم رسول اهللا من الصدقات ومل يكن جائزا أن يعطيهم منها ألهنم ليسوا من أهلها 
   -فطعنوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ولهيف قسمة الصدقات وقالوا يؤثر هبا أقرباءه وأهل مودته ويدل عليه ق

تعاىل فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون وأخرب أنه ال حظ هلؤالء يف الصدقات وإمنا هي 
للفقراء واملساكني ومن ذكر قوله تعاىل ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله 

رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله لكان خريا هلم أو أعود عليهم وحذف ورسوله فيه ضمري جواب لو تقديره ولو أهنم 
اجلواب يف مثله أبلغ ألنه لتأكيد اخلرب به استغين عن ذكره مع أن النفس تذهب إىل كل نوع منه والذكر يقصره 

فعله قوله على املذكور منه دون غريه وفيه إخبار على أن الرضا بفعل اهللا يوجب املزيد من اخلري جزاء للراضي على 
تعاىل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني اآلية قال الزهري الفقري الذي ال يسئل واملسكني الذي يسئل وروى ابن 



مساعة عن أيب يوسف عن أيب حنيفة يف حد الفقري واملسكني مثل هذا وهذا يدل على أنه رأى املسكني أضعف حاال 
ابن عباس واحلسن وجابر بن زيد والزهري وجماهد قالوا الفقري وأبلغ يف جهد الفقر والعدم من الفقري وروي عن 

املتعفف الذي ال يسأل واملسكني الذي يسأل فكان قول أيب حنيفة موافقا لقول هؤالء السلف ويدل على هذا قوله 
عرفهم تعاىل للفقراء الذين أحصروا يف سبيل اهللا ال يستطيعون ضربا يف األرض حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف ت

  بسيماهم ال يسئلون الناس إحلافا 

  فسماه

م فقراء ووصفهم بالتعفف وترك املسألة وروي عن قتادة قال الفقري ذو الزمانة من أهل احلاجة واملسكني الصحيح 
منهم وقيل إن الفقري هو املسكني إال أنه ذكر بالصفتني لتأكيد أمره يف استحقاق الصدقة وكان شيخنا أبو احلسن 

رمحه اهللا يقول املسكني هو الذي ال شيء له والفقري هو الذي له أدىن بلغة وحيكى ذلك عن أيب العباس الكرخي 
ثعلب قال وقال أبو العباس حكي عن بعضهم أنه قال قلت ألعرايب أفقري أنت قال ال بل مسكني وأنشد عن ابن 

  له سبد وفق العيال فلم يترك ... أما الفقري الذي كانت حلوبته ... األعرايب 

فسماه فقريا مع وجود احللوبة قال وحكى حممد بن سالم اجلمحي عن يونس النحوي أنه قال الفقري يكون له بعض 
ما يغنيه واملسكني الذي ال شيء له قال أبو بكر قوله تعاىل حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف يدل على أن الفقري قد 

اله غنيا إال وله ظاهر مجيل وبزة حسنة فدل على أن ملكه لبعض ما يغنيه ميلك بعض ما يغنيه ألنه ال حيسبه اجلاهل حب
ال يسلبه صفة الفقر وكان أبو احلسن يستدل على ما قال يف صفة املسكني حبديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

املسكني الذي قال إن املسكني ليس بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واألكلة واألكلتان ولكن  -عليه وسلم 
ال جيد ما يغنيه قال فلما نفى املبالغة يف املسكنة عمن ترده التمرة والتمرتان وأثبتها ملن ال جيد ذلك ومساه مسكينا 
دل ذلك على أن املسكني أضعف حاال من الفقري قال ويدل عليه قوله تعاىل أو مسكينا ذا متربة روي يف التفسري 

ع عار ال يواريه عن التراب شيء فدل ذلك على أن املسكني يف غاية احلاجة أنه الذي قد لزق بالتراب وهو جائ
والعدم فإن قيل قال اهللا تعاىل أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر فأثبت هلم ملك السفينة ومساهم مساكني 

بالتصرف والكون فيها كما قال قيل له قد روي أهنم كانوا أجراء فيها وأهنم مل يكونوا مالكا هلا وإمنا نسبها إليهم 
اهللا تعاىل ال تدخلوا بيوت النيب وقال يف موضع آخر وقرن يف بيوتكن فأضاف البيوت تارة إىل النيب صلى اهللا عليه 

وتارة إىل أزواجه ومعلوم أهنا مل ختل من أن تكون ملكا له أو هلن ألنه ال جيوز أن تكون هلن وله يف حال  -وسلم 
هنا ملكا لكل واحد منهم على حدة فثبت أن اإلضافة إمنا صحت ألجل التصرف والسكىن كما واحدة الستحالة كو

يقال هذا منزل فالن وإن كان ساكنا فيه غري مالك له وهذا مسجد فالن وال يراد به امللك وكذلك قوله أما 
وي احلاجة مبنزلة من قد السفينة فكانت ملساكني هو على هذا املعىن ويقال إن الفقري إمنا مسي بذلك ألنه من ذ

كسرت فقاره يقال منه فقر الرجل فقرا وأفقره اهللا إفقارا وتفاقر تفاقرا واملسكني الذي قد أسكنته احلاجة وروي 
عن إبراهيم النخعي والضحاك يف الفرق بني الفقري واملسكني أن الفقراء املهاجرين واملساكني من غري املهاجرين 

للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وروى سعيد عن قتادة قال الفقري الذي به  كأهنما ذهبا إىل قوله تعاىل
زمانة وهو فقري إىل بعض جسده وبه حاجة واملسكني احملتاج الذي ال زمانة به وروى معمر عن أيوب عن ابن سريين 

  أن عمر بن اخلطاب قال ليس املسكني بالذي ال مال له ولكن 



ب املكسب وهذا الذي قدمنا يدل على أن الفقري أحسن حاال من املسكني وأن املسكني املسكني الذي ال يصي
أضعف حاال منه وقد روى أبو يوسف عن أيب حنيفة فيمن قال ثلث مايل للفقراء واملساكني ولفالن أن لفالن الثلث 

وأهنما صنفان وروي عن أيب  والثلثان للفقراء واملساكني فهذا موافق ملا روي عنه يف الفرق بني الفقري واملسكني
يوسف يف هذه املسألة أن نصف الثلث لفالن ونصفه للفقراء واملساكني وهذا يدل على أنه جعل الفقراء واملساكني 

صنفا واحدا وقوله تعاىل والعاملني عليها فإهنم السعاة جلباية الصدقة روي عن عبداهللا بن عمر أهنم يعطون بقدر 
عزيز مثله وال نعلم خالفا بني الفقهاء أهنم ال يعطون الثمن وأهنم يستحقون منها بقدر عمالتهم وعن عمر بن عبدال

عملهم وهذا يدل على بطالن قول من أوجب قسمة الصدقات على مثانية ويدل أيضا علىأن أخذ الصدقات إىل 
مل حيتسب له مبا أدى وذلك اإلمام وأنه ال جيزي أن يعطي رب املاشية صدقتها الفقراء فإن فعل أخذها اإلمام ثانيا و

ألنه لو جاز ألرباب األموال أداؤها إىل الفقراء ملا احتيج إىل عامل جلبايتها فيضر بالفقراء واملساكني فدل ذلك على 
أن أخذها إىل اإلمام وأنه ال جيوز له إعطاؤها الفقراء قوله تعاىل واملؤلفة قلوهبم فإهنم كانوا قوما يتألفون على 

عطون من الصدقات وكانوا يتألفون جبهات ثالث إحداها للكبار لدفع معرهتم وكف أذيتهم عن اإلسالم مبا ي
املسلمني واإلستعانة هبم على غريهم من املشركني والثانية الستمالة قلوهبم وقلوب غريهم من الكفار إىل الدخول يف 

ك من األمور والثالثة إعطاء قوم من اإلسالم ولئال مينعوا من أسلم من قومهم من الثبات على اإلسالم وحنو ذل
املسلمني حديثي العهد بالكفر لئال يرجعوا إىل الكفر وقد روى الثوري عن أبيه عن أيب نعيم عن أيب سعيد اخلدري 

بني زيد اخلري  -قال بعث علي بن أيب طالب بذهبة يف أدمي مقروظ فقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بن حصن وعلقمة بن عالثة فغضبت قريش واألنصار وقالوا يعطي صناديد أهل جند قال  واألقرع بن حابس وعيينة

 -إمنا أتألفهم وروى ابن أيب ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نار جهنم على وجهه وروى  إين ألعطي الرجل العطاء وغريه أحب إيل منه وما أفعل ذلك إال خمافة أن يكبه اهللا يف

عبدالرزاق أخربنا معمر عن الزهري قال أخربين أنس بن مالك أن ناسا من األنصار قالوا يوم حنني حني أفاء اهللا 
   -على رسوله أموال هوازن وطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يعطي رجاال

إين ألعطي رجاال  -ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قريش املائة من اإلبل كل رجل منهم فذكر حديثا فيه فقال رسو
حديثي عهد بكفر أتألفهم أصانعهم أفال ترضون أن يذهب الناس باألموال وترجعون برسول اهللا إىل رحالكم وهذا 

يدل على أنه قد كان يتألف مبا يعطي قوما من املسلمني حديثي عهد باإلسالم لئال يرجعوا كفارا وروى الزهري عن 
وإنه ألبغض الناس إيل فما زال  -ملسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعيد بن ا

يعطيين حىت أنه ألحب اخللق إيل وروى حممود بن لبيد عن أيب سعيد اخلدري قال ملا اصاب رسول اهللا صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  رب ما قسم وجد هذاالغنائم حبنني وقسم للمتألفني من قريش ويف سائر الع

هلم أوجدمت يف أنفسكم  -احلي من األنصار يف أنفسهم وذكر احلديث وقال فيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يا معشر األنصار يف لعاعة من الدنيا تألفت هبا قوما ليسلموا ووكلتكم إىل ما قسم اهللا لكم من اإلسالم ففي هذا 

األول إين ألعطي رجاال حديثي عهد بكفر فدل على أنه قد كان يتألف بذلك احلديث أنه تألفهم ليسلموا ويف 



املسلمني والكفار مجيعا وقد اختلف يف املؤلفة قلوهبم فقال أصحابنا إمنا كانوا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ه واستغىن هبم عن يف أول اإلسالم يف حال قلة عدد املسلمني وكثرة عدوهم وقد أعز اهللا اإلسالم وأهل -وسلم 

تألف الكفار فإن احتاجوا إىل ذلك فإمنا ذلك لتركهم اجلهاد ومىت اجتمعوا وتعاضدوا مل حيتاجوا إىل تألف غريهم 
مبال يعطونه من أموال املسلمني وقد روي حنو قول أصحابنا عن مجاعة من السلف روى عبدالرمحن بن حممد احملاريب 

عبيدة قال جاء عيينة بن حصن واألقرع بن حابس إىل أيب بكر فقاال يا  عن حجاج بن دينار عن ابن سريين عن
خليفة رسول اهللا إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كأل وال منفعة فإن رأيت أن تعطيناها فأقطعها إيامها وكتب هلما 

ب تناوله من أيديهما عليها كتابا وأشهد وليس يف القوم عمر فانطلقا إىل عمر ليشهد هلما فلما مسع عمر ما يف الكتا
كان يتألفكما واإلسالم يومئذ  -مث تفل فمحاه فتذمرا وقاال مقالة سيئة فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قليل وإن اهللا قد أغىن اإلسالم اذهبا فاجهدا جهدكما ال يرعى اهللا عليكما إن رعيتما قال أبو بكر رمحه اهللا فترك أبو 
نه النكري على عمر فيما فعله بعد إمضائه احلكم يدل على أنه عرف مذهب عمر فيه حني بكر الصديق رضي اهللا ع

نبهه عليه وأن سهم املؤلفة قلوهبم كان مقصورا على احلال اليت كان عليها أهل اإلسالم من قلة العدد وكثرة عدد 
  الكفار وأنه مل يرد االجتهاد سائغا يف 

ز فسخ احلكم الذي أمضاه فلما أجاز له ذلك دل على أنه عرف بتنبيه عمر ذلك ألنه لو سوغ االجتهاد فيه ملا أجا
إياه على ذلك امتناع جواز االجتهاد يف مثله وروى إسرائيل عن جابر عن أيب جعفر قال ليس اليوم مؤلفة قلوهبم 

   -عليه وسلم  وروى إسرائيل أيضا عن جابر بن عامر يف املؤلفة قلوهبم قال كانوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا

  فلما استخلف أبو بكر انقطع الرشا وروى ابن أيب زائدة عن مبارك عن احلسن

وروى معقل بن عبيداهللا قال سألت  -قال ليس املؤلفة قلوهبم كانوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كان غنيا قوله تعاىل ويف الزهري عن املؤلفة قال من أسلم من يهودي أو نصراين قلت وإن كان غنيا قال وإن 

الرقاب فإن أهل العلم خمتلفون فيه فقال إبراهيم النخعي والشعيب وسعيد بن جبري وحممد بن سريين ال جيزي أن 
تعتق من الزكاة رقبة وهو قول أصحابنا والشافعي وقال ابن عباس أعتق من زكاتك وكان سعيد بن جبري ال يعتق 

 الرقاب إهنا رقاب يبتاعون من الزكاة ويعتقون فيكون والؤهم جلماعة املسلمني من الزكاة خمافة جر الوالء وقال يف
دون املعتقني قال مالك واألوزاعي ال يعطى املكاتب من الزكاة شيئا وال عبدا موسرا كان مواله أو معسرا وال 

علم خالفا بني السلف يف يعطون من الكفارات أيضا قال مالك ال يعتق من الزكاة إال رقبة مؤمنة قال أبو بكر ال ن
جواز إعطاء املكاتب من الزكاة فثبت أن إعطاءه مراد باآلية والدفع إليه صدقة صحيحة وقال اهللا تعاىل إمنا 

الصدقات للفقراء إىل قوله ويف الرقاب وعتق الرقبة ال يسمى صدقة وما أعطي يف مثن الرقبة فليس بصدقة ألن 
تق الرقبة صدقة واهللا تعاىل إمنا جعل الصدقات يف الرقاب فما ليس بصدقة فهو بائعها أخذه مثنا لعبده فلم حتصل بع

غري جمزئ وأيضا فإن الصدقة تقتضي متليكا والعبد مل ميلك شيئا بالعتق وإمنا سقط عن رقبته هو ملك للموىل ومل 
ما يتصرف املوىل فثبت حيصل ذلك الرق للعبد ألنه لوحصل له لوجب أن يقوم فيها مقام املوىل فيتصرف يف رقبته ك

أن الذي حصل للعبد إمنا هو سقوط ملك املوىل وأنه مل ميلك بذلك شيئا فال جيوز أن يكون ذلك جمزيا من الصدقة 
إذ شرط الصدقة وقوع امللك للمتصدق عليه وأيضا فإن العتق واقع يف ملك املوىل غري منتقل إىل الغري ولذلك ثبت 

   -لصدقة وملا قامت احلجة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والؤه منه فغري جائز وقوعه عن ا



  أن الوالء ملن أعتق وجب أن ال يكون الوالء لغريه فإذا انتفى أن يكون

  الوالء إال ملن أعتق ثبت أن املراد به املكاتبون وأيضا روى عبدالرمحن 

أعان مكاتبا يف رقبته أو غازيا يف عسرته قال من  -ابن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أو جماهدا يف سبيل اهللا أظله اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله فثبت بذلك أن الصدقة على املكاتبني معونة هلم يف رقاهبم 

حىت يعتقوا وذلك موافق لقوله تعاىل ويف الرقاب وروى طلحة اليماين عن عبدالرمحن بن عوسجة عن الرباء بن 
علمين عمال يدخلين اجلنة قال لئن كنت أقصرت اخلطبة لقد عرضت املسألة  -ل قال أعرايب للنيب ص عازب قا

أعتق النسمة وفك الرقبة قال أو ليسا سواء قال ال عتق النسمة أن تفوز بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف مثنها واملنحة 
ائع واسق الظمآن وأمر باملعروف وانه عن املنكر الركوب والفيء على ذي الرحم الظامل فإن مل تطق ذلك فأطعم اجل

فإن مل تطق ذلك فكف لسانك إال من خري فجعل عتق النسمة غري فك الرقبة فلما قال ويف الرقاب كان األوىل أن 
يكون يف معونتها بأن يعطى املكاتب حىت يفك العبد رقبته من الرق وليس هو ابتياعها وعتقها ألن الثمن حينئذ 

ئع وليس يف ذلك قربة وإمنا القربة يف أن يعطى العبد نفسه حىت يفك به رقبته وذلك ال يكون إال بعد يأخذه البا
الكتابة ألنه قبلها حيصل للموىل وإذا كان مكاتبا فما يأخذه ال ميلكه املوىل وإمنا حيصل للمكاتب فيجزي من 

وال حيتاج فيه إىل إذن املوىل فيكون مبنزلة من  الزكاةوأيضا فإن عتق الرقبة يسقط حق املوىل عن رقبه من غري متليك
قضى دين رجل بغري أمره فال جيزي من زكاته وإن دفعه إىل الغارم فقضى به دين نفسه جاز كذلك إذا دفعه إىل 

الغارم فقضى به دين نفسه جاز كذلك إذا دفعه إىل املكاتب فملكه أجزأه عن الزكاة وإذا أعتقه مل جيزه ألنه مل ميلكه 
صل العتق بغري قبوله وال إذنه قوله تعاىل والغارمني قال أبو بكر مل خيتلفوا أهنم املدينون ويف هذا دليل على أنه إذا وح

قال أمرت أن آخذ  -مل ميلك فضال عن دينه مائيت درهم فإنه فقري حتل له الصدقة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لنا مبجموع اآلية واخلرب أن الغارم فقري إذ كانت الصدقة ال تعطى  الصدقة من أغنيائكم وأردها يف فقرائكم فحصل

وأردها يف فقرائكم وهذا يدل أيضا على أنه إذا كان عليه دين حييط مباله وله مال  -إال الفقراء بقضية قوله ص 
وذلك ألنه لو كثري أنه ال زكاة عليه إذ كان فقريا جيوز له أخذ الصدقة واآلية خاصة يف بعض الغارمني دون بعض 

كان له ألف درهم وعليه دين مائة درهم مل حتل له الزكاة ومل جيز معطيه إياها وإن كان غارما فثبت أن املراد الغرمي 
  الذي ال يفضل له عما يف يده بعد قضاء دينه 

فضل عنه فهو فيه مقدار مائيت درهم أو ما يساويها فيجعل املقدار املستحق بالدين مما يف يده كأنه يف غري ملكه وما 
مبنزلة من ال دين عليه ويف جعله الصدقة للغارمني دليل أيضا على أن الغارم إذا كان قويا مكتسبا فإن الصدقة حتل 
له إذ مل تفرق بني القادر على الكسب والعاجز عنه وزعم الشافعي أن من حتمل محالة عشرة آالف درهم وله مائة 

عليه دين من غري احلمالة مل حتل له واحتج فيه حبديث قبيصة ابن املخارق أنه  ألف درهم أن الصدقة حتل له وإن كان
فيها فقال إن املسألة ال حتل إال لثالثة رجل حتمل محالة فيسئل فيها  -حتمل محالة فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أصابته فاقة وحاجة حىت حىت يؤديها ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسئل حىت يصيب قواما من عيش ورجل 
يشهد ثالثة من ذوي احلجى من قومه إن فالنا أصابته فاقة فحلت له املسألة حىت يصيب سدادا من عيش مث ميسك 

وما سوى ذلك فهو سحت ومعلوم أن احلمالة وسائر الديون سواء ألن احلمالة هي الكفالة واحلميل هو الكفيل فإذا 
از له املسألة ألجل ما عليه من دين الكفالة وقد علم مساواة دين الكفالة وقد أج -كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 



علم لسائر الديون فال فرق بني شيء منها فينبغي أن تكون إباحة املسألة ألجل احلمالة حممولة على أنه مل يقدر على 
وروى إسرائيل عن جابر بن أيب أدائها وكان الغرم الذي لزمه بإزاء ما يف يده من ماله كما نقول يف سائر الديون 

جعفر يف قوله تعاىل والغارمني قال املستدين يف غري سرف حق على اإلمام يقضي عنه وقال سعيد يف قوله والغارمني 
قال ناس عليهم دين من غري فساد وال إتالف وال تبذير فجعل اهللا هلم فيها سهما وإمنا ذكر هؤالء يف الدين أنه من 

ألنه إذا كان مبذرا مفسدا مل يؤمن إذا قضى دينه أن يستدين مثله فيصرفه يف الفساد فكرهوا غري سرف وال إفساد 
قضاء دين مثله لئال جيعله ذريعة إىل السرف والفساد وال خالف يف جواز قضاء دين مثله ودفع الزكاة إليه وإمنا 

اإلجياب وروى عبيداهللا بن موسى  ذكر هؤالء عدم الفساد والتبذير فيما استدان على وجه الكراهة ال على وجه
عن عثمان بن األسود عن جماهد يف قوله والغارمني قال الغارم من ذهب السيل مباله أو أصابه حريق فأذهب ماله أو 
رجل له عيال ال جيد ما ينفق عليهم فيستدين قال أبو بكر أما من ذهب ماله وليس عليه دين فال يسمى غرميا ألن 

طالبة فمن لزمه الدين يسمى غرميا ومن له الدين أيضا يسمى غرميا ألن له اللزوم واملطالبة فأما الغرم هو اللزوم وامل
  من ذهب ماله فليس بغرمي وإمنا يسمى 
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اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

كان يستعيذ باهللا من املأمث واملغرم فقيل له يف ذلك فقال  -فقريا أو مسكينا وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ذهب ماله إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وإمنا أراد إذا لزمه الدين وجيوز أن يكون جماهد أراد من 

وعليه دين ألنه إذا كان له مال وعليه دين أقل من ماله مبقدار مائيت درهم فليس هو من الغارمني املرادين باآلية 
وروى أبو يوسف عن عبداهللا بن مسيط عن أيب بكر احلنفي عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع ومعلوم أن قال إن املسألة ال حتل وال تصلح إال ألحد ث -
مراده بالغرم الدين قوله تعاىل ويف سبيل اهللا روى ابن أيب ليلى عن عطية العويف عن ايب سعيد اخلدري عن النيب 

 تصدق قال ال حتل الصدقة لغين إال يف سبيل اهللا أو ابن السبيل أو رجل له جار مسكني -صلى اهللا عليه وسلم 
عليه فأهدى له واختلف الفقهاء يف ذلك فقال قائلون هي للمجاهدين األغنياء منهم والفقراء وهو قول الشافعي 

وقال الشافعي ال يعطى منها إال الفقراء منهم وال يعطى األغنياء من اجملاهدين فإن أعطوا ملكوها وأجزأ املعطي وإن 
د حصل ملن هذه صفته فأجزأ وقد روي أن عمر تصدق بفرس يف سبيل مل يصرفه يف سبيل اهللا ألن شرطها متليكه وق

ال تعد يف صدقتك فلم مينع  -اهللا فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أ أيضا وقد احملمول على الفرس يف سبيل اهللا من بيعها وإن أعطى حاجا منقطعا به أجز -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

روي عن ابن عمر أن رجال أوصى مباله يف سبيل اهللا فقال ابن عمر إن احلج يف سبيل اهللا فاجعله فيه وقال حممد بن 
احلسن يف السري الكبري يف رجل أوصى بثلث ماله يف سبيل اهللا أنه جيوز أن جيعل يف احلاج املنقطع به وهذا يدل على 

أنه  -يد به عند حممد احلاج املنقطع به وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن قوله تعاىل ويف سبيل اهللا قد أر
قال احلج والعمرة من سبيل اهللا وروي عن أيب يوسف فيمن أوصى بثلث ماله يف سبيل اهللا أنه الفقراء الغزاة فإن 

لغين إال يف سبيل اهللا قيل له قد ألغنياء الغزاء أخذ الصدقة بقوله ال حتل  -قيل فقد أجاز النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يكون الرجل غنيا يف أهله وبلده بدار يسكنها وأثاث يتأثث به يف بيته وخادم خيدمه وفرس يركبه وله فضل مائيت 

درهم أو قيمتها فال حتل له الصدقة فإذا عزم على اخلروج يف سفر غزو واحتاج من آالت السفر والسالح والعدة 
ليه يف حال إقامته فينفق الفضل عن أثاثه وما حيتاج إليه يف مصره على السالح واآللة والعدة إىل ما مل يكن حمتاجا إ

  فتجوز له الصدقة وجائز أن يكون الفضل عما حيتاج إليه من دابة األرض 

أو سالحا أو شيئا من آالت السفر ال حيتاج إليه يف املصر فيمنع ذلك جواز إعطائه الصدقة إذا كان ذلك يساوي 
ئيت درهم وإن هو خرج للغزو فاحتاج إىل ذلك جاز أن يعطى من الصدقة وهو غين يف هذا الوجه فهذا معىن قوله ما

الصدقة حتل للغازي الغين قوله تعاىل وابن السبيل هو املسافر املنقطع به يأخذ من الصدقة وإن كان له مال يف  -ص 
ملتأخرين هو من يعزم على السفر وليس له ما حيتمل به بلده وكذلك روي عن جماهد وقتادة وأيب جعفر وقال بعض ا

وهذا خطأ ألن السبيل هو الطريق فمن مل حيصل يف الطريق ال يكون ابن السبيل وال يصري كذلك بالعزمية كما ال 
  يكون مسافر بالعزمية وقال تعاىل وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا 

  قال



فيتيمم فكذلك ابن السبيل هو املسافر ومجيع من يأخذ الصدقة من هذه األصناف ابن عباس هو املسافر ال جيد املاء 
فإمنا يأخذ صدقة بالفقر واملؤلفة قلوهبم والعاملون عليها ال يأخذوهنا صدقة وإمنا حتصل الصدقة يف يد اإلمام للفقراء 

العاملني عوضا من أعماهلم ال على أهنا مث يعطي اإلمام املؤلفة منها لدفع أذيتهم عن الفقراء وسائر املسلمني ويعطيها 
أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها يف  -صدقة عليهم وإمنا قلنا ذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فقرائكم فبني أن الصدقة مصروفة إىل الفقراء فدل ذلك على أن أحدا ال يأخذها صدقة إال بالفقر وإن األصناف 
  بيانا ألسباب الفقر  املذكورين إمنا ذكروا

  باب الفقري الذي جيوز أن يعطى من الصدقة 
قال أبو بكر رمحه اهللا اختلف اهل العلم يف املقدار الذي إذا ملكه الرجل دخل به يف حد الغىن وخرج به من حد 

ن كان الفقري وحرمت عليه الصدقة فقال قوم إذا كان عند أهله ما يغديهم ويعشيهم حرمت عليه الصدقة بذلك وم
عنده دون ذلك حلت له الصدقة واحتجوا مبا رواه عبدالرمحن عن يزيد بن جابر قال حدثين ربيعة بن يزيد عن أيب 

يقول من سأل الناس عن  -كبشة السلويل قال حدثين سهيل بن احلنظلة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ما ظهر غىن قال أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم  ظهر غىن فإمنا يستكثر من مجر جهنم قلت يا رسول اهللا

وقال آخرون حىت ميلك أربعني درمها أو عدهلا من الذهب واحتجوا مبا روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
فسمعته يقول لرجل من سأل منكم وعنده  -يسار عن رجل من بين أسد قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  دهلا فقد سأل أوقية أو ع

إحلافا واألوقية يومئذ أربعون درمها وقالت طائفة حىت ميلك مخسني درمها أو عدهلا من الذهب واحتجوا يف ذلك مبا 
روى الثوري عن حكيم بن جبري عن حممد بن عبدالرمحن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول اهللا صلى 

ما يغنيه إال جاءت شينا أوكدوحا أو خدوشا يف وجهه يوم القيامة قيل يا  ال يسئل عبد مسألة وله -اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا وما غناه قال مخسون درمها أو حساهبا من الذهب وروى احلجاج عن احلسن بن سعد عن أبيه عن علي 

دقة من له وعبداهللا قاال ال حتل الصدقة ملن له مخسون درمها أو عوضها من الذهب وعن الشعيب قال ال يأخذ الص
مخسون درمها وال نعطي منها مخسني درمها وقال آخرون حىت ميلك مائيت درهم أو عدهلا من عرض أوغريه فاضال 

عما حيتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرس وهو قول أصحابنا والدليل على ذلك ما روى أبو بكر احلنفي قال 
يقول من سأل وله  -ة أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا عبداهللا بن جعفر قال حدثين أيب عن رجل من مزين

عدل مخس أواق سأل إحلافا ويدل عليه ما روى الليث بن سعد قال حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن شريك 
آهللا أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من  -بن عبداهللا بن أيب منر أنه مسع أنس بن مالك يقول إن رجال قال للنيب ص 

ئنا فتقسمها على فقرائنا فقال اللهم نعم وروى حيىي بن عبداهللا بن صيفي عن أيب معبد عن ابن عباس أن النيب أغنيا
حني بعث معاذا إىل اليمن قال له أخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم  -صلى اهللا عليه وسلم 

   -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  وترد إىل فقرائهم وروى األشعث عن ابن أيب جحيفة عن أبيه

  بعث ساعيا على الصدقة فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسمها يف

الناس صنفني فقراء وأغنياء وأوجب أخذ الصدقة من صنف األغنياء  -فقرائنا فلما جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هو الذي ملك مائيت درهم وما دوهنا مل يكن مالكها غنيا  وردها يف الفقراء مل تبق ههنا واسطة بينهما وملا كان الغين



وجب أن يكون داخال يف الفقراء فيجوز له أخذها وملا اتفق اجلميع على أن من كان له دون الغداء والعشاء حتل له 
الغىن  الصدقة علمنا أهنا ليست إباحتها موقوفة على الضرورة اليت حتل معها امليتة فوجب اعتبار ما يدخل به يف حد

وهو أن ميلك فضال عما حيتاج إليه مما وصفنا مائيت درهم أو مثلها من عرض أو غريه وأما ملك األربعني درمها 
واخلسمني الدرهم على ما روي يف األخبار اليت قدمنا فإن هذه األخبار واردة يف كراهة املسألة ال يف حترميها وقد 

   -سيما يف أول ما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم  تكره املسألة ملن عنده ما يعنيه يف الوقت ال

  إىل املدينة

   -مع كثرة فقراء املسلمني وقلة ذات أيديهم فاستحب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ملن عنده ما يكفيه ترك املسألة ليأخذها من هو أوىل منه ممن ال جيد شيئا

   -اهللا ومن ال يسئلنا أحب إلينا ممن يسئلنا وقوله ص  من استغىن أغناه اهللا ومن استعف أعفه -وهو حنو قوله ص 

  ألن يأخذ أحدكم حبال فيحتطب خري له من أن يسئل الناس أعطوه أو منعوه وقد

للسائل حق وإن جاء  -روي عن فاطمة بنت احلسني عن احلسني بن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بإعطاء السائل مع ملكه للفرس والفرس يف أكثر احلال تساوي أكثر  -م على فرس فأمر النيب صلى اهللا عليه وسل

من أربعني درمها أو مخسني درمها وقد روى حيىي بن آدم قال حدثنا علي بن هاشم عن إبراهيم بن يزيد املكي عن 
ا أفمسكني أنا إن يل أربعني درمه -الوليد بن عبيداهللا عن ابن عباس قال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال نعم وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا يعقوب بن يوسف املطوعي قال حدثنا أبو موسى اهلروي قال حدثنا 
املعاىف قال حدثنا إبراهيم بن يزيد اجلزري قال حدثنا الوليد بن عبداهللا بن أيب مغيث عن ابن عباس قال قال رجل يا 

 أنا قال نعم فأباح له الصدقة مع ملكه ألربعني درمها حني مساه مسكينا إذ رسول اهللا عندي أربعون درمها أمسكني
كان اهللا قد جعل الصدقة للمساكني وروى أبو يوسف عن غالب بن عبيداهللا عن احلسن قال كان أصحاب رسول 

هم وروى يقبل أحدهم الصدقة وله من السالح والكراع والعقار قيمة عشرة آالف در -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
األعمش عن إبراهيم قال كانوا ال مينعون الزكاة من له من البيت واخلادم وروى شعبة عن قتادة عن احلسن قال من 

له مسكن وخادم أعطي من الزكاة وروى جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري قال يعطى من له دار وخادم 
إليه وقد اختلف يف ذلك من وجه آخر فقال قائلون من وفرس وسالح يعطى من إذا مل يكن له ذلك الشيء واحتاج 

كان قويا مكتسبا مل حتل له الصدقة وإن مل ميلك شيئا واحتجوا مبا روى أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن سامل 
ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي  -بن ايب اجلعد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   -أبو بكر بن عياش أيضا عن أيب جعفر عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورواه 

  مثله وروى سعد بن إبراهيم عن رحيان بن يزيد عن عبداهللا بن عمرو عن النيب

 قال ال حتل الصدقة لغين وال لقوي مكتسب وهذا عندنا على وجه الكراهة ال على جهة التحرمي على النحو -ص 
  الذي ذكرنا يف كراهة املسألة فإن قيل قوله ال حتل الصدقة لغين على 



وجه التحرمي وامتناع جواز إعطائه الزكاة كذلك القوي املكتسب قيل له جيوز أن يريد الغين الذي يستغين به عن 
له الزكاة إذ قد املسألة وهو أن يكون له أقل من مائيت درهم ال الغين الذي جيعله يف حيز من ميلك ما جتب يف مث

جيوز أن يسمى غنيا الستغنائه مبا ميلكه عن املسألة ومل يرد به الغين الذي يتعلق مبلك مثله وجوب الغىن فكان قوله 
ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي على وجه الكراهة للمسألة ملن كان يف مثل حاله وعلى أن حديث أيب 

وال لذي مرة سوي خمتلف يف رفعه فرواه أبو بكر بن عياش مرفوعا على ما  هريرة هذا يف قوله ال حتل الصدقة لغين
قدمنا ورواه أبو يوسف عن حصني عن أيب حازم عن أيب هريرة من قوله غري مرفوع وحديث عبداهللا بن عمرو رواه 

وله وقال ال شعبة واحلسن بن صاحل عن سعد بن إبراهيم عن رحيان بن يزيد عن عبداهللا بن عمرو موقوفا عليه من ق
حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي ورواه سفيان عن سعد بن إبراهيم عن رحيان بن يزيد عن عبداهللا بن عمرو 

   -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال ال حتل الصدقة لغين وال لقوي مكتسب فاختلفوا يف رفعه وظاهر قوله

م من قدر منهم على الكسب ومن مل يقدر وكذلك قوله تعاىل تعاىل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني عام يف سائره
يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم يقتضي وجوب احلق للسائل القوي املكتسب إذ مل تفرق اآلية بينه وبني غريه 

ياء من ويدل أيضا قوله تعاىل للفقراء الذين أحصروا يف سبيل اهللا ال يستطيعون ضربا يف األرض حيسبهم اجلاهل أغن
التعفف ومل يفرق بني القوي املكتسب وبني من ال يكتسب من الضعفاء فهذه اآليات كلها قاضية ببطالن قول 

القائل بأن الزكاة ال تعطى للفقري إذا كان قويا مكتسبا وال جيوز ختصيصها خبرب أيب هريرة وعبداهللا بن عمرو اللذين 
هم يقول قوي مكتسب وبعضهم لذي مرة سوي وقد رويت ذكرنا الختالفهم يف رفعه واضطراب متنه ألن بعض

أخبار هي أشد استفاضة وأصح طرقا من هذين احلديثني معارضة هلما منها حديث أنس وقبيصة بن املخارق أن النيب 
قال إن الصدقة ال حتل إال يف إحدى ثالث فذكر إحداهن فقر مدقع وقال أو رجل أصابته  -صلى اهللا عليه وسلم 

ل أصابته جائحة ومل يشرط يف شيء منها عدم القوة والعجز عن االكتساب ومنها حديث سليمان أنه فاقة أو رج
صدقة فقال ألصحابه كلوا ومل يأكل ومعلوم أن أصحاب النيب صلى اهللا  -محل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   -عليه وسلم 

  كانوا أقوياء مكتسني ومل خيص النيب ص

  زمنا أو عاجزا عن هبا من كان منهم  -

االكتساب ومنها حديث عروة بن الزبري عن عبيداهللا بن عدي بن اخليار أن رجلني من العرب حدثاه أهنما أتيا النيب 
فسأاله من الصدقة فصعد فيهما البصر وصوبه فرآمها جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما وال  -صلى اهللا عليه وسلم 

   حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب فلما

  قال



هلما إن شئتما أعطيتكما ولو كان حمرما ما أعطامها مع ما ظهر له من جلدمها وقوهتما وأخرب مع ذلك أنه ال حظ 
فيها لغين وال لقوي مكتسب فدل على أنه أراد بذلك كراهة املسألة وحمبة النزاهة ملن كان معه ما يغنيه أو قدر على 

ى وجه التغليظ ال على وجه حتقيق املعىن كما قال النيب صلى اهللا الكسب فيستغين به عنها وقد يطلق مثل هذا عل
ليس مبؤمن من يبيت شبعانا وجاره جائع وقال ال دين ملن ال أمانة له وقال ليس املسكني بالطواف  -عليه وسلم 

حكمه كحكم  الذي ترده اللقمة واللقمتان ومل يرد به نفي املسكنة عنه رأسا حىت حترم عليه الصدقة وإمنا أراد ليس
الذي ال يسئل وكذلك قوله وال حق فيها لغين وال لقوي مكتسب على معىن أنه ليس حقه فيها كحق الزمن العاجز 

أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها يف فقرائكم فعم سائر الفقراء  -عن الكسب ويدل عليه قوله ص 
فيعطيها  -مل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزمىن منهم واألصحاء وأيضا قد كانت الصدقات والزكاة حت

فقراء الصحابة من املهاجرين واألنصار وأهل الصفة وكانوا أقوياء مكتسبني ومل يكن خيص هبا الزمىن دون األصحاء 
إىل يومنا خيرجون صدقاهتم إىل الفقراء واألقوياء  -وعلى هذا أمر الناس من لدن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فاء منهم ال يعتربون منها ذوي العاهات والزمانة دون األقوياء األصحاء ولو كانت الصدقة حمرمة وغري والضع
توقيف للكافة عليه  -جائزة على األقوياء املكتسبني الفروض منها أو النوافل لكان من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

توقيف للكافة على حظر دفع الزكاة إىل األقوياء  - لعموم احلاجة إليه فلما مل يكن من النيب صلى اهللا عليه وسلم
من الفقراء واملتكسبني من أهل احلاجة ألنه لو كان منه توقيف للكافة لورد النقل به مستفيضا دل ذلك على جواز 

  إعطائها األقوياء املتكسبني من الفقراء كجواز إعطائها الزمىن والعاجزين عن االكتساب 
  رم عليهم الصدقة باب ذوي القرىب الذين حت

قال أصحابنا من حترم عليهم الصدقة منهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد احلارث بن عبداملطلب 
مجيعا وحكى الطحاوي عنهم وولد عبداملطلب ومل أجد ذلك عنهم رواية والذي حترم عليهم من ذلك الصدقات 

  املفروضة وأما التطوع فال بأس 

ه روي عن أيب حنيفة وليس باملشهور أن فقراء بين هاشم يدخلون يف آية الصدقات ذكره يف به وذكر الطحاوي أن
أحكام القرآن قال وقال أبو يوسف وحممد ال يدخلون قال أبو بكر املشهور عن أصحابنا مجيعا من قدمنا ذكره من 

ة عليهم خاص يف آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد احلارث بن عبداملطلب وأن حترمي الصدق
املفروض منه دون التطوع وروى ابن مساعة عن أيب يوسف أن الزكاة من بين هاشم حتل لبين هاشم وال حيل ذلك 

من غريهم هلم وقال مالك ال حتل الزكاة آلل حممد والتطوع حيل وقال الثوري ال حتل الصدقة لبين هاشم ومل يذكر 
صدقة الفرض على بين هاشم وبين عبداملطلب وجيوز صدقة التطوع فرقا بني النفل والفرض وقال الشافعي حترم 

   -على كل أحد إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فإنه كان ال يأخذها والدليل على أن الصدقة املفروضة حمرمة على بين هاشم

سباغ الوضوء وأن بشيء دون الناس إال بثالث إ -حديث ابن عباس قال ما خصنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال نأكل الصدقة وأن ال ننزى احلمري على اخليل وروي أن احلسن بن علي أخذ مترة من الصدقة فجعلها يف فيه 

وقال إنا آل حممد ال حتل لنا الصدقة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا  -فأخرجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أيب عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا



وجد مترة فقال لوال إين أخاف أن تكون صدقة ألكلتها وروى هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا  -
نا آخذوها يف اإلبل السائمة من كل أربعني ابنة لبون من أعطاها مؤجترا فله أجرها ومن منعها فإ -عليه وسلم 

إن الصدقة ال حتل  -وشطر ماله ال حيل آلل حممد منها شيء وروي من وجوه كثرية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس فثبت هبذه األخبار حترمي الصدقات املفروضات عليهم فإن قيل روى شريك عن 

متاعا  -دينة فاشترى منها النيب صلى اهللا عليه وسلم مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم عري امل
فباعه بربح أواق فضة فتصدق هبا على أرامل بين عبداملطلب مث قال ال أعود أن أشتري بعدها شيئا وليس مثنه 

عندي فقد تصدق على هؤالء وهن هامشيات قيل له ليس يف اخلرب أهنن كن هامشيات وجائز أن ال يكن هامشيات بل 
 عبداملطلب من غري بين عبداملطلب بل عربيات من غريهم وكن أزواجا لبين عبداملطلب فماتوا عنهن زوجات بين

وأيضا فإن ذلك كان صدقة تطوع وجائز أن يتصدق عليهم بصدقة التطوع وأيضا فإن حديث عكرمة الذي ذكرناه 
  أوىل ألن حديث ابن عباس أخرب 

   -وسلم  فيه حبكمه فيهم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه

  فاحلظر متأخر لإلباحة فهذا أوىل وأما بنوا املطلب فليسوا من أهل بيت

ألن قرابتهم منه كقرابة بين أمية وال خالف أن بين أمية ليسوا من أهل بيت النيب  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  وكذلك بنوا املطلب فإن قيل ملا أعطاهم النيب ص

سهم ذوي القرىب كما أعطى بين هاشم ومل يعط بين أمية دل ذلك على أهنم مبنزلة بين هاشم يف حترمي من اخلمس  -
مل يعطهم للقربة فحسب ألنه ملا قال عثمان بن عفان وجبري بن  -الصدقة قيل له إن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نوا املطلب فنحن وهم يف النسب شيء واحد مطعم يا رسول اهللا أما بنوا هاشم فال ننكر فضلهم لقرهبم منك وأما ب
 -إن بين املطلب مل تفارقين يف جاهلية وال إسالم فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -فأعطيتهم ومل تعطنا فقال ص 

أنه مل يعطهم بالقرابة فحسب بل بالنصرة والقرابة ولو كانت إجابتهم إياه ونصرهتم له يف اجلاهلية واإلسالم أصال 
الصدقة لوجب أن خيرج منها آل أيب هلب وبعض آل احلارث بن عبداملطلب من أهل بيته ألهنم مل جييبوه  لتحرمي

وينبغي أن ال حترم على من ولد يف اإلسالم من بين أمية ألهنم مل خيالفوه وهذا ساقط وأيضا فإن سهم اخلمس إمنا 
خصوص حترمي الصدقة يف بعض آل النيب صلى يستحقه خاص منهم وهو موكول إىل اجتهاد اإلمام ورأيه ومل يثبت 

وأيضا فليس استحقاق سهم من اخلمس أصال لتحرمي الصدقة ألن اليتامى واملساكني وابن السبيل  -اهللا عليه وسلم 
يستحقون سهما من اخلمس ومل حترم عليهم الصدقة فدل على أن استحقاق سهم من اخلمس ليس بأصل يف حترمي 

ة على موايل بين هاشم وهل أريدوا بآية الصدقة فقال أصحابنا والثوري مواليهم مبنزلتهم الصدقة واختلف يف الصدق
يف حترمي الصدقات املفروضات عليهم وقال مالك بن أنس ال بأس بأن يعطي مواليهم والذي يدل على القول األول 

   -حديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ى الصدقة فاستتبع أبا رافع فقال رسول اهللاستعمل أرقم بن أرقم الزهري عل



إن الصدقة حرام على حممد وآل حممد وإن موىل القوم من أنفسهم وروي عن عطاء بن السائب عن أم  -ص 
   -كلثوم بنت علي عن موىل هلم يقال له هرمز أو كيسان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  صدقة وإن موىل القوم من أنفسهمقال له يا أبا فالن إنا أهل بيت ال نأكل ال

الوالء حلمة كلحمة النسب وكانت الصدقة حمرمة  -فال تأكل الصدقة وأيضا ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -على من قرب نسبه من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وهن بنوا هاشم وجب أن يكون مواليهم مبثابتهم إذ كان النيب ص

  واختلف يف جواز أخذ بين هاشم  قد جعله حلمة كالنسب -

للعمالة من الصدقة إذا عملوا عليها فقال أبو يوسف وحممد من غري خالف ذكراه عن أيب حنيفة ال جيوز أن يعمل 
على الصدقة أحد من بين هاشم وال يأخذ عمالته منها قال حممد وإمنا يصنع ما كان يأخذه علي بن ايب طالب رضي 

يمن على أنه كان يأخذ من غري الصدقة قال أبو بكر يعين بقوله ال يعمل على الصدقة على اهللا عنه يف خروجه إىل ال
معىن أنه يعملها ليأخذ عمالتها فأما إذا عمل عليها متربعا على أن ال يأخذ شيئا فهذا ال خالف بني أهل العلم يف 

األول ما حدثنا عبدالباقي بن قانع جوازه وقال آخرون ال بأس بالعمالة هلم من الصدقة والدليل على صحة القول 
قال حدثنا علي بن حممد قال حدثنا مسدد قال حدثنا معمر قال مسعت أيب حيدث عن جيش عن عكرمة عن ابن 

   -عباس قال بعث نوفل بن احلارث ابنيه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  نيب اهللا صفقال انطلقا إىل عمكما لعله يستعملكما على الصدقة فجاءا فحدثا 

ال حيل لكم أهل البيت من الصدقات شيء ألهنا غسالة األيدي إن لكم يف  -حباجتهما فقال هلما نيب اهللا ص  -
أن  -مخس اخلمس ما يغنيكما او يكفيكما وروي عن علي أنه قال للعباس سل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ة ذنوب الناس وروى الفضل بن العباس يستعملك على الصدقة فسأله فقال ما كنت ألستعملك على غسال
أن يستعملهما على الصدقة ليصيبا منها فقال  -وعبداملطلب بن ربيعة بن احلارث سأال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إن الصدقة ال حتل آلل حممد فمنعهما أخذ العمالة ومنع أبا رافع ذلك أيضا وقال موىل القوم منهم واحتج املبيحون 
بعث عليا إىل اليمن على الصدقة وراه جابر وأبو سعيد مجيعا ومعلوم أنه قد  -صلى اهللا عليه وسلم  لذلك بأن النيب

كانت واليته على الصدقات وغريها وال حجة يف هذا هلم ألنه مل يذكر أن عليا أخذ عمالته منها وقد قال اهللا تعاىل 
   -لنبيه ص 

  خذ

ن الصدقة عمالة وقد كان علي بن أيب طالب حني خرج إىل مل يكن يأخذ م -من أمواهلم صدقة ومعلوم أنه ص 
اليمن فويل القضاء واحلرب هبا فجائز أن يكون أخذ رزقه من مال الفيء ال من جهة الصدقة فإن قيل فقد جيوز أن 
 يأخذ الغين عمالته منها وإن مل حتل له الصدقة فكذلك بنوا هاشم قيل له ألن الغين من أهل هذه الصدقة لو افتقر



أخذ منها واهلامشي ال يأخذ منها حبال فإن قيل إن العامل ال يأخذ عمالته صدقة وإمنا يأخذ أجرة لعمله كما روي أن 
   -مما يتصدق به عليها ويقول ص  -بريرة كانت هتدي للنيب ص 

  هي هلا صدقة ولنا هدية قيل له الفصل بينهما أن الصدقة كانت حتصل يف ملك

  فكان بني ملك املتصدق وبني ملك النيب  - بريرة مث هتديها للنيب ص

   -ص 

  واسطة ملك آخر وليس بني ملك املأخوذ منه وبني ملك العامل واسطة ألهنا ال

  حتصل يف ملك الفقراء حىت يأخذها العامل 
  باب من ال جيوز أن يعطى من الزكاة من الفقراء 

  قال

ه جواز إعطائها ملن مشله االسم منهم قريبا كان أو بعيدا اهللا تعاىل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني فاقتضى ظاهر
لوال قيام الداللة على منع إعطاء بعض األقرباء وقد اختلف الفقهاء يف ذلك فقال أصحابنا مجيعا ال يعطى منها والد 

ابن  وإن عال وال ولدا وإن سفل وال امرأة وقال مالك والثوري واحلسن بن صاحل ال يعطى من تلزمه نفقته وقال
شربمة ال يعطى من الزكاة قرابته الذين يرثونه وإمنا يعطى من ال يرثه وليس يف عياله وقال األوزاعي ال يتخطى 

بزكاة ماله فقراء أقاربه إذا مل يكونوا من عياله ويتصدق على مواليه من غري زكاة ماله وقال الليث ال يعطى الصدقة 
 خمتصره ويعطى الرجل من الزكاة من ال تلزمه نفقته من قرابته وهم الواجبة من يعول وقال املزين عن الشافعي يف

من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق هبا من غريهم وإن كان ينفق عليهم تطوعا قال أبو 
ومالك  أنت -بكر فحصل من اتفاقهم أن الولد والوالد والزوجة ال يعطون من الزكاة ويدل عليه أيضا قوله ص 

ألبيك وقال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فإذا كان مال الرجل مضافا إلىأبيه وموصوفا 
بأنه من كسبه فهو مىت أعطى ابنه فكأنه باق يف ملكه ألن ملك ابنه منسوب إليه فلم حتصل صدقة صحيحة وإذا 

اآلخر من طريق الوالدة وأيضا قد ثبت عندنا  صح ذلك يف اإلبن فاألب مثله إذ كل واحد منهما منسوب إىل
بطالن شهادة كل واحد منهما لصاحبه فلما جعل كل واحد منهما فيما حيصله بشهادته لصاحبه كأنه حيصله لنفسه 

وجب أن يكون إعطاؤه إياه الزكاة كتبقيته يف ملكه وقد أخذ عليه يف الزكاة إخراجها إىل ملك الفقري إخراجا 
ها إىل من ال جتوز له شهادته فلم ينقطع حقه عنه وهو مبنزلة ما هو باق يف ملكه فلذلك مل جيزه صحيحا ومىت أخرج

وهلذه العلة مل جيز أن يعطي زوجته منها وأما اعتبار النفقة فال معىن له ألن النفقة حق يلزمه وليست بآكد من الديون 
اة إليه وعموم اآلية يقتضي جواز دفعها إليه باسم اليت ثبتت لبعضهم على بعض فال مينع ثبوهتا من جواز دفع الزك

الفقر ومل تقم الداللة على ختصيصه فلم جيز إخراجها ألجل النفقة من عمومها وأيضا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  خري الصدقة  -



د والوالد ما كان عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول وذلك عموم يف جواز دفع سائر الصدقات إىل من يعول وخرج الول
والزوجان بداللة فإن قيل إمنا مل جيز إعطاء الوالد والولد ألنه تلزمه نفقته قيل له هذا غلط ألنه لو كان الولد والوالد 

مستغنيني بقدر الكفاف ومل تكن على صاحب املال نفقتهما ملا جاز أن يعطيهما من الزكاة ألهنما ممنوعان منها مع 
أن املانع من دفعها إليهما أن كل واحد منهما منسوب إىل اآلخر بالوالدة وأن لزوم النفقة وسقوطها فدل على 

واحدا منهما ال جيوز شهادته لآلخر وكل واحد من املعنيني علة يف منع دفع الزكاة واختلفوا يف إعطاء املرأة زوجها 
عي تعطيه واحلجة للقول من زكاة املال قال أبو حنيفة ومالك ال تعطيه وقال أبو يوسف وحممد والثوري والشاف

األول إنه قد ثبت أن شهادة كل واحد من الزوجني لصاحبه غري جائزة فوجب أن ال يعطي واحد منهما صاحبه من 
زكاته لوجود العلة املانعة من دفعها يف كل واحد منهما واحتج اجمليزون لدفع زكاهتا إليه حبديث زينب امرأة عبداهللا 

عن الصدقة على زوجها عبداهللا وعلى أيتام ألخيها يف حجرها  -اهللا عليه وسلم  بن مسعود حني سألت النيب صلى
فقال لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة قيل له كانت صدقة تطوع وألفاظ احلديث تدل عليه وذلك ألنه ذكر 

ن مجعت حليا يل النساء على الصدقة وقال تصدقن ولو حبليك -فيه أهنا قالت ملا حث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وهذا يدل على أهنا كانت صدقة تطوع فإن احتجوا مبا  -وأردت أن أتصدق فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا ابن ناجية قال حدثنا أمحد بن حامت قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثين حيىي بن 
علقمة عن عبداهللا أن زينب الثقفية امرأة عبداهللا سألت رسول اهللا صلى  أيب أنيسة اجلزري عن محاد بن إبراهيم عن

فقالت إن يل طوقا فيه عشرون مثقاال أفأؤدي زكاته قال نعم نصف مثقال قالت فإن يف حجري  -اهللا عليه وسلم 
ه ليس يف هذا بين أخ يل أيتاما أفأجعله أو أضعه فيهم قال نعم فبني يف هذا احلديث أهنا كانت من زكاهتا قيل ل

احلديث ذكر إعطاء الزوج وإمنا ذكر فيه إعطاء بين أخيها وحنن جنيز ذلك وجائز أن تكون سألته عن صدقة التطوع 
على زوجها وبين أخيها فأجازها وسألته يف وقت آخر عن زكاة احللي ودفعها إىل بين أخيها فأجازها وحنن جنيز دفع 

لذمي من الزكاة فقال أصحابنا ومالك والثوري وابن شربمة والشافعي ال الزكاة إىل بين األخ واختلف يف إعطاء ا
  يعطى الذمي من الزكاة وقال أصحابنا ومالك والثوري وابن شربمة والشافعي ال يعطى 

من الزكاة وقال عبيداهللا بن احلسن إذا مل جيد مسلما أعطى الذمي فقيل له فإنه ليس باملكان الذي هو به مسلم ويف 
مسلم فكأنه ذهب إىل إعطائها للذمي الذي هو بني ظهرانيهم واحلجة للقول األول قول النيب صلى اهللا  موضع آخر
أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها يف فقرائكم فاقتضى ذلك أن يكون كل صدقة أخذها  -عليه وسلم 

أنه إذا كان هناك مسلمون مل يعط إىل اإلمام مقصورة على فقراء املسلمني وال جيوز إعطاؤها للكفار وملا اتف قوا على
الكفار ثبت أن الكفار ال حظ هلم يف الزكاة إذ لو جاز إعطاؤها إياهم حبال جلاز يف كل حال لوجود الفقر كسائر 
الفقراء املسلمني واختلفوا يف دفع الزكاة إىل رجل واحد فقال أصحابنا جيوز أن يعطي مجيع زكاته مسكينا واحدا 

بأس أن يعطي الرجل زكاةالفطر عن نفسه وعياله مسكينا واحدا وقال املزين عن الشافعي وأقل ما  وقال مالك ال
يعطي أهل السهم من سهام الزكاة ثالثة فإن أعطى اثنني وهو جيد الثالث ضمن ثلث سهم قال أبو بكر قوله تعاىل 

جناس إذا أطلقت فإهنا تتناول املسميات إمنا الصدقات للفقراء اسم للجنس يف املدفوع واملدفوع إليهم وأمساء األ
بإجياب احلكم فيها على أحد معنيني إما الكل وإما أدناه وال ختتص بعدد دون عدد إال بداللة إذ ليس فيها ذكر 

العدد أال ترى إىل قوله تعاىل والسارق والسارقة وقوله الزانية والزاين وقوله وخلق اإلنسان ضعيفا وحنوها من أمساء 
أهنا تتناول كل واحد من آحادها على حياله ال على طريق اجلمع ولذلك قال أصحابنا فيمن قال إن األجناس 

تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أنه على الواحد منهم ولو قال إن شربت املاء أو أكلت الطعام كان على اجلزء 



س كان مصدقا ومل حينث أبدا إذ كان مقتضى منها ال على استيعاب مجيع ما حتته وقالوا لو أراد بيمينه استيعاب اجلن
اللفظ أحد معنيني إما استيعاب اجلميع أو أدىن ما يقع عليه االسم منه وليس للجميع حظ يف ذلك فال معىن العتبار 
العدد فيه وإذا ثبت ما وصفنا واتفق اجلميع على أنه مل يرد بآية الصدقات استيعاب اجلنس كله حىت ال حيرم واحد 

اعتبار العدد فيه فبطل قول من اعترب ثالثة منهم وأيضا ملا يكن ذلك حقا إلنسان بعينه وإمنا هو حق اهللا  منهم سقط
تعاىل يصرف يف هذا الوجه وجب أن ال خيتلف حكم الواحد واجلماعة يف جواز اإلعطاء وألنه لو وجب اعتبار 

سم بعدد دون عدد وأيضا ملا وجب اعتبار العدد العدد مل يكن بعض األعداد أوىل باالعتبار من بعض إذ ال خيتص اال
  وقد علمنا تعذر استيفائه استيفائه ألهنم ال حيصون دل على 

سقوط اعتباره إذ كان يف اعتباره ما يؤديه إىل إسقاطه وقد اختلف أبو يوسف وحممد فيمن أوصى بثلث ماله 
زي إال يف اثنني فصاعدا شبهه أبو يوسف للفقراء فقال أبو يوسف جيزيهم وضعه يف فقري واحد وقال حممد ال جي

بالصدقات وهو أقيس واختلف يف موضع أداء الزكاة فقال أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد تقسم صدقة كل 
بلد يف فقرائه وال خيرجها إىل غريه وإن أخرجها إىل غريه فأعطاها الفقراء جاز ويكره وروى علي الرازي عن أيب 

ارك عن أيب حنيفة قال ال بأس بأن يبعث الزكاة من بلد إىل بلد آخر إىل ذي قرابته قال أبو سليمان عن ابن املب
سليمان فحدثت به حممد بن احلسن فقال هذا حسن وليس لنا يف هذا مساع عن أيب حنيفة قال أبو سليمان فكتبه 

ال أخربنا أصحابنا عن حممد بن حممد بن احلسن عن ابن املبارك عن أيب حنيفة وذكر الطحاوي عن ابن أيب عمران ق
احلسن عن أيب سليمان عن عبداهللا بن املبارك عن أيب حنيفة قال ال خيرج الرجل زكاته من مدينة إىل مدينة إال لذي 
قرابته وقال أبو حنيفة يف زكاة الفطر يؤديها حيث هو وعن أوالده الصغار حيث هم وزكاة املال حيث املال وقال 

ملال من بلد إىل بلد إال أن تفضل فتنقل إىل أقرب البلدان إليهم قال ولو أن رجال من أهل مالك ال تنقل صدقة ا
مصر حلت زكاته عليه وماله مبصر وهو باملدينة فإنه يقسم زكاته باملدينة ويؤدي صدقة الفطر حيث هو وقال 

ها من بلد إىل بلد وقال الليث الثوري ال تنقل من بلد إىل بلد إال أن ال جيد من يعطيه وكره احلسن بن صاحل نقل
فيمن وجبت عليه زكاة ماله وهو ببلد غري بلده أنه إن كانت رجعته إىل بلده قريبة فإنه يؤخر ذلك حىت يقدم بلده 
فيخرجها ولو أداها حيث هو رجوت أن جتزي وإن كانت غيبته طويلة وأراد املقام هبا فإنه يؤدي زكاته حيث هو 

ىل غري بلده مل ينب يل أن عليه اإلعادة قال أبو بكر ظاهر قوله تعاىل إمنا الصدقات للفقراء وقال الشافعي إن أخرجها إ
واملساكني يقتضي جواز إعطائها يف غري البلد الذي فيه املال ويف أي موضع شاء ولذلك قال أصحابنا أي موضع 

وز أداؤها يف غريه أال ترى أن أدى فيه أجزأه ويدل عليه أنا مل نر يف األصول صدقة خمصوصة مبوضع حىت ال جي
كفارات األميان والنذور وسائر الصدقات ال خيتص جوازها بأدائها يف مكان دون غريه وروي عن طاوس أن معاذا 

قال ألهل اليمن ائتوين خبميس أو لبيس آخذه منكم يف الصدقة مكان الذرة والشعري فإنه أيسر عليكم وخري ملن 
  صار فهذا يدل على أنه كان ينقلها من اليمن باملدينة من املهاجرين واألن

إىل املدينة وذلك ألن أهل املدينة كانوا أحوج إليها من أهل اليمن وروى عدي بن حامت أنه نقل صدقة طي إىل 
وبالدهم بالبعد من املدينة ونقل أيضا عدي ابن حامت والزبرقان بن بدر صدقات  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه من بالد طي وبالد بين متيم فاستعان هبا على قتال أهل الردة وإمنا كرهوا قومهما إىل 
قال ملعاذ حني بعثه  -نقلها إىل بلد غريه إذا تساوى أهل البلدين يف احلاجة ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

م يؤخذ من أغنيائهم ويرد يف فقرائهم وذلك يقتضي ردها يف إىل اليمن أعلمهم أن اهللا قد فرض عليهم حقا يف أمواهل



فقراء املأخوذين منهم وإمنا قال أبو حنيفة إنه جيوز له نقلها إىل ذي قرابته يف بلد آخر ملا حدثنا عبدالباقي بن قانع 
د بن قال حدثنا علي بن حممد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن حمم

قال صدقة الرجل على قرابته صدقة وصلة وحدثنا  -سريين عن سلمان بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا أمحد بن منصور قال حدثنا عثمان بن صاحل حدثنا ابن 

عن الصدقة فقال رسول  - صلى اهللا عليه وسلم هليعة عن عطاء عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب أنه سأل النيب
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إن الصدقة على ذي القرابة تضاعف مرتني وقال النيب ص

يف حديث زينب امرأة عبداهللا حني سألته عن صدقتها على عبداهللا وأيتام بين أخ هلا يف حجرها فقال لك أجران  -
الباقي بن قانع قال حدثنا علي بن احلسني بن يزيد الصدائي قال حدثنا أيب أجر الصدقة وأجر القرابة وحدثنا عبد

قال حدثنا ابن منري عن حجاج عن الزهري عن أيوب بن بشري عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول اهللا أي 
اره الصدقة أفضل قال على ذي الرحم الكاشح فثبت هبذه األخبار أن الصدقة على ذي الرحم احملرم وإن بعدت د

أفضل منها على األجنيب فلذلك قال جيوز نقلها إىل بلد آخر إذا أعطاها ذا قرابته وإمنا قال اصحابنا يف صدقة الفطر 
إنه يؤديها عن نفسه حيث هو وعن رفيقه وولده حيث هم ألهنا مؤداة عنهم فكما تؤدى زكاة املال حيث املال 

  كذلك تؤدى صدقة الفطر حيث املؤدى عنه 
  فيما 

  مسكني واحد من الزكاة يعطى

كان أبو حنيفة يكره أن يعطي إنسان من الزكاة مائيت درهم وإن أعطيته أجزأك وال بأس بأن تعطيه أقل من مائيت 
درهم قال وإن يغين هبا إنسانا أحب إيل وروى هشام عن أيب يوسف يف رجل له مائة وتسة وتسعون درمها فتصدق 

  عليه بدرمهني أنه يقبل واحدا 

واحدا فقد أجاز له أن يقبل متام املائتني وكره أن يقبل ما فوقها وأما مالك بن أنس فإنه يرد األمر فيه إىل ويرد 
االجتهاد من غري توقيف وقول ابن شربمة فيه كقول أيب حنيفة وقال الثوري ال يعطى من الزكاة أكثر من مخسني 

يث يعطى مقدار ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال درمها إال أن يكون غارما وهو قول احلسن بن صاحل وقال الل
والزكاة كثرية ومل حيد الشافعي شيئا واعترب ما يرفع احلاجة قال أبو بكر قوله تعاىل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني 

وس ليس فيه حتديد مقدار ما يعطى كل واحد منهم وقد علمنا أنه مل يرد به تفريقها على الفقراء على عدد الرء
المتناع ذلك وتعذره فثبت أن املراد دفعها إىل بعض أي بعض كان وأقلهم واحد ومعلوم أن كل واحد من أرباب 

األموال خماطب بذلك فاقتضى ذلك جواز دفع كل واحد منهم مجيع صدقته إىل فقري واحد قل املدفوع أو كثر 
الفقراء من غري حتديد ملقداره وأيضا فإن الدفع  فوجب بظاهر اآلية جواز دفع املال الكثري من الزكاة إىل واحد من

والتمليك يصادفانه وهو فقري فال فرق بني دفع القليل والكثري حلصول التمليك يف احلالتني للفقري وإمنا كره أبو 
 حنيفة أن يعطي إنسانا مائيت درهم ألن املائتني هي النصاب الكامل فيكون غنيا مع متام ملك الصدقة ومعلوم أن اهللا

تعاىل إمنا أمر بدفع الزكوات إىل الفقراء لينتفعوا هبا ويتملكوها فال حيصل له التمكني من اإلنتفاع إال وهو غين فكره 



من أجل ذلك دفع نصاب كامل ومىت دفع إليه أقل من النصاب فإنه ميلكه وحيصل له اإلنتفاع هبا وهو فقري فلم 
ذا مل يصر غنيا فالنصاب عند وقوع التمليك والتمكني من اإلنتفاع يكرهه إذ القليل والكثري سواء يف هذا الوجه إ

وأما قول أيب حنيفة وأن يغين هبا إنسان أحب إيل فإنه مل يرد به الغىن الذي جتب عليه به الزكاة وإمنا أراد أن يعطيه 
ته رجال ظاهره ما يستغىن به عن املسئلة ويكف به وجهه ويتصرف به يف ضرب من املعاش واختلف فيمن أعطى زكا

الفقر فأعطاه على ذلك مث تبني أنه غين فقال أبو حنيفة وحممد جيزيه وكذلك إن دفعها إىل ابنه أو إىل ذمي وهو ال 
يعلم مث علم أنه جيزيه وقال أبو يوسف ال جيزيه وذهب أبو حنيفة يف ذلك إىل ما روي يف حديث معن بن يزيد أن 

ال يعرفه فلما أصبح وقف عليه فقال ما إياك أردت واختصما إىل النيب صلى  أباه أخرج صدقة فدفعها إليه ليال وهو
   -اهللا عليه وسلم 

  فقال له لك ما نويت يا يزيد وقال ملعن لك ما أخذت ومل يسئله أنويتها من

  الزكاة أو غريها بل قال لك ما نويت فدل على جوازها إن نواها زكاة 

صدقة صحيحة من وجه يف غري حال الضرورة وهو أن يتصدق عليهم وأيضا فإن الصدقة على هؤالء فقد تكون 
صدقة التطوع فأشبهت من هذا الوجه الصالة إىل الكعبة إذا أداها باجتهاد صحيح مث تبني أنه أخطأها كانت صالته 

ماضية إذ كانت الصالة إىل غري جهة الكعبة قد تكون صالة صحيحة من غري ضرورة وهو املصلي تطوعا على 
حلة فكان إعطاء الزكاة باجتهاد مشبها ألداء الصالة باجتهاد على النحو الذي ذكرنا فإن قيل إمنا يشبه مسألة الرا

الزكاة من توضأ مباء يظنه طاهرا مث علم أنه كان جنسا فال جتزيه صالته ألنه صار من اجتهاد إىل يقني كذلك مؤدي 
اجتهاد إىل يقني فبطل حكم اجتهاده ووجبت عليه اإلعادة قيل الزكاة إىل غين أو ابنه أو ذمي إذا علم فقد صار من 

له ليس كذلك ألن الوضوء باملاء النجس ال يكون طهارة حبال فلم يكن لالجتهاد تأثري يف جوازه وترك القبلة جائز 
باجتهاد  يف أحوال فمسئلتنا مبا ذكرناه أشبه فإن قيل الصالة قد جتوز يف الثوب النجس يف حال ومع ذلك فلو أداها

منه يف طهارة الثوب مث تبني النجاسة بطلت صالته ووجبت عليه اإلعادة ومل يكن جواز الصالة يف الثوب النجس 
حبال موجبا جلواز أداءها باالجتهاد مىت صار إىل يقني النجاسة قيل له أغفلت معىن اعتاللنا ألنا قلنا إن ترك القبلة 

ن صدقة التطوع من غري ضرورة فكانا متساويني من هذا الوجه أال جائز من غري ضرورة كجواز إعطاء هؤالء م
ترى أنه ال ضرورة باملصلي على الراحلة يف فعل التطوع كما ال ضرورة باملتصدق صدقة التطوع على ما ذكرنا 

فلما استويا من هذا الوجه اشتبها يف احلكم وأما الصالة يف الثوب النجس فغري جائزة إال يف حال الضرورة 
  يستوي فيه حكم مصلي الفرض أو متنفل فلذلك اختلفا و

  باب 

  دفع الصدقات إىل صنف واحد

قال اهللا تعاىل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني اآلية فروى أبو داود الطيالسي قال حدثنا أشعث بن سعيد عن عطاء 
ن األصناف الثمانية أجزأه عن سعيد بن جبري عن علي وابن عباس قاال إذا أعطى الرجل الصدقة صنفا واحدا م

وروي مثل ذلك عن عمر بن اخلطاب وحذيفة وعن سعيد بن جبري وإبراهيم وعمر بن عبدالعزيز وأيب العالية وال 



يروى عن الصحابة خالفه فصار إمجاعا من السلف ال يسع أحدا خالفه لظهوره واستفاضته فيهم من غري خالف 
  ي عن إبراهيم بن ظهر من أحد من نظرائهم عليهم وروى الثور

ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل إنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض يف الزكاة وجيعلها يف صنف واحد من 
الناس وهذا قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وزفر ومالك ابن أنس وقال الشافعي تقسم على مثانية أصناف إال أن 

ا قول خمالف لقول من قدمنا ذكره من السلف وخمالف لآلثار يفقد صنف فتقسم يف الباقني ال جيزي غريه وهذ
والسنن وظاهر الكتاب قال اهللا تعاىل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم 

وذلك عموم يف مجيع الصدقات ألنه اسم للجنس لدخول األلف والالم عليه فاقتضت اآلية دفع مجيع الصدقات إىل 
واحد من املذكورين وهم الفقراء فدل على أن مراد اهللا تعاىل يف ذكر األصناف إمنا هو بيان أسياب الفقر ال  صنف

قسمتها على مثانية ويدل عليه أيضا قوله تعاىل يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم وذلك يقتضي جواز إعطاء 
ية وأيضا فإن قوله تعاىل إمنا الصدقات للفقراء عموم الصدقة هذين دون غريمها وذلك ينفي وجوب قسمتها على مثان

يف سائر الصدقات وما حيصل منها يف كل زمان وقوله تعاىل للفقراء إىل آخره عموم أيضا يف سائر املذكورين من 
املوجودين ومن حيدث منهم ومعلوم أنه مل يرد منهم قسمة كل ما حيصل من الصدقة يف املوجودين ومن حيدث منهم 

الة إمكان ذلك إىل أن تقوم الساعة فوجب أن جيزي إعطاء صدقة عام واحد لصنف واحد وإعطاء صدقة الستح
عام ثان لصنف آخر مث كذلك صدقة كل عام لصنف من األصناف على ما يرى اإلمام قسمته فثبت بذلك أن 

تحقوهنا بالشركة وأنه صدقة عام واحد أو رجل واحد غري مقسومة على مثانية وأيضا ال خالف أن الفقراء ال يس
جائز أن حيرم البعض منهم ويعطى البعض فثبت أن املقصد صرفها يف بعض املذكورين فوجب أن جيوز إعطاؤها 
بعض األصناف كما جاز إعطاؤها بعض الفقراء ألن ذلك لو كان حقا هلم مجيعا ملا جاز حرمان البعض وإعطاء 

لمة بن صخر حني ظاهر من امرأته ومل جيد ما يطعم فأمره النيب البعض قال أبو بكر ويدل عليه ما روي يف حديث س
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أن ينطلق إىل صاحب صدقة بين زريق ليدفع إليه صدقاهتم فأجاز النيب ص

دفع صدقاهتم إىل سلمة وإمنا هو من صنف واحد ويف حديث عبيداهللا بن عدي بن اخليار يف الرجلني اللذين سأال  -
   -اهللا عليه وسلم  النيب صلى

  من الصدقة فرآمها جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ومل يسئلهما من أي

  األصناف مها ليحسبهما من الصنف ويدل على أهنا مستحقة بالفقر قوله ص 

أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها يف فقرائكم وقال ملعاذ حني بعثه إىل اليمن أعلمهم أن اهللا تعاىل فرض 
هم حقا يف أمواهلم يؤخذ من أغنيائهم ويرد يف فقرائهم فأخرب أن املعىن الذي به يستحق مجيع األصناف هو الفقر علي

ألنه عم مجيع الصدقة وأخرب أهنا مصروفة إىل الفقراء وهذا اللفظ مع ما تضمن من الداللة يدل على أن املعىن 
مجيع الصدقات إىل الفقراء حىت ال يعطي غريهم بل املستحق به الصدقة هو الفقر وأن عمومه يقتضي جواز دفع 

أمرت فإن قيل العامل يستحقه ال بالفقر قيل له مل يكونوا يأخذوهنا  -ظاهر اللفظ يقتضي إجياب ذلك لقوله ص 



صدقة وإمنا حتصل الصدقة للفقراء مث يأخذها العامل عوضا من عمله ال صدقة كفقري تصدق عليه فأعطاها عوضا 
هدية للنيب وصدقة لربيرة فإن قيل فإن املؤلفة  -ه وكما كان يتصدق على بريرة فتهديه للنيب ص عن عمل عمل ل

قلوهبم قد كانوا يأخذوهنا صدقة ال بالفقر قيل له مل يكونوا يأخذوهنا صدقة وإمنا كانت حتصل صدقة للفقراء فيدفع 
ا فيكونوا قوة هلم فلم يكونوا يأخذوهنا صدقة بل بعضها إىل املؤلفة قلوهبم لدفع أذيتهم عن فقراء املسلمني وليسلمو

كانت حتصل صدقة فتصرف يف مصاحل املسلمني إذ كان مال الفقراء جائزا صرفه يف بعض مصاحلهم إذ كان اإلمام 
يلي عليهم ويتصرف يف مصاحلهم فأما ذكر األصناف فإمنا جاء به لبيان أسباب الفقر على ما بينا والدليل عليه أن 

ابن السبيل والغازي ال يستحقوهنا إال باحلاجة والفقر دون غريمها فدل على أن املعىن الذي به يستحقوهنا الغارم و
هو الفقر فإن قيل روى عبدالرمحن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه مسع زياد بن احلارث الصدائي يقول أمرين 

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  صدقاهتم ففعل وكتب يل بذلك كتابا فأتاه رجل فقال على قوم فقلت أعطين من

إن اهللا عز و جل مل يرض حبكم نيب وال غريه حىت حكم  -أعطين من الصدقة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فيها من السماء فجزأها مثانية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك منها قيل له هذا يدل على صحة ما قلنا 

ال إن كنت من تلك األجزاء أعطيتك فبان أهنا مستحقة ملن كان من أهل هذه األجزاء وذكر فيه أن النيب ألنه ق
كتب للصدائي بشيء من صدقة قومه ومل يسئله من أي األصناف هو فدل ذلك على أن  -صلى اهللا عليه وسلم 

ها إن رأى ذلك اإلمام وال خيرجها عن قوله إن اهللا تعاىل جزأها مثانية أجزاء معناه ليوضع يف كل جزء منها مجيع
  مجيعهم وأيضا فليس ختلو الصدقة من أن تكون مستحقة باالسم أو باحلاجة أو هبما 

مجيعا وفاسد أن يقال هي مستحقة مبجرد االسم لوجهني أحدمها أنه يوجب أن يستحقها كل غارم وكل ابن سبيل 
أن يكون لو اجتمع له الفقر وابن السبيل أن يستحق سهمني وإن كان غنيا وهذا باطل والوجه الثاين إنه كان جيب 

فلما بطل هذان الوجهان صح أهنا مستحقة باحلاجة فإن قيل قوله تعاىل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني اآلية يقتضي 
ل له إجياب الشركة فال جيوز إخراج صنف منها كما لو أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو وخالد مل حيرم واحد منهم قي

هذا مقتضى اللفظ يف مجيع الصدقات وكذلك نقول فيعطى صدقة العام صنفا واحدا ويعطى صدقة عام آخر صنفا 
آخر على قدر اجتهاد اإلمام وجمرى املصلحة فيه وإمنا اخلالف بيننا وبينكم يف صدقة واحدة هل يستحقها األصناف 

الصدقات كلها فنقسم الصدقات كلها على ما ذكرنا  كلها وليس يف اآلية بيان حكم صدقة واحدة وإمنا فيها حكم
فنكون قد وفينا اآلية حقها من مقتضاها واستعملنا سائر اآلي اليت قدمنا ذكرها واآلثار عن النيب صلى اهللا عليه 

وقول السلف فذلك أوىل من إجياب قسمة صدقة واحدة على مثانية ورد أحكام سائر اآلي والسنن اليت  -وسلم 
ذا املعىن الذي ذكرنا انفصلت الصدقات من الوصية بالثلث ألعيان ألن املسلمني هلم حمصورون وكذلك قدمنا وهب

والثلث يف مال معني فال بد من أن يستحقوه بالشركة وأيضا فال خالف أن الصدقات غري مستحقة على وجه 
اج بعض املوصى هلم وأيضا ملا الشركة للمسلمني التفاقهم على جواز إعطاء بعض الفقراء دون بعض وال جائز إخر

جاز التفضيل يف الصدقات لبعض على بعض ومل جيز ذلك يف الوصايا املطلقة كذلك جاز بعض األصناف كما جاز 
حرمان بعض الفقراء ففارق الوصايا من هذا الوجه وأيضا ملا كانت الصدقة حقا هللا تعاىل ال آلدمي بداللة أنه ال 

أي صنف أعطى فقد وضعها موضعها والوصية ألعيان حق آلدمي ال مطالبة لغريهم مطالبة آلدمي يستحقها لنفسه ف



هبا فاستحقوها كلهم كسائر احلقوق اليت لآلدميني ويدل على ذلك أن اهللا أوجب يف الكفارة إطعام مساكني ولو 
لفة لذلك ألنه لو أعطى الفقراء جاز فكذلك جائز أن يعطى ما مسي للمساكني يف آية الصدقات للفقراء والوصية خما

  أوصى لزيد مل يعط عمرو 
قوله تعاىل ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن قل أذن خري لكم يؤمن باهللا ويؤمن للمؤمنني قال ابن عباس 

وقتادة وجماهد والضحاك يقولون هو صاحب أذن يصغي إىل كل أحد وقيل إن أصله من أذن يأذن إذا مسع قول 
  الشاعر 

  ... وحديث مثل ماذي مشار ... ذن الشيخ له يف مساع يأ

  ومعناه أذن صالح لكم ال أذن شر وقوله

يؤمن للمؤمنني قال ابن عباس يصدق املؤمنني ودخول الالم ههنا كدخوله يف قوله قل عسى أن يكون ردف لكم 
يؤمن للمؤمنني مل يعقل به ومعناه ردفكم وقيل إمنا أدخلت الالم للفرق بني إميان التصديق وإميان األمان فإذا قيل و

غري التصديق وهو كقوله تعاىل قل ال تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم وكقوله وما أنت مبؤمن لنا ومن الناس 
من حيتج بذلك يف قبول خرب الواحد إلخبار اهللا تعاىل عن نبيه أنه يصدق املؤمنني فيما خيربونه به وهذا لعمري يدل 

   -عامالت فأما أخبار الديانات وأحكام الشرع فلم يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم على قبوله يف أخبار امل

  حمتاجا إىل أن يسمعها من أحد إذ كان اجلميع عنه يأخذون وبه يقتدون فيها

قوله تعاىل واهللا ورسوله أحق أن يرضوه قيل إنه إمنا رد ضمري الواحد يف قوله يرضوه ألن رضا اهللا ينتظم رضا 
كل ما رضي اهللا فقد رضيه الرسول فترك ذكر ضمري الرسول لداللة احلال عليه وقيل إن اسم اهللا تعاىل  الرسول إذ

ال جيمع مع اسم غريه يف الكناية تعظيما بإفراد الذكر وقد روي أن رجال خطب بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  فقال النيب صفقال من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى 

   -قم فبئس اخلطيب أنت فأنكر اجلمع بني اسم اهللا وبني امسه يف الكناية وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  النهي عن مجع اسم غري اهللا إىل امسه حبرف اجلمع فقال ال تقولوا إن شاء

نافقون أن تنزل عليهم قال احلسن وجماهد اهللا وشاء فالن ولكن قولوا إن شاء اهللا مث شاء فالن قوله تعاىل حيذر امل
كانوا حيذرون فحماله على معىن اإلخبار عنهم بأهنم حيذرون وقال غريمها صورته صورة اخلرب ومعناه األمر تقديره 
ليحذر املنافقون وقوله تعاىل إن اهللا خمرج ما حتذرون إخبار من اهللا بإخراج إضمار السوء وإظهاره وهتك صاحبه مبا 

هللا به ويفضحه وذلك إخبار عن املنافقني وحتذير لغريهم من سائر مضمري السوء وكامتيه وهو يف معىن قوله خيذله ا
واهللا خمرج ما كنتم تكتمون قوله تعاىل ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب إىل قوله إ ن نعف فيه الداللة على 



وجه اإلكراه ألن هؤالء املنافقني ذكروا أهنم قالوا ما قالوا أن الالعب واجلاد سواء يف إظهار كلمة الكفر على غري 
  لعبا فأخرب اهللا عن كفرهم باللعب بذلك وروي عن احلسن وقتادة أهنم قالوا يف غزوة تبوك أيرجو هذا الرجل أن 

جه يفتح قصور الشام وحصوهنا هيهات هيهات فأطلع اهللا نبيه على ذلك فأخرب أن هذا القول كفر منهم على أي و
قالوه من جد أو هزل فدل على استواء حكم اجلاد واهلازل يف إظهار كلمة الكفر ودل أيضا على أن االستهزاء 
بآيات اهللا وبشيء من شرائع دينه كفر فاعله قوله تعاىل املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض أضاف بعضهم إىل 

دهم على النفاق واألمر باملنكر والنهي عن املعروف بعض باجتماعهم على النفاق فهم متشاكلون متشاهبون يف تعاض
كما يضاف بعض الشيء إليه ملشاكلته للجملة قوله تعاىل ويقبضون أيديهم فإنه روي عن احلسن وجماهد عن 

اإلنفاق يف سبيل اهللا وقال قتادة عن كل خري وقال غريه عن اجلهاد يف سبيل اهللا وجائز أن يكونو قبضوا أيديهم عن 
فيكون املراد مجيع ما احتمله اللفظ منه وقوله نسوا اهللا فنسيهم فإن معناه أهنم تركوا أمره والقيام بطاعته  مجيع ذلك

حىت صار ذلك عنده مبنزلة املنسي إذ مل يستعملوا منه شيئا كما ال يعمل باملنسي وقوله فنسيهم معناه أنه تركهم من 
اء على الفعل وهو جماز كقوهلم اجلزاء باجلزاء وقوله وجزاء سيئة رمحته ومساه باسم الذنب ملقابلته ألنه عقوبة وجز

سيئة مثلها وحنو ذلك قوله تعاىل يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم روى عبداهللا بن مسعود قال 
كفار جاهدهم بيدك فإن مل تستطع فبلسانك وقلبك فإن مل تستطع فاكفهر يف وجوههم وقال ابن عباس جاهد ال

بالسيف واملنافقني باللسان وقال احلسن وقتادة جاهد الكفار بالسيف واملنافقني بإقامة احلدود وكانوا أكثر من 
يصيب احلدود قوله تعاىل حيلفون باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم فيه إخبار عن كفار 

اهللا أو بلغت منزلتها يف العظم وكانوا يطعنون يف النبوة واإلسالم  املنافقني وكلمة الكفر كل كلمة فيها جحد لنعمة
ويقال إن القائل لكلمة الكفر اجلالس بن سويد بن الصامت قال إن كان ما جاء به حممد حقا لنحن شر من احلمري 

سلول حني مث حلف باهللا ما قال روي ذلك عن جماهد وعروة وابن إسحاق وقال قتادة نزلت يف عبداهللا بن أيب بن 
قال لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األذل منها األذل وقال احلسن كان مجاعة من املنافقني قالوا ذلك وفيما قص اهللا 
علينا من شأن املنافقني وإخباره عنهم باعتقاد الكفر وقوله مث تبقيته إياهم واستحياؤهم ملا كانوا يظهرون للنيب ص 

-   

  لى قبول توبة الزنديق املسر للكفر واملظهرواملسلمني من اإلسالم داللة ع

  لإلميان قوله تعاىل ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من 

فضله لنصدقن إىل آخر اآليتني فيه الداللة على أن من نذر نذرا فيه قربة لزمه الوفاء به ألن العهد هو النذر 
مس مائة وحنو ذلك فانتظمت هذه اآلية أحكاما واإلجياب حنو قوله إن رزقين اهللا ألف درهم فعلي أن أتصدق منها خب

منها أن من نذر نذرا لزمه الوفاء بنفس املنذر لقوله تعاىل فلما آتاهم من فضله خبلوا به فعنفهم على ترك الوفاء 
باملنذور بعينه وهذا يدل على بطالن قول من أوجب يف شيء بعينه كفارة ميني وأبطل إجياب إخراج املنذور بعينه 

أيضا على جواز تعليق النذر بشرط مثل أن يقول إن قدم فالن فلله علي صدقة أو صيام ويدل أيضا على أن ويدل 
 -النذر املضاف إىل امللك إجياب يف امللك وإن مل يكن امللك موجودا يف احلال وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لك وألزمه الوفاء به فثبت بذلك أن النذر يف غري ملك أن ال نذر فيما ال ميلك ابن آدم وجعله اهللا تعاىل نذرا يف امل
يقول هللا علي أن أتصدق بثوب زيد أو حنوه وهو يدل على أن من قال ألجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أنه مطلق يف 



نكاح ال قبل النكاح كما كان املضيف للنذر إىل امللك ناذرا يف امللك ونظري ذلك يف إجياب نفس املنذور على 
جبه قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ماال تفعلون فاقتضى ذلك مو

فعل املقول بعينه وإخراج كفارة ميني ليس هو املقول بعينه وحنوه قوله تعاىل وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت والوفاء 
وقوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وقوله يوفون بالنذر فمدحهم على فعل بالعهد إمنا هو فعل املعهود بعينه ال غري 

املنذور بعينه ومن نظائره قوله تعاىل وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 
ذلك إجياب كل ما ابتدعه  إال ابتغاء رضوان اهللا فما رعوها حق رعايتها واالبتداع قد يكون بالقول وبالفعل فاقتضى

اإلنسان من قربة قوال أو فعال لذم اهللا تارك ما ابتدع من القربة وقد روي حنو ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  يف النذر وهو قوله من نذر نذرا ومساه فعليه الوفاء به ومن نذر نذرا ومل

م قال احلسن خبلهم مبا نذروه أعقبهم النفاق وقال جماهد يسمه فعليه كفارة ميني قوله تعاىل فأعقبهم نفاقا يف قلوهب
أعقبهم اهللا ذلك حبرمان التوبة كما حرم إبليس ومعناه نصب الداللة على أنه ال يتوب أبدا ذما له على ما كسبته 

 تعاىل قوله يده وقوله إىل يوم يلقونه قيل فيه يلقون جزاء خبلهم ومن ذهب إىل أن اهللا أعقبهم رد الضمري إىل اسم اهللا
  تعاىل استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم 

   -فيه إخبار بأن استغفار النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  هلم ال يوجب هلم املغفرة مث قال إن

غفرة وقد روي يف بعض تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم ذكر السبعني على وجه املبالغة يف اليأس من امل
   -األخبار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ملا نزلت هذه اآلية قال ألزيدن على السبعني وهذا خطأ من راويه ألن اهللا

ليسئل اهللا مغفرة الكفار مع علمه بأنه  -تعاىل قد أخرب أهنم كفروا باهللا ورسوله فلم يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الرواية الصحيحة فيه ما روي أنه قال لو علمت أين لو زدت على السبعني غفر هلم لزدت عليها  ال يغفر هلم وإمنا

   -وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  استغفر لقوم منهم على ظاهر إسالمهم من غري علم منه بنفاقهم فكانوا إذا

غفار له فكان يستغفر هلم على أهنم الدعاء واالست -مات امليت منهم يسئلون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -مسلمون فأعلمه اهللا تعاىل أهنم ماتوا منافقني وأخرب مع ذلك أن استغفار النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  هلم ال ينفعهم قوله تعاىل



 وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه فيه الداللة على معان أحدها فعل الصالة على موتى املسلمني
قد  -وحظرها على موتى الكفار ويدل أيضا على القيام على القرب إىل أن يدفن وعلى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كان يفعله وقد روى وكيع عن قيس بن مسلم عن عمري بن سعد أن عليا قام على قرب حىت دفن وروى سفيان 

رير بن حازم عن عبداهللا بن عبيد بن عمري الثوري عن أيب قيس قال شهدت علقمة قام على قرب حىت دفن وروى ج
أن ابن الزبري كان إذا مات له ميت مل يزل قائما حىت ندفنه فهذا يدل على أن السنة ملن حضر عند القرب أن يقوم 

عليه حىت يدفن ومن الناس من يستدل بذلك على جواز الصالة على القرب وجعل قوله وال تقم على قربه قيام 
وهذا خطأ من التأويل ألنه تعاىل قال وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه فنهى الصالة على القرب 

عن القيام على القرب كنهيه عن الصالة على امليت عطفا عليه فغري جائز أن يكون املعطوف هو املعطوف عليه بعينه 
جيعله كناية عنها وغري جائز أن تذكر الصالة وأيضا فإن القيام ليس هو عبارة عن الصالة وإمنا يريد هذا القائل أن 

بصريح امسها مث يعطف عليها القيام فيجعله كناية عنها فثبت بذلك أن القيام على القرب غري الصالة وأيضا روى 
الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا عن ابن عباس قال مسعت عمر بن اخلطاب يقول ملا تويف عبداهللا بن أيب جاء ابنه إىل 

   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول 

  فقال هذا أيب يا رسول اهللا قد وضعناه على شفري قربه فقم فصل عليه فوثب

   -ووثبت معه فلما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وقام الناس خلفه حتولت وقمت يف صدره وقلت يا رسول اهللا

   - القائل يوم كذا كذا وكذا أعد أيامه اخلبيثة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عبداهللا بن أيب عدو اهللا

  لتدعين يا عمر إن اهللا خريين فاخترت فقال استغفر

هلم أو ال تستغفر هلم اآلية فواهللا لو أعلم يا عمر أين لو زدت على سبعني مرة أن يغفر له لزدت مث مشى رسول اهللا 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  معه وقام على قربه حىت دفن مث مل يلبث إال قليال حىت أنزل اهللا وال

على أحد من  -تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه فواهللا ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لى ما وصفنا املنافقني وال قام على قربه بعده فذكر عمر يف هذا احلديث الصالة والقيام على القرب مجيعا فدل ع

أراد أن يصلي على عبداهللا بن أيب فأخذ جربيل بثوبه فقال ال تصل  -وروي عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه قوله تعاىل ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيدون 

ا عطف على ما تقدم من ذكر اجلهاد يف قوله لكن الرسول والذين آمنوا ما ينفقون حرج إذا نصحوا هللا ورسوله هذ
معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم مث عطف عليه قوله وجاء املعذرون من األعراب ليؤذن هلم فذمهم على االستئذان 

اجلهاد  يف التخلف عن اجلهاد من غري عذر مث ذكر املعذورون من املؤمنني فذكر الضعفاء وهم الذين يضعفون عن
بأنفسهم لزمانة أو عمى أو سن أو ضعف يف اجلسم وذكر املرضى وهم الذين هبم أعالل مانعة من النهوض 



واخلروج للقتال وعذر الفقراء الذين ال جيدون ما ينفقون وكان عذر هؤالء ومدحهم بشريطة النصح هللا ورسوله 
والسعي يف إفساد قلوب من باملدينة لكان مذموما ألن من ختلف منهم وهو غري ناصح هللا ورسوله بل يريد التضريب 

مستحقا للعقاب ومن النصح هللا تعاىل حث املسلمني على اجلهاد وترغيبهم فيه والسعي يف إصالح ذات بينهم وحنوه 
مما يعود بالنفع على الدين ويكون مع ذلك خملصا لعمله من الغش ألن ذلك هو النصح ومنه التوبة النصوح قوله ما 

سنني من سبيل عموم يف أن كل من كان حمسنا يف شيء فال سبيل عليه فيه وحيتج به يف مسائل مما قد على احمل
اختلف فيه حنو من استعار ثوبا ليصلي فيه أو دابة ليحج عليها فتهلك فال سبيل عليه يف تضمينه ألنه حمسن وقد نفى 

جوب الضمان عليه بعد حصول صفة اإلحسان له اهللا تعاىل السبيل عليه نفيا عاما ونظائر ذلك مما خيتلف يف و
فيحتج به نافو الضمان وحيتج خمالفنا يف إسقاط ضمان اجلمل الصؤول إذا قتله من خشي ان يقتله بأنه حمسن يف قتله 

  للجمل وقال اهللا تعاىل ما على احملسنني من سبيل 

شركون جنس ألن الرجس يعرب به عن النجس ونظائره كثرية قوله تعاىل فأعرضوا عنهم إهنم رجس هو كقوله إمنا امل
ويقال رجس جنس على االتباع وهذا يدل على وجوب جمانبة الكفار وترك مواالهتم وخمالطتهم وإيناسهم وتقويتهم 
وقوله تعاىل حيلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني يدل على أن احللف 

كان متهما ال يوجب الرضا عنه وقبول عذره ألن اآلية قد اقتضت النهي عن الرضا عن هؤالء على االعتذار ممن 
مع أمياهنم وقال يف هذه اآلية حيلفون ومل يقل باهللا وقال يف اآلية األوىل سيحلفون باهللا فذكر اسم اهللا يف احللف يف 

وقال يف موضع آخر حيلفون على الكذب وهم  األوىل واقتصر يف اآلية الثانية على ذكر احللف فدل على أهنما سواء
يعلمون وكذلك قال اهللا تعاىل يف القسم فقال يف موضع وأقسموا باهللا جهد أمياهنم وقال يف موضع آخر إذ أقسموا 

ليصر منها مصبحني فاكتفى بذكر احللف عن ذكر اسم اهللا تعاىل ويف هذا دليل على أنه ال فرق بني قول القائل 
أحلف باهللا وكذلك قوله أقسم وأقسم باهللا قوله تعاىل األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا  أحلف وبني قوله

حدود ما أنزل اهللا على رسوله أطلق هذا اخلرب عن األعراب ومراده األعم األكثر منهم وهم الذين كانوا يواطئون 
ما أنزل اهللا على رسوله وذلك لقلة مساعهم  املنافقني على الكفر والنفاق وأخرب أهنم أجدر أن ال يعلموا حدود

   -للقرآن وجمالستهم للنيب ص 

  فهم أجهل من املنافقني الذين كانوا حبضرة النيب ص

ألهنم قد كانوا يسمعون القرآن واألحكام فكان األعراب أجهل حبدود الشرائع من أولئك وكذلك هم اآلن يف  -
ن كانوا مسلمني ألن من بعد من األمصار وناء عن حضرة العلماء اجلهل باألحكام والسنن ويف سائر األعصار وإ

كان أجهل باألحكام والسنن ممن جالسهم ومسع منهم ولذلك كره أصحابنا إمامة األعرايب يف الصالة ويدل على أن 
 إطالق اسم الكفر والنفاق على األعراب خاص يف بعضهم دون بعض قوله تعاىل يف نسق التالوة ومن األعراب من

يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اهللا وصلوات الرسول اآلية قال ابن عباس واحلسن صلوات 
الرسول استغفاره هلم وقال قتادة دعاؤه هلم باخلري والربكة وقوله تعاىل والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار 

بق إىل اخلري على التايل ألنه داع إليه بسبقه والتايل تابع له فهو والذين اتبعوهم بإحسان فيه الداللة على تفضيل السا
  إمام له وله 



من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة  -مثل أجره كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لشر أسوأ حاال من التابع له ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة وكذلك السابق إىل ا

ألنه يف معىن من سنه وقال اهللا تعاىل وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم يعين أثقال من اقتدى هبم يف الشر وقال اهللا 
تعاىل من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا 

ما من قتيل ظلما إال وعلى ابن آدم القاتل كفل من دمه ألنه أول من سن القتل  -لى اهللا عليه وسلم وقال النيب ص
وقد اختلف فيمن نزلت اآلية فروي عن أيب موسى وسعيد بن املسيب وابن سريين وقتادة أهنا نزلت يف الذين صلوا 

أسلم قبل اهلجرة وقوله تعاىل وممن حولكم من  إىل القبلتني وقال الشعيب فيمن بايع بيعة الرضوان وقال غريهم فيمن
األعراب منافقون اآلية إىل قوله سنعذهبم مرتني قال احلسن وقتادة يف الدنيا ويف القرب مث يردون إىل عذاب عظيم 

   -وهو عذاب جهنم وقال ابن عباس يف الدنيا بالفضيحة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  رى يف القرب وقال جماهد بالقتل والسيبذكر رجاال منهم بأعياهنم واألخ

واجلوع وقوله تعاىل وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا عسى اهللا أن يتوب عليهم واالعتراف 
اإلقرار بالشيء عن معرفة ألن اإلقرار من قر الشيء إذا ثبت واالعتراف من املعرفة وإمنا ذكر االعتراف باخلطيئة 

ن تذكر قبح الذنب أدعى إىل أخالص التوبة منه وأبعد من حال ما يدعى إىل التوبة ممن ال يدرى ما هو عند التوبة أل
وال يعرف موقعه من الضرر فأصح ما يكون من التوبة أن تقع مع االعتراف بالذنب ولذلك حكى اهللا تعاىل عن آدم 

نكونن من اخلاسرين وإمنا قال عسى اهللا أن يتوب وحواء عند توبتهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا ل
عليهم ليكونوا بني الطمع واإلشفاق فيكونوا أبعد من اإلتكال واإلمهال وقال احلسن عسى من اهللا واجب ويف هذه 

اآلية داللة على أن املذنب ال جيوز له اليأس من التوبة وإمنا يعرض ما دام يعمل مع الشر خري لقوله تعاىل خلطوا 
 صاحلا وآخر سيئا وإنه مىت كان للمذنب رجوع إىل اهللا يف فعل اخلري وإن كان مقيما على الذنب إنه مرجو عمال

الصالح مأمون خري العاقبة وقال اهللا تعاىل وال تيأسوا من روح اهللا إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون 
   يائسا من قبول توبته ألن التوبة فالعبد وإن عظمت ذنوبه فغري جائز له االنصراف عن اخلري

مقبولة ما بقي يف حال التكليف فأما من عظمت ذنوبه وكثرت مظامله وموبقاته فأعرض عن فعل اخلري والرجوع إىل 
اهللا تعاىل يائسا من قبول توبته فإنه يوشك أن يكون ممن قال اهللا عز و جل كال بل ران على قلوهبم ما كانوا 

  يكسبون 
ن بن علي قال حلبيب بن مسلمة الفهري وكان من أصحاب معاوية رب مسري لك يف غري طاعة اهللا وروي أن احلس

فقال أما مسريي إىل أبيك فال فقال احلسن بلى ولكنك اتبعت معاوية على عرض من الدنيا يسري واهللا لئن قام بك 
ن قال اهللا خلطوا عمال صاحلا معاوية يف دنياك لقد قعد بك يف دينك ولو كنت إذ فعلت شرا قلت خريا كنت مم

وآخر سيئا عسى اهللا أن يتوب عليهم ولكنك أنت ممن قال اهللا كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون وهذه 
اآلية نزلت يف نفر ختلفوا عن تبوك قال ابن عباس كانوا عشرة فيهم أبو لبابة بن عبداملنذر فربط سبعة منهم أنفسهم 

زلت توبتهم وقيل سبعة فيهم أبو لبابة قوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم بسواري املسجد إىل أن ن
هبا ظاهره رجوع الكناية إىل املذكورين قبله وهم الذين اعترفوا بذنوهبم ألن الكناية ال تستغين عن مظهر مذكور قد 

ه مجيع املؤمنني وتكون الكناية مجيعا تقدم ذكره يف اخلطاب فهذا هو ظاهر الكالم ومقتضى اللفظ وجائز أن يريد ب



لداللة احلال عليه كقوله تعاىل إنا أنزلناه يف ليلة القدر يعين القرآن وقوله ما ترك على ظهرها من دابة وهو يعين 
األرض وقوله حىت توارت باحلجاب يعين الشمس فكىن عن هذه األمور من غري ذكرها مظهرة يف اخلطاب لداللة 

قوله خذ من أمواهلم صدقة حيتمل أن يريد به أموال املؤمنني وقوله تطهرهم وتزكيهم هبا يدل  احلال عليها كذلك
على ذلك فإن كانت الكناية عن املذكورين يف اخلطاب من املعترفني بذنوهبم فإن داللته ظاهرة على وجوب األخذ 

ألن كل حكم حكم اهللا ورسوله به  من سائر املسلمني الستواء اجلميع يف أحكام الدين إال ما خصه الدليل وذلك
يف شخص أو على شخص من عباده أو غريها فذلك احلكم الزم يف سائر األشخاص إال قام دليل التخصيص فيه 
وقوله تعاىل تطهرهم يعين إزالة جنس الذنوب مبا يعطى من الصدقة وذلك ألنه ملا أطلق اسم النجس على الكفر 

مقابلته وإزالته اسم التطهري كتطهري جناسة األعيان بإزالتها وكذلك حكم تشبيها له بنجاسة األعيان أطلق يف 
  الذنوب يف إطالق اسم النجس عليها وأطلق اسم التطهري على إزالتها بفعل ما يوجب تكفريها 

   -فأطلق اسم التطهري عليهم مبا أخذه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إىل النيب صمن صدقاهتم ومعناه أهنم يستحقون ذلك بأدائها 

يف األخذ ملا استحقوا التطهري ألن ذلك ثواب هلم على  -ألنه لو مل يكن إال فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
طاعتهم وإعطائهم الصدقة وهم ال يستحقون التطهري وال يصريون أزكياء بفعل غريهم فعلمنا أن يف مضمونه إعطاء 

فلذلك صاروا هبا أزكياء متطهرين وقد اختلف يف مراد اآلية هل  - هؤالء الصدقة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
هي الزكاة املفروضة أو هي كفارة الذنوب اليت أصابوها فروي عن احلسن أهنا ليست بالزكاة املفروضة وإمنا هي 

بت أن كفارة الذنوب اليت أصابوها وقال غريه هي الزكاة املفروضة والصحيح اهنا الزكوات املفروضات إذ مل يث
هؤالء القوم أوجب اهللا عليهم صدقة دون سائر الناس سوى زكوات األموال وإذا مل يثبت بذلك خرب فالظاهر أهنم 

وسائر الناس سواء يف األحكام والعبادات وإهنم غري خمصوصني هبا دون غريهم من الناس وألنه إذا كان مقتضى 
يف األحكام إال من خصه دليل فالواجب أن تكون هذه اآلية وجوب هذه الصدقة على سائر الناس لتساوي الناس 

الصدقة واجبة على مجيع الناس غري خمصوص هبا قوم دون قوم وإذا ثبت ذلك كانت هي الزكاة املفروضة إذ ليس 
يف أموال سائر الناس حق سوى الصدقات املفروضة وقوله تطهرهم وتزكيهم هبا ال داللة فيه على أهنا صدقة مكفرة 

 الزكاة املفروضة ألن الزكاة أيضا تطهر وتزكي مؤديها وسائر الناس من املكلفني حمتاجون إىل ما للذنوب غري
يطهرهم ويزكيهم وقوله خذ من أمواهلم عموم يف سائر األصناف ومقتض ألجل البعض منها إذ كانت من مقتضى 

موال بعضها ومن الناس من التبعيض وقد دخلت على عموم األموال فاقتضت إجياب األخذ من سائر أصناف األ
يقول إنه مىت أخذ من صنف واحد فقد قضى عهدة اآلية والصحيح عندنا هو األول وكذلك كان يقول شيخنا أبو 

احلسن الكرخي قال أبو بكر وقد ذكر اهللا تعاىل إجياب فرض الزكاة يف مواضع من كتابه بلفظ جممل مفتقر إىل 
ر الواجب واملوجب فيه ووقته وما يستحقه وما ينصرف فيه فكان لفظ الزكاة البيان يف املأخوذ واملأخوذ منه ومقادي

جممل يف هذه الوجوه كلها وقال تعاىل خذ من أمواهلم صدقة فكان اإلمجال يف لفظ الصدقة دون لفظ األموال ألن 
جوب يف وقت من األموال اسم عموم يف مسمياته إال أنه قد ثبت أن املراد خاص يف بعض األموال دون مجيعها والو

  الزمان دون سائره ونظريه قوله تعاىل يف أمواهلم حق معلوم للسائل 

   -واحملروم وكان مراد اهللا تعاىل يف مجيع ذلك موكوال إىل بيان الرسول ص 



  وقال تعاىل

ن بشار وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد ب
قال حدثين حممد بن عبداهللا األنصاري قال حدثنا صرد بن أيب املنازل قال مسعت حبيبا املالكي قال قال رجل لعمران 

بن حصني يا أبا جنيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما جند هلا أصال يف القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدمت يف 
شاة ومن كذا وكذا بعريا كذا وكذا أوجدمت هذا يف القرآن قال ال كل أربعني درمها درمها ومن كل كذا وكذا شاة 

   -قال فعمن أخذمت هذا أخذمتوه عنا وأخذناه عن نيب اهللا ص 

  وذكر أشياء حنو هذا فمما نص اهللا تعاىل عليه من أصناف األموال اليت جتب

يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم فيها الزكاة الذهب والفضة بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا 
فنص على وجوب احلق فيهما بأخص أمسائهما تأكيدا وتبيينا ومما نص عليه زكاة الزرع والثمار يف قوله وهو الذي 

أنشأ جنات معروشات إىل قوله كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده فاألموال اليت جتب فيها الزكاة الذهب 
رة واإلبل والبقر والغنم السائمة والزرع والثمر على اختالف من الفقهاء يف بعض ذلك وقد والفضة وعروض التجا

ذكر بعض صدقة الزرع والثمر يف سورة األنعام وأما املقدار فإن نصاب الورق مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون 
منها ونصاب الغنم أربعون شاة  وأما اإلبل فإن نصاهبا مخس -دينارا وقد روي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ونصاب البقر ثالثون وأما املقدار الواجب ففي الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر إذا بلغ النصاب ويف 
مخس من اإلبل شاة ويف أربعني شاة شاة ويف ثالثني بقرة تبيع وقد اختلف يف صدقة اخليل وسنذكره بعد هذا إن 

احلول على املال مع كمال النصاب يف ابتداء احلول وآخره وأما من جتب عليه فهو شاء اهللا وأما الوقت فهو حول 
أن يكون املالك حرا بالغا عاقال مسلما صحيح امللك ال دين عليه حييط مباله أو مبا ال يفضل عنه مائتا درهم حدثنا 

ن عمرو بن حيىي املازين عن حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب قال قرأت على مالك بن أنس ع
ليس فيما دون مخس ذود صدقة  -أبيه قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وليس فيما دون مخس أواق صدقة وليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
  نا ابن قال حدثنا سليمان بن داود املهري قال أخرب

وهب قال أخربين جرير بن حازم عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة واحلارث األعور عن علي بن ايب طالب عن 
قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم وليس عليك  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ون دينارا وحال عليها احلول ففيها نصف دينار شيء يف الذهب حىت يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشر
وليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول وهذا اخلرب يف احلول وإن كان من أخبار اآلحاد فإن الفقهاء قد تلقته 

بالقبول واستعملوه فصار يف حيز املتواتر املوجب للعلم وقد روي عن ابن عباس يف رجل ملك نصابا أنه يزكيه حني 
وقال أبو بكر وعلي وعمر وابن عمر وعائشة ال زكاة فيه حىت حيول عليه احلول وملا اتفقوا على أنه ال يستفيده 

زكاة عليه بعد األداء حىت حيول عليه احلول علمنا أن وجوب الزكاة مل يتعلق بامللك دون احلول وأنه هبما مجيعا جيب 
بينه قبل األداء وبعده بل نفى  - صلى اهللا عليه وسلم وقد استعمل ابن عباس خرب احلول بعد األداء ومل يفرق النيب

إجياب الزكاة يف سائر األموال نفيا عاما إال بعد حول احلول فوجب استعماله يف كل نصاب قبل األداء وبعده ومع 
 ذلك حيتمل أن ال يكون ابن عباس أراد إجياب األداء بوجود ملك النصاب وأنه أراد جواز تعجيل الزكاة ألنه ليس



يف اخلرب ذكر الوجوب واختلف فيما زاد على املائتني من الورق فروي عن علي وابن عمر فيما زاد على املائتني 
حبسابه وهو قول أيب يوسف وحممد ومالك والشافعي وروي عن عمر أنه ال شيء يف الزيادة حىت تبلغ أربعني درمها 

وى عبدالرمحن ابن غنم عن معاذ بن جبل عن النيب صلى اهللا وهو قول أيب حنيفة وحيتج من اعترب الزيادة أربعني مبا ر
   -عليه وسلم 

  وليس فيما زاد على املائيت درهم شيء حىت يبلغ أربعني درمها وحديث علي عن

هاتوا زكاة الرقة من كل أربعني درمها درمها وليس فيما دون مخس أواق صدقة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وإذا كثرت الغنم  -ل أربعني درهم درمها على أنه جعله مقدار الواجب فيه كقوله ص فوجب استعمال قوله يف ك

ففي كل مائة شاة شاة ويدل عليه من جهة النظر أن هذا مال له نصاب يف األصل فوجب أن يكون له عفو بعد 
أبو يوسف وحممد ملا النصاب كالسوائم وال يلزم أبا حنيفة ذلك يف زكاة الثمار ألنه ال نصاب له يف األصل عنده و

كان عندمها أن لزكاة الثمار نصابا يف األصل مث مل جيب اعتبار مقدار بعده بل الواجب يف القليل والكثري كذلك 
الدراهم والدنانري ولو سلم هلما ذلك كان قياسه على السوائم أوىل منه على الثمار ألن السوائم يتكرر وجوب 

  احلق فيها بتكرر السنني 

ألرض ال جيب فيه احلق إال مرة واحدة ومرور األحوال ال يوجب تكرار وجوب احلق فيه فإن قيل وما خترج ا
فواجب أن يكون ما يتكرر وجوب احلق فيه أوىل بوجوبه يف قليل ما زاد على النصاب وكثريه مما ال يتكرر وجوب 

لك اعتبار العفو بعد النصاب ومما يدل احلق فيه قيل له هذا منتقض بالسوائم ألن احلق يتكرر وجوبه فيها ومل مينع ذ
على أن قياسه على السوائم أوىل من قياسه على ما خترجه األرض أن الدين ال يسقط العشر وكذلك موت رب 

األرض ويسقط زكاة الدراهم والسوائم فكان قياسها عليها أوىل منه على ما خترجه األرض واختلف فيما زاد من 
نيفة فيما زاد حبسابه وقال أبو يوسف وحممد ال شيء فيه حىت يبلغ ستني وروى أسد البقر على أربعني فقال أبو ح

بن عمر عن ايب حنيفة مثل قوهلما وقال ابن ايب ليلى ومالك والثوري واألوزاعي والليث والشافعي كقول أيب 
ل ال سيما وقد اتفق يوسف وحممد وحيتج أليب حنيفة بقوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقة وذلك عموم يف سائر األموا

اجلميع على أن هذا املال داخل يف حكم اآلية مراد هبا فوجب يف القليل والكثري حبق العموم وقد روى عنه احلسن 
بن زياد أنه ال شيء يف الزيادة حىت تبلغ مخسني فتكون فيها مسنة وربع مسنة وحيتج لقوله املشهور أنه ال خيلو من 

بالكسر وليس ذلك يف فروض الصدقات أو جيعل الوقص تسعة عشر فيكون خالف  إثبات الوقص تسعا فينتقل إليه
أوقاص البقر فلما بطل هذا وهذا ثبت القول الثالث وهو إجيابه يف القليل والكثري من الزيادة وروي عن سعيد بن 

فاق أهل العلم على املسيب وأيب قالبة والزهري وقتادة إهنم كانوا يقولون يف مخس من البقر شاة وهو قول شاذ الت
ببطالنه وروى عاصم بن ضمرة عن علي يف مخس  -خالفه وورود اآلثار الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وعشرين من اإلبل مخس شياه وقد أنكره سفيان الثوري وقال علي أعلم من أن يقول هذا هذا من غلط الرجال 
املتواترة أن فيها ابنة خماض وجيوز أن يكون علي بن أيب طالب باآلثار  -وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أخذ مخس شياه عن قيمة بنت خماض فظن الراوي أن ذلك فرضها عنه واختلف يف الزيادة على العشرين ومائة من 
اإلبل فقال أصحابنا مجيعا تستقبل الفريضة وهو قول الثوري وقال ابن القاسم عن مالك إذا زادت على عشرين 



ئة واحدة فاملصدق باخليار إن شاء أخذ ثالث بنات لبون وإن شاء حقتني وقال ابن شهاب إذا زادت واحدة وما
  ففيها ثالث بنات لبون إىل أن 

تبلغ ثالثني ومائة فتكون فيها حقة وابنتا لبون يتفق قول ابن شهاب ومالك يف هذا وخيتلفان فيما بني واحد 
وقال األوزاعي والشافعي ما زاد على العشرين واملائة ففي كل أربعني بنت وعشرين ومائة إىل تسع وعشرين ومائة 

لبون ويف كل مخسني حقة قال أبو بكر قد ثبت عن علي رضي اهللا عنه من مذهبه استئناف الفريضة بعد املائة 
   - والعشرين حبيث ال خيتلف فيه وقد ثبت عنه أيضا أنه أخذ أسنان اإلبل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  حني سئل فقيل له هل عندكم شيء من رسول اهللا ص

فقال ما عندنا إال ما عند الناس وهذه الصحيفة فقيل له وما فيها فقال فيها أسنان اإلبل أخذهتا عن النيب صلى  -
   -اهللا عليه وسلم 

  وملا ثبت قول علي باستئناف الفريضة وثبت أنه أخذ أسنان اإلبل عن النيب ص

   -ا ألنه ال خيالف النيب صلى اهللا عليه وسلم صار ذلك توقيف -

  وأيضا قد روي عن النيب ص

يف الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم استئناف الفريضة بعد املائة والعشرين وأيضا غري جائز إثبات هذا الضرب  -
شرين عند الزيادة مل جيز من املقادير إال من طريق التوقيف أو اإلتفاق فلما اتفقوا على وجوب احلقتني يف املائة والع

لنا إسقاط احلقتني ألهنما فرض قد ثبت بالنقل املتواتر واتفاق األمة إال بتوقيف أو اتفاق فإن قيل روي عن النيب 
يف آثار كثرية وإذا زادت اإلبل على مائة وعشرين ففي كل مخسي حقة ويف كل أربعني ابنة  -صلى اهللا عليه وسلم 

فاظه فقال يف بعضها وإذا كثرت اإلبل ومعلوم أن اإلبل ال تكثر بزيادة الواحدة فعلم أنه لبون قيل له قد اختلفت أل
مل يرد بقوله وإذا زادت اإلبل إال زيادة كثرية يطلق على مثلها أن اإلبل قد كثرت هبا وحنن قد نوجب ذلك عند 

اق وبنت لبون وأيضا فموجب ضرب من الزيادة الكثرية وهو أن تكون اإلبل مائة وتسعني فتكون فيها ثالث حق
تغيري الفرض بزيادة الواحد ال خيلو من يغريه بالواحدة الزائدة فيوجب فيها ويف األصل أو يغريه فيوجب يف املائة 

والعشرين وال يوجب يف الواحدة الزائدة شيئا فإن أوجب يف الزيادة مع األصل ثالث بنات لبون فهو مل يوجب يف 
وإن كان إمنا يوجب تغيري الفرض  -أوجبها يف أربعني ويف الواحدة وذلك خالف قوله ص  األربعني ابنة لبون وإمنا

بالواحدة فيجعل ثالث بنات لبون يف املائة والعشرين والواحدة عفو فقد خالف األصول إذ كان العفو ال يغري 
عي يف مائتني وشاة ثالث الفرض واختلف يف فرائض الغنم فقال أصحابنا ومالك والثوري واألوزاعي والليث والشاف

  شياه إىل أربعمائة فتكون فيها أربع شياه وقال 

احلسن بن صاحل إذا كانت الغنم ثلثمائة شاة وشاة ففيها أربع شياه وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها مخس شياه 
ول دون قول احلسن بالقول األ -وروى إبراهيم حنو ذلك وقد ثبتت آثار مستفيضة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بن صاحل واختلف يف صدقة العوامل من اإلبل والبقر فقال أصحابنا والثوري واألوزاعي واحلسن بن صاحل 



والشافعي ليس فيها شيء وقال مالك والليث فيها صدقة واحلجة للقول األول ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال 
حدثنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن ابن عباس حدثنا حسن بن إسحاق التستري قال حدثنا محويه قال 

قال ليس يف البقر العوامل صدقة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود  -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال حدثنا عبداهللا بن حممد النفيلي قال حدثنا زهري قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن احلارث 

   -ي رضي اهللا عنه قال زهري أحسبه قيل النيب صلى اهللا عليه وسلم األعور عن عل

  قال ويف البقر يف كل ثالثني تبيع ويف األربعني مسنة وليس على العوامل شيء

أنه قال ليس يف النخة وال يف الكسعة وال يف اجلبهة صدقة وقال أهل  -وأيضا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عوامل والكسعة احلمري واجلبهة اخليل وأيضا فإن وجوب الصدقة فيما عدا الذهب والفضة متعلق اللغة النخة البقر ال

بكونه مرصدا للنماء من نسلها أو من أنفسها والسائمة يطلب مناؤها إما من نسلها أو من أنفسها والعاملة غري 
علم وجوب الصدقة يف العوامل كهي  مرصدة للنماء وهي مبنزلة دور الغلة وثياب البذلة وحنوها وأيضا احلاجة إىل

   -إىل السائمة فلو كان من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  توقيف يف إجياهبا يف العاملة لورد النقل به متواترا يف وزن وروده يف

وال عن الصحابة نقل مستفيض علمنا أنه مل يكن من  -السائمة فلما مل يرد بذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -صلى اهللا عليه وسلم النيب 

  توقيف يف إجياهبا بل قد وردت آثار عن النيب ص

يف نفي الصدقة عنها منها ما قدمناه ومنها ما روى حيىي بن أيوب عن املثىن بن الصباح عن عمرو بن دينار أنه  -
عبداهللا وإبراهيم  قال ليس يف ثور املثرية صدقة وروي عن علي وجابر بن -بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وجماهد وعمر بن عبدالعزيز والزهري نفي صدقة البقر العوامل ويدل عليه حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه 
كتب أليب بكر الصديق كتابا يف الصدقات هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وسلم 

وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعطه صدقة الغنم يف سائمتها إذا على املسلمني فمن سئلها من املؤمنني على  -
كانت أربعني فيها شاة فنفى بذلك الصدقة عن غري السائمة ألنه ذكر السائمة ونفى الصدقة عما عداها فإن قيل 

  يف مخس  -روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ه خيصه ما ذكرنا ومل يقل بقول مالك يف إجيابه الصدقة من اإلبل شاة وذلك عموم يوجب يف السائمة وغريها قيل ل
  يف البقر العوامل أحد قبله 

فصل قال أصحابنا وعامة أهل العلم يف أربعني شاة مسان وصغار مسنة وقال الشافعي ال شيء فيها حىت تكون 
ضمرة عن علي عن النيب املسان أربعني مث يعتد بعد ذلك بالصغار ومل يسبقه إىل هذا القول أحد وقد روى عاصم بن 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  صدقات املواشي فقال فيه ويعد صغريها وكبريها ومل يفرق بني النصاب وما زاد



يف أربعني شاة شاة ومىت اجتمع الصغار والكبار أطلق على  -وأيضا اآلثار املتواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اقتضى ذلك وجوهبا يف الصغار والكبار إذا اجتمعت وأيضا مل خيتلفوا يف اجلميع االسم فيقال عنده أربعون شاة ف

اإلعتداد بالصغار بعد النصاب لوجود الكبار معها فكذلك حكم النصاب واختلف يف اخليل السائمة فأوجب أبو 
هم مخسة حنيفة فيها إذا كانت إناثا أو ذكورا وإناثا يف كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائيت در

دراهم وقال أبو يوسف وحممد ومالك والثوري والشافعي ال صدقة فيها وروى عروة السعدي عن جعفر بن حممد 
   -عن أبيه عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف اخليل السائمة يف كل فرس دينار وحديث مالك عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل

ذكر اخليل وقال هي ثالثة لرجل أجر وآلخر ستر وعلى  - عليه وسلم السمان عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا
رجل وزر فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وجتمال وال ينسى حق اهللا يف رقاهبا وال يف ظهورها فأثبت يف 

يل جيوز أن اخليل حقا وقد اتفقوا على سقوط سائر احلقوق سوى صدقة السوائم فوجب أن تكون هي املرادة فإن ق
يريد زكاة التجارة قيل له قد سئل عن احلمري بعد ذكره اخليل فقال ما أنزل اهللا علي فيها إال اآلية اجلامعة فمن 

يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلم يوجب فيها شيئا ولو اراد زكاة التجارة ألوجبها يف 
كاة فيجوز أن يكون أراد حقا غريها والدليل عليه حديث الشعيب عن احلمري فإن قيل يف املال حقوق سوى الز

   -فاطمة بنت قيس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال يف املال حق سوى الزكاة وتال قوله تعاىل ليس

قال أنه ذكر اإلبل ف -الرب أن تولوا وجوهكم وروى سفيان عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن فيها حقا فسئل عن ذلك فقال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحة مسينها فجائز أن يكون احلل املذكور يف اخليل 

  مثل ذلك قيل له لو كان كذلك ملا اختلف حكم احلمري واخليل 

ذلك وأنه إمنا أراد بينهما دل على أنه مل يرد به  -ألن هذا احلق ال خيتلفان فيه فلما فرق النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الزكاة وعلى أنه قد روي أن الزكاة نسخت كل حق كان واجبا حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حسن بن 

إسحاق التستري قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا املسيب بن شريك عن عبيد املكتب عن عامر عن مسروق 
ل الشام سألوا عمر أن يأخذ الصدقة من خيلهم عن علي قال نسخت الزكاة كل صدقة وأيضا قد روي أن أه

فقال له علي ال بأس ما مل تكن جزية عليهم فأخذها منهم وهذا يدل  -فشاور أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على اتفاقهم على الصدقة فيها ألنه شاور الصحابة ومعلوم أنه مل يشاورهم يف صدقة التطوع فدل على أنه أخذها 

الصحابة وإمنا قال علي ال بأس مامل تكن جزية عليهم ألنه ال يؤخذ على وجه الصغار بل على وجه  واجبة مبشاروة
   -الصدقة واحتج من مل يوجبها حبديث على رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق وحديث أيب هريرة عن النيب ص



يف فرسه صدقة وهذا عند أيب حنيفة على خيل الركوب أال ترى أنه مل ينف ليس على املسلم يف عبده وال  -
صدقتها إذا كانت للتجارة هبذا اخلرب واختلف يف زكاة العسل فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد واألوزاعي إذا 

عمر بن كان يف أرض العشر ففيه العشر وقال مالك والثوري واحلسن بن صاحل والشافعي ال شيء فيه وروي عن 
عبدالعزيز مثله وروي عنه الرجوع عن ذلك وأنه أخذ منه العشر حني كشف عن ذلك وثبت عنده ما روي فيه 
وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال بلغين أن يف العسل العشر قال ابن وهب وأخربين عمرو بن 

ه العشر يف كل عام بذلك مضت السنة قال احلارث عن حيىي بن سعيد وربيعة بذلك وقال حيىي إنه مسع من يقول في
أبو بكر ظاهر قوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقة يوجب الصدقة يف العسل إذ هو من ماله والصدقة إن كانت جمملة 

فإن اآلية قد اقتضت إجياب صدقة ما وإذا وجبت الصدقة كانت العشر إذ ال يوجب أحد غريه ويدل عليه من جهة 
ن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن أيب شعيب احلراين قال حدثنا موسى بن أعني السنة ما حدثنا حممد ب

عن عمرو بن احلارث املصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هالل أحد بين متعان إىل رسول اهللا 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  له رسول اهللا صبعشور حنل له وسأله أن حيمي واديا له يقال له سلبة فحمى 

  ذلك الوادي فلما ويل عمر بن اخلطاب كتب سفيان بن وهب إىل عمر بن اخلطاب يسأله عن ذلك فكتب  -

من عشور حنله فأحم له سلبة وإال فإمنا هو  -عمر أن أدى إليك ما كان يؤدي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثنا أيب قال حدثنا وكيع ذباب غيث يأكله من يشاء وحدثنا عبدالباقي بن قانع 

عن سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موسى عن أيب سيارة املتعي قال قلت يا رسول اهللا إن يل حنال قال أد العشر 
قال قال فقلت يا رسول اهللا أمحها يل فحماها يل وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حممد بن شاذان قال حدثنا معلى 

أخربين عبداهللا بن عمرو عن عبدالكرمي عن عمر بن شعيب قال كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز يأمرنا أن نعطي زكاة 
وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا  -العسل وحنن بالطواف الشعر يسند ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

خلطاب السجستاين قال حدثنا أبو حفص العبدي قال حممد بن يعقوب إمام مسجد األهواز قال حدثنا عمر بن ا
   -حدثنا صدقة عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يف كل عشرة أزقاق من العسل زق وملا أوجب النيب ص

لعشر فقال أصحابنا إذا يف العسل العشر دل ذلك على أنه أجراه جمرى الثمر وما خترجه األرض مما جيب فيه ا -
كان يف أرض العشر ففيه العشر وإذا كان يف أرض اخلراج فال شيء فيه ألن الثمرة يف أرض اخلراج ال جيب فيها 

شيء وإذا كان يف أرض العشر جيب فيها العشر فكذلك العسل وقد استقصينا القول يف هذه املسائل ونظائرها من 
الطحاوي وإمنا ذكرنا هنا مجال منها مبا يتعلق احلكم يه بظاهر اآلية وقوله مسائل الزكاة يف شرح خمتصر أيب جعفر 

املساكني مل  تعاىل خذ من أمواهلم صدقة يدل على أن أخذ الصدقات إىل اإلمام وأنه مىت أداها من وجبت عليه إلى
   -وسلم  جيزه ألن حق اإلمام قائم يف أخذها فال سبيل له إىل إسقاطه وقد كان النيب صلى اهللا عليه

  يوجه العمال على صدقات املواشي ويأمرهم بأن يأخذوها على املياه يف



لوفد ثقيف بأن ال حيشروا وال يعشروا يعين ال يكلفون  -مواضعها وهذا معىن ما شرطه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
منهم وكذلك صدقة إحضار املواشي إىل املصدق ولكن املصدق يدور عليهم يف مياههم ومظان مواشيهم فيأخذها 

وأيب بكر وعمر وعثمان فقال  -الثمار وأما زكوات األموال فقد كانت حتمل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هذا شهر زكواتكم فمن كان عليه دين فليؤده مث ليزك بقية ماله فجعل هلم أداؤها إىل املساكني وسقط من أجل 

ويعقد عليهم أوهلم  -م من أئمة العدل فهو نافذ على األمة لقوله ص ذلك حق اإلمام يف أخذها ألنه عقد عقده إما
  ومل يبلغنا أنه بعث سعاة على زكوات األموال كما بعثهم 

على صدقات املواشي والثمار يف ذلك ألن سائر األموال غري ظاهرة لإلمام وإمنا تكون خمبوأة يف الدور واحلوانيت 
ة دخول أحرازهم ومل جيز أن يكلفوهم إحضارها كما مل يكلفوا إحضار واملواضع احلريزة ومل يكن جائزا للسعا

املواشي إىل العامل بل كان على العامل حضور موضع املال يف مواضعه وأخذ صدقته هناك فلذلك مل يبعث على 
لتصرف هبا زكاة األموال السعاة فكانوا حيملوهنا إىل اإلمام وكان قوهلم مقبوال فيها وملا ظهرت هذه األموال عند ا

يف البلدان أشبهت املواشي فنصب عليها عمال يأخذون منها ما وجب من الزكاة ولذلك كتب عمر بن عبدالعزيز 
إىل عماله أن يأخذوا مما مير به املسلم من التجارات من كل عشرين دينارا نصف دينار ومما مير به الذمي يؤخذ منه 

 -بعد حول أخربين بذلك من مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم  من كل عشرين دينارا دينار مث ال يؤخذ منه إال
وكتب عمر ابن اخلطاب إىل عماله أن يأخذوا من املسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن احلريب العشر 

وما يؤخذ من املسلم من ذلك فهو الزكاة الواجبة تعترب فيها شرائط وجوهبا من حول ونصاب وصحة ملك فإن مل 
يف  -زكاة قد وجبت عليه مل تؤخذ منه فاحتذى عمر بن اخلطاب يف ذلك فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم تكن ال

صدقات املواشي وعشور الثمار والزروع إذ قد صارت أمواال ظاهرة خيتلف هبا يف دار اإلسالم كظهور املواشي 
ر إمجاعا مع ما روي عن النيب صلى اهللا السائمة والزروع والثمار ومل ينكر عليه أحد من الصحابة وال خالفه فصا

   -عليه وسلم 

  يف حديث عمر بن عبدالعزيز الذي ذكرناه فإن قيل روى عطاء بن السائب عن

ليس على املسلمني عشور إمنا العشور  -جرير بن عبداهللا عن جده أيب أمه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -عثمان بن أيب العاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  على أهل الذمة وروى محيد عن احلسن عن

  قال لوفد ثقيف ال حتشروا وال تعشروا وروى إسرائيل عن إبراهيم بن املهاجر

يا معشر العرب أمحدوا اهللا إذ  -عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال البن عمر أكان عمر يعشر املسلمني قال ال قيل له ليس املراد  دفع عنكم العشور وروي أن مسلم بن يسار

بذكر هذه العشور الزكاة وإمنا هو ما كان يأخذه أهل اجلاهلية من املكس وهو الذي أريد يف حديث حممد بن 
سلم إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبدالرمحن بن مشاسة عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

-   

  ال يدخل اجلنة صاحب مكس يعين عاشرا وإياه عىن الشاعر بقوله



  ... ويف كل ما باع امرؤ مكس درهم ... ويف كل أموال العراق أتاوة 

  فالذي نفاه النيب ص

من العشر هو املكس الذي كان يأخذه أهل اجلاهلية فأما الزكاة فليست مبكس وإمنا هو حق وجب يف ماله  -
ضعه يف أهله كما يأخذ صدقات املواشي وعشور األرضني واخلراج وأيضا جيوز أن يكون الذي نفي يأخذه اإلمام في

أخذه من املسلمني ما يكون مأخوذا على وجه الصغار واجلزية ولذلك قال إمنا العشور على أهل الذمة يعين ما 
ني زكاة األموال أنه قال يف يؤخذ على وجه اجلزية ومن الناس من حيتج للفرق بني صدقات املواشي والزروع وب

الزكاة وآتوا الزكا ة ومل يشرط فيها أخذ اإلمام هلا وقال يف الصدقات خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وقال إمنا 
الصدقات للفقراء واملساكني إىل قوله والعاملني عليها ونصب العامل يدل على أنه غري جائز له إسقاط حق اإلمام يف 

ن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها يف فقرائكم فإمنا شرط أخذه يف الصدقات ومل يذكر أمرت أ -أخذها وقال ص 
مثله يف الزكوات ومن يقول هذا يذهب إىل أن الزكاة وإن كانت صدقة فإن اسم الزكاة أخص هبا والصدقة اسم 

بأن يأخذها اإلمام وجب  خيتص باملواشي وحنوها فلما خص الزكاة باألمر باإليتاء دون أخذ اإلمام وأمر يف الصدقة
أن يكون أداء الزكوات موكوال إىل أرباب األموال إال ما مير به على العاشر فإنه يأخذها باتفاق السلف ويكون 

  أخذ الصدقات إىل األئمة قوله تعاىل وصل عليهم إن صالتك سكن 

  هلم

إذا أتاه رجل بصدقة ماله  -سلم روى شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أيب أوىف قال كان النيب صلى اهللا عليه و
صلى عليه قال فأتيته بصدقة مال أيب فقال اللهم صل على آل أيب أوىف وروى ثابت بن قيس عن خارجة بن إسحاق 

يأتيكم ركب مبغضون فإن جاءوكم  -عن عبدالرمحن بن جابر عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يبغون فإن عدلوا فألنفسهم وإن ظلموا فعليهم وارضوهم فإن متام زكاتكم رضاهم  فرحبوا هبم وخلوا بينهم وبني ما

وليدعوا لكم وروى سلمة ابن بشري قال حدثنا البختري قال أخربين أيب أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا 
اللهم اجعلها مغنما وال جتعلها إذا أعطيتم الزكاة فال تنسوا ثواهبا قالوا وما ثواهبا قال يقول  -صلى اهللا عليه وسلم 

مغرما وهذه األخبار تدل على أن املراد بقوله تعاىل وصل عليهم هو الدعاء وقوله سكن هلم يعين واهللا أعلم مما 
تسكن قلوهبم إليه وتطيب به نفوسهم فيسارعون إىل أداء الصدقات الواجبة رغبة يف ثواب اهللا وفيما ينالونه من 

  هلم  -هللا عليه وسلم بركة دعاء النيب صلى ا

   -وكذلك ينبغي لعامل الصدقة إذا قبضها أن يدعو لصاحبها اقتداء بكتاب اهللا وسنة نبيه ص 

  قوله

تعاىل والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا اآلية روي عن مجاعة من ا السلف إهنم كانوا اثين عشر رجال من األوس 
يف بناء مسجد لليلة الشاتية واملطر واحلر ومل يكن ذلك  -وسلم  واخلزرج قد مسوا استأذنوا النيب صلى اهللا عليه

قصدهم وإمنا كان مرادهم التفريق بني املؤمنني وأن يتحزبوا فيصلي حزب يف مسجد وحزب يف مسجد آخر 



 - لتختلف الكلمة وتبطل األلفة واحلال اجلامعة وأرادوا به أيضا ليكفروا فيه بالطعن على النيب صلى اهللا عليه وسلم
واإلسالم فيتفاوضون فيما بينهم من غري خوف من املسلمني ألهنم كانوا خيلون فيه فال خيالطهم فيه غريهم قوله تعاىل 

وإرصادا ملن حارب اهللا ورسوله من قبل قال ابن عباس وجماهد أراد به أبا عامر الفاسق وكان يقال له أبو عامر 
   -الراهب قبل وكان شديد العداوة للنيب ص 

  دا وحسدا لذهاب رياسته اليت كانت يف األوس قبل هجرة النيب صعنا

إىل املدينة فقال للمنافقني سيأيت قيصر وآتيكم جبند فأخرج به حممدا وأصحابه فبنوا املسجد إرصادا له يعين  -
ق الفعل مترقبني له وقد دلت هذه اآلية على ترتيب الفعل يف احلسن أو القبح باإلرادة وأن اإلرادة هي اليت تعل

باملعاين اليت تدعو احلكمة إىل تعليقه به أو تزجر عنها ألهنم لو أرادوا ببنائه إقامة الصلوات فيه لكان طاعة هللا عز و 
جل وملا أراد به ما أخرب اهللا تعاىل به عنهم من قصدهم وإرادهتم كانوا مذمومني كفارا قوله تعاىل ال تقم فيه أبدا 

يوم أحق أن تقوم فيه فيه الداللة على أن املسجد املبين لضرار املؤمنني واملعاصي  ملسجد أسس على التقوى من أول
   -ال جيوز القيام فيه وأنه جيب هدمه ألن اهللا هنى نبيه ص 

  عن القيام يف هذا املسجد املبين على الضرار والفساد وحرم على أهله قيام

م على خالف املسجد الذي أسس على التقوى وهذا يدل فيه إهانة هلم واستخفافا هب -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على أن بعض األماكن قد يكون أوىل بفعل الصالة فيه من بعض وأن الصالة قد تكون منهية عنها يف بعضها ويدل 

على فضيلة الصالة يف املسجد حبسب ما بين عليه يف األصل ويدل على فضيلتها يف املسجد السابق لغريه لقوله 
قوى من أول يوم وهو معىن قوله تعاىل أحق أن تقوم فيه ألن معناه أن القيام يف هذا املسجد لو كان أسس على الت

  من احلق الذي جيوز لكان هذا املسجد الذي أسس على التقوى أحق بالقيام فيه من غريه وذلك 

املعىن ما ذكرنا لكان تقديره  أن مسجد الضرار مل يكن مما جيوز القيام فيه لنهي اهللا تعاىل نبيه عن ذلك فلو مل يكن
ملسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من مسجد ال جيوز القيام فيه ويكون مبنزلة قوله فعل الفرض أصلح من 

تركه وهذا قد يسوغ إال أن املعىن األول هو وجه الكالم وقد اختلف يف املسجد الذي أسس على التقوى ما هو 
يب أنه مسجد املدينة وروي عن أيب بن كعب وأيب سعيد اخلدري عن النيب صلى فروي عن ابن عمر وسعيد بن املس

   -اهللا عليه وسلم 

  أنه قال هو مسجدي هذا وروي عن ابن عباس واحلسن وعطية أنه مسجد قباء قوله

تعاىل فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين فيه داللة على أن فضيلة أهل املسجد فضيلة للمسجد 
للصالة فيه وقوله حيبون أن يتطهروا روي عن احلسن قال يتطهرون من الذنوب وقيل فيه التطهر باملاء حدثنا حممد و

بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن العالء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن احلارث عن 
   -صلى اهللا عليه وسلم إبراهيم بن أيب ميمونة عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب 

  قال نزلت هذه اآلية يف أهل قباء



فيه رجال حيبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية وقد حوى هذا اخلرب معنيني أحدمها 
 أن املسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء والثاين أن االستنجاء باملاء أفضل منه باألحجار وقد تواترت

   -األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باالستنجاء باألحجار قوال وفعال وقد روي عن النيب ص

أنه استنجى باملاء قوله تعاىل إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أطلق الشرى فيه على طريق اجملاز ألن  -
ك أنفسنا وأموالنا ولكنه كقوله تعاىل من ذا الذي املشتري يف احلقيقة هو الذي يشتري ماال ميلك واهللا تعاىل مال

يقرض اهللا قرضا حسنا فسماه شرى كما مسى الصدقة قرضا لضمان الثواب فيهما به فأجرى لفظه جمرى ما ال ميلكه 
   -العامل فيه استدعاء إليه وترغيبا فيه قوله تعاىل السائحون قيل إهنم الصائمون روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال سياحة أميت الصوم وروي عن عبداهللا بن مسعود وابن عباس وسعيد بن

جبري وجماهد أنه الصوم وقوله تعاىل واحلافظون حلدود اهللا هو أمت ما يكون من املبالغة يف الوصف بطاعة اهللا والقيام 
ب إليه ورغب فيه أو أباحه وما بأوامره واالنتهاء عن زواجره وذلك ألن هللا تعاىل حدودا يف أوامره وزواجره وما ند

  خري فيه وما هو األوىل يف حتري موافقة أمر اهللا وكل هذه حدود اهللا فوصف تعاىل هؤالء القوم هبذا الوصف 

ومن كان كذلك فقد أدى مجيع فرائضه وقام بسائر ما أراده منه وقد بني يف اآلية اليت قبلها املرادين هبا وهم 
لشجرة وهي بيعة الرضوان بقوله تعاىل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به مث عطف عليه الصحابة الذين بايعوه حتت ا

التائبون فقد بينت هذه اآلية منزلة هؤالء رضي اهللا عنهم من الدين واإلسالم وحملهم عند اهللا تعاىل وال جيوز أن 
واحلافظون حلدود اهللا قوله تعاىل لقد يكون يف وصف العبيد بالقيام بطاعة اهللا كالم أبلغ وال أفخم من قوله تعاىل 

تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة والعسرة هي شدة األمر وضيقه وصعوبته 
خرج يف شدة احلر وقلة من املاء والزاد والظهر فخص  -وكان ذلك يف غزة تبوك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عة العسرة بذكر التوبة لعظم منزلة االتباع يف مثلها وجزيل الثواب الذي يستحق هبا ملا حلقهم الذين اتبعوه يف سا
من املشقة مع الصرب عليها وحسن البصرية واليقني منهم يف تلك احلال إذ مل تغريهم عنها صعوبة األمر وشدة الزمان 

د ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم والزيغ هو ميل وأخرب تعاىل عن فريق منهم مبقاربة ميل القلب عن احلق بقوله من بع
القلب عن احلق فقارب ذلك فريق منهم وملا فعلوا ومل يؤاخذهم اهللا به وقبل توبتهم ومبثل احلال اليت فضل هبا متبعية 
 يف حال العسرة على غريهم فضل هبا املهاجرين على األنصار ومبثلها فضل السابقني على الناس ملا حلقهم من املشقة
وملا ظهر منهم من شدة البصرية وصحة اليقني باالتباع يف حال قلة عدد من املؤمنني واستعالء أمر الكفار وما كان 
يلحقهم من قبلهم من األذى والتعذيب قوله تعاىل وعلى الثالثة الذين خلفوا قال ابن عباس وجابر وجماهد وقتادة 

ال جماهد خلفوا عن التوبة وقال قتادة خلفوا عن غزوة تبوك هم كعب بن مالك وهالل بن أمية ومرارة بن الربيع ق
وقد كانوا هؤالء الثالثة ختلفوا عن غزوة تبوك فيمن ختلف وكانوا صحيحي اإلسالم فلما رجع النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  من تبوك جاء املنافقون فاعتذروا وحلفوا بالباطل وهم الذين أخرب اهللا عنهم



إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم وقال حيلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا سيحلفون باهللا لكم 
عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني فأمر تعاىل باإلعراض عنهم وهنى عن الرضا عنهم إذ كانوا كاذبني يف 

   -أنفسهم وقالوا للنيب ص  اعتذارهم مظهرين لغري ما يبطنون وأما الثالثة فإهنم كانوا مسلمني صدقوا عن

  إنا ختلفنا من غري عذر وأظهروا التوبة والندم فقال هلم رسول

   -اهللا ص 

  إنكم صدقتم عن أنفسكم فامضوا حىت أنظر ما ينزل اهللا تعاىل فيكم فأنزل

على ذلك أن ال يكلمهم وأن يأمر املسلمني أن ال يكلموهم فأقاموا  -اهللا يف أمرهم التشديد عليهم وأمر نبيه ص 
حنو مخسني ليلة ومل يكن ذلك على معىن رد توبتهم ألهنم قد كانوا مأمورين بالتوبة وغري جائز يف احلكمة أن ال تقبل 

توبة من يتوب يف وقت التوبة إذا فعلها على الوجه املأمور به ولكنه تعاىل أراد تشديد احملنة عليهم يف تأخري إنزال 
اد به استصالحهم واستصالح غريهم من املسلمني لئال يعودوا وال غريهم من توبتهم وهنى الناس عن كالمهم وأر

املسلمني إىل مثله لعلم اهللا فيهم مبوضع االستصالح وأما املنافقون الذين اعتذروا فلم يكن فيهم موضع استصالح 
مل يكن عقوبة وإمنا بذلك فلذلك أمر باإلعراض عنهم فثبت بذلك أن أمر الناس بترك كالمهم وتأخري إنزال توبتهم 

كان حمنة وتشديدا يف أمر التكليف والتعبد وهو مثل ما نقوله يف إجياب احلد الواجب على التائب مما قارب أنه ليس 
بعقوبة وإمنا هو حمنة وتعبد وإن كان احلد الواجب بالفعل بديا كان يكون عقوبة لو أقيم عليه قبل التوبة قوله تعاىل 

رض مبا رحبت يعين مع سعتها وضاقت عليهم أنفسهم يعين ضاقت صدورهم باهلم الذي حىت إذا ضاقت عليهم األ
   -حصل فيها من تأخري نزول توبتهم ومن ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  واملسلمني كالمهم ومعاملتهم وأمر أزواجهم باعتزاهلم قوله تعاىل

خملص هلم وال معتصم يف طلب الفرج مما هم فيه إال إىل اهللا  وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه يعين أهنم أيقنوا أن ال
وأنه ال ميلك ذلك غريه وال جيوز هلم أن يطلبوا ذلك إال من قبله العبادة له والرغبة إليه فحينئذ انزل اهللا تعاىل على 

نيجيه ويكشف عنه نبيه قبول توبتهم وكذلك عادة اهللا تعاىل فيمن انقطع إليه وعلم أنه ال كاشف هلمه غريه أنه س
غمه وكذلك حكى جل وعال عن لوط عليه السالم يف قوله وملا جاءت رسلنا لوطا سيء هبم وضاق هبم ذرعا وقال 

هذا يوم عصيب إىل أن قال لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد فتربأ من احلول والقوة من قبل نفسه ومن 
فيه إال اهللا تعاىل حينئذ جاءه الفرج فقالوا إنا رسل ربك لن  قبل املخلوقني وعلم أنه ال يقدر على كشف ما هو

يصلوا إليك وقال تعاىل ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ومن ينو االنقطاع إليه وقطع العالئق دونه فمىت صار العبد هبذه 
وينجيه كما حكي عن  املنزلة فقد جعل اهللا له خمرجا لعلمه بأنه ال ينفك من إحدى منزلتني إما أن خيلصه مما هو فيه

  األنبياء عند بلواهم مثل قول أيوب 

أين مسين الشيطان بنصب وعذاب فالتجأ إىل اهللا يف اخلالص مما كان يوسوس إليه الشيطان بأنه لو كان له عند اهللا 
عن التفكر منزلة ملا ابتاله مبا ابتاله به ومل يكن صلوات اهللا عليه قابال لوساوسه إال أنه كان يشغل خاطره وفكره 



فيما هو أوىل به فقال اهللا له عند ذلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فكذلك كل من اتقى اهللا بأن التجأ 
إليه وعلم أنه القادر على كشف ضره دون املخلوقني كان على إحدى احلسنيني من فرج عاجل أو سكون قلب إىل 

ا قوله تعاىل مث تاب عليهم ليتوبوا يعين واهللا أعلم تاب على هؤالء وعد اهللا وثوابه الذي هو خري له من الدنيا وما فيه
   -الثالثة وأنزل توبتهم على نبيه ص 

  ليتوب املؤمنون من ذنوهبم لعلمهم بأن اهللا تعاىل قابل توبتهم قوله تعاىل

تعدل عنه إذ ليس يف  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني روى ابن مسعود قال يعين الزم الصدق وال
الكذب رخصة وقال نافع والضحاك مع النبيني والصديقني بالعمل الصاحل يف الدنيا وقال تعاىل يف سورة البقرة ليس 

الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر إىل قوله أولئك الذين صدقوا 
   -عليه وسلم  وهذه صفة أصحاب النيب صلى اهللا

  املهاجرين واألنصار مث قال يف هذه اآلية وكونوا

مع الصادقني فدل على لزوم اتباعهم واالقتداء هبم إلخباره بأن من فعل ما ذكر يف اآلية فهم الذين صدقوا وقال يف 
ألمر اهللا إيانا هذه اآلية وكونوا مع الصادقني فدل على قيام احلجة علينا بإمجاعهم وأنه غري جائز لنا خمالفتهم 

باتباعهم وقوله تعاىل لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة فيه مدح ألصحاب 
الذين غزوا معه من املهاجرين واألنصار وإخبار بصحة بواطن ضمائرهم وطهارهتم ألن  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عليهم إال وقد رضي عنهم ورضي أفعاهلم وهذا نص يف رد قول الطاعنني عليهم  اهللا تعاىل ال خيرب بأنه قد تاب

والناسبني هبم إىل غري ما نسبهم اهللا إليه من الطهارة ووصفهم به من صحة الضمائر وصالح السرائر رضي اهللا 
نت هذه اآلية وجوب عنهم قوله تعاىل ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا قد بي

   -اخلروج على أهل املدينة مع رسول اهللا يف غزواته إال املعذورين ومن أذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يف القعود ولذلك ذم املنافقني الذين كانوا يستأذنون رسول اهللا ص

املنفعة بتوقية أنفسهم دون نفسه  يف القعود يف اآليات املتقدمة وقوله وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي يطلبون -
  بل كان الفرض عليهم 

   -أن يقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بأنفسهم وقد كان من املهاجرين واألنصار من فعل ذلك وبذل نفسه للقتل ليقى

وطء ديارهم  قوله تعاىل وال يطؤن موطأ يغيظ الكفار وال ينالون من عدو نيال فيه الداللة على أن -هبا رسول اهللا 
مبنزلة النيل منهم وهو قتلهم أو أخذ أمواهلم أو إخراجهم عن ديارهم هذا كله نيل منهم وقد سوى بني وطء موضع 
يغيظ الكفار وبني النيل منهم فدل ذلك على أن وطء ديارهم وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل عليهم هو مبنزلة نيل 

االعتبار فيما يستحقه الفارس والراجل من سهامهما بدخول أرض  الغنيمة والقتل واألسر ويف ذلك دليل على أن



احلرب الحنيازه الغنيمة والقتال إذ كان الدخول مبنزلة حيازة الغنائم وقتلهم وأسرهم ونظريه يف الداللة على ما 
ار إجياف ذكرنا قوله تعاىل وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب فاقتضى ذلك اعتب

اخليل والركاب يف دار احلرب ولذلك قال علي رضي اهللا عنه ما وطئ قوم يف عقر دارهم إال ذلوا قوله تعاىل وما 
كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين روي عن ابن عباس أنه نسخ قوله 

خفافا وثقاال فقال تعاىل ما كان هلم أن ينفروا يف السرايا ويتركوا النيب  انفروا ثبات أو انفروا مجيعا وقوله انفروا
باملدينة وحده ولكن تبقى بقية لتتفقه مث تنذر النافرة إذا رجعوا إليهم وقال احلسن لتتفقه  -صلى اهللا عليه وسلم 

ية ألنه قال تعاىل فلوال نفر من كل الطائفة النافرة مث تنذر إذا رجعت إىل قومها املتخلفة وهذا التأويل أشبه بظاهر اآل
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين فظاهر الكالم يقتضي أن تكون الطائفة النافرة هي اليت تتفقه وتنذر قومها إذا 

رجعت إليهم وعلى التأويل األول الفرقة اليت نفرت منها الطائفة هي اليت تتفقه وتنذر الطائفة إذا رجعت إليها وهو 
وجهني أحدمها أن حكم العطف أن يتعلق مبا يليه دون ما يتقدمه فوجب على هذا أن يكون قوله منهم  بعيد من

طائفة ليتفقهوا أن تكون الطائفة هي اليت تتفقه وتنذر وال يكون معناه من كل فرقة تتفقه يف الدين تنفر منهم طائفة 
أخري فيه والوجه الثاين أن قوله ليتفقهوا يف الدين ألنه يقتضي إزالة ترتيب الكالم عن ظاهره وإثبات التقدمي والت

الطائفة أوىل منه بالفرقة النافرة منها الطائفة وذلك ألن نفر الطائفة للتفقه معىن مفهوم يقع النفر من أجله والفرقة 
   -وسلم  اليت منها الطائفة ليس تفقهها ألجل خروج الطائفة منها ألهنا إمنا تتفقه مبشاهدة النيب صلى اهللا عليه

  ولزوم حضرته ال ألن الطائفة نفرت

منها فحمل الكالم على ذلك يبطل فائدة قوله تعاىل ليتفقهوا يف الدين فثبت أن اليت تتفقه هي الطائفة النافرة من 
الفرقة املقيمة يف بلدها وتنذر قومها إذا رجعت إليها ويف هذه اآلية داللة على وجوب طلب العلم وأنه مع ذلك 

الكفاية ملا تضمنت من األمر بنفر الطائفة من الفرقة للتفقه وأمر الباقني بالقعود لقوله وما كان املؤمنون  فرض على
طلب العلم  -لينفروا كافة وقد روى زياد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ب العلم فيما يبتلى به اإلنسان من أمور دينه فريضة على كل مسلم وهذا عندنا ينصرف على معنيني أحدمها طل
فعليه أن يتعلمه مثل من ال يعرف حدود الصالة وفروضها وحضور وقتها فعليه أن يتعلمها ومثل من ملك مائيت 
درهم فعليه أن يتعلم ما جيب عليه فيها وكذلك الصوم واحلج وسائر الفروض واملعىن اآلخر أنه فرض على كل 

لكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقني وفيه داللة على لزوم خرب الواحد يف أمور الديانات مسلم إال أنه على ا
اليت ال تلزم الكافة وال تعم احلاجة إليها وذلك ألن الطائفة ملا كانت مأمورة باإلنذار انتظم فحواه الداللة عليه من 

نذارا والثاين أمره إيانا باحلذر عند إنذار الطائفة ألن وجهني أحدمها أن اإلنذار يقتضي فعل املأمور به وإال مل يكن إ
قوله تعاىل لعلهم حيذرون معناه ليحذروا وذلك يتضمن لزوم العمل خبرب الواحد ألن الطائفة اسم يقع على الواحد 

من املؤمنني وقد روي يف تأويل قوله تعاىل وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني أنه أراد واحدا وقال تعاىل وإن طائفتان 
اقتتلوا وال خالف أن اإلثنني إذا اقتتال كانا مرادين حبكم اآلية وألن الطائفة يف اللغة كقولك البعض والقطعة من 

الشيء وذلك موجود يف الواحد فكان قوله من كل فرقة منهم طائفة مبنزلته لو قال بعضها أو شيء منها فداللة اآلية 
عن إجياب العلم وإن كان التأويل ما روي عن ابن عباس أن الطائفة النافرة إمنا ظاهرة يف وجوب قبول اخلرب املقصر 

فداللتها أيضا قائمة يف لزوم خرب  -تنفر من املدينة واليت تتفقه إمنا هي القاعدة حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كام وهي تدل أيضا على لزوم قبول خرب الواحد ألن النافرة إذا رجعت أنذرهتا اليت مل تنفر وأخربهتا مبا نزل من األح



هبا إلجياهبا احلذر على السامعني بنذارة القاعدين قوله تعاىل يا  -الواحد باملدينة مع كون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة خص األمر بالقتال للذين يلوهنم من الكفار 

  يف أول السورة فاقتلوا  وقال

املشركني حيث وجدمتوهم وقال يف موضع آخر وقاتلوا املشركني كافة فأوجب قتال مجيع الكفار ولكنه خص 
بالذكر الذين يلوننا من الكفار إذ كان معلوما أنه ال ميكننا قتال مجيع الكفار يف وقت واحد وإن املمكن منه هو 

القتال ممن بعد ألن االشتغال بقتال من بعد منهم مع ترك قتال من قرب ال قتال طائفة فكان من قرب منهم أوىل ب
يؤمن معه هجم من قرب على ذراري املسلمني ونسائهم وبالدهم إذا خلت من اجملاهدين فلذلك أمر بقتال من 

ب وأيضا قرب قبل قتال من بعد وأيضا ال يصح تكليف قتال األبعد إذ ال حد لألبعد يبتدأ منه القتال كما لألقر
فغري ممكن الوصول إىل قتال األبعد إال بعد قتال من قرب وقهرهم وإذالهلم فهذه الوجوه كلها تقتضي ختصيص 
األمر بقتال األقرب وقوله تعاىل وليجدوا فيكم غلظة فيه أمر بالغلظة على الكفار الذين أمرنا بقتاهلم يف القول 

ا يف صدورهم والرعب يف قلوهبم ويستشعرون منا به شدة االستبصار واملناظرة والرسالة إذ كان ذلك يوقع املهابة لن
يف الدين واجلد يف قتال املشركني ومىت أظهروا هلم اللني يف القول واحملاورة استجرءوا عليهم وطمعوا فيهم فهذا 

  حد ما أمر اهللا به املؤمنني من السرية يف عدوهم آخر سورة التوبة 
  سورة 

  يونس

  لرحيم بسم اهللا الرمحن ا
قوله عز و جل قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن 

أتبع إال ما يوحى إيل قيل يف قوله تعاىل ال يرجون لقاءنا وجهان أحدمها ال خيافون عقابنا ألن الرجاء يقام مقام 
قارا قيل معناه ال ختافون هللا عظمة والوجه اآلخر ال تطمعون يف ثوابنا اخلوف ومثله قوله ما لكم ال ترجون هللا و

كقوهلم تاب رجاء لثواب اهللا وخوفا من عقابه والفرق بني اإلتيان بغريه وبني تبديله أن اإلتيان بغريه ال يقتضي رفعه 
م لذلك على وجه التعنت بل جيوز بقاؤه معه وتبديله ال يكون إال برفعه ووضع آخر مكانه أو شيء منه وكان سؤاهل

والتحكم إذ مل جيدوا سببا آخر يتعلقون به ومل جيز أن يكون األمر موقوفا على اختيارهم وحتكمهم ألهنم غري عاملني 
باملصاحل ولو جاز أن يأيت بغريه أو يبدله بقوهلم لقالوا يف الثاين مثله يف األول ويف الثالث مثله يف الثاين فكان يصري 

  عاىل تابعة ملقاصد السفهاء وقد قامت احلجة عليهم دالئل اهللا ت

هبذا القرآن فإن مل يكن يقنعهم ذلك مع عجزهم فالثاين والثالث مثله ورمبا احتج هبذه اآلية بعض من يأىب جواز 
نسخ القرآن بالسنة ألنه قال قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي وجميز نسخ القرآن بالسنة جميز لتبديله من 

تبديل القرآن بقرآن مثله  -لقاء نفسه وليس هذا كما ظنوا وذلك ألنه ليس يف وسع النيب صلى اهللا عليه وسلم ت
وال اإلتيان بقرآن غريه وهذا الذي سأله املشركون ومل يسئلوه تبديل احلكم دون اللفظ واملستدل مبثله يف هذا 

هي وحي من قبل اهللا تعاىل قال اهللا عز و جل وما ينطق  الباب مغفل وأيضا فإن نسخ القرآن ال جيوز عندنا إال بسنة
عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى فنسخ حكم القرآن بالسنة إمنا هو نسخ بوحي اهللا ال من قبل النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 



  قوله تعاىل قل

ا احتج بعض األغبياء من نفاة أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل آهللا أذن لكم اآلية رمب
القياس هبذه اآلية يف إبطاله ألنه زعم أن القائس حيرم بقياسه وحيل وهذا جهل من قائله ألن القياس دليل اهللا تعاىل 

كما أن حجة العقل دليل اهللا تعاىل وكالنصوص والسنن كل هذه دالئل فالقائس إمنا يتبع موضع الداللة على احلكم 
حمللل واحملرم بنصبه الدليل عليه فإن خالف يف أن القياس دليل اهللا عز و جل فليكن كالمه معنا يف فيكون اهللا هو ا

إثباته فإذا ثبت ذلك سقط سؤاله وإن مل يقم الدليل على إثباته فقد اكتفى يف إجياب بطالنه بعدم داللة صحته فال 
مت بصحته ضروب من الشواهد وال نعلق لآلية يف يعتقد أحد صحة القياس إال وهو يرى أنه دليل اهللا تعاىل وقد قا

نفي القياس وال إثباته ورمبا احتجوا أيضا يف نفيه بقوله تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا وهذا 
اب والسنة شبيه مبا قبله ألن القائسني يقولون القول بالقياس مما أتانا الرسول به وأقام اهللا احلجة عليه من دالئل الكت

وإمجاع األمة فليس هلذه اآلية تعلق بنفي القياس قوله تعاىل ربنا ليضلوا عن سبيلك قيل فيه وجهان أحدمها أهنا الم 
العاقبة كقوله تعاىل فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا واآلخر لئال يضلوا عن سبيلك فحذفت ال كقوله 

مها أي لئال تضل وقوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني تعاىل ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدا
أي لئال تقولوا وقوله يبني اهللا لكم أن تضلوا معناه أن ال تضلوا قوله تعاىل قد أجيبت دعوتكما أضاف الدعاء إليهما 

امها اهللا داعيني وقال أبو العالية وعكرمة وحممد بن كعب والربيع بن موسى كان موسى يدعو وهرون يؤمن فسم
  وهذا يدل 

على أن آمني دعاء وإذا ثبت أنه دعاء فإخفاؤه أفضل من اجلهر به لقوله تعاىل ادعوا ربكم تضرعا وخفية آخر 
  سورة يونس عليه السالم 

  ومن 

  سورة هود

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
وهم فيها ال يبخسون أولئك الذين ليس  قوله عز و جل من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها

هلم يف اآلخرة إال النار فيه إخبار أن من عمل عمال للدنيا مل يكن له به يف اآلخرة نصيب وهو مثل قوله من كان 
يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له يف اآلخرة من نصيب ومثله ما روي 

أنه قال بشر أميت بالسناء والتمكني يف األرض فمن عمل منهم عمال للدنيا مل يكن  -اهللا عليه وسلم عن النيب صلى 
له يف اآلخرة نصيب وهذا يدل على أن ما سبيله أن ال يفعل إال على وجه القربة ال جيوز أخذ األجرة عليه ألن 

ربة مبقتضى الكتاب والسنة وقيل يف قوله األجرة من حظوظ الدنيا فمىت أخذ عليه األجرة فقد خرج من أن يكون ق
نوف إليهم أعماهلم فيها وجهان أحدمها أن يصل الكافر رمحا أو يعطي سائال أو يرحم مضطرا أو حنو ذلك من 

أعمال الرب فيجعل اهللا له جزاء عمله يف الدنيا بتوسعة الرزق وقرة العني فيما خول ودفع مكاره الدنيا روي عن 
للغنيمة دون ثواب  -جه الثاين من كان يريد احلياة الدنيا بالغزو مع النيب صلى اهللا عليه وسلم جماهد والضحاك والو

اآلخرة فإنه يستحق نصيبه وسهمه من املغنم وهذا من صفة املنافقني فإن كان التأويل هو الثاين فإنه يدل على أن 
يدل أيضا على أنه جائز االستعانة بالكفار يف الكافر إذا شهد القتال مع املسلمني استحق من الغنيمة نصيبا وهذا 



قتال غريهم من الكفار وكذلك قال أصحابنا إذا كانوا مىت غلبوا كان حكم اإلسالم هو اجلاري عليهم دون حكم 
الكفر ومىت حضروا رضخ هلم وليس يف اآلية داللة على أن الذي يستحقه الكافر حبضور القتال هو السهم أو 

ال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم حيتج به يف أن الشرط الرضخ قوله تعاىل و
املعترض حكمه أن يكون مقدما على ما قبله يف املعىن وهو قول القائل إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فعبدي حر 

ل استتمام جوابه كقوله إن أنه ال حينث حىت يكلم مث يدخل ألن قوله إن كلمت شرط معترض على الشرط األول قب
  كان اهللا يريد أن يغويكم شرط اعترض على قوله 

إن أردت أن أنصح لكم قبل استتمام اجلواب فصار تقديره وال ينفعكم نصحي إن كان اهللا يريد أن يغويكم إن 
ح اجلامع أردت أن أنصح لكم وهذا املعىن فيه خالف بني أيب يوسف وحممد والفراء يف مسائل قد ذكرناها يف شر

... الكبري وقوله يريد أن يغويكم أي خييبكم من رمحته يقال غوى يغوي غيا ومنه فسوف يلقون غيا وقال الشاعر 
  ... ومن يغو ال يعدم من الغي الئما ... فمن يلق خريا حيمد الناس أمره 

ا فسد عليه أمره أو فسد وحدثنا أبو عمر غالم ثعلب عن ثعلب عن ابن األعرايب قال يقال غوىالرجل يغوي غيا إذ
هو يف نفسه قال ومنه قوله تعاىل يف قصة آدم وعصى آدم ربه فغوى أي فسد عليه عيشه يف اجلنة قال أبو بكر وهذا 

يؤول إىل املعىن األول وذلك أن اخليبة فيها فساد العيش فقوله يغويكم يفسد عليكم عيشكم وأمركم بأن خييبكم 
لك بأعيننا ووحينا يعين حبيث نراها فكأهنا ترى بأعني على طريق البالغة واملعىن من رمحته قوله تعاىل واصنع الف

حبفظنا إياك حفظ من يراك وميلك دفع السوء عنك وقيل بأعني أوليائنا من املالئكة املوكلني بك وقوله ووحينا يعين 
فإنا نسخر منكم كما تسخرون  على ما أوحينا إليك من صفتها وحاهلا وجيوز بوحينا إليك أن اصنعها وقوله تعاىل

جماز وإمنا أطلق ذلك ألن جزاء الذم على السخرية باملقدار املستحق كقوله تعاىل وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله تعاىل 
قالوا إمنا حنن مستهزءون اهللا يستهزئ هبم وقال بعضهم معناه فإنا نستجهلكم كما تستجهلون قوله تعاىل ونادى 

ابين من أهلي مسى ابنه من أهله وهذا يدل على أن من أوصى ألهله بثلث ماله أنه على من نوح ربه فقال رب إن 
هو يف عياله ابنا كان أو زوجة أو أخا أو أجنبيا وكذلك قال أصحابنا والقياس أن يكون للزوجة خاصة ولكن 

وقال اهللا تعاىل يف آية  استحسن فجعله جلميع من تضمنه منزله وهو يف عيال وقول نوح عليه السالم يدل على ذلك
أخرى ولقد نادانا نوح فلنعم اجمليبون وجنيناه وأهله من الكرب العظيم فسمى مجيع من ضمه منزله وسفينته من أهله 
وقول نوح عليه السالم إن ابين من أهلي يعين من أهلي الذي وعدتين أن تنجيهم فأخرب اهللا تعاىل أنه ليس من أهلك 

قوله تعاىل إنه عمل غري صاحل قيل فيه معناه ذو عمل غري صاحل فجاء على املبالغة يف الصفة الذين وعدتك أن أجنيهم 
  فإمنا هي إقبال وإدبار ... ترتع ما رتعت حىت إذا ادكرت ... كما قالت اخلنساء 

 تعين ذات إقبال وإدبار أو مقبلة ومدبرة وروي عن ابن عباس وجماهد وإبراهيم قال سؤالك هذا عمل غري صاحل
وقرأ الكسائي إنه عمل غري صاحل على الفعل ونصب غري وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبري والضحاك إنه كان 

ابنه لصلبه ألنه قال تعاىل ونادى نوح ابنه وقال إنه ليس من أهلك يعين ليس من أهل دينك وروي عن احلسن 
نافقا يظهر اإلميان ويسر الكفر وقيل إنه كان وجماهد أنه مل يكن ابنه لصلبه وكان لغري رشدة وقال احلسن وكان م

ابن امرأته وإمنا كان نوح يدعوه إىل الركوب مع هني اهللا عز و جل إياه أن يركب فيها كافر ألنه كان ينافق بإظهار 
اإلميان وقيل إنه دعاه على شريطة اإلميان كأنه قال آمن واركب معنا قوله تعاىل هو أنشأكم من األرض واستعمركم 

ها نسبهم إىل األرض ألن أصلهم وهو آدم خلق من تراب األرض والناس كلهم من آدم عليه السالم وقيل إن في



معناه إنه خلقكم يف األرض وقوله واستعمركم فيها يعين أمركم من عمارهتا مبا حتتاجون إليه وفيه الداللة على 
ه أعمركم بان جعلها لكم طول أعماركم وجوب عمارة األرض للزراعة والغراس واألبنية وروي عن جماهد معنا

   -وهذا كقول القائل أعمرتك داري هذه يعين ملكتك طول عمرك وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده والعمرى هي العطية إال أن معناها

هلبة وأبطل الشرط يف متليكه عمره ألهنم العمرى وا -راجع إىل متليكه طول عمره فأجاز النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كانوا يعقدون ذلك على أنه بعد موته يرجع إىل الواهب قوله تعاىل قالوا سالما قال سالم معىن األول سلمت سالما 

ولذلك نصبه والثاين جوابه عليكم سالم وكذلك رفعه ومعنامها واحد إال أنه خولف بينهما لئال يتوهم متوهم 
اللة على أن السالم قد كان حتية أهل اإلسالم وإنه حتية املالئكة وقوله تعاىل قالت يا ويلىت ءألد وأنا احلكاية وفيه الد

عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب فإهنا مع علمها بأن ذلك يف مقدور اهللا تعجبت بطبع البشرية قبل 
ية حىت قيل له أقبل وال ختف إنك من الفكر والروية كما وىل موسى عليه السالم مدبرا حني صارت العصا ح

اآلمنني وإمنا تعجبت ألن إبراهيم عليه السالم يقال إنه كان له يف ذلك الوقت مائة وعشرون سنة ولسارة تسعون 
سنة قوله تعاىل أتعجبني من أمر اهللا رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت يدل على أن أزواج النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  بيته ألن املالئكة قد مست امرأة إبراهيم من أهل بيته وكذلك قال من أهل

  يف قوله  -اهللا تعاىل يف خماطبة أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ومن يقنت منكن هللا ورسوله وتعمل صاحلا إىل قوله وأطعن اهللا ورسوله إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل 
   -ى اهللا عليه وسلم البيت قد دخل فيه أزواج النيب صل

  ألن ابتداء اخلطاب هلن قوله تعاىل

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جيادلنا يف قوم لوط يعين ملا ذهب عنه الفزع جادل املالئكة حىت قالوا 
ن احلسن إنا إرسلنا إىل قوم لوط لنهلكهم فقال إن فيها لوطا قالوا حنن أعلم مبن فيها لننجينه وأهله يروى ذلك ع

وقيل إنه سأهلم فقال أهتلكوهنم إن كان فيها مخسون من املؤمنني قالوا ال مث نزهلم إىل عشرة فقالوا ال يروى ذلك عن 
قتادة ويقال جادهلم ليعلم بأي شيء استحقوا عذاب اإلستئصال وهل ذلك واقع هبم ال حمالة أم على سبيل اإلخافة 

بذلك يف جواز تأخري البيان ألن املالئكة أخربت أهنا هتلك قوم لوط ومل تبني ليقبلوا إىل الطاعة ومن الناس من حيتج 
املنجني منهم ومع ذلك فإن إبراهيم عليه السالم جادهلم وقال هلم أهتلكوهنم وفيهم كذا رجال فيستدلون بذلك على 

اإلستئصال وهل ذلك جواز تأخري البيان وهذا ليس بشيء ألن إبراهيم سأهلم عن الوجه الذي به استحقوا عذاب 
واقع هبم ال حمالة أو على سبيل التخويف لريجعوا إىل الطاعة قوله تعاىل أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو 
أن نفعل يف أموالنا ما نشاء وإمنا قيل أصلوتك تأمرك ألهنا مبنزلة اآلمر باخلري والناهي عن الشر كما قال تعاىل إن 

واملنكر وجائز أن يكون أخربهم بذلك يف حال الصالة فقال أصلوتك تأمرك مبا ذكرت  الصالة تنهى عن الفحشاء



وعن احلسن أدينك يأمرك أي فيه األمر هبذا قوله تعاىل وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار والركون إىل 
ستهم واإلنصات إليهم وهو الشيء هو السكون إليه باألنس واحملبة فاقتضى ذلك النهي عن جمالسة الظاملني ومؤان

مثل قوله تعاىل فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني وقوله تعاىل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون قيل فيه ال يهلكهم بظلم صغري يكون منهم وقيل بظلم كبري يكون من قليل منهم كما قال النيب صلى اهللا 

   -عليه وسلم 

  لعامة بذنوب اخلاصة وقيل ال يهلكهم وهو ظامل هلم كقولهإن اهللا ال يهلك ا

إن اهللا ال يظلم الناس شيئا وفيه إخبار بأنه ال يهلك القرى وأهلها مصلحون وقال تعاىل يف آية أخرى وإن من قرية 
لك إال حنن مهلكوها قبل يوم القيامة فدل ذلك على أن الناس يصريون إىل غاية الفساد عند اقتراب الساعة ولذ

   -يهلكهم اهللا وهو مصداق قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال تقوم الساعة إال على شرار اخللق قوله تعاىل

ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة قال قتادة جيعلهم مسلمني وذلك باإلجلاء إىل اإلميان وإمنا يكون اإلجلاء باملنع 
 حسنه وعظم املنفعة به قوله تعاىل وال يزالون خمتلفني قال جماهد ألهنم لو راموا خالفه منعوا منه مع االضطرار إىل

وعطاء وقتادة واألعمش أي خمتلفني يف األديان يهودي ونصراين وجموسي وحنو ذلك من اختالف املذاهب الفاسدة 
ء من وروي عن احلسن يف األرزاق واألحوال من تسخري بعضهم لبعض قوله تعاىل إال من رحم ربك إمنا هو استثنا

املختلفني بالباطل باإلطالق يف اإلميان املؤدي إىل الثواب فإنه ناج من االختالف بالباطل قوله تعاىل ولذلك خلقهم 
روي عن ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك خلقهم للرمحة وروي عن ابن عباس أيضا واحلسن وعطاء خلقهم على 

ن الالم مبعىن على كقولك أكرمتك على برك ولربك يب آخر علم منه باختالفهم وهي الم العاقبة قالوا وقد تكو
  سورة هود عليه السالم 

  ومن 

  سورة يوسف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله عز و جل إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين فيه بيان 

لسالم مل يكن نبيا يف ذلك الوقت بل كان صغريا وكان تأويل صحة الرؤيا من غري األنبياء ألن يوسف عليه ا
الكواكب أخوته والشمس والقمر أبويه وروي ذلك عن احلسن قوله تعاىل ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا 

هم حسدوه وطلبوا كيده وهو أصل يف جواز ترك إظهار النعمة وكتمانه عند من لك كيدا علم إنه إن قصها علي
خيشى حسده وكيده وإن كان اهللا قد أمر بإظهاره بقوله تعاىل وأما بنعمة ربك فحدث قوله تعاىل ويعلمك من تأويل 

وقتادة تأويل األحاديث األحاديث فإن التأويل ما يؤول إليه مبعىن ويرجع إليه وتأويل الشيء هو مرجعه وقال جماهد 
عبارة الرؤيا وقيل تأويل األحاديث يف آيات اهللا ودالئله على توحيده وغري ذلك من أمور دينه قوله تعاىل إذ قالوا 

ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا اآلية تفاوضوا فيما بينهم وأظهروا احلسد الذي كانوا يضمرونه لقرب منزلته عند 



بانا لفي ضالل مبني يعنون عن صواب الرأي ألنه كان أصغر منهم وكان عندهم أن األكرب أبيهم دوهنم وقالوا إن أ
  أوىل بتقدمي املنزلة من األصغر ومع ذلك فإن اجلماعة من البنني أوىل باحملبة 

مواشيه من الواحد وهو معىن قوله وحنن عصبة ومع إهنم كانوا أنفع له بتدبري أمر الدنيا ألهنم كانوا يقومون بأمواله و
فذهبوا إىل أن اصطفاءه إياه باحملبة دوهنم وتقدميه عليهم ذهاب عن الطريق الصواب قوله تعاىل اقتلوا يوسف أو 

اطرحوه أرضا خيل لكم وجه أبيكم اآلية فإهنم تآمروا فيما بينهم على أحد هذين من قتل أو تبعيد له عن أبيه وكان 
قوهلم وتكونوا من بعده قوما صاحلني فرجوا التوبة بعد هذا الفعل الذي استجازوا ذلك واستجرءوا من أجله عليه 

وهو حنو قوله تعاىل بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه قيل يف التفسري أنه يعزم على املعصية رجاء التوبة بعدها فيقول 
ني وحكاه اهللا عنهم أفعل مث أتوب ويف ذلك دليل على أن توبة القاتل مقبولة ألهنم قالوا وتكونوا من بعده قوما صاحل

ومل ينكره عليهم قوله تعاىل قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غيابة اجلب ملا تآمروا على أحد شيئني من قتل 
أو إبعاد عن أبيه أشار عليهم هذا القائل حني قالوا ال بد من أحد هذين بأنقص الشرين وهو الطرح يف جب قليل 

هم املسافرون فلما أبرموا التدبري وعزموا عليه نابوا للتلطف يف الوصول إىل ما أرادوا املاء ليأخذه بعض السيارة و
فقالوا يا أبانا مالك ال تأمنا على يوسف إىل آخر اآليتني وقوله تعاىل أرسله معنا غدا يرتع ويلعب قيل يف يرتع يرعى 

ه يف البالد واللعب هو الفعل املقصود به التفرج وقيل إن الرتع اإلتساع يف البالد ويقال يرتع يف املال أي هو يتسع ب
والراحة من غريه عاقبة له حممودة وال قصد فيه لفاعله إال حصول اللهو والفرح فمنه ما يكون مباحا وهو ما ال إمث 
فيه كنحو مالعبة الرجل أهله وركوبه فرسه للتطرب والتفرج وحنو ذلك ومنه ما يكون حمظورا ويف اآلية داللة على 

ن اللعب الذي ذكروه كان مباحا لوال ذلك ألنكره يعقوب عليه السالم عليهم فلما سألوه إرساله معهم قال إين أ
ليحزنين أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون فذكر هلم حزنه لذهاهبم به لبعده عن مشاهدته 

ل شيآن احلزن واخلوف فأجابوه بأنه ميتنع أن يأكله وإنه خائف مع ذلك أن يأكله الذئب فاجتمع عليه يف هذه احلا
الذئب وهم مجاعة وإن ذلك لو وقع لكانوا خاسرين قوله تعاىل وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون 

قال ابن عباس ال يشعرون بأنه يوسف يف وقت ينبئهم وكذلك قال احلسن أوحى اهللا إليه وهو يف اجلب فأعطاه 
  خربه أنه ينبئهم بأمرهم هذا قوله تعاىل وجاؤا أباهم عشاء يبكون النبوة وأ

  روي أن الشعيب كان جالسا 

للقضاء فجاءه رجل يبكي ويدعي أن رجال ظلمه فقال رجل حبضرته يوشك أن يكون هذا مظلوما فقال الشعيب 
ف ليربئوا أنفهسم من أخوة يوسف خانوا وظلموا كذبوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون فأظهروا البكاء لفقد يوس

اخليانة وأومهوه أهنم مشاركون له يف املصيبة ويلقنوا ما كان أظهره يعقوب عليه السالم هلم من خوفه على يوسف 
أن يأكله الذئب فقالوا إنا ذهبنا نستبق يقال ننتضل من السباق يف الرمي وقيل نستبق بالعدو على الرجل وتركنا 

ا أنت مبؤمن لنا يعين مبصدق وجاءوا بقميص عليه دم فزعموا أنه دم يوسف يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وم
قوله تعاىل بدم كذب يعين مكذوب فيه قال ابن عباس وجماهد قال لو كان أكله الذئب خلرقه فكانت عالمة الكذب 

إلقاءوه ظاهرة فيه وهو صحة القميص من غري ختريق وقال الشعيب كان يف قميص يوسف ثالث آيات الدم والشق و
على وجه أبيه فارتد بصريا وقال احلسن ملا رأى القميص صحيحا قال يا بين واهللا ما عهدت الذئب حليما قوله تعاىل 

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا يدل على أن يعقوب عليه السالم قطع خبيانتهم وظلمهم وأن يوسف مل يأكله 
وهذا يدل على أن احلكم مبا يظهر من العالمة يف مثله يف الذئب ملا استدل عليه من صحة القميص من غري ختريق 



التكذيب أو التصديق جائز ألنه عليه السالم قطع بأن الذئب مل يأكله بظهور عالمة كذهبم قوله تعاىل فصرب مجيل 
من يقال إنه صرب ال شكوى فيه وفيه البيان عما تقتضيه املصيبة من الصرب اجلميل واإلستعانة باهللا عندما يعرض 

األمور القطعية اجملزية فحكى لنا حال نبيه يعقوب عليه السالم عندما ابتلي بفقد ولده العزيز عنده وحسن عزائه 
ورجوعه إىل اهللا تعاىل واإلستعانة به وهو مثل قوله تعاىل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون 

يقتدى به عند نزول املصائب قوله تعاىل قال يا بشرى هذا غالم أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة اآلية ل
وأسروه بضاعة قال قتادة والسدي ملا أرسل دلوه تعلق هبا يوسف فقال املديل يا بشراي هذا غالم قال قتادة بشر 
ي أصحابه بأنه وجد عبدا وقال السدي كان اسم الرجل الذي ناداه بشرى وقوله وأسروه بضاعة قال جماهد والسد

أسره املديل ومن معه يف باقي التجار لئال يسئلوهم الشركة فيه برخص مثنه وقال ابن عباس أسره أخوته وكتموا أنه 
أخوهم وتابعهم على ذلك لئال يقتلوه والبضاعة القطعة من املال جتعل للتجارة وقيل يف معىن أسروه بضاعة أهنم 

  اعتقدوا فيه التجارة 

عن احلسن عن علي أنه قضى باللقيط أنه حر وقرأ وشروه بثمن خبس دراهم وروى شعبة عن يونس عن عبيد 
معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وروى الزهري عن سنني أيب مجيلة قال وجدت منبوذا على عهد عمر فقال عمر 

ا الغوير عسى الغويرا بؤسا فقيل إنه ال يتهم فقال هو حر ولك والؤه وعلينا رضاعه فمعىن قوله عسى الغويرا بؤس
تصغري غار وهو مثل معناه عسى أن يكون جاء البأس من قبل الغار فاهتم عمر الرجل وقال عسى أن يكون األمر 

جاء من قبلك يف هذا الصيب اللقيط بأن يكون من مائك فلما شهدوا له بالستر أمره بإمساكه وقال والؤه لك 
ات هذا احلق له كما لو كان عبدا له فأعتقه ألنه تربع بأخذه وجائز أن يريد بالوالء ههنا إمساكه والوالية عليه وإثب

وإحيائه واإلحسان إليه وقد أخرب عمر أنه حر فال خيلو من أن يكون ذلك على وجه اإلخبار بأنه حر األصل وال رق 
خبار بأنه حر ال عليه أو إيقاع حرية عليه من قبله ومعلوم أن عمر مل ميلكه ومل يكن عبدا له فيعتقه فعلمنا أنه أراد اإل

جيرى عليه رق وإذا كان حر األصل مل جيز أن يثبت والؤه إلنسان فعلمنا أنه أراد بقوله لك والؤه أي لك واليته يف 
اإلمساك واحلفظ وما روي عن عمر وعائشة أهنما قاال يف أوالد الزنا اعتقوهم وأحسنوا إليهم فإمنا معناه احكموا 

ال جيزي ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه وذلك إخبار  - عليه وسلم بأهنم أحرار وقال النيب صلى اهللا
منه بوقوع العتاق بامللك ال حيتاج إىل استئنافه وقد روى املغرية عن إبراهيم يف اللقيط جيده الرجل قال إن نوى أن 

كان حرا مل يصر رقيقا بنية امللتقط وإن  يسترقه كان رقيقا وإن نوى احلسبة عليه كان عتيقا وهذا ال معىن له ألنه إن
كان عبدا مل يصر عتيقا بنيته أيضا وأيضا إن األصل يف الناس احلرية وهو الظاهر أال ترى أن من وجدناه يتصرف يف 
دار اإلسالم أنا حنكم حبريته وال جنعله عبدا إال ببينة تشهد بذلك أو بإقراره وأيضا فإن اللقيط ال خيلو من أن يكون 

د حرة أو أمة فإن كان ولد حرة فهوحر وغري جائز استرقاقه وإن كان ولد أمة فهو عبد لغري امللتقط فال جيوز لنا ول
أن نتملكه ففي الوجوه كلها ال جيوز أن يكون اللقيط عبدا للملتقط وأيضا فإن الرق طارئ واألصل احلرية كشيء 

ألنه يدعي معىن طارئا كذلك حكم امللتقط فيما يثبت له من علمناه ملكا إلنسان وادعى غريه زواله إليه فال تصدقه 
رق اللقيط وأيضا ملا كان لقطة املال ال توجب للملتقط ملكا فيها مع العلم بأنه ملك يف األصل كان التقاط اللقيط 

  الذي ال يعلم رقه أحرى أن 

املسيب أن رجال تزوج امرأة  ال يوجب للملتقط ملكا وقد روى محاد بن سلمة عن عطاء اخلراساين عن سعيد بن
هلا صداقها مبا استحل من فرجها وولدها مملوك له  -فولدت ألربعة أشهر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



وهو حديث شاذ غري معمول عليه ألن أكثر ما فيه أنه ولد زنا إذا كان من حرة فهو حر وال خالف بني الفقهاء يف 
وله تعاىل وشروه بثمن خبس دراهم معدودة قال الفراء الثمن ما يثبت يف الذمة بدال أن ولد الزنا واللقيط حران ق

من البياعات من الدراهم والدنانري قال أبو بكر ظاهر الكالم يدل عليه ألنه مسى الدراهم مثنا بقوله وشروه بثمن 
ن الوجه الذي ذكرنا مث مسى اهللا وقول الفراء مقبول من طريق اللغة فإذا أخرب أن الثمن اسم ملا يثبت يف الذمة م

تعاىل الدراهم مثنا اقتضى ذلك ثبوهتا يف الذمة مىت جعلت بدال يف عقود البياعات سواء عينها أو أطلقها ومل يعينها 
ألهنا لو تعينت بالتعيني خلرجت من أن تكون مثنا إذ كانت األعيان ال تكون أمثانا يف احلقيقة إال أن جيريها اإلنسان 

بدال فيسميها مثنا على معىن البدل تشبيها بالثمن وإذا ثبت ذلك وجب أن ال تتعني الدراهم والدنانري ألن جمرى اإل
يف تعيينها سلب الصفة اليت وصفها اهللا هبا من كوهنا مثنا إذ األعيان ال تكون أمثانا والبخس النقص يقال خبسه حقه 

عباس وقتادة قالوا كانت عشرين درمها وعن جماهد  إذا نقصه وقوله دراهم معدودة روي عن ابن مسعود وابن
اثنان وعشرون درمها وقيل إمنا مساها معدودة لقلتها وقيل عدوها ومل يزنوها وقيل كانوا ال يزنون الدراهم حىت تبلغ 

 أوقية وأوقيتهم أربعون درمها وقال ابن عباس وجماهد إخوته كانوا حضورا فقالوا هذا عبد لنا أبق فاشتروه منهم
وقال قتادة باعه السيارة قوله تعاىل وكانوا فيه من الزاهدين قيل إن إخوته كانوا يف الثمن من الزاهدين وإمنا كان 
غرضهم أن يغيبوه عن وجه أبيهم وقوله تعاىل وقال الذي اشتراه من مصر المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا 

حني قال المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وابنة شعيب  روي عن عبداهللا قال أحسن الناس فراسة ثالثة العزيز
حني قالت يف موسى يا أبت استأجره وأبو بكر الصديق حني وىل عمر قوله تعاىل وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما 

د ابن قيل يف معىن األشد أهنا القوة من مثاين عشرة إىل ستني سنة وقال ابن عباس األشد ابن عشرين سنة وقال جماه
ثالث وثالثني سنة قوله تعاىل ولقد مهت به وهم هبا روي عن احلسن به بالعزمية وهم هبا من جهة الشهوة ومل يعزم 

  وقيل مها مجيعا بالشهوة 

ألن اهلم بالشيء مقاربته من غري مواقعة والدليل على أن هم يوسف هبا مل يكن من جهة العزمية وإمنا كان من جهة 
معاذ اهللا إنه ريب أحسن مثواي وقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا دواعي الشهوة قوله 

املخلصني فكان ذلك إخبارا برباءة ساحته من العزمية على املعصية وقيل إن ذلك على التقدمي والتأخري ومعناه لوال 
يزون أن نقول قد أتيتك لوال زيد أن رأى برهان ربه هم هبا وذلك ألن جواب لوال ال جيوز أن يتقدمه ألهنم ال جي

وجائز أن يكون على تقديره تقدمي لوال قوله تعاىل لوال أن رأى برهان ربه قال ابن عباس واحلسن وسعيد بن جبري 
وجماهد رأى صورة يعقوب عاضا على أنامله وقال قتادة نودي يا يوسف أنت مكتوب يف األنبياء وتعمل عمل 

ه رأى امللك وقال حممد بن كعب هو ما علمه من الداللة على عقاب الزنا قوله السفهاء وروي عن ابن عباس أن
تعاىل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل اآلية روي عن ابن عباس وأيب هريرة وسعيد بن جبري 

رجل وقال  وهالل بن يسار أنه صيب يف املهد وروي عن ابن عباس أيضا واحلسن وابن أيب مليكة وعكرمة قالوا هو
عكرمة إن امللك ملا رأى يوسف مشقوق القميص على الباب قال ذلك البن عم له فقال إن كان قميصه قد من قبل 

فإنه طلبها فامتنعت منه وإن كان من دبر فإنه فر منها وطلبته ومن الناس من حيتج هبذه اآلية يف احلكم بالعالمة يف 
لفقهاء يف مدعي اللقطة إذا وصف عالمات فيها فقال أبو حنيفة وأبو اللقطة إذا ادعاها مدع ووصفها وقد اختلف ا

يوسف وزفر وحممد والشافعي ال يستحقها بالعالمة حىت يقيم البينة وال جيرب امللتقط على دفعها إليه بالعالمة ويسعه 
وجيرب على دفعها إليه  أن يدفعها وإن مل جيرب عليه يف القضاء وقال ابن القاسم يف قياس قول مالك يستحقها بالعالمة

فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة مل يضمن امللتقط شيئا وقال مالك وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء 



قوم فادعوها وليست هلم بينة أن السلطان يتلوم يف ذلك فإن مل يأت غريهم دفعه إليهم وكذلك اآلبق وقال احلسن 
ابنا يف اللقط إذا ادعاه رجالن ووصف أحدمها عالمة يف جسده إنه أوىل من بن حي يدفعها إليه بالعالمة وقال أصح

اآلخر وقال أبو حنيفة وحممد يف متاع البيت إذا اختلف فيه الرجل واملرأة إن ما يكون للرجال فهو للرجل وما كان 
وا يف املستأجر واملؤاجر للنساء فهو للمرأة وما كان للرجل واملرأة فهو للرجل فحكموا فيه بظاهر هيئة املتاع وقال

  إذا اختلفا يف مصراع 

باب موضوع يف الدار أنه إن كان وفقا ملصراع معلق يف البناء فالقول قول رب الدار وإن مل يكن وفقا له فالقول 
قول املستأجر وكذلك إن كان جذع مطروح يف دار وعليه نقوش وتصاوير موافقة لنقوش جذوع السقف ووفقا هلا 

ب الدار وإن كانت خمالفة هلا فالقول قول املستأجر وهذه مسائل قد حكموا يف بعضها بالعالمة ومل فالقول قول ر
حيكموا هبا يف بعض وال خالف بني أصحابنا أن رجلني لو تنازعا على قربة ومها متعلقان هبا وأحدمها سقاء واآلخر 

م يف اللقطة فإن امللتقط له يد صحيحة عطار أنه بينهما نصفني وال يقضى للسقاء بذلك على العطار فأما قوهل
البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه وكون  -واملدعي هلا يريد إزالة يده وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الذي يف يده ملتقطا ال خيرج املدعي من أن يكون مدعيا فال يصدق على دعواه إال ببينة إذ ليست له يد والعالمة 
ألن رجال لو ادعى ماال يف يد رجل وأعطى عالمته والذي يف يده غري ملتقط مل يكن ذكر العالمة بينة  ليست ببينة

يستحق هبا شيئا وأما قول أصحابنا يف الرجلني يدعيان لقيطا كل واحد يدعي أنه ابنه ووصف أحدمها عالمة يف 
اه من غري عالمة ويثبت النسب منه بقوله جسده فإمنا جعلوه أوىل استحسانا من قبل أن مدعي اللقيط يستحقه بدعو

وتزول يد من هو يف يده فلما تنازعه اثنان صار كأنه يف أيديهما ألهنما قد استحقا أن يقضى بالنسب هلما لو مل 
يصف أحدمها عالمة يف جسده فلما زالت يد من هو يف يده صار مبنزلته لو كان يف أيديهما من طريق احلكم مجيعه 

عه يف يد هذا فيجوز حينئذ اعتبار العالمة ونظريه الزوجان إذا اختلفا يف متاع البيت ملا كان لكل يف يد هذا ومجي
واحد يد يف اجلميع اعترب أظهرمها تصرفا وآكدمها يدا وكذلك املستأجر له يد يف الدار واملؤاجر أيضا له يد يف مجيع 

المة املوافقة لصحة دعواه أوىل وكان ذلك ترجيحا الدار فلما استويا يف اليد يف اجلميع كان الذي تشهد له الع
حلكم يده ال أنه يستحق به احلكم له بامللك كما يستحق بالبينات فهذه املواضع اليت اعتربوا فيها العالمة إمنا 

اعتربوها مع ثبوت اليد لكل واحد من املدعيني يف اجلميع فصارت العالمة من حجة اليد دون استحقاق امللك 
وأما املدعيان إذا كان يف أيديهما شيء من املتاع وأحدمها ممن يعاجل مثله وهو من آلته اليت يستعملها يف بالعالمة 

صناعته فإنه معلوم أن يف يد كل واحد منهما النصف وأن ما يف يد هذا ليس يف يد اآلخر منه شيء فلو حكمنا 
  ا هي له دونه فهما فيه مبنزلة ألحدمها بظاهر صناعته أو بعالمة معه لكنا قد استحققنا عليه يد

رجل إسكاف ادعى قالب خف يف يد صرييف فال يستحق يد الصرييف ألجل أن ذلك من صناعته ومسألة اللقطة هي 
هذه بعينها ألن املدعي ال يد له وإمنا يريد استحقاق يد امللتقط بالعالمة ومعلوم أنه ال يستحقها بالدعوى إذا مل تكن 

مة ال جيوز أن يستحق هبا يد الغري وأما ما روي يف حديث زيد بن خالد أن رجال سأل النيب معه عالمة فكذلك العال
عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال  -صلى اهللا عليه وسلم 

ون إمنا أمره مبعرفة العفاص والوعاء فشأنك هبا فإنه ال داللة فيه على أن مدعيها يستحقها بالعالمة ألنه حيتمل أن يك
والوكاء لئال خيتلط مباله وليعلم أهنا لقطة وقد يكون يستدل به على صدق املدعي فيسعه دفعها إليه وإن مل يلزم يف 

احلكم وقد يكون لذكر العالمة وملا يظهر من احلال تأثري يف القلب يغلب يف الظن صدقه ولكنه ال يعمل عليه يف 



تدل يعقوب عليه السالم على كذب أخوة يوسف بأنه لو أكله الذئب خلرق قميصه وقد روي عن احلكم وقد اس
شريح وأياس بن معاوية أشياء حنو هذا روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال اختصم إىل شريح امرأتان يف ولد هرة 

درت وقرت واسبطرت فهي فقالت إحدامها هذه ولد هريت وقالت األخرى هذه ولد هريت فقال ألقوها مع هذه فإن 
هلا وإن هرت وفرت وازبأرت فليس هلا وروى محاد بن سلمة قال أخربين خمرب عن إياس بن معاوية أن امرأتني ادعتا 

كبة غزل فخال بإحدامها وقال عالم كببت غزلك فقالت على جوزة وخال باألخرى فقالت على كسرة خبز 
ي كان يفعله شريح وإياس من حنو هذا مل يكن على وجه إمضاء فنقضوا الغزل فدفعوه إىل اليت أصابت وهذا الذ

احلكم به وإلزام اخلصم إياه وإمنا كان على جهة اإلستدالل مبا يغلب يف الظن منه فيقرر بعد ذلك املبطل منهما وقد 
مها إين أراين يستحي اإلنسان إذا ظهر مثل هذا من اإلقامة على الدعوى فيقر حبكم عليه باإلقرار قوله تعاىل قال أحد

أعصر مخرا قيل فيه إضمار عصري العنب للخمر وذلك ألن اخلمر املائعة ال يتأتى فيها العصر وقيل معناه أعصر ما 
يؤول إىل اخلمر فسماه باسم اخلمر وإن مل يكن مخرا على وجه اجملاز وجائز أن يعصر من العنب مخرا بأن يطرح 

كون ما يف العنب مخرا فيكون العصر للخمر على وجه احلقيقة وقال العنب يف اخلابية ويترك حىت ينش ويغلي في
الضحاك يف لغة تسمى العنب مخرا قوله تعاىل نبئنا بتأويله إنا نراك من احملسنني قال قتادة كان يداوي مريضهم 

  ويعزي حزينهم وجيتهد يف عبادة 

سنني يف عبارة الرؤيا ألنه كان يعرب لغريمها ربه وقيل كان يعني املظلوم وينصر الضعيف ويعود املريض وقيل من احمل
قوله تعاىل قال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله اآلية قال ابن جريج عدل عن تأويل الرؤيا إىل اإلخبار هبذا 

عاىل من النبوة ملا رأى على أحدمها فيه من املكروه فلم يدعاه حىت أخربمها به وقيل إمنا قدم هذا ليعلما ما خصه اهللا ت
وليقبال إىل طاعة اهللا وقد كان يوسف عليه السالم فيما بينهم قبل ذلك زمانا فلم حيك اهللا عنه أنه ذكر هلم شيئا من 

الدعاء إىل اهللا وكانوا قوما يعبدون األوثان وذلك ألنه مل يطمع منهم يف اإلستماع والقبول فلما رآهم مقبلني إليه 
القبول واإلستماع فقال يا صاحيب السجن ءأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار عارفني بإحسانه أمل منهم 

اآلية وهو من قوله تعاىل ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وترقب وقت اإلستماع والقبول من الدعاء 
لذي ظن أنه ناج منهما اذكرين عند إىل سبيل اهللا باحلكمة وإمنا حكى اهللا ذلك لنا لنقتدي به فيه قوله تعاىل وقال ل

ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه الظن ههنا مبعىن اليقني ألنه علم يقينا وقوع ما عرب عليه الرؤيا وهو كقوله تعاىل إين 
ظننت أين مالق حسابيه ومعناه أيقنت وقوله فأنساه الشيطان هذه اهلاء تعود على يوسف على ما روي عن ابن 

بن إسحاق على الساقي وفيه بيان أن لبثه يف السجن بضع سنني إمنا كان ألنه سأل الذي جنا عباس وقال احلسن وا
منهما أن يذكره عند امللك وكان ذلك منه على جهة الغفلة فإن كان التأويل على ما قال ابن عباس إن الشيطان 

حلال أن يذكر اهللا وال يشتغل أنسى يوسف عليه السالم ذكر ربه يعين ذكر اهللا تعاىل وأن األوىل كان يف تلك ا
مبسئلة الناجي منهما أن يذكره عند صاحبه فصار اشتغاله عن اهللا تعاىل يف ذلك الوقت سببا لبقائه يف السجن بضع 
سنني وإن كان التأويل إن الشيطان أنسى الساقي فألن يوسف ما سأل الساقي ذلك مل يكن من اهللا توفيق للساقي 

اطره حىت أنساه ذكر ربه أمر يوسف وأما البضع فقال ابن عباس هو من الثالث إىل وخاله ووساوس الشيطان وخو
العشر وقال جماهد وقتادة إىل التسع وقال وهب لبث سبع سنني قوله تعاىل قالوا أضغاث أحالم وما حنن بتأويل 

يه السالم عربها على األحالم بعاملني فإنا قد علمنا أن الرؤيا كانت صحيحة ومل تكن أضغاث أحالم ألن يوسف عل
  سين اخلصب واجلدب وهو يبطل قول من يقول إن الرؤيا على أول ما تعرب ألن القوم قالوا هي أضغاث أحالم ومل 



تقع كذلك ويدل على فساد الرواية بان الرؤيا على رجل طائر فإذا عربت وقعت قوله تعاىل وقال امللك ائتوين به 
اآلية يقال إن يوسف عليه السالم إمنا مل جيبهم إىل الذهاب إىل امللك حىت رد فلما جاءه الرسول قال ارجع إىل ربك 

الرسول إليه بأن يسئل عن النسوة الاليت قطعن أيديهن لتظهر براءة ساحته فيكون أجل يف صدره عند حضوره 
مل أخنه بالغيب قال وأقرب إىل قبول ما يدعوه إليه من التوحيد وقبول ما يشري به عليه قوله تعاىل ذلك ليعلم أين 

احلسن وجماهد وقتادة والضحاك هذا من قول يوسف يقول إين إمنا رددت الرسول إليه يف سؤال النسوة ليعلم 
العزيز أين مل أخنه بالغيب وإن كان ابتداء احلكاية عن املرأة فإنه رد الكالم إىل احلكاية عن قول يوسف لظهور 

ك يفعلون وقبله حكاية عن املرأة وجعلوا أعزة أهلها أذلة وقوله فماذا الداللة على املعىن وذلك حنو قوله وكذل
تأمرون وقبله حكاية قول املأل يريد أن خيرجكم من أرضكم بسحره قوله تعاىل إن النفس ألمارة بالسوء يعين إن 

القول فقال  النفس كثرية النزاع إىل السوء فال يربئ نفسه وإن كان ال يطاوعها وقد اختلف الناس يف قائل هذا
قائلون هو من قول يوسف وقال آخرون هو من قول املرأة األمارة الكثرية األمر بالشيء والنفس هبذه الصفة لكثرة 

ما تشتهيه وتنازع إليه مما يقع الفعل من أجله وقد كانت إضافة األمر بالسوء إىل النفس جمازا يف أول استعماله مث 
يقة فيقال نفسي تأمرين بكذا وتدعوين إىل كذا من جهة شهويت له وإمنا مل كثر حىت سقط عنه اسم اجملاز وصار حق

يصح أن يأمر اإلنسان نفسه يف احلقيقة ألن يف األمر ترغيبا للمأمور بتمليك ماال ميلك وحمال أن ميلك اإلنسان نفسه 
ه أستخلصه لنفسي فلما كلمه ماال ميلكه ألن من ملك شيئا فإمنا ميلك ما هو مالكه قوله تعاىل وقال امللك ائتوين ب

قال إنك اليوم لدينا مكني أمني هذا امللك ملا كان من أهل العقل والدراية مل يرعه من يوسف منظره الرائع البهج 
كما راع النساء لقلة عقوهلن وضعف أحالمهن وأهنن إمنا نظرن إىل ظاهر حسنه ومجاله دون علمه وعقله وإن امللك 

كلمه ووقف على كماله ببيانه وعلمه قال إنك اليوم لدينا مكني أمني فقال يوسف اجعلين مل يعبأ بذلك ولكنه ملا 
على خزائن األرض إين حفيظ عليم فوصف نفسه بالعلم واحلفظ ويف هذا داللة على أنه جائز لإلنسان أن يصف 

تزكوا أنفسكم قوله تعاىل  نفسه بالفضل عند من ال يعرفه وإنه ليس من احملظور من تزكية النفس يف قوله تعاىل فال
  ائتوين بأخ 

لكم من أبيكم إىل قوله فإن مل تأتوين به فال كيل لكم عندي يقال إن الذي اقتضى طلبه لألخ من أبيهم مفاوضته هلم 
بالسؤال عن أخبارهم فلما ذكروا إيثار أبيهم له عليهم مبحبته إياه مع حكمته أظهر أنه حيب أن يراه وأن نفسه 

علم السبب يف ذلك وكان غرضه يف ذلك التوصل إىل حصوله عنده وكان قد خاف أن يكتموا أباه متطلعة إىل 
أمره إن ظهر هلم أنه يوسف وأن يتوصلوا إىل أن حيولوا بينه وبني االجتماع معه ومع أخيه فأجرى تدبريه على 

باب واحد وادخلوا من أبواب  تدريج لئال يهجم عليهم ما يشتد اضطراهبم معه قوله تعاىل يا بين ال تدخلوا من
متفرقة قال ابن عباس واحلسن وقتادة والضحاك والسدي كانوا ذوي صورة ومجال فخاف عليهم العني وقال 

غريهم خاف عليهم حسد الناس هلم وأن يبلغ امللك قوهتم وبطشهم فيقتلهم خوفا على ملكه وما قالته اجلماعة يدل 
   -ى اهللا عليه وسلم على أن العني حق وقد روي عن النيب صل

  أنه قال العني حق قوله تعاىل جعل

السقاية يف رحل أخيه مث أذن مؤذن أيتها العري إنكم لسارقون قيل أمر يوسف بعض أصحابه بأن جيعل الصاع يف 
رحل أخيه مث قال قائل من املوكلني بالصيعان وقد فقدوه ومل يدروا من أخذه أيتها العري إنكم لسارقون على ظن 



م أهنم كذلك ومل يأمرهم يوسف بذلك فلم يكن قول هذا القائل كذبا إذ كان مرجعه إىل غالب ظنه وما هو منه
عنده وفيما توصل يوسف عليه السالم به إىل أخذ أخيه داللة على أنه جائز لإلنسان التوصل إىل أخذ حقه من غريه 

جاء به محل بعري وأنا به زعيم روي عن حيىي بن ميان  مبا ميكنه الوصول إليه بغري رضا من عليه احلق قوله تعاىل وملن
عن يزيد بن زريع عن عطاء اخلراساين وأنا به زعيم قال كفيل قال أبو بكر ظن بعض الناس أن ذلك كفالة عن 

إنسان وليس كذلك ألن قائل ذلك جعل محل بعري أجرة ملن جاء بالصاع وأكده بقوله أنا به زعيم يعين ضامن قال 
  ... بسري يرى منه الفرانق أزورا ... وإين زعيم إن رجعت مسلما . ..الشاعر 

أي ضامن لذلك فهذا القائل مل يضمن عن إنسان شيئا وإمنا ألزم نفسه ضمان األجرة لرد الصاع وهذا أصل يف 
ذلك جواز قول القائل من محل هذا املتاع إىل موضع كذا فله درهم وأن هذه إجارة جائزة وإن مل يكن يشارط على 

رجال بعينه وكذلك قال حممد بن احلسن يف السري الكبري إذا قال أمري اجليش من ساق هذه الدواب إىل موضع كذا 
  أو قال من محل هذا املتاع إىل موضع كذا فله كذا إن هذا جائز ومن محله استحق األجر 

ه دار لرجل يسكنها فقال إن وهذا معىن ما ذكر يف هذه اآلية وقد ذكر هشام عن حممد أيضا فيمن كانت يف يد
أقمت فيها بعد يومك هذا فأجره كل يوم عشرة دراهم عليك أن هذا جائز وإن أقام فيها بعد هذا القول لزمه كل 
يوم ما مسى فجعل سكناه بعد ذلك رضا وكان ذلك إجارة وإن مل يقاوله باللسان ويف اآلية داللة على ذلك ألنه قد 

ألجر وإن مل يكن بينهما عقد إجارة بل فعله لذلك مبنزلة قبول اإلجارة وعلى هذا أخرب أن من رد الصاع استحق ا
قالوا فيمن قال آلخر قد استأجرتك على محل هذا املتاع إىل موضع كذا بدرهم أنه إن محله استحق الدرهم وإن مل 

انت إجارة فهي منسوخة ألن يتكلم بقبوهلا فإن قيل إن هذا مل يكن إجارة ألن اإلجارة ال تصح على محل بعري وإن ك
إال بأجر معلوم قيل له هو أجر معلوم ألن محل بعري اسم ملقدار ما من الكيل  -اإلجارة ال جتوز يف شريعة نبينا ص 

والوزن كقوهلم كارة ووقر ووسق وحنو ذلك وملا مل ينكر يوسف عليه السالم ذلك دل على صحته وشرائع من 
دنا ما مل تنسخ قوله تعاىل قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه قال احلسن قبلنا من األنبياء حكمها ثابت عن

وأبو إسحاق ومعمر والسدي كان من عادهتم أن يسترقوا السارق فكان تقديره جزاؤه أخذ من وجد يف رحله رقيقا 
وا خذ أحدنا فهو جزاء عندنا كجزائه عندكم فلما وجد يف رحل أخيه أخذه على ما شرط أنه جزاء سرقته فقال

مكانه عبدا روي ذلك عن احلسن وهذا يدل على أنه قد كان جيوز يف ذلك الوقت استرقاق احلر بالسرقة وكان 
جيوز لإلنسان أن يرق نفسه لغريه ألن إخوة يوسف عليه السالم بذلوا واحدا منهم ليكون عبدا بدل أخي يوسف 

   -وقد روي عن عبد سرق أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باعه يف دين عليه وكان حرا فجائز أن يكون هذا احلكم قد كان ثابتا إىل أن

وفيما قص اهللا علينا من قصة يوسف وحفظه لألطعمة يف سين اجلدب وقسمته على  -نسخ على لسان نبينا ص 
حط قوله الناس بقدر احلاجة داللة على أن لألئمة يف كل عصر أن يفعلوا مثل ذلك إذا علموا هالك الناس من الق

تعاىل ارجعوا إىل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إال مبا علمنا إمنا أخربوا عن ظاهر احلال ال عن 
باطنها إذ مل يكونوا عاملني بباطنها ولذلك قالوا وما كنا للغيب حافظني فكان يف الظاهر ملا وجد الصاع يف رحله أنه 

مبا علمنا يعين من األمر الظاهر ال من احلقيقة وهذا يدل على جواز إطالق اسم  هو اآلخذ له فقالوا وما شهدنا إال
  العلم من طريق الظاهر 



وإن مل يعلم حقيقة وهو كقوله فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ومعلوم أنا ال حنيط بضمائرهن علما 
للغيب حافظني معنيان أحدمها ما روي عن احلسن وإمنا هو على ما يظهر من إمياهنن وقد قيل يف قوله وما كنا 

وجماهد وقتادة ما كنا نشعر أن ابنك سيسرق واآلخر ما قدمنا وهو أنا ال ندري باطن األمر يف السرقة فإن قيل مل 
جاز له استخراج الصاع من رحل أخيه على حال يوجب هتمته عند الناس مع براءة ساحته وغم أبيه وإخوته به قيل 

ان يف ذلك ضروب من الصالح وقد كان ذلك عن مواطأة من أخيه له على ذلك وتلطف يف إعالم أبيه له ألنه ك
بسالمتهما ومل يكن ألحد أن يتهمه بالسرقة مع إمكان أن يكون غريه جعله يف رحله وألن اهللا تعاىل أمره بذلك 

السالم الثواب اجلزيل بصربه على  تعريضا ليعقوب عليه السالم للبلوى بفقده أيضا ليصرب فيتضاعف ليعقوب عليه
فقدمها وفيما حكى اهللا تعاىل من أمر يوسف وما عامل به إخوته يف قوله فلما جهزهم جبهازهم إىل قوله كذلك كدنا 
ليوسف داللة على إجازة احليلة يف التوصل إىل املباح واستخراج احلقوق وذلك ألن اهللا تعاىل رضي ذلك من فعله 

آخر القصة كذلك كدنا ليوسف ومن حنو ذلك قوله تعاىل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث ومل ينكره وقال يف 
وكان حلف أن يضرهبا عددا فأمره اهللا تعاىل بأخذ الضغث وضرهبا به ليرب يف ميينه من غري إيصال أمل كبري إليها ومن 

ريض ومن جهة السنة حديث أيب سعيد حنوه النهي عن التصريح باخلطبة وإباحة التوصل إىل إعالمها رغبته بالتع
   -اخلدري وأيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه استعمل رجال على خيرب فأتاه بتمر فقال له رسول اهللا ص

أكل متر خيرب هكذا فقال ال واهللا إمنا نأخذ الصاع بالصاعني والصاعني بالثالثة قال فال تفعل بع اجلميع بالدراهم  -
لدراهم مترا كذا روى ذلك مالك بن أنس عن عبداجمليد بن سهيل عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد مث اشتر با

   -وأيب هريرة فحظر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  التفاضل يف التمر وعلمه كيف حيتال يف التوصل إىل أخذ هذا التمر ويدل عليه

ولدك باملعروف فأمرها بالتوصل إىل أخذ حقها وحق ولدها هلند خذي من مال أيب سفيان ما يكفيك و -قوله ص 
كان إذا أراد سفرا ورى بغريه وروى يونس ومعمر عن الزهري قال  -وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أرسلت بنو قريظة إىل أيب سفيان بن حرب أن ائتونا فإنا سنغري على بيضة املسلمني من ورائهم فسمع ذلك نعيم بن 
  ان موادعا للنيب ص مسعود وك

وكان عند عيينة حني أرسلت بذلك بنو قريظة إىل األحزاب أيب سفيان وأصحابه فأقبل نعيم إىل رسول اهللا صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  فأخربه خربها وما أرسلت بنوا قريظة إىل األحزاب فقال رسول اهللا ص

   -وسلم  لعلنا أمرنا بذلك فقام نعيم يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه -

  بذلك من عند رسول اهللا ص



ذاهبا إىل غطفان قال  -قال وكان نعيم رجال ال يكتم احلديث فلما وىل من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -
عمر يا رسول اهللا ما هذا الذي قلت إن كان أمرا من أمر اهللا فامضه وإن كان هذا رأيا رأيته من قبل نفسك فإن 

بل هذا رأي إن احلرب  -من أن تقول شيئا يؤثر عنك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  شأن بين قريظة أهون
خدعة وروى أبو عثمان النهدي عن عمر قال إن يف معاريض الكالم ملندوحة عن الكذب وروى احلسن بن عمارة 

م صلوات اهللا وسالمه عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس قال ما يسرين مبعاريض الكالم محر النعم وقال إبراهي
عليه للملك حني سأله عن سارة فقال من هي منك قال هي أخيت لئال يأخذها وإمنا أراد أخيت يف الدين وقال للكفار 
إين سقيم حني ختلف ليكسر آهلتهم وكان معناه إين سأسقم يعين أموت كما قال اهللا تعاىل إنك ميت فعارض بكالمه 

فيها باالحتيال  -ال يلحق فيه الكذب فهذه وجوه أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  عما سألوه عنه إىل غريه على وجه
يف التوصل إىل املباح وقد كان لوال وجه احليلة فيه حمظورا وقد حرم اهللا الوطء بالزنا وأمرنا بالتوصل إليه بعقد 

لتوصل إىل استباحة ما كان حمظورا النكاح وحظر علينا أكل املال بالباطل وأباحه بالشرى واهلبة وحنوها فمن أنكر ا
من اجلهة اليت أباحته الشريعة فإمنا يرد أصول الدين وما قد ثبتت به الشريعة فإن قيل حظر اهللا تعاىل على اليهود 
صيد السمك يوم السبت فحبسوا السمك يوم السبت وأخذوه يوم األحد فعاقبهم اهللا عليه قيل له قد أخرب اهللا 

 السبت وهذا يوجب أن يكون حبسها يف السبت قد كان حمظورا عليهم ولو مل يكن حبسهم هلا تعاىل أهنم اعتدوا يف
يف السبت حمرما ملا قال اعتدوا يف السبت قوله تعاىل يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر إىل قوله وتصدق علينا ملا ترك 

لى جواز إظهار مثل ذلك عند احلاجة إليه يوسف عليه السالم النكري عليهم يف قوله مسنا وأهلنا الضر دل ذلك ع
وأنه ال جيري جمرى الشكوى من اهللا تعاىل وقوله فأوف لنا الكيل فدل على أن أجرة الكيال على ا لبائع ألن عليه 
تعيني املبيع للمشتري وال يتعني إال بالكيل وقد قالوا له فأوف لنا الكيل فدل على أن الكيل قد كان عليه فإن قيل 

  عن بيع الطعام  -يب صلى اهللا عليه وسلم هنى الن

حىت جيري فيه الصاعان صاع البائع وصاع املشتري وهذا يدل على أن الكيل على املشتري ألن مراده الصاع 
الذي اكتال به البائع من بائعه وصاع املشتري هو ما اكتاله املشتري الثاين من البائع قيل له قوله صاع البائع ال 

ن البائع هو الذي اكتال وجائز أن يريد به الصاع الذي كال البائع به بائعه وصاع املشتري الذي داللة فيه على أ
كاله له بائعه فال داللة فيه على االكتيال على املشتري وإذا صح ذلك فيما وصفنا من الكيل فواجب أن يكون 

زنه فعليه أجرة الوزان وأما أجرة الناقد فإن أجرة الوزان على املشتري ألن عليه تعيني الثمن للبائع وال يتعني إال بو
  حممد بن مساعة روى عن حممد 

  أنه

قبل أن يستوفيه البائع فهو على املشتري ألن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا وإن كان قد قبضه البائع فأجرة الناقد 
اىل وتصدق علينا قال سعيد بن على البائع ألنه قد قبضه وملكه فعليه أن يبني أن شيئا منه معيب جيب رده قوله تع

جبري إمنا سألوا التفضل بالنقصان يف السعر ومل يسئلوا الصدقة وقال سفيان بن عيينة سألوا الصدقة وهم أنبياء 
   -وكانت حالال وإمنا حرمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وكره جماهد أن يقول يف دعائه اللهم تصدق علي ألن الصدقة إمنا هي ممن



ي الثواب قوله تعاىل قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون فيه إخبار إهنم كانوا جاهلني عند يبتغ
وقوع الفعل منهم وإهنم مل يكونوا جاهلني يف هذا الوقت فمن الناس من يستدل بذلك على أهنم فعلوا ذلك قبل 

بة لكانوا جاهلني يف احلال وإمنا أراد جهالة الصبا ال البلوغ ألهنم لو فعلوه بعد البلوغ مع أهنم مل تظهر منهم تو
جهالة املعاصي وقول يوسف ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم يدل على أهنم فعلوه بعد البلوغ وأن ذلك كان 

اطئني ذنبا منهم جيب عليهم االستغفار منه وظاهر الكالم يدل على أهنم تابوا بقوهلم لقد آثرك اهللا علينا وإن كنا خل
ويدل عليه قوهلم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني وال يقول مثله من فعل شيئا يف حال الصغر قبل أن جيري 
عليه القلم وقوله يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إمنا جاز هلم مسألة االستغفار مع حصول التوبة ألجل املظلمة املعلقة بعفو 

ذه مبا عامله وجيوز أن يكون إمنا سأله أن يبلغه بدعائه منزلة من مل يكن يف جناية قوله املظلوم وسؤال ربه أنال يؤاخ
تعاىل سوف أستغفر لكم ريب روي عن ابن مسعود وإبراهيم التيمي وابن جريج وعمرو بن قيس أنه أخر االستغفار 

  هلم إىل السحر ألنه أقرب إىل إجابة الدعاء وروي عن ابن عباس عن النيب ص 

أخر ذلك إىل ليلة اجلمعة وقيل إمنا سألوه أن يستغفر هلم دائما يف دعائه قوله تعاىل وخروا له سجدا يقال إن أنه 
التحية للملوك كانت السجود وقيل إهنم سجدوا هللا شكرا له على ما أنعم به عليهم من اإلجتماع مع يوسف على 

 يوسف جمازا كما يقال صلى للقبلة وصلى إىل احلال السارة وأرادوا بذلك التعظيم ليوسف فأضاف السجود إىل
غري القبلة يعين إىل تلك اجلهة وقول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل يعين سجود الشمس والقمر والكواكب 

فكان السجود يف الرؤيا هو السجود يف اليقظة وكان الشمس والقمر والكواكب أبويه وإخوته ويقال يف قوله ورفع 
أمه كانت ماتت وتزوج خالته روي ذلك عن السدي وقال احلسن وابن إسحاق كانت أمه  أبويه على العرش أن

باقية وروي عن سليمان وعبيداهللا بن شداد كانت املدة بني الرؤيا وبني تأويلها أربعني سنة وعن احلسن كانت مثانني 
 تسلى يعقوب بعلمه بوقوع سنة وقال ابن إسحاق مثاين عشرة سنة فإن قيل إذا كانت رؤيا األنبياء صادقة فهال

تأويل رؤيا يوسف قيل له ألنه رآها وهو صيب وقيل ألن طول الغيبة عن احلبيب يوجب احلزن كما يوجبه مع الثقة 
باإللتقاء يف اآلخرة قوله تعاىل وكأين من آية يف السموات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضون يعين وكم من 

يستدلون هبا على توحيد اهللا وفيه حث على اإلستدالل على اهللا تعاىل بآياته ودالئله  آية فيهما ال يفكرون فيها وال
والفكر فيما يقتضيه من تدبري مدبرها العامل هبا القادر عليها وأنه ال يشبهها وذلك يف تدبري الشمس والقمر والنجوم 

اس ومدرك بالعيان قوله تعاىل وما يؤمن والرياح واألشجار والنبات والنتاج واحليوان وغري ذلك مما هو ظاهر للحو
أكثرهم باهللا إال وهم مشركون روي عن ابن عباس وجماهد وقتادة وما يؤمن أكثرهم باهللا يف إقرارهم بأن اهللا خلقه 

وخلق السموات واألرض إال وهو مشرك بعبادة الوثن وقال احلسن هم أهل الكتاب معهم شرك وإميان وقيل ما 
إال وهم يشركون األوثان يف العبادة وقد دلت اآلية على أن مع اليهودي إميانا مبوسى وكفرا يصدقون بعبادة اهللا 

ألهنا قد دلت على أن الكفر واإلميان ال يتنافيان من وجهني خمتلفني فيكون فيه كفر من وجه وإميان  -مبحمد ص 
اب اإلميان ألن ذلك ينافيه الكفر من وجه إال أنه ال حيصل اجتماعهما على جهة إطالق اسم املؤمن واستحقاق ثو

  وكذلك قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قد أثبت هلم اإلميان ببعض 

الكتاب والكفر ببعض آخر فثبت بذلك جواز أن يكون معه كفر من وجه وإميان من وجه آخر وغري جائز أن جيتمع 
كافر صفة ذم ويتناىف استحقاق الصفتني معا  له صفة مؤمن وكافر ألن صفة مؤمن على اإلطالق صفة مدح وصفة

على اإلطالق يف حال واحدة قوله تعاىل قل هذه سبيلي أدعوا إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين فيه بيان أنه مبعوث 



بدعاء الناس إىل اهللا عز و جل على بصرية من أمره كأنه يبصره بعينه وأن من اتبعه فذلك سبيله يف الدعاء إىل اهللا 
   -عز و جل وفيه الداللة على أن على املسلمني دعاء الناس إىل اهللا تعاىل كما كان على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ذلك قوله تعاىل وما

أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القرى قيل من أهل األمصار دون البوادي ألن أهل األمصار أعلم 
وقال احلسن مل يبعث اهللا نبيا من أهل البادية قط وال من اجلن وال من النساء وأحكم وأحرى بقبول الناس منهم 

قوله تعاىل حىت إذا استيئس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا جاءهم نصرنا اليأس انقطاع الطمع وقوله كذبوا قرئ 
ن جبري وجماهد بالتخفيف وبالتثقيل فإذا قرئ بالتخفيف كان معناه ما روي عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد ب

والضحاك قالوا ظن األمم أن الرسل كذبوهم فيما أخربوهم به من نصر اهللا تعاىل هلم وإهالك أعدائهم وروي عن 
محاد بن زيد عن سعيد بن احلبحاب قال حدثين إبراهيم بن أيب حرة اجلزري قال صنعت طعاما فدعوت ناسا من 

مزاحم فأىب أن جييء فأتيته فلم أدعه حىت جاء قال فسأل فىت  أصحابنا فيهم سعيد بن جبري وأرسلت إىل الضحاك بن
من قريش سعيد ابن جبري فقال له يا أبا عبداهللا كيف تقرأ هذا احلرف فإين إذا أتيت عليه متنيت أين ال أقرأ هذه 
هم السورة حىت إذا استيئس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا قال نعم حىت إذا استيئس الرسل من قومهم أن يصدقو

وظن املرسل إليهم أن الرسل كذبوا خمففة فقال الضحاك ما رأيت كاليوم قط رجال يدعى إىل علم فيتلكأ لو رحلت 
يف هذا إىل اليمن كان قليال ويف رواية أخرى أن مسلم بن يسار سأل سعيدا عنه فأجابه بذلك فقام إليه مسلم 

بالتشديد كان معناه أيقنوا أن األمم قد كذبوهم فاعتنقه وقال فرج اهللا عنك كما فرجت عين ومن قرأ كذبوا 
  فكذبنا عمهم حىت ال يفلح أحد منهم روي ذلك عن عائشة واحلسن وقتادة آخر سورة يوسف 

  ومن 

  سورة الرعد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
يل قوله تعاىل ويف األرض قطع متجاورات قال ابن عباس وجماهد والضحاك األرض السبخة واألرض العذبة وخن

صنوان قال ابن عباس والرباء بن عازب وجماهد وقتادة النخالت أصلها واحد قوله تعاىل يسقى مباء واحد ونفضل 
  بعضها على بعض 

  يف

األكل فيه أوضح داللة على بطالن مذهب أصحاب الطبائع ألنه لو كان حدوث ما حيدث من الثمار بطبع األرض 
ذلك التفاق ما يوجب حدوثه إذ كانت الطبيعة الواحدة توجب عندهم واهلواء واملاء لوجب أن يتفق ما حيدث من 

اتفاق ما حيدث منها وال جيوز أن توجب فعلني خمتلفني متضادين فلو كان حدوث هذه األشياء املختلفة األلوان 
احملدث  والطعوم واألراييح واألشكال من إجياب الطبيعة الستحال اختالفها وتضادها مع اتفاق املوجب هلا فثبت أن

هلا قادر خمتار حكيم قد أحدثها على اختالفها على علم منه هبا وهو اهللا تعاىل قوله تعاىل إمنا أنت منذر ولكل قوم 



هاد روي عن ابن عباس وسعيد وجماهد والضحاك اهلادي هو اهللا تعاىل وروي عن جماهد أيضا وقتادة اهلادي نيب كل 
   - احلق وعن احلسن وقتادة وأيب الضحى وعكرمة اهلادي حممد ص أمة وعن ابن عباس أيضا اهلادي الداعي إىل

  وهذا هو الصحيح ألن تقديره إمنا أنت منذر وهاد لكل قوم واملنذر هو اهلادي

واهلادي أيضا هو املنذر قوله تعاىل وما تغيض األرحام وما تزداد قال ابن عباس والضحاك وما تنقص من األشهر 
د يولد لستة أشهر فيعيش ويولد لسنتني فيعيش وقال احلسن وما تنقص بالسقط وما التسعة وما تزداد فإن الول

تزداد بالتمام وقال الفراء الغيض النقصان أال تراهم يقولون غاضت املياه إذا نقصت وقال عكرمة إذا غاضت وقال 
يف محلها وهو نقصان من  ما غاضت الرحم بالدم يوما إال زاد يف احلمل وقال جماهد الغيض ما رأت احلامل من الدم

الولد والزيادة ما زاد على تسعة أشهر وهو متام النقصان وهو الزيادة وزعم إمساعيل بن إسحاق أن التفسري إن كان 
على ما روي عن جماهد وعكرمة فهو حجة منه يف أن احلامل حتيض قال ألن كل دم خيرج من الرحم فليس خيلو من 

اإلستحاضة فهو من عرق وهذا الذي ذكره ليس بشيء ألن الدم اخلارج من أن يكون حيضا أو نفاسا وأما دم 
  يف  -الرحم قد يكون حيضا ونفاسا وقد يكون غريمها وقوله ص 

دم اإلستحاضة أنه دم عرق غري مانع أن يكون بعض ما خيرج من الرحم من الدم قد يكون دم اإلستحاضة ألنه ص 
فأخرب أن دم اإلستحاضة قد يكون من داء عرض وإن مل يكن من عرق قال إمنا هو دم عرق انقطع أو داء عرض  -

وأيضا فما الذي حييل أن يكون دم العرق خارجا من الرحم بأن ينقطع العرق فيسيل الدم إليها مث خيرج فال يكون 
ونسي أن  حيضا وال نفاسا مث قال فال يقال إن احلامل ال حتيض إال خبرب عن اهللا أو عن رسوله ألنه حكاية عن غيب

قضيته توجب أن ال يقال أهنا حتيض إال خبرب عن اهللا وعن الرسول ألنه حكاية عن غيب على حسب موضوعه 
وقاعدته بل قد يسوغ ملن نفى احليض عن احلامل ما ال يسوغ ملن أثبته ألنا قد علمنا أهنا كانت غري حائض فإذا 

إثبات أحكام فغري جائز إثباته حيضا إال بتوقيف  رأت الدم واختلفوا أنه حيض أو غري حيض ويف إثبات احليض
وواجب أن تكون باقية على ما كانت عليه من عدم احليض حىت يثبت احليض بتوقيف أو اتفاق إذ كان يف إثبات 
الدم حيضا إثبات حكم ال سبيل إىل علمه إال من طريق التوقيف وأيضا فإن قولنا حيض هو حكم الدم خارجا من 

الدم خارجا من الرحم على هيئة واحدة فيحكم ملا رأته يف أيامها حبكم احليض وملا رأته يف غري الرحم وقد يوجد 
أيامها حبكم ا إلستحاضة وكذلك النفاس فإذا كان احليض ليس بأكثر من إثبات أحكام الدم يوجد يف أوقات ومل 

روج دم ال يعلم إال من طريق يكن احليض عبارة عن الدم فحسب دون ما يتعلق به من احلكم وإثبات احلكم خب
التوقيف فلم جيز أن جيعل هذا احلكم ثابتا لدم احلامل إذ مل يرد به توقيف وال حصل عليه اتفاق مث قال إمساعيل 

عطفا على قوله ال يقال إن احلامل ال حتيض إال خبرب عن اهللا أو عن رسوله ألنه حكاية عن غيب وال يلزم ذلك من 
تعاىل قد قال ويسئلونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض فلما قيل للنساء  قال أهنا حتيض ألن اهللا

لزم يف ذلك العموم ألن الدم إذا خرج من فرجها فاحليض أوىل به حىت يعلم غريه قال أبو بكر قوله ويسئلونك عن 
و أذى إمنا هو إخبار عما يتعلق باحمليض احمليض ليس فيه بيان صفة احليض مبعىن يتميز به عن غريه وقوله تعاىل قل ه

من ترك الصالة والصوم واجتناب الرجل مجاعها وإخبار عن جناسة دم احليض ولزوم اجتنابه وال داللة فيه على 
وجوده يف حال احلمل وعدمه وقوله ملا قيل النساء لزم يف ذلك العموم ال معىن له ألنه قال فاعتزلوا النساء يف 

  احمليض 



احمليض ليس فيه بيان أن احليض ما هو ومىت ثبت احمليض وجب اإلعتزال وإمنا اختلفا يف أن الدم اخلارج يف  وقوله يف
وقت احلمل هل هو حيض أم ال وقول اخلصم ال يكون حجة لنفسه وقوله إن الدم إذا خرج من فرجها فاحليض 

فرجها فغري احليض أوىل به حىت يقوم أوىل به دعوى جمردة من الربهان وخلصمه أن يقول إن الدم إذا خرج من 
الدليل على أنه حيض لوجودنا دما خارجا من الرحم غري حيض فلم حيصل من مجيع هذا الكالم إال دعاوى مبنية 

بعضها على بعض ومجيعها مفتقر إىل دليل يعضدها وقد روى مطر الوراق عن عطاء عن عائشة أهنا قالت يف احلامل 
الة وروى محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد قال ال خيتلف فيه عندنا عن عائشة أهنا كانت ترى الدم إهنا ال تدع الص

تقول يف احلامل ترى الدم أهنا متسك عن الصالة حىت تطهر وهذا حيتمل أن تريد به احلامل اليت يف بطنها ولدان 
نيفة وأبو يوسف يف ذلك حىت فولدت أحدمها أن النفاس من األول وأهنا تدع الصالة حىت تطهر على ما يقول أبو ح

يصحح اخلربين مجيعا عنها وعند أصحابنا أن احلامل ال حتيض وإن ما رأته من دم فهو استحاضة وعند مالك 
يف سبايا أرطاس ال توطأ حامل حىت تضع  -والشافعي حتيض فاحلجة لقولنا ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اء هو معرفة براءة الرحم فلما جعل الشارع وجود احليض علما لرباءة وال حائل حىت تستربئ حبيضة واإلسترب
الرحم مل جيز وجوده مع احلبل ألنه لو جاز وجوده معه مل يكن وجود احليض علما لرباءة الرحم ويدل عليه أيضا 

يض لفصل يف طالق السنة فليطلقها طاهرا من غري مجاع أو حامال قد استبان محلها فلو كانت احلامل حت -قوله ص 
   -بني مجاعها وطالقها حبيضة كغري احلامل ويف إباحته ص 

  إيقاف الطالق على احلامل بعد اجلماع من غري فصل بينه وبني الطالق حبيضة

  داللة على أهنا ال حتيض آخر سورة الرعد 
  ومن سورة إبراهيم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
أبو ظبيان عن ابن عباس قال غدوة وعشية وروى سعيد بن  قوله عز و جل تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا روى

جبري عن ابن عباس قال هي النخلة تطعم يف كل ستة أشهر وكذلك روي عن جماهد وعامر وعكرمة وروى الليث 
بن سعد وسليمان بن أيب كثري عن علي قال أرى احلني سنة وكذلك روي عن احلكم ومحاد من قوهلما وكذلك 

  روي 

واية من قوله وقال سعيد بن املسيب احلني شهران من حني تصرم النخل إىل أن تطلع وروي عنه أن عن عكرمة يف ر
النخلة ال تكون فيها أكلها إال شهرين وروي عنه أن احلني ستة أشهر وروى القاسم بن عبداهللا عن أيب حازم عن 

 حني ثالث عشرة سنة لتعلمن نبأه ابن عباس أنه سئل عن احلني فقال تؤيت أكلها كل حني ستة أشهر ليسجننه حىت
بعد حني يوم القيامة وروى هشام بن حسان عن عكرمة أن رجال قال إن فعلت كذا وكذا إىل حني فغالمه حر فأتى 

عمر بن عبدالعزيز فسأله فسألين عنها فقلت إن من احلني حني ال يدرك قوله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل 
صرام النخل إىل محلها فكأنه أعجبه وروى عبدالرزاق عن معمر عن احلسن تؤيت أكلها  حني فأرى أن ميسك ما بني

كل حني قال ما بني ستة األشهر أو السبعة قال أبو بكر احلني اسم يقع على وقت مبهم وجائز أن يراد به وقت 
ى وقت صالة الفجر مقدر قال اهللا تعاىل فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون مث قال وحني تظهرون فهذا عل

ووقت الظهر ووقت املغرب على اختالف فيه ألنه قد أريد به فعل الصالة املفروضة يف هذه األوقات فصار حني يف 



هذا املوضع امسا ألوقات هذه الصلوات ويشبه أن يكون ابن عباس يف الرواية اليت رويت عنه يف احلني أنه غدوة 
ون وحني تصبحون ويطلق ويراد به أقصر األوقات كقوله تعاىل وسوف وعشية ذهب إىل معىن قوله تعاىل حني متس

يعلمون حني يرون العذاب هذا على وقت الرؤية وهو وقت قصري غري ممتد ويطلق ويراد به أربعون سنة ألنه روي 
الث عشرة يف تأويل قوله تعاىل هل أتى على اإلنسان حني من الدهر أنه أراد أربعني سنة والسنة والستة األشهر والث

سنة والشهران على ما ذكرنا من تأويل السلف لآلية كله حمتمل فلما كان ذلك كذلك ثبت أن احلني اسم يقع 
على وقت مبهم وعلى أقصر األوقات وعلى مدد معلومة حبسب قصد املتكلم مث قال أصحابنا فيمن حلف أن ال 

رد به أقصر األوقات إذ كان هذا القدر من األوقات ال يكلم فالنا حينا أنه على ستة أشهر وذلك ألنه معلوم أنه مل ي
حيلف عليه يف العادة ومعلوم أنه مل يرد به أربعني سنة ألن من أراد احللف على أربعني سنة حلف على التأبيد من غري 

قات توقيت مث كان قوله تعاىل تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ملا اختلف السلف فيه على ما وصفنا كان أقصر األو
  فيه ستة أشهر ألن من حني الصرام إىل وقت أوان الطلع ستة أشهر وهو أوىل من اعتبار 

السنة ألن وقت الثمرة ال ميتد سنة بل ينقطع حىت ال يكون فيه شيء وإذا اعتربنا ستة أشهر كان موافقا لظاهر 
ر من اعتربمها ألنه معلوم أن من وقت اللفظ يف أهنا تطعم ستة أشهر وتنقطع ستة أشهر وأما الشهران فال معىن العتبا

الصرام إىل وقت خروج الطلع أكثر من شهرين فإن اعترب بقاء الثمرة شهرين فإنا قد علمنا أن من وقت خروج 
الطلع إىل وقت الصرام أكثر من شهرين أيضا فلما بطل اعتبار السنة واعتبار الشهرين مبا وصفنا ثبت أن اعتبار 

  سورة إبراهيم عليه السالم مت اجلزء الرابع ويليه اجلزء اخلامس وأوله سورة النحل الستة األشهر أوىل آخر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة 

  النحل

قال اهللا تعاىل واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع روي عن ابن عباس قال الدفء اللباس وقال احلسن الدفء ما 
قال أبو بكر وذلك يقتضي جواز االنتفاع بأصوافها وأوبارها يف سائر استدفئ به من أوبارها وأصوافها وأشعارها 

األحوال من حياة أو موت قوله تعاىل واخليل والبغال واحلمري لتركبوها روى هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري 
لقها لكم إن عن نافع عن علقمة أن ابن عباس كان يكره حلوم اخليل والبغال واحلمري وكان يقول يف واألنعام خ

هذه لألكل وهذه للركوب واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وروى أبو حنيفة عن اهليثم عن عكرمة عن ابن عباس 
أنه كره حلوم اخليل وتأول واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة قال أبو بكر فهذا دليل ظاهر على حظر حلومها 

افعها فذكر منها األكل بقوله تعاىل واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع وذلك ألن اهللا تعاىل ذكر األنعام وعظم من
ومنها تأكلون مث ذكر اخليل والبغال واحلمري وذكر منافعها الركوب والزينة فلو كان األكل من منافعها وهو من 

أخبار متضادة يف  فيه -أعظم املنافع لذكره كما ذكر من منافع األنعام وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اإلباحة واحلظر فروى عكرمة بن عمارة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر قال ملا كان يوم خيرب أصاب 

حلوم احلمر األنسية وحلوم اخليل والبغال وكل ذي  -الناس جماعة فذحبوها فحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حرم اخللسة والنهبة وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري و

حلوم اخليل وهنانا عن حلوم احلمر ومل يسمع عمرو بن  -جابر بن عبداهللا قال أطعمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



شهد خيرب دينار هذا احلديث من جابر وذلك ألن ابن جريج رواه عن عمرو بن دينار عن رجل عن جابر وجابر مل ي
ألن حممد بن إسحاق روى عن سالم بن كركرة عن عمرو بن دينار عن جابر ومل يشهد جابر خيرب وأن رسول اهللا 

هنى عن حلوم احلمر وأذن هلم يف حلوم اخليل فوردت أخبار جابر يف ذلك متعارضة فجائز  -صلى اهللا عليه وسلم 
  حينئذ أن يقال فيها وجهان أحدمها أنه إذا ورد 

أحدمها حاظر واآلخر مبيح فاحلظر أوىل فجائز أن يكون الشارع أباحه يف وقت مث حظره وذلك ألن األصل  خربان
كان اإلباحة واحلظر طاريء عليها ال حمالة وال نعلم إباحة بعد احلظر فحكم احلظر ثابت ال حمالة إذ مل تثبت إباحة 

ابن وهب روى عن الليث بن سعد قال خسفت  بعد احلظر وقد روي عن مجاعة من السلف هذا املعىن وذلك ألن
الشمس بعد العصر وحنن مبكة سنة ثالث عشر ومائة وهبا يومئذ رجال من أهل العلم كثري منهم ابن شهاب وأبو 

بكر بن حزم وقتادة وعمرو بن شعيب قال فقمنا قياما بعد العصر ندعو اهللا فقلت أليوب بن موسى القرشي ما هلم 
قال النهي قد جاء يف الصالة بعد العصر أن ال تصلى فلذلك ال  -نيب صلى اهللا عليه وسلم ال يصلون وقد صلى ال

يصلون وأن النهي يقطع األمر فهذا أحد الوجهني يف حديث جابر والوجه اآلخر إن يتعارض خربا جابر فيسقطا 
ح عن جابر قال كنا نأكل كأهنما مل يردا وقد روى إسرائيل بن يونس عن عبدالكرمي اجلزري عن عطاء بن أيب ربا

حلوم اخليل قال عطاء فقلت له فالبغال قال أما البغال فال وروى هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء ابنة 
فأكلناه وهذا ال حجة فيه للمخالف ألنه  -أيب بكر قالت حنرنا فرسا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   -عليه وسلم ليس فيه أن النيب صلى اهللا 

  علم به وأقرهم عليه ولو ثبت أن النيب ص

علم به وأقرهم عليه كان حمموال على أنه كان قبل احلظر وقد روى بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صاحل بن  -
هنى عن حلوم اخليل  -حيىي بن املقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال الزهري ما علمنا اخليل أكلت إال يف حصار وقال أبو يوسف وحممد والشافعي ال بأس بلحوم اخليل وروي و
حنوه عن األسود بن زيد واحلسن البصري وشريح وأبو حنيفة ال يطلق فيه التحرمي وليس هو عنده كلحم احلمار 

من طريق النظر أنه ذو حافر أهلي فأشبه احلمار  األهلي وإمن يكرهه لتعارض األخبار احلاظرة واملبيحة فيه وحيتج له
والبغل ومن جهة أخرى اتفاق اجلميع على أن حلم البغل ال يؤكل وهو من الفرس فلو كانت أمه حالال لكان حكمه 

حكم أمه ألن حكم الولد حكم األم إذ هو كبعضها أال ترى أن محارة أهلية لو ولدت من محار وحشي مل يؤكل 
محارة وحشية من محار أهلي أكل ولدها فكان الولد تابعا ألمه دون أبيه فلما كان حلم البغل غري ولدها ولو ولدت 

مأكول وإن كانت أمه فرسا دل ذلك على أن اخليل غري مأكولة قوله تعاىل وتستخرجوا منه حلية تلبسوهنا حيتج به 
  أبو يوسف 

اهللا إياه حليا وأبو حنيفة يقول ال حينث ألن األميان وحممد فيمن حلف ال يلبس حليا فلبس لؤلؤا أنه حينث لتسمية 
حممولة على التعارف وليس يف العرف تسمية اللؤلؤ وحده حليا أال ترى أن بائعه ال يسمى بائع حلي وأما اآلية فإن 

ة اهللا فيها أيضا لتأكلوا منه حلما طريا وال خالف بينهم أنه لو حلف ال يأكل حلما فأكل مسكا أنه ال حينث مع تسمي
  تعاىل إياه حلما طريا 

  باب 



  السكر

قال اهللا تعاىل ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اختلف السلف يف تأويل السكر فروي 
عن احلسن وسعيد بن جبري أهنما قاال السكر ما حرم منه والرزق احلسن ما أحل منه وروي عن إبراهيم والشعيب 

لسكر مخر وروى جرير عن مغرية عن إبراهيم عن عبداهللا قال السكر مخر وروى ابن شربمة عن وأيب رزين قالوا ا
أيب زرعة بن عمرو بن جرير قال السكر مخر إال أنه من التمر وقال هؤالء إنه منسوخ بتحرمي اخلمر وحدثنا جعفر 

حدثنا عبدالرمحن عن سفيان عن بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال 
األسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس قال هو ما حرم من مثرتيهما وما أحل من مثرتيهما قال أبو بكر 

هذا حنو قول األولني وحدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا 
ن عطاء اخلراساين عن ابن عباس تتخذون منه سكرا قال السكر النبيذ والرزق حجاج عن ابن جريج وعثمان ب

احلسن الزبيب قال أبو بكر ملا تأوله السلف على اخلمر وعلى النبيذ وعلى احلرام منه ثبت أن االسم يقع على 
يذ والذي ثبت اجلميع وقوهلم إنه منسوخ بتحرمي اخلمر يدل على أن اآلية اقتضت إباحة السكر وهو اخلمر والنب

نسخه من ذلك إمنا هو اخلمر ومل يثبت حترمي النبيذ فوجب حتليله بظاهر اآلية إذ مل يثبت نسخه ومن ادعى أنه 
منسوخ بتحرمي اخلمر مل يصح له ذلك إال بداللة إذ كان اسم اخلمر ال يتناول النبيذ وروى سعيد عن قتادة قال 

وخيللون ويأكلون أنزلت هذه اآلية ومل حترم اخلمر وإمنا جاء حترميها  السكر مخور األعاجم والرزق احلسن ما ينبذون
يف سورة املائدة وقد روى أبو يوسف قال حدثنا أيوب بن جابر احلنفي عن أشعث بن سليمان عن أبيه عن معاذ بن 

   -جبل قال ملا بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إىل اليمن أمره أن ينهاهم عن السكر قال

بكر وهذا السكر احملرم عندنا هو نقيع التمر قوله تعاىل نسقيكم مما يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا  أبو
للشاربني فيه الداللة على طهارة اللنب احمللوب من الشاة امليتة من وجهني أحدمها عموم اللفظ يف إباحة اللنب من غري 

إخباره تعاىل أنه خارج من بني فرث ودم وحكمه بطهارته مع ذلك إذ كان فرق بني ما يؤخذ منه حيا أو ميتا والثاين 
ذلك موضع اخللقة فثبت أن اللنب ال ينجس بنجاسة موضع اخللقة وهو ضرع امليتة كما مل ينجس مبجاورته للفرث 

أنه ال خيلو من  والدم قوله تعاىل خيرج من بطوهنا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه بيان طهارة العسل ومعلوم
النحل امليت وفراخه فيه وحكم اهللا تعاىل مع ذلك بطهارته فأخرب عما فيه من الشفاء للناس فدل ذلك على أن ماال 
دم له ال يفسد ما ميوت فيه قوله تعاىل واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على 

اهد وقتادة إهنم ال يشركون عبيدهم يف أمواهلم حىت يكونوا فيه سواء وهم ما ملكت أمياهنم روي عن ابن عباس وجم
ال يرضون بذلك ألنفسهم وهم يشركون عبيدي يف ملكي وسلطاين وقيل معناه إهنم سواء يف أين رزقت اجلميع وأنه 

املوىل وبني عبده يف ال ميكن أحد أن يرزق عبده إال برزقي إياه قال أبو بكر قد تضمنت اآلية انتفاء املساواة بني 
امللك ويف ذلك دليل على أن العبد ال ميلك من وجهني أحدمها أنه لو جاز أن ميلك العبد ما ميلكه املوىل إياه جلاز أن 
ميلكه ماله فيملكه حىت يكون مساويا له ويكون ملك العبيد مثل ملك املوىل بل كان جيوز أن يكون العبد أفضل يف 

 ذلك دليل على أن العبد ال ميلك وإن ملكه املوىل إياه ألن اآلية قد اقتضت نفي املساواة باب امللك وأكثر ملكا ويف
له يف امللك وأيضا ملا جعله مثال للمشركني يف عباداهتم األوثان وكان معلوما أن األوثان ال متلك شيئا دل على أن 



 وبني األوثان قوله تعاىل وجعل لكم من العبد ال ميلك فنفيه الشركة بينه وبني احلر كما نفى الشركة بني اهللا
أزواجكم بنني وحفدة روي عن ابن عباس أن احلفدة اخلدم واألعوان وقال احلسن من أعانك فقد حفدك وقال 

جماهد وقتادة وطاوس احلفدة اخلدم وروي عن عبداهللا وأيب الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبري قالوا احلفدة األختان 
سراع يف العمل ومنه وإليك نسعى وحنفد واحلفدة مجع حافد كقولك كامل وكملة قال أبو ويقال إن أصل احلفد اإل

  بكر ملا تأوله السلف على هذين املعنيني من اخلدم واألعوان ومن األختان وجب أن يكون عليهما وفيه 

 وحفدة ولذلك قال داللة على أن األب يستحق على ابنه اخلدمة واملعونة لقوله تعاىل وجعل لكم من أزواجكم بنني
أصحابنا إن األب إذا استأجر ابنه خلدمته أن ال يستحق األجر إن خدمه ألهنا مستحقة عليه بغري اإلجارة قوله تعاىل 

ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء روي عن ابن عباس وقتادة أنه مثل ضرب للكافر الذي ال خري عنده 
احلسن وجماهد هو مثل ضرب لعبادهتم األوثان اليت ال متلك شيئا والعدول عن واملؤمن الذي يكتسب اخلري وقال 

عبادة اهللا الذي ميلك كل شيء قال أبو بكر قد حوت هذه اآلية ضروبا من الداللة على أن العبد ال ميلك أحدها 
ن ذلك ينتظم كل قوله عبدا مملوكا نكرة فهو شائع يف جنس العبيد كقول القائل ال تكلم عبدا وأعط هذا عبدا أ

من يسمى هبذا االسم وكذلك قوله يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فكل من حلقه هذا االسم قد انتظمه احلكم 
إذ كان لفظا منكورا كذلك قوله عبدا مملوكا قد انتظم سائر العبيد مث قال ال يقدر على شيء ال خيلو من أن يكون 

فيهما ومعلوم أنه مل يرد به نفي القدرة إذ كان العبد واحلر ال خيتلفان يف القدرة املراد نفي القدرة أو نفي امللك أو ن
من حيث اختلفا يف الرق واحلرية ألن العبد قد يكون أقدر من احلر فعلمنا أنه مل يرد به نفي القدرة فثبت أنه أراد 

صنام فشبهها بالعبيد اململوكني يف نفي نفي امللك فدل على أن العبد ال ميلك ووجه آخر وهو أنه تعاىل جعله مثال لأل
امللك ومعلوم أن األصنام ال متلك شيئا فوجب أن يكون من ضرب املثل به ال ميلك شيئا وإال زالت فائدة ضرب 

املثل به وكان يكون حينئذ ضرب املثل بالعبد احلر سواء وأيضا لو أراد عبدا بعينه ال ميلك شيئا وجاز أن يكون من 
لقال ضرب اهللا مثال رجال ال يقدر على شيء فلما خص العبد بذلك دل على أن وجه ختصيصه أنه  العبيد من ميلك

ليس ممن ميلك فإن قيل روى إبراهيم عن عكرمة عن يعلى بن منبه عن ابن عباس يف هذه اآلية اهنا نزلت يف رجل 
ء إىل قوله صراط مستقيم قال من قريش وعبده مث أسلما فنزلت األخرى يف رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شي

كان موىل لعثمان وكان عثمان يكفله وينفق عليه الذي ينفق بالعدل وهو على صراط مستقيم واآلخر أبكم وهذا 
يوجب أن يكون يف عبد بعينه وقد جيوز أن يكون يف العبيد من ال ميلك شيئا كما يكون يف األحرار من ال ميلك قيل 

عباس وظاهر اللفظ ينفيها ألنه لو أراد عبدا بعينه لعرفه باأللف والالم ومل يذكره  له هذه الرواية ضعيفة عن ابن
  بلفظ 

منكور وأيضا معلوم أن اخلطاب يف ذكر عبدة األوثان واالحتجاج عليهم أال ترى إىل قوله ويعبدون من دون اهللا 
األمثال مث قال ضرب اهللا مثال عبدا ماال ميلك هلم رزقا من السموات واألرض شيئا وال يستطيعون فال تضربوا هللا 

مملوكا ال يقدر على شيء فأخرب أن مثل ما يعبدون مثل العبيد املماليك الذين ال ميلكون شيئا وال يستطيعون أن 
ميلكوا تأكيدا لنفي أمالكهم ولو كان املراد عبدا بعينه وكان ذلك العبد ممن جيوز أن ميلك ما كان بينه وبني احلر 

يصه العبد بالذكر لغوا فثبت أن املعىن فيه نفي ملك العبيد رأسا فإن قيل فقد قال وضرب اهللا مثال فرق وكان ختص
رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وهو كل على مواله ومل يدل على أن األبكم ال ميلك شيئا قيل له إمنا أراد 

يأت خبري فذكر املوىل وتوجيهه يدل على أن  به عبدا أبكم أال ترى إىل قوله وهو كل على مواله أينما يوجهه ال



املراد العبد كأنه ذكر أوال عبدا غري أبكم وجعله مثال للصنم يف نفي امللك مث زاده نقصا بقوله أبكم ال يقدر على 
شيء وهو كل على مواله أينما يوجهه ال يأت خبري فدل على أنه أراد عبدا أبكم مبالغة يف وصف األصنام بالنقص 

ري وإنه مملوك متصرف فيه فإن قيل أراد بقوله وهو كل على مواله ابن عمه ألن ابن العم يسمى موىل قيل وقلة اخل
له هذا خطأ ألن ابن العم ال تلزمه نفقة ابن عمه وال أن يكون كال عليه وليس له توجيهه يف أموره فلما ذكر اهللا 

ي له ابن عم وأنه أراد عبدا مملوكا أبكم وعلى أنه ال معىن تعاىل هذين املعنيني لألبكم علمنا أنه مل يرد به احلر الذ
لذكر ابن العم ههنا ألن األب واألخ والعم أقرب إليه من ابن العم وأوىل به فحمله على ابن العم يزيل فائدته 

ال جيوز أن وأيضا فإن املوىل إذا أطلق يقتضي موىل الرق أو موىل النعمة وال يصرف إىل ابن العم إال بداللة فإن قيل 
يكون املراد األصنام ألنه قال عبدا مملوكا وال يقال ذلك للصنم قيل له قد أغفلت موضع الداللة ألنه إمنا ذكر عبدا 
مملوكا لنا وجعله مثال لألصنام اليت كانوا يعبدوهنا وأخرب أنه مبنزلة مماليكنا الذين ال ميلكون شيئا فكما أن الصنم ال 

لى أن اهللا تعاىل قد مسى األصنام عبادا بقوله إن الذين تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم ميلك حبال كذلك العبد وع
وقد اختلف الفقهاء يف ملك العبد فقال أصحابنا والشافعي العبد ال ميلك وال يتسرى وقال مالك ميلك ويتسرى 

  قربي عن ابن عمر قال ال حيل وقد روى أبو حنيفة قال حدثنا إمساعيل بن أمية املكي عن سعيد بن أيب سعيد امل

فرج اململوك إال ملن باع أووهب أو تصدق أو أعتق جاز يعين بذلك امللوك وكذلك روى حيىي بن سعيد عن عبيداهللا 
عن نافع عن ابن عمر وروي عن إبراهيم وابن سريين واحلكم أن العبد ال يتسرى وروي عن ابن عباس أن العبد 

ن عمر أنه كان يرى بعض رقيقه يتخذ السرية فال ينكر عليه وقال احلسن يتسرى وروى يعمر عن نافع عن اب
والشعيب يتسرى العبد بإذن سيده وروى أبو يوسف عن العالء بن كثري عن مكحول عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

-   

  قال العبد ال يتسرى وهذا يدل على أنه ال ميلك ألنه لو ملك جلاز التسري

من باع عبدا وله  -هم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم ويدل عليه قوله ص بقوله والذين هم لفروج
مال فماله للبائع إال أن يشترطه املبتاع وذلك ألنه ملا أن جعله للبائع أو للمشتري أخرج العبد منه صفرا بال شيء 

و كان العبد ممن ميلك ملا كان له أخذ ما يف ويدل عليه أن املوىل أخذ ما يف يده وهو أوىل به منه ألجل ملكه لرقبته فل
يده ألن ما بان به العبد عن مواله فال سبل للموىل عليه فيه أال ترى أن العبد ملا ملك طلق امرأته ووطء زوجته فهي 

ان أمة للموىل مل ميلكه املوىل وكذلك سائر ما ميلكه العبد من نفسه مل ميلكه املوىل منه فلو ملك العبد املال ملا ك
للموىل أخذه منه ألجل ملكه له كما مل ميلك طالق امرأته ألجل ملكه فإن قيل جواز أخذ املوىل ماله ال يدل على أنه 

غري مالك ألن للغرمي أن يأخذ ما يف يد املدين بدينه ومل يدل على أن املدين غري مالك قيل له ألنه يأخذه ال ألنه 
وىل يستحقه ألجل ملكه لرقبته فلو كان العبد مالكا مل يستحق املوىل مالك للمدين بل ألجل دينه الذي عليه وامل

ألجل ملكه لرقبته كما مل ميلك طالق امرأته ألجل ملكه لرقبته ويف ذلك دليل على أن العبد ال ميلك ودليل آخر 
لك مواله فلو وهو أنه ال خالف أن من كاتب عبده على مال فأداه أنه يعتق ويكون الوالء للموىل وأنه معتق على م

كان ممن ميلك مللك رقبته باملال الذي أداه وال ينتقل إليه كما ينتقل إىل غريه لو أمره بأن يعتقه عنه على مال ولو 
ملك رقبته لعتق على نفسه لكان ال يكون الوالء للموىل بل كان يكون والؤه لنفسه فلما مل يصح انتقال ملك رقبته 

 دل ذلك على أنه ال ميلك ألنه لو كان ممن ميلك لكان ميلك رقبته أوىل إذ كانت إليه باملال وعتق على ملك املوىل



من باع عبدا وله مال فماله للبائع يدل على أن العبد ميلك إلضافته  -رقبته مما جيوز فيه التمليك فإن قيل قوله ص 
   -املال إليه قيل له قد أثبت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  البيع ومعلوم أنهاملال للبائع يف حال 

ال جيوز أن يكون ملكا للموىل وملكا للعبد الستحالة أن ميلك وإال لكان لكل واحد مجيع املال ففي هذا اخلرب بعينه 
إثبات ما أضاف إىل العبد ملكا للبائع فثبت أن إضافته إىل العبد على وجه اليد كما تقول هذه دار فالن وهو ساكن 

   -فيها وليس مبالك وكقوله ص 

  أنت ومالك ألبيك ومل يرد إثبات ملك األب فإن قيل قد روى عبيداهللا بن أيب

قال من أعتق عبدا  -جعفر عن بكري بن عبداهللا بن األشج عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قبل العتق مل ميلكه بعده فماله له إال أن يشترط السيد ماله فيكون له وهذا يدل على أن العبد ميلك ألنه لو مل ميلكه 

قيل له ال داللة يف هذا على أن العبد ميلك ألنه جائز أن يكون جريان العادة بأن ما على العبد من الثياب وحنو ذلك 
ال يؤخذ منه عند العتق جعله كاملنطوق به وجعل ترك املوىل ألخذه منه داللة على أنه قد رضي منه بتمليكه إياه بعد 

وي عن مجاعة من أهل النقل تضعيفه وقد قيل أن عبيداهللا بن أيب جعفر غلط يف رفع هذا احلديث العتق وأيضا فقد ر
ويف متنه وإن أصله ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدا مل يعرض ملاله فهذا هو أصل احلديث 

وهو ما رواه أبو مسلم  - عليه وسلم فأخطأ عبيداهللا يف رفعه ويف لفظه وقد روي خالف ذلك عن النيب صلى اهللا
الكجي قال حدثنا حممد بن عبداهللا األنصاري قال حدثنا عبداألعلى بن أيب املساور عن عمران بن عمري عن أبيه قال 
وكان مملوكا لعبداهللا بن مسعود قال له عبداهللا يا عمري بني يل مالك فإين أريد أن أعتقك إين مسعت رسول اهللا صلى 

يقول من أعتق عبدا فماله للذي أعتق وكذلك رواه يونس بن إسحاق عن ابن عمري عن ابن  -وسلم  اهللا عليه
مسعود مرفوعا وقد بلغنا أن املسعودي رواه موقوفا على ابن مسعود وذلك ال يفسده عندنا فإن احتج حمتج بقوله 

ء يغنهم اهللا من فضله وذلك عائد على تعاىل وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقرا
مجيع املذكورين من األيامى والعبيد واإلماء فأثبت للعبد الغىن والفقر فدل على أنه ميلك إذ لو مل ميلك لكان أبدا 

فقريا قيل له ال خيلو قوله إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله من أن يكون املراد به الغىن بالوطء احلالل عن احلرام 
و الغىن باملال فلما وجدنا كثريا من املتزوجني ال يستغنون باملال ومعلوم أن خمرب أخبار اهللا ال حمالة كائن على ما أ

أخرب به علمنا أنه مل يرد به الغين باملال وإمنا أراد الغين بالوطء احلالل عن احلرام وأيضا فإنه إن أراد الغين باملال فإنه 
  املذكورين يف اآلية دون العبيد مقصور على األيامى واألحرار 

الذين ال ميلكون مبا ذكرنا من الدليل وأيضا فإن العبد ال يستغين باملال عند خمالفنا ألن املوىل أوىل جبميع ماله منه 
فأي غىن يف مال حيصل له وغريه أوىل به منه فالغىن يف هذا املوضع إمنا حيصل للموىل دون العبد والدليل على أن 

أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها يف فقرائكم  -يكون غنيا باملال قول النيب صلى اهللا عليه وسلم العبد ال 
وعند خمالفنا إنه ال يؤخذ من العبد فلو كان غنيا لوجب يف ماله الزكاة إذ هو مسلم غين من أهل التكليف فإن قيل 

له إمنا ملك العبد الطالق ألن املوىل ال ميلكه منه فلو ملا كان العبد ميلك الطالق وجب أن ميلك املال كاحلر قيل 
ملك العبد املال وجب أن ال ميلك املوىل منه وأن ال جيوز له أخذه منه ألن كل ما ميلكه املوىل من عبده فإن العبد ال 



زمه وكذلك للموىل أن ميلكه منه أال ترى أن العبد احملجور عليه لو أقر بدين مل يلزمه يف الرق ولو أقر املوىل عليه به ل
يزوج عبده وليس للعبد أن يزوج نفسه ملا كان ذلك معىن ميلكه املوىل منه ولو أقر املوىل عليه بقصاص أو حد مل 

يلزمه ألن العبد ميلك ذلك من نفسه ويف ذلك دليل على أن العبد ال ميلك إذ لو ملكه ملا جاز للموىل أن يتصرف 
يف الطالق حني كان العبد ميلكه قوله تعاىل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا عليه يف ماله كما ال يتصرف عليه 

ومتاعا إىل حني فيه الداللة على جواز االنتفاع مبا يؤخذ منها من ذلك بعد املوت إذ مل يفرق بني أخذها بعد املوت 
يان كل شيء من أمور الدين بالنص وقبله قوله تعاىل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعين به واهللا أعلم تب

والداللة فما من حادثة جليلة وال دقيقة إال وهللا فيها حكم قد بينه يف الكتاب نصا أو دليال فما بينه النيب صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  فإمنا صدر عن الكتاب بقوله تعاىل وما

ىل صراط مستقيم صراط اهللا وقوله من يطع آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا وقوله تعاىل وإنك لتهدي إ
الرسول فقد أطاع اهللا فما بينه الرسول فهو عن اهللا عز و جل وهو من تبيان الكتاب له ألمر اهللا إيانا بطاعته واتباع 

أمره وما حصل عليه اإلمجاع فمصدره أيضا عن الكتاب ألن الكتاب قد دل على صحة حجة اإلمجاع وإهنم ال 
ل وما أوجبه القياس واجتهاد الرأي وسائر ضروب اإلستدالل من اإلستحسان وقبول خرب جيتمعون على ضال

الواحد مجيع ذلك من تبيان الكتاب ألنه قد دل على ذلك أمجع فما من حكم من أحكام الدين إال ويف الكتاب 
   جند للحادثة حكما تبيانه من الوجوه اليت ذكرنا وهذه اآلية دالة على صحة القول بالقياس وذلك ألنا إذا مل

منصوصا يف الكتاب وال يف السنة وال يف اإلمجاع وقد أخرب اهللا تعاىل أن يف الكتاب تبيان كل شيء من أمور الدين 
ثبت أن طريقة النظر واإلستدالل بالقياس على حكمه إذ مل يبق هناك وجه يوصل إىل حكمها من غري هذه اجلهة 

ا خالف يف العبارة وهو موافق يف املعىن وال ينفك من استعمال اجتهاد الرأي ومن قال بنص خفي أو باإلستدالل فإمن
والنظر القياس من حيث ال يشعر قوله تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء 

ورد السمع بتأكيد واملنكر والبغي أما العدل فهو اإلنصاف وهو واجب يف نظر العقول قبل ورود السمع وإمنا 
وجوبه واإلحسان يف هذا املوضع التفضل وهو ندب واألول فرض وإيتاء ذي القرىب فيه األمر بصلة الرحم وقوله 

تعاىل يأمر بالعدل قد انتظم العدل يف الفعل والقول قال اهللا تعاىل وإذا قلتم فاعدلوا فأمر بالعدل يف القول وهذه 
اىل وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي فإنه قد انتظم سائر القبائح واألفعال اآلية تنتظم األمرين وأما قوله تع

واألقوال والضمائر املنهي عنها والفحشاء قد تكون مبا يفعله اإلنسان يف نفسه مما ال يظهر أمره وهو مما يعظم قبحه 
خيل فاحشا واملنكر ما وقد تكون مما يظهر من الفواحش وقد تكون لسوء العقيدة والنحل ألن العرب تسمي الب

يظهر للناس مما جيب إنكاره ويكون أيضا يف اإلعتقادات والضمائر وهو ما تستنكره العقول وتأباه والبغي ما يتطاول 
  به من الظلم لغريه فكل واحد من هذه األمور الثالثة له يف نفسه معان خاصة تنفصل هبا من غريه 

  يف 

  الوفاء بالعهد



بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها قال أبو بكر العهد ينصرف على وجوه قال اهللا تعاىل وأوفوا 
فمنها األمر قال اهللا تعاىل ولقد عهدنا إىل بين آدم من قبل وقال أمل أعهد إليكم يا بين آدم واملراد األمر وقد يكون 

ظاهرة ألنه قال وال تنقضوا األميان بعد توكيدها ولذلك العهد ميينا وداللة اآلية على أن املراد يف هذا املوضع اليمني 
قال أصحابنا أن من قال علي عهد اهللا إن فعلت كذا إنه حالف وقد روي يف حديث حذيفة حني أخذه املشركون 

   -وأباه فأخذوا منه عهد اهللا أن ال يقاتلوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فلما قدما املدينة ذكرا ذلك للنيب ص

فقال تفي هلم بعهدهم وتستعني اهللا عليهم وروي عن عطاء واحلسن وابن سريين وعامر وإبراهيم النخعي وجماهد  -
  إذا قال علي عهد اهللا إن فعلت 

كذا فهو ميني قوله تعاىل وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا شبه اهللا تعاىل من عقد على نفسه شيئا هللا 
فسخه ومل يتمه باملرأة اليت تغزل شعرا أو ما أشبهه مث نقضت ذلك بعد أن فتلته فتال شديدا وهو  تعاىل فيه قربة مث

معىن قوله من بعد قوة ألن العرب تسمي شدة الفتل قوة فمن عقد على نفسه عقدا أو أوجب قربة أو دخل فيها أن 
خل يف صالة تطوع أو صوم نفل أو غري ال يتمها فيكون مبنزلة اليت نقضت غزهلا بعد قوة وهذا يوجب إن كل من د

  ذلك من القرب أن ال جيوز له اخلروج منه قبل إمتامه فيكون مبنزلة من نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا 
  باب 

  اإلستعاذة

قال اهللا تعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم روى عمرو بن مرة عن عبادة بن عاصم عن نافع 
   -بن مطعم عن أبيه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم بن جبري 

  حني افتتح الصالة قال اللهم أعوذ بك من الشيطان من مهزه ونفخه ونفثه وروى

كان يتعوذ يف صالته قبل القراءة وروي عن عمرو بن عمر  -أبو سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ى ابن جريج عن عطاء قال اإلستعاذة واجبة لكل قراءة يف الصالة وغريها اإلستعاذة قبل القراءة يف الصالة ورو

وقال حممد بن سريين إذا تعوذت مرة أو قرأت مرة بسم اهللا الرمحن الرحيم أجزأ عنك وكذلك روي عن إبراهيم 
ال كلما النخعي وكان يستعيذ يف الصالة حني يستفتح قبل أن يقرأ أم القرآن وروي عن ابن سريين رواية أخرى ق

قرأت فاحتة الكتاب حني تقول آمني فاستعذ وقال أصحابنا والثوري واألوزاعي والشافعي يتعوذ قبل القراءة وقال 
مالك ال يتعوذ يف املكتوبة قبل القراءة ويتعوذ يف قيام رمضان إذا قرأ قال أبو بكر قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ 

د القراءة كقوله فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا ولكنه قد باهللا يقتضي ظاهره أن تكون اإلستعاذة بع
   -ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وعن السلف الذين ذكرناهم االستعاذة قبل القراءة وقد جرت العادة بإطالق



سألوهن من وراء حجاب مثله واملراد إذا أردت ذلك كقوله تعاىل وإذا قلتم فاعدلوا وقوله فإذا سألتموهن متاعا فا
وليس املراد أن تسأهلا من وراء حجاب بعد سؤال متقدم وكقوله تعاىل إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم 

  صدقة وكذلك قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا معناه إذا قرأت فقدم اإلستعاذة قبل 

لقائل إذا قلت فاصدق وإذا أحرمت فاغتسل يعين قبل القراءة وحقيقة معناه إذا أردت القراءة فاستعذ وكقول ا
اإلحرام واملعىن يف مجيع ذلك إذا أردت ذلك كذلك قوله فإذا قرأت القرآن معناه إذا أردت القراءة وقول من قال 
اىل اإلستعاذة بعد الفراغ من القراءة شاذ وإمنا اإلستعاذة قبل القراءة لنفي وساوس الشيطان عند القراءة قال اهللا تع

وما أرسلنا من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان فإمنا أمر اهللا بتقدمي 
   -اإلستعاذة قبل القراءة هلذه العلة واإلستعاذة ليست بفرض ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  له من تعليمهامل يعلمها األعرايب حني علمه الصالة ولو كانت فرضا مل خي

قوله تعاىل من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان روى معمر عن عبدالكرمي عن أيب عبيد بن 
حممد بن عمار بن ياسر إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان قال أخذ املشركون عمارا ومجاعة معه فعذبوهم حىت 

قال كيف كان قلبك قال مطمئن  -إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاربوهم يف بعض ما أرادوا فشكا ذلك 
باإلميان قال فإن عادوا فعد قال أبو بكر هذا اصل يف جواز إظهار كلمة الكفر يف حال اإلكراه واإلكراه املبيح 

يظهر كلمة  لذلك هو أن خياف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن مل يفعل ما أمره به فأبيح له يف هذه احلال أن
الكفر ويعارض هبا غريه إذا خطر ذلك بباله فإن مل يفعل ذلك مع خطوره بباله كان كافرا قال حممد بن احلسن إذا 

فخطر بباله أن يشتم حممدا آخر غريه فلم يفعل وقد شتم النيب صلى اهللا  -أكرهه الكفار على أن يشتم حممدا ص 
جدن هلذا الصليب فخطر بباله أن جيعل السجود هللا فلم يفعل كان كافرا وكذلك لو قيل له لتس -عليه وسلم 

وسجد للصليب كان كافرا فإن أعجلوه عن الروية ومل خيطر بباله شيء وقال ما أكره عليه أو فعل مل يكن كافرا إذا 
غري النيب كان قلبه مطمئنا باإلميان قال أبو بكر وذلك ألنه إذا خطر بباله ما ذكرنا فقد أمكنه أن يفعل الشتيمة ل

إذا مل يكن مكرها على الضمري وإمنا كان مكرها على القول وقد أمكنه صرف الضمري إىل  -صلى اهللا عليه وسلم 
لعمار إن عادوا فعد إمنا  -غريه فمىت مل يفعله فقد اختار إظهار الكفر من غري إكراه فلزمه حكم الكفر وقوله ص 

على الندب وقال أصحابنا األفضل أن ال يعطى التقية وال يظهر  هو على وجه اإلباحة ال على وجهة اإلجياب وال
الكفر حىت يقتل وإن كان غري ذلك مباحا له وذلك ألن خبيب بن عدي ملا أراد أهل مكة أن يقتلوه مل يعطهم التقية 

  وعند املسلمني أفضل من عمار يف  -حىت قتل فكان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يف ترك إعطاء التقية إعزازا للدين وغيظا للمشركني فهو مبنزلة من قاتل العدو حىت قتل فحظ إعطائه التقية وألن 
اإلكراه يف هذا املوضع إسقاط املأمث عن قائل هذا القول حىت يكون مبنزلة من مل يقل وقد روي عن النيب صلى اهللا 

جعل املكره كالناسي واملخطئ يف إسقاط أنه قال رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ف -عليه وسلم 
املأمث عنه فلو أن رجال نسي أو أخطأ فسبق لسانه بكلمة الكفر مل يكن عليه فيها مأمث وال تعلق هبا حكم وقد اختلف 

الفقهاء يف طالق املكره وعتاقه ونكاحه وأميانه فقال أصحابنا ذلك كله الزم وقال مالك والشافعي ال يلزمه شيء 
ذي يدل على لزوم حكم هذه األشياء ظاهر قوله تعاىل فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا من ذلك وال

غريه ومل يفرق بني طالق املكره والطائع وقال تعاىل وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا ألميان بعد توكيدها ومل 



كل طالق  -فتم وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يفرق بني عهد املكره وغريه وقال ذلك كفارة أميانكم إذا حل
جائز إال طالق املعتوه ويدل عليه أيضا ما روى يونس بن بكري عن الوليد بن مجيع الزهري عن أيب الطفيل عن 

وقد توجه إىل بدر فأخذنا كفار قريش فقال  -حذيفة قال أقبلت أنا وأيب وحنن نريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يدون حممدا فقلنا ال نريده إمنا نريد املدينة قال فأعطونا عهد اهللا وميثاقه لتنصرفن إىل املدينة وال تقاتلون إنكم لتر

   -معه فأعطيناهم عهد اهللا فمررنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وهو يريد بدرا فأخربناه مبا كان منا وقلنا ما تأمر يا رسول اهللا فقال

تفي هلم بعهدهم وتستعني اهللا عليهم فانصرفنا إىل املدينة فذلك منعنا من احلضور معهم  -سلم النيب صلى اهللا عليه و
إحالف املشركني إياهم على وجه اإلكراه وجعلها كيمني الطوع فإذا ثبت  -فأثبت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ل عليه حديث عبدالرمحن بن حبيب ذلك يف اليمني فالطالق والعتاق والنكاح مثلها ألن أحدا مل يفرق بينهما ويد
قال ثالث جدهن جد  -عن عطاء بن أيب رباح عن يوسف بن ماهك عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فيهن بني اجلاد واهلازل وألن الفرق  -وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة فلما سوى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صد إىل اللفظ وإىل إيقاع حكمه واهلازل قاصد إىل اللفظ غري مريد إليقاع حكمه علمنا بني اجلد واهلزل أن اجلاد قا

أنه ال حظ لإلرادة يف نفي الطالق وأهنما مجيعا من حيث كانا قاصدين للقول أن يثبت حكمه عليهما وكذلك 
لكفر ال تبني منه امرأته املكره قاصد للقول غري مريد إليقاع حكمه فهو كاهلازل سواء فإن قيل ملا كان املكره عل ىا

  واختلف حكم الطوع واإلكراه فيه وكان الكفر يوجب 

الفرقة كالطالق وجب أن خيتلف حكم طالق املكره والطائع قيل له ليس لفظ الكفر من ألفاظ الفرقة ال كناية وال 
فرا بإظهاره كلمة الكفر تصرحيا وإمنا تقع به الفرقة إذا حصل واملكره على الكفر ال يكون كافرا فلما مل يصر كا

على وجه اإلكراه مل تقع الفرقة وأما الطالق فهو من ألفاظ الفرقة والبينونة وقد وجد إيقاعه يف لفظ مكلف فوجب 
أن ال خيتلف حكمه يف حال اإلكراه والطوع فإن قال قائل تساوى حال اجلد واهلزل يف الطالق ال يوجب تساوي 

ر يستوي حكم جده وهزله ومل يستو حال اإلكراه والطوع فيه قيل له حنن مل نقل حال اإلكراه والطوع فيه ألن الكف
 -إن كل ما يستوي جده وهزله يستوي حال اإلكراه والطوع فيه وإمنا قلنا إنه ملا سوى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

د منه إىل القول فاستدللنا بني اجلاد واهلازل يف الطالق علمنا أنه ال اعتبار فيه بالقصد لإليقاع بعد وجود القص
بذلك على أنه ال اعتبار فيه للقصد لإليقاع بعد وجود لفظ اإليقاع من مكلف وأما الكفر فإمنا يتعلق حكمه 

بالقصد ال بالقول أال ترى أن من قصد إىل اجلد بالكفر أو اهلزل إنه يكفر بذلك قبل أن يلفظ به وأن القاصد إىل 
 باللفظ ويبني لك الفرق بينهما أن الناسي إذا تلفظ بالطالق وقع طالقه وال يصري إيقاع الطالق ال يقع طالقه إال

كافرا بلفظ الكفر على وجه النسيان وكذلك من غلط بسبق لسانه بالكفر مل يكفر ولو سبق لسانه بالطالق طلقت 
راهيم النخعي والزهري امرأته فهذا يبني الفرق بني األمرين وقد روي عن علي وعمر وسعيد بن املسيب وشريح وإب

وقتادة قالوا طالق املكره جائز وروي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبري واحلسن وعطاء وعكرمة وطاوس وجابر 
بن زيد قالوا طالق املكره ال جيوز وروى سفيان عن حصني عن الشعيب قال إذا أكرهه السلطان على الطالق فهو 

بنا فيمن أكره بالقتل وتلف بعض األعضاء على شرب اخلمر أو أكل امليتة جائز وإن أكرهه غريه مل جيز وقال أصحا
مل يسعه أن ال يأكل وال يشرب وإن مل يفعل حىت قتل كان آمثا ألن اهللا تعاىل قد أباح ذلك يف حال الضرورة عند 



ن آمثا مبنزلة تارك اخلوف على النفس فقال إال ما اضطررمت إليه ومن مل يأكل امليتة عند الضرورة حىت مات جوعا كا
أكل اخلبز حىت ميوت وليس ذلك مبنزلة اإلكراه على الكفر يف أن تارك إعطاء التقية فيه أفضل ألن أكل امليتة 

وشرب اخلمر حترميه من طريق السمع فمىت أباحه السمع فقد زال احلظر وعاد إىل حكم سائر املباحات وإظهار 
  الكفر حمظور 

احته للضرورات وإمنا جيوز له إظهار اللفظ على معىن املعاريض والتورية باللفظ إىل غري من طريق العقل ال جيوز استب
معىن الكفر من غري اعتقاد ملعىن ما أكره عليه فيصري اللفظ مبنزلة لفظ الناسي والذي يسبقه لسانه بالكفر فكان ترك 

أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة إظهاره أوىل وأفضل وإن كان موسعا عليه إظهاره عند اخلوف وقالوا فيمن 
ال يسعه اإلقدام عليه ألن ذلك من حقوق الناس ومها متساويان يف احلقوق فال جيوز إحياء نفسه بقتل غريه بغري 
استحقاق وكذلك الزنا باملرأة فيه انتهاك حرمتها مبعىن ال تبيحه الضرورة وإحلاقها بالشني والعار وليس كذلك 

لى القذف فيجوز له أن يفعل من قبل أن القذف الواقع على وجه اإلكراه ال يؤثر يف املقذوف وال عندهم اإلكراه ع
يلحقه به شيء فأحكام اإلكراه خمتلفة على الوجوه اليت ذكرنا منها ما هو واجب فيه إعطاء التقية وهو اإلكراه على 

جيوز فيه إعطاء التقية وهو اإلكراه على قتل شرب اخلمر وأكل امليتة وحنو ذلك مما طريق حظره السمع ومنها ماال 
من ال يستحق القتل وحنو الزنا وحنو ذلك مما فيه مظلمة آلدمي وال ميكن استدراكه ومنها ما هو جائز له فعل ما 

أكره عليه واألفضل تركه كاإلكراه على الكفر وشبهه قوله تعاىل وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت 
خري للصابرين روي عن الشعيب وقتادة وعطاء بن يسار أن املشركني ملا مثلوا بقتلى أحد قال املسلمون لئن هلو 

أظهرنا اهللا عليهم لنمثلن هبم أعظم مما مثلوا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وقال جماهد وابن سريين هو يف كل من ظلم 
زول اآلية على سبب ال مينع عندنا اعتبار عمومها يف مجيع ما بغضب او حنوه فإمنا جيازى مبثل ما عمل قال أبو بكر ن

انتظمه االسم فوجب استعماهلا يف مجيع ما انطوى حتتها مبقتضى ذلك أن من قتل رجال قتل به ومن جرح جراحة 
جرح به جراحة مثلها وإن قطع يد رجل مث قتله أن للويل قطع يده مث قتله واقتضى أيضا أن من قتل رجال برضخ 

سه باحلجر أو نصبه غرضا فرماه حىت قتله أنه يقتل بالسيف إذ ال ميكن املعاقبة مبثل ما فعله ألنا ال حنيط علما رأ
مبقدار الضرب وعدده ومقدار أمله وقد ميكننا املعاقبة مبثله يف باب إتالف نفسه قتال بالسيف فوجب استعمال حكم 

أيضا على أن من استهلك لرجل ماال فعليه مثله وإذا غصبه اآلية فيه من هذا الوجه دون الوجه األول وقد دلت 
ساجة فأدخلها يف بنائه أو غصبه حنطة فطحنها أن عليه املثل فيهما مجيعا ألن املثل يف احلنطة مبقدار كيلها من 

  جنسها ويف الساجة 

القصاص بقوله تعاىل ولئن قيمتها لداللة قد دلت عليه وقد دلت على أن العفو عن القاتل واجلاين أفضل من استيفاء 
  صربمت هلو خري للصابرين آخر سورة النحل 

  سورة 

  بين إسرائيل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
   -قوله عز و جل سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام روي عن أم هانئ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  أسري به من بيتها تلك الليلة فقال تعاىل من

احلرام ألن احلرم كله مسجد وقد تقدم ذكر ذلك فيما سلف وقال احلسن وقتادة معناه كان يف نفسه  املسجد
فأسري به قوله عز و جل وإن أسأمت فلها قيل معناه فإليها كما يقال أحسن إىل نفسه وأساء إىل نفسه وحروف 

عىن أوحى إليها قوله تعاىل فمحونا اإلضافة يقع بعضها موضع بعض إذا تقاربت وقال تعاىل بأن ربك أوحى هلا وامل
آية الليل يعين جعلناها ال يبصر هبا كما ال يبصر مبا ميحى من الكتاب وهو يف هناية البالغة وقال ابن عباس حمونا آية 
الليل السواد الذي يف القمر قوله تعاىل وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه قيل إمنا أراد به عمله من خري أو شر على 

دة العرب يف الطائر الذي جييء من ذات اليمني فيتربك به والطائر الذي جييء من ذات الشمال فيتشاءم به فجعل عا
الطائر امسا للخري والشر مجيعا فاقتصر على ذكره دون ذكر كل واحد منهما على حياله لداللته على املعنيني وأخرب 

الوعظ والتحذير واستدعاء إىل الصالح وزجرا عن الفساد أنه يف عنقه كالطوق الذي حييط به ويالزمه مبالغة يف 
قوله وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال قيل فيه وجهان أحدمها إنه ال يعذب فيما كان طريقه السمع دون العقل إال 

بقيام حجة السمع فيه من جهة الرسول وهذا يدل على أن من أسلم من أهل احلرب ومل يسمع بالصالة والزكاة 
من الشرائع السمعية إنه ال يلزمه قضاء شيء منها إذا علم ألنه مل يكن الزما له إال بعد قيام حجة السمع  وحنوها

عليه وبذلك وردت السنة يف قصة أهل قباء حني أتاهم آت أن القبلة قد حولت وهم يف الصالة فاستداروا إىل 
قال أصحابنا فيمن أسلم يف دار احلرب ومل يعلم الكعبة ومل يستأنفوا لفقد قيام احلجة عليهم بنسخ القبلة وكذلك 

بوجوب الصالة عليه إنه ال قضاء عليه فيما ترك قالوا ولو أسلم يف دار اإلسالم ومل يعلم بفرض الصالة عليه فعليه 
  القضاء 

استحسانا والقياس أن يكون مثل األول لعدم قيام حجة السمع عليه وحجة االستحسان إنه قد رأى الناس يصلون 
يف املساجد بأذان وإقامة وذلك دعاء إليها فكان ذلك مبنزلة قيام احلجة عليه وخماطبة املسلمني إياه بلزوم فرضها فال 
يسقطها عنه تضييعه إياه والوجه الثاين إنه ال يعذب عذاب اإلستئصال إال بعد قيام حجة السمع بالرسول وإن خمالفة 

ة الرسول ال توجب يف حكم اهللا عذاب اإلستئصال قوله تعاىل موجبات أحكام العقول قبل ورود السمع من جه
وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها قال سعيد أمروا بالطاعة فعصوا وعن عبداهللا قال كنا نقول للحي إذا كثروا 

ه على هذا إنا يف اجلاهلية قد أمر بنو فالن وعن احلسن وابن سريين وأيب العالية وعكرمة وجماهد أمرنا أكثرنا ومعنا
إذا كان يف معلومنا منا إهالك قرية أكثرنا مترفيها وليس املعىن وجود اإلرادة منه إلهالكهم قبل املعصية ألن 

اإلهالك عقوبة واهللا تعاىل ال جيوز أن يعاقب من مل يعص وهو كقوله تعاىل جدارا يريد أن ينقض ليس املعىن وجود 
إنه سينقض وخص املترفني بالذكر ألهنم الرؤساء ومن عداهم تبع هلم وكما أمر  اإلرادة منه وإمنا هو أنه يف املعلوم

   -فرعون وقومه تبع له وكما كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إىل قيصر أسلم وإال فعليك إمث األريسني وكتب إىل كسرى فإن مل تسلم فعليك

ىف إن القرن مائة وعشرون سنة وقال حممد بن القاسم إمث األكارين قوله تعاىل من القرون روي عن عبداهللا بن أيب أو
املازين مائة سنة وقيل القرن أربعون سنة قوله تعاىل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد العاجلة 

دون  الدنيا كقوله كال بل حتبون العاجلة وتذرون اآلخرة أخرب اهللا تعاىل أن من كان مهه مقصورا على طلب الدنيا
اآلخرة عجل له منها ما يريد فعلق ما يؤتيه منها مبعنيني أحدمها قوله عجلنا له فيها ما نشاء فلذلك استثىن يف املعطى 



وذلك يتضمن مقداره وجنسه وإدامته أو قطعه مث أدخل عليه استثناء آخر فقال ملن نريد فلذلك استثىن يف املعطني 
ل يعطي من شاء منهم وحيرم من شاء فأدخل على إرادة العاجلة يف إعطاء وإنه ال يعطي اجلميع ممن يسعى للدنيا ب

املريد منها استثنائني لئال يثق الطالبون للدنيا بأهنم ال حمالة سينالون بسعيهم ما يريدون مث قال تعاىل ومن أراد اآلخرة 
عي منهم علىالوجه املأمور وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فلم يستثن شيئا بعد وقوع الس

  به وشرط يف السعي لآلخرة أن يكون مؤمنا ومريدا لثواهبا قال حممد 

ابن عجالن من مل يكن فيه ثالث خالل مل يدخل اجلنة نية صحيحة وإميان صادق وعمل مصيب قال فقلت عمن هذا 
ن فعلق اآلخرة يف استحقاق الثواب له فقال عن كتاب اهللا قال اهللا تعاىل ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤم

بأوصاف ومل يستثن يف املقصود شيئا ومل خيصص إرادة العاجلة بوصف بل أطلقها واستثىن يف العطية واملعطى ما 
قدمنا قوله تعاىل كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك قد تقدم ذكر مريد العاجلة والساعي لآلخرة وحكم ما يناله 

ده وإرادته مث أخرب أن نعمه جل وعال مبسوطة على الرب والفاجر يف الدنيا وإهنا خاصة للمتقني كل واحد منهما بقص
يف اآلخرة أال ترى أن سائر نعم اهللا تعاىل من الشمس والقمر والسماء واألرض مبا فيها من املنافع واهلواء واملاء 

افية إال ماال حيصى من النعم شاملة للرب والفاجر والنبات واحليوانات املأكولة واألغذية واألدوية وصحة اجلسم والع
  واهللا املوفق 

  باب 

  بر الوالدين

قال اهللا تعاىل وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك معناه أمر ربك وأمر بالوالدين إحسانا 
اهللا تعاىل برب الوالدين واإلحسان وقيل معناه وأوصى بالوالدين إحسانا واملعىن واحد ألن الوصية أمر وقد أوصى 

إليهما يف غري موضع من كتابه وقال ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا وقال أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري وإن 
جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا فأمر مبصاحبة الوالدين 

لنهي عن طاعتهما يف الشرك ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق وروي عن النيب صلى املشركني باملعروف مع ا
   -اهللا عليه وسلم 

  إن من الكبائر عقوق الوالدين قوله تعاىل إما

يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها قيل فيه إن بلغت حال الكرب وهو حال التكليف وقد بقي معك أبواك أو 
أف وذكر ليث عن جماهد قال ال تقل هلما إذا بلغا من الكرب ما كان يليا منك يف الصغر فال  أحدمها فال تقل هلما

تقل هلما أف قال أبو بكر اللفظ حمتمل للمعنيني فهو عليهما وال حمالة أن بلوغ الولد شرط يف األمر إذ ال يصح 
إذ مل يبلغا فعليه اإلحسان إليهما وهو تكليف غري البالغ فإذا بلغ حال التكليف وقد بلغا مها حال الكرب والضعف 

مزجور أن يقول هلما أف وهي كلمة تدل على الضجر والتربم مبن خياطب هبا قوله تعاىل وال تنهرمها معناه ال 
  تزجرمها على وجه اإلستخفاف 



أبيه واخفض هلما هبما واإلغالظ هلما قال قتادة يف قوله وقل هلما قوال كرميا قوال لينا سهال وقال هشام بن عروة عن 
جناح الذل من الرمحة قال ال متنعهما شيئا يريدانه وروى هشام عن احلسن أنه سئل ما بر الوالدين قال أن تبذل هلما 
ما ملكت وأطعهما فيما أمراك ما مل يكن معصية وروى عمرو بن عثمان عن واصل بن السائب واخفض هلم جناح 

وقال عروة بن الزبري ما بر والده من أحد النظر إليه وعن أيب اهلياج قال الذل من الرمحة قال ال تنفض يدك عليهما 
سألت سعيد بن املسيب عن قوله قوال كرميا قال قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ وعن عبداهللا الرصايف قال 

وال حتد بصرك  حدثين عطاء يف قوله تعاىل واخفض هلما جناح الذل من الرمحة قال يداك ال ترفعهما على أبويك
إليهما إجالال وتعظيما قال أبو بكر قوله تعاىل واخفض هلما جناح الذل من الرمحة هو جماز ألن الذل ليس له جناح 

فقلت ... وال يوصف بذلك ولكنه أراد املبالغة يف التذلل والتواضع هلما وهو كقول امرئ القيس يف وصف الليل 
  ... اء بكلكل وأردف إعجازا ون... له ملا متطى بصلبه 

  وليس لليل صلب وال إعجاز وال كلكل وهو جماز وإمنا أراد به تكامله

واستواءه قوله تعاىل وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا فيه األمر بالدعاء هلما بالرمحة واملغفرة إذا كانا مسلمني ألنه 
كانوا أويل قرىب فعلمنا أن مراده  قال يف موضع آخر ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو

بالدعاء للوالدين خاص يف املؤمنني وبني اهللا تعاىل هبذه اآلية تأكيد حق األبوين فقرن األمر باإلحسان إليهما إىل األمر 
بالتوحيد فقال وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا مث بني صفة اإلحسان إليهما بالقول والفعل 

ة اجلميلة على وجه التذلل واخلضوع وهنى عن التربم والتضجر هبما بقوله وال تقل هلما أف وهنى عن واملخاطب
اإلغالظ والزجر هلما بقوله وال تنهرمها فأمر بلني القول واإلستجابة هلما إىل ما يأمرانه به ما مل يكن معصية مث عقبه 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم باألمر بالدعاء هلما يف احلياة وبعد الوفاة وقد روي عن 

  إنه عظم حق األم على األب وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة

فقال يا رسول اهللا من أحق الناس حبسن صحابيت قال أمك  -قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ك قوله تعاىل فإنه كان لألوابني غفورا قال سعيد قال مث من قال مث أمك قال مث من قال مث أمك قال مث من قال مث أبو

ابن املسيب األواب الذي يتوب مرة بعد مرة كلما أذنب بادر بالتوبة وقال سعيد بن جبري وجماهد هو الراجع عن 
ذنبه بالتوبة منه وروى منصور عن جماهد قال األواب الذي يذكر ذنوبه يف اخلالء ويستغفر اهللا منها وروى قتادة عن 

   -قاسم بن عوف الشيباين عن زيد بن أرقم قال خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ال

  على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال إن صالة األوابني إذا رمضت الفصال من

الضحى قوله تعاىل وآت ذا القرىب حقه قال أبو بكر احلق املذكور يف هذه اآلية جممل مفتقر إىل البيان وهو مثل قوله 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله  -ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم تعاىل 

إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها فهذا احلق غري ظاهر املعىن يف اآلية بل هو موقوف على 
وجائز أن يكون ماهلم من  -إن كان املراد قرابة الرسول ص البيان فجائز أن يكون هذا احلق هو حقهم من اخلمس 



احلق يف صلة رمحهم وقد اختلف يف ذوي القرىب املذكورين يف هذه اآلية فقال ابن عباس واحلسن هو قرابة اإلنسان 
ل وقد قيل إن التأويل هو األول ألنه متص -وروي عن علي بن احلسني أنه قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بذكر الوالدين ومعلوم أن األمر باإلحسان إىل الوالدين عام يف مجيع الناس فكذلك ما عطف عليه من إيتاء ذي 
القرىب حقه قوله تعاىل واملسكني وابن السبيل جيوز أن يكون مراده الصدقات الواجبة يف قوله تعاىل إمنا الصدقات 

لزمه إعطاؤه عند الضرورة إليه وقد روى ابن محزة عن الشعيب للفقراء واملساكني اآلية وجائز أن يكون احلق الذي ي
   -عن فاطمة بنت قيس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال يف املال حق سوى الزكاة وتال ليس

   -الرب أن تولوا وجوهكم اآلية وروى سفيان عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فيها حقا فسئل عن ذلك فقال إطراق فحلها وإعارة أنه ذكر اإلبل فقال إن

دلوها ومنيحة مسينها قوله تعاىل وال تبذر تبذيرا روي عن عبداهللا بن مسعود وابن عباس وقتادة قالوا التبذير إنفاق 
االية املال يف غري حقه وقال جماهد لو أنفق مدا يف باطل كان تبذيرا قال أبو بكر من يرى احلجر للتبذير حيتج هبذه 

إذ كان التبذير منهيا عنه فالواجب على اإلمام منعه منه باحلجر واحليلولة بينه وبني ماله إال مبقدار نفقة مثله وأبو 
حنيفة ال يرى احلجر وإن كان من أهل التبذير ألنه من أهل التكليف فهو جائز التصرف على نفسه فيجوز إقراره 

  والقصاص وذلك مما تسقطه الشبهة فإقراره وبياعاته كما جيوز إقراره مبا يوجب احلد 

وعقوده باجلواز أوىل إذ كانت مما ال تسقطه الشبهة وقد بينا ذلك يف سورة البقرة عند قوله تعاىل فإن كان الذي 
عليه احلق سفيها أو ضعيفا قوله تعاىل إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني قيل فيه وجهان أحدمها أهنم إخواهنم 

ثارهم وجريهم على سنتهم والثاين إهنم يقرنون بالشياطني يف النار قوله تعاىل وإما تعرضن عنهم ابتغاء باتباعهم آ
رمحة من ربك ترجوها اآلية قيل فيه وجهان أحدمها انه علمنا ما يفعله عند مسألة السائلني لنا من املسلمني وابن 

ن أعرضت عنهم ألنك ال جتد ما تعطيهم وكنت السبيل وذي القرىب مع عوز ما يعطي وقلة ذات أيدينا فقال إ
منتظر الرزق ورمحة ترجوها من اهللا لتعطيهم منه فقل هلم عند ذلك قوال حسنا لينا سهال فتقول هلم يرزق اهللا وقد 

روي ذلك عن احلسن وجماهد وإبراهيم وغريهم قوله تعاىل وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط 
أعلم ال تبخل باملنع من حقوقهم الواجبة هلم وهذا جماز ومراده ترك اإلنفاق فيكون مبنزلة من يده مغلولة يعين واهللا 

إىل عنقه فال يعطي من ماله شيئا وذلك ألن العرب تصف البخيل بضيق اليد فتقول فالن جعد الكفني إذا كان خبيال 
لنسائه  -وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  وقصري الباع ويقولون يف ضده فالن رحب الذراع وطويل اليدين

أسرعكن يب حلاقا أطولكن يدا وإمنا أراد كثرة الصدقة فكانت زينب بنت جحش ألهنا كانت أكثرهن صدقة وقال 
  ... ولكن كان أرحبهم ذراعا ... وما إن كان أكثرهم سواما ... الشاعر 

يف يدك مع حاجتك وحاجة عيالك إليه فتقعد ملوما قوله تعاىل وال تبسطها كل البسط يعين وال خترج مجيع ما 
   -حمسودا يعين ذا حسرة على ما خرج من يدك وهذا اخلطاب لغري النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ألن النيب ص



مل يكن يدخر شيئا لغد وكان جيوع حىت يشد احلجر على بطنه وقد كان كثري من فضالء الصحابة ينفقون يف  -
لصحة يقينهم وشدة بصائرهم وإمنا هنى اهللا تعاىل  -هم فلم يعنفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم سبيل اهللا مجيع أمالك

عن اإلفراط يف اإلنفاق وإخراج مجيع ما حوته يده من املال من خيف عليه احلسرة على ما خرج عن يده فأما من 
مبثل  -ال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وثق مبوعود اهللا وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغري مراد باآلية وقد روي أن رج

بيضة من ذهب فقال يا رسول اهللا أصبت هذه من معدن واهللا ما أملك غريها فأعرض عنه النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  فعاد ثانيا فأعرض عنه فعاد ثالثا فأخذها النيب ص

  فرمى  -

يقعد يتكفف الناس وروي أن رجال دخل املسجد وعليه هبا فلو أصابته لعقرته فقال يأتيين أحدهم جبميع ما ميلك مث 
   -هيئة رثة والنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  على املنرب فأمر الرجل بأن يقوم فقام فطرح الناس ثيابا للصدقة فأعطاه

   -منها ثوبني مث حث النيب صلى اهللا عليه وسلم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال النيب صالناس على الصدقة فطرح أحد ثوبيه 

انظروا إىل هذا أمرته أن يقوم ليفطن له فيتصدق عليه فأعطيته ثوبني مث قد طرح أحدمها مث قال له خذ ثوبك فإمنا  -
   -منع أمثال هؤالء من إخراج مجيع أمواهلم فأما أهل البصائر فلم يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عنه ذا مال كثري فأنفق مينعهم من ذلك وقد كان أبو بكر الصديق رضي اهللا

   -ويف سبيل اهللا حىت بقي يف عباءة فلم يعنفه النيب صلى اهللا عليه وسلم  -مجيع ماله على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومل ينكر ذلك عليه والدليل على أن ذلك ليس مبخاطبة للنيب ص

   -لى اهللا عليه وسلم وإمنا خوطب به غريه قوله تعاىل فتقعد ملوما حمسورا ومل يكن النيب ص -

  ممن يتحسر على إنفاق ما حوته يده يف سبيل اهللا فثبت أن املراد غري النيب

   -وهو حنو قوله تعاىل لئن أشركت ليحبطن عملك اخلطاب للنيب ص  -ص 

  واملراد غريه وقوله تعاىل فإن

   -كنت يف شك مما أنزلنا إليك مل يرد به النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  شك قط فاقتضت هذه اآليات من قوله وقضىألنه مل ي

ربك أال تعبدوا إال إياه األمر بتوحيد اهللا واإلحسان إىل الوالدين والتذلل هلما وطاعتهما وإعطاء ذي القرىب حقه 
واملساكني وابن السبيل حقوقهم والنهي عن تبذير املال وإنفاقه يف معصية اهللا واألمر باإلقتصاد يف اإلنفاق والنهي 

إلفراط والتقصري يف اإلعطاء واملنع وتعليم ما جييب به السائل واملسكني عند تعذر ما يعطى قوله تعاىل وال عن ا
تقتلوا أوالدكم خشية إمالق هو كالم يتضمن ذكر السبب اخلارج عليه وذلك ألن من العرب من كان يقتل بناته 

قه عليهن على نفسه وعلى بيته وكان ذلك مستفيضا خشية الفقر لئال حيتاج إىل النفقة عليهن وليوفر ما يريد إنفا
شائعا فيهم وهي املوءودة اليت ذكرها اهللا يف قوله وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت واملوءودة هي املدفونة حيا 

   -وكانوا يدفنون بناهتم أحياء وقال عبداهللا بن مسعود سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أن جتعل هللا ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أنفقيل ما أعظم الذنوب قال 

يأكل معك وأن تزين حبليلة جارك قوله تعاىل حنن نرزقهم وإياكم فيه إخبار بأن رزق اجلميع على اهللا تعاىل واهللا 
سيسبب هلم ما ينفقون على األوالد وعلى أنفسهم وفيه بيان أن اهللا تعاىل سريزق كل حيوان خلقه ما دامت حياته 

  قية وأنه إمنا يقطع رزقه باملوت وبني اهللا تعاىل با

ذلك لئال يتعدى بعضهم على بعض وال يتناول مال غريه إذ كان اهللا قد سبب له من الرزق ما يغنيه عن مال غريه 
قد  قوله تعاىل وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال فيه اإلخبار بتحرمي الزنا وأنه قبيح ألن الفاحشة هي اليت

تفاحش قبحها وعظم وفيه دليل على أن الزنا قبيح يف العقل قبل ورود السمع ألن اهللا مساه فاحشة ومل خيصص به 
حاله قبل ورود السمع أو بعده ومن الدليل على ان الزنا قبيح يف العقل أن الزانية ال نسب لولدها من قبل األب إذ 

طع األنساب ومنع ما يتعلق هبا من احلرمات يف املواريث ليس بعض الزناة أوىل به حلاقه به من بعض ففيه ق
واملناكحات وصلة األرحام وإبطال حق الوالد على الولد وما جرى جمرى ذلك من احلقوق اليت تبطل مع الزنا 

الولد للفراش وللعاهر احلجر  -وذلك قبيح يف العقول مستنكر يف العادات ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لو مل يكن النسب مقصورا على الفراش وما هو يف حكم الفراش ملا كان صاحب الفراش بأوىل من النسب من ألنه 

الزاين وكان ذلك يؤدي إىل إبطال األنساب وإسقاط ما يتعلق هبا من احلقوق واحلرمات قوله تعاىل وال تقتلوا النفس 
النفس قد يصري حقا بعد أن مل يكن حقا وذلك قتله على اليت حرم اهللا إال باحلق إمنا قال تعاىل إال باحلق ألن قتل 

وجه القود وبالردة والرجم للمحصن واحملاربة وحنو ذلك قوله تعاىل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا روي 
عن ابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد يف قوله سلطانا قالوا حجة كقوله أو ليأتيين بسلطان مبني وقال الضحاك 

لطان أنه خمري بني القتل وبني أخذ الدية وعلى السلطان أن يطلب القتل حىت يدفعه إليه قال أبو بكر السلطان الس
لفظ جممل غري مكتف بنفسه يف اإلبانة عن املراد ألنه لفظ مشترك يقع على معان خمتلفة فمنها احلجة ومنها 

ون على أنه قد أريد به القود فصار القود كاملنطوق السلطان الذي يلي األمر والنهي وغري ذلك إال أن اجلميع جممع
به يف اآلية وتقديره فقد جعلنا لوليه سلطانا أي قودا ومل يثبت أن الدية مرادة فلم نثبتها وملا ثبت أن املراد القود دل 

لصغري ظاهره على أنه إذا كانت الورثة صغارا أو كبارا أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار ألن كل واحد منهم ويل وا
ليس بويل أال ترى أنه ال جيوز عفوه وهذا قول أيب حنيفة وعند أيب يوسف وحممد ال يقتص الكبار حىت يبلغ الصغار 



فيقتصوا معهم أو يعفوا وروي عن حممد الرجوع إىل قول أيب حنيفة قوله تعاىل فال يسرف يف القتل روي عن عطاء 
  واحلسن وجماهد وسعيد بن جبري 

حبيب ال يقتل غري قاتله وال ميثل به وذلك ألن العرب كانت تتعدى إىل غري القاتل من احلميم والضحاك وطلق بن 
والقريب فلما جعل اهللا له سلطانا هناه أن يتعدى وعلى هذا املعىن قوله تعاىل كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر 

األخرى فكان إذا قتل منهم العبد ال يرضون  باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى ألنه كان لبعض القبائل طول على
إال أن يقتلوا احلر منهم وقال يف اآلية ال يسرف يف القتل بأن يعتدى إىل غري القاتل وقال أبو عبيدة ال يسرف يف 

القتل جزمه بعضهم على النهي ورفعه بعضهم على جماز اخلرب يقول ليس يف قتله سرف ألن قتله مستحق قوله تعاىل 
منصورا قال قتادة هو عائد على الويل وقال جماهد على املقتول وقيل هو منصور إما يف الدنيا وإما يف إنه كان 

   -اآلخرة ونصره هو حكم اهللا بذلك أعين للويل وقيل نصره أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  واملؤمنني أن يعينوه وقوله تعاىل فقد

نساء ألن الويل هنا هو الوارث كما قال واملؤمنون واملؤمنات جعلنا لوليه سلطانا قد اقتضى إثبات القصاص لل
بعضهم أولياء بعض وقال إن الذين آمنوا إىل قوله بعضهم أولياء بعض وقال والذين آمنوا ومل يهاجروا مالكم من 

م أوىل واليتهم من شيء حىت يهاجروا فنفى بذلك إثبات التوارث بينهم إال بعد اهلجرة مث قال وأولو األرحام بعضه
ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين فأثبت املرياث بأن جعل بعضهم أولياء بعض وقال والذين كفروا بعضهم 

أولياء بعض فأثبت التوارث بينهم بذكر الوالية فلما قال فقد جعلنا لوليه سلطانا اقتضى ذلك إثبات القود لسائر 
أن الدية اليت هي بدل من القصاص موروثة عنه للرجال والنساء ولو الورثة ويدل على أن الدم موروث عن املقتول 

مل تكن النساء قد ورثن القصاص ملا ورثن بدله الذي هو املال وكيف جيوز أن يرث بعض الورثة من بعض مرياث 
يس امليت وال يرث من البعض اآلخر هذا القول مع خمالفته لظاهر الكتاب خمالف لألصول وقول مالك إن النساء ل
إليهن من القصاص شيء وإمنا القصاص للرجال فإذا حتول ماال ورثت النساء مع الرجال وروي عن سعيد بن 

املسيب واحلسن وقتادة واحلكم ليس إىل النساء شيء من العفو والدم ومن قول أصحابنا إن القصاص واجب لكل 
ربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ وارث من الرجال والنساء والصبيان بقدر مواريثهم قوله تعاىل وال تق

أشده قال جماهد اليت هي أحسن التجارة وقال الضحاك يبتغي به من فضل اهللا وال يكون للذي يبتغي فيه شيء قال 
  أبو بكر 

 إمنا خص اليتيم بالذكر وإن كان ذلك واجبا يف أموال سائر الناس ألن اليتيم إىل ذلك أحوج والطمع يف مثله أكثر
وقد انتظم قوله إال باليت هي أحسن جواز التصرف يف مال اليتيم للوايل عليه من جد أو وصي أب لسائر ما يعود 

نفعه عليه ألن األحسن ما كان فيه حفظ ماله وتثمريه فجائز على ذلك أن يبيع ويشتري لليتيم مبا ال ضرر على 
ألن الناس قد يرون ذلك حطا ملا يرجون فيه من الربح  اليتيم فيه ومبثل القيمة وأقل منها مما يتغابن الناس فيه

والزيادة وألن هذا القدر من النقصان مما خيتلف املقومون فيه فلم يثبت هناك حطيطة يف احلقيقة وال جيوز أن يشتري 
ب مال بأكثر من القيمة مبا ال يتغابن الناس فيه ألن فيه ضررا على اليتيم وذلك ظاهر متيقن وقد هنى اهللا أن يقر

اليتيم إال باليت هي أحسن وقد دلت اآلية على جواز إجارة مال اليتيم والعمل به مضاربة ألن الربح الذي يستحقه 



اليتيم إمنا حيصل له بعمل املضارب فذلك أحسن من تركه وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  م خريا ال تأكلها الصدقة قيل معناه النفقةأنه قال ابتغوا بأموال األيتا

ما انفق الرجل على نفسه وعياله فهو له صدقة  -ألن النفقة تسمى صدقة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وقد روي عن عمر وابن عمر وعائشة ومجاعة من التابعني أن للوصي أن يتجر مبال اليتيم وأن يدفعه مضاربة ويدل 

ن يشتري مال الصغري لنفسه ويبيع منه وعلى أن للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه إذا كان ذلك على أن لألب أ
خريا لليتيم وهوقول أيب حنيفة قال وإن اشترى مبثل القيمة مل جيز حىت يكون ما يأخذه اليتيم أكثر قيمة لقوله تعاىل 

حىت يبلغ أشده قال زيد بن اسلم وربيعة احللم  إال باليت هي أحسن وقال أبو يوسف وحممد ال جيوز ذلك حبال وقوله
قال أبو بكر وقال يف موضع آخر وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا فذكر الكرب ههنا وذكر األشد يف هذه اآلية 

وقال وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم فذكر يف إحدى اآليات 
رب مطلقا ويف األخرى األشد ويف األخرى بلوغ النكاح مع إيناس الرشد وروى عبداهللا بن عثمان بن خثيم عن الك

جماهد عن ابن عباس حىت إذا بلغ أشده ثالث وثالثون سنة واستوى أربعون سنة أو مل نعمركم قال العمر الذي 
ه وبلغ أربعني سنة قال رب أوزعين فذكر يف قصة أعذر اهللا فيه إىل ابن آدم ستون سنة وقال تعاىل حىت إذا بلغ أشد

  موسى بلوغ األشد واإلستواء وذكر يف هذه اآلية بلوغ األشد 

ويف األخرى بلوغ األشد وبلوغ أربعني سنة وجائز أن يكون املراد ببلوغ األشد قبل أربعني سنة وقبل االستواء وإذا 
يد عليه وال ينقص منه وقد خيتلف أحوال الناس فيه فيبلغ كان كذلك فاألشد ليس له مقدار معلوم يف العادة ال يز

بعضهم األشد يف مدة ال يبلغه غريه يف مثلها ألنه إن كان بلوغ األشد هو اجتماع الرأي واللب بعد احللم فذلك 
خمتلف يف العادة وإن كان بلوغه اجتماع القوى وكمال اجلسم فهو خمتلف أيضا وكل ما كان حكمه مبنيا على 

ات فغري ممكن القطع به على وقت ال يتجاوزه وال يقصر عنه إال يتوقيف أو إمجاع فلما قال يف آية وال تقربوا العاد
مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده اقتضى ذلك دفع املال إليه عند بلوغ األشد من غري شرط إيناس 

تم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم شرط فيها بعد الرشد وملا قال يف آية أخرى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنس
بلوغ النكاح إيناس الرشد ومل يشرط ذلك يف بلوغ حد الكرب يف قوله وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا فقال 
أبو حنيفة ال يدفع إليه ماله بعد البلوغ حىت يؤنس منه رشدا ويكرب ويبلغ األشد وهو مخس وعشرون سنة مث يدفع 

ه ماله بعد أن يكون عاقال فجائز أن تكون هذه مدة بلوغ األشد عنده قوله تعاىل وأوفوا بالعهد يعين واهللا أعلم إلي
إجياب الفاء مبا عاهد اهللا على نفسه من النذور والدخول يف القرب فألزمه اهللا تعاىل إمتامها وهو كقوله تعاىل ومنهم 

ونن من الصاحلني فلما آتاهم من فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنك
فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم وقيل أوفوا بالعهد يف حفظ مال اليتيم مع قيام احلجة عليكم بوجوب حفظه وكل ما قامت 

فحذف اكتفاء به احلجة من أوامره وزواجره فهو عهد وقوله تعاىل إن العهد كان مسئوال معناه مسئوال عنه للجزاء 
بداللة احلال وعلم املخاطب باملراد وقيل إن العهد يسئل فيقال مل نقضت كما تسئل املوؤدة بأي ذنب قتلت وذلك 
يرجع إىل معىن األول ألنه توقيف وتقرير لناقض العهد كما أن سؤال املوؤدة توقيف وتقرير لقائلها بانه قتلها بغري 

م وزنوا بالقسطاس املستقيم فيه داللة على أن من اشترى شيئا من املكيالت ذنب قوله تعاىل وأوفوا الكيل إذا كلت



مكايلة أو من املوزونات موازنة واجب عليه أن ال يأخذ املشتري كيال إال بكيل وال املشتري وزنا إال بوزن وإنه غري 
  يل والوزن إذ جائز له أن يأخذه جمازفة ويف ذلك دليل على أن االعتبار يف التحرمي التفاضل هو بالك

مل خيصص إجياب الكيل يف املكيل وإجياب الوزن يف املوزون باملأكول منه دون غريه فوجب أن يكون سائر املكيالت 
واملوزونات إذا اشترى بعضها ببعض من جنس واحد أنه غري جائز أخذه جمازفة إال بكيل سواء كان مأكوال أو غري 

احلديد والرصاص وسائر املوزونات وفيه الداللة على جواز االجتهاد  مأكول حنو اجلص والنورة ويف املوزون حنو
وإن كل جمتهد مصيب ألن إيفاء الكيل والوزن ال سبيل لنا إليه إال من طريق االجتهاد وغلبة الظن أال ترى أنه ال 

إىل غلبة ظنه وملا  ميكن أحدا أن يدعي إذا كال لغريه القطع بأنه ال يزيد حبة وال ينقص وإمنا مرجعه يف إيفاء حقه
كان الكائل والوازن مصيبا حلكم اهللا تعاىل إذا فعل ذلك ومل يكلف إصابة حقيقة املقدار عند اهللا تعاىل كان كذلك 

حكم مسائل االجتهاد وقيل يف القسطاس أنه امليزان صغر أو كرب وقال احلسن هو القبان وملا ذكرنا من املعىن يف 
فيمن له على آخر شيء من املكيل أو املوزون أنه غري جائز له أن يقبضه جمازفة وإن املكيل واملوزون قال أصحابنا 

تراضيا وظاهر األمر بالكيل والوزن يوجب أن ال جيوز تركهما بتراضيهما وكذلك ال جتوز قسمتهما إذا كان بني 
از أن يقبضه جمازفة شريكني جمازفة للعلة اليت ذكرنا ولو كانت ثيابا أو عروضا من غري املكيل واملوزون ج

بتراضيهما وجاز أن يقتسما جمازفة إذ مل يوجد علينا فيه إيفاء الكيل والوزن قوله تعاىل ذلك خري وأحسن تأويال 
معناه أن ذلك خري لكم وأحسن عاقبة يف الدنيا واآلخرة والتأويل هو الذي إليه مرجع الشيء وتفسريه من قوهلم 

ال تقف ما ليس لك به علم القفو اتباع األثر من غري بصرية وال علم مبا يصري آل يؤل أوال إذا رجع قوله تعاىل و
إليه ومنه القافة وكانت العرب فيها من يقتاف األثر وفيها من يقتاف النسب وقد كان هذا االسم موضوعا عندهم 

حذاري خيفة البني  وطال... ملا خيرب به اإلنسان عن غري حقيقة يقولون تقوف الرجل إذا قال الباطل قال جرير 
  ... وأحدوثة من كاشح متقوف ... والنوى 

  ... هبن احلياء ال يشعن التقافيا ... ومثل الدمى شم العرانني ساكن ... قال أهل اللغة أراد بقوله الباطل وقال آخر 
ذف إذا مل يأت أي التقاذف وإمنا مسي التقاذف هبذا االسم ألن أكثره يكون عن غري حقيقة وقد حكم اهللا بكذب القا

  بالشهود بقوله لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات 

بأنفسهم خريا وقالوا هذا إفك مبني قال قتادة يف قوله وال تقف ما ليس لك به علم ال تقل مسعت ومل تسمع وال 
لم له به على رأيت ومل تره وال علمت ومل تعلم وقد اقتضى ذلك هني اإلنسان عن أن يقول يف أحكام اهللا ماال ع

جهة الظن واحلسبان وأن ال يقول يف الناس من السوء ماال يعلم صحته ودل على أنه إذا أخرب عن غري علم فهو آمث 
يف خربه كذبا كان خربه أو صدقا ألنه قائل بغري علم وقد هناه اهللا عن ذلك قوله تعاىل إن السمع والبصر والفؤاد 

هللا علينا حقا يف السمع والبصر والفؤاد واملرء مسئول عما يفعله هبذه  كل أولئك كان عنه مسئوال فيه بيان أن
اجلوارح من اإلستماع ملا ال حيل والنظر إىل ما ال جيوز واإلرادة ملا يقبح ومن الناس من حيتج بقوله وال تقف ما ليس 

إىل العلم والقائل هبما قائل لك به علم يف نفي القياس يف فروع الشريعة وإبطال خرب الواحد ألهنما ال يفضيان بنا 
بغري علم وهذا غلط من قائله وذلك ألن ما قامت داللة القول به فليس قوال بغري علم والقياس وأخبار اآلحاد قد 

قامت دالئل موجبة للعلم بصحتهما وإن كنا غري عاملني بصدق املخرب وعدم العلم بصدق املخرب غري مانع جواز 
ن شهادة الشاهدين جيب قبوهلا إذا كان ظاهرمها العدالة وإن مل يقع لنا العلم بصحة قبوله ووجوب العمل به كما أ

خمربمها وكذلك أخبار املعامالت مقبولة عند مجيع أهل العلم مع فقد العلم بصحة اخلرب وقوله تعاىل وال تقف ما ليس 



الشرعي فإن ما كان منه من  لك به علم غري موجب لرد أخبار اآلحاد كما مل يوجب رد الشهادات وأما القياس
خرب اإلجتهاد فكل قائل بشيء من األقاويل اليت يسوغ فيها اإلجتهاد فهو قائل بعلم إذ كان حكم اهللا عليه ما أداه 

اجتهاده إليه ووجه آخر وهو أن العلم على ضربني علم حقيقي وعلم ظاهر والذي تعبدنا به من ذلك هو العلم 
ىل فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار وإمنا هو العلم الظاهر ال معرفة الظاهر أال ترى إىل قوله تعا

مغيب ضمائرهن وقال أخوة يوسف وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني فأخربوا أهنم شهدوا بالعلم 
مستورا قيل إنه على معىن  الظاهر قوله تعاىل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا

التشبيه هلم مبن بينه وبني ما يأيت به من احلكمة يف القرآن فكان بينه وبينهم حجابا عن أن يدركوه فينتفعوا به وروى 
حنوه عن قتادة وقال غريه نزل يف قوم كانوا يؤذونه بالليل إذا تال القرآن فحال اهللا تعاىل بينهم وبينه حىت ال يؤذوه 

  منزلتهم فيما أعرضوا عنه منزلة من بينك  وقال احلسن

وبينه حجاب قوله تعاىل وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه قيل فيه إنه منعهم من ذلك ليال يف وقت خمصوص لئال 
   -يؤذوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وقيل جعلناها باحلكم إهنم هبذه املنزلة ذما هلم على اإلمتناع من تفهم

اع إليه مع إعراضهم ونفورهم عنه قوله تعاىل وتظنون إن لبثتم إال قليال قال احلسن أن لبثتم إال قليال احلق واإلستم
يف الدنيا لطول لبثكم يف اآلخرة كما قيل كأنك بالدنيا مل تكن وكأنك باآلخرة مل تزل وقال قتادة أراد به احتقار 

رؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس روي عن ابن عباس رواية سعيد الدنيا حني عاينوا يوم القيامة قوله تعاىل وما جعلنا ال
بن جبري واحلسن وقتادة وإبراهيم وجماهد والضحاك قالوا رؤيا غري ليلة اإلسراء إىل بيت املقدس فلما أخرب 
مللعونة املشركني مبا رأى كذبوا به وروي عن ابن عباس أيضا انه أراد برؤياه أنه سيدخل مكة قوله تعاىل والشجرة ا

يف القرآن روي عن ابن عباس واحلسن والسدي وإبراهيم وسعيد بن جبري وجماهد وقتادة والضحاك أنه أراد شجرة 
الزقوم اليت ذكرها يف قوله إن شجرة الزقوم طعام األثيم فأراد بقوله ملعونة إنه ملعون أكلها وكانت فتنتهم هبا قول 

فكيف تنبت فيها قوله تعاىل واستفزز من استطعت منهم بصوتك هذا  أيب جهل لعنه اهللا ودونه النار تأكل الشجر
هتديد واستهانة بفعل املقول له ذلك وإنه ال يفوته اجلزاء عليه واإلنتقام منه وهو مثل قول القائل اجهد جهدك 
نه فسترى ما ينزل بك ومعىن استفزز استزل يقال استفزه واستزله مبعىن واحد وقوله بصوتك روي عن جماهد أ

الغناء واللهو ومها حمظوران وأهنما من صوت الشيطان وقال ابن عباس هو الصوت الذي يدعو به إىل معصية اهللا 
وكل صوت دعي به إىل الفساد فهو من صوت الشيطان قوله تعاىل وأجلب عليهم فإن اإلجالب هو السوق جبلبة 

عن ابن عباس وجماهد وقتادة كل راجل أو  من السائق واجللبة الصوت الشديد وقوله تعاىل خبيلك ورجلك روي
ماش إىل معصية اهللا من اإلنس واجلن فهو من رجل الشيطان وخيله والرجل مجع راجل كالتجر مجع تاجر والركب 

مجع راكب قوله تعاىل وشاركهم يف األموال واألوالد قيل معناه كن شريكا يف ذلك فإن منه ما يطلبونه بشهوهتم 
رائك هبم وقال جماهد والضحاك وشاركهم يف األوالد يعين الزنا وقال ابن عباس املوءودة وقال ومنه ما يطلبونه إلغ

احلسن وقتادة من هودوا ونصروا وقال ابن عباس رواية تسميتهم عبداحلارث وعبد مشس قال أبو بكر ملا احتمل 
  هذه الوجوه كان حمموال عليها وكان مجيعها 



يب يف اإلغراء به والدعاء إليه قوله تعاىل ولقد كرمنا بين آدم أطلق ذلك على مرادا إذ كان ذلك مما للشيطان نص
اجلنس وفيهم الكافر املهان على وجهني أحدمها أنه كرمهم باإلنعام عليهم وعاملهم معاملة املكرم بالنعمة على وجه 

على مجاعتهم كقوله كنتم خري أمة املبالغة يف الصفة والوجه اآلخر أنه ملا كان فيهم من على هذا املعىن أجرى الصفة 
أخرجت للناس ملا كان فيهم من هو كذلك أجرى الصفة على اجلماعة قوله تعاىل يوم ندعو كل أناس بإمامهم قيل 

فيقوم الذين اتبعوا األنبياء واحدا واحدا  -إنه يقال هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي حممد ص 
هنم مث يدعو مبتبعي أئمة الضالل على هذا املنهاج قال جماهد وقتادة إمامه نبيه وقال ابن عباس فيأخذون كتبهم بأميا

واحلسن والضحاك إمامه كتاب عمله وقال أبو عبيدة مبن كانوا يأمتون به يف الدنيا وقيل بإمامهم بكتاهبم الذي إنزل 
هذه أعمى روي عن ابن عباس وجماهد وقتادة من  اهللا عليهم فيه احلالل واحلرام والفرائض قوله تعاىل ومن كان يف

كان يف أمر هذه الدنيا وهي شاهدة له من تدبريها وتصريفها وتقليب النعم فيها أعمى عن اعتقاد احلق الذي هو 
مقتضاها وهو يف اآلخرة اليت هي غائبة عنه أعمى وأضل سبيال قوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق 

بن مسعود وأيب عبدالرمحن السلمي قاال دلوكها غروهبا وعن ابن عباس وأيب برزة األسلمي وجابر الليل روي عن ا
وابن عمر دلوك الشمس ميلها وكذلك روي عن مجاعة من التابعني قال أبو بكر هؤالء الصحابة قالوا إن الدلوك 

امليل للزوال وامليل للغروب فإن كان  امليل وقوهلم مقبول فيه ألهنم من أهل اللغة وإذا كان كذلك جاز أن يراد به
املراد الزوال فقد انتظم صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء اآلخرة إذ كانت هذه أوقات متصلة هبذه الفروض 
فجاز أن يكون غسق الليل غاية لفعل هذه الصلوات يف مواقيتها وقد روي عن أيب جعفر أن غسق الليل انتصافه 

الوقت املستحب لصالة العشاء اآلخرة وأن تأخريها إىل ما بعده مكروه وحيتمل أن يريد به فيدل ذلك على أنه آخر 
غروب الشمس فيكون املراد بيان وقت املغرب أنه من غروب الشمس إىل غسق الليل وقد اختلف يف غسق الليل 

اجتماع الليل وظلمته فروى مالك عن داود بن احلصني قال أخربين خمرب عن ابن عباس أنه كان يقول غسق الليل 
  وروى ليث عن جماهد عن ابن عباس أنه كان يقول دلوك الشمس حني تزول الشمس إىل غسق الليل حني جتب 

الشمس قال وقال ابن مسعود دلوك الشمس حني جتب الشمس إىل غسق الليل حني يغيب الشفق وعن عبداهللا 
رة غسق الليل غيبوبة الشمس وعن احلسن غسق أيضا أنه ملا غربت الشمس قال هذا غسق الليل وعن أيب هري

الليل صالة املغرب والعشاء وعن إبراهيم غسق الليل العشاء اآلخرة وقال أبو جعفر غسق الليل انتصافه قال أبو 
بكر من تأول دلوك الشمس على غروهبا فغري جائز أن يكون تأويل غسق الليل عنده غروهبا أيضا ألنه جعل 

الليل غاية له وغري جائز أن يكون الشيء غاية لنفسه فيكون هو اإلبتداء وهو الغاية فإن  اإلبتداء الدلوك وغسق
كان املراد بالدلوك غروهبا فغسق الليل هو إما الشفق الذي هو آخر وقت املغرب أو اجتماع الظلمة وهو أيضا 

اآلخرة املستحب وهو انتصاف غيبوبة الشفق ألنه ال جيتمع إال بغيبوبة البياض وأما أن يكون آخر وقت العشاء 
الليل فينتظم اللفظ حينئذ املغرب والعشاء اآلخرة قوله تعاىل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال أبو 

بكر هو معطوف على قوله أقم الصالة لدلوك الشمس وتقديره أقم قرآن الفجر وفيه الداللة على وجوب القراءة 
لوجوب وال قراءة يف ذلك الوقت واجبة إال يف الصالة فإن قيل معناه صالة الفجر يف صالة الفجر ألن األمر على ا

قيل له هذا غلط من وجهني أحدمها أنه غري جائز أن جتعل القراءة عبارة عن الصالة ألنه صرف الكالم عن حقيقته 
تحيل التهجد بصالة الفجر ليال إىل اجملاز بغري دليل والثاين قوله يف نسق التالوة ومن الليل فتهجد به نافلة لك ويس

واهلاء يف قوله به كناية عن قرآن الفجر املذكور قبله فثبت أن املراد حقيقة القراءة إلمكان التهجد بالقرآن املقروء 
يف صالة الفجر واستحالة التهجد بصالة الفجر وعلى أنه لو صح أن املراد ما ذكرت لكانت داللته قائمة على 



الة وذلك ألنه مل جيعل القراءة عبارة عن الصالة إال وهي من أركاهنا وفروضها قوله تعاىل وجوب القراءة يف الص
قال  -ومن الليل فتهجد به نافلة لك روي عن حجاج بن عمرو األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رقدة مث الصالة بعد رقدة مث  حيسب احدكم إذا قام أول الليل إىل آخره أنه قد هتجد ال ولكن التهجد الصالة بعد
وعن األسود وعلقمة قاال التهجد بعد  -الصالة بعد رقدة وكذلك كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

النوم والتهجد يف اللغة السهر للصالة أو لذكر اهللا واهلجود النوم وقيل التهجد التيقظ مبا ينفي النوم وقوله نافلة 
   -ت نافلة للنيب ص لك قال جماهد وإمنا كان

  ألنه قد غفر له ما تقدم

من ذنبه وما تأخر فكانت طاعاته نافلة أي زيادة يف الثواب ولغريه كفارة لذنوبه وقال قتادة نافلة تطوعا وفضيلة 
وروى سليمان بن حيان قال حدثنا أبو غالب قال حدثنا أبو أمامة قال إذا وضعت الطهور مواضعه فعدت مغفورا 

ي كانت لك فضيلة وأجرا فقال له رجل يا أبا أمامة أرأيت إن قام يصلي يكون له نافلة قال ال إمنا وإن قمت تصل
   -النافلة للنيب ص 

  كيف يكون ذلك نافلة وهو يسعى يف الذنوب واخلطايا يكون لك فضيلة وأجرا

بن الصامت عن أيب ذر قال قال وقد روى عبداهللا  -فمنع أبو أمامة أن تكون النافلة لغري النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصالة قال قلت فما تأمرين قال صل  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الصالة لوقتها فإن أدركتهم فصلها معهم لك نافلة وروى قتادة عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة أن رسول اهللا 
يكفر ما قبله مث تصري الصالة نافلة قيل له أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى  قال الوضوء -صلى اهللا عليه وسلم 

   -اهللا عليه وسلم 

  قال نعم غري مرة وال مرتني وال ثالث وال أربع وال مخس فأثبت النيب ص

مة وهو ما هبذين اخلربين النافلة لغريه والنافلة هي الزيادة بعد الواجب وهي التطوع والفضيلة ومنه النفل يف الغني -
جيعله اإلمام لبعض اجليش زيادة على ما يستحقه من سهامها بأن يقول من قتل قتيال فله سلبه ومن أخذ شيئا فهو له 
قوله تعاىل قل كل يعمل على شاكلته قال جماهد على طبيعته وقيل على عادته اليت ألفها وفيه حتذير من إلف الفساد 

أخالقه قال أبو بكر شاكلته ما يشاكله ويليق به ويشبهه فالذي يشاكل اخلري واملساكنة إليه فيستمر عليه وقيل على 
من الناس اخلري والصالح والذي يشاكل الشرير الشر والفساد وهو كقوله اخلبيثات للخبيثني يعين اخلبيثات من 

ى أن عيسى عليه الكالم للخبيثني من الناس والطيبات للطيبني يعين الطيبات من الكالم للطيبني من الناس ويرو
السالم مر بقوم فكلموه بكالم قبيح ورد عليهم ردا حسنا فقيل له يف ذلك فقال إمنا ينفق كل إنسان ما عنده قوله 

تعاىل ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ريب اختلف يف الروح الذي سألوا عنه فروي عن ابن عباس أنه 
بعون ألف وجه لكل وجه سبعون ألف لسان يسبح اهللا جبميع ذلك جربيل وروي عن علي أنه ملك من املالئكة له س

وقيل إمنا أراد روح احليوان وهو ظاهر الكالم قال قتادة الذي سأله عن ذلك قوم من اليهود وروح احليوان جسم 



رقيق على بنية حيوانية يف كل جزء منه حياة وفيه خالف بني أهل العلم وكل حيوان فهو روح إال أن منهم من 
  ألغلب عليه البدن وقيل ا
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لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

إنه مل جيبهم ألن املصلحة يف أن يوكلوا إىل ما يف عقوهلم من الداللة عليها لإلرتياض باستخراج الفائدة وروي يف 
مى به أشياء كتاهبم أنه إن أجاب عن الروح فليس بنيب فلم جيبهم اهللا عز و جل مصداقا ملا يف كتاهبم والروح قد يس

منها القرآن قال اهللا تعاىل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا مساه روحا تشبيها بروح احليوان الذي به حيىي 
والروح األمني جربيل وعيسى بن مرمي مسي روحا على حنو ما مسي به من القرآن وقوله قل الروح من أمر ريب أي 

تيتم من العلم إال قليال يعين ما أعطيتم من العلم املنصوص عليه إال من األمر الذي يعلمه ريب وقوله تعاىل وما أو
قليال من كثري حبسب حاجتكم إليه فالروح من املتروك الذي ال يصلح النص عليه للمصلحة وقد دلت هذه اآلية 

تخراج على جواز ترك جواب السائل عن بعض ما يسئل عنه ملا فيه من املصلحة يف استعمال الفكر والتدبر واإلس
وهذا يف السائل الذي يكون من أهل النظر واستخراج املعاين فأما إن كان مستفتيا قد بلي حبادثة احتاج إىل معرفة 

حكمها وليس من أهل النظر فعلى العامل حبكمها أن جييبه عنها مبا هو حكم اهللا عنده قوله تعاىل قل لئن اجتمعت 
آلية فيه الداللة على إعجاز القرآن فمن الناس من يقول إعجازه يف اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ا

النظم على حياله ويف املعاين وترتيبها على حياله ويستدل على ذلك بتحديه يف هذه اآلية العرب والعجم واجلن 
ا على واإلنس ومعلوم أن العجم ال يتحدون من طريق النظم فوجب أن يكون التحدي هلم من جهة املعاين وترتيبه

هذا النظام دون نظم األلفاظ ومنهم من يأىب أن يكون إعجازه إال من جهة نظم األلفاظ والبالغة يف العبادة فإنه 
يقول إن إعجاز القرآن من وجوه كثرية منها حسن النظم وجودة البالغة يف اللفظ واإلختصار ومجع املعاين الكثرية 

لفظ مسخوط ومعىن مدخول وال تناقض وال اختالف تضاد ومجيعه  يف األلفاظ اليسرية مع تعريه من أن يكون فيه
يف هذه الوجوه جار على منهاج واحد وكالم العباد ال خيلو إذا طال من أن يكون فيه األلفاظ الساقطة واملعاين 

ر اللغات الفاسدة والتناقض يف املعاين وهذه املعاين اليت ذكرنا من عيوب الكالم موجودة يف كالم الناس من أهل سائ
ال خيتص باللغة العربية دون غريها فجائز أن يكون التحدي واقعا للعجم مبثل هذه املعاين يف اإلتيان هبا عارية مما 
يعيبها ويهجنها من الوجوه اليت ذكرناها ومن جهة أن الفصاحة ال ختتص هبا لغة العرب دون سائر اللغات وإن 

  كانت 

آن يف أعلى طبقات البالغة فجائز أن يكون التحدي للعجم واقعا بأن يأتوا لغة العرب أفصحها وقد علمنا أن القر
بكالم يف أعلى طبقات البالغة بلغتهم اليت يتكلمون هبا قوله تعاىل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قوله 

ى تثبت وتوقف ليفهموه فرقناه يعين فرقناه بالبيان عن احلق من الباطل وقوله تقرأ على الناس على مكث يعين عل
بالتأمل ويعلموا ما فيه بالتفكر ويتفقهوا باستخراج ما تضمن من احلكم والعلوم الشريفة وقد قيل إنه كان ينزل منه 
شيء وميكثون ما شاء اهللا مث ينزل شيء آخر وهو يف معىن قوله ورتل القرآن ترتيال وروى سفيان عن عبيد املكتب 

أحدمها البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة جلوسهما وسجودمها وركوعهما سواء  قال سئل جماهد عن رجلني قرأ
أيهما أفضل قال الذي قرأ البقرة مث قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وروى معاوية بن قرة عن 

رأ سورة الفتح أو من يوم الفتح وهو على ناقته وهو يق -عبيداهللا بن املغفل قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
سورة الفتح قراءة بينة وروى محاد بن سلمة عن أيب محزة الضبعي قال قال ابن عباس ألن أقرأ القرآن فأرتلها 



وأتدبرها أحب إيل من أن أقرأ القرآن هذا وروى األعمش عن عمارة عن أيب األحوص عن عبداهللا قال ال تقرؤا 
روى األعمش عن إبراهيم عن عبدالرمحن بن يزيد إنه كان يقرأه يف سبع القرآن يف أقل من ثالث واقرءوا يف سبع و

واألسود يف ست وعلقمة يف مخس وروي عن عثمان بن عفان أنه قرأ القرآن يف ليلة وروى ابن أيب ليلى عن صدقة 
 سقف يف املسجد واعتكف فيه يف آخر رمضان وكان -عن ابن عمر قال بين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يصلي فيه فأخرج رأسه فرأى الناس يصلون فقال إن املصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم مبا يناجيه ويف ذلك 
  دليل على أن املستحب الترتيل ألنه به يعلم ما يناجي ربه به ويفهم عن نفسه ما يقرأه 

  باب 

  السجود على الوجه

لى عليهم خيرون لألذقان سجدا روي عن ابن عباس قال للوجوه قال اهللا تعاىل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يت
وروى معمر عن قتادة يف قوله تعاىل خيرون لألذقان سجدا قال للوجوه وقال معمر وقال احلسن اللحى وسئل ابن 
سريين عن السجود على األنف فقال خيرون لألذقان سجدا وروى طاوس عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وال أكف شعرا وال ثوبا قال طاوس وأشار

  إىل اجلبهة 

   -واألنف مها عظم واحد وروى عامر بن سعد عن العباس بن عبداملطلب أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه وروي عن

أنه قال إذا سجدت فمكن جبهتك وأنفك من األرض وروى وائل بن حجر قال  -ى اهللا عليه وسلم النيب صل
   -رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا سجد وضع جبهته وأنفه على األرض وروى أبو سلمة بن عبدالرمحن عن أيب

من أثر السجود وكانوا مطروا من وأرنبته  -سعيد اخلدري أنه رأى الطني يف أنف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -الليل وروى عاصم األحول عن عكرمة قال رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  رجال ساجدا فقال النيب ص

ال تقبل صالة إال مبس األنف منها ما ميس اجلبني وهذه األخبار تدل على أن موضع السجود هو األنف واجلبهة  -
ال قلت لوهب بن كيسان يا أبا نعيم مالك ال متكن جبهتك وأنفك من األرض مجيعا وروى عبدالعزيز بن عبداهللا ق

يسجد على جبهته على قصاص  -قال ذاك ألين مسعت جابر بن عبداهللا يقول رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من حر  الشعر وروى أبو الشعثاء قال رأيت عمر سجد فلم يضع أنفه على األرض فقيل له يف ذلك فقال إن أنفي



وجهي وأنا أكره أن أشني وجهي وروي عن القاسم وسامل أهنما كانا يسجدان على جباههما وال متس أنوفهما 
يسجد على قصاص شعره لعذر كان  -األرض وأما حديث جابر فجائز أن يكون رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لحى يدل على جواز االقتصار بالسجود على بأنفه تعذر معه السجود عليه وتأويل من تأوله على الوجوه على ال
األنف دون اجلبهة وإن كان املستحب فعل السجود عليهما ألنه معلوم أنه مل يرد به السجود على الذقن ألن أحدا 
من أهل العلم ال يقول ذلك فثبت أن املراد األنف لقربه من الذقن ومن مذهب أيب حنيفة أنه إن سجد على األنف 

ه وقال أبو يوسف وحممد ال جيزيه وإن سجد على اجلبهة دون األنف أجزأه عندهم مجيعا وروى دون اجلبهة أجزأ
العطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر قال إذا وقع أنفك على األرض فقد سجدت وروى سفيان عن حنظلة عن 

ل إن األنف من طاوس قال اجلبهة واألنف من السبعة يف الصالة واحد وروى إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قا
  اجلبني وقال هو خريه 

  باب 

  ما يقال يف السجود

قال اهللا عز و جل ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال فمدحهم هبذا القول عند السجود فدل على أن 
  املسنون يف السجود من الذكر هو التسبيح وروى موسى بن 

  أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر 

  قال

   -باسم ربك العظيم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل فسبح 

  اجعلوها يف ركوعكم فلما نزل سبح

   -اسم ربك األعلى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  اجعلوها يف سجودكم وروى ابن أيب ليلى عن الشعيب عن صلة بن زفر عن حذيفة

ريب العظيم ويف سجوده سبحان ريب األعلى ثالثا  كان يقول يف ركوعه سبحان -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -وروى قتادة عن مطرف بن عبداهللا بن الشخري عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان يقول يف ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب املالئكة والروح وروى ابن أيب ذئب

قال إذا ركع أحدكم  -اهللا عليه وسلم  عن إسحاق بن يزيد عن عون بن عبداهللا عن ابن مسعود عن النيب صلى
فليقل يف ركوعه سبحان ريب العظيم ثالثا فإذا فعل ذلك فقد مت ركوعه وذكر يف سجوده سبحان ريب األعلى ثالثا 

   -وروي عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأم السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه

كان يقول يف سجوده اللهم  -من أن يستجاب لكم وروي عن علي بن أيب طالب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق
لك سجدت وبك آمنت يف كالم كثري وجائز أن يكون ما رواه علي وابن عباس إمنا كان يقوله قبل نزول سبح 

جيعل يف السجود كما رواه عقبة بن  أن -اسم ربك األعلى مث ملا نزل ذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عامر وقال أصحابنا والثوري والشافعي يقول يف الركوع سبحان ريب العظيم ثالثا ويف السجود سبحان ريب األعلى 
ثالثا وقال الثوري يستحب لإلمام أن يقوهلا مخسا يف الركوع ويف السجود حىت يدرك الذين خلفه ثالث تسبيحات 

ك يف الركوع والسجود إذا أمكن ومل يسبح فهو جيزي عنه وكان ال يوقت تسبيحا وقال وقال ابن القاسم عن مال
مالك يف السجود والركوع قول الناس يف الركوع سبحان ريب العظيم ويف السجود سبحان ريب األعلى ال أعرفه 

األرض يف السجود  فأنكره ومل جيد فيه دعاء موقتا قال ولكن ميكن يديه من ركبتيه يف الركوع وميكن جبهته من
  وليس فيه عنده حد 

  باب البكاء يف الصالة 
قال اهللا تعاىل وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ومثله قوله تعاىل خروا سجدا وبكيا وفيه الداللة على أن 

ني سجود البكاء يف الصالة من خوف اهللا ال يقطع الصالة ألن اهللا تعاىل قد مدحهم بالبكاء يف السجود ومل يفرق ب
  الصالة وسجود التالوة وسجدة الشكر وروى سفيان بن عيينة قال حدثنا إمساعيل بن حممد بن سعد قال مسعت 

عبداهللا بن شداد قال مسعت نشيج عمر رضي اهللا عنه وإين لفي آخر الصفوف وقرأ يف صالة الصبح سورة يوسف 
يه أحد من الصحابة وقد كانوا خلفه فصار إمجاعا وروي حىت إذا بلغ إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا نشج ومل ينكر عل

   -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء وقوله تعاىل ويزيدهم

خشوعا يعين به أن بكاءهم يف حال السجود يزيدهم خشوعا إىل خشوعهم وفيه الداللة على أن خمافتهم هللا تعاىل 
  يهم إىل البكاء داعية إىل طاعة اهللا وإخالص العبادة على ما جيب من القيام حبقوق نعمه واهللا املوفق حىت تؤد

  باب 

  اجلهر بالقراءة يف الصالة والدعاء

قال اهللا تعاىل وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال روي عن ابن عباس رواية وعائشة وجماهد 
وال ختافت به وروي عن ابن عباس أيضا وقتادة إن املشركني كانوا يؤذون رسول اهللا صلى وعطاء ال جتهر بدعائك 

   -اهللا عليه وسلم 

  إذا جهر وال يسمع من خلفه إذا خافت وذلك مبكة فأنزل اهللا تعاىل وال

افت هبا عند جتهر بصالتك وأراد به القراءة يف الصالة وقال احلسن ال جتهر بالصالة بإشاعتها عند من يؤذيك وال خت
من يلتمسها فكان ذلك عند احلسن أنه أريد ترك اجلهر يف حال وترك ذلك املخافتة يف أخرى وقيل ال جتهر 



بصالتك كلها وال ختافت جبميعها وابتغ بني ذلك سبيال بأن جتهر بصالة الليل وختافت بصالة النهار على ما أمرناك 
 -ال سألت عائشة أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به وروي عن عبادة بن نسي عن غضيف بن احلارث ق

جيهر بالقرآن أو خيافت قالت رمبا جهر ورمبا خافت وروى أبو خالد الواليب عن أيب هريرة أنه كان إذا قام من الليل 
وروي عن ابن عمر أن النيب صلى  -خيفض طورا ويرفع طورا وقال هكذا كانت قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رأى الناس يف آخر رمضان فقال إن املصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم مبا يناجيه وال  -هللا عليه وسلم ا
أن  -جيهر بعضكم على بعض وروى أبو إسحاق عن احلارث عن علي قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ورويت أخبار يف اجلهر بالقراءة يف صالة  يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه يف الصالة
يقرأ يف بعض حجره فيسمع قراءته من كان  -الليل روى كريب عن ابن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

خارجا وروى إبراهيم عن علقمة قال صليت مع عبداهللا ليلة فكان يرفع صوته بالقراءة فيسمع أهل الدار وروي أن 
  أبا بكر إذا صلى 

   -خفض صوته وإن عمر كان إذا صلى رفع صوته فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أليب بكر مل تفعل هذا قال أناجي ريب وقد علم حاجيت فقال النيب ص

أحسنت وقال لعمر مل تفعل هذا فقال أوقظ النومان وأطرد الشيطان فقال أحسنت فلما نزل وال جتهر بصالتك  -
يئا وقال لعمر اخفض شيئا وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت مسع النيب صلى اهللا اآلية قال أليب بكر ارفع ش

   -عليه وسلم 

  صوت أيب موسى فقال لقد أويت أبو موسى مزمارا من مزامري آل داود فهذا يدل

سول وروى عبدالرمحن بن عوسجة عن الرباء قال قال ر -على أن رفع الصوت مل ينكره النيب صلى اهللا عليه وسلم 
زينوا القرآن بأصواتكم وروى محاد عن إبراهيم عن عمر بن اخلطاب أنه كان يقول  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من أحسن  -حسنوا أصواتكم بالقرآن وروى ابن جريج عن طاوس قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  رة بين إسرائيل الناس قراءة قال الذي إذا مسعت قراءته رأيت أنه خيشى اهللا آخر سو

  سورة 

  الكهف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قال اهللا تعاىل إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال وإنا جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا فيه 
اب بيان أن ما جعله زينة هلا من النبات واحليوان وغري ذلك سيجعله صعيدا جرزا والصعيد األرض والصعيد التر

وما ذكره اهللا تعاىل من إحالته ما عليها مما هو زينة هلا صعيدا هو مشاهد معلوم من طبع األرض إذ كل ما حيصل 
فيها من نبات أو حيوان أو حديد أو رصاص أو حنوه من اجلواهر يستحيل ترابا فإذا كان اهللا جل وعال قد أخرب أن 

الصعيد وجب بعموم ذلك جواز التيمم بالصعيد الذي كان ما عليها يصريه صعيدا جرزا وأباح مع ذلك التيمم ب



نباتا أو حيوانا أو حديدا أو رصاصا أو غري ذلك إلطالقه تعاىل األمر بالتيمم بالصعيد ويف ذلك دليل على صحة 
قول أصحابنا يف النجاسات إذ استحالت أرضا أهنا طاهرة ألهنا يف هذه احلال أرض ليست بنجاسة وكذلك قالوا يف 

سة أحرقت فصارت رمادا أنه طاهر ألن الرماد يف نفسه طاهر وليس بنجاسة وال فرق بني رماد النجاسة وبني جنا
رماد اخلشب الطاهر إذ النجاسة هي اليت توجد على ضرب من اإلستحالة وقد زال ذلك عنها باإلحراق وصارت 

   فهو طاهر ألنه يف احلال ليس إىل ضرب اإلستحالة اليت ال توجب التنجيس وكذلك اخلمر إذا استحالت خال

خبمر لزوال اإلستحالة املوجبة لكوهنا مخرا قوله تعاىل إذ أوى الفتية إىل الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ 
لنا من أمرنا رشدا فيه الداللة على أن على اإلنسان أن يهرب بدينه إذا خاف الفتنة فيه وأن عليه أن ال يتعرض 

الكفر وإن كان على وجه التقية ويدل على أنه إذا أراد اهلرب بدينه خوف الفتنة أن يدعو بالدعاء إلظهار كلمة 
الذي حكاه اهللا عنهم ألن اهللا قد رضي ذلك من فعلهم وأجاب دعاءهم وحكاه لنا على جهة اإلستحسان ملا كان 

علوم يف اختالف احلزبني يف مدة لبثهم ملا يف منهم قوله تعاىل لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا معناه ليظهر امل
ذلك من العربة قوله تعاىل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبا قيل فيه وجوه أحدها ما ألبسهم 
اهللا تعاىل من اهليبة لئال يصل إليهم أحد حىت يبلغ الكتاب أجله فيهم وينتبهوا من رقدهتم وذلك وصفهم يف حال 

 بعد اليقظة والثاين إهنم كانوا يف مكان موحش من الكهف أعينهم مفتوحة يتنفسون وال يتكلمون والثالث نومهم ال
إن أظفارهم وشعورهم طالبت فلذلك يأخذ الرعب منهم قوله تعاىل قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ملا حكى اهللا ذلك 

ألن مصدره إىل ما كان عندهم من مقدار اللبث  عنهم غري منكر لقوهلم علمنا أهنم كانوا مصيبني يف إطالق ذلك
ويف اعتقادهم ال عن حقيقة اللبث يف املغيب وكذلك هذا يف قوله فأماته اهللا مائة عام مث بعثه قال كم لبثت قال 

لبثت يوما أو بعض يوم ومل ينكر اهللا ذلك ألنه أخرب عما عنده ويف اعتقاده ال عن مغيب أمره وكذلك قول موسى 
الم للخضر أقتلت نفسا زكية بغري نفس لقد جئت شيئا نكرا و لقد جئت شيئا إمرا يعين عندي كذلك عليه الس

   -وحنوه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كل ذلك مل يكن حني قال ذو اليدين أقصرت الصالة أم نسيت قوله تعاىل

اجلماعة والشرى هبا واألكل من الطعام فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة اآلية يدل على جواز خلط دراهم 
الذي بينهم بالشركة وإن كان بعضهم قد يأكل أكثر مما يأكل غريه وهذا الذي يسميه الناس املناهدة ويفعلونه يف 
األسفار وذلك ألهنم قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة فأضاف الورق إىل اجلماعة وحنوه قوله تعاىل وإن 

إخوانكم فأباح هلم بذلك خلط طعام اليتيم بطعامهم وأن تكون يده مع أيديهم مع جواز أن يكون ختالطوهم ف
  بعضهم أكثر أكال من غريه ويف هذه اآلية داللة على جواز الوكالة بالشرى ألن الذي بعثوا به كان وكيال هلم 

  باب 

  اإلستثناء يف اليمني

دا إال أن يشاء اهللا قال أبو بكر هذا الضرب من اإلستثناء يدخل قال اهللا تعاىل وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غ
لرفع حكم الكالم حىت يكون وجوده وعدمه سواء وذلك ألن اهللا تعاىل ندبه اإلستثناء مبشيئة اهللا تعاىل لئال يصري 



 كاذبا باحللف فدل على أن حكمه ما وصفنا ويدل عليه أيضا قوله عز و جل حاكيا عن موسى عليه السالم
ستجدين إن شاء اهللا صابرا فلم يصرب ومل يك كاذبا لوجود اإلستثناء يف كالمه فدل على أن معناه ما وصفنا من 
دخوله يف الكالم لرفع حكمه فوجب أن ال خيتلف حكمه يف دخوله على اليمني أو على إيقاع الطالق أو على 

من حلف على ميني فقال  -ى اهللا عليه وسلم العتاق وقد روى أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صل
إن شاء اهللا فال حنث عليه ويف بعض األلفاظ فقد استثىن قال أبو بكر ومل يفرق بني شيء من األميان فهو على مجيعها 

وعن عبداهللا بن مسعود من قوله مثله وعطاء وطاوس وجماهد وإبراهيم قالوا اإلستثناء يف كل شيء وقد روى 
اش عن محيد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه إمساعيل بن عي

إذا قال الرجل لعبده أنت حر إن شاء اهللا فهو حر وإذا قال المرأته أنت طالق إن شاء اهللا فليست بطالق  -وسلم 
لم بعد اتفاقهم على صحة وهذا حديث شاذ واهي السند غري معمول عليه عند أهل العلم وقد اختلف أهل الع

اإلستثناء يف الوقت الذي يصح فيه اإلستثناء على ثالثة أحناء فقال ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وأبو العالية إذا 
استثىن بعد سنة صح استثناؤه وقال احلسن وطاوس جيوز اإلستثناء ما دام يف اجمللس وقال إبراهيم وعطاء والشعيب 

موصوال بالكالم وروي عن إبراهيم يف الرجل حيلف ويستثين يف نفسه قال ال جيهر باإلستثناء  ال يصح اإلستثناء إال
كما جهر بيمينه وهذا حممول عندنا على أنه ال يصدق يف القضاء إذا ادعى أنه كان استثىن ومل يسمع منه وقد مسع 

لكالم وذلك ألن اإلستثناء مبنزلة الشرط منه اليمني وقال أصحابنا وسائر الفقهاء ال يصح اإلستثناء إال موصوال با
والشرط ال يصلح وال يثبت حكمه إال موصوال بالكالم من غري فصل مثل قوله أنت طالق إن دخلت الدار فلو قال 
أنت طالق مث قال إن دخلت الدار بعد ما سكت مل يوجب ذلك تعلق الطالق بالدخول ولو جاز هذا جلاز أن يقول 

  ا مث يقول بعد سنة إن شاء اهللا فيبطل الطالق وال حتتاج إىل زوج ثان يف إباحتها لألول ويف المرأته أنت طالق ثالث

حترمي اهللا تعاىل إياها عليه بالطالق الثالث إال بعد زوج داللة على بطالن اإلستثناء بعد السكوت وملا صح ذلك يف 
م اليمني وأيضا قال اهللا تعاىل يف شأن أيوب اإليقاع يف أنه ال يصح اإلستثناء إال موصوال بالكالم كان كذلك حك

حني حلف على امرأته أنه إن برأ ضرهبا فأمره اهللا تعاىل أن يأخذ بيده ضغثا ويضرب به وال حينث ولو صح اإلستثناء 
متراخيا عن اليمني ألمره باإلستثناء فيستغين به عن ضرهبا بالضغث وغريه ويدل عليه قول النيب صلى اهللا عليه 

من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه ولو جاز اإلستثناء  -وسلم 
إين إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها  -متراخيا عن اليمني ألمره باإلستثناء واستغىن عن الكفارة وقال ص 
لت إن شاء اهللا فإن قيل روى قيس عن مساك عن خريا منها إال أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييين ومل يقل إال ق

   -عكرمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون قريشا مث سكت ساعة فقال إن شاء اهللا

أنه قال واهللا ألغزون  -فقد استثىن بعد السكوت قيل له رواه شريك عن مساك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ثا مث قال يف آخرهن إن شاء اهللا فأخرب أنه استثىن يف آخرهن وذلك يقتضي اتصاله باليمني وهو أوىل ملا قريشا ثال

ذكرنا ويف هذا اخلرب داللة أيضا على أنه إذا حلف بأميان كثرية مث استثىن يف آخرهن كان اإلستثناء راجعا إىل اجلميع 
يا عن اليمني بقوله تعاىل وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا واحتج ابن عباس ومن تابعه يف إجازة اإلستثناء متراخ

إال أن يشاء اهللا واذكر ربك إذا نسيت فتأولوا قوله واذكر ربك إذا نسيت على اإلستثناء وهذا غري واجب ألن 



ز قوله تعاىل واذكر ربك إذ نسيت يصح أن يكون كالما مبتدأ مستقال بنفسه من غري تضمني له مبا قبله وغري جائ
فيما كان هذا سبيله تضمينه بغريه وقد روى ثابت عن عكرمة يف قوله تعاىل واذكر ربك إذا نسيت قال إذا غضبت 
فثبت بذلك أنه إمنا أراد األمر بذكر اهللا تعاىل وأن يفزع إليه عند السهو والغفلة وقد روي يف التفسري أن قوله تعاىل 

اهللا إمنا نزل فيما سألت قريش عن قصة أصحاب الكهف وذي  وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء
القرنني فقال سأخربكم فأبطأ عنه جربيل عليهما السالم أياما مث أتاه خبربهم وأمره اهللا تعاىل بعد ذلك بأن ال يطلق 

ان عن ابن القول على فعل يفعله يف املستقبل إال مقرونا بذكر مشيئة اهللا تعاىل ويف حنو ذلك ما روى هشام بن حس
   -سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قال سليمان بن داود واهللا ألطوفن

الليلة على مائة امرأة فتلد كل امرأة منهن غالما يضرب بالسيف يف سبيل اهللا ومل يقل إن شاء اهللا فلم تلد منهن إال 
م ثالمثائة سنني وازداودا تسعا روي عن قتادة أن هذا حكاية واحدة ولدت نصف إنسان قوله تعاىل ولبثوا يف كهفه

عن قول اليهود ألنه قال قل اهللا أعلم مبا لبثوا وقال جماهد والضحاك وعبيد بن عمري إنه إخبار من اهللا تعاىل بأن هذا 
علم مبا لبثوا إىل قل إن حاجك أهل الكتاب اهللا أعلم مبا لبثوا وقيل فيه اهللا أ -كانت مدة لبثهم مث قال لنبيه ص 

الوقت الذي نزل فيه القرآن هبا وقيل قل اهللا أعلم مبا لبثوا إىل أن ماتوا فأما قول قتادة فليس بظاهر ألنه ال جيوز 
صرف إخبار اهللا إىل أنه حكاية عن غريه إال بدليل وألنه يوجب أن يكون بيان مدة لبثهم غري مذكور يف الكتاب مع 

نا االعتبار واإلستدالل به على عجيب قدرة اهللا تعاىل ونفاذ مشيئته قوله تعاىل ولوال إذ العلم بأن اهللا قد أراد م
دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا قيل يف ما شاء اهللا وجهان أحدمها ما شاء اهللا كان فحذف كقوله 

عل والثاين هو ما شاء اهللا وقد أفاد تعاىل فإن استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض أو سلما يف السماء فحذف منه فاف
أن قول القائل منا ما شاء اهللا ينتظم رد العني وارتباط النعمة وترك الكرب ألن فيه إخبار أنه لو قال ذلك مل يصبها ما 
ان أصاب قوله تعاىل إال إبليس كان من اجلن فيه بيان أنه ليس من املالئكة ألنه أخرب انه من اجلن وقال اهللا تعاىل واجل

خلقناه من قبل من نار السموم فهو جنس غري جنس املالئكة كما أن اإلنس جنس غري جنس اجلن وروي أن 
املالئكة أصلهم من الريح كما أن أصل بين آدم من األرض وأصل اجلن من النار قوله تعاىل نسيا حوهتما والناسي له 

ادهم وإمنا نسيه أحدهم وكما قال النيب صلى اهللا كان يوشع بن نون فأضاف النسيان إليهما كما يقال نسي القوم ز
   -عليه وسلم 

  ملالك بن احلويرث والبن عم له إذا سافرمتا فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما

وإمنا يؤذن ويقيم أحدمها وقال يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم وإمنا هم من اإلنس قوله تعاىل لقد لقينا 
ل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق اإلنسان نصب أو تعب يف سعي يف قربة من سفرنا هذا نصبا يد

وأن ذلك ليس بشكاية مكروهة وما ذكره اهللا تعاىل يف قصة موسى عليه السالم مع اخلضر فيه بيان أن فعل احلكيم 
صلحة وإن ما يقع من احلكيم من للضرر ال جيوز أن يستنكر إذا كان فيه جتويز فعله على وجه احلكمة املؤدية إىل امل

  ذلك خلالف ما يقع من السفيه وهو مثل الصيب الذي 



إذا حجم أو سقي الدواء استنكر ظاهره وهو غري عامل حبقيقة معىن النفع واحلكمة فيه فكذلك ما يفعل اهللا من 
ب وحكمة وهذا أصل كبري يف الضرر أو ما يأمر به غري جائز استنكاره بعد قيام الداللة أنه ال يفعل إال ما هو صوا

هذا الباب واخلضر عليه السالم مل حيتمل موسى أكثر من ثالث مرات فدل على أنه جائز للعامل احتمال من يتعلم 
  منه املرتني والثالث على خمالفة أمره وأنه جائز له بعد الثالث ترك احتماله 

  يف 

  الكنز ما هو

د بن جبري علم وقال عكرمة مال وقال ابن عباس ما كان بذهب وال قال اهللا تعاىل وكان حتته كنز هلما قال سعي
فضة وإمنا كان علما صحفا وقال جماهد صحف من علم وقد روي عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

-   

  يف قوله وكان

على أن اسم  حتته كنز هلما قال ذهب وفضة وملا تأولوه على الصحف وعلى العلم وعلى الذهب وعلى الفضة دل
الكنز يقع على اجلميع لواله مل يتأولوه عليه وقال اهللا تعاىل والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا 

فخص الذهب والفضة بالذكر ألن سائر األشياء إذا كثرت ال جتب فيها الزكاة وإمنا جتب فيها الزكاة إذا كانت 
يهما وإن كانا مكنوزين غري مرصدين للنماء قوله تعاىل وكان أبومها صاحلا مرصدة للنماء والذهب والفضة جتب ف

فأراد ربك أن يبلغا أشدمها اآلية فيه داللة على أن اهللا حيفظ األوالد لصالح اآلباء وقد روي عن النيب صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

  أنه قال إن اهللا ليحفظ املؤمن يف أهله وولده ويف الدويرات حوله وحنوه

وله تعاىل ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مل تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم ليدخل اهللا يف ق
رمحته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما فأخرب بدفع العذاب عن الكفار لكون املؤمنني فيهم 

  آخر سورة الكهف  وحنوه قوله تعاىل وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم
  ومن 

  سورة مرمي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قال اهللا تعاىل إذ نادى ربه نداء خفيا فمدحه بإخفاء الدعاء وفيه الدليل على أنه إخفاءه أفضل من اجلهر به ونظريه 

  قوله تعاىل ادعوا ربكم تضرعا وخفية وروى سعد 

لذكر اخلفي وخري الرزق ما يكفي وعن احلسن إنه كان يرى خري ا -ابن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن يدعو اإلمام يف القنوت ويؤمن من خلفه وكان ال يعجبه رفع األصوات وروى أبو موسى األشعري أن النيب 



كان يف سفر فرأى قوما قد رفعوا أصواهتم بالدعاء فقال إنكم ال تدعون أصما وال غائبا إن  -صلى اهللا عليه وسلم 
تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد قوله تعاىل وإين خفت املوايل من ورائي روي عن جماهد وقتادة وأيب صاحل  الذي

والسدي إن املوايل العصبة وهم بنو أعمامه خافهم على الدين ألهنم كانوا شرار بين إسرائيل قوله تعاىل فهب يل من 
أن يرزقه ولدا ذكرا يلي أمور الدين والقيام به بعد موته لدنك وليا يرثين ويرث من آل يعقوب سأل اهللا عز و جل 

خلوفه من بين أعمامه على تبديل دينه بعد وفاته وروى قتادة عن احلسن يف قوله تعاىل يرثين ويرث من آل يعقوب 
قال نبوته وعلمه وروى خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال كان عقيما ال يولد له ولد فسأل ربه الولد فقال 

 ويرث من آل يعقوب النبوة وعن أيب صاحل مثله فذكر ابن عباس إنه يرث املال ويرث من آل يعقوب النبوة يرثين
فقد أجاز إطالق اسم املرياث على النبوة فكذلك جيوز أن يعين بقوله يرثين يرث علمي وقال النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  را وال درمها وإمناالعلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا دينا

كونوا على مشاعركم يعين بعرفات فإنكم على إرث من إرث  -ورثوا العلم وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -إبراهيم وروى الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر الصديق قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أوس بن احلدثان قاليقول ال نورث ما تركنا صدقة وروى الزهري عن مالك بن 

فيهم عثمان وعبدالرمحن بن عوف والزبري وطلحة  -مسعت عمر ينشد نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -أنشدكم باهللا الذي به تقوم السموات واألرض أتعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  اعة عنقال ال نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم فقد ثبت برواية هذه اجلم

أن األنبياء ال يورثون املال ويدل على أن زكريا مل يرد بقوله يرثين املال إن نيب اهللا ال  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جيوز أن يأسف على مصري ماله بعد موته إىل مستحقه وإنه إمنا خاف أن يستويل بنو أعمامه على علومه وكتابه 

ويصدون الناس عنه قوله تعاىل إين نذرت للرمحن صوما فلن أكلم اليوم فيحرفوهنا ويستأكلون هبا فيفسدون دينه 
إنسيا فيه الداللة على ترك الكالم واستعمال الصمت قد كان قربة لوال ذلك ملا نذرته مرمي عليها السالم وملا فعلته 

  بعد النذر وقد روى معمر عن قتادة يف قوله إين نذرت 

ويدل على أن مرادها الصمت قوهلا فلن أكلم اليوم إنسيا وهذا منسوخ  للرمحن صوما قال يف بعض احلروف صمتا
أنه هنى عن صمت يوم إىل الليل وقال السدي كان من صام يف ذلك  -مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ثا وجعل الزمان ال يكلم الناس فأذن هلا يف هذا املقدار من الكالم وقد كان اهللا تعاىل حبس زكريا عن الكالم ثال
ذلك آية له على الوقت الذي خيلق له فيه الولد فكان ممنوعا من الكالم من غري آفة وال خرس قوله تعاىل فخرج 
على قومه من احملراب قال أبو عبيدة احملراب صدر اجمللس ومنه حمراب املسجد وقيل إن احملراب الغرفة ومنه قوله 

ى وقوله تعاىل فأوحى إليهم قيل فيه إنه أشار إليهم وأومأ بيده فقامت تعاىل إذ تسوروا احملراب وقيل احملراب املصل
اإلشارة يف هذا املوضع مقام القول ألهنا أفادت ما يفيده القول وهذا يدل على أن إشارة األخرس معمول عليها 



يف األخرس كذلك  قائمة فيما يلزمه مقام القول ومل خيتلف الفقهاء أن إشارة الصحيح ال تقوم مقامه قوله وإمن كان
ألنه بالعادة واملران والضرورة الداعية إليها قد علم هبا ماال يعلم بالقول وليس للصحيح يف ذلك عادة معروفة 

فيعمل عليها ولذلك قال أصحابنا فيمن اعتقل لسانه فأومأ وأشار بوصية أو غريها أنه ال يعمل على ذلك ألنه ليس 
 األخرس قوله تعاىل قالت يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قال له عادة جارية بذلك حىت يكون يف معىن

قائلون إمنا متنت املوت للحال اليت دفعت إليها من الوالدة من غري ذكر وهذا خطأ ألن هذه حال كان اهللا تعاىل قد 
فعل اهللا وقضائه معصية ابتالها هبا وصريها إليها وقد كانت هي راضية بقضاء اهللا تعاىل هلا بذلك مطيعة هللا وتسخط 

ألن اهللا تعاىل ال يفعل إال ما هو صواب وحكمة فعلمنا أهنا مل تتمن املوت هلذا املعىن وإمنا متنته لعلمها بأن الناس 
سريموهنا بالفاحشة فيأمثون بسببها فتمنت أن تكون قد ماتت قبل أن يعصي الناس اهللا بسببها قوله تعاىل فناداها من 

اس وقتادة والضحاك والسدي جربيل عليه السالم وقال جماهد واحلسن وسعيد بن جبري ووهب بن حتتها قال ابن عب
منبه الذي ناداها عيسى عليه السالم وقوله تعاىل وجعلين مباركا أينما كنت قال جماهد معلما للخري وقال غريه 

زكاة املال وقيل أراد التطهري من جعلين نفاعا وقوله تعاىل وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا قيل إنه عىن 
الذنوب قوله تعاىل وبرا بوالديت إىل قوله والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يدل على أنه جيوز 

  لإلنسان أن 

يصف نفسه بصفات احلمد واخلري إذا أراد تعريفها إىل غريه ال على جهة اإلفتخار وهو أيضا مثل قول يوسف عليه 
علين على خزائن األرض إين حفيظ عليم فوصف نفسه بذلك تعريفا للملك حباله قوله تعاىل واهجرين مليا السالم اج

روي عن احلسن وجماهد وسعيد بن جبري والسدي قالوا دهرا طويال وعن ابن عباس وقتادة والضحاك مليا سويا 
ن كامل األمر فيه مضطلعا به قوله تعاىل سليما من عقوبيت قال أبو بكر هذا من قوهلم فالن ملي هبذا األمر إذا كا

أضاعوا الصالة قال عمر بن عبدالعزيز أضاعوها بتأخريها عن مواقيتها ويدل على هذا التأويل قول النيب صلى اهللا 
ليس التفريط يف النوم إمنا التفريط أن يدعها حىت يدخل وقت األخرى وقال حممد بن كعب أضاعوها  -عليه وسلم 

اىل هل تعلم له مسيا قال ابن عباس وجماهد وابن جريج مثال وشبيها وقوله تعاىل مل جنعل له من قبل بتركها قوله تع
مسيا قال ابن عباس مل تلد مثله العواقر وقال جماهد مل جنعل له من قبل مثال وقال قتادة وغريه مل يسم أحد قبله بامسه 

يسمى إهلا غريه وقوله تعاىل إذا تتلى عليهم آيات الرمحن  وقيل يف معىن قوله هل تعلم له مسيا أن أحدا ال يستحق أن
خروا سجدا وبكيا فيه الداللة على أن سامع السجدة وتاليها سواء يف حكمها وأهنم مجيعا يسجدون ألنه مدح 

إنه تال سجدة يوم اجلمعة على املنرب فنزل  -السامعني هلا إذا سجدوا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
دها وسجد املسلمون معه وروى عطية عن ابن عمر وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب قالوا السجدة على وسج

من مسع وروى أبو إسحاق عن سليمان بن حنظلة الشيباين قال قرأت عند ابن مسعود سجدة فقال إمنا السجدة 
لسجدة على من جلس هلا وال على من جلس هلا وروى سعيد بن املسيب عن عثمان مثله قال أبو بكر قد أوجبا ا

فرق بني أن جيلس للسجدة بعد أن يكون قد مسعها إذ كان السبب املوجب هلا هو السماع مث ال خيتلف حكمها يف 
الوجوب بالنية ويف هذه اآلية داللة أيضا على أن البكاء يف الصالة من خوف اهللا ال يفسدها قوله تعاىل وما ينبغي 

من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبدا فيه الداللة على أن ملك الوالد ال يبقى للرمحن أن يتخذ ولدا إن كل 
على ولده فيكون عبدا له يتصرف فيه كيف شاء وأنه يعتق عليه إذا ملكه وذلك ألنه تعاىل فرق بني الولد والعبد 

   -فنفى بإثباته العبودية النبوة وقد روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  قال ال جيزي ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه بالشرى وهو

  الناس غاديان فبائع  -كقوله ص 

نفسه فموبقها ومشتر نفسه فمعتقها ومل يرد بذلك أن يبتدئ لنفسه عتقا بعد الشرى وإمنا معناه معتقها بالشرى 
املراد منه استئناف ملك آخر بعد الشرى بل ميلكه  فكذلك قوله فيشتريه فيعتقه وهو كقوله فيشتريه فيملكه وليس

ويدل على أنه يعتق عليه بنفس الشرى إن ولد احلر من أمته حر األصل وال حيتاج إىل استئناف عتق وكذلك 
املشتري البنه ألنه لو احتاج املشتري البنه إىل استئناف عتق الحتاج إليه أيضا اإلبن املولود من أمته إذ كانت األمة 

وكة فإن قيل إن ولد أمته منه حر األصل فلم حيتج من أجل ذلك إىل استئناف عتق والولد املشترى مملوك فال ممل
يعتق بالشرى حىت يستأنف له عتقا قيل له اختالفهما من هذا الوجه ال مينع وجه االستدالل منه على ما وصفنا يف 

يه إذا ملكه وذلك ألنه لو جاز له أن يبقى له ملك أن اإلنسان ال يبقى له ملك على ولده وأنه واجب أن يعتق عل
على ولده لوجب أن يكون ولده من أمته رقيقا إىل أن يعتقه وإمنا اختلف الولد واملولود من أمته والولد املشترى يف 
 كون األول حر األصل وكون اآلخر معتقا عليه ثابت الوالء منه من قبل أن الولد املشترى قد كان ملكا لغريه فال

بد إذا اشتراه من وقوع العتاق عليه حىت يستقر ملكه إذ غري جائز إيقاع العتق يف ملك بائعه ألنه لو وقع العتاق يف 
ملكه لبطل البيع ألنه بعد العتق وال يصح أيضا وقوعه يف حال البيع ألن حصول العتق ينفي صحة البيع يف احلال 

وال يصح ايضا وقوع العتاق يف حال امللك ألنه يكون إيقاع عتق ال اليت يقع فيها فوجب أن يعتق يف الثاين من ملكه 
يف ملك فلذلك وجب أن يعتق يف الثاين من ملكه وأما الولد املولود يف ملكه من جاريته فإنا لو أثبتنا له ملكا فيه 

تاق يف تلك كان هو املستحق للعتق يف حال امللك فال جائز أن يثبت ملكه مع وجود ما ينافيه وهواستحقاق الع
احلال فكان حر األصل ومل يثبت له ملك فيه ولو ثبت ملكه ابتداء فيه لكان مستحقا بالعتق يف حال ما يريد إثباته 

لوجود سببه املوجب له وهو ملكه لألم وغري جائز إثبات ملك ينتفي يف حال وجوده واختالفهما من هذا الوجه ال 
ا لعتقه وحريته قوله تعاىل إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم ينفي أن يكون ملكه لولده يف احلالني موجب

الرمحن ودا قيل فيه وجهان أحدمها يف اآلخرة حيب بعضهم بعضا كمحبة الوالد للولد وقال ابن عباس وجماهد ودا 
  يف الدنيا آخر سورة مرمي 

  ومن 

  سورة طه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ش استوى قال احلسن استوى بلطفه وتدبريه وقيل استوىل وقوله تعاىل فإنه يعلم السر قوله تعاىل الرمحن على العر

وأخفى قال ابن عباس السر ما حدث به العبد غريه يف خفي وأخفى منه ما أضمره يف نفسه مما مل حيدث به غريه 
ه أحد قوله تعاىل فاخلع وقال سعيد بن جبري وقتادة السر ما أضمره العبد يف نفسه وأخفى منه مامل يكن وال أضمر

نعليك قال احلسن وابن جريج أمره خبلع نعليه ليباشر بقدمه بركة الوادي املقدس قال أبو بكر يدل عليه قوله 
عقيب ذلك إنك بالواد املقدس طوى فتقديره اخلع نعليك ألنك بالواد املقدس وقال كعب وعكرمة كانت من جلد 

ر ليس يف اآلية داللة على كراهة الصالة والطواف يف النعل وذلك ألن محار ميت فلذلك أمر خبلعها قال أبو بك



التأويل إن كان هو األول فاملعىن فيه مباشرة الوادي بقدمه تربكا به كاستالم احلجر وتقبيله تربكا به فيكون األمر 
فجائز أن يكون قد  خبلع النعل مقصورا على تلك احلال يف ذلك الوادي املقدس بعينه وإن كان التأويل هو الثاين

كان حمظورا لبس جلد احلمار امليت وإن كان مدبوغا فإن كان كذلك فهو منسوخ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  قال أميا إهاب دبغ فقد طهر وقد صلىالنيب ص

عنا قال يف نعليه مث خلعهما يف الصالة فخلع الناس نعاهلم فلما سلم قال مالكم خلعتم نعالكم قالوا خلعت فخل -
الصالة يف النعل وأنكر على اخلالعني خلعها  -فإن جربيل أخربين أن فيها قذرا فلم يكره النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأخربهم أنه إمنا خلعها ألن جربيل أخربه أن فيها قذرا وهذا عندنا حممول على أهنا كانت جناسة يسرية ألهنا لو 
وأقم الصالة لذكري قال احلسن وجماهد لتذكرين فيها بالتسبيح والتعظيم كانت كثرية الستأنف الصالة قوله تعاىل 

نام عن  -وقيل فيه ألن أذكرك بالثناء واملدح وروى الزهري عن سعيد بن املسيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ام صالة الصبح حىت طلعت الشمس فصالها بعد طلوع الشمس وقال إن اهللا يقول أقم الصالة لذكري وروى مه

قال من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا  -بن حيىي عن قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إال ذلك وتال أقم الصالة لذكري وهذا يدل على أن قوله أقم الصالة لذكري قد أريد به فعل الصالة املتروكة 

  وكون ذلك مرادا باآلية 

تأوهلا عليها اآلخرون مرادة أيضا إذ هي غري متنافية فكأنه قال أقم الصالة إذا ذكرت ال ينفي أن تكون املعاين اليت 
الصالة املنسية لتذكرين فيها بالتسبيح والتعظيم ألن أذكرك بالثناء واملدح فيكون مجيع هذه املعاين مرادة باآلية وهذا 

بني الفقهاء فيه وقد روي عن بعض السلف  الذي ورد به األثر من إجياب قضاء الصالة املنسية عند الذكر ال خالف
فيه قول شاذ ليس العمل عليه فروى إسرائيل عن جابر عن أيب بكر بن أيب موسى عن سعد قال من نسي صالة 

فليصلها إذا ذكرها وليصل مثلها من الغد وروى اجلريري عن أيب نضرة عن مسرة بن جندب قال إذا فاتت الرجل 
ا فذكرت ذلك أليب سعيد فقال صلها إذا ذكرهتا وهذان القوالن شاذان ومها مع ذلك الصالة صالها من الغد لوقته

   -خالف ما ورد به األثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من أمره بقضاء الفائتة عند الذكر من غري فعل صالة أخرى غريها وتالوة

الفائتة وبعد قوله من نسي صالة فليصلها  قوله تعاىل أقم الصالة لذكري عقيب ذكر -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إذا ذكرها يوجب أن يكون مراد اآلية قضاء الفائتة عند الذكر وذلك يقتضي الترتيب يف الفوائت ألنه إذا كان 

مأمورا بفعل الفائتة عند الذكر وكان ذلك يف وقت صالة فهو منهي ال حمالة عن فعل صالة الوقت يف تلك احلال 
ة الوقت إن قدمها على الفائتة ألن النهي يقتضي الفساد حىت تقوم الداللة على غريه وقد فأوجب ذلك فساد صال

اختلف الفقهاء يف ذلك فقال أصحابنا الترتيب بني الفوائت وبني صالة الوقت واجب يف اليوم والليلة وما دوهنما 
جيب الترتيب والنسيان يسقط الترتيب  إذا كان يف الوقت سعة للفائتة ولصالة الوقت فإن زاد على اليوم والليلة مل

عندهم أعين نسيان الصالة الفائتة وقال مالك بن أنس بوجوب الترتيب وإن نسي الفائتة إال أنه يقول إن كانت 
الفوائت كثرية بدأ بصالة الوقت مث صلى ما كان نسي وإن كانت الفوائت مخسا مث ذكرهن قبل صالة الصبح 



الصبح وإن صلى الصبح مث ذكر صلوات صلى ما نسي فإذا فرغ أعاد الصبح  صالهن قبل الصبح وإن فات وقت
ما دام يف الوقت فإذا فات الوقت مل يعد وقال الثوري بوجوب الترتيب إال أنه مل يرو عنه الفرق بني القليل والكثري 

يسلم فيستقبل ألنه سئل عمن صلى ركعة من العصر مث ذكر أنه صلى الظهر على غري وضوء أنه يشفع بركعة مث 
الظهر مث العصر وروي عن األوزاعي روايتان يف إحدامها إسقاط الترتيب ويف األخرى إجيابه وقال الليث إذا ذكرها 

  وهو يف صالة وقد صلى ركعة فإن 

كان مع إمام فليصل معه حىت إذا سلم صلى اليت نسي مث أعاد الصالة اليت صالها معه وقال احلسن بن صاحل إذا 
بغري وضوء أو نام عنهن قضى األوىل فاألوىل فإن جاء وقت صالة تركها وصلى ما قبلها وإن فاته  صلى صلوات

وقتها حىت يبلغها وقال الشافعي اإلختيار أن يبدأ بالفائتة فإن مل يفعل وبدأ بصالة الوقت أجزأه وال فرق بني القليل 
ي صالة وذكرها وهو خلف إمام فليصل مع والكثري قال أبو بكر وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال من نس

اإلمام فإذا فرغ صلى اليت نسي مث يصلي األخرى وروى عباد بن العوام عن هشام عن حممد بن سريين عن كثري بن 
أفلح قال أقبلنا حىت دنونا من املدينة وقد غابت الشمس وكان أهل املدينة يؤخرون املغرب فرجوت أن أدرك معهم 

يف صالة العشاء فدخلت معهم وأنا أحسبها املغرب فلما صلى اإلمام قمت فصليت املغرب مث  الصالة فأتيتهم وهم
صليت العشاء فلما أصبحت سألت عن الذي فعلت فكلهم أخربوين بالذي صنعت وكان أصحاب النيب صلى اهللا 

ء السلف قد روي هبا يومئذ متوافرين وقال سعيد بن املسيب واحلسن وعطاء بوجوب الترتيب فهؤال -عليه وسلم 
  عنهم إجياب الترتيب 

  ومل

يرو عن أحد من نظرائهم خالف فصار ذلك إمجاعا من السلف ويدل على وجوب الترتيب يف الفوائت ما روى 
حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر قال جاء عمر يوم اخلندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول اهللا ما 

وأنا واهللا ما صليت بعد فنزل  -مس أن تغيب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صليت العصر حىت كادت الش
أنه فاتته أربع  -وتوضأ مث صلى العصر بعد ما غربت الشمس مث صلى املغرب بعد ما صلى العصر وروي عنه ص 
وجهني على صلوات حىت كان هوى من الليل فصلى الظهر مث العصر مث املغرب مث العشاء وهذا اخلرب يدل من 

صلوا كما رأيتموين أصلي فلما صالهن على الترتيب اقتضى ذلك إجيابه  -وجوب الترتيب أحدمها قوله ص 
والوجه اآلخر أن فرض الصالة حتل من الكتاب والترتيب وصف من أوصاف الصالة وفعل النيب صلى اهللا عليه 

ئت على الترتيب كان فعله ذلك بيانا للفرض إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب فلما قضى الفوا -وسلم 
احململ فوجب أن يكون على الوجوب ويدل على وجوبه أيضا أهنما صالتان فرضان قد مجعهما وقت واحد يف اليوم 

والليلة فأشبهتا صاليت عرفة واملزدلفة فلما مل جيز إسقاط الترتيب فيهما وجب أن يكون ذلك حكم الفوائت فيما 
  إين ما صليت العصر حىت كادت الشمس أن تغيب فلم ينكره النيب ص  -ة وقال عمر للنيب ص دون اليوم والليل

ومل يأمر باإلعادة فيه الداللة على أن من صلى العصر عند غروب الشمس فال إعادة عليه قوله تعاىل وألقيت عليك 
رأته آسية بنت مزاحم حمبة مين يعين إين جعلت من رآك أحبك حىت أحبك فرعون فسلمت من شره وأحبتك ام

فثبتتك قوله تعاىل ولتصنع على عيين قال قتادة لتغدى على حمبيت وإراديت قوله تعاىل وفتناك فتونا قال سعيد بن جبري 
سألت ابن عباس عن قوله تعاىل وفتناك فتونا فقال استأنف هلا هنارا يا ابن جبري مث ذكر يف معناه وقوعه يف حمنة بعد 



ها أو هلا إهنا محلته يف السنة اليت كان فرعون يذبح األطفال مث إلقاؤه يف اليم مث منعه الرضاع إال حمنة أخلصه اهللا من
من ثدي أمه مث جره حلية فرعون حىت هم بقتله مث تناوله اجلمرة بدل الدرة فدرأ ذلك عنه قتل فرعون مث جميء رجل 

قوله تعاىل وفتناك فتونا معناه خلصناك خالصا  من شيعته يسعى ليخربه عما عزموا عليه من قتله وقال جماهد يف
وقوله تعاىل واصطنعتك لنفسي فإن اإلصطناع اإلخالص باأللطاف ومعىن لنفسي لتصرف على إراديت وحمبيت قوله 

تعاىل وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها قيل يف وجه سؤال موسى عليه السالم عما يف يده أنه 
ير له على أن الذي يف يده عصا ليقع املعجز هبا بعد التثبت فيها والتأمل هلا فإذا أجاب موسى بأهنا على وجه التقر

عصا يتوكأ عليها عند اإلعياء وينفض هبا الورق لغنمه وإن له فيها منافع أخرى فيها ومعلوم أنه مل يرد بذلك إعالم 
ا اقتضى السؤال منه جوابا مل يكن له بد من اإلجابة بذكر اهللا تعاىل ذلك ألن اهللا تعاىل كان أعلم بذلك منه ولكنه مل

منافع العصا إقرارا منه بالنعمة فيها واعتدادا مبنافعها والتزاما ملا جيب عليه من الشكر له ومن أهل اجلهل من يسأل 
عن منافعها وما عن ذلك فيقول إمنا قال اهللا له وما تلك بيمينك يا موسى فإمنا وقعت املسألة عن ماهيتها ومل تقع 

تصلح له فلم أجاب عما مل يسئل منه ووجه ذلك ما قدمنا وهو أنه أجاب عن املسألة بديا بقوله هي عصاي مث أخرب 
عما جعل اهللا تعاىل له من املنافع فيها على وجه االعتراف بالنعمة وإظهار الشكر على ما منحه اهللا منها وكذلك 

مثله يف اإلعتداد بالنعمة ونشرها وإظهار الشكر عليها وقال اهللا تعاىل وأما بنعمة  سبيل أنبياء اهللا تعاىل املؤمنني عند
  ربك فحدث 

  ومن 

  سورة األنبياء

بسم اهللا الرمحن الرحيم قال اهللا تعاىل وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفست فيه غنم القوم وكنا حلكمهم 
ا حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق املروزي قال حدثنا احلسن بن شاهدين ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلم

أيب الربيع اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة نفشت فيه غنم القوم قال يف حرث قوم وقال معمر 
سليمان فلما  قال الزهري النفش ال يكون إال بالليل واهلمل بالنهار وقال قتادة فقضى أن يأخذوا الغنم ففهمها اهللا

أخرب بقضاء داود عليه السالم قال ال ولكن خذوا الغنم فلكم ماخرج من رسلها وأوالدها وأصوافها إىل احلول 
وروى أبو إسحاق عن مرة عن مسروق وداود وسليمان قال كان احلرث كرما فنفشت فيه ليال فاجتمعوا إىل داود 

لك له فقال أوال تدفع الغنم إىل هؤالء فيصيبون منها قوم فقضى بالغنم ألصحاب احلرث فمروا بسليمان فذكروا ذ
هؤالء حرثهم حىت إذا عاد كما كان ردوا عليهم فنزلت ففهمناها سليمان وروي عن علي بن زيد عن احلسن عن 

حنوه يف قصة داود وسليمان قال أبو بكر فمن الناس من يقول إذا نفشت  -األحنف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف زرع رجل فأفسدته أن على صاحب الغنم ضمان ما أفسدت وإن كان هنارا مل يضمن شيئا وأصحابنا ال ليال 

يرون يف ذلك ضمانا ال ليال وال هنارا إذ مل يكن صاحب الغنم هو الذي أرسلها فيها واحتج األولون بقضية داود 
وهو ما حدثنا  -نيب صلى اهللا عليه وسلم وسليمان عليهما السالم واجتماعهما على إجياب الضمان ومبا روي عن ال

أبو داود قال حدثنا أمحد بن حممد بن ثابت املروزي قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن حرام 
 -بن حميصة عن أبيه أن ناقة للرباء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ها بالنهار وعلى أهل املواشي حفظها بالليل وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال على أهل األموال حفظ



حدثنا حممود بن خالد قال حدثنا الفريايب عن األوزاعي عن الزهري عن حرام بن حميصة األنصاري عن الرباء بن 
فيها فقضى  - عليه وسلم عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول اهللا صلى اهللا

أن حفظ احلوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ املاشية بالليل على أهلها وأن على أهل املاشية ما أصابت ماشيتهم 
  بالليل قال أبو بكر ذكر يف احلديث األول حرام بن حميصة عن أبيه أن ناقة للرباء وذكر 

مل يذكر يف احلديث األول ضمان ما أصابت املاشية ليال وإمنا يف هذا احلديث حرام بن حميصة عن الرباء بن عازب و
ذكر احلفظ فقط وهذا يدل على اضطراب احلديث مبتنه وسنده وذكر سفيان بن حسني عن الزهري عن حرام بن 

   -حميصة فقال ومل جيعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فيه شيئا مث قرأ رسول اهللا ص

يف احلرث وال خالف بني أهل العلم أن حكم داود وسليمان مبا حكما به من ذلك وداود وسليمان إذ حيكمان  -
منسوخ وذلك ألن داود عليه السالم حكم بدفع الغنم إىل صاحب احلرث وحكم سليمان له بأوالدها وأصوافها 

دها وألباهنا وال خالف بني املسلمني أن من نفشت غنمه يف حرث رجل أنه ال جيب عليه تسليم الغنم وال تسليم أوال
فإن قيل قد تضمنت القصة معاين منها وجوب  -وأصوافها إليه فثبت أن احلكمني مجيعا منسوخان بشريعة نبينا ص 

الضمان على صاحب الغنم ومنها كيفية الضمان وإمنا املنسوخ منه كيفية الضمان ومل يثبت أن الضمان نفسه 
خبرب قد تلقاه الناس بالقبول  - صلى اهللا عليه وسلم منسوخ قيل له قد ثبت نسخ ذلك أيضا على لسان النيب

قال العجماء جبار ويف بعض  -واستعملوه روى أبو هريرة وهزيل بن شرحبيل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
األلفاظ جرح العجماء جبار وال خالف بني الفقهاء يف استعمال هذا اخلرب يف البهيمة املنفلتة إذا أصابت إنسانا أو 

 أنه ال ضمان على صاحبها إذا مل يرسلها هو عليه فلما كان هذا اخلرب مستعمال عند اجلميع وكان عمومه ينفي ماال
ضمان ما تصيبه ليال أو هنارا ثبت بذلك نسخ ما ذكر يف قصة داود وسليمان عليهما السالم ونسخ ما ذكر يف قصة 

وجبة للضمان ال خيتلف فيها احلكم بالنهار والليل يف الرباء أن فيها إجياب الضمان ليال وأيضا سائر األسباب امل
إجياب الضمان أو نفيه فلما اتفق اجلميع على نفي ضمان ما أصابت املاشية هنارا وجب ان يكون ذلك حكمها ليال 

إمنا أوجب الضمان يف حديث الرباء إذا كان صاحبها هو الذي  -وجائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يه ويكون فائدة اخلرب أنه معلوم أن السائق هلا بالليل بني الزروع واحلوائط ال خيلو من نفش بعض غنمه يف أرسلها ف

عن حكمهما إذا أصابت زرعا ويكون فائدة  -زروع الناس وإن مل يعلم بذلك فأبان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وبني ما تساوى حكم العلم واجلهل فيه وجائز  اخلرب إجياب الضمان بسوقه وإرساله يف الزروع وإن مل يعلم بذلك

أيضا أن تكون قضية داود وسليمان كانت على هذا الوجه بأن يكون صاحبها أرسلها ليال وساقها وهو غري عامل 
  بنفشها يف حرث القوم فأوجبا عليه الضمان وإذا كان ذلك حمتمال مل تثبت فيه داللة على موضع 

املختلفني يف حكم اجملتهد يف احلادثة القائلون منهم بأن احلق واحد والقائلون بأن اخلالف وقد تنازع الفريقان من 
احلق يف مجيع أقاويل املختلفني فاستدل كل منهم باآلية على قوله وذلك ألن الذين قالوا بأن احلق يف واحد زعموا 

صيب للحق عند اهللا دون داود إذ أنه ملا قال تعاىل ففهمناها سليمان فخص سليمان بالفهم دل ذلك على أنه كان امل
لو كان احلق يف قوليهما ملا كان لتخصيص سليمان بالفهم دون داود معىن وقال القائلون بأن كل جمتهد مصيب ملا مل 
يعنف داود على مقالته ومل حيكم بتخطئته دل على أهنما مجيعا كانا مصيبني وختصيصه لسليمان بالتفهيم ال يدل على 



ئا وذلك ألنه جائز أن يكون سليمان أصاب حقيقة املطلوب فلذلك خص بالتفهيم ومل يصب داود أن داود كان خمط
عني املطلوب وإن كان مصيبا ملا كلف ومن الناس من يقول إن حكم داود وسليمان مجيعا كان من طريق النص ال 

ن يكون قوله ذلك على وجه من جهة االجتهاد ولكن داود مل يكن قد أبرم احلكم وال أمضى القضية مبا قال أو أ
الفتيا ال على جهة إنفاذ القضاء مبا افىت به أو كانت قضية معلقة بشريطة مل تفصل بعد فأوحى اهللا تعاىل إىل سليمان 
باحلكم الذي حكم به ونسخ به احلكم الذي كان داود أراد أن ينفذه قالوا وال داللة يف اآلية على أهنما قاال ذلك 

وقوله ففهمناها سليمان يعين به تفهيمه احلكم الناسخ وهذا قول من ال جييز أن يكون حكم  من جهة الرأي قالوا
  من طريق االجتهاد والرأي وإمنا يقوله من طريق النص آخر سورة األنبياء  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومن سورة احلج 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ار يف السجدة األوىل من احلج أهنا موضع سجود واختلفوا يف الثانية قال أبو بكر مل خيتلف السلف وفقهاء األمص
منها ويف املفصل فقال أصحابنا سجود القرآن أربع عشرة سجدة منها األوىل من احلج وسجود املفصل يف ثالث 

مواضع وهو قول الثوري وقال مالك أمجع الناس على أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس يف 
منها شيء وقال الليث أستحب أن يسجد يف سجود القرآن كله وسجود املفصل وموضع السجود من حم املفصل 

إن كنتم إياه تعبدون وقال الشافعي سجود القرآن أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص فإهنا سجدة شكر قال أبو 
  بكر فاعتد بآخر احلج سجودا وقد روي 

   -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ص وقال ابن عباس يف سجدة حم أسجد بآخر اآليتني كما قالأنه سجد يف 

مل يسجد يف النجم وقال عبداهللا بن مسعود سجد  -أصحابنا وروى زيد بن ثابت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف النجم قال أبو بكر ليس فيما روى زيد بن ثابت من ترك النيب ص

م داللة على أنه غري واجب فيه ذلك ألنه جائز أن ال يكون سجد ألنه صادف عند تالوته بعض السجود يف النج -
األوقات املنهي عن السجود فيها فأخره إىل وقت جيوز فعله فيه وجائز أيضا أن يكون عند التالوة على غري طهارة 

يف إذا السماء  -يه وسلم فأخره ليسجد وهو طاهر وروى أبو هريرة قال سجدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عل
انشقت و اقرأ باسم ربك الذي خلق واختلف السلف يف الثانية من احلج فروي عن عمر وابن عباس وابن عمر 

وأيب الدرداء وعمار وأيب موسى أهنم قالوا يف احلج سجدتان وقالوا إن هذه السورة فضلت على غريها من السور 
عن ابن عباس قال يف احلج سجدة وروى سفيان بن عيينة عن عبد  بسجدتني وروى خارجة بن مصعب عن أيب محزة

األعلى عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال األوىل عزمة واآلخرة تعليم وروى منصور عن احلسن عن ابن عباس 
قال يف احلج سجدة واحدة وروي عن احلسن وإبراهيم وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب وجابر بن زيد أن يف 

دة واحدة وقد روينا عن ابن عباس فيما تقدم أن يف احلج سجدتني وبني يف حديث سعيد بن جبري إن احلج سج
األوىل عزمة والثانية تعليم واملعىن فيه واهللا أعلم إن األوىل هي السجدة اليت جيب فعلها عند التالوة وإن الثانية كان 



والسجود وهو مثل ما روى سفيان عن عبدالكرمي عن فيها ذكر السجود فإمنا هو تعليم للصالة اليت فيها الركوع 
جماهد قال السجدة اليت يف آخر احلج إمنا هي موعظة وليست بسجدة قال اهللا تعاىل اركعوا واسجدوا فنحن نركع 
ونسجد فقول ابن عباس هو على معىن قول جماهد ويشبه أن يكون من روى عنه من السلف أن يف احلج سجدتني 

ه ذكر السجود يف موضعني وأن الواجبة هي األوىل دون الثانية على معىن قول ابن عباس ويدل إمنا أرادوا أن في
على أنه ليس مبوضع سجود أنه ذكر معه الركوع واجلمع بني الركوع والسجود خمصوص به الصالة فهو إذا أمر 

موا الصالة ليس مبوضع بالصالة واألمر بالصالة مع انتظامها للسجود ليس مبوضع سجود أال ترى أن قوله أقي
  للسجود وقال تعاىل يا مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني وليس ذلك سجدة وقال فسبح حبمد ربك 

وكن من الساجدين وليس مبوضع سجود ألنه أمر بالصالة كقوله تعاىل واركعوا مع الراكعني قوله تعاىل خملقة وغري 
ة اخللق وقال جماهد مصورة وغري مصورة وقال ابن مسعود إذا وقعت النطفة يف خملقة قال قتادة تامة اخللق وغري تام

الرحم أخذها ملك بكفه فقال يا رب خملقة أو غري خملقة فإن كانت غري خملقة قذفتها األرحام دما وإن كانت خملقة 
ر قوله تعاىل من مضغة كتب رزقه وأجله ذكر أو أنثى شقي أو سعيد وقال أبو العالية غري خملقة السقط قال أبو بك

خملقة ظاهره يقتضي أن ال تكون املضغة إنسانا كما اقتضى ذلك يف العلقة والنطفة والتراب وإمنا نبهنا بذلك على 
متام قدرته ونفاذ مشيئته حني خلق إنسانا سويا معدال بأحسن التعديل من غري إنسان وهي املضغة والعلقة والنطفة 

ب وال تعديل لألعضاء فاقتضى أن ال تكون املضغة إنسانا كما أن النطفة والعلقة ليستا اليت ال ختطيط فيها وال تركي
بإنسان وإذا مل تكن إنسانا مل تكن محال فال تنقضي هبا العدة إذ مل تظهر فيها الصورة اإلنسانية وتكون حينئذ مبنزلة 

الرحم وقول ابن مسعود الذي قدمناه يدل النطفة والعلقة إذ مها ليستا حبمل وال تنقضي هبما العدة خبروجهما من 
على ذلك ألنه قال إذا وقعت النطفة يف الرحم أخذها ملك بكفه فقال يا رب خملقة أو غري خملقة فإن كانت غري 
خملقة قذفتها األرحام دما فأخرب أن الدم الذي تقذفه الرحم ليس حبمل ومل يفرق منه بني ما كان جمتمعا علقة أو 

ليل على أن ما مل يظهر فيه شيء من خلق اإلنسان فليس حبمل وإن العدة ال تنقضي به إذ ليس هو سائال ويف ذلك د
بولد كما أن العلقة والنطفة ملا مل تكونا ولدا مل تنقض هبما العدة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 

هب قال حدثنا عبداهللا بن مسعود قال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا سفيان عن األعمش قال حدثنا زيد بن و
وهو الصادق املصدوق إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوما  -حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نطفة مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك مث يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله 
أنه يكون أربعني يوما نطفة وأربعني يوما علقة  -مث ينفخ فيه الروح فأخرب ص وعمله مث يكتب شقي أو سعيد 

وأربعني يوما مضغة ومعلوم أهنا لو ألقته علقة مل يعتد به ومل تنقض به العدة وإن كانت العلقة مستحيلة من النطفة إذ 
تبار هبا وهي مبنزلة العلقة والنطفة مل تكن له صورة اإلنسانية وكذلك املضغة إذا مل تكن هلا صورة اإلنسانية فال اع

  ويدل على ذلك ايضا أن املعىن الذي به يتبني اإلنسان من احلمار 

وسائر احليوان وجوده على هذا الضرب من البنية والشكل والتصوير فمىت مل يكن للسقط شيء من صورة اإلنسان 
ة لعدم كونه ولدا وأيضا فجائز أن يكون ما فليس ذلك بولد وهو مبنزلة العلقة والنطفة سواء فال تنقضي به العد

أسقطته مما ال تتبني له صورة اإلنسان دما جمتمعا أو داء أو مدة فغري جائز أن جنعله ولدا تنقضي به العدة وأكثر 
أحواله احتماله ألن يكون مما كان جيوز أن يكون ولدا وجيوز أن ال يكون ولدا فال جنعلها منقضية العدة به بالشك 

أن اعتبار ما جيوز أن يكون منه ولدا وال يكون منه ولدا ساقط ال معىن له إذ مل يكن ولدا بنفسه يف احلال ألن وعلى 



إن النطفة  -العلقة قد جيوز أن يكون منها ولد وكذلك النطفة وقد تشتمل الرحم عليهما وتضمهما وقد قال ص 
ترب أحد العلقة يف انقضاء العدة وزعم إمساعيل بن متكث أربعني يوما نطفة مث أربعني يوما علقة ومع ذلك مل يع

إسحاق أن قوما ذهبوا إىل أن السقط ال تنقضي به العدة وال تعتق به أم الولد حىت يتبني شيء من خلقه يدا أو رجال 
أو غري ذلك وزعم أن هذا غلط ألن اهللا أعلمنا أن املضغة اليت هي غري خملقة قد دخلت فيما ذكر من خلق الناس 

ا ذكر املخلقة فدل ذلك على أن كل شيء يكون من ذلك إىل أن خيرج الولد من بطن أمه فهو محل وقال تعاىل كم
وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن والذي ذكره إمساعيل ومعلوم إغفال منه ملقتضى اآلية وذلك ألن اهللا مل 

ملضغة والعلقة كما أخرب أنه خلقنا من النطفة ومن خيرب أن العلقة واملضغة ولد وال محل وإمنا ذكر أنه خلقنا من ا
التراب ومعلوم أنه حني أخربنا أنه خلقنا من املضغة والعلقة فقد اقتضى ذلك أن ال يكون الولد نطفة وال علقة وال 

ال قد مضغة ألنه لو كانت العلقة واملضغة والنطفة ولدا ملا كان الولد خملوقا منها إذ ما قد حصل ولدا ال جيوز أن يق
خلق منه ولد وهو نفسه ذلك الولد فثبت بذلك أن املضغة اليت مل يستنب فيها خلق اإلنسان ليس بولد وقوله إن اهللا 

أعلمنا أن املضغة اليت هي غري خملقة قد دخلت فيما ذكر من خلق اإلنسان كما ذكر املخلقة فإنه إن كان هذا 
فة ألن اهللا قد ذكرها فيما ذكر من خلق الناس كما ذكر املضغة استدالال صحيحا فإنه يلزمه أن يقول مثله يف النط

فينبغي أن تكون النطفة محال وولدا لذكر اهللا هلا فيما خلق الناس منه فإن قيل قد ذكر اهللا أنه خلقنا من مضغة خملقة 
صورة مع كون وغري خملقة واملخلقة هي املصورة وغري املخلقة غري املصورة فإذا جاز أن يقول خلقكم من مضغة م

  املصورة ولدا مل ميتنع أن يكون غري املصورة 

ولدا مع قوله من مضغة خملقة وغري خملقة قيل له جائز أن يكون معىن املخلقة ما ظهر فيه بعض صورة اإلنسان فأراد 
فيكون معىن  بقوله خلقكم منها متام اخللق وتكميله فأما ما ليس مبخلقة فال فرق بينه وبني النطفة لعدم الصورة فيها

قوله خلقكم منها أنه أنشأ الولد منها وإن مل يكن ولدا قبل ذلك هذا هو حقيقة اللفظ وظاهره وأما قوله وأوالت 
األمحال أجلهن أن يضعن محلهن فإنه معلوم أن مراده وضع الولد فما ليس بولد فليس مبراد وهذا ال يشكل على 

ا هذه املضغة وما قبلها من العلقة من أن تكون ولدا أو غري ولد فإن أحد له أدىن تأمل وقال إمساعيل أيضا ال ختلو
كانت ولدا قبل أن خيلق فحكمها قبل أن خيلق وبعدها واحد وإن كانت ليست بولد إىل أن خيلق فال ينبغي أن يرث 

ع الفقهاء وذلك الولد أباه إذا مات حني حتمل به أمه قبل أن خيلق قال أبو بكر وهذا إغفال ثان وكالم منتقض بإمجا
ألنه معلوم أنه إذا مات عن امرأته وجاءت بولد لسنتني على قول من جيعل أكثر مدة احلمل سنتني أو ألربع سنني 
على قول من جيعل أكثر احلمل أربع سنني أو الولد يرثه ومعلوم أنه إمنا كان نطفة وقت وفاة األب وقد ورثه ومع 

ولد وأنه ال تنقضي هبا العدة وال تعتق هبا أم الولد فبان ذلك فساد  ذلك فال خالف أن النطفة ليست حبمل وال
اعتالله وانتقاض قوله وليست علة املرياث كونه ولدا ألن الولد امليت هو ولد تنقضي هبا العدة ويثبت به اإلستيالد 

ولد من الزنا مل يلحق نسبه يف األم وقد ال يكون من مائه فريثه إذا كان منسوبا إليه بالفراش أال ترى أهنا لو جاءت ب
بالزاين وكان ابنا لصاحب الفراش فاملرياث إمنا يتعلق حكمه بثبوت النسب منه ال بأنه من مائه أال ترى أن ولد الزنا 
ال يرث الزاين لعدم ثبوت النسب وإن كان من مائه فعلمنا بذلك أن ثبوت املرياث ليس مبتعلق بكونه ولدا من مائه 

ليه من الوجه الذي ذكرنا قال إمساعيل فإن قيل إمنا ورث أباه ألنه من ذلك األصل حني صار دون حصول النسبة إ
حيا يرث ويورث قيل له فال ينبغي أن تنقضي به العدة وإن مت خلقه حىت خيرج حيا قال أبو بكر وهذا ختليط وكالم 

قضاء العدة وكون األم به أم ولد يف هذه املسألة من غري وجهه وذلك ألن خصمه مل جيعل وجوب املرياث علة الن
وهذا ال خالف فيه بني املسلمني ألن الولد امليت عندهم مجيعا تنقضي به العدة وال يرث وقد يرث الولد وال تنقضي 



به العدة إذا كان يف بطنها ولدان فوضعت أحدمها ورث هذا الولد من أبيه وال تنقضي به العدة حىت تضع الولد 
   اآلخر فإن وضعته ميتا

مل يرثه وانقضت العدة به فلما كان املرياث قد يثبت للولد وال تنقضي به العدة بوضعه وقد تنقضي به العدة وال 
يرث علمنا أن أحدمها ليس بأصل لآلخر وال يصح اعتباره به مث قال إمساعيل فإن قيل إنه محل ولكنا ال نعلم ذلك 

مه والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بني حلم أو دم سقط من بدهنا أو قيل له ال جيوز أن يتعبد اهللا حبكم ال سبيل إىل عل
رمحها وبني العلقة اليت يكون منها الولد وال يلتبس على مجيع النساء حلم املرأة ودمها من العلقة بل ال بد من أن 

سقطت علقة يكون فيهن من يعرف فإذا شهدت امرأتان أهنا علقة قبلت شهادهتما وقد قال الشافعي أيضا أهنا إذا أ
أو مضغة مل تستنب شيء من خلقه فإنه يرى النساء فإن قلن كان جييء منها الولد لو بقيت انقضت به العدة ويثبت 
هبا اإلستيالد وإن قلن ال جييء من مثلها ولد مل تنقض به العدة ومل يثبت به اإلستيالد وعسى أن يكون إمساعيل إمنا 

أظهر الكالم استحالة وفسادا وذلك ألنه ال يعلم أحد الفرق بني العلقة أخذ ما قال من ذلك عن الشافعي وهو من 
اليت يكون منها الولد وبني ماال يكون منها الولد إال أن يكون قد شاهد علقا كان منه الولد وعلقا مل يكن منه الولد 

مها دون اآلخر يف جمرى فيعرف بالعبادة الفرق بني ما كان منه ولد وبني ما مل يكن معه ولد بعالمة توجد يف أحد
العادة وأكثر الظن كما يعرف كثري من األعراب السحابة اليت يكون منها املطر والسحابة اليت ال يكون منها املطر 
وذلك مبا قد عرفوه من العالمات اليت ال تكاد ختلف يف األعم األكثر فأما العلقة اليت كان منها الولد فمستحيل أن 

الولد منها متميزة من العلقة اليت مل يكن منها ولد وذلك شيء قد استأثر اهللا بعلمه إال من يشاهدها إنسان قبل كون 
اطلع عليه من مالئكته حني يأمره بكتب رزقه وأجله وعمله شقي او سعيد قال اهللا تعاىل اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى 

شيء سبحانه وتعاىل ولكنه خص نفسه  وما تغيض األرحام وما تزداد وقال ويعلم ما يف األرحام وهو عامل بكل
بالعلم باألرحام يف هذا املوضع إعالما لنا أن أحدا غريه ال يعلم ذلك وأنه من علم الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا ومن 

  ارتضى من رسول قال اهللا تعاىل عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول واهللا أعلم 
  باب 

  كة وإجارة بيوهتابيع أراضي م

  قال اهللا تعاىل واملسجد احلرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد 

مكة مناخ ال تباع  -روى إمساعيل بن مهاجر عن أبيه عن عبداهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رون احلرم كله مسجدا سواء العاكف فيه رباعها وال تؤاجر بيوهتا وروى سعيد بن جبري عن بن عباس قال كانوا ي

والبادي وروى يزيد بن أيب زياد عن عبدالرمحن بن سابط سواء العاكف فيه والباد قال من جييء من احلاج 
واملعتمرين سواء يف املنازل ينزلون حيث شاءوا غري أن ال خيرج من بيته ساكنه قال وقال ابن عباس يف قوله سواء 

العاكف فيه أهله والباد من يأتيه من أرض أخرى وأهله يف املنزل سواء وليس ينبغي هلم أن  العاكف فيه والباد قال
يأخذوا من البادي إجارة املنزل وروى جعفر بن عون عن األعمش عن إبراهيم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  ة عنمكة حرمها اهللا ال حيل بيع رباعها وال إجارة بيوهتا وروى أبو معاوي



مثله وروى عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أيب حسني  -األعمش عن جماهد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 -عن عثمان بن أيب سليمان عن علقمة بن نضلة قال كانت رباع مكة يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تغىن سكن وروى الثوري عن منصور عن وزمان أيب بكر وعمر وعثمان تسمى السوائب من احتاج سكن ومن اس
جماهد قال قال عمر يا أهل مكة ال تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء وروى عبيداهللا عن نافع عن ابن 

عمر أن عمر هنى أهل مكة أن يغلقوا أبواب دورهم دون احلاج وروى ابن أيب جنيح عن عبداهللا بن عمر قال من 
ا أكل نارا يف بطنه وروى عثمان بن األسود عن عطاء قال يكره بيع بيوت مكة وكراؤها أكل كراء بيوت مكة فإمن

وروى ليث عن القاسم قال من أكل كراء بيوت مكة فإمنا يأكل نارا وروى معمر عن ليث عن عطاء وطاوس 
يف ذلك  -ه وسلم وجماهد كانوا يكرهون أن يبيعوا شيئا من رباع مكة قال أبو بكر قد روي عن النيب صلى اهللا علي

ما ذكرنا وروي عن الصحابة والتابعني ما وصفنا من كراهة بيع بيوت مكة وأن الناس كلهم فيها سواء وهذا يدل 
على أن تأويلهم لقوله تعاىل واملسجد احلرام للحرم كله وقد روي عن قوم إباحة بيع بيوت مكة وكراؤها وروى 

فكنت أكريه فسألت طاوسا فأمرين بلكه وروى ابن أيب جنيح عن ابن جريج عن هشام بن حجري كان يل بيت مبكة 
جماهد وعطاء سواء العاكف فيه والباد قاال سواء يف تعظيم البلد وحترميه وروى عمرو بن دينار عن عبدالرمحن بن 

  فروخ قال اشترى نافع بن عبداحلارث دار السجن لعمر بن اخلطاب من صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم 

رضي عمر فالبيع له وإن مل يرض فلصفوان أربع مائة درهم زاد عبدالرمحن عن معمر فأخذها عمر وقال أبو فإن 
حنيفة ال بأس ببيع بناء بيوت مكة وأكره بيع أراضيها وروى سليمان عن حممد عن أيب حنيفة قال أكره إجارة 

ال نرى بأخذ ذلك منهم بأسا وروى احلسن بن بيوت مكة يف املوسم ويف الرجل يقيم مث يرجع فأما املقيم واجملاور ف
زياد عن أيب حنيفة أن بيع دور مكة جائز قال أبو بكر مل يتأول هؤالء السلف املسجد احلرام على احلرم كله إال وال 
اسم شامل له من طريق الشرع إذ غري جائز أن يتأول اآلية على معىن ال حيتمله اللفظ ويف ذلك دليل على أهنم قد 

وقوع اسم املسجد على احلرم من طريق التوقيف ويدل عليه قوله تعاىل إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام علموا 
واملراد فيما روى احلديبية وهي بعيدة من املسجد قريبة من احلرم وروي أهنا على شفري احلرم وروى املسور بن 

ضربه يف احلل ومصاله يف احلرم وهذا يدل على أنه كان م -خمرمة ومروان بن احلكم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أراد باملسجد احلرام ههنا احلرم كله ويدل عليه قوله تعاىل يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري 

وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا واملراد إخراج املسلمني من مكة حني 
هاجروا إىل املدينة فجعل املسجد احلرام عبارة عن احلرم ويدل على أن املراد مجيع احلرم كله قوله تعاىل ومن يرد 

فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم واملراد به انتهك حرمة احلرم بالظلم فيه وإذا ثبت ذلك اقتضى قوله سواء 
قام به فإن قيل حيتمل أن يريد به إهنم متساوون يف وجوب العاكف فيه والباد تساوي الناس كلهم يف سكناه وامل

اعتقاد تعظيمه وحرمته قيل له هو على األمرين مجيعا من اعتقاد تعظيمه وحرمته ومن تساويهم يف سكناه واملقام به 
ع وإذا ثبت ذلك وجب أن ال جيوز بيعه ألن لغري املشتري سكناه كما للمشتري فال يصح للمشتري تسلمه واإلنتفا

به حسب اإلنتفاع باإلمالك وهذا يدل على أنه غري مملوك وأما إجارة البيوت فإمنا أجازها أبو حنيفة إذا كان البناء 
ملكا للمؤاجر فيأخذ أجرة ملكه فأما أجرة األرض فال جتوز وهو مثل بناء الرجل يف أرض آلخر يكون لصاحب 

مجاعة من السلف أن العاكف أهله والبادي من غري أهله قوله  البناء إجارة البناء وقوله العاكف فيه والباد روي عن
  تعاىل ومن يرد فيه بإحلاد بظلم فإن اإلحلاد هو امليل عن احلق إىل الباطل وإمنا مسي اللحد يف القرب ألنه مائل إىل شق 



سان الذي يؤمنون القرب قال اهللا تعاىل وذروا الذين يلحدون يف أمسائه وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي ل
إليه والباء يف قوله بإحلاد زائدة كقوله تنبت بالدهن أي تنبت الدهن وقوله تعاىل فبما رمحة من اهللا لنت هلم وروي 
عن ابن عمر أنه قال ظلم اخلادم فيما فوقه مبكة إحلاد وقال عمر إحتكار الطعام مبكة إحلاد وقال غريه اإلحلاد مبكة 

اإلحلاد اإلشراك باهللا قال أبو بكر اإلحلاد مذموم ألنه اسم للميل عن احلق وال يطلق يف الذنوب وقال احلسن أراد ب
امليل عن الباطل إىل احلق فاإلحلاد اسم مذموم وخص اهللا تعاىل احلرم بالوعيد يف امللحد فيه تعظيما حلرمته ومل خيتلف 

كله وأنه غري خمصوص به املسجد ويف ذلك دليل على املتأولون لآلية أن الوعيد يف اإلحلاد مراد به من أحلد يف احلرم 
أن قوله واملسجد احلرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد قد أريد به احلرم ألن قوله ومن يرد فيه بإحلاد 

رم كله هذه اهلاء كناية عن احلرم وليس للحرم ذكر متقدم إال قوله واملسجد احلرام فثبت أن املراد باملسجد ههنا احل
وقد روى عمارة بن ثوبان قال أخربين موسى بن زياد قال مسعت يعلى بن أمية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

احتكار الطعام مبكة إحلاد وروى عثمان بن األسود عن جماهد قال بيع الطعام مبكة إحلاد وليس اجلالب  -وسلم 
له بإحلاد بظلم فيكون اإلحتكار من ذلك وكذلك الظلم كاملقيم وليس ميتنع أن يكون مجيع الذنوب مرادا بقو

والشرك وهذا يدل على أن الذنب يف احلرم أعظم منه يف غريه ويشبه أن يكون من كره اجلوار مبكة ذهب إىل أنه ملا 
كانت الذنوب هبا تتضاعف عقوبتها آثروا السالمة يف ترك اجلوار هبا خمافة مواقعة الذنوب اليت تتضاعف عقوبتها 

أنه قال يلحد مبكة رجل عليه مثل نصف عذاب أهل األرض وروي عن  -وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه قال أعىت الناس على اهللا رجل قتل يف احلرم ورجل قتل غري قاتله ورجل قتل  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عن جماهد يف قوله تعاىل وأذن يف الناس باحلج بدخول اجلاهلية قوله تعاىل وأذن يف الناس باحلج روى معتمر عن ليث 
قال إبراهيم عليه السالم وكيف أؤذهنم قال تقول يا أيها الناس أجيبوا يا أيها الناس أجيبوا قال فقال يا أيها الناس 
أجيبوا فصارت التلبية لبيك اللهم لبيك وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ملا ابتىن إبراهيم 

عليه السالم البيت قال أوحى اهللا إليه أن أذن يف الناس باحلج فقال إبراهيم عليه السالم إن ربكم قد اختذ بيتا 
  وأمركم أن حتجوه فاستجاب له ما مسعه من صخر أو شجر أو 

 أكمة أو تراب أو شيء لبيك اللهم لبيك وهذه اآلية تدل على أن فرض احلج كان يف ذلك الوقت ألن اهللا تعاىل
أمر إبراهيم بدعاء الناس إىل احلج وأمره كان على الوجوب وجائز أن يكون وجوب احلج باقيا إىل أن بعث النيب 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  وجائز أن يكون نسخ على لسان بعض األنبياء إال أنه قد روي أن النيب ص

ية حيجون على ختاليط وأشياء قد حج قبل اهلجرة حجتني وحج بعد اهلجرة حجة الوداع وقد كان أهل اجلاهل -
أدخلوها يف احلج ويلبون تلبية الشرك فإن كان فرض احلج الذي أمر اهللا به إبراهيم يف زمن إبراهيم باقيا حىت بعث 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقد حج النيب ص



نسوخا على لسان بعض حجتني بعدما بعثه اهللا وقبل اهلجرة واألوىل فيهما هي الفرض وإن كان فرض احلج م -
األنبياء فإن اهللا تعاىل قد فرضه يف التنزيل بقوله وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال وقيل إهنا نزلت يف 

   -سنة تسع وروي أهنا نزلت يف سنة عشر وهي السنة اليت حج فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وهذا أشبه بالصحة ألنا ال نظن بالنيب ص

من أشد الناس مسارعة إىل أمر اهللا  -تأخري احلج املفروض عن وقته املأمور فيه إذ كان النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
وأسبقهم إىل أداء فروضه ووصف اهللا تعاىل األنبياء السالفني فأثىن عليهم مبسابقتهم إىل اخلريات بقوله تعاىل كانوا 

ليختلف عن  -انوا لنا خاشعني فلم يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا وك
منزلة األنبياء املتقدمني يف املسابقة إىل اخلريات بل كان حظه منها أوىف من حظ كل أحد لفضله عليهم وعلو منزلته 

فيما روى ابن  يف درجات النبوة فغري جائز أن يظن به تأخري احلج عن وقت وجوبه ال سيما وقد أمر غريه بتعجيله
   -أنه قال من أراد احلج فليتعجل فلم يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ليأمر غريه بتعجيل احلج ويؤخره عن وقت وجوبه فثبت بذلك أن النيب ص

البيت ألنه مل خيل تاريخ  مل يؤخر احلج عن وقت وجوبه فإن كان فرض احلج لزم بقوله تعاىل وهللا على الناس حج -
إمنا  -نزوله من أن يكون يف سنة تسع أو سنة عشر فإن كان نزوله يف سنة تسع فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أخره لعذر وهو أن وقت احلج اتفق على ما كانت العرب حتجه من إدخال النسيء فيه فلم يكن واقعا يف وقت 
أخر احلج عن تلك السنة ليكون حجه يف الوقت الذي فرض اهللا فيه احلج احلج الذي فرضه اهللا تعاىل فيه فلذلك 

وإن  -ليحضر الناس فيقتدوا به وإن كان نزوله يف سنة عشر فهو الوقت الذي حج فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  كان فرض احلج باقيا منذ زمن إبراهيم عليه السالم إىل زمن النيب 

   -ص 

  هلجرة كان هو الفرض وما عداه نفل فلم يثبت يففإن احلج الذي فعله قبل ا

  أخر احلج بعد وجوبه عن أول أحوال اإلمكان  -الوجهني مجيعا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  باب 

  احلج ماشيا

روى موسى بن عبيد عن حممد بن كعب عن ابن عباس قال ما أسى على شيء إال أين وددت أين كنت حججت 
قول يأتوك رجاال وروى ابن أيب جنيح عن جماهد أن إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم حجا ماشيا ألن اهللا تعاىل ي

ماشيني وروى القاسم بن احلكم العريب عن عبداهللا الرصايف عن عبداهللا بن عتبة بن عمري قال قال ابن عباس ما 
ا وعشرين حجة ماشيا من ندمت على شيء فاتين يف شبيبيت إال أين مل أحج راجال ولقد حج احلسن بن علي مخس

املدينة إىل مكة وإن النجائب لتقاد معه ولقد قاسم اهللا عز و جل ماله ثالث مرات إنه ليعطي النعل وميسك النعل 



ويعطي اخلف وميسك اخلف وروى عبدالرزاق عن عمرو بن زرا عن جماهد قال كانوا حيجون وال يركبون فأنزل 
من كل فج عميق وروى ابن جريج قال أخربين العالء قال مسعت حممد بن اهللا تعاىل رجاال وعلى كل ضامر يأتني 

علي يقول كان احلسن بن علي ميشي وتقاد دوابه قال أبو بكر قوله تعاىل يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يقتضي 
ا وتأويل إباحة احلج ماشيا وراكبا وال داللة فيه على األفضل منهما وما رويناه عن السلف يف اختيارهم احلج ماشي

   -اآلية عليه يدل على أن احلج ماشيا أفضل وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ما يفصح عن ذلك وهو أن أم عقبة بن عامر نذرت أن متشي إىل بيت اهللا تعاىل

ا أن تركب وهتدي وهذا يدل على أن املشي قربة قد لزمت بالنذر لوال ذلك مل -فأمرها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عليها هديا عند تركها املشي قوله تعاىل يأتني من كل فج عميق روى جويرب  -أوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عن الضحاك من كل فج عميق قال بلد بعيد وقال قتادة مكان بعيد قال أبو بكر الفج الطريق فكأنه قال من طريق 
وقامت األعماق ... لعمق الذاهب يف األرض قال رؤبة بعيد وقال بعض أهل اللغة العمق الذاهب على وجه األرض وا

  ... خاوي املخترق 
  فأراد بالعمق هذا الذاهب على وجه األرض فالعميق البعيد لذهابه على وجه األرض 

  ... يقطعن نور النازح العميق ... قال الشاعر 

  يعين البعيد وقد روت أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النيب ص

يقول من أهل باملسجد األقصى بعمرة أو حبجة غفر له ما تقدم من  -النيب صلى اهللا عليه وسلم  قالت مسعت -
ذنبه وروى أبو إسحاق عن األسود أن ابن مسعود أحرم من الكوفة بعمرة وعن ابن عباس أنه أحرم من الشام يف 

مرو بن مرة عن عبداهللا بن الشتاء وأحرم ابن عمر من بيت املقدس وعمران بن حصني أحرم من البصرة وروى ع
سلمة قال سئل علي عن قوله تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا قال أن حترم هبما من دويرة أهلك وقال علي وعمر ما 

أرى أن يعتمر إال من حيث ابتدأ وروي عن مكحول قال قيل البن عمر الرجل حيرم من مسرقند أو من خراسان أو 
نسلم من وقتنا الذي وقت لنا فكأنه كرهه يف هذا احلديث ملا خياف من مواقعة ما  البصرة أو الكوفة فقال يا ليتنا
  حيظره اإلحرام ال لبعد املسافة 

  باب 

  التجارة يف احلج

قال اهللا تعاىل ليشهدوا منافع هلم روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال التجارة وما يرضى اهللا من أمر الدنيا واآلخرة 
د عن أيب رزين عن ابن عباس قال أسواق كانت ما ذكر املنافع إال للدنيا وعن أيب جعفر وروى عاصم بن أيب النجو

املغفرة قال أبو بكر ظاهره يوجب أن يكون قد أريد به منافع الدين وإن كانت التجارة جائزة أن تراد وذلك ألنه 
وا منافع هلم فاقتضى ذلك قال وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعل كل ضامر يأتني من كل فج عميق ليشهد

أهنم دعوا وأمروا باحلج ليشهدوا منافع هلم وحمال أن يكون املراد منافع الدنيا خاصة ألنه لو كان كذلك كان 



الدعاء إىل احلج واقعا ملنافع الدنيا وإمنا احلج الطواف والسعي والوقوف بعرفة واملزدلفة وحنر اهلدي وسائر مناسك 
لدنيا على وجه التبع والرخصة فيها دون أن تكون هي املقصودة باحلج وقد قال اهللا تعاىل احلج ويدخل فيها منافع ا

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فجعل ذلك رخصة يف التجارة يف احلج وقد ذكرنا ما روي فيه يف 
  سورة البقرة 

  باب 

  األيام املعلومات

  لومات على ما رزقهم من هبيمة قال اهللا عز و جل ويذكروا اسم اهللا يف أيام مع

األنعام فروي عن علي وابن عمر أن املعلومات يوم النحر ويومان بعده واذبح يف أيها شئت قال ابن عمر املعلومات 
أيام النحر واملعدودات أيام التشريق وذكر الطحاوي عن شيخه أمحد بن أيب عمران عن بشر بن الوليد الكندي 

الطوسي إىل أيب يوسف يسئله عن األيام املعلومات فأملى علي أبو يوسف جواب  القاضي قال كتب أبو العباس
فيها فروي عن علي وابن عمر أهنا أيام النحر وإىل ذلك  -كتابه اختلف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

براهيم أن املعلومات أذهب ألنه قال على ما رزقهم من هبيمة األنعام وذلك يف أيام النحر وعن ابن عباس واحلسن وإ
أيام العشر واملعدودات أيام التشريق وروى معمر عن قتادة مثل ذلك وروى ابن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن 
ابن عباس يف قوله تعاىل واذكروا اهللا يف أيام معلومات يوم النحر وثالثة أيام بعده وذكر أبو احلسن الكرخي أن أمحد 

نيفة أن املعلومات العشر وعن حممد أهنا أيام النحر الثالثة يوم األضحى ويومان القاري روى عن حممد عن أيب ح
بعده وذكر الطحاوي أن من قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد إن املعلومات العشر واملعدودات أيام التشريق 

كما قال تعاىل وشروه  والذي رواه أبو احلسن عنهم أصح وقد قيل إنه إمنا قيل أليام التشريق معدودات ألهنا قليلة
بثمن خبس دراهم معدودة وإنه مساها معدودة لقلتها وقيل أليام العشر معلومات حثا على علمها وحساهبا من أجل 

أن وقت احلج يف آخرها فكأنه أمرنا مبعرفة أول الشهر وطلب اهلالل فيه حىت نعد عشرة ويكون آخرهن يوم النحر 
التشريق مقصور على ايام العشر مفعول يف يوم عرفة ويوم النحر ومها من أيام  وحيتج أليب حنيفة بذلك يف أن تكبري

العشر فإن قيل ملا قال على ما رزقهم من هبيمة األنعام دل على أن املراد أيام النحر كما روي عن علي قيل له 
ملا هداكم وكما تقول أشكر حيتمل أن يريد ملا رزقهم من هبيمة األنعام كما قال لتكربوا اهللا على ما هداكم ومعناه 

اهللا على نعمه ومعناه لنعمه وأيضا فيحتمل أن يريد به يوم النحر ويكون قوله تعاىل على ما رزقهم يريد به يوم النحر 
وبتكرار السنني عليه تصري أياما وهذه اآلية تدل على أن ذبح سائر اهلدايا يف أيام النحر أفضل منه يف غريها وإن 

جزاء صيد أو غريه واختلف أهل العلم يف ايام النحر فقال أصحابنا والثوري هو يوم النحر كانت من تطوع أو 
ويومان بعده وقال الشافعي ثالثة أيام بعده وهي أيام التشريق قال أبو بكر وروي حنو قولنا عن علي وابن عباس 

  وابن عمر وأنس 

ل قول الشافعي عن احلسن وعطاء وروي عن ابن مالك وأيب هريرة وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب وروي مث
إبراهيم النخعي أن النحر يومان وقال ابن سريين النحر يوم واحد وروى حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة وسليمان 

بن يسار قاال األضحى إىل هالل احملرم قال أبو بكر قد ثبت عمن ذكرنا من الصحابة أهنا ثالثة واستفاض ذلك 
بعدهم خالفهم إذ مل يرو عن أحد من نظرائهم خالفه فثبت حجته وأيضا فإن سبيل تقدير أيام  عنهم وغري جائز ملن



النحر التوقيف أو االتفاق إذ ال سبيل إليها من طريق املقاييس فلما قال من ذكرنا قوله من الصحابة بالثالثة صار 
يف إكمال فرض الصالة وما جرى جمراها ذلك توقيفا كما قلنا يف مقدار مدة احليض وتقدير املهر ومقدار التشهد 

من املقادير اليت طريق إثباهتا التوقيف أو االتفاق إذا قال به قائل من الصحابة ثبتت حجته وكان ذلك توقيفا وأيضا 
قد ثبت الفرق بني أيام النحر وأيام التشريق ألنه لو كانت أيام النحر أيام التشريق ملا كان بينهما فرق وكان ذكر 

عددين ينوب عن اآلخر فلما وجدنا الرمي يف أيام النحر وأيام التشريق ووجدنا النحر يف يوم النحر وقال أحد ال
قائلون إىل آخر ايام التشريق وقلنا حنن يومان بعده وجب أن نوجب فرقا بينهما إلثبات فائدة كل واحد من اللفظني 

ر أيامها واحتج من جعل النحر إىل آخر أيام التشريق وهو أن يكون من أيام التشريق ما ليس من أيام النحر وهو آخ
قال كل عرفات  -مبا روى سليمان بن موسى عن ابن أيب حسني عن جبري بن مطعم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

موقف وارتفعوا عن عرفة وكل مزدلفة موقف وارتفعوا عن حمسر وكل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح 
ر عن أمحد بن حنبل أنه سئل عن هذا احلديث فقال مل يسمعه ابن أيب حسني من جبري بن مطعم وهذا حديث قد ذك

وأكثر روايته عن سهو وقد قيل إن أصله ما رواه خمرمة بن بكري بن عبداهللا بن األشج عن أبيه قال مسعت أسامة بن 
قال مسعت جابر بن عبداهللا يقول  زيد يقول مسعت عبداهللا بن أيب حسني خيرب عن عطاء عن أيب رباح وعطاء يسمع

كل عرفة موقف وكل مىن منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فهذا أصل  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
احلديث ومل يذكر فيه وكل أيام التشريق ذبح ويشبه أن يكون احلديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ إمنا هو من كالم 

 يذكره وأيضا ملا ثبت أن النحر فيما يقع عليه اسم األيام وكان أقل ما يتناوله اسم جبري بن مطعم أو من دونه ألنه مل
  األيام ثالثة وجب أن يثبت الثالثة وما زاد مل تقم عليه 

  الداللة فلم يثبت 
  يف 

  التسمية على الذبيحة

ن كان املراد هبذا الذكر التسمية قال اهللا تعاىل ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام فإ
على الذبيحة فقد دل ذلك على أن ذلك من شرائط الذكاة ألن اآلية تقتضي وجوهبا وذلك ألنه قال وأذن يف الناس 
باحلج إىل قوله ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات فكانت املنافع هي أفعال املناسك اليت يقتضي 

فوجب أن تكون التسمية واجبة إذ كان الدعاء إىل احلج وقع هلا كوقوعها لسائر مناسك احلج وإن  اإلحرام إجياهبا
كان املراد بالتسمية هي الذكور املفعول عند رمي اجلمار أو تكبري التشريق فقد دلت االية على وجوب هذا الذكر 

ة باإلحرام للقران أو التمتع وما تعلق وجوهبا وليس ميتنع أن يكون املراد مجيع ذلك وهو التسمية على اهلدايا املوجب
باإلحرام ويراد هبا تكبري التشريق والذكر املفعول عند رمي اجلمار إذ مل تكن إرادة مجيع ذلك ممتنعة باآلية وروى 

معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يقول حني ينحر ال إله إال اهللا واهللا أكرب وروى األعمش عن أيب ظبيان 
ابن عباس قال قلت كيف تقول إذا حنرت قال أقول اهللا أكرب ال إله إال اهللا وروى سفيان عن أيب بكر الزبيدي  عن

  عن عاصم بن شريف أن عليا ضحى يوم النحر بكبش فقال بسم اهللا واهللا أكرب اللهم منك ولك ومن علي لك 
  باب 

  يف أكل حلوم اهلدايا



أيام معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا منها قال أبو بكر  قال اهللا عز و جل ويذكروا اسم اهللا يف
ظاهره يقتضي إجياب األكل إال أن السلف متفقون على أن األكل منها ليس على الوجوب وذلك ألن قوله على ما 

اهلدايا اليت جتب رزقهم من هبيمة األنعام ال خيلو من أن يكون املراد به األضاحي وهدي املتعة والقران والتطوع أو 
من جنايات تقع من احملرم يف اإلحرام حنو جزاء الصيد وما جيب على الالبس واملتطيب وفدية األذى وهدي 

اإلحصار وحنوها فأما دماء اجلنايات فمحظور عليه األكل منها وأما دم القران واملتعة والتطوع فال خالف أيضا أن 
  األكل منها ليس بواجب 

لقران واملتعة على قولني منهم من ال جييز األكل منه ومنهم من يبيح األكل منه وال يوجبه وال ألن الناس يف دم ا
خالف بني السلف ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله فكلوا منها ليس على الوجوب وقد روي عن عطاء واحلسن 

وله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا وقال وإبراهيم وجماهد قالوا إن شاء أكل وإن شاء مل يأكل قال جماهد إمنا هو مبنزلة ق
إبراهيم كان املشركون ال يأكلون من البدن حىت نزلت فكلوا منها فإن شاء أكل وإن شاء مل يأكل وروى يونس بن 
بكري عن أيب بكر اهلذيل عن احلسن قال كان الناس يف اجلاهلية إذا ذحبوا لطخوا بالدم وجه الكعبة وشرحوا اللحم 

رة وقالوا ال حيل لنا أن نأكل شيئا جعلناه هللا حىت تأكله السباع والطري فلما جاء اإلسالم جاء ووضعوه على احلجا
   -الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فقالوا شيئا كنا نصنعه يف اجلاهلية أال نصنعه اآلن فإمنا هو هللا فأنزل

ال تفعلوا فإن ذلك ليس هللا وقال احلسن فلم  -يه وسلم اهللا تعاىل فكلوا منها وأطعموا فقال رسول اهللا صلى اهللا عل
أنه أكل من حلم  -يعزم عليهم األكل فإن شئت فكل وإن شئت فدع وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

األضحية قال أبوبكر وظاهر اآلية يقتضي أن يكون املذكور يف هذه اآلية من هبيمة األنعام اليت أمرنا بالتسمية عليها 
دم القران واملتعة وأقل أحواهلا أن تكون شاملة لدم القران واملتعة وسائر الدماء وإن كان الذي يقتضيه ظاهره  هي

دم املتعة والقران والدليل على ذلك قوله تعاىل يف نسق التالوة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري مث ليقضوا تفثهم 
م تترتب عليه هذه األفعال إال دم املتعة والقران إذ كان سائر الدماء وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وال د

جائزا له فعلها قبل هذه األفعال وبعدها فثبت أن املراد هبا دم القران واملتعة وزعم الشافعي أن دم املتعة والقران ال 
   -اهللا عليه وسلم  يؤكل منهما وظاهر اآلية يقتضي بطالن قوله وقد روى جابر وأنس وغريمها أن النيب صلى

  كان قارنا يف حجة الوداع وروى جابر أيضا وابن عباس أن النيب ص

أهدى يف حجة الوداع مائة بدنة حنر بيده منها ستني وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت يف  -
   -قدر وطبخت وأكل منها وحتسى من املرقة فأكل ص 

  نيب صمن دم القران وأيضا ملا ثبت أن ال

كان قارنا وإنه مل يكن ليختار من األعمال إال أفضلها فثبت أن القران أفضل من اإلفراد وأن الدم الواجب به إمنا  -
  هو نسك وليس جبربان لنقص أدخله يف اإلحرام وملا كان نسكا جاز األكل منه كما يأكل من األضاحي 



اهللا ما بال الناس حلوا ومل حتل أنت من عمرتك فقال والتطوع ويدل على أنه كان قارنا أن حفصة قالت يا رسول 
إين سقت اهلدي فال أحل إال يوم النحر ولو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة فلو 

 -كان هديه تطوعا ملا منعه اإلحالل ألن هدي التطوع ال مينع اإلحالل فإن قيل إن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
نا فقد كان إحرام احلج مينعه اإلحالل فال تأثري للهدي يف ذلك قيل له مل يكن إحرام احلج مانعا يف ذلك الوقت قار

أمر أصحابه الذين  -من اإلحالل قبل يوم النحر ألن فسخ احلج كان جائزا وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مبنزلة املتمتع الذي حيرم بالعمرة مفردا هبا فلم يكن  أحرموا باحلج أن يتحللوا بعمل عمرة فكانوا يف ذلك الوقت

ميتنع اإلحالل فيما بينها وبني إحرام احلج إال أن يسوق اهلدي فيمنعه ذلك من اإلحالل وهذه كانت حال النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  يف قرانه وكان املانع له من اإلحالل سوق اهلدي دون إحرام احلج ويف ذلك

كان هدي القران ال التطوع إذ ال تأثري هلدي  -ما ذكرنا من أن هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم دليل على صحة 
   -التطوع يف املنع من اإلحالل حبال ويدل على أنه كان قارنا قوله ص 

  أتاين آت من ريب يف هذا الوادي املبارك وقال قل حجة وعمرة وميتنع أن

أفرد احلج ال يعارض رواية من روى القران  -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم خيالف ما أمره به ربه ورواية ابن عمر أ
وذلك ألن راوي القران قد علم زيادة إحرام مل يعلمه اآلخر فهو أوىل وجائز أن يكون راوي اإلفراد مسع النيب صلى 

عمرة وظن أنه مفرد إذ يقول لبيك اللهم لبيك ومل يسمعه يذكر العمرة أو مسعه ذكر احلج دون ال -اهللا عليه وسلم 
جائز للقارن أن يقول لبيك حبجة دون العمرة وجائز أن يقول لبيك بعمرة وجائز أن يليب هبما معا فلما كان ذلك 

سائغا ومسعه بعضهم يليب باحلج وبعضهم مسعه يليب حبج وعمرة كانت رواية من روى الزيادة أوىل وأيضا فإنه حيتمل 
احلج وأفاد أنه أفرد أفعال احلج وأفرد أفعال العمرة ومل يقتصر لإلحرامني على فعل  أن يريد بقوله أفرد احلج أفعال

احلج دون العمرة وأبطل بذلك قول من جييز هلما طوافا واحدا وسعيا واحدا وقد روي عن مجاعة من الصحابة 
إال ما كان من فداء أو والتابعني األكل من هدي القران واملتعة وروى عطاء عن ابن عباس قال من كل اهلدي يؤكل 

جزاء أو نذر وروى عبيداهللا بن عمر قال ال يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وروى هشام عن 
  احلسن وعطاء قاال ال يؤكل من اهلدي كله إال اجلزاء فهؤالء الصحابة والتابعون قد أجازوا 

ره قوله تعاىل وأطعموا البائس الفقري روى طلحة بن األكل من دم القران والتمتع وال نعلم أحدا من السلف حظ
عمرو عن عطاء وأطعموا البائس الفقري قال من سألك وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال البائس الذي يسأل بيده 

إذا سأل وإمنا مسي من كانت هذه حاله بائسا لظهور أثر البؤس عليه ميد يده للمسئلة وهذا على جهة املبالغة يف 
له بالفقر وهو يف معىن املسكني ألن املسكني من هو يف هناية احلاجة والفقر وهو الذي قد ظهر عليه  الوصف

السكون للحاجة وسوء احلال وهو الذي ال جيد شيئا وقيل هو الذي يسئل وهذه اآلية قد انتظمت سائر اهلدايا 
در أصحابنا فيه الصدقة بالثلث وذلك واألضاحي وهي مقتضية إلباحة األكل منها والندب إىل الصدقة ببعضها وق

يف حلوم األضاحي فكلوا وادخروا  -لقوله تعاىل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فجعلوا الثلث لألكل والثلث لإلدخار والثلث للبائس الفقري ويف قوله تعاىل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري داللة 



فكلوا وادخروا ويف ذلك منع البيع ويدل عليه ما روى سفيان عن  -بيعها ويدل عليه قوله ص  على حظر
   -عبدالكرمي اجلزري عن جماهد عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن علي قال أمرين النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أن أقوم على بدنة وقال أقسم جلودها وحالهلا وال تعط اجلازر منها شيئا

أن يعطي منها أجرة اجلازر ويف ذلك منع من البيع ألن  -ه من عندنا فمنع النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنا نعطي
إعطاء اجلازر ذلك من أجرته هو على وجه البيع وملا جاز األكل منها دل على جواز اإلنتفاع جبلودها من غري جهة 

عن عمر وابن عباس وعائشة وقال الشعيب كان البيع ولذلك قال أصحابنا جيوز اإلنتفاع جبلد األضحية وروي ذلك 
مسروق يتخذ مسك أضحيته مصلى فيصلي عليه وعن إبراهيم وعطاء وطاوس والشعيب أنه ينتفع به قال أبو بكر 

أن يعطى اجلازر من اهلدي شيئا يف جزارهتا وقال إنا نعطيه من عندنا دل ذلك  -وملا منع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مها أن احملظور من ذلك أن يعطيه منها على وجه األجرة ألن يف بعض ألفاظ حديث علي وأمرين أن على معنيني أحد

ال أعطي أجر اجلزار منها ويف بعضها أن ال أعطيه يف جزارهتا منها شيئا فدل على أنه جائز أن يعطي اجلازر من غري 
قال  -دن ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أجرته كما يعطي سائر الناس ويف دليل على جواز اإلجارة على حنر الب

حنن نعطيه من عندنا وهو أصل يف جواز اإلجارة على كل عمل معلوم وأجاز أصحابنا اإلجارة على ذبح شاة ومنع 
  أبو حنيفة اإلجارة على قتل رجل بقصاص والفرق بينهما 

بتني أو أكثر قوله تعاىل مث ليقضوا أن الذبح عمل معلوم والقتل مبهم غري معلوم وال يدرى أيقتله بضربة أو ضر
تفثهم وليوفوا نذورهم روى عبدامللك عن عطاء عن ابن عباس قال التفث الذبح واحللق والتقصري وقص األظفار 

والشارب ونتف اإلبط وروى عثمان بن األسود عن جماهد مثله وكذلك عن احلسن وأيب عبيدة وقال ابن عمر 
املناسك وروى أشعث عن احلسن قال نسكهم وروى محاد بن سلمة عن قيس  وسعيد بن جبري يف قوله تفثهم قال

عن عطاء مث ليقضوا تفثهم قال الشعر واألظفار وقيل التفث قشف اإلحرام وقضاؤه حبلق الرأس واإلغتسال وحنوه 
لوه عليه قال أبو بكر ملا تأول السلف قضاء التفث على ما ذكرنا دل ذلك على ان من قضائه حلق الرأس ألهنم تأو

ولوال أن ذلك اسم له ملا تأولوه عليه إذ ال يسوغ التأويل على ما ليس اللفظ عبارة عنه وذلك دليل على وجوب 
ااحللق ألن األمر على الوجوب فيبطل قول من قال إن احللق ليس بنسك يف اإلحرام ومن الناس من يزعم أنه 

ل ولقوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا وقوله فإذا قضيت إطالق من حظر إذ كانت هذه األشياء حمظورة قبل اإلحال
الصالة فانتشروا يف األرض واألول أصح ألن أمره بقضاء التفث قد انتظم سائر املناسك على ما روي عن ابن عمر 

ومن ذكرنا قوله من السلف ومعلوم أن فعل سائر املناسك ليس على وجه اإلباحة بل على وجه اإلجياب فكذلك 
نه قد ثبت أنه قد أريد باألمر بقضاء التفث اإلجياب يف غري احللق فكذلك احللق وقوله وليوفوا نذورهم قال احللق أل

ابن عباس حنر ما نذروا من البدن وقال جماهد كل ما نذر يف احلج قال أبو بكر إن كان التأويل حنر البدن املنذورة 
منها مل يرد به ما نذر حنره من البدن واهلدايا ألنه لو كان مرادا فإن قوله تعاىل على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا 

ملا ذكره بعد ذكره الذبح هبيمة األنعام وأمره إيانا باألكل منها فيكون قوله على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا 
ر أن دم النذر ال يؤكل منه منها يف غري املنذور به وهو دم التطوع والتمتع والقران يدل على أنه مل يرد اهلدي املنذو

قد أمر اهللا تعاىل باألكل من هبيمة األنعام املذكور يف اآلية فدل على أنه مل يرد النذر واستأنف ذكر النذر وأفاد به 



معاين أحدها أنه ال يؤكل منه والثاين أن ذبح النذر يف هذه األيام أفضل منه يف غريها والثالث إجياب الوفاء بنفس 
  كفارة ميني وجائز أن يكون املراد سائر النذور يف احلج من صدقة أو طواف وحنوه املنذور دون 

وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه قال هو كل نذر إىل أجل قال أبو بكر وفيه الداللة على لزوم الوفاء بالنذر لقوله 
ر حجا أو عمرة أو بدنة أو تعاىل وليوفوا نذورهم واألمر على الوجوب وهو يدل على بطالن قول الشافعي فيمن نذ

  حنوها أن عليه كفارة ميني ألن اهللا أمرنا بالوفاء بنفس املنذور 
  باب 

  طواف الزيارة

قال اهللا تعاىل وليطوفوا بالبيت العتيق فروي عن احلسن أنه قال وليطوفوا طواف الزيارة وقال جماهد الطواف 
وامر على الوجوب ويدل عليه أنه أمر به معطوفا على الواجب قال أبو بكر ظاهره يقتضي الوجوب ألنه أمر واأل

األمر بقضاء التفث وال طواف مفعول يف ذلك الوقت وهو يوم النحر بعد الذبح إال طواف الزيارة فدل على أنه 
   -أراد طواف الزيارة فإن قيل حيتمل أن يريد به طواف القدوم الذي فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قدموا مكة وحلوا به من إحرام احلج وجعلوه عمرة إال رسول اهللاوأصحابه حني 

فإنه قد كان ساق اهلدي فمنعه ذلك من اإلحالل ومضى على حجته قيل له ال جيوز أن يكون املراد به طواف  -ص 
هللا يف القدوم من وجوه أحدها أنه مأمور به عقيب الذبح وذبح اهلدي إمنا يكون يوم النحر ألنه قال ويذكروا اسم ا

أيام معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق وحقيقة مث للترتيب والتراخي القدوم مفعول قبل يوم النحر فثبت أنه مل يرد به طواف 

بيت العتيق هو أمر واألمر على الوجوب حىت تقوم داللة الندب وطواف القدوم والوجه الثاين أن قوله وليطوفوا بال
القدوم غري واجب ويف صرف املعىن إليه صرف للكالم عن حقيقته والثالث أنه لو كان املراد الطواف الذي أمر به 

لفسخ  حني قدموا مكة لكان منسوخا ألن ذلك الطواف إمنا أمروا به -أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
احلج وذلك منسوخ بقوله تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا ومبا روى ربيعة عن احلارث بن بالل بن احلارث املزين عن 

أبيه قال قلت يا رسول اهللا أرأيت فسخ حجتنا لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لكم خاصة وروي عن عمر وعثمان 
احلاج للقدوم وإنه إن طاف قبل عرفة صارت حجته عمرة وأيب ذر وغريهم مثل ذلك وقال ابن عباس ال يطوف 

  وكان حيتج بقوله مث حملها إىل البيت العتيق فذهب إىل أنه 

حيل بالطواف فعله قبل عرفة أو بعده فكان ابن عباس يذهب إىل ان هذا احلكم باق مل ينسخ وإن فسخ احلج قبل 
وقد ثبت بظاهر قوله تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا متامه جائز بأن يطوف قبل الوقوف بعرفة فيصري حجه عمرة 

   -نسخه وهذا معىن ما أراده عمر بن اخلطاب بقوله متعتان كانتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أنا أهنى عنهما وأضرب عليهما متعة النساء ومتعة احلج وذهب فيه إىل ظاهر



إياهم على أن فسخ احلج كان هلم خاصة وإذا  -صلى اهللا عليه وسلم  هذه اآلية وإىل ما علمه من توقيف رسول اهللا
ثبت أن ذلك منسوخ مل جيز تأويل قوله تعاىل وليطوفوا بالبيت العتيق عليه فثبت مبا وصفنا أن املراد طواف الزيارة 

على جواز التأخري  وفيه الداللة على وجوب تقدميه قبل مضي أيام النحر إذ كان األمر على الفور حىت تقوم الداللة
وال خالف يف إباحة تأخريه إىل آخر أيام النحر وقد روى سفيان الثوري وغريه عن أفلح بن محيد عن أبيه أنه حج 

فيهم أبو أيوب فلما كان يوم النحر مل يزر أحد منهم البيت  -مع ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نساء فتعجلوا وإمنا أراد بذلك عندنا النفر األول وهو اليوم الثالث من يوم إىل يوم النفر إال رجاال كانت معهم 

النحر فلو خلينا وظاهر اآلية ملا جاز تأخري الطواف عن يوم النحر إال أنه ملا اتفق السلف وفقهاء األمصار على إباحة 
تشريق ولذلك قال أبو حنيفة من أخره تأخريه إىل اليوم الثالث من أيام النحر أخرناه ومل جيز تأخريه إىل آخر أيام ال

إىل أيام التشريق فعليه دم وقال أبو يوسف وحممد ال شيء عليه فإن قيل ملا كانت مث تقتضي التراخي وجب جواز 
تأخريه إىل أي وقت شاء الطائف قيل له ال خالف أنه ليس بواجب عليه التأخري وظاهر اللفظ يقتضي إجياب تأخريه 

فلما مل يكن التأخري واجبا وكان فعله واجبا ال حمالة اقتضى ذلك لزوم فعله يوم النحر من غري إذا محل على حقيقته 
تأخري وهو الوقت الذي أمر فيه بقضاء التفث فاستداللك بظاهر اللفظ على جواز تأخريه أبدا غري صحيح مع كون 

وهلذا قال أبو حنيفة فيمن أخر احللق إىل مث يف هذا املوضع غري مراد هبا حقيقة معناها من وجوب فعله على التراخي 
آخر أيام التشريق أن عليه دما ألن قوله تعاىل مث ليقضوا تفثهم قد اقتضى فعل احللق على الفور يف يوم النحر وأباح 

تأخريه إىل آخر أيام النحر باإلتفاق ومل يبحه أكثر من ذلك ومما حيتج به أليب حنيفة يف ذلك أن اهللا تعاىل قد أباح 
  النفر يف اليوم الثاين من أيام التشريق وهو الثالث من النحر بقوله تعاىل واذكروا اهللا يف أيام 

معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه وميتنع إباحة النفر قبل تقدمي طواف الزيارة فثبت أنه مأمور به قبل النفر 
طواف فهو ال حمالة منهي عن تأخريه فإذا أخره لزمه األول وهو اليوم الثالث من النحر فإذا تضمن ذلك فقد مت ال

جربانه بدم وقوله تعاىل وليطوفوا بالبيت العتيق ملا كان لفظا ظاهر املعىن بني املراد اقتضى جواز الطواف على أي 
وجه أوقعه من حدث أو جنابة أو عريان أو منكوسا أو زحفا إذ ليس فيه داللة على كون الطهارة وما ذكرنا شرطا 
فيه ولو شرطنا فيه الطهارة وما ذكرنا كنا زائدين يف النص ما ليس فيه والزيادة يف النص غري جائزة إال مبثل ما جيوز 
به النسخ فقد دلت اآلية على وقوع الطواف موقع اجلواز وإن فعله على هذه الوجوه املنهي عنها وقوله مث ليقضوا 

يقتضي جواز أي ذلك فعله من غري ترتيب إذ ليس يف اللفظ داللة  تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
على الترتيب فإن فعل الطواف قبل قضاء التفث أو قضى التفث مث طاف فإن مقتضى اآلية أن جيزي مجيع ذلك إذ 

حظر الواو ال توجب الترتيب ومل خيتلف الفقهاء يف إباحة احللق واللبس قبل طواف الزيارة ومل خيتلفوا أيضا يف 
اجلماع قبله واختلفوا يف الطيب والصيد فقال قائلون مها مباحان قبل الطواف وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء 
وهو قول عائشة يف آخرين من السلف وقال عمر بن اخلطاب وابن عمر ال حتل له النساء والطيب والصيد حىت 

يطوف وروى سفيان بن عيينة عن عبدالرمحن بن  يطوف للزيارة وقال قوم ال حتل له النساء والطيب والصيد حىت
القاسم عن عائشة قالت طيبت رسول اهللا حلرمه حني أحرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت ويدل عليه من طريق النظر 

اتفاق اجلميع على إباحة اللبس واحللق قبل الطواف وليس هلما تأثري يف إفساد اإلحرام فوجب أن يكون الطيب 
قوله تعاىل بالبيت العتيق قال معمر عن الزهري قال قال ابن الزبري إمنا مسي البيت العتيق ألن اهللا والصيد مثلهما و

أعتقه من اجلبابرة وقال جماهد أعتق من أن ميلكه اجلبابرة وقيل إنه أول بيت وضع للناس بناه آدم عليه السالم مث 
له تعاىل ذلك ومن يعظم حرمات اهللا يعين به واهللا جدده إبراهيم عليه السالم فهو أقدم بيت فسمي لذلك عتيقا قو



أعلم اجتناب ما حرم اهللا عليه يف وقت اإلحرام تعظيما هللا عز و جل واستعظاما ملواقعة ما هنى اهللا عنه يف إحرامه 
  صيانة حلجه وإحرامه فهو خري له عند ربه من ترك استعظامه والتهاون به قوله تعاىل 

يتلى عليكم قيل فيه وجهان أحدمها إال ما يتلى عليكم يف كتاب اهللا من امليتة والدم وحلم  وأحلت لكم األنعام إال ما
اخلنزير واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب والثاين وأحلت لكم هبيمة األنعام من 

حيرم على احملرم قوله تعاىل فاجتنبوا الرجس اإلبل والبقر والغنم يف حال إحرامكم إال ما يتلى عليكم من الصيد فإنه 
من األوثان يعين اجتنبوا تعظيم األوثان فال تعظموها واجتنبوا الذبائح هلا على ما كان يفعله املشركون ومساها رجسا 

استقذارا هلا واستخفافا هبا وإمنا أمرهم باستقذارها ألن املشركني كانوا ينحرون عليها هداياهم ويصبون عليها 
دماء وكانوا مع هذه النجاسات يعظموهنا فنهى اهللا املسلمني عن تعظيمها وعبادهتا ومساها رجسا لقذارهتا وجناستها ال

  من الوجوه اليت ذكرنا وحيتمل أن يكون مساها رجسا للزوم اجتناهبا كاجتناب األقذار واألجناس 
  باب 

  شهادة الزور

كذب وذلك عام يف سائر وجوه الكذب وأعظمها الكفر باهللا قال اهللا عز و جل واجتنبوا قول الزور والزور ال
والكذب على اهللا عز و جل وقد دخل فيه شهادة الزور حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا عبداهللا بن أمحد بن 

حنبل قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا حممد ويعلى ابنا عبيد عن سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن 
   -لنعمان عن خرمي بن فاتك قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا

  صالة الصبح مث قال عدلت شهادة الزور باإلشراك باهللا مث تال هذه اآلية

فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء هللا غري مشركني به وروى وائل بن ربيعة عن عبداهللا بن 
الزور بالشرك باهللا مث قرأ فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور وحدثنا  مسعود قال عدلت شهادة

عبدالباقي قال حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا حممد بن الفرات التميمي قال 
يقول شاهد الزور ال  -ه وسلم مسعت حمارب بن دثار يقول أخربين عبداهللا بن عمر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا علي

تزول قدماه حىت توجب له النار وقد اختلف يف حكم شاهد الزور فقال أبو حنيفة ال يعزر وهذا عندنا على أنه إن 
جاء تائبا فأما إن كان مصرا فإنه ال خالف عندي بينهم يف أنه يعزر وقال أبو يوسف وحممد يضرب ويسخم وجهه 

بن عامر عن أبيه قال أيت عمر بن اخلطاب بشاهد زور فجرده وأوقفه للناس يوما  ويشهر وحيبس وقد روى عبداهللا
  وقال هذا فالن بن فالن فاعرفوه مث حبسه 

وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا العباس بن الوليد البزاز قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا محاد بن زيد عن 
 شاهد الزور يضرب ظهره وحيلق رأسه ويسخم وجهه ويطال احلجاج عن مكحول أن عمر بن اخلطاب قال يف

حبسه قوله تعاىل ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإهنا من تقوى القلوب قال أهل اللغة الشعائر مجع شعرية هي العالمة 
ك اليت تشعر مبا جعلت له وإشعار البدن هو أن تعلمها مبا يشعر أهنا هدي فقيل على هذا إن الشعائر عالمات مناس

احلج كلها منها رمي اجلمار والسعي بني الصفا واملروة وروى حبيب املعلم عن عطاء أنه سئل عن شعائر اهللا فقال 



حرمات اهللا اتباع طاعته واجتناب معصيته فذلك شعائر اهللا وروى شريك عن جابر عن عطاء ومن يعظم شعائر اهللا 
عن ابن عباس ومن يعظم شعائر اهللا قال يف اإلستحسان  قال استسماهنا واستعظامها وروى ابن أيب جنيح عن جماهد

واالستسمان واإلستعظام وعن عكرمة مثله وكذلك قول جماهد وقال احلسن شعائر اهللا دين اهللا قال أبو بكر جيوز 
  أن تكون هذه الوجوه كلها مرادة باآلية الحتماهلا هلا 

  باب 

  يف ركوب البدنة

ىل أجل مسمى قال ابن عباس وابن عمر وجماهد وقتادة لكم فيها منافع يف ألباهنا قال اهللا عز و جل لكم فيها منافع إ
وظهورها وأصوافها إىل أن تسمى بدنا مث حملها إىل البيت العتيق وعن حممد بن كعب القرظي مثله وقال عطاء إنه 

ه على أن قوله إىل أجل ينتفع هبا إىل أن تنحر وهو قول عروة بن الزبري قال ابو بكر فاتفق ابن عباس ومن تابع
مسمى أريد به إىل أن تصري بدنا فذلك هو األجل املسمى وكرهوا بعد ذلك أن تركب وقال عطاء ومن واقفه 

يركبها بعد أن تصري بدنة وقال عروة بن الزبري يركبها غري فادح هلا وحيلبها عن فضل ولدها وقد روي عن النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  ج هبا من أباح ركوهبا فروى أبو هريرة أن النيب صيف ذلك أخبار حيت

رأى رجال يسوق بدنة فقال له وحيك اركبها فقال إهنا بدنة فقال وحيك اركبها وروى شعبة عن قتادة عن أنس  -
حنو ذلك وهذا عندنا إمنا أباحه لضرورة علمه من حاجة الرجل إليها وقد بني ذلك  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

برجل يسوق  -ار أخر منها ما روى إمساعيل بن جعفر عن محيد عن أنس قال مر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أخب
  بدنة وهو ميشي وقد بلغ منه فقال اركبها قال إهنا بدنة قال اركبها وسئل جابر عن ركوب اهلدي 

   -فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ليها حىت جتد ظهرا وقد روى ابن جريج عنيقول اركبها باملعروف إذا أجلئت إ

يف ركوب اهلدي قال اركب باملعروف إذا  -أيب الزبري عن جابر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
احتجت إليها حىت جتد ظهرا فبني يف هذه األخبار أن إباحة ركوهبا معقودة بشريطة الضرورة إليها ويدل على أنه ال 

 جيوز له أن يؤاجرها للركوب فلو كان مالكا ملنافعها مللك عقد اإلجارة عليها كمنافع سائر ميلك منافعها أنه ال
  اململوكات 

  باب 

  حمل اهلدي

قال اهللا تعاىل وأحلت لكم األنعام إال ما يتلى عليكم إىل قوله لكم فيها منافع إىل أجل مسمى مث حملها إىل البيت 
هديا أو بدنة فيما وجب أن جتعل هديا من واجب يف ذمته فأخرب تعاىل أن  العتيق ومعلوم أن مراده تعاىل فيما جعل



حمل ما كان هذا وصفه إىل البيت العتيق واملراد بالبيت ههنا احلرم كله إذ معلوم أهنا ال تذبح عند البيت وال يف 
يت وهو كقوله تعاىل يف املسجد فدل على أنه احلرم كله فعرب عنه بذكر البيت إذ كانت حرمة احلرم كله متعلقة بالب

جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة وال خالف أن املراد احلرم كله وقد روى أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر بن عبداهللا 
عرفة كلها موقف ومىن كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر  -قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هلدايا احلرم وال جيزي يف غريه إذ مل تفرق بني شيء منها وقد اختلف يف وعموم اآلية يقتضي أن يكون حمل سائر ا

هدي اإلحصار فقال أصحابنا حمله ذحبه يف احلرم وذلك ألنه قال وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله وكان 
ة األوىل فوجب أن يكون احملل جممال يف هذه اآلية فلما قال مث حملها إىل البيت العتيق بني فيه ما أمجل ذكره يف اآلي

حمل هدي اإلحصار احلرم ومل خيتلفوا يف سائر اهلدايا اليت يتعلق وجوهبا باإلحرام مثل جزاء الصيد وفدية األذى ودم 
التمتع أن حملها احلرم فكذلك هدي اإلحصار ملا تعلق وجوبه باإلحرام وجب أن يكون يف احلرم قوله والبدن 

فيها خري قيل إن البدن اإلبل املبدنة بالسمن يقال بدنت الناقة إذا مسنتها ويقال بدن  جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم
الرجل إذا مسن وإمنا قيل هلا بدنة من هذه اجلهة مث مسيت اإلبل بدنا مهزولة كانت أو مسينة فالبدنة اسم خيتص بالبعري 

   -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اللغة إال أن البقرة مل صارت يف حكم البدنة قامت مقامها وذلك أل

  جعل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فصار البقر يف حكم البدن ولذلك كان

  تقليد البقرة كتقليد البدنة يف باب وقوع 

اإلحرام هبا لسائقها وال يقلد غريمها فهذان املعنيان اللذان خيتص هبما البدن دون سائر اهلدايا وروي عن جابر بن 
ال البقرة من البدن واختلف أصحابنا فيمن قال هللا علي بدنة هل جيوز له حنرها بغري مكة فقال أبو عبداهللا ق

حنيفةوحممد جيوز له ذلك وقال أبو يوسف ال جيوز له حنره إال مبكة ومل خيتلفوا فيمن نذر هديا أن عليه ذحبه مبكة 
نه قال من نذر جزورا حنرها حيث شاء وإذا وأن من قال هللا علي جزور أنه يذحبه حيث شاء وروي عن ابن عمر أ

نذر بدنة حنرها مبكة وكذا روي عن احلسن وعطاء وكذا روي عن عبداهللا بن حممد بن علي وسامل وسعيد بن 
املسيب قاال إذا جعل على نفسه هديا فبمكة وإذا قال بدنة فحيث نوى وقال جماهد ليست البدن إال مبكة وذهب 

لة اجلزور وال يقتضي إهداءها إىل موضع فكان مبنزلة ناذر اجلزور والشاة وحنوها وأما اهلدي أبو حنيفة أن البدنة مبنز
فإنه يقتضي إهداءه إىل موضع وقال اهللا تعاىل هديا بالغ الكعبة فجعل بلوغ الكعبة من صفة اهلدي وحيتج أليب 

سم للبدنة مفيدا لكوهنا قربة كاهلدي إذ يوسف بقوله تعاىل والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري فكان ا
كان اسم اهلدي يقتضي كونه قربة جمعوال هللا فلما مل جيز اهلدي إال مبكة كان كذلك حكم البدنة قال أبو بكر وهذا 
ال يلزم من قبل أنه ليس كل ما كان ذحبه قربة فهو خمتص باحلرم ألن األصحية قربة وهي جائزة يف سائر األماكن 

بأهنا من شعائر اهللا ال يوجب ختصيصها باحلرم قوله تعاىل فاذكروا اسم اهللا عليها صواف روى يونس  فوصفه للبدن
عن زياد قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ راحلته فنحرها وهي باركة فقال احنرها قياما مقيدة سنة أيب 

اهللا عليها صواف قياما وروى سفيان عن وروى أمين بن نابل عن طاوس يف قوله تعاىل فاذكروا اسم  -القاسم ص 
منصور عن جماهد قال من قرأ صواف فهي قائمة مضمومة يداها ومن قرأ صوافن قيام معقولة وروى األعمش عن 
أيب ظبيان عن ابن عباس قال قرأها صوافن قال معقولة يقول بسم اهللا واهللا أكرب وروى األعمش عن أيب الضحى 

هذه اآلية صواف قال قياما معقولة وروى جويرب عن الضحاك قال كان ابن مسعود قال مسعت ابن عباس وسئل عن 



يقرأها صوافن وصوافن أن يعقل إحدى يديهما فتقوم على ثالث وروى قتادة عن احلسن أنه قرأها صوايف قال 
السلف  خالصة من الشرك وعن ابن عمر وعروة بن الزبري أهنا تنحر مستقبلة القبلة قال أبو بكر حصلت قراءة

  لذلك على ثالثة أحناء أحدها صواف مبعىن مصطفة قياما وصوايف 

مبعىن خالصة هللا تعاىل وصوافن مبعىن معقلة يف قيامها قوله تعاىل فإذا وجبت جنوهبا روي عن ابن عباس وجماهد 
ال والضحاك وغريهم إذا سقطت وقال أهل اللغة الوجوب هو السقوط ومنه وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب ق

يعين أول مقتول سقط ... عن السلم حىت كان أول واجب ... أطاعت بنو عوف أمريا هناهم ... قيس بن اخلطيم 
على األرض وكذلك البدن إذا حنرت قياما سقطت جلنوهبا وهذا يدل على أنه قد أراد بقوله صواف قياما ألهنا إذا 

نوهبا وإذا كانت قائمة مث حنرت فال حمالة يطلق عليها كانت باركة ال يقال إهنا تسقط إال باإلضافة فيقال سقطت جل
اسم السقوط وقد يقال للباركة إذا ماتت فانقلبت على اجلنب أهنا سقطت جلنبها فاللفظ حمتمل لألمرين إال أن 

 أظهرمها أن تكون قائمة فتسقط جلنبها عند النحر وقوله تعاىل فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها يدل على أنه قد اريد
بوجوهبا جلنوهبا موهتا فهذا يدل على أنه ليس املراد سقوطها فحسب وأنه إمنا أراد سقوطها للموت فجعل وجوهبا 

ما بان من البهيمة وهي  -عبارة عن املوت وهذا يدل علىأنه ال جيوز األكل منها إال بعد موهتا ويدل عليه قوله ص 
األكل منها إال أن أهل العلم متفقون على أن األكل منها غري حية فهو ميتة وقوله تعاىل فكلوا منها يقتضي إجياب 

أنه أكل من البدن اليت  -واجب وجائز أن يكون مستحسنا مندوبا إليه وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 -ساقها يف حجة الوداع وكان ال يأكل يوم األضحى حىت يصلي صالة العيد مث يأكل من حلم أضحيته وقال ص 

يتكم عن حلوم األضاحي فوق ثلث فكلوا وادخروا وروى أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن علقمة قال كنت هن
بعث معي عبداهللا هبدية فقلت له ماذا تأمرين أن أصنع به قال إذا كان يوم عرفة فعرف به وإذا كان يوم النحر فاحنره 

ثلثا وروى نافع عن ابن عمر كان يفيت يف  صواف فإذا وجب جلنبه فكل ثلثا وتصدق بثلث وابعث إىل أهل أخي
النسك واألضحية ثلث لك وألهلك وثلث يف جريانك وثلث للمساكني وقال عبدامللك عن عطاء مثله قال وكل 

شيء من البدن واجبا كان أو تطوعا فهو هبذه املنزلة إال ما كان من جراد صيد أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك 
وقد روى طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن مسعود قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه أو نذر مسمى للمساكني 

   -أن نتصدق بثلثها ونأكل ثلثها ونعطي اجلازر ثلثها واجلازر غلط ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -وسلم 

  قال لعلي ال تعطي اجلازر منها شيئا وجائز أن

ن غري أجرة اجلزارة وإمنا هنى أن يعطى اجلازر منها من أجرته وملا ثبت يكون اجلازر صحيحا وإمنا أمرنا بإعطائه م
جواز األكل منها دل ذلك على جواز إعطائه األغنياء ألن كل ما جيوز له أكله جيوز أن يعطى منه الغين كسائر 

ضه ويهدي امواله وإمنا قدروا الثلث للصدقة على وجه اإلستحباب ألنه ملا جاز له أن يأكل بعضه ويتصدق ببع
   -بعضه على غري وجه الصدقة كان الذي حصل للصدقة الثلث وقد قدمنا قبل ذلك أنه ملا قال ص 

  يف حلوم االضاحي فكلوا وادخروا وقال اهللا تعاىل فكلوا

منها وأطعموا البائس الفقري حصل الثلث للصدقة وقوله تعاىل فكلوا منها عطفا على البدن يقتضي عمومه جواز 
ن القران والتمتع لشمول اللفظ هلا قوله تعاىل وأطعموا القانع واملعتر قال أبو بكر القانع قد يكون األكل من بد



الراضي مبا رزق والقانع السائل أخربنا أبو عمر غالم ثعلب قال أخربنا ثعلب عن ابن األعرايب قال القناعة الرضا مبا 
قنوع رجل قانع ال غري قال أبو بكر وقال الشماخ يف رزقه اهللا تعاىل ويقال من القناعة رجل قانع وقنع ومن ال

  ... مفاقره أعف من القنوع ... ملال املرء يصلحه فيغين ... القنوع 
واختلف السلف يف املراد باآلية فروي عن ابن عباس وجماهد وقتادة قالوا القانع الذي ال يسئل واملعتر الذي يسئل 

الذي يسئل وروي عن احلسن قال املعتر يتعرض وال يسئل وقال  وروي عن احلسن وسعيد بن جبري قاال القانع
جماهد القانع جارك الغين واملعتر الذي يعتريك من الناس قال أبو بكر إن كان القانع هو الغين فقد اقتضت اآلية أن 

اىل لن ينال يكون املستحب الصدقة بالثلث ألن فيها األمر باألكل وإعطاء الغين وإعطاء الفقري الذي يسئل قوله تع
اهللا حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قيل يف معناه لن يتقبل اهللا اللحوم وال الدماء ولكن يتقبل التقوى 

منها وقيل لن يبلغ رضا اهللا حلومها وال دماءها ولكن يبلغه التقوى منكم وإمنا قال ذلك بيانا أهنم إمنا يستحقون 
م والدماء فعل اهللا فال جيوز أن يستحقوا هبا الثواب وإمنا يستحقونه بفعلهم الذي الثواب بأعماهلم إذ كانت اللحو

هو التقوى وجمرى موافقة أمر اهللا تعاىل بذحبها قوله تعاىل كذلك سخرها لكم يعين ذللها لتصريف العباد فيما 
ع اهللا الناس بعضهم ببعض يريدون منها خالف السباع املمتنعة مبا أعطيت من القوة واآللة قوله تعاىل ولوال دف

  هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد قال جماهد صوامع الرهبان والبيع كنائس اليهود وقال الضحاك 

صلوات كنائس اليهود ويسموهنا صلوتا وقيل إن الصلوات مواضع صلوات املسلمني مما يف منازهلم وقال بعضهم 
يام شريعة عيسى عليه السالم وبيع يف أيام شريعة موسى عليه لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع يف أ

وقال احلسن يدفع عن هدم مصليات أهل الذمة باملؤمنني قال أبو بكر  -السالم ومساجد يف أيام شريعة حممد ص 
دار يف اآلية دليل على أن هذه املواضع املذكورة ال جيوز أن هتدم على من كان له ذمة أو عهد من الكفار وأما يف 

احلرب فجائز هلم أن يهدموها كما يهدمون سائر دورهم وقال حممد بن احلسن يف أرض الصلح إذا صارت مصرا 
للمسلمني مل يهدم ما كان فيها من بيعة أو كنيسة أو بيت نار وأما ما فتح عنوة وأقر أهلها عليها باجلزية فإنه ما 

يف بيعهم وكنائسهم وال هتدم عليهم ويؤمرون بأن جيعلوها  صار منها مصرا للمسلمني فإهنم مينعون من فيها الصالة
إن شاؤوا بيوتا مسكونة قوله تعاىل الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة قال أبو بكر هذه صفة 

بغري حق إىل  الذين أذن هلم يف القتال بقوله تعاىل أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا إىل قوله الذين أخرجوا من ديارهم
قوله الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وهذه صفة 

املهاجرين ألهنم الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق فأخرب تعاىل أنه إن مكنهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة 
فة اخللفاء الراشدين الذين مكنهم اهللا يف األرض وهم أبو بكر وعمر وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وهو ص

وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم وفيه الداللة الواضحة على صحة إمامتهم إلخبار اهللا تعاىل بأهنم إذا مكنوا يف األرض 
  قاموا بفروض اهللا عليهم 

  وقد

هني عن زواجره ونواهيه وال يدخل معاوية يف هؤالء مكنوا يف األرض فوجب أن يكونوا أئمة القائمني بأوامر اهللا منت
ألن اهللا إمنا وصف بذلك املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وليس معاوية من املهاجرين بل هو من الطلقاء قوله 
تعاىل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته اآلية روي عن ابن عباس وسعيد 



ن جبري والضحاك وحممد بن كعب وحممد بن قيس أن السبب يف نزول هذه اآلية إنه ملا تال النيب صلى اهللا عليه ب
   -وسلم 

  أفرأيتم

  وإن شفاعتهن لترجتى ... تلك الغرانيق العلى ... الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألقى الشيطان يف تالوته 

   -قائلون ملا تال النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد اختلف يف معىن ألقى الشيطان فقال 

  هذه السورة وذكر فيها األصنام علم الكفار أنه يذكرها بالذم والعيب فقال

إىل قوله تعاىل أفرأيتم الالت والعزى تلك الغرانيق العلى وذلك  -قائل منهم حني بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رام فقال سائر الكفار الذين كانوا بالبعد منه إن حممدا قد مدح آهلتنا حبضرة اجلمع الكثري من قريش يف املسجد احل

   -وظنوا أن ذلك كان يف تالوته فأبطل اهللا ذلك من قوهلم وبني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مل يتله وإمنا تاله بعض املشركني ومسى الذي القى ذلك يف حال تالوة النيب

إلنس كما قال تعاىل شياطني اإلنس واجلن والشيطان اسم لكل متمرد عات من شيطانا ألنه كان من شياطني ا -ص 
   -اجلن واإلنس وقيل إنه جائز أن يكون شيطانا من شياطني اجلن وقال ذلك عند تالوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومثل ذلك جائز يف أزمان األنبياء عليهم السالم كما حكى اهللا تعاىل عنه

الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص  بقوله وإذ زين هلم
على عقبيه وقال إين بريء منكم إين أرى ماال ترون وإمنا قال ذلك إبليس حني تصور يف صورة سراقة بن مالك 

قريش يف دار الندوة يف  لقريش وهم يريدون اخلروج إىل بدر وكما تصور يف صورة الشيخ النجدي حني تشاورت
   -أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وكان مثل ذلك جائزا يف زمن النيب ص

   -لضرب من التدبرب فجائز أن يكون الذي قال ذلك شيطانا فظن القوم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  قاله وقال بعضهم جائز أن يكون النيب ص

يعرى منه بشر فال يلبث أن ينبهه اهللا عليه وأنكر بعض العلماء ذلك  قد تكلم بذلك على سبيل السهو الذي ال -
ما يشغله عن بعض ما  -وذهب إىل أن املعىن إن الشيطان كان يلقي وساوسه يف صدر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

األلفاظ يقول فيقرأ غلطا يف القصص املتشاهبة حنو قصة موسى عليه السالم وفرعون يف مواضع من القرآن خمتلفة 
فكان املنافقون واملشركون رمبا قالوا قد رجع عن بعض ما قرأ وكان ذلك يكون منه على طريق السهو فنبهه اهللا 



كما ال جيوز  -تعاىل عليه فأما الغلط يف قراءة تلك الغرانيق فإنه غري جائز وقوعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ضعاف التالوة على أنه من القرآن وروي عن احلسن أنه ملا تال ما وقوع الغلط على بعض القرآن بإنشاد شعر يف أ

   -فيه ذكر األصنام قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إمنا هي عندكم كالغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجتى يف قولكم على جهة

إن املنسك املوضع املعتاد  النكري عليهم قوله تعاىل لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فال ينازعنك يف األمر قيل
  لعمل خري أو شر وهو املألف 

لذلك ومناسك احلج مواضع العبادات فيه فهي متعبدات احلج وقال ابن عباس منسكا عيدا وقال جماهد وقتادة 
متعبدا يف إراقة الدم مبىن وغريه وقال عطاء وجماهد أيضا وعكرمة ذبائح هم ذاحبوه وقيل إن املنسك مجيع العبادات 

   -ليت أمر اهللا هبا قال أبو بكر قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ا

  يف حديث الرباء بن عازب أن النيب ص

خرج يوم األضحى فقال إن أول نسكنا يف يومنا هذا الصالة مث الذبح فجعل الصالة والذبح مجيعا نسكا وهذا  -
ب يف العادة عند اإلطالق الذبح على وجه يدل على أن اسم النسك يقع على مجيع العبادات إال أن األظهر األغل

القربة قال اهللا تعاىل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وليس ميتنع أن يكون املراد مجيع العبادات ويكون الذبح 
أحد ما أريد باآلية فيوجب ذلك أن يكونوا مأمورين بالذبح لقوله تعاىل فال ينازعنك يف األمر وإذ كنا مأمورين 

الحتجاج به يف إجياب األضحية لوقوعها عامة يف املوسرين كالزكاة ولو جعلناه على الذبح الواجب يف بالذبح ساغ ا
احلج كان خاصا يف دم القران واملتعة إذ كانا نسكني يف احلج دون غريمها من الدماء إذ كانت سائر الدماء يف احلج 

ابتداء العبادة به وقوله تعاىل جعلنا منسكا هم إمنا جيب على جهة جربان نقص وجناية فال يكون إجيابه على وجه 
ناسكوه يقتضي ظاهره ابتداء إجياب العبادة به واختلف السلف وفقهاء األمصار يف وجوب األضحية فروى الشعيب 

عن أيب سرحية قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان وقال عكرمة كان ابن عباس يبعثين يوم األضحى بدرمهني 
قول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس وقال ابن عمر ليست حبتم ولكن سنة ومعروف وقال أشتري له حلما وي

أبو مسعود األنصاري إين ألدع األضحى وأنا موسر خمافة أن يرى جرياين أنه حتم علي وقال إبراهيم النخعي 
يضحوا وروى حيىي بن  األضحية واجبة إال على مسافر وروي عنه أنه قال كانوا إذا شهدوا ضحوا وإذا سافروا مل

ميان عن سعيد بن عبدالعزيز عن مكحول قال األضحية واجبة وقال أبو حنيفة وحممد وزفر األضحية واجبة على 
أهل اليسار من أهل االمصار والقرى املقيمني دون املسافرين وال أضحية على املسافر وإن كان موسرا وحد اليسار 

أيب يوسف مثل ذلك وروي عنه أهنا ليست بواجبة وهي سنة وقال  يف ذلك ما جتب فيه صدقة الفطر وروي عن
مالك بن أنس على الناس كلهم أضحية املسافر واملقيم ومن تركها من غري عذر فبئس ما صنع وقال الثوري 

  والشافعي ليست بواجبة وقال الثوري ال بأس بتركها وقال عبداهللا بن 

ل أبو بكر ومن يوجبها حيتج له هبذه اآلية وحيتج له بقوله قل إن احلسن يؤثر هبا أباه أحب إيل من أن يضحى قا
صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت قد اقتضى األمر باألضحية ألن النسك يف 



عليه هذا املوضع املراد به األضحية ويدل عليه ما روى سعيد بن جبري عن عمران بن حصني أن النيب صلى اهللا 
قال يا فاطمة اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقويل إن صاليت  -وسلم 

ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني وروى أن عليا رضي اهللا عنه كان يقول عند ذبح األضحية إن صاليت ونسكي 
إن أول  -يا رسول اهللا إين عجلت بنسكي وقال ص  وحمياي وممايت هللا اآلية وقال أبو بردة بن نيار يوم األضحى

نسكنا يف يومنا هذا الصالة مث الذبح فدل ذلك على أن هذا النسك قد أريد به األضحية وأخرب أنه مأمور بقه بقوله 
وبذلك أمرت واألمر يقتضي الوجوب وحيتج فيه بقوله فصل لربك واحنر قد روى أنه أراد صالة العيد وبالنحر 

فهو واجب علينا لقوله تعاىل فاتبعوه  -األمر يقتضي اإلجياب وإذا وجب على النيب صلى اهللا عليه وسلم األضحية و
وقوله لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة وحيتج للقائلني بإجياهبا من جهة األثر مبا رواه زيد بن احلباب عن 

من كان له يسار  -ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبداهللا بن عياش قال حدثين األعرج عن أيب هريرة قال قال رسو
فلم يضح فال يقربن مصالنا وقد رواه غري زيد بن احلباب مرفوعا مجاعة منهم حيىي بن سعيد حدثنا عبدالباقي بن 
قانع قال حدثنا عباس بن الوليد بن املبارك قال حدثنا اهليثم بن خارجة قال حدثنا حيىي بن سعيد عن عبداهللا بن 

من قدر على سعة فلم يضح فال  -األعرج عن أيب هريرة ق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عياش عن
يقربن مصالنا ورواه حيىي بن يعلى أيضا مرفوعا حدثنا عبدالباقي قال حدثنا حسني بن إسحاق قال حدثنا أمحد بن 

عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا النعمان الفراء قال حدثنا حيىي بن يعلى عن عبداهللا بن عياش أو عباس 
نا ورواه عبيد اهللا بن أيب جعفر عن األعرج عن من وجد سعة فلم يضح فال يقربن مسجد -صلى اهللا عليه وسلم 

أيب هريرة قال من وجد سعة فلم يضح فال يقربن مصالنا ويقال إن عبيد اهللا بن أيب جعفر فوق ابن عياش يف الضبط 
واجلاللة فوقفه على أيب هريرة ومل يرفعه ويقال إن الصحيح أنه موقوف عليه غري مرفوع وحيتج إلجياهبا أيضا حبديث 

أنه قال على كل أهل بيت يف عام أضحية  -رملة احلنفي عن خمنف بن سليم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أيب
  وعترية قال أبو بكر والعترية 

منسوخة باالتفاق وهي إهنم كانوا يصومون رجب مث يعترون وهي الرجبية وقد كان ابن سريين وابن عون يفعالنه 
هي واجبة مبقتضى اخلرب إال أنه ذكر يف هذا احلديث على كل أهل بيت أضحية ومل تقم الداللة على نسخ األضحية ف

ومعلوم أن الواجب من األضجية ال جيزى عن أهل البيت وإمنا جيزى عن واحد فبدل ذلك على أنه مل يرد اإلجياب 
عمر إمساعيل بن إبراهيم ومما حيتج ملوجبيها ما حدثنا عبدالباقي قال حدثنا امحد بن أيب عون البزوري قال حدثنا أبو م

قال حدثنا أبو إمساعيل املؤدب عن جماهد عن الشعيب عن جابر والرباء بن عازب قاال قام النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على منربه يوم األضحى فقال من صلى معنا هذه الصالة فليذبح بعد الصالة فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول  -

ا أصحابنا إذا رجعنا قال ليس بنسك قال عندي جذعة من املعز قال جتزى عنك وال جتزى اهللا إين ذحبت ليأكل معن
من صلى معنا هذه الصالة وشهد معنا  -عن غريك فيستدل من هذا اخلرب بوجوه على الوجوب أحدها قوله ص 

ال جتزى عن جتزى عنك و -فليذبح بعد الصالة وهو أمر بالذبح يقتضي ظاهره الوجوب والوجه الثاين قوله ص 
غريك ومعناه تقضى عنك ألنه يقال جزى عين كذا مبعىن قضى عين والقضاء ال يكون إال عن واجب فقد اقتضى 

ذلك الوجوب ومن جهة أخرى أن يف بعض ألفاظ هذا احلديث فمن ذبح قبل الصالة فليعد أضحيته ويف بعضها أنه 
من صلى معنا هذه الصالة وشهد معنا فليذبح  -قال أليب بردة أعد أضحيتك ومن يأىب ذلك يقول إن قوله ص 

يدل على أنه مل يرد اإلجياب ألن وجوهبا ال يتعلق بشهود الصالة عند اجلميع وملا عم اجلميع ومل خيصص به األغنياء 
دل على أنه أراد الندب وأما قوله جتزى عنك فإمنا أراد به جواز قربة واجلواز والقضاء على ضربني أحدمها جواز 



واآلخر جواز فرض فليس يف ظاهر إطالق لفظ اجلواز والقضاء داللة على الوجوب وأيضا حيتمل أن يكون أبو  قربة
بردة قد كان أوجب األضحية نذرا فأمره باإلعادة فإذا ليس فيما خاظب به أبو بردة داللة على الوجوب ألنه حكم 

أراد القضاء عن واجب لسأله عن قيمته  يف شخص معني ليس بعموم لفظ يف إجياهبا على كل أحد فإن قيل لو
ليوجب عليه مثله قيل له قد قال أبو بردة إن عندي جذعة خري من شايت حلم فكانت اجلذعة خريا من األوىل ومما 
حيتج به على الوجوب من طريق النظر إتفاق اجلميع على لزومها بالنذر فلوال أن هلا أصال يف الوجوب ملا لزمت 

  اء اليت ليس هلا أصل يف الوجوب فال تلزم بالنذر ومما حيتج به للوجوب بالنذر كسائر األشي

ما روى جابر اجلعفي عن أيب جعفر قال نسخت األضحية كل ذبح كان قبلها ونسخت الزكاة كل زكاة كانت 
قبلها ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخ غسل اجلنابة كل غسل كان قبله قالوا فهذا يدل على وجوب 

حى ألنه نسخ به ما كان قبله وال يكون املنسوخ به إال واجبا أال ترى أن كل ما ذكره أنه ناسخ ملا قبله فهو األض
فرض أو واجب قال أبو بكر وهذا عندي ال يدل على الوجوب ألن نسخ الواجب هو بيان مدة الوجوب فإذا بني 

تضي إجياب شيء آخر أال ترى أنه لو قال قد بالنسخ أن مدة اإلجياب كانت إىل هذا الوقت مل يكن يف ذلك ما يق
نسخت عنكم العترية والعقيقة وسائر الذبائح اليت كانت تفعل مل تكن فيه داللة على وجوب ذبيحة أخرى فليس 
إذا يف قوله نسخت األضحية كل ذبيحة كانت قبلها داللة على وجوب األضحية وإمنا فائدة ذكر النسخ يف هذا 

عد ما ندبنا إىل األضحية مل تكن هناك ذبيحة أخرى واجبة ومما حيتج به من نفي وجوهبا ما املوضع باألضحية أنه ب
حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبداهللا قال حدثنا عبدالعزيز بن اخلطاب قال حدثنا مندل بن علي 

األضحى على فريضة وهو  -م عن أيب حباب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
عليكم سنة وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا سعيد بن حممد أبو عثمان األجنداين قال حدثنا احلسن بن محاد قال حدثنا 

 -عبدالرحيم بن سليم عن عبداهللا بن حمرز عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
م على وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حممد بن علي بن العباس الفقيه قال حدثنا أمرت باألضحى والوتر ومل تعز

عبداهللا بن عمر قال حدثنا حممد بن عبدالوارث قال حدثنا أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه 
يست بواجبة قال ثالث هن علي فريضة ولكم تطوع األضحى والوتر والضحى ففي هذه األخبار أهنا ل -وسلم 

علينا إال أن األخبار لو تعارضت لكانت األخبار املقتضية لإلجياب أوىل باالستعمال من وجهني أحدمها أن اإلجياب 
طارىء على إباحة الترك والثاين أن فيه حظر الترك ويف نفيه إباحة الترك واحلظر أوىل من اإلباحة ومما حيتج به يف 

ال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبداهللا قال حدثنا عبداهللا بن يزيد نفي الوجوب ما حدثنا حممد بن بكر ق
قال حدثين سعيد بن أيوب قال حدثين عياش القتباين عن عيسى بن هالل الصديف عن عبداهللا بن عمرو بن العاص 

رأيت إن مل أجد إال قال أمرت بيوم األضحى عيدا جعله اهللا هلذه األمة فقال رجل أ -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  منيحة إنين أفأضحي هبا قال ال 

ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وحتلق عانتك فتلك متام أضحيتك عند اهللا عز و جل فلما جعل 
هذه األشياء مبنزلة األضحية دل على أن األضحية غري واجبة إذ كان فعل هذه األشياء غري واجب وحدثنا حممد بن 

أبو داود قال حدثين إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب  بكر قال حدثنا
يوم النحر كبشني أقرنني أملحني موجئني  -عن أيب عياش عن جابر بن عبداهللا قال ذبح النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هيم حنيفا وما أنا من املشركني إن فلما وجههما قال إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض على ملة إبرا



صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني اللهم منك ولك عن 
حممد وأمته باسم اهللا واهللا أكرب مث ذبح قالوا ففي ذحبه عن األمة داللة على أهنا غري واجبة ألهنا لو كانت واجبة مل 

ع األمة قال أبو بكر وهذا ال ينفي الوجوب ألنه تطوع بذلك وجائز أن يتطوع عمن قد وجب عليه جتز شاة عن مجي
كما يتطوع الرجل عن نفسه وال يسقط ذلك عنه وجوب ما يلزمه ومما حيتج من نفي الوجوب ما قدمنا روايته عن 

أحد من نظرائهم من السلف السلف من نفي إجيابه وفيه الداللة من وجهني على ذلك أحدمها أنه مل يظهر من 
خالفه وقد استفاض عمن ذكرنا قوهلم من السلف نفي إجيابه والثاين أنه لو كان واجبا مع عموم احلاجة إليه لوجب 

توقيف ألصحابه على وجوبه ولو كان كذلك لورد النقل به مستفيضا  -أن يكون من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
روده يف وزن ورود إجياب صدقة الفطر لعموم احلاجة إليه ويف عدم النقل متواترا وكان ال أقل من أن يكون و

املستفيض فيه داللة على نفي الوجوب وحيتج فيه بأنه لو كان واجبا وهو حق يف مال ملا اختلف حكم املقيم 
ضا بأنه لو واملسافر فيه كصدقة الفطر فلما مل يوجبه أبو حنيفة على املسافر دل على أنه غري واجب وحيتج فيه أي

كان واجبا وهو حق يف مال ملا أسقطه مضي الوقت فلما اتفق اجلميع على أنه يسقط مبضي أيام النحر دل على أنه 
غري واجب إذ كانت سائر احلقوق الواجبة يف األموال حنو الزكاة وصدقة الفطر والعشر وحنوها ال يسقطها مضي 

ىل قوله ملة أبيكم إبراهيم قيل معناه جاهدوا يف اهللا حق جهادة األوقات قوله تعاىل وجاهدوا يف اهللا حق جهاده إ
واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم ولذلك نصب وقال بعضهم نصب ألنه أراد كملة أبيكم إال أنه ملا حذف اجلار اتصل 

  االسم بالفعل فنصب قال أبو بكر ويف هذه اآلية داللة على أن علينا اتباع شريعة إبراهيم إال ما ثبت 

   -خه على لسان نبينا ص نس

  وقيل إنه إمنا قال ملة أبيكم إبراهيم ألهنا داخلة يف ملة نبينا ص

وإن كان املعىن أنه كملة أبيكم إبراهيم فإنه يعين أن اجلهاد يف اهللا حق جهاده كملة أبيكم إبراهيم عليه السالم  -
اده جاهدوا املشركني وروي عن ابن عباس ألنه جاهد يف اهللا حق جهاده وقال ابن عباس وجاهدوا يف اهللا حق جه

أيضا ال ختافوا يف اهللا لومة الئم وهو اجلهاد يف اهللا حق جهاده وقال الضحاك يعين اعملوا باحلق هللا عز و جل قوله 
تعاىل وما جعل عليكم يف الدين من حرج قال ابن عباس من ضيق وكذلك قال جماهد وحيتج به يف كل ما اختلف 

أن ما أدى إىل الضيق فهو منفي وما أوجب التوسعة فهو أوىل وقد قيل وما جعل عليكم يف الدين فيه من احلوادث 
من حرج إنه من ضيق ال خمرج منه وذلك ألن منه ما يتخلص منه بالتوبة ومنه ما ترد به املظلمة فليس يف دين 

جلميع املسلمني وليس كلهم راجعا اإلسالم ما ال سبيل إىل اخلالص من عقوبته وقوله ملة أبيكم إبراهيم اخلطاب 
بنسبه إىل أوالد إبراهيم فروي عن احلسن أنه أراد أن حرمة إبراهيم على املسلمني كحرمة الوالد على الولد كما 

قال تعاىل وأزواجه أمهاتكم ويف بعض القراءات وهو أب هلم قوله تعاىل هو مساكم املسلمني من قبل قال ابن عباس 
مساكم املسلمني وقيل إن إبراهيم مساكم املسلمني لقوله تعاىل حاكيا عن إبراهيم ومن ذريتنا أمة  وجماهد يعين إن اهللا

مسلمة لك وقوله تعاىل من قبل ويف هذا قال جماهد من قبل القرآن ويف القرآن وقوله تعاىل هو اجتباكم يدل على 
 جيتيب إال أهل طاعته واتباع مرضاته ويف أهنم عدول مرضيون ويف ذلك بطالن طعن الطاعنني عليهم إذ كان اهللا ال

ذلك مدح للصحابة املخاطبني بذلك ودليل على طهارهتم قوله تعاىل ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس فيه الداللة على صحة إمجاعهم ألن معناه ليكون الرسول شهيدا عليكم بطاعة من أطاع يف تبليغه 



ا شهداء على الناس بأعماهلم فيما بلغتموهم من كتاب رهبم وسنة نبيهم وهذه اآلية نظري وعصيان من عصى وتكونو
قوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فبدأمبدحهم 

وله وتكونوا شهداء ووصفهم بالعدالة مث أخرب أهنم شهداء وحجة على من بعدهم كما قال هنا هو اجتباكم إىل ق
على الناس قوله تعاىل وافعلوا اخلري رمبا حيتج به احملتج يف إجياب قربة خمتلف يف وجوهبا وهذا عندنا ال يصح 

  االحتجاج به يف إجياب شيء وال يصح اعتقاد العموم 

  فيه آخر سورة احلج 
  ومن 

  سورة املؤمنني

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون روى ابن عوف عن حممد بن سريين قال كان النيب قال اهللا تعاىل قد أفلح امل

إذا صلى رفع رأسه إىل السماء فلما نزلت الذين هم يف صالهتم خاشعون نكس رأسه  -صلى اهللا عليه وسلم 
ن ال جياوز وروى هشام عن حممد قال ملا نزلت الذين هم يف صالهتم خاشعون خفوا أبصارهم فكان الرجل حيب أ

بصره موضع سجوده وروي عن مجاعة اخلشوع يف الصالة أن ال جياوز بصره موضع سجوده وروي عن ابراهيم 
وجماهد والزهري اخلشوع السكون وروى املسعودي عن أيب سنان عن رجل منهم قال سئل علي عن قوله الذين 

ملسلم وال تلتفت يف صالتك وقال احلسن هم يف صالهتم خاشعون قال اخلشوع يف القلب وأن تلني كتفك للمرء ا
خاشعون خائفون قال أبو بكر اخلشوع ينتظم هذه املعاين كلها من السكون يف الصالة والتذلل وترك اإللتفات 

أنه قال اسكنوا يف الصالة وكفوا  -واحلركة واخلوف من اهللا تعاىل وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن ال أكف شعرا وال ثوبا وأنه هنى عن مس احلصى يف أيديكم يف الصالة وقال أم

الصالة وقال إذا قام الرجل يصلي فإن الرمحة تواجهه فإذا التفت انصرفت عنه وروى الزهري عن سعيد بن املسيب 
ر قال حدثنا أبو داود كان يلمح يف الصالة وال يلتفت وحدثنا حممد بن بك -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم قال حدثين السلوى أنه حدثه 
يوم حنني وذكر احلديث إىل قوله من حيرسنا  -سهل بن احلنظلية أهنم ساروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ي أنا يا رسول اهللا قال فاركب فركب فرسا له فجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه الليلة قال أنس بن أيب مرثد الغنو
   -فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وسلم 

  استقبل هذا الشعب حىت تكون يف أعاله وال يغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا

هل أحسستم فارسكم قالوا يا رسول اهللا  إىل مصاله فركع ركعتني مث قال -خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -ما أحسسناه فثوب بالصالة فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يصلي وهو يلتفت إىل الشعب حىت إذا قضى صالته وسلم قال أبشروا قد جاءكم



  فارسكم فأخرب يف هذا احلديث أنه كان يلتفت إىل الشعب وهو يف 

جهني أحدمها أنه مل يأمن من جميء العدو من تلك الناحية والثاين اشتغال قلبه الصالة وهذا عندنا كان عذرا من و
بالفارس إىل أن طلع وروي عن إبراهيم النخعي أنه كان يلحظ يف الصالة ميينا ومشاال وروى محاد بن سلمة عن محيد 

ل لكنا نقول هكذا وهكذا عن معاوية بن قرة قال قيل البن عمر إن كان الزبري إذا صلى مل يقل هكذا وال هكذا قا
ونكون مثل الناس وروي عن ابن عمر أنه كان ال يلتفت يف الصالة فعلمنا أن االلتفات املنهى عنه أن يويل وجهه 

مينة ويسرة فأما أن يلحظ مينة ويسرة فإنه غري منهي عنه وروى سفيان عن األعمش قال كان ابن مسعود إذا قام إىل 
بو جملز عن أيب عبيدة قال كان أبن مسعود إذا قام إىل الصالة خفض فيها صوته الصالة كأنه ثوب ملقى وروى أ

وبدنه وبصره وروى علي بن صاحل عن زبري اليامي قال كان أراد أن يصلي كأنه خشبة قوله تعاىل والذين هم عن 
ظور وقال ابن اللغو معرضون واللغة هو الفعل الذي ال فائدة فيه وما كان هذا وصفه من القول والفعل فهو حم

عباس اللغو الباطل والقول الذي ال فائدة فيه هو الباطل وإن كان الباطل قد يبتغي به فوائد عاجلة قوله تعاىل 
والذين هم لفروجهم حافظون جيوز أن يكون املراد عاما يف الرجال والنساء ألن املذكر واملؤنث إذا اجتمعا غلب 

م يف صالهتم خاشعون قد أريد به الرجال والنساء ومن الناس من يقول إن املذكر كقوله قد أفلح املؤمنون الذين ه
قوله والذين هم لفروجهم حافظون خاص يف الرجال بداللة قوله تعاىل إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم وذلك 

ثناء خاص يف الرجال ال حمالة أريد به الرجال قال أبو بكر وليس ميتنع أن يكون اللفظ األول عاما يف اجلميع واالست
كقوله ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا مث قال وإن جاهداك لتشرك يب فاألول عموم يف اجلميع والعطف يف بعض ما 
انتظمه اللفظ وقوله والذين هم لفروجهم حافظون عام لداللة احلال عليه وهو حفظها من مواقعة احملظور هبا قوله 

العادون يقتضي حترمي نكاح املتعة إذ ليست بزوجة وال مملوكة ميني وقد بينا  تعاىل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
ذلك يف سورة النساء يف قوله وراء ذلك معناه غري ذلك وقوله العادون يعين من يتعدى احلالل إىل احلرام فأما قوله 

ار عن إباحة وطء الزوجة إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم استثناء من اجلملة املذكورة حلفظ الفروج وإخب
وملك اليمني فاقتضت اآلية حظر ما عدا هذين الصنفني يف الزوجات وملك األميان ودل بذلك على إباحة وطء 

  الزوجات 

وملك اليمني لعموم اللفظ فيهن فإن قيل لو كان ذلك عموما يف إباحة وطئهن لوجب أن جيوز وطؤهن يف حال 
تدة من وطء بشبهة وحنو ذلك قيل له قد اقتضى عموم اللفظ إباحة وطئهن احليض ووطء األمة ذات الزوجة واملع

يف سائر األحوال إال أن الداللة قد قامت على ختصيص من ذكرت كسائر العموم إذا خص منه شيء مل مينع ذلك 
لك اليمني بقاء حكم العموم فيما مل خيص وملك اليمني مىت أطلق عقل به األمة والعبد اململوكان وال يكاد يطلق م

يف غري بين آدم ال يقال للدار والدابة ملك اليمني وذلك ألن ملك العبد واألمة أخص من ملك غريمها أال ترى أنه 
ميلك التصرف يف الدار بالنقض والبناء وال ميلك ذلك يف بين آدم وجيوز عارية الدار وغريها من العروض وال جيوز 

صلواهتم حيافظون روي عن مجاعة من السلف يف قوله تعاىل حيافظون قالوا عارية الفروج قوله تعاىل والذين هم على 
أنه قال ليس التفريط يف النوم إمنا التفريط أن يترك الصالة  -فعلها يف الوقت وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

افظون دائمون حىت يدخل وقت األخرى وقال مسروق احلفاظ على الصالة فعلها لوقتها وقال إبراهيم النخعي حي
وقال قتادة حيافظون على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها قال أبو بكر احملافظة عليها مراعاهتا للتأدية يف 

وقتها على استكمال شرائطها ومجيع املعاين اليت تأول عليها السلف احملافظة هي مرادة باآلية وأعاد ذكر الصالة ألنه 



اخلشوع فيها قوله تعاىل والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة اآلية روى وكيع عن مأمور باحملافظة عليها كما هو ب
مالك بن مغول عن عبدالرمحن بن سعيد ابن وهب عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا الذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم 

اف أن ال يقبل وجلة أهو الرجل يشرب اخلمر ويسرق قال ال يا عائشة ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وخي
منه وروى جرير عن ليث عمن حدثه عن عائشة وعن ابن عمر يؤتون ما آتوا قال الزكاة ويروى عن احلسن قال 
لقد أدركت أقواما كانوا من حسناهتم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيآتكم أن تعذبوا عليها قوله تعالىأولئك 

الطاعات يسارع إليها أهل اإلميان باهللا وجيتهدون يف السبق إليها يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون اخلريات هنا 
رغبة فيها وعلما مبا هلم هبا من حسن اجلزاء وقوله وهم هلا سابقون قال ابن عباس سبقت هلم السعادة وقال غريه 

من دون  وهم من أهل اخلريات سابقون إىل اجلنة وقال آخرون وهم إىل اخلريات سابقون قوله تعاىل وهلم أعمال
  ذلك قال 

قتادة وأبو العالية خطايا من دون احلق وعن احلسن وجماهد أعمال هلم من دون ما هم عليه ال بد من أن يعملوها 
وقوله تعاىل مستكربين به سامرا هتجرون قرىء بفتح التاء وضم اجليم وقرىء بضم التاء وكسر اجليم فقيل يف 

احلق باإلعراض عنه وقال جماهد وسعيد بن جبري تقولون اهلجر وهو  هتجرون قوالن أحدمها قول ابن عباس هتجرون
السيء من القول ومن قرأ هتجرون فليس إال من اهلجر عن ابن عباس وغريه يقال اهجر املريض إذا هدأ ووحد 

وقت سامرا وإن كان املراد ا لسمار ألنه يف موضع املصدر كما يقال قوموا قياما وقيل إمنا وحد ألنه يف موضع ال
بتقدير ليال هتجرون وكانوا يسمرون بالليل حول الكعبة وقد اختلف يف السمر فروى شعبة عن أيب املنهال عن أيب 

   -برزة األسلمي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه كان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها وروى شعبة عن منصور عن خيثمة عن

قال ال مسر إال لرجلني مصل أو مسافر وعن ابن عمر أنه كان ينهى عن  -عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
السمر بعد العشاء وأما الرخصة فيه فما روى األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال عمر كان النيب صلى اهللا 

العشاء  ال يزال يسمر الليلة عند أيب بكر يف األمر من أمور املسلمني وكان ابن عباس يسمر بعد -عليه وسلم 
  وكذلك عمرو بن دينار وأيوب السختياين إىل نصف الليل آخر سورة املؤمنني 

  ومن سورة النور 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قال اهللا تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال أبو بكر مل خيتلف السلف يف أن حد الزانيني يف 
 والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم إىل قوله واللذان أول اإلسالم ما قال اهللا تعاىل

يأتياهنا منكم فآذومها فكان حد املرأة احلبس واألذى بالتعبري وكان حد الرجل التعبري مث نسخ ذلك عن غري احملصن 
صن بالرجم وذلك ألن يف حديث بقوله تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ونسخ عن احمل

خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة  -عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وتغريب عام والثيب بالثيب اجللد والرجم فكان ذلك عقيب احلبس واألذى املذكورين يف قوله والاليت يأتني 

إيانا على أن ما  -ل اهللا هلن سبيال وذلك لتنبيه النيب صلى اهللا عليه وسلم الفاحشة من نسائكم إىل قوله أو جيع
  ذكره 



من ذلك هو السبيل املراد باآلية ومعلوم أنه مل تكن بينهما واسطة حكم آخر ألنه لو كان كذلك لكان السبيل 
وإذا كان كذلك كان األذى حبديث عبادة إن املراد بالسبيل هو ما ذكره دون غريه  -اجملعول هلن متقدما لقوله ص 

واحلبس منسوخني عن غري احملصن باآلية وعن احملصن بالسنة وهو الرجم واختلف أهل العلم يف حد احملصن وغري 
احملصن يف الزنا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد يرجم احملصن وال جيلد وجيلد غري احملصن وليس نفيه حبد 

إن رأى نفيه للدعارة فعل كما جيوز حبسه حىت حيدث توبة وقال ابن أيب ليلى  وإمنا هو موكول إىل رأي اإلمام
ومالك واألوزاعي والثوري واحلسن بن صاحل ال جيتمع اجللد والرجم مثل قول أصحابنا واختلفوا يف النفي بعد 

العبد ومن نفى حبس يف اجللد فقال ابن أيب ليلى ينفى البكر بعد اجللد وقال مالك ينفى الرجل وال تنفى املرأة وال 
املوضع الذي ينفى إليه وقال الثوري واألوزاعي واحلسن بن صاحل والشافعي ينفى الزاين وقال األوزاعي وال تنفى 
املرأة وقال الشافعي ينفى العبد نصف سنة والدليل على أن نفي البكر الزاين ليس حبدان قوله تعاىل الزانية والزاين 

ئة جلدة يوجب أن يكون هذا هو احلد املستحق بالزنا وأنه كمال احلد فلو جعلنا النفي فاجلدوا كل واحد منهما ما
حدا معه لكان اجللد بعض احلد ويف ذلك إجياب نسخ اآلية فثبت أن النفي إمنا هو تعزيز وليس حبد ومن جهة أخرى 

حدا مع اجللد لكان من النيب صلى أن الزيادة يف النص غري جائزة إال مبثلي ما جيوز به النسخ وأيضا لو كان النفي 
عند تالوته توقيف للصحابة عليه لئال يعتقدوا عند مساع التالوة أن اجللد هو مجيع حده ولو كان  -اهللا عليه وسلم 

كذلك لكان وروده يف وزن ورود نقل اآلية فلما مل يكن خرب النفي هبذه املنزلة بل كان وروده من طريق اآلحاد 
د روي عن عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف يف اخلمر إىل خيرب فلحق هبرقل فقال عمر ال ثبت أنه ليس حبد وق

أغرب بعدها أحدا ومل يستثن الزنا وروي عن علي أنه قال يف البكرين إذا زنيا جيلدان وال ينفيان وإن نفيهما من 
ها وقال إبراهيم النخعي كفى بالنفي فتنة الفتنة وروى عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ومل ينف

فلو كان النفي ثابتا مع اجللد على أهنما حد الزاين ملا خفى على كرباء الصحابة ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة 
أنه قال يف األمة إذا زنت فليجلدها فإن زنت فاجلدوها مث  -وشبل وزيد بن خالد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  لدوها مث بيعوها ولو بضفري وقد حوى هذا اخلرب الداللة من وجهني على صحة قولنا أحدمها إن زنت فاج

إنه لو كان النفي ثابتا لذكره مع اجللد والثاين أن اهللا تعاىل قال فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من 
دون النفي دل ذلك على أن حد احلرة  يف حدها باجللد -العذاب فإذا كان جلد األمة نصف حد احلرة وأخرب ص 

هو اجللد وال نفي فيه فإن قيل إمنا أراد بذلك التأديب دون احلد وقد روي عن ابن عباس أن األمة إذا زنت قبل أن 
حتصن أنه ال حد عليها لقوله تعاىل فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب قيل له 

   -قربي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد روى سعيد امل

  أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلد وال يثرب عليها قال ذلك ثالث

بعها ولو بضفري يدل على أهنا ال تنفى ألنه لو  -مرات مث قال يف الثالثة أو الرابعة مث ليبعها ولو بضفري وقوله ص 
ا إذ ال ميكن املشتري تسلمها ألن حكمها أن تنفى فإن قيل يف حديث شعبة عن قتادة عن وجب نفيها ملا جاز بيعه

خذوا عين قد جعل  -احلسن عن حطان بن عبداهللا عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
روى احلسن عن قبيصة بن اهللا هلن سبيال البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر جيلد وينفى والثيب جيلد ويرجم و

مثله وحديث الزهري عن عبيد اهللا بن عبداهللا عن أيب  -ذؤيب عن سلمة بن احملبق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



فقال يا رسول اهللا إن ابين كان عسيفا على  -هريرة وزيد بن خالد أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بوليدة ومائة شاة مث أخربين أهل العلم أن على ابين جلد مائة وتغريب عام وأن على هذا فزىن بامرأته فافتديته منه 

والذي نفسي بيده ألقضني بينكما  -امرأة هذا الرجم فاقض بيننا بكتاب اهللا تعاىل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عام مث قال لرجل من أسلم اغد يا  بكتاب اهللا أما الغنم والوليدة فرد عليك وأما ابنك فإن عليه جلد مائة وتغريب

أنيس على امرأة هذا فإن عليه جلد مائة وتغريب عام مث قال لرجل من أسلم أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارمجها قيل له غري جائز أن تزيد يف حكم اآلية بأخبار اآلحاد ألنه يوجب النسخ ال سيما مع إمكان 

لنسخ فالواجب إذا كان هكذا محله على وجه التعزير ال أنه حد مع اجللد فرأى النيب استعماهلا على وجه ال يوجب ا
يف ذلك الوقت نفي البكر ألهنم كانوا حديثي عهد باجلاهلية فرأى ردعهم بالنفي بعد اجللد  -صلى اهللا عليه وسلم 

أيضا فإن حديث عبادة وارد ال كما أمر بشق روايا اخلمر وكسر األواين ألنه أبلغ يف الزجر وأحرى بقطع العادة و
حمالة قبل آية اجللد وذلك ألنه قال خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال فلو كانت اآلية قد نزلت قبل ذلك لكان 

  السبيل جمعوال قبل ذلك وملا كان احلكم مأخوذا عنه بل عن اآلية قثبت بذلك أن آية اجللد 

أن يكون ناسخا ملا يف حديث عبادة من النفي إن كان النفي حدا إمنا نزلت بعد ذلك وليس فيها ذكر النفي فوجب 
ومما يدل على أن النفي على وجه التعزير وليس حبد أن احلدود معلومة املقادير والنهايات ولذلك مسيت حدودا ال 

وال مقدارا من للنفي مكانا معلوما  -جتوز الزيادة عليها وال النقصان منها فلما مل يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
املسافة والبعد علمنا أنه ليس حبد وأنه موكول إىل اجتهاد اإلمام كالتعزير ملا مل يكن له مقدار معلوم كان تقديره 

مسافة املوضع الذي ينفى إليه كما  -موكوال إىل رأي األمام ولو كان ذلك حدا لذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اجلمع بني اجللد والرجم للمحصن فإن فقهاء األمصار متفقون على أن احملصن ذكر توقيت السنة ملدة النفي وأما 

يرجم وال جيلد والدليل على صحة ذلك حديث أيب هريرة وزيد بن خالد يف قصة العسيف وإن أبا الزاين قال سألت 
ا الرجم واجللد بل عليه -رجال من أهل العلم فقالوا على امرأة هذا الرجم فلم يقل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقال ألنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها ومل يذكر جلدا ولو وجب اجللد مع الرجم لذكره له كما 
ذكر الرجم وقد وردت قصة ماعز من جهات خمتلفة ومل يذكر يف شيء منها مع الرجم جلد ولو كان اجللد حدا مع 

ده لنقل كما نقل الرجم إذ ليس أحدمها بأوىل بالنقل من اآلخر ولو جل -الرجم جللده النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بعد أن وضعت ومل يذكر  -وكذلك يف قصة الغامدية حني أقرت بالزنا فرمجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جلدا ولو كانت جلدت لنقل ويف حديث الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة عن ابن عباس قال قال عمر قد 
ت أن يطول بالناس زمان حىت يقول قائل ال جند الرجم يف كتاب اهللا فيضلوا بترك فريضة أنزهلا اهللا وقد قرأنا خشي

ورمجنا بعده فأخرب أن الذي فرضه  -الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة ورجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ولو كان اجللد واجبا مع الرجم لذكره واحتج من مجع بينهما  رجم -اهللا هو الرجم وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حبديث عبادة الذي قدمناه وقوله الثيب بالثيب اجللد والرجم ومبا روى ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر أن رجال 
أن عليا  فجلد مث أخرب أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم ومبا روى -زىن بامرأة فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -جلد شراحة اهلمدانية مث رمجها وقال جلدهتا بكتاب اهللا ورمجتها بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فأما حديث عبادة فإنا قد علمنا أنه وارد عقيب كون حد الزانيني احلبس



ز والغامدية وقوله خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال مث كان رجم ماع -واألذى ناسخا له واسطة بينهما بقوله ص 
  واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها 

بعد حديث عبادة فلو كان ما ذكر يف حديث عبادة من اجلمع بني اجللد والرجم ثابتا ال يستعمله النيب صلى اهللا 
مث ملا ثبت  يف هذه الوجوه وأما حديث جابر فجائز أن يكون جلده بعض احلد ألنه مل يعلم بإحصانه -عليه وسلم 

إحصانه رمجه وكذلك قول أصحابنا وحيتمل حديث علي رضي اهللا عنه يف جلده شراحة مث رمجها أن يكون على هذا 
الوجه واختلف الفقهاء يف الذميني هل حيدان إذا زنيا فقال أصحابنا والشافعي حيدان إال أهنما ال يرمجان عندنا وعند 

نا ذلك فيما سلف وقال مالك ال حيد الذميان إذا زنيا قال أبو بكر وظاهر الشافعي يرمجان إذا كانا حمصنني وقد بي
قوله تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة يوجب احلد على الذميني ويدل عليه حديث زيد بن 

   -إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وقوله ص  -خالد وأيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قيموا احلدود على ما ملكت أميانكم ومل يفرق بني الذمي واملسلم وأيضا فإنأ

رجم اليهوديني فال خيلو ذلك من أن يكون حبكم التوراة أو حكما مبتدأ من النيب  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  فإن كان رمجهما حبكم التوراة فقد صار شريعة للنيب ص

   -من شرائع األنبياء املتقدمني مبقى إىل وقت النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن ما كان  -

  فهو شريعة لنبينا ص

   -مامل ينسخ وإن كان رمجهما على أنه حكم مبتدأ من النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  فهو ثابت إذ مل يرد ما يوجب نسخه والصحيح عندنا أنه رمجهما على أنه شريعة

ال على تبقية حكم التوراة والدليل عليه أن حد الزانيني يف أول اإلسالم  -هللا عليه وسلم مبتدأة من النيب صلى ا
كان احلبس واألذى احملصن وغري احملصن فيه سواء فدل ذلك على أن الرجم الذي أوجبه اهللا يف التوراة قد كان 

هما فقد خالفت اخلرب الذي رجم اليهوديني وأنت ال ترمج -منسوخا فإن قيل فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
احتججت له يف إثبات حد الزنا على الذميني قيل له استداللنا من خرب رجم اليهوديني على ما ذكرنا صحيح وذلك 
ألنه ملا ثبت أنه رمجهما صح أهنما يف حكم املسلمني يف إجياب احلدود عليهما وإمنا رمجهما النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -الرجم اإلحصان فلما شرط اإلحصان فيه وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ألنه مل يكن من شرط -

  من أشرك باهللا فليس مبحصن صار حدمها اجللد فإن قيل إمنا رجم النيب ص

اليهوديني من قبل أنه مل تكن لليهوديني ذمة وحتاكموا إليه قيل له لو مل يكن احلد واجبا عليهم ملا أقامه النيب صلى  -
   -وسلم  اهللا عليه



  عليهما ومع ذلك فداللته قائمة على ما ذكرنا ألنه إذا كان من ال ذمة له قد

يف الزنا فمن له ذمة وجتري عليه أحكام املسلمني أحرى بذلك ويدل عليه أهنم ال  -حده النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  خيتلفون أن الذمي يقطع يف السرقة فكذلك يف الزنا إذ كان فعال 

فوجب أن يزجر عنه باحلد كما وجب زجر املسلم به وليس هو كاملسلم يف شرب اخلمر ألهنم مقرون  ال يقر عليه
على التخلية بينهم وبني شرهبا وليسوا مقرين على السرقة وال على الزنا واختلف فيمن أكره على الزنا فقال أبو 

حممد ال حيد يف الوجهني مجيعا وهو حنيفة إن أكرهه غري سلطان حد وإن أكرهه سلطان مل حيد وقال أبو يوسف و
قول احلسن بن صاحل والشافعي وقال زفر إن أكرهه سلطان حد أيضا وأما املكرهة فال حتد يف قوهلم مجيعا فأما 

إجياب احلد عليه يف حال اإلكراه فإن أبا حنيفة قال القياس أن حيد سواء أكرهه سلطان أو غريه ولكنه ترك القياس 
حيتمل قوله يف إكراه السلطان معنيني أحدمها أن يريد به اخلليفة فإن كان قد أراد هذا فإمنا يف إكراه السلطان و

أسقط احلد ألنه قد فسق وانغزل عن اخلالفة بإكراهه إياه على الزنا فلم يبق هناك من يقيم احلد عليه واحلد إمنا 
احلرب وحيتمل أن يريد به من دون اخلليفة يقيمه السلطان فإذا مل يكن هناك سلطان مل يقم احلد كمن زىن يف دار 

فإن كان أراد ذلك فوجهه أن السلطان مأمور بالتوصل إىل درء احلد فإذا أكرهه على الزنا فإمنا أراد التوصل إىل 
إجيابه فال جتوز له إقامته إذا ألنه بإكراهه أراد التوصل إىل إجيابه فال جيوز له ذلك ويسقط احلد وأما إذا أكرهه غري 

لطان فإن احلد واجب وذلك ألنه معلوم أن اإلكراه ينايف الرضا وما وقع عن طوع ورضا فغري مكره عليه فلما س
كانت احلال شاهدة بوجوب الرضا منه بالفعل دل ذلك على أنه مل يفعله مكرها وداللة احلال على ما وصفنا أنه 

وة ينافيهما اخلوف والوجل فلما وجد منه معلوم أن حال اإلكراه هي حال خوف وتلف النفس واالنتشار والشه
االنتشار والشهوة يف هذه احلال علم أنه فعله غري مكره ألنه لو كان مكرها خائفا ملا كان منه انتشار وال غلبته 

الشهوة ويف ذلك دليل على أن فعله ذلك مل يقع على وجه اإلكراه فوجب احلد فإن قيل إن وجود االنتشار ال ينايف 
فعلمنا حني فعل مع ظهور اإلكراه أنه فعله مكرها كشرب اخلمر والقذف وحنوه قيل له هذا لعمري ترك الفعل 

هكذا ولكنه ملا كان يف العادة أن اخلوف على النفس ينايف االنتشار دل ذلك على أنه فعله طائعا أال ترى أن من 
ظاهر كذلك احلال الشاهدة بالتطوع هي أكره على الكفر فأقر أنه فعله طائعا كان كافرا مع وجود اإلكراه يف ال

  مبنزلة اإلقرار منه بذلك فيحد 

  باب 

  صفة الضرب يف الزنا

قال اهللا تعاىل وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا روي عن احلسن وعطاء وجماهد وأيب جملز قالوا يف تعطيل احلدود ال 
ة البن عمر زنت فضرب رجليها وأحسبه قال يف شدة الضرب وروى ابن أيب مليكة عن عبيداهللا بن عمر أن جاري

وظهرها قال فقلت ال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا قال يا بين ورأيتين أخذتين هبا رأفة إن اهللا تعاىل مل يأمرين أن 
أقتلها وال أن أجعل جلدها يف رأسها وقد أوجعت حيث ضربت وروي عن سعيد بن جبري وإبراهيم والشعيب قالوا 

ختلف الفقهاء يف شدة الضرب يف احلدود فقال أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر التعزير يف الضرب وا
أشد الضرب وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف وقال مالك والليث 



قذف وضرب الضرب يف احلدود كلها سواء غري مربح بني الضربني وقال الثوري ضرب الزنا أشد من ضرب ال
القذف أشد من ضرب الشرب وقال احلسن بن صاحل ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف وروي عن 

عطاء قال حد الزانية أشد من حد الفرية وحد الفرية واخلمر واحد وعن احلسن قال ضرب الزنا أشد من القذف و 
ضرب رجال قاعدا وعليه  القذف أشد من الشرب وضرب الشرب أشد من ضرب التعزير وروي عن علي أنه

كساء قسطالين قال أبو بكر قوله تعاىل وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا ملا كان حمتمال ملا تأوله السلف عليه من 
تعطيل احلد ومن ختفيف الضرب اقتضى ظاهره أن يكون عليهما مجيعا يف أن ال يعطل احلد تشديد يف الضرب 

قاذف والشارب وإمنا قالوا إن التعزير أشد الضرب وأرادوا بذلك أنه وذلك يقتضي أن يكون أشد من ضرب ال
جائز لإلمام أن يزيد يف شدة الضرب لإليالم على جهة الزجر والردع إذ ال ميكنه فيه بلوغ احلد ومل يعنوا بذلك أنه 

عزير على احلبس ال حمالة أشد الضرب ألنه موكول إىل رأي اإلمام واجتهاده ولو رأى أن يقتصر من الضرب يف الت
إذا كان ذا مروءة وكان ذلك الفعل منه ذلة جاز له أن يتجاىف عنه وال يعزره فعلمت أن مرادهم بقوهلم التعزير أشد 
الضرب إمنا هو إذا رأى اإلمام ذلك للزجر والردع فعل وقد روى شريك عن جامع بن أيب راشد عن أيب وائل قال 

 عنها دين فمات فقضت عنه فكتب إليها حيرج عليها فيه فرفعت ذلك كان لرجل على ابن أخ ألم سلمة رضي اهللا
  إىل عمر فكتب عمر إىل عامله اضربه ثالثني 

  ضربة كلها تبضع اللحم وحتدر الدم فهذا من ضرب التعزير وروى شعبة عن واصل عن املعرور بن سويد 

  قال

رقوا عليها جلدها فهذا يدل على أنه كان أتى عمر بن اخلطاب بامرأة زنت فقال أفسدت حسبها أضربوها وال حت
يرى ضرب الزاين أخف من التعزير قال أبو بكر قد دل قوله وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا على شدة ضرب 

الزاين على ما بينا وأنه أشد من ضرب الشارب والقاذف لداللة اآلية على شدة الضرب فيه وألن ضرب الشارب 
باجلريد والنعال وضرب الزاين إمنا يكون بالسوط وهذا يوجب أن يكون  -ليه وسلم كان من النيب صلى اهللا ع

ضرب الزاين أشد من ضرب الشارب وإمنا جعلوا ضرب القاذف أخف الضرب ألن القاذف جائز أن يكون صادقا 
د الشهود عن يف قذفه وإن له شهودا على ذلك والشهود مندوبون إىل الستر على الزاين فإمنا وجب عليه احلد لقعو

الشهادة وذلك يوجب ختفيف الضرب ومن جهة أخرى أن القاذف قد غلظت عليه العقوبة يف إبطال شهادته فغري 
جائز التغليظ عليه من جهة شدة الضرب فإن قيل روى سفيان بن عيينة قال مسعت سعد بن إبراهيم يقول للزهري 

لقد حدثين أيب أن أمه أم كلثوم أمرت بشاة فسلخت إن أهل العراق يقولون إن القاذف ال يضرب ضربا شديدا و
حني جلد أبو بكرة فألبسته مسكها فهل كان ذلك إال من ضرب شديد قيل له هذا ال يدل على شدة الضرب ألنه 

  جائز أن يؤثر يف البدن الضرب اخلفيف على حسب ما يصادف من رقة البشرة ففعلت ذلك إشفاقا عليه 
  دود باب ما يضرب من أعضاء احمل

قال اهللا سبحانه وتعاىل فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ومل يذكر ما يضرب منه ظاهره يقتضي جواز ضرب 
مجيع األعضاء وقد اختلف السلف وفقهاء األمصار فيه فروى ابن أيب ليلى عن عدي بن ثابت عن املهاجر بن عمرية 

اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه واملذاكري عن علي رضي اهللا عنه أنه أيت برجل سكران أو يف حد فقال 
وروى سفيان بن عيينة عن أيب عامر عن عدي بن ثابت عن مهاجر بن عمرية عن علي رضي اهللا عنه أنه قال اجتنب 



رأسه ومذاكريه واعط كل عضو حقه فذكر يف هذا احلديث الرأس ويف احلديث األول الوجه وجائز أن يكون قد 
عن عمر أنه أمر بالضرب يف حد فقال أعط كل عضو حقه ومل يستثن شيئا وروى املسعودي  استثنامها مجيعا وروي

  عن 

القاسم قال أتى أبو بكر برجل انتفى من ابنه فقال أبو بكر اضرب الرأس فإن الشيطان يف الرأس وقد روي عن 
وي عن ابن عمر أنه عمر أنه ضرب صبيغ بن عسيل على رأسه حني سأل عن الذاريات ذروا على وجه التعنت ور

ال يصيب الرأس وقال أبو حنيفة وحممد يضرب يف احلدود األعضاء كلها إال الفرج والرأس والوجه وقال أبو 
يوسف يضرب الرأس أيضا وذكر الطحاوي عن أمحد بن أيب عمران عن أصحاب أيب يوسف أن الذي يضرب به 

وذكر ابن مساعة عن حممد يف التعزير أنه يضرب  الرأس من احلد سوط واحد وقال مالك ال يضرب إال يف الظهر
الظهر بغري خالف ويف احلدود يضرب األعضاء إال ما ذكرنا وقال احلسن بن صاحل يضرب يف احلد والتعزير 

األعضاء كلها وال يضرب الوجه وال املذاكري وقال الشافعي يتقى الوجه والفرج قال أبو بكر اتفق اجلميع على ترك 
أنه قال إذا  -رج وروي عن علي استثناء الرأس أيضا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ضرب الوجه والف

ضرب أحدكم فليتق الوجه وإذا مل يضرب الوجه فالرأس مثله ألن الشني الذي يلحق الرأس بتأثري الضرب كالذي 
ا هو مستحق بالفعل املوجب للحد يلحق الوجه وإمنا أمر باجتناب الوجه هلذه العلة ولئال يلحقه أثر يشينه أكثر مم

والدليل على أن ما يلحق الرأس من ذلك هو كما يلحق الوجه أن املوضحة وسائر الشجاج حكمها يف الرأس 
والوجه سواء وفارقا سائر البدن من هذا الوجه ألن املوضحة فيما سوى الرأس والوجه إمنا جتب فيه حكومة وال 

الرأس والوجه فوجب من أجل ذلك استواء حكم الرأس والوجه يف اجتناب جيب فيها أرش املوضحة الواقعة يف 
ضرهبما ووجه آخر وهو أنه ممنوع من ضرب الوجه ملا خياف فيه من اجلناية على البصر وذلك موجود يف الرأس ألن 

وجوه كلها ضرب الرأس يظلم منه البصر ورمبا حدث املاء يف العني ورمبا حدث منه أيضا اختالط يف العقل فهذه ال
متنع ضرب الرأس وأما اجتناب الفرج فمتفق عليه وهو أيضا مقتل فال يؤمن أن حيدث أكثر مما هو مستحق بالفعل 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث والشافعي الضرب يف احلدود كلها ويف التعزير جمردا قائما غري ممدود إال حد 
الفرو وقال بشر بن الوليد عن أيب يوسف عن أيب حنيفة يضرب القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه احلشو و

التعزير يف إزار وال يفرق يف التعزير خاصة يف األعضاء وقال أبو يوسف ضرب ابن أيب ليلى املرأة القاذفة قائمة 
  فخطأه أبو حنيفة وقال الثوري ال جيرد الرجل وال 

اليهوديني قال  -حديث رجم النيب صلى اهللا عليه وسلم  ميد وتضرب املرأة قاعدة والرجل قائما قال أبو بكر يف
رأيت الرجل حيىن على املرأة يقيها احلجارة وهذا يدل على أن الرجل كان قائما واملرأة قاعدة وروى عاصم األحول 
 عن أيب عثمان النهدي قال أيت عمر بسوط فيه شدة فقال أريد ألني من هذا فأيت بسوط فيه لني فقال أريد أشد من

هذا فأيت بسوط بني السوطني فقال اضرب وال يرى أبطك واعط كل عضو حقه وعن ابن مسعود أنه ضرب رجال 
حدا فدعا بسوط فأمر فدق بني حجرين حىت الن مث قال اضرب وال خترج أبطك واعط كل عضو حقه وعن علي 

يؤمر بالسوط فتقطع أنه قال للجالد اعط كل عضو حقه وروى حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك قال كان 
مثرته مث يدق بني حجرين مث يضرب به وذلك يف زمن عمر بن اخلطاب وروي عن أيب هريرة أنه جلد رجال قائما يف 

القذف قال أبو بكر هذه األخبار تدل على معاين منها اتفاقهم على أن ضرب احلدود بالسوط ومنها أنه يضرب 
قائم ومنها أنه يضرب بسوط بني سوطني وإمنا قالوا أنه يضرب  قائما إذ ال ميكن إعطاء كل عضو حقه إال وهو



جمردا ليصل األمل إليه ويضرب القاذف وعليه ثيابه ألن ضربه أخف وإمنا قالوا ال ميد ألن فيه زيادة يف اإليالم غري 
اجلراح أيت مستحق بالفعل وال هو من احلد وروى يزيد بن هارون عن احلجاج عن الوليد بن مالك أن أبا عبيدة بن 

برجل يف حد فذهب الرجل ينزع قميصه وقال ما ينبغي جلسدي هذا املذنب أن يضرب وعليه قميص فقال أبو 
عبيدة ال تدعوه ينزع قميصه فضربه عليه وروى ليث عن جماهد ومغرية عن إبراهيم قاال جيلد القاذف وعليه ثيابه 

الصيف ولكن يضرب يف ثيابه اليت قذف فيها إال أن وعن احلسن قال إذا قذف الرجل يف الشتاء مل يلبس ثياب 
يكون عليه فرو أو حشو مينعه من أن جيد وجع الضرب فينزع ذلك عنه وقال مطرف عن الشعيب مثل ذلك وروى 

شعبة عن عدي بن ثابت عمن شهد عليا رضي اهللا عنه أنه أقام على رجل احلد فضربه على قبا أو قرطق ومذهب 
ي عن السلف يف هذه األخبار ويدل على صحته أن من عليه حشو أو فرو فلم يصل األمل أن أصحابنا موافق ملا رو

الفاعل لذلك غري ضارب يف العادة أال ترى أنه لو حلف أن يضرب فالنا فضربه وعليه حشو أو فرو فلم يصل إليه 
  األمل إنه ال يكون ضاربا ومل يرب يف ميينه ولو وصل إليه األمل كان ضاربا 

  مة احلدود يف املسجد يف إقا
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد والشافعي ال تقام احلدود يف املساجد وهو قول احلسن بن صاحل قال أبو يوسف 
وأقام ابن أيب ليلى حدا يف املسجد فخطأه أبو حنيفة وقال مالك ال بأس بالتأديب يف املسجد مخسة أسواط وحنوها 

يف املسجد قال أبو بكر روى إمساعيل بن مسلم املكي عن عمرو بن دينار عن  وأما الضرب املوجع واحلد فال يقام
   -طاوس عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قال ال تقام احلدود يف املساجد وال يقتل بالولد الوالد وروي عن النيب ص

كم وإقامة حدودكم ومجروها يف أنه قال جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم ورفع أصواتكم وشراكم وبيع -
مجعكم وضعوا على أبواهبا املطاهر ومن جهة النظر أنه ال يؤمن أن يكون من احملدود باملسجد من خروج النجاسة ما 

  سبيله أن ينزه املسجد عنه 
  يف 

  الذي يعمل عمل قوم لوط

ل عثمان البيت واحلسن بن صاحل وأبو قال أبو حنيفة يعزر وال حيد وقال مالك والليث يرمجان أحصنا أو مل حيصنا وقا
يوسف وحممد والشافعي هو مبنزلة الزنا وهو قول احلسن وإبراهيم وعطاء قال أبو بكر قال النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث زنا بعد إحصان وكفر بعد إميان وقتل

ذه الثالث وفاعل ذلك خارج عن ذلك ألنه ال يسمى زنا قتل املسلم إال بإحدى ه -نفس بغري نفس فحصر ص 
 -فإن احتجوا مبا روى عاصم بن عمرو عن سهيل بن صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال الذي يعمل عمل قوم لوط فارمجوا األعلى واألسفل وارمجومها مجيعا ومبا روى الدراوردي عن عمرو بن أيب 



قال من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط  -كرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو عن ع
فاقتلوا الفاعل واملفعول به قيل له عاصم بن عمرو وعمرو بن أيب عمرو ضعيفان ال تقوم بروايتهما حجة وال جيوز 

ن استحل ذلك أنه يستحق القتل هبما إثبات حد وجائز أن يكون لو ثبت إذا فعاله مستحلني له وكذلك نقول فيم
وقوله فاقتلوا الفاعل واملفعول به يدل على أنه ليس حبد وأنه مبنزلة قوله من بدل دينه فاقتلوه ألن حد فاعل ذلك 

  ليس هو قتال على اإلطالق وإمنا هو الرجم عند من جعله كالزنا إذا كان حمصنا 

يقتله رمجا فقتله على اإلطالق ليس هو قوال ألحد ولو كان مبنزلة  وعند من ال جيعله مبنزلة الزنا ممن يوجب قتله فإمنا
  الفرق بينهما دليل على أنه مل يوجبه على وجه احلد  -الزنا لفرق فيه بني احملصن وغري احملصن ويف تركه ص 

  يف الذي يأيت البهيمة 

  قال

روي مثله عن ابن عمر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد ومالك وعثمان البيت ال حد عليه ويعزر و
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث زنا بعد إحصان وكفر بعد  -األوزاعي عليه احلد قال أبو بكر قوله ص 

إميان وقتل نفس بغري نفس ينفي قتل فاعل ذلك إذ ليس ذلك بزنا يف اللغة وال جيوز إثبات احلدود إال من طريق 
مسئلتنا وال جيوز إثباته من طريق املقاييس وقد روى عمرو بن أيب عمرو عن  التوقيف أو االتفاق وذلك معدوم يف

من وجدمتوه على هبيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة  -عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رزين عن ابن وعمر وهذا ضعيف ال تثبت به حجة ومع ذلك فقد روى شعبة وسفيان وأبو عوانة عن عاصم عن أيب 

عباس فيمن أتى هبيمة إنه ال حد عليه وكذلك رواه إسرائيل وأبو بكر بن عياش وأبو األحوص وشريك وكلهم عن 
عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس مثله ولو كان حديث عمرو بن أيب عمرو ثابتا ملا خالفه ابن عباس وهو رواية إىل 

  غريه وإن صح اخلرب كان حمموال على من استحله 
فصل قال أبو بكر وقد أنكرت طائفة شاذة ال تعد خالفا الرجم وهم اخلوارج وقد ثبت الرجم عن النيب صلى اهللا 

   -عليه وسلم 

  بفعل النيب ص

وبنقل الكافة واخلرب الشائع املستفيض الذي ال مساغ للشك فيه وأمجعت األمة عليه فروى الرجم أبو بكر وعمر  -
سعيد اخلدري وأبو هريرة وبريدة األسلمي وزيد بن خالد يف آخرين من الصحابة وعلي وجابر بن عبداهللا وأبو 

وخطب عمر فقال لوال أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهللا ألثبته يف بعض املصحف وبعض هؤالء الرواة يروي 
مرات مث ملا أقر  خرب رجم ماعز وبعضهم خرب اجلهينية والغامدية وخرب ماعز يشتمل على أحكام منها إنه ردده ثالث

الرابعة سأل عن صحة عقله فقال هل به جنة فقالوا ال وإنه استنهكه مث قال له لعلك ملست لعلك قبلت فلما أىب إال 
التصميم على اإلقرار بصريح الزنا سأل عن إحصانه مث ملا هرب حني أدركته احلجارة قال هال تركتموه ويف ترديده 

  د ثالث مرات مث املسألة عن عقله بع



قال تعافوا احلدود فيما  -الرابعة داللة على أن احلد ال جيب إال بعد إقراره أربعا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بينكم فما بلغين من حد قد وجب فلو كان احلد واجبا بإقراره مرة واحدة لسأل عنه يف أول إقراره ومسئلته جريانه 

ثبات واإلحتياطيات يف احلد ومسئلته عن الزنا كيف هو وما هو وأهله عن عقله يدل على أن على اإلمام االست
وقوله لعلك ملست لعلك قبلت يفيد حكمني أحدمها أنه ال يقصر على إقراره بالزنا دون استثباته يف معىن الزنا حىت 

راد اللمس كما يبينه بصفة ال خيتلف فيه أنه زنا وقوله لعلك ملست لعلك قبلت تلقني له الرجوع عن الزنا وأنه إمنا أ
روي أنه للسارق ما أخاله سرق ونظريه ما روي عن عمر أنه جيء بامرأة حبلى باملوسم وهي تبكي فقالوا زنت 

فقال عمر ما يبكيكي فإن املرأة رمبا استكرهت على نفسها يلقنها ذلك فأخربت أن رجل ركبها وهي نائمة فقال 
شبني النار فخلى سبيلها وروي أن عليا قال لشراحة حني عمر لو قتلت هذه خلشيت أن تدخل ما بني هذين األخ

هال تركتموه يدل على  -أقرت عنده بالزنا لعلك عصيت نفسك قالت أتيت طائعة غري مكرهة فرمجها وقوله ص 
جواز رجوعه عن إقراره ألنه ملا امتنع مما بذل نفسه له بديا قال هال تركتموه وملا مل جيلده دل على أن الرجم واجللد 

ال جيتمعان قوله تعاىل وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال الطائفة الرجل إىل 
األلف وقرأ وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا وقال عطاء رجالن فصاعدا وقال احلسن وأبو بريدة الطائفة عشرة 

م قال كان رجال وقال الزهري وليشهد عذاهبما طائفة وقال حممد بن كعب القرظي يف قوله إن نعف عن طائفة منك
ثالثة فصاعدا وقال قتادة ليكون عظة وعربة هلم وحكي عن مالك والليث أربعة ألن الشهود أربعة قال أبو بكر 
يشبه أن املعىن يف حضور الطائفة ما قاله قتادة أنه عظة وعربة هلم فيكون زجرا له عن العود إىل مثله وردعا لغريه 

إتيان مثله واألوىل أن تكون الطائفة مجاعة يستفيض اخلري هبا ويشيع فريتدع الناس عن مثله ألن احلدود  عن
  موضوعة للزجر والردع وباهللا التوفيق 

  باب 

  تزويج الزانية

 قال قال اهللا تعاىل الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنني
  أبو بكر روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده قال كان رجل يقال له مرثد بن أيب مرثد وكان حيمل األسرى من مكة حىت يأيت هبم املدينة وكان مبكة بغي 
يقال هلا عناق وكانت صديقة له وكان وعد رجال أن حيمله من أسرى مكة وإن عناقا رأته فقالت له أقم الليلة 

عناق قد حرم اهللا الزنا فقالت يا أهل اخلباء هذا الذي حيمل أسراكم فلما قدمت املدينة أتيت رسول  عندي قال يا
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فقلت يا رسول اهللا أتزوج عناق فلم يرد حىت نزلت هذه االية الزاين ال ينكح

فبني عمرو بن شعيب يف هذا احلديث أن ال تنكحها  -إال زانية أو مشركة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اآلية نزلت يف الزانية املشركة أهنا ال ينكحها إال زان أو مشرك وإن تزوج املسلم املشركة زنا إذ كانت ال حتل له 
وقد اختلف السلف يف تأويل اآلية وحكمها فحدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان 

بيد قال حدثنا حيىي بن سعيد ويزيد بن هارون عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب يف قال حدثنا أبو ع



قوله تعاىل الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة قد نسختها اآلية اليت بعدها وأنكحوا األيامى منكم قال كان يقال هي 
أبو عبيد وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن جماهد من أيامى املسلمني فأخرب سعيد بن املسيب أن اآلية منسوخة قال 

يف قوله الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة قال كان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات كن كذلك يف 
اجلاهلية فقيل هلم هذا حرام فأرادوا نكاحهن فذكر جماهد أن ذلك كان يف نساء خمصوصات على الوصف الذي 

داهللا بن عمر يف قوله الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة إنه نزل يف رجل تزوج امرأة بغية على ذكرنا وروي عن عب
أن تنفق عليه فأخرب عبداهللا بن عمر أن النهي خرج على هذا الوجه وهو أن يزوجها على أن خيليها والزنا وروى 

عها وروى ابن شربمة عن عكرمة الزاين حبيب بن أيب عمرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال يعين بالنكاح مجا
ال ينكح إال زانية أو مشركة قال ال يزين حني يزين إال بزانية مثله وقال شعبة موىل ابن عباس عن ابن عباس بغايا 

كن يف اجلاهلية جيعلن على أبواهبن رايات كرايات البياطرة يأتيهن ناس يعرفن بذلك وروى مغرية عن إبراهيم 
ينكح إال زانية يعين به اجلماع حني يزين وعن عروة بن الزبري مثله قال أبو بكر فذهب هؤالء إىل  النخعي الزاين ال

أن معىن اآلية اإلخبار باشتراكهما يف الزنا وأن املرأة كالرجل يف ذلك فإذا كان الرجل زانيا فاملرأة مثل إذا طاوعته 
  ما يف وإذا زنت املرأة فالرجل مثلها فحكم تعاىل يف ذلك مبساواهت

الزنا ويفيد ذلك مساواهتما يف استحقاق احلد وعقاب اآلخرة وقطع املواالة وما جرى جمرى ذلك وروي فيه قول 
آخر وهو ما روى عاصم األحول عن احلسن يف هذه اآلية قال احملدود ال يتزوج إال حمدودة واختلف السلف يف 

عود وابن عمر وجماهد وسليمان بن يسار وسعيد بن تزويج الزانية فروي عن أيب بكر وعمر وابن عباس وابن مس
جبري يف آخرين من التابعني أن من زىن بامرأة أو زىن هبا غريه فجائز له أن يتزوجها وروي عن علي وعائشة والرباء 

وإحدى الروايتني عن ابن مسعود أهنما ال يزاالن زانيني ما اجتمعا وعن علي إذا زىن الرجل فرق بينه وبني امرأته 
وكذلك هي إذا زنت قال أبو بكر فمن حظر نكاح الزانية تأول فيه هذه اآلية وفقهاء األمصار متفقون على جواز 

النكاح وأن الزنا ال يوجب حترميها على الزوج وال يوجب الفرقة بينهما وال خيلو قوله تعاىل الزاين ال ينكح إال زانية 
هنيا وحترميا مث ال خيلو من أن يكون املراد بذكر النكاح هنا من أحد وجهني إما أن يكون خربا وذلك حقيقته أو 

الوطء أو العقد وممتنع أن حيمل على معىن اخلرب وإن كان ذلك حقيقة اللفظ ألنا وجدنا زانيا يتزوج غري زانية 
يس خيلو من وزانية تتزوج غري الزاين فعلمنا أنه مل يرد مورد اخلرب فثبت أنه أراد احلكم والنهي فإذا كان كذلك فل

أن يكون املراد الوطء والعقد وحقيقة النكاح هو الوطء يف اللغة ملا قد بيناه يف مواضع فوجب أن يكون حمموال 
عليه على ما روي عن ابن عباس ومن تابعه يف أن املراد اجلماع وال يصرف إىل العقد إال بداللة ألنه جماز وألنه إذا 

ول اجملاز فيه وأيضا فلو كان املراد العقد مل يكن زنا املرأة أو الرجل موجبا ثبت أنه قد أريد به احلقيقة انتفى دخ
للفرقة إذ كانا مجيعا موصوفني بأهنما زانيان ألن اآلية قد اقتضت إباحة نكاح الزاين للزانية فكان جيب أن جيوز 

وجب الفرقة وال نعلم أحدا يقول للمرأة أن تتزوج الذي زىن هبا قبل أن يتوبا وأن ال يكون زنامها حال يف الزوجية ي
ذلك وكان جيب أن جيوز للزاين أن يتزوج مشركة وللمراة الزانية أن تتزوج مشركا وال خالف يف أن ذلك غري 

جائز وأن نكاح املشركات وتزويج املشركني حمرم منسوخ فدل ذلك على أحد املعنيني إما أن يكون املراد اجلماع 
ابعه أو أن يكون حكم اآلية منسوخا على ما روي عن سعيد بن املسيب ومن على ما روي عن ابن عباس ومن ت

الناس من حيتج يف أن الزنا ال يبطل النكاح مبا روى هارون بن رياب عن عبيداهللا بن عبيد ويرويه عبدالكرمي 
  اجلزري عن أيب 



   -الزبري وكالمها يرسله أن رجال قال للنيب ص 

  النيب صإن امرأيت ال متنع يد المس فأمر 

باالستمتاع منها فيحمل ذلك على أهنا ال متنع أحد ممن يريدها على الزنا وقد أنكر أهل العلم هذا التأويل قالوا  -
لو صح هذا احلديث كان معناه أن الرجل وصف امرأته باخلرق وضعف الرأي وتضييع ماله فهي ال متنعه من طالب 

ة اللفظ ومحله على الوطء كناية وجماز ومحله على ما ذكرنا أوىل وال حتفظه من سارق قالوا وهذا أوىل ألنه حقيق
   -وأشبه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كما قال علي وعبداهللا إذا جاءكم احلديث عن رسول اهللا ص

فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنأ والذي هو أتقى فإن قيل قال اهللا تعاىل أو المستم النساء فجعل اجلماع  -
إهنا ال متنع المسا وإمنا قال يد المس ومل يقل فرج المس وقال اهللا تعاىل  -قيل له إن الرجل مل يقل للنيب ص  ملسا

ولو نزلنا عليك كتابا يف قرطاس فلمسوه بأيديهم ومعلوم أن املراد حقيقة اللمس باليد وقال جريج اخلطفي يعاتب 
  ... و مل متنعوا كف المس ولوال مه... ألستم لئاما إذ ترومون جارهم ... قوما 

ومعلوم أنه مل يرد به الوطء وإمنا أراد إنكم ال تدفعون عن أنفسكم الضيم ومنع أموالكم هؤالء القوم فكيف 
ترومون جارهم بالظلم ومن الناس من يقول إن تزويج الزانية وإمساكها على النكاح حمظور منهي عنه ما دامت 

إفساد النكاح ألن اهللا تعاىل إمنا أباح نكاح احملصنات من املؤمنات ومن أهل  مقيمة على الزنا وإن مل يؤثر ذلك يف
الكتاب بقوله واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعين العفائف منهن وألهنا إذا 

ن رخص يف ذلك على أهنا تائبة كانت كذلك ال يؤمن أن تأيت بولد من الزنا فتلحقه به وتورثه ماله وإمنا حيمل قول م
غري مقيمة على الزنا ومن الدليل على أن زناها ال يوجب الفرقة أن اهللا تعاىل حكم يف القاذف لزوجته باللعان مث 

بالتفريق بينهما فلو كان وجود الزنا منها يوجب الفرقة لوجب إيقاع الفرقة بقذفه إياها العترافه مبا يوجب الفرقة 
قر أهنا أخته من الرضاعة أو أن أباه قد كان وطئها لوقعت الفرقة هبذا القول فإن قيل ملا حكم اهللا أال ترى أنه لو أ

تعاىل بإيقاع الفرقة بعد اللعان دل ذلك على أن الزنا يوجب التحرمي لوال ذلك ملا وجبت الفرقة باللعان قيل له لو 
تقع بالقذف دل على فساد ما ذكرت فإن قيل كان كما ذكرت لوجبت الفرقة بنفس القذف دون اللعان فلما مل 

  إمنا وقعت الفرقة باللعان ألنه صار مبنزلة الشهادة عليها بالزنا فلما حكم عليها بذلك حكم بوقوع الفرقة ألجل 

الزنا قيل له وهذا غلط أيضا ألن شهادة الزوج وحده عليها بالزنا ال توجب كوهنا زانية كما أن شهادهتا عليه 
توجب عليه احلكم بالكذب يف قذفه إياها إذ ليست إحدى الشهادتني بأوىل من األخرى ولو كان  باإلكذاب ال

الزوج حمكوما له بقبول شهادته عليها بالزنا لوجب أن حتد حد الزنا فلما مل حتد بذلك دل على انه غري حمكوم عليها 
  بالزنا بقول الزوج واهللا أعلم بالصواب 

  باب 

  حد القذف



ىل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة قال أبو بكر اإلحصان على قال اهللا تعا
ضربني أحدمها ما يتعلق به وجوب الرجم على الزاين وهو أن يكون حرا بالغا عاقال مسلما قد تزوج امرأة نكاحا 

اذفه وهو أن يكون حرا بالغا عاقال صحيحا ودخل هبا ومها كذلك واآلخر اإلحصان الذي يوجب احلد على ق
مسلما عفيفا وال نعلم خالفا بني الفقهاء يف هذا املعىن قال أبو بكر قد خص اهللا تعاىل احملصنات بالذكر وال خالف 

بني املسلمني أن احملصنني مرادون باآلية وأن احلد واجب على قاذف الرجل احملصن كوجوبه على قاذف احملصنة 
أن قوله والذين يرمون احملصنات قد أريد به الرمي بالزنا وإن كان يف فحوى اللفظ داللة عليه  واتفق الفقهاء على

من غري نص وذلك ألنه ملا ذكر احملصنات وهن العفائف دل على أن املراد بالرمي رميها بضد العفاف وهو الزنا 
يعين على صحة ما رموه به ومعلوم أن  ووجه آخر من داللة فحوى اللفظ وهو قوله تعاىل مث مل يأتوا بأربعة شهداء

هذا العدد من الشهود إمنا هو مشروط يف الزنا فدل على أن قوله والذين يرمون احملصنات معناه يرموهنن بالزنا 
ويدل ذلك على معىن آخر وهو أن القذف الذي جيب به احلد إمنا هو القذف بصريح الزنا وهو الذي إذا جاء 

عليه ولوال ما يف فحوى اللفظ من الداللة عليه مل يكن ذكر الرمي خمصوصا بالزنا دون بالشهود عليه حد املشهود 
غريه من األمور اليت يقع الرمي هبا إذ قد يرميها بسرقة وشرب مخر وكفر وسائر األفعال احملظورة ومل يكن اللفظ 

إال أنه كيفما تصرفت احلال  حينئذ مكتفيا بنفسه يف إجياب حكمه بل كان يكون جممال موقوف احلكم على البيان
فقد حصل االتفاق على أن الرمي بالزنا مراد وملا كان كذلك صار مبنزلة قوله والذين يرمون احملصنات بالزنا إذ 

  حصول اإلمجاع على أن الزنا مراد مبنزلة ذكره يف اللفظ فوجب بذلك أن يكون وجوب حد القذف مقصورا 

لفقهاء يف التعريض بالزنا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد بن شربمة بالزنا دون غريه وقد اختلف السلف وا
والثوري واحلسن بن صاحل والشافعي ال حد يف التعريض بالقذف وقال مالك عليه فيه احلد وروى األوزاعي عن 

رحال الزهري عن سامل عن ابن عمر قال كان عمر يضرب احلد يف التعريض وروى ابن وهب عن مالك عن أيب ال
عن أمه عمرة أن رجلني استبا يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال أحدمها لآلخر واهللا ما أيب بزان وال أمي 
بزانية فاستشار يف ذلك عمر الناس فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان ألبيه وأمه مدح غري هذا نرى 

عمر مل يشاور يف ذلك إال الصحابة الذين إذا خالفوا قبل خالفهم أن جيلد احلد فجلده عمر احلد مثانني ومعلوم أن 
فثبت بذلك حصول اخلالف بني السلف مث ملا ثبت أن املراد بقوله والذين يرمون احملصنات هو الرمي بالزنا مل جيز لنا 

التوقيف وذلك  إجياب احلد على غريه إذ ال سبيل إىل إثبات احلدود من طريق املقاييس وإمنا طريقها اإلتفاق أو
معدوم يف التعريض مشاورة عمر الصحابة يف حكم التعريض داللة على أنه مل يكن عندهم فيه توقيف وأنه قال 

اجتهادا ورأيا وأيضا فإن التعريض مبنزلة الكناية احملتملة للمعاين وغري جائز إجياب احلد باالحتمال لوجهني أحدمها 
لد فال جنلده بالشك واحملتمل مشكوك فيه أال ترى أن يزيد بن ركانة ملا أن األصل أن القائل بريء الظهر من اجل

ما أردت إال واحدة فلم يلزمه الثالث باإلحتمال ولذلك  -طلق امرأته البتة استحلفه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 - صلى اهللا عليه وسلم قال الفقهاء يف كنايات الطالق أهنا ال جتعل طالقا إال بداللة والوجه اآلخر ما روي عن النيب

أنه قال ادرؤا احلدود بالشبهات وأقل أحوال التعريض حني كان حمتمال للقذف وغريه أن يكون شبهة يف سقوطه 
وأيضا قد فرق اهللا تعاىل بني التعريض بالنكاح يف العدة وبني التصريح فقال وال جناح عليكم فيما عرضتم به من 

علم اهللا أنكم ستذكروهنن ولكن ال تواعدوهن سرا يعين نكاحا فجعل التعريض خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم 
مبنزلة اإلضمار يف النفس فوجب أن يكون كذلك حكم التعريض بالقذف واملعىن اجلامع بينهما أن التعريض ملا فيه 

أبو حنيفة وأبو احتمال كان يف حكم الضمري لوجود االحتمال فيه واختلف الفقهاء يف حد العبد يف القذف فقال 



يوسف وزفر وحممد ومالك وعثمان البيت والثوري والشافعي إذا قذف العبد حرا فعليه أربعون جلدة وقال 
  األوزاعي جيلد مثانني وروى الثوري عن جعفر بن حممد 

عة قال عن أبيه أن عليا قال جيلد العبد يف الفرية أربعني وروى الثوري عن ابن ذكوان عن عبداهللا بن عامر بن ربي
أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من اخللفاء فلم أرهم يضربون اململوك يف القذف األربعني قال أبو بكر 

وهو مذهب ابن عباس وسامل وسعيد بن املسيب وعطاء وروى ليث بن أيب سليم عن القاسم بن عبدالرمحن أن 
ل أبو الزناد جلد عمر بن عبدالعزيز عبدا يف الفرية عبداهللا بن مسعود قال يف عبد قذف حرا أنه جيلد مثانني وقا

مثانني ومل خيتلفوا يف أن حد العبد يف الزنا مخسون على النصف من حد احلر ألجل الرق وقال اهللا تعاىل فإذا أحصن 
فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب فنص على حد األمة وأنه نصف حد احلرة واتفق 

على أن العبد مبنزلتها لوجود الرق فيه كذلك جيب أن يكون حده يف القذف على النصف من حد احلر اجلميع 
لوجود الرق فيه واختلفوا يف قاذف اجملنون والصيب فقال أبو حنيفة وأصحابه واحلسن بن صاحل والشافعي ال حد 

مع إذا مل يبلغ وحيد قاذف الصبية إذا على قاذف اجملنون والصيب وقال مالك ال حيد قاذف الصيب وإن كان مثله جيا
كان مثلها جتامع وإن مل حتصن وحيد قاذف اجملنون وقال الليث حيذ قاذف اجملنون قال أبو بكر اجملنون والصيب 

والصبية ال يقع من واحد منهم زنا ألن الوطء منهم ال يكون زنا إذ كان الزنا فعال مذموما يستحق عليه العقاب 
العقاب على أفعاهلم فقاذفهم مبنزلة قاذف اجملنون لوقوع العلم بكذب القاذف وألهنم ال  وهؤالء ال يستحقون

يلحقهم شني بذلك الفعل لو وقع منهم فكذلك ال يشينهم قذف القاذف هلم بذلك ومن جهة أخرى أن املطالبة 
 مقبولة فيه وإذا كان كذلك مل باحلد إىل املقذوف ال جتوز وال جيوز أن يقوم غريه مقامه فيه أال ترى أن الوكالة غري

جتب املطالبة ألحد وقت القذف فلم جيب احلد ألن احلد إذا وجب فإمنا جيب بالقذف ال غري فإن قيل فللرجل أن 
يأخذ حبد أبيه إذا قذف وهو ميت فقد جاز أن يطالب عن الغري حبد القذف قيل له إمنا يطالب عن نفسه ملا حصل به 

الب عن األب وأيضا ملا اتفقوا على أن قاذف الصيب ال حيد كان كذلك قاذف الصبية من القدح يف نسبه وال يط
ألهنما مجيعا من غري أهل التكليف وال يصح وقوع الزنا منهما فكذلك اجملنون هلذه العلة واختلفوا فيمن قذف مجاعة 

د فعليه حد واحد وقال ابن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد ومالك والثوري والليث إذا قذفهم بقول واح
  أيب ليلى إذا قال هلم يا زناة فعليه حد واحد وإن قال لكل 

إنسان يا زاين فكل إنسان حد وهو قول الشعيب وقال عثمان البيت إذا قذف مجاعة فعليه لكل واحد حد وإن قال 
دهم للمرأة وقال لرجل زنيت بفالنة فعليه حد واحد ألن عمر ضرب أبا بكرة وأصحابه حدا واحدا ومل حي

األوزاعي إذا قال يا زاين ابن زان فعليه حدان وإن قال جلماعة إنكم زناة فحد واحد وقال احلسن بن صاحل إذا قال 
من كان داخل هذه الدار فهو زان ضرب ملن كان داخلها إذا عرفوا وقال الشافعي فيما حكاه املزين عنه إذا قذف 

قال لرجل واحد يا ابن الزانيني فعليه حدان وقال يف أحكام القرآن إذا  مجاعة بكلمة واحدة فلكل واحد حد وإن
قذف امرأته برجل العن ومل حيد للرجل قال أبو بكر قال اهللا تعاىل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء 

دير اآلية ومن رمى حمصنا فاجلدوهم مثانني جلدة ومعلوم أن مراده جلد كل واحد من القاذفني مثانني جلدة فكان تق
فعليه مثانون جلدة وهذا يقتضي أن قاذف مجاعة من احملصنات ال جيلد أكثر من مثانني ومن أوجب على قاذف مجاعة 

احملصنات أكثر من حد واحد فهو خمالف حلكم اآلية ويدل عليه من جهة السنة ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا 



ر قال حدثنا ابن أيب عدي قال أنبأنا هشام بن حسان قال حدثين عكرمة عن هالل أبو داود قال حدثنا حممد بن بشا
   -بن أمية قذف امرأته عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بشريك بن مسحاء فقال النيب ص

البينة أو حد يف ظهرك فقال يا رسول اهللا إذا رأى أحدنا رجال على امرأته يلتمس البينة فجعل النيب صلى اهللا  -
يقول البينة وإال فحد يف ظهرك فقال هالل والذي بعثك باحلق إين لصادق ولينزلن اهللا يف أمري ما  -ليه وسلم ع

يربئ ظهري من احلد فنزلت والذين يرمون أزواجهم وذكر احلديث وروى حممد بن كثري قال حدثنا خملد بن 
مسحاء بامرأته فرفع ذلك إىل النيب  احلسني عن هشام عن ابن سريين عن أنس أن هالل بن أمية قذف شريك بن

فقال ائت بأربعة شهداء وإال فحد يف ظهرك قال ذلك مرارا فنزلت آية اللعان قال أبو بكر  -صلى اهللا عليه وسلم 
قد ثبت هبذا اخلرب أن قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات اآلية كان حكما عاما يف الزوجات كهو يف األجنبيات 

   -لقوله ص 

  بن أمية ائت بأربعة شهداء وإال فحد يف ظهرك وألن عموم اآلية قدهلالل 

على هالل إال حدا واحدا مع قذفه المرأته ولشريك بن  -اقتضى ذلك مث مل يوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وجوب  مسحاء إىل أن نزلت آية اللعان فأقيم اللعان يف الزوجات مقام احلد يف األجنبيات ومل ينسخ موجب اخلرب من

  االقتصاد على حد واحد إذا قذف 

مجاعة فثبت بذلك أنه ال جيب على قاذف اجلماعة إال حد واحد ويدل عليه من جهة النظر أن سائر ما يوجب احلد 
إذا وجد منه مرارا ال يوجب إال حدا واحدا كمن زىن مرارا أو سرق مرارا أو شرب مرارا مل حيد إال حدا واحدا 

دود اليت هي من جنس واحد موجبا لسقوط بعضها واالقتصار على واحد منها واملعىن اجلامع فكان اجتماع هذه احل
بينهما أهنا حد وإن شئت قلت إمنا يسقط بالشبهة فإن قيل حد القذف حق آلدمي فإذا قذف مجاعة وجب أن يكون 

طالبة املقذوف قيل له احلد هو لكل واحد منهم استيفاء حده على حياله والدليل على أنه حق آلدمي أنه ال حيد إال مب
حق هللا تعاىل كسائر احلدود يف الزنا والسرقة وشرب اخلمر وإمنا املطالبة به حق آلدمي ال احلد نفسه وليس كونه 
موقوفا على مطالبة اآلدمي مما يوجب أن يكون احلد نفسه حقا آلدمي أال ترى أن حد السرقة ال يثبت إال مبطالبة 

أن يكون القطع حقا لآلدمي فكذلك حد القذف ولذلك ال جييز أصحابنا العفو عنه وال  اآلدمي ومل يوجب ذلك
يورث ويدل على أنه حق هللا تعاىل اتفاق اجلميع على أن العبد جيلد يف القذف أربعني ولو كان حقا آلدمي ملا اختلف 

ا يثبت عليهما من اجلنايات على احلر والعبد فيه إذ كان اجللد مما ينتصف أال ترى أن العبد واحلر يستويان فيم
اآلدميني فإذا قتل العبد ثبت الدم يف عنقه فإذا كان عمدا قتل وإن كان خطأ كانت الدية يف رقبته كما لو قتله حر 

وجبت الدية فلو كان حد القذف حقا آلدمي ملا اختلف مع إمكان تنصيفه احلر العبد وكذلك العبد واحلر ال 
ال إذ ما يثبت على احلر فمثله يثبت على العبد وقد اختلف يف إقامة حد القذف من غري خيتلفان يف استهالك األمو

مطالبة املقذوف فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد واألوزاعي والشافعي ال حيد إال مبطالبة املقذوف وقال ابن 
يطالب املقذوف إال أن يكون اإلمام أيب ليلى حيده اإلمام وإن مل يطالب املقذوف وقال مالك ال حيده اإلمام حىت 

مسعه يقذف فيحده إذا كان مع اإلمام شهود عدول قال أبو بكر حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 



حدثنا سليمان بن داود املهري قال أخربنا ابن وهب قال مسعت ابن جريج حيدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
   -سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبداهللا بن عمرو بن العاص أن ر

  قال تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغين من حد فقد وجب فثبت بذلك أن ما

من حد مل يكن يهمله وال يقيمه فلما قال هلالل بن أمية حني قذف امرأته بشريك  -بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  بن مسحاء ائتين بأربعة يشهدون وإال 

ضر شهودا ومل حيده حني مل يطالب املقذوف باحلد دل ذلك على أن حد القذف ال يقام إال فحد يف ظهرك ومل حي
  مبطالبة املقذوف ويدل عليه أيضا ما روي يف حديث زيد بن خالد وأيب هريرة يف قصة العسيف وإن أبا الزاين 

  قال

غد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت بقذفها وقال ا -إن ابين زىن بامرأة هذا فلم حيده النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فارمجها وملا كان حد القذف واجبا ملا انتهك من عرضه بقذفه مع إحصانه وجب أن تكون املطالبة به حقا له دون 

اإلمام كما أن حد السرقة ملا كان واجبا ملا انتهك من حرز املسروق وأخذ ماله مل يثبت إال مبطالبة املسروق منه وأما 
بني أن يسمعه اإلمام أو يشهد به الشهود فال معىن له ألن هذا إن كان مما لإلمام إقامته من غري مطالبة فرق مالك 

  املقذوف فواجب أن ال خيتلف فيه حكم مساع اإلمام وشهادة الشهود من غري مساعه 
  باب شهادة القذف 

و بكر حكم اهللا تعاىل يف القاذف إذا مل قال اهللا عز و جل وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون قال أب
يأت بأربعة شهداء على ما قذفه بثالثة أحكام أحدها جلد مثانني والثاين بطالن الشهادة والثالث احلكم بتفسيقه إىل 

أن يتوب واختلف أهل العلم يف لزوم هذه األحكام له وثبوهتا عليه بالقذف بعد اتفاقهم على وجوب احلد عليه 
ند عجزه عن إقامة البينة على الزنا فقال قائلون قد بطلت شهادته ولزمته مسة الفسق قبل إقامة احلد بنفس القذف ع

عليه وهو قول الليث بن سعد والشافعي وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد ومالك شهادته مقبولة ما مل حيد 
ألنه لو لزمته مسة الفسق ملا جازت شهادته إذ وهذا يقتض من قوهلم إنه غري موسوم بسمة الفسق ما مل يقع به احلد 

كانت مسة الفسق مبطلة لشهادة من وسم هبا إذا كان فسقه من طريق الفعل ال من جهة التدين واإلعتقاد والدليل 
على صحة ذلك قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم 

أبدا فأوجب بطالن شهادته عند عجزه عن إقامة البينة على صحة قذفه ويف ذلك ضربان من الداللة على شهادة 
جواز شهادته وبقاء حكم عدالته ما مل يقع احلد به أحدمها قوله مث مل يأتوا بأربعة شهداء ومث للتراخي يف حقيقة اللغة 

لقذف أن يكونوا غري فساق بالقذف ألنه قال مث مل يأتوا فاقتضى ذلك أهنم مىت أتوا بأربعة شهداء متراخيا عن حال ا
  بأربعة شهداء اآلية فكان تقديره مث مل يأتوا بأربعة شهداء فأولئك هم الفاسقون 

فإمنا حكم بفسقهم متراخيا عن حال القذف يف حال العجز عن إقامة الشهود فمن حكم بفسقهم بنفس القذف فقد 
ن شهادة القاذف غري مردودة ألجل القذف فثبت بذلك أن بنفس القذف خالف حكم اآلية وأوجب ذلك أن تكو

مل تبطل شهادته وأيضا فلو كانت شهادته تبطل بنفس القذف ملا كان تركه إقامة البينة على زنا املقذوف مبطال 



امة البينة لشهادته وهي قد بطلت قبل ذلك والوجه اآلخر أن املعقول من هذا اللفظ أنه ال تبطل شهادته ما دامت إق
على زناة ممكنة أال ترى أنه لو قال رجل المرأته أنت طالق إن كلمت فالن مث مل تدخلي الدار أهنا إن كلمت فالنا مل 

تطلق حىت تترك دخول الدار إىل أن متوت فتطلق حينئذ قبل موهتا بال فصل وكذلك لو قال أنت طالق إن كلمت 
كان الكالم وترك الدخول إىل أن متوت شرطا لوقوع الطالق وال فرق بني فالنا ومل تدخلي الدار كان هبذه املنزلة و

قوله أنت طالق إن كلمت فالنا مث دخلت الدار وبني قوله إن كلمت فالنا مث مل تدخليها وإن افترقا من جهة أن 
رمون شرط اليمني يف أحدمها وجود الدخول ويف اآلخر نفيه وملا كان ذلك كذلك وكان قوله تعاىل والذين ي

احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء مقتضيا لشرطني يف بطالن شهادة القاذف أحدمها الرمي واآلخر عدم الشهود 
على زنا املقذوف متراخيا عن القذف وفوات الشهادة عليه به فما دامت إقامة الشهادة عليه بالزنا ممكنة خبصومة 

ه غري حمكوم ببطالن شهادته وأيضا ال خيلو القاذف من أن القاذف فقد اقتضى لفظ اآلية بقاءه على ما كان علي
يكون حمكوما بكذبه وبطالن شهادته بنفس القذف أو أن يكون حمكوما بكذبه بإقامة احلد عليه فلو كان حمكوما 

  بكذبه بنفس القذف ولذلك بطلت شهادته فواجب أن ال يقبل 

  بعد

بكذبه يف قذفه حكم ببطالن شهادة من شهد بصدقة يف كون  ذلك بينة على الزنا إذ قد وقع احلكم بكذبه واحلكم
املقذوف زانيا فلما مل خيتلفوا يف حكم قبول بينته على املقذوف بالزنا وأن ذلك يسقط عنه احلد ثبت أن قذفه مل 
من  يوجب أن يكون كاذبا فواجب أن ال تبطل شهادته إذ مل حيكم بكذبه ألن من مسعناه خبرب خيرب ال نعلم فيه صدقه
كذبه مل تبطل به شهادته إال ترى أن قاذف امرأته بالزنا ال تبطل شهادته بنفس القذف وال يكون حمكوما بكذبه 

بنفس قذفه ولو كان كذلك ملا جاز إجياب اللعان بينه وبني امرأته وملا أمر أن يشهد أربع شهادات باهللا إنه لصادق 
ظ يف ترك اللعان الكاذب منهما وملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما رماها به من الزنا مع احلكم بكذبه وملا وع

  بعد  -

ماال عن بني الزوجني اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأخرب أن أحدمها بغري عينه هو الكاذب ومل حيكم 
ذيبه ويدل عليه بكذب القاذف دون الزوجة ويف ذلك دليل على أن نفس القذف ال يوجب تفسيقه وال احلكم بتك

قوله عز و جل لوال جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون فلم حيكم بكذهبم 
بنفس القذف فقط بل إذا مل يأتوا بالشهداء ومعلوم أن املراد إذا مل يأتوا بالشهداء عند اخلصومة يف القذف فغري 

ه الشريطة وهو عجزه عن إقامة البينة بعد اخلصومة يف حد القذف عند اإلمام إذ جائز إبطال شهادته قبل وجود هذ
كان الشهداء إمنا يقيمون الشهادة عند اإلمام فمن حكم بتفسيقه وأبطل شهادته بنفس القذف فقد خالف اآلية فإن 

هذا إفك مبني دل ذلك على أن قيل ملا قال اهللا تعاىل لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا 
على الناس إذا مسعوا من يقذف آخر أن حيكموا بكذبه ورد شهادته إىل أن يأيت بالشهداء قيل له معلوم أن اآلية 
نزلت يف شأن عائشة رضي اهللا عنها وقذفتها ألنه قال تعاىل إن الذين جاؤا باإلفك عصبة منكم اىل قوله لوال إذ 

لساحة غري متهمة بذلك وقاذفوها أيضا مل يقذفوها برؤية منهم لذلك وإمنا قذفوها ظنا مسعتموه وقد كانت بريئة ا
منهم وحسبانا حني ختلفت ومل يدع أحد منهم أنه رأى ذلك ومن أخرب عن ظن يف مثله فعلينا إكذابه والنكري عليه 

بون فحكم بكذهبم عند عجزهم عن وأيضا ملا قال يف نسق التالوة فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذ



إقامة البينة علمنا أنه مل يرد بقوله وقالوا هذا إفك مبني إجياب احلكم بكذهبم بنفس القذف وإن معناه وقالوا هذا 
إفك مبني إذ مسعوه مل يأت القاذف بالشهود والشافعي يزعم أن شهود القذف إذا جاؤا متفرقني قبلت شهادهتم فإن 

شهادته فوجب أن ال يقبلها بعد ذلك وإن شهد معه ثالث ألنه قد فسق بقذفه فوجب احلكم كان القذف قد أبطل 
بتكذيبه ويف قبول شهادهتم إذا جاؤا متفرقني ما يلزمه أن ال تبطل شهادهتم بنفس القذف ويدل على صحة قولنا من 

ول اهللا صلى اهللا عليه جهة السنة ما روى احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رس
   -وسلم 

  املسلمون عدول بعضهم على بعض إال حمدودا يف قذف فأخرب ص

ببقاء عدالة القاذف مامل حيد ويدل عليه أيضا حديث ابن منصور عباد عن عكرمة عن ابن عباس يف قصة هالل  -
   -بن أمية ملا قذف امرأته عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  صفقال رسول اهللا 

  أجيلد هالل  -

وتبطل شهادته يف املسلمني فأخرب أن بطالن شهادته معلق بوقوع اجللد به ودل بذلك أن القذف مل يبطل شهادته 
واختلف الفقهاء يف شهادة احملدود يف القذف بعد التوبة فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف والثوري واحلسن بن 

احملدود يف غري القذف إذا تاب وقال مالك وعثمان البيت والليث صاحل ال تقبل شهادته إذا تاب وتقبل شهادة 
والشافعي تقبل شهادة احملدود يف القذف إذا تاب وقال األوزاعي ال تقبل شهادة حمدود يف اإلسالم قال أبو بكر 

روى احلجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس يف قوله تعاىل والذين يرمون 
احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون مث استثىن 
فقال إال الذين تابوا فتاب عليهم من الفسق وأما الشهادة فال جتوز حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال حدثنا جعفر 

عن ابن عباس أيضا ما حدثنا جعفر ابن حممد قال حدثنا ابن اليمان بن حممد بن اليمان قال حدثنا حجاج وقد ورد 
قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية ابن صاحل عن علي بن طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل 

فشهادته يف كتاب وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون قال مث قال إال الذين تابوا قال فمن تاب وأصلح 
اهللا مقبولة قال أبو بكر وحيتمل أن ال يكون ذلك خمالفا ملا روي عنه يف احلديث األول بأن يكون أراد بأن شهادته 

مقبولة إذا مل جيلد وتاب واألول على أنه جلد فال تقبل شهادته وإن تاب وروي عن شريح وسعيد بن املسيب 
جتوز شهادته وإن تاب إمنا توبته فيما بينه وبني اهللا وقال إبراهيم رفع  واحلسن وإبراهيم وسعيد بن جبري قالوا ال

عنهم بالتوبة اسم الفسق فأما الشهادة فال جتوز أبدا وروي عن عطاء وطاوس وجماهد والشعيب والقاسم بن حممد 
 بكرة إن وسامل والزهري أن شهادته تقبل إذا تاب وروي عن عمر بن اخلطاب من وجه مطعون فيه أنه قال أليب

تبت قبلت شهادتك وذلك أنه رواه ابن عيينة عن الزهري قال سفيان عن سعيد بن املسيت مث شك وقال هو عمر 
بن قيس أن عمر قال أليب بكرة إن تبت قبلت شهادتك فأىب أن يتوب فشك سفيان بن عيينة يف سعيد بن املسيب 

عمر هبذا اإلسناد هذا القول ورواه الليث عن ابن  وعمر بن قيس ويقال إن عمر بن قيس مطعون فيه فلم يثبت عن



شهاب أنه بلغه أن عمر قال ذلك أليب بكرة وهذا بالغ ال يعمل عليه على مذهب املخالف وقد روي عن سعيد بن 
  املسيب أن شهادته غري مقبولة 

ديث عمر أنه قال بعد التوبة فإن صح عنه حديث عمر فلم خيالفه إال إىل ما هو أقوى منه ومع ذلك فليس يف ح
ذلك أليب بكرة بعد ما جلده وجائز أن يكون قاله قبل اجللد قال أبو بكر ما ذكرنا من اختالف السلف وفقهاء 
األمصار يف حكم القاذف إذا تاب فإمنا صدر عن اختالفهم يف رجوع االستثناء إىل الفسق أو إىل إبطال الشهادة 

االستثناء مقصور احلكم على ما يليه من زوال مسة الفسق به دون جواز  ومسة الفسق مجيعا فريفعهما والدليل على أن
الشهادة أن حكم االستثناء يف اللغة رجوعه إىل ما يليه وال يرجع إىل ما تقدمه إال بداللة والدليل عليه قوله تعاىل إال 

هم ولو قال رجل لفالن على عشرة آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني إال امرأته فكانت املرأة مستثناة من املنجني ألهنا تلي
دراهم إال ثالثة دراهم إال درهم كان عليه مثانية دراهم وكان الدرهم مستثىن من الثالثة وإذا كان ذلك حكم 

االستثناء وجب االقتصار به على ما يليه ويدل عليه أيضا أن قوله فإن مل تكونوا دخلتم هبن يف معىن االستثناء وهو 
ن أمهات النساء ألنه يليهن فثبت مبا وصفنا صحة ما ذكرنا من االقتصار حبكم االستثناء على راجع إىل الربائب دو

ما يليه دون ما تقدمه وأيضا فإن االستثناء إذا كان يف معىن التخصيص وكانت اجلملة الداخل عليها االستثناء 
يما يليه إال أن تقوم الداللة على عموما وجب أن يكون حكم العموم ثابتا وأن ال نرفعه باستثناء قد ثبت حكمه ف

رجوعه إليها فإن قيل قال اهللا تعاىل إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا إىل قوله إال 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فكان االستثناء راجعا إىل مجيع املذكور لكونه معطوفا بعضه على بعض وقال 

وا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا مث قال وإن تعاىل ال تقرب
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا فكان التيمم ملن 

الداخل على كالم معطوف بعضه على لزمه االغتسال كلزومه ملن لزمه الوضوء باحلدث فكذلك حكم االستثناء 
بعض جيب أن ينتظم اجلميع ويرجع إليه قيل له قد بينا أن حكم االستثناء يف اللغة رجوعه إىل ما يليه وال يرجع إىل 
ما تقدمه إال بداللة وقد قامت الداللة فيما ذكر على رجوعه إىل مجيع املذكور ومل تقم الداللة فيما اختلفنا فيه على 

 املذكور فإن قيل إذا كنا قد وجدنا االستثناء تارة يرجع إىل بعض املذكور وتارة إىل مجيعه وكان ذلك رجوعه إىل
  متعاملا مشهورا يف 

اللغة فما الداللة على وجوب االقتصار به على بعض اجلملة وهو الذي يليه دون رجوعه إىل اجلميع قيل له لو 
لكان سبيله أن يقف موقف االحتمال يف رجوعه إىل ما يليه وإىل  سلمنا لك ما ادعيت من جواز رجوعه إىل اجلميع

مجيع املذكور وإذ كان كذلك وكان اللفظ األول عموما مقتضيا للحكم يف سائر األحوال مل جيز رد االستثناء إليه 
قدمه فإن باالحتمال إذ غري جائز ختصيص العموم باالحتمال ووجب استعمال حكمه يف املتيقن وهو ما يليه دون ما ت

قيل ما أنكرت أن ال يكون اللفظ األول عموما مع دخول االستثناء على آخر الكالم بل يصري يف حيز االحتمال 
ويبطل اعتبار العموم فيه إذ ليس اعتبار عمومه بأوىل من اعتبار عموم االستثناء يف عوده إىل اجلميع وإذا بطل فيه 

حكمه فسقط اعتبار عموم اللفظ فيه قيل له هذا غلط من قبل أن اعتبار العموم وقف موقف االحتمال يف إجياب 
صيغة اللفظ األول صيغة العموم ال تدافع بيننا فيه وليس لالستثناء صيغة عموم يقتضي رفع اجلميع فوجب أن 

 يكون حكم الصيغة املوجبة للعموم مستعمال فيه وأن ال نزيلها عنه إال بلفظ يقتضي صيغته رفع العموم وليس ذلك
مبوجود يف لفظ االستثناء فإن قيل لو قال رجل عبده حر وامرأته طالق إن شاء اهللا رجع االستثناء إىل اجلميع 



واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون قريشا إن شاء اهللا  -وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وفة بعضها على بعض قيل له ليس هذا مما حنن فيه يف شيء ألن فكان استثناؤه راجعا إىل مجيع األميان إذ كانت معط

هذا الضرب من االستثناء خمالف لالستثناء الداخل على اجلملة حبروف االستثناء اليت هي إال وغري وسوى وحنو 
ال ذلك ألن قوله إن شاء اهللا يدخل لرفع حكم الكالم حىت ال يثبت منه شيء واالستثناء املذكور حبرف االستثناء 

جيوز دخوله إال لرفع حكم الكالم رأسا أال ترى أنه جيوز أن يقول أنت طالق إن شاء اهللا فال يقع شيء ولو قال أنت 
طالق إال طالق كان الطالق واقعا واإلستثناء باطال الستحالة دخوله لرفع حكم الكالم ولذلك جاز أن يكون قوله 

ضه على بعض ومل جيب مثله فيما وصفنا فإن قيل فلو كان قال أنت إن شاء اهللا راجعا إىل مجيع املذكور املعطوف بع
طالق وعبدي حر إال أن يقدم فالن كان االستثناء راجعا إىل اجلميع فإن مل يقدم فالن حىت مات طلقت امرأته وعتق 

الن وإن عبده وكان ذلك مبنزلة قوله إن شاء اهللا قيل له ليس ذلك على ما ظننت من قبل أن قوله إال أن يقدم ف
  كانت صيغته صيغة االستثناء فإنه يف معىن الشرط 

كقوله إن مل يقدم فالن وحكم الشرط أن يتعلق به مجيع املذكور إذا كان بعضه معطوفا على بعض وذلك ألن 
الشرط يشبه اإلستثناء الذي هو مشيئة اهللا عز و جل من حيث كان وجوده عامال يف رفع الكالم حىت ال يثبت منه 

 ترى أنه ما مل يوجد الشرط مل يقع شيء وجائز أن ال يوجد الشرط أبدا فيبطل حكم الكالم رأسا وال يثبت شيء أال
من اجلزاء شيء فلذلك جاز رجوع الشرط إىل مجيع املذكور كما جاز رجوع اإلستثناء مبشيئة اهللا تعاىل قال أبو بكر 

اء وأما اإلستثناء احملض الذي هو قوله إالالذين تابوا وقوله إال أن يقدم فالن هو شرط وإن دخل عليه حرف اإلستثن
و إال آل لوط وما جرى جمراه فإنه ال جيوز دخوله لرفع حكم الكالم رأسا حىت ال يثبت منه شيء أال ترى أن قوله 

كمه يف وال تقبلوا هلم شهادة أبدا ال بد من أن يكون حكمه ثابتا يف وقت ما وإن من رد اإلستثناء إليه فإمنا يرفع ح
بعض األوقات بعد ثبات حكمه يف بعضها وكذلك قوله إال آل لوط غري جائز أن يكون رافعا حلكم النجاة عن 
األولني وإمنا عمل يف بعض ما انتظمه لفظ العموم ويستدل مبا ذكرنا على أن حقيقة هذا الضرب من اإلستثناء 

إال بداللة وذلك ألنه ملا استحال دخول هذا اإلستثناء رجوعه إىل ما يليه دون ما تقدمه وأن ال يرد إىل ما تقدمه 
لرفع حكم الكالم رأسا حىت ال يثبت منه شيء وجب أن يكون مستعمال يف البعض دون الكل فإذا وجب ذلك 

كان ذلك البعض الذي عمل فيه هو املتيقن دون غريه مبنزلة لفظ ال يصح اعتقاد العموم فيه فيكون حكمه مقصورا 
تيقن دون اعتبار لفظ العموم كذلك اإلستثناء وملا جاز دخول شرط مشيئة اهللا تعاىل وسائر شروط على األقل امل

األميان لرفع حكم اللفظ رأسا وجب استعماله يف مجيع املذكور وأن ال خيرج منه شيء إال بداللة ويدل على أن 
قوله فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم  اإلستثناء يف قوله إال الذين تابوا مقصور على ما يليه دون ما تقدمه ان

شهادة أبدا كل واحد منهما أمر وقوله وأولئك هم الفاسقون خرب واإلستثناء داخل عليه فوجب أن يكون موقوفا 
عليه دون رجوعه إىل األمر وذلك ألن الواو يف قوله وأولئك هم الفاسقون لإلستقبال إذ غري جائز أن يكون 

ئز أن ينتظم لفظ واحد ويدل عليه أنه مل يرجع إىل احلد إذا كان أمرا ونظريه قول القائل أعط للجميع ألنه غري جا
  زيدا درمها وال تدخل الدار وفالن خارج إن شاء اهللا أن مفهوم الكالم رجوع اإلستثناء 

ا فإن قيل قال إىل اخلروج دون ما تقدم من ذكر األمر كذلك جيب أن يكون حكم اإلستثناء يف اآلية ال فرق بينهم
اهللا تعاىل إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إىل قوله ذلك هلم 

خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم مث قال إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ومعلوم أن ما تقدم يف 



ي يف الدنيا خرب فرجع اإلستثناء إىل اجلميع ومل خيتلف حكم اخلرب واألمر قيل له أول اآلية أمر وقوله ذلك هلم خز
إمنا جاز ذلك ألن قوله إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله وإن كان أمرا يف احلقيقة فإن صورته صورة اخلرب فلما 

ىل فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا كان اجلميع يف صورة اخلرب جاز رجوع اإلستثناء إىل اجلميع وملا كان قوله تعا
هلم شهادة أبدا أمرا على احلقيقة مث عطف عليه اخلرب وجب أن ال يرجع إىل اجلميع ومع ذلك فإنا نقول مىت اختلف 
صيغ املعطوف بعضه على بعض مل يرجع إال إىل ما يليه وال يرجع إىل ما تقدم مما ليس يف مثل صيغته إال بداللة فإن 

ة جاز رده إليه وقد قامت الداللة يف آية احملاربني ومل تقم الداللة فيما اختلفنا فيه فهو مبقي على حكمه قامت الدالل
يف األصل فإن قيل ملا كانت الواو للجمع مث قال فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم 

على اآلخر فلما أدخل عليه اإلستثناء مل يكن رجوع  الفاسقون صار اجلميع كأنه مذكور معا ال تقدم لواحد منهما
اإلستثناء إىل شيء من املذكور بأوىل من رجوعه إىل اآلخر إذ مل يكن تقدمي بعضها على بعض حكم يف الترتيب فكان 

احلد اجلميع يف املعىن مبنزلة املذكور معا فليس رجوع اإلستثناء إىل مسة الفسق بأوىل من رجوعه إىل بطالن الشهادة و
ولوال قيام الداللة على أنه مل يرجع إىل احلد القتضى ذلك رجوعه أيضا وزواله عنه بالتوبة وقيل له إن الواو قد 

تكون للجمع على ما ذكرت وقد تكون لإلستئناف وهي يف قوله وأولئك هم الفاسقون لإلستئناف ألهنا إمنا تكون 
صري الكل كاملذكور معا وذلك يف حنو قوله تعاىل إذا قمتم إىل للجمع فيما ال خيتلف معناه وينتظمه مجلة واحدة في

الصالة فاغسلوا وجوهكم إىل آخر اآلية ألن اجلميع أمر كأنه قال فاغسلوا هذه األعضاء ألن اجلميع قد تضمنه 
ال جيوز لفظ األمر فصارت كاجلملة الواحدة املنتظمة هلذه األوامر وأما آية القذف فإن ابتداءها أمر وآخرها خرب و

أن ينتظمهما مجلة واحدة فلذلك كانت الواو لإلستئناف إذ غري جائز دخول معىن اخلرب يف لفظ األمر وقوله إمنا 
  جزاء الذين 

حياربون اهللا ورسوله اإلستثناء فيه عائدا إىل األمر بالقتل وما ذكر معه وغري عائد إىل اخلرب الذي يليه ألن قوله إال 
تقدروا عليهم ال جيوز أن يكون عائدا إىل قوله وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم ألن التوبة تزيل الذين تابوا من قبل أن 

عذاب اآلخرة قبل القدرة عليهم وبعدها فعلمنا أن هذه التوبة مشروطة للحد دون عذاب اآلخرة ودليل آخر وهو 
هادة متعلقا بالفسق أو يكون حكما أن قوله تعاىل وال تقبلوا هلم شهادة أبدا ال خيلو من أن يكون بطالن هذه الش

على حياله تقتضي اآلية تأبيده فلما كان محله على بطالهنا بلزوم مسة الفسق يبطل فائدة ذكره إذ كان ذكر التفسيق 
مقتضيا لبطالهنا إال بزواله والتوبة منه وجب محله على أنه حكم برأسه غري متعلق بسمة الفسق وال بترك التوبة 

م فحكمه قائم بنفسه وغري جائز تضمينه بغريه إال بداللة ويف محله على ما ادعاه املخالف تضمينه وأيضا فإن كل كال
بغريه وإبطال حكمه بنفسه وذلك خالف مقتضى اللفظ وأيضا فإن محله على ما ادعى يوجب أن يكون الفسق 

شهادة أبدا ألهنم فاسقون ويف ذلك  املذكور يف اآلية علة ملا ذكر من إبطال الشهادة فيكون تقديره وال تقبلوا هلم
إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إىل جماز ال داللة عليه ألن حكم اللفظ أن يكون قائما بنفسه يف إجياب حكمه وأن 

ال جيعل علة لغريه مما هو مذكور معه ومعطوف عليه فثبت بذلك أن بطالن الشهادة بعد اجللد حكم قائم بنفسه 
ور يف اآلية غري موقوف على التوبة فإن قيل رجوع اإلستثناء إىل الشهادة أوىل منه إىل الفسق على وجه التأبيد املذك

ألنه معلوم أن التوبة تزيل الفسق بغري هذه اآلية فال يكون رده إىل الفسق مفيدا ورده إىل الشهادة يفيد جوازها 
بقاء مسة الفسق مع وجود التوبة فغري جائز يف بالتوبة إذ كان جائزا أن تكون الشهادة مردودة مع وجود التوبة فأما 

عقل وال مسع إذ كانت مسة الفسق ذما وعقوبة وغري جائز أن يستحق التائب الذم وليس كذلك بطالن الشهادة أال 
ترى أن العبد واألعمى غري جائزي الشهادة ال على وجه الذم والتعنيف لكن عبادة فكان رجوع اإلستثناء إىل 



ثبات فائدة اآلية منه إىل الفسق قيل أن التوبة املذكورة يف هذه اآلية إمنا هي التوبة من القذف الشهادة أوىل بإ
وإكذاب نفسه فيه ألنه به استحق مسة الفسق وقد كان جائزا أن تبقى مسة الفسق عليه إذا تاب من سائر الذنوب 

ووجه آخر وهو أن مسة الفسق إمنا لزمته ومل يكذب نفسه فأخرب اهللا تعاىل بزوال مسة الفسق عنه إذا أكذب نفسه 
  بوقوع اجللد 

به ومل يكن ميتنع عند إظهار التوبة أن ال تكون مقبولة يف ظاهر احلال وإن كانت مقبولة عند اهللا ألنا ال نقف على 
نتوىل حقيقة توبته فكان جائزا أن يتعبدنا بأن ال نصدقه على توبته وأن نتركه على اجلملة ال نتواله على حسب ما 

سائر أهل التوبة فلما كان ذلك جائزا ورود العبادة به أفادتنا اآلية قبول توبته ووجوب مواالته وتصديقه على ما 
ظهر من توبته فإن قيل ملا اتفقا على أن الذمي احملدود يف القذف تقبل شهادته إذا أسلم وتاب دل ذلك من وجهني 

مها أنه قد ثبت أن اإلستثناء راجع إىل بطالن الشهادة إذ كان الذمي على قبول شهادة املسلم احملدود يف القذف أحد
مرادا باآلية وقد أريد به كون بطالن الشهادة موقوفا على التوبة والثاين أنه ملا رفعت التوبة احلكم ببطالن شهادته 

مل يدخل يف اآلية  كان املسلم يف حكمه لوجود التوبة منه قيل له ليس األمر فيه على ما ظننت وذلك ألن الذمي
وذلك ألن اآلية إمنا اقتضت بطالن شهادة من جلد وحكم بفسقه من جهة القذف والذمي قد تقدمت له مسة الفسق 
فلما مل يستحق هذه السمة باجللد مل يدخل يف اآلية وإمنا جلدناه باإلتفاق ومل حيصل اإلتفاق على بطالن شهادته بعد 

فأجزناها كما جنيز شهادة سائر الكفار إذا أسلموا فإن قيل فيجب على هذا أن  إسالمه باجللد الواقع يف حال كفره
ال يكون الفاسق من أهل امللة مرادا باآلية إذ مل يتحدث مسة الفسق بوقوع احلد به قيل له هو كذلك وإمنا دخل يف 

مه وتوبته من قبل أن احلد يف حكمها باملعىن ال باللفظ وإمنا أجاز أصحابنا شهادة الذمي احملدود يف القذف بعد إسال
القذف يبطل العدالة من وجهني أحدمها عدالة اإلسالم واآلخر عدالة الفعل والذمي مل يكن مسلما حني حد فيكون 
وقوع احلد به مبطال لعدالة إسالمه وإمنا بطلت عدالته من جهة الفعل فإذا أسلم فأحدث توبة فقد حصلت له عدالة 

الفعل أيضا فالتوبة فلذلك قبلت شهادته وأما املسلم فإن احلد قد أسقط عدالته من  من جهة اإلسالم ومن طريق
طريق الدين ومل يتحدث بالتوبة عدالة أخرى من جهة الدين إذ مل يتحدث دينا بتوبته وإمنا استحدث عدالة من طريق 

ن والفعل مجيعا فإن قيل ملا الفعل فلذلك مل تقبل شهادته إذ كان شرط قبول الشهادة وجود العدالة من جهة الدي
اتفقنا على قبول شهادته إذا تاب قبل وقوع احلد به دل ذلك على أن اإلستثناء راجع إىل الشهادة كرجوعه إىل 

التفسيق فوجب على هذا أن يكون مقتضيا لقبوهلا بعد احلد كهو قبله قيل له إن شهادته مل تبطل بالقذف قبل وقوع 
  احلد به وال وجب احلكم 

سيقه ملا بيناه يف املسألة املتقدمة ولو مل يتب وأقام على قذفه كانت شهادته مقبولة وإمنا بطالن الشهادة ولزومه بتف
مسة الفسق مرتب على وقوع احلد به فاإلستثناء إمنا رفع عنه مسة الفسق اليت لزمه بعد وقوع احلد فأما قبل ذلك 

كم بالتفسيق ودليل آخر على صحة قولنا وهو أنا قد اتفقنا على أن فغري حمتاج إىل اإلستثناء يف الشهادة وال يف احل
التوبة ال تسقط احلد ومل يرجع اإلستثناء إليه فوجب أن يكون بطالن الشهادة مثله ألهنما مجيعا أمران قد تعلقا 

يس بأمر فال بالقذف فمن حيث مل يرجع اإلستثناء إىل احلد وجب أن ال يرجع إىل الشهادة وأما التفسيق فهو خرب ل
يلزم على ما وصفنا ومن جهة أخرى أن املطالبة باحلد حق آلدمي فكذلك بطالن الشهادة حق آلدمي أال ترى أن 
الشهادات إمنا هي حق للمشهود له ومبطالبة يصح أداؤها وإقامتها كما تصح إقامة حد القذف مبطالبة املقذوف 

لزوم مسة الفسق فال حق فيه ألحد فكان اإلستثناء راجعا إليه  فوجب أن يكونا سواء يف أن التوبة ال ترفعهما وأما



ومقصورا عليه فإن قيل إذا كان التائب من الكفر مقبول الشهادة فالتائب من القذف أحرى به قيل له التائب من 
عن الكفر يزول عنه القتل وال يزول عن التائب من القذف حد القذف فكما جاز أن تزيل التوبة من الكفر القتل 

الكفار جاز أن تقبل توبته وال يلزم عليه التائب من القذف ألن توبته ال تزيل اجللد عنه وأيضا فإن عقوبات الدنيا 
غري موضوعة على مقادير اإلجرام أال ترى أن القاذف بالكفر ال جيب عليه احلد والقاذف بالزنا جيب عليه احلد 

ر القذف يف أحكام الدنيا وإن كانت عقوبة الكفر يف اآلخرة أعظم فغلظ أمر القذف من هذا الوجه مبا مل يغلظ به أم
فإن قيل فإذا تاب وأصلح فهو عدل ويل هللا تعاىل وقد كان بطالن شهادته بديا على وجه العقوبة والتوبة تزيل 

توبته على العقوبة وتوجب العدالة والوالية فغري جائز بطالن شهادته بعد توبته قيل له ال يكون بطالن شهادته بعد 
وجه العقوبة بل على جهة احملنة كما ال تكون إقامة احلد عليه بعد التوبة على جهة العقوبة بل على جهة احملنة وهللا 
أن ميتحن عباده مبا شاء على وجه املصلحة أال ترى أن العبد قد يكون عدال مرضيا عند اهللا وليا هللا تعاىل وهو غري 

دة الوالد لولده ومن جرى جمراه فليس بطالن الشهادة يف األصول موقوفا مقبول الشهادة وكذلك األعمى وشها
على الفسق وعلى وجه العقوبة حىت يعارض فيه مبا ذكرت ومما يدل على أن توبة القاذف ال توجب جواز شهادته 

  أن شهادته إمنا بطلت حبكم احلاكم عليه باجللد وجلده إياه ومل تبطل بقذفه 

فلما تعلق بطالن شهادته حبكم احلاكم مل جيز إجازهتا إال حبكم احلاكم جبوازها ألن يف األصول ملا قد بينا فيما سلف 
أن كل ما تعلق ثبوته حبكم احلاكم مل يزل ذلك احلكم عنه إال مبا جيوز ثبوته من طريق احلكم كاإلمالك والعتاق 

كم هبا احلاكم مل جيز لنا إبطال ما قد ثبت والطالق وسائر احلقوق فلما مل تكن توبته مما تصح احلصومة فيه وال حي
حبكم احلاكم فإن قيل فرقة اللعان والعنني وما جرى جمراها متعلقة حبكم احلاكم وقد جيوز أن يتزوجها فيعود النكاح 

فكذلك بطالن شهادة القاذف وإن كان متعلقا حبكم احلاكم فإن ذلك ال مينع إطالق شهادته عند توبته ويكون 
بديا ببطالهنا مقصورا على احلال اليت مل حتدث فيها توبة كما أن الفرقة الواقعة حبكم احلاكم إمنا هي حكم احلاكم 

مقصورة على احلال اليت مل يكن منهما فيها عقد مستقبل قيل له ألن النكاح الثاين مما جيوز وقوع احلكم به فجاز أن 
كم به احلاكم فال تثبت فيه اخلصومات فلم جيز أن يبطل به تبطل به الفرقة الواقعة حبكم احلاكم والتوبة ليست مما حي

حكم احلاكم ببطالن شهادته ولكنه لو شهد الفاذف بشهادة عند حاكم يرى قبول شهادة احملدود يف القذف بعد 
التوبة فحكم جبواز شهادته بعد حكمه جازت شهادته فإن قيل فلو أن رجال زىن فحده احلاكم مث تاب جازت 

التوبة ومل يكن حكم احلاكم مانعا من قبوهلا بعد التوبة قيل له الزاين مل يتعلق بطالن شهادته حبكم احلاكم  شهادته بعد
وإمنا بطلت بزناه قبل أن حيده احلاكم لظهور فسقه فلما مل يتعلق بطالن شهادته حبكم احلاكم بل بفعله جازت عند 

ما سلف ألنه جائز أن يكون صادقا وإمنا حيكم بكذبه وفسقه ظهور توبته وشهادة القاذف مل تبطل بقذفه ملا بينا في
عند جلد احلاكم إياه فأما قبل ذلك فهو يف حكم من مل يقذف ويدل على ذلك من جهة السنة حديث عباد بن 

منصور عن عكرمة عن ابن عباس يف قصة هالل بن أمية حني قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول اهللا صلى 
   -لم اهللا عليه وس

  أجيلد هالل وتبطل شهادته يف املسلمني وذكر احلديث فأخرب رسول اهللا ص

أن وقوع اجللد به يبطل شهادته من غري شرط التوبة يف قبوهلا وقد روى احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب  -
حمدودا يف  املسلمون عدول بعضهم على بعض إال -عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



قذف قال أبو بكر ومل يستثن فيه وجود التوبة منه وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حامد بن حممد قال حدثنا 
  شريح قال حدثنا مروان عن يزيد بن أيب خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا ص 

ئن وال خائنة وال جملود حدا وال ذي غمر ألخيه وال ال جتوز يف اإلسالم شهادة جمرب عليه شهادة زور وال خا
القول بإبطال شهادة احملدود فظاهره يقتضي بطالن شهادة  -الصانع ألهل البيت وال ظنني وال قرابة فأبطل ص 

سائر احملدودين يف حد قذف أو غريه إال أن الداللة قد قامت على جواز قبول شهادة احملدود يف غري القذف إذا تاب 
حد فيه ومل تقم الداللة يف احملدود يف القذف هلو على عموم لفظه تاب أو مل يتب وإمنا قبلنا شهادة احملدود يف غري مما 

القذف إذا تاب ألن بطالن شهادته متعلق بالفسق فمىت زالت عنه مسة الفسق كانت شهادته مقبولة والدليل على 
شرب مخر قد أوجب تفسيقه قبل وقوع احلد به فلما مل  ذلك أن الفعل الذي استحق به احلد من زنا أو سرقة أو

يتعلق بطالن شهادته باحلد كان مبنزلة سائر الفساق إذا تابوا فتقبل شهاداهتم وأما احملدود يف القذف فلم يوجب 
 القذف بطالن شهادته قبل وقوع احلد به ألنه جائز أن يكون صادقا يف قذفه وإمنا بطلت شهادته بوقوع احلد به فلم
تزل ذلك عنه بتوبته قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء قال أبو بكر قد اقتضت هذه اآلية 

أن يكون شهود الزنا أربعة كما أوجب قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم 
أقل منه وقال تعاىل يف سياق التالوة عند ذكر أصحاب  قبول شهادة العدد املذكور فيه وامتناع جواز االقتصار على

اإلفك لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون فجعل عد الشهود املربئ 
تعاىل  للقاذف من احلد أربعة وحكم بكذبه عند عجزه عن إقامة أربعة شهداء وقد بني تعاىل عدد شهود الزنا يف قوله

والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم اآلية وأعاد ذكر الشهود األربعة عند القذف 
إعالما لنا أن القاذف ال تربئه من اجللد إال شهادة أربعة واختلف الفقهاء يف القاذف إذا جاء بأربعة شهداء فساق 

ان البيت والليث بن سعد ال حد على الشهود وإن كانوا فساقا فشهدوا على املقذوف بالزنا فقال أصحابنا وعثم
وروى احلسن بن زياد عن أيب يوسف يف رجل قذف رجال بالزنا مث جاء بأربعة فساق يشهدون أنه زان أنه حيد 

القاذف ويدرأ عن الشهود وقال زفر يدرأ عن القاذف وعن الشهود وقال مالك وعبيداهللا بن احلسن حيد الشهود 
و بكر ومل خيتلف أصحابنا لو جاء بأربعة كفار أو حمدودين يف قذف أو عبيدا أو عميان أن القاذف والشهود قال أب

  مجيعا حيدون للقذف فأما إذا 

كانوا فساقا فإن ظاهر قوله مث مل يأتوا بأربعة شهداء قد تناوهلم إذ مل يشرط يف سقوط احلد عن القاذف العدول دون 
زوال احلد عن القاذف إذ جعل شرط وجوب احلد أن ال يأيت بأربعة شهداء وهو قد  الفساق فوجب مبقتضى اآلية

أتى بأربعة شهداء إذ كان الشهداء امسا ملن أقام الشهادة فإن قيل يلزمك مثله يف الكفار واحملدودين يف القذف 
شهادهتم للتهمة وكان وحنوهم قيل له قد اقتضى الظاهر ذلك وإمنا خصصناه بداللة وأيضا فإن الفساق إمنا ردت 

ذلك شبهة يف ردها فغري جائز إجياب احلد عليهم بالشبهة اليت ردت من أجلها شهادهتم ووجب سقوط احلد عن 
القاذف أيضا هبذه الشهادة كما أسقطناها عنهم إذ كان سبيل الشبهة أن يسقط هبا احلد وال جيب هبا احلد وأما 

فلم نرد شهادهتم للتهمة وال لشبهة فيها وإمنا رددناها ملعان متيقنة فيهم  احملدود يف القذف والكافر والعبد واألعمى
تبطل الشهادة وهي احلد والكفر والرق والعمى فلذلك حددناهم ومل يكن لشهادهتم تأثري يف إسقاط احلد عنهم 

د لغرينا يف وعن القاذف ووجه آخر وهو أن الفساق من أهل الشهادة وإمنا رددناها اجتهادا وقد يسوغ االجتها
قبول شهادهتم إذا كان ما حنكم حنن بأنه فسق يوجب رد الشهادة قد جيوز أن يراه غرينا غري مانع من قبول الشهادة 



فلما كان كذلك مل يكن لنا إجياب احلد على الشهود وال على القاذف باالجتهاد وأما احلد يف القذف والكفر 
حلقيقة فلذلك جاز أن حيدوا ومل يكن لشهادهتم تأثري يف إسقاط احلد عن ونظائرمها فليس طريق إثباهتا االجتهاد بل ا

القاذف وأيضا فإن الفاسق غري حمكوم ببطالن شهادته إذ الفسق ليس مبعىن حيكم به احلاكم وال يسمع عليه البينات 
كم ببطالن شهادهتم يف فلما مل حيكم بطالن شهادهتم وال كان الفسق مما تقوم به البينات وحيكم به احلاكم مل جيز احل

إجياب احلد عليهم وملا كان حد القذف والكفر والرق والعمى مما يقع احلكم به وتقوم عليه البينات كان حمكوما 
ببطالن شهادهتم وخرجوا بذلك من أن يكونوا من أهل الشهادة فوجب أن حيدوا لوقوع احلكم بالسبب املوجب 

أيضا فإن الفسق من الشاهد غري متيقن يف حال الشهادة إذ جائز أن خلروجهم من أن يكونوا من أهل الشهادة و
يكون عدال بتوبته يف احلال فيما بينه وبني اهللا وأما الكفر واحلد والعمى والرق فقد علمنا أنه غري زائل وهو املانع له 

اهللا قيل له ال يكون  من كونه شاهدا فلذلك اختلفا فإن قيل جائز أن يكون الكافر قد أسلم أيضا فيما بينه وبني
  مسلما باعتقاده اإلسالم دون إظهاره يف املوضع الذي ميكنه 

إظهاره فإذا مل يظهره فهو باق على كفره فقول زفر يف هذه املسألة أظهر ألنه إن جاز أن يكون فسق الشهود غري 
طه عن القاذف قال خمرج هلم من أن يكونوا من أهل الشهادة يف باب سقوط احلد عنهم فكذلك حكمهم يف سقو

أبو بكر اختلف الفقهاء يف شهود الزنا إذا جاؤا متفرقني فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد ومالك 
واألوزاعي واحلسن بن صاحل حيدون وقال عثمان البيت والشافعي ال حيدون وتقبل شهادهتم مث قال الشافعي إذا كان 

ه كان قاذفا بظاهر قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة الزنا واحدا قال أبو بكر ملا شهد األول وحد
شهداء فاقتضى أن يكون األربعة غريه إذ غري جائز أن يكون املعقول منه دخوله يف األربعة ألنه ال يقال ائت بنفسك 

ذا قال هلا أنت زانية أنه مكلف بعد الشهادة أو القذف كما ال جيوز أن يقال ائت بأربعة سواك وألهنم مل خيتلفوا أنه إ
ألن يأيت بأربعة غريه يشهدون بالزنا وليس هو منهم فكذلك قوله أشهد إنك زانية وإذا كان كذلك فقد اقتضى 

ظاهر اآلية إجياب احلد على كل قاذف سواء كان قذفه بلفظ الشهادة أو بغري لفظ الشهادة فلما كان ذلك حكم 
الث والرابع إذ كان كل واحد منهم قاذف حمصنة قد أوجب اهللا عليه احلد ومل األول كان كذلك حكم الثاين والث

يربئه منه إال بشهادة أربعة غريه فإن قيل إمنا أوجب اهللا عليه احلد إذا كان قاذفا ومل جيئ جميء الشهادة فأما إذا جاء 
بلفظ الشهادة ال خيرجه من حكم جميء الشهادة بأن يقول أشهد أن فالنا زىن فليس هذا بقاذف قيل له قذفه إياها 

القاذفني أال ترى أنه لو مل يشهد معه غريه لكان قاذفا وكان احلد له الزما فلما كان كذلك علمنا أن إيراده القذف 
بلفظ الشهادة ال خيرجه من أن يكون قاذفا بعد أن يكون وحده وأيضا فقد تناوله عموم قوله والذين يرمون 

منا ينفصل حكم الرامي من حكم الشاهد إذا جاء أربعة جمتمعني وهم العدد املشروط يف احملصنات إذ كان راميا وإ
قبول الشهادة فال يكونون مكلفني ألن يأتوا بغريهم فأما من دون األربعة إذا جاؤا قاذفني بلفظ الشهادة أو بغري 

أن نافع بن احلارث كتب إىل عمر لفظها فإهنم قذفة إذ هم مكلفني لإلتيان بغريهم يف صحة قذفهم فإن قيل قد روي 
رضي اهللا عنه أن أربعة جاؤا يشهدون على رجل وامرأة بالزنا فشهد ثالثة أهنم رأوه كامليل يف املكحلة ومل يشهد 

الرابع مبثل ذلك فكتب إليه عمر إن شهد الرابع على مثل ما شهد عليه الثالثة فاجلدمها وإن كانا حمصنني فارمجهما 
  مبا كتبت به إيل فاجلد الثالثة وخل وإن مل يشهد إال 

سبيل الرجل واملرأة وهذا يدل على أنه لو شهد مع الثالثة آخر أهنم ال حيدون وقبلت شهادهتم مع كون الثالثة بديا 
منفردين قيل له ليس يف ذلك داللة على ما ذكرت وذلك ألن الرجل الذي مل يشهد مبا شهد به اآلخرون مل ينفرد 



تمعني جميء الشهادة وجائز أن يكون اجلميع شهدوا بالزنا فلما استثبتوا بالرجل أن يصرح مبا عنهم بل جاؤا جم
صرح به الثالثة فأمر عمر بأن يوقف الرجل فإن أتى بالتفسري على ما أتى به القوم حد املشهود عليهما وإن هو مل 

جاء رابع فشهد معهم فاقبل شهادهتم  يأت بالتفسري أبطل شهادته وجعل الثالثة منفردين فحدهم ومل يقل عمر إن
فيكون قابال لشهادة الثالثة املنفردين مع واحد جاء بعدهم وقد جلد أبا بكرة وأصحابه ملا نكل زيادة عن الشهادة 
ومل يقل هلم ائتوا بشاهد آخر يشهد مبثل شهادتكم وكان ذلك حبضرة الصحابة فلم ينكره عليه أحد منهم ولو كان 

واحد منهم لو شهد معهم جائزا لوقف األمر واستثبتهم وقال هل يشهد مبثل شهادتكم شاهد قبول شهادة شاهد 
آخر وإذا مل يقل ذلك ومل يوقف أمرهم مبا عزم عليه من حدهم دل على أهنم قد صاروا قذفة قد لزمهم احلد وأنه مل 

أربعة يشهدون مبثل شهادتكم ومل يكن يربئهم من احلد إال شهادة أربعة آخرين فإن قيل فهو مل يقل هلم هل معكم 
يوقف أمر احلد عليهم جلواز ذلك فكذلك يف الشاهد الواحد لو شهد مبثل شهادهتم قيل له ألنه مل يكن خيفى عليهم 
أهنم لو جاؤا بأربعة آخرين يشهدون هلم بذلك لكانت شهادهتم مقبولة وكان احلد عنهم زائال فلو كانوا قد علموا 

يشهدون بذلك لسألوه التوقيف فلذلك مل حيتج أن يعلمهم ذلك وأما الشاهد الواحد لو شهد أن هناك شهودا أربعة 
معه فإنه جائز أن خيفى حكمه عليهم يف جواز شهادته معهم أو بطالهنا فلو كان ذلك مقبوال لوقفهم عليه وأعلمهم 

  إياه حىت يأتوا به إن كان 
  فيمن 

  يقيم احلد على اململوك

يوسف وزفر وحممد يقيمه اإلمام دون املوىل وذلك يف سائر احلدود وهو قول احلسن بن صاحل  قال أبو حنيفة وأبو
وقال مالك حيده املوىل يف الزنا وشرب اخلمر والقذف إذا شهد عنده الشهود وال يقطعه يف السرقة وإمنا يقطعه 

حيده املوىل يف الزنا رواية األشجعي اإلمام وهو قول الليث بن سعد وقال الشافعي حيده املوىل ويقطعه وقال الثوري 
  وذكر عنه الفريايب إن املوىل إذا حد عبده مث أعتقه جازت شهادته وقال األوزاعي حيده املوىل 

وروي عن احلسن قال ضمن هؤالء أربعا الصالة والصدقة واحلدود واحلكم رواه عنه ابن عون وروي عنه بدل 
دود والفيء واجلمعة والزكاة إىل السلطان وقد روى محاد بن سلمة عن الصالة اجلمعة وقال عبداهللا بن حمرييز احل

وكان ابن عمر  -حيىي البكاء عن مسلم بن يسار عن أيب عبداهللا رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قيل إن أبا يأمرنا أن نأخذ عنه وهو عامل فخذوا عنه فسمعته يقول الزكاة واحلدود والفيء واجلمعة إىل السلطان وقد 

عبداهللا هذا يظن أنه أخو أيب بكرة وامسه نافع فهؤالء والسلف قد روي عنهم ذلك وال نعلم عن أحد من الصحابة 
خالفه وقد روي عن األعمش أنه ذكر إقامة عبداهللا بن مسعود حدا بالشام وقال األعمش هم أمراء حيث كانوا 

نه مل يذكر إن احملدود كان عبده فإن قيل روي عن ابن أيب وجائز أن يكون عبداهللا بن مسعود قد كان ويل ذلك أل
ليلى أنه قال أدركت بقايا األنصار يضربون الوليدة من والئدهم إذا زنت يف جمالسهم قيل له جيوز أن يكونوا فعلوا 

مورين بالستر ذلك على وجه التعزير ال على وجه إقامة احلد ألهنم مل يكونوا مأمورين برفعها إىل اإلمام بل كانوا مأ
عليها وترك رفعها إىل اإلمام والدليل على أن إقامة احلد على اململوك إىل اإلمام دون املوىل قوله تعاىل والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا وقال الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقال يف آية 

عليهن نصف ما على احملصنات من العذاب وقد علم من قرع مسعه هذا أخرى فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة ف



اخلطاب من أهل العلم أن املخطابني بذلك هم األئمة دون عامة الناس فكان تقديره فليقطع األئمة واحلكام أيديهما 
هم األئمة ومل تفرق وليجلدمها األئمة واحلكام وملا ثبت باتفاق اجلميع أن املأمورين بإقامة هذه احلدود على األحرار 

هذه اآليات بني احملدودين من األحرار والعبيد وجب أن يكون فيهم مجيعا وأن يكون األئمة هم املخاطبون بإقامة 
احلدود على األحرار والعبيد دون املوايل ويدل على ذلك أيضا أنه لو جاز للموىل أن يسمع شهادة الشهود على 

عن شهادهتم أن يكون له تضمني الشهود ومعلوم أن تضمني الشهود يتعلق  عبده بالسرقة فيقطعه مث يرجع الشهود
حبكم احلاكم بالشهادة ألنه لو مل حيكم بشهادهتم مل يضمنوا شيئا فكان يصري حاكما لنفسه بإجياب الضمان عليهم 

على عبده بذلك وال ومعلوم أن أحدا من الناس ال جيوز له أن حيكم لنفسه فعلمنا أن املوىل ال ميلك استماع البينة 
  قطعه وأيضا فإن املوىل واألجنيب سواء يف حد العبد واألمة بداللة أن إقراره عليه غري مقبول وأن 

إقرار العبد على نفسه بذلك مقبول وإن جحده املوىل فلما كان يف ذلك يف حكم األجنبيني وجب أن يكون املوىل 
أن يسمع البينة ويقيم احلد ألن قوله مقبول يف ثبوت ما يوجب احلد مبنزلة األجنيب يف إقامة احلد وإمنا جاز للحاكم 

عنه فلذلك مسع البينة وحكم باحلد فإن قيل جيوز إقرار اإلنسان على نفسه مبا يوجب احلد وال ميلك مع ذلك إقامة 
راره على عبده احلد على نفسه قيل له إذا كان من جيوز إقراره على نفسه وال يقيم احلد على نفسه فمن ال جيوز إق

أحرى بأن ال يقيم احلد عليه فإن قيل فال جنعل قول احلاكم عليه علة جواز إقامة احلد عليه قيل له إن قول احلاكم 
قد ثبت عندي ال يوجب عليه احلد وليس بإقرار منه وإمنا هو حكم وكذلك البينة إذا قامت عنده فإنه يقيم احلد من 

حلكم فهو ال ميلك مساع البينة وال إقامة احلد فإن قيل إن أبا حنيفة وأبا يوسف ال طريق احلكم فمن ال يقبل قوله يف ا
يقبالن قول احلاكم مبا يوجب احلد ألهنما يقوالن ال حيكم بعلمه يف احلدود قيل له ليس معىن ذلك أن قول احلاكم 

وإمنا معىن قوهلما إنه ال حيكم غري مقبول إذا قال ثبت ذلك عندي ببينة أو بإقرار ألن من قوهلما إن ذلك مقبول 
بعلمه يف احلدود أنه لو شاهد رجال على زنا أو سرقة أو شرب مخر مل يقم عليه احلد بعلمه فأما إذا قال قد شهد 

عندي شهود بذلك أو قال أقر عندي بذلك فإن قوله مقبول منه يف ذلك ويسع من أمره احلاكم بالرجم والقطع أن 
أنه قال أقيموا احلدود على ما ملكت  -لنا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  يرجم ويقطع واحتج املخالف

أميانكم وقوله إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وإن عادت فليجلدها وإن عادت فليجلدها وال يثرب عليها فإن 
ال داللة يف هذه  عادت فليبعها ولو بضفري وقد روي يف بعض ألفاظ هذا احلديث فليقم عليها احلد قال أبو بكر

األخبار على ما ذهبوا إليه وذلك ألن قوله أقيموا احلدود على ما مبكت أميانكم هو كقوله تعاىل والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما وقوله الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ومعلوم أن املراد رفعه إىل اإلمام إلقامة 

احلد هم األئمة وسائر الناس خماطبون برفعهم إليهم حىت يقيموا عليهم احلدود فكذلك قوله احلد فاملخاطبون بإقامة 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإنه  -أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم هو على هذا املعىن وأما قوله ص  -ص 

عهدة اخلرب وال جيوز أن جنلدها  ليس كل جلد حدا ألن اجللد قد يكون على وجه التعزير فإذا عزرناها فقد قضينا
  بعد ذلك ويدل على أنه أراد التعزير قوله ال يثرب عليها يعين وال 

  يعريها ومن شأن إقامة احلد أن يكون حبضرة الناس ليكون أبلغ يف الزجر والتنكيل فلما 

  قال



فليبعها ولو بضفري ومل يأمر يف الرابعة  -وال يثرب عليها دل ذلك أنه أراد التعزير ال احلد ويدل عليه قوله ص 
جبلدها ولو كان ذلك حدا لذكره وأمر به كما أمر به األول والثاين والثالث ألنه ال جيوز تعطيل احلدود بعد ثبوهتا 
عند من يقيمها وقد جيوز ترك التعزير على حسب ما يرى اإلمام فيه من املصلحة فإن قيل التعزير لوجب أن يكون 

ع إىل اإلمام بعد التعزير أن يقيم عليها احلد ألن التعزير ال يسقط احلد فيكون قد اجتمع عليها لو عزرها املوىل مث رف
احلد والتعزير قيل له ال ينبغي ملوالها أن يرفعها إىل اإلمام بعد ذلك بل هو مأمور بالستر عليها لقول النيب صلى اهللا 

من أتى شيئا  -و سترته بثوبك كان خريا لك وقال ص هلزال حني أشار على ما عز باإلقرار بالزنا ل -عليه وسلم 
من هذه القاذورات فليستتر بستر اهللا فإن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب اهللا وأيضا فليس ميتنع اجتماع احلد 

والتعزير وقد جيب النفي عندنا مع اجللد على وجه التعزير وروي أن النجاشي الشاعر شرب اخلمر يف رمضان 
كرم اهللا وجهه مثانني وقال هذا لشربك اخلمر مث جلده عشرين وقال هذا إلفطارك يف رمضان فجمع  فضربه علي

  عليه احلد والتعزير فلما كان ذلك جائزا مل ميتنع لو رفعت هذه األمة بعد تعزير املوىل إىل اإلمام أن حيدها حد الزنا 
  باب اللعان 

ن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم إىل آخر القصة قال ابو قال اهللا عز و جل والذين يرمون أزواجهم ومل يك
هلالل بن أمية حني قذف امرأته بشريك  -بكر كان حد قاذف األجنبيات والزوجات اجللد والدليل عليه قوله ص 

ني بن سحماء ائتين بأربعة يشهدون وإال فحد يف ظهرك وقال األنصار أجيلد هالل بن أمية وتبطل شهادته يف املسلم
فثبت بذلك أن حد قاذف الزوجات كان كحد قاذف األجنبيات وأنه نسخ عن األزواج اجللد باللعان ألن النيب 

قال هلالل بن أمية حني نزلت آية اللعان ائتين بصاحبتك فقد أنزل اهللا فيك وفيها قرآنا  -صلى اهللا عليه وسلم 
الرجل الذي قال أرأيتم لو أن رجال وجد مع امرأته والعن بينهما وروي حنو ذلك يف حديث عبداهللا بن مسعود يف 

رجال فإن تكلم جلدمتوه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ فدلت هذه األخبار على أن حد قاذف 
  الزوجة كان اجللد وإن اهللا تعاىل نسخه باللعان ومن أجل ذلك قال أصحابنا إن الزوج 

لعان بينهما أن عليه احلد كما أنه إذا أكذب نفسه فسقط اللعان من إذا كان عبدا أو حمدودا يف قذف فلم جيب ال
قبله كان عليه احلد وقالوا لو كانت املرأة هي احملدودة يف القذف أو كانت أمة أو ذمية أنه ال حد على الزوج ألنه 

على الزوج احلد قد سقط اللعان من قبلها فكان مبنزلة تصديقها الزوج بالقذف ملا سقط اللعان من جهتها مل جيب 
واختلف الفقهاء فيمن جيب بينهما اللعان من الزوجني فقال أصحابنا مجيعا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد 

يسقط اللعان بأحد معنيني أيهما وجد مل جيب معه اللعان وهو أن يكون الزوجة ممن ال جيب على قاذفها احلد إذا 
ذمية أو قد وطئت وطئا حراما يف غري ملك والثاين أن يكون أحدمها من كان أجنبيا حنو أن تكون الزوجة مملوكة أو 

غري أهل الشهادة بأن يكون حمدودا يف قذف أو كافرا أو عبدا فأما إذا كان أحدمها أعمى أو فاسقا فإنه جيب اللعان 
ة واحلرة والنصرانية وقال ابن شربمة يالعن املسلم زوجته اليهودية إذا قذفها وقال ابن وهب عن مالك األمة املسلم

واليهودية تالعن احلر املسلم وكذلك العبد يالعن زوجته اليهودية وقال القاسم عن مالك ليس بني املسلم والكافر 
لعان إذا قذفها إال أن يقول رأيتها تزين فتال عن سواء ظهر احلمل أو مل يظهر ألنه يقول أخاف أن أموت فيلحق 

م الكافر يف دفع احلمل وال يالعنها فيما سوى ذلك وكذلك ال يالعن زوجته األمة نسب ولدها يب وإمنا يالعن املسل
إال يف نفي احلمل قال واحملدود يف القذف يالعن وإن كان الزوجان مجيعا كافرين فال لعان بينهما واململوكان 

عان إذا كان أحد الزوجني املسلمان بينهما لعان إذا أراد أن ينفي الولد وقال الثوري واحلسن بن صاحل ال جيب الل
مملوكا أو كافرا وجيب إذا كان حمدودا يف قذف وقال األوزاعي ال لعان بني أهل الكتاب وال بني احملدود يف القذف 



وامرأته وقال الليث يف العبد إذا قذف امرأته احلرة وادعى أنه رأى عليها رجال يالعنها ألنه حيد هلا إذا كان أجنبيا 
صرانية العنها يف نفي الولد إذا ظهر هبا محل وال يالعنها يف الرؤية ألنه ال حيد هلا واحملدود يف فإن كانت أمة أو ن

القذف يالعن امرأته وقال الشافعي كل زوج جاز طالقه ولزمه الفرض يالعن إذا كانت ممن يلزمها الفرض قال أبو 
ذلك به من قبل أن اللعان يف األزواج أقيم بكر فأما الوجه األول من الوجهني الذين يسقطان اللعان فإمنا وجب 

مقام احلد يف األجنبيات وقد كان الواجب على قاذف الزوجة واألجنبية مجيعا اجللد بقوله تعاىل والذين يرمون 
  احملصنات مث مل يأتوا 

هلالل  -ص بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة مث نسخ ذلك عن األزواج وأقيم اللعان مقامه والدليل عليه قوله 
بن أمية حني قذف امرأته بشريك بن سحماء ائتين بأربعة يشهدون وإال فحد يف ظهرك وقول الرجل الذي قال 

أرأيتم لو أن رجال وجد مع امرأته رجال فتكلم جلدمتوه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت عن غيظ فأنزلت آية 
د أنزل اهللا فيك ويف صاحبتك قرآنا فائتين هبا فلما كان هلالل بن أمية ق -اللعان فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اللعان يف األزواج قائما مقام احلد يف األجنبيات مل جيب اللعان على قاذف من ال جيب عليه احلد لو قذفها أجنيب 
بن نصر  اللعان حدا حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا حممد بن أمحد -وأيضا فقد مسى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اخلراساين قال حدثنا عبدالرمحن بن موسى قال حدثنا روح بن دراج عن ابن أيب ليلى عن احلكم عن سعيد بن جبري 
بني املرأة وزوجها فرق بينهما وقال إن جاءت به  -عن ابن عباس قال ملا العن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   -بهه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرح القدمني يشبه فالنا فهو منه قال فجاءت به يش

  لوال ما مضى من احلد لرمجتها فأخرب النيب ص

أن اللعان حد وملا كان حدا مل جيز إجيابه على الزوج إذا كانت املرأة مملوكة إذ كان حدا مثل حد اجللد ملا كان  -
ذا قذف امرأته احلرة اجللد إذا أكذب حدا مل جيب على قاذف اململوك فإن قيل لو كان حدا ملا وجب على الزوج إ

نفسه بعد اللعان إذ غري جائز أن جيتمع حدان بقذف واحد ويف إجياب حد القذف عليه عند إكذابه نفسه دليل على 
حدا وغري جائز استعمال النظر يف دفع األثر ومع  -أن اللعان ليس حبد قيل له قد مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اجتماع احلدين عليه إذا كان جلدا فأما إذا كان أحدمها جلدا واآلخر لعانا فإنا مل جند يف األصول  ذلك فإمنا ميتنع
خالفه وأيضا فإن اللعان إمنا هو حد من طريق احلكم فمىت أكذب نفسه وجلد احلد خرج اللعان من أن يكون حدا 

س حبد فكذلك كل ما تعلق بالشيء من إذ كان ما يصري حدا من طريق احلكم فجائز أن يكون تارة حدا وتارة لي
طريق احلكم فجائز أن يكون تارة على وصف وأخرى على وصف آخر وإمنا قلنا إن من شرط اللعان أن يكون 

الزوجات مجيعا من أهل الشهادة لقوله تعاىل والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة 
لقصة فلما مسى اهللا لعاهنما شهادة مث قال يف احملدود يف القذف وال تقبلوا هلم أحدهم أربع شهادات باهللا إىل آخر ا

  شهادة أبدا وجب مبضمون اآليتني انتفاء اللعان عن احملدود يف القذف وإذا ثبت ذلك يف احملدود ثبت يف سائر 

أن احملدود يف القذف  من خرج أن يكون من أهل الشهادة مثل العبد والكافر وحنومها ومن جهة أخرى أنه إذا ثبت
ال يالعن وجب مثله يف سائر من ليس هو من أهل الشهادة إذ مل يفرق أحد بينهما ألن كل من ال يوجب اللعان 

على احملدود ال يوجبه على من ذكرنا ووجه آخر من داللة االية وهو قوله تعاىل ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فال 
ان فحسب من غري اعتبار معىن الشهادة فيه أو أن يكون أميانا ليعترب فيها معىن خيلو املراد به من أن يكون األمي



الشهادة على ما نقوله فلما قال تعاىل ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم علمنا أنه أراد أن يكون املالعن من أهل 
لف إال على نفسه وال جيوز الشهادة إذ غري جائز أن يكون املراد ومل يكن هلم حالفون إال أنفسهم إذ كل أحد ال حي

إحالف اإلنسان عن غريه ولو كان املعىن ومل يكن هلم حالفون إال أنفسهم الستحال وزالت فائدته فثبت أن املراد 
أن يكون الشاهد يف ذلك من أهل الشهادة وإن كان ذلك ميينا ويدل على ذلك قوله تعاىل فشهادة أحدهم أربع 

أن يكون اإلتيان بلفظ الشهادة يف هذه األميان أو احللف من كل واحد منهما سواء  شهادات باهللا فلم خيل املراد من
كان بلفظ الشهادة أو بغريها بعد أن يكون حلفا فلما كان قول القائل جبواز قبول اليمني منهما على أي وجه كانت 

ا قال تعاىل واستشهدوا شهيدين كان خمالفا لآلية وللسنة ألن اهللا تعاىل قال فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا كم
من رجالكم وقال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ومل جيز االقتصار على األخبار دون إيراده بلفظ الشهادة وكذلك 

حني العن بني الزوجني أمرمها باللعان بلفظ الشهادة ومل يقتصر على لفظ اليمني  -فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لك علمنا أن شرط هذه األميان أن يكون احلالف هبا من أهل الشهادة ويالعنان فإن قيل دوهنا وملا كان ذلك كذ

الفاسق واألعمى ليسا من أهل الشهادة ويالعنان قيل له الفاسق من أهل الشهادة من وجوه أحدها أن الفسق 
بطالن شهادته إذ الفسق ال املوجب لرد الشهادة قد يكون طريقه االجتهاد يف الرد والقبول والثاين إنه غري حمكوم ب

جيوز أن حيكم به احلاكم فلما مل تبطل شهادته من طريق احلكم مل خيرج من أن يكون من أهل الشهادة والثالث إن 
فسقه يف حال لعانه غري متيقن إذ جائز أن يكون تائبا فيما بينه وبني اهللا تعاىل فيكون عدال مرضيا عند اهللا وليس 

على الغري فترد من أجل ما علم من ظهور فسقه بديا فلم مينع فسقه من قبول لعانه وإن هذه الشهادة يستحق هبا 
  كان من شروطه كونه من أهل الشهادة وليس كذلك 

الكفر ألن الكافر لو اعتقد اإلسالم مل يكن مسلما إال بإظهاره إذا أمكنه ذلك فكان حكم كفره باقيا مع اعتقاده 
ا فإن العدالة إمنا تعترب يف الشهادة اليت يستحق هبا على الغري فال حيكم هبا للتهمة لغريه ما مل يظهر اإلسالم وأيض

والفاسق إمنا ردت شهادته يف احلقوق للتهمة واللعان ال تبطله التهمة فلم جيب اعتبار الفسق يف سقوطه وأما األعمى 
 احلقوق ألن بينه وبني املشهود عليه حائال فإنه من أهل الشهادة كالبصري ال فرق بينهما إال أن شهادته غري مقبولة يف

  وليس شرط شهادة اللعان أن يقول رأيتها تزين إذ لو 

  قال

هي زانية ومل أر ذلك العن فلما مل حيتج إىل اإلخبار عن معاينة املشهود به مل يبطل لعانه ألجل عماه وقد روي يف 
نها ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أمحد بن أخبار م -معىن مذهب أصحابنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

داود السراج قال حدثنا احلكم بن موسى قال حدثنا عتاب بن إبراهيم عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عبداهللا بن 
قال أربع من النساء ليس بينهن وبني أزواجهن مالعنة اليهودية  -عمرو بن العاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صرانية حتت املسلم واحلرة حتت اململوك واململوكة حتت احلر وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا أمحد بن محويه بن والن
سيار قال حدثنا أبو سيار التستري قال حدثنا احلسن بن إمساعيل عن جمالد املصيصي قال أخربنا محاد بن خالد عن 

قال  -يه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم معاوية بن صاحل عن صدقة أيب توبة عن عمرو بن شعيب عن أب
أربع ليس بينهن مالعنة اليهودية والنصرانية حتت املسلم واململوكة حتت احلر واحلرة حتت اململوك فإن قيل اللعان 

إمنا جيب يف نفي الولد لئال يلحق به نسب ليس منه وذلك موجود يف األمة ويف احلرة قيل له ملا دخل يف نكاح األمة 



  لزمه حكمه ومن حكمه أن ال ينتفي منه نسب ولدها كما لزمه حكمه يف رق ولده 
  باب القذف الذي يوجب اللعان 

قال اهللا تعاىل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة اآلية وال خالف بني الفقهاء 
قال زنيت أو قال رأيتك تزنني مث قال تعاىل والذين يرمون  أن املراد به قذف األجنبيات احملصنات بالزنا سواء

أزواجهم وال خالف أيضا أنه قد أريد به رميها بالزنا مث اختلف الفقهاء يف صفة القذف املوجب للعان فقال أبو 
ن حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر والشافعي إذا قال هلا يا زانية وجب اللعان وقال مالك بن أنس ال يالعن إال أ

  يقول رأيتك تزنني أو ينفي محال هبا أو ولدا منها واألعمى يالعن 

إذا قذف امرأته وقال الليث ال تكون مالعنة إال أن يقول رأيت عليها رجال أو يقول قد كنت استربأت رمحها 
ذفها وهي وليس هذا احلمل مين وحيلف باهللا ما علي ما قال وقال عثمان البيت إذا قال رأيتها تزين العنها وإن ق

خبراسان وإمنا تزوجها قبل ذلك بيوم مل يالعن وال كرامة قال أبو بكر ظاهر اآلية يقتضي إجياب اللعان بالقذف سواء 
قال رأيتك تزنني أو مل يقل ألنه إذا قذفها بالزنا فهو رام هلا سواء ادعى معاينة ذلك أو أطلقه ومل يذكر العيان وأيضا 

ال خيتلف حكمه يف وجوب احلد عليه بني أن يدعي املعاينة أو يطلقه كذلك جيب أن مل خيتلفوا أن قاذف األجنبية 
يكون حكم الزوج يف قذفه إياها إذ كان اللعان متعلقا بالقذف كاجللد وألن اللعان يف قذف الزوجات أقيم مقام 

مالك إن األعمى يالعن اجللد يف قذف األجنبيات فوجب أن يستويا فيما يتعلقان به من لفظ القذف وأيضا فقد قال 
وهو ال يقول رأيت فعلمنا أنه ليس شرط اللعان رميها برؤية الزنا منها وأيضا قد أوجب مالك اللعان يف نفي احلمل 

  من غري ذكر رؤية فكذلك نفي غري احلمل يلزمه أن ال يشرط فيه الرؤية 
  باب 

  كيفية اللعان

نه ملن الصادقني واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني قال اهللا تعاىل فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إ
واختلف أهل العلم يف صفة اللعان إذا مل يكن ولد فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد والثوري يشهد الزوج أربع 

اذبني فيما رماها به شهادات باهللا إنه ملن الصادقني فيما رماها به من الزنا واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الك
من الزنا وتشهد هي أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني فيما رماها به من الزنا واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن 

كان من الصادقني فيما رماها به من الزنا فإن كان هناك ولد نفاه يشهد أربع شهادات باهللا إنه لصادق فيما رماها 
أبو احلسن الكرخي إن احلاكم يأمر الزوج أن يقول أشهد باهللا أين ملن الصادقني فيما به من نفي هذا الولد وذكر 

رميتك به من نفي ولدك هذا فيقول ذلك أربع مرات مث يقول يف اخلامسة لعنة اهللا علي إن كنت من الكاذبني فيما 
فيما رميتين به من نفي ولدي  رميتك به من نفي ولدك هذا مث يأمرها القاضي فتقول أشهد باهللا إنك ملن الكاذبني

هذا فتقول ذلك أربع مرات مث تقول يف اخلامسة وغضب اهللا علي إن كنت من الصادقني فيما رميتين به من نفي 
  ولدي هذا وروى حيان بن بشر عن أيب 
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لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

يوسف قال إذا كان اللعان بولد فرق بينهما فقال قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب األب قال أبو احلسن ومل أجد 
حلسن ذكر نفي احلاكم الولد بالقول فيما قرأته إال يف رواية حيان بن بشر قال أبو احلسن وهو الوجه عندي وروى ا

بن زياد يف سياق روايته عن أيب حنيفة قال ال يضره أن يالعن بينهما ومها قائمان أو جالسان فيقول الرجل أشهد 
باهللا أين ملن الصادقني فيما رميتك به من الزنا يقبل بوجهه عليها فيواجهها يف ذلك كله وتواجهه أيضا هي وروي 

ره ابن القاسم عنه أنه حيلف أربع شهادات باهللا يقول أشهد باهللا عن زفر مثل ذلك يف املواجهة وقال مالك فيما ذك
أين رأيتها تزين واخلامسة لعنة اهللا علي إن كنت من الكاذبني وتقول هي أشهد باهللا ما رآين أزين فتقول ذلك أربع 

 إنه ملن مرات واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني وقال الليث يشهد الرجل أربع شهادات باهللا
الصادقني واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني وتشهد املرأة أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني 

واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني وقال الشافعي يقول أشهد باهللا أين ملن الصادقني فيما رميت به 
نت حاضرة يقول ذلك أربع مرات مث يقعده اإلمام ويذكره اهللا ويقول إين زوجيت فالنة بنت فالن ويشري إليها إن كا

أخاف إن مل تكن صدقت أن تبوء بلعنة اهللا فإن رآه يريد أن ميضي أمره يضع يده على فيه ويقول إن قولك علي 
الكاذبني فيما لعنة اهللا إن كنت من الكاذبني موجبه إن كنت كاذبا فإن أىب تركه فيقول لعنة اهللا علي إن كنت من 

رميت به زوجىت فالنة من الزنا فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحدا كان أو اثنني وقال مع كل شهادة إين ملن 
الصادقني فيما رميتها به من الزنا بفالن وفالن وإن نفى ولدها قال مع كل شهادة أشهد باهللا إين ملن الصادقني فيما 

لد زنا ما هو مين فإذا قال هذا فقد فرغ من اإللتعان قال أبو بكر قوله تعاىل رميتها به من الزنا وإن هذا الولد و
فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني يقتضي ظاهره جواز االقتصار عليه يف شهادات اللعان إال أنه ملا 

راد فشهادة أحدمها باهللا إين ملن كان معلوما من داللة احلال أن التالعن واقع على قذفه إياها بالزنا علمنا أن امل
الصادقني فيما رميتها به من الزنا وكذلك شهادة املرأة واقعة يف نفي ما رماها به وكذلك اللعن والغضب والصدق 

والكذب راجع إىل إخبار الزوج عنها بالزنا فدل على أن املراد باآلية وقوع اإللتعان والشهادات على ما وقع به 
  بداللة رمي الزوج فاكتفى 

احلال على املراد عن قوله فيما رميتها به من الزنا واقتصر على قوله إين ملن الصادقني وهذا حنو قوله تعاىل واحلافظني 
فروجهم واحلافظات والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات واملراد واحلافظات فروجهن والذاكرات اهللا ولكنه حذف 

 -مسعود وابن عباس يف قصة املتالعنني عند النيب صلى اهللا عليه وسلم لداللة احلال عليه ويف حديث عبداهللا بن 
فشهد الرجل أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني ومل يذكرا فيما رماها به من الزنا وأما قول مالك إنه يشهد أربع 

أربع شهادات باهللا  شهادات باهللا إنه رآها تزين فمخالف لظاهر لفظ الكتاب والسنة ألن يف الكتاب فشهادة أحدهم
بني الزوجني وأما قول الشافعي إنه يذكرها بامسها  -إنه ملن الصادقني وكذلك العن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ونسبها ويشري إليها بعينها فال معىن له ألن اإلشارة تغين عن ذكر االسم فذكر االسم والنسب لغو يف هذا املوضع 
رجل حبق وهو حاضر كانت شهادهتم أنا نشهد إن هلذا الرجل على هذا الرجل أال ترى أن الشهود لو شهدوا على 



  ألف درهم وال حيتاجون إىل امسه ونسبه 
  يف نفي الولد 

  قال

أبو حنيفة إذا ولدت املرأة فنفي ولدها حني يولد أو بعده بيوم أو بيومني العن وانتفى الولد وإن مل ينفه حني يولد 
اه العن ولزمه الولد ومل يوقت أبو حنيفة لذلك وقتا ووقت أبو يوسف وحممد مقدار حىت مضت سنة أو سنتان مث نف

النفاس أربعني ليلة وقال أبو يوسف إن كان غائبا فقدم فله أن ينفيه فيما بينه وبني مقدار النفاس منذ قدم ما كان يف 
عن أم ولد لرجل جاءت بولد  احلولني فإن قدم بعد دخروجه من احلولني مل ينتف أبدا وقال هشام سألت حممدا

وملوىل شاهد فلم يدعه ومل ينكره فقال إذا مضى أربعون يوما من يوم ولدته فإنه يلزمه وهي مبنزلة احلرة قال قلت 
فإن كان املوىل غائبا فقدم وقد أتت له سنون فقال حممد إن كان االبن نسب إليه حىت عرف به فإنه يلزمه وقال 

ال هذا مل أعلم بوالدته فإن سكت أربعني يوما من يوم قدم لزمه الولد وقال مالك إذا حممد وإن مل ينسب إليه وق
رأى احلمل فلم ينفه حني وضعته مل ينتف بعد ذلك وإن نفاه حرة كانت أو أمة فإن انتفى منه حني ولدته وقد رآها 

ائبا عن احلمل وقدم مث ولدته فله أن حامال فلم ينتف منه فإنه جيلد احلد ألهنا حرة مسلمة فصار قاذفا هلا وإن كان غ
  ينفيه وقال الليث فيمن أقر حبمل امرأته مث قال بعد ذلك رأيتها تزين العن يف رؤية ويلزمه احلمل وقال 

الشافعي إذا علم الزوج بالولد فأمكنه احلاكم إمكانا بينا فترك اللعان مل يكن له أن ينفيه كالشفعة وقال يف القدمي إن 
وم أو يومني مل يكن له أن ينفيه قال أبو بكر ليس يف كتاب اهللا عز و جل ذكر نفي الولد إال أنه قد ثبت مل ينفه يف ي

نفي الولد باللعان إذا قذفها بنفي الولد حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن ابن عمر أن رجال العن امرأته يف زمن رسول اهللا دقال حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب عن مالك عن نافع ع

بينهما وأحلق الولد باملرأة  -وانتفى من ولدها ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -صلى اهللا عليه وسلم 
وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا احلسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا عباد بن 

عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء هالل بن أمية من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجال وذكر احلديث إىل  منصور
بينهما وقضى أن ال يدعي ولدها ألب قال أبو بكر  -آخر ذكر اللعان قال ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وينتفي نسبه من أبيه إال أهنم اختلفوا يف وقت وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا نفى ولدها أنه يالعن ويلزم الولد أمه 
نفي الولد على ما ذكرنا ويف خرب ابن عمر الذي ذكرنا يف أن رجال انتفى من ولدها فالعن رسول اهللا صلى اهللا 

بينهما وأحلق الولد باألم دليل على أن نفي ولد زوجته من قذف هلا لوال ذلك ملا العن بينهما إذ كان  -عليه وسلم 
ن ال جيب إال بالقذف وأما توقيت نفي الولد فإن طريقه االجتهاد وغالب الظن فإذا مضت مدة قد كان ميكنه اللعا

فيها نفي الولد وكان منه قبول للتهنئة أو ظهر منه ما يدل على أنه غري ناف له مل يكن له بعد ذلك أن ينفيه عند أيب 
ما ذكرنا من ظهور الرضا بالولد وحنوه فإن قيل ملا مل يكن حنيفة وحتديد الوقت ليس عليه داللة فلم يثبت واعترب 

سكوته يف سائر احلقوق رضا بإسقاطها كان كذلك نفي الولد قيل له قد اتفق اجلميع على أن السكوت يف ذلك إذا 
ل مضت مدة من الزمان مبنزلة الرضا بالقول إال أهنم اختلفوا فيها وأكثر من وقت فيها أربعني يوما وذلك ال دلي

عليه وليس اعتبار هذه املدة بأوىل من اعتبار ما هو أقل منها وذهب أبو يوسف وحممد إىل أن األربعني هي مدة أكثر 
النفاس وحال النفاس هي حال الوالدة فما دامت على حال الوالدة قبل نفيه وهذا ليس بشيء ألن نفي الولد ال 



فلم ينتف منه مث نفاه بعد الوالدة فإنه جيلد احلد فإنه قول واه ال تعلق له بالنفاس وأما قول مالك أنه إذا رآها حامال 
وجه له من وجوه أحدها أن احلمل غري متيقن فيعترب نفيه والثاين أنه ليس بآكد ممن ولدت امرأته ومل يعلم باحلمل 

  فعلم به وسكت زمانا يلزمه الولد وإن نفاه بعد ذلك 

صحة اللعان متعلقة بنفي الولد ومل يكن منه إكذاب لنفسه بعد النفي العن ومل ينتف نسب الولد منه إذ مل تكن 
فكيف جيوز أن جيلد وأيضا قوله تعاىل والذين يرمون أزواجهم اآلية فأوجب اللعان بعموم اآلية على سائر األزواج 

  عان فال خيص منه شيء إال بدليل ومل تقم الداللة فيما اختلفنا فيه من ذلك على وجوب احلد وسقوط الل
  باب 

  الرجل يطلق امرأته طالقا بائنا مث يقذفها

قال أصحابنا فيمن طلق امرأته ثالثا مث قذفها فعليه احلد وكذلك إن ولدت ولدا قبل انقضاء عدهتا فنفى ولدها فعليه 
نه احلد والولد ولده وقال ابن وهب عن مالك إذا بانت منه مث أنكر محلها العنها إن كان محلها يشبه أن يكون م

وإن قذفها بعد الطالق الثالث وهي حامل مقر حبملها مث زعم أنه رآها تزين قبل أن يقاذفها حد ومل يالعن وإن أنكر 
محلها بعد أن يطلقها ثالثا العنها وقال الليث إذا أنكر محلها بعد البينونة العن ولو قذفها بالزنا بعد أن بانت منه 

ها جلد احلد ومل يالعن وقال ابن شربمة إذا ادعت املرأة محال يف عدهتا وذكر أنه رأى عليها رجال قبل فراقه إيا
وأنكر الذي يعتد منه العنها وإن كانت يف غري عدة جلد وأحلق به الولد وقال الشافعي وإن كانت امرأة مغلوبة 

الب أبوها وأمها على عقلها فنفى زوجها ولدها التعن ووقعت الفرقة وانتفى الولد وإن ماتت املرأة قبل اللعان فط
زوجها كان عليه أن يلتعن وإن ماتت مث قذفها حد وال لعان إال أن ينفي به ولدا أو محال فيلتعن وروى قتادة عن 

جابر بن زيد عن ابن عباس يف الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتني مث يقذفها قال حيد وقال ابن عمر يالعن 
طالقا بائنا فادعت محال فانتفى منه يالعنها إمنا فر من اللعان وروى أشعث  وروى الشيباين عن الشعيب قال إن طلقها

عن احلسن مثله ومل يذكر الفرار وإن مل تكن حامال جلد وقال إبراهيم النخعي وعطاء والزهري إذا قذفها بعدما 
نات مث مل يأتوا بأربعة بانت منه جلد احلد قال عطاء والولد ولده قال أبو بكر قال اهللا تعاىل والذين يرمون احملص

شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وكان ذلك حكما عاما يف قاذف الزوجات واألجنبيات على ما بينا فيما سلف مث 
نسخ منه قاذف الزوجات بقوله تعاىل والذين يرمون أزواجهم والبائنة ليست بزوجة فعلى الذي كان زوجها احلد 

صنات ومن أوجب اللعان بعد البينونة وارتفاع الزوجية فقد نسخ من هذه إذا قذفها بظاهر قوله والذين يرمون احمل
  اآلية ما مل يرد توقيف بنسخه وغري جائز نسخ 

القرآن إال بتوقيف يوجب العلم ومن جهة أخرى أنه ال مدخل للقياس يف إثبات اللعان إذ كان اللعان حدا على ما 
إىل إثبات احلدود من طريق املقاييس وإمنا طريقها التوقيف أو وال سبيل  -روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

االتفاق وأيضا مل خيتلفوا أنه لو قذفها بغري ولد أن عليه احلد وال لعان فثبت أنه غري داخل يف اآلية وال مراد إذ ليس 
اللعان لنفي الولد  يف اآلية نفي الولد وإمنا فيها ذكر القذف ونفي الولد مأخوذ من السنة ومل ترد السنة بإجياب

البينونة فإن قيل إمنا يالعن بينهما لنفي الولد ألن ذلك حق للزوج وال ينتفي منه إال باللعان قياسا على حال بقاء 
الزوجية قيل له هذا استعمال القياس يف نسخ حكم اآلية وهو قوله والذين يرمون احملصنات فال جيوز نسخ اآلية 

للعان لنفي الولد مع ارتفاع الزوجية جلاز إجيابه لزوال احلد عن الزوج بعد ارتفاع بالقياس وأيضا لو جاز إجياب ا



الزوجية فلما كان لو قذفها بغري ولد حد ومل جيب اللعان ليزول احلد لعدم الزوجية كذلك ال جيب اللعان لنفي 
وقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن  الولد مع ارتفاع الزوجية فإن قيل قال اهللا تعاىل يا أيها النيب إذا طلقتم النساء

فحكم تعاىل بطالق النساء ومل مينع ذلك عندك من طالقها بعد البينونة ما دامت يف العدة فما أنكرت مثله يف اللعان 
قيل له هذا سؤال ساقط من وجوه أحدها أن اهللا تعاىل حني حكم بوقوع الطالق على نساء املطلق مل ينف بذلك 

ست من نسائه بل ما عدا نسائه فحكمه موقوف على الدليل يف وقوع طالقه أو نفيه وقد قامت وقوعه على من لي
الداللة على وقوعه يف العدة وأما اللعان فإنه خمصوص بالزوجات وألن من عدا الزوجات فالواجب فيهن احلد بقوله 

كم اآلية فقد نسخها بغري توقيف والذين يرمون احملصنات فكان موجب هذه اآلية نافيا للعان ومن أوجبه وأسقط ح
وذلك باطل ولذلك نفيناه إال مع بقاء الوجية وأيضا فإن اهللا تعاىل من حيث حكم بطالق النساء فقد حكم بطالقهن 

بعد البينونة بقوله فال جناح عليهما فيما افتدت به مث عطف عليه قوله فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح 
الطالق بعد الفدية ألن الفاء للتعقيب وليس معك آية وال سنة يف إجياب اللعان بعد  زوجا غريه فحكم بوقوع

البينونة وأيضا فجائز إثبات الطالق من طريق املقاييس بعد البينونة وال جيوز إثبات اللعان بعد البينونة من طريق 
وال يصح إثباهتا بعد وقوع البينونة فال القياس ألنه حد ال مدخل للقياس يف إثباته وأيضا فإن اللعان يوجب البينونة 

  معىن إلجياب لعان 

ال يتعلق به بينونة إذ كان موضوع اللعان لقطع الفراش وإجياب البينونة فإذا مل يتعلق به ذلك فال حكم له فجرى 
ل قوله أنت اللعان عندنا يف هذا الوجه جمرى الكنايات املوضوعة للبينونة فال يقع هبا طالق بعد ارتفاع الزوجية مث

خلية وبائن وبتة وحنوها فلما مل جيز أن يلحقها حكم هذه الكنايات بعد البينونة وجب أن يكون ذلك حكم اللعان 
يف انتفاء حكمه بعد وقوع الفرقة وارتفاع الزوجية وليس كذلك حكم صريح الطالق إذ ليس شطره ارتفاع 

ولو طلق الثانية بعد األوىل يف العدة مل يكن يف الثانية تأثري يف  البينونة أال ترى أن الطالق تثبت معه الرجعة يف العدة
بينونة وال حترمي وإمنا أوجب نقصان العدد فلذلك جاز أن يلحقها الطالق يف العدة بعد البينونة لنقصان العدد ال 

رية واجملنونة إلجياب حترمي وال لبينونة وأيضا فليس جيوز أن يكون وقوع الطالق أصال لوجوب اللعان ألن الصغ
يلحقهما الطالق وال لعان بينهما وبني أزواجهما واختلف أهل العلم فيمن قذف امرأته مث طلقها ثالثا فقال أبو 

حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد إذا أبانت منه بعد القذف بطالق أو غريه فال حد عليه وال لعان وهو قول الثوري 
ل احلسن بن صاحل إذا قذفها وهي حامل مث ولدت ولدا قبل أن يالعنها وقال األوزاعي والليث والشافعي يالعن وقا

فماتت لزمه الولد وضرب احلد وإن العن الزوج ومل تلتعن املرأة حىت متوت ضرب احلد وتوارثا وإن طلقها وهي 
للعان حامل وقد قذفها فوضعت محلها قبل أن يالعنها مل يالعن وضرب احلد قال أبو بكر قد بينا امتناع وجوب ا

بعد البينونة مث ال خيلو إذا مل جيب اللعان من أن ال جيب احلد على ما قال أصحابنا أو أن جيب احلد على ما قال 
احلسن بن صاحل وغري جائز إجياب احلد إذا مل يكن من الزوج إكذاب لنفسه وأينا سقط اللعان عنه من طريق احلكم 

لعان من جهة احلكم ال بإكذاب من الزوج لنفسه مل جيب احلد فإن وصار مبنزلتها لو صدقته على القذف ملا سقط ال
قيل لو قذفها وهي أجنبية مث تزوجها مل تنتقل إىل اللعان كذلك إذا قذفها وهي زوجته مث بانت مل يبطل اللعان قيل 

كاح وغري حال النكاح قد جيب فيها اللعان وقد جيب فيه احلد أال ترى أنه لو أكذب نفسه وجب احلد يف حال الن
حال النكاح ال جيب فيه اللعان حبال واختلف أهل العلم يف الرجل ينفي محل امرأته فقال أبو حنيفة إذا قال ليس 

هذا احلمل مين مل يكن قاذفا هلا فإن ولدت بعد يوم مل يالعن حىت ينفيه بعد الوالدة وهو قول زفر وقال أبو يوسف 
  وحممد إن جاءت به بعد هذا 



ستة أشهر العن وقد روي عن أيب يوسف أن يالعنها قبل الوالدة وقال مالك والشافعي يالعن  القول ألقل من
باحلمل وذكر عنه الربيع أنه يالعن حىت تلد وإمنا يوجبه أبو حنيفة اللعان بنفي احلمل ألن احلمل غري متيقن وجائز 

 يثبت باإلحتمال أال نرى أن التعريض أن يكون رحيا أو داء وإذا كان كذلك مل جيز أن جنعله قذفا ألن القذف ال
احملتمل للقذف ولغريه ال جيوز إجياب اللعان وال احلد به فلما كان حمتمال أن يكون ما نفاه ولدا واحتمل غريه مل جيز 
أن يوجب اللعان به قبل الوضع مث إذا وضعت ألقل من ستة أشهر تيقنا أنه كان محال يف وقت النفي مل جيب اللعان 

نه يوجب أن يكون القذف معلقا على شرط والقذف ال جيوز أن يعلق على شرط أال ترى أنه لو قال هلا إذا أيضا أل
ولدت فأنت زانية مل يكن قاذفا هلا بالوالدة واحتج من العن باحلمل مبا روى األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 

ذا احلديث ما رواه عيسى بن يونس وجرير مجيعا العن باحلمل وإمنا أصل ه -عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن رجال قال أرأيتم إن وجد رجال مع امرأته رجال فإن هو 

قتله قتلتموه وإن تكلم جلدمتوه وإن سكت سكت عن غيظ فأنزلت آية اللعان فابتلي به فجاء إىل النيب صلى اهللا 
ن امرأته فلم يذكر يف هذا احلديث احلمل وال أنه العن باحلمل وروى ابن جريج عن حيىي بن فالع -عليه وسلم 

سعيد عن القاسم بن حممد عن ابن عباس أن رجال جاء وقال وجدت مع امرأيت رجال مث العن رسول اهللا صلى اهللا 
ود قال حدثنا حممد بن بشار بينهما وقال إن جاءت به كذا وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو دا -عليه وسلم 

قال حدثنا ابن أيب عدي قال أنبأنا هشام بن حسان قال حدثين عكرمة عن ابن عباس أن هالل بن أمية قذف امرأته 
البينة أو حد يف ظهرك  -بشريك بن سحماء فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إن جاءت به كذا فهو لشريك بن سحماء وكذلك رواه عباد بن منصور عن وذكر احلديث إىل قوله أبصروها ف
عكرمة عن ابن عباس فذكر يف هذه األخبار أنه قذفها وأبو حنيفة يوجب اللعان بالقذف وإن كانت حامال وإمنا ال 

ن محلهن يوجبه إذا نفى احلمل من غري قذف فإن قيل قال اهللا تعاىل وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضع
يف دية شبه العمد منها  -وقد ترد اجلارية بعيب احلمل إذا قال النساء هي حبلى وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها قيل له أما نفقة احلامل فال جتب ألجل احلمل وإمنا وجبت للعدة فما مل تنقض عدهتا 
  فقتها واجبة وإمنا ذكر احلمل فنفقتها واجبة أال ترى أن غري احلامل ن

ألن وضعه تنقضي به العدة وتنقطع به النفقة وأما الرد بالعيب فإنه جائز كونه مع الشبهة كسائر احلقوق اليت ال 
تسقطها الشبهة واحلد ال جيوز إثباته بالشبهة فلذلك اختلفا وكذلك من يوجب يف الدية أربعني خلقة يف بطوهنا 

ى غالب الظن ومثله ال جيوز إجياب احلد به وهذا كما حيكم بظاهر وجود الدم أنه حيضة وال أوالدها فإنه يوجبها عل
جيوز القطع به حىت يتم ثالثة أيام وكذلك من كان ظاهر أمرها احلبل ال تكون رؤيتها الدم حيضا فإن تبني بعد أهنا مل 

ت به على صفة كيت وكيت فهو يف قصة هالل بن أمية إن جاء -تكن حامال كان ذلك الدم حيضا وقوله ص 
لشريك بن سحماء فإنه فيما أضافه إىل هالل حممول على حقيقة إثبات النسب منه وهذا يدل على أنه مل ينف الولد 
منه بلعانه إياها يف حال محلها وقوله فهو لشريك بن سحماء ال جيوز أن يكون مراده إحلاق النسب به وإمنا أراد أنه 

الولد للفراش وللعاهر احلجر فإن قيل يف حديث  -ألن الزاين ال يلحق به النسب لقوله ص  من مائه يف غالب الرأي
قضى يف امرأة هالل بن أمية حني العن بينهما أن ال يدعي  -عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أهل العلم باحلديث أن يف  ولدها ألب قيل له هذا إمنا ذكره عباد بن منصور عن عكرمة وهو ضعيف واه ال يشك
مدرجة فيه ومل يذكر ذلك غري  -حديث عباد بن منصور هذا أشياء ليست من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عباد بن منصور ويدل على أنه غري جائز نفي النسب وال إثبات للقذف بالشبهة حديث أيب هريرة قال إن أعرابيا 



فقال إن امرأيت ولدت غالما أسود وإين أنكرته فقال له هل لك من إبل قال  -جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
نعم قال ما ألواهنا قال محر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأىن ترى ذلك جاءها قال عرق نزعها قال فلعل هذا 

ا على أنه ال جيوز نفيه عنه لبعد شبهه منه ويدل أيض -عرق نزعه فلم يرخص له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  نفي النسب بالشبهة 

فصل وقال أصحابنا إذا نفى نسب ولد زوجته فعليه اللعان وقال الشافعي ال جيب اللعان حىت يقول إهنا جاءت به 
من الزنا قال أبو بكر حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن 

   -راته يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال العن ام

  وانتفى من ولدها ففرق رسول اهللا ص

  بينهما وأحلق الولد باملرأة فأخرب أنه العن بينهما لنفيه الولد فثبت أن نفي ولدها قذف يوجب اللعان  -

  أربعة 

  شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

ى املرأة وقال مالك والشافعي يالعن الزوج وحيد الثالثة وروي حنو قال أصحابنا شهادهتم جائزة ويقام احلد عل
قوهلما عن احلسن والشعيب وروي عن ابن عباس إن الزوج يالعن وحيد الثالثة قال أبو بكر قال اهللا تعاىل والاليت 

نوا مجيعا يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ومل يفرق بني كون الزوج فيهم وبني أن يكو
أجنبيني وقال والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة فإذا قذف األجنيب امرأة وجاء 

بأربعة أحدهم الزوج اقتضى الظاهر جواز شهادهتم وسقوط احلد عن القاذف وإجيابه عليها وأيضا ال خالف أن 
قوق ويف القصاص ويف سائر احلدود من السرقة والقذف والشرب شهادة الزوج جائزة على امرأته يف سائر احل

فكذلك جيب أن تكون يف الزنا فإن قيل الزوج جيب عليه اللعان إذا قذف امرأته فال جيوز أن يكون شاهدا قيل له 
بأربعة  إذا جاء جميء الشهود مع ثالثة غريه فليس بقذف وال لعان عليه وإمنا جيب اللعان عليه إذا قذفها مث مل يأت

شهداء كاألجنيب إذا قذف وجب عليه احلد إال أن يأيت بأربعة غريه يشهدون بالزنا ولو جاء مع ثالثة فشهدوا بالزنا 
  مل يكن قاذفا وكان شاهدا فكذلك الزوج 

  يف 

  إباء أحد الزوجني اللعان

ك واحلسن بن صاحل قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد أيهما نكل عن اللعان حبس حىت يالعن وقال مال
والليث والشافعي أيهما نكل حد إن نكل الرجل حد للقذف وإن نكلت هي حدت للزنا وروى معاذ بن معاذ عن 

أشعث عن احلسن يف الرجل يالعن وتأىب املرأة قال حتبس وعن مكحول والضحاك والشعيب إذا العن وأبت أن 
بالفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال مث  تالعن رمجت قال أبو بكر قال اهللا تعاىل والاليت يأتني

   -مل يأتوا بأربعة شهداء وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  هلالل بن أمية حني قذف امرأته بشريك بن سحماء ائتين بأربعة شهداء وإال

قر أربع مرات بالزنا مث ماعزا والغامدية كل واحد منهما حىت أ -فحد يف ظهرك ورد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -رمجهما فثبت أنه ال جيوز إجياب احلد عليها بترك اللعان ألنه ليس ببينة وال إقرار وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى

للعان ثالث زنا بعد إحصان وكفر بعد إميان وقتل نفس بغري نفس فنفى وجوب القتل إال مبا ذكر والنكول عن ا
خارج عن ذلك فال جيب رمجها وإذا مل جيب الرجم إذا كانت حمصنة مل جيب اجللد يف غري احملصن ألن أحدا مل يفرق 
بينهما فإن قيل امرئ مسلم إمنا يتناول الرجل دون املرأة قيل له ليس كذلك ألنه ال خالف أن املرأة مرادة بذلك 

للجنس كقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وقوله يوم يفر املرء من  وإن هذا احلكم عام فيهما مجيعا وأيضا فإن ذلك
أخيه وأيضا ال خالف أن الدم ال يستحق بالنكول يف سائر الدعاوى وكذلك سائر احلدود فكان يف اللعان أوىل أن 

نها العذاب ال يستحق فإن قيل ملا قال تعاىل وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني وهو يعين حد الزنا مث قال ويدرؤ ع
أن تشهد أربع شهادات باهللا فعرفه باأللف والالم علمنا أن املراد هو العذاب املذكور يف قوله وليشهد عذاهبما 

طائفة من املؤمنني قيل له ليست هذه قصة واحدة وال حكما واحدا حىت يلزمه فيه ما قلت ألن أول السورة إمنا هي 
كان ذلك حكما ثابتا يف قاذف الزوجات واألجنبيات جاريا على عمومه يف بيان حكم الزانيني مث حكم القاذف وقد 

إىل أن نسخ عن قاذف الزوجات باللعان وليس يف ذكره العذاب وهو يريد به حد الزنا يف موضع مث ذكر العذاب 
تص العذاب باأللف والالم يف غريه ما يوجبه أن العذاب املذكور يف لعان الزوجني هو املذكور يف الزانيني إذ ليس خي

باحلد دون غريه وقد قال اهللا تعاىل إال أن يسجن أو عذاب أليم ومل يرد به احلد وقال ألعذبنه عذابا شديدا أو 
واملرء ما ... ألذحبنه ومل يرد احلد وقال ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبريا ومل يرد به احلد وقال عبيد بن األبرص 

  ... ب طول احلياة له تعذي... عاش يف تكذيب 
السفر قطعة من العذاب فإذا كان اسم العذاب ال خيتص بنوع من اإليالم دون  -وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

غري ومعلوم أنه مل يرد به مجيع سائر ضروب العذاب عليه مل خيل اللفظ من أحد معنيني إما أن يريد به اجلنس فيكون 
مال مفتقرا إىل البيان إذ غري جائز أن يكون املراد معهودا ألن على أدىن ما يسمى عذابا أي ضرب منه كان أو جم

املعهود هو ما تقدم ذكره يف اخلطاب فريجع الكالم إليه إذ كان معناه متقررا عند املخاطبني وأن املراد عوده إليه 
ن هو املراد فلما مل يكن يف ذكر قذف الزوج وإجياب اللعان ما يوجب استحقاق احلد على املرأة مل جيز أن يكو

  بالعذاب وإذا كان ذلك كذلك وكانت األميان قد تكون حقا للمدعي 

حىت حيبس من أجل النكول عنها وهي القسامة مىت نكلوا عن األميان فيها حبسوا كذلك حبس الناكل عن اللعان 
ضا فإن النكول أوىل من إجياب احلد عليه ألنه ليس يف األصول إجياب احلد بالنكول وفيها إجياب احلبس به وأي

ينقسم إىل أحد معنيني إما بدل ملا استحلف عليه وإما قائم مقام اإلقرار وبدل احلدود ال يصح وما قام مقام الغري ال 
جيوز إجياب احلد به كالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إىل القاضي وشهادة النساء مع الرجال وأيضا فإن 

ز إثبات احلد به كالتعريض وكاللفظ احملتمل للزنا ولغريه فال جيب به احلد على النكول ملا مل يكن صريح اإلقرار مل جي
 -املقر وال على القاذف فإن قيل يف حديث ابن عباس وغريه يف قصة هالل بن أمية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ذلك الرجل ومعلوم أنه ملا العن بينهما وعظ املرأة وذكرها وأخربها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة وك



أراد بعذاب الدنيا حد الزنا أو القذف قيل له هذا غلط ألنه ال خيلو من أن يكون مراده بعذاب الدنيا احلبس أو 
احلد إذا أقر فإن كان املراد احلبس فهو عند النكول وإن أراد احلد فهو عند إقرارها مبا يوجب احلد وإكذاب الزوج 

أن النكول يوجب احلد دون احلبس فإن قيل إمنا جيب عليها احلد بالنكول وأميان الزوج  لنفسه فال داللة له فيه على
وكذلك جيب عليه بنكوله وأميان املرأة قيل له النكول واألميان ال جيوز أن يستحق به احلد أال ترى أن من ادعى 

مينه وكذلك سائر احلدود وال على رجل قذفا أنه ال يستحلف وال يستحق املدعي احلد بنكول املدعى عليه وال بي
  يستحلف فيها وال حيكم فيها بالنكول وال يرد اليمني 

  باب تصادق الزوجني أن الولد ليس منه 

  قال

أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد والشافعي ال ينفى الولد منه إال باللعان وقال أصحابنا تصديقها إياه بأن ولدها 
نسب منه أبدا وقال مالك والليث إذا تصادق الزوجان على أهنا ولدته وأنه ليس من الزنا يبطل اللعان فال ينتفي ال

منه مل يلزمه الولد وحتد املرأة وذكر ابن القاسم عن مالك قال لو شهد أربعة على امرأة اهنا زنت منذ أربعة أشهر 
ها بعد ما رمجت وهي حامل وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهر فأخرها اإلمام حىت وضعت مث رمجها فقدم زوج

فانتفى من ولده وقال قد كنت استربأهتا فإنه يلتعن وينتفي به الولد عن نفسه وال ينفيه ههنا إال اللعان قال أبو بكر 
   -قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الولد للفراش وللعاهر احلجر وظاهره يقتضي أن ال ينتفي أبدا عن صاحب

  حلاق الفراش غري أنه ملا وردت السنة يف إ

الولد باألم وقطع نسبه من األب باللعان واستعمل ذلك فقهاء األمصار سلمنا بذلك وما عدا ذلك مما مل ترد به سنة 
فهو الزم للزوج بظاهر قوله الولد للفراش وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل 

حممد بن عبداهللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد موىل احلسن بن  قال حدثنا مهدي بن ميمون أبو حيىي قال حدثنا
علي بن أيب طالب عن رباح قال زوجين أهل أمة هلم رومية فوقعت عليها فولدت يل غالما أسود مثلي فسميته 
قلت عبداهللا مث طنب هلا غالم من أهلي رومي يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غالما كأنه وزغة من الوزغات ف
هلا ما هذا فقالت هذا ليوحنه فرفعنا إىل عثمان قال فسأهلما فاعترفا فقال هلما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء 

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إن رسول اهللا ص

  قضى إن الولد للفراش فجلدها وجلده وكانا مملوكني  -
  باب 

  الفرقة باللعان



 تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حىت يفرق احلاكم وقال مالك وزفر بن قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد ال
اهلذيل والليث إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن مل يفرق بينهما احلاكم وعن الثوري واألوزاعي ال تقع الفرقة 

ن يطلق وقال الشافعي بلعان الزوج وحده وقال عثمان البيت ال أرى مالعنة الزوج امرأته تنقص شيئا وأحب إيل أ
إذا أكمل الزوج الشهادة واإللتعان فقد زال فراش امرأته وال حتل له أبدا التعنت أو مل تلتعن قال أبو بكر أما قول 

عثمان البيت يف أنه ال يفرق بينهما فإنه قول تفرد به وال نعلم أحدا قال به غريه وكذلك قول الشافعي يف إيقاعه 
عن أقاويل سائر الفقهاء وليس له فيه سلف والدليل على أن فرقة اللعان ال تقع إال  الفرقة بلعان الزوج خارج

بتفريق احلاكم ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن 
   -سعد الساعدي أخربه أن عومير العجالين أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يا رسول اهللا أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف فقال

قد أنزل اهللا فيك ويف صاحبتك قرآنا فاذهب فأت هبا قال سهل  -يفعل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  رسول اهللا إن أمسكتها فهي طالق ثالثا فلما فرغنا قال عومير كذبت عليها يا

قال ابن شهاب فكانت سنة املتالعنني ويف هذا اخلرب  -فطلقها عومير ثالثا قبل أن يأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  داللة على أن اللعان مل يوجب الفرقة لقوله كذبت عليها إن أمسكتها وذلك ألن 

على ما كان عليه من النكاح إذ لو كانت الفرقة قد وقعت قبل ذلك  فيه إخبارا منه بأنه ممسك هلا بعد اللعان
الستحال قوله كذبت عليها إن أمسكتها وهو غري ممسك هلا فلما أخرب بعد اللعان حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

-   

  إنه ممسك هلا ومل ينكره النيب ص

أحدا على الكذب  -يقار النيب صلى اهللا عليه وسلم دل ذلك على أن الفرقة مل تقع بنفس اللعان إذ غري جائز أن  -
وال على استباحة نكاح قد بطل فثبت أن الفرقة مل تقع بنفس اللعان ويدل عليه أيضا ما حدثنا عبدالباقي بن قانع 
 قال حدثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا احيىي بن عبداهللا بن بكري قال حدثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب

أن ابن شهاب كتب يذكر عن سهل بن سعد أنه أخربه أن عوميرا قال يا رسول اهللا أرأيت إن وجدت عند أهلي 
رجال أأقتله قال ائت بامرأتك فإنه قد نزل فيكما فجاء هبا فالعنها مث قال إين قد افتريت عليها إن مل أفارقها فأخرب 

وملا طلقها ثالثا بعد اللعان ومل ينكره  - صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث إنه مل يكن فارقها باللعان وأمره النيب
دل ذلك على أن الطالق قد وقع موقعه وعلى قول الشافعي إهنا قد بانت منه بلعان الزوج وال يلحقها طالقه  -ص 

أمحد بن بعد البينونة فقد خالف اخلرب من هذا الوجه أيضا وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبداهللا الفهري وغريه عن ابن شهاب عن سهل بن سعد يف 



فأنفذه رسول اهللا  -هذا اخلرب أعين قصة عومير قال فطلقها ثالث تطليقات عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  وكان ما صنع عند النيب ص

   -ل حضرت هذا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال سه -

  فمضت السنة بعد يف املتالعنني أن يفرق بينهما مث ال جيتمعان أبدا فأخرب

أنفذ طالق العجالين بعد اللعان ويدل عليه أيضا قول ابن شهاب  -يف هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ينهما ولو كانت الفرقة واقعة باللعان الستحال التفريق بعدها ويدل عليه فمضت السنة بعد يف املتالعنني أن يفرق ب

أيضا ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وغريمها قالوا حدثنا سفيان عن 
   - الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد قال شهدت املتالعنني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وأنا ابن مخس عشرة سنة ففرق رسول اهللا ص

بينهما حني تالعنا فقال الرجل كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها فأخرب يف هذا احلديث ايضا أن النيب صلى  -
فرق بينهما بعد اللعان وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حنبل قال  -اهللا عليه وسلم 

  إمساعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبري قال قلت البن عمر رجل قذف امرأته قال فرق رسول  حدثنا

بني أخوي بين العجالن فقال واهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثالث مرات فأبيا  -اهللا ص 
حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود  ففرق بينهما فنص يف هذا احلديث أيضا على أنه فرق بينهما بعد اللعان وحدثنا

 -قال حدثنا القعنيب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجال العن امرأته يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -وانتفى من ولدها ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بينهما وأحلق الولد باملرأة وهذا أيضا فيه نص على أن التفريق كان بفعل

وأيضا لو كانت الفرقة واقعة بلعان الزوج لبينها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ملا وقع هبا من التحرمي وتعلق هبا من األحكام فلما مل خيرب عليه السالم بوقوع الفرقة بلعان الزوج ثبت أهنا مل تقع  -

تعاىل قال والذين يرمون أزواجهم مث قال فشهادة أحدهم مث قال ويدرؤ وأيضا قول الشافعي خالف اآلية ألن اهللا 
عنها العذاب وهو يعين الزوجة فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج لالعنت وهي أجنبية وذلك خالف ظاهر اآلية ألن 

بينونة أو قذفها اهللا تعاىل إمنا أوجب اللعان بني الزوجني وأيضا ال خالف أن الزوج إذا قذف امرأته بغري ولد بعد ال
مث أباهنا أنه ال يالعن فلما مل جيز أن يالعن وهو أجنيب كذلك ال جيوز أن يالعن وهي أجنبية ألن اللعان يف هذه احلال 

إمنا هو لقطع الفراش وال فراش بعد البينونة فامتنع لعاهنا وهي غري زوجة فإن قيل يف األخبار اليت فيها ذكر تفريق 
   -سلم النيب صلى اهللا عليه و



  بني املتالعنني إمنا معناه إن الفرقة وقعت باللعان فأخرب النيب ص

أهنا ال حتل له بقوله ال سبيل عليها قيل له هذا صرف الكالم عن حقيقته ومعناه ألن قوله ال حتل لك ال سبيل لك  -
   -عليها إن مل تقع به فرقة فليس بتفريق من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  هو إخبار باحلكم واملخرب باحلكم ال يكون مفرقا بينهما فإنبينهما وإمنا 

أنه قال املتالعنان ال جيتمعان أبدا وذلك إخبار منه بوقوع الفرقة ألن  -قيل روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إمنا روي عن و -النكاح لو كان باقيا إىل أن يفرق لكانا جمتمعني قيل له هذا ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عمر وعلي قال يفرق بينهما وال جيتمعان فإمنا مراده أهنما إذا فرق بينهما ال جيتمعان ما داما على حال التالعن 
كان معناه ما وصفنا  -فينبغي أن تثبت الفرقة حىت حيكم بأهنما ال جيتمعان ولو صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الدالة على بقاء النكاح بعد اللعان وأن الفرقة إمنا تقع بتفريق احلاكم فإذا مجعنا  وأيضا يضم إليه ما قدمنا من األخبار
بينهما وبني اخلرب تضمن أن يكون معناه املتالعنان ال جيتمعان بعد التفريق ويدل على ما ذكرنا أن اللعان شهادة ال 

  يثبت حكمها إال عند احلاكم فأشبه 

احلاكم فواجب على هذا أن ال تقع موجبة للفرقة إال حبكم احلاكم فإن قيل الشهادة اليت ال يثبت حكمها إال عند 
األميان على الدعاوي ال يثبت هبا حكم إال عند احلاكم ومىت استحلف احلاكم رجال برئ من اخلصومة وال حيتاج 

على ما ذكرنا إىل استئناف حكم آخر يف براءته منها وهذا يوجب انتقاض اعتاللك مبا ذكرت قيل له هذا ال يلزم 
وذلك ألنا قلنا اللعان شهادة تتعلق صحتها باحلاكم كالشهادات على احلقوق وليست األميان على احلقوق شهادات 

بذلك على هذا أن اللعان ال يصح إال بلفظ الشهادات كالشهادات على احلقوق وليس كذلك اإلستحالف على 
ا يستحق املدعي ببينته فلما مل جيز أن يستحق املدعي ما ادعاه الدعاوى وأيضا فإن اللعان تستحق به املرأة نفسها كم

إال حبكم احلاكم وجب حكمه يف استحقاق املرأة نفسها باللعان وأما اإلستحالف على احلقوق فإنه ال يستحق به 
ن شيء وإمنا تقطع اخلصومة يف احلال ويبقى املدعى عليه على ما كان عليه من براءة الذمة فكانت فرقة اللعا

بالشهادات على احلقوق أشبه منها باإلستحالف عليها وأيضا ملا كان اللعان سببا للفرقة متعلقا حبكم احلاكم أشبه 
تأجيل العنني يف كونه سببا للفرقة يف تعلقه حبكم احلاكم فلما مل تقع الفرقة بعد التأجيل مبضي املدة دون تفريق 

يضا ملا مل يكن اللعان كناية عن الفرقة وال تصرحيا هبا وجب أن ال تقع احلاكم وجب مثله يف فرقة اللعان ملا وصفنا وأ
به الفرقة كسائر األلفاظ اليت ليست كناية عن الفرقة وال تصرحيا هبا فإن قيل اإليالء ليس بكناية عن الطالق وال 

ق إال أنه أضعف من صريح وقد أوقعت به الفرقة عند مضي املدة قيل له إن اإليالء يصح أن يكون كناية عن الطال
سائر الكنايات فال تقع الفرقة فيه بنفس اإليالء إال بانضمام معىن آخر إليه وهو ترك اجلماع يف املدة أال ترى أن 
قوله واهللا ال أقربك قد يدل على التحرمي إذ كان التحرمي مينع القرب وأما اللعان فليس يصح أن يكون داال على 

أن يكون الزوج صادقا يف قذفه فال يوجب ذلك حترميا أال ترى أنه لو قامت البينة  التحرمي حبال ألن أكثر ما فيه
عليها بالزنا مل يوجب ذلك حترميا وإن كان كاذبا واملرأة صادقة فذلك أبعد فثبت بذلك أنه ال داللة فيه على التحرمي 

احلاكم وأيضا أنه ملا مل يصح ابتداء  قال فلذلك مل جيز وقوع الفرقة دون إحداث تفريق إما من قبل الزوج أو من قبل
اللعان إال حبكم احلاكم كان كذلك ما تعلق به من الفرقة وملا صح ابتداء اإليالء من غري حاكم مل حيتج يف وقوع 

  الفرقة إىل حكم احلاكم فإن قيل ملا اتفقنا على أهنما لو تراضيا 



على أن اللعان قد أوجب الفرقة فواجب أن تقع الفرقة على البقاء يف النكاح مل خيليا وذلك وفرق بينهما دل ذلك 
فيه بنفس اللعان دون سبب آخر غريه قيل له هذا منتقض على أصل الشافعي ألنه يزعم أن ارتداد املرأة ال يوجب 
الفرقة إال حبدوث سبب آخر وهو مضي ثالث حيض فإذا مضت ثالثة حيض وقعت الفرقة ولو تراضيا على البقاء 

مل خيليا وذلك ومل توجب الردة بنفسها الفرقة دون حدوث معىن آخر وعندنا لو تزوجت امرأة زوجا على النكاح 
غري كفء وطالب األولياء بالفرقة مل يعمل تراضى الزوجني يف تبقية النكاح ومل يوجب ذلك وقوع الفرقة خبصومة 

إنك مل ترده إىل أصل وإمنا حصلت على األولياء حىت يفرق احلاكم فهذا اإلستدالل فاسد على أصل اجلميع وأيضا ف
دعوى عارية من الربهان وأيضا جائز عندنا البقاء على النكاح بعد اللعان ألنه لو أكذب نفسه قبل الفرقة جللد احلد 
ومل يفرق بينهما فإن قيل هو مثل الطالق الثالث والرضاع وحنومها من األسباب املوجبة للفرقة بأنفسها ال حيتاج يف 

عها إىل حكم احلاكم واللعان ليس بسبب موجب للفرقة بنفسه ألنه لو كان كذلك وجب أن تقع به صحة وقو
الفرقة إذا تالعنا عند غري احلاكم وأيضا ليس كل سبب يتعلق به فسخ يوجبه بنفسه من األسباب ما يوجب ذلك 

جب الشفعة للشريك وال ينتقل بنفسه ومنها ماال يوجبه إال حبدوث معىن آخر أال ترى أن بيع نصيب من الدار يو
إليه بنفس الطلب واخلصومة دون أن حيكم هبا احلاكم وكذلك الرد بالعيب بعد القبض وخيار الصغري إذا بلغ وحنو 
ذلك هذه كلها أسباب يتعلق هبا فسخ العقود مث ال يقع الفسخ بوجودها حسب دون حكم احلاكم به فهو على من 

احلاكم وأما عثمان البيت فإنه ذهب يف قوله إن اللعان ال يوجب الفرقة حبال ألن يوجب الفرقة باللعان دون تفريق 
اللعان ليس بصريح وال كناية عن الفرقة ولو تالعنا يف بيتهما مل يوجب فرقة فكذلك عند احلاكم وألن اللعان يف 

نفسه أو كان عبدا مل يوجب األزواج قائم مقام احلد على قاذف األجنبيات ولو حد الزوج يف قذفه إياها بأن أكذب 
بني املتالعنني أن ذلك إمنا كان يف قصة  -ذلك فرقة وكذلك إذا العن وذهب يف تفريق النيب صلى اهللا عليه وسلم 

العجالين وكان طلقها ثالثا بعد اللعان فلذلك فرق بينهما وروى ابن شهاب أن سهل بن سعد قال فطلقها العجالين 
وحديث ابن عمر أيضا إمنا هو يف  -ن اللعان فأنفذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث تطليقات بعد فراغهما م
  قصة العجالين قال أبو بكر يف 

  حديث سهل بن سعد أنه 

  قال

يعين قصة العجالين فمضت السنة يف املتالعنني أن يفرق  -فحضرت هذا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رب سهل وهو راوي هذه القصة أن السنة مضت بالتفريق وإن مل يطلق الزوج ويف بينهما مث ال جيتمعان أبدا فأخ

فرق بينهما قال أبو بكر وهالل مل  -حديث ابن عباس يف قصة هالل بن أمية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
العجالين أن النيب يطلق امرأته فثبت أن التفريق بينهما بعد اللعان واجب وأيضا يف حديث ابن عمر وغريه يف قصة 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  فرق بينهما وجائز أن يكون النيب ص

  وفيه أنه قال ال سبيل لك عليها  -فرق بينهما مث طلقها هو ثالثا فأنفذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -
  باب نكاح املالعن للمالعنة 



لد حد القذف يف غري ذلك وصارت املرأة حبال ال قال أبو حنيفة وحممد إذا أكذب املالعن نفسه وجلد احلد أو ج
جيب بينهما وبني زوجها إذا قذفها لعان فله أن يتزوجها وروي حنو ذلك عن سعيد بن املسيب وإبراهيم والشعيب 
وسعيد بن جبري وقال أبو يوسف والشافعي ال جيتمعان أبدا وروي عن علي وعمر وابن مسعود مثل ذلك وهذا 

ما ال جيتمعان ما داما على حال التالعن وروي عن سعيد بن جبري أن فرقة اللعان ال تبينها منه حممول عندنا على أهن
وأنه إذا أكذب نفسه يف العدة ردت إليه امرأته وهو قول شاذ مل يقل به أحد غريه وقد مضت السنة ببطالنه حني 

إال مع البينونة وحيتج للقول األول بعموم بني املتالعنني والفرقة ال تكون  -فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اآلي املبيحة لعقود املناكحات حنو قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله 

فانكحوا األيامى منكم ومن جهة النظر أنا قد بينا أن هذه الفرقة متعلقة حبكم احلاكم وكل فرقة تعلقت حبكم 
توجب حترميا مؤبدا والدليل على ذلك أن سائر الفرق اليت تتعلق حبكم احلاكم ال يوجب حترميا مؤبدا  احلاكم فإهنا ال

مثل فرقة العنني وخيار الصغريين وفرقة اإليالء عند خمالفنا وكذلك سائر الفرق املتعلقة حبكم احلاكم يف األصول 
احلال وإن تعلقت حبكم احلاكم وهذه الفرقة حتظر  هذه سبيلها فإن قيل سائر الفرق اليت ذكرت ال مينع التزويج يف

تزوجيها يف احلال عند اجلميع فكما جاز أن يفارق سائر الفرق املتعلقة حبكم احلاكم من هذا الوجه جاز أن خيالفها يف 
رميا إجياهبا التحرمي مؤبدا قبل له من الفرق املتعلقة حبكم احلاكم ما مينع التزويج يف احلال وال توجب مع ذلك حت

  مؤبدا مثل فرقة العنني 

إذا مل تكن نفي من طالقها إال واحدة قد أوجبت حترميا حاظرا لعقد النكاح يف احلال ومل توجب مع ذلك حترميا 
مؤبدا وكذلك الزوج الذمي إذا أىب اإلسالم وقد أسلمت امرأته فقرق احلاكم بينهما منع ذلك من نكاحها بعد 

فلم جيب من حيث حظرنا تزوجيها بعد الفرقة أن توجب به حترميا مؤبدا وأيضا لو  الفرقة وال توجب حترميا مؤبدا
كان اللعان يوجب حترميا مؤبدا لوجب أن يوجبه إذا تالعنا عند غري احلاكم ألنا وجدنا سائر األسباب املوجبة 

لتحرمي األم والوطء املوجب للتحرمي املؤبد فإهنا توجبه بوجودها غري مفتقرة فيه إىل حاكم مثل عقد النكاح املوجب 
للتحرمي والرضاع والنسب كل هذه األسباب ملا تعلق هبا حترمي مؤبد مل تفتقر إىل كوهنا عند احلاكم فلما مل يتعلق 

حترمي اللعان إال حبكم احلاكم وهو أن يتالعنا بأمره حبضرته ثبت أنه ال يوجب حترميا مؤبدا وأيضا لو أكذب نفسه 
ان جللد احلد ومل يفرق بينهما وأبو يوسف ال خيالفنا يف ذلك لزوال حال التالعن وبطالن حكمه قبل الفرقة بعد اللع

باحلد الواقع به وجب مثله بعد الفرقة لزوال املعىن الذي من أجله وجبت الفرقة وهو حكم اللعان فإن قيل لو كان 
تبطل الفرقة لزوال املعىن املوجب هلا كذلك لوجب أنه إذا أكذب نفسه بعد الفرقة وجلد احلد أن يعود النكاح و

كما ال يفرق بينهما إذا أكذب نفسه بعد اللعان قبل الفرقة قيل له ال جيب ذلك ألنا إمنا جعلنا زوال حكم اللعان 
علة الرتفاع التحرمي الذي تعلق به ال لبقاء النكاح وال لعود النكاح فعلى أي وجه بطل مل يعد إال بعقد مستقبل إال 

قة قد تعلق هبا حترمي غري البينونة وذلك التحرمي إمنا يرتفع بارتفاع حكم اللعان كما أن الطالق الثالث أن الفر
توجب البينونة وتوجب أيضا مع ذلك حترميا ال يزول إال بزوج ثان يدخل هبا فإذا دخل هبا الزوج الثاين ارتفع 

إال بعد فراق الزوج الثاين وانقضاء العدة وإيقاع  التحرمي الذي أوجبه الطالق الثالث ومل يعد نكاح الزوج األول
عقد مستقبل ودليل آخر وهو أن التحرمي الواقع بالفرقة ملا كان متعلقا حبكم اللعان وجب أن يرتفع بزوال حكمه 

والدليل على ارتفاع حكم اللعان إذا أكذب نفسه وجلد احلد أنه معلوم ان اللعان حد على ما بينا فيما سلف مبنزلة 
جللد يف قاذف األجنبيات وممتنع أن جيتمع عليه حدان يف قذف واحد فإيقاع اجللد لذلك القذف خمرج للعان من ا



أن يكون حدا ومزيل حلكمه يف إجياب التحرمي لزوال السبب املوجب له فإن قيل فهذا الذي ذكرت يبطل حكم 
  اللعان المتناع 

وج حدا يف قذفه لغريها أن ال يبطل حكم اللعان فيما بينهما اجتماع احلدين عليه بقذف واحد فواجب إذا جلد الز
فال يتزوج هبا قيل له إذا صار حمدودا يف قذفه فقد خرج من أن يكون من أهل اللعان أال ترى أنه لو قذف امرأة له 

انت غري أخرى مل يالعن وكان عليه احلد عندنا فالعلة اليت ذكرنا يف إكذابه نفسه فيما العن عليه امرأته وإن ك
موجودة يف هذه فجائز قياسها عليها مبعىن آخر وهو خروجه من أن يكون من أهل اللعان فإن احتجوا مبا روى 

حممد بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد يف قصة املتالعنني قال الزهري فمضت السنة أهنما إذا تالعنا فرق 
حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن عمرو بن السرح قال  بينهما مث ال جيتمعان أبدا ومبا حدثنا حممد بن بكر قال

حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبداهللا الفهري وغريه عن ابن شهاب عن سهل بن سعد يف هذه القصة قال فطلقها 
   -ثالث تطليقات عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فأنفذه رسول اهللا ص

   -وكان ما صنع النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  قال سهل حضرت هذا عند رسول اهللا ص

فمضت السنة بعد يف املتالعنني أن يفرق بينهما مث ال جيتمعان أبدا وحبديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه  -
قال ال سبيل لك عليها فإهنا لو كانت حتل له حبال لبني كما بني اهللا تعاىل حكم املطلقة ثالثا يف إباحتها بعد  -وسلم 

ه قيل له أما حديث الزهري األول فإنه قول الزهري وقوله مضت السنة ليس فيه أن النيب صلى اهللا عليه زوج غري
سنها وال أنه حكم هبا وأما قول سهل بن سعد فمضت السنة من بعد يف املتالعنني أهنما ال جيتمعان أبدا  -وسلم 

   -ليس فيه أيضا أن سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  سنة قد تكون من النيب صمضت بذلك وال

وقد تكون من غريه فال حجة يف هذا وأيضا فإنه قال يف املتالعنني وهذا يصفه حكم يتعلق به وهو بقاؤمها على  -
حكم التالعن وكوهنما من أهل اللعان فمىت زالت الصفة خبروجهما من أن يكونا من أهل اللعان زال احلكم كقوله 

وقوله ال ينال عهدي الظاملني وحنو ذلك من األحكام املعلقة بالصفات ومىت زالت تعاىل ما على احملسنني من سبيل 
أنه قال املتالعنان ال جيتمعان أبدا قيل له ما  -الصفة زال احلكم فإن قيل قد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حلديث فإن صح هذا نعلم أحدا روى ذلك هبذا اللفظ وإمنا روي ما ذكرنا يف حديث سهل بن سعد وهو أصل ا
اللفظ فإمنا أخذه الراوي من حديث سهل وظن أن هذه العبارة مبينة عما يف حديث سهل ولو صح ذلك عن النيب 

مل يفد نفي النكاح بعد زوال حكم اللعان على النحو الذي بينا وأما قوله ال سبيل لك  -صلى اهللا عليه وسلم 
  ر بوقوع عليها فإنه يفيد حترمي النكاح وإمنا هو إخبا



الفرقة ألنه ال يصح إطالق القول بأه ال سبيل ألحد على األجنبيات وال يفيد ذلك حترمي العقد فإن قيل قوله ال 
سبيل لك عليها ينفي جواز العقد إذ كان جوازه يوجب أن يكون له عليها سبيل قيل له ليس كذلك ألنا قد نقول 

وز له تزوجيها فيصري لك عليها سبيل بالتزويج وإمنا نريد أنه ال ميلك ال سبيل لك على األجنبية وال نريد به أنه ال جي
بضعها يف احلال فإذا تزوجها فإمنا صار له عليها سبيل برضاها وعقدها أال ترى أن قوله ما على احملسنني من سبيل مل 

قوله ال سبيل لك عليها مينع أن يصري عليهم سبيل يف العقود املقتضية إلثبات احلقوق والسبيل عليه برضاه فكذلك 
  إمنا أفاد أنه ال سبيل لك عليها إال برضاها 

فصل قال أبو بكر واتفق أهل العلم أن الولد قد ينفى من الزوج باللعان وقد ذكرنا حديث ابن عمر وابن عباس يف 
   -إحلاق الولد باألم وقطع نسبه من األب باللعان نصا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ض من شذ أنه للزوج وال ينتفي نسبه باللعان واحتج بقوله صوحكي عن بع

الولد للفراش والذي قال الولد للفراش هو الذي حكم بقطع النسب من الزوج باللعان وليست األخبار املروية  -
طل ما يف ذلك بدون ما روي يف أن الولد للفراش فثبت أن معىن قوله الولد للفراش أنه مل ينتف باللعان وأيضا فلما ب

كان أهل اجلاهلية عليه من استلحاق النسب بالزنا كما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن 
صاحل قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثين يونس بن يزيد قال قال حممد بن مسلم بن شهاب أخربين عروة بن 

أخربته أن النكاح كان يف اجلاهلية على أربعة  -عليه وسلم الزبري أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا 
أحناء فنكاح منها نكاح الناس اليوم خيطب الرجل إىل الرجل وليته فيصدقها مث ينكحها ونكاح آخر كان الرجل 
ها يقول المرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه ويعتزهلا زوجها وال ميسها أبدا حىت يتبني محل

من ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبني محلها أصاهبا وجها إن أحب وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد فكان 
هذا النكاح يسمى نكاح االستبضاع ونكاح آخر جيتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على املرأة كلهم يصيبها فإذا 

فلم يستطع الرجل منهم أن ميتنع حىت جيتمعوا عندها محلت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم 
فتقول هلم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فالن فتسمي من أحبت منهم بامسه فيلحق به 

  ولدها ونكاح 

يكن  رابع جيتمع الناس الكثري فيدخلون على املرأة ال متنع من جاءها وهن البغايا كن ينصنب رايات على أبواهبن
علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا محلت فوضعت محلها مجعوا هلا ودعوا هلم القافة مث أحلقوا ولدها بالذي يرون 

   -فالتقطه ودعاه ابنه ال ميتنع من ذلك فلما بعث اهللا النيب حممدا ص 

  هدم نكاح أهل اجلاهلية كله إال نكاح أهل اإلسالم اليوم فمعىن قوله ص

   -األنساب قد كانت تلحق بالنطف يف اجلاهلية بغري فراش فأحلقها النيب صلى اهللا عليه وسلم  الولد للفراش أن -

  بالفراش وكذلك ما روي يف قصة زمعة حني قال النيب ص



الولد للفراش وللعاهر احلجر فلم يلحقه بالزاين وقال هو للفراش إخبارا منه أنه ال ولد للزاين ورده إىل عبد إذ  -
بيه مث قال لسودة احتجيب منه إذ كان سببها باملدعى له ألنه يف ظاهره من ماء أخي سعد وهذا يدل كان ابن أمة أ

على أنه مل يقض يف نسبه بشيء ولو كان قضى بالنسب ملا أمرها باإلحتجاب بل كان أمرها بصلته وهناها عن 
أيب القعيس ويدل على أنه مل  اإلحتجاب عنه كما هنى عائشة عن اإلحتجاب عن عمها من الرضاعة وهو أفلح أخو

يقض يف نسبه بشيء ما رواه سفيان الثوري وجرير عن منصور عن جماهد عن يوسف بن الزبري عن عبداهللا بن الزبري 
قال كانت لزمعة جارية تبطنها وكانت تظن برجل آخر فمات زمعة وهي حبلى فولدت غالما كان يشبه الرجل 

فقال أما املرياث له وأما أنت فاحتجيب منه فإنه  - صلى اهللا عليه وسلم الذي يظن هبا فذكرته سودة لرسول اهللا
ليس لك بأخ فصرح يف هذا اخلرب بنفي نسبه من زمعة وإعطاء املرياث بإقرار عبد أنه أخوه وقد روي هذا احلديث 

د بن مسرهد قاال على غري هذا الوجه وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن منصور ومسد
حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة إىل رسول اهللا صلى 

يف ابن أمة زمعة فقال سعد أوصاين أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إىل ابن أمة زمعة فأقبضه  -اهللا عليه وسلم 
شبها بينا  -يب ولد على فراش أيب فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه ابنه وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أ

بعتبة فقال الولد للفراش واحتجيب منه يا سودة زاد مسدد فقال هو أخوك يا عبد قال أبو بكر الصحيح ما رواه 
قال هو لك يا  سعيد بن منصور والزيادة اليت زادها مسدد ما نعلم أحدا وافقه عليها وقد روي يف بعض االلفاظ أنه

عبد وال يدل ذلك على أنه أثبت النسب ألنه جائز أن يريد به إثبات اليد له إذ كان من يستحق يدا يف شيء جاز 
  أن يضاف إليه فيقال هو له وقد قال عبداهللا بن رواحة 

نيب صلى اهللا لليهود حني خرص عليهم متر خيرب إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ومل يرد به امللك ومعلوم أيضا أن ال
مل يرد بقوله هو لك يا عبد إثبات امللك فادعى خصمنا أنه أراد إثبات النسب وذلك ال يوجب  -عليه وسلم 

إضافته إليه يف احلقيقة على هذا الوجه ألن قوله هو لك إضافة امللك واألخ ليس مبلك فإذ مل يرد به احلقيقة فليس 
بات اليد وحيتمل لو صحت الرواية أنه قال هو أخوك أن يريد به محله على إثبات النسب بأوىل من محله على إث

أخوة الدين وأنه ليس بعبد إلقراره بأنه حر وحيتمل أن يكون أصل احلديث ما ذكر بعض الرواة أنه قال هو لك 
ن وظن الراوي أن معناه أنه أخوه يف النسب فحمله على املعىن عنده يف خرب سفيان وجرير الذي يرويه عبداهللا ب

الزبري أنه قال ليس لك بأخ وهذا ال احتمال فيه فوجب محل خرب الزهري الذي روينا على الوجوه اليت ذكرنا قال 
أبو بكر وقوله الولد للفراش قد اقتضى معنيني أحدمها إثبات النسب لصاحب الفراش والثاين أن من ال فراش له فال 

ش للجنس لدخول األلف والالم عليه فلم يبق ولد إال وهو نسب له ألن قوله الولد اسم للجنس وكذلك قوله الفرا
مراد هبذا اخلرب فكأنه قال ال ولد إال للفراش وفيما حكم اهللا تعاىل به من آية اللعان داللة على أن الزنا والقذف 

يف قذفها ليسا بكفر من فاعلهما ألهنما لو كانا كفرا لوجب أن يكون أحد الزوجني مرتدا ألنه إن كان الزوج كاذبا 
فواجب أن يكون كافرا وإن كان صادقا فواجب أن تكون املرأة كافرة بزناها وكان جيب أن تبني منه امرأته قبل 
اللعان فلما حكم اهللا تعاىل فيهما باللعان ومل حيكم ببينونتها منه قبل اللعان ثبت أن الزنا والقذف ليسا بكفر ودل 

كفر وتدل اآلية أيضا على أن القاذف مستحق للعن من اهللا تعاىل إذا  على بطالن مذهب اخلوارج يف قوهلم إن ذلك
كان يف قذفه كاذبا وأن الزنا يستحق به الغضب من اهللا لوال ذلك ملا جاز أن يأمرمها اهللا بذلك إذ غري جائز أن يأمرا 

مه اهللا ويعاقبه مبا ال بأن يدعوا على أنفسهما مبا ال يستحقانه أال ترى أنه ال جيوز أن يدعو على نفسه بأن يظل
يستحقه وقوله تعاىل إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم نزلت يف الذين قذفوا 



وأبا بكر  -عائشة رضي اهللا عنها فأخرب اهللا أن ذلك كذب واإلفك هو الكذب ونال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وحزن فصربوا على ذلك فكان ذلك خريا هلم ومل يكن صربهم واغتمامهم  ومجاعة من املسلمني غم شديد وأذى

  بذلك شرا هلم بل كان خريا هلم ملا نالوا به من الثواب وملا حلقهم أيضا من 

السرور ببيان اهللا براءة عائشة وطهارهتا وملا عرفوا من احلكم يف القاذف وقوله تعاىل لكل امرئ منهم ما اكتسب 
 أعلم عقاب ما اكتسب من اإلمث على قدر ما اكتسبه وقوله تعاىل والذي توىل كربه روي أنه من اإلمث يعين واهللا

عبداهللا بن أيب بن سلول وكان منافقا وكربه هو عظمه وإن عظم ما كان فيه ألهنم كانوا جيتمعون عنده وبرأيه وأمره 
   - عليه وسلم كانوا يشيعون ذلك ويظهرونه وكان هو يقصد بذلك أذى رسول اهللا صلى اهللا

  وأذى أيب بكر والطعن عليهما قوله تعاىل لوال

إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا هذا إفك مبني هو أمر املؤمنني بأن يظنوا خريا مبن كان 
معاينة وإمنا ظاهره العدالة وبراءة الساحة وأن ال يقضوا عليهم بالظن وذلك ألن الذين قذفوا عائشة مل خيربوا عن 

قذفوها تظننا وحسبانا ملا رأوها متخلفة عن اجليش قد ركبت مجل صفوان بن املعطل يقوده وهذا يدل على أن 
الواجب ملن كان ظاهره العدالة أن يظن به خريا وال يقوم مستبشرا وهو يوجب أن يكون أمور املسلمني يف عقودهم 

از وأنه غري جائز محلها على الفساد وعلى ما ال جيوز فعله بالظن وأفعاهلم وسائر تصرفهم حممولة على الصحة واجلو
واحلسبان ولذلك قال أصحابنا فيمن وجد مع امرأة أجنبية رجال فاعترفا بالتزويج أنه ال جيوز تكذيبهما بل جيب 

فيمن باع تصديقهما وزعم مالك بن أنس أنه حيدمها إن مل يقيما بينة على النكاح ومن ذلك أيضا ما قال أصحابنا 
درمها ودينارا بدرمهني ودينارين أنا خنالف بينهما ألنا قد أمرنا حبسن الظن باملؤمنني ومحل أمورهم على ما جيوز 

فوجب محله على ما جيوز وهو املخالفة بينهما كذلك إذا باعه سيفا حملى فيه مائة درهم مبائيت درهم إنا جنعل املائة 
ا على أهنما تعاقدا عقدا جائزا وال حنمله على الفساد وما ال جيوز وهذا يدل باملائة والفضل بالسيف فنحمل أمرمه

أيضا على صحة قول أيب حنيفة يف أن املسلمني عدول مامل تظهر منهم ريبة ألنا إذا كنا مأمورين حبسن الظن 
احلكم هلم بالعدالة باملسلمني وتكذيب من قذفهم على جهة الظن والتخمني مبا يسقط العدالة فقد أمرنا مبواالهتم و

بظاهر حاهلم وذلك يوجب التزكية وقبول الشهادة ما مل تظهر منهم ريبة توجب التوقف عنها أو ردها وقال تعاىل 
   -إن الظن ال يغين من احلق شيئا وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إياكم والظن فإنه أكذب احلديث وقوله ظن

حيتمل معنيني أحدمها أن يظن بعضهم ببعض خريا كقوله فإذا دخلتم بيوتا  املؤمنون واملؤمنات بأنفسهن خريا فإنه
  فسلموا على أنفسكم واملعىن 

فليسلم بعضكم على بعض وكقوله ال تقتلوا أنفسكم يعين ال يقتل بعضكم بعضا والثاين أنه جعل املؤمنني كلهم 
وه فكأنه قد جرى على مجيعهم كما كالنفس الواحدة فيما جيري عليها من األمور فإذا جرى على أحدهم مكر

حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أبو عبداهللا أمحد بن دوست قال حدثنا جعفر بن محيد قال حدثنا الوليد بن أيب 
قال مثل املسلمني يف  -ثور قال حدثنا عبدامللك بن عمري عن النعمان بن بشري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



م والذي جعل اهللا بينهم كمثل اجلسد إذا وجع بعضه وجع كله بالسهر واحلمى وحدثنا عبدالباقي تواصلهم وترامحه
قال حدثنا عبداهللا بن حممد بن ناجية قال حدثنا حممد بن عبدامللك بن زجنويه قال حدثنا عبداهللا بن ناصح قال حدثنا 

املؤمنون  -سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو مسلم عبداهللا بن سعيد عن مالك بن مغول عن أيب بردة قال قال ر
للمؤمنني كالبنيان يشد بعضه بعضا قوله تعاىل لوال جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا 

هم الكاذبون قد أبانت هذه اآلية عن معنيني أحدمها أن احلد واجب على القاذف مامل يأت بأربعة شهداء والثاين أنه 
 يقبل يف إثبات الزنا أقل من أربعة شهداء وقوله فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون قال أبو بكر ال

قد حوى ذلك معنيني أحدمها أهنم مىت مل يقيموا أربعة من الشهداء فهم حمكومون بكذهبم عند اهللا يف إجياب احلد 
ذبون فيقتضي ذلك األمر باحلكم بكذهبم فإن كان جائزا أن عليهم فيكون معناه فأولئك يف حكم اهللا هم الكا

يكونوا صادقني يف املغيب عند اهللا وذلك جائز سائغ كما قد تعبدنا بأن حنكم ملن ظهر منه عمل اخلريات وجتنب 
أن السيئات بالعدالة وإن كان جائزا أن يكون فاسقا يف املغيب عند اهللا تعاىل والوجه الثاين أن اآلية نزلت يف ش

عائشة رضي اهللا تعاىل عنها ويف قذفتها فأخرب بقوله فأولئك عند اهللا هم الكاذبون مبغيب خربهم وأنه كذب يف 
احلقيقة مل يرجعوا فيه إىل صحة فمن جور صدق هؤالء فهو راد خلرب اهللا قوله تعاىل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون 

ال جماهد يرويه بعضهم عن بعض ليشيعه وعن عائشة تلقونه بأفواهكم ما ليس لكم به علم قرئ تلقونه بالتشديد ق
ومن ولق الكذب وهو اإلستمرار عليه ومنه ولق فالن يف السري إذا استمر عليه فذمهم تعاىل على اإلقدام على 

القول مبا ال علم هلم به وذلك قوله تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وهو حنو قوله وال تقف ما ليس لك به 
  إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال فأخرب أن ذلك  علم

وإن كان يقينا يف ظنهم وحسباهنم فهو عظيم اإلمث عنده لريتدعوا عن مثله عند علمهم مبوقع املأمث فيه مث قال ولوال 
عند مساع مثله فيمن كان إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم تعليما لنا مبا نقوله 

ظاهر حاله العدالة وبراءة الساحة قوله تعاىل سبحانك هذا هبتان عظيم أي تنزيها لك من أن نغضبك بسماع مثل 
هذا القول يف تصديق قائله وهو كذب وهبتان يف ظاهر احلكم وقوله تعاىل يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبدا فإنه تعاىل 

جر وعقاب الدنيا باحلد مع ما نستحق من عقاب اآلخرة لئال نعود إىل مثل هذا الفعل أبدا يعظنا ويزجرنا هبذه الزوا
إن كنتم مؤمنني باهللا مصدقني لرسوله قوله تعاىل إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا أبان اهللا هبذه 

يها بوعيد من أحب إظهار الفاحشة اآلية وجوب حسن اإلعتقاد يف املؤمنني وحمبة اخلري والصالح هلم فأخرب ف
والقذف والقول القبيح للمؤمنني وجعل ذلك من الكبائر اليت يستحق عليها العقاب وذلك يدل على وجوب 

سالمة القلب للمؤمنني كوجوب كف اجلوارح والقول عما يضر هبم وروى عبداهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه 
لمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه وقال ليس مبؤمن من ال أنه قال املؤمن من سلم املس -وسلم 

يؤمن جاره بوائقه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا احلسن بن العباس الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد 
قال من سره أن  -م بن عبداهللا عن ليث عن طلحة عن خيثمة عن عبداهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسل

يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وحيب أن يأيت إىل 
الناس ما حيب أن يأتوا إليه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا هدبة قال حدثنا مهام قال 

   - صلى اهللا عليه وسلم حدثنا قتادة عن أنس أن رسول اهللا

  قال ال يؤمن العبد حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري قوله تعاىل وال



يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب روي عن ابن عباس وعائشة أهنا نزلت يف أيب بكر الصديق 
أثاثة وكان ممن خاض يف أمر عائشة فلما نزلت رضي اهللا عنه ويتيمني كانا يف حجره ينفق عليهما أحدمها مسطح بن 

براءهتا حلف أبو بكر أن ال ينفعهما بنفع أبدا فلما نزلت هذه اآلية عاد له وقال بلى واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل 
هذا  واهللا ال أنزعها عنهما أبدا وكان مسطح ابن خالة أيب بكر مسكينا ومهاجرا من مكة إىل املدينة من البدريني ويف

  دليل على أن من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها إنه ينبغي 

أنه قال من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها  -له أن يأيت الذي هو خري وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
روي أيضا يف  فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه ومن الناس من يقول إنه يأيت الذي هو خري وذلك كفارته وقد

وحيتج من يقول ذلك بظاهر هذه اآلية وإن اهللا تعاىل أمر أبا بكر باحلنث  -حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومل يوجب عليه كفارة وليس فيما ذكروا داللة على سقوط الكفارة ألن اهللا قد بني إجياب الكفارة يف قوله ولكن 

ه ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم وذلك عموم فيمن حنث فيما هو خري ويف يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته وقول
غريه وقال اهللا تعاىل يف شأن أيوب حني حلف على امرأته أن يضرهبا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث وقد 

ملا أمر بضرهبا  علمنا أن احلنث كان خريا من تركه وأمره اهللا تعاىل بضرب ال يبلغ منها ولو كان احلنث فيها كفارهتا
أنه قال من حلف على ميني فرأى غريها  -بل كان حينث بال كفارة وأما ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

خريا منها فليأت الذي هو خري وذلك كفارته فإن معناه تكفري الذنب ال الكفارة املذكورة يف الكتاب وذلك ألنه 
باحلنث والتوبة وأخرب أن ذلك يكفر ذنبه  -النيب صلى اهللا عليه وسلم  منهي عن أن حيلف على ترك طاعة اهللا فأمره

الذي اقترفه باحللف قوله تعاىل اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات روي عن ابن عباس واحلسن وجماهد 
السيآت  والضحاك قالوا اخلبيثات من الكالم للخبيثني من الرجال وروي عن ابن عباس أيضا انه قال اخلبيثات من

للخبيثني من الرجال وهو قريب من األول وهو حنو قوله قل كل يعمل على شاكلته وقيل اخلبيثات من النساء 
للخبيثني من الرجال على حنو قوله الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم 

  ه ذلك على املؤمنني وأن ذلك منسوخ مبا ثبت يف موضع
  باب 

  االستئذان

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها روي عن ابن 
عباس وابن مسعود وإبراهيم وقتادة قالوا اإلستيناس االستئذان فيكون معناه حىت تستأنسوا باإلذن وروى شعبة عن 

عباس أنه كان يقرأ هذا احلرف حىت تستأذنوا وقال غلط الكاتب وروى القاسم أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن 
  بن نافع عن جماهد حىت تستأنسوا قال هو التنحنح والتنخع ويف نسق التالوة ما دل 

على إنه أراد االستئذان وهو قوله وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم االستيناس 
كون للحديث كقوله تعاىل وال مستأنسني حلديث وكا روي عن عمر يف حديثه الذي ذكر فيه أن النيب صلى قد ي

   -اهللا عليه وسلم 

  انفرد يف مشربة له حني هجر نساءه فاستأذنت عليه فقال اإلذن قد مسع كالمك



قال نعم وإمنا أراد به  -مث أذن له فذكر أشياء وفيه قال فقلت استأنس يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
االستيناس للحديث وذلك كان بعد الدخول واالستيناس املذكور يف قوله حىت تستأنسوا ال جيوز أن يكون املراد به 

احلديث ألنه ال يصل إىل احلديث إال بعد اإلذن وإمنا املراد االستئذان للدخول وإمنا مسي االستئذان استيناسا ألهنم 
أنس أهل البيوت بذلك ولو دخلوا عليهم بغري إذن الستوحشوا وشق عليهم وأمر مع إذا استأذنوا أو سلموا 

االستئذان بالسالم إذ هو من سنة املسلمني اليت أمروا هبا وألن السالم أمان منه هلم وهو حتية أهل اجلنة وجملبة 
حدثنا حممد بن أيب بكر  للمودة وناف للحقد والضغنة حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال

قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا احلارث بن عبدالرمحن بن أيب رباب عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة 
قال ملا خلق اهللا آدم فنفخ فيه الروح عطس فقال احلمد هللا فحمد اهللا بإذن اهللا  -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ذهب إىل هؤالء املالئكة ومأل منهم جلوس فقل السالم عليكم فقال سالم عليكم فقال له ربه رمحك ربك يا آدم ا
ورمحة اهللا مث رجع إىل ربه فقال هذه حتيتك وحتية ذريتك بينهم وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا علي بن 

ل بن محاد عن إسحاق بن راطية قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا حيىي بن نصر بن حاجب قال حدثنا هال
حق املسلم على املسلم ست يسلم عليه إذا لقيه وجييبه  -ذادان عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إذا دعاه وينصح له بالغيب ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات وحدثنا عبدالباقي قال 
غسان النهدي قال حدثنا زهري قال حدثنا األعمش عن أيب هريرة حدثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب قال حدثنا أبو 

قال والذي نفسي بيده ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنون حىت حتابوا  -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الفضل قال أفال أدلكم على أمر إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا إمساعيل بن 

حدثنا حممد بن محيد قال حدثنا حممد بن معلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أيب حيىي القتات عن جماهد عن ابن عمر 
  قال  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إن سركم أن خيرج الغل من صدوركم فافشوا السالم بينكم 
  باب 

  يف عدد االستئذان وكيفيته

بن أيب كثري عن عمرو بن عثمان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  روى دهيم بن قران عن حيىي
االستئذان ثالث فاألوىل يستنصتون والثانية يستصلحون والثالثة يأذنون أو يردون وروى يونس بن عبيد  -وسلم 

أحدكم ثالثا فلم  يقول إذا استأذن -عن الوليد بن مسلم عن جندب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يؤذن له فلريجع وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن عبدة قال أخربنا سفيان عن يزيد بن 

خصيفة عن بسر بن سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال كنت جالسا يف جملس من جمالس األنصار فجاء أبو موسى 
يه فأتيته فاستأذنت ثالثا فلم يؤذن يل فرجعت فقال ما منعك أن تأتيين فزعا فقلنا له ما أفزعك قال أمرين عمر أن آت

إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم  -قلت قد جئت فاستأذنت ثالثا فلم يؤذن يل وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فقام أبو سعيد معه  يؤذن له فلريجع قال لتأتني على هذا بالبينة قال فقال أبو سعيد ال يقوم معك إال أصغر القوم قال

فشهد له ويف بعض األخبار أن عمر قال أليب موسى إين مل أهتمك ولكن احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال أبو بكر إمنا مل يقبل  -شديد ويف بعضها ولكين خشيت أن يتقول الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -



االستئذان مما بالناس إليه حاجة عامة فاستنكر أن تكون سنة االستئذان ثالثا  عمر خربه حىت استفاض عنده ألن أمر
مع عموم احلاجة إليها مث ال ينقلها إال األفراد وهذا أصل يف أن ما بالناس إليه حاجة عامة ال يقبل فيه إال خرب 

حدثنا أبو داود احلفري عن  االستفاضة وحدنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبداهللا قال
سفيان عن األعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد قال وقف رجل على باب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هكذا عنك أو هكذا فإمنا جعل االستئذان من  -يستأذن فقام مستقبل الباب فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
و داود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخربنا ابن جريج النظر وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أب

قال أخربين عمرو بن أيب سفيان أن عمرو بن عبداهللا بن صفوان أخربه عن كلدة أن صفوان بن أمية بعثه إىل رسول 
   -بلنب وجداية وضغابيس والنيب صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ت ومل أسلم فقال ارجع فقل السالم عليكم وذاك بعدما أسلمبأعلى مكة فدخل

  صفوان وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر 

ابن أيب شيبة قال حدثنا أبو األحوص عن منصور عن ربعي قال حدثنا رجل من بين عامر استأذن على النيب صلى 
   -اهللا عليه وسلم 

  ل النيب صوهو يف بيت فقال أجل فقا

خلادمه أخرج إىل هذا فعلمه االستئذان فقال له قل السالم عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السالم عليكم  -
فدخل وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بن  -أأدخل فأذن له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا حممد بن عبدالرمحن عن عبداهللا بن بسر قال كان رسول اهللا فضل احلراين يف آخرين قالوا حدثنا بقية قال حدثن
إذا أتى باب قوم ال يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه األمين أو األيسر فيقول  -صلى اهللا عليه وسلم 

كم حىت السالم عليكم وذلك أن الدور مل تكن يومئذ عليها ستور قال أبو بكر ظاهر قوله ال تدخلوا بيوتا غري بيوت
تستأنسوا يقتضي جواز الدخول بعد اآلستئذان وإن مل يكن من صاحب البيت إذن ولذلك قال جماهد اإلستئناس 

التنحنح والتنخع فكأنه إمنا أراد أن يعلمهم بدخوله وهذا احلكم ثابت فيمن جرت عادته بالدخول بغري إذن إال أنه 
املخاطبني باملراد وقد حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود معلوم أنه قد أريد به اإلذن يف الدخول فحذفه لعلم 

قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا محاد عن حبيب وهشام عن حممد عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه 
قال رسول الرجل إىل الرجل إذنه وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حسني بن معاذ  -وسلم 

 -قال حدثنا عبداألعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال إذا دعي أحدكم مع الطعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن فدل هذا اخلرب على معنيني أحدمها أن اإلذن 

اء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه ال حيتاج إىل استئذان حمذوف من قوله حىت تستأنسوا وهو مراد به والثاين أن الدع
ثان وهو يدل أيضا على أن من قد جرت العادة بإباحة الدخول أنه غري حمتاج إىل اإلستئذان فإن قيل قد روى أبو 
نعيم عن عمر بن زر عن جماهد أن أبا هريرة كان يقول واهللا إين كنت ألعتمد بكبدي على األرض من اجلوع إين 

ألشد احلجر على بطين من اجلوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي خيرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن كنت 
آية من كتاب اهللا ما سألته إال ليشبعين فمر ومل يفعل فمر يب عمر ففعلت مثل ذلك فمر ومل يفعل فمر يب النيب صلى 



أبا هر قلت لبيك يا رسول اهللا قال احلق يب ومضى  فتبسم حني رآين وعرف ما يف نفسي مث قال يا -اهللا عليه وسلم 
  واتبعته فدخل واستأذنت فأذن يل فدخلت فوجدت لبنا يف قدح فقال من أين هذا قالوا أهدى 

لك فالن أو فالنة قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول اهللا قال احلق أهل الصفة فادعهم يل قال وأهل الصفة أضياف 
أهل وال مال إذا أتته صدقة بعث هبا إليهم مل يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل  أهل اإلسالم ال يلوون على

إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فساءين ذلك فقلت وما هذا اللنب يف أهل الصفة كنت أرجو أن أصيب من هذا 
عطيهم فما عسى أن يبلغ مين فإذا جاؤا فأمرين فكنت أنا أ -شربة أتقوى هبا فأىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هذا اللنب فأتيتهم فدعوهتم فأقبلوا حىت استأذنوا فأذن هلم فأخذوا جمالسهم من البيت فقال يا أبا هر قلت لبيك يا 
رسول اهللا قال خذ فأعطهم فأخذت القدح فجعلت أعطي الرجل فيشرب حىت يروى مث يرد علي القدح فأعطيه 

وقد روي القوم  -لقدح حىت انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخر فيشرب حىت يروى مث يرد علي ا
كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده ونظر إيل فتبسم وقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول اهللا قال بقيت أنا وأنت 
ق قلت صدقت يا رسول اهللا قال فاقعد واشرب فشربت فما ذال يقول اشرب فأشرب حىت قلت والذي بعثك باحل
ما أجد له مسلكا قال فأرين فأعطيته القدح فحمد اهللا وشرب الفضل قال فقد استأذن أهل الصفة وقد جاؤا مع 

   -الرسول ومل ينكر ذلك عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وهذا خمالف حلديث أيب هريرة عن النيب ص

إباحة للدخول مع الرسول وليس فيه  -ص أن رسول الرجل إىل الرجل إذنه قيل له ليسا خمتلفني ألن قوله  -
كراهية اإلستئذان بل هو خمري حينئذ وإذا مل يكن مع الرسول وجب حينئذ اإلستئذان والذي يدل على أن اإلذن 
مشروط يف قوله حىت تستأنسوا قوله يف نسق التالوة فإن مل جتدوا فيها أحدا فال تدخلوها حىت يؤذن لكم فحظر 

على أن اإلذن مشروط يف إباحة الدخول يف اآلية األوىل وأيضا فقد قال النيب صلى اهللا  الدخول إال باإلذن فدل
يف األخبار اليت قدمناها إمنا جعل اإلستئذان من أجل النظر فدل على أنه ال جيوز النظر يف دار أحد إال  -عليه وسلم 

حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن بإذنه وقد روي يف ذلك ضروب من التغليظ وهو ما حدثنا حممد بن بكر قال 
عبيد قال حدثنا محاد عن عبيداهللا بن أيب بكر عن أنس بن مالك أن رجال اطلع من بعض حجر رسول اهللا صلى اهللا 

مبشقص أو مبشاقص قال فكأين أنظر إىل رسول اهللا خيتله  -فقام إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -عليه وسلم 
بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع بن سليمان املؤذن قال حدثنا ابن وهب عن  ليطعنه وحدثنا حممد

  قال إذا دخل البصر  -سليمان بن بالل عن كثري عن الوليد عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نا محاد عن سهيل عن أبيه فال إذن وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدث
يقول من اطلع يف دار قوم بغري إذهنم ففقؤا عينه  -قال حدثنا أبو هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقد هدرت عينه قال أبو بكر والفقهاء على خالف ظاهره ألهنم يقولون أنه ضامن من إذا فعل ذلك وهذا من 
تها األصول مثل ما روي أو ولد الزنا شر الثثة وأن ولد الزنا ال يدخل اجلنة وال أحاديث أيب هريرة اليت ترد ملخالف

وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه ومن غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ هذه كلها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء 
إىل ظاهر هذا اخلرب وال  على خالف ظواهرها وزعم الشافعي أن من اطلع يف دار غريه ففقأ عينه وهو هدر وذهب

خالف أنه لو دخل داره بغري إذنه ففقأ عينه كان ضامنا وكان عليه القصاص إن كان عامدا واألرش إن كان خمطئا 



ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد على اإلطالع الدخول وظاهر احلديث خمالف ملا حصل عليه اإلتفاق فإن صح 
ر قوم ناظرا إىل حرمهم ونسائهم فمونع فلم ميتنع فذهبت عنه يف حال احلديث فمعناه عندنا فيمن اطلع يف دا

املمانعة فهذا هدر وكذلك من دخل دار قوم أو أراد دخوهلا فمانعوه فذهبت عينه أو شيء من أعضائه فهو هدر وال 
وال هني مث جاء خيتلف فيه حكم الداخل واملطلع فيها من غري دخول فأما إذا مل يكن إال النظر ومل تقع فيه ممانعة 

إنسان ففقأ عينه فهذا جان يلزمه حكم جنايته بظاهر قوله تعاىل العني بالعني إىل قوله واجلروح قصاص قوله تعاىل 
فإن مل جتدوا فيها أحدا فال تدخلوها حىت يؤذن لكم قد تضمن ذلك معنيني أحدمها أنه ال ندخل بيوتا غرينا إال بإذنه 

الدخول واقتضى ذلك جواز قبول اإلذن ممن أذن صبيا كان أو امرأة أو عبدا أو ذميا إذ والثاين إنه إذا أذن لنا جاز 
مل تفرق اآلية بني شيء من ذلك وهذا أصل يف قبول أخبار املعامالت من هؤالء وأنه ال تعترب فيها العدالة وال 

  ا تستويف فيها صفات الشهادة ولذلك قبلوا أخبار هؤالء يف اهلدايا والوكاالت وحنومه
  باب 

  يف اإلستئذان على احملارم

روى شعب عن أيب إسحاق عن مسلم بن يزيد قال سأل رجل حذيفة أأستأذن على أخيت قال إن مل تستأذن عليها 
رأيت ما يسوءك وروي عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء قال سألت ابن عباس أأستأذن على أخيت قال نعم قال 

  عليها قلت إهنا معي يف البيت وأنا أنفق 

قال استأذن عليها وروى سفيان عن خمارق عن طارق قال قال رجل البن مسعود أأستأذن على أمي قال نعم وروى 
قال أأستأذن على أمي قال  -سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عباس أأستأذن على أخيت وأنا أنفق عليها قال نعم أحتب نعم أحتب أن تراها عريانة وقال عمرو عن عطاء سألت ابن 
أن تراها عريانة إن اهللا يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم فلم يؤمر هؤالء باإلستئذان إال يف 

ق بني من العورات الثالث مث قال وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ومل يفر
كان منه أجنبيا أو ذا رحم حمرم إال أن أمر ذوي احملارم أيسر جلواز النظر إىل شعرها وصدرها وساقها وحنومها من 

األعضاء وقوله تعاىل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم بعد قوله فال تدخلوها حىت يؤذن لكم يدل على 
عن الوقوف على باب داره أو القعود عليه لقوله تعاىل وإن قيل لكم أن للرجل أن ينهى من ال جيوز له دخول داره 

ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وميتنع أن يكون املراد بذلك حظر الدخول إال بعد اإلذن ألن هذا املعىن قد تقدم 
 أمره ذكره مصرحا به يف اآلية فواجب أن يكون لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فائدة جمددة وهو أنه مىت

بالرجوع عن باب داره فواجب عليه التنحي عنه لئال يتأذى به صاحب الدار يف دخول حرمه وخروجهم وفيما 
ينصرف عليه أموره يف داره مما ال جيب أن يطلع عليه غريه قوله تعاىل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري 

نات اليت تكون يف الطرق وبيوت األسواق وعن قال حممد بن احلنفية هي بيوت اخلا ٦مسكونة فيها متاع لكم 
الضحاك وقال احلسن وإبراهيم النخعي كانوا يأتون حوانيت السوق ال يستأذنون وقال جماهد كانت بيوتا يضعون 

فيها أمتعتهم فأمروا أن يدخلوها بغري إذن وروي عنه أيضا أنه قال هي البيوت اليت تنزهلا السفر وروي عن أيب عبيد 
قال رأيت عليا رضي اهللا عنه أصابته السماء وهو يف السوق فاستظل خبيمة فارسي فجعل الفارسي يدفعه عن احملاريب 

خيمته وعلي يقول إمنا أستظل من املطر فجعل الفارسي يدفعه مث أخرب الفارسي أنه علي فضرب بصدره وقال 



ج عن عطاء فيها متاع لكم اخلالء عكرمة بيوتا غري مسكونة هي البيوت اخلربة لكم فيها حاجة وقال ابن جري
والبول وجائز أن يكون املراد مجيع ذلك إذ كان اإلستئذان يف البيوت املسكونة لئال يهجم على ماال جيب من 

  العورة وألن العادة قد جرت يف مثله 

يف اإلذن أن بإطالق الدخول فصار املعتاد املعارف كاملنطوق به والدليل على أن معىن إطالق ذلك جلريان العادة 
أصحاهبا لو منعوا الناس من دخول هذه البيوت كان هلم ذلك ومل يكن ألحد أن يدخلها بغري إذن ونظري ذلك فيا 
جرت العادة بإباحته وقام ذلك مقام اإلذن فيه ما يطرحه الناس من النوى وقمامات البيوت واخلرق يف الطرق أن 

على صحة اعتبار أصحابنا هذا املعىن يف سائر ما يكون يف معناه لكل أحد أن يأخذ ذلك وينتفع به وهو أيضا يدل 
مما قد جرت العادة به وتعارفوه أنه مبنزلة النطق كنحو قوهلم فيما يلحقونه برأس املال من طعام الرقيق وكسوهتم 

ال يلحقه برأس املال ويف محولة املتاع أنه يلحقه برأس املال ويبيعه مراحبة فيقول قام علي بكذا وما مل جتر العادة به 
فقامت العادة يف ذلك مقام النطق ويف حنوه قول حممد فيمن أسلم إىل خياط أو قصار ثوبا ليخيطه ويقصره ومل 

يشرط له أجرا أن األجر قد وجب له إذا كان قد نصب نفسه لذلك وقامت العادة يف مثله مقام النطق يف أنه فعله 
اهللا بن دينار قال كان ابن عمر يستأذن يف حوانيت السوق قذكر ذلك على وجه اإلجارة وقد روى سفيان عن عبد

لعكرمة فقال ومن يطيق ما كان ابن عمر يطيق وليس يف فعله ذلك داللة على أنه رأى دخوهلا بغري إذن حمظورا 
  ولكنه احتاط لنفسه وذلك مباح لكل أحد 

  باب 

  ما جيب من غض البصر عن احملرمات

منني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم قال أبو بكر معقول من ظاهره أنه أمر بغض البصر قال اهللا تعاىل قل للمؤ
عما حرم علينا النظر إليه فحذف ذكر ذلك اكتفاء بعلم املخاطبني باملراد وقد روى حممد بن إسحاق عن حممد بن 

يا علي إن لك كنزا يف اجلنة  - إبراهيم عن سلمة بن أيب الطفيل عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وإنك ذو وفر منها فال تتبع النظرة النظرة فإن لك األوىل وليست لك الثانية وروى الربيع بن صبيح عن احلسن عن 

ابن آدم لك أول نظرة وإياك والثانية وروى أبو زرعة عن جرير  -أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -هللا عليه وسلم أنه سأل رسول اهللا صلى ا

  عن نظرة الفجاءة فأمرين أن أصرف بصري قال أبو بكر إمنا أراد ص

بقوله لك النظرة األوىل إذا مل تكن عن قصد فأما إذا كانت عن قصد فهي والثانية سواء وهو على ما سأل عنه  -
وال وقوله وقل جرير من نظرة الفجاءة وهو مثل قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئ

  للمؤمنات 

يغضضن من أبصارهن هو على معىن ما هني الرجال عنه من النظر إىل ما حرم عليه النظر إليه وقوله تعاىل وحيفظوا 
فروجهم وقوله وحيفظن فروجهن فإنه روي عن أيب العالية أنه قال كل آية يف القرآن حيفظوا فروجهم وحيفظن 

ر حيفظوا فروجهم وحيفظن فرجهن أن ال ينظر إليها أحد قال ابو بكر هذا ختصيص فروجهن من الزنا إال اليت يف النو



بال داللة والذي يقتضيه الظاهر أن يكون املعىن حفظها عن سائر ما حرم عليه من الزنا واللمس والنظر وكذلك 
أن املراد بعض ذلك  سائر اآلي املذكورة يف هذا املوضع يف حفظ الفروج هي على مجيع ذلك ما مل تقم الداللة على

دون بعض وعسى أن يكون أبو العالية ذهب يف إجياب التخصيص يف النظر ملا تقدم من األمر بغض البصر وما ذكره 
ال يوجب ذلك ألنه ال ميتنع أن يكون مأمورا بغض البصر وحفظ الفرج من النظر ومن الزنا وغريه من األمور 

ر فال حمالة إن اللمس والوطء مرادان باآلية إذ مها أغلظ من النظر فلو احملظورة وعلى أنه إن كان املراد حظر النظ
نص اهللا على النظر لكان يف مفهوم اخلطاب ما يوجب حظر الوطء واللمس كما أن قوله فال تقل هلما أف وال 

ي عن تنهرمها قد اقتضى حظر ما فوق ذلك من السب والضرب قوله تعاىل وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها رو
ابن عباس وجماهد وعطاء يف قوله إال ما ظهر منها قال ما كان يف الوجه والكف اخلضاب والكحل وعن ابن عمر 
مثله وكذلك عن أنس وروي عن ابن عباس أيضا أهنا الكف والوجه واخلامت وقالت عائشة الزينة الظاهرة القلب 

ما ظهر من ثياهبا وقال سعيد بن املسيب وجهها مما ظهر والفتخة وقال أبو عبيدة الفتخة اخلامت وقال احلسن وجهها و
منها وروى أبو األحوص عن عبداهللا قال الزينة زينتان زينة باطنة ال يراها إال الزوج اإلكليل والسوار واخلامت وأما 

ا ظهر منها إمنا الظاهرة فالثياب وقال إبراهيم الزينة الظاهرة الثياب قال أبو بكر قوله تعاىل وال يبدين زينتهن إال م
أراد به األجنبيني دون الزوج وذوي احملارم ألنه قد بني يف نسق التالوة حكم ذوي احملارم يف ذلك وقال أصحابنا 

املراد الوجه والكفان ألن الكحل زينة الوجه واخلضاب واخلامت زينة الكف فإذ قد أباح النظر إىل زينة الوجه 
النظر إىل الوجه والكفني ويدل على أن الوجه والكفني من املرأة ليسا بعورة والكف فقد اقتضى ذلك ال حمالة إباحة 

  أيضا أهنا تصلي مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان عليها سترمها كما عليها ستر ما هو عورة وإذا كان 

ظر إليها جاز أن ينظر ذلك جاز لألجنيب أن ينظر من املرأة إىل وجهها ويديها بغري شهوة فإن كان يشتهيها إذا ن
لعذر مثل أن يريد تزوجيها أو الشهادة عليها أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها ويدل على أنه ال جيوز له النظر إىل 

   -الوجه لشهوة قوله ص 

  لعلي ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األوىل وليس لك اآلخرة وسأل جرير رسول

رك ومل يفرق بني الوجه وغريه فدل على انه أراد النظرة بشهوة وإمنا عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بص -اهللا ص 
قال لك األوىل ألهنا ضرورة وليس لك اآلخرة ألهنا اختيار وإمنا أباحوا النظر إىل الوجه والكفني وإن خاف أن 

وج امرأة من يشتهي ملا ذكرنا من األعذار لآلثار الواردة يف ذلك منها ما روى أبو هريرة أن رجال أراد أن يتز
   -األنصار فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  انظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئا يعين الصغر وروى جابر عن النيب ص

إذا خطب أحدكم فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل وروى موسى بن عبداهللا بن يزيد عن  -
   - عليه وسلم أيب محيد وقد رأى النيب صلى اهللا

  قال قال رسول اهللا ص



إذا خطب أحدكم املرأة فال جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إمنا ينظر إليها للخطبة وروى سليمان بن أيب حثمة  -
   -عن حممد بن سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  امثله وروى عاصم األحول عن بكري بن عبداهللا عن املغرية بن شعبة قال خطبن

نظرت إليها فقلت ال فقال انظر فإنه ألجدر أن يؤدم بينكما فهذا كله يدل  -امرأة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على جواز النظر إىل وجهها وكفيها بشهوة إذا أراد أن يتزوجها ويدل عليه أيضا قوله ال حيل لك النساء من بعد 

عجبه حسنهن إال بعد رؤية وجوههن ويدل على أن النظر إىل وال أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن وال ي
العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجالن تزنيان ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه  -وجهها بشهوة حمظور قوله ص 

يه وقول ابن مسعود يف أن ما ظهر منها هو الثياب ال معىن له ألنه معلوم أنه ذكر الزينة واملراد العضو الذي عل
الزينة أال ترى أن سائر ما تتزين به من احللي والقلب واخللخال والقالدة جيوز أن تظهرها للرجال إذا مل تكن هي 

البستها فعلمنا أن املراد موضع الزينة كما قال يف نسق التالوة بعد هذا وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن واملراد 
إذ كان ما يرى الثياب عليها دون شيء من بدهنا كما يراها إذا مل تكن  موضع الزينة فتأويلها على الثياب ال معىن له

البستها قوله تعاىل وليضربن خبمرهن على جيوهبن روت صفية بنت شيبة عن عائشة أهنا قالت نعم النساء نساء 
  األنصار مل يكن 

حجوز مناطقهن فشققنه فاختمرن مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين وأن يسئلن عنه ملا نزلت سورة النور عمدن إىل 
به قال أبو بكر قد قيل إنه أراد حيب الدروع ألن النساء كن يلبسن الدروع وهلا جيب مثل جيب الدراعة فتكون 
املرأة مكشوفة الصدر والنحر إذا لبستها فأمرهن اهللا بستر ذلك املوضع بقوله وليضربن خبمرهن على جيوهبن ويف 

وحنرها عورة ال جيوز لألجنيب النظر إليهما منها قوله تعاىل وال يبدين زينتهن إال  ذلك دليل على أن صدر املرأة
لبعولتهن اآلية قال أبو بكر ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج وملن ذكر معه من اآلباء وغريهم ومعلوم أن 

وهو موضع الدملج والنحر املراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع ألن فيها السوار والقلب والعضد 
والصدر موضع القالدة والساق موضع اخللخال فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين يف اآلية إىل هذه املواضع 

وهي مواضع الزينة الباطنة ألنه خص يف أول اآلية إباحة الزينة الظاهرة لألجنبيني وأباح للزوج وذوي احملارم النظر 
ابن مسعود والزبري القرط والقالدة والسوار واخللخال وروى سفيان عن منصور عن إىل الزينة الباطنة وروي عن 

إبراهيم أو أبناء بعولتهن قال ينظر إىل ما فوق الذراع من األذن والرأس قال أبو بكر ال معىن لتخصيص األذن 
وبني من ذكر معه والرأس بذلك إذ مل خيصص اهللا شيئا من مواضع الزينة دون شيء وقد سوى يف ذلك بني الزوج 

فاقتضى عمومه إباحة النظر إىل مواضع الزينة هلؤالء املذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج وملا ذكر اهللا تعاىل مع 
اآلباء ذوي احملارم الذين حيرم عليهم نكاحهن حترميا مؤبدا دل ذلك على أن من كان يف التحرمي مبثابتهم فحكمه 

ة واحملرمات من الرضاع وحنوهن وروي عن سعيد بن جبري أنه سئل عن الرجل حكمهم مثل زواج اإلبنة وأم املرأ
ينظر إىل شعر أجنبية فكرهه وقال ليس يف اآلية قال أبو بكر أنه وإن مل يكن يف اآلية فهو يف معىن ما ذكر فيها من 

قصور على احلرائر دون الوجه الذي ذكرنا وهذا الذي ذكر من حترمي النظر يف هذه اآلية إال ما خص منه إمنا هو م
اإلماء وذلك ألن اإلماء لسائر األجنبيني مبنزلة احلرائر لذوي حمارمهن فيما حيل النظر إليه فيجوز لألجنيب النظر إىل 



شعر األمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها كما جيوز لذوي احملرم النظر إىل ذات حمرمه ألنه ال خالف أن لألجنيب 
  وروي أن عمر كان يضرب اإلماء ويقول اكشفن رؤسكن وال تتشبهن باحلرائر النظر إىل شعر األمة 

فدل على أهنن مبنزلة ذوات احملارم وال خالف أيضا أنه جيوز لألمة أن تسافر بغري حمرم فكان سائر الناس هلا كذوي 
واليوم اآلخر أن تسافر  ال حيل المرأة تؤمن باهللا -احملارم للحرائر حني جاز هلم السفر هبن أال ترى إىل قوله ص 

سفرا فوق ثالث إال مع ذي حمرم أو زوج فلما جاز لألمة أن تسافر بغري حمرم علمنا أهنا مبنزلة احلرة لذوي حمرمها 
فيما يستباح النظر إليه منها وقوله ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر سفرا فوق ثالث إال مع ذي حمرم 

تصاص ذي احملرم باستباحة النظر منها إىل كل ما ال حيل لألجنيب وهو ما وصفنا بديا وروى أو زوج دال على اخ
منذر الثوري أن حممد بن احلنفية كان ميشط أمه وروى أبو البختري أن احلسن واحلسني كانا يدخالن على أختهما 

ه ال بأس أن ينظر الرجل إىل شعر أم كلثوم وهي متشط وعن ابن الزبري مثله يف ذات حمرم منه وروي عن إبراهيم أن
أمه وأخته وخالته وعمته وكره الساقني قال أبو بكر ال فرق بينهما يف مقتضى اآلية وروى هشام عن احلسن يف 

املرأة تضع مخارها عند أخيها قال واهللا ماهلا ذلك وروى سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره أن ينظر إىل شعر ابنته 
ة عن الشعيب أنه كره أن يسدد الرجل النظر إىل شعر ابنته وأخته قال أبو بكر وهذا وأخته وروى جرير عن مغري

عندنا حممول على احلال اليت خياف فيها أن تشتهى ألنه لو محل على احلال اليت يأمن فيها الشهوة لكان خالف اآلية 
دون النساء ألن املرأة جيوز هلا أن والسنة ولكان ذو حمرمها واألجنبيون سواء واآلية أيضا خمصوصة يف نظر الرجال 

تنظر من املرأة إىل ما جيوز للرجل أن ينظر من الرجل وهو السرة فما فوقها وما حتت الركبة واحملظور عليهن من 
بعضهن لبعض ما حتت السرة إىل الركبة وقوله تعاىل أو نسائهن روي أنه أراد نساء املؤمنات وقوله أو ما ملكت 

عباس وأم سلمة وعائشة أن للعبد أن ينظر إىل شعر موالته قالت عائشة وإىل شعر غري موالته روي أمياهنن تأوله ابن 
أهنا كانت متتشط والعبد ينظر إليها وقال ابن مسعود وجماهد واحلسن وابن سريين وابن املسيب أن العبد ال ينظر إىل 

أو ما ملكت أمياهنن على اإلماء ألن العبد واحلر شعر موالته وهو مذهب أصحابنا إال أن يكون ذا حمرم وتأولوا قوله 
يف التحرمي سواء فهي وإن مل جيز هلا أن تتزوجه وهو عبدها فإن ذلك حترمي عارض كمن حتته امرأة أختها حمرمة عليه 

  وال يبيح له ذلك النظر إىل شعر أختها وكمن عنده أربع 

يستبيح النظر إىل شعورهن فلما مل يكن حترميها على عبدها  نسوة سائر النساء حمرمات عليه يف احلال وال جيوز له أن
ال حتل المرأة تؤمن  -يف احلال حترميا مؤبدا كان العبد مبنزلة سائر األجنبيني وأيضا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أن تسافر هبا باهللا واليوم اآلخر أن يسافر سفرا فوق ثالث إال مع ذي حمرم والعبد ليس بذي حمرم منها فال جيوز 
وإذا مل جيز له السفر هبا مل جيز له النظر إىل شعرها كاحلر األجنيب فإن قيل هذا يؤدي إىل إبطال فائدة ذكر ملك 

اليمني يف هذا املوضع قيل له ليس كذلك ألنه قد ذكر النساء يف اآلية بقوله أو نسائهن وأراد هبن احلرائر املسلمات 
جيوز هلن النظر إىل شعر موالهتن وإىل ما جيوز للحرة النظر إليه منها فأبان تعاىل أن فجاز أن يظن ظان أن اإلماء ال 

األمة واحلرة يف ذلك سواء وإمنا خص نساءهن بالذكر يف هذا املوضع ألن مجيع من ذكر قبلهن هم الرجال بقوله 
ل خمصوصون بذلك إذا كانوا وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن إىل أخر ما ذكر فكان جائزا أن يظن ظان أن الرجا

ذوي حمارم فأبان تعاىل إباحة النظر إىل هذه املواضع من نسائهن سواء كن ذوات حمارم أو غري ذوات حمارم مث عطف 
على ذلك اإلماء بقوله أو ما ملكت أمياهنن لئال يظن ظان أن اإلباحة مقصورة على احلرائر من النساء إذ كان ظاهر 

حلرائر دون اإلماء كما كان قوله وأنكحوا األيامى منكم على احلرائر دون املماليك وقوله قوله أو نسائهن يقتضي ا



شهيدين من رجالكم األحرار إلضافتهم إلينا كذلك قوله أو نسائهن على احلرائر مث عطف عليهن اإلماء فأباح هلن 
ل روي عن ابن عباس وقتادة وجماهد قالوا مثل ما أباح يف احلرائر وقوله تعاىل أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجا

الذي يتبعك ليصيب من طعامك وال حاجة له يف النساء وقال عكرمة هو العنني وقال جماهد وطاوس وعطاء 
واحلسن هو األبله وقال بعضهم هو األمحق الذي ال أرب له يف النساء وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

   -اهللا عليه وسلم كان يدخل على أزواج النيب صلى 

  خمنث فكانوا يعدونه من غري أويل اإلربة قالت فدخل رسول اهللا ص

ذات يوم وهو ينعت امرأة فقال ال أرى هذا يعلم ما ههنا ال يدخلن عليكن فحجبوه وروى هشام بن عروة عن  -
   -أبيه عن زينب بنت أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ل على أخي أم سلمة فقال يا عبد اهللا لو فتحدخل عليها وعنده خمنث فأقب

  اهللا لكم غدا الطائف دللتك على بنت غيالن فإهنا تقبل بأربع وتدبر بثمان 

   -فقال ال أرى هذا يعرف ما ههنا ال يدخل عليكم فأباح النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  والدخول املخنث عليهن حني ظن أنه من غري أويل اإلربة فلم علم أنه يعرف أح

  النساء وأوصافهن علم أنه من أويل اإلربة فحجبه وقوله تعاىل أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء 

  قال

جماهد هم الذين ال يدرون ما هن من الصغر وقال قتادة الذين مل يبلغوا احللم منكم قال أبو بكر قول جماهد أظهر 
م ال مييزون بني عورات النساء والرجال لصغرهم وقلة معرفتهم ألن معىن أهنم مل يظهروا على عورات النساء إهن

بذلك وقد أمر اهللا تعاىل الطفل الذي قد عرف عورات النساء باالستئذان يف األوقات الثالثة بقوله ليستأذنكم الذين 
ال يؤمر ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم وأراد به الذي عرف ذلك واطلع على عورات النساء والذي 

أنه قال مروهم بالصالة لسبع واضربوهم  -باالستئذان أصغر من ذلك وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع فلم يأمر بالتفرقة قبل العشر وأمر هبا يف العشر ألنه قد عرف ذلك يف األكثر 

 وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن روى أبو األحوص األعم وال يعرفه قبل ذلك يف األغلب وقوله تعاىل
عن عبداهللا قال هو اخللخال وكذلك قال جماهد إمنا هنيت أن تضرب برجلها ليسمع صوت اخللخال وذلك قوله 
 ليعلم ما خيفني من زينتهن قال أبو بكر قد عقل من معىن اللفظ النهي عن إبداء الزينة وإظهارها لورود النص يف

النهي عن مساع صوهتا إذ كان إظهار الزينة أوىل بالنهي مما يعلم به الزينة فإذا مل جيز بأخفى الوجهني مل جيز بأظهرمها 
وهذا يدل على صحة القول بالقياس على املعاين اليت قد علق األحكام هبا وقد تكون تلك املعاين تارة جلية بداللة 

ىل اإلستدالل عليها بأصول أخر سواها وفيه داللة على أن املرأة منهية عن فحوى اخلطاب عليها وتارة خفية حيتاج إ
رفع صوهتا بالكالم حبيث يسمع ذلك األجانب إذ كان صوهتا أقرب إىل الفتنة من صوت خلخاهلا ولذلك كره 



نظر إىل أصحابنا أذان النساء ألنه حيتاج فيه إىل رفع الصوت واملرأة منهية عن ذلك وهو يدل أيضا على حظر ال
  وجهها للشهوة إذ كان ذلك أقرب إىل الريبة وأوىل بالفتنة 

  باب الترغيب يف النكاح 
  قال اهللا عز و جل وانكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم اآلية قال 

يرد هبا أبو بكر ظاهره يقتضي اإلجياب إال أنه قد قامت الداللة من إمجاع السلف وفقهاء األمصار على أنه مل 
   -اإلجياب وإمنا هو استحباب ولو كان ذلك واجبا لورد النقل بفعله من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومن السلف مستفيضا شائعا لعموم احلاجة إليه فلما وجدنا عصر النيب ص

مل يرد وسائر األعصار بعده قد كان يف الناس أيامى من الرجال والنساء فلم ينكروا ترك تزوجيهم ثبت أنه  -
اإلجياب ويدل على أنه مل يرد اإلجياب أن األمي الثيب لو أبت التزويج مل يكن للويل إجبارها عليه وال تزوجيها بغري 
أمرها وأيضا مما يدل على أنه على الندب اتفاق اجلميع على أنه ال جيرب على تزويج عبده وأمته وهو معطوف على 

كن داللة االية واضحة يف وقوع العقد املوقوف إذ مل خيصص بذلك األيامى فدل على أنه مندوب يف اجلميع ول
األولياء دون غريهم وكل أحد من الناس مندوب إىل تزويج األيامى احملتاجني إىل النكاح فإن تقدم من املعقود 

يكن هلم عليهم أمر فهو نافذ وكذلك إن كانوا ممن جيوز عقدهم عليهم مثل اجملنون والصغري فهو نافذ أيضا وإن مل 
والية وال أمر فعقدهم موقوف على إجازة من ميلك ذلك العقد فقد اقتضت اآلية جواز النكاح على إجازة من 

ميلكها فإن قيل هذا يدل على أن عقد النكاح إمنا يليه األولياء دون النساء وإن عقودهن على أنفسهن غري جائزة 
دون غريهم وعمومه يقتضي ترغيب سائر الناس يف العقد على قيل له كذلك ألن اآلية مل ختص األولياء هبذا األمر 

األيامى أال ترى أن اسم األيامى ينتظم الرجال والنساء وهو يف الرجال مل يرد به األولياء دون غريهم كذلك يف 
   -النساء وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ن عن املقربي عنأخبار كثرية يف الترغيب يف النكاح منها ما رواه ابن عجال

ثالثة حق على اهللا عوهنم اجملاهد يف سبيل اهللا واملكاتب الذي  -أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يريد األداء والناكح الذي يريد العفاف وروى إبراهيم عن علقمة عن عبداهللا قال قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ستطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال إذا يا معشر الشباب من ا -وسلم 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري وعن شداد بن أوس أنه قال 

اقي قال حدثنا بشر بن أوصاين أن ال ألقى اهللا أعزب وحدثنا عبدالب -ألهله زوجوين فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
موسى قال حدثنا خالد عن سفيان عن عبدالرمحن بن زياد عن عبداهللا بن يزيد عن ابن عمر قال قال رسول اهللا 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا بشر

  قال حدثنا 



براهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن إ
من أحب فطريت فليسنت بسنيت ومن سنيت النكاح قال إبراهيم بن ميسرة وال أقول لك إال ما قال عمر  -وسلم 

قتضي أليب الزوائد ما مينعك من النكاح إال عجز أو فجور فإن قيل قوله تعاىل وأنكحوا األيامى منكم عمومه ي
تزويج األب ابنته البكر الكبرية ولوال قيام الداللة على أنه ال يزوج البنت الكبرية بغري رضاها لكان جائزا له 

تزوجيها بغري رضاها لعموم اآلية قيل له معلوم أن قوله وأنكحوا األيامى منكم ال خيتص بالنساء دون الرجال ألن 
... و اسم للمرأة اليت ال زوج هلا والرجل الذي ال امرأة له قال الشاعر الرجل يقال له أمي واملرأة يقال هلا أمية وه

  ... وإن كنت أفىت منكم أتأمي ... فإن تنكحي أنكح وإن تتأميي 
  ... ذريين على أمي منكم وناكح ... وقال آخر 

الغنا يف الباه فلما  وقال عمر بن اخلطاب ما رأيت مثل من جيلس أميا بعد هذه اآلية وأنكحوا األيامى منكم التمسوا
كان هذا االسم شامال للرجال والنساء وقد أضمر يف الرجال تزوجيهم بإذهنم فوجب استعمال ذلك الضمري يف 

باستئمار البكر بقوله البكر تستأمر يف نفسها وإذهنا صماهتا  -النساء أيضا وأيضا قد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وذلك على الوجوب فال جيوز تزوجيها إال بإذهنا وأيضا فإن حديث حممد بن  وذلك أمر وإن كان يف صورة اخلرب

ال تنكح اليتيمة إال بإذهنا فإن سكتت  -عمرو عن أيب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رضا وحديث ابن عباس يف فهو إذهنا وإن أبت فال جواز عليها وإمنا أراد به البكر ألن البكر هي اليت يكون سكوهتا 

   -فتاة بكر زوجها أبوها بغري أمرها فاختصموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال النيب ص

أجيزي ما صنع أبوك وقد بينا هذه املسألة فيما سلف قوله تعاىل والصاحلني من عبادكم وإمائكم فيه داللة على  -
ا ال خالف أنه غري جائز للعبد واألمة أن يتزوجا بغري إذن وروي أن للموىل أن يزوج عبده وأمته بغري رضامها وأيض

أنه قال أميا عبد تزوج بغري إذن مواليه فهو عاهر فثبت أن العبد واألمة ال ميلكان  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وله تعاىل إن يكونوا ذلك فوجب أن ميلك املوىل منهما ذلك كسائر العقود اليت ال ميلكاهنا وميلكها املوىل عليهما وق

فقراء يغنهم اهللا من فضله خرب واملخرب اهللا تعاىل وال حمالة على ما خيرب به فال خيلو ذلك من أحد وجهني إما أن يكون 
  خاصا يف بعض املذكورين دون بعض إذ قد وجدنا من 

هو يف األيامى األحرار الذين يتزوج وال يستغين باملال وإما أن يكون املراد بالغىن العفاف فإن كان املراد خاصا ف
ميلكون فيستغنون مبا ميلكون أو يكون عاما فيكون املعىن وقوع الغىن مبلك البضع واإلستغناء به عن تعديه إىل 

  احملظور فال داللة فيه إذا على أن العبد ميلك وقد بينا مسألة ملك العبد يف سورة النحل 
  باب 

  املكاتبة

الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا روي عن عطاء قال ما أراه  قال اهللا تعاىل والذين يبتغون
إال واجبا وهو قول عمرو بن دينار وروي عن عمر أنه أمر أنسا بأن يكاتب سريين أبا حممد بن سريين فأىب فرفع 

اك إن كان للمملوك مال عليه الدرة وضربه وقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا وحلف عليه ليكاتبنه وقال الضح



فعزمية على مواله أن يكاتبه وروى احلجاج عن عطاء قال إن شاء كاتب وإن شاء مل يكاتب إمنا هو تعليم وكذلك 
ال حيل  -قوله الشعيب قال أبو بكر هذا ترغيب عند عامة أهل العلم وليس بإجياب وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ه وما روي عن عمر يف قصة سريين يدل على ذلك أيضا ألهنا لو كانت واجبة مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفس
حلكم هبا عمر عليه ومل يكن حيتاج أن حيلف على أنس ملكاتبته ومل يكن أنس أيضا ميتنع من شيء واجب عليه فإن 

الد املشفق للرعية قيل لو مل يكن يراها واجبة ملا رفع عليه الدرة ومل يضربه قيل ألن عمر رضي اهللا عنه كان كالو
فكان يأمرهم مبا هلم فيه احلظ يف الدين وإن مل يكن واجبا على وجه التأديب واملصلحة ويدل على أهنا ليست على 
الوجوب أنه موكول إىل غالب ظن املوىل أن فيهم خريا فلما كان املرجع فيه للموىل مل يلزمه اإلجبار عليه وقوله إن 

فكاتبوهم إن علمتم  -عمار عن حيىي بن أيب كثري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  علمتم فيهم خريا روى عكرمة بن
فيهم خريا إن علمتم هلم حرفة وال تدعوهم كال على الناس وذكر ابن جريج عن عطاء إن علمتم فيهم خريا قال ما 

ري املال فيما نرى قال نراه إال املال مث تال قوله تعاىل كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا قال اخل
وبلغين عن ابن عباس يعين باخلري املال وروى ابن سريين عن عبيدة إن علمتم فيهم خريا قال إذا صلى وعن إبراهيم 

وفاء وصدقا وقال جماهد ماال وقال احلسن صالحا يف الدين قال أبو بكر األظهر أنه أراد الصالح فينتظم ذلك 
  ن املفهوم من كالم الناس إذا قالوا فالن فيه خري إمنا يريدون به الصالح يف الوفاء والصدق وأداء األمانة أل

الدين ولو أراد املال لقال إن علمتم هلم خريا ألنه إمنا يقال لفالن مال وال يقال فيه مال وأيضا فإن العبد ال مال له 
كاتبة اليهودي والنصراين باآلية وإن مل فال جيوز أن يتأول عليه وما روي عن عبيدة إذا صلى فال معىن له ألنه جائز م

تكن هلم صالة وقوله تعاىل وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم اختلف أهل العلم يف املكاتب هل يستحق على مواله 
أن يضع عنه شيئا من كتابته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد ومالك والثوري إن وضع عنه شيئا فهو حسن 

يفعل مل جيرب عليه وقال الشافعي هو على الوجوب وروي عن ابن سريين يف قوله وآتوهم من  مندوب إليه وإن مل
مال اهللا الذي آتاكم قال كان يعجبهم أن تدعو له طائفة من مكاتبته قال أبو بكر ظاهر قوله كان يعجبهم أنه أراد 

التابعي إذا قال ذلك أنه أراد به  به الصحابة وكذلك قول إبراهيم كانوا يكرهون وكانوا يقولون الظاهر من قول
الصحابة فقول ابن سريين يدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب ال على اإلجياب ألنه ال جيوز أن يقال 
يف اإلجياب كان يعجبهم وروى يونس عن احلسن وإبراهيم وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم قال حث عليه مواله 

مي عن غالم عثمان بن عفان قال كاتبين عثمان ومل حيط عين شيئا قال أبو بكر وحيتمل وغريه وروى مسلم بن أيب مر
أن يريد بقوله وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم ما ذكره يف آية الصدقات من قوله ويف الرقاب وقد روى أن رجال 

احدا قال عتق النسمة أن علمين عمال يدخلين اجلنة قال أعتق النسمة وفك الرقبة قال أليسا و -قال للنيب ص 
تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف مثنها وهذا يدل على أن قوله ويف الرقاب قد اقتضى إعطاء املكاتب فاحتمل أن 
يكون قوله وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم دفع الصدقات الواجبات وأفاد بذلك جواز دفع الصدقة إىل املكاتب 

ه أنه أمر بإعطائه من مال اهللا وما أطلق عليه هذه اإلضافة فهو ما كان سبيله الصدقة وإن كان مواله غنيا ويدل علي
وصرفه يف وجوه القرب وهذا يدل على أنه أراد ماال هو ملك ملن أمر بإيتائه وإن سبيله الصدقة وذلك الصدقات 

للمالك وأمر بإخراج بعضه  الواجبة يف األموال ويدل عليه قوله من مال اهللا الذي آتاكم وهو الذي قد صح ملكه
ومال الكتابة ليس بدين صحيح ألنه على عبده واملوىل ال يثبت له على عبده دين صحيح وعلى قول من يوجب 
حط بعض الكتابة ينبغي أن يسقط بعد عقد الكتابة وذلك خالف موجب اآلية من وجوه أحدها أنه إذا سقط مل 

  حيصل ماال هللا قد آتاه املوىل 



ما أتاه فهو الذي حيصل يف يده وميكنه التصرف فيه وما سقط عقيب العقد ال ميكنه التصرف فيه ومل والثاين أن 
حيصل له عليه بل ال يستحق الصفة بأنه من مال اهللا الذي آتاه إياه وأيضا لو كان اإليتاء واجبا لكان وجوبه متعلقا 

ه إذا كان العقد يوجبه وهو بعينه مسقط بالعقد فيكون العقد هو املوجب له وهو املسقط وذلك مستحيل ألن
استحال وجوبه لتنايف اإلجياب واإلسقاط فإن قيل ليس ميتنع ذلك يف األصول ألن الرجل إذا زوج أمته من عبده 

جيب عليه املهر بالعقد مث يسقط يف الثاين قيل له ليس كذلك ألنه ليس املوجب له هو املسقط له إذا كان الذي 
ذي يسقطه هو حصول ملكه للموىل يف الثاين فاملوجب له غري املسقط وكذلك من اشترى أباه يوجبه هو العقد وال

فعتق عليه فاملوجب للملك هو الشرى واملوجب للعتاق حصول امللك مع النسب ومل يكن املوجب له هو املسقط 
قع عليه اسم شيء ولو وقد حكى عن الشافعي أن الكتابة ليست بواجبة وأن يضع عنه بعد الكتابة واجب أقل ما ي

مات املوىل قبل أن يضع عنه وضع احلاكم عنه أقل ما يقع عليه اسم شيء قال أبو بكر فلو كان احلط واجبا ملا 
احتاج أن يضع عنه بل يسقط القدر املستحق كمن له على إنسان دين مث صار للمدين عليه مثله أنه يصري قصاصا 

الباقي بعد احلط جمهول فيصري مبنزلة من كاتب عبده على ألف درهم  ولو كان كذلك حلصلت الكتابة جمهولة ألن
إال شيء وذلك غري جائز ومجلة ذلك أن اإليتاء لو كان فرضا لسقط مث ال خيلو من أن يكون ذلك القدر معلوما أو 

أربعة آالف  جمهوال فإن كان معلوما فالواجب أن تكون الكتابة مبا بقي فيعتق إذا أدى ثالثة آالف درهم والكتابة
درهم وذلك فاسد من وجهني أحدمها أنه ال يصح اإلشهاد على الكتابة بأربعة آالف درهم ومع ذلك فال معىن 
لذكر شيء ال يثبت وأيضا فإنه يعتق بأقل مما شرط وهذا فاسد ألن أداء مجيعها مشروط فال يعتق بأداء بعضها 

م فالواجب إذا أن ال يسقط شيء ولو كان اإليتاء مستحقا وأيضا فإن الشافعي قال املكاتب عبد ما بقي عليه دره
لسقط وإن كان اإليتاء جمهوال فالواجب أن يسقط ذلك القدر فتبقى الكتابة على مال جمهول فإن قيل روى عطاء 

السائب عن أيب عبدالرمحن أنه كاتب غالما له فترك له ربع مكاتبته وقال إن عليا كان يأمرنا بذلك ويقول هو قول 
هللا وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم وروي عن جماهد أنه قال تعطيه ربعا من مجيع مكاتبته تعجله من مالك قيل له ا

  هذا يدل على أهنم مل يروا ذلك 

واجبا وأنه على وجه الندب ألنه لو كان واجبا عندهم لسقط بعد عقد الكتابة هذا القدر إذ كان املكاتب مستحقا 
تاج إىل أن يعطيه شيئا فإن قيل قد جيوز أن جيب عليه مال الكتابة مؤجال ويستحق هو على املوىل له ومل يكن املوىل حي

أن يعطيه من ماله مقدار الربع فال يصري قصاصا بل يستحق على املوىل تعجيله فيكون مال الكتابة إىل أجله كمن له 
ا له قيل له إن اهللا تعاىل مل يفرق بني على رجل دين مؤجل فيصري للمدين على الطالب دين حال فال يصري قصاص

الكتابة احلالة واملؤجلة وكذلك من روى عنه من السلف احلط مل يفرقوا بني احلالة واملؤجلة ومل يفرق أيضا بني أن 
 حيل مال الكتابة املؤجل وبني أن ال حيل فيما ذكروا من احلط واإليتاء فعلمنا أنه مل يرد به اإلجياب إذ مل جيعله قصاصا

إذا كانت حالة أو كانت مؤجلة فحلت وأوجب اإليتاء يف احلالني واإليتاء هو اإلعطاء وما يصري قصاصا ال يطلق 
فيه اإلعطاء ومما يدل من جهة السنة على ما وصفنا ما روى يونس والليث عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

اق يف كل عام أوقية فأعينيين ومل تكن قضت من جاءتين بريرة فقالت يا عائشة إين قد كاتبت أهلي على تسع أو
كتابتها شيئا فقالت هلا عائشة ارجعي إىل أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك مجيعا ويكون والؤك يل فعلت فأبوا 

 -وقالوا إن شاءت أن حتتسب عليك فلتفعل ويكون والؤك لنا فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ابتاعي واعتقي فإمنا الوالء ملن اعتق وذكر احلديث وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فقال ال مينعك منها 

عائشة بنحوه فلما مل تكن قضت من كتابتها شيئا وأرادت عائشة أن تؤدي عنها كتابتها كلها وذكرته لرسول اهللا 



ومل يقل أهنا تستحق أن حيط عنها النكري عليها  -وترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -صلى اهللا عليه وسلم 
بعض كتابتها أو أن يعطيها املوىل شيئا من ماله ثبت أن احلط من الكتابة على الندب ال على اإلجياب ألنه لو كان 

ولقال هلا ومل تدفعي إليهم ماال جيب هلم عليها ويدل عليه أيضا ما روى  -واجبا ألنكره النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن عائشة أن جويرية جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  حممد بن إسحاق

-   

  فقالت إين وقعت يف سهم ثابت بن قيس بن مشاس أوال بن عم له فكاتبته فجئت

رسول أستعينه على كتابيت فقال فهل لك يف خري من ذلك فقالت وما هو يا  -إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا فقال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قد فعلت ففي هذا احلديث أنه بذل جلويرية أداء مجيع كتابتها 

   -عنها إىل موالها ولو كان احلط واجبا لكان الذي يقصد إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  باألداء

ا قوهلم من السلف أهنم مل يكونوا يرون احلط واجبا عنها باقي كتابتها وقد روى عن عمر وعثمان والزبري ومن قدمن
وال يروى عن نظرائهم خالفه وما روي عن علي فيه فقد بينا أنه يدل على أنه رآه ندبا ال إجيابا ويدل عليه ما حدثنا 

  حممد بن بكر 

  قال

عباس اجلريري عن  حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن املثىن قال حدثين عبدالصمد قال حدثنا مهام قال حدثنا
قال أميا عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إال  -عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عشر أواق فهو عبد وأميا عبد كاتب على مائة دينار فأداها إال عشرة دنانري فهو عبد فلو كان احلط واجبا ألسقط 
   مستحق واهللا أعلم عنه بقدره ويف ذلك داللة على أنه غري

  باب الكتابة احلالة 
قال اهللا تعاىل قكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا فاقتضى ذلك جوازها حالة ومؤجلة إلطالقه ذلك من غري شرط األجل 

واالسم يتناوهلا يف حال التعجيل والتأجيل كالبيع واإلجارة وسائر العقود فواجب جوازها حالة لعموم اللفظ وقد 
اء يف ذلك فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد جتوز الكتابة احلالة فإن إداها حني طلبها املوىل منه اختلف الفقه

وإال رد يف الرق وقال ابن القاسم عن مالك يف رجل قال كاتبوا عبدي على ألف ومل يضرب هلا أجال أهنا تنجم على 
ابة عند الناس منجمة وال تكون حالة إن أىب ذلك املكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته قال فالكت

السيد وقال الليث إمنا جعل التنجيم على املكاتب رفقا باملكاتب ومل جيعل ذلك رفقا بالسيد وقال املزين عن الشافعي 
تابة ال جتوز الكتابة على أقل من جنمني قال أبو بكر قد ذكرنا داللة اآلية على جوازها حالة وأيضا ملا كان مال الك

بدال عن الرقبة كان مبنزلة أمثان األعيان املبيعة فتجوز عاجلة وآجلة وأيضا ال خيتلفون يف جواز العتق على مال حال 
فوجب أن تكون الكتابة مثله ألنه يدل على العتق يف احلالني إال أن يف أحدمها العتق معلق على شرط األداء ويف 

وازمها على بدل عاجل فإن قيل العبد ال ميلك فيحتاج بعد الكتابة اآلخر معجل فوجب أن ال خيتلف حكمهما يف ج



إىل مدة ميكنه الكسب فيها فوجب أن ال جتوز إال مؤجلة إذ كانت تقتضي األداء ومىت امتنع األداء مل تصح الكتابة 
وميلك اكتسابه  قيل له هذا غلط ألن عقد الكتابة يوجب ثبوت املال يف ذمته للموىل ويصري هبا املكاتب يف يد نفسه

  وتصرفه وهو مبنزلة سائر الديون الثابتة يف الذمم اليت جيوز العقد 

عليها ولو كانت هذه علة صحيحة لوجب أن ال جيوز العتق على مال حال ألنه مل يكن مالكا لشيء قبل العقد وإن 
ة ولوجب أيضا أن ال جيوز جاز ذلك ألنه ميلك يف املستقبل بعد العتق فكذلك املكاتب ميلك إكسابه بعقد الكتاب

شرى الفقري البنه بثمن حال ألنه ال ميلك شيئا وأن يعتق عليه إذا ملكه فال يقدر على األداء فإن قلت إنه ميلك أن 
  يستقرض قلنا يف املكاتب مثله 

  باب 

  الكتابة من غري ذكر احلرية

  قال

درهم ومل يقل إن أديت فأنت حر فهو جائز  أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد ومالك بن أنس إذا كاتبه على ألف
ويعتق باألداء وقال املزين عن الشافعي إذا كاتبه على مائة دينار إىل عشر سنني كذا كذا جنما فهو جائز وال يعتق 

حىت يقول يف الكتابة إذا أديت هذا فأنت حر ويقول بعد ذلك إن قويل قد كاتبتك كان معقودا على أنك إذا أديت 
ل أبو بكر قوله تعاىل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا يقتضي جوازها من غري شرط احلرية ويتضمن فأنت حر قا

احلرية ألن اهللا تعاىل مل يقل فكاتبوهم على شرط احلرية فدل على أن اللفظ يتضمنها كلفظ اخللع يف تضمنه للطالق 
ملنافع والنكاح يف اقتضائه متليك منافع البضع ولفظ البيع فيما يتضمن من التمليك واإلجارة فيما يقتضيه من متليك ا

أنه قال أميا عبد كاتب  -ويدل عليه أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على مائة أوقية فأداها إال عشر أواقي فهو رقيق فأجاز الكتابة مطلقة على هذا الوجه من غري شرط حرية فيها وإذا 

  تابة مطلقة من غري شرط حرية وجب أن يعتق باألداء ألن صحة الكتابة تقتضي وقوع العتق باألداء صحت الك
  باب املكاتب مىت يعتق 

قال أبو بكر حكى أبو جعفر الطحاوي عن بعض أهل العلم أنه حكى عن ابن عباس أن املكاتب يعتق بعقد الكتابة 
لك إسنادا ومل يقل به أحد نعلمه قال وقد روى أيوب عن عكرمة وتكون الكتابة دينا عليه قال أبو جعفر مل جند لذ

أنه قال يؤدي املكاتب حبصة ما أدى دية حر وما بقي عليه دية عبد  -عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ورواه أيضا حيىي ابن أيب كثري عن عكرمة عن ابن عباس وقال ابن عمر وزيد ين ثابث وعائشة وأم سلمة 

دى الروايتني عن عمر أن املكاتب عبد ما بقي عليه درهم وروي عن عمر أنه إذا أدى النصف فهو غرمي وال وإح
رق عليه وقال ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غرمي وهو قول شريح وروى إبراهيم عن عبداهللا أنه إذا أدى 

أبو داود قال حدثنا هارون بن عبداهللا قال حدثنا  قيمة رقبته فهو غرمي قال أبو بكر حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا
قال  -أبو بدر قال حدثنا سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

املكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ومن جهة النظر أن األداء ملا كان مشروطا يف العتق وجب أن ال يعتق 
ء اجلميع كالعتق املعلق على شرط ال يقع إال بوجود كمال الشرط أال ترى أنه إذا قال إذا كلمت فالنا إال بأدا



وفالنا فأنت حر أن العتق ال يقع إال بكالمهما ويدل عليه أنه ملا كان مال الكتابة بدال من العتق مل خيل ذلك من 
النظر على ما بينا أو أن يوقعه بعد األداء فيكون أحد وجهني إما أن يوقع العتق بنفس العقد وذلك خالف السنة و

مبنزلة البياعات اليت ال يستحق تسليمها إال بأداء مجيع الثمن فثبت حني مل يقع بالعقد أنه ال يقع إال بأداء اجلميع 
د موته واختلفوا يف املكاتب إذا مات وترك وفاء فقال علي ابن أيب طالب وزيد بن ثابت وابن الزبري تؤدى كتابته بع

ويعتق وهو قول أيب حنيفة وزفر وأيب يوسف وحممد وابن أيب ليلى وابن شربمة وعثمان البيت والثوري واحلسن ابن 
صاحل وقالوا إن فضل شيء فهو مرياث لورثته فإن مل يترك وفاء وترك ولدا واىف كتابته سعوا فيما على أبيهم من 

يف كتابته سعوا فيها على النجوم وعتق املكاتب وولده وإن مل النجوم وقال مالك والليث إن ترك ولدا قد دخلوا 
يترك من دخل يف كتابته فقد مات عبدا ال تؤدى كتابته من ماله ومجيع ماله للموىل وقال الشافعي إذا مات وقد بقي 

ابته عليه درهم فقد مات عبدا ال يلحقه عتق بعد ذلك وروي عن ابن عمر أن مجيع ماله لسيده وال تؤدى منه كت
قال أبو بكر ال ختلوا الكتابة من أن تكون يف معىن األميان املعقودة على شروط يبطلها موت املوىل أو العبد أيهما 

كان مثل أن يقول إن دخلت الدار فأنت حر مث ميوت املوىل أو العبد فيبطل اليمني وال يعتق بالشرط أو أن تكون يف 
ط فلما كان موت املوىل ال يبطل الكتابة ويعتق باألداء إىل الورثة وجب معىن عقود البياعات اليت ال تبطلها الشرو

أن ال يبطله موت العبد أيضا ما دام األداء ممكنا وهو أن يترك وفاء فتؤدى كتابته من ماله وحيكم بعتقه قبل املوت 
  بال فصل فإن قيل ال يصح 

يه درهم قيل له إذا مات وترك وفاء فحكمه عتق امليت وقد علمنا أنه مات عبدا ألن املكاتب عبد ما بقي عل
موقوف مراعى فإن أديت كتابته حكمنا بأنه كان حرا قبل املوت بال فصل كما أن امليت ال يصح منه إيقاع عتق 

بعد املوت مث إذا مات املوىل فأدى املكاتب الكتابة حكمنا بعتق موقع من جهة امليت ويكون الوالء له وليس ميتنع يف 
ئر ذلك من كون الشيء مراعى على معىن مىت وجد حكم بوقوعه حبال متقدمة مثل من جرح رجال األصول نظا

فيكون حكم جراحته مراعى فلو مات اجلارح مث مات اجملروح من اجلراحة حكمنا بأنه كان قاتال يوم اجلراحة مع 
مث مات فوقعت فيها دابة حلقه استحالة وقوع القتل منه بعد موته وكما أن رجال لو حفر بئرا يف طريق املسلمني 

ضماهنا وصار مبنزلة جنايته قبل املوت من بعض الوجوه فلو كان ترك عبدا فأعتقه الوارث مث وقعت فيها دابة ضمن 
الوارث قيمة العبد وحكمنا يف باب الضمان بأن اجلناية كانت موجودة يوم املوت ولو أن رجال مات وترك محال 

ورثه وإن كان معلوما أنه كان نطفة وقت موته ومل يكن ولدا مث قد حكمنا له حبكم فوضعته ألقل من سنتني بيوم 
الولد حني وضعته ولو أن رجال مات وترك ابنني وألف درهم وعليه دين ألف درهم أهنما ال يرثانه فإن مات أحد 

لوم أن االبن مل يكن مالكا له االبنني عن ابن مث أبرأ الغرمي من الدين أخذ ابن امليت منها حصته مرياثا عن أبيه ومع
يوم املوت ولكنه جعل يف حكم املالك لتقدم سببه كذلك املكاتب حيكم بعتقه عند األداء قبل املوت بال فصل أال 
ترى أن املقتول خطأ ال جتب ديته إال بعد املوت وهو ال ميلك بعد املوت شيئا فجعلت الدية يف حكم ما هو مالكه 

رثته وأنه يقضي منها دينه وتنفذ منها وصاياه قوله تعاىل وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن يف باب كوهنا مرياثا لو
أردن حتصنا روى األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال كان عبداهللا بن أيب يقول جلاريته اذهيب فابغينا شيئا فأنزل 

عن ابن عباس ومن يكرههن اآلية قال هلن اهللا تعاىل وال تكرهوا فتياتكم على البغاء اآلية وروى سعيد بن جبري 
غفور رحيم قال أبو بكر أخرب تعاىل أن املكرهة على الزنا مغفور هلا ما فعلته على وجه األكراه كما بني تعاىل يف آية 
أخرى أن اإلكراه على الكفر يزيل حكمه إذا أظهره املكره عليه بلسانه وإمنا قال إن أردن حتصنا لو أرادت الزنا ومل 



رد التحصن مث فعلته على ما ظهر من اإلكراه وهي مريدة له كانت آمثة هبذه اإلرادة وكان حكم اإلكراه زائال ت
  عنها يف 

الباطن وإن كان ثابتا يف الظاهر وكذلك من أكره على الكفر وهو يأباه يف الظاهر إال أنه فعله مريدا له ال على وجه 
ن أكره على أن يقول اهللا ثالث ثالثة على أن يشتم النيب صلى اهللا األكراه كان كافرا وكذلك قال أصحابنا فيم

   -عليه وسلم 

  فخطر بباله أن يقوله على وجه احلكاية عن الكفار أو أن يعتقد شتم حممد آخر

فلم يصرف قصده ونيته إىل ذلك واعتقد أن يقوله على الوجه الذي أكره عليه  -غري النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قوله تعاىل اهللا نور السموات واألرض روي عن ابن عباس يف إحدى الروايتني وعن أنس هادى أهل كان كافرا 

السموات واألرض وعن ابن عباس أيضا وأيب العالية واحلسن منور السموات واألرض بنجومها ومشسها وقمرها 
نوره مبعىن مثل النور الذي يف وقوله تعاىل مثل نوره قال أيب بن كعب والضحاك الضمري عائد على املؤمن يف قوله 

قلبه هبداية اهللا تعاىل وقال ابن عباس عائد على اسم اهللا مبعىن مثل نور اهللا الذي هدى به املؤمن وعن ابن عباس أيضا 
مثل نوره وهو طاعته وقال ابن عباس وابن جريج املشكاة الكوة اليت ال منفذ هلا وقيل إن املشكاة عمود القنديل 

يلة وهو مثل الكوة وعن أيب بن كعب قال هو مثل ضربه اهللا تعاىل لقلب املؤمن فاملشكاة صدره الذي فيه الفت
واملصباح القرآن والزجاجة قلبه قال فهو بني أربع خالل إن أعطى شكر وإن ابتلي صرب وإن حكم عدل وإن قال 

ه نور وخمرجه نور ومصريه إىل صدق وقال نور على نور فهو ينقلب على مخسة أنوار فكالمه نور وعمله نور ومدخل
النور يوم القيامة إىل اجلنة وقيل نور على نور أي نور اهلدى إىل توحيده على نور اهلدى بالقرآن الذي أتى به من 
عنده وقال زيد بن أسلم نور على نور يضيء بعضه بعضا قوله تعاىل يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه 

ل إن معناه إن املصابيح املقدم ذكرها يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها يسبح له فيها اآلية قي
بالغدو وقيل توقد يف بيوت أذن اهللا أن ترفع وقال ابن عباس هذه البيوت هي املساجد وكذلك قال احلسن وجماهد 

ابن أيب مليكة عن ابن عباس أنه سئل وقال جماهد أن ترفع أن تعظم بذكره ألهنا مواضع الصلوات والذكر وروى 
عن صالة الضحى فقال إهنا لفي كتاب اهللا وما يغوص عليها إال غواص مث قرأ يف بيوت أذن اهللا أن ترفع قال أبو 

  بكر جيوز أن يكون املراد األمرين مجيعا من رفعها بالبناء ومن تعظيمها مجيعا ألهنا مبنية لذكر اهللا والصالة وهذا 

جيب تنزيهها من العقود فيها ألمور الدنيا مثل البيع والشراء وعمل الصناعات ولغو احلديث الذي ال  يدل على أنه
أنه قال جنبوا مساجدكم  -فائدة فيه والسفه وما جرى جمرى ذلك وقد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مجعكم وضعوا على أبواهبا  صبيانكم وجمانينكم ورفع أصواتكم وبيعكم وشراكم وإقامة حدودكم ومجروها يف
املطاهر وقوله تعاىل يسبح له فيها بالغدو واآلصال قال ابن عباس والضحاك يصلى له فيها بالغداة والعشي وقال ابن 
عباس كل تسبيح يف القرآن صالة وقوله تعاىل رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا روي عن احلسن يف هذه 

تبايعون يف األسواق فإذا حضر حق من حقوق اهللا بدأوا حبق اهللا حىت يقضوه مث عادوا إىل اآلية واهللا لقد كانوا ي
جتارهتم وعن عطاء قال شهود الصالة املكتوبة وقال جماهد عن ذكر اهللا قال عن مواقيت الصالة ورأى ابن مسعود 

 فيهم ال تلهيهم جتارة وال بيع عن أقواما يتجرون فلما حضرت الصالة قاموا إليها قال هذا من الذين قال اهللا تعاىل
ذكر اهللا وقوله تعاىل أمل تر أن اهللا يسبح له من يف السموات واألرض فإن التسبيح هو التنزيه هللا تعاىل عما ال جيوز 



عليه من الصفات فجميع ما خلقه اهللا منزه له من جهة الداللة عليه والعقالء املطيعون ينزهونه من جهة االعتقاد 
ه مبا يليق به وتنزيهه عما ال جيوز عليه وقوله تعاىل كل قد علم صالته وتسبيحه يعين صالة من يصلي والوصف ل

منهم فاهللا يعلمها وقال جماهد الصالة لإلنسان والتسبيح لكل شيء وقوله تعاىل وينزل من السماء من جبال فيها من 
بتداء الغاية ألن ابتداء اإلنزال من السماء برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء قيل إن من األوىل ال

والثانية للتبعيض ألن الربد بعض اجلبال اليت يف السماء والثالثة لتبيني اجلنس إذ كان جنس تلك اجلبال جنس الربد 
وقوله تعاىل واهللا خلق كل دابة من ماء قيل إن أصل اخللق من ماء مث قلب إىل النار فخلق منه اجلن مث إىل الريح 

لقت املالئكة منها مث إىل الطني فخلق آدم منه وذكر الذي ميشي على رجلني والذي ميشي على أربع ومل يذكر ما فخ
  ميشي على أكثر من أربع ألنه كالذي ميشي على أربع يف رأي العني فترك ذكره ألن العربة تكفي بذكر األربع 

  باب 

  لزوم اإلجابة ملن دعي إىل احلاكم

دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وهذا يدل على أن من ادعى على  قال اهللا تعاىل وإذا
  غريه حقا ودعاه إىل احلاكم فعليه إجابته واملصري معه إليه ألن قوله 

تعاىل وإذا دعوا إىل اهللا معناه إىل حكم اهللا ويدل على أن من أتى احلاكم فادعى على غريه حقا أن على احلاكم أن 
عد به وحيضره وحيول بينه وبني تصرفه وإشغاله وقد حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم احلريب قال حدثنا ي

عبداهللا بن شبيب قال حدثنا أبو بكر ابن شيبة قال حدثنا فليح قال حدثين حممد بن جعفر عن حيىب بن سعيد وعبيد 
   -قال جئت أستعدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن األغر اجلهين 

  على رجل يل عليه شطر متر فقال رسول اهللا ص

أليب بكر اذهب معه فخذله حقه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حسني بن إسحاق التستري قال حدثنا رجاء  -
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه احلافظ قال حدثنا شاهني قال حدثنا روح بن عطاء عن أبيه عن احلسن عن مسرة قال 

من دعي إىل سلطان فلم جيب فهو ظامل ال حق له وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل  -وسلم 
قال حدثنا عبدالرمحن بن صاحل قال حدثنا حيىي عن أيب األشهب عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

املسلمني فلم جيب فهو ظامل ال حق له وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حممد ابن بشر من دعي إىل حاكم من حكام  -
أخو خطاب قال حدثنا حممد بن عباد قال حدثنا حامت عن عبداهللا بن حممد بن سجل عن أبيه عن أيب حدرد قال كان 

هذا أربعة دراهم وقد  فقال إن يل على -ليهودي على أربعة دراهم فاستعدى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
غلبين عليها فقال أعطه حقه قلت والذي بعثك باحلق نبيا ما أصبحت أقدر عليها قال أعطه حقه فأعدت عليه فقال 

أعطه حقه فخرجت معه السوق فكانت على رأسي عمامة وعلى بردة متزر هبا فاتزرت بالعمامة وقال اشتر الربد 
طئة ملا دلت عليه اآلية وقوله تعاىل إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا فاشتراه بأربعة دراهم فهذه األخبار موا

ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا تأكيد ملا تقدم ذكره من وجوب اإلجابة إىل احلكم إذا دعوا إليه 
أن يقول مسعنا وأطعنا مث وجعل ذلك من صفات املؤمنني ودل على أن من دعي إىل ذلك فعليه اإلجابة بالقول بديا ب

يصري معه إىل احلاكم وقوله تعاىل وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن أمرهتم ليخرجن قل ال تقسموا طاعة معروفة روي 



عن جماهد قال هذه طاعة معروفة منكم بالقول ال باالعتقاد خبري عن كذهبم فيما أقسموا عليه وقيل إن املعىن طاعة 
القسم وقوله تعاىل وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف  وقول معروف أمثل من هذا

   -األرض فيه الداللة على صحة نبوة النيب 

  ألنه قصر ذلك على قوم بأعياهنم بقوله الذين آمنوا

إمامة منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض فوجد خمربه على ما أخرب به فيهم وفيه الداللة على صحة 
اخللفاء األربعة ألن اهللا استخلفهم يف األرض ومكن هلم كما جاء الوعد وال يدخل فيهم معاوية ألنه مل يكن مؤمنا يف 

  ذلك الوقت 
  باب 

  استئذان املماليك والصبيان

وي ليث بن قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم االية ور
أيب سليم عن نافع عن ابن عمر وسفيان عن أيب حصني عن أيب عبدالرمحن ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم قاال هو 

ال أبو بكر أنكر بعضهم هذا التأويل قال ألن يف النساء خاصة ويف الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار ق
النساء ال يطلق فيهن الذين إذا انفردن وإمنا يقال الاليت كما قال تعاىل والالئي يئسن من احمليض قال أبو بكر هذا 

جيوز إذا عرب بلفظ املماليك كما أن النساء إذا عرب عنهن باألشخاص وكذلك جائز أن تذكر اإلناث إذا عربت 
ظ املماليك دون النساء ودون اإلماء ألن التذكري والتأنيث يتبعان اللفظ كما تقول ثالث مالحف فإذا عنهن بلف

عربت باألزر ذكرت فقلت ثالثة أزر فالظاهر أن املراد الذكور واإلناث من املماليك وليس العبيد ألن العبيد 
الثالث على اإلماء دوهنم إذ كانوا مأمورين  مأمورين باالستئذان يف كل وقت ما يوجب االقتصار باألمر يف العورات

به حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن السرح والصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه قال 
أخربنا سفيان عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس قال مسعته يقول مل يأمر هبا أكثر الناس آية اإلذن وإين آلمر 

يت هذه تستأذن علي وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنيب قال حدثنا عبدالعزيز بن جاري
حممد عن عمرو بن أيب عمر وعن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى هذه اآلية اليت أمرنا 

لذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا فيها مبا أمرنا وال يعمل هبا أحد قول اهللا تعاىل يا أيها ا
احللم منكم ثالث مرات اآلية إىل قوله عليم حكيم قال ابن عباس إن اهللا حليم رحيم باملؤمنني حيب الستر وكان 
 الناس ليس لبيوهتم ستر وال حجاب فرمبا دخل اخلادم أو الولد أو يتيمة الرجل على الرجل وأهله فأمرهم اهللا

  باالستئذان يف تلك العورات فجاءهم 

اهللا بالستور واخلري فلم أر أحد يعمل بذلك بعد قال أبو بكر ويف بعض ألفاظ حديث ابن عباس هذا وهو حديث 
سليمان بن بالل عن عمرو بن أيب عمرو فلما أتى اهللا باخلري واختذوا الستور واحلجاب رأى الناس أن ذلك قد 

ي أمروا به فأخرب ابن عباس أن األمر باالستئذان يف هذه اآلية كان متعلقا بسبب فلما زال كفاهم من االستئذان الذ
السبب زال احلكم وهذا يدل على أنه مل ير اآلية منسوخة وإن مثل ذلك السبب لو عاد لعاد احلكم وقال الشعيب 

قوله تعاىل والذين عاقدت أميانكم فآتوهم أيضا إهنا ليست مبنسوخة وهذا حنو ما فرض اهللا تعاىل من املرياث باملواالة ب



نصيبهم فكانوا يتوارثون بذلك فلما أوجب التوارث بالنسب جعل ذوي األنساب أوىل من موىل املواالة ومىت فقد 
النسب عاد مرياث املعاقدة والوالء وقال جابر بن زيد يف قوله ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا 

ناءهم الذين عقلوا ومل يبلغوا احللم من الغلمان واجلواري يستأذنون على آبائهم قبل صالة الفجر احللم منكم أب
وحني يقيلون وخيلون وبعد صالة العشاء وهي العتمة فإذا بلغوا احللم استأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم إخواهنم 

خلون أي ساعة كانت وروي ابن جريج عن جماهد إذا كانوا رجاال ونساء ال يدخلون على آبائهم اال بإذن ساعة يد
ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم قال عبيدكم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث مرات قال من أحراركم وروي عن 

عطاء مثله وأنكر بعضهم هذا التأويل ألن العبد البالغ مبنزلة احلر البالغ يف حترمي النظر إىل موالته فكيف جيمع إىل 
يان الذين هم غري مكلفني قال فاألظهر أن يكون املراد العبيد الصغار واإلماء وصغارنا الذين مل يبلغوا احللم الصب

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ليستأذنكم الذين مل يبلغوا احللم مما ملكت أميانكم وقال سعيد ابن جبري 
بة ليس بواجب وهو كقوله تعالىوأشهدوا إذا تبايعتم والشعيب هذا مما هتاون به الناس وما نسخت وقال أبو قال

وقال القاسم بن حممد يستأذن عند كل عورة مث هو طواف بعدها يعين أنه يستأذن عند أوقات اخللوة والتفضل يف 
الثياب وطرحها وهو طواف بعدها ألهنا أوقات الستر وال يستطيع اخلادم والغالم والصيب االمتناع من الدخول كما 

يف اهلرة أهنا من الطوافني عليكم والطوافات يعين أنه ال يستطاع االمتناع منها  -لنيب صلى اهللا عليه وسلم قال ا
  وروي أن رجال قال لعمر استأذن على أمي قال نعم وكذلك قال ابن عباس وابن مسعود 

س عشرة سنة إذا مل فصل قوله تعاىل والذين مل يبلغوا احللم منكم يدل على بطالن قول من جعل حد البلوغ مخ
حيتلم قبل ذلك ألن اهللا تعاىل مل يفرق بني من بلغها وبني من قصر عنها بعد أن ال يكون قد بلغ احللم وقد روي عن 

من جهات كثرية رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بني من بلغ مخس عشرة سنة وبني من مل يبلغها وأما حديث ابن عمر أنه عرض على وعن الصيب حىت حيتلم ومل يفرق 

يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم جيز وعرض عليه يوم اخلندق وله مخس عشرة سنة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مع ذلك فإن فأجازه فإنه مضطرب ألن اخلندق كان يف سنة مخس وأحد يف سنة ثالث فكيف يكون بينهما سنة مث 

اإلجازة يف القتال ال تعلق هلا بالبلوغ ألنه قد يرد البالغ لضعفه وجياز غري البالغ لقوته على القتال وطاقته حلمل 
السالح كما أجاز رافع بن خديج ورد مسرة بن جندب فلما قيل له إنه يصرعه أمرمها فتصارعا فصرعه مسرة فأجازه 

   -ى اهللا عليه وسلم ومل يسأله عن سنه وأيضا فإن النيب صل

  مل يسأل ابن عمر عن مبلغ سنه يف األول وال يف الثاين وإمنا اعترب حاله يف

أجازه يف وقت ورده يف وقت ساقط وقد اتفق الفقهاء  -قوته وضعفه فاعتبار السن ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال أبو حنيفة ال يكون الغالم بالغا حىت يبلغ على ان االحتالم بلوغ واختلفوا إذا بلغ مخس عشرة سنة ومل حيتلم فق

مثاين عشرة سنة ويستكملها ويف اجلارية سبع عشرة سنة وقال أبو يوسف وحممد والشافعي يف الغالم واجلارية مخس 
عشرة سنة وذهبوا فيه إىل حديث ابن عمر وقد بينا أنه ال داللة فيه على أهنا حد البلوغ ويدل عليه أنه مل يسأله عن 

حتالم وال عن السن وملا ثبت مبا وصفنا أن اخلمس عشرة ليست ببلوغ وظاهر قوله والذين مل يبلغوا احللم منكم اال
ينفي أيضا أن تكون اخلمس عشرة بلوغا على احلد الذي بينا صار طريق إثبات حد البلوغ بعد ذلك االجتهاد ألنه 

ينهما فكان طريقه االجتهاد وليس يتوجه على القائل حد بني الصغر والكرب الذين قد عرفنا طريقهما وهو واسطة ب



مبا وصفنا سؤال كاجملتهد يف تقومي املستهلكات وأروش اجلنايات اليت ال توقيف يف مقاديرها ومهور األمثال وحنوها 
فإن قيل فال بد من أن يكون اعتباره هلذا املقدار دون غريه لضرب من الترجيح على غريه يوجب تغليب ذلك يف 

ه دون ما عداه من املقادير قيل له قد علمنا أن العادة يف البلوغ مخس عشرة سنة وكل ما كان طريقه العادات رأي
  فقد جتوز الزيادة فيه والنقصان منه وقد وجدنا من بلغ يف اثنيت عشرة سنة وقد بينا 

ة على املعتاد كالنقصان عنه أن الزيادة على املعتاد من اخلمس عشرة جائزة كالنقصان عنه فجعل أبو حنيفة الزياد
ملا جعل املعتاد من حيض النساء ستا أو سبعا بقوله حلمنة  -وهي ثالث سنني كما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بنت جحش حتيضني يف علم اهللا ستا أو سبعا كما حتيض النساء يف كل شهر اقتضى ذلك أن يكون العادة ستا 
بقوله ستا أو سبعا مث قد ثبت عندنا أن النقصان عن املعتاد ثالث ونصف إلن ونصفا ألنه جعل السابع مشكوكا فيه 

أقل احليض عندنا ثالث وأكثره عشرة فكانت الزيادة على املعتاد بإزاء النقصان منه وجب أن يكون كذلك اعتبار 
استكمال مثاين  الزيادة على املعتاد فيما وصفنا وقد حكي عن أيب حنيفة تسع عشرة سنة للغالم وهو حممول على

عشرة والدخول يف التاسع عشرة واختلف يف اإلثبات هل يكون بلوغا فلم جيعله أصحابنا بلوغا والشافعي جيعله 
بلوغا وظاهر قوله والذين مل يبلغوا احللم منكم ينفي أن يكون اإلثبات بلوغا ذا مل حيتلم كما نفى كون مخس عشرة 

تلم وهذا خرب منقول من طريق االستفاضة قد استعمله السلف وعن الصيب حىت حي -بلوغا وكذلك قوله ص 
واخللف يف رفع حكم القلم عن اجملنون والنائم والصيب واحتج من جعله بلوغا حبديث عبدامللك بن عمري عن عطية 

فلم أمر بقتل من أنبت من بين قريظة واستحىي من مل ينبت قال فنظروا إيل  -القرظي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أكن أنبت فاستبقاين وهذا حديث ال جيوز إثبات الشرع مبثله إذ كان عطية هذا جمهوال ال يعرف إال من هذا اخلرب ال 

سيما مع اعتراضه على اآلية واخلرب يف نفي البلوغ إال باإلحتالم ومع ذلك فهو خمتلف األلفاظ ففي بعضها أنه أمر 
ر أزره ومعلوم أن ال يبلغ هذه احلال إال وقد تقدم بلوغه وال بقتل من جرت عليه املواسي ويف بعضها من أخض

يكون قد جرت عليه املواسي إال وهو رجل كبري فجعل اإلنبات وجرى املواسي عليه كناية عن بلوغ القدر الذي 
نبت ذكرنا يف السن وهي مثاين عشرة وأكثر وروي عن عقبة بن عامر وأيب بصرة الغفاري أهنما قسما يف الغنيمة ملن 

وهذا ال داللة فيه على أهنما رأيا اإلنبات بلوغا إلن القسمة جائزة للصبيان على وجه الرضخ وقد روي عن قوم من 
السلف شيء يف اعتبار طول اإلنسان ومل يأخذ به أحد من الفقهاء وروى حممد بن سريين عن أنس قال أتى أبو بكر 

ى قتادة عن خالس عن علي قال إذا بلغ الغالم مخسة أشبار بغالم قد سرق فأمره فشرب فنقص أمنلة فخلى عنه ورو
  فقد وقعت عليه احلدود ويقتص له ويقتص منه وإذا استعانه رجل بغري إذن أهله مل يبلغ مخسة أشبار 

فهو ضامن وروى ابن جريج عن ابن أيب مليكة أن ابن الزبري أتى بوصيف لعمر بن أيب ربيعة قد سرق فقطعه مث 
إليه يف غالم من أهل العراق فكتب إليه أن أشربه فشربه فنقص أمنلة فسمى منيلة قال أبو بكر  حدث أن عمر كتب

وهذه أقاويل شاذة بأسانيد ضعيفة تبعد أن تكون من أقاويل السلف إذ الطول والقصر ال يدالن على بلوغ وال نفيه 
سنة ومل حيتلم وقوله والذين مل يبلغوا ألنه قد يكون قصريا وله عشرون سنة وقد يكون طويال ومل يبلغ مخس عشرة 

يدل على أن من مل يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح وإن مل يكن من أهل / احللم منكم 
التكليف على جهة التعليم كما أمرهم اهللا تعاىل باالستئذان يف هذه األوقات وقد روى عن عبدامللك بن الربيع بن 

   -عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سربة اجلهين 



  إذا بلغ الغالم سبع سنني فمروه بالصالة وإذا بلغ عشرا فاضربوه عليها وروى

مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا  -عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
را وفرقوا بينهم يف املضاجع وعن ابن مسعود قال حافظوا على أبنائكم يف سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عش

الصالة وروى نافع عن ابن عمر قال يعلم الصيب الصالة إذا عرف ميينه من مشاله وروى حامت بن إمساعيل عن جعفر 
والعشاء مجيعا بن حممد عن أبيه قال كان علي بن احلسني يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر مجيعا واملغرب 

فيقال له يصلون الصالة لغري وقتها فيقول هذا خري من أن يتناهوا عنها وروى هشام بن عروة إنه كان يأمر بنيه 
بالصالة إذا عقلوها وبالصوم إذا طاقوه وروى أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال إذا بلغ 

السيئات حىت حيتلم قال أبو بكر إمنا يؤمر بذلك على وجه الصيب عشر سنني كتبت له احلسنات وال تكتب عليه 
التعليم وليعتاده ويتمرن عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفورا منه وكذلك جينب شرب اخلمر وأكل حلم 
 اخلنزير وينهى عن سائر احملظورات ألنه لو مل يؤمر بذلك يف الصغر وخلى وسائر شهواته وما يؤثره وخيتاره يصعب
عليه بعد البلوغ اإلقالع عنه وقال اهللا تعاىل قوا أنفسكم وأهليكم نارا روي يف التفسري أدبوهم وعلموهم وكما 
ينهى عن اعتقاد الكفر والشرك وإظهاره وإن مل يكن مكلفا كذلك حكم الشرائع وقوله تعاىل وإذا بلغ األطفال 

هم االستئذان يف سائر األوقات كما استأذن الذين من قبلهم منكم احللم اآلية يعين أن األطفال إذا بلغوا احللم فعلي
  وهم املذكورون يف قوله تعالىال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها وفيه 

داللة على أن االحتالم بلوغ وقوله ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض يعين 
ت الثالث جائز لإلماء والذين مل يبلغوا احللم أن يدخلوا بغري استئذان إذ كانت األوقات الثالث هي بعد هذه العورا

حال التكشف واخللوة وما بعدها حال الستر والتأهب لدخول هؤالء الذين يشق عليهم االستئذان يف كل وقت 
  لكثرة دخوهلم وخروجهم وهو معىن طوافون عليكم بعضكم على بعض 

  يف 

  ة العشاءاسم صال

أنه قال ال تغلبكم  -قوله تعاىل ومن بعد صالة العشاء روي عن عبدالرمحن بن عوف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
األعراب على اسم صالتكم فإن اهللا تعاىل قال ومن بعد صالة العشاء وإن األعراب يسموهنا العتمة وإمنا العتمة 

النساء الاليت ال يرجون نكاحا اآلية قال ابن مسعود وجماهد والقواعد  عتمة اإلبل للحالب وقوله تعاىل والقواعد من
الاليت ال يرجون نكاحا هن الاليت ال يردنه وثياهبن جالبيبهن وقال إبراهيم وابن جبري الرداء وقال احلسن اجللباب 

رة ال جيوز لإلجنيب واملنطق وعن جابر بن زيد يضعن اخلمار والرداء قال أبو بكر ال خالف يف أن شعر العجوز عو
النظر إليه كشعر الشابة وأهنا إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة يف فساد صالهتا فغري جائز أن يكون املراد 
وضع اخلمار حبضرة األجنيب فإن قيل إمنا أباح اهللا تعاىل هلا هبذه اآلية أن تضع مخارها يف اخللوة حبيث ال يراها أحد 

يص القواعد بذلك إذ كان للشابة أن تفعل ذلك يف خلوة ويف ذلك دليل على أنه إمنا قيل له فإذا ال معىن لتخص
أباح للعجوز وضع ردائها بني يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح هلا بذلك كشف وجهها ويدها ألهنا 

أن ال تضع ثياهبا أيضا ال تشتهي وقال تعاىل وأن يستعففن خري هلن فأباح له وضع اجللباب وأخرب أن االستعفاف ب
بني يدي الرجال خري هلا وقوله تعاىل ليس على األعمى حرج اآلية قال أبو بكر قد اختلف السلف يف تأويله وسبب 



نزوله فحدثنا جعفر بن حممد بن احلكم قال حدثنا جعفر بن حممد ابن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبداهللا 
عن علي ابن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله ليس على األعمى حرج وال على بن صاحل عن معاوية بن صاحل 

األعرج حرج وال على املريض حرج قال ملا نزلت وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال املسلمون إن اهللا تعاىل قد 
  هنانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل 

ل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل اهللا تعاىل ليس على وإن الطعام من أفضل أموالنا وال حيل ألحد أن يأك
األعمى حرج اآلية فهذا أحد التأويالت وحدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا أبو عبيد قال 
حدثنا حجاج عن ابن جريج عن جماهد يف هذه اآلية قال كان رجال زمىن وعميان وعرجان وأولو حاجة يستتبعهم 

إىل بيوهتم فإن مل جيدوا هلم طعاما ذهبوا إىل بيوت آبائهم ومن معهم فكره املستتبعون ذلك فنزلت ال جناح رجال 
عليكم اآلية وأحل هلم الطعام حيث وجدوه من ذلك فهذا تأويل ثان وحدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن 

املبارك عن معمر قال قلت للزهري ما بال  حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن مهدي عن ابن
األعمى واألعرج واملريض ذكروا ههنا فقال أخربين عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة أن املسلمني كانوا إذا غزوا خلفوا 
زمناهم يف بيوهتم ودفعوا إليهم املفاتيح وقالوا قد أحللنا لكم أن تأكلوا منها فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون ال 

دخلها وهم غيب فنزلت هذه اآلية رخصة هلم فهذا تأويل ثالث وروي فيه تأويل رابع وهو ما روى سفيان عن ن
قيس بن مسلم عن مقسم قال كانوا ميتنعون أن يأكلوا مع األعمى واملريض واألعرج ألنه ال ينال ما ينال الصحيح 

يقل ليس عليكم حرج يف مؤاكلة األعمى وإمنا أزال فنزلت هذه اآلية وقد أنكر بعض أهل العلم هذا التأويل ألنه مل 
احلرج عن األعمى ومن ذكر معه يف األكل فهذا يف األعمى إذا أكل من مال غريه على أحد الوجوه املذكورة عن 

السلف وإن كان تأويل مقسم حمتمال على بعد يف الكالم وتأويل ابن عباس ظاهره ألن قوله تعاىل ال تأكلوا أموالكم 
ومل يكن هذا جتارة وامتنعوا من األكل فأنزل اهللا إباحة ذلك  ٦بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم بينكم 

وأما تأويل جماهد فهو سائغ من وجهني أحدمها أنه قد كانت العادة عندهم بذل الطعام ألقربائهم ومن معهم فكان 
إذا استتبعوا أن يأكلوا من بيوت من اتبعوهم وبيوت جريان العادة به كالنطق به فأباح اهللا لألعمى ومن ذكر معه 

آبائهم والثاين أن ذلك فيمن كان به ضرورة إىل الطعام وقد كانت الضيافة واجبة يف ذلك الزمان ألمثاهلم فكان 
ذلك القدر مستحقا من ماهلم هلؤالء فلذلك أبيح هلم أن يأكلوا منه مقدار احلاجة بغري إذن وقال قتادة إن أكلت من 

بيت صديقك بغري إذنه فال بأس لقوله أو صديقكم وروي أن أعرابيا دخل على احلسن فرأى سفرة معلقة فأخذها 
  وجعل يأكل منها فبكى 

احلسن فقيل له ما يبكيك فقال ذكرت مبا صنع هذا إخوانا يل مضوا يعين أهنم كانوا ينبسطون يف مثل ذلك وال 
د جرت به منهم يف مثله وقوله تعاىل وال على أنفسكم أن تأكلوا من يستأذنون وهذا أيضا على ما كانت العادة ق

بيوتكم يعين واهللا أعلم من البيوت اليت هم سكاهنا وهم عيال غريهم فيها مثل أهل الرجل وولده وخادمه ومن 
ل ألنه ال يشتمل عليه منزله فيأكل من بيته ونسبها إليهم ألهنم سكاهنا وإن كانوا يف عيال غريهم وهو صاحب املنز

جيوز أن يكون املراد اإلباحة للرجل أن يأكل من مال نفسه إذ كان ظاهر اخلطاب وابتداؤه يف إباحة األكل لإلنسان 
من مال غريه وقال اهللا أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم فأباح األكل من 

عادة ببذل الطعام ألمثاهلم وفقد التمانع يف أمثاله ومل يذكر األكل يف بيوت هؤالء األقرباء ذوي احملارم جبريان ال
بيوت األوالد ألن قوله تعاىل وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم قد أفاده ألن مال الرجل منسوب إىل أبيه قال 



ه من كسبه أنت ومالك ألبيك وقال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فكلوا من كسب أوالدكم فاكتفى بذكر بيوت أنفسكم عن ذكر بيوت األوالد إذ كانت منسوبة إىل اآلباء وقوله 

تعاىل أو ما ملكتم مفاحته أو صديقكم روي عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أو ما ملكتم مفاحته قال هو الرجل 
والثمر ويشرب من ذلك اللنب وعن عكرمة يف قوله أو ما  يؤكل الرجل بصنعته يرخص له أن يأكل من ذلك الطعام

ملكتم مفاحته قال إذا ملك املفتاح فهو جائز وال بأس أن يطعم الشيء اليسري وروى سعيد عن قتادة يف قوله ليس 
على األعمى حرج وال على األعرج حرج قال كان الرجل ال يضيف أحدا وال يأكل من بيت غريه تأمثا من ذلك 

من رخص اهللا له يف ذلك مث رخص للناس عامة فقال وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إىل قوله أو  وكان أول
ما ملكتم مفاحته مما عندك يا ابن آدم أو صديقكم ولو دخلت على صديق فأكلت من طعامه بغري إذنه كان ذلك 

ن املعتاد من ذلك كاملنطوق به وهو مثل ما حالال قال أبو بكر وهذا أيضا مبين على ما جرت العادة باإلذن فيه فيكو
تتصدق به املرأة من بيت زوجها بالكسرة وحنوها من غري استئذاهنا إياه ألنه متعارف أهنم ال مينعون من مثله كالعبد 

  املأذون واملكاتب يدعوان إىل طعامهما ويتصدقان باليسري مما يف أيديهما فيجوز بغري إذن املوىل وقوله أوصديقكم 

ى األعمش عن نافع عن ابن عمر قال لقد رأيتين وما الرجل املسلم بأحق بديناره ودرمهه من أخيه املسلم وروى رو
ال يرى أحدهم أنه أحق  -عبداهللا الرصايف عن حممد بن علي قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف قال كنا عند أيب جعفر يوما فقال هل يدخل بالدينار والدرهم من أخيه وروى إسحاق بن كثري قال حدثنا الرصا
أحدكم يده يف كم أخيه أو كيسه فيأخذ ماله قلنا ال قال ما أنتم بإخوان قال أبو بكر قد دلت هذه اآلية على أن من 

سرق من ذي رحم حمرم أنه ال يقطع إلباحة اهللا هلم هبذه اآلية األكل من بيوهتم ودخوهلا من غري إذهنم فال يكون 
حمرزا منهم فإن قيل فينبغي أن ال يقطع إذا سرق من صديقه ألن يف اآلية إباحة األكل من طعامه قيل له من  ماله

أراد سرقة ماله ال يكون صديقا له وقد قيل إن هذه اآلية منسوخة بقوله ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا 
قال أبو بكر ليس يف ذلك ما يوجب نسخه ألن هذه ال حيل مال امرىء مسلم إال بطيبة من نفسه  -وبقوله ص 

ال حيل مال  -اآلية فيمن ذكر فيها وقوله ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم يف سائر الناس غريهم وكذلك قوله ص 
امرىء مسلم إال بطيبة من نفسه وقوله تعاىل ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا روى سعيد عن قتادة قال 

حلي من كنانة بين خزمية يرى أحدهم أنه حمرم عليه أن ال يأكل وحده يف اجلاهلية حىت أن الرجل ليسوق كان هذا ا
الذود احلفل وهو جائع حىت جيد من يؤاكله ويشاربه فأنزل اهللا ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا وروى 

ن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي أ
قالوا إنا نأكل وال نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اهللا عليه يبارك  -

لكم فيه وقال ابن عباس مجيعا أو أشتاتا املعىن يأكل مع الفقري يف بيته وقال ابو صاحل كان إذا نزل هبم ضيف حترجوا 
يأكلوا إال معه وقيل إن الرجل كان خياف إن أكل مع غريه أن يزيد أكله على أكل صاحبه فامتنعوا ألجل ذلك أن 

من االجتماع على الطعام قال أبو بكر هذا تأويل حمتمل وقد دل على هذا املعىن قوله ويسألونك عن اليتامى قل 
عام اليتيم بطعامهم فيأكلوه مجيعا وحنوه قوله فابعثوا إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم فأباح هلم أن خيلطوا ط

أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فكان الورق هلم مجيعا والطعام بينهم 
  فاستجازوا أكله فكذلك قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا جيوز أن يكون 



ينهم وهي املناهدة اليت يفعلها الناس يف األسفار وقوله تعاىل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا مراده أن يأكلوا مجيعا طعاما ب
على أنفسكم حتية روى معمر عن احلسن فسلموا على أنفسكم يسلم بعضكم على بعض كقوله تعاىل وال تقتلوا 

م علينا وعلى عباد اهللا أنفسكم وروى معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال هو املسجد إذا دخلته فقل السال
الصاحلني وقال نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل بيتا ليس فيه أحد قال السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 

وإذا كان فيه أحد قال السالم عليكم وإذا دخل املسجد قال بسم اهللا السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نفسكم إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من سلمت عليه وإذا دخلت وقال الزهري فسلموا على أ -

بيتا ال أحد فيه فقل السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فإنه كان يأمر بذلك حدثنا أن املالئكة ترد عليه قال أبو 
بعموم اللفظ وقوله تعاىل  بكر ملا كان اللفظ حمتمال لسائر الوجوه تأوله السلف عليها وجب أن يكون اجلميع مرادا

حتية من عند اهللا مباركة طيبة يعين إن السالم حتية من اهللا ألن اهللا أمر به وهي مباركة طيبة ألنه دعاء بالسالم فيبقى 
أثره ومنفعته وفيه الداللة على أن قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قد أريد به السالم وقوله 

نوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه قال احلسن وسعيد بن جبري يف اجلهاد وقال عطاء يف تعاىل وإذا كا
كل أمر جامع وقال مكحول يف اجلمعة والقتال وقال الزهري اجلمعة وقال قتادة كل أمر هو طاعة هللا قال أبو بكر 

أمر جامع اآلية قال كان اهللا أنزل قبل ذلك  هو يف مجيع ذلك لعموم اللفظ وقال سعيد عن قتادة إذا كانوا معه على
يف سورة براءة عفا اهللا عنك مل أذنت هلم فرخص له يف هذه السورة فأذن ملن شئت منهم فنسخت هذه اآلية اليت يف 

سورة براءة وقد قيل إنه ال معىن لإلستئذان للمحدث يف اجلمعة ألنه ال وجه ملقامه وال جيوز لإلمام منعه فال معىن 
تئذان فيه وإمنا هو فيما حيتاج اإلمام فيه إىل معونتهم يف القتال أو الرأي وقوله تعاىل ال جتعلوا دعاء الرسول لإلس

بينكم كدعاء بعضكم بعضا روي عن ابن عباس قال يعين احذروا إذا أسخطتموه دعاءه عليكم فإن دعاءه جماب 
حنو يا رسول اهللا يا نيب اهللا وال تقولوا يا حممد كما  ليس كدعاء غريه وقال جماهد وقتادة ادعوه باخلضوع والتعظيم

يقول بعضكم لبعض قال أبو بكر هو على األمرين مجيعا الحتمال اللفظ هلما وقوله تعاىل قد يعلم اهللا الذين يتسللون 
  منكم لواذا يعين به املنافقني الذين كانوا 

 -تتر به لئال يراه النيب صلى اهللا عليه وسلم ينصرفون عن أمر جامع من غري استئذان يلوذ بعضهم ببعض ويس
منصرفا قوله تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم معناه فليحذر الذين 

خيالفون أمره ودخل عليه حرف اجلر جلواز ذلك يف اللغة كقوله فبما نقضهم ميثاقهم معناه فبما نقضهم ميثاقهم 
وحيتمل أن يكون ضمريا هللا تعاىل واألظهر أهنا هللا ألنه يليه وحكم  -أمره حيتمل أن يكون ضمريا للنيب ص واهلاء يف 

الكناية رجوعها إىل ما يليها دون ما تقدمها وفيه داللة على أن أوامر اهللا على الوجوب ألنه ألزم للوم والعقاب 
يخالفه بالرد له والثاين أن ال يفعل املأمور به وإن كان خيالفه األمر وذلك يكون على وجهني أحدمها أن ال يقبله ف

مقرا بوجوبه عليه ومعتقدا للزومه فهو على األمرين مجيعا ومن قصره على أحد الوجهني دون اآلخر خصه بغري 
   -داللة ومن الناس من حيتج به يف أن أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ه للنيب صعلى الوجوب وذلك أنه جعل الضمري يف أمر

وفعله يسمى أمره كما قال تعاىل وما أمر فرعون برشيد يعين أفعاله وأقواله وهذا ليس كذلك عندنا ألن اسم اهللا  -
   -تعاىل فيه بعد اسم النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  يف قوله قد

  ون غريه آخر سورة النور يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا وهو الذي تليه الكناية فينبغي أن يكون راجعا إليه د
  ومن 

  سورة الفرقان

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله عز و جل وأنزلنا من السماء ماء طهورا الطهور على وجه املبالغة يف الوصف له بالطهارة وتطهري غريه فهو 
 طاهر مطهر كما يقال رجل ضروب وقتول أي يضرب ويقتل وهو مبالغة يف الوصف له بذلك والوضوء يسمى

   -طهورا ألنه طهر من احلدث املانع من الصالة وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال يقبل اهللا صالة بغري طهور أي مبا يطهر وقال النيب ص

جعلت يل األرض مسجدا وطهورا فسماه طهورا من حيث استباح به الصالة وقام مقام املاء فيه وقد اختلف يف  -
ا إذا خالط املاء غريه من األشياء الطاهرة والثاين إذا خالطته جناسة والثالث املاء حكم املاء على ثالثة أحناء أحده

املستعمل فقال أصحابنا إذا مل ختالطه جناسة ومل يغلب عليه غريه حىت يزيل عنه اسم املاء ألجل الغلبة ومل يستعمل 
مثل املرق وماء الباقالء واخلل وحنوه  لطهارة البدن فالوضوء به جائز فإن غلب عليه غريه حىت يزيل عنه اسم املاء

  فإن الوضوء به غري جائز وما طبخ باملاء ليكون أنقى له حنو األشنان والصابون فالوضوء به 

جائز إال أن يكون مثل السويق املخلوط فال جيزي وكذلك إن وقع فيه زعفران أو شيء مما يصبغ بصبغه وغري لونه 
قال مالك ال يتوضأ باملاء الذي يبل فيه اخلبز وقال احلسن بن صاحل إذا توضأ فالوضوء به جائز ألجل غلبة املاء و

بزردج أو نشاسبتح أو خبل أجزأه وكذلك كل شيء غري لونه وقال الشافعي إذا بل فيه خبزا وغري ذلك مما ال يقع 
ي غلب عليه عليه اسم ماء مطلق حىت يضاف إىل ما خالطه وخرج منه فال جيوز التطهر به وكذلك املاء الذ

الزعفران أو األشنان وكثري من أصحابه يشرط فيه أن يكون بعض الغسل بغري املاء قال أبو بكر األصل فيه قوله 
تعاىل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق إىل قوله فلم جتدوا ماء فيه الداللة من وجهني على قولنا أحدمها أن 

ز إطالق اسم الغسل فيها والثاين قوله تعاىل فلم جتدوا ماء وال ميتنع أحد قوله فاغسلوا عموم يف سائر املائعات جبوا
من إطالق القول بأن هذا فيه ماء وإن خالطه غريه وإمنا أباح اهللا تعاىل التيمم عند عدم كل جزء من ماء ألن قوله 

   -ماء اسم منكر يتناول كل جزء منه وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ور ماؤه احلل ميتته وظاهره يقتضي جواز الطهارة به وإنيف البحر هو الطه

ذلك فيه وأباح الوضوء بسؤر اهلرة وسؤر احلائض وإن خالطهما  -خالطه غريه إلطالق النيب صلى اهللا عليه وسلم 
شيء من لعاهبما وأيضا ال خالف يف جواز الوضوء مباء املد والسيل مع تغري لونه مبخالطة الطني له وما يكون يف 

الصحارى من احلشيش والنبات ومن أجل خمالطة ذلك له يرى متغريا إىل السواد تارة وإىل احلمرة والصفرة أخرى 
فصار ذلك أصال يف مجيع ما خالطه املاء إذا مل يغلب عليه فيسلبه اسم املاء فإن قيل إذا كان املاء املنفرد عن غريه لو 



فاه بالذي خالطه حنو ماء الورد والزعفران فقد حصل بعض وضوئه استعمله للطهارة ومل يكفه مث اختلط به غريه فك
مبا ال جتوز الطهارة به مما لو أفرده مل يطهر فال فرق بني اختالطه باملاء وبني إفراده بالغسل قيل له هذا غلط من 

 سقط حكمه وجوه أحدها أن ما خالطه من هذه األشياء الطاهرة اليت جيوز استعماله لغري الطهارة إذا كان قليال
وكان احلكم ملا غلب أال ترى أن اللنب الذي خالطه ماء يسري ال يزول عنه اسم اللنب وأن من شرب من حب قد 
وقعت فيه قطرة من مخر ال يقال له شارب مخر ومل جيب عليه احلد ألن ذلك اجلزء قد صار مستهلكا فيه فسقط 

ه إذا كان يسريا سقط حكمه ومن جهة أخرى أنه إن حكمه كذلك املاء إذا كان هو الغالب واجلزء الذي خالط
  كانت العلة ما ذكرت فينبغي أن جيوز 

إذا كان املاء الذي استعمله لو انفرد عما خالطه كان كافيا لطهارته إذ ال فرق بني انفراد املاء يف االستعمال وبني 
ه من اللنب وماء الورد وحنوه وكان طهورا اختالطه مبا ال يوجب تنجيسه فإذا كان لو استعمل املاء منفردا عما خالط

وجب أن يكون ذلك حكمه إذا خالطه غريه ألن خمالطة غريه له ال خترجه من أن يكون مستعمال للماء املفروض به 
الطهارة فهذا الذي ذكرته يدل على بطالن قولك وهدم أصلك وأيضا فينبغي أن جتيزه إذ أكثر غسل أعضائه بذلك 

مل من املاء يف أعضاء الوضوء ما لو انفرد نفسه كان كافيا فإن قيل قال اهللا تعاىل وأنزلنا من املاء ألنه قد استع
السماء ماء طهورا فجعل املاء املنزل من السماء طهورا فإذا خالطه غريه فليس هو املنزل من السماء بعينه فال يكون 

نزل من السماء أال ترى أن اختالف الطني مباء السيل طهورا قيل له خمالطة غريه له ال خترجه من أن يكون املاء هو امل
مل خيرجه من أن يكون املاء الذي فيه هو املنزل بعينه وإن مل يكن وقت نزوله من السماء خمالطا للطني وكذلك ماء 

ذا مع البحر مل ينزل من السماء على هذه اهليئة والوضوء به جائز ألن الغالب عليه هو املاء املنزل من السماء فهو إ
اختالط غريه به متطهر باملاء الذي أنزله اهللا من السماء ومساه طهورا فإن قيل فيجب على هذا جواز الوضوء باملاء 

الذي خالطته جناسة يسرية ألنه مل خيرج مبخالطة النجاسة إياه من أن يكون هذا املاء هو املنزل من السماء قيل له املاء 
يصر جنس العني فلو مل يكن هناك إال خمالطة غريه له ملا منعنا الوضوء به ولكنا منعنا املخالط للنجاسة هو باق حباله مل 

الطهارة به مع كونه ماء منزال من السماء من قبل أنه ال نصل إىل استعماله إال باستعمال جزء من النجاسة 
األشياء الطاهرة وإن خالطت واستعمال النجاسة حمظور فإمنا منعنا استعمال النجاسة وليس مبحظور علينا استعمال 

املاء فإذا حصل معه استعمال املاء للطهارة جاز كمن توضأ مباء القراح مث مسح وجهه مباء الورد أو مباء الزعفران 
فال يبطل ذلك طهارته وقد أجاز الشافعي الوضوء مبا ألقي فيه كافور وعنرب وهو يوجد منه رحيه ومبا خالطه ورد 

لنجاسة يف أقل من قلتني مل جيز استعماله فليس قياس النجاسة قياس األشياء الطاهرة إذا يسري وإن وقع مثله من ا
خالطت املاء فإن قيل يلزمك أن جتيز الوضوء باملاء الذي خيالطه ما يغلب عليه شيء من األشياء الطاهرة إذا كان 

يف حال املخالطة وإن غلب عليه غريه  املاء لو انفرد كفاء لوضوئه ألنه لو انفرد جاز وألنه هو املنزل من السماء
  حىت سلبه إطالق اسم املاء قيل له ال جيب ذلك من قبل أن 

غلبة غريه عليه ينقله إىل حكمه ويسقط حكم القليل معه بداللة أن قطرة من مخر لو وقعت يف حق ماء فشرب منه 
فمزجت به فكان اخلمر هو الغالب  إنسان مل يقل إنه شارب مخر وال جيب عليه احلد ولو أن مخرا صب فيها ماء

إلطالق الناس عليه أنه شارب مخر وكان حكمه يف وجوب احلد عليه حكم شارهبا صرفا غري ممزوجة وأما ماء الورد 
وماء الزعفران وعصارة الرحيان والشجر فلم مينع الوضوء به من أجل خمالطة غريه ولكن ألنه ليس باملاء املفروض به 

ه االسم إال بتقييد كما مسى اهللا تعاىل املين ماء بقوله أمل خنلقكم من ماء مهني وقال واهللا خلق كل الطهارة وال يتناول



دابة من ماء وليس هو من املاء املفروض به الطهارة يف شيء وأما مذهب احلسن بن صاحل يف إجازته الوضوء باخلل 
ري من ماء ولو جاز ذلك جلاز الوضوء بسائر وحنوه فإنه يلزمه إجازته باملرق وبعصري العنب لو خالطه شيء يس

  املائعات من األدهان وغريها وهذا خالف اإلمجاع ولو جاز ذلك جلاز التيمم بالدقيق واألشنان قياسا على التراب 
فصل وأما املاء الذي خالطته جناسة فإن مذهب أصحابنا فيه إن كل ما تيقنا فيه جزء من النجاسة أو غلب يف الظن 

ز استعماله وال خيتلف على هذا احلد ماء البحر وماء البئر والغدير واملاء الراكد واجلاري ألن ماء البحر لو ذلك مل جي
وقعت فيه جناسة مل جيز استعمال املاء الذي فيه النجاسة وكذلك املاء اجلاري وأما اعتبار أصحابنا للغدير الذي إذا 

م يف جهة تغليب الظن يف بلوغ النجاسة الواقعة يف أحد طرفيه حرك أحد طرفيه مل يتحرك الطرف اآلخر فإمنا هو كال
إىل الطرف اآلخر وليس هذا كالما يف أن بعض املياه الذي فيه النجاسة قد جيوز استعماله وبعضها ال جيوز استعماله 

ألمصار يف املاء ولذلك قالوا ال جيوز استعمال املاء الذي يف الناحية اليت فيها النجاسة وقد اختلف السلف وفقهاء ا
الذي حلته جناسة فروي عن حذيفة أنه سئل عن غدير يطرح فيه امليتة واحليض فقال توضؤا فإن املاء ال خيبث وقال 
ابن عباس يف اجلنب يدخل احلمام إن املاء ال جينب وقال أبو هريرة رواية يف املاء ترده السباع والكالب فقال املاء 

اهللا املاء طهورا ال ينجسه شيء وقال احلسن والزهري يف البول يف املاء ال ينجس  ال يتنجس وقال ابن املسيب أنزل
ما مل يغريه بريح أو لون أو طعم وقال عطاء وسعيد بن جبري وابن أيب ليلى املاء ال ينجسه شيء وكذلك روي عن 

  القاسم وسامل وأيب العالية وهو قول ربيعة وقال أبو هريرة روايةال خيبث 

ا شيء وهو قول سعيد بن جبري يف رواية وقال عبداهللا بن عمر إذا كان املاء أربعني قلة مل ينجسه شيء أربعني دلو
وروي عن ابن عباس أنه قال احلوض ال يغتسل فيه جنب إال أن يكون فيه أربعون غربا وهو قول حممد بن كعب 

ء وقال سعيد بن جبري رواية املاء القرظي وقال مسروق والنخعي وابن سريين إذا كان املاء كرا مل ينجسه شي
الراكد ال ينجسه شيء إذا كان قدر ثالث قالل وقال جماهد إذا كان املاء قلتني مل ينجسه شيء وقال عبيد بن عمري 

لو أن قطرة من مسكر قطرت يف قربة من املاء حلرم ذلك املاء على أهله وقال مالك واألوزاعي ال يفسد املاء 
طعمه أو رحيه وقد ذكر عن مالك مسائل يف موت الدجاجة يف البئر أهنا تنزف إال أن تغلبهم  بالنجاسة إال أن يتغري

ويعيد الصالة من توضأ به ما دام يف الوقت وهذا عنده استحباب وكذلك يقول أصحابه أن كل موضع يقول فيه 
أفسده وهذا ايضا عنده  مالك أنه يعيد يف الوقت هو استحباب ليس بإجياب وقال يف احلوض إذا اغتسل فيه جنب

استحباب ترك استعماله وإن توضأ به أجزأه وكره الليث للجنب أن يغتسل يف البئر وقال احلسن بن صاحل ال بأس 
أن يغتسل اجلنب يف املاء الراكد الكثري القائم يف النهر والسبخة وكره الوضوء باملاء بالفالة إذا كان أقل من قدر 

بن سريين والكر عندهم ثالثة آالف رطل ومائتا رطل وقال الشافعي إذا كان املاء الكر وروي حنوه عن علقمة وا
قلتني بقالل هجر مل ينجسه إال ما غري طعمه أو لونه وإن كان أقل يتنجس بوقوع النجاسة اليسرية والذي حيتج به 

إمنا حرم عليكم امليتة والدم لقول أصحابنا قوله تعاىل وحيرم عليهم اخلبائث والنجاسات ال حمالة من اخلبائث وقال 
بقربين فقال إهنما ليعذبان وما  -وقال يف اخلمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ومر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يعذبان يف كبري أما أحدمها كان ال يستربئ من البول واآلخر كان ميشي بالنميمة فحرم اهللا هذه األشياء حترميا مبهما 
انفرادها واختالطها باملاء فوجب حترمي استعمال كل ما تيقنا فيه جزءا من النجاسة ويكون جهة  ومل يفرق بني حال

احلظر من طريق النجاسة أوىل من جهة اإلباحة من طريق املاء املباح يف األصل ألنه مىت اجتمع يف شيء جهة احلظر 
ألحدمها فيها مائة جزء ولآلخر جزء واحد  وجهة اإلباحة فجهة احلظر أوىل أال ترى أن اجلارية بني رجلني لو كان



إن جهة احلظر فيها أوىل من جهة اإلباحة وأنه غري جائز لواحد منهما وطؤها فإن قيل مل غلبت جهة احلظر يف 
  النجاسة على جهة اإلجياب يف استعمال املاء الذي قد حلته جناسة إذا مل جتد 

إذا لزمه فرض أداء الصالة وإمنا اجتمع ههنا جهة احلظر وجهة ماء غريه ومعلوم أن استعماله يف هذه احلال واجب 
اإلجياب قيل له قولك أنه قد اجتمع فيه جهة احلظر وجهة اإلجياب خطأ ألنه إمنا جيب استعمال املاء الذي ال جناسة 

فسها فأما إذا فيه فأما ما فيه جناسة فلم يلزمه استعماله فإن قيل إمنا يلزمه اجتناب النجاسة إذا كانت متجردة بن
كانت خمالطة للماء فليس عليه اجتناهبا قيل له عموم ما ذكرنا من اآلي والسنن قاض بلزوم اجتناهبا يف حالة 

اإلنفراد واإلختالط ومن ادعى ختصيص شيء منه مل جيز له ذلك إال بداللة وأيضا فإذا كان واجدا ملاء غريه مل ختالطه 
ء الذي فيه النجاسة وأكثر ما فيه عند خمالفنا جواز استعماله على وجه جناسة فليس بواجب عليه استعمال املا

اإلباحة وما ذكرناه من لزوم اجتناب النجاسة يوجب احلظر واإلباحة واحلظر مىت اجتمعا فاحلكم للحظر على ما بينا 
زوم استعمال وإذا صح ذلك وكان واجدا ملاء غريه وجب أن يكون ذلك حكمه إذا مل جيد غريه لوجهني أحدمها ل

اآلي احلاظرة الستعمال النجاسات فثبت بذلك أن احلظر قد تناوهلا يف حال اختالطها به كهو يف حال انفرادها 
والثاين أن أحدا مل يفرق بني حال وجود ماء غريه وبينه إذا مل جيد غريه فإذا صح لنا ذلك يف حال وجود ماء غريه 

ى امتناع الفصل بينهما ووجه آخر يوجب أن يكون لزوم اجتناب كانت احلال األخرى مثله التفاق اجلميع عل
النجاسة أوىل من وجوب استعمال املاء الذي هي فيه لعموم قوله فاغسلوا إذا مل جيد ماء غريه وهو أن حترمي 
دة واملاء استعمال النجاسة متعلق بعينها أال ترى أنه ما من جناسة إال وعلينا اجتناهبا وترك استعماهلا إذا كانت منفر

الذي ال جند غريه مل يتعني فيه لزوم االستعمال أال ترى أنه لو أعطاه إنسان ماء غريه أو غصبه فتوضأ به كانت 
طهارته صحيحة فلما مل يتعني فرض طهارته بذلك وتعني على حظر استعمال النجاسة صار للزوم اجتناب النجاسة 

إذا كانت فيه النجاسة فوجب أن يكون العموم املوجب الجتناهبا مزية على وجوب استعمال املاء الذي ال جيد غريه 
أوىل وأيضا ال نعلم خالفا بني الفقهاء يف سائر املائعات إذا خالطه اليسري من النجاسة كاللنب واألدهان واخلل وحنوه 

ما ذكرناه  أن حكم اليسري يف ذلك كحكم الكثري وأنه حمظور عليه أكل ذلك وشربه والداللة من هذا األصل على
من وجهني أحدمها لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذي قدمنا يف حايل املخالطة واالنفراد واآلخر أن حكم احلظر 

  وهو النجاسات كان أغلب من حكم اإلباحة وهو الذي خالطه من األشياء 

آلي والسنن شاملة له وإذ الطاهرة وال فرق يف ذلك بني أن يكون الذي خالطه من ذلك ماء أو غريه إذ كان عموم ا
ال يبولن أحدكم يف  -كان املعىن وجود النجاسة فيه حظر استعماله ويدل على صحة قولنا من جهة السنة قوله ص 

املاء الدائم مث يغتسل فيه من جنابة ويف لفظ آخر وال يغتسل فيه من جنابة ومعلوم أن البول القليل يف املاء الكثري ال 
منه فإن قيل إمنا منع البول القليل ألنه لو أبيح  -ال رائحته ومنع النيب صلى اهللا عليه وسلم يغري طعمه وال لونه و

لكل أحد لكثر حىت يتغري طعمه أو لونه أو رائحته فيفسد قيل له ظاهر هنيه يقتضي أن يكون القليل منهيا عنه لنفسه 
يفسد لغريه إثبات معىن غري مذكور يف اللفظ وال ال لغريه ويف محله على أنه ليس مبنهي عنه لنفسه وإمنا منع لئال 

داللة عليه وإسقاط حكم املذكور يف نفسه وعلى أنه مىت محل على ذلك زالت فائدته وسقط حكمه لعلمنا بأن ما 
غري من النجاسات طعم املاء أو لونه أو رائحته حمظورا استعماله بغري هذا اخلرب من النصوص واإلمجاع فيؤدي ذلك 

   -ط حكمه رأسا وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل إسقا



  ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل فيه من جنابة فمنع البائل

إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل  -اإلغتسال فيه بعد البول قبل أن يصري إىل حال التغري ويدل عليه قوله ص 
دري أين باتت يده فأمر بغسل اليد احتياطا من جناسة أصابته من موضع يديه ثالثا قبل أن يدخلها اإلناء فإنه ال ي

اإلستنجاء ومعلوم أن مثلها إذا حلت املاء مل يغريه ولوال أهنا تفسده ملا كان لألمر باإلحتياط منها معىن وحكم النيب 
ن يغسل سبعا وهو ال بنجاسة ولوغ الكالب بقوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أ -صلى اهللا عليه وسلم 

يغريه فإن قيل قوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم إىل قوله تعاىل فلم جتدوا ماء وقوله تعاىل وال جنبا إال عابري سبيل حىت 
تغتسلوا يدل من وجهني على جواز استعماله وإن كانت فيه جناسة أحدمها عموم قوله تعاىل حىت تغتسلوا أن ذلك 

ة ومبا مل حتله والوجه اآلخر قوله تعاىل فلم جتدوا ماء وال ميتنع أحد من إطالق القول يقتضي جوازه مباء حلته النجاس
بأن هذا ماء إذا كانت فيه جناسة يسرية مل تغريه وهذا يعارض ما استدللتم به من عموم اآلي واألخبار يف حظر 

تضمنه من احلظر واإلباحة واحلظر استعماله ماء خالطته جناسة قيل له لو تعارض العمومان لكان ما ذكرنا أوىل من 
مىت اجتمعا كان احلكم للحظر وعلى أن ما ذكرنا من حظر استعمال النجاسة قاض على ما ذكرت من العموم 

فوجب أن يكون الغسل مأمورا مباء ال جناسة فيه أال ترى أنه إذا غريته كان حمظورا وعموم إجياب احلظر مستعمل 
  فيه 

ا قضى حظره الستعمال النجاسات على قوله لبنا سائغا للشاربني فإن كان ما حله دون عموم األمر بالغسل وكم
منها يسريا كذلك واجب أن يقضى على قوله تعاىل فاغسلوا وقوله فلم جتدوا ماء واحتج من أباح ذلك بقوله تعاىل 

هو الطهور ماؤه واحلل  -وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله ص 
ميتته وصفه إياه بالتطهري يقتضي تطهري ما القاه فيقال له معىن قوله طهورا يعتوره معنيان أحدمها رفع احلدث وإباحة 

الصالة به واآلخر إزالة األجناس فأما جناسة موجودة فيه مل تزهلا عن نفسه فكيف يكون مطهرا هلا وعلى هذا القول 
له طهورا أنه جيعل النجاسة غري جناسة وهذا حمال ألن ما حله من أجزاء الدم واخلمر وسائر ينبغي أن يكون معىن قو

اخلبائث ال خيرج من أن يكون أجناسا كما أهنا إذا ظهرت فيه مل خيرج من أن يكون أعياهنا جنسة ومل يكن جملاورة املاء 
فاحلكم للماء كما لو وقعت فيه قطرة من لنب أو إياها حكم يف تطهريها فإن قيل إذا كان املاء غالبا فلم يظهر فيه 

غريه من املائعات مل يزل عنه حكم املاء لوجود الغلبة وألن تلك األجزاء مغمورة مستهلكة فحكم النجاسة إذا 
حلت املاء حكم سائر املائعات إذا خالطته قيل له هذا خطأ ألن املائعات كلها ال خيتلف حكما فيما ختالطها من 

طاهرة وإن احلكم للغالب منها دون املستهلكات املغمورة مما خالطها وقد اتفقنا على أن خمالطة النجاسة األشياء ال
اليسرية لسائر املائعات غري املاء تفسدها ومل يكن للغلبة معها حكم بل كان احلكم هلا دون الغالب عليها من غريها 

اورته هلا فواجب أن يطهرها باجملاورة وإن مل يكن غامرا هلا فكذلك املاء فإن كان املاء إمنا يكون مطهرا للنجاسة جمل
وإن كان إمنا يصري مطهرا هلا من أجل غموره هلا وغلبته عليها فقد يكون سائر املائعات إذا خالطتها جناسة غامرة هلا 

رمي وغالبة عليها وكان احلكم مع ذلك للنجاسة دون ما غمرها ويدل على صحة قولنا ما اتفقوا عليه من حت
استعماله عند ظهور النجاسة فيه فاملعىن أنه ال نصل إىل استعماله إال باستعمال جزء من النجاسة وأيضا العلم بوجود 
النجاسة فيه كمشاهدتنا هلا كما أن علمنا بوجودها يف سائر املائعات كمشاهدتنا هلا بظهورها وكالنجاسة يف الثوب 

ن خالف يف ذلك حبديث أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه والبدن العلم بوجودها كمشاهدهتا واحتج م



سئل عن بئر بضاعة وهي تطرح فيه عذرة الناس وحمائض النساء وحلوم الكالب فقال إن املاء طهور ال  -وسلم 
   -ينجسه شيء وحبديث أيب بصرة عن جابر وأيب سعيد اخلدري قاال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ر فانتهينا إىل غدير فيهيف سف

   -جيفة فكففنا وكف الناس حىت أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فأخربناه فقال استقوا فإن املاء ال ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا ومبا روي

قال املاء طهور ال ينجسه شيء واجلواب عن ذلك أنه قد حكي عن  -عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قدي أن بئر بضاعة كانت طريقا للماء إىل البساتني فهذا يدل على أنه كان جاريا حامال ملا يقع فيه من األجناس الوا

وينفله وجائز أن يكون سئل عنها بعد ما نظفت من األخباث فأخرب بطهارهتا بعد ا لنزح وأما قصة الغدير فجائز أن 
اجلانب اآلخر وهذا يدل على صحة قول أصحابنا يف الوضوء من  -تكون اجليفة كانت يف جانب منه فأباح ص 

اعتبار الغدير وأما حديث ابن عباس فإن أصله ما رواه مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج 
   -يف جفنة فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  رسول اهللا ص ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له إين كنت جنبا فقال

إن املاء ال جينب واملراد أن إدخال اجلنب يده فيه ال ينجسه فجائز أن يكون الراوي مسع ذلك فنقل املعىن عنده  -
اللفظ ويدل على أن معناه ما وصفنا أن من مذهب ابن عباس احلكم بتنجيس املاء بوقوع النجاسة فيه وإن مل تغريه 

ت يف بئر زمزم فأمر ابن عباس بنزحها وروى محاد عن إبراهيم عن ابن وقد روى عطاء وابن سريين أن زجنيا ما
عباس قال إمنا ينجس احلوض أن تقع فيه فتغتسل وأنت جنب فأما إذا أخذت بيدك تغتسل فال بأس ولو صح أيضا 

ا وأيض -هذا اللفظ احتمل أن يكون يف قصة بئر بضاعة فحذف ذكر السبب ونقل لفظ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فإن قوله املاء طهور ال ينجسه شيء ال داللة فيه على جواز استعماله وإمنا كالمنا يف جواز استعماله بعد حلول 

النجاسة فيه فليس جيوز االعتراض به على موضع اخلالف ألنا نقول إن املاء طهور ال ينجسه شيء ومع ذلك ال 
إن املاء إذا وقعت فيه جناسة فاستعملوه حىت  -ليه وسلم جيوز استعماله إذا حلته جناسة ومل يقل النيب صلى اهللا ع

حتتج به لقولك فإن قيل هذا الذي ذكرت يؤدي إىل إبطال فائدته قيل له قد سقط استداللك بالظاهر إذا وصرت 
إىل أن تستدل بغريه وهو أن محله على غري مذهبك ختلية من الفائدة وحنن نبني أن فيه ضروبا من الفوائد غري ما 

عيت من جواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه فنقول إنه أفاد املاء ال ينجس مبجاورته للنجاسة وال يصري يف اد
حكم أعيان النجاسات واستفدنا به أن الثوب والبدن إذا أصابتهما جناسة فأزيلت مبواالة صب املاء عليها أن الباقي 

  وره عني النجاسة فيلحقه حكمها ألنه إمنا جاور ما ليس من املاء الذي يف الثوب ليس هو يف حكم املاء الذي جا

لكان جائزا أن يظن ظان أن املاء اجملاور  -بنجس يف نفسه وإمنا يلحقه حكم النجاسة مبجاورته هلا ولوال قوله ص 
 للنجاسة قد صار يف حكم عني النجاسة فينجس ما جاوره فال خيتلف حينئذ حكم املاء الثاين والثالث إىل العاشر

هذا الظن وأفاد أن املاء الذي حلقه حكم  -وأكثر من ذلك يف كون مجيعه جناسا فأبطل النيب صلى اهللا عليه وسلم 



النجاسة من جهة اجملاورة ال يكون يف معىن أعيان النجاسات وأفادنا أيضا أن البئر إذا ماتت يه فأرة فأخرجت أن 
هذا املاء وإن الفأرة جتعله مبنزلة أعيان النجاسات فلذلك حكم النجاسة إمنا حلق ما جاور الفأرة دون ما جاور 

املاء طهور ال ينجسه شيء إال  -حكمنا بتطهري بعض ما هبا فإن قيل لو كان األمر على ما ذكرت مل يكن لقوله ص 
يضا معىن ما غري طعمه أو لونه معىن ألن املاء اجملاور للنجاسة ليس جنس يف نفسه مع ظهور النجاسة فيه قيل له هذا أ

صحيح غري ما ادعيت واستفدنا به فائدة أخرى غري ما استفدناه باخلرب الذي اقتصر فيه على قوله املاء طهور ال 
ينجسه شيء عاريا من ذكر االستثناء وذلك ألنه إخبار عن حال غلبة النجاسة وسقوط حكم املاء معها فيصري 

للغالب كما تقول يف املاء إذا مازجه اللنب أو اخلل أن اجلميع يف حكم أعيان النجاسات وأفاد بذلك أن احلكم 
  احلكم لألغلب منهما وقد تكلمنا يف هذه املسألة ويف مسئلة القلتني يف مواضع فأغىن عن إعادته ههنا 

فصل وأما املاء املستعمل فإن أصحابنا والشافعي ال جييزون الوضوء به على اختالف منهم يف املاء املستعمل ما هو 
مالك والثوري جيوز الوضوء به على كراهة من مالك له والدليل على صحة القول األول ما روى أبو عوانة وقال 

   -عن داود بن عبداهللا األودي عن محيد بن عبدالرمحن عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال هنانا رسول اهللا ص

بفضل وضوء الرجل وليفترقا وفضل الطهور يتناول شيئني أن يغتسل الرجل بفضل وضوء املرأة و تغتسل املرأة  -
ما يسيل من أعضاء املغتسل واآلخر ما يبقى يف اإلناء بعد الغسل وعمومه ينتظمهما فاقتضى ذلك النهي عن 

ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم وال يغتسل فيه من جنابة  -الوضوء باملاء املستعمل ألنه فضل طهور وأيضا قوله ص 
بكري بن عبداهللا بن األشج عن أيب السائب موىل هشام بن زهرة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  وروى

   -قال ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب ويدل عليه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  ر أنهأنه قال يا بين عبداملطلب إن اهللا كره لكم غسالة أيدي الناس وعن عم

  قال ألسلم حني أكل من متر الصدقة أرأيت 

لو توضأ إنسان مباء أكنت شاربه فدل تشبيه الصدقة حني حرمها عليهم بغسالة أيدي الناس أن غسالة أيدي الناس 
ال جيوز استعماهلا ومن جهة النظر أن املاء إذا أزيل به احلدث مشبه للماء الذي أزيل به النجاسة من حيث استباح 

ة هبما فلما مل جتز الطهارة باملاء الذي أزيل به النجاسة كذلك ما أزيل به احلدث ومن جهة أخرى وهي أن الصال
االستعمال قد أكسبه إضافة سلبه هبا إطالق االسم فصار مبنزلة املاء الذي امتنع فيه إطالق اسم املاء مبخالطة غريه 

 زوال احلدث أوحصول قربة فإن قيل فلو استعمله للتربد له واملستعمل أوىل بذلك من جهة ما تعلق به من احلكم يف
مل مينع ذلك جواز استعماله للطهارة كذلك إذا استعمله للطهارة قيل له استعماله للتربد مل مينع إطالق االسم فيه إذ 

اء مل يتعلق به حكم فهو كاستعماله يف غسل ثوب طاهر واحتج من أجاز ذلك بقوله تعاىل وأنزلنا من السماء م
طهورا وقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قال فذلك يقتضي جواز الوضوء به من وجهني أحدمها أنه 
ملا مل يكن جنسا ومل جتاوره جناسة وجب بقاؤه على احلال األوىل والثاين أن قوله طهورا يقتضي جواز التطهري به مرة 

عد الطهارة هو موضع اخلالف وما ذكرت من العموم فإمنا هو فيما بعد أخرى فيقال له إن بقاءه على احلالة األوىل ب
مل يستعمل فيبقى على إطالقه فأما ما يتناوله االسم مقيدا فلم يتناوله العموم وأما قولك أن كونه طهورا يقتضي 



ة أو جواز الطهارة به مرة بعد أخرى فليس كذلك ألن ذلك إمنا يذكر على جهة املبالغة يف الوصف له بالطهار
التطهري وال داللة فيه على التكرار كما يقال رجل ضروب بالسيف ويراد املبالغة يف الوصف بالضرب وليس 

املقتضى فيه تكرار الفعل ويقال رجل أكول إذا كان يأكل كثريا وإن كان أكله يف جملس واحد وال يراد به تكرار 
خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا جيوز أن يريد به األكل وقد بينا ذلك يف مواضع أيضا وقوله تعاىل وهو الذي 

املاء الذي خلق منه أصل احليوان يف قوله وجعلنا من املاء كل شيء حي وقوله واهللا خلق كل دابة من ماء وجيوز أن 
يريد به النطفة اليت خلق منها ولد آدم وقوله فجعله نسبا وصهرا قال طاوس الرضاعة من الصهر وقال الضحاك 

اية النسب الرضاع والصهر اخلتونة وقال الفراء النسب الذي ال حيل نكاحه والصهر النسب الذي حيل نكاحه رو
  كبنات العم وقيل إن النسب ما رجع إىل والدة قريبة والصهر خلطة تشبه القرابة وقال الضحاك النسب 

صهر مخسة أصناف ذكروا يف قوله سبعة أصناف ذكروا يف قوله حرمت عليكم أمهاتكم إىل قوله وبنات األخت وال
وأمهاتكم الاليت أرضعنكم إىل قوله وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم قال أبو بكر والتعارف يف األصهار أهنم كل 

ذي رحم حمرم من نساء من أضيف إليه ذلك ولذلك قال أصحابنا فيمن أوصى األصهار فالن إنه لكل ذي رحم 
من مفهوم كالم الناس قال واألختان أزواج البنات وكل ذات حمرم من املضاف إليه حمرم لنساء فالن وهو املتعارف 

اخلنت وكل ذي رحم حمرم من األزواج أيضا وقد يستعمل الصهر يف موضع اخلنت فيسمون اخلنت صهرا قال الشاعر 
  ... والقرب صهر ضامن زميت ... مسيتها إذ ولدت متوت ... 

  ول على املتعارف من ذلك قوله تعاىل وهوفأقام الصهر مقام اخلنت وهو حمم

الذي جعل الليل والنهار خلفة اآلية روى مشر بن عطية عن ابن سلمة قال جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال يا 
أمري املؤمنني فاتتين الصالة فقال أبدل ما فاتك من ليلك يف هنارك فإن اهللا جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر 

د شكورا وروى يونس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبداهللا بن عتبة أهنما أخربا عن عبدالرمحن بن أو أرا
من نام عن جزئه أو عن شيء  -عبدالقاري قال مسعت عمر بن اخلطاب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الليل وقال احلسن جعل الليل والنهار خلفة  منه فقرأه فيما بني صالة الفجر إىل صالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من
جعل أحدمها خلفة لآلخر إن فات من النهار شيء أدركه بالليل وكذلك لو فات من الليل قال أبو بكر هذا يف حنو 

من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وقد روي  -قوله وأقم الصالة لذكري وقوله ص 
خلفة أحدمها أسود واآلخر أبيض وقيل يذهب أحدمها وجييء اآلخر وقوله تعاىل وعباد الرمحن عن جماهد يف قوله 

الذين ميشون على األرض هونا روى ابن أيب جنيح عن جماهد هونا قال بالوقار والسكينة وإذا خاطبهم اجلاهلون 
على أحاد وإن جهل عليهم  قالوا سالما قال سدادا وعن احلسن أيضا ميشون على األرض هونا حلماء ال جيهلون

حلموا قد براهم اخلوف كأهنم القداح هذا هنارهم ينتشرون به يف الناس والذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما قال هذا 
ليلهم إذا دخل يراوحون بني أطرافهم فهم بينهم وبني رهبم وعن ابن عباس ميشون على األرض هونا قال بالتواضع 

  ال يتكربون وقوله 

لذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا روى ابن أيب جنيح عن جماهد والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا قال تعاىل وا
من أنفق درمها يف معصية اهللا فهو مسرف ومل يقتروا البخل منع حق اهللا وكان بني ذلك قواما قال القصد واإلنفاق 

قه يف غري حق وقوله تعاىل والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر يف طاعة اهللا عز و جل وقال ابن سريين السرف إنفا



اآلية روى األعمش عن أيب وائل عن عبداهللا قال جاء رجل فقال يا رسول اهللا أي الذنب أكرب قال أن جتعل هللا ندا 
زل اهللا وهو خلقك قال مث أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال مث أي قال أن تزين حبليلة جارك قال فأن

تصديق ذلك يف كتابه والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر إىل قوله أثاما قوله تعاىل والذين ال يشهدون الزور عن أيب 
حنيفة الزور الغنا وعن ابن عباس يف قوله تعاىل ومن الناس من يشتري هلو احلديث قال يشتري املغنية وعن عبداهللا 

اس من يشتري هلو احلديث قال الغناء وكل لعب وهلو وروى ابن أيب ليلى بن مسعود مثله وعن جماهد قال ومن الن
هنيت عن صوتني أمحقني فاجرين صوت عند مصيبة  -عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مخش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وصوت عند نغمة هلو ولعب ومزامري شيطان وروى عبيداهللا بن زحر عن بكر 
قال إن اهللا حرم علي اخلمر والكوبة  -بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

والغناء قال حممد بن احلنفية أيضا يف قوله ال يشهدون الزور أن ال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
د به الغنا على ما تأولوه عليه وحيتمل أيضا القول مبا والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال قال أبو بكر حيتمل أن يري

ال علم للقائل به وهو على األمرين لعموم اللفظ قوله تعاىل وإذا مروا باللغو مروا كراما قال سعيد بن جبري وجماهد 
كنوا  إذا أوذوا مروا كراما صفحوا وروى أبو خمزوم عن سنان إذا مروا باللغة مروا كراما قال إذا مروا بالرفث

وقال احلسن اللغو كله املعاصي قال السدي هي مكية قال أبو بكر يعين أنه قبل األمر بقتال املشركني وقوله تعاىل 
إن عذاهبا كان غراما قيل الزما ملحا دائما ومنه الغرمي ملالزمته واحلاجة وأنه ملغرم بالنساء أي مالزم هلن ال يصرب 

  ... ط جزيال فإنه ال يبايل ... راما وإن يع إن يعاقب يكن غ... عنهن وقال األعشى 

  وقال بشر بن أيب حازم

  ... ركانا عذابا وكان غراما ... يوم النساء ويوم اجلفا 
قال لنا أبو عمر غالم ثعلب أصل الغرم اللزوم يف اللغة وذكر حنوا مما قدمنا ويسمى الدين غرما ومغرما ألنه يقتضي 

 -لغرمي ألن له اللزوم وللمطلوب غرمي ألنه يثبت عليه اللزوم وعلى هذا قوله ص اللزوم واملطالبة فيقال للطالب ا
ال يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه يعين دينه الذي هو مرهون به وزعم الشافعي أن الغرم اهلالك قال أبو عمر 

هنا ال تفارق غرميها قوله تعاىل وهذا خطأ يف اللغة وروي عن احلسن أنه قال ليس غرمي إال مفارقا غرميه غري جهنم فإ
قرة أعني قال احلسن قرة األعني يف الدنيا وهو أن يرى العبد من زوجته ومن أخيه طاعة اهللا تعاىل وقال واهللا ما شيء 

أقر لعني املسلم من أن يرى ولده أو والده أو ولد ولده أو أخاه محيما مطيعا هللا تعاىل وعن سلمة بن كهيل أقرهبم 
يعوك وروى أبو أسامة عن األحوص بن حكيم عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري أن النيب صلى اهللا عليه عينا أن يط

قال من رزق إميانا وحسن خلق فذاك إمام املتقني وقال جماهد واحلسن واجعلنا للمتقني إماما نأمت مبن قبلنا  -وسلم 
ال دعاؤكم قال جماهد ما يصنع بكم ريب وهو ال حيتاج حىت يأمت بنا من بعدنا وقوله تعاىل قل ما يعبؤا بكم ريب لو

  إليكم لوال دعاؤه إياكم إىل طاعته لتنتفعوا أنتم بذلك آخر سورة الفرقان 
  ومن سورة الشعراء 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
األمم  قوله تعاىل واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين قال الثناء احلسن فاليهود تقر بنبوته وكذلك النصارى وأكثر

واملؤمنون به وقوله تعاىل إال من أتى اهللا بقلب  -وقيل اجعل من ولدي من يقوم باحلق ويدعو إليه وهو حممد ص 
سليم قيل إمنا سأل سالمة القلب ألنه إذا سلم القلب سلم سائر اجلوارح من الفساد إذ الفساد باجلوارح ال يكون 



فقد عدم السالمة من وجهني وروى النعمان بن بشري عن النيب إال عن قصد فاسد بالقلب فإن اجتمع مع ذاك جهل 
قال إين ألعلم مضغة إذا صلحت صلح البدن كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي  -صلى اهللا عليه وسلم 

ني مث القلب وقوله تعاىل وإنه لتنزيل رب العاملني إىل قوله وإنه لفي زبر األولني أخرب عن القرآن بأنه تنزيل رب العامل
  أخرب أنه يف زبر األولني ومعلوم أنه مل يكن يف زبر األولني هبذه اللغة فهذا مما حيتج به يف أن نقله 

إىل لغة أخرى ال خيرجه من أن يكون قرآنا إلطالق اللفظ بأنه يف زبر األولني مع كونه فيها بغري اللغة العربية وقوله 
سلمة بن كهيل عن جماهد يف قوله والشعراء يتبعهم الغاوون قال  تعاىل والشعراء يتبعهم الغاوون روى سفيان عن

عصاة اجلن وروى خصيف عن جماهد والشعراء يتبعهم الغاوون قال الشاعران يتهاجيان فيكون هلذا أتباع وهلذا 
 أتباع من الغواة فذم اهللا الشعراء الذين صفتهم ما ذكر وهم الذين يف كل واد يهيمون ويقولون ما ال يفعلون

وشبهه باهلائم على وجهه يف كل واد يعن له ملا يغلب عليه من اهلوى غري مفكر يف صحة ما يقول وال فساده وال يف 
عاقبة أمره وقال ابن عباس وقتادة يف كل واد يهيمون يف كل لغوة خيوضون ميدحون ويذمون يعنون األباطيل وروي 

ف أحدكم قيحا حىت يريه خري له من أن ميتلئ شعرا ومعناه أنه قال ألن ميتلئ جو -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الشعر املذموم الذي ذم اهللا قائله يف هذه اآلية ألنه قد استثىن املؤمنني منهم بقوله إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

ن اهجهم أنه قال حلسا -وذكروا اهللا كثريا وانتصروا من بعد ما ظلموا وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومعك روح القدس وذلك موافق لقوله وانتصروا من بعد ما ظلموا كقوله تعاىل وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 

عليهم من سبيل وقوله ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم وروى أيب بن كعب وعبداهللا بن مسعود أن 
  ة آخر سورة الشعر قال إن من الشعر حلكم -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومن سورة القصص 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج من الناس من حيتج بذلك يف جواز 
ا عقد النكاح على منافع احلر وليس فيه داللة على ما ذكروا ألنه شرط منافعه لشعيب عليه السالم ومل يشرط هل

مهرا فهو مبنزلة من تزوج امرأة بغري مهر مسمى وشرط لوليها منافع الزوج مدة معلومة فهذا إمنا يدل على جواز 
عقد من غري تسمية مهر وشرطه للموىل ذلك يدل على أن عقد النكاح ال تفسده الشروط اليت ال يوجبها العقد 

بدل تستحقه املرأة فإن كان كذلك فهذا منسوخ وجائز أن يكون قد كان النكاح جائزا يف تلك الشريعة بغري 
   -بشريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ويدل على أنه قد كان جائزا يف تلك الشريعة أن يشرط للويل منفعة وحيتج به

  يف جواز الزيادة يف العقود لقوله تعاىل فإن 

ه تعاىل وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه أمتمت عشرا فمن عندك قال ابن عباس قضى موسى أمت األجلني وأوفامها قول
اآلية قال جماهد كان ناس من أهل الكتاب أسلموا فآذاهم املشركون فصفحوا عنهم يقولون سالم عليكم ال نبتغي 

اجلاهلني قال أبو بكر هذا سالم متاركة وليس بتحية وهو حنو قوله وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما وقوله 
راهيم سالم عليك سأستغفر لك ريب ومن الناس من يظن أن هذا جيوز على جواز ابتداء واهجرين مليا وقال إب

الكافر بالسالم وليس كذلك ملا وصفنا من أن السالم ينصرف على معنيني أحدمها املساملة اليت هي املتاركة والثاين 



للمؤمن على املؤمن ست  -ص  التحية اليت هي دعاء بالسالمة واألمن حنو تسليم املسلمني بعضهم على بعض وقوله
أحدمها أن يسلم عليه إذا لقيه وقوله تعاىل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقوله حتيتهم فيها سالم 

يف الكفار ال تبدؤهم بالسالم وأنه إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا  -وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
سى فقضى عليه وقال تعاىل وقتلت نفسا فأخرب أنه قتله بوكزه مث قال رب إين ظلمت نفسي وعليكم قوله فوكزه مو

فقال بعضهم هذا يدل على أن القتل باللطمة عمد لوال ذلك مل يقل إين ظلمت نفسي على اإلطالق وهذا خطأ ألنه 
لقتل عمد إذ الظلم ال خيتص جيوز أن يقول ظلمت نفسي بإقدامي على الوكز من غري توقيف وال داللة فيه على أن ا

بالقتل دون الظلم وكان صغرية وقوله تعاىل فلما قضى موسى األجل وسار بأهله يستدل به بعضهم على أن للزوج 
أن يسافر بامرأته وينقلها إىل بلد آخر ويفرق بينها وبني أبويها وال داللة فيه عندي على ذلك ألنه جائز أن يكون 

   فعل برضاها آخر سورة القصص
  ومن 

  سورة العنكبوت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا روى أبو عبيدة عن عبداهللا قال قلت يا رسول اهللا أي األعمال أفضل قال 
الصلوات لوقتهن قلت مث مه قال اجلهاد يف سبيل اهللا قلت مث مه قال بر الوالدين وروى أبو سعيد اخلدري عن النيب 

   -لى اهللا عليه وسلم ص

  قال ال يدخل اجلنة عاق وال مدمن مخر واآلية واخلرب يدالن معا على انه ال

حنظلة بن أيب عامر عن قتل أبيه  -جيوز للرجل أن يقتل أباه وإن كان مشركا وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  وكان مشركا ويدل على أنه 

صالة تنهى عن الفحشاء واملنكر روى ابن مسعود وابن عباس تأمر ال يقتص للولد من الوالد قوله تعاىل إن ال
باملعروف وتنهى عن املنكر وقال ابن مسعود الصالة ال تنفع إال من أطاعها قال أبو بكر يعين القيام مبوجبات 
أذكار ال الصالة من اإلقبال عليها بالقلب واجلوارح وإمنا قيل تنهى عن الفحشاء واملنكر ألهنا تشتمل على أفعال و

يتخللها غريها من أمور الدنيا وليس شيء من الفروض هبذه املنزلة فهي تنهى عن املنكر وتدعو إىل املعروف مبعىن أن 
ذلك مقتضاها وموجبها ملن قام حبقها وعن احلسن قال من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهللا إال 

   -م بعدا وقيل إن النيب صلى اهللا عليه وسل

  قيل له إن فالنا يصلي بالليل ويسرق بالنهار فقال لعل صالته تنهاه وروي عن

أنه قال حبب إيل من دنياكم ثالث النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قر عينه قوله تعاىل وروي عن بعض السلف قال مل تكن الصالة قرة عينه ولكنه كان إذا دخل الصالة يرى فيها ما ت

ولذكر اهللا أكرب قال ابن عباس وابن مسعود وسلمان وجماهد ذكر اهللا إياكم برمحته أكرب من ذكركم إياه بطاعته 



وروي عن سلمان أيضا وأم الدرداء وقتادة ذكر العبد لربه أفضل من مجيع عمله وقال السدي ذكر اهللا يف الصالة 
دلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن قال قتادة هي منسوخة بقوله وقاتلوا أكرب من الصالة وقوله تعاىل وال جتا

املشركني وال جمادلة أشد من السيف قال أبو بكر يعين أن ذلك كان قبل األمر بالقتال وقوله تعاىل إال الذين ظلموا 
حنو قوله وال تقاتلوهم عند  منهم يعين واهللا أعلم إال الذين ظلموكم يف جداهلم أو غريه مما يقتضي اإلغالظ هلم وهو

املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم وقال جماهد إال الذين ظلموا منهم مبنع اجلزية وقيل إال 
  الذين ظلموا منهم باإلقامة على كفرهم بعد قيام احلجة عليهم آخر سورة العنكبوت 

  ومن 

  سورة الروم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ىل وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا روي عن ابن عباس وجماهد يف قوله وما آتيتم من قوله تعا

ربا لريبو يف أموال الناس هو الرجل يهب الشيء يريد أن يثاب أفضل منه فذلك الذي ال يربو عند اهللا وال يؤجر 
  اهللا وعن سعيد بن جبري قال هو الرجل يعطي  صاحبه فيه وال إمث عليه وما آتيتم من زكاة تريدون وجه

ليثاب عليه وروى عبدالوهاب عن خالد عن عكرمة وما آتيتم من ربا لريبوا يف أموال الناس قال الربا ربوان فربا 
حالل وربا حرام فأما الربا احلالل فهو الذي يهدي يلتمس به ما هو أفضل منه وروى زكريا عن الشعيب وما آتيتم 

بو يف أموال الناس قال كان الرجل يسافر مع الرجل فيخف له وخيدمه فيجعل له من ربح ماله ليجزيه من ربا لري
بذلك وروى عبدالعزيز بن أيب رواد عن الضحاك وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس قال هو الربا احلالل يهدي 

إمث وروى منصور عن إبراهيم وال متنن تستكثر  ليثاب أفضل منه فذلك ال له وال عليه ليس فيه أجر وليس عليه فيه
ألنه كان يف أعلى مراتب مكارم األخالق  -قال ال تعط لتزداد قال أبو بكر جيوز أن يكون ذلك خاصا للنيب ص 

كما حرم عليه الصدقة وقد روي عن احلسن يف قوله تعاىل وال متنن تستكثر ال تستكثر عملك فتمن به على ربك 
الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يعين أنه  وقوله تعاىل اهللا

خلقكم ضعفاء محال يف بطون األمهات مث أطفاال ال متلكون ألنفسكم نفعا وال ضرا مث جعلكم أقوياء مث أعطاكم من 
فاء يف حال الشيخوخة كقوله االستطاعة والعقل والدراية للتصرف يف اختالف املنافع ودفع املضار مث جعلكم ضع

تعاىل ومن نعمره ننكسه يف اخللق وقوله ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم بعد علم شيئا فيبقى مسلوب 
القوى والفهم كالصيب بل حاله دون حال الصيب ألن الصيب يف زيادة من القوى والفهم من حني البلوغ وكمال 

قاء ضعفا وجهال ولذلك مساه اهللا تعاىل أرذل العمر وجعل الشيب قرينا للضعف حال اإلنسانية وهذا يزداد على الب
بقوله مث جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وهو كقوله تعاىل حاكيا عن نبيه زكريا عليه السالم رب إين وهن العظم مين 

  واشتعل الرأس شيبا آخر سورة الروم 
  ومن 

  سورة لقمان



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
اىل محلته أمه وهنا على وهن قال الضحاك ضعفا على ضعف يعين ضعف الولد على ضعف األم وقيل بل قوله تع

املعىن فيه شدة اجلهد وفصاله يف عامني يعين يف انقضاء عامني ويف آية أخرى ومحله وفصاله ثالثون شهرا فحصل 
  مبجموع اآليتني أن أقل مدة 

أقل احلمل واتفق أهل العلم عليه وقوله تعاىل يا بين أقم الصالة  احلمل ستة أشهر وبه استدل ابن عباس على مدة
وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك يعين واهللا أعلم اصرب على ما أصابك من الناس يف األمر 

ال باملعروف وظاهره يقتضي وجوب الصرب وإن خاف على النفس إال أن اهللا تعاىل قد أباح إعطاء التقية يف ح
اخلوف يف آي غريها قد بيناها وقد اقتضت اآلية وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر قوله تعاىل وال تصعر 

خدك للناس قال ابن عباس وجماهد معناه ال تعرض بوجهك عن الناس تكربا وقال إبراهيم هو التشدق ومعناه يرجع 
صعر داء يأخذ اإلبل يف أعناقها ورؤسها حىت يلوي إىل األول ألن املتشدق يف الكالم متكرب وقيل إن أصل ال

أقمنا ... وكنا إذا اجلبار صعر خده ... وجوهها وأعناقها فيشبه هبا الرجل الذي يلوي عنقه عن الناس قال الشاعر 
  ... له من ميله فتقوما 

ليس لك به علم فال قوله تعاىل ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه إىل قوله وإن جاهداك على أن تشرك يب ما 
تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا أبان تعاىل بذلك أن أمره باإلحسان إىل الوالدين عام يف الوالدين املسلمني 

والكفار لقوله تعاىل وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم وأكده بقوله وصاحبهما يف الدنيا معروفا 
ود على أبيه وأنه ال حيد له إذا قذفه وال حيبس له بدين عليه وأن عليه نفقتهما ويف ذلك دليل على أنه ال يستحق الق

إذا احتاجا إليه إذ كان مجيع ذلك من الصحبة باملعروف وفعل ضده ينايف مصاحبتهما باملعروف ولذلك قال اصحابنا 
 واتبع سبيل من أناب إيل إن األب ال حيبس بدين ابنه وروي عن أيب يوسف أنه حيبسه إذا كان متمردا وقوله تعاىل

يدل على صحة إمجاع املسلمني ألمر اهللا تعاىل إيانا باتباعهم وهو مثل قوله ويتبع غري سبيل املؤمنني وقوله تعاىل وال 
متش يف األرض مرحا املرح البطر وإعجاب املرء بنفسه وازدراء الناس واإلستهانة هبم فنهى اهللا عنه إذ ال يفعل ذلك 

ه وأحواله وابتداء أمره ومنتهاه قال احلسن أىن البن آدم الكرب وقد خرج من سبيل البول مرتني إال جاهل بنفس
وقوله تعاىل إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور قال جماهد هو املتكرب والفخور الذي يفتخر بنعم اهللا تعاىل على الناس 

مه ال التوصل هبا إىل معاصيه وقال النيب صلى استصغارا هلم وذلك مذموم ألنه إمنا يستحق عليه الشكر هللا على نع
   -اهللا عليه وسلم 

  حني ذكر نعم اهللا أنه سيد ولد آدم وال

فخر فأخرب أنه إمنا ذكرها شكرا ال افتخارا على حنو قوله تعاىل وأما بنعمة ربك فحدث قوله تعاىل واقصد يف مشيك 
ون تأوله على ذلك ألن املختال يف مشيته ال يسرع فيها قال يزيد بن أيب حبيب هو السرعة قال أبو بكر جيوز أن يك

فسرعة املشي تنايف اخليالء والتكرب وقوله تعاىل واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمري فيه أمر 
خبفض الصوت ألنه أقرب إىل التواضع كقوله تعاىل إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا ورفع الصوت على 

لناس وإظهار اإلستخفاف هبم مذموم فأبان عن قبح هذا الفعل وأنه ال فضيلة فيه ألن احلمري ترفع وجه ابتهار ا
أصواهتا وهو أنكر األصوات قال جماهد يف قوله أنكر األصوات أقبحها كما يقال هذا وجه منكر فذكر اهللا تعاىل 



لم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف ذلك وأدب العباد تزهيدا هلم يف رفع الصوت وقوله تعاىل إن اهللا عنده ع
األرحام مفهوم هذا اخلطاب اإلخبار مبا يعلمه هو دون خلقه وأن أحدا ال يعلمه إال بإعالمه إياه ويف ذلك دليل على 

أن حقيقة وجود احلمل غري معلومة عندنا وإن كانت قد يغلب على الظن وجوده وهذا يوجب أن يكون نايف محل 
قاذف هلا وقد بينا ذلك فيما سلف قوله تعاىل واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده وال مولود امرأته من نفسه غري 

هو جاز عن والده شيئا يدل على أن أحدا ال يستحق عند اهللا فضيلة بشرف أبيه وال بنسبه ألنه مل خيصص أحدا 
ن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه يف قوله م -بذلك دون أحد وبذلك ورد األثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقال يا بين عبداملطلب ال يأتيين الناس بأعماهلم وتأتوين بأنسابكم فأقول إين ال أغين عنكم من اهللا شيئا وقوله ال 
  جيزي والد عن ولده معناه ال يغين يقال جزيت عنك إذا أغنيت عنك آخر سورة لقمان 

  ومن سورة السجدة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل تتجاىف جنوهبم عن املضاجع حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين 
قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن معاذ بن جبل يف قوله تتجاىف 

يف سفر فأصبحت يوما قريبا منه وحنن نسري فقلت  -وسلم  جنوهبم عن املضاجع قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه
  يا نيب اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا 

ى عليه تعبد اهللا وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت مث قال أال أدلك عل
أبواب من اخلري الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة وصالة الرجل يف جوف الليل مث قرأ تتجاىف جنوهبم عن 

املضاجع حىت بلغ جزاء مبا كانوا يعملون مث قال أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول 
سبيل اهللا مث قال أال أخربك مبالك ذلك كله قلت بلى اهللا قال رأسه اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف 

يا رسول اهللا فأخذ بلسانه فقال أكفف عليك هذا قلت يا رسول اهللا إمنا ملؤاخذون مبا نتكلم به قال ثكلتك أمك يا 
معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم وحدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق قال 

نا احلسن بن أيب الربيع قال حدثنا عبدالرزاق عن معمر قال تال قتادة فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني حدث
قال قال اهللا تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر وروى أبو 

املضاجع ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر إسحاق عن أيب عبيدة عن عبداهللا قال للذين تتجاىف جنوهبم عن 
على قلب بشر مث تال فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني وروي عن جماهد وعطاء تتجاىف جنوهبم عن املضاجع 

قاال العشاء اآلخرة وقال احلسن تتجاىف جنوهبم عن املضاجع كانوا يتنفلون بني املغرب والعشاء وقال الضحاك يف 
رهبم خوفا وطمعا إهنم يذكرون اهللا بالدعاء والتعظيم وقال قتادة خوفا من عذاب اهللا وطمعا يف رمحة  قوله يدعون

  اهللا مما رزقناهم ينفقون يف طاعة اهللا آخر سورة السجدة 
  ومن 

  سورة األحزاب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
إنه كان رجل من قريش يدعى ذا القلبني  قوله تعاىل ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه روي عن ابن عباس رواية



قلبان فأكذهبم اهللا تعاىل  -من دهائه وعن جماهد وقتادة مثله وعن ابن عباس أيضا كان املنافقون يقولون حملمد ص 
وقال احلسن كان رجل يقول يل نفس تأمرين ونفس تنهاين فأنزل اهللا فيه هذا وروي عن جماهد أيضا أن رجال من 

جويف قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل حممد فكذبه اهللا عز و جل وذكر أبو جعفر بين فهر قال يف 
  الطحاوي أنه مل يرو يف تفسريها غري ما ذكرنا قال وحكى 

الشافعي عن بعض أهل التفسري ممن مل يسمه يف احتجاجه على حممد يف نفي أن يكون الولد من رجلني أنه أريد هبا ما 
أبوين يف اإلسالم قال أبو بكر اللفظ غري حمتمل ملا ذكر ألن القلب ال يعرب به عن األب ال جمازا جعل اهللا لرجل من 

وال حقيقة وال ذلك اسم له يف الشريعة فتأويل اآلية على هذا املعىن خطأ من وجوه وقد روى أبو سعيد اخلدري عن 
ارية فقالوا لفالن فقال أيطؤها قالوا نعم قال لقد أنه رأى جارية جمحا فقال ملن هذه اجل -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مهمت أن ألعنه لعنة رجل يدخل معه يف قربه كيف يورثه وهو ال حيل له أم كيف يسترقه وقد غذاه يف مسعه وبصره 
فقوله قد غذاه يف مسعه وبصره يدل على أن الولد يكون من ماء رجلني وقد روي عن علي وعمر إثبات نسب 

وال يعرف عن غريمها من الصحابة خالفه وقوله تعاىل وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن  الولد من رجلني
أمهاتكم قال أبو بكر كانوا يظاهرون من نسائهم فيقولون أنت علي كظهر أمي فأخرب اهللا تعاىل أهنا ال تصري مبنزلة 

هنم ليقولون منكرا من القول وزورا وألزمه أمه يف التحرمي وجعل هذا القول منكرا من القول وزورا بقوله تعاىل وإ
بذلك حترميا ترفعه الكفارة وأبطل ما أوجبه املظاهر من جعله إياها كاألم ألن حترميها حترميا مؤبدا وقوله تعاىل وما 

قد تبناه فكان يقال له  -جعل أدعياءكم أبناءكم قيل إنه نزل يف زيد بن حارثة وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بن حممد وروي ذلك عن جماهد وقتادة وغريمها قال أبو بكر هذا يوجب نسخ السنة بالقرآن ألن احلكم األول  زيد

كان ثابتا بغري القرآن ونسخه بالقرآن وقوله تعاىل ذلك قولكم بأفواهكم يعين أنه ال حكم له وإمنا هو قول ال معىن 
اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم فيه له وال حقيقة وقوله تعاىل ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند 

إباحة إطالق اسم األخوة وحظر إطالق اسم األبوة من غري جهة النسب ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لعبده هو 
نوع أخي مل يعتق إذا قال مل أرد به األخوة من النسب ألن ذلك يطلق يف الدين ولو قال هو ابين عتق ألن إطالقه مم

أنه قال من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم إنه غري أبيه  -إال من جهة النسب وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فاجلنة عليه حرام وقوله تعاىل وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به روى ابن أيب جنيح عن جماهد وليس عليكم جناح 

ريه ولكن ما تعمدت قلوبكم والعمد ما آثرته بعد البيان يف النهي فيما أخطأمت به قال قيل هذا النهي يف هذا أو يف غ
  يف هذا أو يف غريه وحدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق 

قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله تعاىل وليس 
عوت رجال لغري أبيه وأنت ترى أنه أبوه ليس عليك بأس ومسع عمر بن عليكم جناح فيما أخطأمت به قال قتادة لو د

اخلطاب رجال وهو يقول اللهم اغفر يل خطاياي فقال استغفر اهللا يف العمد فأما اخلطأ فقد جتوز عنك قال يقول ما 
ما أخاف أخاف عليكم اخلطأ ولكين أخاف عليكم العمد وما أخاف عليكم املقاتلة ولكين أخاف عليكم التكاثر و

عليكم أن تزدروا أعمالكم ولكين أخاف عليكم أن تستكثروها وقوله تعاىل النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم حدثنا 
عبداهللا بن حممد بن إسحاق املروزي قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن 

فسهم قال أخربين أبو سلمة عن جابر بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه الزهري يف قوله النيب أوىل باملؤمنني من أن
قال أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه فأميا رجل مات وترك دينا فإيل وإن ترك ماال فهو لورثته وقيل يف معىن  -وسلم 



نفسهم وقيل إن النيب صلى النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم أنه أحق بأن خيتار ما دعا إليه من غريه ومما تدعوه إليه أ
أحق أن حيكم يف اإلنسان مبا ال حيكم به يف نفسه لوجوب طاعته ألهنا مقرونة بطاعة اهللا تعاىل قال  -اهللا عليه وسلم 

أبو بكر اخلرب الذي قدمنا ال ينايف ما عقبناه به من املعىن وال يوجب االقتصار مبعناه على قضاء الدين املذكور فيه 
أن يكون مراده إنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم يف أن خيتاروا ما أدعوهم إليه دون ما تدعوهم  وذلك ألنه جائز

أنفسهم إليه وأوىل هبم يف احلكم عليهم ولزومهم اتباعه وطاعته مث أخرب بعد ذلك بقضاء ديوهنم وقوله تعاىل 
لتعظيم والثاين حترمي نكاحهن وليس وأزواجه أمهاهتم قيل فيه وجهان أحدمها أهنم كأمهاهتم يف وجوب اإلجالل وا

املراد أهنن كاألمهات يف كل شيء ألنه لو كان كذلك ملا جاز ألحد من الناس أن يتزوج بناهتن ألهنن يكن أخوات 
بناته ولو كن أمهات يف احلقيقة ورثن املؤمنني وقد روي يف حرف  -للناس وقد زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

و صح ذلك كان معناه أنه كاألب هلم يف اإلشفاق عليهم وحتري مصاحلهم كما قال تعاىل عبداهللا وهو أب هلم ول
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم وقوله تعاىل إال أن تفعلوا 

دي والنصراين وعن احلسن أن إىل أوليائكم معروفا روي عن حممد بن احلنفية أهنا نزلت يف جواز وصية املسلم لليهو
  تصلوا أرحامكم وقال عطاء هو املؤمن والكافر بينهما قرابة إعطاؤه له 

أيام حياته ووصيته له وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين قال حدثنا عبدالرزاق قال 
عروفا قال إال أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك أخربنا معمر عن قتادة يف قوله إال أن تفعلوا إىل أوليائكم م

فتوصي له بشيء هو وليك يف النسب وليس وليك يف الدين وقوله تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة 
ولزوم التأسي به فيها وخمالفو هذه الفرقة  -من الناس من حيتج به يف وجوب أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يضا يف نفي إجياب أفعاله فأما األولون فإهنم ذهبوا إىل أن التأسي به هو اإلقتداء به وذلك عموم يف حيتجون به أ
القول والفعل مجيعا فلما قال تعاىل ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر دل على أنه واجب إذ جعله شرطا لإلميان كقوله 

رونة إىل اإلميان فيدل على الوجوب واحتج اآلخرون بأن قوله تعاىل واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني وحنوه من األلفاظ املق
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة يقتضي ظاهره الندب دون اإلجياب لقوله تعاىل لكم مثل قول القائل لك أن 

تصلي ولك أن تتصدق ال داللة فيه على الوجوب بل يدل ظاهره على أن له فعله وتركه وإمنا كان يدل على 
قال أبو بكر والصحيح أنه ال داللة فيه على الوجوب  -اب لو قال عليكم التأسي بالنيب صلى اهللا عليه وسلم اإلجي

بل داللته على الندب أظهر منها على اإلجياب ملا ذكرنا ومع ذلك ورد بصيغة األمر ملا دل على الوجوب يف أفعاله 
يف اعتقاد الفعل أو يف معناه مل يكن ذلك تأسيا به أال  ألن التأسي به هو أن نفعل مثل ما فعل ومىت خالفناه -ص 

فعال مل جيز لنا أن نفعله على  -ترى أنه إذا فعله على الندب وفعلناه على الوجوب كنا غري متأسني به وإذا فعل ص 
جه ال اعتقاد الوجوب فيه حىت نعلم أنه فعله على ذلك فإذا علمنا أنه فعله على الوجوب لزمنا فعله على ذلك الو

من جهة هذه اآلية إذ ليس فيها داللة على الوجوب لكن من جهة ما أمرنا اهللا تعاىل باتباعه يف غري هذه اآلية وقوله 
تعاىل وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله قيل إنه وعدهم أهنم إذا لقوا املشركني ظفروا هبم 

ه على الدين كله وقال قتادة الذي وعدهم يف قوله أ م حسبتم أن تدخلوا اجلنة واستعلوا عليهم كقوله تعاىل ليظهر
ومل يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم اآلية وقوله تعاىل وما زادهم إال إميانا وتسليما إخبار عن صفتهم يف حال احملنة 

له تعاىل فمنهم من قضى حنبه قيل إن وأهنم ازدادوا عندها يقينا وبصرية وذلك صفة أهل البصائر يف اإلميان باهللا وقو
  النحب النذر أي قضى نذره 



الذي نذره فيما عاهد اهللا عليه وقال احلسن قضى حنبه مات على ما عاهد اهللا عليه ويقال إن النحب املوت والنحب 
ملراد به العهد املد يف السري يوما وليلة وقال جماهد قضى حنبه عهده قال أبو بكر ملا كان النحب قد جيوز أن يكون ا

والنذر وقد مدحهم اهللا على الوفاء به بعينه دل ذلك على أن من نذر قربة فعليه الوفاء به بعينه دون كفارة اليمني 
وقوله تعاىل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم قيل يف الصياصي أهنا احلصون اليت كانوا ميتنعون 

متتنع وتسمى هبا شوكة الديك ألنه هبا ميتنع فسميت احلصون صياصي على هذا  هبا وأصل الصيصة قرن البقرة وهبا
املعىن وروي أن املراد هبا بنو قريظة كانوا نقضوا العهد وعاونوا األحزاب وقال احلسن هم بنو النضري وسائر الرواة 

يقا ومل يقتل النيب صلى اهللا عليه على أهنم بنو قريظة وظاهر اآلية يدل عليه ألنه قال تعاىل فريقا تقتلون وتأسرون فر
   -وسلم 

  بين النضري وال أسرهم وإمنا أجالهم عن بالدهم وقوله تعاىل وأورثكم

أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطؤها يعين به أرض بين قريظة وعلى تأويل من تأوله على بين النضري فاملراد 
سن أرض فارس والروم وقال قتادة مكة وقال يزيد بن رومان أرض بين النضري وقوله تعاىل وأرضا مل تطؤها قال احل

خيرب قال أبو بكر من الناس من حيتج به يف أن األرضني العنوية اليت يظهر عليها اإلمام ميلكها الغامنون وال جيوز 
وظاهره لإلمام أن يقر أهلها عليها على أهنا ملك هلم لقوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطؤها 

يقتضي إجياب امللك هلم والداللة فيه على ما ذكروا ألن ظاهره قوله وأورثكم ال خيتص بإجياب امللك دون الظهور 
والغلبة وثبوت اليد ومىت وجد أحد هذه األشياء فقد صح معىن اللفظ قال اهللا تعاىل مث أورثنا الكتاب الذين 

صح أن املراد امللك كان ذلك يف أرض بين قريظة يف قوله  اصطفينا من عبادنا ومل يرد بذلك امللك وأيضا فلو
وأورثكم أرضهم وأما قوله وأرضا مل تطؤها فإنه يقتضي أرضا واحدة ال مجيع األرضني فإن كان املراد خيرب فقد 

ملكها املسلمون وإن كان املراد أرض فارس والروم لقد ملك املسلمون بعض أرض فارس والروم فقد وجد مقتضى 
وال داللة فيه على أن سبيلهم أن ميلكوا مجيعها إذ كان قوله وأرضا مل تطؤها مل يتناول إال أرضا واحدة فال  اآلية

  داللة فيه على قول املخالف وقوله تعاىل 

يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها اآلية حدثنا عبداهللا بن حممد املروزي قال حدثنا احلسن 
أيب الربيع اجلرجاين قال أخربنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ملا نزلت وإن كننت تردن اهللا بن 

فبدأ يب فقال يا عائشة إين ذاكر لك أمرا فال عليك أن ال تعجلي  -ورسوله دخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ونا يأمرانين بفراقه قالت فقرأ علي يا أيها النيب قل فيه حىت تستأمري أبويك قالت قد علم اهللا تعاىل إن أبوي مل يك

ألزواجك اآلية فقلت أيف هذا أستأمر أبوي فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة وروى غري اجلرجاين عن 
عبدالرزاق قال معمر فأخربين أيوب أن عائشة قالت يا رسول اهللا ال خترب أزواجك أين أختارك قال إمنا بعثت معلما 

أبعث متعنتا قال أبو بكر اختلف الناس يف معىن ختيري اآلية فقال قائلون وهم احلسن وقتادة إمنا خريهن بني الدنيا ومل 
واآلخرة ألنه قال إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها إىل قوله وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة وقال 

ذا اخترن الدنيا وزينتها كن خمتارات للطالق ألنه تعاىل قال إن آخرون بل كان ختيريا للطالق على شريطة أهنن إ
كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال فجعل اختيارهن للدنيا اختيارا للطالق 



اهللا ويستدلون عليه أيضا مبا روى مسروق عن عائشة أهنا سئلت عن الرجل خيري امرأته فقالت قد خرينا رسول 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أفكان طالقا ويف بعض األخبار فاخترناه فلم يعده طالقا قالوا ومل يثبت أن

خريهن إال اخليار املأمور به يف اآلية ويدل عليه ما قدمناه من حديث عروة عن عائشة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إين ذاكر لك أمرا فال عليك أن ال تعجلي فيه حىت  -سلم أهنا ملا نزلت اآلية قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و

تستأمري أبويك قالت قد علم اهللا أن أبوي مل يكونا يأمرانين بفراقه مث تال عليها اآلية قالت إين أريد اهللا ورسوله 
 اختيارهن والدار اآلخرة فقالوا هذا اخلرب أيضا قد حوى الداللة من وجوه على أنه خريهن بني الدنيا واآلخرة وبني

الطالق أو البقاء على النكاح ألنه قال هلا ال عليك أن ال تعجلي حىت تستأمري أبويك ومعلوم أن االستئمار ال يقع 
يف اختيار الدنيا على اآلخرة فثبت أن االستئمار إمنا أريد به يف الفرقة أو الطالق أو النكاح وقوهلا إن أبوي مل يكونا 

أريد اهللا ورسوله فهذه الوجوه كلها تدل على أن اآلية قد اقتضت التخيري بني الطالق  يأمرانين بفراقه وقوهلا إين
  والنكاح واحتج من قال مل يكن ختيري طالق بقوله تعاىل إن كننت 

أن يطلقهن إذا اخترن  -تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال فإمنا أمر اهللا نبيه ص 
يوجب ذلك وقوع طالق باختيارهن كما يقول القائل المرأته إن اخترت كذا طلقتك يريد به استئناف  الدنيا ومل

إيقاع بعد اختيارها ملا ذكره قال أبو بكر قد اقتضت اآلية ال حمالة ختيريهن بني الفراق وبني النيب صلى اهللا عليه 
دل على إضمار اختيارهن فراق النيب صلى اهللا ألن قوله وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة قد  -وسلم 

   -عليه وسلم 

  يف قوله إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها إذ كان النسق اآلخر من

والدار اآلخرة فثبت أن االختيار اآلخر إمنا هو اختيار فراقه ويدل  -االختيار هو اختيار النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ملتعة إمنا هي بعد اختيارهن للطالق وقوله وأسرحكن إمنا املراد إخراجهن من بيوهتن بعد عليه قوله فتعالني أمتعكن وا

الطالق كما قال تعاىل إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن إىل قوله سراحا مجيال فذكر املتعة بعد الطالق وأراد 
 عنه إن اختارت زوجها بالتسريح إخراجها من بيته وقد اختلف السلف فيمن خري امرأته فقال علي رضي اهللا

فواحدة رجعية وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وذلك يف رواية زادان عنه وروى أبو جعفر عن علي أهنا إذا 
اختارت زوجها فال شيء وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وقال عمرو وعبداهللا رضي اهللا عنهما يف اخليار وأمرك 

إن اختارت زوجها فال شيء وقال زيد بن ثابت يف اخليار إن اختارت بيدك إن اختارت نفسها فواحدة رجعية و
زوجها فال شيء وإن اختارت نفسها فثالث وقال يف أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة رجعية واختلف فقهاء 
األمصار يف ذلك أيضا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد إن اختارت زوجها فال شيء وإن اختارت نفسها 

واحدة بائنة إذا أراد الزوج الطالق وال يكون ثالثا وإن نوى وقالوا يف أمرك بيدك مثل ذلك إال أن ينوي ثالثا ف
فيكون ثالثا وقال ابن أيب ليلى والثوري واألوزاعي يف اخليار إن اختارت زوجها فال شيء وإن اختارت نفسها 

ا اختارت نفسها وإن طلقت نفسها واحدة مل يقع شيء فواحدة ميلك هبا الرجعة وقال مالك يف اخليار إنه ثالث إذ
وقال يف أمرك بيدك إذا قالت أردت واحدة فهي واحدة ميلك الرجعة وال يصدق يف اخليار أنه أراد واحدة ولو قال 



اختاري تطليقة فطلقت نفسها فهي واحدة رجعية وقال الليث يف اخليار إن اختارت زوجها فال شيء وإن اختارت 
  بائنة وقال الشافعي يف اختاري وأمرك بيدك ليس بطالق إال أن  نفسها فهي

يريد الزوج ولو أراد طالقها فقالت قد اخترت نفسي فإن أرادت طالقا فهو طالق وإن مل ترده فليس بطالق قال 
ويدل  أبو بكر التخيري يف نفسه ليس بطالق ال صريح وال كناية ولذلك قال أصحابنا إنه ال يكون ثالثا وإن أرادهن

خري نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طالقا وألن اخليار ال خيتص بالطالق دون  -عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
غريه فال داللة فيه عليه وليس هو عندكم كقوله اعتدي أن يكون طالقا إذا نوى ألن العدة من موجب الطالق 

إذا اختارت نفسها باالتفاق وبأنه معلوم أن ختيري النيب صلى  فالطالق مدلول عليه باللفظ وإمنا جعلوا اخليار طالقا
نساءه ملا كان بني الفراق والبقاء على النكاح إهنن لو اخترن أنفسهن لوقعت الفرقة لوال ذلك مل  -اهللا عليه وسلم 

بوب فيقع به يكن للتخيري معىن وتشبيها له أيضا بسائر اخليارات اليت حتدث يف النكاح كخيار امرأة العنني واجمل
  الطالق إذا اختارت الفرقة ومن أجل ذلك مل جيعلوه ثالثا ألن اخليارات احلادثة يف األصول ال تقع هبا ثالث 

فصل قال أبو بكر ومن الناس من حيتج هبذه اآلية يف إجياب اخليار ويف التفريق المرأة العاجز عن النفقة ألن النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  لدنيا واآلخرة فاختار الفقر واآلخرة أمر اهللا بتخري نسائهملا خري بني ا

فقال تعاىل يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها اآلية قال أبو بكر ال داللة فيها على ما 
زينتها ومعلوم أن من لفراقهن بإرادهتن احلياة الدنيا و -ذكروا وذلك ألن اهللا علق اختيار النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أراد من نسائنا احلياة الدنيا وزينتها مل يوجب ذلك تفريقا بينها وبني زوجها فلما كان السبب الذي من أجله أوجب 
اهللا التخيري املذكور يف اآلية غري موجب للتخيري يف نساء غريه فال داللة فيه على التفريق بني امرأة العاجز عن النفقة 

لآلخرة دون الدنيا وإيثاره للفقر دون الغىن مل يوجب أن  -ختيار النيب صلى اهللا عليه وسلم وبينه وأيضا فإن ا
يكون عاجزا عن نفقة نسائه ألن الفقري قد يقدر على نفقة نسائه مع كونه فقريا ومل يدع أحد من الناس وال روي 

   -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  نسائه قوت سنة فاملستدل هبذه اآليةكان عاجزا عن نفقة نسائه بل كان يدخر ل

على ما ذكر مغفل حلكمها قوله تعاىل يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني قيل يف 
   -تضعيف عذاهبن وجهان أحدمها أنه ملا كانت نعم اهللا عليهن أكثر منها على غريهن بكوهنن أزواجا للنيب ص 

  ن وتشريفهن بذلك كانونزول الوحي يف بيوهت

كفراهنا منهن أعظم وأجدر بعظم العقاب ألن النعمة كلما عظمت كان كفراهنا أعظم فيما يستحق به من العقاب إذ 
كان استحقاق العقاب على حسب كفران النعمة أال ترى أن من لطم أباه استحق من العقوبة أكثر مما يستحقه من 

نه هلا بلطمته ويدل على هذا التأويل قوله تعاىل يف نسق التالوة واذكرن ما لطم أجنبيا لعظم نعمة أبيه عليه وكفرا
يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة فدل على أن تضعيف العذاب عليهن باملعصية ألجل عظم النعمة عليهن 



وتعمل صاحلا بتالوة آيات اهللا يف بيوهتن ومن أجل ذلك عظمت طاعاهتن أيضا بقوله ومن يقنت منكن هللا ورسوله 
نؤهتا أجرها مرتني ألن الطاعة يف استحقاق الثواب هبا بإزاء املعصية يف استحقاق العقاب هبا والوجه اآلخر أن يف 

   -إتياهنن املعاصي أذى للنيب ص 

  ملا يلحق من العار والغم ومعلوم أن من آذى النيب ص

 ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة مث قال فهو أعظم جرما ممن آذى غريه وقال تعاىل إن الذين يؤذون اهللا -
والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإمثا مبينا وملا عظم اهللا تعاىل طاعات أزواج 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وأوجب هبا األجر مرتني دل بذلك على أن أجر العامل العامل أفضل وثوابه

من العامل غري العامل وقوله تعاىل واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة قد دل على ذلك قوله أعظم 
تعاىل فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض قيل فيه أن ال تلني القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن 

هنيهن عن إالنة القول للرجال على وجه يوجب  من أهل الريبة وفيه الداللة على أن ذلك حكم سائر النساء يف
الطمع فيهن ويستدل به على رغبتهن فيهم والداللة على أن األحسن باملرأة أن ال ترفع صوهتا حبيث يسمعها 

الرجال وفيه الداللة على أن املرأة منهية عن األذان وكذلك قال أصحابنا وقال اهللا تعاىل يف آية أخرى وال يضربن 
لم ما خيفني من زينتهن فإذا كانت منهية عن إمساع صوت خلخاهلا فكالمها إذا كانت شابة ختشى من بأرجلهن ليع

قبلها الفتنة أوىل بالنهي عنه وقوله تعاىل وقرن يف بيوتكن روى هشام عن حممد بن سريين قال قيل لسودة بنت زمعة 
اهللا أن أقر يف بييت فواهللا ال أخرج فما  أال خترجني كما خترج أخوتك قالت واهللا لقد حججت واعتمرت مث أمرين

خرجت حىت أخرجوا جنازهتا وقيل إن معىن وقرن يف بيوتكن كن أهل وقار وهدوء وسكينة يقال وقر فالن يف منزله 
  يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الداللة على أن النساء مأمورات بلزوم 

جن تربج اجلاهلية األوىل روى ابن أيب جنيح عن جماهد وال تربجن البيوت منهيات عن اخلروج وقوله تعاىل وال ترب
تربج اجلاهلية األوىل قال كانت املرأة تتمشى بني أيدي القوم فذلك تربج اجلاهلية وقال سعيد عن قتادة وال تربجن 

ن ذلك وقيل هو تربج اجلاهلية األوىل يعين إذا خرجنت من بيوتكن قال كانت هلن مشية وتكسر وتغنج فنهاهن اهللا ع
إظهار احملاسن للرجال وقيل يف اجلاهلية األوىل ما قبل اإلسالم واجلاهلية الثانية حال من عمل يف اإلسالم بعمل 

   -أولئك فهذه األمور كلها مما أدب اهللا تعاىل به نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  صيانة هلن وسائر نساء املؤمنني مرادات هبا وقوله تعاىل إمنا

ريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت روي عن أيب سعيد اخلدري أهنا نزلت يف علي وفاطمة واحلسن واحلسني ي
   -وقال عكرمة يف أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خاصة ومن قال بذلك حيتج بأن ابتداء اآلية ونسقها يف ذكر أزواج النيب ص



ن من آيات اهللا واحلكمة وقال بعضهم يف أهل بيت النيب صلى اهللا أال ترى إىل قوله واذكرن ما يتلى يف بيوتك -
ويف ازواجه الحتمال اللفظ للجميع وقوله تعاىل وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا  -عليه وسلم 

فى باآلية أن أن يكون هلم اخلرية من أمرهم فيه الداللة على أن أوامر اهللا وأوامر رسوله على الوجوب ألنه قد ن
ولو مل يكن على الوجوب لكنا خمريين بني الترك والفعل  -تكون لنا اخلرية يف ترك أوامر اهللا وأوامر الرسول ص 

وقد نفت اآلية التخيري وقوله تعاىل ومن يعص اهللا ورسوله يف نسق ذكر األوامر يدل على ذلك أيضا وأن تارك 
   -األمر عاص هللا تعاىل ولرسوله ص 

  مت اآلية الداللة على وجوب أوامر اهللا وأوامر الرسول صفقد انتظ

من وجهني أحدمها أهنا نفت التخيري معهما والثاين أن تارك األمر عاص هللا ورسوله وقوله تعاىل وإذ تقول للذي  -
حلسني أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه اآلية روى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد قال قال يل علي بن احلسني ما كان ا
يقول يف قوله تعاىل وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه قال قلت كان يقول إهنا كانت تعجبه وأنه قال لزيد اتق اهللا 

وأمسك عليك زوجك قال ال ولكن اهللا أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه فلما جاءه زيد يشكو منها قال له 
ا اهللا مبديه وقيل إن زيدا قد كان خياصم امرأته إىل النيب اتق اهللا وأمسك عليك زوجك قال اهللا وختفي يف نفسك م

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  ودام الشر بينهما حىت ظن النيب ص

   -أهنما ال يتفقان وأنه سيفارقها فأضمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  أنه إن طلقها زيد تزوجها وهي زينب بنت جحش وكانت بنت عمة النيب ص

يه صلة لرمحها وإشفاقا عليها فعاتبه اهللا على إضمار ذلك وإخفائه وقوله لزيد اتق اهللا أمسك فأراد أن يضمها إل
عليك زوجك وأراد أن يكون باطنه وظاهره عند الناس سواء كما قال يف قصة عبداهللا بن سعد حني قيل له هال 

لك مل يكن مما جيب إخفاؤه ألنه مباح أومأت إلينا بقتله فقال ما ينبغي لنيب أن تكون له خائنة األعني وأيضا فإن ذ
جائز واهللا تعاىل عامل به وهو أحق بأن خيشى من الناس وقد أباحه اهللا تعاىل فالناس أوىل بأن ال خيشوا يف إظهاره 

 -وإعالنه وهذه القصة نزلت يف زيد بن حارثة وكان ممن أنعم اهللا عليه باإلسالم وأنعم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عتق ولذلك قيل للمعتق موىل نعمه وقوله تعاىل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيال يكون على عليه بال

املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم اآلية قد حوت هذه اآلية أحكاما أحدها اإلبانة عن علة احلكم يف إباحة ذلك 
 األحكام واعتبار املعاين يف إجياهبا وإن ذلك قد اقتضى إباحته للمؤمنني فدل على إثبات القياس يف -للنيب ص 

   -والثاين أن النبوة من جهة التبين ال متنع جواز النكاح والثالث أن األمة مساوية للنيب ص 

  يف احلكم إال ما خصه اهللا تعاىل به ألنه أخرب أنه أحل ذلك للنيب ص

فإن الصالة من اهللا هي الرمحة ومن ليكون املؤمنون مساوين له قوله عز و جل هو الذي يصلي عليكم ومالئكته  -
  ... نوما فإن جلنب املرء مضطجعا ... عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ... العباد الدعاء قال األعشى 



  وروى معمر عن احلسن يف قوله تعاىل هو

الذي يصلي عليكم ومالئكته قال إن بين إسرائيل سألوا موسى عليه السالم هل يصلي ربك فكان ذلك كرب يف 
صدره فسأله فأوحى اهللا إليه أن أخربهم أين أصلي وإن صاليت رمحيت سبقت غضيب فإن قيل من أصلكم إنه ال جيوز 
أن يراد باللفظ الواحد معنيان خمتلفان وقد جاء يف القرآن اشتمال لفظ الصالة على معىن الرمحة والدعاء مجيعا قيل 

جممل مفتقر إىل البيان فال ميتنع إرادة املعاين املختلفة فيما كان  له هذا جيوز عندنا يف األلفاظ اجململة والصالة اسم
هذا سبيله قال قتادة يف قوله وسبحوه بكرة وأصيال صالة الضحى وصالة العصر وقوله تعاىل وداعيا إىل اهللا بإذنه 

   -وسراجا منريا مسى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ار األشياء يف الظلمة ألنهسراجا منريا تشبيها له بالسراج الذي به يستن

وقد طبقت على األرض ظلمة الشرك فكان كالسراج الذي يظهر يف الظلمة وكما مسى القرآن نورا  -بعث ص 
  وهدى وروحا ومسى جربيل عليه السالم روحا ألن 

ادة حتية أهل الروح هبا حيىي احليوان وذلك كله جماز واستعارة وتشبيه وقوله تعاىل حتيتهم يوم يلقونه سالم قال قت
  اجلنة السالم قال أبو بكر هو مثل قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وحتيتهم فيها سالم 

  باب 

  الطالق قبل النكاح

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة 
 قال أبو بكر قد تنازع أهل العلم يف داللة هذه االية يف صحة إيقاع تعتدوهنا فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال

طالق املرأة بشرط التزويج وهو أن يقول إن تزوجت امرأة فهي طالق فقال قائلون قد اقتضت اآلية إلغاء هذا 
 القول وإسقاط حكمه إذ كانت موجبة لصحة الطالق بعد النكاح وهذا القائل مطلق قبل النكاح وقال آخرون

داللتها ظاهرة يف صحة هذا القول من قائله ولزوم حكمه عند وجود النكاح ألهنا حكمت بصحة وقوع الطالق 
بعد النكاح ومن قال ألجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق فهو مطلق بعد النكاح فوجب بظاهر اآلية إيقاع طالقه 

ذا القول من أن يكون مطلقا يف حال العقد وإثبات حكم لفظه وهذا القول هو الصحيح وذلك ألنه ال خيلو العاقد هل
أو يف حال اإلضافة ووجود الشرط فلما اتفق اجلميع على أن من قال المرأته إذا بنت مين وصرت أجنبية فأنت 
طالق أنه موقع للطالق يف حال اإلضافة ال يف حال القول وأنه مبنزلة من أبان امرأته مث قال هلا أنت طالق فسقط 

عترب حال العقد مع وجود النكاح فيها صح أن االعتبار حبال اإلضافة دون حال العقد فإن القائل حكم لفظه ومل ي
لألجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق موقع للطالق بعد امللك وقد اقتضت اآلية إيقاع الطالق ملن طلق بعد امللك وقد 

ف وزفر وحممد إذا قال كل امرأة اختلف الفقهاء يف ذلك على ضروب من األقاويل فقال أبو حنيفة وأبو يوس
أتزوجها فهي طالق أو قال كل مملوك أملكه فهو حر إن من تزوج تطلق ومن ملك من املماليك يعتق ومل يفرقوا بني 

من عم أو خص وقال ابن أيب ليلى إذا عم مل يقع وإن مسى شيئا بعينه أو مجاعة إىل أجل وقع وكذلك قول مالك 
ضرب لذلك أجال يعلم أنه ال يبلغه فقال إن تزوجت امرأة إىل كذا وكذا سنة مل يلزمه  وذكر عن مالك أيضا أنه إذا



شيء مث قال مالك ولو قال كل عبد أشتريه فهو حر فال شيء عليه وقال الثوري إذا قال إن تزوجت فالنة فهي 
  طالق لزمه ما قال وهو 

رى هبا عليك فهي حرة فتسرى عليها جارية فإهنا قول عثمان البيت وقال األوزاعي فمن قال المرأته كل جارية أتس
تعتق وقال احلسن بن صاحل إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر فليس بشيء ولو قال أشتريه أو أرثه أو حنو ذلك عتق 

إذا ملك بذلك الوجه ألنه خص ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء ولو قال من بين فالن أو من 
آل كذا لزمه قال احلسن ال نعلم أحدا منذ وضعت الكوفة أفىت بغري هذا وقال الليث فيما خص أنه  أهل الكوفة أو

يلزمه يف الطالق والعتق وقال الشافعي ال يلزمه من ذلك شيء ال إذا خص وال إذا عم وقد اختلف السلف أيضا 
أن عمر بن اخلطاب قال يف رجل  يف ذلك روي عن ياسني الزيات عن عطاء اخلراساين عن أيب سلمة بن عبدالرمحن

قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال هو كما قال وروى مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل 
القاسم بن حممد عن رجل طلق امرأته قبل أن يتزوجها فقال القاسم إن رجال خطب امرأة فقال هي علي كظهر أمي 

يتزوجها وال يقرهبا حىت يكفر كفارة الظهار وروى الثوري عن حممد بن إن تزوجتها فأمره عمر بن اخلطاب أن 
قيس عن إبراهيم عن األسود أنه قال إن تزوجت فالنة فهي طالق فتزوجها ناسيا فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له 

أو قال إن  فألزمه الطالق وهو قول النخعي والشعيب وجماهد وعمر بن عبدالعزيز وقال الشعيب إذا مسى امرأة بعينها
تزوجت من بين فالن فهو كما قال وإذا قال كل امرأة أتزوجها فليس بشيء وقال سعيد بن املسيب إذا قال إن 

تزوجت فالنة فهي طالق فليس بشيء وقال القاسم بن سامل وعمر بن عبدالعزيز هو جائز عليه وروي عن ابن عباس 
روي عن عائشة وجابر يف آخرين من التابعني قالوا ال يف رجل قال إن تزوجت فالنة فهي طالق إنه ليس بشيء و

طالق قبل نكاح وال داللة يف هذا اللفظ على خمالفة قول أصحابنا ألن عندنا أن من قال إن تزوجت امرأة فهي 
طالق أنه مطلق بعد النكاح وما قدمنا من داللة اآلية على صحة قولنا كاف يف االحتجاج على املخالف وتصحيح 

يدل عليه قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اقتضى ظاهره إلزام كل عاقد موجب عقده ومقتضاه املقالة و
 -فلما كان هذا القائل عاقدا على نفسه إيقاع طالق بعد النكاح وجب أن يلزمه حكمه ويدل عليه قوله ص 

ه عند وجود شرطه ويدله عليه املسلمون عند شروطهم أوجب ذلك أن كل من شرط على نفسه شرطا ألزم حكم
  من طريق النظر اتفاق اجلميع على أن النذر ال يصح إال يف ملك وإن من قال إن رزقين اهللا ألف درهم فلله علي 

أن أتصدق مبائة منها أنه ناذر يف ملكه من حيث أضافه إليه وإن مل يكن مالكا يف احلال فكذلك الطالق والعتق إذا 
مطلقا ومعتقا يف امللك ويدل عليه أن من قال جلاريته إن ولدت ولدا فهو حر فحملت بعد أضافهما إىل امللك كان 

ذلك وولدت أنه يعتق وإن مل يكن مالكا يف حال القول ألن الولد مضاف إىل األم اليت هو مالكها كذلك إذا أضاف 
د اتفق اجلميع على أنه إذا قال العتق إىل امللك فهو معتق يف امللك وإن مل يكن له ملك موجود يف احلال وأيضا ق

المرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مع بقاء النكاح أهنا تطلق ويكون مينزلة ما لو قال هلا يف تلك احلال 
أنت طالق ولو أباهنا مث دخلها كان مبنزلة ما لو قال هلا يف تلك احلال أنت طالق فال تطلق فدل ذلك على أن احلالف 

باجلواب يف ذلك الوقت فوجب أن يكون القائل كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج مبنزلة من يصري كاملتكلم 
تزوج مث قال هلا أنت طالق فإن قيل لو كان هذه صحيحا لوجب أنه لو حلف مث جن فوجد شرط اليمني أن ال حينث 

قول له وقوله وسكوته مبنزلة فلما مل ألنه مبنزلة املتكلم باجلواب يف ذلك الوقت قيل له ال جيب ذلك ألن اجملنون ال 
يصح قوله مل يصح إيقاعه ابتداء وملا كان قوله قبل اجلنون صحيحا لزمه حكمه يف حال اجلنون ومع ذلك فإن 



اجملنون قد يصح طالق امرأته وعتق عبده ألنه لو كان جمنونا أو عنينا لفرق بينه وبينها وكان طالقا ولو ورث أباه 
 يصح منه ابتداء اإليقاع ويلزمه حكمه بسبب يوجبه مثل أن يكون قد وكل بعتق عبده أو عتق عليه كالنائم ال

طالق امرأته فطلق وهو نائم فإن قيل قد روي عن علي ومعاذ بن جبل وجابر بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه 
صح من جهة النقل مل يدل قال ال طالق قبل نكاح قيل له أسانيدها مضطربة ال يصح من جهة النقل ولو  -وسلم 

على موضع اخلالف ألن من ذكرنا مطلق بعد النكاح وأيضا فإنه نفى بذلك إيقاع طالق قبل النكاح ومل ينف العقد 
فلما كان قوله ال طالق قبل نكاح حقيقته نفي اإليقاع والعقد على الطالق ليس بطالق مل يتناوله اللفظ من وجهني 

جماز ال حقيقة ألن من عقد ميينا على طالق إليقاع أنه قد طلق مامل يقع وحكم  أحدمها أن إطالق ذلك يف العقد
اللفظ محله على احلقيقة حىت تقوم داللة اجملاز والثاين أهنم مل خيتلفوا أنه مستعمل يف احلقيقة فغري جائز أن يراد به 

ال طالق قبل نكاح  -هري يف قوله ص اجملاز ألن لفظا واحدا ال جيوز أن يراد به احلقيقة واجملاز وقد روي عن الز
  إمنا هو أن يذكر للرجل املرأة فيقال له تزوجها فيقول هي طالق البتة فهذا ليس 

بشيء فأما من قال إن تزوجت فالنة فهي طالق البتة فإمنا طلقها حني تزوجها وكذلك يف احلرية وقد قيل فيه إنه إن 
لدار فأنت طالق مث يتزوجها فتدخل الدار فال تطلق وإن كان أراد العقد فهو الرجل يقول ألجنبية إن دخلت ا

الدخول يف حال النكاح قال أبو بكر ال فرق بني من خص أو عم ألنه إن كان إذا خص فهو مطلق يف امللك 
وكذلك حكمه إذا عم وإن كان إذا عم غري مطلق يف ملك فكذلك يف حال اخلصوص فإن قيل إذا عم فقد حرم 

فسه كاملظاهر ملا حرم امرأته حترميا مبهما مل يثبت حكمه قيل له هذا غلط من وجوه أحدها إن مجيع النساء عل ن
املظاهر إمنا قصد حترمي امرأة بعينها ومن أصل املخالف أنه إذا عني وخص وقع طالقه وإمنا ال يوقعه إذا عم فواجب 

مبهما وأيضا فإن اهللا تعاىل مل يبطل حكم ظهاره على أصله أن ال يقع طالقه وإن خص كما مل حترم املظاهر منها حترميا 
وحترميه بل حرمها عليه هبذا القول وأثبت عليه حكم ظهاره وأيضا إن احلالف بطالق من يتزوج من النساء غري حمرم 

للنساء على نفسه ألنه مل يوجب بذلك حترمي النكاح وإمنا أوجب طالقا بعد صحة النكاح ووقع استباحة البضع 
ه إذا قال كل امرأة تزوجها فهي طالق مىت ألزمناه ما عقد عليه من الطالق مل يكن حترمي املرأة مبهما بل إمنا وايضا فإن

تطلق واحدة وجيوز له أن يتزوجها ثانيا وال يقع شيء فهذه الوجوه كلها تنبئ عن إغفال هذا السائل يف سؤاله ذلك 
يقول إذا قال إن تزوجتها فهي طالق وإن اشتريته فهو حر انه ال  وأنه ال تعلق له باملسألة قال أبو بكر ومن الناس من

يقع إال أن يقول إذا صح نكاحي لك فأنت طالق بعد ذلك وإذا ملكتك بالشرى فأنت حر وذهب إىل أنه إذا جعل 
النكاح والشرى شرطا للطالق والعتاق فسبيل ذلك البضع وملك الرقبة أن يقعا بعد العقد وهذه هي حال إيقاع 

لطالق والعتق فريد امللك والطالق والعتاق معا فال يقعان ألن الطالق والعتاق ال يقعان إال يف ملك مستقر قبل ا
ذلك قال أبو بكر وهذا ال معىن له ألن القائل إذا تزوجتك فأنت طالق وإذا اشتريتك فأنت حر معلوم من فحوى 

لعتاق بعد صحة امللك فيكون مبنزلة القائل إذا ملكتك كالمه أنه أراد به إيقاع الطالق بعد صحة النكاح وإيقاع ا
بالنكاح أو ملكتك بالشرى فلما كان امللك بالنكاح والشرى يف مضمون اللفظ صار ذلك كالنطق به فإن قيل لو 

كان ذلك كذلك لوجب أن يكون القائل إن اشتريت عبدا فامرأيت طالق فاشترى عبدا لغريه أن ال تطلق امرأته ألن 
  ن لفظه امللك كأنه قال إن ملكت بالشرى قيل له ال جيب ذلك ألن اللفظ يف مضمو

إمنا امللك يتضمن فيما يوقع طالقه أو عتقه فأما يف غريمها فهو حممول على حكم اللفظ من غري تضمني له بوقوع 
وإن نفي العدة  ملك وال غريه وقوله تعاىل من قبل أن متسوهن قد بينا يف سورة البقرة أن اخللوة مرادة باملسيس



متعلق بنفي اخللوة واجلماع مجيعا وفيما قدمنا ما يغين عن اإلعادة وقوله تعاىل فمتعوهن إن كان من مل يسم هلا مهرا 
فهو على الوجوب كقوله تعاىل أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن وإن كان املراد املدخول هبا فهو ندب غري واجب 

ق قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة يف وقد حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحا
قوله تعاىل فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا اآلية قال اليت نكحت ومل يبني هلا ومل يفرض هلا فليس هلا صداق وليس 

رحوهن بعد ذكر الطالق عدة وقال قتادة عن سعيد هي منسوخة بقوله يف البقرة فنصف ما فرضتم وقوله تعاىل وس
قبل الدخول يشبه أن يكون املراد به إخراجها من بيته أو من حباله ألنه مذكور بعد الطالق فاألظهر أن هذا 

  التسريح ليس بطالق ولكنه بيان أنه ال سبيل له عليها وأن عليه ختليتها من يده وحباله وباهللا التوفيق 
  باب 

  ما أحل اهللا تعاىل لرسوله من النساء

قال اهللا تعاىل يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن اآلية قال أبو بكر قد انتظمت اآلية ضروب 
فمنها قوله الاليت آتيت أجورهن يعين من تزوج منهن مبهر مسمى  -النكاح الذي أباحه اهللا تعاىل لنبيه ص 

مما أفاء اهللا عليك مثل رحيانة وصفية وجويرية مث أعتقهما وأعطاهن ومنها ما ملكت اليمني بقوله وما ملكت ميينك 
وتزوجهما وذلك مما أفاء اهللا عليه من الغنيمة وذكر تعاىل بعد ذلك ما أحل له من أقاربه فقال وبنات عمك وبنات 

ذلك عماتك مث ذكر ما أحل له من النساء بغري مهر فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب وأخرب أنه خمصوص ب
دون أمته وأنه وأمته سواء فيمن تقدم ذكرهن وقوله تعاىل الاليت هاجرن معك قال أبو يوسف ال داللة فيه على أن 

الاليت مل يهاجرن كن حمرمات عليه وهذا يدل على أنه مل يكن يرى أن املخصوص بالذكر يدل على أن ما عداه 
ياد عن أيب بن كعب قال قلت له أرأيت لو هلك نساء خبالفه وروى داود بن أيب هند عن حممد بن أيب موسى عن ز

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أكان له أن ينكح قال وما

مينعه أحل اهللا له ضروبا من النساء فكان يتزوج منهن ما شاء مث تال يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك اآلية وهذا 
احة مل يوجب عليه حظر من سواهن عند أيب بن كعب ألنه أخرب يدل على أن ختصيص اهللا تعاىل للمذكورات باإلب

أهنن لو هلكن لكان له أن يتزوج غريهن وقد روي عن أم هانئ خالف ذلك روى إسرائيل عن السدي عن أيب 
فاعتذرت إليه بعذر فأنزل اهللا إنا أحللنا لك  -صاحل عن أم هانئ قالت خطبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ىل قوله الاليت هاجرن معك قالت فلم أكن أحل له ألين مل أهاجر معه كنت مع الطلقاء فإن صح هذا أزواجك إ
احلديث فإن مذهب أم هانئ أن ختصيصه للمهاجرات منهن قد أوجب حظر من مل هتاجر وحيتمل أن تكون قد 

ملن مل هتاجر حبظر وال إباحة إال  علمت حظرهن بغري داللة اآلية وإن اآلية إمنا فيها إباحة من هاجرت منهن ومل تعرض
أهنا قد علمت من جهة أخرى حظرهن قوله تعاىل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب اآلية فيها نص على إباحة 

 -واختلف أهل العلم يف عقد النكاح بلفظ اهلبة لغري النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عقد النكاح بلفظ اهلبة للنيب ص 
و يوسف وزفر وحممد والثوري واحلسن بن صاحل يصح النكاح بلفظ اهلبة وهلا ما مسي هلا وإن مل فقال أبو حنيفة وأب

وإن  -يسم شيئا فلها مهر مثلها وذكر ابن القاسم عن مالك قال اهلبة ال حتل ألحد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال أرى بذلك بأسا وقال الشافعي ال يصح كانت هبته إياها ليست على نكاح وإمنا وهبها له ليحصنها أو ليكفيها ف



النكاح بلفظ اهلبة وقد تنازع أهل العلم حكم هذه اآلية فقال قائلون كان عقد النكاح بلفظ اهلبة خمصوصا به النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  لقوله تعاىل يف نسق التالوة خالصة لك من دون املؤمنني وقال آخرون بل كان

 -وأمته يف عقد النكاح بلفظ اهلبة سواء وإمنا خصوصية النيب صلى اهللا عليه وسلم  -سلم النيب صلى اهللا عليه و
كانت يف جواز استباحة البضع بغري بدل وقد روي حنو ذلك عن جماهد وسعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح وهذ 

قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت  هو الصحيح لداللة اآلية واألصول عليه فأما داللة اآلية على ذلك فمن وجوه أحدها
نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني فلما أخرب يف هذه اآلية إن ذلك كان خالصا 

من ذلك  -له دون املؤمنني مع إضافة لفظ اهلبة إىل املرأة دل ذلك على أن ما خص به النيب صلى اهللا عليه وسلم 
غري بدل ألنه لو كان املراد اللفظ ملا شاركه فيه غريه ألن ما كان خمصوصا به وخالصا له إمنا هو استباحة البضع ب

  فغري جائز أن تقع بينه وبني 

غريه فيه شركة حىت يساويه فيه إذ كانت مساواهتما يف الشركة تزيل معىن اخللوص والتخصيص فلما أضاف لفظ 
للنيب فأجاز العقد منها بلفظ اهلبة علمنا أن التخصيص مل يقع يف  اهلبة إىل املرأة فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها

اللفظ وإمنا كان يف املهر فإن قيل قد شاركه يف جواز متليك البضع بغري بدل ومل مينع ذلك خلوصها له فكذلك يف 
راة املهر يف العقد لفظ العقد قيل له هذا غلط ألن اهللا أخرب أهنا خالصة له وإمنا جعل اخللوص فيما هو له وإسقاط امل

ليس هو هلا ولكنه عليها فلم خيرجه ذلك من أن يكون ما جعل له خالصا مل تشركه فيه املرأة وال غريه والوجه الثاين 
من داللة اآلية قوله تعاىل إن أراد النيب أن يستنكحها فسمى العقد بلفظ اهلبة نكاحها فوجب أن جيوز لكل أحد 

وقد أمرنا باتباعه واالقتداء به  -كم من النساء وأيضا ملا جاز هذا العقد للنيب ص لقوله تعاىل فانكحوا ما طاب ل
وجب أن جيوز لنا فعل مثله إال أن تقوم الداللة على أنه كان خمصوصا باللفظ دون أمته وقد حصل له معىن اخللوص 

غري حممول على حكمه إال أن املذكور يف اآلية من جهة إسقاط املهر فوجب أن يكون ذلك مقصورا عليه وما عداه ف
كانت يف الصداق ما  -تقوم الداللة على أنه خمصوص به ومما يدل على أن خصوصية النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا عن عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثنا حممد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
قالت أال تستحي أن تعرض  -لاليت وهنب أنفسهن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عائشة أهنا كانت تعري النساء ا

نفسها بغري صداق فانزل اهللا تعاىل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء إىل قوله فال جناح عليك قالت 
ى جوازه بلفظ إين أرى ربك يسارع يف هواك ويدل عل -عائشة رضي اهللا عنها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اهلبة ما حدثنا عن حممد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن قال 
فقالت يا رسول اهللا جئت  -حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مث طأطأ رأسه فقام رجل من الصحابة فقال يا رسول اهللا إن مل تك ألهب نفسي لك فنظر إليها فصعد البصر وصوبه 
لك هبا حاجة فزوجنيها وذكر احلديث إىل قوله فقال معي سورة كذا وسورة كذا فقال اذهب فقد ملكتكها مبا 
 معك من القرآن ففي هذا احلديث أنه عقد له النكاح بلفظ التمليك واهلبة من ألفاظ التمليك فوجب أن جيوز هبا

  عقد النكاح وألنه إذا ثبت بلفظ التمليك بالسنة ثبت بلفظ اهلبة إذ مل 



يفرق أحد بينهما فإن قيل قد روي أنه قال قد زوجتك مبا معك من القرآن قيل له جيوز أن يكون ذكر مرة التزويج 
عقود التمليكات يف مث ذكر لفظ التمليك ليبني أهنما سواء يف جواز عقد النكاح هبما وأيضا ملا أشبه عقد النكاح 

إطالقه من غري ذكر الوقت وكان التوقيت يفسده وجب أن جيوز بلفظ التمليك واهلبة كجواز سائر األشياء 
اململوكة وهذا أصل يف جواز سائر ألفاظ التمليك وال جيوز بلفظ اإلباحة ألن لذلك أصال آخر مينع جوازه وهو 

ومعىن املتعة إباحة التمتع هبا فكل ما كان من ألفاظ اإلباحة مل ينعقد  -املتعة اليت حرمها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
به عقد النكاح قياسا على املتعة وكل ما كان من ألفاظ التمليك ينعقد به النكاح قياسا على سائر عقود التمليكات 

ن ابن عباس رواية فروي ع -لشبهه هبا من الوجوه اليت ذكرنا وقد اختلف يف املرأة اليت وهبت نفسها للنيب ص 
وعكرمة أهنا ميمونة بنت احلارث وقال علي بن احلسن هي أم شريك الدوسية وعن الشعيب أهنا امرأة من األنصار 

وقيل إهنا زينب بنت خزمية األنصارية قوله تعاىل قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم قال قتادة فرض أن ال ينكح 
ينكح الرجل إال أربعا وقال جماهد وسعيد بن جبري أربع قال أبو بكر وقوله امرأة إال بويل وشاهدين وصداق وال 

   -وما ملكت أمياهنم يعين ما أباح هلم مبلك اليمني كما أباحه للنيب ص 

  وقوله لكيال يكون عليك حرج يرجع واهللا أعلم إىل قوله إنا أحللنا لك

ألن احلرج الضيق فأخرب تعاىل بتوسعته على النيب  لئال يضيق عليه -أزواجك وما ذكر بعده فيما أباحه للنيب ص 
فيما أباحه له وعلى املؤمنني فيما أطلقه هلم قوله تعاىل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك  -صلى اهللا عليه وسلم 

من تشاء حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن 
ر عن أيب رزين يف قوله ترجي من تشاء منهن املرجات ميمونة وسودة وصفية وجويرية وأم حبيبة وكانت منصو

يساوي بينهن وحدثنا عبداهللا  -عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب سواء يف القسم وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اق عن معمر عن الزهري يف قوله تعاىل بن حممد بن إسحاق قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال أخربنا عبدالرز

ترجي من تشاء منهن قال كان ذلك حني أنزل اهللا أن خيريهن قال الزهري وما علمنا رسول اهللا أرجى منهن أحدا 
   -ولقد آواهن كلهن حىت مات ص 

  قال معمر وقال قتادة جعله اهللا يف حل أن يدع من شاء منهن ويؤوي إليه من

  قسم قال  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم  شاء يعين قسما وكان رسول

   -معمر وأخربنا من مسع احلسن يقول كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا خطب امرأة فليس ألحد أن خيطبها حىت يتزوجها رسول اهللا ص

أو يدعها ففي ذلك نزلت ترجي من تشاء منهن قال أبو بكر وروى زكريا عن الشعيب ترجي من تشاء منهن قال  -
فأرجى بعضهن ودخل ببعض منهن أم شريك مل تتزوج  -اء كن وهنب أنفسهن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نس

بعده وقال جماهد ترجي من تشاء منهن قال ترجيهن من غري طالق وال تأتيهن وروى عاصم األحول عن معاذة 



يوم إحدانا بعد ما أنزل ترجي من  يستأذننا يف -العدوية عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -تشاء منهن فقالت هلا معاذة فما كنت تقولني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا استأذن قالت كنت أقول إن كان ذلك إيل مل أوثر على نفسي أحدا قال أبو

صيص واحدة منهن أنه كان يقسم بني نسائه ومل يذكر فيه خت -بكر وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بإخراجها من القسم حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا محاد عن 

يقسم  -أيوب عن أيب قالبة عن عبداهللا بن يزيد اخلطمي عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ين فيما متلك وال أملك قال أبو داود يعين القلب وحدثنا حممد فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلم

بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا عبدالرمحن يعين ابن أيب الزناد عن هشام بن عروة 
من  ال يفضل بعضنا على بعض يف القسم -عن أبيه قالت عائشة ابن أخيت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مكثه عندها وكان قل يوم إال وهو يطوف علينا مجيعا فيدنو من كل امرأة من غري مسيس حىت يبلغ إىل اليت هو 
   -يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حني أسنت وفرقت أن يفارقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يا رسول اهللا يومي لعائشة فقبل ذلك رسول اهللا ص

قالت نقول يف ذلك أنزل اهللا تعاىل ويف أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وروي عن منها  -
استأذن نساءه يف مرضه أن يكون عند عائشة فأذن له وهذا يدل على أنه  -عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

جى مجاعة من نسائه مث مل يقسم هلن قد كان يقسم جلميعهن وهو أصح من حديث أيب رزين الذي ذكر فيه أنه أر
يف إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء فليس ميتنع أن خيتار  -وظاهر اآلية يقتضي ختري النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إيواء اجلميع إال سودة فإهنا رضيت بأن جتعل يومها لعائشة قوله تعاىل ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك يعين 
إيواء من أرجى منهن أباح له بذلك أن يعتزل من شاء منهن ويؤوي من شاء وأن يوؤي منهن من شاء  واهللا أعلم يف

  بعد االعتزال وقوله تعاىل 

ذلك أدىن أن تقر أعينهن يعين واهللا أعلم إذا علمن بعد اإلرجاء أن لك أن تؤوي وترد إىل القسم وهذه اآلية تدل 
وأنه كان خمريا يف القسم ملن شاء منهن وترك  -نيب صلى اهللا عليه وسلم على أن القسم بينهن مل يكن واجبا على ال

من شاء منهن قوله تعاىل ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج روى ليث عن جماهد قال يعين من 
ت ميينك قال ال بعدما مسي لك من مسلمة وال يهودية وال نصرانية وال كافرة وعن جماهد أيضا يف قوله إال ما ملك

بأس أن تتسرى اليهودية والنصرانية وروى سعيد عن قتادة ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج 
قال ملا خريهن فاخترن اهللا ورسوله قصره عليهن وهن التسع الاليت اخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة وهو قول 

ن السدي عن عبداهللا بن شداد ال حيل لك النساء من بعد وال أن احلسن وروي غري ذلك وهو ما روى إسرائيل ع
تبدل هبن من أزواج قال ذلك لو طلقهن مل حيل له أن يستبدل قال وكان ينكح ما شاء بعد ما نزلت هذه اآلية قال 

ر اآلية فنزلت هذه اآلية وعنده تسع نسوة مث تزوج أم حبيبة بنت أيب سفيان وجويرية بنت احلارث قال أبو بكر ظاه
   -يفيد حترمي سائر النساء على النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  سوى من كن حتته وقت نزوهلا وقد روى ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري عن

حىت حل له النساء قال أبو بكر وهذا يوجب أن تكون  -عائشة قالت ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ما يوجب نسخها فهي إذا منسوخة بالسنة وحيتج به يف جواز نسخ القرآن بالسنة  اآلية منسوخة وليس يف القرآن

فإن قيل قوله ال حيل لك النساء من بعد خرب واخلرب ال جيوز النسخ يف خمربه قيل له إنه وإن كان يف صورة اخلرب فهو 
خه قوله تعاىل ولو أعجبك هني جيوز ورود النسخ عليه وهو مبنزلة ما لو قال ال تتزوج بعدهن النساء فيجوز نس

  حسنهن يدل على جواز النظر إىل وجه املرأة األجنبية إذ ال يعجبه حسنها إال وقد نظر إليها 
  باب 

  ذكر حجاب النساء

قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه حدثنا عبداهللا بن 
ثنا احلسن بن أيب الربيع قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن أيب عثمان وامسه اجلعد بن دينار حممد قال حد

   -عن أنس قال ملا تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  زينب أهدت إليه أم سليم حيسا يف تور من حجارة فقال النيب ص

  اذهب فادع من  -

 -يدخلون فيأكلون وخيرجون فوضع النيب صلى اهللا عليه وسلم  لقيت من املسلمني فدعوت له من لقيت فجعلوا
يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء اهللا أن يقول ومل أدع أحدا لقيته إال دعوته فأكلوا حىت شبعوا وخرجوا 

إال أن يؤذن لكم وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه احلديث فأنزل اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب 
إىل طعام غري ناظرين إناه إىل قوله وقلوهبن وروى بشر بن املفضل عن محيد الطويل عن أنس ذكر حديث بناء النيب 

بزينب ووليمته فلما طعم القوم وكان مما يفعل إذا أصبح ليلة بنائه دنا من حجر أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم 
هلن ودعون له فلما انصرف وأنا معه إىل بيته بصر برجلني قد جرى بينهما املؤمنني فسلم عليهن وسلمن عليه ودعا 

عن بيته  -احلديث من ناحية البيت فانصرف عن بيته فلما رأى الرجالن انصراف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ب وروى محاد وثبا خارجني فأخرب أهنما قد خرجا فرجع حىت دخل بيته فأرخى الستر بيين وبينه وأنزلت آية احلجا

بن زيد عن أسلم العلوي عن أنس قال ملا نزلت آية احلجاب جئت ألدخل كما كنت أدخل فقال رسول اهللا صلى 
وراءك يا أنس قال أبو بكر فانتظمت اآلية أحكاما منها النهي عن دخول بيت رسول اهللا صلى  -اهللا عليه وسلم 
عدون انتظارا لبلوغ الطعام ونضجه وإذا أكلوا ال يقعدون إال بإذن وإهنم إذا أذن هلم ال يق -اهللا عليه وسلم 

للحديث وروي عن جماهد غري ناظرين إناه قال متحينني حني نضجه وال مستأنسني حلديث بعد أن يأكلوا وقال 
الضحاك غري ناظرين إناه قال نضجه قوله تعاىل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قد تضمن حظر 

وبني به أن ذلك أطهر لقلوهبم وقلوهبن ألن نظر بعضهم إىل بعض رمبا  -النيب صلى اهللا عليه وسلم  رؤية أزواج
حدث عنه امليل والشهوة فقطع اهللا باحلجاب الذي أوجبه هذا السبب قوله تعاىل وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا 

يث عنده واحلجاب بينهم وبني نسائه وهذا احلكم يعين مبا بني يف هذه اآلية من إجياب اإلستئذان وترك اإلطالة للحد



وأزواجه فاملعىن عام فيه ويف غريه إذ كنا مأمورين باتباعه واإلقتداء  -وإن نزل خاصا يف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -به إال ما خصه اهللا به دون أمته وقد روى معمر عن قتادة أن رجال قال لو قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وجت عائشة فأنزل اهللا تعاىل ومالتز

كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا قال أبو بكر ما ذكره قتادة هو أحد ما انتظمته اآلية وروى عيسى بن يونس عن أيب 
إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه قال المرأته إن سرك أن تكوين زوجيت يف اجلنة إن مجع اهللا بيننا فيها فال 

  تزوجي بعدي فإن 

   -أة آلخر أزواجها ولذلك حرم اهللا على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم املر

  أن يتزوجن بعده وروى محيد الطويل عن أنس قال سألت أم حبيبة زوج النيب ص

املرأة منا يكون هلا زوجان فتموت فتدخل اجلنة هي وزوجها أليهما تكون قال يا أم حبيبة ألحسنهما خلقا كان  -
تكون زوجته يف اجلنة يا أم حبيبة ذهب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة قوله تعاىل ال جناح عليهن معها يف الدنيا ف

يف آبائهن وال أبنائهن اآلية قال قتادة رخص هلؤالء أن ال جيتننب منهم قال أبو بكر ذوي احملارم منهن وذكر نساءهن 
ء ألن العبد واحلر ال خيتلفان فيما يباح هلم من النظر إىل واملعىن واهللا أعلم احلرائر وال ما ملكت أمياهنن يعين اإلما

النساء قوله تعاىل إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصالة من اهللا 
لنيب قال صالة هي الرمحة ومن العباد الدعاء وقد تقدم ذكره وروي عن أيب العالية إن اهللا ومالئكته يصلون على ا

 -اهللا عليه عند املالئكة وصالة املالئكة عليه بالدعاء قال أبو بكر يعين واهللا أعلم إخبار اهللا املالئكة برمحته لنبيه ص 
ومتام نعمه عليه فهو معىن قوله صالته عند املالئكة وروي عن احلسن هو الذي يلي عليكم ومالئكته إن بين إسرائيل 

م هل يصلي ربك فكان ذلك كرب يف صدره فأوحى اهللا إليه أن أخربهم أين أصلي وإن سألوا موسى عليه السال
صاليت إن رمحيت سبقت غضيب وقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه قد تضمن األمر بالصالة على النيب صلى اهللا 

ة أو غري صالة وظاهره يقتضي الوجوب وهو فرض عندنا فمىت فعلها اإلنسان مرة واحدة يف صال -عليه وسلم 
مىت فعله اإلنسان مرة واحدة يف  -فقد أدى فرضه وهو مثل كلمة التوحيد والتصديق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -عمره فقد أدى فرضه وزعم الشافعي أن الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وفرض يف الصالة وهذا قول مل يسبقه إليه أحد من أهل العلم فيما نعلمه وه

لفرضها يف الصالة منها حديث ابن مسعود حني علمه  -خالف اآلثار الواردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
التشهد فقال إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد متت صالتك فإن شئت أن تقوم فقم وقوله مث اختر من أطيب الكالم 

   -ما شئت وحديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الرجل رأسه من آخر سجدة وقعد فأحدث قبل أن يسلم فقد متت صالته إذا رفع



إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم  -وحديث معاوية بن احلكم السلمي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -الناس إمنا هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ومل يذكر الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  استقصينا الكالم يف هذه املسألة يف شرح خمتصر الطحاويوقد 
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لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

وقوله وسلموا تسليما حيتج به أصحاب الشافعي يف إجياب فرض السالم يف آخر الصالة وال داللة فيه على ما 
ذكروا ألنه مل يذكر الصالة فهو على حنو ما ذكرنا يف الصالة عليه وحيتجون به أيضا يف فرض التشهد ألن فيه 

   -الم على النيب صلى اهللا عليه وسلم الس

  وال داللة فيه على ما ذهبوا إليه إذ مل يذكر السالم على النيب ص

وحيتمل أن يريد به تأكيد الفرض يف الصالة عليه بتسليمهم ألمر اهللا إياهم هبا كقوله مث ال جيدوا يف أنفسهم  -
فأفرد نفسه بالذكر  -عاىل يف كتابه امسه وذكر نبيه ص حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال أبو بكر قد ذكر اهللا ت

ومل جيمع االمسني حتت كناية واحدة حنو قوله واهللا ورسوله أحق أن يرضوه ومل يقل ترضومها ألن اسم اهللا واسم غريه 
ه فقد أنه خطب بني يديه رجل فقال من يطع اهللا ورسول -ال جيتمعان يف كناية وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قم فبئس خطيب القوم أنت لقوله ومن يعصهما فإن قيل فقد قال اهللا تعاىل إن

اهللا ومالئكته يصلون على النيب فجمع امسه واسم مالئكته يف الضمري قيل له إمنا أنكرنا مجعهما يف كناية يكون امسا 
ليت هي كناية عن االسم فأما الفعل الذي ليس باسم والكناية عنه وإمنا فيه الضمري فال ميتنع ذلك فيه هلما حنو اهلاء ا

وقد قيل أيضا يف هذا املوضع أن قوله يصلون ضمري املالئكة دون اسم اهللا تعاىل وصالة اهللا على النيب مفهومة من 
تجارة دون اللهو ألنه مفهوم من جهة املعىن وكذلك قوله اآلية من جهة املعىن كقوله انفضوا إليها رد الكناية إىل ال

والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا املذكور يف ضمري النفقة هو الفضة والذهب مفهوم من 
يلحقه  جهة املعىن قوله تعاىل إن الذين يؤذون اهللا ورسوله يعين يؤذون أولياء اهللا ورسوله وذلك ألن اهللا ال جيوز أن

األذى فأطلق ذلك جمازا ألن املعىن مفهوم عند املخاطبني كما قال واسئل القرية واملعىن أهل القرية وقوله تعاىل 
والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا قد قيل إنه أراد من أضمر ذكره يف اآلية األوىل من أولياء اهللا 

رادون بالضمري وأخرب عن احتماهلم البهتان واالسم اللذين هبما يستحقون ما فأظهر ذكرهم بعد الضمري وبني أهنم امل
ذكر يف اآلية األوىل من اللعن والعذاب قوله تعاىل يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من 

 ليعلم أهنن حرائر وال يعرض جالبيبهن روي عن عبداهللا قال اجللباب الرداء وقال ابن أيب جنيح عن جماهد يتجلبنب
  هلن فاسق وروى حممد بن سريين عن عبيدة يدنني 

عليهن من جالبيبهن قال تقنع عبيدة وأخرج إحدى عينيه وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع 
كذا خيرجن فيتعرض هبن قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن احلسن قال كن إماء باملدينة يقال هلن كذا و

السفهاء فيؤذوهنن وكانت املرأة احلرة خترج فيحسبون أهنا أمة فيتعرضون هلا فيؤذوهنا فأمر اهللا املؤمنات أن يدنني 
عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن أهنن حرائر فال يؤذين وقال ابن عباس وجماهد تغطي احلرة إذا خرجت 

وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا  جبينها ورأسها خالف حال اإلماء



معمر عن أيب خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت ملا نزلت هذه االية يدنني عليهن من جالبيبهن خرج 
لة على ان املرأة نساء من األنصار كان على رؤسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها قال أبو بكر يف هذه اآلية دال

الشابة مأمورة بستر وجهها عن األجنبيني وإظهار الستر والعفاف عند اخلروج لئال يطمع أهل الريب فيهن وفيها 
داللة على أن األمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها ألن قوله تعاىل ونساء املؤمنني ظاهره أنه أراد احلرائر وكذا 

الاليت هن غري مأمورات بستر الرأس والوجه فجعل الستر فرقا يعرف به  روي يف التفسري لئال يكن مثل اإلماء
احلرائر من اإلماء وقد روي عن عمر أنه كان يضرب اإلماء ويقول اكشفن رؤسكن وال تشبهن باحلرائر قوله تعاىل 

د قال حدثنا احلسن قال لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض واملرجفون يف املدينة اآلية حدثنا عبداهللا بن حمم
أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة أن ناسا من املنافقني أرادوا أن يظهروا نفاقهم فنزلت لئن مل ينته املنافقون 

والذين يف قلوهبم مرض واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم أي لنحرشنك وقال ابن عباس لنغرينك هبم لنسلطنك 
 قليال بالنفي عنها قال أبو بكر يف هذه اآلية داللة على أن اإلرجاف باملؤمنني عليهم مث ال جياورونك فيها إال

واإلشاعة مبا يغمهم ويؤذيهم يستحق به التعزير والنفي إذا أصر عليه ومل ينته عنه وكان قوم من املنافقني وآخرون 
جتماع الكفار واملشركني ممن ال بصرية هلم يف الدين وهم الذين يف قلوهبم مرض وهو ضعف اليقني يرجفون با

وتعاضدهم ومسريهم إىل املؤمنني فيعظمون شأن الكفار بذلك عندهم وخيوفوهنم فأنزل اهللا تعاىل فيهم وأخرب تعاىل 
باستحقاقهم النفي والقتل إذا مل ينتهوا عن ذلك فأخرب تعاىل أن ذلك سنة اهللا وهو الطريقة املأمور بلزومها واتباعها 

  وقوله تعاىل ولن 

  د لسنة اهللا تبديال يعين واهللا أعلم أن احدا ال يقدر على تغيري سنة اهللا وإبطاهلا آخر سورة األحزاب جت
  ومن 

  سورة سبأ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
على املنرب  -قوله تعاىل اعملوا آل داود شكرا روي عن عطاء بن يسار قال تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقليل من عبادي الشكور مث قال ثالث ومن أوتيهن فقد أويت مثل ما أويت آل داود العدل اعملوا آل داود شكرا 
يف الغضب والرضا والقصد يف الغىن والفقر وخشية اهللا يف السر والعالنية قوله تعاىل يعملون له ما يشاء من حماريب 

ملا روي عنه أنه  -ى اهللا عليه وسلم ومتاثيل يدل على أن عمل التصاوير كان مباحا وهو حمظور يف شريعة النيب صل
قال ال يدخل املالئكة بيتا فيه صورة وقال من صور صورة كلف يوم القيامة أن حيييها وإال فالنار وقال لعن اهللا 

  املصورين وقد قيل فيه إن املراد من شبه اهللا تعاىل خبلقه آخر سورة سبأ 
  ومن سورة فاطر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قال ذكر عند ابن عباس بقطع الصالة الكلب واحلمار فقرأ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل  روى عكرمة

يرفعه فما الذي يقطع هذا وروى سامل عن سعيد بن جبري الكلم الطيب يرفعه العمل الصاحل قوله تعاىل ومن كل 
ى به مما خيرج من البحر واختلف الفقهاء تأكلون حلما طريا وتستخرجون حلية تلبسوهنا احللية ههنا اللؤلؤ وما يتحل

يف املرأة حتلف أن ال تلبس حليا فقال أبو حنيفة اللؤلؤ وحده ليس حبلي إال أن يكون معه ذهب لقوله تعاىل ومما 



يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو متاع وهذا يف الذهب دون اللؤلؤ إذ ال توقد عليه وقوله حلية تلبسوهنا إمنا مساه 
ية يف حال اللبس وهو ال يلبس وحده يف العادة إمنا يلبس مع الذهب ومع ذلك فإن إطالق لفظ احللية عليه يف حل

القرآن ال يوجب محل اليمني عليه والدليل عليه قوله تأكلون حلما طريا وأراد به السمك ولو حلف أن ال يأكل 
ف ال يقعد يف سراج وقعد يف الشمس ال حلما فأكل مسكا مل حينث وكذلك قوله وجعل الشمس سراجا ومن حل

حينث قوله تعاىل إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء فيه اإلبانة عن فضيلة العلم وأن به يتوصل إىل خشية اهللا وتقواه ألن 
  من 

عرف توحيد اهللا وعدله بدالئله أوصله ذلك إىل خشية اهللا وتقواه إذ كان من ال يعرف اهللا وال يعرف عدله وما 
له خبلقه ال خيشى عقابه وال يتقيه وقوله يف آية أخرى يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  قصد

وقال تعاىل إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية إىل قوله ذلك ملن خشي ربه خرب إن خري الربية 
لذين خيشونه فحصل مبجموع اآليتني أن أهل العلم باهللا هم خري من خشي ربه وأخرب يف اآلية أن العلماء باهللا هم ا

الربية وإن كانوا على طبقات يف ذلك مث وصف أهل العلم باهللا املوصوفني باخلشية منه فقال إن الذين يتلون كتاب 
ني هللا العاملني اهللا واقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية يرجون جتارة لن تبور فكان ذلك يف صفة اخلاشع

بعلمهم وقد ذكر يف آية أخرى املعرض عن موجب علمه فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه إىل آخر القصة فهذه صفة العامل 

املتقي هللا وأخرب عن األولني بأهنم واثقون بوعد اهللا وثوابه على أعماهلم بقوله تعاىل  غري العامل واألول صفة العامل
يرجون جتارة لن تبور قوله تعاىل احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن روى بعض السلف قال من شأن املؤمن احلزن يف 

وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الدنيا أال تراهم حني يدخلون اجلنة يقولون احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن 
أنه قال الدنيا سجن املؤمن قيل لبعض النساك ما بال أكثر النساك حمتاجني إىل ما يف يد غريهم قال ألن الدنيا  -

سجن املؤمن وهل يأكل املسجون إال من يد املطلق قوله تعاىل وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب 
ضحاك قاال ما يعمر من معمر وال ينقص من عمر معمر آخر وقال الشعيب ال ينقص من عمره روي عن احلسن وال

ال ينقضي ما ينقص منه وقتا بعد وقت وساعة بعد ساعة والعمر هو مدة األجل اليت كتبها اهللا خللقه فهو عامل مبا 
ذكر وجاءكم النذير روي عن ابن ينقص منها مبضي األوقات واألزمان قوله تعاىل أو مل نعمركم ما يتذكر فيه من ت

عباس ومسروق أن العمر الذي ذكر اهللا به أربعون سنة وعن ابن عباس رواية وعن علي ستون سنة وحدثنا عبداهللا 
بن حممد قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر قال أخربين رجل من غفار عن سعيد 

   -صلى اهللا عليه وسلم  املقربي عن أيب هريرة عن النيب

  أنه قال لقد أعذر اهللا عبدا أحياه حىت بلغ ستني أو سبعني سنة لقد أعذر

اهللا إليه حدثنا عبداهللا قال حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن أيب خيثم عن جماهد عن ابن عباس قال 
مثله من قوله تعاىل وجاءكم النذير روي عن بعض  العمر الذي أعذر اهللا إىل ابن آدم ستون سنة وبإسناده عن جماهد

   -أهل التفسري أن النذير حممد ص 

  وروي أنه الشيب قال أبو بكر وجيوز أن يكون املراد النيب ص



وسائر ما أقام اهللا من الدالئل على توحيده وتصديق رسله ووعده ووعيده وما حيدث يف اإلنسان من حني بلوغه  -
واإلنتقال من حال إىل حال من غري صنع له فيه وال اختيار منه له فيكون حدثا شابا مث  إىل آخر عمره من التغري

كهال مث شيخا وما ينقلب فيه فيما بني ذلك من مرض وصحة وفقر وغناء وفرح وحزن مث ما يراه يف غريه ويف سائر 
ونذير له إليه كما قال تعاىل أومل االشياء من حوادث الدهر اليت ال صنع للمخلوقني فيها وكل ذلك داع له إىل اهللا 

ينظروا يف ملكوت السموات واألرض وما خلق اهللا من شيء فأخرب أن يف مجيع ما خلق داللة عليه ورادا للعباد إليه 
  آخر سورة فاطر 

  ومن 

  سورة يس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
حلسن بن أيب الربيع قال أخربنا معمر عن أيب قوله تعاىل والشمس جتري ملستقر هلا حدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا ا

إسحاق عن وهب بن جابر عن عبداهللا بن عمر يف قوله والشمس جتري ملستقر هلا قال الشمس تطلع فرياها بنو آدم 
حىت إذا كان يوم غربت فتحبس ما شاء اهللا مث يقال أطلعي من حيث غربت فهو يوم ال ينفع نفسا إمياهنا اآلية قال 

 عن أيب موسى األشعري أنه قال إذا كانت الليلة اليت تطلع فيها الشمس من حيث تغرب قام معمر وبلغين
املتهجدون لصالهتم فصلوا حىت ميلوا مث يعودون إىل مضاجعهم يفعلون ذلك ثالث مرات والليل كما هو والنجوم 

ر فكان معىن قوله ملستقر هلا واقفة ال تسري حىت خيرج الرجل إىل أخيه وخيرج الناس بعضهم إىل بعض قال ابو بك
على هذا التأويل وقوفها عن السري يف تلك الليلة إىل أن تطلع من مغرهبا قال معمر وبلغين أن بني أول اآليات 

   -وآخرها ستة أشهر قيل له وما اآليات قال زعم قتادة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال والدخان ودابة األرضبادروا باألعمال ستا طلوع الشمس من مغرهبا والدج

  وخويصة أحدكم وأمر العامة قيل له هل بلغك أي اآليات أول قال 

طلوع الشمس من مغرهبا وقد بلغين أن رجاال يقولون الدجال وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا 
ال تقوم  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن ثابت البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول 

الساعة على أحد يقول ال إله إال اهللا وروى قتادة ملستقر هلا قال لوقت واحد هلا ال تعدوه قال أبو بكر يعين أهنا 
استقرت على سري واحد وعلى مقدار واحد ال ختتلف وقيل ملستقر هلا ال بعد منازهلا يف الغروب قوله تعاىل ال 

أن تدرك القمر حدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال أخربنا عبدالرزاق قال  الشمس ينبغي هلا
أخربنا معمر عن احلسن يف قوله ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر قال ذاك ليلة اهلالل قال أبو بكر يعين واهللا 

ران مقسوران على ما رتبهما اهللا عليه ال ميكن أعلم أهنا ال تدركه فتستره بشعاعها حىت متنع رؤيته ألهنما مسخ
واحدا منهما أن يتغري عن ذلك وقال أبو صاحل ال يدرك أحدمها ضوء اآلخر وقيل ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك 

القمر حىت يكون نقصان ضوئها كنقصاهنا وقيل ال تدركه يف سرعة السري وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن 
بيع قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر قال وبلغين أن عكرمة قال لكل واحد منهما سلطان للقمر سلطان بن أيب الر

الليل وللشمس النهار فال ينبغي للشمس أن تطلع بالليل وال الليل سابق النهار يقول ال ينبغي إذا كان الليل أن 



ر هنار ال ليل ألنه قال وال الليل سابق النهار يكون ليل آخر حىت يكون هنارا فإن قيل هذا يدل على أن ابتداء الشه
فإذا مل يسبق الليل النهار واستحال اجتماعهما معا وجب أن يكون النهار سابقا لليل فيكون ابتداء الشهور من 

النهار ال من الليل قيل له ليس تأويل اآلية ما ذهبت إليه وإمنا معناها أحد الوجوه اليت تقدم ذكرها عن السلف ومل 
ل أحد منهم أن معناها أن ابتداء الشهور من النهار فهذا تأويل ساقط باإلمجاع وأيضا فلما كانت الشهور اليت يق

تتعلق هبا أحكام الشرع هي شهور األهلة واهلالل أول ما يظهر فإمنا يظهر ليال وال يظهر ابتداء النهار وجب أن 
ليلة من شهر رمضان هي من رمضان وأن أول ليلة من  يكون ابتداؤها من الليل وال خالف بني أهل العلم أن أول

شوال هي من شوال فثبت بذلك أن ابتداء الشهور من الليل أال ترى أهنم يبتدؤن بصالة تراويح يف أول ليلة منه 
   -وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت فيه الشياطني ومجيع ذلك يدل على

  أن ابتداء الشهور من أول الليل وقد قال أصحابنا 

فيمن قال هللا علي اعتكاف شهر أنه يبتدئ به من الليل ألن ابتداء الشهور من الليل قوله تعاىل وآية هلم أنا محلنا 
 ذريتهم يف الفلك املشحون روي عن الضحاك وقتادة أنه أراد سفينة نوح قال أبو بكر فنسب الذرية إىل املخاطبني
ألنه من جنسهم كأنه قال ذرية الناس وقوله تعاىل وخلقنا هلم من مثله ما يركبون قال ابن عباس السفن بعد سفينة 
نوح وروي عن ابن عباس رواية أخرى وعن جماهد أن اإلبل سفن الرب قوله تعاىل ومن نعمره ننكسه يف اخللق قال 

وب العلم وضعف القوى وقال غريه نصريه بعد القوة إىل قتادة نصريه إىل حال اهلرم اليت تشبه حال الصيب يف غر
الضعف وبعد زيادة اجلسم إىل النقصان وبعد اجلدة والطراوة إىل البلى قال أبو بكر ومثله قوله تعاىل ومنكم من يرد 

كما  إىل أرذل العمر ومساه أرذل العمر ألنه ال يرجى له بعده عود من النقصان إىل الزيادة ومن اجلهل إىل العلم
يرجى مصري الصيب من الضعف إىل القوة ومن اجلهل إىل العلم ونظريه قوله تعاىل مث جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
قوله تعاىل وما علمناه الشعر وما ينبغي له حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال 

الشعر وما ينبغي له قال بلغين أن عائشة سئلت هل كان رسول اهللا  أخربنا عبدالرزاق عن معمر يف قوله وما علمناه
ستبدي لك األيام ما ... يتمثل بشيء من الشعر فقالت ال إال ببيت أخي بين قيس بن طرفة  -صلى اهللا عليه وسلم 

  ... ويأتيك باألخبار من مل تزود ... كنت جاهال 
   -قال فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من مل تزود باألخبار فقال أبو بكر ليس هكذا يا رسول اهللا قال يقول يأتيك

العلم بإنشاء الشعر مل يكن قد علمه الشعر ألنه  -إين لست بشاعر وال ينبغي يل قال أبو بكر مل يعط اهللا نبيه ص 
ه من القرآن الذي يعطي فطنة ذلك من يشاء من عباده وإمنا مل يعط ذلك لئال تدخل به الشبهة على قوم فيما أتى ب

أنه قوي على ذلك مبا يف طبعه من الفطنة للشعر وإذا كان التأويل أنه مل يعطه الفطنة لقول الشعر مل ميتنع على ذلك 
هل أنت إال ... أن ينشد شعرا لغريه إال أنه مل يثبت من وجه صحيح أنه متثل بشعر لغريه وإن كان قد روي أنه قال 

  ... لقيت ويف سبيل اهللا ما ... أصبع دميت 



وقد روي أن القائل لذلك بعض الصحابة وأيضا فإن من أنشد شعرا لغريه أو قال بيتا أو بيتني مل يسم شاعرا أو ال 
  يطلق عليه أنه قد علم الشعر أو قد تعلمه أال ترى أن من 

رمي فكذلك ال حيسن الرمي قد يصيب يف بعض األوقات برميته وال يستحق بذلك أن يسمى راميا وال أنه تعلم ال
من أنشد شعرا لغريه وأنشأ بيتا وحنوه مل يسم شاعرا قوله تعاىل قال من حييي العظام وهي رميم قل حيييها الذي 

أنشأها أول مرة فيه من أوضح الدليل على أن من قدر على االبتداء كان أقدر على اإلعادة إذ كان ظاهر األمر أن 
اإلنشاء ابتداء فهو على اإلعادة أقدر فيما جيوز عليه البقاء وفيه الداللة إعادة الشيء أيسر من ابتدائه فمن قدر على 

على وجوب القياس واالعتبار ألنه ألزمهم قياس النشأة الثانية على األوىل ورمبا احتج بعضهم بقوله تعاىل قال من 
ة وليس كذلك ألنه إمنا حييي العظام وهي رميم على أن العظم فيه حياة فيجعله حكم املوت مبوت األصل ويكون ميت
  مساه حيا جمازا إذ كان عضوا حيىي األرض بعد موهتا ومعلوم أنه ال حياة فيها آخر سورة يس 

  ومن 

  سورة والصافات

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ال قوله تعاىل إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر إىل قوله وفديناه بذبح عظيم ق

أبو بكر ظاهره يدل على أنه كان مأمورا بذحبه فجائز أن يكون األمر إمنا تضمن معاجلة الذبح ال ذحبا يوجب املوت 
وجائز أن يكون األمر حصل على شريطة التخلية والتمكن منه وعلى أن ال يفديه بشيء وأنه إن فدى منه بشيء 

قوله افعل ما تؤمر وقوله وفديناه بذبح عظيم فلو مل يكن  كان قائما مقامه والدليل على أن ظاهره قد اقتضى األمر
ظاهره قد اقتضى األمر بالذبح ملا قال افعل ما تؤمر ومل يكن الذبح فداء عن ذبح متوقع وروي أن إبراهيم عليه 

ألمر بالذبح السالم كان نذر إن رزقه اهللا ولدا ذكرا أن جيعله ذبيحا هللا فأمر بالوفاء به وروي أن اهللا تعاىل ابتدأ با
على حنو ما قدمنا وجائز أن يكون األمر ورد بذبح ابنه وذبح فوصل اهللا أوداجه قبل خروج الروح وكانت الفدية 
لبقاء حياته قال أبو بكر وعلى أي وجه تصرف تأويل اآلية قد تضمن األمر بذبح الولد إجياب شاة يف العاقبة فلما 

يف شريعة إبراهيم عليه السالم وقد أمر اهللا باتباعه بقوله تعاىل مث  صار موجب هذا اللفظ إجياب شاة يف املتعقب
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده وجب على من نذر ذبح ولده 

  شاة وقد اختلف السلف وفقهاء األمصار بعدهم يف ذلك 

ينحر ابنه قال كبش كما فدى إبراهيم إسحاق وروى سفيان عن  فروى عكرمة عن ابن عباس يف الرجل يقول هو
منصور عن احلكم عن علي يف رجل نذر أن ينحر ابنه قال يهدي بدنة أو ديته شك الرواي وعن مسروق مثل قول 

ابن عباس وروى شعبة عن احلكم عن إبراهيم قال حيج ويهدي بدنة وروى داود بن أيب هند عن عامر يف رجل 
ابنه قال قال بعضهم مائة من اإلبل وقال بعضهم كبش كما فدى إسحاق قال أبو بكر قال أبو  حلف أن ينحر

حنيفة وحممد عليه ذبح شاة وقال أبو يوسف ال شيء عليه وقال أبو حنيفة لو نذر ذبح عبده مل يكن عليه شيء 
ذا اللفظ قد صار عبارة عن وقال حممد عليه ذبح شاة وظاهر اآلية يدل على قول أيب حنيفة يف ذبح الولد ألن ه

إجياب شاة يف شريعة إبراهيم عليه السالم فوجب بقاء حكمه ما مل يثبت نسخه وذهب أبو يوسف إىل حديث أيب 
   -قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  عن قال ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم وروى احلسن

قال ال نذر يف معصية وكفارته كفارة ميني قال أبو بكر ال يلزم  -عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
القائلني بالقول األول وذلك ألن قوله علي ذبح ولدي ملا صار عبارة عن إجياب ذبح شاة صار مبنزلة ما لو قال علي 

حنيفة على الناذر ذبح عبده شيئا ألن هذا اللفظ ظاهره معصية ذبح شاة ومل يكن ذلك معصية وإمنا مل يوجب أبو 
ومل يثبت يف الشرع عبارة عن ذبح شاة فكان نذر معصية وقد قالوا مجيعا فيمن قال هللا علي أن أقتل ولدي أنه ال 
ىي شيء عليه ألن هذا اللفظ ظاهره معصية ومل يثبت يف الشرع عبارة عن ذبح شاة وقد روى يزيد بن هارون عن حي

بن سعيد عن القاسم بن حممد قال كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة فقالت إين نذرت أن احنر ابين قال ال تنحري 
ابنك وكفري عن ميينك فقال رجل عند ابن عباس إنه ال وفاء لنذر يف معصية فقال ابن عباس مه قال اهللا تعاىل يف 

س ذلك مبخالف ملا قدمنا من قول ابن عباس يف إجيابه كبشا الظهار ما مسعت وأوجب فيه ما ذكره قال أبو بكر ولي
ألنه جائز أن يكون من مذهبه إجياهبما مجيعا إذا أراد بالنذر اليمني كما قال أبو حنيفة وحممد فيمن قال هللا علي أن 

إبراهيم  أصوم غدا فلم يفعل وأراد اليمني أن عليه كفارة اليمني والقضاء مجيعا وقد اختلف يف الذبيح من ولدي
عليهم السالم فروي عن علي وابن مسعود وكعب واحلسن وقتادة أنه إسحاق وعن ابن عباس وابن عمر وسعيد 

  بن املسيب وحممد بن كعب القرظي أنه إمساعيل وروي عن النيب 

ارة القوالن مجيعا ومن قال هو إمساعيل حيتج بقوله عقيب ذكر الذبح وبشرناه بإسحاق نبيا فلما كانت البش -ص 
بعد الذبح دل على أنه إمساعيل واحتج اآلخرون بأنه ليس ببشارة بوالدته وإمنا هي بشارة بنبوته ألنه قال وبشرناه 

بإسحاق نبيا قوله تعاىل فساهم فكان من املدحضني احتج به بعض األغمار يف إجياب القرعة يف العبيد يعتقهم املريض 
م يف طرحه يف البحر وذلك ال جيوز عند أحد من الفقهاء كما ال جتوز وذلك إغفال منه وذلك ألنه عليه السالم ساه

القرعة يف قتل من خرجت عليه ويف أخذ ماله فدل على أنه خاص فيه عليه السالم دون غريه قوله تعاىل وأرسلناه 
ىل أحد العددين إىل مائة ألف أو يزيدون قال ابن عباس بل يزيدون قيل إن معىن أو ههنا اإلهبام كأنه قال أرسلناه إ

  وقيل هو على شك املخاطبني إذ كان اهللا تعاىل ال جيوز عليه الشك آخر سورة والصافات 
  ومن 

  سورة ص

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل يسبحن بالعشي واإلشراق روي عن معمر عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس قال مل يزل يف نفسي من 

ا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق وروى القاسم عن زيد بن أرقم قال صالة الضحى حىت قرأت إنا سخرن
على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال إن صالة األوابني إذا رمضت  -خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 الفصال من الضحى وروى شريك عن زيد بن أيب زياد عن جماهد عن أيب هريرة قال أوصاين خليلي بثالث وهناين
عن ثالث أوصاين بصالة الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثالثة أيام من كل شهر وهناين عن نقر كنقر الديك 

والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب وروى عطية عن أيب سعيد اخلدري قال كان النيب صلى اهللا عليه 
يها وروي عن عائشة وأم هانئ أن النيب يصلي الضحى حىت نقول ال يدعها ويدعها حىت نقول ال يصل -وسلم 

   -صلى اهللا عليه وسلم 



  صلى الضحى وعن ابن عمر أن النيب ص

مل يصلها وقال ابن عمر هي من أحب ما أحدث الناس إيل وروى ابن أيب مليكة عن ابن عباس أنه سئل عن صالة  -
وت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه الضحى فقال إهنا لفي كتاب اهللا وما يغوص عليها إال غواص مث قرأ يف بي

يسبح له فيها بالغدو واآلصال قوله تعاىل إنا سخرنا اجلبال معه قيل إنه سخرها معه فكانت تسري معه وجعل ذلك 
  تسبيحا 

ا منها هللا تعاىل ألن التسبيح هللا هو تنزيهه عما ال يليق به فلما كان سريها داللة على تنزيه اهللا جعل ذلك تسبيحا منه
له قوله تعاىل وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب حدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق قال حدثنا احلسن بن أيب 

الربيع قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن عمرو بن عبيد عن احلسن يف قوله وهل أتاك نبأ اخلصم إذ 
لنسائه ويوما لقضائه ويوما خيلو فيه لعبادة ربه ويوما لبين تسوروا احملراب قال جزأ داود الدهر أربعة أيام يوما 

إسرائيل يسألونه وذكر احلديث قال أبو بكر وهذا يدل على أن القاضي ال يلزمه اجللوس للقضاء يف كل يوم وأنه 
نه جائز جائز له االقتصار على يوم من أربعة أيام ويدل على أنه ال جيب على الزوج الكون عند امرأته يف كل يوم وأ

له أن يقسم هلا يوما من أربعة أيام وقال أبو عبيدة احملراب صدر اجمللس ومنه حمراب املسجد وقيل إن احملراب الغرفة 
وقوله تعاىل إذ تسوروا احملراب يدل على ذلك واخلصم اسم يقع على الواحد وعلى اجلماعة وإمنا فزع منهم داود 

ة اآلدميني بغري إذن فقالوا الختف خصمان بغى بعضنا على بعض ألهنم دخلوا عليه يف موضع صالته على صور
ومعناه أرأيت إن جاءك خصمان فقاال بغى بعضنا على بعض وإمنا كان فيه هذا الضمري ألنه معلوم أهنما كانا من 

ليت املالئكة ومل يكن من بعضهم بغي على بعض واملالئكة ال جيوز عليهم الكذب فعلمنا أهنما كلماه باملعاريض ا
خترجهما من الكذب مع تقريب املعىن باملثل الذي ضرباه وقوهلما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة هو على معىن 

ما قدمنا من ضمري أرأيت إن كان له تسع وتسعون نعجة وأراد بالنعاج النساء وقد قيل إن داود كان له تسع 
امرأة فخطبها داود مع علمه بأن أوريا خطبها  وتسعون امرأة وأن أوريا بن حنان مل تكن له امرأة وقد خطب

وتزوجها وكان فيه شيآن مما سبيل األنبياء التنزه عنه أحدمها خطبته على خطبة غريه والثاين إظهار احلرص على 
التزويج مع كثرة من عنده من النساء ومل يكن عنده أن ذلك معصية فعاتبه اهللا تعاىل عليها وكانت صغرية وفطن 

امللكان بأن األوىل كان به أن ال خيطب املرأة اليت خطبها غريه وقوله ويل نعجة واحدة يعين خطبت امرأة حني خاطبه 
واحدة قد كان التراضي منا وقع بتزوجيها وما روي يف أخبار القصاص من أنه نظر إىل املرأة فرآها متجردة فهويها 

بياء ال يأتون املعاصي مع العلم بأهنا معاص إذ ال يدرون وقدم زوجها للقتل فإنه وجه ال جيوز على األنبياء ألن األن
  لعلها كبرية تقطعهم عن والية اهللا 

تعاىل ويدل على صحة التأويل األول أنه قال وعزين يف اخلطاب فدل ذلك على أن الكالم إمنا كان بينهما يف اخلطبة 
شطط يدل على أن للخصم أن خياطب احلاكم ومل يكن قد تقدم تزويج اآلخر وقوله تعاىل فاحكم بيننا باحلق وال ت

مبثله وقوله تعاىل لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه من غري أن يسئل اخلصم عن ذلك يدل على أنه أخرج 
الكالم خمرج احلكاية واملثل على ما بينا وأن داود قد كان عرف ذلك من فحوى كالمه لوال ذلك ملا حكم بظلمه 

عض وهو يعين  قبل أن يسئله فيقر عنده أو تقوم عليه البينة به وقوله تعاىل وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم علىب
الشركاء يدل على أن العادة يف أكثر الشركاء الظلم والبغي ويدل عليه أيضا قوله إال الذين آمنوا وعملوا 



مل يقصد املعصية بديا وإن كالم الصاحلات وقليل ما هم قوله تعاىل وظن داود أمنا فتناه يدل على أنه عليه السالم 
امللكني أوقع له الظن بأنه قد أتى معصية وإن اهللا تعاىل قد شدد عليه احملنة هبا ألن الفتنة يف هذا املوضع تشديد التعبد 
واحملنة فحيئنذ علم أن ما أتاه كان معصية واستغفر منها وقوله تعاىل وخر راكعا وأناب روى أيوب عن عكرمة عن 

   -قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن عباس 

  سجد يف ص وليست من العزائم وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب ص

قال يف سجدة ص سجدها داود توبة وحنن نسجدها شكرا وروى الزهري عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر  -
س من أين أخذت سجدة ص قال فتال علي سجد يف ص وروى عثمان وابن عمر مثله وقال جماهد قلت البن عبا

   -أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتد ه فكان داود سجد فيها فلذلك سجد فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وروى مسروق عن ابن مسعود أنه كان ال يسجد فيها ويقول هي توبة نيب وقول

فعلها اقتداء بداود لقوله فبهداهم اقتده يدل  -لم ابن عباس يف رواية سعيد بن جبري أن النيب صلى اهللا عليه وس
على أنه رأى فعلها واجبا ألن األمر على الوجوب وهو خالف رواية عكرمة عنه أهنا ليست من عزائم السجود وملا 

فيها كما سجد يف غريها من مواضع السجود دل على أنه ال فرق بينها وبني  -سجد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ع السجود وأما قول عبداهللا أهنا ليس بسجدة ألهنا توبة نيب فإن كثريا من مواضع السجود إمنا هو سائر مواض

حكايات عن قوم مدحوا بالسجود حنو قوله تعاىل إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله 
  من قبله إذا يتلى يسجدون وهو موضع السجود للناس باالتفاق وقوله تعاىل إن الذين أوتوا العلم 

عليهم خيرون لألذقان سجدا وحنوها من اآلي اليت فيها حكاية سجود قوم فكانت مواضع السجود وقوله وإذا قرئ 
عليهم القرآن ال يسجدون يقتضي لزوم فعله عند مساع القرآن فلو خلينا والظاهر أوجبناه يف سائر القرآن فمىت 

جوب فعله إال أن تقوم الداللة على غريه وأجاز أصحابنا الركوع عن اختلفنا يف موضع منه فإن الظاهر يقتضي و
سجود التالوة وذكر حممد بن احلسن أنه قد روي يف تأويل قوله تعاىل وخر راكعا أن معناه خر ساجدا فعرب 

 بالركوع عن السجود فجاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه قوله تعاىل وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب روى أشعث
عن احلسن قال العلم بالقضاء وعن شريح قال الشهود واألميان وعن أيب حصني عن أيب عبدالرمحن السلمي قال 
فصل اخلطاب قال اخلصوم قال أبو بكر الفصل بني اخلصوم باحلق وهذا يدل على أن فصل القضاء واجب على 

يقول إن الناكل عن اليمني حيبس حىت  احلاكم إذا خوصم إليه وأنه غري جائز له إمهال احلكم وهو يبطل قول من
يقرأ وحيلف ألن فيه إمهال احلكم وترك الفصل وروى الشعيب عن زياد أن فصل اخلطاب أما بعد وليس زياد ممن 

يعتد به يف األقاويل ولكنه قد روى وعسى أن يكون ذهب إىل أنه فصل بني الدعاء يف صدر الكتاب وبني اخلطاب 
عاىل يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى حدثنا املقصود به الكتاب قوله ت

عبدالباقي بن قانع قال حدثنا احلارث بن أيب أسامة قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم قال حدثنا عبدالرمحن بن 
كام ثالثا أن ال يتبعوا اهلوى وأن مهدي عن محاد بن سلمة عن محيد بن سلمة عن احلسن قال إن اهللا أخذ على احل

خيشوه وال خيشوا الناس وأن ال يشتروا بآياته مثنا قليال مث قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس 
ا باحلق وال تتبع اهلوى اآلية وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا إىل قوله فال ختشو



الناس واخشون وروى سليمان بن حرب عن محاد بن أيب سلمة عن محيد قال ملا استقضى إياس بن معاوية أتاه 
احلسن فبكى إياس فقال له احلسن ما يبكيك يا أبا وائلة قال بلغين أن القضاة ثالثة اثنان يف النار وواحد يف اجلنة 

يف النار ورجل اجتهد فأصاب فهو يف اجلنة قال احلسن إن رجل اجتهد فأخطأ فهو يف النار ورجل مال به اهلوى فهو 
فيما قص اهللا من نبأ داود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إىل قوله وكال آتينا حكما وعلما فأثىن على سليمان ومل 

  يذم داود مث قال 

أيب بريدة معىن ما ذكر  احلسن إن اهللا أخذ على احلكام ثالثا وذكر حنو احلديث األول قال أبو بكر قد بني يف حديث
يف احلديث الذي رواه إياس بن معاوية أن القاضي إذا أخطأ فهو يف النار وهو ما حدثنا حممد بن بكر البصري قال 
حدثنا أبو داود السجستاين قال حدثنا حممد بن حسان السمين قال حدثنا خلف بن خليفة عن أيب هاشم عن ابن 

قال القضاة ثالثة واحد يف اجلنة واثنان يف النار فأما الذي يف اجلنة  -ليه وسلم بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا ع
فرجل عرف احلق فقضى به ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار ورجل قضى للناس على جهل فهو يف 

ض عليه بالعشي النار فأخرب أن الذي يف النار من املخطئني هو الذي تقدم على القضاء جبهل قوله تعاىل إذ عر
الصافنات اجلياد إىل قوله بالسوق واألعناق قال جماهد صفوان الفرس رفع إحدى يديه حىت تكون على طرف احلافر 
وذاك من عادة اخليل واجلياد السراع من اخليل يقال فرس جواد إذا جاء بالركض قوله تعاىل إين أحببت حب اخلري 

حب اخلري الذي ينال هبذا اخليل فشغلت به عن ذكر ريب وهو  عن ذكر ريب حيتمل وجهني أحدمها إين أحببت
الصالة اليت كان يفعلها يف ذلك الوقت وحيتمل إين أحببت حب اخلري وهو يريد به اخليل نفسها فسماها خريا ملا 

وقيامي  ينال هبا من اخلري باجلهاد يف سبيل اهللا وقتال أعدائه ويكون قوله عن ذكر ريب معناه أن ذلك من ذكري لريب
حبقه يف اختاذ هذا اخليل قوله تعاىل حىت توارت باحلجاب روي عن ابن مسعود حىت توارت الشمس باحلجاب قال 

  ... وأجن عورات الثغور ظالمها ... حىت إذا لقيت يدا يف كافر ... أبو بكر وهو كقول لبيد 
  ... ضاق هبا الصدر إذا حشرجت يوما و... أماوي ما يغين الثراء عن الفىت ... وكقول حامت 

فأضمر النفس يف قوله حشرجت وقال غري ابن مسعود حىت توارت اخليل باحلجاب وقوله تعاىل ردوها علي فطفق 
مسحا بالسوق واألعناق روي عن ابن عباس أنه جعل ميسح أعراف اخليل وعراقيبها حباهلا وهذا كما حدثنا حممد 

بن عبداهللا قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاين قال أخربنا حممد بن بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون 
املهاجر قال حدثين عقيل بن شبيب عن أيب وهب اجلشمي وكانت له صحبة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  ارتبطوا اخليل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفاهلا وقلدوها وال

وقد روي  -ن يكون سليمان إمنا مسح أعرافها وعراقيبها على حنو ما ندب إليه نبينا ص تقلدوها األوتار فجائز أ
عن احلسن أنه كشف عراقيبها وضرب أعناقها وقال ال تشغليين عن عبادة ريب مرة أخرى والتأويل األول أصح 

يتلفها بال نفع وليس كذلك والثاين جائز ومن تأوله على الوجه الثاين يستدل به على إباحة حلوم اخليل إذ مل يكن ل
ألنه جائز أن يكون حمرم األكل وتعبد اهللا بإتالفه ويكون املنفعة يف تنفيذ األمر دون غريه أال ترى أنه كان جائز أن 

مييته اهللا تعاىل ومينع الناس من االنتفاع بأكله فكان جائزا أن يتعبد بإتالفه وحيظر االنتفاع بأكله بعده وقوله تعاىل 
ضغثا فاضرب به وال حتنث روي عن ابن عباس أن امرأة أيوب قال هلا إبليس إن شفيته تقولني يل أنت  وخذ بيدك



شفيته فأخربت بذلك أيوب فقال إن شفاين اهللا ضربتك مائة سوط فأخذ مشاريخ قدر مائة فضرهبا ضربة واحدة قال 
سن بن أيب الربيع قال أخربنا عبدالرزاق عطاء وهي للناس عامة وحدثنا عبداهللا بن حممد بن إسحاق قال حدثنا احل

قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث فأخذ عودا فيه تسعة وتسعون عودا 
واألصل متام املائة فضرب به امرأته وذلك أن امرأته أرادها الشيطان على بعض األمر فقال هلا قويل لزوجك يقول 

ل كذا وكذا فحلف حينئذ أن يضرهبا فضرهبا حتلة ليمينه وختفيفا على امرأته قال أبو بكر ويف كذا وكذا فقالت له ق
هذه اآلية داللة على أن من حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها كلها وضربه ضربة واحدة أنه يرب يف ميينه 

ملء الكف من اخلشب أو السياط  إذا أصابه مجيعها لقوله تعاىل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث والضغث هو
أو الشماريخ وحنو ذلك فأخرب اهللا تعاىل أنه إذا فعل ذلك فقد بر يف ميينه لقوله وال حتنث وقد اختلف الفقهاء يف 

ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد إذا ضربه ضربة واحدة بعد أن يصيبه كل واحدة منه فقد بر يف ميينه 
يرب وهذا القول خالف الكتاب ألن اهللا تعاىل قد أخرب أن فاعل ذلك ال حينث وقد روي عن  وقال مالك والليث ال

جماهد أنه قال هي أليوب خاصة وقال عطاء للناس عامة قال أبو بكر داللة اآلية ظاهرة على صحة القول األول من 
ميينه والثاين أنه ال حينث لقوله وجهني أحدمها أن فاعل ذلك يسمى ضاربا ملا شرط من العدد وذلك يقتضي الرب يف 

  وال حتنث وزعم بعض من حيتج ملذهب مالك أن ذلك أليوب خاصة ألنه قال فاضرب به وال 

حتنث فلما أسقط عنه احلنث كان مبنزلة من جعلت عليه الكفارة فأداها أو مبنزلة من مل حيلف على شيء وهذا 
ضه واستحالته وخمالفته لظاهر الكتاب وذلك ألن اهللا تعاىل حجاج ظاهر السقوط ال حيتج مبثله من يعقل ذلك لتناق

أخرب أنه إذا فعل ذلك مل حينث واليمني تتضمن شيئني حنثا أو برا فإذا أخرب اهللا أنه ال حينث فقد أخرب بوجود الرب إذ 
حمللوف عليه ليس بينهما واسطة فتناقضه واستحالته من جهة أن قوله هذا يوجب أن كل من بر يف ميينه بأن يفعل ا

كان مبنزلة من جعلت عليه الكفارة على قضيته لسقوط احلنث ولو كان أليوب خاصة وكان عبادة تعبد هبا دون 
غريه كان اهللا أن يسقط عنه احلنث وال يلزمه شيئا وإن مل يضرهبا بالضغث فال معىن على قوله لضرهبا بالضغث إذ مل 

 تعاىل أن يتعبد مبا شاء يف األوقات وفيما تعبدنا به ضرب الزاين قال حيصل به بر يف اليمني وزعم هذا القائل أن هللا
ولو ضربه ضربة واحدة بشماريخ مل يكن حدا قال أبو بكر أما ضرب الزاين بشماريخ فال جيوز إذا كان صحيحا 

واطا فضربه سليما وقد جيوز إذا كان عليال خياف عليه ألنه لو أفرد كل ضربة مل جيز إذا كان صحيحا ولو مجع أس
هبا وأصابه كل أحد منها وأعيد عليه ما وقع عليه من األسواط وإن كانت جمتمعة فال فرق بني حال اجلمع والتفريق 
وأما يف املرض فجائز أن يقتصر من الضرب على مشاريخ أو درة أو حنو ذلك فيجوز أن جيمعه أيضا فيضربه به ضربة 

حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن سعيد اهلمداين قال حدثنا ابن  وقد روي يف ذلك ما حدثنا حممد بن بكر قال
وهب قال أخربين يونس عن ابن شهاب قال أخربين أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخربه بعض أصحاب رسول 

من األنصار أنه اشتكى رجل منهم حىت أضىن فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بعضهم فهش هلا فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخربهم بذلك وقال استفتوا إيل النيب صلى اهللا ل

   -فإين قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -عليه وسلم 

  توقالوا ما رأينا أحدا به من الضر مثل الذي هو به لو محلناه إليك لتفسخ



أن يأخذوا له مشاريخ مائة مشراخ فيضربوه  -عظامه ما هو إال جلد على عظم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هبا ضربة واحدة ورواه بكري بن عبداهللا بن األشج عن أيب أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد وقال فيه فخذوا عثكاال 

سعيد بن سعد بن عبادة وقد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم  فيه مائة مشراخ فاضربوه هبا ضربة واحدة ففعلوا وهو
-   

  وأبو أمامة بن سهل بن حنيف هذا ولد يف حياة رسول اهللا ص

فصل ويف هذه اآلية داللة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا لوال ذلك مل يكن أيوب ليحلف عليه ويضرهبا وملا 
كره اهللا يف القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناشزا بقوله والاليت أمره اهللا تعاىل بضرهبا بعد حلفه والذي ذ

ختافون نشوزهن إىل قوله واضربوهن وقد دلت قصة أيوب على أن له ضرهبا تأديبا لغري نشوز وقوله تعاىل الرجال 
امرأته على  قوامون على النساء فما روي من القصة فيه يدل على مثل داللة قصة أيوب ألنه روي أن رجال لطم

فأراد أهلها القصاص فأنزل اهللا الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا  -عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم ويف اآلية دليل على أن للرجل أن حيلف وال يستثين ألن أيوب حلف ومل 

قوله يف قصة األشعريني حني استحملوه فقال واهللا ال أمحلكم  -وسلم يستثن ونظريه من سنة النيب صلى اهللا عليه 
ومل يستثن مث محلهم وقال من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه وفيها 

مل جتب كفارة  دليل على أن من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها مث فعل احمللوف عليه أن عليه الكفارة ألنه لو
لترك أيوب ما حلف عليه ومل حيتج إىل أن يضرهبا بالضغث وهو خالف قول من قال ال كفارة عليه إذا فعل ما هو 

من حلف على ميني فرأى غريها خريا فليأت الذي هو  -خري وقد روي فيه حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وز به احلد ألن يف اخلرب أنه حلف أن يضرهبا مائة فأمره اهللا تعاىل خري وذلك كفارته وفيها دليل على أن التعزير جيا

أنه قال من بلغ حدا يف غري حد فهو من املعتدين وفيها  -بالوفاء به إال أنه روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ضرب امرأته يف دليل على أن اليمني إذا كانت مطلقة فهي على املهلة وليست على الفور ألنه معلوم أن أيوب مل ي

فور صحته ويدل على أن من حلف على ضرب عبده أنه ال يرب إال أن يضربه بيده لقوله وخذ بيدك ضغثا إال أن 
أصحابنا قالوا فيمن ال يتوىل الضرب بيده إن أمر غريه بضربه ال حينث للعرف وفيها دليل على أن اإلستثناء ال يصح 

ستثناء متراخيا عنها ألمر باإلستثناء ومل يؤمر بالضرب وفيها دليل على إال أن يكون متصال باليمني ألنه لو صح اإل
جواز احليلة يف التوصل إىل ما جيوز فعله ودفع املكروه هبا عن نفسه وعن غريه ألن اهللا تعاىل أمره بضرهبا بالضغث 

  ليخرج به من اليمني وال يصل إليها كثري ضرر آخر سورة ص 

  ومن 

  سورة الزمر

  رمحن الرحيم بسم اهللا ال
قوله تعاىل خلقكم من نفس واحدة مث جعل منها زوجها مث راجعة إىل صلة الكالم كأنه قال خلقكم من نفس واحدة 

مث أخرب أنه جعل منها زوجها ألنه ال يصح رجوعها إىل املخلوقني من األوالد على معىن الترتيب ألن الوالدين قبل 



  يفعلون وقوله مث آتينا موسى الكتاب متاما وحنو ذلك آخر سورة الزمر  الولد وهو مثل قوله مث اهللا شهيد على ما
  ومن 

  سورة املؤمن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل يا هامان ابن يل صرحا روى سفيان عن منصور عن إبراهيم يف قوله يا هامان ابن يل صرحا قال بين 

ورهم وقوله تعاىل وقال ربكم ادعوين أستجب لكم روى باآلجر وكانوا يكرهون أن يبنو باآلجر وجيعلونه يف قب
 -الثوري عن األعمش ومنصور عن سبيع الكندي عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن الدعاء هو العبادة مث قرأ ادعوين أستجب لكم اآلية وقوله تعاىل النار يعرضون عليها هذه اآلية تدل على عذاب 
لقوله تعاىل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فدل على أن املراد النار يعرضون عليها غدوا القرب 

  وعشيا قبل القيامة آخر سورة املؤمن 
  ومن 

  سورة حم السجدة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
دل بذلك على لزوم فرض قوله تعاىل ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا فيه بيان أن ذلك أحسن قول و

الدعاء إىل اهللا إذ ال جائز أن يكون النفل أحسن من الفرض فلو مل يكن الدعاء إىل اهللا فرضا وقد جعله من أحسن 
قول اقتضى ذلك أن يكون النفل أحسن من الفرض وذلك ممتنع وقوله تعاىل إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا 

ليهم عند املوت فيقولون ال ختف مما أنت قادم عليه فيذهب اهللا خوفه وال حتزن على اآلية قيل إن املالئكة تتنزل ع
الدنيا وال على أهلها فيذهب اهللا خوفه وأبشر باجلنة وروي ذلك عن زيد بن أسلم وقال غريه إمنا يقولون له ذلك 

  يف القيام عند اخلروج من القرب فريى تلك األهوال 

حتزن فإمنا يراد هبذا غريك ويقولون له حنن أولياؤك يف احلياة الدنيا فال يفارقونه تأنيسا  فيقول له املالئكة ال ختف وال
له إىل أن يدخل اجلنة وقال أبو العالية إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا قال أخلصوا له الدين والعمل والدعوة 

نه ويل محيم قال بعض أهل العلم ذكر اهللا العدو قوله تعاىل ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأ
فأخرب باحليلة فيه حىت تزول عداوته ويصري كأنه ويل فقال تعاىل ادفع باليت هي أحسن اآلية قال وأنت رمبا لقيت 

بعض من ينطوي لك على عداوة وضغن فتبدأه بالسالم أو تبسم يف وجهه فيلني لك قلبه ويسلم لك صدره قال مث 
حلاسد فعلم أن ال حيلة عندنا فيه وال يف استمالك سخيمته واستخراج ضغينته فقال تعاىل قل أعوذ برب ذكر اهللا ا

الفلق إىل قوله ومن شر حاسد إذا حسد فأمر بالتعوذ منه حني علم أن ال حيلة عندنا يف رضاه قوله تعاىل واسجدوا 
ه السورة فروي عن ابن عباس ومسروق هللا الذي خلقهن اآلية قال أبو بكر اختلف يف موضع السجود من هذ

وقتادة أنه عند قوله وهم ال يسأمون وروي عن أصحاب عبداهللا واحلسن وأيب عبدالرمحن أنه عند قوله إن كنتم إياه 
تعبدون قال أبو بكر األوىل أهنا عند آخر اآليتني ألنه متام الكالم ومن جهة أخرى أن السلف ملا اختلفوا كان فعله 

أوىل التفاق اجلميع على جواز فعلها بأخرامها واختالفهم يف جوازها بأوالمها قوله تعاىل ولو جعلناه  باآلخر منهما



قرآنا أعجميا اآلية يدل على أنه لو جعله أعجميا كان أعجميا فكان يكون قرآنا أعجميا وأنه إمنا كان عربيا ألن اهللا 
  ال خيرجه ذلك من أن يكون قرآنا آخر سورة حم السجدة أنزله بلغة العرب وهذا يدل على أن نقله إىل لغة العجم 

  ومن 

  سورة حم عسق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله يف اآلخرة من نصيب فيه الداللة على بطالن اإلستئجار على 

يريد حرث الدنيا فال حظ له يف اآلخرة فيخرج ذلك ما سبيله أن ال يفعل إال على وجه القربة إلخباره تعاىل بأن من 
من أن يكون قربة فال يقع موقع اجلواز وقوله تعاىل قل ال أسئلكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب قال ابن عباس 

  وجماهد وقتادة والضحاك والسدي معناه إال أن تودوين لقرابيت منكم قالوا كل 

قرابة وقال علي بن احلسن وسعيد بن جبري إال أن تودوا  -اهللا عليه وسلم  قريش كانت بينه وبني رسول اهللا صلى
قرابيت وقال احلسن إال املودة يف القرىب أي إال التقرب إىل اهللا والتودد بالعمل الصاحل وقوله تعاىل والذين استجابوا 

مع اإلميان وإقامة الصالة ويدل  لرهبم واقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم يدل على جاللة موقع املشورة لذكره هلا
على أنا مأمورون هبا قوله تعاىل والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون روي عن إبراهيم النخعي يف معىن اآلية قال 

كانوا يكرهون للمؤمنني أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق وقال السدي هم ينتصرون معناه ممن بغى عليهم 
يهم قال أبو بكر قد ندبنا اهللا يف مواضع من كتابه إىل العفو عن حقوقنا قبل الناس فمنه قوله من غري أن يعتدوا عل

وأن تعفوا أقرب للتقوى وقوله تعاىل يف شأن القصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وقوله وليعفوا وليصفحوا أال 
إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون يدل  حتبون أن يغفر اهللا لكم وأحكام هذه اآلي ثابتة غري منسوخة وقوله والذين

ظاهره على أن االنتصار يف هذا املوضع أفضل أال ترى أنه قرنه إىل ذكر اإلستجابة هللا تعاىل وإقامة الصالة وهو 
حممول على ما ذكره إبراهيم النخعي أهنم كانوا يكرهون للمؤمنني أن يذلوا أنفسهم فيجترئ الفساق عليهم فهذا 

ر على ذلك واملوضع املأمور فيه بالعفو إذا كان اجلاين نادما مقلعا وقد قال عقيب هذه اآلية فيمن تعدى وبغى وأص
وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ومقتضى ذلك إباحة االنتصار ال األمر به وقد عقبه بقوله وملن 

أما املصر على البغي والظلم فاألفضل صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور فهو حممول على الغفران عن غري املصر ف
االنتصار منه بداللة اآلية اليت قبلها وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن 

قتادة قوله تعاىل وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل قال فبما يكون بني الناس من القصاص فأما لو 
   حيل لك أن تظلمه آخر سورة حم عسق ظلمك رجل مل

  ومن 

  سورة الزخرف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  يف 



  التسمية عند الركوب

  قوله تعاىل لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه حدثنا عبداهللا 

إسحاق عن علي بن ربيعة أنه ابن إسحاق قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن أيب 
شهد عليا كرم اهللا وجهه حني ركب فلما وضع رجله يف الركاب قال بسم اهللا فلما استوى قال احلمد هللا مث قال 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني مث قال محدا هللا ثالثا وكرب ثالثا مث قال ال إله إال أنت ظلمت نفسي 

ذنوب إال أنت مث ضحك فقيل له مم تضحك يا أمري املؤمنني قال رأيت النيب صلى اهللا عليه فاغفر يل فإنه ال يغفر ال
فعل مثل الذي فعلت وقال مثل الذي قلت مث ضحك فقيل له مم تضحك يا نيب اهللا قال العبد أو قال  -وسلم 

يعلم أنه ال يغفر الذنوب  عجب للعبد إذا قال ال إله إال أنت ظلمت نفسي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
إال هو وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان 
إذا ركب قال بسم اهللا مث قال هذا منك وفضلك علينا احلمد هللا ربنا مث يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 

 -نقلبون وروى حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقرنني وإنا إىل ربنا مل
على ذروة سنام كل بعري شيطان فإذا ركبتموها فقولوا كما أمركم اهللا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 

الدابة فلم يذكر اسم  مقرنني وروي عن سفيان عن منصور عن جماهد عن أيب معمر أن ابن مسعود قال إذا ركب
  اهللا عليه ردفه الشيطان فقال له تغن فإن مل حيسن قال له متن 

  فصل 

  يف إباحة لبس احللي للنساء

قال أبو العالية وجماهد رخص للنساء يف الذهب مث قرأ أو من ينشأ يف احللية وروى نافع عن سعيد عن أيب هند عن 
   -سلم أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  لبس احلرير والذهب حرام على ذكور أميت حالل إلناثها وروى شريك عن العباس

يقول وهو ميص الدم عن شجة بوجه  -بن زريح عن البهي عن عائشة قالت مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بن شعيب عن أبيه  أسامة وميجه لو كان أسامة جارية حلليناه لو كان أسامة جارية لكسوناه لتنفقه ويف حديث عمرو

رأى امرأتني عليهما أسورة من ذهب فقال أحتبان أن يسوركما اهللا  -عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بأسورة من نار قالتا ال قال فأديا حق هذا وقالت عائشة ال بأس بلبس احللي إذا أعطى زكاته وكاتب عمر إىل أيب 

يصدقن من احللي وروى أبو حنيفة عن عمرو بن دينار أن عائشة حلت موسى أن مر من قبلك من نساء املؤمنني أن 
  أخواهتا الذهب وأن ابن 

عن  -عمر حلى بناته الذهب وقد روى خصيف عن جماهد عن عائشة قالت ملا هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بالفضة مث تلطخونه بشيء من لبس الذهب قلنا يا رسول اهللا أو نربط املسك بشيء من الذهب قال أفال تربطونه 

زعفران فيكون مثل الذهب وروى جرير عن مطرف عن أيب هريرة قال كنت قاعدا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 



سواران من نار فقالت  -فأتته امرأة فقالت يا رسول اهللا سواران من ذهب فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
طوق من ذهب قال طوق من نار قالت يا رسول اهللا إن املرأة إذا مل تتزين  قرطان من ذهب قال قرطان من نار قالت

لزوجها صلفت عنده فقال ما مينعكن أن جتعلن قرطني من فضة تصفرينه بعنرب أو زعفران فإذا هو كالذهب قال أبو 
من أخبار احلذر والصحابة أظهر وأشهر  -بكر األخبار الواردة يف إباحته للنساء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 -وداللة اآلية ظاهرة يف إباحته للنساء وقد استفاض لبس احللي للنساء منذ لدن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والصحابة إىل يومنا هذا من غري نكري من أحد عليهن ومثل ذلك ال يعترض عليه بأخبار اآلحاد قوله تعاىل وقالوا لو 

علم إن هم إال خيرصون يعين أن الكفار قالوا لو شاء اهللا ما عبدنا األصنام شاء الرمحن ما عبدناهم ماهلم بذلك من 
وال املالئكة وإنا إمنا عبدناهم ألن اهللا قد شاء منا ذلك فأكذهبم اهللا يف قيلهم هذا وأخرب أهنم خيرصون ويكذبون هبذا 

اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا  القول يف أن اهللا تعاىل مل يشأ كفرهم ونظريه قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء
من شيء كذلك كذب الذي من قبلهم أخرب فيه أهنم مكذبون هللا ولرسوله بقوهلم لو شاء اهللا ما أشركنا وأبان به أن 

اهللا قد شاء أن ال يشركوا وهذا كله يبطل مذهب اجلرب اجلهمية قوله تعاىل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة إىل 
أو لو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم فيه الداللة على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم قوله قل 

قوله تعاىل إال من شهد باحلق وهم يعلمون ينتظم معنيني أحدمها أن  -وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول ص 
مع عدم العلم بصحة املقالة والثاين أن شرط سائر  الشهادة باحلق غري نافعة إال مع العلم وأن التقليد ال يغين

إذا رأيت  -الشهادات يف احلقوق وغريها أن يكون الشاهد عاملا هبا وحنوه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مثل الشمس فاشهد وإال فدع وقوله تعاىل وإنه لعلم للساعة حدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا 

  الرزاق عن معمر عن قتادة يف قوله تعاىل وإنه لعلم للساعة قال نزول عيسى بن مرمي عليه السالم علم الساعة عبد

  وناس يقولون القرآن علم للساعة آخر سورة الزخرف 
  ومن 

  سورة اجلاثية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
نا معمر عن قتادة يف قوله تعاىل قل للذين حدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق قال أخرب

آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا قال نسخها قوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم قوله تعاىل أفرأيت 
 من اختذ إهله هواه حدثنا عبداهللا بن حممد قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله أفرأيت من اختذ
إهله هواه قال ال يهوى شيئا إال ركبه ال خياف اهللا قال أبو بكر وقد روي يف بعض األخبار أن اهلوى إله يعبد وتال 
قوله تعاىل أفرأيت من اختذ إهله هواه يعين يطيعه كطاعة اإلله وعن سعيد بن جبري قال كانوا يعبدون العزى وهو 

منه طرحوا األول وعبدوا اآلخر وقال احلسن اختذ إهله هواه حجر أبيض حينا من الدهر فإذا وجدوا ما هو أحسن 
يعين ال يعرف إهله حبجة عقله وإمنا يعرفه هبواه قوله تعاىل وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال 

يقال ما مات من  الدهر قيل هو على التقدمي والتأخري أي حنيا ومنوت من غري رجوع وقيل منوت وحييا أوالدنا كما
خلف ابنا مثل فالن وقوله وما يهلكنا إال الدهر فإنه حدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق 

قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله وما يهلكنا إال الدهر قال قال ذلك مشركو قريش قالوا ما يهلكنا إال الدهر 



هذا قول زنادقة قريش الذين كانوا ينكرون الصانع احلكيم وإن الزمان ومضي  يقولون إال العمر قال أبو بكر
األوقات هو الذي حيدث هذه احلوادث والدهر اسم يقع على زمان العمر كما قال قتادة يقال فالن يصوم الدهر 

عندهم  يعنون عمره كله ولذلك قال أصحابنا إن من حلف ال يكلم فالنا الدهر أنه على عمره كله وكان ذلك
مبنزلة قوله واهللا ال أكلمك األبد وأما قوله ال أكلمك دهرا فإن ذلك عند أيب يوسف وحممد على ستة أشهر ومل 

حديث يف بعض ألفاظه  -يعرف أبو حنيفة معىن دهرا فلم جيب فيه بشيء وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على أن أهل اجلاهلية كانوا ينسبون احلوادث اجملحفة والباليا  ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر فتأوله أهل العلم

  النازلة واملصائب املتلفة إىل الدهر فيقولون فعل الدهر بنا وصنع بنا ويسبون الدهر كما 

ال تسبوا  -قد جرت عادة كثري من الناس بأن يقولوا اساء بنا الدهر وحنو ذلك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مور فإن اهللا هو فاعلها وحمدثها وأصل هذا احلديث ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال فاعل هذه األ

 -حدثنا حممد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أقلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن  قال يقول اهللا تعاىل يؤذيين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي األمر

املسيب مكان سعيد فقوله وأنا الدهر منصوب بأنه ظرف للفعل كقوله تعاىل أنا أبدأ بيدي األمر أقلب الليل والنهار 
وكقول القائل أنا اليوم بيدي األمر أفعل كذا وكذا ولو كان مرفوعا كان الدهر امسا هللا تعاىل وليس كذلك ألن 

املسلمني ال يسمي اهللا هبذا االسم وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق عن  أحدا من
قال إن اهللا يقول ال يقولن أحدكم يا خيبة الدهر  -معمر عن الزهري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مها أصل احلديث يف ذلك واملعىن ما ذكرنا وإمنا غلط فإين أنا الدهر أقلب ليله وهناره فإذا شئت قبضتهما فهذان 
بعض الرواة فنقل املعىن عنده فقال ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر وأما قوله يف احلديث األول يؤذيين ابن آدم 

علمون أن اهللا يسب الدهر فإن اهللا تعاىل ال يلحقه األذى وال املنافع واملضار وإمنا هو جماز معناه يؤذي أوليائي ألهنم ي
هو الفاعل هلذه األمور اليت ينسبها اجلهال إىل الدهر فيتأذون بذلك كما يتأذون بسماع سائر ضروب اجلهل 

  والكفر وهو كقوله إن الذين يؤذون اهللا ورسوله ومعناه يؤذون أولياء اهللا آخر سورة حم اجلاثية 
  ومن 

  سورة األحقاف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
له وفصاله ثالثون شهرا روي أن عثمان أمر برجم امرأة قد ولدت لستة أشهر فقال له علي قال اهللا قوله تعاىل ومح

تعاىل ومحله وفصاله ثالثون شهرا وقال وفصاله يف عامني وروي أن عثمان سأل الناس عن ذلك فقال له ابن عباس 
ما زاد يف احلمل نقص من  مثل ذلك وأن عثمان رجع إىل قول علي وابن عباس وروي عن ابن عباس أن كل

الرضاع فإذا كان احلمل تسعة أشهر فالرضاع واحد وعشرون شهرا وعلى هذا القياس مجيع ذلك وروي عن ابن 
  عباس أن الرضاع حوالن يف مجيع الناس ومل يفرقوا بني من زاد 

ما نقص عن تسعة أشهر محله أو نقص وهو خمالف للقول األول وقال جماهد يف قوله وما تغيض األرحام وما تزداد 
أو زاد عليها قوله تعاىل حىت إذا بلغ أشده روي عن ابن عباس وقتادة أشده ثالث وثالثون سنة وقال الشعيب هو 
بلوغ احللم وقال احلسن أشده قيام احلجة عليه وقوله تعاىل أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا روى 



فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم  الزهري عن ابن عباس قال قال عمر
وهم ال يعبدون اهللا فاستوى جالسا وقال أيف شك أنت يا ابن اخلطاب أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم يف احلياة 

هبتم طيباتكم يف الدنيا وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر يف قوله أذ
حياتكم الدنيا قال إن عمر بن اخلطاب قال لو شئت أن أذهب طيبايت يف حيايت ألمرت جبدي مسني يطبخ باللنب وقال 

معمر قال قتادة قال عمر لو شئت أن أكون أطيبكم طعاما وألينكم ثيابا لفعلت ولكين أستبقي طيبايت وعن 
خلطاب ناس من أهل العراق فقرب إليهم طعامه فرآهم كأهنم عبدالرمحن بن أيب ليلى قال قدم على عمر بن ا

يتعذرون يف األكل فقال يا أهل العراق لو شئت أن يدمهق يل كما يدمهق لكم لفعلت ولكن نستبقي من دنيانا 
آلخرتنا أما مسعتم اهللا يقول أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا قال أبو بكر هذا حممول على أنه رأى ذلك أفضل ال 

على أنه ال جيوز غريه ألن اهللا قد أباح ذلك فال يكون أكله فاعال حمظورا قال اهللا تعاىل قل من حرم زينة اهللا اليت 
  أخرج لعباده والطيبات من الرزق آخر سورة األحقاف 

  ومن 

  سورة حممد ص

-   
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

بو بكر قد اقتضى ظاهره وجوب القتل ال غري إال بعد قال اهللا تعاىل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب قال أ
اإلثخان وهو نظري قوله تعاىل ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض حدثنا جعفر بن حممد بن احلكم 
قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي 

أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض قال ذلك يوم بدر بن 
  واملسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطاهنم 

أنزل اهللا تعاىل بعد هذا يف األسارى فإما منا بعد وإما فداء فجعل اهللا النيب واملؤمنني يف األسارى باخليار إن شاؤا 
تلوهم وإن شاؤا استعبدوهم وإن شاؤا فادوهم شك أبو عبيد يف وإن شاؤا استعبدوهم وحدثنا جعفر بن حممد قال ق

حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مهدي وحجاج كالمها عن سفيان قال مسعت 
ها قوله فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم قال السدي يقول يف قوله فإما منا بعد وإما فداء قال هي منسوخة نسخ

أبو بكر أما قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وقوله ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف 
األرض وقوله فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من خلفهم فإنه جائز أن يكون حكما ثابتا غري منسوخ وذلك ألن 

باإلثخان بالقتل وحظر عليه األسر إال بعد إذالل املشركني وقمعهم وكان ذلك يف وقت  -بيه ص اهللا تعاىل أمر ن
قلة عدد املسلمني وكثرة عدد عدوهم من املشركني فمىت أثخن املشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز اإلستبقاء 

مون يف أول اإلسالم أما قوله فإما منا فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا وجد مثل احلال اليت كان عليها املسل
بعد وإما فداء ظاهره يقتضي أخذ شيئني إما من وإما فداء وذلك ينفي جواز القتل وقد اختلف السلف يف ذلك 
حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن مبارك بن 

تل األسري وقال من عليه أو فاده وحدثنا جعفر قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عبيد فضالة عن احلسن أنه كره ق



قال أخربنا هشيم قال أخربنا أشعث قال سألت عطاء عن قتل األسري فقال من عليه أو فاده قال وسألت احلسن قال 
وروي عن ابن عمر أنه دفع بأسارى بدر مين عليه أو يفادي به  -يصنع به ما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله فأىب أن يقتله وتال قوله فإما منا بعد وإما فداء وروي أيضا عن جماهد وحممد بن 
سريين كراهة قتل األسري وقد روينا عن السدي ان قوله فإما منا بعد وإما فداء منسوخ بقوله فاقتلوا املشركني 

عن ابن جريج حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حيث وجدمتوهم وروي مثله 
عقبة بن أيب معيط يوم بدر صربا قال أبو بكر اتفق فقهاء  -هي منسوخة وقال قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف  -صلى اهللا عليه وسلم األمصار على جواز قتل األسري ال نعلم بينهم خالفا فيه وقد تواترت األخبار عن النيب 
قتله األسري منها قتله عقبة بن أيب معيط والنضر بن احلارث بعد األسر يوم بدر وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعد 

  ما أسر وقتل 

بين قريظة بعد نزوهلم على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بالقتل وسىب الذرية ومن على الزبري بن باطا من بينهم 
عضها صلحا وبعضها عنوة وشرط على ابن أيب احلقيق أن ال يكتم شيئا فلما ظهر على خيانته وكتمانه وفتح خيرب ب

قتله وفتح مكة وأمر بقتل هالل بن خطل ومقيس بن حبابة وعبداهللا بن سعد بن أيب سرح وآخرين وقال اقتلوهم 
وروي عن صاحل بن كيسان عن حممد بن وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة ومن على أهل مكة ومل يغنم أمواهلم 

عبدالرمحن عن أبيه عبدالرمحن بن عوف أنه مسع أبا بكر الصديق يقول وددت أين يوم أتيت بالفجاءة مل أكن أحرقته 
وكنت قتلته سرحيا أو أطلقته جنيحا وعن أيب موسى انه قتل دهقان السوس بعد ما أعطاه األمان على قوم مساهم 

وعن الصحابة يف جواز  -ا يف األمان فقتله فهذه آثار متواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ونسي نفسه فلم يدخله
قتل األسري ويف استبقائه واتفق فقهاء األمصار على ذلك وإمنا اختلفوا يف فدائه فقال أصحابنا مجيعا ال يفادى األسري 

ة ال يفادون بأسرى املسلمني أيضا وال يردون حربا باملال وال يباع السيب من أهل احلرب فريدوا حربا وقال أبو حنيف
أبدا وقال أبو يوسف وحممد ال بأس أن يفادى أسرى املسلمني بأسرى املشركني وهو قول الثوري واألوزاعي وقال 
األوزاعي ال بأس ببيع السيب من أهل احلرب وال يباع الرجال إال أن يفادى هبم املسلمون وقال املزين عن الشافعي 

ام أن مين على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادى هبم فأما اجمليزون للفداء بأسرى املسلمني وباملال فإهنم لإلم
 -احتجوا بقوله فإما منا بعد وإما فداء وظاهره يقتضي جوازه باملال وباملسلمني وبأن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وى ابن املبارك عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب فدى أسارى بدر باملال وحيتجون للفداء باملسلمني مبا ر
واسر أصحاب  -املهلب عن عمران بن حصني قال أسرت ثقيف رجلني من اصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  رجال من بين عامر بن صعصعة فمر به على النيب ص

   -عليه وسلم وهو موثق فأقبل إليه رسول اهللا صلى اهللا  -

  فقال عالم أحبس قال جبريرة حلفائك فقال األسري إين مسلم فقال النيب ص

   -لو قلتها وأنت متلك أمرك ألفلحت كل الفالح مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -



  فناداه أيضا فأقبل فقال إين جائع فأطعمين فقال النيب ص

   -م هذه حاجتك مث إن النيب صلى اهللا عليه وسل -

  فداه بالرجلني اللذين كانت ثقيف أسرهتما وروى ابن علية عن أيوب عن أيب

فدى رجلني من املسلمني برجل من  -قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  املشركني من بين عقيل ومل يذكر 

ى اآلن على هذا الوجه ألن املسلم ال يرد أهل احلرب إسالم األسري وذكره يف احلديث األول وال خالف أنه ال يفاد
   -وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  شرط يف صلح احلديبية لقريش أن من جاء منهم مسلما رده عليهم مث نسخ ذلك

عن اإلقامة بني أظهر املشركني وقال أنا بريء من كل مسلم مع مشرك وقال من  -وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قام بني أظهر املشركني فقد برئت منه الذمةة وأما ما يف اآلية من ذكر املن أو الفداء وما روي يف أسارى بدر فإن أ

ذلك منسوخ بقوله فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا 
السدي وابن جريج وقوله تعاىل قاتلوا الذين ال وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقد روينا ذلك عن 

يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر إىل قوله تعاىل حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فتضمنت اآليتان وجوب القتال 
سورة للكفار حىت يسلموا أو يؤدوا اجلزية والفداء باملال أو بغريه ينايف ذلك ومل خيتلف أهل التفسري ونقلة اآلثار أن 

فوجب أن يكون احلكم املذكور فيها ناسخا للفداء املذكور يف غريها قوله تعاىل حىت  -براءة بعد سورة حممد ص 
تضع احلرب أوزارها قال احلسن حىت يعبد اهللا وال يشرك به غريه وقال سعيد بن جبري خروج عيسى بن مرمي عليه 

ة فاليعرض هلا وال تكون عداوة بني اثنني وقال الفراء السالم فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويلقى الذئب الشا
آثامها وشركها حىت ال يكون إال مسلم أو مسامل قال أبو بكر فكان معىن اآلية على هذا التأويل إجياب القتال إىل أن 

تضعفوا عن ال يبقى من يقاتل وقوله تعاىل فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهللا معكم روي عن جماهد ال 
القتال وتدعوا إىل الصلح وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن 

قتادة يف قوله تعاىل فال هتنوا وتدعوا إىل السلم قال ال تكونوا أول الطائفتني ضرعت إىل صاحبتها وأنتم األعلون 
فيه الداللة على امتناع جواز طلب الصلح من املشركني وهو بيان ملا أكد  قال أنتم أوىل باهللا منهم قال أبو بكر

فرضه من قتال مشركي العرب حىت يسلموا وقتال أهل الكتاب ومشركي العجم حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية 
يه يف والصلح على غري إعطاء اجلزية خارج عن مقتضى اآليات املوجبة ملا وصفنا فأكد النهي عن الصلح بالنص عل

   -هذه اآلية وفيه الداللة على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مل يدخل مكة صلحا وإمنا فتحها عنوة ألن اهللا قد هناه عن الصلح يف هذه

  اآلية وأخرب أن 



املسلمني هم األعلون الغالبون ومىت دخلها صلحا برضاهم فهم متساوون إذ كان حكم ما يقع بتراضي الفريقني 
ان فيه ليس أحدمها بأوىل بأن يكون غالبا على صاحبه من اآلخر وقوله تعاىل وال تبطلوا أعمالكم حيتج فهما متساوي

به يف أن كل من دخل يف قربة ال جيوز له اخلروج منها قبل إمتامها ملا فيه من إبطال عمله حنو الصالة والصوم واحلج 
   -وغريه آخر سورة حممد ص 

  ومن

  سورة الفتح 
  ن الرحيم بسم اهللا الرمح

قوله عز و جل إنا فتحنا لك فتحا مبينا روي أنه أراد فتح مكة وقال قتادة قضينا لك قضاء مبينا واألظهر أنه فتح 
مكة بالغلبة والقهر ألن القضاء ال يتناوله اإلطالق وإذا كان املراد فتح مكة فإنه يدل على أنه فتحها عنوة إذ كان 

كان قد يعرب مقيدا ألن من قال فتح بلد كذا عقل به الغلبة والقهر دون  الصلح ال يطلق عليه اسم الفتح وإن
الصلح ويدل عليه قوله يف نسق التالوة وينصرك اهللا نصرا عزيزا وفيه الداللة على أن املراد فتح مكة وأنه دخلها 

عليه قوله تعاىل إنا فتحنا لك عنوة ويدل عليه قوله تعاىل إذا جاء نصر اهللا والفتح مل خيتلفوا أن املراد فتح مكة ويدل 
وقوله تعاىل هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني وذكره ذلك يف سياق القصة يدل على ذلك ألن املعىن سكون 

النفس إىل اإلميان بالبصائر اليت هبا قاتلوا عن دين اهللا حىت فتحوا مكة وقوله تعاىل قل للمخلفني من األعراب 
أس شديد روي أن املراد فارس والروم وروي أهنم بنو حنيفة فهو دليل على صحة إمامة أيب ستدعون إىل قوم أويل ب

بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم ألن أبا بكر الصديق دعاهم إىل قتال بين حنيفة ودعاهم عمر إىل قتال فارس 
إن تطيعوا يؤتكم اهللا أجرا حسنا والروم وقد ألزمهم اهللا اتباع طاعة من يدعوهم إليه بقوله تقاتلوهنم أو يسلمون ف

وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما فأوعدهم اهللا على التخلف عمن دعاهم إىل قتال هؤالء فدل 
على صحة إمامتهما إذ كان املتويل عن طاعتهما مستحقا للعقاب فإن قيل قد روى قتادة أهنم هوازن وثقيف يوم 

   -ون الداعي هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم حنني قيل له ال جيوز أن يك

  ألنه قال فقل لن خترجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ويدل على أن

  ومعلوم أنه مل يدع  -املراد بالدعاة هلم غري النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   -هؤالء القوم بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ه تعاىل لقدإال أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما وقول

رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فيه الداللة على صحة إميان الذين بايعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بيعة الرضوان باحلديبية وصدق بصائرهم فهم قوم بأعياهنم قال ابن عباس كانوا ألفني ومخس مائة وقال جابر ألفا  -

منني على احلقيقة أولياء اهللا إذ غري جائز أن خيرب اهللا برضاه عن قوم بأعياهنم إال ومخس مائة فدل على أهنم كانوا مؤ
وباطنهم كظاهرهم يف صحة البصرية وصدق اإلميان وقد أكد ذلك بقوله فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم 



وله تعاىل فأنزل السكينة أخرب أنه علم من قلوهبم صحة البصرية وصدق النية وأن ما أبطنوه مثل ما أظهروه وق
عليهم يعين الصرب بصدق نياهتم وهذا يدل على أن التوفيق يصحب صدق النية وهو مثل قوله إن يريدا إصالحا 
يوفق اهللا بينهما وقوله تعاىل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم اآلية روي عن ابن عباس أهنا نزلت يف 

انوا بعثوا أربعني رجال ليصيبوا من املسلمني فأتى هبم رسول اهللا صلى اهللا قصة احلديبية وذلك أن املشركني قد ك
عنوة  -أسرى فخلى سبيلهم وروي أهنا نزلت يف فتح مكة حني دخلها النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عليه وسلم 

عليهم فإن كانت نزلت يف فتح مكة فداللتها ظاهرة على أهنا فتحت عنوة لقوله تعاىل من بعد أن أظفركم 
ومصاحلتهم ال ظفر فيها للمسلمني فاقتضى ذلك أن يكون فتحها عنوة وقوله تعاىل واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله 
حيتج به من جييز ذبح هدي اإلحصار يف غري احلرم إلخباره بكونه حمبوسا عن بلوغ حمله ولو كان قد بلغ احلرم 

ظنوا ألنه قد كان ممنوعا بديا عن بلوغ احملل مث ملا وقع  وذبح فيه ملا كان حمبوسا عن بلوغ احملل وليس هذا كما
الصلح زال املنع فبلغ حمله وذبح يف احلرم وذلك ألنه إذا حصل املنع يف أدىن وقت فجائز أن يقال قد منع كما قال 

ل هو احلرم ألنه تعاىل قالوا يا أبانا منع منا الكيل وإمنا منع يف وقت وأطلق يف وقت آخر ويف اآلية داللة على أن احمل
قال واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله فلو كان حمله غري احلرم ملا كان معكوفا عن بلوغه فوجب أن يكون احملل يف قوله 

  وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله هو احلرم 
  باب 

  رمي حصون املشركني وفيهم أطفال املسلمني وأسراهم

  والثوري ال بأس برمي حصون املشركني قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد 

وإن كان فيها أسارى وأطفال من املسلمني وال بأس بأن حيرقوا احلصون ويقصدوا به املشركني وكذلك إن تترس 
الكفار بأطفال املسلمني رمي املشركون وإن اصابوا أحدا من املسلمني يف ذلك فال دية وال كفارة وقال الثوري فيه 

ه وقال مالك ال حترق سفينة الكفار إذا كان فيها اسارى من املسلمني لقوله تعاىل لو تزيلوا لعذبنا الكفارة وال دية في
عنهم ملا كان فيهم من املسلمني ولو تزيل  -الذين كفروا منهم عذابا أليما إمنا صرف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ر بأطفال املسلمني مل يرموا لقوله ولوال رجال الكفار عن املسلمني لعذب الكفار وقال األوزاعي إذا تترس الكفا

مؤمنون اآلية قال وال حيرق املركب فيه أسارى املسلمني ويرمى احلصن باملنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمون فإن 
أصاب أحدا من املسلمني فهو خطأ وإن جاؤا يتترسون هبم رمي وقصد العدو وهو قول الليث بن سعد وقال 

ن يرمى احلصن وفيه أسارى أو أطفال ومن أصيب فال شيء فيه ولو تترسوا ففيه قوالن أحدمها الشافعي ال بأس بأ
يرمون واآلخر ال يرمون إال أن يكونوا ملتحمني فيضرب املشرك ويتوقى املسلم جهده فإن أصاب يف هذه احلال 

أبو بكر نقل أهل السري أن النيب مسلما فإن علمه مسلما فالدية مع الرقبة وإن مل يعلمه مسلما فالرقبة وحدها قال 
   -حاصر أهل الطائف ورماهم باملنجنيق مع هنيه ص  -صلى اهللا عليه وسلم 

  عن قتل النساء والولدان وقد علم ص



أنه قد يصيبهم وهو ال جيوز تعمد بالقتل فدل على أن كون املسلمني فيما بني أهل احلرب ال مينع رميهم إذ كان  -
هنم وروى الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل القصد فيه املشركني دو

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عن أهل الديار من املشركني يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال هم منهم

ق وكان يأمر السرايا بأن أسامة بن زيد فقال أغر على هؤالء يا بين صباحا وحر -وبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ينتظروا مبن يغزوهنم فإن أذنوا للصالة أمسكوا عنهم وإن مل يسمعوا أذانا أغاروا وعلى ذلك مضى اخللفاء 

الراشدون ومعلوم أن من أغار على هؤالء ال خيلو من أن يصيب من ذراريهم ونسائهم احملظور قتلهم فكذلك إذا 
ن شن الغارة عليهم ورميهم بالنشاب وغريه وإن خيف عليه إصابة كان فيهم مسلمون وجب أن ال مينع ذلك م

   -املسلم فإن قيل إمنا جاء ذلك ألن ذراري املشركني منهم كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف حديث الصعب بن جثامة قيل له ال جيوز أن يكون مراده ص

  ونوا يف ذراريهم أهنم منهم يف الكفر ألن الصغار ال جيوز أن يك -

كفارا يف احلقيقة وال يستحقون القتل وال العقوبة لفعل آبائهم يف باب سقوط الدية والكفارة وأما احتجاج من حيتج 
بقوله ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات اآلية يف منع رمي الكفار ألجل من فيهم من املسلمني فإن اآلية ال داللة 

يها أن اهللا كف املسلمني عنهم ألنه كان فيهم قوم مسلمون مل يأمن فيها على موضع اخلالف وذلك ألن أكثر ما ف
لو دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم وذلك إمنا تدل إباحة ترك رميهم  -أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واإلقدام عليهم فال داللة على حظر اإلقدام عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمني ألنه جائز أن يبيح الكف عنهم 
ألجل املسلمني وجائز أيضا إباحة اإلقدام على وجه التخيري فإذا ال داللة فيها على حظر اإلقدام فإن قيل يف فحوى 

اآلية ما يدل على احلظر وهو قوله مل تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم فلوال احلظر ما أصابتهم 
التأويل يف معىن املعرة ههنا فروي عن ابن إسحاق أنه غرم  معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم قيل له قد اختلف أهل

الدية وقال غريه الكفارة وقال غريمها الغم باتفاق قتل املسلم على يده ألن املؤمن يغم لذلك وإن مل يقصده وقال 
ري علم آخرون العيب وحكي عن بعضهم أنه قال املعرة اإلمث وهذا باطل ألنه تعاىل قد أخرب أن ذلك لو وقع كان بغ

منا لقوله تعاىل مل تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم وال مأمث عليه فيما مل يعلمه ومل يضع اهللا عليه 
دليال قال اهللا تعاىل وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم فعلمنا أنه مل يرد املأمث وحيتمل أن 

مة احلرم أال ترى أن املستحق للقتل إذ جلأ إليها مل يقتل عندنا وكذلك يكون ذلك كان خاصا يف أهل مكة حلر
الكافر احلريب إذا جلأ إىل احلرم مل يقتل وإمنا يقتل من انتهك حرمة احلرم باجلناية فيه فمنع املسلمني من اإلقدام عليهم 

م سيكونون من أوالد هؤالء خصوصية حلرمة احلرم وحيتمل أن يريد ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات قد علم أهن
الكفار إذ مل يقتلوا فمنعنا قتلهم ملا يف معلومه من حدوث أوالدهم مسلمني وإذا كان يف علم اهللا أنه إذا أبقاهم كان 

هلم أوالد مسلمون أبقاهم ومل يأمر بقتلهم وقوله لو تزيلوا على هذا التأويل لو كان هؤالء املؤمنون الذين يف 
وزايلوهم لقد كان أمر بقتلهم وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز اإلقدام على الكفار مع العلم  أصالهبم قد ولدوهم



بكون املسلمني بني أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا باملسلمني ألن القصد يف احلالني رمي املشركني دوهنم ومن 
  أصيب منهم فال دية فيه وال كفارة كما أن من أصيب برمي حصون الكفار من 

ملسلمني الذين يف احلصن مل يكن فيه دية وال كفارة وال أنه قد أبيح لنا الرمي مع العلم بكون املسلمني يف تلك ا
اجلهة فصاروا يف احلكم مبنزلة من أبيح قتله فال جيب شيء وليست املعرة املذكورة دية وال كفارة إذ ال داللة عليه 

لغم واحلرج باتفاق قتل املؤمن على يده على ما جرت به العادة من لفظه وال من غريه واألظهر منه ما يصيبه من ا
ممن يتفق على يده ذلك وقول من تأوله على العيب حمتمل أيضا ألن اإلنسان قد يعاب يف العادة باتفاق قتل اخلطأ 

ا أراد النيب على يده وإن مل يكن ذلك على وجه العقوبة قوله تعاىل إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية قيل إنه مل
أن يكتب صلح احلديبية أمر علي بن ايب طالب رضي اهللا عنه فكتبه وأملى عليه بسم اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم 

الرمحن الرحيم هذا ما اصطلح عليه حممد رسول اهللا وسهيل بن عمرو فأبت قريش أن يكتبوا بسم اهللا الرمحن 
هم وحممد بن عبداهللا ومنعوه دخول مكة فكانت أنفتهم من اإلقرار الرحيم وحممد رسول اهللا وقالوا نكتب بامسك الل

بذلك من محية اجلاهلية وقوله تعاىل وألزمهم كلمة التقوى روي عن ابن عباس قال ال إله إال اهللا وعن قتادة مثله 
عن الزهري  وقال جماهد كلمة اإلخالص وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر

  يف قوله وألزمهم كلمة التقوى قال 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله

تعاىل لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني حملقني رؤسكم ومقصرين قال أبو بكر املقصد إخبارهم بأهنم يدخلون 
قربة يف اإلحرام وأن اإلحالل املسجد احلرام آمنني متقربني باإلحرام فلما ذكر معه احللق والتقصري دل على أهنما 

   -هبما يقع لوال ذلك ما كان للذكر ههنا وجه وروى جابر وأبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  دعا للمحلقني ثالثا وللمقصرين مرة وهذا أيضا يدل على أهنما قربة ونسك عند

  اإلحالل من اإلحرام آخر سورة الفتح 
  ومن سورة احلجرات 

  محن الرحيم بسم اهللا الر
قوله عز و جل ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله حدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق عن 
معمر عن قتادة يف قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله إن ناسا كانوا يقولون لوال أنزل يف 

   -ل هم قوم ذحبوا قبل أن يصلي النيب كذا قال معمر وكان احلسن يقو

  فأمرهم أن يعيدوا الذبح قال أبو بكر وروي عن مسروق أنه دخل على عائشة

  فأمرت اجلارية أن تسقيه فقال إين صائم وهو 

اليوم الذي يشك فيه فقالت قد هني عن هذا وتلت يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله يف صيام وال 
   -قال أبو بكر اعتربت عموم اآلية يف النهي عن خمالفة النيب صلى اهللا عليه وسلم غريه 



  يف قول أو فعل وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن ال تعجلوا باألمر والنهي

يف تقدمي الفروض على أوقاهتا  -دونه قال أبو بكر حيتج هبذه اآلية يف امتناع جواز خمالفة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ألن يف ترك ما فعله تقدما بني  -تأخريها عنها يف تركها وقد حيتج هبا من يوجب أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم و

يديه كما أن يف ترك أمره تقدما بني يديه وليس ذلك كما ظنوا ألن التقدم بني يديه إمنا هو فيما أراد منا فعله ففعله 
تركه تقدمي بني يديه وحيتج به نفاة القياس أيضا ويدل ذلك على جهل غريه فأما مامل يثبت أنه مراد منه فليس يف 

احملتج به ألن ما قامت داللته فليس يف فعله تقدم بني يديه وقد قامت داللة الكتاب والسنة واإلمجاع على وجوب 
رفعوا أصواتكم فوق القول بالقياس يف فروع الشرع فليس فيه إذا تقدم بني يديه قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال ت

   -صوت النيب فيه أمر بتعظيم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وتوقريه وهو نظري قوله تعاىل لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وروي

 -عن شيء قالوا فيه قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم  -أهنا نزلت يف قوم كانوا إذ سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كان يف رفع الصوت على اإلنسان يف كالمه ضرب من ترك املهابة واجلرأة هنى اهللا عنه إذ كنا مأمورين وأيضا ملا 

لتعظيمه وتوقريه وهتييبه وقوله تعاىل وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض زيادة على رفع الصوت وذلك أنه 
لتعظيم ختالف به خماطبات الناس فيما بينهم هنى عن أن تكون خماطبتنا له كمخاطبة بعضنا لبعض بل على ضرب من ا

وهو كقوله ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقوله إن الذين ينادونك من وراء احلجرات 
   -أكثرهم ال يعقلون وروي أهنا نزلت يف قوم من بين متيم أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  نا يا حممد فذمهم اهللا تعاىل بذلكفنادوه من خارج احلجرة وقالوا اخرج إلي

وإجياب الفرق بينه وبني األمة فيه فإنه تأديب  -وهذه اآليات وإن كانت نازلة يف تعظيم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لنا فيمن يلزمنا تعظيمه من والد وعامل وناسك وقائم بأمر الدين وذي سن وصالح وحنو ذلك إذ تعظيمه هبذا 

ترك اجلهر دفع الصوت عليه وترك عليه والتمييز بينه وبني غريه ممن ليس يف مثل حاله ويف  الضرب من التعظيم يف
النهي عن ندائه من وراء الباب واملخاطبة له بلفظ األمر ألن اهللا قد ذم هؤالء القوم بندائهم إياه من وراء احلجرة 

  ومبخاطبته بلفظ األمر يف قوهلم اخرج إلينا حدثنا عبداهللا بن حممد 

  قال

حدثنا احلسن اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري أن ثابت بن قيس قال يا رسول اهللا لقد 
خشيت أن أكون قد هلكت ملا نزلت هذه اآلية ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب هنانا اهللا ان نرفع أصواتنا فوق 

مد مبا مل يفعل وأجدين أحب احلمد وهنانا اهللا عن صوتك وأنا امرؤ جهري الصوت وهنى اهللا املرء أن حيب أن حي
   -اخليالء وأجدين أحب اجلمال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يا ثابت أما ترضى أن تعيش محيدا وتقتل شهيدا وتدخل اجلنة فعاش محيدا وقتل



  شهيدا يوم مسيلمة الكذاب 
  باب حكم خرب الفاسق 

آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة اآلية حدثنا عبداهللا بن حممد قال قال اهللا تعاىل يا أيها الذين 
حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة يف قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 

   -فاسق بنبأ فتبينوا قال بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ن عقبة إىل بين املصطلق فأتاهم الوليد فخرجوا يتلقونه ففرق ورجعالوليد ب

   -فقال ارتدوا فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم  -إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خالد بن الوليد فلما دنا منهم بعث عيونا ليال فإذا هم يؤذنون ويصلون

فأخربه قال وقال معمر فتال قتادة  - صلى اهللا عليه وسلم فأتاهم خالد فلم ير منهم إال طاعة وخريا فرجع إىل النيب
لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم قال فأنتم أسخف رأيا وأطيش أحالما فاهتم رجل رأيه وانتصح كتاب اهللا وروي 

لقيامة ما عن احلسن قال واهللا لئن كانت نزلت يف رجل يعين قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إهنا ملرسلة إىل يوم ا
نسخها شيء قال أبو بكر مقتضى اآلية إجياب التثبت يف خرب الفاسق والنهي عن اإلقدام على قبوله والعمل به إال 
بعد التبني والعلم بصحة خمربه وذلك ألن قراءة هذه االية على وجهني فتثبتوا من التثبت وفتبينوا كلتامها يقتضي 

ألن قوله فتثبتوا فيه أمر بالتثبت لئال يصيب جبهالة فاقتضى ذلك النهي  النهي عن قبول خربه إال بعد العلم بصحته
عن اإلقدام إال بعد العلم لئال يصيب قوما جبهالة وأما قوله فتبينوا فإن التبني هو العلم فاقتضى أن ال يقدم خبربه إال 

وكذلك سائر أخباره فلذلك بعد العلم فاقتضى ذلك النهي عن قبول شهادة الفاسق مطلقا إذ كان كل شهادة خربا 
   -قلنا شهادة الفاسق غري مقبولة يف شيء من احلقوق وكذلك أخباره يف الرواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وكل ما كان من أمر الدين يتعلق به من إثبات شرع أو حكم أو إثبات حق على

  إنسان واتفق أهل العلم على جواز قبول خرب 

  أمور املعامالت يقبل فيها خرب الفاسق وذلك حنو اهلدية إذا  الفاسق يف أشياء فمنها

  قال

إن فالنا أهدى إليك هذا جيوز له قبوله وقبضه وحنو قوله وكلين فالن ببيع عبده هذا فيجوز شراؤه منه وحنو اإلذن 
يع ذلك خرب الصيب يف الدخول إذا قال له قائل ادخل ال تعترب فيه العدالة وكذلك مجيع أخبار املعامالت ويقبل يف مج

   -والعبد والذمي وقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خرب بريرة فيما أهدت إىل النيب ص



هي هلا صدقة ولنا هدية فقبل قوهلا يف أنه تصدق به عليها  -وكان يتصدق عليها فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
من وجه آخر وهو من كان فسقه من جهة الدين وأن ملك املتصدق قد زال إليها ويقبل قول الفاسق وشهادته 

باعتقاد مذهب وهم أهل األهواء فساق وشهادهتم مقبولة وعلى ذلك جرى أمر السلف يف قبول أخبار أهل األهواء 
يف رواية األحاديث وشهادهتم ومل يكن فسقهم من جهة التدين مانعا من قبول شهادهتم وتقبل أيضا شهادة أهل 

وقد بيناه فيما سلف من هذا الكتاب فهذه الوجوه الثالثة يقبل فيها خرب الفاسق وهو  الذمة بعضهم على بعض
مستثىن من مجلة قوله تعاىل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لدالئل قد قامت عليه فثبت أن مراد اآلية يف الشهادات 

د ويف هذه اآلية داللة على أن وإلزام احلقوق أو إثبات أحكام الدين والفسق اليت ليست من جهة الدين واإلعتقا
خرب الواحد ال يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم حبال ملا احتيج فيه إىل التثبت ومن الناس من حيتج به يف جواز 

قبول خرب الواحد العدل وجيعل ختصيصه الفاسق بالتثبت يف خربه دليال على أن التثبت يف خرب العدل غري جائز 
  يء بالذكر ال يدل على أن ما عداه فحكمه خبالفه وهذا غلط ألن ختصيص الش

  باب قتال أهل البغي 
قال اهللا تعاىل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما حدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن بن أيب 

 اضطربوا بالنعال الربيع قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن احلسن أن قوما من املسلمني كان بينهم تنازع حىت
واأليدي فأنزل اهللا فيهم وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال معمر قال قتادة وكان رجالن بينهما 

 -حق تدارء فيه فقال أحدمها آلخذنه عنوة لكثرة عشريته وقال اآلخر بيين وبينك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بالنعال واأليدي وروي عن سعيد بن جبري والشعيب قاال كان قتاهلم بالعصي والنعال فتنازعا حىت كان بينهما ضرب 

  وقال جماهد هم األوس واخلزرج كان بينهم قتال 

بالعصا قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر اآلية األمر بقتال الفئة الباغية حىت ترجع إىل أمر اهللا وهو عموم يف سائر 
لقتال بالعصي والنعال مل يتجاوز به إىل غريه وإن مل تفئ بذلك قوتلت بالسيف ضروب القتال فإن فاءت إىل احلق با

على ما تضمنه ظاهر اآلية وغري جائز ألحد االقتصار على القتال بالعصي دون السالح مع اإلقامة على البغي وترك 
من  -هللا عليه وسلم الرجوع إىل احلق وذلك أحد ضروب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وقد قال النيب صلى ا

رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذاك أضعف اإلميان فأمر بإزالة املنكر 
باليد ومل يفرق بني السالح وما دونه فظاهره يقتضي وجوب إزالته بأي شيء أمكن وذهب قوم من احلشو إىل أن 

النعال وما دون السالح وأهنم ال يقاتلون بالسيف واحتجوا مبا روينا من سبب قتال أهل البغي إمنا يكون بالعصي و
نزول اآلية وقتال القوم الذين تقاتلوا بالعصي والنعال وهذا ال داللة فيه على ما ذكروا ألن القوم تقاتلوا مبا دون 

ح وكذلك نقول مىت ظهر لنا قتال السالح فأمر اهللا تعاىل بقتال الباغي منهما ومل خيصص قتالنا إياه مبا دون السال
من فئة على وجه البغي قابلناه بالسالح ومبا دونه حىت ترجع إىل احلق وليس يف نزول اآلية على حال قتال الباغي 

لنا بغري سالح ما يوجب أن يكون األمر بقتالنا إياهم مقصورا على ما دون السالح مع اقتضاء عموم اللفظ للقتال 
أنه لو قال من قاتلكم بالعصي فقاتلوه بالسالح مل يتناقص القول به فكذلك أمره إيانا بقتاهلم  بسالح وغريه أال ترى

إذ كان عمومه يقتضي القتال بسالح وغريه وجب أن جيري على عمومه وأيضا قاتل علي بن ايب طالب رضي اهللا 
م وكان حمقا يف قتاله هلم مل حيالف فيه عنه الفئة الباغية بالسيف ومعه من كرباء الصحابة وأهل بدر من قد علم مكاهن

لعمار تقتلك الفئة الباغية وهذا خرب  -أحد إال الفئة الباغية اليت قابلته وأتباعها وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مقبول من طريق التواتر حىت أن معاوية مل يقدر على جحده ملا قال له عبداهللا بن عمر فقال إمنا قتله من جاء به 



ه بني أسنتنا رواه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل احلجاز وأهل الشام وهو علم من أعالم النبوة ألنه خرب عن فطرح
   -غيب ال يعلم إال من جهة عالم الغيوب وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف إجياب قتال اخلوارج وقتلهم أخبار كثرية متواترة منها حديث أنس وأيب

قال سيكون يف أميت اختالف وفرقة قوم حيسنون القول ويسيئون العمل  -هللا صلى اهللا عليه وسلم سعيد أن رسول ا
  ميرقون من الدين كما ميرق السهم 

من الرمية ال يرجعون حىت يرتد على فوقه هم شر اخللق واخلليقة طوىب ملن قتلهم أو قتلوه يدعون إىل كتاب اهللا 
 باهللا منهم قالوا يا رسول اهللا ما سيماهم قال التحليق وروى األعمش عن وليسوا منه يف شيء من قتلهم كان أوىل

   -خيثمة عن سويد بن غفلة قال مسعت عليا يقول إذا حدثتكم بشيء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فألن أخر من السماء فتخطفين الطري أحب إيل من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم

يقول خيرج قوم يف آخر الزمان أحداث األسنان سفهاء األحالم  -وإن مسعته ص فيما بيننا فإن احلرب خدعة 
يقولون من خري قول الربية ال جياوز إمياهنم حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية فإن لقيتموهم 

يف وجوب  -ه وسلم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر من قتلهم يوم القيامة ومل خيتلف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي
قتال الفئة الباغية بالسيف إذا مل يردعها غريه أال ترى أهنم كلهم رأوا قتال اخلوارج ولو مل يروا قتال اخلوارج 

وقعدوا عنها لقتلوهم وسبوا ذراريهم ونساءهم واصطلموهم فإن قيل قد جلس عن علي مجاعة من أصحاب النيب 
مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر قيل له مل يقعدوا عنه ألهنم مل يروا  منهم سعد وحممد بن -صلى اهللا عليه وسلم 

قتال الفئة الباغية وجائز أن يكون قعودهم عنه ألهنم رأوا اإلمام مكتفيا مبن معه مستغنيا عنهم بأصحابه فاستجازوا 
جبا لكنه ملا وجدوا من القعود عنه لذلك أال ترى أهنم قد قعدوا عن قتال اخلوارج ال على أهنم مل يروا قتاهلم وا

قال ستكون  -كفاهم قتل اخلوارج استغنوا عن مباشرة قتاهلم فإن احتجوا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فتنة القائم فيها خري من املاشي والقاعد فيها خري من القائم قيل له إمنا أراد به الفتنة اليت يقتتل الناس فيها على طلب 

لعصبية واحلمية من غري قتال مع إمام جتب طاعته فأما إذا ثبت أن إحدى الفئتني باغية واألخرى الدنيا وعلى جهة ا
عادلة مع اإلمام فإن قتال الباغية واجب مع اإلمام ومع من قاتلهم حمتسبا يف قتاهلم فإن قالوا قال النيب صلى اهللا 

منا يردد ذلك مرارا فوجب أن ال يقاتل من قال ال إله ألسامة بن زيد قتلته وهو قد قال ال إله إال اهللا إ -عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل  -إال اهللا وال يقتل قيل له ألهنم كانوا يقاتلون وهم مشركون حىت يقولوا ال إله إال اهللا كما قال ص 
كلمة التوحيد  الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها فكانوا إذا أعطوا

أجابوا إىل ما دعوا إليه من خلع األصنام واعتقاد التوحيد ونظري ذلك أن يرجع البغاة إىل احلق فيزول عنهم القتال 
  ألهنم إمنا يقاتلون على إقامتهم على قتال أهل العدل فمىت كفوا عن القتال ترك قتاهلم كما 

عنهم أال ترى أن قطاع الطريق واحملاربني يقاتلون ويقتلون يقاتل املشركون على إظهار اإلسالم فمىت أظهروه زال 
  مع قوهلم ال إله إال اهللا 

  باب 



  ما يبدأ به أهل البغي

قال اهللا تعاىل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال أبو بكر أمرا عند ظهور القتال منهم باإلصالح 
يوجبه الكتاب والسنة والرجوع عن البغي وقوله تعاىل فإن بغت بينهم وهو أن يدعوا إىل الصالح واحلق وما 

إحدامها على األخرى يعين واهللا أعلم إن رجعت إحدامها إىل احلق وأرادت الصالح وأدامت األخرى على بغيها 
ن أبت وامتنعت من الرجوع فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فأمر تعاىل بالدعاء إىل احلق قبل القتال مث إ

الرجوع قوتلت وكذا فعل علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه بدأ بدعاء الفئة الباغية إىل احلق واحتج عليهم فلما 
أبوا القبول قاتلهم ويف هذه اآلية داللة على أن اعتقاد مذاهب أهل البغي ال يوجب قتاهلم ما مل يقاتلوا ألنه قال فإن 

بغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فإمنا أمر بقتاهلم إذا بغوا على غريهم بالقتال بغت إحدامها على اآلخرى فقاتلوا اليت ت
وكذلك فعل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مع اخلوارج وذلك ألهنم حني اعتزلوا عسكره بعث إليهم عبداهللا بن 

فلما دخلوا  عباس فدعاهم فلما أبوا الرجوع ذهب إليهم فحاجهم فرجعت منهم طائفة وأقامت طائفة على أمرها
الكوفة خطب فحكمت اخلوارج من نواحي املسجد وقالت ال حكم إال هللا فقال علي رضي اهللا عنه كلمة حق يراد 

هبا باطل أما إن هلم ثالثا أن ال مننعهم مساجد اهللا أن يذكروا فيها امسه وأن ال مننعهم حقهم من الفيء ما دامت 
  ونا أيديهم مع أيدينا وأن ال نقاتلهم حىت يقاتل

  باب 

  األمر فيما يؤخذ من أموال البغاة

قال أبو بكر اختلف أهل العلم يف ذلك فقال حممد يف األصل ال يكون غنيمة ويستعان بكراعهم وسالحهم على 
حرهبم فإذا وضعت احلرب أوزارها رد املال عليهم ويرد الكراع أيضا عليهم إذا مل يبق من البغاة أحد وما استهلك 

كر إبراهيم بن اجلراح عن أيب يوسف قال ما وجد يف أيدي أهل البغي من كراع أو سالح فهو يفء فال شيء فيه وذ
  يقسم وخيمس وإذا تابوا مل يؤخذوا بدم وال مال استهلكوه وقال مالك ما استهلكه اخلوارج 

ل احلسن بن صاحل إذا من دم أو مال مث تابوا مل يؤخذوا به وما كان قائما بعينه رد وهو قول األوزاعي والشافعي وقا
قوتل اللصوص احملاربون فقتلوا وأخذ ما معهم فهو غنيمة ملن قاتلهم بعد إخراج اخلمس إال أن يكون شيء يعلم 
أهنم سرقوه من الناس قال أبو بكر واختلفت الرواية عن علي كرم اهللا وجهه يف ذلك فروى فطر بن خليفة عن 

أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه يوم اجلمل فياهم بني أصحابه ما قوتل  منذر بن يعلى عن حممد بن احلنفية قال قسم
به من الكراع والسالح فاحتج من جعله غنيمة هبذا احلديث وهذا ليس فيه داللة على أنه غنيمة ألنه جائز أن يكون 

على ما قال  قسم ما حصل يف يده من كراع أو سالح ليقاتلوا به قبل أن تضع احلرب أوزارها ومل ميلكهم ذلك
  حممد يف األصل وقد 

  روى

عكرمة بن عمار عن أيب زميل عن عبداهللا بن الدويل عن ابن عباس أن اخلوارج نقموا على علي رضي اهللا عنه أنه مل 
يسب ومل يغنم فحاجهم بأن قال هلم أفتسبون أمكم عائشة مث تستحلون منها ما تستحلون من غريها فلئن فعلتم لقد 



معاوية عن الصلت بن هبرام عن أيب وائل قال سألته أمخس علي رضي اهللا عنه أموال أهل اجلمل كفرمت وروى أبو 
متوافرون وأمجعوا أن كل دم أريق على  -قال ال وقال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

تغنم أمواهلم اليت ليست معهم مما وجه التأويل أو مال استهلك على وجه التأويل فال ضمان فيه ويدل على أنه ال 
تركوه يف ديارهم ال تغنم وإن قتلوا كذلك ما معهم منها أال ترى أن أهل احلرب ال خيتلف فيما يغنم من أمواهلم ما 
منعهم وما تركوه منها يف ديارهم إن ما حصل يف أيدينا منها مغنوم وأنه ال خالف أنه ال تسىب ذراريهم ونساؤهم 

فكذلك ال تغنم أمواهلم فإن قيل مشركو العرب ال متلك رقاهبم وتغنم أمواهلم قيل ألهنم يقتلون إذا  وال متلك رقاهبم
أسروا إن مل يسلموا وتسىب ذراريهم ونساؤهم فلذلك غنمت أمواهلم واخلوارج إذا مل تبق هلم منعة ال يقتل أسراهم 

  وال تسىب ذراريهم حبال فكذلك ال تغنم أمواهلم 
  سرى أهل البغي وجرحاهم باب احلكم يف أ

يا ابن أم عبد كيف حكم  -روى كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا فيمن بغى من هذه األمة قال اهللا ورسوله أعلم قال ال جيهز على جرحها وال يقتل أسريها وال يطلب هارهبا 

وعامر قاال ملا ظهر علي رضي اهللا عنه على أهل اجلمل قال ال تتبعوا  وروى عطاء بن السائب عن أيب البختري
  مدبرا وال تذففوا على جريح وروى 

شريك عن السدي عن عبد خري قال قال علي رضي اهللا عنه يوم اجلمل ال تقتلوا أسريا وال جتهزوا على جريح ومن 
البغاة وال نعلم له خمالفا من السلف وقال  ألقى السالح فهو آمن قال أبو بكر هذا حكم علي رضي اهللا عنه يف

أصحابنا إذا مل تبق ألهل البغي فئة فإنه ال جيهز على جريح وال يقتل أسري وال يتبع مدبر فإذا كانت هلم فئة فإنه يقتل 
ئة األسري إن رأى ذلك اإلمام وجيهز على اجلريح ويتبع املدبر وقول علي رضي اهللا عنه حممول على أنه مل تبق هلم ف

ألن هذا القول إمنا كان منه يف أهل اجلمل ومل تبق هلم فئة بعد اهلزمية والدليل عليه أنه أسر ابن بثرى واحلرب قائمة 
  فقتله يوم اجلمل فدل ذلك على أن مراده يف األخبار األول إذا مل تبق هلم فئة 

  باب 

  يف قضايا البغاة

أن جييز كتاب قاضي أهل البغي وال شهادته وال حكمه قال أبو قال أبو يوسف يف الربمكي ال ينبغي لقاضي اجلماعة 
بكر وكذلك قال حممد وقال لو أن اخلوارج ولوا قاضيا منهم فحكم مث رفع إىل حاكم أهل العدل مل ميضه إال أن 
ء يوافق رأيه فيستأنف القضاء فيه قال ولو ولوا قاضيا من أهل العدل بقضية أنفذها من رفعت إليه كما ميضى قضا

أهل العدل وقال مالك فيما حكم به أهل البغي تكشف أحكامهم فما كان منها مستقيما أمضي وقال الشافعي إذا 
غلب اخلوارج على مدينة فأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم احلدود مل تعد عليهم وال يرد من قضاء قاضيهم إال 

استحالل دم أو مال مل ينفذ حكمه ومل يقبل كتابه ما يرد من قضاء قاضي غريهم وإن كان غري مأمون برأيه على 
قال أبو بكر إذا قاتلوا وظهر بغيهم على أهل العدل فقد وجب قتلهم وقتاهلم فغري جائز قبول شهادة من هذه سبيله 

ألن إظهار البغي وقتاهلم ألهل العدل هو فسق من جهة الفعل وظهور الفسق من جهة الفعل مينع قبول الشهادة 
مر والزاين والسارق فإن قيل فأنت تقبل شهادهتم فهال أمضيت أحكامهم قيل له قد قال حممد بن كشارب اخل

احلسن إهنم إمنا تقبل شهادهتم مامل يقاتلوا ومل خيرجوا على أهل العدل فأما إذا قاتلوا فإين ال أقبل شهادهتم فقد سوى 



وهذا سديد والعلة فيه ما ذكرنا فإن قيل فقد قالوا  بني القضاء وبني الشهادة ومل يذكر يف ذلك خالفا بني أصحابنا
إن اخلوارج إذا ظهروا وأخذوا صدقات املواشي والثمار إنه ال يعاد على أرباهبا فجعلوا أخذهم مبنزلة أخذ أهل 

  العدل قيل له إن الزكاة ال تسقط عنهم بأخذ هؤالء ألهنم قالوا إن على أرباب 

اهللا تعاىل وإمنا أسقطوا به حق اإلمام يف األخذ ألن حق اإلمام إمنا يثبت يف األخذ األموال إعادهتا فيما بينهم وبني 
ألجل محايته أهل العدل فإذا مل حيمهم من البغاة مل يثبت حقه يف األخذ وكان ما أخذه البغاة مبنزلة أخذه يف باب 

اشر أهل البغي مبال فعشره أنه ال سقوط حقه يف األخذ أال ترى أن أصحابنا قالوا لو مر رجل من أهل العدل على ع
حيتسب له اإلمام بذلك ويأخذ منه العشر إذا مر به على عاشر أهل العدل فعلمت أن املعىن يف سقوط حق اإلمام يف 

األخذ ال عل معىن أهنم جعلوا حكمهم كأحكام أهل العدل وإمنا أجازوا قضاء قاضي البغاة إذا كان القاضي من 
ذي حيتاج إليه يف صحة نفاذ القضاء هو أن يكون القاضي عدال يف نفسه وميكنه تنفيذ أهل العدل من قبل أن ال

قضائه ومحل الناس عليه بيد قوية سواء كان املوىل له عدال أو باغيا أال ترى أنه لو مل يكن ببلد سلطان فاتفق أهله 
لذي واله البغاة القضاء إذا كان على أن ولوا رجال منهم القضاء كان جائزا وكانت أحكامه نافذة عليهم فكذلك ا

هو يف نفسه عدال نفذت أحكامه وحيتج من جييز جماوزة احلد بالتعزير بقوله تعاىل فإن بغت إحدامها على األخرى 
فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فأمر بقتاهلم إىل أن يرجعوا إىل احلق فدل على أن التعزير جيب إىل أن يعلم 

توبته إذ كان التعزير للزجر والردع وليس له مقدار معلوم يف العادة كما أن قتال البغاة ملا كان الردع إقالعه عنه و
وجب فعله أن يرتدعوا وينزجروا قال أبو بكر إمنا اقتصر من مل يبلغ بالتعزير احلد على ذلك مبا روي عن النيب صلى 

   -اهللا عليه وسلم 

  املعتدين وقوله تعاىل إمنا أنه قال من بلغ حدا يف غري حد فهو من

املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم يعين أهنم إخوة يف الدين كقوله تعاىل فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين 
ومواليكم ويف ذلك دليل على جواز إطالق لفظ األخوة بني املؤمنني من جهة الدين وقوله تعاىل فأصلحوا بني 

ا صالح ما بني متعاديني من املؤمنني أن عليه اإلصالح بينهما وقوله تعاىل يا أيها الذين أخويكم يدل على أن من رج
آمنوا ال يسخر قوم من قوم هنى اهللا هبذه اآلية عن عيب من ال يستحق أن يعاب على وجه اإلحتقار له ألن ذلك هو 

ملسخور منه خريا عند اهللا وقوله تعاىل معىن السخرية وأخرب أنه وإن كان أرفع حاال منه يف الدنيا فنسي أن يكون ا
وال تلمزوا أنفسكم وروي عن ابن عباس وقتادة ال يطعن بعضكم على بعض قال أبو بكر هو كقوله وال تقتلوا 

  أنفسكم ألن املؤمنني كنفس واحدة فكأنه بقتله أخاه قاتل نفسه وكقوله فسلموا على 

ال ملزه إذا عابه وطعن عيه قال اهللا تعاىل ومنهم من يلمزك أنفسكم يعين يسلم بعضكم على بعض واللمز العيب يق
ما كنت أخشى ... وإن تغيبت اهلامز اللمزه ... إذا لقيتك تبدي يل مكاشرة ... يف الصدقات قال زياد األعجم 

  ... حيف على الناس ان يغتابين عنزه ... وإن كان الزمان به 
ب فإن من كان معيبا فاجرا فعيبه مبا فيه جائز وروي أنه ملا مات وإمنا هنى بذلك عن عيب من ال يستحق وليس مبعي

احلجاج قال احلسن اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته فإنه أتانا أخيفش أعيمش ميد بيد قصرية البنان واهللا ما عرق 
هللا يتقي وال من فيها عنان يف سبيل اهللا يرحل مجته وخيطر يف مشيته ويصعد املنرب فيهذر حىت تفوته الصالة ال من ا

الناس يستحي فوقه اهللا وحتته مائة ألف أو يزيدون ال يقول له ال قائل الصالة أيها الرجل مث قال احلسن هيهات واهللا 



حال دون ذلك السيف والسوط وقوله تعاىل وال تنابزوا باأللقاب روى محاد بن سلمة عن يونس عن احلسن أن أبا 
   -سلم ذر كان عند النيب صلى اهللا عليه و

  وكان بينه وبني رجل منازعة فقال له أبو ذر يا ابن اليهودية فقال النيب ص

أما ترى ما ههنا ما شيء أمحر وال أسود وما أنت أفضل منه إال بالتقوى قال ونزلت هذه اآلية وال تنابزوا  -
يا فاسق يا منافق حدثنا عبداهللا بن باأللقاب وقال قتادة يف قوله تعاىل وال تنابزوا باأللقاب قال ال تقل ألخيك املسلم 

حممد قال حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن احلسن قال كان اليهودي والنصراين يسلم فقال له يا 
يهودي يا نصراين فنهوا عن ذلك حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا 

ر قال حدثين أبو جبرية بن الضحاك قال فينا نزلت هذه اآلية يف بين سلمة وال تنابزوا وهيب عن داود عن عام
   -باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلميان قال قدم علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وليس منا رجل إال وله امسان أو ثالثة فجعل رسول اهللا ص

إنه يغضب من هذا االسم فأنزلت هذه اآلية وال تنابزوا باأللقاب وهذا يقول يا فالن فيقولون مه يا رسول اهللا  -
يدل على أن اللقب املكروه هو ما يكرهه صاحبه ويفيد ما للموصوف به ألنه مبنزلة السباب والشتيمة فأما األمساء 

ص واألمساء املشتقة من واألوصاف اجلارية غري هذا اجملرى فغري مكروهة مل يتناوهلا النهي ألهنا مبنزلة أمساء األشخا
أفعال وقد روى حممد بن إسحاق عن حممد بن يزيد بن خيثم عن حممد بن كعب قال حدثين حممد بن خيثم احملاريب 

  عن 

عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلي بن أيب طالب رفيقني يف غزوة العشرية من بطن ينبع فلما نزل هبا رسول اهللا صلى 
هرا وصاحل فيها بين مدجل وحلفاءهم من بين ضمرة ووادعهم فقال يل علي رضي اهللا أقام هبا ش -اهللا عليه وسلم 

عنه هل لك أن تأيت هؤالء من بين مدجل يعملون يف عري هلم ننظر كيف يعملون فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة مث غشينا 
بقدمه  - صلى اهللا عليه وسلم النوم فعمدنا إىل صور من النخل يف دقعاء من األرض فنمنا فما أنبهنا إال رسول اهللا

لعلي يا أبا تراب ملا عليه من  -فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
التراب فأخربناه مبا كان من أمرنا فقال أال أخربكم بأشقى رجلني قلنا من مها يا رسول اهللا قال أحيمر مثود الذي 

يده على رأسه حىت تبل منه  -يضربك يا علي على هذا ووضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عقر الناقة والذي
هذه ووضع يده على حليته وقال سهل بن سعد ما كان اسم أحب إىل علي رضي اهللا عنه أن يدعى به من أيب تراب 

أبو داود قال حدثنا إبراهيم  فمثل هذا ال يكره إذ ليس فيه ذم وال يكرهه صاحبه وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا
   -بن مهدي قال حدثنا شريك عن عاصم عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يا ذا األذنني وقد غري النيب ص

امساء قوم فسمى العاص عبداهللا ومسى شهابا هشاما ومسى حربا سلما ويف مجيع ذلك دليل على أن املنهي من  -
 -ريه وقد روي أن رجال أراد أن يتزوج امرأة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األلقاب ما ذكرنا دون غ



انظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئا يعين الصغر قال أبو بكر فلم يكن ذلك غيبة ألنه مل يرد به ذم املذكور وال 
هي عن بعض الظن ال عن مجيعه ألن غيبته وقوله تعاىل اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث اقتضت اآلية الن

قوله كثريا من الظن يقتضي البعض وعقبه بقوله إن بعض الظن إمث فدل على أنه مل ينه عن مجيعه وقال يف آية أخرى 
إن الظن ال يغين من احلق شيئا وقال وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا فالظن على أربعة أضرب حمظور ومأمور به 

فإن الظن احملظور فهو سوء الظن باهللا تعاىل حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن املثىن ومندوب إليه ومباح 
وحممد بن حبان التمار قاال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا سفيان عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال مسعت 

م إال وهو حيسن الظن باهللا عز و جل قبل موته بثالث يقول ال ميوتن أحدك -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أبو سعيد حيىي بن منصور اهلروي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن 

  املبارك عن هشام بن الغازي عن حبان بن أيب 

 أنا عند ظن عبدي يب يقول اهللا -النصر قال مسعت وائلة بن األسقع يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فليظن يب ما شاء وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة 

قال حسن الظن من  -عن حممد بن واسع عن شتري يعين ابن هنار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ي غري مرفوع يف حديث موسى بن إمساعيل فحسن الظن باهللا فرض وسوء العبادة وهو مرفوع يف حديث نصر بن عل

الظن به حمظور منهي عنه وكذلك سوء الظن باملسلمني الذين ظاهرهم العدالة حمظور مزجور عنه وهو من الظن 
عبدالرزاق احملظور املنهي عنه وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حممد املروزي قال حدثنا 

   -قال أخربنا معمر عن الزهري عن علي بن حسني عن صفية قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  معتكفا فأتيته أزوره ليال فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبين وكان

ا فقال النيب أسرع -مسكنها يف دار أسامة بن زيد فمر رجالن من األنصار فلما رأيا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على رسلكما إهنا صفية بنت حيي قاال سبحان اهللا يا رسول اهللا قال إن الشيطان جيري من  -صلى اهللا عليه وسلم 

اإلنسان جمرى الدم فخشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئا أو قال سوءا وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن 
هيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى املثىن قال حدثنا عبدالرمحن قال حدثنا و

إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث فهذا من الظن احملظور وهو ظنه باملسلم سوءا من غري  -اهللا عليه وسلم 
بعلمه ونصب له سبب يوجبه وكل ظن فيما له سبيل إىل معرفته مما تعبد بعلمه فهو حمظور ألنه ملا كان متعبدا تعبد 

الدليل عليه فلم يتبع الدليل وحصل على الظن كان تاركا للمأمور به وأما ما مل ينصب له عليه دليل يوصله إىل 
العلم به وقد تعبد بتنفيذ احلكم فيه فاإلقتصار على غالب الظن وإجراء احلكم عليه واجب وذلك حنو ما تعبدنا به 

قومي املستهلكات وأروش اجلنايات اليت مل يرد مبقاديرها توقيف فهذه وما من قبول شهادة العدول وحتري القبلة وت
كان من نظائرها قد تعبدنا فيها بتنفيذ أحكام غالب الظن وأما الظن املباح فالشاك يف الصالة أمره النيب صلى اهللا 

ىل البناء على اليقني بالتحري والعمل على ما يغلب يف ظنه فلو غلب ظنه كان مباحا وإن عدل عنه إ -عليه وسلم 
كان جائزا وحنوه ما روي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال لعائشة إين كنت حنلتك جداد عشرين وسقا 

بالعالية وإنك مل تكوين حزتيه وال قبضتيه وإمنا هو مال الوارث وإمنا هو أخواك وأختاك قال فقلت إمنا هي أمساء 
  فقال ألقي يف روعي أن 



رجة جارية فاستجاز هذا الظن ملا وقع يف قلبه وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إمساعيل بن الفضل ذا بطن خا
قال حدثنا هشام بن عمار عن عبدالرمحن بن سعد عن عبداهللا بن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

يعرض بقلب اإلنسان يف أخيه مما يوجب الريبة إذا ظننتم فال حتققوا فهذا من الظن الذي  -صلى اهللا عليه وسلم 
فال ينبغي أن حيققه وأما الظن املندوب إليه فهو حسن الظن باألخ املسلم هو مندوب إليه مثاب عليه فإن قيل إذا 

كان سوء الظن حمظورا فواجب أن يكون حسن الظن واجبا قيل له ال جيب ذلك ألن بينهما واسطة وهو أن ال يظن 
أحسن الظن به فقد فعل مندوبا إليه قوله تعاىل وال جتسسوا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود  به شيئا فإذا

قال إياكم  -عن القعنيب عن مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو  والظن فإن الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال حتسسوا وحدثنا حممد بن

بكر بن أيب شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد بن وهب قال أتى ابن مسعود فقيل هذا فالن تقطر 
حليته مخرا فقال عبداهللا إنا قد هنينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به وعن جماهد ال جتسسوا خذوا مبا 

ا ستر اهللا فنهى اهللا يف هذه اآليات عن سوء الظن باملسلم الذي ظاهره العدالة والستر ودل به ظهر لكم ودعوا م
على أنه جيب تكذيب من قذفه بالظن وقال تعاىل لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا هذا 

لنهي عن حتقيق املظنون وعن إظهاره إفك مبني فإذا وجب تكذيب القاذف واألمر حبسن الظن فقد اقتضى ذلك ا
وهنى عن التجسس بل أمر بالستر على أهل املعاصي مامل يظهره منهم إصرار حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو 

داود قال حدثنا حممد بن حيىي بن فارس قال حدثنا الفريايب عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهري بن 
مد عن إسرائيل يف هذا احلديث قال الوليد بن أيب هشام عن زيد بن زائد عن ابن مسعود حرب عن حسني بن حم

ال يبلغين أحد عن أحد شيئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم  -قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
دثنا عبداملبارك عن الصدر لكم وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال ح

قال من  -إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أيب اهليثم عن عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رأى عورة فسترها كان كمن أحىي موءودة وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال 

  حدثنا الليث عن عقيل 

قال املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان  -مل عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الزهري عن سا
يف حاجة أخيه فإن اهللا يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر 

صالح ذات البني ويف صالح ذات البني  مسلما ستره اهللا يوم القيامة ومجيع ما أمرنا اهللا به من ذلك يؤدي إىل
صالح أمر الدنيا والدين قال اهللا تعاىل فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود 

قال حدثنا حممد بن العالء قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن يزيد بن مرة عن سامل عن أم الدرداء عن أيب 
أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة قالوا  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الدرداء قال قال

بلى يا رسول اهللا قال إصالح ذات البني وفساد ذات البني احلالقة وقوله تعاىل وال يغتب بعضكم بعضا حدثنا حممد 
حممد عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أنه بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا العنيب قال حدثنا عبدالعزيز بن 

قيل يا رسول اهللا ما الغيبة قال ذكرك أخاك مبا يكره قيل أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا 

حسبك من صفية كيت وكيت قال  -ن عن علي بن األقمر عن أيب حذيفة عن عائشة قالت قلت للنيب ص سفيا
غري مسدد نعين قصرية فقال لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته قالت وحكيت له إنسانا آخر فقال ما 



قال حدثنا احلسن ابن علي  أحب أين حكيت إنسانا وأن يل كذا وكذا وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود
قال حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخربين أبو الزبري أن عبدالرمحن بن الصامت ابن عم أيب هريرة أخربه أنه 

فشهد على نفسه أربع مرات أنه أصاب امرأة حراما وذكر  -مسع أبا هريرة يقول جاء األسلمي إىل نيب اهللا ص 
رجلني من أصحابه  -القول قال أريد أن تطهرين فأمر به فرجم فسمع نيب اهللا ص  احلديث إىل قوله فما تريد هبذا

يقول أحدمها لصاحبه انظر إىل هذا الذي ستر اهللا عليه فلم تدعه نفسه حىت رجم رجم الكلب فسكت عنهما مث 
ل انزال فكال من سار ساعة حىت مر جبيفة محار شائل برجله فقال أين فالن وفالن فقال حنن ذان يا رسول اهللا قا

جيفة هذا احلمار فقاال يا نيب اهللا من يأكل من هذا قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من األكل منه والذي 
  نفسي بيده إنه اآلن لفي أهنار اجلنة ينغمس فيها وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبداهللا 

ومائتني قال حدثنا ابن عون أن ناسا أتوا ابن سريين فقالوا إنا ننال منك  قال حدثنا يزيد بن مرة سنة ثالث عشر
فاجعلنا يف حل فقال ال أحل لكم ما حرم اهللا عليكم وروى الربيع بن صبيح أن رجال قال للحسن يا أبا سعيد إين 

مك مث أرى أمرا أكرهه قال وما ذاك يا ابن أخي قال أرى أقواما حيضرون جملسك حيفظون عليك سقط كال
حيكونك ويعيبونك فقال يا ابن أخي ال يكربن هذا عليك أخربك مبا هو أعجب قال وما ذاك يا عم قال أطمعت 

نفسي يف جوار الرمحن وحلول اجلنان والنجاة من النريان ومرافقة األنبياء ومل أطمع نفسي يف السالمة من الناس أنه 
سلم خالقهم فاملخلوق أجدر أن ال يسلم حدثنا عبدالباقي بن لو سلم من الناس أحد لسلم منهم خالقهم فإذا مل ي

قانع قال أخربنا احلارث ابن أيب أسامة قال حدثنا داود بن اجملرب قال حدثنا عنبسة بن عبدالرمحن قال حدثين خالد 
   -بن يزيد اليمامي عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ملن اغتبته وقوله تعاىل كفارة االغتياب أن تستغفر

أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه تأكيد لتقبيح الغيبة والزجر عنه من وجوه أحدمها أن حلم اإلنسان 
حمرم األكل فكذلك الغيبة والثاين النفوس تعاف أكل حلم اإلنسان من جهة الطبع فلتكن الغيبة عندكم مبنزلته يف 

هة موجب العقل إذا كانت دواعي العقل أحق باالتباع من دواعي الطبع ومل يقتصره الكراهة ولزوم اجتنابه من ج
على ذكر اإلنسان امليت حىت جعله أخاه وهذا أبلغ ما يكون يف التقبيح والزجر فهذا كله إمنا هو يف املسلم الذي 

ان املقذوف بذلك مهتوكا ظاهره العدالة ومل يظهر منه ما يوجب تفسيقه كما جيب علينا تكذيب قاذفه بذلك فإن ك
فاسقا فإن ذكر ما فيه من األفعال القبيحة غري حمظور كما ال جيب على سامعه النكري على قائله ووصفه مبا يكرهه 
على ضربني أحدمها ذكر أفعاله القبيحة واآلخر وصف خلقته وإن كان مشينا على جهة االحتقار له وتصغريه ال 

على حنو ما روينا عن احلسن يف وصفه احلجاج بقبح اخللقة وقد جيوز وصف على جهة ذمه هبا وال عيب صانعها 
قوم يف اجلملة ببعض ما إذا وصف به إنسان بعينه كان غيبة حمظورة مث ال يكون غيبة إذا وصف به اجلملة على وجه 

ا رسول اهللا إن فقال ي -التعريف كما روى أبو حازم عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تزوجت امرأة قال هل نظرت إليها فإن يف أعني األنصار شيئا فإنه مل يكن غيبة وجعل وصف عائشة الرجل بالقصر 

  وعلى وجه  -يف احلديث الذي قدمنا غيبة ألن ذلك كان من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حىت تقاتلوا قوما عراض الوجوه صغار  التعريف ال على جهة العيب وهو كما روي عنه أنه قال ال تقوم الساعة
العيون فطس األنوف كأن وجوههم اجملان املطرقة فلم يكن ذلك غيبة وإمنا كان تعريفا هلم صفة القوم قوله تعاىل إنا 



خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا روي عن جماهد وقتادة الشعوب النسب األبعد والقبائل 
بين فالن وفالن وقوله تعاىل إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم بدأ بذكر اخللق من ذكر وأنثى ومها آدم األقرب فيقال 

وحواء مث جعلهم شعوبا يعين متشعبني متفرقني يف األنساب كاألمم املتفرقة حنو العرب وفارس والروم واهلند وحنوهم 
جم ليتعارفوا بالنسبة كما خالف بني خلقهم مث جعلهم قبائل وهم أخص من الشعوب حنو قبائل العرب وبيوتات الع

وصورهم ليعرف بعضهم بعضا ودل بذلك على أنه ال فضل لبعضهم على بعض من جهة النسب إذ كانوا مجيعا من 
أب وأم واحدة وألن الفضل ال يستحق بعمل غريه فبني اهللا تعاىل ذلك لنا لئاليفخر بعضنا على بعض بالنسب وأكد 

كرمكم عند اهللا أتقاكم فأبان أن الفضيلة والرفعة إمنا تستحق بتقوى اهللا وطاعته وروي عن ذلك بقوله تعاىل إن أ
يف خطبته أنه قال إن اهللا قد أذهب خنوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء الناس من آدم وآدم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقال ابن عباس وعطاء إن أكرمكم عند  من تراب أكرمكم عند اهللا أتقاكم ال فضل لعريب على عجمي إال بالتقوى
  اهللا أتقاكم ال أعظمكم بيتا آخر سورة احلجرات 

  ومن سورة ق 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل بل كذبوا باحلق ملا جاءهم فهم يف أمر مريج حدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع 
ر عن قتادة يف قوله فهم يف أمر مريج قال من ترك احلق مرج عليه رأيه اجلرجاين قال أخربنا عبدالرزاق عن معم

والتبس عليه دينه وقوله تعاىل وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب روى جرير بن عبداهللا عن النيب 
مث قرأ  قال إن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا -صلى اهللا عليه وسلم 

وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وروي عن ابن عباس وقتادة أن املراد صالة الفجر وصالة 
  العصر وقوله تعاىل ومن الليل فسبحه قال جماهد 

صالة الليل قال أبو بكر جيوز أن يريد صالة املغرب والعتمة وقوله تعاىل وأدبار السجود قال علي وعمر واحلسن 
بن عباس واحلسن البصري وجماهد والنخعي والشعيب وأدبار السجود ركعتان بعد املغرب وإدبار النجوم بن علي وا

ركعتان قبل الفجر وعن ابن عباس مثله وعن جماهد عن ابن عباس وأدبار السجود إذا وضعت جبهتك على األرض 
بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أن تسبح ثالثا قال أبو بكر اتفق من ذكرنا قوله بديا أن قوله وسبح حبمد ر

أراد به الصالة وكذلك ومن الليل فسبحه هو صالة الليل وهي العتمة واملغرب فوجب أن يكون قوله وأدبار 
   -السجود هو الصالة ألن فيه ضمري فسبحه وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  د بن سريين عنالتسبيح يف دبر كل صالة ومل يذكر أنه تفسري اآلية وروى حمم

أن نسبح يف دبر كل صالة ثالثا  -كثري بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن تسبحوا  -وثالثني وحنمد ثالثا وثالثني ونكرب أربعا وثالثني فأتى رجل من األنصار يف املنام فقال أمركم حممد ص 

ثالثا وثالثني وتكربوا أربعا وثالثني فلو جعلتموها مخسا وعشرين مخسا  يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني وحتمدوا
فقال افعلوا وروى مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  -وعشرين فاجعلوا فيها التهليل فذكر ذلك للنيب ص 

جاهدوا كما قالوا يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم املقيم قال كيف ذاك قالوا صلوا كما صلينا و
جاهدنا وأنفقوا من فضول أمواهلم وليست لنا أموال فقال أنا أخربكم بأمر تدركون به من كان قبلكم وتسبقون به 



من بعدكم ال يأيت أحد مبثل ما جئتم به إال من جاء مبثله تسبحون اهللا يف دبر كل صالة عشرا وحتمدون اهللا عشرا 
   -يب صلى اهللا عليه وسلم وتكربون عشرا وروى حنوه عن أيب ذر عن الن

  إال أنه قال تسبح يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني وحتمد ثالثا وثالثني

حنوه وقال وتكرب أربعا وثالثني وروى أبو  -وتكرب أربعا وثالثني كعب بن عجرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يقول يف آخر صالته عند انصرافه  -م هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسل

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني قال أبو بكر فإن محل معىن اآلية 
على الوجوب كان قوله وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس على صالة الفجر وقبل الغروب على صالة الظهر 

الليل فسبحه صالة العتمة واملغرب فتكون اآلية منتظمة للصلوات اخلمس  والعصر وكذلك روي عن احلسن ومن
  وعرب عن الصالة بالتسبيح ألن التسبيح تنزيه هللا عما ال يليق 

  به والصالة تشتمل على قراءة القرآن وأذكار هي تنزيه هللا تعاىل آخر سورة ق 
  ومن 

  سورة الذاريات

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قليال من الليل ما يهجعون قال ابن عباس وإبراهيم والضحاك اهلجوع النوم وروى سعيد بن جبري  قوله تعاىل كانوا

عن ابن عباس قال كانوا أقل ليلة متر عليهم إال صلوا فيها وقال قتادة عن احلسن ال ينامون فيها إال قليال وقال 
إما من أوسطها وقال جماهد كانوا ال ينامون كل مطرف بن عبداهللا أقل ليلة تأيت عليهم ال يصلون فيها إما من أوهلا و

الليل وروى قتادة عن أنس قال كانوا ينتفلون بني املغرب والعشاء وروى أبو حيوة عن احلسن قال كانوا يطيلون 
الصالة بالليل وإذا سجدوا استغفروا وروى عن قتادة قال كانوا ال ينامون عن العتمة ينتظروهنا لوقتها كأنه جعل 

قليال يف جنب يقظتهم لصالة العتمة قال أبو بكر قد كانت صالة الليل فرضا فنسخ فرضها مبا نزل يف هجوعهم 
   -سورة املزمل ورغب فيها يف هذه السورة وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أخبار يف فضلها والترغيب فيها وروى األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال

إن يف الليل ساعة ال يوافقها عبد مسلم يدعو اهللا فيها خبري الدنيا واآلخرة إال  -ليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا ع
أعطاه اهللا إياه وذلك يف كل ليلة وقال أبو مسلم قلت أليب ذر أي صالة الليل أفضل قال سألت رسول اهللا صلى 

   -اهللا عليه وسلم 

  رو بن أوس عنفقال نصف الليل وقليل فاعله وروى عمرو بن دينار عن عم

قال أحب الصالة إىل اهللا تعاىل صالة داود كان ينام نصف الليل  -عبداهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ويصلي ثلث الليل وينام سدس الليل وروي عن احلسن كانوا قليال من الليل ما يهجعون قال ما يرقدون وباألسحار 



مث جلسوا يف الدعاء واالستكانة واالستغفار وقوله تعاىل ويف أمواهلم حق  هم يستغفرون قال مدوا الصالة إىل السحر
قال أبو بكر اختلف السلف يف تأويله فقال ابن عمر واحلسن والشعيب وجماهد هو حق سوى الزكاة واجب يف املال 

معلوم قال وقال ابن عباس من أدى زكاة ماله فال جناح عليه أن ال يتصدق وقال ابن سريين ويف أمواهلم حق 
الصدقة حق معلوم وروى حجاج عن احلكم عن ابن عباس قال نسخت الزكاة كل صدقة واحلجاج عن أيب جعفر 

   -مثله واختلف الرواة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف ذلك فروي عنه ما حيتج به كل واحد من الفريقني فروى طلحة بن عبيد اهللا

  قصة الرجل الذي 

   -عليه وسلم سأل النيب صلى اهللا 

  عما عليه فذكر الصالة والزكاة والصيام فقال هل على شيء غري هذا قال ال

قال إذا أديت زكاة مالك فقد  -وروى عمرو بن احلارث عن دراج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 -صلى اهللا عليه وسلم  قضيت ما عليك فيه وروى دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا

إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت احلق الذي جيب عليك فهذه األخبار حيتج هبا من تأول حقا معلوما على الزكاة 
وأنه ال حق على صاحب املال غريها واحتج ابن سريين بأن الزكاة حق معلوم وسائر احلقوق اليت يوجبها خمالفوه 

سوى الزكاة مبا روى الشعيب عن فاطمة بنت قيس قالت سألت رسول  ليست مبعلومة واحتج من أوجب فيه حقا
أيف املال حق سوى الزكاة فتالليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب اآلية  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا فذكر الزكاة يف نسق التالوة بعد قوله وآتى املال على حبه وحيتجون أيضا حبديث أيب هريرة عن النيب 
قال ما من صاحب إبل ال يؤدي حقها يف عسرها ويسرها إإل برز هلا بقاع قرقر تطأه بأخفافها وذكر  -عليه وسلم 

البقر والغنم فقال أعرايب يا أبا هريرة وما حقها قال متنح الغزيرة وتعطى الكرمية وحتمل على الظهر وتسقى اللنب 
قالوا يا رسول اهللا وما حقها قال إطراق فحلها  -اهللا عليه وسلم  ويف حديث أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى

وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على املاء ومحل عليها يف سبيل اهللا وروى األعمش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر 
سرون ورب وهو جالس يف ظل الكعبة فلما رآين مقبال قال هم األخ -قال انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الكعبة فقلت يا رسول اهللا من هم قال هم األكثرون أمواال إال من قال هكذا وهكذا حثا عن ميينه وعن مشاله وبني 
يديه ما من رجل ميوت ويترك إبال مل يؤد زكاهتا إال جاءته يوم القيامة تنطحه بقروهنا وتطأه بأخفافها كلما بعدت 

الناس قال أبو بكر هذه األخبار كلها مستعملة ويف املال حق سوى  أخراها أعيدت عليه أوالها حىت يقضى بني
الزكاة باتفاق املسلمني منه ما يلزم من النفقة على والديه إذا كانا فقريين وعلى ذوي أرحامه وما يلزم من إطعام 

ه املضطر ومحل املنقطع به وما جرى جمرى ذلك من احلقوق الالزمة عند ما يعرض من هذه اآلحوال وقول
تعالىللسائل واحملروم قال ابن عباس رواية عائشة وابن املسيب وجماهد رواية عطاء وأبو العالية والنخعي وعكرمة 
احملروم احملارف وقال احلسن احملروم الذي يطلب فال يرزق وقال ابن عباس رواية وجماهد احملروم الذي ليس له يف 

  شيء وقال عكرمة الذي ال ينمو  اإلسالم سهم ويف لفظ آخر الذي ليس له يف الغنيمة



له مال وقال الزهري وقتادة احملروم املسكني املتعفف وقال عمر بن عبدالعزيز احملروم الكلب قال أبو بكر من تأوله 
على الكلب فإنه ال جيوز أن يكون املراد عنده حبق معلوم الزكاة ألن إطعام الكلب ال جيزى من الزكاة فينبغي أن 

إن يف  -ه حقا غري الزكاة فيكون يف إطعام الكلب قربة كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يكون املراد عند
كل ذي كبد حرى أجرا وإن رجال سقى كلبا فغفر اهللا له واألظهر يف قوله حق معلوم أنه الزكاة ألن الزكاة واجبة 

تها ويكون اللفظ عبارة عنها مث جائز أن ال حمالة وهي حق معلوم فوجب أن يكون مرادا باآلية إذ جائز أن ينطوي حت
يكون مجيع ما تأول السلف عليه احملروم مرادا باآلية يف جواز إعطائه الزكاة وهو يدل على أن الزكاة إذا وضعت 

يف صنف واحد أجزأ ألنه اقتصر على السائل واحملروم دون األصناف املذكورة يف آية الصدقات وفرق اهللا تعاىل يف 
لسائل واحملروم ألن الفقري قد حيرم نفسه بتركه املسألة وقد حيرمه الناس بترك إعطائه فإذا مل يسأل فقد اآلية بني ا

حرم نفسه بترك املسألة فسمي حمروما من هذا الوجه ألنه يصري حمروما من وجهني من قبل نفسه ومن قبل الناس 
  ة الذاريات وقد روي عن الشعيب أنه قال أعياين أن أعلم ما احملروم آخر سور

  ومن سورة الطور 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل وسبح حبمد ربك حني تقوم قال ابن مسعود وأبو األحوص وجماهد حني تقوم من كل مكان سبحانك 
وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك وروى علي بن هاشم قال سئل األعمش أكان إبراهيم يستحب إذا 

ن يقول سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك قال ما كان يستحب أن جيعل قام من جملسه أ
ذلك سنة وقال الضحاك عن عمر يعين به افتتاح الصالة قال أبو بكر يعين به قوله سبحانك اهللا وحبمدك وتبارك 

عد التكبري وقال أبو اجلوزاء حني أنه كان يقول ذلك ب -امسك إىل آخره وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تقوم من منامك قال أبو بكر جيوز أن يكون عموما يف مجيع ما روي من هذه التأويالت قوله تعاىل وإدبار النجوم 

أخبار يف ركعيت  -روي عن مجاعة من الصحابة والتابعني أنه ركعتا الفجر وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -بن هشام عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الفجر منها حديث سعد

  ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها

   -وروى عبيد بن عمري عن عائشة قالت ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أسرع إىل شيء من النوافل إسراعه إىل ركعيت الفجر وال إىل غنيمة وروى أيوب

قال الركعتان قبل صالة الفجر واجبتان على كل مسلم وروي عنه أنه  -ى اهللا عليه وسلم عن عطاء أن النيب صل
  قال ال تدعومها فإن فيهما الرغائب وقال ال تدعومها وإن طرقتكم اخليل آخر سورة الطور 

  ومن 

  سورة النجم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
يف احلوادث من جهة  - عليه وسلم ل النيب صلى اهللاقوله تعاىل وما ينطق عن اهلوى حيتج به من ال جييز أن يقو



اجتهاد الرأي بقوله إن هو إال وحي يوحى وليس كما ظنوا ألن اجتهاد الرأي إذا صدر عن الوحي جاز أن ينسب 
موجبه وما أدى إليه أنه عن وحي وقوله تعاىل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى روي عن ابن مسعود وعائشة 

ى جربيل يف صورته اليت خلقه اهللا عليها مرتني وروي عن ابن عباس أنه رأى ربه بقلبه وهذا وجماهد والربيع قالوا رأ
يرجع إىل معىن العلم وعن ابن مسعود والضحاك سدرة املنتهى يف السماء السادسة وإليها ينتهي ما يعرج إىل السماء 

ة املأوى هي اليت يصري إليها أهل اجلنة وقيل مسيت سدرة املنتهى ألنه يتنهي إليها أرواح الشهداء وقال احلسن جن
قد صعد إىل السماء وإىل اجلنة بقوله تعاىل رآه عند سدرة  -ويف هذه اآلية داللة على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 املنتهى عندها جنة املأوى وقوله تعاىل إال اللمم قال ابن عباس رواية مل أر أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النيب
إن اهللا تعاىل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة فزنا العينني النظر وزنا  -صلى اهللا عليه وسلم 

اللسان النطق والنفس متىن وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه وروي عن ابن مسعود وأيب هريرة أنه 
فهو الزنا ووجب الغسل وعن أيب هريرة أيضا أن اللمم النظرة والغمزة والقبلة واملباشرة فإذا مس اخلتان اخلتان 

النكاح وعنه أيضا أن اللمة من الزنا مث يتوب فال يعود وقال ابن عباس رواية اللمم ما بني احلدين حد الدنيا وحد 
اآلخرة وقال ابن عباس أيضا رواية هو الذي يلم باملرأة وقال عطاء اللمم ما دون اجلماع وقال جماهد أن تصيب 

يقول اللهم إن  -الذنب مث تتوب وروى عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تغفر تغفر مجا وأي عبد لك ال املا ويقال إن اللمم هو اهلم باخلطيئة من جهة حديث النفس هبا من غري عزم عليها 

  وقيل إن اللمم 

الشيء إملاما إذا قاربه وقيل إن اللمم الصغري من الذنوب لقوله تعاىل إن مقاربة الشيء من غري دخول فيه يقال أمل ب
جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقوله تعاىل ال تزر وازرة وزر أخرى هو كقوله ومن يكسب إمثا 

ما سعى يف معىن  فإمنا يكسبه على نفسه وكقوله وال تكسب كل نفس إال عليها وقوله تعاىل وأن ليس لإلنسان إال
ذلك وحيتج به يف امتناع جواز تصرف األنسان على غريه يف إبطال احلجر على احلر العاقل البالغ وقوله تعاىل وأنه 

خلق الزوجني الذكر واألنثى من نطفة إذا متىن قال أبوبكر ملا كان قوله الذكر واإلنثى اسم للجنس استوعب اجلميع 
يكون ذكرا أو أنثى وإن اخلنثى وإن اشتبه علينا أمره ال خيلو من أحدمها وقد قال  وهذا يدل على انه ال خيلو من أن

حممد بن احلسن إن اخلنثى املشكل إمنا يكون ما دام صغريا فإذا بلغ فال بد من أن تظهر فيه عالمة ذكر أو أنثى 
  وهذه اآلية تدل على صحة قوله آخر سورة النجم 

  ومن 

  سورة القمر

  الرحيم بسم اهللا الرمحن 
   -قوله تعاىل اقتربت الساعة وانشق القمر داللة على صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ألن اهللا ال يقلب العادات مبثله إال ليجعله داللة على صحة نبوة النيب ص

وروى انشقاق القمر عشرة من الصحابة منهم عبداهللا بن مسعود وابن عمر وأنس وابن عباس وحذيفة وجبري  -
بن مطعم يف آخرين كرهت ذكر أسانيدها لإلطالة فإن قيل معناها سينشق يف املستقبل عند قيام الساعة ألنه لو كان 



ملا خفي على أهل اآلفاق قيل له هذا فاسد من وجهني أحدمها أنه  -قد انشق يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
به عن الصحابة ومل يدفعه منهم أحد وأما قوله إنه لو كان خالف ظاهر اللفظ وحقيقته واآلخر انه قد تواتر اخلرب 

ذلك قد وقع ملا خفي على أهل اآلفاق فإنه جائز أن يستره اهللا عنهم بغيم أو يشغلهم عن رؤيته ببعض األمور 
لضرب من التدبري ولئال يدعيه بعض املتنبئني يف اآلفاق لنفسه فأظهره للحاضرين عند دعاء رسول اهللا صلى اهللا 

إياهم واحتجاجه عليهم قوله تعاىل ونبئهم أن املاء قسمة بينهم اآلية تدل على جواز املهايأة على املاء  -ليه وسلم ع
ألهنم جعلوا شرب املاء يوما للناقة ويوما هلم ويدل أيضا على أن املهايأة قسمة املنافع ألن اهللا تعاىل قد مسى ذلك 

األصل واحتج حممد بن احلسن بذلك يف جواز املهايأة على املاء على هذا قسمة وإمنا هي مهايأة على املاء ال قسمة 
  الوجه وهذا يدل من قوله على 

  أنه كان يرى شرائع من كان قبلنا من األنبياء ثابتة مامل يثبت نسخها آخر سورة القمر 
  ومن 

  سورة الرمحن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ن ابن عباس وقتادة والضحاك أن العصف التيب وعن ابن عباس قوله تعاىل واحلب ذو العصف والرحيان روي ع

وجماهد والضحاك الرحيان الورق وعن ابن عباس أيضا أن الرحيان احلب وقال احلسن هو الرحيان الذي يشم قال أبو 
على  بكر ال ميتنع أن يكون مجيع ذلك مرادا لوقوع االسم عليه والظاهر من الرحيان أنه املشموم وملا عطف الرحيان

احلب ذي العصف والعصف هو ساقه دل على أن الرحيان ما خيرج من األرض وله رائحة مستلذة قبل أن يصري له 
ساق وذلك حنو الضيمران والنمام واآلس الذي خيرج ورقه رحيانا قبل أن يصري ذا ساق ألن العطف يقتضي ظاهره 

ؤ واملرجان مراده من أحدمها ألنه إمنا خيرج من امللح أن املعطوف غري املعطوف عليه وقوله تعاىل خيرج منهما اللؤل
دون العذب وهو كقوله يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم وإمنا أرسل من اإلنس وقال ابن عباس واحلسن 

وقتادة والضحاك املرجان صغار اللؤلؤ وقيل املرجان املختلط من اجلواهر من مرجت أي خلطت وقيل إنه ضرب 
ر كالقضبان خيرج من البحر وقيل إمنا قال خيرج منهما ألن العذب وامللح يلتقيان فيكون العذب لقاحا من اجلواه

للملح كما يقال خيرج الولد من الذكر واألنثى وإمنا تلده األنثى وقال ابن عباس إذا جاء القطر من السماء تفتحت 
كانت وردة كالدهان روى أهنا حتمر وتذوب األصداف فكان من ذلك اللؤلؤ وقوله تعاىل فإذا انشقت السماء ف

كالدهن روى أن مساء الدنيا من حديد فإذا كان يوم القيامة صارت من اخلضرة إىل االمحرار من حر جهنم كاحلديد 
إذا أمحي بالنار وقوله تعاىل فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان قيل فيه ال يسأل سؤال استفهام لكن سؤال 

يل فيه ال يسأل يف أول أحوال حضورهم يوم القيامة ملا يلحقهم من الدهش والذهول مث يسألون تقرير وتوقيف وق
يف وقت آخر وقوله تعاىل قيها فاكهة وخنل ورمان حيتج به أليب حنيفة يف أن الرطب والرمان ليس من الفاكهة ألن 

إال أن تقوم الداللة على أنه انفرد  الشيء ال يعطف على نفسه إمنا يعطف على غريه هذا هو ظاهر الكالم ومفهومه
  بالذكر وإن كان من جنسه لضرب من التعظيم وغريه كقوله 

  تعاىل من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال آخر سورة الرمحن 
  ومن 



  سورة الواقعة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ن روي عن سلمان أنه قال ال ميس القرآن إال قوله تعاىل إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ال ميسه إال املطهرو

املطهرون فقرأ القرآن ومل ميس املصحف حني مل يكن على وضوء وعن أنس بن مالك يف حديث إسالم عمر قال 
فقال ألخته أعطوين الكتاب الذي كنتم تقرأون فقالت إنك رجس وإنه ال ميسه إال املطهرون فقم فاغتسل أو توضأ 

فقرأه وذكر احلديث وعن سعد إنه أمر ابنه بالوضوء ملس املصحف وعن ابن عمر مثله وكره فتوضأ مث أخذ الكتاب 
احلسن والنخعي مس املصحف إىل غري وضوء وروي عن محاد أن املراد القرآن الذي يف اللوح احملفوظ ميسه إال 

كتاب مكنون ليس أنتم من  املطهرون يعين املالئكة وقال أبو العالية يف قوله ال ميسه إال املطهرون قال هو يف
أصحاب الذنوب وقال سعيد بن جبري وابن عباس املطهرون املالئكة وقال قتادة ال ميسه عند اهللا إال املطهرون فأما 
يف الدنيا فإنه ميسه اجملوسي والنجس واملنافق قال أبو بكر إن محل اللفظ على حقيقة اخلرب فاألوىل أن يكون املراد 

 واملطهرون املالئكة وإن محل على النهي وإن كان يف صورة اخلرب كان عموما فينا وهذا أوىل القرآن الذي عند اهللا
يف أخبار متظاهرة أنه كتب يف كتابه لعمرو بن حزم وال ميس القرآن إال  -ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عة طاهر فوجب أن يكون هنيه ذلك باآلية إذ فيها احتمال له آخر سورة الواق
  ومن سورة احلديد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح اآلية روي عن الشعيب قال فصل ما بني اهلجرتني فتح احلديبية 
وفيه أنزلت هذه اآلية قالوا يا رسول اهللا أفتح هو قال نعم عظيم وقال سعيد عن قتادة هو فتح مكة قال أبو بكر 

عن فضيلة اإلنفاق قبل الفتح على ما بعده لعظم عناء النفقة فيه وكثرة االنتفاع به وألن اإلنفاق يف ذلك أبان 
  الوقت كان أشد على النفس لقلة املسلمني وكثرة الكفار مع شدة احملنة والبالء وللسبق إىل الطاعة 

ون فهذه الوجوه كلها تقتضي تفضيلها وقوله أال ترى إىل قوله الذين اتبعوه يف ساعة العسرة وقوله والسابقون األول
تعاىل فطال عليهم األمد اآلية يدل على أن كثرة املعاصي ومساكنتها وألفها تقسي القلب وتبعد من التوبة وهو حنو 

قوله كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون وقوله تعاىل والذين آمنوا باهللا ورسله أولئك هم الصديقون 
أن كل مؤمن شهيد هلذه اآلية وجعل  -رهبم روى الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم والشهداء عند 

قوله والشهداء صفة ملن تقدم ذكره من املؤمنني وهو قول عبداهللا وجماهد وقال ابن عباس ومسروق وأبو الضحى 
ب الذين اتبعوه رأفة ورمحة ورهبانية والضحاك هو ابتداء كالم وخربه هلم أجرهم ونورهم وقوله تعاىل وجعلنا يف قلو

ابتدعوها اآلية قال أبو بكر أخرب عما ابتدعوه من القرب والرهبانية مث ذمهم على ترك رعايتها بقوله فما رعوها حق 
رعايتها واالبتداع قد يكون بالقول وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه وقد يكون بالفعل بالدخول فيه وعمومه 

تضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قوال أو فعال فعليه رعايتها وإمتامها فوجب على ذلك أن من يتضمن األمرين فاق
دخل يف صالة أو صوم أو حج أو غريها من القرب فعليه إمتامها إال وهي واجبة عليه فيجب عليه القضاء إذا 

يكتبها اهللا عليهم ابتغوا هبا أفسدها وروي عن أيب أمامة الباهلي قال كان ناس من بين إسرائيل ابتدعوا بدعا مل 
  رضوان اهللا فلم يرعوها حق رعايتها فعاهبم اهللا بتركها فقال ورهبانية ابتدعوها اآلية آخر سورة احلديد 

  ومن سورة اجملادلة 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ن عن خالد عن أيب قوله عز و جل قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها إىل قوله وإن اهللا لعفو غفور روى سفيا

قالبة قال كان طالقهم يف اجلاهلية اإليالء والظهار فلما جاء اإلسالم جعل اهللا يف الظهار ما جعل فيه وجعل يف 
اإليالء ما جعل فيه وقال عكرمة كانت النساء حترم بالظهار حىت أنزل اهللا قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها 

يف املرأة فإن عبداهللا بن حممد حدثنا قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال أخربنا  اآلية وأما اجملادلة اليت كانت
عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن أيب إسحاق يف قوله قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها يف امرأة يقال هلا خويلة 

  وقال عكرمة بنت ثعلبة زوجها أوس بن 

ما أراك إال قد حرمت عليه  -ر أمه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم الصامت قالت إن زوجها جعلها عليه كظه
وهو يومئذ يغسل رأسه فقالت انظر جعلين اهللا فداك يا نيب اهللا قال ما أراك إال قد حرمت عليه فأعادت ذلك مرارا 

رمها مث يريد أن يعود هلا فأنزل اهللا قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها إىل قوله مث يعودون ملا قالوا قال قتادة ح
ما أراك إال قد حرمت عليه حيتمل أن يريد به حترمي  -فيطأها فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا قال أبو بكر قوله ص 

الطالق على ما كان عليه حكم الظهار وحيتمل أن يريد به حترمي الظهار واألوىل أن يكون املراد جبميع الطالق ألن 
آلية واآلية نزلت بعد هذا القول فثبت أن مراده حترمي الطالق ورفع النكاح وهذا يوجب حكم الظهار مأخوذ من ا

أن يكون هذا احلكم قد كان ثابتا يف الشريعة قبل نزول آية الظهار وإن كان قبل ذلك من حكم أهل اجلاهلية فإن 
 قد حرمت فكيف حكم فيها قد حكم فيها بالطالق بقوله ما أراك إال -قيل إن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بعينها بالظهار بعد حكمه بالطالق بذلك القول بعينه يف شخص بعينه وإمنا النسخ يوجب احلكم يف املستقبل خبالف 
بالطالق وإمنا علق القول فيه فقال ما أراك إال قد  -األول يف املاضي قيل له مل حيكم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وجائز أن يكون اهللا تعاىل قد أعلمه قبل ذلك أنه سينسخ هذا احلكم وينقله من الطالق حرمت فلم يقطع بالتحرمي 
أن ينزل اهللا اآلية فلم يثبت احلكم فيه فلما نزلت اآلية  -إىل حترمي الظهار اآلن فجوز النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واهللا أعلم يف تشبيهها بظهر األم ألن حكم فيها مبوجبها وقوله تعاىل وإهنم ليقولون منكرا من القول وزورا يعين 
اإلستمتاع باألم حمرم حترميا مؤبدا وهي ال حترم عليه هبذا القول حترميا مؤبدا فكان ذلك منكرا من القول وزورا 
وقوله تعاىل الذين يظاهرون منكم من نسائهم وذلك خطاب للمؤمنني يدل على أن الظهار خمصوص به املؤمنون 

يل فقد قال اهللا تعاىل والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا ومل خيصص املذكورين يف دون أهل الذمة فإن ق
الثانية قيل له املذكورون يف اآلية الثانية هم املذكورون يف اآلية األوىل فوجب أن يكون خاصا يف املسلمني دون 

عمر عن طاوس عن أبيه مث يعودون ملا قالوا قال غريهم وأما قوله مث يعودون ملا قالوا فقد اختلف الناس فيه فروى م
الوطء فإذا حنث فعليه الكفارة وهذا تأويل خمالف لآلية ألنه قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وقد روى سفيان 

  عن ابن أيب جنيح عن طاوس قال إذا تكلم بالظهار لزمه وروي عن ابن عباس 

ىت يكفر وروي عن ابن شهاب وقتادة إذا أراد مجاعها مل يقرهبا حىت أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي مل حتل له ح
يكفر وقد اختلف فقهاء األمصار يف معىن العود فقال أصحابنا والليث بن سعد الظهار يوجب حترميا ال يرفعه إال 

 يوسف لو الكفارة ومعىن العود عندهم استباحة وطئها فال يفعله إال بكفارة يقدمها وذكر بشر بن الوليد عن أيب
وطئها مث ماتت مل يكن عليه كفارة وقال الثوري إذا ظاهره هبا مل حتل له إال بعد الكفارة وإن طلقها مث تزوجها مل 

يطأها حىت يكفر وهذا موافق لقول أصحابنا وقال ابن وهب عن مالك إذا أمجع بعد الظهار على إمساكها وإصابتها 



ظهار ومل جيمع على إمساكها وإصابتها فال كفارة عليه وإن تزوجها بعد فقد وجبت عليه الكفارة فإن طلقها بعد ال
ذلك مل ميسها حىت يكفر كفارة الظهار وذكر ابن القاسم عنه أنه إذا ظاهر منه مث وطئها مث ماتت فال بد من الكفارة 

الكفارة فماتت ألنه وطئ بعد الظهار وقال أشهب عن مالك إذا أمجع بعد الظهار على إمساكها وإصابتها وطلب 
امرأته فعليه الكفارة وقال احلسن إذا أمجع رأي املظاهر على أن جيامع امرأته فقد لزمته الكفارة وإن أراد تركها بعد 
ذلك ألن العود هو اإلمجاع على جمامعتها وقال عثمان البيت فيمن ظاهر من امرأته مث طلقها قبل أن يطأها قال أرى 

راجعها وإن ماتت مل يصل إىل مرياثها حىت يكفر وقال الشافعي إن أمكنه أن يطلقها بعد عليه الكفارة راجعها أو مل ي
الظهار فلم يطلق فقد وجبت الكفارة ماتت أو عاشت وحكي عن بعض من ال يعد خالفا أن العود أن يعيد القول 

ر منها زوجها أوس بن مرتني قال أبو بكر روت عائشة وأبو العالية أن آية الظهار نزلت يف شأن خولة حني ظاه
بعتق رقبة فقال ال أجد فقال صم شهرين متتابعني قال لو مل آكل يف  -الصامت فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اليوم ثالث مرات كاد أن يغشى على بصري فأمره باإلطعام وهذا يدل على بطالن قول من اعترب العزم على 
ن قول من اعترب إرادة اجلماع ألنه مل يسئله وبطالن قول من اعترب إمساكها ووطئها ألنه مل يسئله عن ذلك وبطال

الطالق ألنه مل يقل هل طلقتها وبطالن قول من اعترب إعادة القول ألنه مل يسئله هل أعدت القول مرتني فثبت قول 
تمل وجهني أحدمها أصحابنا وهو أن لفظ الظهار يوجب حترميا ترفعه الكفارة ومعىن قوله تعاىل مث يعودون ملا قالوا حي

ذكر احلال الذي خرج عليه اخلطاب وهو أنه قد كان من عادهتم يف اجلاهلية الظهار فقال الذين يظاهرون منكم من 
  نسائهم قبل هذه احلال مث يعودون ملا قالوا واملعىن ويعودون 

فيكون نفس القول عود إىل  بعد اإلسالم إىل ذلك كما قال تعاىل فإلينا مرجعهم مث اهللا شهيد ومعناه واهللا شهيد
العادة اليت كانت هلم يف ذلك كما قال حىت عاد كالعرجون القدمي واملعىن حىت صار كذلك وكما قال أمية بن أيب 

  ... شيبا مباء فعادا بعد أبواال ... هذي املكارم ال قعبان من لنب ... الصلت 
حيور ... وما املرء إال كالشهاب وضوئه ... لبيد معناه صارا كذلك ألهنما يف الثدي مل يكونا كذلك وكما قال 

  ... رمادا بعد إذ هو ساطع 
وحيور يرجع وإمنا معناه ههنا يصري رمادا كذلك مث يعودون ملا قالوا إهنم يصريون إىل حال الظهار الذي كان يكون 

الوطء موقتا بالكفارة فإذا كان مثله منهم يف اجلاهلية والوجه اآلخر أنه معلوم أن حكم اهللا يف الظهار إجياب حترمي 
الظهار خمصوصا بتحرمي الوطء دون غريه وال تأثري له يف رفع النكاح وجب أن يكون العود هو العود إىل استباحة 

ما حرمه بالظهار فيكون معناه يعودون للمقول فيه كقوله عليه السالم العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه وإمنا هو 
وكقولنا اللهم أنت رجاؤنا أي من رجونا وقال تعاىل واعبد ربك حىت يأتيك اليقني يعين املوقن به عائد يف املوهوب 

وإين لراجيكم على بطء ... ولو شئت قال املنبأون أساؤا ... أخرب من القيت إن قد وفيتم ... وقال الشاعر 
  ... كما يف بطون احلامالت رجاء ... سعيكم 

ودون ملا قالوا معناه ملا حرموا فيستبيحونه فعليهم الكفارة قبل االستباحة ويبطل قول يعين مرجوا وكذلك قوله مث يع
من اعترب البقاء على النكاح من وجهني أحدمها أن الظهار ال يوجب حترمي العقد واإلمساك فيكون العود إمساكها 

ال جيوز أن يكون لإلمساك على على النكاح ألن العود ال حمالة قد اقتضى عودا إىل حكم معىن قد تقدم إجيابه ف
النكاح فيه تأثري والثاين إنه قال مث يعودون ومث يقتضي التراخي ومن جعل العود البقاء على النكاح فقد جعله عائدا 
عقيب القول بال تراخ وذلك خالف مقتضى اآلية وأما من جعل العود العزمية على الوطء فال معىن لقوله أيضا ألن 



 الوطء ال حترمي العزمية والعزمية على احملظور وإن كانت حمظورة فإمنا تعلق حكمها بالوطء موجب القول هو حترمي
  فالعزمية على اإلنفراد ال حكم هلا وأيضا ال حظ للعزمية يف سائر األصول وال 

اهللا عليه وسلم  تتعلق هبا األحكام أال ترى أن سائر العقود والتحرمي ال يتعلق بالعزمية فال اعتبار هبا وقال النيب صلى
إن اهللا عفا ألميت عما حدثت أنفسها مامل يتكلموا به أو يعملوا به فإن قيل هال كان العود إعادة القول مرتني ألن  -

اللفظ يصلح أن يكون عبارة عنه كما قال اهللا تعاىل ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه ومعناه لفعلوا مثل ما هنوا عنه قيل 
أحدمها أن إمجاع السلف واخللف مجيعا قد انعقد بأن هذا ليس مبراد فقائله خارج عن نطاق له هذا خطأ من وجهني 

اإلمجاع والثاين أنه جيعل قوله مث يعودون ملا قالوا تكرارا للقول واللفظ مرتني واهللا تعاىل مل يقل مث يكررون القول 
ه وإن محلته على أنه عائد ملثل القول ففيه مرتني ففيه إثبات معىن ال يقتضيه اللفظ وال جيوز أن يكون عبارة عن

إضمار ملثل ذلك القول وذلك ال جيوز إال بداللة فالقائل بذلك خارج عن اإلمجاع وخمالف حلكم اآلية ومقتضاها 
فإن قيل وأنت إذا محلته على حترمي الوطء وأن تقدمي الكفارة الستباحة الوطء فقد زلت عن الظاهر قيل له إذا كان 

أوجب حترمي الوطء فالذي يستبيحه منه هو الذي حرمه بالقول فجاز أن يكون ذلك عودا ملا قال إذ هو  الظهار قد
مستبيح لذلك الوطء الذي حرمه بعينه وكان عودا ملا قال من إجياب التحرمي ومن جهة أخرى أن الوطء إذا كان 

د مث حرمه بالظهار جاز أن يكون مستحقا بعقد النكاح وحكم الوطء الثاين كاألول يف أنه مستحق بسبب واح
اإلقدام على استباحته عودا ملا حرم فكان هذا املعىن مطابقا للفظ فإن قيل إن كانت اإلستباحة هي املوجبة للكفارة 

فليس خيلو ذلك من أن يكون العزمية على اإلستباحة وعلى اإلقدام على الوطء أو إيقاع الوطء فإن كان املراد 
اب الكفارة بنفس العزمية قبل الوطء كما قال مالك واحلسن بن صاحل وإن كان املراد إيقاع األول فهذا يلزمك إجي

الوطء فواجب أن ال تلزمه الكفارة إال بعد الوطء وهذا خالف اآلية وليس هو قولك أيضا قيل له املعىن يف ذلك 
إلستباحة ما حرمته فال تطأ حىت هو ما قد بينا من اإلقدام على استباحة الوطء فقيل له إذا أردت الوطء وعدت 

تكفر ال أن الكفارة واجبة ولكنها شرط يف رفع التحرمي كقوله تعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان 
الرجيم يعين فقدم اإلستعاذة قبل القراءة وقوله إذا قمتم إلىالصالة فاغسلوا واملعىن إذا أردمت القيام وأنتم حمدثون 

  وكقوله إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة وكقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن  فقدموا الغسل

لعدهتن واملعىن إذا أردمت ذلك قال أبو بكر قد ثبت مبا قدمنا أن الظهار ال يوجب كفارة وإمنا يوجب حترمي الوطء 
أو عاشت فال شيء عليه إذ كان حكم الظهار وال يرتفع إال بالكفارة فإذا مل يرد وطأها فال كفارة عليه وإن ماتت 

إجياب التحرمي فقط موقتا بأداء الكفارة وأنه مىت مل يكفر فالوطء حمظور عليه فإن وطىء سقط الظهار والكفارة 
وذلك ألنه علق حكم الظهار وما أوجب به من الكفارة بأدائها قبل الوطء لقوله من قبل أن يتماسا فمىت وقع 

شرط فال جتب الكفارة باآلية ألن كل فرض حمصور بوقت أو معلق على شرط فإنه مىت فات املسيس فقد فات ال
الوقت وعدم الشرط مل جيب باللفظ األول واحتيج إىل داللة أخرى يف إجياب مثله يف الوقت الثاين فهذا حكم 

   -الظهار إذا وقع املسيس قبل التكفري إال أنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أن رجال ظاهر من امرأته فوطئها قبل التكفري مث سأل النيب ص

فقال له استغفر اهللا وال تعد حىت تكفر فصار التحرمي الذي بعد الوطء واجبا بالسنة وقد اختلف السلف فيمن  -
رة وطئ ما الذي جيب عليه من الكفارة بعده فقال احلسن وجابر بن زيد وإبراهيم وابن املسيب ليس عليه إال كفا



واحدة وكذلك قول جماهد وطاوس وابن سريين يف آخرين وقد روي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب 
والزهري وقتادة عليه كفارتان قال وروي عن ابن عباس أن رجال قال يا رسول اهللا ظاهرت من امرأيت فجامعتها 

 بعد الوطء واختلف الفقهاء يف توقيت قبل أن أكفر فقال استغفر اهللا وال تعد حىت تكفر فلم يوجب عليه كفارتني
الظهار فقال أصحابنا والثوري والشافعي إذا قال أنت علي كظهر أمي اليوم بطل الظهار مبضي اليوم وقال ابن أيب 

ليلى ومالك واحلسن بن صاحل هو مظاهر أبدا قال أبو بكر حترمي الظهار ال يقع إال موقتا بأداء الكفارة فإذا وقته 
توقيته ألنه لو كان مما ال يتوقت ملا احنل ذلك التحرمي بالتكفري كالطالق فأشبه الظهار اليمني اليت  املظاهر وجب

حيلها احلنث فوجب توقيته كما يتوقت اليمني وليس كالطالق ألنه ال حيله شيء فإن قيل حترمي الطالق الثالث يقع 
لق اليوم قيل له إن الطالق ال يتوقت بالزوج الثاين مؤقتا بالزوج الثاين وال يتوقت بتوقيت الزوج إذا قال أنت طا

وإمنا يستفيد الزوج األول بالزوج الثاين إذا تزوجها بعد ثالث تطليقات مستقبالت والثالث األول واقعة على ما 
ط كانت وإمنا استفاد طالقا غريها فليس يف الطالق توقيت حبال والظهار موقت ال حمالة بالتكفري فجاز توقيته بالشر

  واختلفوا يف الظهار هل يدخل 

عليه إيالء فقال أصحابنا واحلسن بن صاحل والثوري يف إحدى الروايتني واألوزاعي ال يدخل اإليالء على املظاهر 
وإن طال تركه إياها وروى ابن وهب عن مالك ال يدخل على حر إيالء يف ظهار إال أن يكون مضارا ال يريد أن 

فال يدخل على ظهاره إيالء وقال ابن القاسم عنه يدخل اإليالء على الظهار إذا كان يفيء من ظهاره وأما العبد 
مضارا ومما يعلم به ضراره أن يقدر على الكفارة فال يكفر فإنه إذا علم ذلك وقف مثل املوىل فإما كفر وإما طلقت 

ار كناية عن الطالق وال صرحيا عليه امرأته وروي عن الثوري أن اإليالء يدخل على الظهار قال أبو بكر ليس الظه
من أدخل على أمرنا ما ليس منه فهو رد  -فال جيوز إثبات الطالق به إال بتوقيف وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ومن أدخل اإليالء على املظاهر فقد أدخل عليه ما ليس منه وأيضا نص اهللا على حكم املوىل بالفيء أو عزمية الطالق 
هر بإجياب كفارة قبل املسيس فحكم كل واحد منهما منصوص عليه فغري جائز محل أحدمها ونص على حكم املظا

على اآلخر إذ من حكم املنصوصات أن ال يقاس بعضها على بعض وإن كل واحد منها جمرى على بابه وحممول 
 تتعلق كفارة على معناه دون غريه وأيضا فإن معىن اإليالء وقوع احلنث ووجوب الكفارة بالوطء يف املدة وال

الظهار بالوطء فليس هو إذا يف معىن اإليالء وال يف حكمه وأيضا فإن املوىل سواء قصد الضرار أو مل يقصد ال 
خيتلف حكمه وقد اتفقنا أنه مىت مل يقصد الضرار بالظهار مل يلزمه حكم اإليالء مبضي املدة فوجب أن ال يلزمه وإن 

اإليالء ألن نفس اإليالء ينبئ عن قصد الضرار إذ هو حلف على اإلمتناع من قصد الضرار فإن قيل مل يعترب ذلك يف 
الوطء يف املدة قيل له الظهار قصد إىل الضرار من حيث حرم وطأها إال بكفارة يقدمها عليه فال فرق بينهما فيما 

دالكرمي عن جماهد يقتضيانه من املضارة واختلف السلف ومن بعدهم فقهاء األمصار يف الظهار من األمة فروى عب
عن ابن عباس قال من شاء باهلته أنه ليس من أمة ظهار وهذا قول إبراهيم والشعيب وابن املسيب وهو قول 

أصحابنا والشافعي وروي عن ابن جبري والنخعي وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار قالوا هو ظهار وهو قول مالك 
يكون مظاهرا من أمته كما هو من زوجته وقال احلسن إن والثوري واألوزاعي والليث واحلسن بن صاحل وقالوا 

كان يطأها فهو مظاهر وإن كان ال يطأها فليس بظهار قال أبو بكر قال اهللا تعاىل والذين يظاهرون من نسائهم وهذا 
  اللفظ ينصرف من الظهار إىل احلرائر دون اإلماء والدليل 



ان املفهوم من قوله أو نسائهن احلرائر لوال ذلك ما صح عطف عليه قوله تعاىل أو نسائهن أو ما ملكت أمياهنن فك
قوله أو ما ملكت أمياهنن عليه ألن الشيء ال يعطف على نفسه وقال تعاىل وأمهات نسائكم فكان على الزوجات 

دون ملك اليمني فلما كان حكم الظهار مأخذوا من اآلية وكان مقتضاها مقصورا على الزوجات دون ملك اليمني 
ز إجيابه يف ملك اليمني إذ ال مدخل للقياس يف إثبات ظهار يف غري ما ورد فيه ووجه آخر ما بينا فيما سلف أهنم مل جي

قد كانوا يطلقون بلفظ الظهار فأبدل اهللا تعاىل به حترميا ترفعه الكفارة فلما مل يصح طالق األمة مل يصح الظهار منها 
ة القول يوجب الكفارة واألمة ال يصح حترميها من جهة القول ووجه آخر وهو أن الظهار يوجب حترميا من جه

فأشبه سائر اململوكات من الطعام والشراب مىت حرمها بالقول مل حترم أال ترى أنه لو حرم على نفسه طعاما أو 
شرابا مل حيرم ذلك عليه وإمنا يلزمه إذا أكل أو شرب كفارة ميني فكذلك ملك اليمني وجب أن ال يصح الظهار 

  منها إذ ال يصح حترميها من جهة القول 
  يف 

  الظهار بغري األم

واختلفوا فيمن قال المرأته أنت علي كظهر أخيت أو ذات حمرم منه فقال أصحابنا هو مظاهر وإن قال كظهر فالنة 
وليست مبحرم منه مل يكن مظاهرا وهو قول الثوري واحلسن بن صاحل واألوزاعي وقال مالك وعثمان البيت يصح 
الظهار باحملرم واألجنبية وللشافعي قوالن أحدمها أن الظهار ال يصح إال باألم واآلخر أنه يصح بذوات احملارم قال 

أبو بكر ملا صح الظهار باألم وكانت ذوات احملارم كاألم يف التحرمي وجب أن يصح الظهار هبن إذ ال فرق بينهن يف 
عة صحيح مع عدم النسب لوجود التحرمي فكذلك سائر ذوات جهة التحرمي أال ترى أن الظهار باألم من الرضا

احملارم وروي حنو قول أصحابنا عن جابر بن زيد واحلسن وإبراهيم وعطاء وقال الشعيب إن اهللا تعاىل مل ينس أن 
يذكر البنات واألخوات والعمات إمنا الظهار من األم وأيضا ملا قال تعاىل والذين يظاهرون من نسائهم اقتضى 

ره الظهار بكل ذات حمرم إذ مل خيصص األم دون غريها ومن قصرها على األم فقد خص بال دليل فإن قيل ملا ظاه
قال تعاىل ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال الالئي ولدهنم دل علىأنه أراد الظهار باألم قيل له إمنا ذكر األمهات ألهنن 

  له والذين يظاهرون من نسائهم مما اشتمل عليهن حده اآلية وذلك ال ينفي أن يكون قو

عموما يف سائر من أوقع التشبيه بظهرها من سائر ذوات احملارم وأيضا فإن ذلك يدل على صحة الظهار من سائر 
ذوات احملارم ألنه قد نبه على املعىن الذي من أجله ألزمه حكم الظهار وهو قوله ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال الالئي 

لون منكرا من القول وزورا فأخرب أنه ألزمهم هذا احلكم ألهنن لسن بأمهاهتم وإن قوهلم هذا منكر ولدهنم وإهنم ليقو
من القول وزور فاقتضى ذلك إجياب هذا احلكم يف الظهار بسائر ذوات احملارم ألنه إذا ظاهر بأجنبية فليست هي 

امرأته وهي مباحة له وذوات احملارم  أخته والذات حمرم منه وهذا القول منكر من القول وزورا ألنه ميلك بضع
حمرمات عليه حترميا مؤبدا فإن قيل يلزمك على هذا إجياب الظهار باألجنبية لعموم اآلية ولداللة فحواها على جواز 
الظهار بسائر ذوات احملارم إذ مل تفرق اآلية بني شيء منهن وألن تشبهها باألجنية منكر من القول وزور قيل له ال 

ن األجنبية ملا كانت قد حتل له حبال مل يكن قوله أنت علي كظهر األجنبية مفيدا للتحرمي يف سائر جيب ذلك أل
األوقات جلواز أن ميلك بضع األجنبية فتكون مثلها ويف حكمها وأيضا ال خالف أن التحرمي باألمتعة وسائر األموال 

قد ميلكه حبال فيستبيحه واختلفوا يف الظهار  ال يصح بأن يقول أنت علي كمتاع فالن أو وال كمال فالن ألن ذلك



بغري الظهر فقال أصحابنا إذا قال أنت علي كيد أمي او كرأسها أو ذكر شيئا حيل له النظر إليه منها مل يكن مظاهرا 
وإن قال كبطنها أو كفخذها وحنو ذلك كان مظاهرا ألنه ال حيل له النظر إليه كالظهر وقال ابن القاسم قياس قول 

ك أن يكون مظاهرا بكل شيء من األم وقال الثوري والشافعي إذا قال أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مال
مظاهر ألن التلذذ بذلك منها حمرم قال أبو بكر نص اهللا تعاىل على حكم الظهار وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي 

النظر إليه يف حكمه وما جيوز له أن يستبيح  والظهر مما ال يستبيح النظر إليه فوجب أن يكون سائر ما ال يستبيح
النظر إليه فليس فيه داللة على حترمي الزوجة بتشبيهها به إذ ليس حترميها من األم مطلقا فوجب أن ال يصح الظهار 

به إذ كان الظهار يوجب حترميا وأيضا ملا جاز له استباحة النظر إىل هذه األعضاء أشبه سائر األشياء اليت جيوز أن 
ستبيح النظر إليها مثل األموال واألمالك واختلفوا فيما حيرمه الظهار فقال احلسن للمظاهر أن جيامع فيما دون ي

  الفرج وقال عطاء جيوز أن يقبل أو يباشر ألنه قال من قبل أن يتماسا وقال الزهري وقتادة 

 يقبل وال ينظر إىل فرجها لشهوة من قبل أن يتماسا الوقاع نفسه وقال أصحابنا ال يقرب املظاهر وال يلمس وال
حىت يكفر وقال مالك مثل ذلك وقال ال ينظر إىل شعرها وال صدرها حىت يكفر ألن ذلك ال يدعوه إىل خري وقال 

الثوري يأتيها فيما دون الفرج وإمنا هني عن اجلماع وقال األوزاعي حيل له فوق اإلزار كاحلائض وقال الشافعي مينع 
ياطا قال أبو بكر ملا قال تعاىل من قبل أن يتماسا كان ذلك عموما يف حظر مجيع ضروب املسيس القبلة والتلذذ احت

من ملس بيد أو غريها وأيضا ملا قال والذين يظاهرون من نسائهم فألزمه حكم التحرمي لتشبيهه بظهرها وجب أن 
حمرم عليه وأيضا حدثنا حممد بن بكر يكون ذلك التحرمي عاما يف املباشرة واجلماع كما أن مباشرة ظهر األم ومسه 

قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إمساعيل قال حدثنا احلكم بن أبان عن عكرمة أن رجال 
   -ظاهر من امرأته مث واقعها قبل أن يكفر فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أبان عن عكرمة عن فأخربه قال فاعتزهلا حىت تكفر ورواه معمر عن احلكم بن

  حنوه وقال ال تقرهبا حىت تكفر وذلك مينع املسيس والقبلة  -ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  يف 

  ظهار املرأة من زوجها

قال أصحابنا ال يصح ظهار املرأة من زوجها وهو قول مالك والثوري والليث والشافعي وذكر الطحاوي عن ابن 
حل عن احلسن بن زياد أهنا إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أخي كانت أيب عمران عن علي بن صا

مظاهرة من زوجها قال علي فسئلت حممد بن احلسن فقال ليس عليها شيء فأتيت أبا يوسف فذكرت له قوليهما 
هي ميني تكفرها فقال هذان شيخا الفقه أخطأ هو حترمي عليها كفارة ميني كقوهلا أنت علي حرام وقال األوزاعي 

وقال احلسن بن صاحل تعتق رقبة وتكفر بكفارة الظهار فإن مل تفعل وكفرت ميينا رجونا أن جيزيها وروى مغرية عن 
إبراهيم قال خطب مصعب بن الزبري عائشة بنت طلحة فقالت هو عليها كظهر أبيها إن تزوجته فلما ويل اإلمارة 

املدينة كثري فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه وقال إبراهيم لو كانت عنده أرسل إليها فأرسلت تسئل والفقهاء يومئذ ب
يعين عند زوجها يوم قالت ذلك ما كان عليها عتق رقبة ولكنها كانت متلك نفسها حني قالت ما قالت وروي عن 



ها كفارة األوزاعي أهنا إذا قالت إن تزوجته فهو علي كظهر أيب كانت مظاهرة ولو قالت وهي حتت زوج كان علي
  ميني قال أبو بكر ال جيوز أن 

تكون عليها كفارة ميني ألن الرجل ال تلزمه بذلك كفارة ميني وهو األصل فكيف يلزمها ذلك كما أن قول الرجل 
أنت طالق ال يكون غري طالق كذلك ظهارها ال يلزمها به شيء وال يصح منها ظهار هبذا القول ألن الظهار يوجب 

ال متلك ذلك كما ال متلك الطالق إذ كان موضوعا لتحرمي يقع بالقول واختلفوا فيمن قال أنت حترميا بالقول وهي 
علي كظهر أيب فقال أصحابنا واألوزاعي والشافعي ليس بشيء وقال مالك هو مظاهر قال أبو بكر إمنا حكم اهللا 

 جيوز له أن يستبيح النظر إىل ظهرها تعاىل بالظهار فيمن شبهها بظهر األم ومن جرى جمراها من ذوات احملارم اليت ال
حبال وهو جيوز له النظر إىل ظهر أبيه واألب واألجنيب يف ذلك سواء ولو قال أنت علي كظهر األجنيب مل يكن شيئا 

فكذلك ظهر األب واختلفوا فيمن ظاهر مرارا فقال أصحابنا والشافعي عليه لكل ظهار كفارة إال أن يكون يف 
كرار فتكون عليه كفارة واحدة وقال مالك من ظاهر من امرأته يف جمالس متفرقة فليس عليه جملس واحد وأراد الت

إال كفارة واحدة وإن ظاهر مث كفر مث ظاهر فعليه الكفارة أيضا وقال األوزاعي عليه كفارة واحدة وإن كان يف 
ن جتب بكل ظهار كفارة إال أهنم مقاعد شىت قال أبو بكر األصل أن الظهار ملا كان سببا لتحرمي ترفعه الكفارة إ

قالوا إذا أراد التكرار يف جملس واحد فعليه كفارة واحدة الحتمال اللفظ ملا أراد من التكرار فإن قيل قوله والذين 
يظاهرون من نسائهم يقتضي إجياب كفارة واحدة وإن ظاهر مرارا ألن اللفظ ال خيتص باملرة الواحدة دون املرار 

كانت الكفارة يف رفع التحرمي متعلقة حبرمة اللفظ أشبه اليمني فمىت حلف مرارا لزمته لكل ميني  الكثري قيل له ملا
كفارة إذا حنث ومل يكن قوله فكفارته إطعام عشرة مساكني موجبا لالقتصار باألميان الكثرية على كفارة واحدة 

رأة أن تدعه يقرهبا حىت يكفر وذكر الطحاوي واختلفوا يف املظاهر هل جيرب على التكفري فقال أصحابنا ال ينبغي للم
عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسني قال سألت احلسن وابن سريين عن رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر هتاونا 

قال تستعدي عليه قال وسألت أبا حنيفة فقال تستعدي عليه وقال مالك عليها أن متنعه نفسها وحيول اإلمام بينه 
شافعي يدل على أنه حيكم عليه بالتكفري قال أبو بكر قال أصحابنا جيرب على مجاع املرأة فإن أىب وبينها وقول ال

ضربته رواه هشام وهذا يدل على أنه جيرب على التكفري ليوفيها حقها من اجلماع واختلفوا يف الرقبة الكافرة عن 
  الظهار فقال 

الكافر وهو قول أصحابنا والثوري واحلسن بن صاحل  عطاء وجماهد وإبراهيم وإحدى الروايتني عن احلسن جيزي
وروي عن احلسن أنه ال جيزي يف شيء من الكفارات إال الرقبة املؤمنة وهو قول مالك والشافعي قال أبو بكر ظاهر 

للمظاهر أعتق رقبة ومل يشترط اإلميان وال جيوز قياسها  -قوله فتحرير رقبة يقتضي جواز الكافرة وكذلك قوله ص 
كفارة القتل المتناع جواز قياس املنصوص بعضه على بعض وألن يف إجياب زيادة يف النص وذلك عندنا  على

يوجب النسخ واختلفوا يف جواز الصوم مع وجود رقبة للخدمة فقال أصحابنا إذا كانت عنده رقبة للخدمة وال 
هو قول مالك والثوري واألوزاعي وقال شيء له غريها أو كان عنده دراهم مثن رقبة ليس له غريها مل جيزه الصوم و

الليث والشافعي من له خادم ال ميلك غريه فله أن يصوم قال اهللا فتحرير رقبة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني 
فأوجب الرقبة بديا على واجدها ونقله إىل الصوم عند عدمها فلما كان هذا واجدا هلا مل جيزه غريه فإن قيل هو 

اء خياف على نفسه العطش فيجوز له التيمم قيل له ألنه مأمور يف هذه احلال باستبقاء املاء وهو مبنزلة من معه م
حمظور عليه استعماله وليس مبحظور عليه عند اجلميع عتق هذه الرقبة فعلمنا أنه واجد واختلفوا يف عتق أم الولد 



الولد واملدبر واملكاتب إذا كان قد أدى شيئا عن واملدبر واملكاتب وحنوهم يف الكفارة فقال أصحابنا ال جيوز عتق أم 
الكتابة وال املدبر فإن مل يكن أدى شيئا أجزأه وإن اشترى أباه ينوي به عن كفارته جاز وكذلك كل ذي رحم حمرم 

ولو قال كل عبد أشتريه فهو حر مث اشترى عبدا ينويه عن كفارته مل جيزه وقال زفر ال جيزي املكاتب وإن مل يكن 
شيئا وقال مالك ال جيزى املكاتب وال املدبر وال أم الولد وال معتق إىل سنني عن الكفارة وال الولد والوالد أدى 

وقال األوزاعي ال جيزى املكاتب وال املدبر وال أم الولد وقال عثمان البيت جيزي املدبر وأم الولد يف كفارة الظهار 
بالكفارة اليت عليه وقال الشافعي ال جيزي من إذا اشتراه عتق عليه واليمني وقال الليث جيزي أن يشتري أباه فيعتقه 

وجيزي املدبر وال جيزي املكاتب وإن مل يؤدي شيئا وجيزي املعتق إىل سنني وال جتزي أم الولد قال أبو بكر أما أم 
أن ما ثبت هلما من حق الولد واملدبر فإهنما ال جيزيان من قبل أهنما قد استحقا العتق من غري جهة الكفارة أال ترى 

العتاق مينع بيعهما وال يصح فسخ ذلك عنهما فمىت أعتقهما فإمنا عجل عتقا مستحقا وليس كذلك من قال له املوىل 
  أنت حر 

بعد شهر أو سنة ألنه مل يثبت له حق هبذا القول مينع بيعه أال ترى أنه جيوز له أن يبيعه وأما املكاتب فإنه وإن مل جيز 
كتابة يلحقها الفسخ وإمنا ال جيوز بيعه كما ال جيوز بيع اآلبق والعبد املرهون واملستأجر فال مينع ذلك بيعه فإن ال

جواز عتقه عن الكفار فإذا أعتق املكاتب قبل أن يؤدي شيئا فقد أسقط املال فصار كمن أعتق عبدا غري مكاتب 
فقد حصل له عن عتقه بدل فال جيزي عن الكفارة وإن كان قد أدى شيئا مل جيز من قبل أن األداء ال ينفسخ بعتقه 

وأما إذا اشترى أباه فإنه جيزي إذا نوى ألن قبوله للشرى مبنزلة قوله أنت حر والدليل عليه قول النيب صلى اهللا 
ال جيزي ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه ومعلوم أن معناه يعتقه بشرائه إياه فجعل شراه  -عليه وسلم 

مبنزلة قوله أنت حر فأجزأ مبنزلة من قال لعبده أنت حر واختلفوا يف مقدار الطعام فقال أصحابنا والثوري لكل 
مسكني نصف صاع بر أو صاع متر أو شعري وقال مالك مد مبد هشام وهو مدان إال ثلثا مبد النيب صلى اهللا عليه 

ه فهو مثل احلنطة وكذلك التمر وإن مل يكونا طعام وذلك من احلنطة وأما الشعري فإن كان طعام أهل بلد -وسلم 
أهل البلد أطعمهم من كل واحد منهما وسطا من شبع الشعري والتمر وقال الشافعي لكل مسكني مد من طعام بلده 

وال يعترب مدا حدث بعده  -الذي يقتات حنطة أو شعري أو أرز أو متر أو أقط وذلك مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة وحممد بن سليمان األنباري قاال حدثنا ابن حدثنا 

إدريس عن حممد بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت امرأ 
فقال حرر  -نيب صلى اهللا عليه وسلم أصيب من النساء وذكر قصة ظهاره من امرأته وإنه جامع امرأته وسأل ال

رقبة فقلت والذي بعثك باحلق ما أملك رقبة غريها وضربت صفحة رقبيت قال فصم شهرين متتابعني قال وهل 
أصبت الذي أصبت إال من الصيام قال فأطعم وسقا من متر بني ستني مسكينا قلت والذي بعثك باحلق نبيا لقد بتنا 

طلق إىل صاحب صدقة بين زريق فليدفعها إليك فأطعم ستني مسكينا وسقا من متر وحشني وما لنا طعام قال فان
وكل أنت وعيالك بقيتها فإن قيل روى إمساعيل بن جعفر عن حممد بن أيب حرملة عن عطاء بن يسار أن خولة بنت 

ب إىل فالن فإن مريه فليذه -مالك بن ثعلبة ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عنده شطر وسق فليأخذه صدقة عليه مث يتصدق به على ستني مسكينا وروى عبداهللا بن إدريس عن حممد بن 

  إسحاق عن معمر بن عبداهللا بن حنظلة عن يوسف بن عبداهللا بن 



ا فأمره أن يتصدق خبمسة عشر صاعا على ستني مسكين -سالم عن خولة أن زوجها ظاهر منها فذكرت للنيب ص 
قيل له قد روينا حديث حممد بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء وأنه أمره بأن يطعم وسقا من متر ستني 

أعانه هبذا القدر وال  -مسكينا وهذا أوىل ألنه زائد على خربك وأيضا فجائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
سرائيل عن أيب إسحاق عن يزيد بن زيدان زوج داللة فيه على أن ذلك مجيع الكفارة وقد بني ذلك يف حديث إ

خبمسة عشر صاعا وهذا يدل على أنه  -خولة ظاهر منها وذكر احلديث فأعانه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أعانه ببعض الكفارة وقد روي ذلك أيضا يف حديث يوسف بن عبداهللا بن سالم رواه حيىي بن زكريا عن حممد بن 

اهللا عن يوسف بن عبداهللا بن سالم قال حدثتين خولة بنت مالك بن ثعلبة أن رسول اهللا إسحاق عن معمر بن عبد
أعان زوجها حني ظاهر منها بعذق من متر وأعانته هي بعذق آخر وذلك ستون صاعا فقال  -صلى اهللا عليه وسلم 

فقال أصحابنا ومالك  تصدق به واختلفوا يف املظاهر هل جيامع قبل أن يطعم -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
والشافعي ال جيامع حىت يطعم إذا كان فرضه الطعام روى زيد بن أيب الزرقاء عن الثوري أنه إذا أراد أن يطأها قبل 

 -أن يطعم مل يكن آمثا وروى املعاىف واألشجعي عن الثوري أنه ال يقرهبا حىت يطعم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن الصيام مث ال يقرهبا حىت يكفر وأيضا ملا اتفق اجلميع على أن اجلماع حمظور عليه للمظاهر بعد ما ذكر عجزه 

  قبل عتق الرقبة وجب بقاء حظره إذا عجز إذ جائز أن جيد الرقبة قبل اإلطعام فيكون الوطء واقعا قبل العتق 
  باب 

  كيف حيىي أهل الكتاب

سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال اهللا تعاىل وإذ جاؤك حيوك مبا مل حييك به اهللا روى
-   

  بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه قال

هل تدرون ما قال قالوا سلم يا نيب اهللا قال قال سام عليكم أي تسامون دينكم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليكم أي عليك ما قلت وحدثنا عبدالباقي بن إذا سلم ع -وقال نيب اهللا ص 

قانع قال حدثنا إسحاق بن احلسني قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال 
روهم إىل أضيقه قال أبو إذا لقيم املشركني يف الطريق فال تبدؤهم بالسالم واضط -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   -بكر قد روي يف حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أهنم يريدون بقوهلم السام إنكم تسامون دينكم وروي أهنم

يريدون به املوت ألن السام اسم من أمساء املوت قال أبو بكر ذكر هشام عن حممد عن أيب حنيفة قال نرى أن نرد 
ى أن نبدأه وقال حممد وهو قول العامة من فقهائنا وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا معاذ بن على املشرك السالم وال نر

املثىن قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال صحبنا عبداهللا يف سفر 
 أليس هذا تكره قال إنه حق ومعنا أناس من الدهاقني قال فأخذوا طريقا غري طريقنا فسلم عليهم فقلت لعبداهللا

الصحبة قال أبو بكر ظاهره يدل على أن عبداهللا بدأهم بالسالم ألن الرد ال يكره عند أحد وقد قال النيب صلى اهللا 



إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم قال أبو بكر وإمنا كره االبتداء ألن السالم من حتية أهل اجلنة فكره  -عليه وسلم 
ر إذ ليس من أهلها وال يكره الرد على وجه املكافأة قال اهللا تعاىل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن أن يبدأ به الكاف

منها أو ردوها وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا احلسن بن املثىن قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا 
يه قال نعم إذا كانت لك إليه حاجة فسلم سليمان األعمش قال قلت إلبراهيم اختلف إيل طبيب نصراين أسلم عل

عليه وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا قال قتادة كانوا يتنافسون يف جملس 
فقيل هلم تفسحوا وقال ابن عباس هو جملس القتال قال قتادة وإذا قيل انشزوا قال إذا  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

م إىل خري وقيل انشزوا أي ارتفعوا يف اجمللس وهلذا ذكر أهل العلم ألهنم أحق بالرفعة وهذا يدل على أن النيب دعيت
قد كان يرفع جملس أهل العلم على غريهم ليبني للناس فضلهم ومنزلتهم عنده وكذلك  -صلى اهللا عليه وسلم 

   -جيب أن يفعل بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فعوقال تعاىل ير

ليليين منكم أولو  -اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
األحالم والنهى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم فرتب أويل األحالم والنهى يف أعلى املراتب إذ جعلهم يف املرتبة اليت 

ل فقدموا بني يدي جنواكم صدقة روى ليث عن جماهد قال قال علي إن يف تلي النبوة وقوله تعاىل إذا ناجيتم الرسو
كتاب اهللا آلية ما عمل هبا أحد قبلي وال يعمل هبا أحد بعدي كان عندي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيت رسول اهللا 

على  تصدقت بدرهم وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال إن املسلمني أكثروا -صلى اهللا عليه وسلم 
املسائل حىت شقوا عليه فأراد اهللا أن خيفف عن نبيه فلما نزلت إذا ناجيتم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة كف كثري من املسلمني عن املسئلة فأنزل اهللا أأشفقتم أن تقدموا بني يدي 
  جنواكم صدقات 

ملن جيد  -اآلية على أحكام ثالثة أحدها تقدمي الصدقة أمام مناجاهتم للنيب ص اآلية فوسع هلم قال أبو بكر قد دلت 
والثاين الرخصة يف املناجاة ملن ال جيد الصدقة بقوله فإن مل جتدوا فإن اهللا غفور رحيم فهذا يدل على أن املسئلة 

أن تقدموا بني يدي جنواكم كانت مباحة ملن مل جيد الصدقة والثالث وجوب الصدقة أمام املسئلة بقوله أأشفقتم 
صدقات فإذ مل تفعلوا وتاب اهللا عليكم حدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال أخربنا 

عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن جماهد يف قوله إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة اآلية قال علي 
ي حىت نسخت وما كانت إال ساعة وقوله تعاىل ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم رضي اهللا عنه ما عمل هبا أحد غري

اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله قال أبو بكر احملادة أن يكون كل واحد منهما يف حد وحيز غري حد صاحبه 
ناكحة أهل احلرب وحيزه فظاهره يقتضي أن يكون املراد أهل احلرب ألهنم يف حد غري حدنا فهو يدل على كراهة م

وإن كانوا من أهل الكتاب ألن املناكحة توجب املودة قال اهللا تعاىل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
  لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة آخر سورة اجملادلة 

  ومن 

  سورة احلشر



  بسم ا هللا الرمحن الرحيم 
الكتاب من ديارهم ألول احلشر قال جماهد وقتادة أول احلشر  قوله تعاىل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل

جالء بين النضري من اليهود فمنهم من خرج إىل خيرب ومنهم من خرج إىل الشام وقال الزهري قاتلهم رسول اهللا 
لقة حىت صاحلهم على اجلالء فأجالهم إىل الشام وعلىأن هلم ما أقلت اإلبل من شيء إال احل -صلى اهللا عليه وسلم 

واحللقة السالح قال أبو بكر قد انتظم ذلك معنيني أحدمها مصاحلة أهل احلرب على اجلالء عن ديارهم من غري 
سيب وال استرقاق وال دخول يف الذمة وال أخذ جزية وهذا احلكم منسوخ عندنا إذا كان باملسلمني قوة على قتاهلم 

تال الكفار حىت يسلموا أو يؤدوا اجلزية قال اهللا تعاىل قاتلوا على اإلسالم أو أداء اجلزية وذلك ألن اهللا قد أمر بق
الذين ال يؤمنون باهللا إىل قوله حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون وقال فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم فغري 

  جائز إذا كان باملسلمني قوة على قتاهلم وإدخاهلم يف الذمة أو اإلسالم أن جيلوهم ولكنه لو عجز 

املسلمون عن مقاومتهم يف إدخاهلم يف اإلسالم أو الذمة جاز هلم مصاحلتهم على اجلالء عن بالدهم واملعىن الثاين 
صاحلهم على أراضيهم وعلى  -جواز مصاحلة أهل احلرب على جمهول من املال ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عتربوا يا أويل األبصار فيه أمر باالعتبار والقياس يف احللقة وترك هلم ما أقلت اإلبل وذلك جمهول وقوله تعاىل فا
أحكام احلوادث ضرب من االعتبار فوجب استعماله بظاهر اآلية وقوله تعاىل ما قطعتم من لينة قال ابن عباس 

وقتادة كل خنلة لينة سوى العجوة وقال جماهد وعمرو بن ميمون كل خنلة لينة وقيل اللينة كرام النخل وروى ابن 
عن جماهد ما قطعتم من لينة النخلة هني بعض املهاجرين عن قطع النخل وقال إمنا هي مغامن املسلمني فنزل  جريج

القرآن بتصديق من هنى وبتحليل من قطعها من اإلمث قال أبو بكر صوب اهللا الذين قطعوا والذين أبوا وكانوا فعلوا 
د روي عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد ذلك من طريق االجتهاد وهذا يدل على أن كل جمتهد مصيب وق

أن أغر على ابين صباحا وحرق وروى قتادة عن أنس قال ملا قاتل أبو  -قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بكر أهل الردة قتل وسيب وحرق وروى عبداهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم قال ملا حتصن بنو النضري أمر رسول 

بقطع خنلهم وحتريقه فقالوا يا أبا القاسم ما كنت ترضى بالفساد فأنزل اهللا ما قطعتم من  -عليه وسلم  اهللا صلى اهللا
لينة اآلية وروى عثمان بن عطاء عن أبيه قال ملا وجه أبو بكر اجليش إىل الشام كان فيما أوصاهم به وال تقطع 

وا أن اهللا سيغنمهم إياها وتصري للمسلمني بوعد شجرة مثمرة قال أبو بكر تأوله حممد بن احلسن على أهنم قد علم
هلم بفتح الشام فأراد عليهم أن تبقى للمسلمني وأما جيش املسلمني إذا غزوا أرض  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

احلرب وأرادوا اخلروج فإن األوىل أن حيرقوا شجرهم وزروعهم وديارهم وكذلك قال أصحابنا يف مواشيهم إذا مل 
راجها ذحبت مث أحرقت وأما ما رجوا أن يصري فيأ للمسلمني فإهنم إن تركوه ليصري للمسلمني جاز وإن ميكنهم إخ

يف أموال بين النضري وقوله تعاىل  -أحرقوه غيظا للمشركني جاز استدالال باآلية ومبا فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ية الفيء الرجوع ومنه الفيء يف اإليالء يف قوله فإن فاؤا وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل اآل

وأفاءه عليه إذا رده عليه والفيء يف مثل هذا املوضع ما صار للمسلمني من أموال أهل الشرك فالغنيمة يفء واجلزية 
إهنا ختتص يفء واخلراج يفء ألن مجيع ذلك مما ملكه اهللا املسلمني من أموال أهل الشرك والغنيمة وإن كانت فيأ ف

  مبعىن ال يشاركها فيه 

سائر وجوه الفيء ألهنا ما أخذ من أموال أهل احلرب عنوة بالقتال فمنها ما جيري فيه سهام الغامنني بعد إخراج 
اخلمس هللا عز و جل وروى الزهري عن مالك بن أوس بن احلدثان عن عمر بن اخلطاب قال كانت أموال بين 



رسوله مما مل يوجف املسلمون عليه خبيل وال ركاب فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه النضري فيأ مما أفاء اهللا على 
خاصة وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهللا قال أبو  -وسلم 

ن ألحد فيه حق إال من جعله ومل يك -بكر فهذا من الفيء الذي جعل األمر فيه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فكان النيب ص

ينفق منها على أهله وجيعل الباقي يف الكراع والسالح وذلك ملا بينه اهللا يف كتابه وهو أن املسلمني مل يوجفوا  -
فيما ذكره الزهري  عليه خبيل وال ركاب ومل يأخذوه عنوة وإمنا أخذوه صلحا وكذلك كان حكم فدك وقرى عرينة

   -وقد كان للنيب ص 

  من الغنيمة الصفي وهو ما كان يصطفيه من مجلة الغنيمة قيل أن يقسم املال

من الفيء هذه احلقوق يصرفها يف نفقة عياله والباقي يف نوائب  -وكان له أيضا سهم من اخلمس فكان للنيب ص 
ن يعطيه ويف هذه اآلية داللة على أن كل مال من أموال أ -املسلمني ومل يكن ألحد فيها حق إال من خيتار هو ص 

أهل الشرك مل يغلب عليه املسلمون عنوة وإمنا أخذ صلحا أنه ال يوضع يف بيت مال املسلمني ويصرف على الوجوه 
 من أموال بين النضري حني مل يوجف املسلمون عليه -اليت يصرف فيها اخلراج واجلزية ألنه مبنزلة ما صار للنيب ص 

وقوله تعاىل ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول اآلية قال أبو بكر بني اهللا حكم مامل يوجف عليه 
على ما قدمنا من بيانه مث ذكر حكم الفيء الذي أوجف املسلمون عليه  -املسلمون من الفيء فجعله للنيب ص 

غريها وظاهره يقتضي أن ال يكون للغامنني شيء منه  فجعله هلؤالء األصناف وهم األصناف اخلمس املذكورون يف
إال من كان منهم من هذه األصناف وقال قتادة كانت الغنائم يف صدر اإلسالم هلؤالء األصناف مث نسخ بقوله 

واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هللا مخسه قال أبو بكر ملا فتح عمر رضي اهللا عنه العراق سأله قوم من الصحابة 
ني الغامنني منهم الزبري وبالل وغريمها فقال إن قسمتها بينهم بقي آخر الناس ال شيء هلم واحتج عليهم قسمته ب

هبذه اآلية إىل قوله والذين جاؤا من بعدهم وشاور عليا ومجاعة من الصحابة يف ذلك فأشاروا عليه بترك القسمة وأن 
  ماعة عند احتجاجه باآلية وهذا يقر أهلها عليها ويضع عليها اخلراج ففعل ذلك ووافقته اجل

يدل على أن هذه اآلية غري منسوخة وأهنا مضمومة إىل آية الغنيمة يف األرضني املفتتحة فإن رأى قسمتها أصلح 
للمسلمني وأرد عليهم قسم وإن رأى إقرار أهلها عليها وأخذ اخلراج منهم فيها فعل ألنه لو مل تكن هذه اآلية ثابتة 

اخلراج منها حىت يستوي اآلخر واألول فيها لذكروه له وأخربوه بنسخها فلما مل حياجوه احلكم يف جواز أخذ 
بالنسخ دل على ثبوت حكمها عندهم وصحة داللتها لديهم على ما استدل به عليه فيكون تقدير اآليتني 

إذا اختار اإلمام مبجموعهما واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن هللا مخسه يف األموال سوى األرضني ويف األرضني 
ذلك وما أفاء اهللا على رسوله من األرضني فلله وللرسول إن اختار تركها على ملك أهلها ويكون ذكر الرسول 

ههنا لتفويض األمر عليه يف صرفه إىل من رأى فاستدل عمر رضي اهللا عنه من اآلية بقوله كيال يكون دولة بني 
وقال لو قسمتها بينهم لصارت دولة بني األغنياء منكم ومل يكن ملن  األغنياء منكم وقوله والذين جاؤوا من بعدهم

جاء بعدهم من املسلمني شيء وقد جعل هلم فيها احلق بقوله والذين جاؤا من بعدهم فلما استقر عنده حكم داللة 



ن فمسحا اآلية وموافقة كل الصحابة على إقرار أهلها عليها ووضع اخلراج بعث عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليما
األرضني ووضعا اخلراج على األوضاع املعلومة ووضعا اجلزية على الرقاب وجعالهم ثالث طبقات اثين عشر 
وأربعة وعشرين ومثانية وأربعني مث مل يتعقب فعله هذا أحد ممن جاء بعده من األئمة بالفسخ فصار ذلك اتفاقا 

أصحابنا والثوري إذا افتتحها اإلمام عنوة فهو باخليار إن واختلف أهل العلم يف أحكام األرضني املفتتحة عنوة فقال 
شاء قسمها وأهلها وأمواهلم بني الغامنني بعد إخراج اخلمس وإن شاء أقر أهلها عليها وجعل عليها وعليهم اخلراج 
وة ويكون ملكا هلم وجيوز بيعهم وشراؤهم هلا وقال مالك ما باع أهل الصلح من أرضهم فهو جائز وما افتتتح عن

فإنه ال يشترى منهم أحد ألن أهل الصلح من أسلم منهم كان أحق بأرضه وماله وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة 
فمن أسلم منهم أحرز له إسالمه نفسه وأرضه للمسلمني ألن بالدهم قد صارت فيأ للمسلمني وقال الشافعي ما 

نفسا عن حقه لإلمام أن جيعلها وقفا عليهم ومن مل  كان عنوة فخمسها ألهله وأربعة أمخاسها للغامنني فمن طاب
يطب نفسا فهو أحق مباله قال أبو بكر ال ختلوا األرض املفتتحة عنوة من أن تكون للغامنني ال جيوز لإلمام صرفها 

  عنهم حبال إال بطيبة من أنفسهم أو أن 

ها وعلى رقاب أهلها على ما فعله عمر يكون اإلمام خمريا بني إقرار أهلها على أمالكهم فيها ووضع اخلراج علي
رضي اهللا عنه يف أرض السواد فلما اتفق اجلميع من الصحابة على تصويب عمر فيما فعله يف أرض السواد بعد 

خالف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغامنني عن رقاهبا دل ذلك على أن الغامنني ال يستحقون ملك األرضني 
ر اإلمام ذلك هلم ألن ذلك لو كان ملكا هلم ملا عدل عنهم هبا إىل غريهم ولنازعوه يف وال رقاب أهلها إال بأن خيتا

احتجاجه باآلية يف قوله كيال يكون دولة بني األغنياء منكم وقوله والذين جاؤا من بعدهم فلما سلم له اجلميع رأيه 
يار اإلمام ذلك هلم وأيضا ال خيتلفون عند احتجاجه باآلية دل على أن الغامنني ال يستحقون ملك األرضني إال باخت

أن لإلمام أن يقتل األسرى من املشركني وال يستبقيهم ولو كان ملك الغامنني قد ثبت فيهم ملا كان له إتالفه عليهم 
كما ال يتلف عليهم سائر أمواهلم فلما كان له أن يقتل األسرى وله أن يستبقيهم فيقسمهم بينهم ثبت أن امللك ال 

منني بإحراز الغنيمة يف الرقاب واألرضني إال أن جيعلها اإلمام هلم ويدل على ذلك أيضا ما روى الثوري حيصل للغا
خيرب  -عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة قال قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ية عشر سهما فلو كان اجلميع ملكا للغامنني نصفني نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بني املسلمني قسمها بينهم على مثان
فتح مكة عنوة ومن  -ملا جعل نصفه لنوائبه وحاجته وقد فتحها عنوة ويدل عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

على أهلها فأقرهم على أمالكهم فقد حصل بداللة اآلية وإمجاع السلف والسنة ختيري اإلمام يف قسمة األرضني أو 
هلها ووضع اخلراج عليها ويدل عليه حديث سهل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب تركها ملكا أل

منعت العراق قفيزها ودرمهها ومنعت الشام مداها ودينارها ومنعت مصر أردهبا ودينارها  -صلى اهللا عليه وسلم 
ذه احلقوق الواجبة هللا تعاىل يف عن منع الناس هل -وعدمت كما بدأمت شهد على ذلك حلم أيب هريرة ودمه فأخرب ص 

األرضني وإهنم يعودون إىل حال أهل اجلاهلية يف منعها وذلك يدل على صحة قول عمر رضي اهللا عنه يف السواد 
وإن ما وضعه هو من حقوق اهللا تعاىل اليت جيب أداؤها فإن قيل ليس فيما ذكرت من فعل عمر يف السواد إمجاع 

قد رووا عن ثعلبة بن يزيد احلماين قال دخلنا على علي رضي اهللا عنه بالرحبة فقال  ألن حبيب بن أيب ثابت وغريه
لوال أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم قيل له الصحيح عن علي رضي اهللا عنه أنه أشار على 

  عمر 



لي ما ذكرت ألنه ال خيلوا رضي اهللا عنه بترك قسمة السواد وإقرار أهله عليه ومع ذلك فإنه ال جيوز أن يصح عن ع
من خاطبهم علي بذلك من أن يكونوا هم الذين فتحوا السواد فاستحقوا ملكه وقسمته بينهم من غري خيار لإلمام 

فيه أو أن يكون املخاطبون به غري الذين فتحوه أو خاطب به اجليش وهم أخالط منهم من شهد فتح السواد ومنهم 
خلطاب ملن مل يشهد فتحه ألن أحدا ال يقول ان الغنيمة تصرف إىل غري الغامنني من مل يشهده وغري جائز أن يكون ا

وخيرج منها الغامنون وأن يكونوا أخالطا فيهم من شهد الفتح واستحق الغنيمة وفيهم من مل يشهده وهذا مثل األول 
أن يكون خاطب به من شهد ألن من مل يشهد الفتح ال جيوز أن يسهم له وتقسم الغنيمة بينه وبني الذين شهدوه أو 

الفتح دون غريه فإن كان كذلك وكانوا هم املستحقني له دون غريهم من غري خيار لإلمام فيه فغري جائز أن جيعل 
حقهم لغريهم ألن بعضهم يضرب وجوه بعض إذ كان أتقى هللا من أن يترك حقا جيب عليه القيام به إىل غريه ملا 

ب الذين فتحوه دون غريهم ويف ذلك دليل على فساد هذه الرواية وقد وصفت وعلى أنه مل خيصص هبذا اخلطا
اختلف الناس بعد ثبوت هذا األصل الذي ذكرنا وصحة الرواية عن عمر يف كافة الصحابة عل ترك قسمة السواد 

من  وإقرار أهله عليه فقال قائلون أقرهم على أمالكهم وترك أمواهلم يف أيديهم ومل يسترقهم وهو الذي ذكرناه
مذهب أصحابنا وقال آخرون إمنا أقرهم على أرضهم على أهنم وأرضهم يفء للمسلمني وأهنم غري مالك هلا وقال 
آخرون أقرهم على أهنم أحرار واألرضون موقوفة على مصاحل املسلمني قال أبو بكر ومل خيتلفوا أن من أسلم من 

علي رضي اهللا عنه أن دهقانا أسلم على عهده فقال أهل السواد كان حرا وأنه ليس ألحد أن يسترقه وقد روي عن 
له إن أقمت يف أرضك رفعنا اجلزية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن حتولت عنها فنحن أحق هبا وكذلك روي 
عن عمر رضي اهللا عنه يف دهقانة هنر امللك حني أسلمت فلو كانوا عبيدا ملا زال عنهم الرق باإلسالم فإن قيل فقد 

ولت عنها فنحن أحق هبا قيل له إمنا أراد بذلك أنك إن عجزت عن عمارهتا عمرناها حنن وزرعناها لئال قاال إن حت
تبطل احلقوق اليت قد وجبت للمسلمني يف رقاهبا وهو اخلراج وكذلك يفعل اإلمام عندنا بأراضي العاجزين عن 

أراضيهم على إمالكهم كما كانت رقاهبم  عمارهتا وملا ثبت مبا وصفنا أن من أسلم من أهل السواد فهو حر ثبت أن
  مبقاة على أصل احلرية ومن حيث جاز لإلمام عند خمالفينا أن يقطع حق 

الغامنني عن رقاهبا وجيعلها موقوفة على املسلمني بصرف خراجها إليهم جاز إقرارها على أمالك أهلها ويصرف 
عنها بعد أن ال حيصل للمسلمني ملكها وإمنا حقهم  خراجها إىل املسلمني إذ ال حق للمسلمني يف نفي ملك مالكها

يف احلالني يف خراجها ال يف رقاهبا بأن يتملكوها وذكر حيىي بن آدم عن احلسن بن صاحل قال مسعنا أن الغنيمة ما 
غلب عليه املسلمون حىت يأخذوه عنوة بالقتال وأن الفيء ما صوحلوا عليه قال احلسن فأما سوادنا هذا فإنا مسعنا 
أنه كان يف أيدي النبط فظهر عليهم أهل فارس فكانوا يؤدون إليهم اخلراج فلما ظهر املسلمون على أهل فارس 
تركوا السواد ومن مل يقاتلهم من الدهاقني على حاهلم ووضعوا اجلزية على رؤوس الرجال ومسحوا ما كان يف 

يف يد أحد فكانت صوايف لإلمام قال أبو  أيديهم من األرضني ووضعوا عليهم اخلراج وقبضوا على كل أرض ليست
بكر كأنه ذهب إىل أن النبط ملا كانوا أحرارا يف مملكة أهل فارس فكانت أمالكهم ثابتة يف أراضيهم مث ظهر 

املسلمون على أهل فارس وهم الذين قاتلوا املسلمني ومل يقاتلهم النبط كانت أراضيهم ورقاهبم على ما كانت عليه 
هنم مل يقاتلوا املسلمني فكانت أرضوهم ورقاهبم يف معىن ما صوحل عليه وأهنم إمنا كانوا ميلكون يف أيام الفرس أل

أراضيهم ورقاهبم لو قاتلوهم وهذا وجه كان حيتمله احلال لوال أن حماجة عمر ألصحابه الذين سألوه قسمة السواد 
سن فإن قيل إمنا دفع عمر السواد إىل أهله كانت من غري هذا الوجه وإمنا احتج بداللة الكتاب دون ما ذكره احل

اخلراج  -بطيبة من نفوس الغامنني على وجه اإلجارة واألجرة تسمى خراجا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



بالضمان ومراده أجرة العبد املشترى إذا رد بالعيب قال أبو بكر هذا غلط من وجوه أحدها أن عمر مل يستطب 
اج وترك القسمة وإمنا شاور الصحابة وحاج من طلب القسمة مبا أوضح به قوله ولو نفوس القوم يف وضع اخلر

كان قد استطاب نفوسهم لنقل كما نقل ما كان بينه وبينهم من املراجعة واحملاجة فإن قيل قد نقل ذلك وذكر ما 
واد فأخذناه ثالث سنني رواه إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال كنا ربع الناس فأعطانا عمر ربع الس

مث وفد جرير إىل عمر بعد ذلك فقال عمر واهللا لوال أين قاسم مسؤل لكنتم على ما قسم لكم فأرى أن تردوه على 
املسلمني ففعل فأجازه عمر مثانني دينارا فأتته امرأة فقالت يا أمري املؤمنني إن قومي صاحلوك على أمر ولست أرضى 

  على مجل ذلول وتعطيين قطيفة محراء قال ففعل قال أبو بكر ليس فيه دليل على حىت متأل كفي ذهبا وحتملين 

أنه كان ملكهم رقاب األرضني وجائز أن يكون أعطاهم ربع اخلراج مث رأى بعد ذلك أن يقتصر هبم على أعطياهتم 
أنه رأى رده على دون اخلراج ليكونوا أسوة لسائر الناس وكيف يكون ذلك باستطابة منه لنفوسهم وقد أخرب عمر 

املسلمني وأظهر أنه ال يسعه غريه ملا كان عنده أنه صلح للمسلمني وأما أمر املرأة فإنه أعطاها من بيت املال ألنه قد 
كان جائزا له أن يفعله من أخذ ما كان يف أيديهم من السواد وأما قوله إن اخلراج أجرة ففاسد من وجوه أحدها أنه 

وز إال على مدة معلومة إذا وقعت على املدة وأيضا فإن أهلها مل خيلوا من أن يكونوا ال خالف أن اإلجارات ال جت
عبيدا أو أحرارا فإن كانوا عبيدا فإن إجارة املوىل من عبده ال جتوز وإن كانوا أحرارا فكيف جاز أن تترك رقاهبم 

ز أخذ اجلزية من رقاهبم ألنه ال خالف على أصل احلرية وال تترك أراضيهم على أمالكهم وأيضا لو كانوا عبيدا مل جي
أن العبيد ال جزية عليهم وأيضا ال خالف أن إجارة النخل والشجر غري جائزة وقد أخذ عمر اخلراج من النخل 
والشجر فدل على أنه ليس بأجرة وقد اختلف الفقهاء يف شرى أرض اخلراج واستئجارها فقال أصحابنا ال بأس 

مالك أكره استئجار أرض اخلراج وكره شريك شرى أرض اخلراج وقال ال جتعل  بذلك وهو قول األوزاعي وقال
يف عنقك صغارا وذكر الطحاوي عن ابن أيب عمران عن سليمان بن بكار قال سأل رجل املعاىف بن عمران عن 

دوة الزرع يف أرض اخلراج فنهاه عن ذلك فقال له قائل فإنك تزرع أنت فيها فقال يا ابن أخي ليس يف الشر ق
وقال الشافعي ال بأس بأن يكتري املسلم ارض خراج كما يكتري دواهبم قال واحلديث الذي جاء عن رسول اهللا 

ال ينبغي ملسلم أن يؤدي اخلراج وال ملشرك أن يدخل املسجد احلرام إمنا هو خراج اجلزية  -صلى اهللا عليه وسلم 
أنه  -اج وروي عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أبو بكر روي عن عبداهللا بن مسعود أنه اشترى أرض خر

قال ال تتخذوا الضيعة فترغبوا يف الدنيا قال عبداهللا وبراذان ما براذان وباملدينة ما باملدينة وذلك أنه كانت له ضيعة 
ذا لرباذان وراذان من أرض اخلراج وروي أن احلسن واحلسني ابين علي رضي اهللا عنهم اشتروا من أرض السواد فه
يدل على معنيني أحدمها أهنا أمالك ألهلها والثاين أنه غري مكره للمسلم شراها وروي عن علي وعمر رضي اهللا 

عنهما فيمن أسلم من أهل اخلراج أنه إن أقام على أرضه أخذ منه اخلراج وروي عن ابن عباس أنه كره شرى أرض 
   عنقك وقال ابن عمر مثل ذلك أهل الذمة وقال ال جتعل ما جعل اهللا يف عنق هذا الكافر يف

وقال ال جتعل يف عنقك الصغار قال أبو بكر وخراج األرض ليس بصغار ألنا ال نعلم خالفا بني السلف أن الذمي 
إذا كانت له أرض خراج فأسلم أنه يؤخذ اخلراج من أرضه ويسقط عن رأسه فلو كان صغارا لسقط باإلسالم 

عت العراق قفيزها ودرمهها يدل على أنه واجب على املؤمنني ألنه أخرب عما من -وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مينع املسلمون من حق اهللا يف املستقبل أال ترى أنه قال وعدمت كما بدأمت والصغار ال جيب على املسلمني وإمنا جيب 

جر إليهم يعين واهللا أعلم أن على الكفار للمسلمني وقوله تعاىل والذين تبوؤا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من ها



ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللذين تبوؤا الدار واإلميان من قبلهم يعين األنصار وقد كان 
إسالم املهاجرين قبل إسالم األنصار ولكنه أراد الذين تبوؤا الدار واإلميان من قبل هجرة املهاجرين وقوله تعاىل وال 

ورهم حاجة مما أوتوا قال احلسن يعين أهنم ال حيسدون املهاجرين على فضل آتاهم اهللا تعاىل وقيل ال جيدون يف صد
جيدون يف أنفسهم ضيقا ملا ينفقونه عليهم وقوله تعاىل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة اخلصاصة احلاجة 

وإن كانوا هم حمتاجني إليه فإن قيل روي عن النيب  فأثىن عليهم بإيثارهم املهاجرين على أنفسهم فيما ينفقونه عليهم
أن رجال قال له معي دينار فقال أنفقه على نفسك فقال معي دينار آخر فقال أنفقه على  -صلى اهللا عليه وسلم 

عيالك فقال معي دينار آخر قال تصدق به وأن رجال جاء ببيضة من ذهب فقال يا رسول اهللا تصدق هبذه فإين ما 
فجاءه من الشق اآلخر فأعرض عنه إىل أن أعاد القول  -ا فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أملك غريه

ورماه هبا فلو أصابته لعقرته مث قال يأتيين أحدهم جبميع ما ميلك فيتصدق  -فأخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
خيطب  -املسجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم  به مث يقعد يتكفف الناس إمنا الصدقة عن ظهر غىن وإن رجال دخل

   -والرجل حبال بذاذة فحث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  على الصدقة فطرح قوم ثيابا ودراهم فأعطاه ثوبني مث حثهم على الصدقة فطرح

ر باإلنفاق ففي هذه األخبار كراهة اإليثار على النفس واألم -الرجل أحد ثوبيه فأنكره النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ذلك ألنه مل يثق منه بالصرب على الفقر  -على النفس مث الصدقة بالفضل قيل له إمنا كره النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وخشي أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه أال ترى أنه قال يأتيين أحدهم جبميع ما ميلك فيتصدق به مث يقعد 
هذه حاله فأما األنصار الذين أثىن اهللا عليهم باإليثار على النفس فلم  يتكفف الناس فإمنا كره اإليثار ملن كانت

  يكونوا هبذه 

الصفة بل كانوا كما قال اهللا تعاىل والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس فكان اإليثار منهم أفضل من 
ن دثار عن ابن عمر قال اإلمساك واإلمساك ممن ال يصرب ويتعرض للمسألة أوىل من اإليثار وقد روى حمارب ب

رأس شاة فقال إن فالنا وعياله أحوج إىل هذا منا به  -أهدي لرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فبعث إليه فلم يزل يبعث به واحدا إىل آخر حىت تداوهلا تسعة أهل أبيات حىت رجعت إىل األول فنزلت ومن يوق 

ن شداد عن األسود بن هالل قال جاء رجل إىل عبداهللا فقال يا أبا شح نفسه اآلية وروى األعمش عن جامع ب
عبدالرمحن قد خفت أن تصيبين هذه اآلية ومن يوق شح نفسه فواهللا ما أقدر على أن أعطي شيئا أطيق منعه فقال 
وله عبداهللا هذا البخل وبئس الشيء البخل ولكن الشح أن تأخذ مال أخيك بغري حق وروي عن سعيد بن جبري يف ق

  تعاىل ومن يوق شح نفسه قال إدخال احلرام ومنع الزكاة آخر سورة احلشر 
  ومن سورة املمتحنة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة روي أهنا نزلت يف حاطب بن 

 -هلم فيه فأطلع اهللا نبيه على ذلك فدعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم  ايب بلتعة حني كتب إىل كفار قريش يتنصح
فقال أنت كتبت هذا الكتاب قال نعم قال وما محلك على ذلك قال أما واهللا ما ارتبت يف اهللا منذ أسلمت ولكين 

رسول اهللا  كنت امرأ غريبا يف قريش وكان يل مبكة مال وبنون فأردت أن أدفع بذلك عنهم فقال عمر ائذن يل يا



مهال يا ابن اخلطاب أنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهللا قد اطلع  -فأضرب عنقه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإين غافر لكم حدثنا بذلك عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال 

عن الزهري يف قوله يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء عن أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر 
عروة بن الزبري مبعىن ما قدمنا قال أبو بكر ظاهر ما فعله حاطب ال يوجب الردة وذلك ألنه ظن أن ذلك جائز له 

ثل هذا الظن إذا صدر ليدفع به عن ولده وماله كما يدفع عن نفسه مبثله عند التقية ويستبيح إظهار كلمة الكفر وم
   -عنه الكتاب الذي كتبه فإنه ال يوجب اإلكفار ولو كان ذلك يوجب اإلكفار الستبابه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فلما مل يستتبه وصدقه على ما قال علم أنه ما كان مرتدا

 -النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا قال عمر ائذن يل فأضرب عنقه ألنه ظن أنه فعله عن غري تأويل فإن قيل قد أخرب 
أنه إمنا منع عمر من قتله ألنه شهد بدرا وقال ما يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم فجعل العلة املانعة من قتله كونه من أهل بدر وقيل له ليس كما ظننت ألن كونه من أهل بدر ال مينع 

لنار إذا كفر وإمنا معناه ما يدريك لعل اهللا قد علم أن أهل بدر وإن أذنبوا ال ميوتون إال أن يكون كافرا مستحقا ل
على التوبة ومن علم اهللا منه وجود التوبة إذا أمهله فغري جائز أن يأمر بقتله أو يفعل ما يقتطعه به عن التوبة فيجوز 

اإلنابة ويف هذه اآلية داللة على أن اخلوف على أن يكون مراده أن أهل بدر وإن أذنبوا فإن مصريهم إىل التوبة و
املال والولد ال يبيح التقية يف إظهار الكفر وأنه ال يكون مبنزلة اخلوف على نفسه ألن اهللا هنى املؤمنني عن مثل ما 

فعل حاطب مع خوفه على أهله وماله وكذلك قال أصحابنا إنه لو قال لرجل ألقتلن ولدك أو لتكفرن إنه ال يسعه 
ظهار الكفر ومن الناس من يقول فيمن له على رجل مال فقال ال أقر لك حىت حتط عين بعضه فحط عنه بعضه أنه إ

ال يصح احلط عنه وجعل خوفه على ذهاب ماله مبنزلة اإلكراه على احلط وهو فيما أظن مذهب ابن أيب ليلى وما 
ال يبيح التقية أن اهللا فرض اهلجرة على  ذكرناه يدل على صحة قولنا ويدل على أن اخلوف على املال واألهل

املؤمنني ومل يعذرهم يف التخلف ألجل أمواهلم وأهلهم فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشريتكم اآلية وقال قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها وقوله تعاىل قد 

ة حسنة يف إبراهيم والذين معه اآلية وقوله والذين معه قيل فيه األنبياء وقيل الذين آمنوا معه فأمر كانت لكم أسو
اهللا الناس بالتأسي هبم يف إظهار معاداة الكفار وقطع املواالة بيننا وبينهم بقوله إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون 

أبدا فهذا حكم قد تعبد املؤمنون به وقوله إال قول إبراهيم ألبيه  اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء
يعين يف أن ال يتأسوا به يف الدعاء لألب الكافر وإمنا فعل إبراهيم ذلك ألنه أظهر له اإلميان ووعده إظهاره فأخرب اهللا 

يم يف كل أموره إال يف االستغفار لألب تعاىل أنه منافق فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه فأمر اهللا تعاىل بالتأسي بإبراه
  الكافر وقوله تعاىل ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا قال قتادة يعين بإظهارهم علينا فريوا أهنم على حق 

  وقال ابن عباس ال تسلطهم علينا فيفتنوننا 
  باب 

  صلة الرحم املشرك



دين اآلية روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أمساء قال اهللا تعاىل ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف ال
عن أم هلا مشركة جاءتين أأصلها قال نعم صليها قال أبو بكر وقوله أن تربوهم  -سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ى وتقسطوا إليهم عموم يف جواز دفع الصدقات إىل أهل الذمة إذ ليس هم من أهل قتالنا فيه النهي عن الصدقة عل
أهل احلرب لقوله إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وقد روي فيه غري ذلك حدثنا عبداهللا بن حممد قال 
حدثنا احلسن قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة يف قوله ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل 

ملشركني حيث وجدمتوهم وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم خيرجوكم من دياركم قال نسخها قوله فاقتلوا ا
املؤمنات مهاجرات اآلية روى الزهري عن عروة عن املسور بن خمرمة عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أحد  يف صلح احلديبية ال يأتيك منا -قال كان مما شرط سهيل بن عمرو على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -
وإن كان على دينك إال رددته علينا فرد أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو ومل يأته أحد من الرجال إال رده يف 

تلك املدة وإن كان مسلما وجاء املؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط من خرج إىل رسول 
   -يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أن يرجعها فأنزل اهللا فيهن إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات اآلية قال عروة

كان ميتحنهن هبذه اآلية يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات  -فأخربتين عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قد بايعتك كالما يكلمها به  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يبايعنك قالت فمن أقر هبذه الشرط منهن قال هلا

واهللا ما مست يده يد امرأة من أهل املبايعة وروى عكرمة بن عمار عن أيب زميل عن عمر بن اخلطاب قال لقد 
ردوه أهل مكة يوم احلديبية وجعل هلم أن من حلق بالكفار من املسلمني مل ي -صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومن حلق باملسلمني من الكفار يردونه وروى احلكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان يف الصلح يوم احلديبية أن 
من أسلم من أهل مكة فهو رد إليهم ونزلت سورة املمتحنة بعد الصلح فكان من أسلم من نسائهم تسأل ما 

جت رغبة يف اإلسالم أمسكت وردت أخرجك فإن كانت خرجت هربا من زوجها ورغبة عنه ردت وإن كانت خر
  على زوجها ما أنفق قال أبو بكر ال خيلو 

الصلح من أن يكون كان خاصا يف الرجال دون النساء على الوجه الذي ذكر من رد من جاء منهم مسلما إليهم 
 صلى اهللا أو أن يكون وقع بديا عاما مث نسخ عن النساء وهذا أظهر الوجهني وذلك جائز عندنا وإن مل يرد النيب

   -عليه وسلم 

  أحدا من النساء عليهم ألن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل وإن مل يقع

إذا هاجرن إليه ألنه هو  -الفعل وقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنني واملراد به النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن حضرهتم  -عند غيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم  الذي يتوىل امتحاهنن دون املؤمنني وقد أريد به سائر املؤمنني

وقوله تعاىل فإن علمتموهن مؤمنات املراد به العلم الظاهر ال حقيقة اليقني ألن ذلك ال سبيل لنا إليه وهو مثل قول 
ىل أخوة يوسف إن ابنك سرق وما شهدنا إال مبا علمنا يعنون العلم الظاهر ألنه مل يكن سرق يف احلقيقة أال ترى إ
قوله وما كنا للغيب حافظني وإمنا حكموا عليه بالسرقة من جهة الظاهر ملا وجدوا الصواع يف رحله وهو مثل 
شهادة الشهود الذين ظاهرهم العدالة قد تعبدنا اهللا باحلكم هبا من طريق الظاهر ومحل شهادهتما على الصحة 



هذا الطريق وقد ألزمنا اهللا هبذه اآلية قبول قول  من -وكذلك قبول أخبار اآلحاد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من أظهر لنا اإلميان واحلكم بصحة ما أخرب به عن نفسه فيما بيننا وبينه وهذا أصل يف تصديق كل من أخرب عما ال 
يطلع عليه غريه من حاله مثل املرأة إذا أخربت عن حيضها وطهرها وحبلها ومثل الرجل يقول المرأته أنت طالق 

حضت أو قال إذا طهرت فيكون قوهلا مقبوال فيه وقال عطاء بن أيب رباح وتال هذه االية إذا جاءكم املؤمنات إذا 
فقال عطاء ما علمنا إمياهنن إال مبا ظهر من قوهلن وقال قتادة امتحاهنن ما خرجن إال للدين والرغبة يف اإلسالم 

  وحب اهللا تعاىل ورسوله 
  باب 

  رينوقوع الفرقة باختالف الدا

قال اهللا تعاىل فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن اآلية قال أبو بكر 
يف هذه اآلية ضروب من الداللة على وقوع الفرقة باختالف الدارين بني الزوجني واختالف الدارين أن يكون أحد 

سالم وذلك ألن املهاجرة إىل دار اإلسالم قد صارت من أهل الزوجني من أهل دار احلرب واآلخر من أهل دار اإل
دار اإلسالم وزوجها باق على كفره من أهل دار احلرب فقد اختلفت هبما الداران وحكم اهللا بوقوع الفرقة بينهما 

  بقوله فال ترجعوهن إىل الكفار 

ل عليه أيضا قوله ال هن حل هلم وال ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أوىل هبا بأن تكون معه حيث أراد ويد
هم حيلون هلن وقوله وآتوهم ما أنفقوا يدل عليه أيضا ألنه أمر برد مهرها على الزوج ولو كانت الزوجية باقية ملا 
استحق الزوج رد املهر ألنه ال جيوز أن يستحق البضع وبدله ويدل عليه قوله وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 

ولو كان النكاح األول باقيا ملا جاز هلا أن تتزوج ويدل عليه قوله وال متسكوا بعصم الكوافر آتيتموهن أجورهن 
والعصمة املنع فنهانا أن منتنع من تزوجيها ألجل زوجها احلريب واختلف أهل العلم يف احلربية خترج إلينا مسلمة فقال 

حلرب قد وقعت الفرقة فيما بينهم وال عدة عليها أبو حنيفة يف احلربية خترج إلينا مسلمة وهلا زوج كافر يف دار ا
وقال أبو يوسف وحممد عليها العدة وإن أسلم الزوج مل حتل له إال بنكاح مستقبل وهو قول الثوري وقال مالك 

واألوزاعي والليث والشافعي إن أسلم الزوج قبل أن حتيض ثالث حيض فقد وقعت الفرقة وال فرق عند الشافعي 
بني دار اإلسالم ال حكم للدار عنده قال أبو بكر روى قتادة عن سعيد بن املسيب عن علي قال بني دار احلرب و

إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهو أحق هبا ما داموا يف دار اهلجرة وروى الشيباين عن السفاح بن 
متيم نصرانية فأسلمت املرأة  مطر عن داود بن كردوس قال كان رجل من بين تغلب نصراين عنده امرأة من بين

وأىب الزوج أن يسلم ففرق عمر بينهما وروى ليث عن عطاء وطاوس وجماهد يف النصراين تسلم امرأته قالوا إن 
أسلم معها فهي امرأته وإن مل يسلم فرق بينهما وروى قتادة عن جماهد قال إذا أسلم وهي يف عدهتا فهي امرأته وإن 

جاج عن عطاء مثله وعن احلسن وابن املسيب مثله وقال إبراهيم إن أىب أن يسلم فرق مل يسلم فرق بينهما وروى ح
بينهما وروى عباد بن العوام عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك 

هو أحق هبا ما داموا لنفسها قال أبو بكر حصل اختالف السلف يف ذلك على ثالثة أحناء فقال علي رضي اهللا عنه 
يف دار اهلجرة وهذا معناه عندنا إذا كانا يف دار واحدة ومىت اختلفت هبما الدار فصار أحدمها يف دار احلرب 

واآلخر يف دار اإلسالم بانت وقال عمر رضي اهللا عنه إذا أسلمت وأىب الزوج اإلسالم فرق بينهما وهذا أيضا على 



ممن ذكرنا قوله هي امرأته ما دامت يف العدة فإذا انقضت العدة وقعت الفرقة أهنما يف دار اإلسالم وقال آخرون 
  وقال ابن عباس تقع الفرقة بإسالمها واتفق فقهاء األمصار على أهنا ال تبني 

منه بإسالمها إذا كانا يف دار واحدة واختلفوا يف وقت وقوع الفرقة إذا اسلمت ومل يسلم الزوج فقال أصحابنا إن 
 مل تقع الفرقة حىت يعرض اإلسالم عليه فإن أسلم وإال فرق بينهما وهو معىن ما روي عن علي وعمر كانا ذميني

وقالوا إن كانا حربيني يف دار احلرب فأسلمت فهي امرأته ما مل حتض ثالث حيض فإذا حاضت ثالث حيض قبل أن 
أرادوا به احلربيني يف دار احلرب وقال  يسلم فرق بينهما وجيوز أن يكون من روي عنه من السلف اعتبار احليض إمنا

أصحابنا إذا أسلم أحد احلربيني وخرج إلينا ايهما كان وبقي اآلخر يف دار احلرب فقد وقعت الفرقة باختالف 
الدارين وقد ذكرنا وجوه دالئل اآلية على صحة هذا القول ومن الدليل على ذلك قوله واحملصنات من النساء إال 

ل أبو سعيد اخلدري نزلت يف سبايا أوطاس كان هلن أزواج يف الشرك وأباحهن هلم بالسيب ما ملكت أميانكم قا
وروي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم قال كل ذات زوج 

حىت تضع وال حائل حىت  يف السبايا ال توطأ حامل -فإتياهنا زنا إال ما سبيت وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تستربأ حبيضة واتفق الفقهاء على جواز وطء املسبية بعد اإلسترباء وإن كان هلا زوج يف دار احلرب إذا مل يسب 

زوجها معها فال خيلو وقوع الفرقة من أن يتعلق بإسالمها أو باختالف الدارين على احلد الذي بينا أو حبدوث امللك 
أن إسالمها ال يوجب الفرقة يف احلال وثبت أيضا أن حدوث امللك ال يرفع النكاح عليها وقد اتفق اجلميع على 

بداللة أن األمة اليت هلا زوج إذا بيعت مل تقع الفرقة وكذلك إذا مات رجل عن أمة هلا زوج مل يكن انتقال امللك إىل 
اختالف الدارين ال يوجب الفرقة الوارث رافعا للنكاح فلم يبق وجه إليقاع الفرقة إال اختالف الدارين فإن قيل 

ألن املسلم إذا دخل دار احلرب بأمان مل يبطل نكاح امرأته وكذلك لو دخل حريب إلينا بأمان مل تقع الفرقة بينه وبني 
زوجته وكذلك لو أسلم الزوجان يف دار احلرب مث خرج أحدمها إىل دار اإلسالم مل تقع الفرقة فعلمنا أنه ال تأثري 

رين يف إجياب الفرقة قيل له ليس معىن اختالف الدارين ما ذهبت إليه وإمنا معناه أن يكون أحدمها من الختالف الدا
أهل دار اإلسالم إما باإلسالم أو بالذمة واآلخر من أهل دار احلرب فيكون حربيا كافرا فأما إذا كانا مسلمني فهما 

خر يف دار اإلسالم فإن احتج املخالف لنا مبا روى من أهل دار واحدة وإن كان أحدمها مقيما يف دار احلرب واآل
  يونس عن حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس 

ابنته زينب على أيب العاص بن الربيع بالنكاح األول بعد ست سنني وقد  -قال رد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا مث ردها عليه بالنكاح األول وهذا يدل على أنه ال تأثري كانت زينب هاجرت إىل املدينة وبقي زوجها مبكة مشرك

الختالف الدارين يف إيقاع الفرقة فيقال ال يصح االحتجاج به للمخالف من وجوه أحدها أنه قال ردها بعد ست 
نه سنني بالنكاح األول ألنه ال خالف بني الفقهاء أهنا ال ترد إليه بالعقد األول بعد انقضاء ثالث حيض ومعلوم أ

ليس يف العادة أهنا ال حتيض ثالث يف ست سنني فسقط احتجاج املخالف به من هذا الوجه ووجه آخر وهو ما روى 
خالد عن عكرمة عن ابن عباس يف اليهودية تسلم قبل زوجها أهنا أملك لنفسها فكان من مذهبه أن الفرقة قد 

فيما قد رواه عنه والوجه الثالث أن عمرو بن  - وقعت بإسالمها وغري جائز أن خيالف النيب صلى اهللا عليه وسلم
رد ابنته زينب على ابن العاص بنكاح ثان فهذا  -شعيب روى عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يعارض حديث داود بن احلصني وهو مع ذلك أوىل ألن حديث ابن عباس إن صح فإمنا هو إخبار عن كوهنا زوجة 
علم حدوث عقد ثان ويف حديث عمرو بن شعيب اإلخبار عن حدوث عقد ثان بعد إسالمه فهو له بعدما أسلم ومل ي



أوىل ألن األول إخبار عن ظاهر احلال والثاين إخبار عن معىن حادث قد علمه وهذ مثل ما نقوله يف رواية ابن عباس 
ه تزوجها وهو حالل فقلنا تزوج ميمونة وهو حمرم وحديث يزيد بن األصم أن -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حديث ابن عباس أوىل ألنه أخرب عن حال حادثة وأخرب اآلخر عن ظاهر األمر األول وحديث زوج بريرة أنه كان 
حرا حني أعتقت ورواية من روى أنه كان عبدا فكان األول أوىل إلخباره عن حال حادثة علمها وأخرب اآلخر عن 

  أخرى ظاهر األمر األول ومل يعلم حدوث حال 
فصل وإمنا قال أبو حنيفة يف املهاجرة إنه ال عدة عليها من الزوج احلريب لقوله تعاىل وال جناح عليكم أن تنكحوهن 
فاباح نكاحها من غري ذكر عدة وقال يف نسق التالوة وال متسكوا بعصم الكوافر والعصمة املنع فحظر االمتناع من 

ن يتناول الرجال وظاهره يف هذا املوضع الرجال ألنه يف ذكر نكاحها ألجل زوجها احلريب والكوافر جيوز أ
   -املهاجرات وأيضا أباح النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وطء املسبية بعد االسترباء ليس بعدة ألن النيب ص

ا قال عدة األمة حيضتان واملعىن فيها وقوع الفرقة باختالف الدارين وقوله تعاىل واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا م -
  أنفقوا قال معمر عن الزهري يعين رد الصداق واسئلوا أهل 

احلرب مهر املرأة املسلمة إذا صارت إليهم وليسئلوا هم أيضا مهر من صارت إلينا مسلمة منهم وقال الزهري فأما 
كفار فعاقبتم املؤمنون فأقروا حبكم اهللا وأما املشركون فأبوا أن يقروا فأنزل اهللا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل ال

فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فأمر املسلمون أن يردوا الصداق إذا ذهبت امرأة من املسلمني وهلا زوج 
مسلم أن يرد إليه املسلمون صداق امرأته إن كان يف أيديهم مما يردون وأن يردوا إىل املشركني وروى خصيف عن 

من الغنيمة أن يعوض منها وروى زكريا بن ايب زائدة عن الشعيب قال كانت  جماهد يف قوله تعاىل واسئلوا ما أنفقتم
زينب امرأة عبداهللا بن مسعود ممن ذكر اهللا يف القرآن واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا خرجت إىل املؤمنني 

م وبينهم عهد وروى األعمش عن أيب الضحى عن مسروق وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار قال ليس بينك
فعاقبتم وأصبتم غنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قالوا عوضوا زوجها مثل الذي ذهب منه وروى 
سعيد عن قتادة مثله وزاد يعطى من مجيع الغنيمة مث يقسمون غنيمتهم وقال ابن إسحاق عن الزهري قال إن فات 

أخذون منه مثل ما أخذ منكم فعوضوهم من يفء إن أصبتموه أحدكم أهله إىل الكفار ومل يأت من الكفار من ت
وجائز أن تكون هذه الرواية عن الزهري غري خمالفة ملا قدمنا من أهنم يعوضون من صداق إن وجب عليهم رده إىل 
الكفار وإنه إمنا جيب رده من صداق وجب للكفار إذا كان هناك صداق قد وجب رده عليهم وإذا مل يكن صداق 

م من الغنيمة وهذه األحكام يف رد املهر وأخذه من الكفار تعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد رد عليه
وجب رده على أهل احلرب منسوخ عند مجاعة أهل العلم غري ثابت احلكم إال شيئا روي عن عطاء فإن عبدالرزاق 

ملسلمني فأسلمت أيعوض زوجها روى عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو أن امرأة من أهل الشرك جاءت ا
وبني أهل  -منها شيئا لقوله تعاىل يف املمتحنة وآتوهم ما أنفقوا قال إمنا كان ذلك بني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عهده قلت فجاءت امرأة اآلن من أهل عهد قال نعم يعاض فهذا مذهب عطاء يف ذلك وهو خالف اإلمجاع فإن 
نة ما يوجب نسخ هذه األحكام فمن أين وجب نسخها قيل له جيوز أن يكون قيل ليس يف القرآن وال يف الس

  منسوخا بقوله تعاىل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وبقول 



بني  ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه وقوله تعاىل وال يأتني ببهتان يفترينه -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أيديهن وأرجلهن قال ابن عباس ال يلحقن بأزواجهن غري أوالدهم وقيل إنه قد دخل فيه قذف أهل اإلحصان 

والكذب على الناس وقذفهم بالباطل وما ليس فيهم وسائر ضروب الكذب وظاهر اآلية يقتضي مجيع ذلك وقوله 
على النساء  - صلى اهللا عليه وسلم تعاىل وال يعصينك يف معروف روى معمر عن ثابت عن أنس قال أخذ النيب

حني بايعهن أن ال ينحن فقلن يا رسول اهللا إن نساء أسعدننا يف اجلاهلية فنساعدهن يف اإلسالم فقال النيب صلى اهللا 
ال إسعاد يف اإلسالم وال شغار يف اإلسالم وال جلب يف اإلسالم وال جنب يف اإلسالم ومن انتهب  -عليه وسلم 

وال يعصينك يف معروف قال  -عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فليس منا وروي 
النوح وروى هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخذ علينا يف البيعة أن ال ننوح وهو قوله تعاىل وال يعصينك يف 

ني صوت لعب وهلو قال هنيت عن صوتني أمحق -معروف وروى عطاء عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومزامري شيطان عند نغمة وصوت عند مصيبة مخش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان قال أبو بكر هو عموم يف مجيع 
طاعة اهللا ألهنا كلها معروف وترك النوح أحد ما أريد باآلية وقد علم اهللا أن نبيه ال يأمر إال مبعروف إال أنه شرط يف 

ف لئال يترخص أحد يف طاعة السالطني إذا مل تكن طاعة اهللا تعاىل إذ كان اهللا النهي عن عصيانه إذا أمرهن باملعرو
ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق وقال  -تعاىل قد شرط يف طاعة أفضل البشر فعل املعروف وهو يف معىن قوله ص 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وق ويف لفظ آخرمن أطاع خملوقا يف معصية اخلالق سلط اهللا عليه ذلك املخل

باملخاطبة يف قوله تعاىل يا أيها النيب إذا جاءك  -عاد حامده من الناس ذاما وإمنا خص النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -املؤمنات يبايعنك ألن بيعة من أسلم كان خمصوصا هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  نوا إذا جاءكموعم املؤمنني بذكر املمتحنة يف قوله تعاىل يا أيها الذين آم

دون غريه أال ترى إ نا منتحن املهاجرة اآلن  -املؤمنات مهاجرات ألنه مل يكن خيتص هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  واهللا أعلم بالصواب آخر سورة املمتحنة 

  ومن 

  سورة الصف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  كرب مقتا عند اهللا أن قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون 

تقولوا ماال تفعلون قال ابو بكر حيتج به يف أن كل من ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب على نفسه عقدا لزمه 
الوفاء به إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائال ما ال يفعل وقد ذم اهللا فاعل ذلك وهذا فيما مل يكن معصية فأما 

ال نذر يف معصية وكفارته كفارة  -ال يلزمه الوفاء هبا وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  املعصية فإن إجياهبا يف القول
ميني وإمنا يلزم ذلك فيما عقده على نفسه مما يتقرب به إىل اهللا عز و جل مثل النذور ويف حقوق اآلدميني العقود 



ىل الوفاء به مع اإلمكان فأما قول القائل اليت يتعاقدوهنا وكذلك الوعد بفعل يفعله يف املستقبل وهو مباح فإن األو
إين سأفعل كذا فإن ذلك مباح له على شريطة استثناء مشيئة اهللا تعاىل وأن يكون يف عقد ضمريه الوفاء به وال جائز 

له أن يعدوا يف ضمريه أن ال يفي به ألن ذلك هو احملظور الذي هنى اهللا عنه ومقت فاعله عليه وإن كان يف عقد 
وفاء به ومل يقرنه باالستثناء فإن ذلك مكروه ألنه ال يدري هل يقع منه الوفاء به أم ال فغري جائز له إطالق ضمريه ال

القول يف مثله مع خوف إخالف الوعد فيه وهو يدل على أن من قال إن فعلت كذا فأنا أحج او أهدي أو أصوم 
ون قائال ما مل يفعل وروي عن ابن عباس وجماهد أهنا فإن ذلك مبنزلة اإلجياب بالنذر ألن ترك فعله يؤديه إىل أن يك

نزلت يف قوم قالوا لو علمنا أحب األعمال إىل اهللا تعاىل لسارعنا إليه فلما نزل فرض اجلهاد تثاقلوا عنه وقال قتادة 
ظهارهم له نزلت يف قوم كانوا يقولون جاهدنا وأبلينا ومل يفعلوا وقال احلسن نزلت يف املنافقني ومساهم باإلميان إل

وقوله تعاىل ليظهره على الدين كله من دالئل النبوة ألنه أخرب بذلك واملسلمون يف ضعف وقلة وحال خوف 
مستذلون مقهورون فكان خمربه على ما أخرب به ألن األديان اليت كانت يف ذلك الزمان اليهودية والنصرانية 

تبق من أهل هذه األديان أمة إال وقد ظهر عليهم  واجملوسية والصابئة وعباد األصنام من السند وغريهم فلم
املسلمون فقهروهم وغلبوهم على مجيع بالدهم أو بعضها وشردوهم إىل أقاصي بالدهم فهذا هو مصداق هذه اآلية 
اليت وعد اهللا تعاىل رسوله فيها إظهاره على مجيع األديان وقد علمنا أن الغيب ال يعلمه إال اهللا عز و جل وال يوحي 

فإن قيل كيف يكون ذلك إظهارا لرسول اهللا صلى  -إال إىل رسله فهذه داللة واضحة على صحة نبوة حممد ص  به
   -اهللا عليه وسلم 

  على مجيع األديان وإمنا حدث بعد موته قيل له إمنا وعد اهللا رسوله ص

ليظهره على الدين كله يعين أن يظهر دينه على سائر األديان ألنه قال هو الذي ارسل رسوله باهلدى ودين احلق  -
  دين 

احلق وعلى أنه لو أراد رسوله لكان مستقيما ألنه إذا أظهر دينه ومن آمن به على سائر األديان فجائز أن يقال قد 
كما أن جيشا لو فتحوا بلدا عنوة جاز أن يقال إن اخلليفة فتحه وإن مل يشهد القتال إذ كان بأمره  -أظهر نبيه ص 

علوا وقوله تعاىل هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم إىل قوله وفتح قريب وهذا أيضا وجتهيزه للجيش ف
  من دالئل النبوة لوعده من أمر بالنصر والفتح وقد وجد ذلك ملن آمن منهم واهللا املوفق آخر سورة الصف 

  ومن سورة اجلمعة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

يني رسوال منهم قيل إمنا مسوا أميني ألهنم كانوا ال يكتبون وال يقرءون الكتابة قال اهللا تعاىل هو الذي بعث يف األم
الشهر هكذا وهكذا  -وأراد األكثر األعم وإن كان فيهم القليل ممن يكتب ويقرأ وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نه كان أميا وقال تعاىل الذين وأشار بأصابعه وقال إنا حنن أمة أمية ال حنسب وال نكتب وقال تعاىل رسوال منهم أل
يتبعون الرسول النيب األمي وقيل إمنا مسي من ال يكتب أميا ألنه نسب إىل حال والدته من األم ألن الكتابة إمنا 

تكون باإلستفادة والتعلم دون احلال اليت جيري عليها املولود وأما وجه احلكمة يف جعل النبوة يف أمي إنه ليوافق ما 
ارة يف كتب األنبياء السالفة وألنه أبعد من توهم اإلستعانة على ما أتى به من احلكمة بالكتابة فهذان تقدمت به البش

وجهان من الداللة يف كونه أميا على صحة النبوة ومع أن حاله مشاكلة حلال األمة الذين بعث فيهم وذلك إىل 



هلم يف هذا الوجه على أنه من قبل اهللا عز و  مساواته لو كان ذلك ممكنا فيه فدل عجزهم عما أتى به على مساواته
جل وقوله تعاىل مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها اآلية وروي أنه أراد اليهود الذين أمروا بتعلم التوراة والعمل 

ه كما ال ينتفع هبا فتعلموها مث مل يعملوا هبا فشبههم اهللا باحلمار الذي حيمل الكتب وهي األسفار إذ مل ينتفعوا مبا محلو
احلمار بالكتب اليت محلها وهو حنو قوله إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال وقوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها إىل قوله كمثل الكلب وقوله تعاىل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون 

  ظاملني روي أن اليهود زعموا أهنم أولياء هللا من دون الناس فأنزل اهللا هذه اآلية الناس إىل قوله واهللا عليم بال

أهنم إن متنوه ماتوا فقامت احلجة عليهم هبا من وجهني أحدمها أهنم لو كانوا  -وأخربهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وت خري من البقاء يف الدنيا والثاين إنه صادقني فيما ادعوه من املنزلة عند اهللا لتمنوا املوت ألن دخول اجلنة مع امل

أخرب أهنم ال يتمنونه فوجد خمربه على ما أخرب به فهذا واضح من دالئل النبوة وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا اآلية قال أبو بكر يفعل يف يوم اجلمعة مجاعة صلوات كما يفعل يف 

سائر األفعال ومل يبني يف اآلية أهنا هي واتفق املسلمون على أن املراد الصالة اليت إذا فعلها مع اإلمام مجعة مل يلزمه 
فعل الظهر معها وهي ركعتان بعد الزوال على شرائط اجلمعة واتفق اجلميع أيضا على أن املراد هبذا النداء هو 

   -سول ص األذان ومل يبني يف اآلية كيفيته وبينه الر

  يف حديث عبداهللا بن زائد الذي رأى يف املنام األذان ورآه عمر أيضا كما

أبا حمذورة وذكر فيه الترجيع وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعاىل  -رآه ابن زيد وعلمه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اجلمعة قال إذا خرج اإلمام وإذا ناديتم إىل الصالة وروي عن ابن عمر واحلسن يف قوله إذا نودي للصالة من يوم 

 -وأذن املؤذن فقد نودي للصالة وروى الزهري عن السائب بن زيد قال ما كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إال مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على املنرب مث يقيم إذا نزل مث أبو بكر كذلك مث عمر كذلك فلما كان عثمان وفشا 

لث وقد روي عن مجاعة من السلف إنكار األذان األول قبل خروج اإلمام روى وكيع الناس وكثروا زاد النداء الثا
قال حدثنا هشام بن الغار قال سألت نافعا عن األذان األول يوم اجلمعة قال قال ابن عمر بدعة وكل بدعة ضاللة 

إلمام والذي قبل وإن رآه الناس حسنا وروى منصور عن احلسن قال النداء يوم اجلمعة الذي يكون عند خروج ا
حمدث وروى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إمنا كان أذان يوم اجلمعة فيما مضى واحدا مث اإلقامة وأما 

األذان األول الذي يؤذن به اآلن قبل خروج اإلمام وجلوسه على املنرب فهو باطل أول من أحدثه احلجاج وأما 
قعد اإلمام على املنرب فإذا نزل أقام على ما كان يف عهد رسول اهللا صلى أصحابنا فإهنم إمنا ذكروا أذانا واحدا إذا 

وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وأما وقت اجلمعة فإنه بعد الزوال وروى أنس وجابر وسهل بن  -اهللا عليه وسلم 
عبة عن كان يصلي اجلمعة إذا زالت الشمس وروى ش -سعد وسلمة بن األكوع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عمرو بن مرة عن عبداهللا بن سلمة قال صلى بنا عبداهللا بن مسعود وأصحابه اجلمعة ضحى مث قال إمنا فعلت ذلك 
  خمافة احلر عليكم 

وروي عن عمر وعلي أهنما رضي اهللا عنهما صلياها بعد الزوال وملا قال عبداهللا إين قدمت خمافة احلر عليكم علمنا 
عتاد املتعارف بينهم ومعلوم أن فعل الفروض قبل أوقاهتا ال جيوز حلر وال لربد إذا مل أنه فعلها على غري الوجه امل



يوجد أسباهبا وحيتمل أن يكون فعلها يف أول وقت الظهر الذي هو أقرب أوقات الظهر إىل الضحى فسماه الراوي 
   -ضحى لقربه منه كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  املبارك فسماه غداء لقربه من الغداء وكما قال وهو يتسحر تعال إىل الغداء

وكان هنارا واملعىن قريب من النهار وملا اختلف الفقهاء يف  -حذيفة تسحرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الذي يلزم من الفرض بدخول الوقت فقال قائلون فرض الوقت اجلمعة والظهر بدل منها وقال آخرون فرض 

عة بدل منه استحال أن يفعل البدل إال يف وقت يصح فيه فعل املبدل عنه وهو الظهر وملا ثبت الوقت الظهر واجلم
أن وقتها بعد الزوال ثبت أن وقت النداء هلا بعد الزوال كسائر الصلوات وقوله تعاىل فاسعوا إىل ذكر اهللا قرأ عمر 

رأت فاسعوا لسعيت حىت يسقط ردائي قال أبو وابن مسعود وأيب وابن الزبري فامضوا إىل ذكر اهللا قال عبداهللا لو ق
بكر جيوز أن يكون أراد التفسري ال نص القراءة كما قال ابن مسعود لألعجمي الذي كان يلقنه إن شجرة الزقوم 

طعام األثيم فكان يقول طعام اليتيم فلما أعياه قال له طعام الفاجر وإمنا أراد إفهامه املعىن وقال احلسن ليس يريد به 
و وإمنا السعي بقلبك ونيتك وقال عطاء السعي الذهاب وقال عكرمة السعي العمل قال أبو عبيدة فاسعوا العد

أجيبوا وليس من العدو قال أبو بكر األوىل أن يكون املراد بالسعي ههنا إخالص النية والعمل وقد ذكر اهللا السعي 
راد اآلخرة وسعى هلا سعيها وإذا توىل سعى يف يف مواضع من كتابه ومل يكن مراده سرعة املشي منها قوله ومن أ

األرض وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وإمنا أراد العمل وروى العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال 
إذا ثوب بالصالة فال تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وعليكم السكينة والوقار  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا ومل يفرق بني اجلمعة وغريها واتفق فقهاء األمصار على أنه ميشي إىل اجلمعة فما 
  على هينته 

فصل واتفق فقهاء األمصار على أن اجلمعة خمصوصة مبوضع ال جيوز فعلها يف غريه ألهنم جممعون على أن اجلمعة ال 
نا هي خمصوصة باألمصار وال تصح يف السواد وهو قول الثوري جتوز يف البوادي ومناهل األعراب فقال أصحاب

  وعبيداهللا بن احلسن 

وقال مالك تصح اجلمعة يف كل قرية فيها بيوت متصلة وأسواق متصلة يقدمون رجال خيطب ويصلي هبم اجلمعة إن 
كانت قرية جمتمعة البناء مل يكن هلم إمام وقال األوزاعي ال مجعة إال يف مسجد مجاعة مع اإلمام وقال الشافعي إذا 

واملنازل وكان أهلها ال يظعنون عنها إال ظعن حاجة وهم أربعون رجال حرا بالغا غري مغلوب على عقله وجبت 
  عليهم اجلمعة 

  قال

أنه قال ال مجعة وال تشريق إال يف مصر جامع وروي عن علي مثله  -أبو بكر روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جلمعة جائزة يف القرى لورد النقل به متواترا كوروده يف فعلها يف األمصار لعموم احلاجة إليه وأيضا لو كانت ا

وأيضا ملا اتفقوا على امتناع جوازها يف البوادي ألهنا ليست مبصر وجب مثله يف السواد وروي انه قيل للحسن إن 
ألمصار ويقيمها يف حالقيم البالد فإن قيل روي احلجاج أقام اجلمعة باألهواز فقال لعن اهللا احلجاج يترك اجلمعة يف ا

عن ابن عمر أن اجلمعة جتب على من أواه الليل وإن أنس بن مالك كان بألطف فرمبا مجع ورمبا مل جيمع وقيل من 



الطف إىل البصرة أقل من أربع فراسخ وأقل من مسرية نصف يوم قيل له إمنا هذا كالم فيما حكمه حكم املصر 
ن ما قرب من املصر فحكمه حكمه وجتب على أهله اجلمعة وهذا يدل على أهنم مل يكونوا يرون فرأى ابن عمر أ

 -اجلمعة إال يف األمصار أو ما حكمه حكم األمصار واجلمعة ركعتان نقلتها األمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ركعتان متام غري قصر على لسان قوال وعمال وقال عمر صالة السفر ركعتان وصالة الفجر ركعتان وصالة اجلمعة 

  وإمنا قصرت اجلمعة ألجل اخلطبة  -نبيكم ص 
  باب وجوب خطبة اجلمعة 

قال اهللا تعاىل فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع فاقتضى ذلك وجوب السعي إىل الذكر ودل على أن هناك ذكرا 
إلمام وقال عمر يف احلديث الذي قدمنا إمنا واجبا جيب السعي إليه وقال ابن املسيب فاسعوا إىل ذكر اهللا موعظة ا

قصرت اجلمعة ألجل اخلطبة وروى الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون الناس األول فاألول فإذا خرج اإلمام  -

تمعوا اخلطبة فاملهجر إىل اجلمعة كالذي يهدي بدنة مث الذي يليه كاملهدي بقرة مث الذي يليه طويت الصحف واس
كاملهدي شاة مث الذي يليه كاملهدي دجاجة مث الذي يليه كاملهدي بيضة ويدل على أن املراد بالذكر ههنا هو اخلطبة 

  أن اخلطبة هي اليت 

راد اخلطبة وقد روي عن مجاعة من السلف أنه إذا مل خيطب صلى تلي النداء وقد أمر بالسعي إليه فدل على أن امل
أربعا منهم احلسن وابن سريين وطاوس وابن جبري وغريهم وهو قول فقهاء األمصار واختلف أهل العلم فيمن مل 
 يدرك اخلطبة وأدرك الصالة أو بعضها فروي عن عطاء بن أيب رباح يف الرجل تفوته اخلطبة يوم اجلمعة إنه يصلي
الظهر أربعا وروى سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد وعطاء وطاوس قالوا من مل يدرك اخلطبة يوم اجلمعة صلى 

أربعا وقال ابن عون ذكر حملمد بن سريين قول أهل مكة إذا مل يدرك اخلطبة يوم اجلمعة صلى أربعا قال ليس هذا 
خال عطاء ومن ذكرنا قوله إن من أدرك ركعة من بشيء قال أبو بكر وال خالف بني فقهاء األمصار والسلف ما 

اجلمعة أضاف إليها أخرى ومل خيالفهم عطاء وغريه أنه لو شهد اخلطبة فذهب يتوضأ مث جاء فأدرك مع اإلمام ركعة 
أنه يصلي ركعتني فلما مل مينعه فوات الركعة من فعل اجلمعة كانت اخلطبة أوىل وأحرى بذلك وروى األوزاعي عن 

ن أدرك ركعة من اجلمعة أضاف إليها ثالثا وهذا يدل على أنه فاتته اخلطبة وركعة منها وروي عن عطاء أن م
عبداهللا بن مسعود وابن عمر وأنس واحلسن وابن املسيب والنخعي والشعيب إذا أدرك ركعة من اجلمعة أضاف إليها 

من أدرك ركعة من  -عليه وسلم  أخرى وروى الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرةقال قال رسول اهللا صلى اهللا
اجلمعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان يصلي أربعا واختلف السلف وفقهاء األمصار فيمن أدرك اإلمام يف 

التشهد فروى أبو وائل عن عبداهللا بن مسعود قال من أدرك التشهد فقد أدرك الصالة وروى ابن جريج عن 
دخل يف صالة اجلمعة قبل التسليم وهو جالس فقد أدرك اجلمعة وروي عن  عبدالكرمي عن معاذ بن جبل قال إذا

احلسن وإبراهيم والشعيب قالوا من مل يدرك الركوع يوم اجلمعة صلى أربعا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أدركهم 
مساعة عن  يف التشهد صلى ركعتني وقال زفر وحممد يصلي أربعا وذكر الطحاوي عن ابن أيب عمران عن حممد بن

حممد أنه قال يصلي أربعا يقعد يف الثنتني األوليني قدر التشهد فإن مل يقعد قدر التشهد أمرته أن يصلي الظهر أربعا 
وقال مالك والثوري واحلسن بن صاحل والشافعي يصلي أربعا إال أن مالكا قال إذا قام يكرب تكبرية أخرى وقال 

صلى أربعا ينوي الظهر وأحب إيل أن يستفتح الصالة وقال عبدالعزيز بن الثوري إذا أدرك اإلمام جالسا مل يسلم 
  أيب سلمة إذا أدرك اإلمام يوم اجلمعة يف التشهد قعد بغري تكبري فإذا سلم اإلمام قام فكرب ودخل يف الصالة نفسه 



عة مع اإلمام يوم اجلمعة وإن قعد مع اإلمام بتكبري سلم إذا فرغ اإلمام مث قام فكرب للظهر وقال الليث إذا أدرك رك
وعنده أن اإلمام قد خطب فإمنا يصل إليها ركعة أخرى مث يسلم فإن أخربه الناس أن اإلمام مل خيطب وأنه صلى 

ما أدركتم فصلوا وما  -أربعا صلى ركعتني وسجد سجديت السهو قال أبو بكر ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
م يف تشهد اجلمعة اتباعه فيه والقعود معه وملا كان مدركا هلذا اجلزء من فاتكم فاقضوا وجب على مدرك اإلما

وما فاتكم فاقضوا والفائت منها هي اجلمعة فوجب أن  -الصالة وجب عليه قضاء الفائت منها بظاهر قوله ص 
كه يف التحرمية يقضى ركعتني وأيضا ملا كان مدرك املقيم يف التشهد لزمه اإلمتام إذا كان مسافرا وكان مبنزلة مدر

وجب مثله يف اجلمعة إذ الدخول يف كل واحدة من الصالتني بغري الفرض فإن قيل روي عن النيب صلى اهللا عليه 
أنه قال من أدرك ركعة من اجلمعة فليصل إليها أخرى ويف بعض األخبار وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا  -وسلم 

أدرك فقال الزهري وهو راوي احلديث ما أرى اجلمعة إال من  قيل له أصل احلديث من أدرك ركعة من الصالة فقد
الصالة فذكر اجلمعة إمنا هو من كالم الزهري واحلديث إمنا يدور على الزهري مرة يرويه عن سعيد بن املسيب 
ومرة عن أيب سلمة عن أيب هريرة وقد قال حني روى احلديث يف صالة مطلقة أرى اجلمعة من الصالة فلو كان 

نص يف اجلمعة ملا قال ما أرى اجلمعة إال من الصالة وعلى أن قوله من أدرك  -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم عنده ع
ركعة من اجلمعة فقد أدرك ال داللة فيه أنه إذا مل يدرك ركعة صلى أربعا كذلك قوله من أدرك ركعة من اجلمعة 

ربعا فإنه مل يثبت أنه من كالم النيب صلى اهللا فليضف إليها ركعة أخرى وأما ما روي وإن أدركهم جلوسا صلى أ
   -عليه وسلم 

  وجائز أن يكون من كالم بعض الرواة أدرجه يف احلديث ولو صح عن النيب ص

كان معناه وإن أدركهم جلوسا وقد سلم اإلمام ومل خيتلف الفقهاء أن وجوب اجلمعة خمصوص باألحرار البالغني  -
أنه قال أربعة ال مجعة  -ملسافرين والعاجزين وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم املقيمني دون النساء والعبيد وا

عليهم العبد واملرأة واملريض واملسافر وأما األعمى فإن أبا حنيفة قال ال مجعة عليه وجعله مبنزلة املقعد ألنه ال يقدر 
نه وبني املقعد ألن األعمى مبنزلة من ال على احلضور بنفسه إال بغريه وقال أبو يوسف وحممد عليه اجلمعة وفرقا بي

يهتدي الطريق فإذا هدي سعى بنفسه واملقعد ال ميكنه السعي بنفسه وحيتاج إىل من حيمله وفرق أبو حنيفة بني 
األعمى وبني من ال يعرف الطريق ألن الذي ال يعرف وهو بصري إذا أرشد اهتدى بنفسه واألعمى ال يهتدي بنفسه 

  وال يعرفه 

اد والداللة وحيتج أليب يوسف وحممد حبديث أيب رزين عن أيب هريرة أن ابن أم مكتوم جاء إىل النيب صلى اهللا باإلرش
   -عليه وسلم 

  فقال إين ضرير شاسع الدار وليس يل قائد يالزمين أفلي رخصة أن ال آيت

بداهللا بن شداد عن ابن أم ال ويف خرب حصني بن عبدالرمحن عن ع -املسجد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أتسمع اإلقامة قال نعم قال فأهتا واختلفوا يف عدد من تصح به  -مكتوم حنوه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اجلمعة من املأمومني أبو حنيفة وزفر وحممد والليث ثالثة سوى اإلمام وروي عن أيب يوسف اثنان سوى اإلمام وبه 
حل إن مل حيضر اإلمام إال رجل واحد فخطب عليه وصلى به أجزأمها واما مالك فلم قال الثوري وقال احلسن بن صا



كان خيطب يوم  -جيد فيه شيئا واعترب الشافعي أربعني رجال قال أبو بكر روى جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها اجلمعة فقدم عري فنفر الناس إليه وبقي معه اثنا عشر رجال فأنزل اهللا تعاىل وإذا ر

مل يترك اجلمعة منذ قدم املدينة ومل يذكر رجوع القوم فوجب أن يكون قد  -ومعلوم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صلى باثين عشر رجال ونقل أهل السري أن أول مجعة كانت باملدينة صالها مصعب بن عمري بأمر النيب صلى اهللا 

رجال وذلك قبل اهلجرة فبطل بذلك اعتبار األربعني وأيضا الثالثة مجع صحيح فهي باثين عشر  -عليه وسلم 
كاألربعني التفاقهما يف كوهنما مجعا صحيحا وما دون الثالثة خمتلف يف كونه مجعا صحيحا فوجب االقتصار على 

ت النهي عن البيع فروي الثالثة وإسقاط اعتبار ما زاد وقوله تعاىل وذروا البيع قال أبو بكر اختلف السلف يف وق
عن مسروق والضحاك ومسلم بن يسار أن البيع حيرم بزوال الشمس وقال جماهد والزهري حيرم بالنداء وقد قيل 
إن اعتبار الوقت يف ذلك أوىل إذ كان عليهم احلضور عند دخول الوقت فال يسقط ذلك عنهم تأخري النداء وملا مل 

لى أن النداء الذي بعد الزوال إمنا هو بعد ما قد وجب إتيان الصالة يكن للنداء قبل الزوال معىن دل ذلك ع
واختلفوا يف جواز البيع عند نداء الصالة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد والشافعي البيع يقع مع النهي 

ون جتارة عن تراض وقال مالك البيع باطل قال أبو بكر قال اهللا تعاىل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تك
ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه وظاهره يقتضي وقوع امللك  -منكم وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

للمشتري يف سائر األوقات لوقوعه عن تراض فإن قيل قال اهللا تعاىل وذروا البيع قيل له نستعملها فنقول يقع 
  ه وذروا البيع ويقع امللك حبكم حمظورا عليه عقد البيع يف ذلك الوقت لقول

اآلية األخرى واخلرب الذي رويناه وأيضا ملا مل يتعلق النهي مبعىن يف نفس العقد وإمنا تعلق مبعىن يف غريه وهو 
اإلشتغال عن الصالة وجب أن ال مينع وقوعه وصحته كالبيع يف آخر وقت صالة خياف فوهتا إن اشتغل به وهو 

ته ألن النهي تعلق باشتغاله عن الصالة وأيضا هو مثل تلقي اجللب وبيع حاضر لباد منهي عنه وال مينع ذلك صح
والبيع يف األرض املغصوبة وحنوها كونه منهيا عنه ال مينع وقوعه وقد روى عبدالعزيز الدراوروي عن يزيد بن 

إذا رأيتم من  -وسلم  خصيفة عن حممد بن عبدالرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
يبيع يف املسجد فقولوا ال أربح اهللا جتارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة يف املسجد فقولوا ال رد اهللا عليك وروى 

هنى أن يباع يف  -حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ة أو تنشد فيه األشعار وهنى عن التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة وروى املسجد وأن يشترى فيه وأن تنشد فيه ضال

عبدالرزاق قال حدثنا حممد بن مسلم عن عبدربه بن عبيداهللا عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا 
جنبوا مساجدكم جمانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وبيعكم وشراكم  -صلى اهللا عليه وسلم 

مة حدودكم وخصومتكم ومجروها يوم مجعكم واجعلوا مطاهركم على أبواهبا فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم وإقا
  عن البيع يف املسجد ولو باع فيه جاز ألن النهي تعلق مبعىن يف غري العقد  -

  باب 

  السفر يوم اجلمعة

ج وقت الظهر حكاه حممد يف السري قال أصحابنا ال بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان خيرج من مصره قبل خرو
بال خالف وقال مالك ال أحب له أن خيرج بعد طلوع الفجر وليس حبرام وبعد الزوال ال ينبغي أن يسافر حىت 



يصلي اجلمعة وكان األوزاعي والليث والشافعي يكرهون السفر يوم اجلمعة حىت يصلي وروى محاد بن سلمة عن 
   -ة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلجاج بن أرطاة عن احلكم بن عيين

  وجه ابن رواحة وجعفرا وزيد بن حارثة فتخلف ابن رواحة فقال رسول اهللا ص

لغدوة يف سبيل اهللا أو  -ما خلفك قال اجلمعة يا رسول اهللا أمجع مث أروح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -
ا قال فراح منطلقا وروى سفيان الثوري عن األسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن روحة خري من الدنيا وما فيه

اخلطاب قال ال حتبس اجلمعة عن سفر وال نعرف أحدا من الصحابة خالفه وروى حيىي بن سعيد عن نافع أن ابنا 
  لعبداهللا بن عمر كان بالعقيق على رأس أميال من املدينة 

كواه فانطلق إليه وترك اجلمعة وقال عبيداهللا بن عمر خرج سامل من مكة يوم فأتى ابن عمر غداة اجلمعة فأخرب بش
اجلمعة وروي عن عطاء والقاسم بن حممد أهنما كرها أن خيرج يوم اجلمعة يف صدر النهار وعن احلسن وابن سريين 

نخعي قال إذا أراد قاال ال بأس بالسفر يوم اجلمعة مامل حتضر اجلمعة وروى إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن ال
الرجل السفر يوم اخلميس فليسافر غدوة إىل أن يرتفع النهار فإن أقام إىل العشي فال خيرج حىت يصلي اجلمعة 

وروي عن عطاء عن عائشة قالت إذا أدركتك ليلة اجلمعة فال خترج حىت جتمع فهذا مذهب عائشة وإبراهيم قال 
مشوا يف مناكبها فأباح السفر يف سائر األوقات ومل خيصصه بوقت اهللا تعاىل هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فا

دون وقت فإن قيل هذا واضح يف ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة قبل الزوال وإباحة السفر فيهما والواجب أن يكون 
سعوا منهيا عنه بعد الزوال ألنه قد صار من أهل اخلطاب حبضورها لقوله تعاىل إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فا

إىل ذكر اهللا وذروا البيع قيل له ال خالف أن اخلطاب بذلك مل يتوجه إىل املسافرين وفرض الصالة عندنا يتعلق بآخر 
الوقت فإذا خرج وصار مسافرا يف آخر الوقت علمنا أنه مل يكن من أهل اخلطاب بفعل اجلمعة وقوله تعاىل فإذا 

اهللا قال احلسن والضحاك هو إذن ورخصة قال أبو بكر ملا  قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل
ذكر بعد احلظر كان الظاهر أنه إباحة وإطالق من حظر كقوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا وقيل وابتغوا من فضل 

ر اهللا بعمل الطاعة والدعاء هللا وقيل وابتغوا من فضل اهللا بالتصرف يف التجارة وحنوها وهو إباحة أيضا وهو أظه
الوجهني ألنه قد حظر البيع يف صدر اآلية كما أمر بالسعي إىل اجلمعة قال أبو بكر ظاهر قوله وابتغوا من فضل اهللا 
إباحة للبيع الذي حظر بديا وقال اهللا تعاىل وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون يقاتلون يف 

جارة والتصرف ويدل على أنه إمنا أراد ذلك أنه قد عقبه بذكر اهللا سبيل اهللا فكان املعىن يبتغون من فضل اهللا بالت
فقال واذكروا اهللا كثريا ويف هذه اآلية داللة على إباحة السفر بعد صالة اجلمعة ألنه قال فانتشروا يف األرض 

واحلسن قاال رأوا  وابتغوا من فضل اهللا وقوله تعاىل وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها روي عن جابر بن عبداهللا
عري طعام قدمت املدينة وقد أصابتهم جماعة وقال جابر اللهو املزامري وقال جماهد الطبل قل ما عند اهللا من الثواب 

  على مساع اخلطبة وحضور املوعظة خري من اللهو ومن التجارة 

ال سأل علقمة أكان النيب قوله تعاىل وتركوك قائما يدل على أن اخلطبة قائما روى األعمش عن إبراهيم أن رج
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  خيطب قائما أو قاعدا فقال ألست تقرأ القرآن وتركوك قائما وروى حصني عن



خيطب فانصرف الناس  -سامل عن جابر قال قدمت عري من الشام يوم اجلمعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -ينظرون وبقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  اثين عشر رجال فنزلت اآلية وتركوك قائما وروى جعفر بن حممد عن أبيه عن يف

كان خيطب فجاءت عري فخرج الناس إليها حىت بقي اثين عشر رجال فنزلت  -جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ه قال كنا هذه اآلية قال أبو بكر اختلف ابن فضيل وابن إدريس يف احلديث األول عن حصني فذكر ابن فضيل أن

   -نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وذكر ابن إدريس أنه قال كان النيب ص

خيطب وحيتمل أن يريد بقوله نصلي أهنم قد حضروا للصالة منتظرين هلا ألن من ينتظر الصالة فهو يف الصالة  -
عن احلسن يف قوله تعاىل انفضوا وحدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر 

   -إليها وتركوك قائما قال إن أهل املدينة أصاهبم جوع وغالء سعر فقدمت عري والنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  خيطب يوم اجلمعة فسمعوا هبا فخرجوا إليها والنيب ص

ع آخرهم أوهلم اللتهب الوادي لو اتب -قائم كما هو قال اهللا تعاىل وتركوك قائما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
  عليهم نارا آخر سورة اجلمعة 

  ومن سورة املنافقني 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قال اهللا تعاىل إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا إىل قوله اختذوا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهللا قال 
وم قالوا نشهد فجعله اهللا ميينا بقوله اختذوا أمياهنم جنة وقد اختلف أبو بكر هذا يدل على أن قوله أشهد ميني ألن الق

الفقهاء يف ذلك فقال أصحابنا والثوري واألوزاعي أشهد وأقسم وأعزم وأحلف كلها أميان وقال زفر إذا قال أقسم 
هللا فهو ميني وإال فال ألفعلن فهو ميني ولو قال أشهد ألفعلن مل يكن ميينا وقال مالك إن أراد بقوله أقسم أي أقسم با

شيء وكذلك أحلف قال ولو قال أعزم مل يكن ميينا إال أن يقول أعزم باهللا ولو قال علي نذر أو قال نذر هللا فهو 
على ما نوى وإن مل تكن له نية فكفارته كفارة ميني وقال الشافعي أقسم ليس بيمني وأقسم باهللا ميني إن أرادها وإن 

  وأشهد باهللا إن نوى اليمني فيمني وإن مل ينو ميينا فليست أراد املوعد فليست بيمني 

بيمني وأعزم باهللا إن أراد ميينا فهو ميني وذكر الربيع عن الشافعي إذا قال أقسم أو أشهد أو أعزم ومل يقل باهللا فهو 
أشهد باهللا ميني كقوله واهللا وإن قال أحلف باهللا فال شيء عليه إال أن ينوي اليمني قال أبو بكر ال خيتلفون أن 

فكذلك أشهد من وجهني أحدمها أن اهللا حكى عن املنافقني أهنم قالوا نشهد إنك لرسول اهللا مث جعل هذا اإلطالق 
ميينا من غري أن يقرنه باسم اهللا وقال تعاىل فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا فعرب عن اليمني بالشهادة على 

ج القسم وجب أن ال خيتلف حكمه يف حذف اسم اهللا تعاىل ويف إظهاره وقد اإلطالق والثاين أنه ملا أخرج ذلك خمر
ذكر اهللا تعاىل القسم يف كتابه فأظهر تارة االسم وحذفه أخرى واملفهوم باللفظ يف احلالني واحد بقوله وأقسموا باهللا 



خاطبني بإضماره وأظهره جهد أمياهنم وقال يف موضع آخر إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني فحذفه تارة اكتفاء بعلم امل
أخرى وروى الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة عن ابن عباس إن أبا بكر عرب عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 

-   

  رؤيا فقال النيب ص

أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول اهللا لتخربين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  -
   -وسلم 

  تقسم وروي أنه قال واهللا لتخربين فجعل النيب ص ال

قوله أقسمت عليك ميينا فمن الناس من يكره القسم لقوله ال تقسم ومنهم من ال يرى به بأسا وأنه إمنا قال ال  -
تقسم ألن عبارة الرؤيا ظن قد يقع فيها اخلطأ وهذا يدل أيضا على أنه ليس على من أقسم عليه غريه أن يرب قسمه 

   -ص  ألنه

  مل خيربه ملا أقسم عليه ليخربه ويدل أيضا على أن من علم تأويل رؤيا فليس

مل خيرب بتأويل هذه الرؤيا وروى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان أبو  -عليه اإلخبار به ألنه ص 
يرحتل قال له الناس تدع عمر بكر قد استعمل عمر على الشام فلقد رأيتين وأنا أشد اإلبل بأقتاهبا فلما أراد أن 

ينطلق إىل الشام واهللا إن عمر ليكفيك الشام وهو ههنا قال أقسمت عليك ملا أقمت وروي عن ابن عباس أنه قال 
   -للعباس فيما خاصم فيه عليا من أشياء تركها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  نا رسول اهللا صبإيثاره أقسمت عليك ملا سلمته لعلي وقد روى الرباء قال أمر

مل يرب قسم أيب بكر ملا قال  -بإبرار القسم وهذا يدل على إباحة القسم وأنه ميني وهذا على وجه الندب ألنه ص  -
أقسمت عليك وعن ابن مسعود وابن عباس وعلقمة وإبراهيم وأيب العالية واحلسن القسم ميني وقال احلسن وأبو 

  العالية أقسمت وأقسمت باهللا سواء 

  ن فرط يف زكاة ماله باب م

  قال

اهللا تعاىل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت اآلية روى عبدالرزاق قال حدثنا سفيان عن أيب حباب 
قال من كان له مال جتب فيه الزكاة ومال يبلغه  -عن أيب الضحى عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سأل الرجعة وتال قوله تعاىل وأنفقوا مما رزقناكم االية وقد روي ذلك موقوفا على ابن بيت اهللا مث مل حيج ومل يزك 
عباس إال أن داللة اآلية ظاهرة على حصول التفريط باملوت ألنه لو مل يكن مفرطا ووجب أداؤها من ماله بعد موته 

داء فائت وأنه ال يتحول إىل املال فكانت قد حتولت إىل املال فلزم الورثة إخراجها فلما سأل الرجعة علمنا أن األ



  وال يؤخذ من تركته بعد موته إال أن يتربع به الورثة آخر سورة املنافقني 
  ومن سورة الطالق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قال اهللا تعاىل يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن قال أبو بكر حيتمل ختصيص النيب باخلطاب وجوها 

خطاب هلم إذ كانوا مأمورين باالقتداء  -اكتفاء بعلم املخاطبني بأن ماخوطب به النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدها 
به إال ما خص به دوهنم فخصه بالذكر مث عدل باخلطاب إىل اجلماعة إذ كان خطابه خطابا للجماعة والثاين أن 

العادة يف خطاب الرئيس الذي يدخل فيه األتباع  تقديره يا أيها النيب قل ألمتك إذا طلقتم النساء والثالث على
كقوله تعاىل إىل فرعون ومالئه وقوله تعاىل فطلقوهن لعدهتن قال أبو بكر روي عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه طلق 

فقال مره فلرياجعها وليمسكها حىت تطهر من حيضتها مث حتيض  -امرأته يف احليض فذكر ذلك عمر للنيب ص 
طهرت فليفارقها قبل أن جيامعها أو ميسكها فإهنا العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء رواه نافع  حيضةأخرى فإذا

فطلقوهن يف  -عن ابن عمر وروى ابن جريج عن أيب الزبري أنه مسع ابن عمر يقول قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بن عبدالرمحن موىل أيب طلحة عن سامل عن  قبل عدهتن قال طاهرا من غري مجاع وروى وكيع عن سفيان عن حممد

فقال مره فلرياجعها مث  -ابن عمر أنه طلق امرأته يف احليض فذكر ذلك عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يطلقها وهي حامل أو غري حامل ويف لفظ آخر فليطلقها طاهرا من غري مجاع أو حامال قد استبان محلها قال أبو بكر 

   -اهللا عليه وسلم بني النيب صلى 

  مراد اهللا يف قوله

تعاىل فطلقوهن لعدهتن وإن وقت الطالق املأمور به أن يطلقها طاهرا من غري مجاع أو حامال قد استبان محلها وبني 
أيضا أن السنة يف اإليقاع من وجه آخر وهو أن يفصل بني التطليقتني حبيضة بقوله يراجعها مث يدعها حىت تطهر مث 

خرى مث تطهر مث يطلقها إن شاء فدل ذلك على أن اجلمع بني التطليقتني يف طهر واحد ليس من حتيض حيضة أ
السنة وما نعلم أحدا أباح طالقها يف الطهر بعد اجلماع إال شيئا رواه وكيع عن احلسن بن صاحل عن بيان عن 

ل خالف السنة الثابتة عن النيب الشعيب قال إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها وهذا القو
وخالف إمجاع األمة إال أنه قد روي عنه ما يدل على أنه أراد احلامل وهو ما رواه حيىي بن  -صلى اهللا عليه وسلم 

آدم عن احلسن بن صاحل عن بيان عن الشعيب قال إذا طلقها حامال فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها فيشبه أن 
وأغفل بعض الرواة ذكر احلامل وقوله تعاىل فطلقوهن لعدهتن منتظم للواحدة وللثالث  يكون هذا أصل احلديث

مفرقة يف األطهار ألن إدخال الالم يقتضي ذلك كقوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل قد انتظم 
ر وإبطال قول من قال إيقاع فعلها مكررا عند الدلوك فدل ذلك على معنيني أحدمها إباحة الثالث مفرقة يف األطها

الثالث يف األطهار املتفرقة ليس من السنة وهو مذهب مالك واألوزاعي واحلسن بن صاحل والليث والثاين تفريقها 
يف األطهار وحظر مجعها يف طهر واحد ألن قوله لعدهتن يقتضي ذلك ال فعل اجلميع يف طهر واحد كقوله تعاىل 

يف وقت واحد وإمنا اقتضى فعل الصالة مكررة يف األوقات وقول أصحابنا إن  لدلوك الشمس مل يقتض فعل صالتني
طالق السنة من وجهني أحدمها يف الوقت وهو أن يطلقها طاهرا من غري مجاع أو حامال قد استبان محلها واآلخر من 

لعدة ألن من ال جهة العدد وهو أن ال يزيد يف الطهر الواحد على تطليقة واحدة والوقت مشروط ملن يطلق يف ا
عدة عليها بأن كان طلقها قبل الدخول فطالقها مباح يف احليض لقوله تعاىل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء مامل 



متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة فاباح طالقها يف كل حال من طهر أو حيض وقد بينا بطالن قول من قال إن مجع 
ع الثالث يف األطهار املتفرقة يف سورة البقرة فإن قيل ملا جاز طالق الثالث يف طهر واحد من السنة ومن منع إيقا

احلامل بعد اجلماع كذلك احلائل جيوز طالقها يف الطهر بعد اجلماع قيل له ال حظ للنظر مع األثر واتفاق السلف 
  ومع ذلك فإن الفرق بينهما واضح وهو أنه إذا طهرت 

ت من الوطء وعسى أن ال يريد طالقها إن كانت حامال فيلحقه الندم من حيضتها مث جامعها ال ندري لعلها قد محل
وإذا مل جيامعها بعد الطهر فإن وجد احليض علم براءة الرحم فيطلقها وهو على بصرية من طالقها قوله تعاىل 

روء وبقوله وأحصوا العدة يعين واهللا أعلم العدة اليت أوجبها اهللا بقوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة ق
والالئي يئسن من احمليض إىل قوله والالئي حيضن وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن ألن مجيع ذلك عدد 

للمطلقات على حسب اختالف األحوال املذكورة هلن فيكون إحصاؤها ملعان أحدها ملا يريد من رجعة وإمساك أو 
ال اليت طلقت عليها من غري حدوث حال يوجب انتقال عدهتا تسريح وفراق والثاين مراعاة حاهلا يف بقائها على احل

إليها والثالث لكي إذا بانت يشهد على فراقها ويتزوج من النساء غريها ممن مل يكن جيوز له مجعها إليها ولئال 
خيرجها من بيتها قبل انقضائها وذكر بعض من صنف يف أحكام القرآن أن أبا حنيفة وأصحابه يقولون إن طالق 

نة واحدة وإن من طالق السنة أيضا إذا أراد أن يطلقها ثالثا طلقها عند كل طهر تطليقة فذكروا أن األول هو الس
السنة والثاين أيضا سنة فكيف يكون شيء وخالفه سنة ولو جاز ذلك جلاز أن يكون حراما حالال ولو قال إن الثاين 

رفة أصول العبادات وال جيوز وروده منها مما ال جيوز رخصة كان أشبه قال أبو بكر وهذا كالم من ال تعلق له مبع
وال مينع أحد من أهل العلم جواز ورود العبادات مبثله إذ جائز أن يكون السنة يف الطالق أن خيري بن إيقاع الواحدة 

ك يف طهر واالقتصار عليها وبني أن يطلق بعدها يف الطهر الثاين والثالث ومجيع ذلك مندوب إليه ويكون مع ذل
أحد الوجهني أحسن من اآلخر كما قال تعاىل والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن 

يضعن ثياهبن مث قال وأن يستعففن خري هلن وخري اهللا احلانث يف ميينه بني أحد أشياء ثالثة وأيها فعل كان فرضه 
ي التخيري يف شيء من السنن والفروض كما امتنع أن وقوله ولو جاز ذلك جلاز أن يكون حالال حراما يوجب نف

يكون شيء واحد حراما حالال وعوار هذا القول وفساده أظهر من أن حيتاج إىل اإلطناب يف الرد على قائله وروي 
حنو قولنا بعينه عن ابن مسعود ومجاعة من التابعني وقوله تعاىل ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن فيه هني للزوج عن 

إخراجها وهني هلا من اخلروج وفيه دليل على وجوب السكىن هلا ما دامت يف العدة ألن بيوهتن اليت هنى اهللا عن 
  إخراجها منها هي 

البيوت اليت كانت تسكنها قبل الطالق فأمر بتبقيتها يف بيتها ونسبها إليها بالسكىن كما قال وقرن يف بيوتكن وإمنا 
آلية قال أصحابنا ال جيوز له أن يسافر هبا حىت يشهد على رجعتها ومنعوها من وهلذه ا -البيوت كانت للنيب ص 

السفر يف العدة قال أبو بكر وال خالف نعلمه بني أهل العلم يف أن على الزوج إسكاهنا ونفقتها يف الطالق الرجعي 
ابن عمر قال خروجها قبل وأنه غري جائز له إخراجها من بيتها وقوله تعاىل إال أن يأتني بفاحشة مبينة روي عن 

انقضاء العدة فاحشة وقال ابن عباس إال أن تبذوا على أهله فإذا فعلت ذلك حل هلم أن خيرجوها وقال الضحاك 
الفاحشة املبينة عصيان الزوج وقال احلسن وزيد بن أسلم أن تزين فتخرج للحد وقال قتادة إال أن تنشز فإذا فعلت 

عاين كلها حيتملها اللفظ وجائز أن يكون مجيعها مرادا فيكون خروجها فاحشة حل إخراجها قال أبو بكر هذه امل
فاطمة بنت  -وإذا زنت أخرجت للحد وإذا بذت على أهله أخرجت أيضا وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 



ين يتعذر قيس باإلنتقال حني بذت على أمحائها فأما عصيان الزوج والنشوز فإن كان يف البذاء وسوء اخللق اللذ
املقام معها فيه فجائز أن يكون مرادا وإن كانت إمنا عصت زوجها يف شيء غري ذلك فإن ذلك ليس بعذر يف 

إخراجها وما ذكرنا من التأويل املراد يدل على جواز انتقاهلا للعذر ألنه تعاىل قد أباح هلا اخلروج لألعذار اليت 
فسه يدل على أنه إذا طلق لغري السنة وقع طالقه وكان ظاملا لنفسه وصفنا قوله تعاىل ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم ن

بتعديه حدود اهللا ألنه ذكر ذلك عقيب طالق العدة فأبان أن من طلق لغري العدة فطالقه واقع ألنه لو مل يقع طالقه مل 
عل اهللا حيدث بعد يكن ظاملا لنفسه ويدل على أنه أراد وقوع طالقه مع ظلمه لنفسه قوله تعاىل عقيبه ال تدري ل

ذلك أمرا يعين أن حيدث له ندم فال ينفعه ألنه قد طلق ثالثا وهو يدل أيضا على بطالن قول الشافعي يف أن إيقاع 
الثالث يف كلمة واحدة من السنة ألن اهللا جعله ظاملا لنفسه حني طلق ثالثا وترك اعتبار ما عسى أن يلحقه من الندم 

على ابن عمر بطالقه إياها يف احليض وأمره مبراجعتها ألن الطالق  -عليه وسلم  بإبانتها وحكم النيب صلى اهللا
األول كان خطأ فأمره بالرجعة ليقطع أسباب اخلطأ ويبتدئه على السنة وزعم قوم أن الطالق يف حال احليض ال يقع 

البن عمر عن الطالق يف  وقد بينا بطالن هذا القول يف سورة البقرة من جهة الكتاب والسنة وسؤال يونس بن جبري
  إياه باملراجعة قال قلت فيعتد هبا قال فمه أرأيت إن عجز  -احليض وذكره ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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لقرآن: كتاب    أحكام ا
اجلصاص: املؤلف  لرازي  ا بن علي    أمحد 

واستمحق فإن احتج حمتج مبا حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا 
و عبدالرزاق قال أخربنا ابن جريج قال أخربنا أبو الزبري أنه مسع عبدالرمحن بن أمين موىل عروة يسئل ابن عمر وأب

الزبري يسمع فقال كيف ترى يف رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبداهللا بن عمر امرأته وحي حائض على عهد 
   -رسول اهللا ص 

  فسأل عمر رسول اهللا ص

فقال إن عبداهللا بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال عبداهللا فردها علي ومل يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق  -
ر فقرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم ياأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن فقال احملتج أو ليمسك قال ابن عم

فأخرب أنه ردها عليه ومل يرها شيئا وذلك يدل على أن الطالق مل يقع فيقال له ليس فيما ذكرت دليل على أنه مل 
ين الرجعة وقوله ومل يرها شيئا يعين أنه مل حيكم بالطالق بل داللته ظاهرة على وقوعه ألنه قال وردها علي وهو يع

يبنها منه وقد روى حديث ابن عمر عنه عن أنس بن سريين وابن جبري وزيد بن أسلم ومنصور عن أيب وائل كلهم 
  يقول فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أمره أن يراجعها حىت تطهر وقوله تعاىل فإذا

ن مبعروف يعين به مقاربة بلوغ األجل ال حقيقة ألنه ال رجعة بعد بلوغ بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوه
األجل الذي هو انقضاء العدة ومل يذكر اهللا تعاىل طالق املدخول هبا ابتداء إال مقرونا بذكر الرجعة بقوله ال تدري 

هن مبعروف قال يف لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا يعين أن يبدو له فرياجعها وقوله فأمسكوهن مبعروف أو فارقو
  سورة البقرة فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف 

  باب 

  اإلشهاد على الرجعة أو الفرقة

قال اهللا تعاىل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم فأمر باإلشهاد 
صني وطاوس وإبراهيم وأيب قالبة أنه إذا رجع على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج وقد روي عن عمران بن ح

ومل يشهد فالرجعة صحيحة ويشهد بعد ذلك قال أبو بكر ملا جعل له اإلمساك او الفراق مث عقبه بذكر اإلشهاد 
كان معلوما وقوع الرجعة إذا رجع وجواز اإلشهاد بعدها إذ مل جيعل اإلشهاد شرطا يف الرجعة ومل خيتلف الفقهاء يف 

بالفراق املذكور يف اآلية إمنا هو تركها حىت تنقضي عدهتا وأن الفرقة تصح وإن مل يقع اإلشهاد عليها  أن املراد
ويشهد بعد ذلك وقد ذكر اإلشهاد عقيب الفرقة مث مل يكن شرطا يف صحتها كذلك الرجعة وأيضا ملا كانت الفرقة 

  حقا 



الرجعة أيضا حقا له وجب أن جتوز بغري إشهاد وأيضا  له وجازت بغري إشهاد إذ ال حيتاج فيها إىل رضا غريه وكانت
ملا أمر اهللا باإلشهاد على اإلمساك أو الفرقة احتياطا هلما ونفيا للتهمة عنهما إذا علم الطالق ومل يعلم الرجعة أو مل 

حال الرجعة يعلم الطالق والفراق فال يؤمن التجاحد بينهما ومل يكن معىن االحتياط فيهما مقصورا على اإلشهاد يف 
أو الفرقة بل يكون االحتياط باقيا وإن أشهد بعدمها وجب أن ال خيتلف حكمهما إذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو 

ساعتني وال نعلم بني أهل العلم خالفا يف صحة وقوع الرجعة بغري شهود إال شيئا يروى عن عطاء فإن سفيان روى 
جعة بالبينة وهذا حممول على أنه مأمور باإلشهاد على ذلك عن ابن جريج عن عطاء قال الطالق والنكاح والر

احتياطا من التجاحد ال على أن الرجعة ال تصح بغري شهود أال ترى أنه ذكر الطالق معها وال يشك أحد يف وقوع 
 الطالق بغري بينة وقد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء واحلكم قاال إذا غشيها يف العدة فغشيانه رجعة وقوله

تعاىل وأقيموا الشهادة هللا فيه أمر بإقامة الشهادات عند احلكام على احلقوق كلها ألن الشهادة هنا اسم للجنس وإن 
كان مذكورا بعد األمر بإشهاد ذوي عدل على الرجعة ألن ذكرها بعده ال مينع استعمال اللفظ على عمومه فانتظم 

  ن إقامة الشهادة حق هللا تعاىل وأفاد بذلك تأكيده والقيام به ذلك معنيني أحدمها األمر بإقامة الشهادة واآلخر أ
  باب 

  عدة اآليسة والصغرية

قال اهللا تعاىل والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن قال أبو بكر قد 
قوله تعاىل إن ارتبتم غري جائز أن يكون اقتضت اآلية إثبات اإلياس ملن ذكرت يف اآلية من النساء بال ارتياب و

املراد به االرتياب يف اإلياس ألنه قد أثبت حكم من ثبت إياسها يف أول اآلية فوجب أن يكون االرتياب غري غري 
اإلياس واختلف أهل العلم يف الريبة املذكورة يف اآلية فروى مطرف عن عمرو بن سامل قال قال أيب بن كعب يا 

دا من عدد النساء مل تذكر يف الكتاب الصغار والكبار وأوالت األمحال فأنزل اهللا تعاىل والالئي رسول اهللا إن عد
يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن 

  كر من محلهن فأخرب يف هذا احلديث أن سبب نزول اآلية كان ارتياهبم يف عدد من ذ

الصغار والكبار وأوالت األمحال وأن ذكر االرتياب يف االية إمنا هو على وجه ذكر السبب الذي نزل عليه احلكم 
فكان مبعىن والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر واختلف السلف ومن بعدهم من 

عن عمر رضي اهللا عنه قال أميا امرأة طلقت فحاضت  فقهاء األمصار يف اليت يرتفع حيضها فروى ابن املسيب
حيضة أو حيضتني مث رفعت حيضتها فإنه ينتظر هبا تسعة أشهر فإن استبان هبا محل فذاك وإال اعتدت بعد التسعة 

األشهر بثالثة أشهر مث حلت وعن ابن عباس يف اليت ارتفع حيضها سنة قال تلك الريبة وروى معمر عن قتادة عن 
اليت حتيض يف كل سنة مرة قال هذه ريبة عدهتا ثالثة أشهر وروى سفيان عن عمرو عن طاوس مثله  عكرمة يف

وروي عن علي وعثمان وزيد بن ثابت أن عدهتا ثالث حيض وروى مالك عن حيىي بن سعد عن حممد بن حيىي بن 
رضع فمرت به سنة مث هلك ومل حبان أنه قال وكان عند جده حبان امرأتان هامشية وأنصارية فطلق األنصارية وهي ت

حتض فقالت أنا أرثه ومل أحض فاختصما إىل عثمان فقضى هلا باملرياث فالمت اهلامشية عثمان فقال هذا عمل ابن 
عمك هو أشار علينا بذلك يعين علي بن أيب طالب وروى ابن وهب قال أخربين يونس عن ابن شهاب هبذه القصة 

القصة فشاور عثمان عليا وزيدا فقاال ترثه ألهنا ليست من القواعد الالئي  قال وبقيت تسعة أشهر ال حتيض وذكر



قد يئسن من احمليض وال من األبكار الالئي مل حيضن وهي عنده على حيضتها ما كانت من قليل أو كثري وهذا يدل 
كم عددهن وأهنا ال من قوهلما أن قوله تعاىل إن ارتبتم ليس على ارتياب املرأة ولكنه على ارتياب الشاكني يف ح

تكون آيسة حىت تكون من القواعد الاليت ال يرجى حيضهن وروي عن ابن مسعود مثل ذلك واختلف فقهاء 
األمصار يف ذلك أيضا فقال أصحابنا يف اليت يرتفع حيضها ال بأس منه يف املستأنف إن عدهتا احليض حىت تدخل يف 

اآليسة ثالثة أشهر وهو قول الثوري والليث والشافعي قال  السن اليت ال حتيض أهلها من النساء فتستأنف عدة
مالك تنتظر تسعة أشهر فإن مل حتض فيهن اعتدت ثالثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثالثة أشهر استقبلت 
احليض فإن مضت هبا تسعة أشهر قبل أن حتيض اعتدت ثالثة أشهر وقال ابن القاسم عن مالك إذا حاضت املطلقة 

ابت فإمنا تعتد بالتسعة األشهر من يوم رفعت حيضتها ال من يوم طلقت قال مالك يف قوله تعاىل إن ارتبتم مث ارت
  معناه إن مل تدروا ما تصنعون 

يف أمرها وقال األوزاعي يف رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفعت حيضتها فلم تر شيئا ثالثة أشهر فإهنا تعتد سنة 
اآلية عدة اآليسة ثالثة أشهر واقتضى ظاهر اللفظ أن تكون هذه العدة ملن قد ثبت قال أبو بكر أوجب اهللا هبذه 

إياسها من احليض من غري ارتياب كما كان قوله والالئي مل حيضن ملن ثبت أهنا مل حتض وكقوله وأوالت األمحال 
دون من يشك يف إياسها أجلهن ملن قد ثبت محلها فكذلك قوله والالئي يئسن ملن قد ثبت إياسها وتيقن ذلك منها 

مث ال خيلو قوله إن ارتبتم من أحد وجوه ثالثة إما أن يكون املراد االرتياب يف أهنا آيسة وليست بآيسة أو االرتياب 
يف أهنا حامل أو غري حامل أو ارتياب املخاطبني يف عدة اآليسة والصغرية وغري جائز أن يكون املراد االرتياب يف أهنا 

ألنه تعاىل قد أثبت من جعل الشهور عدهتا أهنا آيسة واملشكوك فيها ال تكون آيسة الستحالة  آيسة أو غري آيسة
جمامعة اليأس للرجاء إذ مها ضدان ال جيوز اجتماعهما حىت تكون آيسة من احمليض مرجوا ذلك منها فبطل أن يكون 

 قد تيقن إياسها من احليض مرادة باآلية املعىن االرتياب يف اليأس ومن جهة أخرى اتفاق اجلميع على أن املسنة اليت
واالرتياب املذكور راجع إىل مجيع املخاطبني وهو يف اليت قد تيقن إياسها ارتياب املخاطبني يف العدة فوجب أن يكون 

يف املشكوك يف إياسها مثله لعموم اللفظ يف اجلميع وأيضا فإذا كانت عادهتا وهي شابة أهنا حتيض يف كل سنة مرة 
غري مرتاب يف إياسها بل قد تيقن أهنا من ذوات احليض فكيف جيوز أن تكون عدهتا سنة مع العلم بأهنا غري فهذه 

آيسة وأهنا من ذوات احليض وتراخي ما بني احليضتني من املدة ال خيرجها من أن تكون من ذوات احليض فاملوجب 
إلقراء احليض بقوله تعاىل واملطلقات يتربصن عليها عدة الشهور خمالف للكتاب ألن اهللا تعاىل جعل عدة ذوات ا

بأنفسهن ثالثة قروء ومل يفرق بني من طالت مدة حيضتها أو قصرت وال جيوز أيضا أن يكون املراد االرتياب يف 
اإلياس من احلمل ألن اليأس من احليض هو اإلياس من احلبل وقد دللنا على بطالن قول من رد االرتياب إىل احليض 

الوجه الثالث وهو ارتياب املخاطبني على ما روي عن أيب بن كعب حني سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم  فلم يبق إال
حني شك يف عدة اآليسة والصغرية وأيضا لو كان املراد االرتياب يف اإلياس لكان توجيه اخلطاب إليهن أوىل من 

لك كانت مصدقة فيه فكان يقول إن ارتبنت أو توجيهه إىل الرجال ألن احليض إمنا يتوصل إىل معرفته من جهتها ولذ
  ارتنب 

فلما خاطب الرجال بذلك دوهنن علم أنه أراد ارتياب املخاطبني يف العدة وقوله تعاىل والالئي مل حيضن يعين والالئي 
عدة مل حيضن عدهتن ثالثة أشهر ألنه كالم ال يستقل بنفسه فال بد له من ضمري وضمريه ما تقدم ذكره مظهرا وهو ال



  بالشهور 
  باب 

  عدة احلامل

قال اهللا تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن قال أبو بكر مل خيتلف السلف واخللف بعدهم أن عدة املطلقة 
احلامل أن تضع محلها واختلف السلف يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها فقال علي وابن عباس تعتد احلامل املتوىف 

جلني وقال عمر وابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود البدري وأبو هريرة عدهتا احلمل فإذا عنها زوجها آخر األ
وضعت حلت لألزواج وهو قول فقهاء األمصار قال أبو بكر روى إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال من شاء 

قد تضمن قول ابن مسعود هذا العنته ما نزلت وأوالت األمحال أجلهن إال بعد آية املتوىف عنها زوجها قال أبو بكر 
معنيني أحدمها إثبات تاريخ نزول اآلية وأهنا نزلت بعد ذكر الشهور للمتوىف عنها زوجها والثاين أن اآلية مكتفية 

بنفسها يف إفادة احلكم على عمومها غري مضمنة مبا قبلها من ذكر املطلقة فوجب اعتبار احلمل يف اجلميع من 
واجهن وأن ال جيعل احلكم مقصورا على املطلقات ألنه ختصيص عموم بال داللة ويدل املطلقات واملتوىف عنهن أز

على أن املتوىف عنها زوجها داخلة يف اآلية مرادة هبا اتفاق اجلميع على أن مضي شهور املتوىف عنها زوجها ال 
ون غريه ولو جاز اعتبار يوجب انقضاء عدهتا دون وضع احلمل فدل على أهنا مرادة هبا فوجب اعتبار احلمل فيها د

الشهور ألهنا مذكورة يف آية أخرى جلاز اعتبار احليض مع احلمل يف املطلقة ألهنا مذكورة يف قوله تعاىل واملطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ويف سقوط اعتبار احليض مع احلمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع احلمل وقد 

ود عن أيب السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت احلارث وضعت بعد وفاة زوجها روى منصور عن إبراهيم عن األس
بثالثة وعشرين فتشوفت للنكاح فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال إن تفعل فقد خال أجلها وروى حيىي 

يبا إىل أم بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن قال اختلف ابن عباس وأبو هريرة يف ذلك فأرسل ابن عباس كر
سلمة فقالت إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن تتزوج وروى 

  حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة عن 

ا عدة سبيعة أهنا وضعت بعد موت زوجها بشهرين فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوجي وجعل أصحابن
امرأة الصغري من الوفاة احلمل إذا مات عنها زوجها وهي حامل لقوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن 

  محلهن ومل يفرق بني امرأة الصغري والكبري وال بني من يلحقه بالنسب أو ال يلحقه 
  باب السكىن للمطلقة 

  قال

أبو بكر اتفق اجلميع من فقهاء األمصار وأهل العراق اهللا تعاىل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم اآلية قال 
ومالك والشافعي على وجوب السكىن للمبتوتة وقال ابن أيب ليلى ال سكىن للمبتوتة إمنا هي للرجعية قال أبو بكر 
قوله تعاىل فطلقوهن لعدهتن قد انتظم الرجعية واملبتوتة والدليل على ذلك أن من بقي من طالقها واحدة فعليه أن 

يطلقها للعدة إذا أراد طالقها باآلية وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يطلقها طاهرا من غري مجاع أو حامال قد 
استبان محلها ومل يفرق بني التطليقة األوىل وبني الثالثة فإذا كان قوله فطلقوهن لعدهتن قد تضمن البائن مث قال 



يع من البائن والرجعي فإن قيل ملا قال تعاىل ال تدري لعل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وجب ذلك للجم
اهللا حيدث بعد ذلك أمرا وقال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف دل ذلك على أنه أراد 
ه الرجعي قيل له هذا أحد ما انتظمته اآلية وال داللة فيه على أن أول اخلطاب يف الرجعي دون البائن وهو مثل قول

واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وهو عموم يف البائن والرجعي مث قوله وبعولتهن أحق بردهن إمنا هو حكم 
خاص يف الرجعي ومل مينع أن يكون قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء عاما يف اجلميع واحتج ابن 

نفقة املبتوتة إن شاء اهللا تعاىل واختلف فقهاء األمصار يف أيب ليلى حبديث فاطمة بنت قيس وسنتكلم فيه عند ذكر 
نفقة املبتوتة فقال أصحابنا والثوري واحلسن بن صاحل لكل مطلقة السكىن والنفقة ما دامت يف العدة حامال كانت 

ا أو غري حامل وروي مثله عن عمر وابن مسعود وقال ابن أيب ليلى ال سكىن للمبتوتة وال نفقة وروي عنه أن هل
السكىن وال نفقة هلا وقال عثمان البيت لكل مطلقة السكىن والنفقة وإن كانت غري حامل وكان يرى أهنا تنتقل إن 

  شاءت وقال مالك للمبتوتة السكىن وال نفقة هلا إال أن تكون حامال وروي عنه أن عليه نفقة احلامل املبتوتة إن 

األوزاعي والليث والشافعي للمبتوتة السكىن وال نفقة هلا إال أن  كان موسرا وإن كان معسرا فال نفقة هلا عليه وقال
تكون حامال قال اهللا تعاىل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وقد تضمنت هذه 

اهللا هلا اآلية الداللة على وجوب نفقة املبتوتة من ثالثة أوجه أحدها أن السكىن ملا كانت حقا يف مال وقد أوجبها 
بنص الكتاب إذ كانت اآلية قد تناولت املبتوتة والرجعية فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة إذ كانت السكىن حقا يف 

مال وهي بعض النفقة والثاين قوله وال تضاروهن واملضارة تقع يف النفقة كهي يف السكىن والثالث قوله لتضيقوا 
أن ينفق عليها وال يضيق عليها فيها وقوله تعاىل وإن كن أوالت عليهن والتضييق قد يكون يف النفقة أيضا فعليه 

محل فأنفقوا عليهن قد انتظم املبتوتة والرجعية مث ال ختلو هذه النفقة من أن يكون وجوهبا ألجل احلمل أو ألهنا 
بوسة عليه يف بيته حمبوسة عليه يف بيته فلما اتفق اجلميع على أن النفقة واجبة للرجعية باآلية ال للحمل بل ألهنا حم

وجب أن تستحق املبتوتة النفقة هلذه العلة إذ قد علم ضمري اآلية يف علية استحقاق النفقة للرجعية فصار كقوله 
فأنفقوا عليهن لعلة أهنا حمبوسة عليه يف بيته ألن الضمري الذي تقوم الداللة عليه مبنزلة املنطوق به ومن جهة أخرى 

من أن تكون مستحقة للحمل أو ألهنا حمبوسة عليه يف بيته فلو كانت مستحقة للحمل  وهي أن نفقة احلامل ال ختلو
لوجب أن احلمل لو كان له مال أن ينفق عليها من ماله كما أن نفقة الصغري يف مال نفسه فلما اتفق اجلميع على أن 

النفقة متعلق بكوهنا حمبوسة  احلمل إذا كان له مال كانت نفقة أمه على الزوج ال يف مال احلمل دل على أن وجوب
يف بيته وأيضا كان جيب أن تكون يف الطالق الرجعي نفقة احلامل يف مال احلمل إذا كان له مال كما أن نفقته بعد 

الوالدة من ماله فلما اتفق اجلميع على أن نفقتها يف الطالق الرجعي مل جتب يف مال احلمل وجب مثله يف البائن 
احلامل املتوىف عنها زوجها يف نصيب احلمل من املرياث فإن قيل فما فائدة ختصيص احلامل  وكان جيب أن تكون نفقة

بالذكر يف إجياب النفقة قيل له قد دخلت فيه املطلقة الرجعية ومل مينع نفي النفقة لغري احلامل فكذلك يف املبتوتة وإمنا 
مع طول مدة احلمل اليت هي يف العدة أطول من ذكر احلمل ألن مدته قد تطول وتقصر فأراد إعالمنا وجوب النفقة 

مدة احليض ومن جهة النظر أن الناشزة إذا خرجت من بيت زوجها ال تستحق النفقة مع بقاء الزوجية لعدم تسليم 
  نفسها 

يف بيت الزوج ومىت عادت إىل بيته استحقت النفقة فثبت أن املعىن الذي تستحق به النفقة هو تسليم نفسها يف بيت 
وج فلما اتفقنا ومن أوجب السكىن على وجوب السكىن وصارت هبا مسلمة لنفسها يف بيت زوجها وجب أن الز



تستحق النفقة وأيضا ملا اتفق اجلميع على أن املطلقة الرجعية تستحق النفقة يف العدة وجب أن تستحقها املبتوتة 
كم عقد صحيح وإن شئت قلت إهنا مستحقة واملعىن فيها أهنا معتدة من طالق وإن شئت قلت أهنا حمبوسة عليه حب

للسكىن فأي هذه املعاين اعتللت به صح القياس عليها ومن جهة السنة ما روى محاد بن سلمة عن محاد بن أيب 
  سليمان عن الشعيب أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طالقا بائنا فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ربت بذلك النخعي فقال قال عمر بن اخلطابفقال ال نفقة لك وال سكىن قال فأخ

وأخرب بذلك فقال لسنا بتاركي آية يف كتاب اهللا وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقول امرأة لعلها أومهت 
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يقول هلا السكىن والنفقة وروى سفيان عن سلمة عن الشعيب عن فاطمة عن النيب

عليه وسلم أنه مل جيعل هلا حني طلقها زوجها ثالثا سكىن وال نفقة فذكرت ذلك إلبراهيم فقال قد رفع صلى اهللا 
ذلك إىل عمر فقال ال ندع كتاب ربنا وال سنة نبينا لقول امرأة هلا السكىن والنفقة فقد نص هذان اخلربان على 

  سلم إجياب النفقة والسكىن ويف األول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  يقول هلا السكىن والنفقة ولو مل يقل ذلك كان قوله ال ندع كتاب ربنا وسنة

نبينا يقضي أن يكون ذلك نصا من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف إجياهبما واحتج املبطلون للسكىن والنفقة ومن نفى 
لى راويه ومن شرط النفقة دون السكىن حبديث فاطمة بنت قيس هذا وهذا حديث قد ظهر من السلف النكري ع

قبول أخبار اآلحاد تعريها من نكري السلف أنكره عمر بن اخلطاب على فاطمة بنت قيس يف احلديث األول الذي 
قدمناه وروى القاسم بن حممد أن مروان ذكر لعائشة حديث فاطمة بنت قيس فقال ال يضرك أن ال تذكر حديث 

ن تذكر هذا احلديث يعين قوهلا ال سكىن لك وال نفقة وقال فاطمة بنت قيس وقالت يف بعضه ما لفاطمة خري يف أ
ابن املسيب تلك امرأة فتنت الناس استطالت على أمحائها بلساهنا فأمرت باالنتقال وقال أبو سلمة أنكر الناس عليها 

قال ما كانت حتدث به وروى األعرج عن أيب سلمة أن فاطمة كانت حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه 
هلا اعتدي يف بيت ابن أم مكتوم قال وكان حممد بن أسامة يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها 

  مبا كان يف يده فلم يكن ينكر عليها هذا النكري إال وقد علم بطالن ما روته وروى 

حدثتين فاطمة بنت قيس أن  عمار بن رزيق عن أيب إسحاق قال كنت عند األسود بن يزيد يف املسجد فقال الشعيب
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا ال سكىن لك وال نفقة قال فرماه األسود حبصا مث قال ويلك اختذت مبثل هذا قد 
رفع إىل عمر فقال لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ال تدري لعلها كذبت قال اهللا تعاىل ال خترجوهن 

ي قال أخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة أن فاطمة بنت قيس أفتت بنت أخيها وقد طلقها من بيوهتن وروى الزهر
زوجها باالنتقال من بيت زوجها فانكر ذلك مروان فأرسل إىل فاطمة يسئلها عن ذلك فذكرت أن رسول اهللا صلى 

ن بيوهتن وال خيرجن قالت فاطمة اهللا عليه وسلم أفتاها بذلك فأنكر ذلك مروان وقال قال اهللا تعاىل ال خترجوهن م
إمنا هذا يف الرجعي لقوله تعاىل ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف فقال 



مروان مل أمسع هبذا احلديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة اليت وجدت الناس عليها فقد ظهر من هؤالء السلف 
ا هلذا احلديث ومعلوم أهنم كانوا ال ينكرون روايات األفراد بالنظر واملقايسة فلو أهنم النكري على فاطمة يف روايته

قد علموا خالفه من السنة ومن ظاهر الكتاب ملا أنكروه عليها وقد استفاض خري فاطمة يف الصحابة فلم يعمل به 
اس أنه كان يقول يف املطلقة منهم أحد إال شيئا روي عن ابن عباس رواه احلجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عب

ثالثا واملتوىف عنها زوجها ال نفقة هلما وتعتدان حيث شاءتا فهذا الذي ذكرنا يف رد خرب فاطمة بنت قيس من جهة 
ظهور النكري من السلف عليها ويف روايتها ومعارضة حديث عمر إياه يلزم الفريقني من نفاة السكىن والنفقة وممن 

 وهو ملن نفى النفقة دون السكىن ألزم ألهنم قد تركوا حديثها يف نفي السكىن لعلة نفى النفقة وأثبت السكىن
أوجبت ذلك فتلك العلة بعينها هي املوجبة لترك حديثها يف نفي النفقة فإن قيل إمنا مل يقبل حديثها يف نفي السكىن 

جت هي يف أن ذلك يف املطلقة ملخالفته لظاهر الكتاب وهو قوله تعاىل أسكنوهن من حيث سكنتم قيل له قد احت
الرجعية ومع ذلك فإن جاز عليها الوهم والغلط يف روايتها حدثنا خمالفا للكتاب فكذلك سبيلها يف النفقة 

وللحديث عندنا وجه صحيح يستقيم على مذهبها فيما روته من نفي السكىن والنفقة وذلك ألنه قد روي أهنا 
االنتقال وكانت سبب النقلة وقال اهللا تعاىل ال خترجوهن من بيوهتن وال استطالت بلساهنا على أمحائها فأمروها ب

  خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وقد روي عن ابن عباس يف تأويله 

إن تستطيل على أهله فيخرجوها فلما كان سبب النقلة من جهتها كانت مبنزلة الناشزة فسقطت نفقتها وسكناها 
سقاط النفقة هي املوجبة إلسقاط السكىن وهذا يدل على صحة أصلنا الذي قدمنا يف مجيعا فكانت العلة املوجبة إل

أن استحقاق النفقة متعلق باستحقاق السكىن فإن قيل ليست النفقة كالسكىن ألن السكىن حق اهللا تعاىل ال جيوز 
ن الوجه الذي وجب تراضيهما على إسقاطها والنفقة حق هلا لو رضيت بإسقاطها لسقطت قيل له ال فرق بينهما م

قياسها عليها وذلك ألن السكىن فيها معنيان أحدمها حق هللا تعاىل وهو كوهنا يف بيت الزوج واآلخر حق هلا وهو ما 
يلزم يف املال من أجرة البيت إن مل يكن له ولو رضيت بأن تعطي هي األجرة وتسقطها عن الزوج جاز فمن حيث 

نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها فقال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر  هي حق يف املال قد استويا واختلفوا يف
وشريح وأبو العالية والشعيب وإبراهيم نفقتها من مجيع املال وقال ابن عباس وجابر وابن الزبري واحلسن وابن 

ال أبو حنيفة املسيب وعطاء ال نفقة هلا يف مال الزوج بل هي على نفسها واختلف فقهاء األمصار أيضا يف ذلك فق
وأبو يوسف وزفر وحممد ال سكىن هلا وال نفقة يف مال امليت حامال كانت أو غري حامل وقال ابن أيب ليلى نفقتها يف 

مال الزوج مبنزلة الدين على امليت إذا كانت حامال وقال مالك نفقتها على نفسها وإن كانت حامال وهلا السكىن 
ن فاملرأة أحق بسكناها حىت ينقضي عدهتا وإن كانت يف بيت بكراء إن كانت الدار للزوج وإن كان عليه دي

فأخرجوها مل يكن هلا سكىن يف مال الزوج هذه رواية ابن وهب وقال ابن القاسم عن مالك ال نفقة هلا يف مال 
رماء الزوج امليت وهلا السكىن إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين فهي أحق بالسكىن من الغرماء وتباع للغ

ويشترط السكىن على املشتري وقال األشجعي عن الثوري إذا كانت حامال أنفق عليها من مجيع املال حىت تضع 
فإذا وضعت أنفق على الصيب من نصيبه وروى املعاىف عنه أن نفقتها من حصتها وقال األوزاعي يف املرأة ميوت 

من مجيع املال حىت تضع وقال الليث يف أم الولد إذا  زوجها وهي حامل فال نفقة هلا وإن كانت أم ولد فلها النفقة
كانت حامال منه فإنه ينفق عليها من مجيع املال فإن ولدت كان ذلك يف حظ ولدها وإن مل تلد كان ذلك دينا يتبع 

 به وقال احلسن بن صاحل للمتوىف عنها زوجها بالنفقة من مجيع املال وقال الشافعي يف املتوىف عنها زوجها قولني
  أحدمها هلا السكىن والنفقة واآلخر ال سكىن هلا وال نفقة قال أبو بكر قد اتفق اجلميع على أن ال نفقة للمتوىف 



عنها زوجها غري احلامل وال سكىن فوجب أن تكون احلامل مثلها التفاق اجلميع على أن هذه النفقة غري مستحقة 
من املرياث وإمنا قالوا فيه قولني قائل جيعل نفقتها من  للحمل أال ترى أن أحدا منهم مل يوجبها يف نصيب احلمل

نصيبها وقائل جيعل النفقة من مجيع مال امليت ومل يوجبها أحد يف حصة احلمل فلما جتب النفقة ألجل احلمل ومل جيز 
نفقة أن تكون مستحقة ألجل كوهنا يف العدة ألهنا لو وجبت للعدة لوجبت لغري احلامل فلم يبق وجه تستحق به ال

وأيضا ملا مل تستحق السكىن يف مال الزوج بدالئل قد قامت عليه مل تستحق النفقة وأيضا فإن النفقة إذا وجبت فإمنا 
جتب حاال فحاال فلما مات الزوج انتقل مرياثه إىل الورثة وليس للزوج مال يف هذه احلال وإمنا هو مال الوارث فال 

الدين قيل له الدين الذي يثبت يف مرياث املتوىف إمنا يثبت بأحد وجهني إما  جيوز إجياهبا عليهم فإن قيل تصري مبنزلة
أن يكون ثابتا على امليت يف حياته أو يتعلق وجوبه بسبب كان من امليت قبل موته مثل اجلنايات وحفر البئر إذا وقع 

سبب الذي به تعلق وجوب النفقة فيها إنسان بعد موته والنفقة خارجة عن الوجهني فال جيوز إجياهبا يف ماله لعدم ال
وعدم ماله بزواله إىل الورثة أال ترى أن النكاح قد بطل باملوت وإن ملك امليت قد زال إىل الورثة فلم يبق إلجياب 
النفقة وجه أال ترى أن غري احلامل ال نفقة هلا هبذه العلة فإن قيل قال اهللا تعاىل وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن 

 املتوىف عنها زوجها واملطلقة كما كان قوله وأوالت األمحال أجهلن أن يضعن محلهن عموما يف وهو عموم يف
الصنفني قيل له هذا غلط من قبل أن قوله تعاىل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم خطاب لألزواج وكذلك 

ت وال جائز أن يكون ذلك قوله تعاىل وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن خطاب هلم وقد زال عنهم اخلطاب باملو
خطابا لغري األزواج فلم تقتض اآلية إجياب نفقة املتوىف عنها زوجها حبال وقوله تعاىل فإن أرضعن لكم فآتوهن 

أجورهن قد انتظم الداللة على أحكام منها أهنا إذا رضيت بأن ترضعه بأجر مثلها مل يكن لألب أن يسترضع غريها 
ذا أرضعت ويدل على أن األم أوىل حبضانة الولد من كل أحد ويدل على أن األجرة إمنا ألمر اهللا إياه بإعطاء األجر إ

تستحق بالفراغ من العمل وال تستحق بالعقد ألنه أوجبها بعد الرضاع بقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقد 
ارات ولذلك مل جيز أصحابنا دل على أن لنب املرأة وإن كان عينا فقد أجري جمرى املنافع اليت تستحق بعقود اإلج

  بيع لنب املرأة 

كما ال جيوز عقد البيع على املنافع وفارق لنب املرأة بذلك لنب سائر احليوان أال ترى أنه ال جيوز استئجار شاة 
لرضاع صيب ألن األعيان ال تستحق بعقود اإلجارات كاستئجار النخل والشجر وقوله تعاىل وأمتروا بينكم مبعروف 

 أعلم ال تشترط املرأة على الزوج فيما تطلبه من األجرة وال يقصر الزوج هلا عن املقدار املستحق وقوله يعين واهللا
تعاىل وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى قيل إنه إذا طلبت املرأة أكثر من أجر مثلها ورضيت غريها بأن تأخذه بأجر 

هنا أحق بإمساكه والسكون عنده قوله تعاىل لينفق مثلها فلزوج أن يسترضع األجنبية ويكون ذلك يف بيت األم أل
ذو سعة من سعته يدل على أن النفقة تفرض عليه على قدر إمكانه وسعته وأن نفقة املعسر أقل من نفقة املوسر 
علم وقوله تعاىل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا قيل معناه من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا يعين واهللا أ

أنه ال يكلف نفقة املوسر يف هذه احلال بل على قدر إمكانه ينفق وقوله تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها فيه بيان 
أن اهللا ال يكلف أحدا ماال يطيق وهذا وإن كان قد علم بالعقل إذ كان تكليف ماال يطاق قبحا وسفها فإن اهللا 

د تضمن معىن آخر من جهة احلكم وهو اإلخبار بأنه إذا مل يقدر على ذكره يف الكتاب تأكيدا حلكمه يف العقل وق
النفقة مل يكلفه اهللا اإلنفاق يف هذه احلال وإذا مل يكلف اإلنفاق يف هذه احلال مل جيز التفريق بينه وبني امرأته لعجزه 

قيل فقد آتاه الطالق  عن نفقتها ويف ذلك دليل على بطالن قول من فرق بني العاجز عن نفقة امرأته وبينها فإن
فعليه أن يطلق قيل له قد بني به أنه مل يكلفه النفقة يف هذه احلال فال جيوز إجباره على الطالق من أجلها ألن فيه 



إجيابه التفريق بشيء مل جيب وأيضا فإنه أخرب أنه مل يكلفه من اإلنفاق إال ما آتاه والطالق ليس من اإلنفاق فلم 
منا أراد أنه ال يكلفه ماال يطيق ومل يرد أنه يكلفه كل ما يطيق ألن ذلك مفهوم من خطاب يدخل يف اللفظ وأيضا إ

اآلية وقوله تعاىل سيجعل اهللا بعد عسر يسرا يدل على أنه ال يفرق بينهما من أجل عجزه عن النفقة ألن العسر 
  يرجى له اليسر آخر سورة الطالق 

  ومن 

  سورة التحرمي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قال اهللا تعاىل يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك روي يف سبب نزول اآلية 

وجوه أحدها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يشرب ويأكل عند زينب فتواطأت عائشة وحفصة على أن تقوال 
رم ما أحل اهللا لك وقيل له جند منك ريح املغافري قال بل شربت عندها عسال ولن أعود له فنزلت يا أيها النيب مل حت

إنه شرب عند حفصة وقيل عند سودة وأنه حرم العسل ويف بعض الروايات واهللا ال أذوقه وقيل إنه أصاب مارية 
القبطية يف بيت حفصة فعلمت به فجزعت منه فقال هلا أال ترضني أن أحرمها فال أقرهبا قالت بلى فحرمها وقال ال 

هره اهللا عليه وأنزل عليه يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك اآلية رواه حممد تذكري ذلك ألحد فذكرته لعائشة فأظ
بن إسحاق عن الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب بذلك قال أبو بكر وجائز أن 

ة وإن اآلية فيها نزلت ألنه يكون األمران مجيعا قد كانا من حترمي مارية وحترمي العسل إال أن األظهر أنه حرم ماري
قال تبتغي مرضات أزواجك وليس يف ترك شرب العسل رضا أزواجه ويف ترك قرب مارية رضاهن فروي يف العسل 
أنه حرمه وروي أنه حلف أن ال يشربه وأما مارية فكان احلسن يقول حرمها وروى الشعيب عن مسروق أن رسول 

ه احلرام حالل وأما اليمني فقد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم وقال جماهد اهللا صلى اهللا عليه وسلم آىل وحرم فقيل ل
وعطاء حرم جاريته وكذلك روي عن ابن عباس وغريه من الصحابة وأما قول من قال إنه حرم وحلف أيضا فإن 

التحرمي ميينا  ظاهر اآلية ال يدل عليه وإمنا فيها التحرمي فقط فغري جائز أن يلحق باآلية ما ليس فيها فوجب أن يكون
إلجياب اهللا تعاىل فيها كفارة ميني بإطالق لفظ التحرمي ومن الناس من يقول ال فرق بني التحرمي واليمني ألن اليمني 

حترمي للمحلوف عليه والتحرمي أيضا ميني وهذا عند أصحابنا خيتلف يف وجه ويتفق يف وجه آخر فالوجه الذي يوافق 
يهما يوجب كفارة اليمني والوجه الذي خيتلفان فيه إنه لو حلف أنه ال يأكل هذا اليمني فيه التحرمي أن احلنث ف

الرغيف فأكل بعضه مل حينث ولو قال قد حرمت هذا الرغيف على نفسي فأكل منه اليسري حنث ولزمته الكفارة 
بسائر ما حرمه اهللا من  ألهنم شبهوا حترميه الرغيف على نفسه مبنزلة قوله واهللا ال أكلت من هذا الرغيف شيئا تشبيها

امليتة والدم أنه اقتضى حترمي القليل منه والكثري واختلف السلف يف الرجل حيرم امرأته فروي عن أيب بكر وعمر 
  وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر أن احلرام ميني وهو قول احلسن وابن املسيب وجابر بن زيد وعطاء وطاوس 

وي عنه غري ذلك وعن علي بن ايب طالب وزيد بن ثابت رواية وابن عمر رواية وروي عن ابن عباس رواية مثله ور
وأيب هريرة ومجاعة من التابعني قالوا هي ثالث وروى خصيف عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه كان يقول يف 

مغلظة فتكون احلرام مبنزلة الظهار وروى منصور عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال النذر واحلرام إذا مل يسم 
عليه رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينا وروى ابن جبري عن ابن عباس أيضا إذا حرم الرجل 



امرأته فهي ميني يكفرها أما لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة وهذا حممول على أنه إذا مل تكن له نية فهو مبنزلة ميني 
وق ما أبايل إياها حرمت أو قصعة من ثريد وعن أيب سلمة بن عبدالرمحن وأنه إن أراد الظهار كان ظهارا وقال مسر

ما أبايل حرمت امرأيت أو ماء فراتا قال أبو بكر وليس فيه داللة على أهنم مل يروه ميينا ألنه ال جائز أن يكون قوهلما 
الق إال أن ينويه فلم تظهر خمالفة يف حترمي الثريد واملاء أنه ميني فكأهنما مل يريا ذلك طالقا وكذلك نقول أنه ليس بط

هذين ملن ذكرنا قوهلم من الصحابة واتفاقهم على أن هذا القول ليس بلغو وإنه إما أن يكون ميينا أو طالقا أو ظهارا 
واختلف فقهاء األمصار يف احلرام فقال أصحابنا إن نوى الطالق فواحدة بائنة أن ال ينوي ثالثا وإن مل ينو طالقا 

هو مول وذكر ابن مساعة عن حممد أنه إن نوى ظهارا مل يكن ظهارا ألن الظهار أصله حبرف التشبيه فهو ميني و
وروى ابن شجاع عن أيب يوسف يف اختالف زفر وأيب يوسف أنه إن نوى ظهارا كان ظهارا وقال ابن أيب ليلى هي 

ون ميينا يف شيء إال أن حيرم امرأته ثالث وال أسئله عن نيته وقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم احلرام ال يك
فيلزمه الطالق وهو ثالث إال أن ينوي واحدة أو اثنتني فيكون على ما نوى وقال الثوري إن نوى ثالثا فثالث وإن 

نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى ميينا فهي ميني يكفرها وإن مل ينو فرقة وال ميينا فليس بشيء هي كذبة وقال 
ما نوى وإن ينو شيئا فهو ميني وقال عثمان البيت هو مبنزلة الظهار وقال الشافعي ليس بطالق األوزاعي هو على 

حىت ينوي فإذا نوى فهو طالق على ما أراد من عدده وإن أراد حترميها بال طالق فعليه كفارة ميني وليس مبول قال 
حرم امرأته فيكون مبنزلة قوله هلا واهللا ال أقربك أبو بكر قد جعل أصحابنا التحرمي ميينا إذا مل تقارنه نية الطالق إذا 

  فيكون موليا وأما إذا حرم غري امرأته من املأكول واملشروب وغريمها فإنه مبنزلة قوله واهللا 

ال آكل منه وواهللا ال أشرب منه وحنو ذلك لقوله تعاىل مل حترم ما أحل اهللا لك مث قال قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم 
مي ميينا فصارت اليمني يف مضمون لفظ التحرمي ومقتضاه يف حكم الشرع فإذا أطلق كان حمموال على فجعل التحر

اليمني إال أن ينوي غريها فيكون ما نوى فإذا حرم امرأته وأراد الطالق كان طالقا الحتمال اللفظ له وكل لفظ 
فيه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لركانة  حيتمل الطالق وحيتمل غريه فإنه مىت أراد به الطالق كان طالقا واألصل

حني طلق امرأته البتة باهللا ما أردت إال واحدة فتضمن ذلك معنيني أحدمها أن كل لفظ حيتمل الثالث وحيتمل غريها 
فإنه مىت أراد الثالث كان ثالثا لوال ذلك مل يستحلفه عليها والثاين أنه مل يلزمه الثالث بوجود اللفظ وجعل القول 

له الحتمال فيه فصار ذلك أصال يف أن كل لفظ حيتمل الطالق وغريه إنا ال جنعله طالقا إال مبقارنة الداللة إلرادة قو
الطالق ومما يدل على أن اللفظ احملتمل للطالق جيوز إيقاع الطالق به وإن مل يكن طالقا يف نفسه أن النيب صلى اهللا 

الطالق بقوله اعتدي الحتماله له وال نعلم أحدا من السلف منع  عليه وسلم قال لسودة اعتدي مث راجعها فأوقع
ارنه داللة إيقاع الطالق بلفظ التحرمي ومن قال منهم هو ميني فإمنا أراد به عندنا إذا مل تكن له نية الطالق ومل تق

احلال وزعم مالك ان من حرم على نفسه شيئا غري امرأته أنه ال يلزمه بذلك شيء وإن ذلك ليس بيمني وقد ذكرنا 
ما اقتضى قوله تعاىل يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك من كونه ميينا لقوله تعاىل قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم 

ظ من كون احلرام ميينا برواية من روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حلف أن وأنه ال جيوز إسقاط موجب هذا اللف
ال يشرب العسل إذ غري جائز االعتراض على حكم القرآن خبرب الواحد وألن من روى اليمني جيوز أن يكون إمنا 

رم للشيء على نفسه قد عىن به التحرمي وحده إذ كان التحرمي ميينا ويدل من جهة النظر على أن التحرمي ميني أن احمل
اقتضى لفظه إجياب االمتناع عنه كاألشياء احملرمة وذلك يف معىن النذر وقول القائل هللا علي أن ال أفعل ذلك فلما 

كان النذر ميينا بالسنة واتفاق الفقهاء وجب أن يكون حترمي الشيء مبنزلة النذر فتجب فيه كفارة ميني إذا حنث كما 
ىل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا روي عن علي يف قوله قوا أنفسكم جتب يف النذر وقوله تعا



وأهليكم قال علموا أنفسكم وأهليكم اخلري وقال احلسن تعلمهم وتأمرهم وتنهاهم قال أبو بكر وهذا يدل على أن 
  علينا تعليم أوالدنا وأهلينا الدين 

قوله تعاىل وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها وحنو قوله تعاىل للنيب واخلري وما ال يستغىن عنه من اآلداب وهو مثل 
  صلى اهللا عليه وسلم 

  وأنذر

عشريتك األقربني ويدل على أن لألقرب فاألقرب منا مزية يف لزومنا تعليمهم وأمرهم بطاعة اهللا تعاىل ويشهد له 
  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وم ان الراعي كما عليه حفظ من استرعىكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ومعل

ومحايته والتماس مصاحله فكذلك عليه تأديبه وتعليمه وقال صلى اهللا عليه وسلم فالرجل راع على أهله وهو مسؤل 
عنهم واألمري راع على رعيته وهو مسؤل عنهم وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إمساعيل بن الفضل بن موسى 

عبداهللا بن حفص قال حدثنا حممد بن موسى السعدي عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري عن  قال حدثنا حممد بن
سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما حنل والد ولدا خريا من أدب حسن وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا 

بن عباس قال قال النيب صلى اهللا احلضرمي قال حدثنا جبارة قال حدثنا حممد بن الفضل عن أبيه عن عطاء عن ا
عليه وسلم حق الولد على والده أن حيسن امسه وحيسن أدبه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبداهللا بن موسى بن أيب 
عثمان قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا حممد بن ربيعة قال حدثنا حممد بن احلسن بن عطية قال حدثنا حممد بن 

  يرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبدالرمحن عن أيب هر

  إذا بلغ أوالدكم سبع سنني فعلموهم الصالة وإذا بلغوا عشر سنني فاضربوهم

عليها وفرقوا بينهم يف املضاجع وقوله تعاىل يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم قال 
الزمان املنافقون فأمر أن يغلظ عليهم يف إقامة احلد وقيل جهاد املنافقني احلسن أكثر من كان يصيب احلدود يف ذلك 

بالقول وجهاد الكفار باحلرب قال أبو بكر فيه الداللة على وجوب الغلظة على الفريقني من الكفار واملنافقني وهنى 
ألقوه بوجه مكفهر وقوله عن مقارنتهم ومعاشرهتم وروي عن ابن مسعود قال إذا مل تقدروا أن تنكروا على الفاجر ف

تعاىل فخانتامها قال ابن عباس كانتا منافقتني ما زنت امرأة نيب قط وكانت خيانتهما أن امرأة نوح عليه السالم 
  كانت تقول للناس إنه جمنون وكانت امرأة لوط عليه السالم تدل على الضيف آخر سورة التحرمي 

  ومن 

  سورة نون

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  تعاىل وال تطع كل حالف مهني قيل من حيلف باهللا كاذبا ومساه مهينا قوله 



الستجازته الكذب واحللف عليه واحلالف اسم ملن أكثر احللف حبق أو باطل وقد هنى اهللا عن ذلك بقوله وال جتعلوا 
م وقوله مشاء بنميم يعين اهللا عرضة ألميانكم وقوله تعاىل مهاز مشاء بنميم يعين وقاعا يف الناس عائبا هلم مبا ليس فيه

  ينقل الكالم من بعض إىل بعض على وجه التضريب بينهم وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال يدخل اجلنة قتات يعين النمام وقوله تعاىل عتل

بعد ذلك زنيم قيل يف العتل أنه الفظ الغليظ والزنيم الدعي وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا احلسني بن 
ق التستري قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن إسحا

عثمان بن عمري البجلي عن شهر بن حوشب عن شداد بن أوس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل 
قلت وما اجلعظري قال الفظ الغليظ قلت اجلنة جواظ وال جعظري وال عتل زنيم قلت وما اجلواظ قال كل مجاع 

  وما العتل الزنيم قال رحب اجلوف آخر سورة نون 
  ومن سورة سأل سائل 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل الذين هم على صالهتم دائمون روى أبو سلمة عن عائشة قالت كان أحب الصالة إىل رسول اهللا صلى 

لذين هم على صالهتم دائمون وعن ابن مسعود قال دائمون على مواقيتها وعن اهللا عليه وسلم ما دمي عليه وقرأت ا
عمران بن حصني يف اآلية قال الذي ال يلتفت يف صالته وقوله تعاىل للسائل واحملروم روي عن ابن عباس الذي 

مد بعث النيب صلى يسئل واحملروم الذي ال يستقيم له جتارة وقال أبو قالبة احملروم من ذهب ماله وقال احلسن بن حم
اهللا عليه وسلم سرية فغنمت فجاء آخرون بعد ذلك فنزلت يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم وعن أنس عن 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أن احملروم من حرم وصيته قال أبو بكر قد ذكرنا فيما تقدم معىن احملروم

  واختالفهم فيه آخر سورة سأل سائل 
  ل ومن سورة املزم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل يا أيها املزمل قم الليل إال قليال روى زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام قال قلت لعائشة انبئيين عن قيام 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قالت أما تقرأ هذه السورة يا أيها

وأصحابه حىت  -يام يف أول هذه السورة فقام النيب املزمل قم الليل إال قليال قلت بلى قالت فإن اهللا افترض الق
انتفخت أقدامهم وأمسك اهللا تعاىل خامتتها اثين عشر شهرا مث أنزل التخفيف يف آخر السورة فصار قيام الليل 

تطوعا بعد فريضة وقال ابن عباس ملا نزلت أول املزمل كانوا يقومون حنو قيامهم يف شهر رمضان حىت نزل آخرها 
نزول أوهلا وآخرها حنو سنة وقوله تعاىل ورتل القرآن ترتيال قال ابن عباس بينه تبيينا وقال طاوس بينه  وكان بني

حىت تفهمه وقال جماهد ورتل القرآن ترتيال قال وال بعضه على إثر بعض على تؤدة قال أبو بكر ال خالف بني 



روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم آثار كثرية املسلمني يف نسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب إليه مرغب فيه وقد 
يف احلث عليه والترغيب فيه روى ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أحب الصالة إىل اهللا صالة داود 

كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأحب الصيام إىل اهللا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وروي 
لنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي بالليل مثاين ركعات حىت إذا انفجر عمود الصبح أوتر بثالث عن علي أن ا

  ركعات مث سبح وكرب حىت إذا انفجر الفجر صلى ركعيت الفجر وعن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وقوله تعاىل إن

ابن عباس وابن الزبري إذا نشأت قائما فهي ناشئة الليل كله وقال جماهد الليل كله إذا ناشئة الليل هي أشد وطأ قال 
قام يصلي فهو ناشئة وما كان بعد العشاء فهو ناشئة وعن احلسن مثله وقال يف قوله تعاىل أشد وطأ وأقوم قيال قال 

عاىل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال أجهد للبدن وأثبت يف اخلري وقال جماهد وأقوم قيال قال أثبت قراءة وقوله ت
قال جماهد أخلص إليه إخالصا وقال قتادة أخلص إليه الدعاء والعبادة وقيل اإلنقطاع إىل اهللا وتأميل اخلري منه دون 
غريه ومن الناس من حيتج به يف تكبرية االفتتاح ألنه ذكر يف بيان الصالة فيدل على جواز االفتتاح بسائر أمساء اهللا 

اىل وقوله تعاىل سبحا طويال قال قتادة فراغا طويال وقوله تعاىل هي أشد وطأ قال جماهد واطأ اللسان القلب تع
مواطأة ووطاء ومن قرأ وطاء قال معناه هي أشد من عمل النهار وقوله تعاىل إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي 

لقرآن قال أبو بكر قد انتظمت هذه اآلية معاين أحدها أنه الليل ونصفه وثلثه إىل قوله تعاىل فاقرأوا ما تيسر من ا
نسخ به قيام الليل املفروض كان بديا والثاين داللتها على لزوم فرض القراءة يف الصالة بقوله تعاىل فاقرأوا ما تيسر 

  من القرآن والثالث داللتها على جواز 

اب وقرأ غريها أجزأه وقد بينا ذلك فيما سلف فإن قيل الصالة بقليل القراءة والرابع أنه من ترك قراءة فاحتة الكت
إمنا نزل ذلك يف صالة الليل وهي منسوخة قيل له إمنا نسخ فرضها ومل ينسخ شرائطها وسائر أحكامها وأيضا فقد 

أمرنا بالقراءة بعد ذكر التسبيح بقوله تعاىل فاقرأوا ما تيسر منه فإن قيل فإمنا أمر بذلك يف التطوع فال جيوز 
اإلستدالل به على وجوهبا يف الصالة املكتوبة قيل إذا ثبت وجوهبا يف التطوع فالفرض مثله ألن أحدا مل يفرق بينهما 

وأيضا فإن قوله تعاىل فاقرأوا ما تيسر من القرآن يقتضي الوجوب ألنه أمر واألمر على الوجوب وال موضع يلزم 
القراءة يف الصالة فإن قيل إذا كان املراد به بالقراءة يف صالة قراءة القرآن إال يف الصالة فوجب أن يكون املراد 

التطوع والصالة نفسها ليست بفرض فكيف يدل على فرض القراءة قيل له إن صالة التطوع وإن مل تكن فرضا 
ا فإن عليه إذا صالها أن ال يصليها إال بقراءة ومىت دخل فيها صارت القراءة فرضا كما أن عليه استيفاء شرائطه

من الطهارة وستر العورة وكما أن اإلنسان ليس عليه عقد السلم وسائر عقود البياعات ومىت قصد إىل عقدها فعليه 
أن ال يعقدها إال على ما أباحته الشريعة أال ترى إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم من أسلم فليسلم يف كيل معلوم 

نه مىت قصد إىل عقده فعليه أن يعقده هبذه الشرائط فإن ووزن معلوم إىل أجل معلوم وليس عليه عقد السلم ولك
قيل إمنا املراد بقوله تعاىل فاقرأوا ما تيسر من القرآن الصالة نفسها فال داللة فيه على وجوب القراءة فيها قيل له 

لك ما ادعيت هذا غلط ألن فيه صرف الكالم عن حقيقة معناه إىل اجملاز وهذا ال جيوز إال بداللة وعلى أنه لو أسلم 
كانت داللته قائمة على فرض القراءة ألنه مل يعرب عن الصالة بالقراءة إال وهي من أركاهنا كما قال تعاىل وإذا قيل 

هلم اركعوا ال يركعون قال جماهد أراد به الصالة وقال واركعوا مع الراكعني واملراد به الصالة فعرب عن الصالة 



  املزمل  بالركوع ألنه من أركاهنا آخر سورة
  ومن سورة املدثر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل وال متنن تستكثر قال ابن عباس وإبراهيم وجماهد وقتادة والضحاك ال تعط عطية لتعطى أكثر منها وقال 

احلسن والربيع بن أنس ال متنن حسناتك على اهللا مستكثرا هلا فينقصك ذلك عند اهللا وقال آخرون ال متنن مبا 
  طاك اهللا من النبوة والقرآن أع

مستكثرا به األجر من الناس وعن جماهد أيضا ال تضعف يف عملك مستكثرا لطاعتك قال أبو بكر هذه املعاين كلها 
حيتملها اللفظ وجائز أن يكون مجيعها مرادا به فالوجه محله على العموم يف سائر وجوه االحتمال وقوله تعاىل وثيابك 

طهري الثياب من النجاسات للصالة وأنه ال جتوز الصالة يف الثوب النجس ألن تطهريها ال فطهر يدل على وجوب ت
  جيب إال للصالة وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه رأى عمارا يغسل ثوبه فقال مم تغسل ثوبك فقال من خنامة فقال إمنا يغسل

صلى اهللا عليه وسلم بغسل املين من الثوب إذا كان الثوب من الدم والبول واملين وقال عائشة أمرين رسول اهللا 
رطبا وزعم بعضهم أن املراد بذلك ما روي عن أيب رزين قال عملك أصلحه وقال إبراهيم وثيابك فطهر من اإلمث 

وقال عكرمة أمره أن ال يلبس ثيابه على عذرة وهذا كله جماز ال جيوز صرف الكالم إليه إال بداللة واحتج هذا 
  ه ال جيوز أن النيب صلى اهللا عليه وسلم الرجل بان

  كان حيتاج إىل أن يؤمر بغسل ثيابه من البول وما أشبهه قال أبو بكر وهذ

كالم شديد االختالل والفساد والتناقض ألن يف اآلية أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم هبجر األوثان بقوله تعاىل 
  والرجز فاهجر ومعلوم أنه صلى اهللا عليه وسلم 

  ن هاجرا لألوثان قبل النبوة وبعدها وكان جمتنبا لآلثام والعذرات يفكا

احلالني فإذا جاز خطابه بترك هذه األشياء وإن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل ذلك تاركا هلا فتطهري الثياب 
  ألجل الصالة مثله وقال اهللا تعاىل خماطبا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

  وال

آخر والنيب صلى اهللا عليه وسلم مل يدع مع اهللا إهلا قط فهذا يدل على تناقض قول هذا الرجل  تدع مع اهللا إهلا
وفساده وزعم أنه من أول ما نزل اهللا من القرآن قبل كل شيء من الشرائع من وضوء أو صالة أو غريها وإمنا يدل 

هبذا ما ذكره بديا من أنه مل يكن حيتاج إىل على أهنا الطهارة من أوثان اجلاهلية وشركها واألعمال اخلبيثة وقد نقض 
أن يؤمر بتطهري الثياب من النجاسة أفتراه ظن أنه كان حيتاج إىل أن يوصى بترك األوثان فإذا مل يكن حيتاج إىل ذلك 

ألنه كان تاركا هلا وقد جاز أن خياطب بتركها فكذلك طهارة الثوب وأما قوله إن ذلك من أول ما نزل فما يف 



مينع أمره بتطهري الثياب لصالة يفرضها عليه وقد روي عن عائشة وجماهد وعطاء أن أول ما نزل من ذلك ما 
  القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق آخر سورة املدثر 

  ومن 

  سورة القيامة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
وقيل معناه بل اإلنسان  قال اهللا تعاىل بل اإلنسان على نفسه بصرية روي عن ابن عباس أنه قال شاهد على نفسه

على نفسه من نفسه بصرية جوارحه شاهدة عليه يوم القيامة قوله تعاىل ولو ألقى معاذيره قال ابن عباس لو اعتذر 
وقبل شهادة نفسه عليه أوىل من اعتذاره قال أبو بكر ملا احتمل اللفظ هذه املعاين وجب محله عليها إذ ال تنايف يف 

بول على نفسه إذ جعله اهللا حجة على نفسه وشاهدا عليها وملا عرب عن كونه شاهدا هذا ويدل على أن قوله مق
على نفسه بأنه على نفسه بصرية دل على تأكيد أمر شهادته على نفسه وثبوهتا فيوجب ذلك جواز عقوده وإقراره 

  ومجيع ما اعترف بلزوم نفسه آخر سورة القيامة 
  ومن 

  سورة اإلنسان

  يم بسم اهللا الرمحن الرح
قوله تعاىل ويطعمون الطعام على حبه إىل قوله تعاىل وأسريا عن أيب وائل أنه أمر بأسرى من املشركني فأمر من 
يطعمهم مث قرأ ويطعمون الطعام على حبه اآلية وقال قتادة كان أسريهم يومئذ املشرك فأخوك املسلم أحق أن 

ألسري املسجون وقال ابن جبري وعطاء ويطعمون الطعام تطعمه وعن احلسن وأسريا قال كانوا مشركني وقال جماهد ا
على حبه مسكينا ويتيما وأسريا قال هم أهل القبلة وغريهم قال أبو بكر األظهر األسري املشرك ألن املسلم 

املسجون ال يسمى أسريا على اإلطالق وهذه اآلية تدل على أن يف إطعام األسري قربة ويقتضي ظاهره جواز إعطائه 
الصدقات إال أن أصحابنا ال جييزون إعطاءه من الزكاة وصدقات املواشي وما كان أخذه منها إىل اإلمام  من سائر

وجييز أبو حنيفة وحممد جواز إعطائه من الكفارات وحنوها وأبو يوسف ال جييز دفع الصدقة الواجبة إال إىل املسلم 
  وقد بيناه فيما سلف آخر سورة اإلنسان 

  ومن 

  سورة املرسالت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قال اهللا تعاىل أمل جنعل األرض كفاتا أحياء وأمواتا قال الشعيب يعين أنه جعل 

ظهرها لألحياء وبطنها لألموات والكفات الضمام فأراد أهنا تضمهم يف احلالني وروى إسرائيل عن أيب حيىي عن 
وأحياء قال الرجل يف بيته ال يرى من عمله شيء  جماهد أمل جنعل األرض كفاتا قال تكفت امليت فال يرى منه شيء



قال أبو بكر وهذا يدل على وجوب مواراة امليت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزايله وهذا يدل على أن شعره 
وشيئا من بدنه ال جيوز بيعه وال التصرف فيه ألن اهللا قد أوجب دفنه وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعن اهللا 

اليت تصل شعر غريها بشعرها فمنع اإلنتفاع به وهو معىن ما دلت عليه اآلية وهذه اآلية نظري قوله الواصلة وهي 
تعاىل مث أماته فأقربه يعين أنه جعل له قربا وروي يف تأويل اآلية غري ذلك وعن ابن مسعود أنه أخذ قملة فدفنها يف 

ياء وأمواتا وعن أيب أمامة مثله وأخذ عبيد بن عمري املسجد يف احلصى مث قال اهللا تعاىل أمل جنعل األرض كفاتا أح
قملة عن ابن عمر فطرحها يف املسجد قال أبو بكر هذا التأويل ال ينفي األول وعمومه يقتضي اجلميع آخر سورة 

  املرسالت 
  ومن سورة إذا السماء انشقت 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
هار أال تراه قال اهللا تعاىل والليل وما وسق وقال عمر بن عبدالعزيز قوله تعاىل فال أقسم بالشفق قال جماهد الشفق الن

الشفق البياض وقال أبو جعفر حممد بن علي الشفق السواد الذي يكون إذا ذهب البياض قال أبو بكر الشفق يف 
أوىل منه  األصل الرقة ومنه ثوب شفق إذا كان رقيقا ومنه الشفقة وهو رقة القلب وإذا كان هذا أصله فهو البياض

باحلمرة ألن أجزاء الضياء رقيقة يف هذه احلال ويف وقت احلمرة أكثف وقوله تعاىل وإذا قرئ عليهم القرآن ال 
يسجدون يستدل به على وجوب سجدة التالوة لذمه لتارك السجود عند مساع التالوة وظاهره يقتضي إجياب 

مواضع السجود واستعملناه يف مواضع السجود بعموم السجود عند مساع سائر القرآن إال أنا خصصنا منه ما عدا 
اللفظ وألنا لو مل نستعمله على ذلك كنا قد ألغينا حكمه رأسا فإن قيل إمنا أراد به اخلضوع ألن اسم السجود يقع 

على اخلضوع قيل له هو كذلك إال أنه خضوع على وصف وهو وضع اجلبهة على األرض كما أن الركوع والقيام 
ج وسائر العبادات خضوع وال يسمى سجودا ألنه خضوع على صفة إذا خرج عنها مل يسم به آخر والصيام واحل

  سورة إذا السماء انشقت 

  ومن 

  سورة سبح اسم ربك األعلى

  بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله

فطر مث تعاىل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى روي عن عمر بن عبدالعزيز وأيب العالية قاال أدى زكاة ال
خرج إىل الصالة وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر بإخراج صدقة الفطر قبل اخلروج إىل املصلى وقال 
ابن عباس السنة أن خترج صدقة الفطر قبل الصالة قال ابو بكر ويستدل بقوله تعاىل وذكر اسم ربه فصلى على 

ذكر اسم اهللا الصالة متصال به إذ كانت الفاء للتعقيب بال  جواز افتتاح الصالة بسائر األذكار ألنه ملا ذكر عقيب
  تراخ دل على أن املراد افتتاح الصالة آخر سورة سبح 

  ومن سورة البلد 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل فك رقبة روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له رجل علمين عمال يدخلين اجلنة قال اعتق النسمة 
بة قال أليسا سواء يا رسول اهللا فقال ال عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف مثنها قال أبو وفك الرق



بكر قد اقتضى ذلك جواز إعطاء املكاتب من الصدقات ألنه معونة يف مثنه وهو حنو قوله يف شأن الصدقات ويف 
نا ذا متربة قال ابن عباس املتربة بقعة التراب أي هو الرقاب وقوله تعاىل ذي مسغبة ذي جماعة وقوله تعاىل أو مسكي

مطروح يف التراب ال يواريه عن األرض شيء وعن ابن عباس أيضا رواية املتربة شدة احلاجة من قوهلم ترب الرجل 
 إذا افتقر وقوله تعاىل مث كان من الذين آمنوا معناه وكان من الذين آمنوا فصارت مث ههنا مبعىن الواو آخر سورة

  البلد 
  ومن سورة الضحى 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل فأما اليتيم فال تقهر قيل ال تقهره بظلمه وأخذ ماله وخص اليتيم ألنه ال ناصر له غري اهللا فغلظ يف أمره 

هللا وقوله لتغليظ العقوبة على ظامله وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال اتقوا ظلم من ال ناصر له غري ا
تعاىل وأما السائل فال تنهر فيه هني عن إغالظ القول له ألن اإلنتهار هو الزجر وإغالظ القول وقد أمر يف آية أخرى 

  حبسن 

القول له وهو قوله تعاىل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة من ربك ترجوها فقل هلم قوال ميسورا وهذا وإن كان 
  نه قد أريد به مجيع املكلفني آخر السورة خطابا للنيب صلى اهللا عليه وسلم فإ

  ومن سورة أمل نشرح 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا حدثنا عبداهللا بن حممد املروزي قال حدثنا احلسن بن أيب الربيع 
ا قال خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن احلسن يف قوله تعاىل إن مع العسر يسر

يوما وهو مسرور يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسرا قال أبو بكر 
يعين أن العسر املذكور بديا هو املثىن به آخرا ألنه معرف باأللف والالم فريجع إىل املعهود املذكور واليسر الثاين 

ور ولو أراد األول لعرفه باأللف والالم وقوله تعاىل فإذا فرغت فانصب قال ابن عباس إذا غري األول ألنه منك
فرغت من فرضك فانصب إىل ما رغبك تعاىل فيه من العمل وقال احلسن فإذا فرغت من جهاد أعدائك فانصب إىل 

هد فإذا فرغت من أمر ربك يف العبادة وقال قتادة فإذا فرغت من صالتك فانصب إىل ربك يف الدعاء وقال جما
دنياك فانصب إىل عبادة ربك وهذه املعاين كلها حمتملة والوجه محل اللفظ عليها فيكون كلها مجيعها مرادا وإن كان 

  خطابا للنيب صلى اهللا عليه وسلم فإن املراد به مجيع املكلفني آخر السورة 
  ومن 

  سورة ليلة القدر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
أنزلناه يف ليلة القدر إىل قوله ليلة القدر خري من ألف شهر قيل إمنا هي خري من ألف شهر ليس فيها  قوله تعاىل إنا

ليلة القدر وذلك ملا يقسم فيها من اخلري الكثري الذي ال يكون مثله يف ألف شهر فكانت أفضل من ألف شهر هلذا 
ون فيها من اخلري اجلزيل والنفع الكثري واختالف املعىن وإمنا وجه تفضيل األوقات واألماكن بعضها على بعض ملا يك

  الروايات عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  يف ليلة القدر مىت تكون واختلف الصحابة فيها فروي عن النيب ص

  أهنا ليلة ثالث وعشرين رواه ابن عباس وروى أبو سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  واخر واطلبوها يف كل وتر وعن ابن مسعود قالقال التمسوها يف العشر األ

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ليلة تسع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثالث وعشرين وعن ابن عمر

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال حتروا ليلة القدر يف السبع األواخر وروي أنه قال يف سبع وعشرين حدثنا 
ن بكر البصري قال أخربنا أبو داود قال حدثنا محيد بن زجنويه النسائي قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حممد ب

حدثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري قال أخربنا موسى بن عقبة عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن ابن عمر قال 
يف كل رمضان وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا  سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا أمسع عن ليلة القدر فقال هي

أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قاال حدثنا محاد بن زيد عن عاصم عن زر قال قلت أليب بن كعب 
أخربين عن ليلة القدر يا أبا املنذر فإن صاحبنا يعين عبداهللا بن مسعود سئل عنها فقال من يقم احلول يصبها فقال 

عبدالرمحن واهللا لقد علم أهنا يف رمضان ولكن كره أن يتكلوا واهللا إهنا يف رمضان ليلة سبع وعشرين  رحم اهللا أبا
قال أبو بكر هذه األخبار كلها جائز أن تكون صحيحة فتكون يف سنة يف بعض الليايل ويف سنة أخرى يف غريها ويف 

يف سنة يف العشر األول ويف سنة يف غري سنة أخرى يف العشر األواخر من رمضان ويف سنة يف العشر األوسط و
رمضان ومل يقل ابن مسعود من يقم احلول يصيبها إال من طريق التوقيف إذ ال يعلم ذلك إال بوحي من اهللا تعاىل إىل 

نبيه فثبت بذلك أن ليلة القدر غري خمصوصة بشهر من السنة وأهنا قد تكون يف سائر السنة ولذلك قال أصحابنا 
أته أنت طالق يف ليلة القدر أهنا ال تطلق حىت ميضي حول ألنه ال جيوز إيقاع الطالق بالشك ومل يثبت فيمن قال المر

  أهنا خمصوصة بوقت فال حيصل اليقني بوقوع الطالق مبضي حول آخر السورة 
  ومن سورة مل يكن الذين كفروا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ني له الدين حنفاء فيه أمر بإخالص العبادة له وهو أن ال يشرك فيها غريه قوله تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملص

ألن اإلخالص ضد اإلشراك وليس له تعلق بالنية ال يف وجودها وال يف فقدها فال يصح اإلستدالل به يف إجياب النية 
  ألنه مىت اعتقد اإلميان فقد حصل له اإلخالص يف العبادة ونفي اإلشراك فيها آخر السورة 

  ومن 

  سورة أرأيت الذي يكذب بالدين

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل الذين هم عن صالهتم ساهون قال ابن عباس يؤخروهنا عن وقتها وكذلك قال مصعب بن سعد عن سعد 
وروى مالك بن دينار عن احلسن قال يسهون عن ميقاهتا حىت يفوت وروى إمساعيل بن مسلم عن احلسن قال هم 



ون يؤخروهنا عن وقتها يراؤن بصالهتم إذا صلوا وقال أبو العالية هو الذي ال يدري أعلى شفع انصرف أو املنافق
على وتر قال أبو بكر يشهد هلذا التأويل ما حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حنبل قال 

أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب مالك األشجعي عن 
  وسلم 

  قال ال غرار يف الصالة وال تسليم ومعناه أنه ال ينصرف منها على غرار وهو

شاك فيها ونظريه ما روى أبو سعيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من شك يف صالته فلم يدر أثالثا صلى أم 
ت صالته فالركعة والسجدتان له نافلة وروي عن جماهد ساهون قال أربعا فليصل ركعة أخرى وإن كان قد مت

الهون قال أبو بكر كأنه أراد أهنم يسهون للهوهم عنها فإمنا استحقوا اللوم لتعرضهم للسهو لقلة فكرهم فيها إذ 
م قال ابن كانوا مرائني يف صالهتم ألن السهو الذي ليس من فعله ال يستحق العقاب عليه وقوله تعاىل يدع اليتي

عباس وجماهد وقتادة يدفعه عن حقه وقوله تعاىل ومينعون املاعون قال علي وابن عباس رواية ابن عمر وابن املسيب 
املاعون الزكاة وروى احلارث عن علي املاعون منع الفأس والقدر والدلو وكذلك قال ابن مسعود عن ابن عباس 

ملسيب املاعون املال وقال أبو عبيدة كل ما فيه منفعة فهو املاعون رضي اهللا عنهما رواية أخرى العارية وقال ابن ا
قال أبو بكر جيوز أن يكون مجيع ما روي فيه مرادا ألن عارية هذه اآلالت قد تكون واجبة يف حال الضرورة إليها 

مني وقال النيب ومانعها مذموم مستحق للذم وقد مينعها املانع لغري ضرورة فينبئ ذلك عن لؤم وجمانبة أخالق املسل
  صلى اهللا عليه وسلم بعثت ألمتم مكارم األخالق آخر السورة 

  ومن سورة الكوثر 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  قوله تعاىل فصل لربك واحنر قال احلسن صالة يوم النحر وحنر البدن وقال 

نيني أحدمها إجياب صالة عطاء وجماهد صل الصبح جبمع واحنر البدن مبىن قال أبو بكر وهذا التأويل يتضمن مع
الضحى والثاين وجوب األضحية وقد ذكرناه فيما سلف وروى محاد بن سلمة عن عاصم اجلحدري عن أبيه عن 

علي فصل لربك واحنر قال وضع اليد اليمىن على الساعد األيسر مث وضعه على صدره وروى أبو اجلوزاء عن ابن 
ال عند النحر يف الصالة وروي عن عطاء أنه رفع اليدين يف عباس فصل لربك واحنر قال وضع اليمني على الشم

الصالة وقال الفراء يقال استقبل القبلة بنحرك فإن قيل يبطل التأويل األول حديث الرباء بن عازب قال خرج علينا 
ول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم األضحى إىل البقيع فبدأ فصلى ركعتني مث أقبل علينا بوجهه وقال إن أ

نسكنا يف يومنا هذا أن نبدأ بالصالة مث نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإمنا هو حلم 
عجله ألهله ليس من النسك يف شيء فسمى صالة العيد والنحر سنة فدل على أنه مل يؤمر هبما يف الكتاب قيل له 

هذا سنتنا وهذا فرضنا كما نقول هذا ديننا وإن كان اهللا  ليس كما ظننت ألن ما سنه اهللا وفرضه جلائز أن نقول
فرضه علينا وتأويل من تأوله على حقيقة حنر البدن أوىل ألنه حقيقة اللفظ وألنه ال يعقل بإطالق اللفظ غريه ألن من 

ول اتفاق قال حنر فالن اليوم عقل منه حنر البدن ومل يعقل منه وضع اليمني على اليسار ويدل على أن املراد األ
اجلميع على أنه ال يضع يده عند النحر وقد روي عن علي وأيب هريرة وضع اليمني على اليسار أسفل السرة وقد 



  روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يضع ميينه على مشاله يف الصالة من وجوه كثرية آخر السورة 
  ومن 

  سورة الكافرون

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 لكم دينكم ويل دين قال أبو بكر هذه اآلية وإن كانت خاصة يف بعض الكفار دون بعض ألن كثريا منهم قوله تعاىل

قد أسلموا وقد قال وال أنتم عابدون ما أعبد فإهنا قد دلت على أن الكفر كله ملة واحدة ألن من مل يسلم منهم مع 
اإلسالم دينا واحدا فدل على أن الكفر مع اختالف مذاهبهم مرادون باآلية مث جعل دينهم دينا واحدا ودين 

  اختالف مذاهبه ملة واحدة آخر السورة 

  ومن 

  سورة إذا جاء نصر اهللا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل إذا جاء نصر اهللا والفتح روي أنه فتح مكة وهذا يدل على أهنا فتحت عنوة ألن إطالق اللفظ يقتضيه 

يد وقوله تعاىل فسبح حبمد ربك واستغفره روى أبو الضحى عن مسروق عن عائشة وال ينصرف إىل الصلح إال بتقي
قالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل 

يكثر يتأول القرآن وروى األعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن يقول قبل أن ميوت سبحانك اللهم وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت قلت يا رسول اهللا ما هذه الكلمات 

  اليت أراك قد أحدثتها قال جعلت يل عالمة يف أميت إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر اهللا والفتح إىل آخرها آخر السورة 
  ومن 

  سورة تبت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
اىل ما أغىن عنه ماله وما كسب روي عن ابن عباس وما كسب يعين ولده ومساهم ابن عباس الكسب قوله تع

اخلبيث وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه قال أبو بكر 
دق عليه وتصري أم ولده هو كقوله أنت ومالك ألبيك وهو يدل على صحة استيالد األب جلارية ابنه وأنه مص

ويدل على أن الوالد ال يقتل بولده ألنه مساه كسبا له كما ال يقاد لعبده الذي هو كسبه وقوله تعاىل سيصلى نارا 
ذات هلب إحدى الدالالت على صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه أخرب بأنه وامرأته سيموتان على الكفر 

أخرب به وقد كان هو وامرأته مسعا هبذه السورة ولذلك قالت امرأته إن حممدا  وال يسلمان فوجد خمربه على ما
هجانا فلو أهنما قاال قد أسلمنا وأظهرا ذلك وإن مل يعتقداه لكانا قد ردا هذا القول ولكان املشركون جيدون متعلقا 

على ما أخرب به وهذا نظري قوله لو  ولكن اهللا علم أهنما ال يسلمان إال بإظهاره وال باعتقاده فأخرب بذلك وكان خمربه



قال إنكما ال تتكلمان اليوم فلم يتكلما مع ارتفاع املوانع وصحة اآللة فيكون ذلك من أظهر الدالالت على صحة 
  نبوته وإمنا ذكر اهللا أبا هلب 

سم دون بكنيته وذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم بامسه وكذلك زيد وكل من ذكره يف الكتاب فإمنا ذكرهم باإل
  الكنية ألن أبا هلب كان امسه عبدالعزى وغري جائز تسميته هبذا اإلسم فلذلك عدل عن امسه إىل كنيته آخر السورة 

  ومن سورة الفلق 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ن حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبداهللا بن حممد النفيلي قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد ب
إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال بينا أنا أسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم 

  صلى اهللا عليه وسلم بني اجلحفة واألبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول اهللا

ما تعوذ متعوذ مبثلهما قال ومسعته يؤمنا يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ هبما ف -
  هبما يف الصالة وروي عن جعفر بن حممد قال جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  صلى اهللا عليه وسلم فرقاه باملعوذتني وقالت عائشة أمرين رسول اهللا

  وسلم  أن أسترقي من العني وروى الشعيب عن بريدة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه -

  صلى اهللا عليه وسلم  ال رقية إال من عني أو محى وعن أنس عن النيب

مثله وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حممد بن العالء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا  -
داهللا عن عبداهللا األعمش عن عمرو بن مرة عن حيىي بن اجلزار عن ابن أخي زينب امرأة عبداهللا عن زينب امرأة عب

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك قالت قلت مل تقول هذا واهللا لقد 
كانت عيين تقذف فكنت أختلف إىل فالن اليهودي يرقيين فإذا رقاين سكنت فقال عبداهللا إمنا ذلك عمل الشيطان 

ا إمنا يكفيك أن تقويل كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كان ينخسها بيده فإذا رقامها كف عنهم
أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما وقوله تعاىل ومن شر النفاثات 

 العقد قال يف العقد قال أبو صاحل النفاثات يف العقد السواحر وروى معمر عن قتادة أنه تال ومن شر النفاثات يف
إياكم وما خيالط السحر من هذه الرقى قال أبو بكر النفاثات يف العقد السواحر ينفثن على العليل ويرقونه بكالم 

فيه كفر وشرك وتعظيم للكواكب ويطعمن العليل األدوية الضارة والسموم القاتلة وحيتالون يف التوصل إىل ذلك مث 
  ره يزعمن أن ذلك من رقاهن هذا ملن أردن ضر

وتلفه وأما من يزعمن أهنن يردن نفعه فينفثن عليه ويومهن أهنن ينفعن بذلك ورمبا يسقينه بعض األدوية النافعة فينفق 
للعليل خفة الوجع فالرقية املنهي عنها هي رقية اجلاهلية ملا تضمنته من الشرك والكفر وأما الرقية بالقرآن وبذكر 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم وندب إليها وكذلك قال أصحابنا يف التربك بالرقية اهللا تعاىل فإهنا جائزة وقد أمر هبا ا



بذكر اهللا وإمنا أمر اهللا تعاىل باإلستعاذة من شر النفاثات يف العقد ألن من صدق بأهنن ينفعن بذلك كان ذلك ضررا 
ا حيتلن من سقي عليه يف الدين من حيث يعتقد جواز نفعها وضررها بتلك الرقية ومن جهة أخرى شرهن فيم

السموم واألدوية الضارة وقوله تعاىل ومن شر حاسد إذا حسد حدثنا عبداهللا بن حممد قال حدثنا احلسن بن أيب 
الربيع قال أخربنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة يف قوله تعاىل ومن شر حاسد إذا حسد قال يقول من شر عينيه 

لى اهللا عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العني وروى ابن عباس ونفسه قال أبو بكر قد روت عائشة أن النيب ص
  وأبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال العني حق واألخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

بصحة العني متظاهرة حدثنا ابن قانع قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو  -
سقاء عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العني حق فلو كان إبراهيم ال

شيء يسبق القدر لسبقته العني فإذا استغسلتم فاغسلوا قال أبو بكر زعم بعض الناس أن ضرر العني إمنا هو من 
لشيء املستحسن عند العائن فيتفق جهة شيء ينفصل من العائن فيتصل باملعني وهذا هو شر وجهل وإمنا العني يف ا

يف كثري من األوقات ضرر يقع باملعني ويشبه أن يكون اهللا تعاىل إمنا يفعل ذلك عند إعجاب اإلنسان مبا يراه تذكريا 
له لئال يركن إىل الدنيا وال يعجب بشيء منها وهو حنو ما روي أن العضباء ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل 

  اء أعرايب على قعود له فسابق هبا فسبقها فشق ذلك على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم تكن تسبق فج

  فقال صلى اهللا عليه وسلم

حق على اهللا أن ال يرفع شيئا من الدنيا إال وضعه وكذلك أمر العائن عند إعجابه مبا يراه أن يذكر اهللا وقدرته  -
إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا فأخرب هبالك جنته عند  فريجع إليه ويتوكل عليه قال اهللا تعاىل ولوال

إعجابه هبا بقوله فقال ودخل جنته وهو ظامل لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا إىل قوله تعاىل ولوال إذ دخلت 
  ثنا جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا أي لتبقى عليك نعم اهللا تعاىل إىل وقت وفاتك وحد

عبدالباقي قال حدثنا إمساعيل بن الفضل قال حدثنا العباس بن أيب طالب قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو بكر 
  اهلذيل عن مثامة عن أنس قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من رأى شيئا أعجبه فقال اهللا اهللا ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا مل يضره

  وفق شيء مت حبمد اهللا واهللا امل
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	تارة بالإفطار وتارة بالصوم وأيضا لما صلى عثمان بمنى أربعا أنكرت عليه
	وأتم وهذا صحيح ومعناه أنه قصر في الفعل وأتم في الحكم كقول عمر صلاة
	ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي بعض الألفاظ وما فاتكم فاقضوا فأمر
	قال
	بل يكونون جميعا معه وذلك خلاف الآية ثم قال تعالى
	وللأصول وذلك لأن النبي ص
	روي عن ابن عباس وعائشة أن النبي ص
	وقال أبو داود وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس وكذلك روى
	فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا مع النبي ص
	وركعوا وسجد وسجدوا ثم سلم النبي ص
	ركعتان
	وذكر فيه أن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها رسول الله
	بذات الرقاع وقد روى يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع رسول
	بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين فصلى رسول
	صلاة الخوف على وجوه أخر فاتفق ابن مسعود وابن عمر وجابر وحذيفة وزيد بن
	وروى صالح بن خوات على ما قد اختلف عنه فيه مما قدمنا ذكره وروى أبو عياش
	وقد روي عن ابن عباس وجابر ما قدمنا ذكره قبل هذا واختلفت الرواية عنهما
	صلاة الخوف فقال ابو هريرة نعم قال مروان متى فقال أبو هريرة عام غزوةنجد
	فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابلي العدو ثم ركع رسول الله ص
	فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو ثم قام رسول الله ص
	قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله ص
	قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله ص
	ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة
	أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن قال أبو داود وكذلك
	أنه صلى بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسول الله ص
	فذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في القبلة إلى حديث أبي عياش
	صلى بكل طائفة ركعتين فجائز أن يكون النبي ص
	بعد السجود على الحال التي كانوا عليها قبله
	صلاة الخوف وأنه ينبغي أن تصلى عند الخوف بإمامين فإنه ذهب فيه إلى ظاهر
	بالخطاب بها بقوله وإذا
	قد فعل فعلا فعلينا اتباعه فيه على الوجه الذي فعله ألا ترى أن قوله
	مخصوصا به دون غيره من الأئمة بعده وكذلك قوله
	بالمخاطبة والأئمة بعده مرادون بالحكم معه وأما إدراك فضيلة الصلاة خلف
	قال
	اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال
	الظهر دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم فإذا صلوها
	عليه وأمر المسلمين بأخذ الحذر منهم
	مواقيت الصلاة
	تحديدها ومقاديرها فمما ذكر الله في الكتاب من أوقات الصلاة قوله أقم
	ونقلت الأمة عنه قولا وفعلا فرض الصلوات الخمس وقد روى أنس بن مالك
	الفجر
	ليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفه حتى يكون هكذا ومد أصبعيه السبابتين
	كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم
	أنه قال وقت الفجر مالم تطلع الشمس وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي
	أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك فألزم
	الظهر
	في ذكر المواقيت حين أمه جبريل وأنه صلى الظهر حين زالت الشمس وفي بعضها
	إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ويحتج
	أنه قال وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر وفي حديث أبي قتادة عن النبي ص
	يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي
	حر الرمضاء فلم يشكنا ثم قال أبردوا بالظهر فأمرهم أن يصلوها بعد ما يفيء
	صلى في
	هذه الأوقات عملا وقولا كما نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب وعقلوا
	العصر
	عن الصلاة عند غروب الشمس قال أبو بكر والدليل على أن آخر وقتها الغروب
	المغرب
	من طريق ابن عباس وجابر وأبي سعيد وغيرهم أن النبي ص
	إذا تواترت بالحجاب
	أنه قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس وأن آخر وقتها حين يغيب الأفق وفي
	يقرأ في صلاة المغرب بأطوال الطول وهي المص
	القول في الشفق والاحتجاج له
	ومعلوم أنه أراد الحمرة لأنه وصفها عند الغروب ومما يحتج به البياض قوله
	صلى العشاء اليوم الأول حين اسود الأفق
	وأول
	لم يكن يقول شيئا من طريق الاجتهاد وأن أقواله وأفعاله كلها كانت تصدر عن
	إياكم والظن فإنه أكذب الحديث وقوله
	أظهر معاونته لما ظهر من الطائفة من الشهادة ببراءته وأنه ليس ممن يتهم
	إصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس أهله فإن أصبت أهله فهو أهله
	أنه قال كل معروف صدقة وقال ص
	ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله
	عن إخصاء الجمل قوله تعالى
	هي شريعة إبراهيم عليه السلام قيل له إن ملة إبراهيم داخلة في ملة النبي
	زيادة على ملة إبراهيم فوجب من أجل ذلك اتباع ملة إبراهيم إذ كانت داخلة
	مصالحة المرأة وزوجها
	فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه
	قال
	أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف
	أن نضيف أحد الخصمين دون الآخر
	لهذه العلة بعينها ومن جهة أخرى أن في كتب الأنبياء المتقدمين البشارة
	فعليهم الإيمان به وهم محجوجون بذلك وقيل إنه خطاب للمؤمنين بمحمد ص
	استتابة المرتد
	هل لي من توبة فأنزل الله
	إياكم والظن فإنه أكذب الحديث وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال
	لأسامة بن زيد حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقال إنما قالها
	قوله
	أي بنفختك وقيل إنما سماه روحا لأنه يحيى الناس به كما يحيون بالأرواح
	معناه لا يبقى وقيل يبين الله لكم كراهة أن تضلوا كقوله واسئل القرية
	بسم
	لا حلف في الإسلام وما كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فقال
	باستغنائهم عن التحالف لأنهم قد صاروا كلهم يدا واحدة على أعدائهم من
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	والمسلمون عند شروطهم في معنى قول الله تعالى أوفوا بالعقود وهو عموم في
	لعمر بن الخطاب أوف بنذرك حين نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية وقوله ص
	أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
	عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فخرق فكل وما أصاب بعرضه فقتل فإنه
	في صيد الكلب أنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل وإن خالطه كلب آخر
	في شرط الذكاة
	عن الذكاة فقال في اللبة والحلق ولو طعنت في فخذها أجزأ عنك وإنما يعني
	فأمرهم بأكلها وروى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النبي ص
	أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر
	لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك وهذا على الحال التي لا يقدر فيها على ذبحها
	كله قال ابن عباس نزلت يوم عرفة وكان يوم الجمعة
	أن أقتل الكلاب فقال الناس يا رسول الله ما أحل لنا من هذه الأمة التي
	في المعراض أنه إن خزق بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ومتى وجدنا
	اختلاف الفقهاء في ذلك
	على النهي عن أكل ما أكل منه الكلب فإن قيل قد روى حبيب المعلم عن عمرو
	في الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه وذكر هوام الأرض وأبو رزين هذا ليس بأبي
	قال لعدي بن حاتم وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله فلعله أن يكون الثاني قتله
	مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم قد مات فقال رسول الله ص
	مسألته عن ذلك ولو كان ذلك يختلف حكمه لسأله وليس في هذادليل على ما ذكر
	فقال لي رسول الله ص
	وفي عنقي صليب ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك ثم قرأ اتخذوا
	تزوج الكتابيات
	يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب فصرح عمر بأنهم ليسوا أهل كتاب ولم يخالفه
	كتب إلى صاحب الروم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
	الطهارة للصلاة
	أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبدالله يرى أن
	لكل صلاة طهارة فثبت بذلك أن فيه ضميرا به يتعلق إيجاب الطهارة وبين في
	إذا أراق ماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يكلمنا حتى يأتي أهله
	فضل تجديد الوضوء
	أخبار في فضيلة تجديد الوضوء منها ما حدثنا من لا أتهم قال حدثنا محمد بن
	أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام الناس ثم استيقظوا فجاءه عمر فقال
	ذلك بقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور
	الوضوء بغير نية
	اختلاف الفقهاء في فرض النية
	في تعليمه الأعرابي
	من التوقيف عليها وفي ذلك أوضح دليل على أنها ليست من فروضها
	الأعمال بالنيات وهذا لا يصح الاحتجاج به في موضع الخلاف من قبل أن حقيقة
	بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وقوله ص
	قال
	أنه خلل لحيته وروي عن أنس أن النبي ص
	أنه خلل لحيته في الوضوء وروى الحسن عن جابر قال وضأت رسول الله ص
	ليس فيها ذكر تخليل اللحية منها حديث عبد خير عن علي وحديث عبدالله بن
	التخليل ثبت أن غسلها غير واجب لأنه لو كان واجبا لما تركه إلى التخليل
	إلى المناكب وكان ذلك لعموم قوله
	فمسح رأسه مسحة واحدة بين ناصيته وقرنه فثبت بما ذكرنا من ظاهر الكتاب
	أنه مسح مقدم رأسه ومؤخره قال فلو كان المفروض بعضه لما مسح النبي ص
	أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد اعتدى وظلم
	فلما روي عن النبي ص
	غسل الرجلين
	من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى وقد ورد البيان عن الرسول ص
	أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه
	جواز المسح والاقتصار عليه دون الغسل لما قال إن مراد الله الغسل وأيضا
	قال
	وعمر وعلي وصفوان بن عسال وخزيمة بن ثابت وعوف بن مالك وابن عباس وعائشة
	وروى الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبدالله قال قال رأيت رسول
	فلا يوقتون
	أنه قال المسح على
	بالتوقيت فإن قيل لما جاز المسح وجب أن يكون غير موقت كمسح الرأس
	مسح على الخفين والعمامة وما روى راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله
	أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين
	الوضوء مرة مرة
	منها حديث ابن عمر أن النبي ص
	توضأ مرة مرة وقال أبو رافع توضأ رسول الله ص
	يسقط هذا الاعتبار ويقتضي أن يكون ذلك سنة الوضوء لأن عليا كرم الله وجهه
	توضأ فغسل كفيه ثلاثا وطهر وجهه ثلاث وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه
	الأذنان من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر وروى ابن عباس وأبو هريرة عن
	لا يخلو من الفائدة فثبت أن المراد الوجه الثاني
	الأذنان من الرأس كان ذلك إخبارا منه بأنهما من الرأس الممسوح فإن قيل
	فقال يا رسول الله إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فلما أصبحت رأيت
	رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ويدل
	فصل وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة
	فلو كانت التسمية فرضا فيه لذكروها ولورد النقل به متواترا في وزن ورود
	فصل قوله تعالى إذا
	أنه قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه
	إذ كان وضعا للكلام في غير موضعه
	أن نجتزي بدون ثلاثة أحجار وروت عائشة عن النبي ص
	فصل ويستدل بقوله تعالى فاغسلوا
	لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت فلو كانت
	بإكمال طهارته إذا فعل ذلك ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على جواز
	توضأ
	توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به
	أنه قال ابدؤا بما بدأ الله به وقال تعالى إن
	ابدؤوا بما بدأ الله به وغير جائز لنا أن نجعلهما حديثين ونثبت من النبي
	الغسل من الجنابة
	تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة
	قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال
	التيمم
	لم يخبر فيه النبي ص
	الأمة من التوقيف عليه لعموم البلوى به
	توقيف لهم عليه وعلم أنه لا وضوء فيه فإن قيل يلزمك مثله لخصمك لأن لو لم
	أمر الجنب بالتيمم في أخبار مستفيضة ومتى ورد عن النبي ص
	مما ينطوي عليه ظاهر الكتاب وإذا ثبت أن المراد باللمس الجماع انتفى منه
	وجوب التيمم عند عدم الماء
	من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ويكون واجدا لها وإن لم يطلبها وقال في
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	جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقال النبي ص
	وجه عليا في طلب الماء فإن فعله ص
	وأيضا لا يخلو الذي
	فصل
	عبدالله بن مسعود وأبو أمامة روى عن عبدالله من طرق عدة قد بيناها في
	قال
	في صفة التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين واختلفت
	وحديث الأسلع ذكرا فيه جميعا أن التيمم إلى المرفقين واختلف عن عمار فيما
	قال أوفوا التيمم إلى المرفقين وروى غيره عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه
	قال
	يحشر الناس عراة حفاة في صعيد واحد يعني الأرض المستوية التي ليس عليها
	حين سئل عن الركاز هو الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض
	إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه
	بالصاع غير موجب اعتباره والواحد والسبعون أن قوله تعالى
	القيام بالشهادة والعدل
	وكذلك جعل النبي ص
	النقباء لشيئين أحدهما لمراعاة أحوالهم وأمورهم وإعلامها النبي ص
	ولأن كل واحد منهم يحتشم مخاطبة النبي ص
	والذي يدل على أن هذا الحكم غير ثابت في شريعة النبي ص
	من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وقد روي عن النبي ص
	قال من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد فأخبر ص
	في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع
	آثار في وجوب قتهلم منها حديث أبي سعيد الخدري وأنس أن رسول الله ص
	منها حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ص
	إن ابني آدم ضربا لهذه الأمة مثلا فخذوا بالخير منهما وروى معمر
	كن كخير ابني آدم فإنما عنى به أن لا يبدأ بالقتل وأما دفع القاتل عن
	دفن الموتى
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