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 الكتاب: فتح الرمحن بشرح زبد ابن رسالن

 957املؤلف: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أمحد بن محزة الرملي )املتوىف: 
 هـ(

عىن به: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، ابحث شرعي وأمني فتوى بدار 
 تاء املصرياإلف

 لبنان -الناشر: دار املنهاج، بريوت 
 م 2009 -هـ  1430الطبعة: األوىل، 
 1عدد األجزاء: 

 ابطة النساخ برعاية )مركز النخب العلمية(أعده للشاملة/ فريق ر 
 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[

 كتاب الطهارة
جلمة خمتصة من العلم مشتملة )الكتاب( لغًة: الضم واجلمع، واصطالحاً: اسم لضم ٍّ خمصوص، أو 

 على أبواب وفصول غالباً.
ضمها فيهما، وهي لغًة: يطُهر ب -بفتح اهلاء وضمها، والفت أفصح  -(: مصدر َطَهر و)الطهارة

النظافة واخللوص من األدانس حسية كانت أو معنوية؛ كالعيوب، وشرعاً: زوال املنع املرتتب على 
إلفادة ذلك، أو إلفادة بعض آاثره كالتيمم؛ فإنه يفيد جواز  احلدث أو اخلبث، أو الفعل املوضوع

وغريه ابعتبار القسم الثاين أبهنا: الصالة الذي هو من آاثر لك، فهي قسمان، وهلذا عرفها النووي 
رفع حدث، أو إزالة جنس، أو ما يف معنامها وعلى صورهتما؛ كالتيمم واألغسال املسنونة، وجتديد 

 نية والثالثة.الوضوء، والغسلة الثا
، وال مبا(  )وإمنا يصح تطهرٌي مبا ... ُأطلق ال مستعملٍّ

ا ... تغريًا إطالق االسم غ ا()بطاهرٍّ خمالطٍّ تغرير  رير



 )يف طعمه أو رحيه أو لونه ... وميكن استغناؤه بصونه(
 )واستثن تغيريًا بعودٍّ ُصْلِب ... أو ورقٍّ أو ُطحلبٍّ أو ُترب(

 فيها ثالث مسائل:
 التطهري إال ابملاء[ ]ال يصح

 ابملاء املطلق. -أي: يف غري االستحالة والتيمم  -األوىل: أنه إمنا يصح التطهري 
)إمنا( املفيدة للحصر: حصر التطهري يف املاء املطلق، وهو كذلك؛ لقوله تعاىل:  وأفاد تعبريه: بـ

اء ماًء ليطهركم به{ ذكر }وأنزلنا من السماء ماًء طهورًا{، وقوله تعاىل: }ويُنزل عليكم من السم
 املاس امتناانً، فلو طهر غريه .. فات االمتنان، وملا أييت.

ي يقوم ابألعضاء مينع صحة الصالة حيث ال مرخص .. فلقوله أما يف احلديث وهو هنا: أمر اعتبار 
 تعاىل: }فلم جتدوا ماًء فتيمموا{، وأما يف النجس وهو: مستقذر مينع صحة الصالة
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مرخص .. فلقوله صلى هللا عليه وسلم حني ابل األعرايب يف املسجد: "صبوا عليه ذنوابً من  ال حيث
 مر للوجوب.ماء" رواه الشيخان، واأل

فلو رفع غري املاء .. مل جيب التيمم عند فقده، وال غسل البول به، وال يقاس به غريه؛ ألن اختصاص 
 يه من الرقة واللطافة اليت ال توجد يف غريه.التطهري به عند اإلمام تعبد، وعند غريه ملا ف

ء اجملدد، واألغسال املسنونة، ودخل يف عبارته: تطهري دائم احلدث، والغسلة الثانية والثالثة، والوضو 
وتناول املاء مجيع أنواعه أبي صفةٍّ من أمحر وأسود، ومنحل من الثلج أو برد، ومنعقد منه ملح أو 

فع من غليان املاء على األصح؛ ألنه ماء حقيقة وينقص املاء حجر، وكذا متصاعد من خبار مرت
 بقدره.

ستنجاء، وأدوية الدابغ والشمس، والريح وخرج به: ما ال يسمى ماء؛ كرتاب التيمم، وحجر اال
وغريها، حىت الرتاب يف غسالت النجاسة املغلظة؛ فإن املطهر هلا هو املاء بشرط امتزاجه ابلرتاب يف 

 أيت يف ابهبا.غسلة منها كما سي
و)املطلق(: ما يقع عليه اسم ماء بال قيد وإن قيد ملوافقة الواقع؛ كماء البئر والثلج والربد، فدخل 

يه املتغري كثرياً مبا ال يؤثر كطني وطحلب، وخرج عنه املقيد إبضافة حنوية كماء الورد، وبصفة كماء ف
 ت املاء" أي: املين.دافق؛ أي: مين، وبالم عهد كقوله يف احلديث: "نعم إذا رأ



 ]التطهُّر ابملاء املستعمل[
عمل يف فرض من رفع حدث أو إزالة الثانية: أنه ال يصح التطهري ابملاء املستعمل القليل؛ وهو ما است

 جنس؛ ملا سيأيت آخر هذا الكتاب.
به ومقتضى كالم املصنف: أنه ليس مبطلق، وهو ما صححه النووي يف "حتقيقه" وغريه، فال حينث بشر 

 من حلف ال يشرب ماء، وال يقع شراؤه ملن وكل يف شراء ماء,
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لكن جزم الرافعي أبنه مطلق، لكنه منع من استعماله تعبداً، وقال النووي يف "شرح التنبيه": إنه 
 الصحيح عند األكثرين.

 املاء املتغري بطاهر[]
؛ أي: مينع إطالق اسم املاء عليه؛ الثالثة: أنه ال يصح التطري مباءٍّ تغري بطاهر خمالط له تغ ريًا كثرياً بغريِ 

ون التغري يف طعمه أو رحيه أو لونه، وهلذا ال حينث بشربه من حلف ال أبن حيدث له اسم آخر حال ك
 ماء. يشرب ماء، وال يقع شراؤه ملن وكل يف شراء

صفاته؛ كماء مستعمل، أو ومشل كالمه: التغري احلسي والتقديري؛ كما إذا وقع يف املاء ما يوافقه يف 
ه التغري املؤثر، واملعترب تقديره ابألشياء ماء شجر، أو عرق فلم يغريه، لكنه لو قدر خمالفاً له ..  لغرير

يقدر ابألشد؛ كلون احلرب، وطعم اخلل، املتوسطة؛ كلون العصري، وطعم الرمان، وريح الالرَذن، فال 
 وريح املسك، خبالف النجس؛ لغلظه.

خالط كاملتغري مل يتغري، أو يتغري ال أبحد األوصاف الثالثة كاملسخن واملربد، أو أبحدمها ال مبوخرج ما 
ه مبا قرب منه، أو بطول املكث، أو مبجاور كدهن وكافور صلب وقطران مل خيتلط ابملاء، أو مبا خيالط

ء أو ممره، أو له عنه ال غىن للماء عنه كاملتغري بطني، أو طحلب متفتت، أو نورة، أو زرنيخ مبقر املا
ه يسريًا فكل منها يطهِ ر؛ لبقاء إطالق اسم امل  اء عليه.غىن وغرير

 وإذا مل يؤثر التغري ابخلليط .. جاز استعماله يف اجلميع؛ الستهالكه وبقاء االسم، وعليه: يلزم تكميل
 الناقص عن الطهر ابملستهلك إال أن جياوز مثنه مثن املاء املعجوز عنه.

يل: املعترب ط(: ما ال يتميز يف رأي العني، وقيل: ما ال ميكن فصله، خبالف اجملاور فيهما، وقو)املخال
 العرف.

 مث أمر املصنف املخاطب أبن يستثين من ذلك صوراً:



وقد أشار إليه بقوله: )ِبُعودٍّ ُصلب( فإنه يصح التطهري به؛ ألن تغريه األوىل: املتغري مبجاور تغرياً كثريًا، 
 ه تروحاً ال مينع إطالق االسم عليه.بذلك لكون

كان ربيعي اً أو بعيداً عن املاء؛ فإن يصح التطهري به؛ لعسر   الثانية: املتغري بورق شجر تناثر وتفتت ولو
ألنه خمالط مستغىًن عنه، أما غري املتفتت ..  االحرتاز عنه، فإن طرح ولو صحيحاً وتفتت .. ضر؛

 فمجاور، وقد مر أنه ال يضر.
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 وخرج ابلورق الساقط وحنوها؛ فإهنا تضر؛ إلمكان التحرز عنها غالباً.
ار ليه بـ )الطُّحُلب( بضم مع ضم الالم وفتحها، فإنه الثالثة: املتغري مبا يف مقر املاء وممره، وقد أش

 صح التطهري به؛ لتعذر صون املاء عنه.
ه؛ ألنه تغريه به جمرد ُكدورة وهي ال تسلب الرابعة: املتغري ابلرتاب وإن طرح؛ فإنه يصح التطهري ب

 الطهورية، وملوافقته املاء يف الطهورية.
؛ فإن كاًل منهما علة مستقلة؛ إذ األصل عدم الرتكيب، وكالمهم شامل للرتاب املستعمل وهو ظاهر

 وظاهر أنه إن تغري حىت صار ال يسمى إال طيناً رطباً .. سلب الطهورية، وقد صرح به الرافعي يف
 "الشرح الصغري".

اً( تضمني وهو: أال يظهر معىن البيت إال ابآلخر، وهو عيب يف الشعر خالفاً  ويف تعلق )مباءٍّ( بـ )تغريُّ
 خفش، وقس عليه نظائره.لأل

ا( لإلطالق.  واأللف يف قوله: )تغريًا( و )وغرير
عاً فيما عدا الرابعة، وقوله: )واستثن( مبعىن: استدرك؛ إذ هو استثناء منقطع، وميكن أن جيعل منقط

 متصاًل فيها؛ بناًء على رأي من جيعل التغري فيما عداها سالباً لالسم، وقد مر ما يؤخذ منه أن الراجح
 خالفه.

ومما يستثىن أيضاً: املتغري مبلح مائي وإن طرح؛ فإنه يصح التطهري به النعقاده من املاء كاجلمد، 
 اء أو ممره.خبالف امللح اجلبلي إذا مل يكن يف مقر امل

 وقول الناظم: )ُأطلق( مبين للمفعول، و )ما( من قوله: )وال مِبَا( موصولة، أو نكرة موصوفة.
 دى لغات الرتاب.وقوله: )ُترِب( إح

وملا أهنى الكالم على املاء الطهور والطاهر .. ذكر حكم املاء إذا حلت فيه جناسة حال قلرته أو  



 كثرته، وبدأ ابألول فقال:
 اءٍّ مطلقٍّ حلرته عني ... جناسةٍّ وهو بدون الُقلرتني()وال مب

 )واستثن ميتاً دمه مل يسل ... أو ال يُرى ابلطرف ملرا حيصل(
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 فيهما مسألتان:
 ]تنجس املاء القليل إذا حلت فيه جناسة[

القلتني وإن  جناسة واحلال أنه دون  األوىل: أنه ال يصح التطهري مباء مطلقٍّ حلته؛ أي: حلت فيه عني
ومل تغريه لتنجسه هبا؛ خلرب مسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه .. فال يغمس يده يف  كان جاريً 

اإلانء حىت يغسلها ثالاثً؛ فإنه ال يدري أين ابتت يده"، هناه عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أهنا 
د وغريه، وقال ه، وملفهوم خرب أيب داو نجسه بوصوهلا .. مل ينهإذا خفيت .. ال تغري املاء، فلوال أهنا ت

النووي: إنه حسن، واحلاكم: إنه صحيح على شرط الشيخني: "إذا بلغ املاء قلتني .. مل حيمل خبثاً"، 
 ويف روايةٍّ صحيحةٍّ كما قال البيهقي: "مل ينجس"، فمعىن )مل حيمل خبثاً(: مل يقبله؛ هلذه الرواية.

رطوبة .. فإنه ينجس، وفارق كثري املاء   كثر، ومن اجلامد بتوسط  ء(: غريه من املائع وإنوخرج بـ )املا
كثري غريه أبن كثرية قوي ويشق حفظه من النجس، خبالف غريه وإن كثر، فإن بلغ ما تنجس ابملالقاة 

 قلتني مباء ولو طاهرًا أو متنجساً .. فهو طهور، ويف بعض النسخ: )وهو دون القلتني(.
يفيد تنجس املاء الطاهر غري الطهور حبلوهلا فيه لقاً قبل حلوهلا فيه؛ لاملصنف املاء بكونه مط ووصف

 بطريق األوىل.
 ]ما يستثىن من تنجس املاء القليل بوقوع النجاسة فيه[

 والثانية: أمر املصنف املخاطب أبن يستثىن من تنجس املاء القليل حبلول النجاسة فيه مسألتني:
كذابب ومنل وحنل وعقرب وبق وقمل شق جزء منه يف احلياة؛  الذي ال يسيل دمه عند  األوىل: امليت

وبرغوث ووزغ، ال حية وضفدع .. فال ينجس ما حل فيه وإن قل؛ أي: إن مل يطرح فيه ميتاً ومل يغريه  
كما يفيده كالمه؛ وذلك خلرب البخاري: "إذا وقع الذابب يف شراب أحدكم .. فليغمسه كله؛ فإن يف 

 "وإنه ر شفاء"، زاد أبو داود:حد جناحيه داء ويف اآلخأ
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 يتقي جبناحه الذي فيه الداء"، أمر بغمسه وقد يفضي إىل موته، فلو جنس .. ملا أمر به.
يسيل دمه، فلو شككنا يف سيل دمه .. قال الغزايل يف "فتاويه":  وقيس ابلذابب ما يف معناه مما ال
 فيمتحن جبنسه فيجرح للحاجة.

مه؛ لكن ال دم فيه، أو فيه دم ال يسيل لصغره .. فله حكم ما يسيل دمه، ذكره ولو كان مما يسيل د
 القاضي أبو الطيب.

 يشق االحرتاز عنه، وكذا لو غريه.اً ولو كان نشوؤه منه .. جنسه؛ لندرته؛ ألنه ال فإن طرح فيه ميت
ل أو مخر .. فال ملا حيصل؛ لقلته؛ كرشاش بو  -أي: البصر  -الثانية: النجس الذي ال يرى ابلطرف 

ال ينجس ما حل فيه؛ ملشقة االحرتاز عنه خالفاً للرافعي، ولو أرى قوي البصر ما ال يراه غريه .. ق
 داء اجلمعة، وكاملاء يف هاتني الصورتني املائع والرطب.الزركشي وغريه: فالظاهر العفو؛ كما يف مساع ن

 ويستثىن أيضاً مسائل:
ع يف املاء القليل وعلى منفذه جناسة وخرج منه حياً .. فإنه ال منها: احليوان غري اآلدمي إذا وق

 ينجسه، خبالف املستجمر؛ فإنه ينجسه.
غري كلب وخنزير، ومن غبار سري عرفاً من دخان النجاسة، ومن الشعر النجس من ومنها: الي
 السرجني.

 وقول الناظم: )حَيُصل( بكسر الالم للوزن.
 طفاً على قوله: )وهو بدون القلتني( قوله:مث ذكر القسم الثاين من املاء عا
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 )أو قُلتني ابلرُّطيل الررملي ... فوق مثانني قريب رطل(
 )والقلتان ابلدِ مشقيِ  ميه ... وحنو أرطالٍّ أتت مثانيه(

 النجس الواقع قد غريه ... واختري يف مشمسٍّ ال يكره()و 
 فيها مسألتان:

 الواقع فيه[]املاء الكثري إذا تغري ابلنجس 
ه؛  األوىل: أنه ال يصلح التطهري ابملاء الكثري وهو: ما بلغ قلتني واحلال أن النجس الواقع فيه قد غرير

يً، يسريًا أو كثريًا، مبخالط أو مبجاور، أو مبيتة ال أبن غرير طعمه أو لونه أو رحيه تغريًا حسياً أو تقدير 



رتمذي وقال: إنه حسن صحيح: "املاء طهور ال يسيل مجها؛ لتنجسه ابإلمجاع املخصص خلرب ال
 ينجسه شيء" كما خصصه مفهوم خرب: )القلتني(.

 ره: تغريه بنجاسة بقربه؛ فإنه ال يؤثر.وخرج مبا ذك
: الذي وزنه مثان مئة درهم، قريب أحد ومثانني -إىل بلده ابلشام نسبة  -والقلتان ابلرطل الرملي 

 رطاًل.
فعي من أن رطل بغداد مئة وثالثون درمهاً: مئة ومثانني أرطال وثلث وابلدمشقي على ما صححه الرا

مئة ومثانية وعشرون درمهاً وأربعة أسباع درهم: مئة وسبعني  رطل، وعلى ما صححه النووي من أنه
 طل.أرال وسبع ر 

 وابلبغدادي: مخس مئة رطل.
وثلثا أوقية ال أربعة  وابملصري على ما صححه الرافعي: أربع مئة وأحد ومخسون رطاًل وثلث رطل

رطاًل وثالثة  أمخاس أوقية كما تومههم بعضهم، وعلى ما صححه النووي: أربع مئة وستة وأربعون
 أسباع رطل.

 وعمقاً. وابملساحة يف املربع: ذراع وربع طواًل وعرضاً 
 ويف بعض النسخ بدل البيت الثاين:

 )أو قلتني ابلدمشقي هيه ... مثان أرطالٍّ أتت بعد ميه(
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واملاء اجلاري وإن كانت جريته متصلة حساً .. فهي منفصلة حكماً؛ إذ كل جرية طالبة ملا أمامها، 
وقع فيها جنس .. فكما لو وقع يف ماء راكد، حىت لو كانت قليلة .. تنجست  هاربة مما وراءها، فلو

ري؛ فال يتقوى بعضه ببعض، بوصوله إليها وإن بلغت مع ما أمامها وخلفها قلتني؛ لتفاصل أجزاء اجلا
 خبالف الراكد واجلرية إذا بلغ كل منهما قلتني.

يهنا .. تنجست دون ما أمامها وما خلفها، ولو وقع فيه وهي قليلة جنس جامد: فإن كان موافقاً جلر 
أو واقفاً أو جريها أسرع .. فمحله وما أمامه مما مر عليه جنس وإن طال امتداده إال أن يرتاد أو 

 ع يف حفره، وعليه يقال: ماء هو ألف قلة تنجس بال تغري.جيتم
حىت لو كانت النجاسة  واجلرية اليت تعقب جريه النجس اجلاري .. تغسل احملل، وهلا حكم الغسالة،

 مغلظة .. فال بد من سبع جريت.



 ]حكم املاء املشمس[
من غري النقدين يف قطر  الثانية: املاء املشمس؛ أي: ما سخنته الشمس حبدهتا مبنطبع؛ أي: مطرق

حار كمكة .. األصح: أنه يكره شرعاً تنزيهاً استعماله يف البدن طهارة وغريها حال حرارته إذا وجد 
ملا روى البيهقي: أنه صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء ابلشمس: "ي محرياء؛ غريه؛ 

عمر: أنه كان يكره االغتسال ابملاء  ال تفعلي هذا؛ فإنه يورث الربص"، وملا روى الشافعي عن
 املشمس، وقال: )إنه يورث الربص(.

اء فإذا القت البدن .. خيف عليه واملعىن: أن الشمس حبدهتا تفصل من املنطبع زهومة تعلو امل
 الربص، خبالف املسخن ابلنار؛ لذهاب الزهومة هبا.

لزركشي، ولو استعمله يف طبخ طعام .. كره والعلة تقتضي أنه غري املاء من املائعات كاملاء، وبه جزم ا
الم اجلمهور: أنه إن كان مائعاً، وإال .. فال، نقله يف "اجملموع" عن املاوردي والرويين وأقره، وظاهر ك

 يكره يف األبرص؛ لزيدة الضرر، ويف امليت؛ ألنه حيرتم كما يف احلياة.
الربص يدركه كاخليل، أو يتعلق ابآلدمي منه  قال البلقيين وغريه: وغري اآلدمي من احليواانت إن كان

 ضرر .. اجتهت الكراهة، وإال .. فال.
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وقد ذكر املصنف: أنه ال يكره استعمال املشمس على املختار؛ أي: عند النووي دلياًل يف "روضته" 
م"، واخلرب ه"، وقال يف "جمموعة": إنه الصواب املوافق للدليل ولنص "األوغريها، وصححه يف "تنقيح

ة إبراهيم بن أيب حيىي، وقد اتفقوا على تضعيفه ضعيف ابتفاق احملدثني، وكذا األثر؛ فإنه من رواي
 وجرحوه إال الشافعي فوثقه، فثبت أنه ال أصل لكراهته، ومل يثبت عن األطباء فيه شيء. انتهى.

، وأثر عمر رواه الدارقطين دعواه أن املوافق للدليل ولنص "األم" عدم الكراهة .. ممنوعةوأجيب أبن 
 قوله: "إال الشافعي فوثقه( .. ممنوع، بل وثقه ابن جريج إبسناد آخر صحيح، على أن احلصر يف
 وابن عدي وغريمها كما ذكره اإلسنوي.

د هبا قول الشافعي، ويكفي يف إثباته قول وقوله: )ومل يثبت عن األطباء فيه شيء( شهادة نفي ال ير 
 أعرف ابلطب من غريه، ومتسكه به من حيث إنه خرب ال تقليد.السيد عمر الذي هو 

ا يكره استعماله: شديد احلرارة والربودة؛ ملنعه اإلسباغ، فإن فقد غريه وضاق الوقت .. وجب، أو ومم
ماء مغضوب عليه كمياه مثود إال بئر الناقة،  خاف منه ضررًا .. حرم كما نبه عليه احملب الطربي، وكل



نقاعة احلناء، وماء بئر لوط؛ خلسفها، وماء دير اببل؛ خلرب أيب داود أهنا أرض صار كوماء دير قوم 
 برهوت؛ خلرب ابن حبان: "شر بئر يف األرض برهوت".

 يطهر( -ال كزعفرانٍّ  -)وإن بنفسه انتفى التغري ... واملاء 
 فيه مسألتان:

 ذا انتفى تغري الكثري بنفسه[]إ
ريح، الكثري ابلنجس؛ أبن مل يدرك بنفسه ال بعني كطول مكث، وهبوب األوىل: إذا انتفى تغري املاء 

أو مباء نبع فيه أو صب عليه ولو متنجساً .. طهر؛ النتفاء علة التنجس وهي التغري، وال يضر عود 
 تغريه إذا خال عن جنس جامد.
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 ]إذا انتفى تغري الكثري بعني ساترة[
تغري لونه  عني ساترة له؛ كأن زال بنحو تراب أو جص، أو زالالثانية: إذا زال التغري ظاهراً ب

ابلزعفران، أو رحيه ابملسك، أو طعمه ابخلل .. مل حيكم بطهارته؛ للشك يف أن التغري زال أو استرت، 
 بل الظاهر: االستتار.

 ومثله غريه.وقضية العلة: أنه لو صفا املاء ومل يبق به تغري .. طهر، وبه صرح يف "اجملموع" يف الرتاب، 
  وَقلر ليس ابلطرهور()وكلُّ ما استعمل يف تطهري ... فرضٍّ 

 ]املاء املستعمل[
 فيه مسألة:

وهي: أن املاء املستعمل يف تطهري فرض من رفع حدث أو إزالة جنس وقد قلر .. غري طهور؛ النتقال 
جهم إليه وعدم استقذاره يف املنع إليه، وألن السلف مل جيمعوه يف أسفارهم الستعماله اثنياً مع احتيا

 ىل التيمم.الطهارة، بل عدلوا إ
واملراد بـ )الفرض(: ما البد منه أمث برتكه أم ال، فيشمل ما اغتسلت به الكتابية من حيض أو نفاس؛ 
لتحل حلليلها املسلم، وطهارة احلنفي ولو بال نية، وطهارة الصيب، وتطهري الوجه قبل بطالن التيمم، 

 ، وغسل امليت.ملعفو عنه؛ إ ذ هو فرض أصالة، والغسل بدل املسحوتطهري اخلبث ا
وخرج بـ )الفرض(: املاء املستعمل يف النفل؛ كاألغسال املسنونة، وغسل الرجلني يف اخلف قبل 

 بطالن مسحهما .. فإنه طهور.



نوى .. وخرج بقوله: )وَقلر(: ما لو بلغ قلتني .. فإنه طهور، ولو انغمس جنب يف ماء دوهنما، مث 
ريه، وال يصري مستعماًل ابلنسبة إليه حىت خيرج منه، حىت لو ارتفعت جنابته وصار مستعماًل ابلنسبة لغ

أحدث يف حال انغماسه .. جاز ارتفاعه به؛ ألن صورة االستعمال ابقية، واملاء حال استعماله ابقٍّ 
قي، وله أن يتمم انغماسه على طهوريته، ولو نوى قبل متام انغماسه .. ارتفعت جنابة اجلزء املال

 رف إبانء أو بيده، مث غسل الباقي .. مل ترتفع جنابته.وترتفع جنابته، فلو غ
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ولو انغمس فيه جنبان ونوي معاً بعد متام االنغماس .. ارتفعت جنابتهما، أو نوي مرتباً .. ارتفعت 
الً .. ارتفعت جنابة اجلزء صار املاء مستعماين، ولو نوي معاً بعد غسل جزء منهما جنابة األول ال الث

 ابلنسبة إليهما.
واملاء حال تردده على عضو ليس مبستعمل ابلنسبة إليه، ولو جرى من عضو املتوضئ إىل عضو 

أنه آخر ولو من يد إىل أخرى .. فمستعمل، ولو انفصل من عضو اجلنب إىل عضو آخر .. فاألصح 
، وكذا بعده إن نوى انء قبل فراغ الوجه .. مل يصر مستعمالً مستعمل، ولو غمس املتوضئ يده يف اإل

االغرتاف، وإال .. صار مستعماًل، واجلنب بعد النية كاحملدث بعد غسل وجهه، ولو غسل كل منهما 
 مبا يف كفه ابقي يده .. أجزأه، خبالف ما لو غسل به غريها .. فإنه ال يكفي.

 ** * 
 استدعى ذكرها فقال: مث ملا ذكر تنجس املاء ابلنجاسة ..
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 ابُب الن جاسة
 أي: وإزالتها.

)الباب(: اسم جلملة من الكتاب مشتملة على فصول غالباً، و )الفصل(: اسم جلملة من الباب 
 شتملة على مسائل.م

و)النجاسة(: تطلق على احلكم الشرعي الذي هو نقيض الطهارة، وعلى العني النجسة، وهي هبذا 
الشيء املستقذر، وشرعاً: كل عني حرم تناوهلا على اإلطالق يف حالة االختيار مع  اإلطالق لغًة:



 ل.رها، وال لضررها يف بدن أو عقسهولة متييزها، ال حلرمتها، وال الستقذا
فاحرتز بـ )اإلطالق( عما يباح قليله؛ كبعض النبااتت السمية، وبـ )حالة االختيار( عن حالة الضرورة، 

النجاسة، وبـ )سهولة متييزها( عن دود الفاكهة وحنوها، فيباح تناوله معها، وهذان  فيباح فيها تناول
، وعن احلشيشة املسكرة، عن اآلدمي، وعن املخاط وحنوه القيدان لإلدخال ال لإلخراج، وابلبقية

قذار والسم الذي يضر قليله وكثريه، والرتاب؛ فإهنا مل حيرم تناوهلا لنجاستها، بل حلرمة اآلدمي، واست
 املخاط وحنوه، وضرر البقية.

؛ ليعلم طهارة غريه على األصل فقال:  وعرفها املصنف ابلعدِ 
 ؤر(... والكلب مع فرعيهما، والسُّ  )املُسِكر املائع، واخلنزير

 قوله: )املُسِكر( وما عطف عليه خرب مبتدأ حمذوف تقديره هي؛ أي: النجاسة.
 وقد أفاد كالمه جناسة أمور:

 كر املائع[]جناسة املس
األول: املسكر املائع؛ كنبيذ ومخر ولو مستحيلة يف احلبات وحمرتمة، وهي: ما عصر ال بقصد اخلمر، 

ب، ولقوله تعاىل: }إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم فتغليظاً وزجرًا عنها؛ كالكل أما اخلمر ..
إلمجاع، فبقيت هي على النجاسة، رجٌس{، والرجس شرعاً: هو النجس، خرجت الثالثة املقرونة هبا اب

 وأما النبيذ .. فقياساً على اخلمر؛ جبامع اإلسكار مبائع.
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وخرج بـ )املائع(: البنج واحلشيشة وحنومها؛ فإهنا حرام وليست بنجسة، وذهب مجع إىل أهنا خمدرة ال 
 صل فيهما.اخلمر املنعقدة وال احلشيشة املذابة نظراً إىل األ مسكرة، وال ترد عليه

 ]جناسة اخلنزير[
سوأ حاالً من الكلب؛ ألنه ال يقتين حبال، وألنه مندوب إىل قتله من غري ضرر الثاين: اخلنزير؛ ألنه أ

 فيه، ومنصوص على حترميه.
 ]جناسة الكلب[

ولغ الكلب يف إانء أحدكم .. قلريقه، مث ليغلسه الثالث: الكلب ولو معلماً؛ خلرب "الصحيحني": "إذا 
لكلب .. أن يغسله سبع مرات أوالهن مرات"، وخيرب مسلم: "طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه اسبع 

 ابلرتاب".



وجه الداللة: أنه لو مل يكن جنساً .. ملا أمر إبراقته؛ ملا فيها من إتالف املال املنهي عن إضاعته، وألن 
ث، فثبتت جناسة فمه حدث أو خبث، وال حدث على اإلانء فتعينت طهارة اخلب الطهارة: إما عن

يوان نكهة؛ لكثرة ما يلهب فبقيتها أوىل، ويف احلديث: أنه صلى وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب احل
هللا عليه وسلم دعي إىل دار قوم فأجاب، مث دعي إىل دار أخرى فلم جيب، فقيل له يف ذلك، فقال: 

"اهلرة ليست بنجسة" رواه الدارقطين ر فالن كلباً"، قيل: وإن يف دار فالن هرة؟ ! فقال: "إن يف دا
 واحلاكم.

ما ولغ فيه .. واجبة إن أريد استعمال اإلانء، وإال .. فمستحبة كسائر النجاسات إال اخلمر  وإراقة
 غري احملرتمة فتجب إراقتها؛ لطلب النفس تناوهلا.

 []جناسة فرع الكلب واخلنزير
و مع حيوان طاهر تبعاً ألصله وتغليباً للنجاسة، الرابع: الفرع لكل من الكلب واخلنزير مع اآلخر، أ

له يف "املهذب" أبنه خملوق من النجاسة فكان مثلها، قال يف "شرحه": وال ينتقض ابلدود ابملتولد وعل
 منها؛ ألان مننع أنه خلق من نفسها، وإمنا تولد فيها كدود اخلل
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ضع جدٌي كلبًة أو خنزيرًة فنبت حلمه على لبنها ال خيلق من نفس اخلل، بل يتولد فيه، قال: ولو ارت
 .مل ينجس على األصح ..

والفرع يتبع األب يف النسب، واألم يف الرق واحلرية، وأشرفها يف الدين، وإجياب البدل وتقرير اجلزية، 
 وأخفهما يف عدم وجوب الزكاة، وأخسهما يف النجاسة، وحترمي الذبيحة واملناكحة.

م وشعر : البقية؛ أي: بقية الكلب واخلنزير وفروعهما؛ كعظ-مزة ويبدل واوًا ابهل -اخلامس: السؤر 
ودم وبول، ودمع وعرق وسائر فضالهتا؛ ألن ما انفصل من جنس العني .. فهو جنس، وقيل: السؤل 

 فضله الشرب.
 )وميتٌة مع العظام والشعر ... والصوف، ال مأكولٌة وال بشر(

 أفاد كالمه أموراً:
 ة[]انسة امليت

كم امليتة{، وحترمي ما ليس مبحرتم وال األول: جناسة امليتة وإن مل يسل دمها؛ لقوله تعاىل: }ُحر ِمت علي
 مستقذر وال ضرر فيه .. يدل على جناسته، و )امليتة(: ما زالت حياته بغري ذكاة شرعية.



 ]جناسة عظم امليتة وشعرها وصوفها[
اًل منها حتله احلياة، وألن العظم جزء النجس، والشعر الثاين: جناسة عظمها وشعرها وصوفها؛ ألن ك

ابحليوان اتصال خلقه فكان كاألعضاء، وكالعظم: الظلف والظفر واحلافر والقرن، والصوف متصالن 
 ومثل الشعر والصوف: الوبر والريش.

 ]طهارة امليتة املأكولة[
مل تدرك ذكاته، وبعري اند ٍّ مات الثالث: طهارة امليتة املأكولة من مسك وجراد وجنني مذكاة، وصيد 

د البحر وطعامه{، ولقوله صلى هللا عليه وسلم يف البحر: "هو ابلسهم؛ لقوله تعاىل: }ُأِحل لكم صي
 الطهور ماؤه احلل ميتته" رواه الرتمذي وغريه وصححوه، وخلرب

(1/132) 

 

 عليه وسلم سبع غزوات "الصحيحني" عن عبد هللا بن أيب أوىف قال: )غزوان مع رسول هللا صلى هللا
ن ابن عمر: "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك واجلراد، والكبد أنكل معه اجلراد(، وصح ع

والطحال"، وهو يف حكم املرفوع، بل رفعه ابن ماجه وغريه، ولكن بسند ضعيف، وخلرب بن حبان 
وأمسك وقتل .. وصححه: "ذكاة اجلنني ذكاة أمه"، ويف "الصحيحني": "إذا أرسلت كلبك ومسيت، 

أمسك على نفسه"، وفيهما أيضاً من رواية رافع بن خديج: أن  فكل، وإن أكل .. فال أتكل؛ فإمنا
بعريًا ندر فرماه رجل بسهم فحبسه هللا، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "إن هلذه البهائم أوابد كأوابد 

 الوحش، فما غلبكم .. فاصنعوا به هكذا".
ا؛ وهلذا صرح يف خرب اجلنني صيد والبعري ليست ميتة، بل جعل الشارع هذا ذكاهتعلى أن اجلنني وال

 أبنه مذكى وإن مل تباشره السكني، ذكره يف "اجملموع".
 ]طهارة ميتة البشر[

الرابع: طهارة ميتة البشر، سواء أكان مسلماً أم كافراً، خلرب احلاكم وصححه على شرط الشيخني: 
}ولقد كرمنا بين آدم{، ملؤمن ال ينجس حياً وال ميتاً"، ولقوله تعاىل: "ال تنجسوا مواتكم؛ فإن ا

وقضية تكرميهم: أال حيكم بنجاستهم ابملوت، وأما قوله تعاىل: }إمنا املشركون جنٌس{ .. فاملراد به: 
جناسة االعتقاد، أو اجتناهبم كالنجس ال جناسة األبدان؛ وهلذا: )ربط النيب صلى هللا عليه وسلم 

 أهل الكتاب.  الكافر يف املسجد(، وقد أابح هللا تعاىل طعاماألسري



 واعلم: أن فضلة احليوان على قسمني:
 أحدمها: ما له اجتماع واستحالة يف الباطن كالدم، وهو جنس من مأكول اللحم وغريه إال ما استثىن.
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خاط، وهو طاهر من احليوان اثنيهما: ما ليس كذلك، بل يرشح رشحاً، كالعرق والدمع واللعاب وامل
يأيت يف كالمه اإلشارة إىل القسم الثاين، وقد ذكر من القسم األول الطاهر، جنس من النجس، وس

 أموراً فقال:
 )والدرم، والقيء، وكل ما ظهر ... من السبيلني سوى أصل البشر(

 أفاد كالمه أموراً:
 ]جناسة الدم املسفوح[

: }أو دماً ن مسك وجراد، أو متحلباً من كبد وطحال؛ لقوله تعاىلاألول: جناسة الدم املسفوح ولو م
مسفوحًا{ أي: سائاًل، ولقوله صلى هللا عليه وسلم يف دم االستحاضة: "فاغسلي عنك الدم وصلي" 

 رواه الشيخان.
وأما الكبد والطحال والدم احملبوس يف ميتة السمك واجلراد واجلنني .. فطاهرة، وكذلك املين واللنب 

مه جنس معفو عنه؛ ألنه من الدم املسفوح ا خرجا على هيئة الدم، والدم الباقي على اللحم وعظاإذ
 وإن مل يسل لقلته، ولعله مراد من عرب بطهارته.

 ]جناسة القيء[
 الثاين: جناسة القيء؛ ألنه من الفضالت املستحيلة، وسواء أتغري أم ال على األصح.

 ]جناسة ما خرج من السبيلني[
و أحدمها مما له اجتماع واستحالة يف : جناسة كل ما خرج من السبيلني؛ أي: القبل والدبر أالثالث

الباطن؛ كبول وروث، ولو من مسك وجراد ومأكول اللحم، وعذرة ومذي وودي، وجناسة بعضها 
 ابلنص، وبعضها ابإلمجاع، وبعضها ابلقياس.

وال اإلبل .. فللتداوي، وهو جائز وأما أمره صلى هللا عليه وسلم يف خرب العرنيني بشرب أب
 مر.ابلنجاسات غري اخل

ولو أكلت هبيمة حباً مث ألقته صحيحاً؛ حبيث لو زرع لنبت .. فطاهر العني؛ كدود خرج من فرج، 
 وإال .. فنجسها.
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، قال يف "اجملموع": واملاء السائل من فم النائم؛ إن كان من معدته كأن خرج منتناً بصفرة .. فنجس
قطع عند طول النوم .. فطاهر، وكذا إن شك، وقياس املذهب: العفو عمن أو من اللهوات كأن ان

 عفت بلواه به؛ كدم الرباغيث، قال: وسألت األطباء عنه فأنكروا كونه من املعدة.
مث استثىن املصنف من ذلك: أصل البشر من منيه وعلقته ومضغته، فإنه طاهر؛ تكرمة له، وألهنا مبدأ 

ن عائشة رضي هللا عنها: )كنت أفرك املين من ثور رسول هللا صلى هللا كالرتاب، ويف "مسلم" ع  خلقه
عليه وسلم فيصلي فيه(، ويف رواية البين خزمية وحبان يف "صحيحهما": )وهو يصلي(، وما ورد من 

 أهنا كانت تغسله .. محلوه على الندب.
"أصله" ترجيح الرافعي، حيوان طاهر: تبع فيه كـوما أفاده كالمه من جناسة مين غري اآلدمي من كل 

 واألصح عند النووي: طهارته؛ ألنه أصل حيوان طاهر فأشبه أصل اآلدمي.
 واألصح: طهارة العلقة واملضغة، ورطوبة الفرج من كل حيوان طاهر.

 ... كميتة، ال شعر املأكول( -َكَيدٍّ مفصول   -)وجزء حي ٍّ 
 املسك مث فأرته()وصوفه وريشه وريقته ... وعرٌق و 

 أربع مسائل:فيهما 
 ]حكم ما انفصل من احليوان حال حياته[

األوىل: اجلزء املنفصل من احليوان حال حياته حكمه كحكم ميتته؛ إن طاهرة .. فطاهر، وإن جنسة 
.. فنجس؛ كاليد املنفصلة من احليوان؛ فهي طاهرة من اآلدمي جنسة من غريه؛ خلرب: "ما قطع من 

 على شرط الشيخني،يت" رواه احلاكم وصححه حي .. فهو م
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 فجزء البشر والسمك واجلراد طاهر دون جزء غريها.
 مؤنثة.وقوله: )مفصول( فيه تذكري اليد على أتويلها بنحو اجلزء، وإال .. فهي 

 وقوله: )كميته( ليست هاؤه للتأنيث، بل هي ضمري أضيف إليه )ميت( بفتح امليم وإسكان الياء.
 كم شعر املأكول وصوفه وريشه إذا انفصل يف حياته[]ح



حال حياته .. ليست كميتة يف النجاسة، بل  الثانية: شعر املأكول وصوفه وريشه ووبره املنفصالت
ها، ولقوله تعاىل: }ومن أصوافها{ اآلية، وهي خمصصة للخرب املتقدم، هي طاهرة؛ لعموم احلاجة إلي

وه .. جنس كما يؤخذ من كالمه؛ ألنه شعر العضو والعضو غري وما على العضو املبان من شعر وحن
 مأكول.

 ]حكم ما يرشح من احليوان[
والدمع واملخاط ..  ما ليس له اجتماع واستحالة يف الباطن، بل يرشح رشحاً، كالريق والعرق الثالثة:

 طاهر من احليوان املأكول، وكذا من كل حيوان طاهر، جنس من غريه.
 ته[]حكم املسك وفأر 

ب طاهران إذا انفصال حال حياة الظبية؛ خلرب: "املسك أطي -ابهلمزة وتركه  -الرابعة: املسك وفأرته 
عليه وسلم(، والنفصال  الطيب"، ويف "الصحيحني": )أن وبيص املسك كان يرى من مفرقه صلى هللا

كالسلعة فتحتك حىت   الفأرة ابلطبع كاجلنني، ولئال يلزم جناسة املسك، وهي: خراج جبانب سرة الظبية
بنموه بعد املوت  تلقيها، أما إذا انفصال بعد املوت .. فنجسان كاللنب، وفارقا بيض امليتة املتصلب

 خبالفهما.
لعنرب؛ كما نص عليه يف "األم" وغريها، وطهارة الزابد  وعلم من حصره النجاسة فيما ذكره: طهارة ا

 كما صوهبا يف "اجملموع".
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 لت ... بنفسها وإن غلت أو نقلت(مر إذا ختل)وتطهر اخل
 أن يُدبغ حبر ِيفٍّ طهر( -سوى خنزير بر ... والكلب  -)وجلد ميتةٍّ 

 أفاد كالمه: أن جنس العني يطهر يف صورتني:
 ]طهارة اخلمر إذا ختللت بنفسها[

هوم خرب األوىل: اخلمر ولو غري حمرتمة إذا ختللت بنفسها؛ أي: صارت خاًل بال مصاحبة عني؛ ملف
 عليه وسلم: أنتخذ اخلمر خاًل؟ قال: "ال"، وروى البيهقي مسلم عن أنس قال: سئل النيب صلى هللا

عن عمر: أنه خطب فقال: )ال حيل خل من مخر ُأفسدت حىت يبدأ هللا إفسادها(، ولزوال الشدة من 
 غري جناسة خلفتها.

لياء أي: جيعلها خالً بال عالج و)أفسدت( بضم اهلمزة؛ أي: خللت، و )يبدأ إفسادها( بفتح ا



ا تبعاً هلا؛ للضرورة وإال .. مل يوجد خل طاهر من آدمي، وحيث  حكم بطهارهتا .. حكم بطهارة ِدهنِ 
مخر، وإن غلت اخلمر فارتفعت إىل رأي الدِ ن، مث عادت إىل أسفل وختللت .. حكم بطهارة ما 

 ارتفعت فيه من الدن؛ للضرورة.
إذ ال ضرورة، وكذا اخلمر؛  ": اما إذا ارتفعت بفعله .. فال يطهر الدن؛قال البغوي يف "فتاويه

التصاهلا ابملرتفع النجس، أو نقلت من ظل إىل مشس، أو عكسه، أو بفتح رأي الدن؛ استعجااًل 
للحموضة .. فإهنا تطهر؛ ألن الفعل اخلايل عن العني ال يؤثر؛ بناء على أن علة بقاء جناستها تنجسها 

 واألثر السابقان. سيأيت، ال حترمي التخليل الدال عليه اخلرب ابلعني كما
أما إذا ختللت مبصاحبة عني طرحت فيها، أو وقعت فيها بنفسها حال اخلمرية أو قبلها وإن مل تؤثر 
يف التخليل ك حصاة وماء .. فال تطهر؛ لتنجسها بعد ختللها ابلعني اليت تنجست هبا، وال ضرورة، 

 خبالف الدِ ن.
ر .. طهرت ابلتخلل، خبالف ما لو أخرجت منه مث البغوي يف "فتاويه": ولو نقلت من دن إىل آخقال 

 صب فيه عصري فتخمر مث ختلل .. ال يطهر.
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ومفهوم كالمهم: أهنا تطهر ابلتخلل إذا نزعت العني منها قبله، وهو كذلك، إال أن تكون العني 
 على أن النجس يقبل التنجس، وهو األصح.تطهر؛ بناء . فإهنا ال املنزوعة جنسة كعظم ميتة .

وتعبريه بـ )اخلمر(: خيرج النبيذ كاملتخذ من التمر والزبيب؛ فإنه ال يسمى مخراً حقيقة عند األكثرين  
كما قاله الشيخان يف )األشربة(، وقد صرح القاضي أبو الطيب يف كتاب "الرهن" أبن النبيذ ال يطهر 

تداد فينجسه بعد انقالبه خاًل، وأقره عليه يف "املطلب"، لكن به حال االشتنجس املاء ابلتخلل؛ ل
يؤخذ من كالم البغوي أنه يطهر؛ ألن املاء من ضرورته فإنه قال: لو ألقى املاء يف عصري العنب حالة 

 عصره .. مل يضر بال خالف؛ ألن املاء من ضرورته. انتهى.
له: حالة عصره؛ غذ حيتاج يف استقصاء ؛ بقرينة قو اعتصر ماؤه ومراده بعصري العنب: العنب الذي

عصره إىل صب ماء عليه؛ إلخراج ما يبقى فيه، فاملاء من ضرورته، وما أفاده كالم البغوي من 
الطهارة اختاره السبكي وغريه، وهو األصح، وبه أفتيت، بل هو الذي جرى عليه الشيخان وغريمها 

 يب.التمر والزبلسلم يف خل يف )السلم( حيث جزموا بصحة ا
 وقول املصنف: )غلت( ابلغني املعجمة أو املهملة.



 ]طهارة جلد امليتة ابلدابغ[
الثانية: اجللد الذي تنجس ابملوت .. يطهر ظاهره وابطنه ابلدابغ، وهو: نزع الفضالت كالدم 

نت؛ خلرب عد إليه النواللحم حبريف طاهر أو جنس كقرظ وذرق طري؛ حبيث لو نقع اجللد يف ماء .. مل ي
لم: "إذا دبغ اإلهاب .. فقد طهر"، وخرب أيب داود وغريه إبسناد حسن: أنه عليه الصالة مس

والسالم قال يف شاة ميتة: "لو أخذمت إهاهبا" قالوا: إهنا ميتة؟ ! فقال: "يطهرها املاء والقرظ"، ورووا 
 إذا دبغت(. لود امليتةأن نستمتع جبأيضاً إبسناد حسن: )أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
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 وخرج بـ )اجللد(: الشعر، فال يطهر؛ لعدم أتثره ابلدبغ، قال النووي: ويعفى عن قليله.
.. فال يطهر ابلدبغ؛ ألن سبب جناسة امليتة تعرضها للعفونة،  أما جلد الكلب واخلنزير وفروعهما

 أوىل.واحلياة أبلغ يف دفعها، فإذا مل تفد الطهارة .. فالدبغ 
وخرج بـ )الدبغ(: جتميده ومتليحه وتشميسه وحنوها؛ فإهنا ال تطهره، وأفهم كالمه: أنه ال جيب املاء 

ال إزالة، وهلذا جاز ابلنجس احملصل لذلك، وأما  دبغ وهو األصح؛ ألنه إحالة كالتخليليف أثناء ال
ة؛ إذ جيب غسله بعد دبغه؛ خرب: "يطهرها املاء والقرظ" .. فمحمول على الندب، أو الطهارة املطلق

 لتنجسه ابلدابغ النجس أو املتنجس مبالقاته.
صول الغرض؛ قع اجللد يف مدبغة فاندبغ .. طهر؛ حلوالتعبري بـ )الدبغ( جرى على الغالب فإنه لو و 

 إذ الفعل ليس بواجب.
حىت لو وعلم من االقتصار على هذين الشيئني: أن غريمها من جنس العني .. ال يطهر وهو كذلك، 

صار النجس ملحاً بوقوعه يف مملحة أو رمادًا أو دخاانً ابلنار .. مل يطهر، وال ترد طهارة املين واللنب 
 ما دام يف اجلوف ما مل يتصل خبارج.؛ ألن أصلها ال حيكم عليه ابلنجاسة واملسك

 وقال الناظم: )أن يدبغ( بدرج اهلمزة للوزن.
 سبعاً مرًة برتب()جناسة اخلنزير مثل الكلب ... تُغسل 

 ملا أهنى الكالم على جنس العني .. ذكر املتنجس وهو على ثالثة أقسام:
 أو خمففة.ما جناسته مغلظة، أو متوسطة، 

 فية إزالتها[]حكم النجاسة املغلظة وكي
فالنجاسة املغلظة: جناسة الكلب واخلنزير وفرع أحدمها، فيجب غسلها سبع مرات إحداهن ابلرتاب 



اء؛ خلرب مسلم: "طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. أن يغسله سبع مرات أوالهن املمزوج ابمل
 ي: "أوالهن أو أخراهنابلرتاب"، ويف رواية صحيحة للرتمذ
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 ابلرتاب"، ويف أخرى ملسلم: "وعفروه الثامنة ابلرتاب".
ة ابلرتاب"، وهي معارضة لرواية: بعساواملراد: أن الرتاب ميزج ابلسابعة؛ كما يف رواية أيب داود: "ال

"أوالهن" يف حمل الرتاب، فتتساقطان يف تعيني حمله، ويكتفى بوجوده يف واحدة من السبع؛ كما يف 
رواية الدارقطين: "إحداهن ابلبطحاء"، ولكنه يسن يف غري األخرية، واألوىل أوىل؛ ليستغىن عن ترتيب 

 ما يصيبه شيء من الغسالت.
ر وفرعهما، وقد أشار إليه املصنف بقوله: )مثل الكلب(، وبولوغه: غريه كبوله زينوقس ابلكلب: اخل

وعرقه، ولو جرى املاء الكدر على املتنجس بذلك سبع جريت، أو حترك سبعاً من ماء كثري كدر .. 
 طهر كما قاله البغوي وغريه.

ي ذر الرتاب على كفي وأفهم كالم املصنف: أن السبع كافية لذلك ولو أصابه جنس آخر، وأنه ال
احملل، وال مزجه بغري ماء إال أن ميزجه ابملاء بعد مزجه بذلك، وال مزج غري الرتاب، وأنه ال تقول 

زيدة الغسالت مقام الرتاب وهو كذلك، وال يكفي مزج تراب غري طاهر نظراً إىل أن القصد ابلرتاب 
الرتاب املستعمل؛ كما صرح به ي كفالتطهري وهو ال حيصل بذلك، فتشرتط طهورية الرتاب، فال ي

 الكمال سالر شيخ النووي يف "تعليقه على التنبيه".
والغسالت املزيلة للعني تعد واحدة ولو يف النجاسة املغلظة, حىت لو مل تزل إال بست غسالت مثالً 

 .. حسب مرة على األصح.
 الم املصنف على اجلنس.ك  يفويكتفى ابلسبع وغن ولغ يف اإلانء كالب أو كلب مرارًا، فتحمل )أل( 

والواجب من الرتاب ما يكدر املاء، ويصل بواسطته إىل مجيع أجزاء احملل، سواء أمزجه به قبل 
وضعهما على احملل أم بعده؛ أبن يوضعها ولو مرتتبني، مث ميزجا قبل الغسل وإن كان احملل رطباً؛ إذ 

 الطهور الوارد على احملل ابقٍّ على طهوريته.
الرفعة فيما لو وضع الرتاب أواًل، ومثله عكسه بال ريب، وهذا مقتضى كالمهم،  بنا وبذلك جزم

وهو املعتمد كما قاله البلقيين وغريه، وما وقع لإلسنوي ومن تبعه: من أنه جيب املزج قبل الوضع،  
 كما صرح به اجلويين يف "التبصرة"، وأن ما قاله ابن الرفعة مردود .. ردر 
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هم، فال يرتكب بال ضرورة، وكالم اجلويين عليه، ال له؛ إذ عبارته: )ليس  مقتضى كالمأبنه خالف 
بغبار الرتاب، مث غسله بعد نفضه، وإمنا التعفري .. أن خيلط الرتاب ابملاء  كيفية التعفري تعفر الثوب

زج، وأن خلطاً، مث يغسل احملل( وهي دالة على أن املمنوع إمنا هو غسله بعد نفض الرتاب أو بال م
املعترب مزجه قبل الغسل، سواء أكان قبل الوضع أم بعده، وهو املطلوب، وليس يف قوله: )مث يغسل( 

 قتضى اعتبار مزجه قبل الوضع. انتهى.ما ي
 وال جيب ترتيب األرض الرتابية ويكفي تسبيعها؛ إذ ال معىن لترتيب الرتاب.

ء كثري مل ينقص بولوغه عن قلتني .. مل ينجس قال يف "اجملموع": قال أصحابنا: لو ولغ الكلب يف ما
رطوبة أحدمها، ومقتضاه: أنه لو  املاء، وكذا اإلانء إن مل يكن أصاب جرمه الذي مل يصله املاء مع

أصاب ما وصله املاء مما هو فيه .. مل ينجس، وتكون كثرة املاء مانعة من تنجسه، وبه صرح اإلمام 
 يق": مل ينجس اإلانس إن مل يصب جرمه. انتهى.وغريه، وهو مقيد ملفهوم قول "التحق

ملاء دون اإلانء، كما نقله البغوي يف ولو ولغ يف إانء فيه ماء قليل مث كوثر حىت بلغ قلتني .. طهر ا
"هتذيبه" عن ابن احلداد وأقره، وجزم به البندنيجي واجلرجاين والرويين وغريهم، وصحح اإلمام طهارة 

لكلب جبرمه؛ أنه صار إىل حالة لو كان عليها حالة الولوغ .. مل ينجس، وتبعه اإلانء أيضاً وإن أصابه ا
ألن اإلانء قد تنجس فال يطهر بذلك، وقد صححه يف "اجملموع" ابن عبد السالم، واألصح األول؛ 

 فيما لو وقع اإلانء الذي ولغ فيه يف ماء كثري.
ب(: إحدى لغات الرتاب.  و)الرتُّ

 وهي غالب النجاسات، فقال: مث ذكر النجاسة املتوسطة
 )وما سوى ذين ففرداً يُغسل ... واحلتُّ والتثليث فيه أفضل(

 احلكميرة ... وأن تزال العني من عينيره( )يكفيك جري املا على
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 فيهما ثالث مسائل:
 ]حكم النجاسة املتوسطة[



، وهي: إما حكمية؛ . يغسل مرةاألوىل: ما سوى ذين؛ أي: جناسة الكلب واخلنزير ومثلهما فرعهما .
وهي اليت يتيقن وجودها وال حتس، أو عينية؛ وهي ما حتس، فاألوىل: يكفي فيها جري املاء على احملل 

مرة من غري اشرتاط أمر زائد، والثانية: جيب فيها مع جري املاء عليها زوال عينها، وزوال أوصافها؛ 
بقاء لون أو ريح عسر زواله للمشقة، ، وال يضر من طعم ولون وريح، فال تطهر مع بقاء شيء منها

فإن بقيا معاً .. ضررا على الصحيح؛ لقوة داللتهما على بقاء العني، وإن بقي الطعم وحده .. ضر 
 وإن عسرت إزالته؛ لسهولتها غالباً فأحلق هبا اندرها، وألن بقاءه يدل على بقاء العني.

 ]حكم حتِ  النجاسة[
حملل النجاسة إن مل تتوقف إزالتها عليهما، وإال ..  -ابملهملة  -والقرص ابملثناة، الثانية: يندب احلتُّ 

 وجبا، ومثلهما االستعانة أبشنان أو حنوه.
 ]تثليث غسل النجاسة[

الثالثة: يندب بعد طهر حمل النجاسة غسله اثنية واثلثة استظهاراً؛ كطهر احلدث، وألمر املستيقظ 
 أوىل.مع تيقنها ابلتثليث مع توهم النجاسة، ف

أما النجاسة املغلظة .. فال يندب تثليثها كما صرح به اجليلوي يف "حبر الفتاوى يف نشر احلاوي"، 
 وعلله أبن املكرب ال يكرب، كاملصغر ال يصغر، لكن صرح صاحب "الشامل الصغري" بندبه.

 مل(.ويف بعض النسخ بدل قوله: )واحلتُّ ... ( إىل آخره: )وغسلتني اندب لطهر يك
 طفلٍّ غري در ٍّ ما أكل ... يكفيه رشٌّ إن يصب كل احملل( )وبول

 ]حكم النجاسة املخففة[
 فيه مسألة:

وهي: أن النجاسة املخففة؛ وهي بول الصيب الذي مل أيكل غري الدر ابملهملة؛ أي: اللنب للتغذي .. 
 يكفي فيها الرش بشرط إصابته كل حمل البول؛ أبن يعمه ويغلبه وإن مل يسل،
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 خبالف األنثى واخلنثى ال بد يف بوهلما من الغسل على االصل، وحيصل ابلسيالن مع الغمر.
ل اجلارية، ويرش من بول الغالم" رواه الرتمذي وحسنه، وابن واألصل يف ذلك خرب: "يغسل من بو 

وهلا، فال يلصق خزمية واحلاكم وصححاه، وفرق بينهما أبن االبتالء حبمله أكثر، وأبن بوله أرق من ب
ابحملل لصوق بوهلا، وأحلق ببوهلا بول اخلنثى من أي فرجيه خرج. وعلم مبا تقرر: أنه ال مينع النضح 



 ر وحنوه، وال تناوله السفوف واألدوية وحنومها لإلصالح.حتنيك الصيب بتم
ه النجاسة وحمل النضج قبل متام احلولني؛ إذ الرضاع بعده كالطعام كما نقل عن النص، ويندب يف هذ

التثليث أيضاً، والبد فيها من إزالة عينها، وأوصافها كغريها. وخرج بـ )نبول الصيب(: غائطه؛ فإنه 
 جيب غسل على األصل.

 حكم ُغسالة النجاسة[]
 مث ذكر حكم غسالة النجاسة فقال:

 )وماء مغسولٍّ له حكم احملل ... إذ ال تغرٌي به حني انفصل(
به جناسة ولو معفوًا عنها، وانفصل عن حملها حكمه عند انفصاله  أي: أن حكم املاء الذي غسلت

 .. فنجس؛ ألن بلل احملل بعض عنه غري متغري؛ أي: وال زائد الوزن، إن طاهرًا .. فطاهر، وإن جنساً 
ذلك املاء، واملاء الواحد القليل ال يتبعض طهارة وجناسة، فيغسل ما أصابه شيء من األوىل من مرات 

، ومن الثانية مخساً ... وهكذا إىل السابعة، فال يغسل منها شيء، فإن انفصل متغريًا أو املغلظة ستاً 
ملاء، وأعطاه من الوسخ الطاهر .. فهو جنس، واحملل حينئذ زائد الوزن بعد اعتبار ما أخذه احملل من ا

 جنس، هذا يف غسالة املفروض، أما ماء غسالة املندوب كالتثليث .. فهو طهور.
فمه املتنجس .. فليبالغ يف الغرغرة؛ ليغسل كل ما يف حد الظاهر، وال يبتلع طعاماً وال  وإذا غسل

 نقله يف "اجملموع" عن اجلويين وأقره. شراابً قبل غسله؛ لئال يكون آكاًل لنجاسة،

(1/143) 

 

 )ولُيعف عن نزر دمٍّ وقيح ... من بثرةٍّ وُدمرلٍّ وقرح(
 ]العفو عن قليل الدم والقيح[

 ألة:فيه مس
أي: قليل دم وقيح وصديد من بثرة ودمل وقرح؛ كفصد وحجامة من نفسه  وهي: أنه يعفى عن نزر؛

وغريه؛ أي: من غري كلب وحنوه؛ ملشقة االحرتاز عنه، أما الكلب واخلنزير وفروعهما .. فال يعفى عن 
 شيء منه.

ل بفعله؛ كأن عصره، أو وخرج بقوله: )نزر(: الكثري عرفاً، فال يعفى عنه إن كان من غري، أو حص
ل عن حمله، وإال .. عفي عنه أيضاً، ويعفى عن دم الرباغيث والقمل والبق والبعوض وحنوها، انتق

وونيم الذابب، وبول اخلفاش وروثه وإن كثرت، إال إن كانت بفعله .. فيعفى عن قليلها، ويعفى عن 



 قليل طني الشارع النجس.
ب صاحبه إىل سقطة أو كبوة أو قلة منه غالباً، وهو ما ال ينس واملراد ابلقليل: ما يتعذر االحرتاز

 حتفظ، والرجوع فيه إىل العادة، وخيتلف ابختالف م وضعه والزمان واملكان.
وأما طني الشارع الذي تظن جناسته ظناً غالباً؛ لغلبتها فيه .. فطاهر عماًل ابألصل، وأما ماء القروح 

 .. فطاهر. والنفاطات: فإن تغري .. فنجس، وإال
 املوحدة وسكون املثلثة: خراج صغري، و )الُقرح( بفتح القاف وضمها: اجلرح.و)البثرة( بفتح 

* * * 
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 ابب اآلنية
 هي: مجع إانء كسقاء وأسقية، وبناء وأبنية.

 )يُباح منها طاهٌر من خشب ... وغريه، ال فضةٍّ أو ذهب(
 ز من زبرجد(ستعماله، كِمرود ... المرأةٍّ، وجا)فيحرم ا

 فيهما ثالث مسائل:
 ابحة اختاذ اآلنية من الطاهر[]إ

يف الطهارة  -أي: من حيث كونه إانء  -األوىل: أنه يباح من اآلنية اختاذًا واستعمااًل كل إانءٍّ طاهر 
د، أم من غريها؛ وغريها، سواء أكان من خشب، أم خزف، أم حناس، أم حديد، أم رصاص، أم جلو 

ء من صفر، ومن إانء من َشَبه، ومن تور من نه صلى هللا عليه وسلم توضأ من إانففي "الصحيح": )أ
 حجارة(.

و)الصُّفر( بضم الصاد: النحاس، و )الشرَبه( بفتح الشني املعجمة والباء املوحدة: النحاس األمحر 
وق؛ أو غريه من آدمي وال مغصوب أو مسر الذي يشبه الذهب يف لونه، فال يرد حترمي استعمال جلد 

ملذكورة، بل من حيث حرمة اآلدمي، واالستيالء على حق الغري بغري ألن حترميها ليس من احليثية ا
 إذنه.

 وخرج بـ )الطاهر(: النجس، فال يباح استعماله إال يف جاف أو ماء كثري.
 ]حرمة أواين الذهب والفضة[

وغريها؛ خلرب الصحيحني: "ال  ذهب أو فضلة أو منهما يف الطهارة الثانية: حيرم استعمال كل إانء من



وا يف آنية الذهب والفضة، وال أتكلوا يف صحافها"، وقيس غري األكل والشرب عليهما؛ ألن تشرب
 علة التحرمي وجود عني الذهب والفضة مراعًى فيها اخليالء، وقد يعللون ابخليالء مراعني فيه العني.
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لويل سقي الصيب والنساء والصبيان وحنوهم، حىت حيرم على اوال فرق يف التحرمي بني الرجال واخلناثى 
وإمنا فرق بني الرجل واملرأة يف التحلي؛ ملا يقصد فيها من الزينة للتحليل، وال وحنوه مبسعط الفضة، 

فرق يف اإلانء بني كونه كبريًا أو صغريًا؛ كظرف الغالية، وملعقة األكل والشرب، وخالل األسنان، 
حمل إال أن حيتاج إىل االكتحال به؛ جلالء العني فإنه جيوز كما قاله املاوردي، و  ومردود االكتحال،

 التحرمي: إذا وجد غريه، فإن فقده .. جاز استعماله.
ويؤخذ من كالمه: أن الوضوء منه صحيح، وكذا الغسل، وأن املأكول حالل، وكذا املشروب وهو  

تيان رائحتها من قرب، والتطيب مباء الورد أو كذلك، وحيرم التجمر ابالحتواء على اجملمرة، أو إب
 ى، مث يف يده اليمىن مث يستعمله.غريه منه، فليفرغه يف يده اليسر 

وكما حيرم استعماله .. حيرم اختاذه بغري استعمال؛ ألن اختاذه جير إىل استعماله؛ كآلة اللهو، وحيرم 
 عته، وال أرش لكسره.التزيني به ولو يف البيوت واحلوانيت والكعبة، فال أجرة لصن

ه بنحاس أو حنوه إن حصل منه  شيء ابلعرض على النار، وإال .. حرم، وحيل إانء ذهب أو فضلة موِ 
ه بذهب أو فضة إن مل حيصل منه شيء ابلعرض على النار، وإال .. حرم.  وحيل إانء حناس أو حنوه موِ 

 ]جواز استعمال األواين النفسية من غري الذهب والفضة[
يقوت وبلور، ة: جيوز استعمال اإلانء من اجلوهر النفيس؛ كزبرجد ابلدال املهملة، وفريوزج و الثالث

ومن الطيب املرتفع؛ كمسك وعنرب وكافور؛ بناء على أن علة حترمي إانء الذهب والفضة العني، مع أن 
ته لصنعته ال اجلوهر النفيس ال يعرفه إال اخلواص فال خيالء، وكما جيوز استعمال اإلانء الذي نفاس

 لذاته؛ كزجاج وخشب حمكم اخلرط.
 ]حكم ضبة الذهب والفضة[

 الضبة من هذين ... بكربٍّ عرفاً مع التزيني()وحترم 
 )إن فُقدا حلرت، وفردًا تكره ... واحلاجة: اليت تساوي كسره(

 أي: أن ضبة الذهب أو الفضلة حترم؛ أي: حيرم املضبب هبا مع كربها، وكوهنا كلها أو
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بعضها للتزيني؛ لوجود املعنيني العني واخليالء، ومرجع الكبرية والصغرية إىل العرف كما جزم به 
: الكبرية ما تستوعب جانباً من األبناء؛ كشفة أو -وهو أشهر  -يل املصنف، وهو األصح، وقل

 أذن، والصغرية دون ذلك، فإن شك يف الكرب .. فاألصل اإلابحة، ذكره يف "اجملموع".
وأهنا حتل بال كراهة إن فقدا؛ أي: الكرب والزينة؛ أبن كانت صغرية للحاجة؛ للصغر مع احلاجة، وأهنا 

صغرية فوق احلاجة .. كره استعماهلا والتزيني هبا واختاذها؛ للكرب والزينة، ومل إن كانت كبرية حلاجة أو 
 حترم للحاجة يف األوىل والصغر يف الثانية.

(: غرض إصالح كسر اإلانء دون التزيني، وال يعترب العجز عن غري الذهب وأن املراد بـ )احلاجة
كله ذهب أو فضة فضاًل عن املضبب به    والفضة؛ ألن العجز عن غريمها يبيح استعمال اإلانء الذي

 كما مر.
وأصل ضبة اإلانء: ما يصلح به خلله من صحيفة أو غريها، وإطالقها على ما هو للزينة توسع؛ 

لك: خرب البخاري عن أنس: )أن قدحه صلى هللا عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان واألصل يف ذ
النشقاقه، وما ذكره كـ"أصله" من مساواة ضبة  مسلسالً بفضة؛ النصداعه( أي: مشبعاً خبيط فضة؛

الذهب لضبة الفضة هو ما رجحه الرافعي، ورجح النووي حترميها مطلقاً؛ ألن الدليل املخصص لعموم 
  إمنا ورد يف الفضة، وال يلزم من جوازها جوازه؛ ألن اخليالء فيه أشد واببه أضيق.التحرمي

 إىل آخره: )حلاجة ما مل جتاوز كسره(.ويف بعض النسخ بدل قوله: )واحلاجة ... ( 
 )ويستحب يف األواين التغطية ... ولو بعودٍّ حطر فوق اآلنية(

 ]استحباب تغطية األواين[
 يف مسألة:
 ستحب تغطية األواين لياًل وهنارًا، سواء أكان فيها ماء أم غريه ولو كانتوهي: أنه ي
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التغطية بعود حط فوقه اآلنية؛ فإهنا تكفي يف حتصيل سنة التغطية؛ خلرب "الصحيحني" عن جابر: أن 
آنيتك، ه وسلم قال: "غطوا اإلانء وأوكوا السقاء"، ويف رواية هلما: "مخِ ر رسول هللا صلى هللا علي

 لك من ثالثة أوجه:واذكر اسم هللا ولو تعرض عليه عودًا"، قال األئمة: وفائدة ذ
أحدمها: ما ثبت يف الصحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "فإن الشيطان ال حُيلُّ 



 سقاء، وال يكشف إانء".
يف السنة ليلًة ينزل فيها وابء ال  اثنيها: ما جاء يف رواية ملسلم: أنه صلى هللا عليه وسلم قال: "فإن

 ء ليس عليه وكاء .. إال نزل فيه من ذلك الوابء".مير إبانء ليس عليه غطاء أو سقا
 قال الليث بن سعد أحد رواته يف "مسلم": فاألعاجم يتقون ذلك يف كانون األول.

 املتأخرين: وهو كيهك.قال بعض 
بعضهم ابلسنة يف التغطية بعود، فأصبح وأفعى ملتفة اثلثها: صيانتها من النجاسة وحنوها، وقد عمل 

زل يف اإلانء، ولكن ال يعرض العود على اإلانء إال مع ذكر اسم هللا تعاىل؛ فإنه السر على العود ومل تن
 الدافع هو اسم هللا تعاىل مع صدق النية.

ب، ومجع الصبيان اً: إيكاء السقاء، وإطفاء النار عند النوم، وإغالق الباب بعد املغر ويسن أيض
 واملواشي.

 ]ذكر شيء من أحكام االجتهاد[
 شتباه طاهر ... بنجسٍّ ولو ألعمى قادر()ويتحرى ال

 )ال الكم، والبول، وميتةٍّ، وما ... وردٍّ، ومخرٍّ، در أُتنٍّ، حمرما(
، وهو والتحري والتأخِ ي: بذل اجملهود يف طلب املقصود. ويف كالمه ذكر شيئاً من أحكام االجتهاد

 سألتان:م
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 ]االجتهاد الشتباه طاهر بنجس[
ر جنس؛ األوىل: أنه يتحرى أن جيتهد الشتباه طاهر؛ من ماء أو ثوب أو طعام أو شراب أو غريها آبخ

أبن يبحث عما يبني النجس ابألمارات املغلبة على الظن؛ كرشاش حول إانئه، أو ابتالل طرفه؛ ألن 
ليه ابالجتهاد؛ فجاز كالقبلة، وقد جيب؛ أبال جيد غريمها، وضاق احلل شرط للمطلوب ميكن التوصل إ

بيقني، ووجوابً إن مل  طاهروقت الصالة، أو اضطر للتناول، فقوله: )يتحرى( أي: جوازاً إن قدر على 
 يقدر عليه كما ذكره يف "اجملموع".

تنجس أحدمها مبهماً، ومشل إطالقه: ما لو حصل االشتباه إبخبار ثقة ولو أنثى وعبدًا؛ كأن أخربه ب
وكذا إن أخربه به معيناً مث التبس عليه، فإن مل يلتبس عليه وبنير سبب النجاسة، أو كان فقيهاً موافقاً 

 قبول خربه، وامتنع عليه االجتهاد؛ كاملفيت جيد النص، وكالقبلة وغريها.زمه له .. ل



األصح؛ كما يف الوقت، وألن له وكما جيتهد البصري .. جيتهد األعمى القادر على االجتهاد على 
طريقاً غري البصر كالشم واللمس والذوق، وفارق منعه يف القبلة؛ أبن أدلتها بصرية، فإن حتري  .. قلد 

ثقة؛ كالعامي يقلد جمتهداً، خبالف ما لو اشتبه عليه الوقت .. فإن له أن يقلد وإن مل يتري؛ ألن  رياً بص
مال مستغرقة للوقت، وفيه مشقة ظاهرة خبالفه هنا، فإن مل جيده، االجتهاد هناك إمنا يتأتى بتعاطي أع

 معه طاهر بيقني.بقى أو اختلف عليه بصريان، أو حترى بصري وحتري .. مل يصح تيممه إال اال ي
وخرج بقوله: )قادر(: األعمى العاجز عن االجتهاد؛ لفقد مشه وملسه وذوقه ومسعه، أو لبالدة وحنوها؛ 

 يقلد ثقة عارفاً. فإنه ال جيتهد، بل
 ]شروط االجتهاد[

الثانية: لالجتهاد شروطه: أن يكون يف متعدد، وأن يكون ابقياً على األصح، خالفاً للرافعي، وأن 
كل من املشتبهني أصل يف حل املطلوب، وأن يكون للعالمة يف املتعدد جمال، وكلها تعلم من  ون ليك

 فإمنا هو شرط للعمل ابالجتهاد. كالمه على هذا الرتتيب، وأما ظهور العالمة ..
 فقوله: )ال الكمِ ( أي: املتنجس املشتبه ابلطاهر من ثوب واحد، فال اجتهاد فيه، بل
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جيب غسلهما معاً لتصح صالته فيه؛ ألنه ثوب واحد تيقن جناسته فال تزول ابلشك، كما لو خفي 
صالته فيه،  ل املتنجس عنده .. مل تصح حمل منه، فلو اجتهد وغسحمل النجاسة فيه ومل تنحصر يف

خبالفه يف الثوبني؛ حيث تصح صالته فيهما معاً على األصح، وفروق أبن حمل االجتهاد االشتباه بني 
 شيئني، فتأثريه يف أجزاء الواحد أضعف، فلو انفصل الكمان أو أحدمها .. كاان كالثوبني.

اء، ومخر اشتبه خبل، ودر ٍّ؛ مبذكاة، وماء ورد اشتبه مبشتبه مباء، وميتة اشتبهت وقوله: )والبول( أي: امل
اشتبه بلنب  -بضم اهلمزة والتاء مجع أاتن ابملثناة؛ وهي األنثى من احلمر األهلية  -اي: لنب أُُتن 

، مأكول؛ فال اجتهاد؛ إذ ال أصل للخمسة يف حل املطلوب، بل يف مسألة البول يريقهما أو أحدمها
.. مل يصح؛ ألنه تيمم حبضرة طاهر بيقني له  يتيمم، فلو تيمم قبل ذلك أو يصب منه يف اآلخر مث

طريق إىل إعدامه، فال يشكل بصحة التيمم حبضرة ماءٍّ منع منه سبع أو حنوه، ويف مسألة ماء الورد: 
، وال جيب يتوضأ بكل منهما مرة، ويعذر يف تردده يف النية؛ للحاجة، كمن نسي صالة من اخلمس

 ا وغرفة من هذا ويستعملهما دفعة يف وجهه انويً.دد؛ أبن أيخذ غرفة من هذعليه إزالة الرت 
ولو اشتبهت ميتة مبذكيات بلد، أو إانء بول أبواين بلد .. فله أخذ بعضها بال اجتهاد إىل ان يبقى 



 واحد على األصح.
تاز هبا احملرم عن ت حمصورات؛ إذ ال عالمة متوقوله: )حَمَرما( أي: ال يتحرى فيها إذا اشتبهت أبجنبيا

، فإن ادعى امتيازها بعالمة .. فال اجتهاد أيضاً؛ ألهنا إمنا تعتمد عند اعتضاد الظن أبصل غريها
احلل، واألصل يف األبضاع احلرمة، فإن اشتبهت بغري حمصورات .. فله أن ينكح منهن إىل أن يبقى 

ر صعيد واحد لعسر على الناظاح، وكل عدد لو اجتمع يف عدد حمصور؛ لئال يسند عليه ابب النك
عده مبجرد النظر؛ كاملئة واملئتني .. فغري حمصور، وأن سهل عده كالعشرة والعشرين .. فمحصور، 

 وبينهما وسائط تلحق أبحدمها ابلظن، وما وقع الشك فيه .. استفىت فيه القلب.
لقاً؛ ألن الوطء ال حرم عليه أن يطأ منهن مط قال يف "اجملموع": ولو اشتبهت زوجته أبجنبيات ..

 إال ابلعقد، وألن األصل يف األبضاع احلرمة فيحتاج هلا، واالجتهاد خالف االحتياط.يباح 
* * * 
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 ابُب السِ واك
 وهو لغًة: الدلك وآلته، وشرعاً: استعمال عود وحنوه؛ كأشنان يف األسنان وما حوهلا.

 اه النائم(الصائم ... وأكردوه النتب )ُيسنُّ ال بعد زوال
 وللصالة ... وسنر ابليمىن، األراك أواله()ولِتغريُّ فمٍّ 

 فيهما مخس مسائل:
 ]سنية السواك مطلقًا[

األوىل: أن السواك سنة مطلقاً؛ خلرب: )السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب" رواه ابنا خزمية وحبان يف 
  بصيغة اجلزم."صحيحيهما"، ورواه البخاري تعليقاً 

، بل يكره؛ خلرب "الصحيحني": "خللوف فم الصائم أطيب عند ه ال يسن للصائم بعد الزوالالثانية: أن
هللا من ريح املسك"، و )اخلُُلوف( بضم اخلاء: تغري رائحة الفم، واملراد: اخللوف بعد الزوال؛ خلرب: 

اههم نية: فإهنم ميسون وخلوف أفو "أعطيت أميت يف شهر رمضان مخساً ... " مث قالك "وأما الثا
املسك" رواه السمعاين وقال: حديث حسن، كما ذكره يف "اجملموع" عن أطيب عند هللا من ريح 

حكاية ابن الصالح، واملساء بعد الزوال، وأطيبية اخلُُلوف تدل على طلب إبقائه؛ فكرهت إزالته فيما 
 ذكر.



عليه وسلم وهو يستاك  : )رأيت رسول هللا صلى هللاوأما خرب أيب داود وغريه عن عامر بن ربيعة قال
 ائم ما ال أعد( .. فليس فيه أنه فعله بعد الزوال، وتزول الكراهة بغروبوهو ص
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الشمس على األصح، واملعىن يف اختصاصها مبا بعد الزوال: أن تغري الفم بسبب الصوم إمنا يظهر 
 غالباً حينئذ.
 ه.صائماً .. كره له السواك قبل الزوال وبعد ز" للجيلي: أنه لو مل يتفق له الفطر فأصبحويف "اإلعجا

وقال احملب الطربي يف "شرح التنبيه": لو تغري فمه بعد الزوال بسبب آخر؛ أي: غري اخللوف؛ كنوم 
 أو وصول شيء كريه الريح إىل فمه فاستاك لذلك .. مل يكره.

 واك[]احلاالت اليت يتأكد فيها الس
رب "الصحيحني": )أنه صلى ه النائم من نومه ليالً كان أو هنارًا؛ خلالثالثة: ذكر أن السواك يتأكد النتبا

هللا عليه وسلم كان إذا قام من الليل .. يشوص فاه ابلسواك( أي: يدلكه، وقيس ابلنوم املذكور: 
كه أو غريه؛ ملا روى الطرباين يف غريه جبامع التغري، ولتغري رائحة الفم بنوم، أو أكل أو كالم أو تر 

ه قالك )كانوا يدخلون على رسول هللا صلى لكبري" وغريه عن العباس بن عبد املطلب: أن"معجمه ا
 هللا عليه وسلم ومل يستاكوا، فقال: "تدخلون علير قلحاً؟ ! استاكوا".

كان متوضئاً أم متيمماً أم وللصالة؛ أي: عند إرادة القيام إليها، سواء أكانت فرضاً أم نفاًل، سواء أ
 أو على الناس .. ألمرهتم ابلسواك عند  ن؛ خلرب "الصحيحني": "لوال أن أشق على أميتفاقدًا للطهوري

كل صالة"، ويف رواية هلما: "مع كل صالة" أي: أمر إجياب؛ بدليل خرب: "لفرضت عليهم السواك 
 عند كل صالة".

جها يف قول به، وللقراءة ولصفرة األسنان، وميكن إدرا ويتأكد السواك أيضاً للوضوء وإن مل يصل ِ 
 منزل، وللطواف، ولسجود التالوة، وسجود الشكر. املصنف: )ولتغريُّ فم(، ولدخول

 قال الشيخ أبو حامد: وعند األكل، وعند إرادة النوم.
 قال الزركشي: وبعد الوتر، ويف السحر كما قاله ابن عبد الرب، وللصائم قبل أوان
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د االحتضار؛ كما دل كما ذكره اإلمام يف )كتاب احلج(، وعن  اخلُُلوف، كما يسن التطيب قبل اإلحرام
 ويقالك إنه يسهل خروج الروح.عليه خرب "الصحيحني"، 

ويسن له إن أراد أن يستاك اثنياً .. أن يغسل سواكه إن حصل عليه وسخ أو ريح أو حنوه، ذكره يف 
 "اجملموع".

 ]ما يسن يف السواك[
ليمىن على األصح، والبداءة ابجلانب األمين من فمه؛ لشرف األمين، الرابعة: أنه يسن االستياك ابليد ا

عليه وسلم كان حيب التيمن ما استطاع يف شأنه كله؛ يف ظهوره وترجله وتنعله  وألنه صلى هللا
 وسواكه، رواه أبو داود.

وِبه ويسن عرضاً وجيزئ طواًل، ومُيِرُّه على كراسي أضراسه وأطراف أسنانه وسقف حلقة بلطف، ولين
 السنة، ويعوده الصيب؛ ليألفه.

 ]أفضل أنواع السواك[
مث النخل، مث العود ذو الريح الطيب، مث مطلق العود، واليابس املنتدى مباء  اخلامسة: أواله األراك،

 أوىل.
وحيصل بكل مزيل للوسخ؛ كخرقة وإصبع خشنني إال إصبعه املتصلة به على األصح؛ ألهنا ال تسمى 

 سواكاً.
  االكتحال ِوترا ... وِغب اً أدرِهن، وقـَلِ م ظُفرا()وُيستحبُّ 

 فيه أربع مسائل:
 اب االكتحال ابإلمثد[]استحب

 األوىل: أنه يسن االكتحال ابإلمثد؛ خلرب الرتمذي عن ابن عباس: أن رسول هللا صلى هللا
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ه النسائي وابن حبان بلفظ: عليه وسلم قال: "اكتحلوا ابإلمثد؛ فإنه جيلو البصر وينبت الشعر"، وروا
: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "عليكم ابإلمثد؛ "إن من خري أكحالكم  اإلمثد"، وعن علي ٍّ

فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذا، مصفاة للبصر"، ويف احلديث: "عليكم ابإلمثد املروح عند النوم" أي: 
 املطيب ابملسك.

 ]ما يستحب يف االكتحال[



ه إبسناد جيد "اكتحل .. فليوتر"، واختلفوا يف ة: يسن كون االكتحال وترًا؛ خلرب أيب داود وغري الثاني
قوله: "فليوتر" فقيل: يكتحل يف اليمىن ثالاثً، ويف اليسرى مرتني؛ ليكون اجملموع وترًا، واألصح: أنه 

: )كان لرسول هللا يكتحل يف كل عني ثالاثً؛ خلرب الرتمذي عن ابن عباس رضي هللا عنه وحسنه قال
تحل منها يف كل عني ثالاثً(، واستدل لألول خبرب الطرباين عن ابن صلى هللا عليه وسلم مكحلة يك

عمر قال: )إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا اكتحل .. جعل يف العني اليمىن ثالاثً، ويف 
من ال يعرف، وقد علم: أنه لو العني اليسرى مرودين فجعلهما وترًا(، لكن يف إسناده العمري و 

ل أصل السنة، وروى أبو داود: أنه صلى هللا عليه وسلم قال: "من اكتحل .. اكتحل شفعاً .. حص
 فليوتر، من فعل .. فقد أحسن، ومن ال .. فال حرج".

 ]استحباب االدهان ِغب اً[
مذي وصححه: عن عبد هللا الثالثة: يسن أن يدهن ِغب اً؛ أي: وقتاً بعد وقت حبسب احلاجة؛ خلرب الرت 

هللا صلى هللا عليه وسلم عن االدهان إال غباً(، ويف "الشمائل" للرتمذي  بن مغفل قال: )هنى رسول
عن أنس بن مالك قال: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح حليته(، وما 

 يروى يف كتب الفقهاء مرفوعاً:
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 كتحلوا وترًا" .. فغريب.وادهنوا غباً، وا "استاكوا عرضاً، 
 يدهن، مث يرتك حىت جيف الدهن.قال النووي يف "جمموعه": األدهان ِغباً بكسر الغني هو: أن 

وقال يف "نكته": قول الشيخ )ويدهن غباً( أي: وقتاً بعد وقت، فيدهن مث يرتك حىت جيف رأسه، 
 ونقل ابن الرفعة هذا عن بعضهم.

 كما قال ابن فارس: أن ترد اإلبل املاء وتدعه يوماً.  وقال قبله: الغب
 ض الشارحني.قال: وهبذا فسر اإلمام أمحد احلديث، وبه قال بع

 ]استحباب تقليم األظفار وكيفيته[
الرابعة: يسن تقليم األظفار؛ أي: قصها مبقص أو حنوه؛ لعده من الفطرة، وألهنا تتفاحش برتكها، وقد 

 من وصول ماء الطهارة إىل ما حتته. متنع الوسخ احلاصل حتتها
التضحية، ووقت قصها: عند وحمل سنية إزالة الظفر والشعر اآليت: يف غري عشر ذي احلجة ملريد 

طوهلا، واألوىل: أن يكون يوم اجلمعة، ال يعارضه ما روي عن أنس قال: )وقت لنا يف قص الشارب، 



ك أكثر من أربعني يوماً(، وروي عن وصية علي: وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة: أال نرت 
وحلق العانة يف كل عشرين، وقص األنف أن التقليم يف كل عشرة أيم، ونتف اإلبط يف كل أربعني، 

 يف كل ثالثني، واحلق يف اجلميع: اتباع احلاجة.
رمدًا"، وفسره واألوىل يف قصها: أن يكون خمالفاً؛ خلرب: "من قص أظفاره خمالفاً .. مل ير يف عينيه 

بنصر، مث مجاعة منهم أبو عبد هللا بن بطة أبن يبدأ خبنصر اليمىن، مث الوسطى، مث اإلهبام، مث ال
املسبحة، مث إهبام اليسرى، مث الوسطى، مث اخلنصر، مث السبابة، مث البنصر، ويف "اإلحياء": أنه يبدأ يف 

 نصر اليمىن، وخيتم خبنصر اليسرى.اليدين ابملسبحة اليمىن، وخيتم إبهبامها، ويف الرجلني خب
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 قال النووي: ال أبس به إال أتخري إهبام اليمىن؛ فإن السنة إكمال اليمىن أوالً.
فقد قيل: غن احلك ابألظفار قبل غسلها يضر ويسن غسل رؤوس األصابع بعد قص الظفر؛ 

 ابجلسد.
 سكان الفاء وكسرها، ويقال فيه: ُأْظفور.و)الظفر(: بضم الظاء والفاء وإسكاهنا، وبكسر الظاء مع إ

، ويُقص الشارب ... والعانة احلق، واخلتان واجب(  )وانتف إلبطٍّ
 الغ ساتر كمرةٍّ قطع ... واالسم من أنثى، ويكره القزع()لب
 نزهاً، واألخذ من جوانب ... عنفقةٍّ وحليةٍّ وحاجب()ت

 )وحلق شعر امرأةٍّ، ورد ... طيبٍّ ورحيانٍّ على من يهدي(
 حرموا خضاب شعرٍّ بسواد ... لرجلٍّ وامرأةٍّ ال للجهاد()

 فيها مثان مسائل:
 ق العانة[]استحباب نتف اإلبط وقص الشارب وحل

ال .. فليحلقه، وهو بكسر اهلمزة وسكون الباء، األوىل: أنه يسن نتف اإلبط؛ أي: إن اعتاده، وإ
لعانة أوىل من الرجل، أما املرأة وقص الشارب؛ حبيث يظهر طرف الشفة وال حيفيه من أصله، وحلق ا

أيب هريرة قال: قال .. فاملستحب هلا نتفها كما ذكره النووي وغريه؛ وذلك خلرب "الصحيحني" عن 
من الفطرة: اخلتان، واالستحداد، وقص الشارب، وتقليم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مخس 

 األظافر، ونتف اإلبط"، واالستحداد حلق العانة.
غزايل: ويستحب نتف اإلبط يف كل أربعني يوماً مرة، قال: وذلك سهل على من تعود يف قال ال



د النظافة وهي عود احللق .. فيكفيه؛ إذ يف النتف تعذيب وإيالم، واملقصو االبتداء نتفه، فأما من ت
 حتصل ابحللق.
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، والنتف يضعف الشعر فتخف واختص النتف ابإلبط واحللق ابلعانة؛ ألن اإلبط حمل الرائحة الكريهة
 يكثر الشعر فتكري الرائحة الكريهة. الرائحة الكريهة، واحللق

 قال اجليلي: وشعر العانة إذا طال .. يعشش فيه الشيطان، ويذهب قوة اجلماع.
 ]وجوب االختتان وذكر شيء من أحكامه[

ان؛ أبن يقطع ساتر الكمرة الثانية: اخلتان: واجب على الذكر واألنثى ابلبلوغ والعقل واحتمال اخلت
ا يقع عليه االسم من االنثى، لقوله تعاىل: }مث أوحينا إليك أن اتبع ملة وهي القلفة من الذكر، وم

إبراهيم حنيفًا{، وكان من ملته اخلتان ففي "الصحيحني": أنه اختنت وعمره مثانون سنة، ويف "صحيح 
ن سنة، وخلرب أيب داود أنه صلى هللا عليه ابن حبان" و "احلاكم": مئة وعشرون سنة، وقيل: سبعو 

لرجل أسلم: "الق عنك شعار الكفر واختنت"، واألمر للوجوب؛ وألنه قطع جزء من البدن  وسلم قال
ال يستخلف بعبدًا، فال يكون إال واجباً كقطع السرقة، فاحرتزوا ابلقيد األول من الشعر والظفر؛ فإنه 

جيز؛  فإنه جيب، وألنه قطع كعضو سليم، فلو مل جيب .. مل يستخلف، وابلثاين عن القطع لآلكلة؛ 
 كقطع اإلصبع يف القصاص.

وأما خرب أمحد والبيهقي أنه صلى هللا عليه وسلم قال: "اخلتان سنة يف الرجال مكرمة يف النساء" .. 
 واجباً.فأجيب عنه أبن املراد منه أنه سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه فعله وأمر به فيكون 

. فليس بواجب؛ ألن األولني ليسا من أهل الوجوب، وأما ختان الصيب واجملنون ومن ال حيتمله .
 والثالث يتضرر به.

وكما جيب اخلتان جيب قطع السرة؛ ألنه ال يتأتى ثبوت الطعام إال به، إال أن وجوبه على الغري؛ ألنه 
 ال يفعل إال يف الصغر.

 أو خيليه ليكتسب وخيتنت. وجيب على السيد أن خينت عبده،
 اليوم الذي يلي والدته إن أطاقه، فإن أخر .. فاملستحب أنويستحب اخلتان يوم سابع 
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خينت يف األربعني، فإن أخر عنها .. ففي السنة السابعة؛ ألنه الوقت الذي يؤمر فيه ابلطهارة 
 والصالة.

عامالن .. رح ال جيوز ابلشك، ومن له ذكران ى املشكل ولو بعد بلوغه؛ ألن اجلوحيرم ختان اخلنث
 ختنا مجيعاً، أو أحدمها عامل .. خنت فقط، ويعرف عمل الذكر ابلبول على األصح.

ومؤنة اخلتان يف مال املختون، فإن مل يكن له مال .. فعلى من تلزمه مؤنته، وجُيرب اإلمام البالغ العاقل 
نت وإن كان ابلغاً، ولو قبل اخلتان .. فاألصح: أنه ال خيإذا احتمله وامتنع منه، ولو مات على اخلتان 

 ولد خمتوانً .. فال ختان عليه.
وأما تثقيف آذان الصبية لتعليق احللق .. فحرام؛ ألنه جرح مل تدع إليه حاجة، صرح به الغزايل يف 

غنا، وفيه ت فيه من جهة النقل رخصة ومل تبل"اإلحياء"، وابلغ فيه مبالغة شديدة، قال: إال أن يثب
مام أمحد: جيوز تثقيف آذان الصبية؛ للزينة، ويكره ثقب آذان الصيب، ويف "الرعاية" يف مذهب اإل

"فتاوى قاضي خان" من احلنفية: أنه ال أبس بتثقيف آذان الصبية؛ ألهنم كانوا يفعلونه يف اجلاهلية، 
 عليه وسلم. ومل ينكر عليهم رسول هللا صلى هللا

 ]كراهة القزع[
خلرب "الصحيحني" عن ابن عمر قال: "مسعت رسول هللا صلى هللا  ثة: أنه يكره القزع كراهة تنزيه؛الثال

عليه وسلم ينهى عن القزع(، وهو: بقاف وزاي مفتوحتني وعني مهملة، وهو حلق بعض الرأس، سواء 
وهو تقطعه، وقيل: إنه حلق بعض  أكان من موضع واحد، أم مفرتقاً، مأخوذ من قزع السحاب

داود: أنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن القزع وقال: "احلقه كله  واضع متفرقة منه، ويف رواية أليبم
 أو دعه كله".

قال النووي يف "شرح مسلم": أمجع العلماء على كراهة القزع؛ إذا كان يف مواضع متفرقة، إال أن 
س به يف القصة، أو القفا تنزيه، قال بعض أصحاب مالك: ال أبيكون ملداواة أو حنوها، وهي كراهة 

 ، قال العلماء: واحلكمة يف النهي عنه: أنه تشويهللغالم
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للخلقة، وقيل: ألنه زي أهل الشر والشطارة، وقيل: ألنه زي اليهود؛ وقد جاء هكذا يف رواية أليب 
 داود.



س برتكه ملن أراد أن اإلحياء": ال أبس حبلق مجيع الرأس ملن أراد التنظيف، وال أبقال الغزايل يف "
 يدهن ويرجل.

ع على إابحة حلق اجلميع وهي رواية عن أمحد، وروي عنه: أنه مكروه؛ ملا وادعى ابن املنذر اإلمجا 
 روي: أنه من وصف اخلوارج.

اذه أفضل من إزالته إال عند التحلل من وال خالف أنه ال يكره إزالته ابملقراض، وال خالف أن اخت
 النسك.

 الشعر من جوانب عنفقة وحلية وحاجب الرجل[]كراهة أخذ 
ه للرجل أخذ الشعر من جوانب عنفقته، ومن حليته وحاجبيه كذا من "التحقيق" الرابعة: أنه يكر 

حول العنفقة، وقد  وغريه؛ ألنه يف معىن التنميص املنهي عنه، لكن قال ابن الصالح: ال أبس أبخذ ما
يته ونتفها بطريق األوىل، خصوصاً أول طلوعها إيثاراً فهم من كالم املصنف: كراهة حلق الرجل حل

 ودة.للمرد
 ]كراهة حلق شعر رأس املرأة[

 اخلامسة: أنه يكره حلق شعر رأس املرأة؛ ألن بقائه بزينتها.
، ونتف حليتها وشارهبا .. مستحب؛ نعم؛ إن عجزت عن معاجلته ودهنه وأتذت هبوامه .. فال كراهة

 .ألن بقاء كل منهما يشينها
 ]كراهة رد الطيب والرحيان[

ي رد الطيب أو الرحيان على من أهداه إليه؛ كما صرح به النووي السادسة: أنه يكره للشخص تعاط
 يف "حتقيقه".

ئغ شائع يف وقد علم: أن قول املصنف )وردِ (: جمرور ابملضاف الذي قدرته، وحذف املضاف سا
 الكالم الفصيح.
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 واد[]حكم خضاب الشعر ابلس
 ئمة حرموا خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو حلية رجل ابلسواد؛ خلرب أيبالسابعة: أن األ

داود والنسائي وابن حبان يف "صحيحه" واحلاكم عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
ة اجلنة"، وسلم: "يكون قوم خيضبون يف آخر الزمان ابلسواد؛ كحواصل احلمام ال يرحيون رائح



 وكالرجل واملرأة: اخلنثى.
 تزي نها به، وقد أذن هلا فيه. نعم؛ جيوز للمرأة ذلك إبذن زوجها أو سيدها؛ ألن له غرضاً يف

والظاهر كما قال بعض املتأخرين: أنه حيرم على الويل خضب شعر الصيب أو الصبية؛ إذا كان أصهب 
لناظم يف "شرح لنظمه" أنه قال: إن الظاهر أنه ال ابلسواد؛ أي: ملا فيه من تغيري اخللقة وإن عزى ل

 حيرم.
 ؛ فإنه ال حيرم، بل هو سنة للرجل واملرأة.وخرج بقوله: )بسواد(: خصبه بغريه كاحلناء

 ]جواز اخلضاب ابلسواد يف اجلهاد[
 الثامنة: إذا كان اخلضاب ابلسواد ألجل اجلهاد .. جاز؛ ملا فيه من إرهاب العدو.

(: مبين للمفعول، و )العانة( ابلنصب، وكذا )ساتر( و )االسم(.وقول الناظم: )و   يـَُقصُّ
* * * 
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 ابب الوضوء
 ]تعريف الوضوء لغة وشرعًا[

: ابلضم فيهما، هو بضم الواو: الفعل، وبفتحها: املاء الذي يتوضأ به، وقيل: ابلفتح فيهما، وقيل
وهي احلُسن، ويف الشرع: استعمال املاء يف واملبوب له: الوضوء مبعىن الفعل؛ وهو من الوضاءة 

 نية.أعضاء خمصوصة مفتتحاً ب
 قال اإلمام: وهو تعبد ال يعقل معناه؛ ألن فيه مسحاً وال تنظيف فيه.

ه هبذه األمة، واألصح: عدم وكان فرضه مع فرض الصالة؛ كما رواه ابن ماجه، واختلفوا يف خصوصيت
 تحجيل.االختصاص، وإمنا املختص هبا الغرة وال

 )موجبه: اخلارج من سبيل ... غري مين ٍّ موجب التغسيل(
 مسألتان:فيه 

 ]بيان موجبات الوضوء[
 أربعة: -أي بكسر اجليم؛ أي: أسبابه؛ ألنه مفرد مضاف فيعم  -األوىل: أن موجب الوضوء 

ناً، اندراً كان أو معتاد قبالً كان أو دبرًا، رحياً كان اخلارج ولو من قـُُبل أو عي أحدها: اخلارج من سبيل
 ت رأسها مث رجعت.معتادًا، جنساً كان أو طاهرًا، ولو دودة أخرج



 أما الغائط والبول والريح واملذي .. فبالنصوص، وأما ما عداها .. فبالقياس عليها.
ه: أحدها: احلدث وجوابً موسعاً، والثاين: القيام إىل الصالة قال النووي يف "حتقيقه": ويف موجبه أوج

فلو استشهدت  ها، وأصحها: مها، وجتري يف موجب الغسل، وقيل: ابنقطاع حيض ونفاس،وحنو 
 حائضاً .. مل تغسل إن مل نوجبه ابخلروج، وغال .. فوجهان كاجلنب. انتهى.
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وال خيفى أنه يعترب فيما صححه االنقطاع؛ ليوافق ما صححه الرافعي حيث قال يف )ابب الغسل(: 
سل من احليض والنفاس أوجه: أحدها: خبروج الدم؛ كما جيب الوضوء خبروج البول، وفيما جيب به الغ

روجه عند ابالنقطاع؛ لتعليقه يف احلديث إبدابر الدم، وأظهرها: خبوالغسل خبروج املين، واثنيها: 
االنقطاع؛ كما يقال: يوجب الوطء العدة عند الطالق، والنكاح اإلرث عند املوت، وكذا القول يف 

 ل واملين: خروجهما موجب عند االنقطاع، بل عند القيام إىل الصالة. انتهى.البو 
 أيضاً يف موجب الغسل من احليض والنفاس.وال خيفى أنه يعترب القيام إليها 

نف: إجياب الوضوء خبروج اخلارج من دبر املشكل، أو من قبليه مجيعاً، ومن ثقبة ومشل كالم املص
تها وقد خلق مسدود املخرج األصلي، أو انفتحت حتت املعدة وقد انفتحت يف معدة أو فوقها أو حت

 حم، وهو كذلك.انسد األصلي فصار ال خيرج منه شيء وإن مل يلت
د من اخلنثى .. ال وضوء مبسه، وال غسل إبيالجه، قال املاوردي: إن املسدود خلقة كعضو زائ

صلي .. فليس هلا حكم األصلي يف واإليالج فيه، وغذا نقضنا ابخلارج من الثقبة مع انسداد األ
رمي النظر إليها فوق إجزاء احلجر، وإجياب الوضوء مبسها، والغسل ابإليالج فيها، وإجياب سرتها، وحت

 م انتقاض الوضوء إذا انم ممكناً هلا من مقره.العورة، لكن رجح يف "اجملموع" عد
انفتحت حتت املعدة مع انفتاح  وخرج مبا ذكر: خروج اخلارج من غريه؛ كأحد قبلي املشكل، وثقبة

ن األصل أن ال األصلي، أو انفتحت فيها أو فوقها ولو مع انسداد األصلي، فال يوجب الوضوء؛ أل
 مر.نقض حىت يثبت شرعاً، ومل يثبت إال فيما 

 ]استثناء خروج املين من موجبات الوضوء[
جب للغسل، وهو مينُّ الشخص نفسه الثانية: أنه استثىن من إجياب الوضوء خبروج اخلارج: املين املو 

يوجب الوضوء؛ ألنه اخلارج منه أول مرة؛ كأن أمىن مبجرد نظر أو احتالم ممكناً مقعده، فإنه ال 
 ، فال يوجب أدوهنماأوجب أعظم األمرين وهو الغسل خبصوصه
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وجب أدوهنما بكونه بعمومه؛ كزان احملصن ملا أوجب أعظم احلدين وهو الرجم بكونه زان حمصن .. مل ي
 زان.

جياب احليض والنفاس والوضوء مع إجياهبما الغسل أبمور، منها: أهنما ال فائدة لبقاء وفرق بينه وبني إ
الوضوء معهما، وأهنما مينعان صحة الوضوء فال جيامعانه، خبالف خروج املين يصح معه الوضوء يف 

 صورة سلسل املين فيجامعه.
يف قبلها ومل تقض شهوهتا (: ما ال يوجبه؛ كأن جومعت يف دبرها، أو وخرج بقوله: )موجب التغسيل

واغتسلت مث خرج منها، أو استدخل شخص منيه، أو مين غريه، مث خرج منه .. فإنه يوجب الوضوء؛  
 كما مشله املستثىن منه أيضاً.

 وملس مرأةٍّ رجل( -ال بنوم كل ... ممكنٍّ  -)كذا زوال العقل 
، وحائٌل للن  قض كف ... ومس فرج بشرٍّ ببطن كف()ال حمرمٍّ

 ية موجبات الوضوء[]ذكر بق
 ذكر يف هذين البيتني الثالثة الباقية من موجبات الوضوء:

فثانيها: زوال العقل؛ أي: التمييز؛ فإن فسر آبلة التمييز كما حكي عن الشافعي، أو أبنه صفة مييز 
إلغماء، يز؛ إما ابرتفاعه ابجلنون، أو انغماره ابهبا بني احلسن والقبيح .. فاملراد زوال تصرفه وهو التمي

 أو السكر وحنوه، أو استتاره ابلنوم وحنوه.
أما النوم .. فلحديث: "العينان وكاء السره فمن انم .. فليتوضأ" رواه أبو داود وغريه، وحسنه 

 املنذري وغريه، وأخرجه ابن السكن يف "صحاحه".
أشعر به اخلرب؛ إذ وب الذي هو مظنة خلروج شيء من دبره؛ كما وغري النوم مما ذكر أبلغ منه يف الذه

)السره( الدبر، ووكاؤه: حفاظه عن أن خيرج منه شيء ال يشعر به، والعينان: كناية عن اليقظة، وال 
يضر يف النقض بزوال العقل الذي هو مظنة خلروج اخلارج كون األصل عدم خروج شيء؛ ألنه ملا 

الشهادة املفيدة للظن مقام شعور به .. أقيم مقام اليقني؛ كما أقيمت جعل مظنة خلروجه من غري 
 اليقني يف شغل الذمة.

 وقوله: )ال بنوم كل ممكن( أي: ال جيب الوضوء بنوم كل شخص ممكن مقعده من مقره
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يهما بيديه أو ولو مستندًا إىل ما لو زال لسقط، أو حمتبياً أبن جيلس على ألييه رافعاً ركبتيه حمتويً عل
مسلم عن أنس قال: )كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينامون مث يصلون  غريمها؛ خلرب

وال يتوضؤون(، ولفظ أيب داود: )ينتظرون العشاء فينامون حىت ختفق رؤوسهم ... ( احلديث، ومحل 
نه حينئذ خروج اخلارج، وال على نوم املمكن مقعده؛ مجعاً بينه وبني خرب: "العينان وكاء السه"، وألم

عربة ابحتمال خروج ريح من القبل؛ لندرته، ولو زالت إحدى ألييه قبل انتباهه .. انتقض وضوؤه ولو  
 كان مستثفراً، أو مع انتباهه أو بعده أو شك .. فال.

ني ملن وال يلحق اإلغماء وحنوه مع متكني املقعدة، ابلنوم؛ ألن عدم الشعور معها أبلغ كما مر، وال متك
مقعده مبقره، وال ملن انم قاعدًا وهو هزيل؛ حبيث يكون بني بعض مقعده ومقره  انم على قفاه ملصقاً 

 جتاف.
 وخرج بـ )زوال العقل(: النعاس، وحديث النفس، وأوائل نشوة السكر، فال نقض هبا.

ط احلواس، والنعاس ويقال للنعاس: ِسنة، والفرق بينه وبني النوم: أن النوم فيه غلبة على العقل وسقو 
ذلك، وإمنا فيه فتور احلواس، ومن عالمته: مساع كالم احلاضرين وإن مل يفهمه، ومن ليس فيه 

 عالمات النوم: الرؤي.
 ولو شك يف أنه ممكن أو ال، أو يف أنه انم أو نعس .. فال نقض.

سهوًا، بشهوة أو غريها، واثلثها: ملس ذكرٍّ أنثى أجنبيني كبريين ببشرهتما أو ما يف معناها عمدًا أو 
ء يف ذلك الالمس وامللموس، واألصلي والزائد، والعامل واألشل، من أعضاء الوضوء أو غريها، سوا

واخلصي والعنني، واجملبوب واملمسوح، والشيخ اهلرم والعجوز؛ لقوله تعاىل: }أو المستم النساء{، 
 ة لاللتذاذ املثري للشهوة.أي: ملستم كما قرئ به، واملعىن يف إجيابه الوضوء: أنه مظن

وقوله: )ال حمرم( أي: ال ملس حمرم ولو بشهوة؛ فإنه ال يوجب الوضوء؛ النتفاء املظنة بينهما، و 
 )احملرم(: من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح حلرمتها، فتشمل حمرم النسب والرضاع واملصاهرة.
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 قض الوضوء.بشريت الذكر واألنثى ولو رقيقاً .. منع نوقوله: )وحائٌل للنقض كف( أي: وحائل بني 
اقع بني ذكرين، أو أنثيني، أو خنثيني، أو خنثى وأنثى أو ذكر، وملس وخرج مبا ذكر: اللمس الو 

العضو املقطوع، والشعر والسن والظفر، ومن مل تبلغ حد الشهوة عرفاً؛ فال يوجب شيٌء منها 



 الوضوء.
 ؛ فإنه ينقض وضوء احلي.ومشل كالم املصنف: ملس امليت

ن نفسه أو غريه، عمدًا أو سهوًا، متصاًل أو ورابعها: مس فرج آدمي ببطن كف قباًل كان أو دبراً، م
ذكرًا مقطوعاً؛ خلرب: "من مس ذكره .. فليتوضأ"، ويف رواية: "من مس فرجه"، ويف رواية: "ذكرًا" 

ه": "إذا أفضى أحدهم بيده إىل رواه الرتمذي وقال: حسن صحيح، وخرب ابن حبان يف "صحيح
ومس فرج غريه أفحش من مسه فرجه؛ هلتكه فرجه، وليس بينهما سرت وال حجاب .. فليتوضأ"، 

 حرمة غريه.
واملراد مبس قبل املرأة: مس ملتقى الشفرين على املنفذ، ومبس الدبر: مس ملتقى املنفذ، وببطن 

 ع حتامل يسري.الكف: ما استرت عند وضع إحدى الكفني على األخرى م
الواضح منه مثل آلته، وبـ  وخرج بـ )الفرج(: مس أحد قبلي املشكل، فال نقض به، إال أ، ميس

)اآلدمي(: البهيمة، فال ينقض مس فرجها؛ كما ال جيب سرته، وال حيرم النظر إليه، وال يتعلق به ختان 
ى هذا: لو أدخل يده يف وال استنجاء، وألن ملس إانث البهائم ليس حبدث فكذلك مس فرجها، فعل

ن الكف(: رؤوس األصابع وما بينها وحرف فرجها .. فإنه ال ينقض أيضاً يف أصح الوجهني، وبـ )بط
الكف، فال نقض مبس شيء منها؛ ألهنا خارجة عن مست الكف، وألنه ال يعتمد على املس هبا 

 وحدها من أراد معرفة لني امللموس أو خشونته، وال ينتقض املمسوس.
مع العامل، كان له كفان أو ذكران عامالن .. انتقض الوضوء مبس كل منهما، ال مبس الزائد   ولو

 وينقض مس اإلصبع الزائدة إذا كانت على سنن األصابع.
وقول املصنف: )وحائل(: ليس معطوفاً على )حمرم( بل هو مبتدأ خربه )كف(، ويف قوله: )كف(، و 

 أنواع احلروف وأعدادها)كف( جناس اتم مستوىًف؛ التفاقهما يف 
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وهيئاهتا وترتيبها، ومها من نوعني، وقوله: )رجل( منصوب، ووقف عليه حبذف األلف على لغة ربيعة، 
ليه، وفصل بينهما مبفعوله وهو )امرأة( على لغة؛ كما يف قراءة ابن عامر قوله أو جمرد إبضافة )ملس( إ

تل أوالدهم شركائهم{، بنفص )أوالدهم( وجر )شركائهم( تعاىل: }وكذلك زُين لكثريٍّ من املشركني ق
 إبضافة )قتل( إليه مفصوالً بينهما مبفعوله.

 اجلزر ... ومع يقني حدثٍّ أو ُطهر()اختري: من أكل حلوم 



 )إذا طرا شٌك بضدِ ه عمل ... يقينه، وسابٌق إذا جهل(
 )خذ ضدر ما قبل يقنيٍّ، حيث مل ... يعلم بشيءٍّ فالوضوء ملتزم(

 يف هذه األبيات أربع مسائل:
 ]الوضوء من أكل حلم اجلزور[

، اجلزر؛ أي: اإلبل نيئاً أو مطبوخاً األوىل: املختار عند النووي ومجاعة: وجوب الوضوء من أكل حلم 
قال النووي: وهو وإن شذ مذهباً .. فهو قوي دليالً؛ لصحة حديثني فيه، واختياره حمققون واعتقدوا 

 رجحانه. انتهى.
أشار املصنف إىل حكاية ذلك بلفظ: )اختري( مبنياً للمفعول، وليس يف كالمه ما يدل على  وقد

ضوء؛ خلرب جابر قال: )كان شهور وهو املذهب: أنه ال يوجب الو اختياره، ولكن القول اجلديد امل
آخر األمرين من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار(، وأجيب عن دليل 

 قدمي حبمله على الندب، أو على الوضوء اللغوي، قال النووي: وهو جواب غري شاف.ال
 ك بضده[]إذا تيقن حداثً أو طهراً فطرأ عليه الش

أو طهراً، مث طرأ عليه شك بضده .. عمل بيقينه؛ استصحاابً له، واألصل فيه الثانية: إذا تيقن حداثً 
 كل عليه أخرج منه شيء أو ال .. فالخرب مسلم: "إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً فأش
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خيرجن من املسجد حىت يسمع صواتً، أو جيد رحياً"، قال النووي وغريه: الشك هنا ويف معظم أبواب 
 املستوى والراجح. انتهى.الفقه هو: الرتدد، سواء 

ية، وقوله: و)الباء( يف قول املصنف: )بضده( متعلقة بقوله: )طرا(، أو بقوله: )شك( فتكون ظرف
 )يقينه( منصوب بنزع اخلافض، ويصح رفعه على أنه فاعل )عمل( أي: عمل يقينه عمله.

 احلدث والطهر وجهل السابق منهما وعلم ما قبلهما[]إذا وجد منه 
إذا جهل السابق من احلدث والطهر؛ كأن وجدوا منه بعد الفجر مثالُ، وجهل السابق منهما الثالثة: 

قبلهما من حدث أو طهر، فإن تذكر أنه كان قبلهما حمداثً .. فهو اآلن  .. أخذ بضد ما تيقنه
ال؛ ألنه تيقن الطهارة وشك يف أتخر احلدث عنها، واألصل متطهر، سواء اعتاد جتديد الوضوء أم 

أتخره، وإن تذكر أنه كان قبلهما متطهرًا .. فهو اآلن حمدث؛ أي: إن اعتاد جتديد الوضوء؛ ألنه  عدم
وشك يف أتخر الطهارة عنه، واألصل عدم أتخرها، فإن مل يعتد جتديده .. مل أيخذ  تيقن احلدث



 ن متطهرًا؛ ألن الظاهر أتخر طهره عن حدثه.ابلضد، مث ابملثل فيكون اآل
 حلدث والطهر وجهل السابق منهما ومل يعلم ما قبلهما[]إذا وجد منه ا

لتعارض االحتمالني من غري مرجح، وال سبيل إىل الرابعة: إن مل يعلم ما قبلهما .. فالوضوء الزم له؛ 
ديد؛ فإن غريه أيخذ ابلطهر مطلقاً كما الصالة مع الرتدد احملض يف الطهر، وهذا خاص مبن يعتاد التج

 وإن خالف فيه بعض املتأخرين.مر، فال أثر لتذكره 
 )فروضه: النية، واغسل وجهكا ... وغسلك اليدين مع مرفقكا(

 مث اغسل وعم ... رجليك مع كعبيك، والرتتيب، مث()ومسح بعض الرأس، 
 )له شروٌط مخسٌة: طهور ما ... وكونه مميزًا ومسلما(

 م املانع من وصول ... ماءٍّ إىل بشرة املغسول()وعد
 لدائم احلدث ... وعد منها الرافعي رفع اخلبث( )ويدخل الوقت
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 فيها مسألتان:
 ]فروض الوضوء[

 وء ستة:األوىل: فروض الوض
فع احلدث، أو استباحة الصالة، أو غسل الوجه؛ كأن ينوي ر  األول: النية؛ ملا مر، وجيب قرهنا أبول

غريها مما ال يباح إال ابلوضوء، أو أداء فرض الوضوء، أو فرض الوضوء، أو أداء الوضوء، أو 
 الوضوء.

أجزأه إن غلط، ال إن تعمد  ودائم احلدث ال جتزئه نية رفع احلدث، ولو نوى غريه رفع غري حدثه ..
 يف األصح.

ىل: }فاغسلوا وجوهكم{، واملراد: انغساله، وكذا يف بقية األعضاء، الثاين: غسل الوجه؛ قال هللا تعا
واملراد: ظاهر الوجه؛ إذ ال جيب غسل داخل العني والفم واألنف، وحده طوالً: ما بني منابت الرأي 

 وعرضاً: ما بني أذنيه.غالباً وأسفل طرف املقبل من اللحيني، 
ثافة؛ كعذار وهو ما حاذى األذن، وهدب وشعور الوجه إن مل خترج عن حده وكانت اندرة الك

وشارب وخد  وعنفقة وحلية امرأة وخنثى .. وجب غسلها ظاهرًا وابطناً وإن كثفت، وإن مل تكن اندرة 
عارض والعذار والسِ بال .. الكثافة وهي حلية الرجل وعارضاه، أو خرجت عن حده كشعر اللحية وال



ب غسل ظاهرها فقط، فلو خفر اللحية مثالً وجب غسل ظاهرها وابطنها إن خفت، وإال .. وج
 وكثف بعضها .. فلكل منهما حكمه إن متيز، وإال .. كاخلفيف.

 واخلفيف: ما ترى بشرته يف جملس التخاطب، وقيل: ما يصل املاء إىل منبته بال مبالغة.
 من الرأس، وسائر اجلوانب اجملاورة للوجه؛ احتياطاً.وجيب غسل جزء 

ن مع املرفقني بكسر امليم وفتح الفاء وعكسه؛ قال هللا تعاىل: }وأيديكم إىل الثالث: غسل اليدي
املرافق{، ودل على دخوهلما يف الغسل اآلية واإلمجاع وفعله صلى هللا عليه وسلم املبني للوضوء 

 ريه.املأمور به؛ كما رواه مسلم وغ
 ل رأس العضد، أوفإن مل يكن له مرفق .. اعترب قدره، فإن قطعت من املرفق .. وجب غس
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من فوقه .. ندب غسل ابقي عضده، وجيب غسل شعر اليدين وإن كثف، وظفرمها وإن طال، ويد 
فإن  نبتت يف غريه .. وجب غسل ما حاذى منها حمله إن متيزت،زائدة إن نبتت يف حمل الفرض، وإن 

حنوه .. وجب غسلهما، وجتري هذه  مل تتميز؛ لفحش قصر، أو نقص إصبع، أو ضعف بطش أو
 األحكام يف الرجلني.

 واأللف يف قوله: )وجهكا( و )مرفقكا( لإلطالق.
ال فرق بني مسح بشرة الرأس الرابع: مسح بعض الرأس؛ قال هللا تعاىل: }وامسحوا برءوسكم{، و 

ا، ولو من نطلق عليه اسم املسح، ولو بعض شعرة واحدة بيد أو غريهوالشعر الذي عليها؛ حبيث ي
صاحب رأسني بشرط كون الشعر املمسوح لو مد .. مل خيرج عن حد الرأس، ويف "مسلم": )أنه صلى 

تفاء مبسح البعض؛ وألن املفهوم هللا عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته(، فدل على االك
ومها بياضان  أحد بوجوب خصوص الناصية؛ وهي الشعر الذي بني النزعتنيعند اإلطالق، ومل يقل 

يكتنفاهنا، والكتفاء هبا مينع وجوب االستيعاب، ومينع وجوب التقدير ابلربع أو أكثر؛ ألهنا دونه، 
إذا دخلت على متعد كما يف اآلية .. تكون والباء كما يف "اجملموع" عن مجاعة من أهل العربية: 

ت{ .. تكون لإللصاق، وإمنا وجب على غري متعد  كما يف قوله تعاىل: }وليط ورفوا ابلبيللتبعيض، أو 
التعميم يف التيمم مع أن آتيه كهذه اآلية؛ لثبوته ابلسنة، وألنه بدل فاعترب مبدله، ومسح الرأس أصل 

 فاعترب لفظه.
مبين على التخفيف؛  اخلف .. فلإلمجاع؛ وألن التعميم يفسده، مع أ، مسحه وأما عدم وجوبه يف



 التيمم. جلوازه مع القدرة على الغسل، خبالف
 ولو قطر على رأسه، أو وضع يده املبتلة عليه، أو تعرض للمطر ومل ميسح .. أجزأه، وكذا لو غسله.

الناتئان من اجلانبني عند مفصل اخلامس: غسل الرجلني مع الكعبني من كل رجل؛ ومها العظمان 
طفاً على )الوجوه(  تعاىل: }وأرجلكم إىل الكعبني{، قرئ ابلنصب وابجلر عالساق والقدم؛ قال هللا

لفظاً يف األول، ومعىًن يف الثاين؛ جلره على اجلوار، وجعله بعضهم عطفاً على الرؤوس؛ محاًل له على 
 على دخول املرفقني فيه.البس اخلف، ودل على دخوهلما يف الغسل ما دل 
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هللا عليه وسلم املبني للوضوء املأمور به، رواه مسلم وغريه،  أفعاله؛ لفعله صلى السادس: الرتتيب يف
ليه وسلم يف حجته: "ابدؤوا مبا بدأ هللا به" رواه النسائي إبسناد صحيح، والعربة ولقوله صلى هللا ع

بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وألنه تعاىل ذكر مسموحاً بني مغسوالت، وتفريق املتجانس ال 
رتكبه العرب إال لفائدة وهي هنا: وجوب الرتتيب ال ندبه؛ بقرينة األمر يف اخلرب، وألن اآلية بيان ت
 لوضوء الواجب، / وهلذا مل يذكر فيها شيء من سنته.ل

فلو عكس ولو ساهياً أو وضأه أربعة دفعة .. حصل الوجه فقط إن نوى عنده، ولو توضأ اربع مرات 
 منكساً .. أجرأه.

ذو احلدث األصغر بنية رفع احلدث أو حنوها، أو بنية اجلنابة أو حنوها غالطاً ورتب أو ولو اغتسل 
 ه وإن مل ميكث.انغمس .. أجزأ

ولو أحدث وأجنب .. أجزأه الغسل عنها، ولو اغتسل ذو احلدث األكرب إىل رجليه، أو إال يديه مثالً 
حدث، وله تقدمي الرجلني أو اليدين مث أحدث .. وجب غسلهما للجنابة، واألعضاء الثالثة مرتبة لل

 يف األصح.
 ]شروط الوضوء[

 )مث له شروط مخسة(:الثانية: ذكر فيها شروط الوضوء بقوله: 
أوهلا: املاء الطهور وهو املطلق، أبن يعلمه املتوضئ أو يظنه؛ ألن ما عداه ال يرفع احلدث، وقوله: 

أو من إضافة األعم إىل األخص؛ فإن  )طهور ماء( من إضافة الصفة إىل املوصوف؛ كجرد قطيفة،
 الرتاب طهور أيضاً.

؛ ألن غريمها ال يصح وضوؤه؛ لعدم صحة نيته؛ إذ شرطها اثنيها واثلثها: كون املتوضئ مميزًا مسلماً 



إسالم الناوي ومتييزه كما مر، وإمنا صح غسل الكتابية واجملنونة من احليض والنفاس كما سيأيت؛ 
 ، وهلذا جتب إعادته عند اإلسالم واإلفاقة.لضرورة حق الزوج والسيد

رة العضو املغسول وحنوها؛ كدهن جامد والرابع: عدم املانع احلسي من وصول املاء الطهور إىل بش
ومشع؛ إذ جري املاء على العضو املغسول شرط لصحة تطهريه، ويقال ابملانع احلسي: املانع الشرعي 

 من حيض أو نفاس.
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ضوء دائم احلدث؛ كاملستحاضة، وسلسل البول، أو املذي؛ ألن ل الوقت يف و واخلامس: دخو 
 الوقت. طهارته طهارة ضرورة، وال ضرورة قبل

 ومن شروطه:
 عدم الصارف، ويعرب عنه بدوام النية، فلو قطعها يف أثناء الوضوء .. احتاج إىل نية جديدة.

له فرض .. فاألصح: الصحة، أو سنة .. والعلم بفريضته وبكيفيته، فلو اعتقد العامي أن كل أفعا
ض النقل، وجيري هذا فال، أو البعض ومل مييز .. صح وضوؤه على األصح، بشرط أال يقصد ابلفر 

 التفصيل يف الصالة.
وقوله: )وعد منها الرافعي رفع اخلبث( أي: وعد الرافعي من شروط الوضوء: رفع اخلبث الذي يزول 

إن كان، فال تكفي هلما غسلة واحدة؛ ألن املاء يصري مستعمالً  ابلغسلة الواحدة من أعضاء وضوئه
ما صححه النووي من أهنا تكفي هلما كما يف احليض يف اخلبث، فال يستعمل يف احلدث، واملعتمد: 

 واجلنابة؛ ألن مقتضى الطهرين واحد، واملاء ما دام مرتدداً على العضو .. ال حيكم ابستعماله.
)ابب نية الوضوء( ابخلبث احلكمي، وأطلق يف مواضع أخر، واألول جرى  وصورها يف "اجملموع" يف

ا زال اخلبث هبا وإن كان عينياً، وجيري اخلالف بتصحيحه يف فيه على الغالب، فتكفي الغسلة هلما إذ
 احلدث األكرب مع اخلبث، أما إذا مل يزل اخلبث ابلغسلة الواحدة .. فاحلدث أيضاً ابق.

 عي( بسكون الياء وصله بنية الوقف.وقول الناظم: )الراف
 ]الكالم على بعض سنن الوضوء[

 ديك قبل أن تدخال()والسُّنن: السواك، مث بسمال ... واغسل ي
 )إان، ومضمض، وانتشق، وعمم ... الرأي، وأبدأه من املقدم(

 ملا فرغ من شروط الوضوء .. ذكر من سننه أموراً:
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  اببه.منها: السواك أوله؛ ملا مر يف
"، وخلرب السواك؛ أي: عند غسل الكفني كما سيأيت؛ خلرب: "كل أمر ذي ابلومنها: البسملة بعد 

النسائي إبسناد جيد كما يف "اجملموع" عن أنس قال: )طلب بعض أصحاب النيب عليه الصالة 
اء فوضع والسالم وضوءًا فلم جيدوا، فقال صلى هللا عليه وسلم: "هل مع أ؛ د منكم ماء؟ " فأتى مب

ن بني أصابعه حىت يده يف اإلانء الذي فيه املاء، مث قال: "توضؤوا ابسم هللا"، فرأيت املاء يفور م
توضؤوا، وكانوا حنو سبعني رجاًل(، وقوله: )ابسم هللا( أي: قائلني ذلك، وأقلها: )ابسم هللا(، 

داية": )رب أعوذ بك من مهزات وأكملها: )بسم هللا الرمحن الرحيم(، زاد الغزايل بعدها يف "بداية اهل
 الشياطني، وأعوذ بك رب أن حيضرون(.

عضهم التعوذ قبلها، ويسن أن يقول بعدها: )احلمد هلل الذي جعل املاء وحكى احملب الطربي عن ب
 طهورًا(، فإن ترك البسملة أوله .. استحب أن يقول يف أثنائه: )ابسم هللا أوله وآخره(.

بل املضمضة وإن تيقن طهرمها، أو مل يرد غمسهما؛ لالتباع، رواه الشيخان، ومنها: غسل كفيه ثالاثً ق
ا .. سن غسلهما قبل أن يدخلهما إانء فيه ماء قليل أو مائع، بل يكره مث إن شك يف طهرمه

غمسهما فيه قبل غسلهما ثالاثً، وهذا حممل كالم املصنف، وإن تيقن طهرمها .. مل يكره غمسهما 
 وال يسن غسلهما قبله. فيه قبل غسلهما، بل

ل املاء إىل الفم واألنف وإن ومنها: املضمضة مث االستنشاق؛ لالتباع رواه الشيخان، وحيصالن بوصو 
ابتلعه أو مل يُدره، وتقدمي املضمضة على االستنشاق مستحق، فلو قدم االستنشاق عليها .. حسب 

 وفاتت، وقيل: مستحب.
 ة يف املضمضة: أن يبلغ املاء أقصى احلنكوتسن املبالغة فيهما للمفطر، واملبالغ
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واللثات، ويسن إمرار إصبعه اليسرى عليها، ومج املاء، ويف االستنشاق: أن يصعد املاء ابلنفس إىل 
ار؛ أبن خيرج بعد االستنشاق ما يف أنفه من ماء وأذى، ويسن كونه بيده اخليشوم، ويسن االستنث

 اليسرى.



 .. فتكره له املبالغة.أما الصائم ولو نفاًل 
نة واألفضل: مجعهما، وأن يكون بثالث غرف يتمضمض من كل مث يستنشق، فيحصل أصل الس

من األخرى ثالاثً، بفصلهما بست غرفات، أو بغرفتني يتمضمض من واحدة ثالاثً مث يستنشق 
تنشق مرة، مث  وجبمعهما بغرفة يتمضمض منها ثالاثً مث يستنشق منها ثالاثً، أو يتمضمض منها مث يس

 كذلك اثنية واثلثة.
ف من أوجبه، واحلكم عليه ومنها: تعميم الرأس ابملسح؛ لالتباع، رواه الشيخان، وخروجاً من خال

 .ابلسنية ال ينايف وقوعه فرضاً على القول به
والسنة: أن يبدأ مبسحه من مقدمه؛ أبن يضع يديه على املقدم، ويلصق مسبحته ابألخرى وإهباميه 

غيه، مث يذهب هبما إىل قفاه، مث يردمها إىل املبدأ؛ لالتباع، رواه الشيخان، وهذا ملن له شعر على صد
شعر ينقلب .. مل  ابلذهاب والرد؛ ليصل البلل إىل مجيعه، وذلك مرة واحدة، فإن مل يكن لهينقلب 

حلاجة إليه، فإن مل يسن الرد؛ لعدم فائدته، فإن رد .. مل حيتسب اثنية؛ ألن املاء صار مستعماًل لعدم ا
 يرد نزع ما على رأسه .. كما املسح عليه.
املاضي وفاعله املتوضئ والفه لإلطالق، أو بكسرها  وقول املصنف: )بسمال( يفتح امليم بصيغة

نسب مبا بعده، ففاعله املخاطب، وألفه بدل من نون التوكيد اخلفيفة، وقوله: بصيغة األمر وهو األ
مث إن بين للمفعول .. فألفه ضمري تثنية عائد على )اليدين(، أو للفاعل .. )تدخ ال( بتشديد اخلاء، 

 ( ابلقصر للوزن.فألفه لإلطالق، وقوله: )إان
 ]مسح األذنني[

 خني مباءٍّ آخرا()ومسح أذنٍّ ابطناً وظاهرا ... وللصما
 أي: من سننه: مسح األذنني بعد مسح الرأس ابطنهما وظاهرمها مباء غري بلل الرأس،
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ومسح صماخيهما؛ أي خرقيهما مباء جديد غري املاءين؛ لالتباع، رواه يف مسح األذنني وصماخيهما 
صحيح، ويف كونه بغري ماء الرأس البيهقي إبسناد جيد، وألن الصماخ من أبو داود إبسناد حسن، أو 

 األذن؛ كالفم واألنف من الوجه.
ن يدخل مسبحتيه يف صماخيه، ويديرمها على واألحب يف كيفية مسح ذلك كما قال الرافعي: أ

لها يف "اجملموع" املعاطف، ومير إهباميه على ظهورمها، مث يلصق كفية مبلولتني ابألذنني استظهاراً، ونق



عن اإلمام والغزايل ومجاعات، مث نقل عن آخرين: أنه ميسح ابإلهبامني ظاهر األذنني، وابملسبحتني 
املعاطف، ويدخل اخلنصر يف صماخيه، وكالمه يف "نكت التنبيه" ابطنهما، ومير رأس األصابع يف 

حتيه صماخيه، وبباطن أمنليتهما يقتضي اختيار هذه الكيفية، واملراد من األوىل: أن ميسح برأسه مسب
 ابطن األذنني ومعاطفهما، فاندفع ما قيل: إهنا ال تناسب سنية مسح الصماخني مباء جديد.

العنق ليس بسنة وهو كذلك، خالفاً للرافعي، بل هو بدعة، وألف  وافهم كالم املصنف: أن مسح
 )آخرا( لإلطالق.

 ]ختليل أصابع اليدين والرجلني واللحية الكثة[
 )وخللن أصابع اليدين ... واللحية الكثة والرجلني(

أي: من سنن الوضوء: ختليل أصابع اليدين ابلتشبيك بينهما، وختليل أصابع الرجلني؛ لألمر بكل 
هما يف خرب الرتمذي وغريه، واألحب: أن يتخللهما خبنصر اليسرى من أسفل األصابع، يبدأ خبنصر من

 وقيل: خيلل خبنصر اليمىن، وقيل: مها سواء. الرجل اليمىن وخيتم خبنصر اليسرى،
 فلو التفت أصابعه فلم يصل املاء إليها إال ابلتخليل .. وجب ال لذاته، ولو التحمت .. حرم فتقها.
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وختليل حلية الرجل الكثة ابملثلثة؛ أي: الكثيفة؛ لالتباع، رواه الرتمذي وصححه، وذلك أبن خيللها 
 ومثل اللحية كل شعر كثيف ال جيب إيصال املاء إىل منبته.واألصابع من أسفلها، 

 )واستكمل الثالث ابليقني ... وأبدأ بيمناك سوى األذنني(
 فيه مسألتان:

 يف الوضوء[ ]استحباب التثليث
األوىل: أنه أمر املتوضئ ابستكمال الثالث ابليقني؛ من غسلٍّ ومسح وختليل وغريها؛ فاألوىل واجبة، 

تان؛ خلرب "مسلم" عن عثمان: )أنه صلى هللا عليه وسلم توضأ ثالاثً ثالاثً(، وخرب "أيب واالثنتان مسنون
سلم توضأ فمسح رأسه ثالاثً(، وخرب داود" إبسناد حسن كما يف "اجملموع": )أنه صلى هللا عليه و 

وقال: "البيهقي" إبسناد جيد كما يف "اجملموع" عن عثمان: أنه توضأ فخلل بني أصابع قدميه ثالاثً، 
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل كما فعلت، وروى البخاري: )أنه عليه الصالة والسالم 

 توضأ مرة مرة(، )وتوضأ مرتني مرتني(.
الم املصنف: القول؛ كالتسمية والتشهد فليسن تثليثه، وبه صرح الرويين يف التشهد آخره، وتناول ك



 ورواه أمحد وابن ماجه.
د .. أخذ ابألقل عماًل ابليقني؛ كما لو شك يف عدد الركعات، والزيدة على الثالث فلو شك يف العد

ة .. مل حتصل فضيلة التثليث، خبالف إمنا تكون بدعة إذا علم يزيدهتا، ولو توضأ مرة، مث مرة، مث مر 
نتقال إىل نظريه يف املضمضة واالستنشاق؛ ألن الوجه واليد متباعدان فينبغي الفراغ من أحدمها، مث اال

 اآلخر، والفم واألنف كعضو فجاز تطهريمها معاً كاليدين

(1/175) 

 

لبارزي، وخالف الرويين والفوراين كذا نقله يف "اجملموع" عن الشيخ أيب حممد اجلويين وأقره، وبه أفىت ا
 حبصوهلا. وغريمها فقالوا

ويستثىن مما ذكره: ما لو ضاق الوقت، أو كفاه املاء لوضوئه وبه عطش مثاًل، وال تتأتى إزالته إال إن 
 توضأ مرة مرة .. فإنه يقتصر عليها.

 ]استحباب البدء ابليمني[
نا خزمية ؛ خلرب: "إذا توضأمت .. فابدؤا مبيامنكم" رواه أيالثانية: أنه أمر املتوضئ أبن يبدأ بيمناه ندابً 

وحبان يف "صحيحيهما"، وخلرب "الصحيحني" عن عائشة قالت: )كان رسول هللا صلى هللا عليه 
وطهوره ويف شأنه كله( أي: مما هو من  -أي: تسريح شعره  -وسلم يعجبه التيمن يف تنعله وترجله 

ء، ، وحلق رأس، واليسرى بضم ذلك؛ كامتخاط، ودخول خالابب التكرمي؛ كاكتحال، ونتف إبط
ونزع ملبوس؛ ملا رواه أبو داود وقال يف "اجملموع": إنه صحيح: )كانت يد رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم اليمىن لطهوره وطعامه، واليسرى خلالئه وما كان من أذى(.
يث يسهل إمراء املاء عليهما معاً .. فالسنة مث أشار بقوله: )سوى االذنني( إىل أن العضوين إذا كاان حب

 ا معاً، وذلك يف الكفني واخلدين واألذنني.غسلهم
 ]استصحاب النية ذُكرًا يف الوضوء[

 )واستصحب النية من بدءٍّ إىل ... آخره، ودلك عضوٍّ، والوال(
الصالة، ولئال أمر املتوضئ ابستصحاب النية ذُكرًا من ابتداء سنن الوضوء؛ ليحصل ثواهبا إىل آخره ك

التسمية عند غسل الكفني كما صرح به ابن الفركاح فإن يقرهنا  خيلو جزء منه عنها حقيقة، فينوي مع
هبا عند أول غسلهما، كما يقرهنا بتكبرية اإلحرام، فاندفع ما قيلك إن قرهنا هبا مستحيل؛ ألن يسن 

 التلفاز ابلنية، وال يعقل التلفظ معه ابلتسمية، وممن صرح أبنه
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ينوي عند غسل الكفني: الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ، فاملراد بتقدمي التسمية 
 ا على الفراغ منه.على غسل الكفني: تقدميه

 ]الدلك واملواالة[
ومن سنن الوضوء: دلك كل عضو مغسول من أعضاء الوضوء؛ أين مير يده عليه بعد إفاضة املاء 

 اًل للنظافة، وخروجاً من خالف من أوجبه.احتياطاً وحتصي
تدال والِوالء بني األعضاء يف وضوء الرفاهية؛ أبن يغسل العضو الثاين قبل أن جيف األول، مع اع

اهلواء والزمان واملزاج؛ لالتباع، وخروجاً من خالف من أوجبه، وإذا غسل ثالاثً .. فالعربة ابألخرية، 
الوالء وقد عزبت النية، .. مل جيب جتديدها يف البناء كما صححه ويقدر املمسوح مغسوالً، وغذا ترك 

 يف "التحقيق" وغريه، والتفريق الطويل مكروه.
 بصاع[ ]الوضوء مبد ٍّ والغسل

 )وللوضو ُمدٌّ، وللتغسيل ... صاٌع وطول الُغرِ  للتحجيل(
صلى هللا عليه وسلم من السنن: التوضؤ مبُد من املاء، والغسل بصاع منه؛ خلرب مسلم: )كان النيب 

يغتسل ابلصاع ويتوضأ ابملد( أي: تقريباً، وزنة املد: رطل وثلث ابلبغدادي، والصاع: أربعة أمداد، 
اغتسل أبقل من ذلك .. أجزأه، قال الشافعي: قد يرفق ابلقليل .. فكفي، وقد خيرق ولو توضأ أو 

يه وسلم وإال فيعترب ابلنسبة زيدة ابلكثري .. فال يكفي، وهذا فيمن حجمه كحجم النيب صلى هللا عل
 ونقصًا.

 وقوله: )وللوضوء( بسكون الواو وصله بنية الوقف.
 ]تطويل الغرة والتحجيل[

: بغسل زائد على الواجب من الوجه من مجيع جوانبه، وتطويل التحجيل: بغسل زائد وتطويل الغرة
ني": "إن أميت يدعون يوم على الواجب من اليدين والرجلني من مجيع اجلوانب؛ خلرب "الصحيح

 القيامة غرًا حمجلني من آاثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ..
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فليفعل"، وخرب "مسلم": "أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم .. 
 غاية التحجيل: املنكب والركبة.فليطل غرته وحتجيله"، و 

 والكسر. ( حبذف التاء للرتخيم، وجيوز يف الراء الفتحوقوله: )الغر
 )مث الوضوء ُسنٌة للُجُنب ... لنومه أو إن يطأ أن يشرب(

 )كذاك جتديد الوضوء إن صلى ... فريضًة أو ُسنًة أو نفال(
 ]مما يستحب فيه الوضوء[

ي: مع غسله ، ذكر املصنف منها: أنه يسن للجنب الوضوء؛ أيسن الوضوء يف حنو أربعني موضعاً 
ي: وأكله؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم )كان إذا كان جنباً فأراد أن الفرج قبله لنومه ووطئه وشربه؛ أ

أيكل أو ينام .. توضأ وضوءه للصالة(، وقيس ابألكل الشرب، وقال: "إذا أتى أحدكم أهله مث أراد 
اين: "فإنه أنشط للعود"، واحلكمة نهما وضوءًا" روامها مسلم، وزاد البيهقي الثأن يعود .. فليتوضأ بي

فيف احلدث غالباً، والتنظف ودفع األذى، وقيل: لعله ينشط للغسل، ويزيد اجلماع؛ فإن يف ذلك: خت
ذلك أنشط له كما مر يف احلديث، فلو فعل شيئاً من هذه األمور بال وضوء .. كره كما نقله يف 

 والنفساء إذا انقطع دمها. لم" عن األصحاب، ومثل اجلنب فيما ذكر احلائض"شرح مس
 لوضوء[]استحباب جتديد ا

ومنها: أنه يسن جتديد الوضوء إذا صلى به فريضة أو سنة أو نفاًل مطلقاً؛ أي: خبالف الغسل 
فيه والتيمم؛ ألن موجب الوضوء أغلب وقوعاً، واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون االحتياط 

 ى طهر .. كتب له عشر حسنات"، قالأهم، وخلرب أيب داود وغريه: "من توضأ عل
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بعضهم: والظاهر: أن طواف الفرض والسنة يف معىن الصالة، فيستحب له التجديد؛ ألنه صلى هللا 
 ت صالة، ومل أجد من ذكره. انتهى.عليه وسلم مسى الطواف ابلبي

 وكسر الباء من )يشرب( للوزن.
 وقتٍّ وقعا()وركعتان للوضوء، والدعا ... من بعده يف أي 

 فيه ثالث مسائل:
 ]استحباب ركعيت الوضوء[

هبما سنة الوضوء؛ خلرب مسلم عن عثمان  األوىل: أنه يسن للوضوء ركعتان؛ أبن يصليهما عقبة ينوي



هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ، مث قال: "من توضأ حنو وضوئي هذا، مث صلى قال: رأيت رسول 
ر له ما تقدم من ذنبه"، ويقرأ بعد )الفاحتة( يف األوىل: }ولو أهنم ركعتني ال حيدِ ث فيهما نفسه .. غف

ثانية: استغفر هلم الرسول لوجدوا هللا تواابً رحيمًا{، ويف الإذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا هللا و 
 }ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه مث يستغفر هللا جيد هللا غفوراً رحيمًا{.

 عتني أو أكثر؛ كما يف ركعيت التحية واإلحرام والطواف واالستخارة.وحيصالن بفرض أو نفل آخر رك
 ]استحباب الدعاء عقب الوضوء[

ال هللا وحده ال شريك له، وأشهد ه يسن الدعاء بعد الوضوء؛ أبن يقول: )أشهد أن ال إله إالثانية: أن
واجعلين من املتطهرين، أن حممدًا عبده ورسوله، اللهم؛ اجعلين من التوابني، واجعلين من التوابني، 

ن توضأ سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد ان ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك( خلرب "مسلم": "م
، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله .. فتحت له أبواب فقال: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

اللهم؛ اجعلين من التوابني، واجعلين من اجلنة الثمانية، يدخل من أيها شاء"، وزاد الرتمذي عليه: "
 املتطهرين"، وروى احلاكم الباقي بسند
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صحيح بلفظ: "من توضأ فقال: سبحانك اللهم ... " إىل آخر ما تقدم " .. كتب يف َرق ٍّ مث طبع 
 يامة" أي: ال يتطرق إليه إبطال.بطابع فلم يكسر إىل يوم الق

القبلة، وأن يقول معه: )وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آل ويسن أن يقول ذلك متوجهاً إىل 
 (، ذكره يف "اجملموع".حممد

 ]ركعتا الوضوء سنة ولو يف وقت الكراهة[
ة، وبني أ، تقع الثالثة: أنه ال فرق يف استحباب ركعيت الوضوء بني أن تقع يف غري وقت كراهة الصال

ا معىن قوله: )يف أي وقت وقعا( فألف )وقعا( ضمري فيه؛ ألن لركعيت الوضوء سبباً وهو الوضوء، وهذ
 ى ركعيت الوضوء.تثنية عائد عل

 ]آداب الوضوء[
 )آدابه: استقبال قبلةٍّ، كما ... جيلس حيث مل ينله رش ما(

 )ويبتدي اليدين ابلكفني ... وأبصابع من الرجلني(
سنة ما يتأكد أمره، واألدب املصنف هذه املندوابت من اآلداب تبعاً جلماعة؛ نظرًا إىل أن الجعل 



  غري جازم كما يعرب عنه ابلسنة وحنوها يعرب عنه ابألدب.دونه، ولكن املعروف أن املطلوب طلباً 
هلا ينوِ ر فمن آدابه: استقبال املتوضئ القبلة يف وضوئه؛ ألهنا أشرف اجلهات، وقد قيل: إن استقبا

 البصر.
اء الوضوء؛ حترزًا عنه، وكذا يضع املغتسل ثيابه يف وجلوسه يف مكان مرتفع؛ حبيث ال يناله رشاش م

 ال يناهلا رشاش ماء الغسل.موضع؛ حبيث 
ووضعه إانء املاء عن ميينه إن كان يغرتف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يده؛ ألن ذلك 

 أمكن فيهما.
ن وأمكن وأحسن ه أبحد، ووقوف املعني له ابلصب على اليسار إن استعان؛ ألنه أعو وعدم استعانت

 أدابً.
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والبداءة يف غسل الوجه أبعاله؛ ألنه أشرف لكونه حمل السجود، ويف غسل اليدين ابلكفني، ويف 
ب على نفسه، وكذا إن صب عليه غريه كما نقله يف "اجملموع" عن غسل الرجلني أبصابعهما إن ص

ات": والفتوى عليه، لكن يف "الروضة" كـ األكثرين واختاره، وجرى عليه يف "التحقيق"، قال يف "املهم
 "أصلها" تبعاً للصيمري واملاوردي: أنه يبدأ حينئذ ابملرفق والكعب.

 وضوء[]مكروهات ال
 رفا ... ولو من البحر الكبري اغرتفا()مكروهه: يف املاء حيث اس

 )أو قدم اليسرى على اليمىن ... أو جاوز الثالث ابليقني(
 ء:أي: مكروهات الوضوء أشيا

منها: اإلسراف يف مائه ولو اغرتف املتوضئ من البحر الكبري امللح أو العذب؛ خلرب الرتمذي عن أيب 
رب ابن ماجه عنه ابن عمر: أن النيب صلى هللا شيطاانً يقال له: الوهلان"، وخ بن كعب: "إن للوضوء

سرف؟ قال: "نعم، عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: طما هذا السرف؟ ! " فقال: أيف الوضوء 
 وإن كنت على هنر"، وقيل: إن اإلسراف حرام.

 .ومنها: تقدمي اليسرى على اليمىن؛ للنهي يف "صحيح ابن حبان"
: أو النقص عنها؛ خلرب أيب داود وغريه وهو صحيح كما يف "اجملموع": ومنها الزيدة على الثالث؛ أي



هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص .. فقد أنه صلى هللا عليه وسلم توضأ ثالاثً ثالاثً وقال: "
 أسار وظلم" أي: فمن زاد على الثالث أو نقص منها .. فقد
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 أساء وظلم يف كل من الزيدة والنقص، وقيل: أساء يف النقص، وظلم يف الزيدة، وقيل عكسه.
.. فإنه أيخذ ابألقل؛ ألنه  ن يعلم بزيدهتا على الثالث، أما لو شكوقول املصنف: )ابليقني( أي: أب

رتض أبن ذلك رمبا يزيد رابعة وهي بدعة، وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة، وأجيب أبهنا اليقني، واع
 إمنا تكون بدعة إذا علم أهنا رابعة، وحينئذ تكون مكروهة كما جرى عليه املصنف.

 ة واالستنشاق للصائم.ومنها: املبالغة يف املضمض
 مبن يطهر أعضاءه بال عذر.ومنها: االستعانة 

 س .. فال يكره على األصح.وأما غسل الرأ
 واأللف يف قول الناظم: )أسرفا( و )اغرتفا( لإلطالق.

* * * 
وملا كان املتوضئ خمرياً بني غسل الرجلني وبني مسح اخلفني .. ذكره املصنف عقب )ابب الوضوء( 

 فقال:
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 ابُب املسح على اخلُفرني
نه ال جيوز أن ميسح على خف إحدى رجليه ويغسل من تعبري كثري ابملسح على اخلف؛ فإهو أحسن 

خرى، أو يتيمم عنها إن كانت عليلة، فلو مل يكن له إال رجل .. جاز املسح على خفها، ولو األ
 بقيت من الرجل األخرى بقية .. مل جيز املسح حىت يواريها مبا جيوز املسح عليه.

 فني ومدته[]رخصة املسح على اخل
 )رُخِ ص يف وضوء كل حاضر ... يوماً وليلًة، وللمسافر(

 ىل ثالث ... مع لياليها من اإلحداث()ويف سفر القصر إ
أي: رخص املسح على اخلفني بداًل عن غسل الرجلني يف وضوء كل شخص حاضر يوماً وليلة، 



هلمزة؛ خلرب ابين خزمية وحبان: وللمسافر يف سفر القصر إىل ثالثة أيم ولياليها من اإلحداث بكسر ا
لياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس )أنه صلى هللا عليه وسلم أرخص للمسافر ثالثة أيم و 

خفيه أن ميسح عليهما(، وخرب "مسلم" عن شريح بن هانئ قال: سألت علي بن أيب طالب عن 
لم ثالثة أيم ولياليهن للمسافر، ويوماً املسح على اخلفني فقال: )جعل رسول هللا صلى هللا عليه وس

 وليلة للمقيم(.
و األصل فيه؛ وهو جوازه مع كون غسل الرجلني افضل منه، وما إذا كان وقوله: )رُخِ ص( يشمل ما ه

أفضل من الغسل؛ كأن تركه رغبة عن السنة، أو شكاً يف جوازه، وما إذا كان واجباً؛ كأن خاف فوات 
 البس خف بشرطه فأحدث ومعه ماء يكفي املسح فقط. عرفة لو مل ميسح، أو كان

ض لفقد املاء، وإزالة النجاسة؛ فال جيوز املسح فيهما، والغسل وخرج بقوله: )يف وضوء(: التيمم احمل
 ال جيوز املسح فيه، واجباً كان أو مندوابً كما نقله يف "اجملموع" عن
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 بة اآليت آخر الباب.األصحاب، وهو كما قال: مأخوذ من حديث اجلنا
 ذف معدودها.وسوغ حذف اتء )ثالث( ح

( املراد هبا: ثالثة ليال متصلة هبا، سواء أسبق اليوم األول ليلته؛ أبن أحدث وقت وقوله: )مع لياليها
املغرب أم ال؛ كأن أحدث وقت الفجر، ولو أحدث يف أثناء الليل أو النهار .. اعترب قدر املاضي منه 

 عة، أو اليوم الرابع، وعلى قياس ذلك يقال يف مدة املقيم.من الليلة الراب
من أن املقيم ميسح يوماً وليلة، واملسافر ثالثة أيم ولياليها .. حمله: إذا مسح  وما ذكره املصنف:

خفية يف السفر وإن أحدث يف احلضر أو خرج وقت الفريضة فيه؛ فلو مسح حضراً ولو أحَد خفيه 
ح سفرًا مث أقام .. مل يستوف مدة سفر، وحمله أحدث بعد لبس خفيه غري .. أمت مسح مقيم، ولو مس

لدائم، وقبل أن يصلي به فرضاً .. جاز له املسح على خفيه، واستباح به ما كان يستبيحه حدثه ا
بطهره الذي لبس عليه اخلف وهو فرض ونوافل، فلو صلى بطهره فرضاً قبل أن حيدث .. استباح 

ط، والتيمم لغري فقد املاء كمرض أو جراحة .. ميسح على خفية لفرض ونوافل هبذا املسح النوافل فق
ط إن أحدث قبل أن يصلي بطهره فرضاً، وإال .. استباح النوافل فقط، سواء أكان تيممه مكماًل فق

 لوضوء أو غسل أم مستقالً.
سح؛ أي: الرافع وإمنا كان ابتداء املدة من احلدث بعد اللبس؛ أي: من انتهائه؛ ألن وقت جواز امل



ة غري الزمن الذي جيوز فعلها فيه  للحدث يدخل به، فاعتربت مدته منه؛ إذ ال معىن لوقت العباد
 كوقت الصالة.

 وقيل: ابتداؤها من املسح بعد احلدث، واختاره يف "اجملموع".
دته وأفهم كالم املصنف: أنه لو توضأ بعد حدثه وغسلف رجليه يف اخلف مث أحدث .. كان ابتداء م

فر املعصية يوماً وليلة من حدثه األول، وبه صرح الشيخ أبو علي يف "شرح الفروع" وأنه ميسح يف س
 فقط كالسفر القصري، وهو األصح.

وقيل: ال ميسح فيه أصاًل تغليظاً عليه؛ كما ال يباح له فيه أكل امليتة بال خالف وإن أبيح للمقيم 
 العاصي إبقامته على املذهب.
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القفال: والفرق أن أكلها وإن أبيح حضرًا؛ للضرورة لكن سببه يف السفر: سفره، وهو معصية ل قا
يف سفر املعصية .. مل جيز له التيمم لذلك اجلرح، مع أن اجلريح  فحرم عليه ذلك؛ كما لو جرح

بحاحته احلاضر جيوز له التيمم، فإن قيل: حترمي ذلك يؤدي إىل اهلالك .. فجوابه: إنه قادر على است
 ابلتوبة، ذكر مجيع ذلك يف "اجملموع".

 )فإن يشك يف انقضاءٍّ غسال ... وشرطه اللبس بطهرٍّ كمال(
  عليهما ... والسرت للرجلني مع كعبيهما()ميكن مشي حاجةٍّ 

 فيهما مسألتان:
 ]الشك يف انقضاء املدة[

مدة السفر؛ أبن كان  األوىل: إذا شك يف انقضاء مدة املقيم؛ أبن كان غري مسافر سفر القصر، أو
مسافرًا سفر القصر، سواء أشك يف االبتداء؛ كما إذا شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر، أو مل 

كأن تردد هل مسح حاضرًا أو مسافرًا .. غسل رجليه وجوابً؛ ألن املسح رخصة بشروط منها: يشك  
مسح يف السفر أو املدة، فإذا شك فيها .. رجع إىل األصل وهو الغسل، فلو شك مسافر هل 

احلضر .. اقتصر على مدة احلضر، فلو خالف وصلى يف اليوم الثاين ابملسح، مث تبني له يف اليوم 
أنه ابتدأ املسح يف السفر .. جاز له أن ميسح ويصلي يف اليوم الثالث، ويعيد مسحه وصالته  الثالث

 يف اليوم الثاين؛ لوقوعهما مع الرتدد.
 ]شروط املسح على اخلفني[



 الثانية: شرطه؛ أي: املسح على اخلفني أمور:
يحني": "دعهما فإين األول: لبسهما بطهر من احلدثني كامل؛ أي: عليه للخرب األول، وخرب "الصح

أدخلتهما طاهرتني"، فلو لبسهما قبل غسل رجليه .. مل جيز املسح، إال أ، ينزعهما من موضع القدم، 
غسلها مث غسل األخرى وأدخلها .. مل جيز املسح، إال أن  مث يدخلهما فيه، ولو أدخل إحدامها بعد
 ينزع األوىل من موضع القدم، مث يدخلها
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فيه، ولو غسلهما يف ساق اخلف مث أدخلهما موضع القدم .. جاز املسح، ولو ابتدأ اللبس بعد 
 إىل موضع القدم .. مل جيز املسح.غسلهما، مث أحدث قبل دخوهلما 

. مل يضر، وفارقت ما قبلها ابلعمل بعد اللبس من مقرمها وحمل الفرض واخلف معتدل .ولو أخرجهما 
 ابألصل فيهما، وأبن الدوام أقوى من االبتداء؛ كاإلحرام والعدة مينعان ابتداء النكاح دون دوامه.

 خلفنيويؤخذ من قوله: )بطهر كمال(: أنه يشرتط كون ا
ي موع": والتنجس؛ إذ ال تصح الصالة فيه اليت هطاهرين، فال جيزئ مسح النجس، قال يف "اجمل

املقصود األصلي من املسح وما عداها من مس املصحف وحنوه؛ كالتابع هلا، وألن اخلف بدل عن 
 الرجل، وهي ال تغسل عن الوضوء ما مل تزل جناستها فكذا بدهلا.

 ذكره يف "اجملموع". جناسة معفو عنها .. مسح منه ما ال جناسة عليه،نعم؛ لو كان أبسفل اخلف 
متابعة املشي عليهما لرتدد مسافر حلاجاته عند احلط والرتحال وغريمها مما  الثاين: كوهنما حبيث ميكن

جرت به العادة ولو كان البسه مقعدًا، خبالف ما مل يكن كذلك؛ لغلظه كاخلشبة العظيمة، أو رقته  
سعته أو ضيقه .. فال يكفي املسح صوفية، واملتخذ من اجللد الضعيف، أو غري ذلك ككجورب ال

كان ضيقا يتسع ابملشي فيه عن قرب، وقد ذلك احملاملي وابو حامد يف "الرونق" بثالث عليه، إال إن  
ليال فصاعدًا، واقتصر عليه اإلسنوي يف "تنقيحه"، وضبطه الشيخ أبو حممد يف " التبصرة" مبسافة 

 لقصر، واعتمده يف "املهمات".ا
فيه حلوائج سفر يوم وليلة للمقيم،  واألقرب إىل إطالق األكثرين أن املراد: الرتددقال ابن العماد: 

وسفر ثالثة أيم بلياليها للمسافر؛ ألنه بعد انقضاء املدة جيب نزعه، فقوته تعترب أبن ميكن الرتدد فيه 
 لذلك. انتهى.

األصح؛ حلصول كان اخلف مشقوق قدم شد ابلعرى، وهو كذلك على   ومشل كالم املصنف: ما لو



غري حالل وهو كذلك أيضاً على األصح، فيكفي املسح على السرت واالرتفاق به، وما لو كان 
 املغصوب كالوضوء مباء مغصوب، وما لو كان خفاً فوق خف قويني،
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ومسح أسفلهما، أو األعلى ووصل البلل إىل األسفل ال بقصد األعلى فقط، وكذا لو كان األعلى 
للمسح، ويؤخذ من كالمه: أنه يشرتط كوهنما مينعان نفوذ ماء الغسل لو صب عليهما من  غري صاحل

ألن ما ال مينعه خالف الغالب من اخلفاف املنصرف إليها نصوص املصح، فلو  غري حمل اخلرز؛
نه رقت ظهارة اخلف أو بطانته أو مها ومل يتحاذي والباقي يف الثالثة صفيق .. أجزأه وإن نفذ املاء مخت

 إىل حمل الفرض لو صب عليه يف الثالثة، خبالف ما إذا مل يكن الباقي صفيقاً، أو حتاذى اخلرقان.
ال من األعلى، فلو الثالث: كوهنما ساترين للرجلني مع كعبيهما من كل اجلوانب، وهو حمل الفرض 

ل وهناك من رُئي منه أبن يكون واسع الرأس .. مل يضر عكس سرت العورة؛ ألن اللبس هنا من أسف
ورة؛ ألن األعلى، واملراد ابلساتر: احلائل ال مانع الرؤية، فيكفي الشفاف كالزجاج، عكس ساتر الع

 القصد هنا منع نفوذ املاء، وهناك منع الرؤية.
 غَسال( و )كَمال( لإلطالق.واأللف يف قوله: )

 )والفرض مسح بعض علوٍّ، وندب ... للخف مسح السفل منه والعقب(
، ومسٌح كررره()وعدم است  يعابه، ويكرته ... الُغسل للخفِ 

 فيهما مخس مسائل:
 ]الفرض يف املسح على اخلفني[

يف مسح ألوىل: الفرض يف مسح اخلفني مسح بعض علو كل خف؛ لتعرض النصوص ملطلقه كما ا
ه الرأس يف حمل الفرض؛ ألنه بدل عن الغسل، وخرج )ِبُعلوه( بضم أوله وكسره: سفله كذلك، وابطن

 الذي يلي الرجل، وحرفه، وعقبه؛ ألن اعتماد الرخصة االتباع، ومل يرد االقتصار على غري علوه.
 فية املسح على اخلفني[]كي

هو مؤخر الرجل؛ قياساً على أسفله، بل الثانية: يسن مسح سفل اخلف؛ أي: مع أعاله، وعقبه و 
 أوىل؛ ألنه ابرز يرى، واألسفل ال يرى غالباً.
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ة: يسن عدم استيعاب اخلف ابملسح أبن ميسحه خطوطاً؛ ملا رواه ابن ماجه وغريه: )أنه صلى الثالث
 خفيه خطوطاً من املاء(.هللا عليه وسلم مسح على 

واألوىل يف كيفيته: أن يضع كفه اليسرى حتت عقبه، واليمىن على ظهر أصابعه، ومير ابليسرى إىل 
ساق مفرجاً بني أصابع يديه؛ ألثر عن ابن عمر، رواه أطراف أصابعه من أسفل، واليمىن إىل ال

 البيهقي وغريه، وألنه أسهل وأليق ابليمىن واليسرى.
 املسح على اخلفني[ ]ما يكره يف

 الرابعة: يكره غسل اخلف؛ ألنه يعيبه بال فائدة.
 اخلامسة: يكره تكرير مسحه، ألنه يعرضه للتعييب، وألنه بدل كالتيمم، خبالف مسح الرأس.

 ]مبطالت املسح على اخلفني[
 وموجب اغتسال( -فقدميك اغسل  -)يبطله: خلٌع، وُمدراه الكمال ... 

 :أي: يبطل املسح أمور
أوهلما: خلع للخفني أو ألحدمها وهو بطهر املسح، ومثله: ظهور رجله، أو اخلرق اليت حتته، أو بعض 

 الرجل أو اخِلَرق.
لقدمني؛ لبطالن طهرمها ابخللع، أو االنتهاء، وخرج بـ )طهر اثنيها: انتهاء مدة املسح، فيجب غسل ا

توضأ وغسل رجليه يف اخلف ..  املسح(: طهر الغسل؛ أبن مل حيدث بعد الغسل، أو أحدث لكن
فطهارته كاملة، وال يلزمه شيء، وله أن يستأنف لبس اخلف يف الثانية هبذه الطهارة، ذكره يف 

ر بقوله: )وله أن يستأنف( إىل وجوب النزع إذا أراد املسح، حىت "اجملموع"، قال يف "املهمات": وأشا
 وهو كذلك.لو كان املقلوع واحدة فقط .. فال بد من نزع األخرى 
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واأللف والالم يف قول املصنف: )ومدة الكمال( للعهد، أو مبعىن: الضمري على رأي؛ أي: مدة  
 كماله؛ أي: املسح.

؛ فإنه يوجب النزع، وجتديد اللبس جنابة وحيض ونف جب االغتسال: مناثلثها: مو  اس ووالدة جاف ٍّ
إن أراد املسح؛ أبن ينزع ويتطهر، مث يلبس وذلك اللبس انقطعت مدة املسح فيه ابجلنابة؛ ألمر 
الشارع بنزع اخلف من أجلها يف حديث صفوان بن عسرال، صححه الرتمذي وغريه، دل األمر 



ء؛ ألجل اجلنابة فهي مانعة من املسح قاطعة ملدته، يف الغسل والوضو عدم جواز املسح ابلنزع: على 
حىت لو اغتسل البساً .. ال ميسح بقيتها؛ كما هو مقتضى كالم الشيخني وغريمها، وقيس ابجلنابة ما 

 يف معناها، وألن ذلك ال يتكرر تكرر احلدث األصغر فال يشق النزع.
النزع إن أمكن إزالتها يف اخلف، فله ؛ فإنه ال يوجب (: طروء النجاسةوخرج بقوله: )وموجب اغتسال

إمتام املدة؛ لعدم األمر ابلنزع هلا، خبالف اجلنابة، وليست يف معناها، فإن مل ميكن إزالتها فيه .. وجب 
 النزع.
* * * 
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 ابُب االستنجاء
 أي: وآداب قضاء احلاجة؛ وهو واالستطابة يعمان املاء واحلجر.

 ألحجار مث املاء(موجُب استنجاء ... وُسنر اب )تلويث فرجٍّ 
 فيه مسألتان:

 ]موجب االستنجاء[
األوىل: تلويث الفرج؛ أي: القبل أو الدبر خبارج جنس منه .. موجب االستنجاء مباء أو حجر كما 

 سيأيت إزالة للنجاسة ال على الفور؛ فإنه جيوز أتخريه عن الوضوء، خبالف التيمم، وال فرق يف امللوث
لبول، وكونه اندرًا كالدم والقيح واملذي والودي، فال جيب االستنجاء خبروج املذكور بني كونه معتاداً كا

 ريح وال حنو بعرة جافة؛ لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو ختفيفها.
 ]استحباب اجلمع بني املاء واألحجار[

تزول ا مقدماً األحجار؛ ألن العني الثانية: يسن االستنجاء ابألحجار، مث املاء؛ أبن جيمع بينهم
 ابألحجار، واألثر ابملاء من غري حاجة إىل خمامرة عني النجاسة.

وقضية كالم املصنف: أنه ال فرق يف استحباب اجلمع بني البول والغائط، وأنه البد من طهارة 
: إن األحجار؛ لتحصيل األفضل، وأنه ال يكتفى بدون الثالث له وهو كذلك، لكن قال اإلسنوي

ن على االكتفاء بدون الثالث مع اإلنقاء، فإن أراد االقتصار على أحدمها املعىن وسياق كالمهم يدال
 .. فاملاء أفضل.



 )جُيزئ ماٌء أو ثالث أحجار ... يُنفي تبها عيناً، وسن اإليتار(
 )ولو أبطرافٍّ ثالثةٍّ حصل ... بكل مسحةٍّ لسائر احملل(
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 فيهما أربع مسائل:
 ثالثة أحجار[ زاء االستنجاء مباء أو]إج

جاسة، أو ثالثة أحجار؛ ألن الشارع جوز األوىل: أنه جيزئ يف االستنجاء ماء على األصل يف إزالة الن
االستنجاء هبا حيث فعله، رواه البخاري، وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وغريه: "وليستنج 

لم وغريه من هنيه عليه الصالة والسالم عن االستنجاء أحدكم بثالث أحجار"، املوافق ملا رواه مس
 أبقل من ثالثة أحجار.
أن الشرط أمران: ثالثة أحجار، وإنقاء احملل، فال يكفي اإلنقاء بدوهنا، وإال  وقد استفيد من كالمه:

 .. مل يكن الشرتاطها معىن، فإن مل حيصل اإلنقاء هبا .. وجبت الزيدة إىل حصوله.
جار الذهب والفضة واجلواهر، وإجزاء األحجار يف دم احليض، أو نفساء ولو ثيباً ومشل كالمه: أح

: فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال املاء؛ لسفر أو مرض أو حنوه وهو كذلك، وفائدته
 فاستنجت ابألحجار، مث تيممت .. فإهنا تصلي وال إعادة.
اخلارج منها, وبول ثيب حتققت وصوله  واألصح: تعني املاء الستنجاء قبلي املشكل، وثقبة ينقض

 إىل اجللدة كما هو الغالب.ملدخل الذكر، وال جيزئ احلجر يف بول األقلف إذا وصل البول 
 ]وجوب إنقاء احملل[

الثانية: أنه جيب إنقاء احملل ابألحجار من عني النجاسة؛ حبيث ال يبقى إال أثر ال يزيله إال املاء، أو 
 صغار اخلزف.
 إليتار بعد اإلنقاء[]استحباب ا

إن مل حيصل بوتر؛ كأن حصل  يف االستنجاء بعد اإلنقاء املذكور، -ابملثناة  -الثالثة: أنه يسن اإليتار 
 برابع فيأيت خبامس؛ قال صلى هللا عليه وسلم "إذا استجمر أحدكم .. فليوتر" متفق عليه.
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 ]إجزاء ثالث أطراف حجر إذا أنقى احملل[
ملقصود عدد من حجر واحد؛ ألن اأنه جيزئ إنقاء احملل يف االستنجاء أبطراف ثالثة الرابعة: 

 املسحات، خبالف رمي اجلمار.
وقوله: )بكل مسحة لسائر احملل( أي: جيزئ ثالث أحجار، أو ثالثة أطراف حجر ينقي هبا عني 

بدأ ابألول من النجاسة حصل بكل منها مسح سائر احملل، ويسن يف تعميم احملل بكل مسحة أن ي
صل إىل موضع ابتدائه، وابلثاين من مقدم الصفحة مقدرم الصفحة اليمىن، ويديره قلياًل قليالً إىل أن ي

اليسرى، ويديره إىل أن يصل إىل موضع ابتدائه، ومير الثالث على الصفحتني واملَْسُربة مجيعاً، وما 
والثالث للوسط، وقيل: واحد  ذكره املصنف هو األصح، وقيل: واحد لليمىن، وآخر لليسرى،

لثالث، واخلالف يف األفضل ال يف الوجوب على الصحيح يف للوسط مقبالً، وآخر له مدبرًا، وحيلق اب
 "الروضة" و"أصلها" و"اجملموع" وغريها.

قال بعضهم: والبد يف كل قول: من أن يعم بكل مسحة مجيع احملل؛ ليصدق أنه مسحه ثالث 
لناظم، وقول ابن املقري يف "شرح إرشاده": واألصح: أنه ال يشرتط أ، مسحات كما علم من كالم ا

عم ابملسحة الواحدة احملل وإن كان أوىل، بل تكفي مسحة لصفحةٍّ، وأخرى لألخرى، والثالثة ي
قائله  -كما يف "اجملموع"   -للمسربة .. مردود، والوجه الثاين الذي أخذ منه ذلك غلرط األصحاب 

 ا ال يعم احملل بكل حجر، ال من حيث الكيفية. انتهى.من حيث االكتفاء مب
 ن احتاج إىل رابع وخامس .. فصفة استعماله كصفة الثالث.قال املتويل: فإ

( ابلتنوين، و )مسُحه( إبضافته لضمري )كل( ورفعه على أنه فاعل )حصل(، أو  وقول الناظم: )بكل ٍّ
 إبضافة )كل( لـ )مسحةٍّ( بتاء التأنيث.

 ستنجاء ابحلجر[]من شروط اال
 ال()والشرط: ال جيف خارٌج، وال ... يطرأ غريه، ولن ينتق

 أي: الشرط يف االستنجاء ابحلجر: أال جيف اخلارج، وال يطرأ عليه غريه، وال ينتقل
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عن املوضع الذي أصابه عند اخلروج واستقر فيه، فإن جف، أو طرأ غريه ولو بلاًل ابحلجر، أو انتقل 
 املاء. .. تعنير 

لو جف بوله مث ابل اثنياً فوصل بوله إىل ما وصل إليه بوله األول .. كفى فيه احلجر، صرح به  نعم؛



 القاضي والقفال، قال: ومثله الغائط؛ أي: إذا كان مائعاً.
وعلم من كالم املصنف: إجزاء احلجر يف النادر ويف اخلارج املنتشر حول املخرج فوق عادة الناس إن 

يف البول والصفحتني يف الغائط وهو كذلك، فإن نقطع .. تعني املاء يف اوز احلشفة اتصل ومل جي
املنفصل عن املخرج، وأجزأ احلجر يف غريه، أو جاوز متصاًل .. تعني املاء يف اجلميع، أو منقطعاً .. 

 أجزأ احلجر فيما اتصل ابملخرج.
 ]من سنن االستنجاء[

ه، وأن يعتمد يف الدبر على إصبعه الوسطى، وال وابحلجر بدبر ويسن أن يبدأ املستنجي ابملاء بقبله، 
 يتعرض للباطن.

ويسن بعد االستنجاء: أن يدلك يده ابألرض أو حنوها، وأن ينضح فرجه وإزاره من داخله؛ دفعاً 
 للوسواس، ويكفي املرأة يف استنجائها غسر ما ظهر منها جبلوسها على القدمني.

 ( لإلطالق.واأللف يف قول الناظم: )ينتقال
 )والندب يف البناء ال مستقبالً ... أو مدبراً، وحررموه يف الفال(

 ]من سنن قضاء احلاجة يف البناء عدم استقبال القبلة أو استدابرها[
أي: السنة لقاضي احلاجة يف البناء: اال يستقبل القبلة وال يستدبرها؛ إكراماً هلا، وحرم األئمة 

لوا األحاديث الدالة على التحرمي على احلالة الثانية، والدالة  الفال، فحماستقباله أو استدابره هلا يف
 على اجلواز على األوىل.

واملراد بـ )البناء(: أن يكون بينه وبني القبلة ساتر مرتفع ثلثي ذراع فأكثر، بينه وبينه ثالثة أذرع فأقل، 
وعدمه ال ابلبناء والفال  تبار ابلساترسواء أكان يف بناء أم فال، وبـ )الفال(: أال يكون كذلك، فاالع

 على األصح، فيحرم االستقبال واالستدابر يف البناء إذا مل يسترت على الوجه
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 املذكور، إال أن يكون يف بناء مهيأ لقضاء احلاجة، ذكر ذلك يف "اجملموع" وغريه.
  "فتاويه"... جاز ذلك، قاله القفال يف ولو هبت الريح عن ميني القبلة ومشاهلا

 اجة[]آداب قضاء احل
 )وال مباءٍّ راكدٍّ، وال مهب ... وحتت مثمرٍّ وثقبٍّ وسرب(

مباء راكد؛ أي: فيه،  -سواء أكانت بواًل أم غائطاً  -أي: ومن آداب قضاء احلاجة: اال يقضيها 



(، والنهي فيه ى أ، يبال يف املاء الراكدقليالً كان أو كثريًا؛ خلرب مسلم: )أنه صلى هللا عليه وسلم هن
يف القليل وابلليل أشد؛ لتنجيسه القليل، وملا قيل: إن املاء ابلليل مأوى اجلن، أما  للكراهة، وهي

اجلاري .. فنقل يف شرحي "املهذب" و"مسلم" عن مجاعة الكراهة يف القليل منه دون الكثري، مث قال: 
: وأما إبمكان طهره ابملكاثرة، قالطلقاً؛ إلتالفه، وأجيب عنه وينبغي أن حيرم البول يف القليل م

 الكثري؛ يعين: من اجلاري .. فاألوىل اجتنابه، وجزم يف "الكفاية" ابلكراهة يف الليل؛ ملا مر.
قال يف "اجملموع": ويكره البول بقرب القرب، وحيرم عليه، وعلى ما ميتنع االستنجاء به؛ حلرمته كعظم، 

 ل والتغوط بقرب املاء.، بل أوىل، قال: ويكره البو ومثله: التغوط
ا: اال يقضيها يف مهب ريح، فيكره أن يستقبلها ابلبول أبن تكون هاب ًة؛ لئال يرتشرش منه، ومنه ومنه

 املراحيض املشرتكة.
ومنها: أال يقضيها حتت شجرة مثمر ولو مباحاً ويف غري وقت الثمرة؛ صيانة هلا عن التلويث عند 

 ثمرة غري متيقن.ه، ومل حيرموه؛ ألن تنجس الفيعافها األنفس، وفعله مكرو الوقوف 
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ومنها: أال يقضيها يف ثَقب بفتح املثلثة أفصح من ضمها؛ وهو ما استدار؛ للنهي عنه يف خرب أيب 
 داود وغريه.
يقضيها يف َسَرب بفتح السني والراء؛ وهو ما استطال، ويقال له: الشق إحلاقاً له ابلثرقب، ومنها: أال 

 فيهما للكراهة. والنهي
 )والظل الطريق، وليبتعد، وال ... حيمل ذكر هللا أو من أرسال(

 ه ابليد ... ويستعيذ، وبعكس املسجد()ومن سها ضمر علي
 ة وامحد، وابليسرى ادخل()فقدم الُيمىن، خروجاً، واسأل ... مغفر 

 )واعتمد اليسرى، وثوابً حسراً ... شيئاً فشيئاً ساكتاً مسترتا(
قضاء احلاجة: اال يقضيها يف الظل، وهو موضع اجتماع الناس يف الصيف، ومثله الشمس  من آداب

ا: وما عهم يف الشتاء، وأال يقضيها يف الطريق؛ خلرب مسلم: "اتقوا اللعرانني" قالو وهو موضع اجتما
الناس اللعاانن ي رسول هللا؟ قال: "الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم"، تسببا بذلك يف لعن 

وا سبب هلما كثريًا عادة، فنسب إليهما بصيغة املبالغة، ورواه أبو داود: "الالعنني" واملعىن: احذر 
 اللعن املذكور.



 الشتاء، والنهي فيهما للكراهة. وأحلق بظل الناس يف الصيف موضع اجتماعهم يف الشمس يف
م األصحاب: أن التغوط يف وكالم املصنف شامل للبول والغائط، ويف "اجملموع" وغريه: ظاهر كال

ل يف "الروضة" كـ"أصلها" يف الطريق مكروه، وينبغي أ، يكون حمرماً؛ ملا فيه من إيذاء املسلمني، ونق
طريق يف ذلك: املُتحدرث، وعبارة "الروضة" هنا  )الشهادات( عن صاحب "العدة": أنه حرام، ومثل ال

تحدرث الناس، والتخلي: التغوط كما قاله : أال يتخلى يف م-أي: اآلداب  -كـ"أصلها": ومنها 
 النووي يف "شرح مسلم"
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 وغريه، وصرح يف "املهذب" وغريه بكراهته يف املُتَحدرث والطريق وطرق املاء.
الناس إىل حيث ال يسمع للخارج منه صوت، وال يشم  ومنها: أن يبعد عند إرادة قضاء احلاجة عن

 اود.له ريح؛ لالتباع، رواه أبو د
نيب، قال يف "الكفاية" ومنها: أال حيمل حال قضاء احلاجة ذكر هللا؛ أي: مكتوب ذكره، أو ذكر اسم 

.. نزع  تبعاً لإلمام: وكل اسم معظم؛ إكراماً لذلك، وألنه صلى هللا عليه وسلم )كان إذا دخل اخلالء
أسطر: )حممد( سطر، و  خامته( رواه الرتمذي وابن حبان واحلاكم وصححوه، وكان نقش خامته ثالثة

ل املذكور مكروه، ومن سها عن ذلك؛ )رسول( سطر، و )هللا( سطر، رواه ابن حبان عن أنس، واحلم
 غريها. أي: تركه ولو عمدًا حىت قعد لقضاء حاجته .. ضم كفه عليه، أو وضعه يف عمامته أو

اخلبث واخلبائث( لالتباع،  ومنها: أن يستعيذ ابهلل؛ أبن يقول عند دخوله: )اللهم؛ غين أعوذ بك من
الرجس النجس اخلبيث املُْخِبث الشيطان  رواه الشيخان، زاد القاضي: )اللهم؛ إين أعوذ بك من

وفارق تعوذ القراءة  الرجيم(، ويندب أن يقول قبله: )بسم هللا( لالتباع، رواه ابن السكن وغريه،
 ة منه فقدم عليها، خبالفه هنا.حيث قدموه على البسملة؛ أبنه هناك لقراءة القرآن والبسمل

ع خبيث، و )اخلبائث(: مجع خبيثة، واملراد بذلك: و)اخلُُبث( بضم اخلاء مع ضم الباء وإسكاهنا: مج
 ذكران الشياطني وإانثهم.

روجاً من اخلالء، ويقدم اليسرى؛ أي: أو بدهلا عند دخوله، ومنها: أن يقدم اليمىن؛ أي: أو بدهلا خ
حلاجة فيما ذكر من تقدمي اليمىن أو بدهلا خروجاً، واليسرى أو بدهلا عند ويف معىن حمل قضاء ا

: كل مكان خسيس؛ كمكان أخذ املكوس والصاغة؛ وذلك ألن السرى لألذى، واليمىن لغريه، دخوله
 دمي اليمىن عند دخوله، واليسرى عند خروجه منه.وهذا بعكس املسجد؛ إذ السنة تق
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مد هلل الذي أذهب عين األذى وعافاين( لالتباع، رواه خروجه: )غفرانك، احلومنها: أن يقول عند 
تعبري ابلدخول واخلروج جري على الغالب، فال خيتص احلكم ابلبناء، أصحاب السنن األربعة، وال

 وقوله: )فقدم( و )اسأل( و )امحد( و )ادخل( بلفظ األمر.
ن ميناه فينصبها؛ ألن ذلك أسهل خلروج ومنها: أن يعتمد يساره حال جلوسه لقضاء احلاجة، دو 

 اخلارج، ولو ابل قائماً .. فررج بينهما فيعتمدمها.
أن حيسر ثوبه؛ أي: يكشفه أدابً شيئاً فشيئاً حىت يدنو من األرض، فإن خاف تنجسه ..  ومنها: 

ع ثوبه كشفه بقدر حاجته، فإذا فرغ .. أسبله قبل انتصابه؛ حترزًا عن الكشف بقدر اإلمكان، فلو رف
 دفعة واحدة .. مل حيرم بال خالف كما يف "اجملموع".

حملب الطربي" خترجيه على كشف العورة يف اخللوة؛ فيكون ويف "نكتب التنبيه" و"الكفاية" و"شرح ا
األصح: حترميه، وهو مردود أبن اخلالف إمنا هو يف كشفها لغري حاجة؛ إذ أطبقوا على جواز 

رت، ومراعاة رفع الثوب شيئاً فشيئاً أشد حرجاً من السرت عند االغتسال عاريً مع إمكان الس
 االغتسال.

من ذكر وغريه؛ إذ يكره الكالم حينئذ إال لضرورة؛ كأن رأى أعمى يقع ومنها: أن يسكت عن الكرام 
يف بئر، أو حية أو عقرابً حيواانً حمرتماً فال يكره، بل قد جيب، فإن عطس .. محد هللا تعاىل بقلبه وال 

 رك لسانه، وقد روى ابن حبان وغريه النهي عن التحدث على الغائط.حي
 عند قضاء احلاجة وهو كذلك، وخالفاً البن كج.وأفهم كالمه: جواز قراءة القرآن 

 نعم؛ تكره كسائر أنواع الكالم، كما صرح به يف "اجملموع" يف )ابب ما يوجب الغسل(.
 أيب داود وغريه، وحيصل مبرتفع ثلثي ومنها: أن يسترت عن العيون؛ لألمر به يف خرب
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ذراع فأكثر، بينه وبينه ثالثة أذرع فأقل إن كان بفضاء أو بناء ال ميكن تسقيفه، فإن كان ببناء 
. حصل السرت بذلك ذكره يف "اجملموع"، وظاهر أن حمل عد التسرت من مسقف، أو ميكن تسقيفه .

 رته من حيرم نظره إليها، وإال .. فيجب.اآلداب إذا مل يؤد عدمه إىل أن ينظر عو 



طالق، ويف بعض النسخ: )احُسرا( واأللف يف قوله: )ُأرسال( ببنائه للفاعل أو املفعول و )حسرا( لإل
 التوكيد. بلفظ األمر فألفه بدل من نون

 )ومن بقاي البول يستربي، وال ... َيستنج ابملاء على ما نزال(
 . ال قصبٍّ وذي احرتامٍّ كالثمر()ال ما له ُبين، جبامدٍّ طهر ..

 فيهما ثالث مسائل:
 ]ندب االسترباء من البول[
نحنح، ونرت  البول عند انقطاعه؛ أي: أدابً؛ لئال يقطر عليه، وحيصل ابلتاألوىل: أنه يستربئ من بقاي

ابن  الذكر ثالاثً؛ أبن ميسح بيسراه من دبره إىل رأس ذكره، وينرته بلطف فيخرج ما بقي إن كان، قال
الصباغ وغريه: ويكون ذلك ابإلهبام واملسبحة؛ ألنه يتمكن هبما من اإلحاطة ابلذكر، وتضع املرأة 

والقصد: أن يظن أنه مل يبق ف أصابع يدها اليسرى على عانتها، وخيتلف ذلك ابختالف الناس، أطرا
ووي يف "شرح مبجرى البول شيء خيال خروجه، وأوجب القاضي والبغوي االسترباء، وجرى عليه الن

 مسلم" لصحة التحذير من عدم التنزه من البول.
 ]عدم االستنجاء ابملاء على ما نزل منه[

ينتقل عنه؛ لئال يرتشش به،  ة: أنه ال يستنجي ابملاء على ما نزل منه من بول أو غائط، وبلالثاني
 غريها مشقة، وهذا معىن وهذا يف غري األخلية املتخذة لذلك؛ النتفاء العلة فيها، وألن يف انتقاله إىل

نتقل عنها، ومثلها: قوله: )ال ما له بين( أي: ال ما بين لقضاء احلاجة وهو األخلية املعتادة، فال ي
 لرشاش.املكان املرتفع وحنوه مما يؤمن فيه عود ا
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مار؛ النتقال وخرج بـ )املاء(: احلجر؛ النتفاء العلة فيه، بل قد يكون انتقاله عنه مانعاً من االستج
 اخلارج حينئذٍّ.

 أللف يف قوله: )نزال( لإلطالق.وا
 ]إجزاء االستنجاء مبا يف معىن احلجر[

الثالثة: أن خصوص احلجر ليس بشرط يف إجزاء االستنجاء به، بل يف معناه: كل جامد طاهر قالع 
 جرٌي على غري حمرتم، وقد أشار إىل القالع بقوله: )ال قصب(، والتنصيص على احلجر يف اخلرب

 عليه وسلم هنى عن االستنجاء ابلروث والر ِمرة؛ أي: العظم، وعلل منع الغالب؛ ألنه صلى هللا



االستنجاء ابلروثة بكوهنا ركساً، ال بكوهنا غري حجر، وإمنا تعني احلجر يف رمي اجلمار، والرتاب يف 
 لطاهرية والطهورية وال توجدان يفالتيمم؛ ألن الرمي ال يعقل معناه، خبالف االستنجاء، والرتاب فيه ا

 غريه، خبالف اإلنقاء يوجد يف غري احلجر.
وخرج مبا ذكره: املائع غري املاء، والنجس، واملتنجس، وغري القالع؛ كالقصب األملس والزجاج، 

واحملرتم كاملطعوم، ومنه: العظم، وجلد املذكي ما مل يدبغ، وما كتب عليه علم حمرتم وجلده، وحيوان 
 بواحد مما ذكرن ويعصي به يف احملرتم. املتصل به؛ فال جيزئ االستنجاء وجزؤه

 ]تفصيل بديع يف حكم االستنجاء ابلثمر والفواكه[
وقد مثل املصنف احملرتم ابلثمر، وقد قال املاوردي كما نقله النووي يف "جمموعة" واستحسنه: وأما 

به رطباً، وجيوز اليقطني .. فال جيوز االستنجاء الثمار والفواكه ... فمنها: ما يؤكل رطباً ال يبساً ك
 يبساً إذا كان مزياًل، ومنها: ما يؤكل رطباً، ويبساً، وهو أقسام:

 أحدها: مأكول الظاهر والباطن؛ كالتني والتفاح والسفرجل .. فال جيوز برطبه وال بيابسه.
 . فال جيوز بظاهره، وجيوز بنواهوالثاين: ما يؤكل ظاهره دون ابطنه؛ كاخلوخ واملشمش وكل ذي نوى ..

 املنفصل.
والثالث: ما له قشر ومأكوله يف جوفه ... فال جيوز بلبه، وأما قشره: فإن كان ال يؤكل رطباً وال يبساً  

 كالرمان ... جاز االستنجاء به، سواء كان فيه احلب أم ال، وإن كان رطباً ويبساً 
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 ء .. جاز يبساً ال رطباً. انتهى.إن أكل رطباً فقط كاللوز والباقالكالبطيخ .. مل جيز يف احلالني، و 
: مطعوم اآلدمي، أو ما اشرتك فيه اآلدمي والبهيمة ولو على السواء، وإمنا جاز ابملاء واملراد ابملطعوم

 مع أنه مطعوم؛ ألنه يدفع النجس عن نفسه، خبالف غريه.
 ر( من قوله فيما مر: )بكل مسحة لسائر احملل(.وقوله: )جبامد( متعلق بقوله: )مسحة( أو )بسائ

* * * 

(1/200) 

 



 ابب الغسل
هو: بفتح الغني مصدر غسل الشيء، ومبعىن: االغتسال؛ كقولك: غسل اجلمعة سنة، وبضمها 

الذي يغتسل به، ففيه على األولني لغتان: الفتح: وهو أفصح وأشهر لغة،  مشرتك بينهما وبني املاء
مله الفقهاء أو أكثرهم، وأما ابلكسر .. فاسم ملا يغسل به من سدر وحنوه، وهو والضم: هو ما يستع

 ألولني لغة: سيالن املاء على الشيء، وشرعاً: سيالنه على مجيع البدن بنية.ابملعنيني ا
 ]موجبات الغسل[

 وجبه املين حني خيرج .... واملوت، والكمرة حيث توجل()مُ 
 .. واحليض، والنفاس، والوالدة(.بال إعادة .. -ولو ميتاً  -)فرجاً 

 أي: موجبات الغسل بكسر اجليم ستة:
ي: مين الشخص نفسه؛ اخلارج أول مرة من رجل أو امرأة ولو بعد أن ابل مث أحدها: خروج املين؛ أ
رب مسلم: "إمنا املاء من املاء"، وخلرب "الصحيحني" عن أم سلمة قالت: جاءت اغتسل من اجلنابة؛ خل

سول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت: إن هللا ال يستحي من احلق، هل على املرأة من أم سليم إىل ر 
ا احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت املاء"، سواء أخرج من املخرج املعتاد، أم من حتت صلب غسل إذ

من بني ترائب املرأة مع انسداد األصلي فيهما، فإن مل يستحكم؛ أبن خرج ملرض .. مل  الرجل، أم
لغسل، بال خالف كما يف "اجملموع" عن األصحاب، وقيل: ال فرق بني خروجه من طريقه جيب ا

 وغريه، وجزم به يف "املنهاج" كـ "أصله" وصححه يف "الروضة" و "أصلها" و "الشرح الصغري".املعتاد 
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ب: وصوله إىل ما واملراد خبروج املين يف حق الرجل والبكر: بروزه عن الفرج إىل الظاهر، ويف حق الثي
 جاء، أو لو خرج منه مين غريه بعد غسله .. فال غسل عليه.جيب غسله يف االستن

اثنيها: املوت؛ أي: موت املسلم غري الشهيد كما سيأيت يف )اجلنائز(، والسقط إذا بلغ أربعة أشهر ومل 
 تظهر عليه أمارة احلياة ... جيب غسله على املذهب.

أو قدرها من فاقدها يف فرج ولو دبراً تح الكاف وسكون امليم؛ أي: احلشفة، اثلثها: إيالج الَكْمرة بف
وبال قصد وإن كان الذكر أشل أو غري منتشر أو مباانً أو ملفوفاً عليه خرقة ولو غليظة، وسواء أكان  
كل من الذكر والفرج من آدمي أم من غريه، صغري أم كبري؛ لقوله تعاىل: }وإن كنتم جنباً فاطهروا{، 

ن ... فقد وجب الغسل"، ويف رواية ملسلم "وإن مل ينزل"، وذكر خلرب "الصحيحني" "إذا التقى اخلتاانو 



اخلتان جري على الغالب؛ بدليل إجياب الغسل إبيالج ذكر ال حشفة له؛ ألنه مجاع يف فرج فكان يف 
 معىن املنصوص عليه.

قى ل ابإلمجاع، بل حتاذيهما، يقال: التوليس املراد ابلتقاء اخلتانني انضمامهما؛ لعدم إجيابه الغس
الفارسان إذا حتاذي وإن مل ينضما، وذلك إمنا حيصل بتغييب احلشفة يف الفرج؛ إذ اخلتان حمل القطع 

 يف اخلتان، وختان املرأة فوق خمرج البول، وخمرج البول فوق مدخل الذكر.
و الفرج ميتاً؛ أبن استدخل احلي وقوله: )ولو مْيتاً( أي: بسكون الياء: ولو كان صاحب الكمرة أ

ته، أو وجل يف فرجه .. فإنه يوجب الغسل على احلي بال إعادة لغسل امليت؛ النقطاعه تكليفه، حشف
 وإمنا وجب غسله ابملوت؛ تنظيفاً وإكراماً له.

 وأفهم كالمه: أنه يوجب الغسل على الفاعل واملفعول فيما عدا امليت؛ أي: والبهيمة، وهو كذلك.
يف احمليض{ أي: احليض، وخلرب "الصحيحني": أنه صلى هللا ها: احليض؛ آلية: }فاعتزلوا النساء رابع

 عليه وسلم قال لفاطمة بنت أيب حبيش: "إذا أقبلت احليضة ...
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 فدعي الصالة، وإذا أدبرت .. فاغسلي عنك الدم وصلي"، ويف رواية للبخاري "فاغتسلي وصلي".
 جمتمع.نه دم حيض خامسها: النفاس؛ أل

 ويعترب يف إجياب الغسل خبروج ما ذكر: انقطاعه، والقيام إىل الصالة أو حنوها كما مر.
سادسها: الوالدة ولو كان الولد جافاً؛ ألنه مين منعقد؛ وألنه ال خيلو عن بلل وإن خفي، وتفطر هبا 

 أو املضغة.املرأة على األصح يف "التحقيق" وغريه، ويلحق ابلوالدة إلقاء العلقة 
وأفاد كالمه: أن ما عدا هذه األمور من جنون، وإغماء، واستدخال مين، وتغييب بعض احلشفة، 

 وخروج بعض الولد كيده وغريها .. ال يوجب الغسل وهو كذلك.
واعرتض على احلصر يف املذكورات بتنجس مجيع البدن أو بعضه مع االشتباه، وأجيب عنه أبن ذلك 

نجاسة، حىت لو فرض كشط جلده .. حصل الفرض، وأبن الكالم إلزالة ال ليس موجباً للغسل، بل
يف الغسل عن األحداث، فإن أريد الغسل عنها وعن النجاسة .. وجب عد ذلك كما صنع الشيخ 

 أبو حامد واحملاملي وغريمها.
 وقول الناظم: )ُتوجَل( ببنائه للمفعول.

 ]خواص املين اليت يعرف بواحدة منها[



 ذرِة حني ... خروجه، وريِح طلعٍّ أو عجنْي( ابللر )ويعرف املينُّ 
 فيه مسألة:

 وهي: أن خواص املين ثالث، كل واحدة منها كافية يف معرفته:
 حني خروجه وإن مل يتدفق؛ لقلته، مع فتور الذكر عقب ذلك. -ابملعجمة -إحداها: وجود اللذة 
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 ذا جف .. فرحيه كريح بياض البيض.اثنيها: ريح الطلع والعجني ما دام رطباً، فإ
تعاىل: }من ماء دافق{، وال عربة يف مين الرجل بكونه فقه أبن خيرج على دفعات؛ قال اثلثها: تد

أبيض ثخيناً، وال يف مين املرأة بكونه أصفر رقيقاً وإن كانت من صفاته؛ ألهنا ليست من خواصه؛ 
ريح له خيرج عقب البول إذا استمسكت  لوجود الثخِن يف الودي وهو: ماء أبيض كدر ثخني ال

يف املذي وهو: ماء رقيق لزج خيرج عند الشهوة بال شهوة،  الطبيعة، وعند محل شيء ثقيل، والرِقة
 وقد ال حيس خبروجه.

وال يضر فقدها، فقد حيمرُّ مينُّ الرجل بكثرة اجلماع، ورمبا خرج دماً عبيطاً، أو يرق ويصفر ملرض، 
 فضل قوهتا.ويبيض مين املرأة؛ ل

وهو ما ذكره األكثرون، وعضده  ومقتضى كالمه: اشرتاك اخلواص بني الرجل واملرأة، قال الشيخان:
اإلسنوي، ونقله املاوردي عن النص، لكن قال اإلمام والغزايل: ال يعرف مين املرأة إال ابللذة، وأنكر 

لنووي يف "شرح مسلم"، ابن الصالح التدفق يف منيها، واقتصر على اللذة والريح، وبه جزم ا
 واألذرعي وابن النقيب.واقتضاه كالمه يف "اجملموع"، ورجحه مجاعة؛ كالسبكي 

 ]شك يف كون اخلارج منياً أو مذًي[
ا(  )ومن يشك: هل مينٌّ ظهرا ... أو هو مذٌي؟ بني ذيِن خريِ 

 فيه مسألة:
ه .. خريِ  بينهما، فيجعله منياً وهي: أن من شك يف كون اخلارج منه منياً أو مذيً؛ الشتباههما علي

ما أصابه؛ ألنه إذا أتى مبقتضى أحدمها .. بريء منه يقيناً،  ويغتسل، أو مْذيً ويتوضأ مرتباً، ويغسل
 واألصل براءته من اآلخر وال معارض له، خبالف من نسي صالة
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بقاء كل ٍّ منهما، وإمنا أوجبوا  من صالتني .. حيث يلزمه فعلهما؛ الشتغال ذمته هبما مجيعاً، واألصل
 كثر ذهباً وفضة يف اإلانء املختلط؛ ألن اليقني هناك ممكن بسبكه، خبالفه هنا.االحتياط بتزكية األ

ا( ببنائه للمفعول لإلطالق.  وألف )َظَهرا( و )ُخريِ 
 ]فروض الغسل[

 )والفرض تعميم جلسمٍّ ظهرا .... شعراً وظفرًا منبتاً وبثرا(
 تداء اقرتنت .... كاحليِض أو جنابةٍّ تبينت()ونيٌة ابالب

 سألة:فيهما م
 وهي: أن الفرض يف الغسل من اجلنابة أو احليض أو النفاس أو الوالدة أو غريها شيئان:

أحدمها: تعميم ظاهر البدن شعرًا وإن كثف، وظفراً، ومنبتاً بني الشعر، وبشرًا، ومنه: تعميم صماخ، 
مث نتفها،  من ثيِ بٍّ قعدت لقضاء حاجتها، وموضع شعرة مل يغسلهاوشق، وما ظهر من أنف جمدوع، و 

 وما حتت قـُْلفة غري املختون؛ ألهنا مستحقة اإلزالة، وهلذا لو أزاهلا إنسان .. مل يضمنها.
ُ للتطهري املأمور به يف قوله تعاىل: }وإن كنتم جنباً  واألصل يف ذلك: فعله صلى هللا عليه وسلم املبنيِ 

املشقة هنا وكثرهتا يف الوضوء؛ إمنا وجب غسل َمْنِبت الكثيف هنا دون الوضوء؛ لقلة فاطهروا{، و 
 لتكرره كل يوم.

ويؤخذ من كالمه: أنه ال جيب غسل ابطن العني والفم واألنف، وال شعرٍّ نبت فيها، وهو كذلك، وال 
أصلها": ويسامح بباطن جيب نقض الضفائر إال أال يصل املاء إىل ابطنها إال به، قال يف "الروضة" كـ "

 ألصح.العقد اليت على الشعرات على ا
اثنيهما: نية اقرتنت أبول مغسول من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء .. وجبت إعادة غسله؛ كأن 

تنوي احلائض رفع حكم احليض، أو اجلنب رفع حكم اجلنابة، أو النفساء رفع حكم النفاس، أو ينوي  
 ، أو رفع احلدث مطلقاً، أو استباحةكلٌّ رفع احلدث عن مجيع البدن
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الصالة أو غريها مما يتوقف على الغسل، أو فرض الغسل، أو الغسل املفروض، أو الواجب، أو أداء 
 الغسل.

ماع وجنابُته ابحتالم أو عكسه، أو اجلنابة وحدثُه احليض أو عكسه .. صح مع ولو نوى جنابة اجل



ضوء، ذكره يف "اجملموع"، واملعتمد: ارتفاع النفاس بنية احليض الغلط دون العمد كنظريه يف الو 
وألن النفاس من أمساء احليض، وقد صرح به وعكسه مع العمد؛ ألن النفاس دم حيض جمتمع، 

 األوىل يف )ابب صفة الغسل(.صاحب "البيان" يف 
.. مل يرتفع من ولو نوى ذو احلدث األكرب رفع األصغر: فإن تعمد .. مل يصح؛ لتالعبه، وإن غلط 

غسلها غري أعضاء الوضوء؛ ألنه مل ينوه، ويرتفع عنها إال الرأس؛ ألن غسلها واجب يف احلدثني وقد 
عن مسحه الذي هو فرضه يف األصل، وهو إمنا  بنيته، وإمنا مل يرتفع عن الرأس؛ ألن غسله وقع بدالً 

رجل الكثيفة؛ إلتيانه ابلغسل الذي نوى املسح وهو ال يغين عن الغسل، وإمنا ارتفع عن ابطن حلية ال
 هو األصل يف غسل الوجه.

أي: فيما قدمه من حصوهلا خبروج املين، أو تغييب  وألف )ظهرا( لإلطالق، وقوله: )أو جنابة تبينت(
 احلشفة.

 شروط الغسل[]
 )والشررُط: رفُع جنَِسٍّ قد ُعِلَما .... وكلُّ شرطٍّ يف الوضوِء ُقدِ ما(

 فيه مسألة:
؛ أي: إزالته إذا كان ال يزول ابلغسلة الواحدة، قد علم وجوده وهي: أ ن الشرط يف الغسل: رفُع جنسٍّ

ا غسلة واحدة كما ، أما إذا كان النجس يزول ابلغسلة الواحدة .. فال تكفي هلمعن بدنه إن كان
 صححه الرافعي، وصححه النووي: أهنا تكفي هلما، وقد تقدم إيضاحه يف )الوضوء(.
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وقوله: )وكلُّ شرط( عطف على قوله: )رفُع جنس( أي: الشرط يف الغسل أيضاً: كل شرط تقدم ذكره 
، إال يف كتابية اغتسلت من حيض أو نفاس لتحل حلليلها املسلم؛ يف الوضوء؛ كإسالم املغتسل

ل للضرورة، وهلذا جتب إعادته إذا أسلمت، ومتييزه، إال يف اغتسال جمنونة من حيض أو نفاس لتح
 حلليلها؛ للضرورة، وهلذا جيب إعادته إذا أفاقت، وعدم املانع احلسيِ  واملانع الشرعي.

 .والف )علما( و )قدما( لإلطالق
 ]سنن الغسل[

 وملا فرغ من معتربات الغسل .. شرع يف سننه فقال:
 )وسنر "ابسم هللا"، وارفع قذرا .... مثُر الُوُضو، والر ِجَل لن تـَُؤخِ را(



 نن الغسل: التسمية؛ أبن يقوهلا أوله، غري قاصد هبا قرآانً؛ ملا مر يف )الوضوء(.أي: من س
طاهر؛ كمين وبصاق قبل الغسل استظهاراً، أما النجس .. فقد ومنها: إزالة القذر ابملعجمة؛ أي: ال

 تقدم حكمه.
 من غري ذكر ومنها: الوضوء؛ لالتباع، رواه الشيخان، وإمنا مل جيب؛ ألن هللا تعاىل أمر ابلتطهري

الوضوء، ولألخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوبه؛ كقوله صلى هللا عليه وسلم ألم سلمة: 
 ليك املاء"، وقوله أليب ذر: "فإذا وجدت املاء .. فأمسه جلدك"."يكفيك أن تقيضي ع

ع" نقالً عن وقوله: )والر ِجل لن تؤخِ را( يعين: أن األفضل تقدمي الوضوء كاماًل؛ فقد قال يف "اجملمو 
 األصحاب: وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه، أم أخره، أم فعله يف أثناء
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 الغسل .. فهو حمصل للسنة، لكن األفضل تقدميه.
يد اخلفيفة؛ بناء على وقوله: )الوضو( بسكون آخره، وألف )تؤخرا( لإلطالق، أو بدل من نون التوك

 هذا يف نظائره السابقة والالحقة. جواز دخوهلا على املضارع حينئذ، وجيرى
 و أحدمها دون اآلخر[]إذا نوى املغتسل فرضاً أ

 )وإن نوى فرضاً ونفاًل حصال .... أو فبكل ٍّ مثله حتصال(
لعيد .. حصال عماًل بنيته أي: أن املغتسل إن نوى بغسله فرضاً كاجلنابة واحليض، ونقالً كاجلمعة وا

مع سنته؛ ألن مبىن الطهارات على التداخل خبالف الصالة،  وال يضر التشريك، خبالف حنو الظهر
إذا نوى الفرض .. مل حيصل النفل، أو نوى النفل .. مل حيصل الفرض؛ كما أفهمه كالمه وهو  أما

 الراجح، عماًل مبا نواه.
ه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه، وفارق ما لو نوى بصالته وإمنا مل يندرج النفل يف الفرض؛ ألن

اك إشغال البقعة ابلصالة وقد لفرض دون التحية؛ حيث حتصل التحية وإن مل تنو: أبن القصد هنا
حصل، وليس القصد هنا النظافة فقط؛ بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن املاء، وأنه حيصل بكل ٍّ من 

ة اجلنابة لفرضية أو النفلية، فيما إذا نوى فرضاً أو نفاًل، فيحصل بنيالفرض والنفل مثله؛ أي: يف ا
 سنون.مثاًل كل غسل مفروض، وبنية اجلمعة مثاًل كل غسل م

 وألف )حتصال( لإلطالق.
 ]ما ينويه املغتسل بوضوء الغسل[



 )وسنة الغسِل نوى ألكربا .... ُجر َِد عْن ِضد ٍّ، وإال األصغرا(
قاعدًا عن ضده وهو احلدث األصغر؛ كأن أنزل بنظر أو فكر، أو احتلم  أي: نوى حلدث أكرب جرد

احلداثن .. نوى رفع احلدث األصغر؛  متمكناً بوضوئه سنة الغسل، وإال؛ أي: أبن اجتمع عليه
 خروجاً من اخلالف.
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فقوله: )سنة الغسل( مفعول مقدم لـ )نوى(، وقوله: )ألكربا( متعلق بـ )نوى(، وقوله: )جرد عن ضد( 
ل قوله: )ألكرب ... مري عائد عليه، وال يصح جع(، وانئب فاعل )ُجر ِد( ضمجلة وقعت صفة لـ )أكرب

 ( إىل آخره مجلة حالية من )الغسل(، وألف )ألكربا( و )األصغرا( لإلطالق.
 ]تتمة سنن الغسل[

 )وشعرًا ومعطفاً تعهد ... وأدلك، وثلث، وبيمناك ابتد(
 سل:أمر املصنف املغتسل يف هذا البيت أبشياء من سنن الغ

اء قبل إفاضته عليه؛ ليكون أبعد عن اإلسراف يف أسه وحليته؛ أبن خيلله ابملأحدها: أن يتعهد شعر ر 
 املاء.

اثنيها: أن يتعهد معاطف بدنه؛ أي: أمكنة االلتواء ابلغسل؛ خوفاً من عدم وصول املاء إليها، فيأخذ  
 كفاً من املاء، ويضع األذن برفق عليه؛ ليصل إىل معاطفها.

 من أوجبه. إليه يده؛ خروجاً من خالف ا: أن يدلك من بدنه ما تصلاثلثه
رابعها: أن يثلث غسل مجيع البدن كالوضوء، فيغسل رأسه ثالاثً، مث شقه األمين ثالاثً، مث شقه األيسر 

ثالاثً، فإن اغتسل يف ماء جار .. حصل التثليث جبرين املاء عليه ثالث جريت، أو يف راكد .. 
 يه ثالاثً.ه وينقل قدميه، أو يتحرك ففيه ثالاثً؛ أبن يرفع رأس حصل ابنغماسه

خامسها: أن يبتدئ ابليمني؛ للخرب املتفق عليه، فيبتدئ بشق رأسه األمين قبل األيسر، مث بشق بدنه 
 األمين قبل األيسر.

، والوال .... مسنونه: حضور مجعةٍّ، كال(  )وتتبع احليض مبسكٍّ
 إلجرام(... واخلسف، االستسقاء، وا)عبدين، واإلفاقة، اإلسالم .

 رفه .... والرمي، واملبيت ابملزدلفة()دخول مكة، وقوف ع
 )وغسل من غسل ميتاً كما .... لداخل احلمام أو من ُحجما(
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 ذكر يف هذه األبيات ثالث مسائل:
 ]استحباب تتبع املرأة أثر احليض والنفاس مبسك[

عد غسلها مبسك؛ أبن يض؛ أي: أو النفاس بية: أن تتبع أثر احلاألوىل: أنه يسن للمرأة ولو بكرًا وخل
جتعله على قطنة أو حنوها وتدخلها يف قبلها إىل احملل الذي جيب غسله؛ تطيباً للمحل، ولألمر مبا 
يؤدي ذلك يف "الصحيحني" من حديث عائشة وتفسريها قوله صلى هللا عليه وسلم لسائلته عن 

هبا أثر الدم(، واملسك  قوهلا: )يعين: تتبعين مسك فتطهري هبا" بالغسل من احليض: "خذي فرصة م
 أوىل من غريه، فإن مل تفعل .. فطيباً، فإن مل تفعل .. فطيناً، فإن مل تفعل .. فاملاء كاف.

وهذه سنة مؤكدة يكره تركها بال عذر، وتستثىن احملرمة فال تستعمل شيئاً من الطيب؛ لقصر زمن 
 أو أظفار؛ لقطع الرائحة الكريهة.ل إال بقليل ُقِسط ِحدرة فال تطيب احملاإلحرام غالباً، واملُ 

 ]استحباب املواالة والرتتيب يف الغسل[
 الثانية: أنه يسن الوالء بني أفعاله كما يف الوضوء؛ خروجاً من خالف من أوجبه.

ء، مث الرأس، مث ومن سننه: الرتتيب؛ أبن يرفع األذى، مث يتوضأ، مث يتعهد، مث يغسل أعضاء الوضو 
ابألمين، وجيوز له الغسل مكشوف العورة خالياً أو حبضرة من جيوز نظره إليها، دن مبتدائً أبعاله و الب

والسرت أفضل، أما غسله مكشوف العورة حبضرة من حيرم نظره إليها ... فحرام؛ كما حيرم كشفها يف 
 اخللوة بال حاجة.

 ]األغسال املسنونة[
 شر غسالً:سال املسنونة مخسة عالثالثة: ذكر من األغ

ل اجلمعة ملن أراد حضورها وإن مل تلزمه كامرأة ومسافر؛ ملا سيأيت يف )ابب صالة اجلمعة( أحدها: غس
 من األمر به يف "الصحيحني" وغريمها، وصرفه عن الوجوب
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خرب: "من توضأ يوم اجلمعة .. فبها ونعمت، ومن اغتسل .. فالغسل أفضل" رواه أبو داود وغريه، 
 حامت الرازي.الرتمذي، وصححه أبو  وحسنه



ويدخل وقته ابلفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل، أما من مل يرد حضورها .. فال يسن له الغسل، ويؤخذ 
 من بداءته به أنه آكد األغسال املسنونة، وهو كذلك على األصح.

اع الناس هلما  اثنيها واثلثها: غسال عيد الفطر واألضحى لكل أحدٍّ وإن مل حيضر صالهتما؛ الجتم
ة، ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل على األصح؛ ألن أهل القرى الذين يسمعون النداء كاجلمع

يبكرون لصالهتما من قراهم، فلو مل جيز الغسل قبل الفجر .. لشق عليهم، والفرق بينهما وبني 
 اجلمعة: أتخري صالهتا وتقدمي صالهتما.

اإلغماء، رواه الشيخان، وقيس بن  اإلغماء؛ لالتباع يف رابعها: الغسل من اإلفاقة من اجلنون أو
 اجلنون، وقال الشافعي رمحه هللا: )قلر ما جن إنسان .. إال وأنزل(.

خامسا: غسل الكافر إذا أسلم؛ ألمره صلى هللا عليه وسلم قيس بن عاصم ابلغسل ملا أسلم، 
ة أسلموا ومل س أمر وجوب؛ ألن مجاعوكذلك مثامة بن أاثل، روامها ابنا خزمية وحبان وغريمها، ولي

أيمرهم ابلغسل، وهذا حيث مل يعرض له يف الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو 
والدة، فإن عرض له ذلك .. وجب عليه الغسل بعد إسالمه، وال عربة بغسل مضى يف كفره على 

دمي فأشبه ن مصرفها متعلق ابآلاألصح، وفارق عدم لزوم إخراج ما أداه من كفارة حال كفره؛ أب
 الدين.

سادسها: الغسل لصالة خسوف الشمس أو القمر؛ الجتماع الناس هلما كاجلمعة، ويدخل وقت 
 غسله أبوله.

سابعها: الغسل لصالة االستسقاء؛ ملا مر، قال يف "الروضة": قال أصحابنا: يستحب الغسل لكل 
 اجتماع، ويف كل حال يغري رائحة البدن.
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اثمنها: الغسل لإلحرام؛ لالتباع، رواه الرتمذي وحسنه، وسواء يف ذلك اإلحرام حبج أو بعمرة أو 
 هبما.

اتسعها: الغسل لدخول مكة؛ لالتباع، رواه الشيخان، وسواء كان حمرماً حبج، أو بعمرة أو هبما، 
 ويسن للحالل أيضاً وهو داخل يف كالمه.

املدينة، ولو أحرم من مكان قريب من مكة كالتنعيم  دخولويسن الغسل لدخول احلرم أيضاً، ول
 فاغتسل .. مل يندب له الغسل لدخول مكة كما قاله املاوردي.



 عاشرها: الغسل للوقوف بعرفة عشية.
حادي عشرها: الغسل للرمي يف أيم التشريق الثالثة، وال يسن الغسل لرمي مجرة العقبة؛ لقرهبا من 

 غسل العيد.
مبيت مزدلفة غداة النحر؛ ألن هذه مواطن جتتمع هلا الناس فسن الغسل هلا؛ سيل اثين عشرها: غ

 قطعاً للروائح الكريهة.
 وسواء يف هذه األغسال الرجل واملرأة، والطاهر وغريها.

اثلث عشرها: غسل من غسرل ميتاً، مسلماً كان أو كافراً؛ خلرب: "من غسل ميتاً .. فليغتسل"، رواه 
مذي، وصححه ابن حبان، والصارف لألمر عن الوجوب خرب: "ليس عليكم الرت ابن ماجة، وحسنه 

 يف غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" حصصه احلاكم على شرط البخاري.
 رابع عشرها: غسل داخل احلمام عند إرادة خروجه، سواء أتنورر أم ال.

ند صحيح عن ي بسخامس عشرها: غسل من ُحِجم؛ أي: بضم احلاء ومكسر اجليم؛ ملا روى البيهق
عبد هللا بن عمرو بن العاص: )كنا نغتسل من مخس: من احلجامة، واحلمام، ونتف اإلبط، ومن 

 اجلنابة، ويوم اجلمعة(، وحكمته كما أشار إليه الشافعي رضي هللا عنه: أن ذلك
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 .يغري اجلسد ويضعفه، والغسل يشده وينعشه، ويؤخذ منه: أنه يسن الغسل للفصد وحنوه
ف؛ كما يف "لطيف ابن خريان" عن النص، ولكل ليلة من ومن األغسال املسنونة: الغسل لالعتكا

شهر رمضان؛ كما قاله احلليمي، وقيده األذرعي مبن حيضر اجلماعة، وحللق العانة؛ كما يف "رونق 
لوادي عند الشيخ أيب حامد" و"لباب احملاملي"، ولبلوغ الصيب ابلسن؛ كما يف "الرونق"، والغسل يف ا

 سيالنه.
 نف: )كال عيدين( اسم مقصور إلضافته إىل ظاهر، وألف )ُحِجما( لإلطالق.و)ِكال( يف قول املص

 )والغسل يف احلمرام جاز للذركر ... مع سرت عورةٍّ وغض ٍّ للبصر(
 )ويكره الدخول فيه للنِ سا ... إال لعذر مرضٍّ أو نُفسا(

 وز يف اغتسالٍّ حاجته()وقبل أن يدخل يعطي أجرته ... ومل جيا
 فيها أربع مسائل:

 ]جواز الغسل يف احلمام للذكر[



األوىل: جيوز الغسل يف احلمام للذكر؛ أي: يباح له مع سرت عورته عمرن حيرم نظره إليها؛ إذ كشفها 
حينئذ حرام فيجب تركه، وعدم مسها ممن حيرم مسه هلا، وغض بصره عن عورةٍّ حيرم نظره إليها، 

املذكورات .. حرام فيجب تركه، وجيب عليه ها؛ ألن كاًل من الكشف والنظر واللمس وعدم مسه إي
 أن ينهى من ارتكب شيئاً من ذلك وإن ظن أنه ال ينتهي.

 ]كراهة دخول احلمام للنساء[
الثانية: يكره دخوله للنساء؛ أي: واخلناثى إال لعذر؛ كمرض أو حيض أو نفاس، أو خوف ضرر، 

مسها ممن حيرم مسه هلا، وغض بصرهن  سرت عورهتن عمن حيرم نظره إليها، وعدم فيباح هلن حينئذ مع
 عن عورة حيرم نظرهن إليها، وعدم مسهن إيها.

واألصل يف ذلك خرب أيب داود وغريه: أنه صلى هللا عليه وسلم قال: "ستفتح عليكم أرض العجم، 
ل .. إال ابألزر، وامنعوها النساء إىل وستجدون فيها بيواتً يقال هلا: احلمامات، فال يدخلها الرجا

 مريضة أو نفساء"، وخرب الرتمذي وحسنه: "ما من امرأة ختلع ثياهبا يف
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غري بيتها .. إال هتكت ما بينها وبني هللا تعاىل"، وخرب النسائي واحلاكم وصححه عن عائشة رضي هللا 
خروجهن على املبالغة يف السرت، وملا يف  على نساء أميت"، وأل، أمرهن مبين عنها: "احلمام حرام

 واجتماعهن من الفتنة والشر.
 ]آداب دخول احلمام[

الثالثة: لدخوله آداب، منها: أن يعطى أجرته قبل دخوله؛ ألن ما يستوفيه جمهول، وكذا ما ينتظره 
ف لعوضني وتطييب لنفسه، وقصُد التنظاحلمامي، فإعطاء األجرة حينئذ دفع للجهالة من أحد ا

تعوذ؛ كأن يقول: )بسم هللا الرمحن الرحيم، أعوذ ابهلل من الرجس والتطهر، والتسمية لدخوله مث ال
النجس اخلبيث املخبث(، وتقدمي يساره لدخوله، وميينه خلروجه، وتذكر اجلنة والنار حبرارته، ورجوعه 

لكالم، وأن يدخل وقت لبيت احلار حىت يعرق، وأال يكثر اإذا رأى عريانً فيه، وأال يعجل بدخول ا
تكلف إخالء احلمام؛ فإنه وإن مل يكن فيه إال أهل الدين .. فالنظر إىل األبدان املكشوفة اخللوة، أو ي

فيه شوب من قلة احلياء، وهو مذكر للفكر يف العورات، مث ال خيلو الناس يف احلركات عن انكشاف 
ول ه ركعتني، وقد اقتصر املصنف على ألبصر، واستغفاره عند خروجه، وصالتالعورات فيقع عليها ا

 اآلداب.



ويكره دخوله قبيل املغرب وبني العشائني، ودخوله للصائم، وصب املاء البارد على الرأس، وشربه 
عند اخلروج، وال أبس بدلك غريه إال عورة أو مظنة شهوة، وال بقوله لغريه: )عافاك هللا(، وال 

 افحة.ابملص
 اجة يف صبِ  املاء[]وجوب االقتصار على قدر احل

جيب عليه: أن يقتصر يف صب املاء على قدر حاجته، فال جيوز له أن يزيد عليه؛ فإنه الرابعة: أنه 
املأذون فيه لقرينة احلال، والزيدة عليه لو علمها احلمامي .. لكرهها، ال سيما املاء احلار؛ فله مؤنة، 

 وفيه تعب.
 إلذن اللفظي والعريف.ه أكثر مما جرت العادة به؛ لعدم ابن عبد السالم: ليس له أن يقيم فيوقال ا
* * * 
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 ابُب التـ َيمُّم
وهو لغة: القصد، وشرعاً: إيصال الرتاب إىل الوجه واليدين بشرائطه خمصوصة، وخصت به هذه 

صل صة، وقيل: عزمية، وقيل: إن تيمم لفقد املاء .. فعزمية، أو لعذر .. فرخصة. واألاألمة، وهو رخ
م: "وجعلت لنا فيه قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }وإن كنتم مرضى أو على سفرٍّ{ اآلية، وخرب مسل
 األرض كلها مسجدًا، وترتبها طهورًا"، وغريه من األخبار اآليت بعضها يف الباب.

 من أجنبا ... يُباح يف حالٍّ وحالٍّ وجبا( )تيمُّم احملدث أو
 أفاد كالمه مسألتني:
 واجلنب[]التيمم للمحدث 

ب .. ]مباح[، أما األول: تيمم احملدث حداثً أصغر أو أكرب من حيض أو نفاس أو والدة واجلن
ن احملدث .. فباإلمجاع، وأما اجلنب .. فلما يف "الصحيحني" عن عمار بن يسر وغريه، فقوله: )أو م

ل النص، وإال أجنبا( من عطف اخلاص على العام، واقتصر على احملدث واجلنب؛ ألهنما األصل وحم
املتأخرين: أن الوضوء املسنون   .. فاملأمور بغسل مسنون يتيمم له أيضاً، والقياس كما قاله مجع من

 كذلك، وييمم امليت أيضاً.
 م رخصة فال تتجاوز حمل ورودها.وخرج مبا ذكر: املتنجس، فال يتيمم للنجاسة؛ ألن التيم

 ]التيمم قد يكون مباحاً وقد يكون واجبًا[



، وهو وجود عذر يسوِ غه من قدرة املتيمم على االثان ستعمال املاء؛  ية: أن تيمم من ذكر يباح يف حالٍّ
كقادر على شراء املاء وجده يباع أبكثر من مثن مثله، وكمن تيمم أول الوقت وقد علم أو ظن وجود 

، وهو عجز املتيمم عن استعمال املاء.امل  اء آخره، وجيب يف حالٍّ
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 تدأ خربه )يباح ... ( إىل آخره، وألف )أجنبا( و )وجبا( لإلطالق، وهللا أعلم.تيمم( مبوقوله: )
 ]شروط التيمم[

 خوٌف من استعمال ما ... أو فقد ماءٍّ فاضلٍّ عن الظرما( )وشروطه:
، وسؤاٌل ظاهر ... لفاقد املا وتراٌب طاهر(  )دخول وقتٍّ

 أو منفصال( )ولو غبار الرمل، ال مستعمال ... ملتصقاً ابلعضو
 ذكر يف هذه األبيات من شروطه التيمم أموراً.

رد تلف نفس أو عضو أو منفعة، أو مرضاً أوهلا: إما أن خياف من استعمال املاء ملرض أو شدة ب
خموفاً، أو زيدة التأمل وإن مل تزد املدة، أو بطء الربء وإن مل يزد األمل، أو شدة الضنا، أو بقاء شني 

 .فاحش يف عضو ظاهر
واألصل يف التيمم للمرض: قوله تعاىل: }وإن كنتم مرضى{ إىل }فتيمموا{ إىل آخره؛ أي: حيث 

 اء ما ذكر.خفتم من استعمال امل
و)الشرني(: األثر املنكر من تغري لون أو حنول واستحشاف، وثغرة تبقى وحلمة تزيد، و )الظاهر(: ما 

 يبدو عند املهنة غالباً كالوجه واليدين.
يما ذكر: أن خيربه به طبيب مسلم ابلغ عدل عارف، أو يعلم ذلك بنفسه، وإال .. فال جيوز ويعترب ف

ر: ما لو خاف شيناً يسريًا، أو قبيحاً يف عضو ابطن، أو أتملاً يف احلال، أو له التيمم، وخرج مبا ذك
 مرضاً يسريًا كالصداع .. فإنه ال يتيمم؛ لوجود املاء وعدم الضرر الشديد.

فقد ماء فاضاًل عن الظمأ؛ أبن يفقد حساً، أو شرعاً أبن يتومهه فوق حد الغوث، أو يتيقنه وإما أن ي
ف من طلبه فوت نفس، أو عضو أو منفعة، أو مال، أو وقت، أو انقطاعاً فوق حد القرب، أو خيا

بثمن  عن رفقة، أو وجد ماء ُمسبراًل للشرب، أو يباع أبكثر من مثن مثله يف ذلك الزمان واملكان، أو
وهو حمتاج إليه لشراء سرتة، أو لوفاء دين، أو مؤنة سفر، أو حيوان حمرتم، أو ملكه وهو حمتاج إىل 



ذلك، أو إليه لعطش حيوان حمرتم من نفسه وغريه يف احلال يف املآل، وخرج ابحملرتم: غريه كاملرتد مثنه ل
 والكلب العقور.
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تيمم طهارة ضرورة، وال كان فرضاً أو نفاًل ولو نذراً؛ ألن الاثنيها: دخول وقت ما يتيمم له، سواء أ
 ضرورة قبل الوقت.

لو نقل الرتاب قبله ومسح به الوجه بعده .. مل يصح، وكذا لو شك هل نقله قبله أم فيه وإن تبني ف
أنه نقل فيه، فيصح التيمم للثانية يف مجع التقدمي وقت األوىل عقب فعلها، فلو دخل وقت الثانية 

تباح به؛ ألنه بل أن يصليها .. بطل التيمم، خبالف ما لو تيمم لفائتة قبل وقت احلاضر .. فإهنا ق
 استباح ما نوى فاستباح غريه بداًل، وهنا مل يستبح ما نوى ابلصفة اليت نوى فلم يستبح غريه.

كرها، ويصح التيمم ويتيمم لألوىل يف مجع التأخري يف وقتها، أو يف وقت الثانية، ويتيمم للفائتة عند تذ 
 يبطل تيممها بدخول وقت الكراهة.يف وقت الكراهة للمؤقتة وذات السبب ال للنافلة املطلقة، وال 

 ]سؤال املاء لفاقده قبل التيمم[
اثلثها: سؤال ظاهر لفاقد املاء؛ أبن يطلبه يف الوقت بنفسه أو مأذونه إذا مل يتيقن عدمه؛ لقوله تعاىل: 

موا{، وال يقال: مل جيد إال بعد الطلب، أما إذا تيقن عدمه .. فال طلب؛ ألنه }فلم جتدوا ماًء فتيم
، فإن جورز وجوده يف شيء .. وجب عليه طلبه منه؛ كأن يفتش رحلة وينظر حواليه مييناً ومشاالً عبث

 وأماماً وخلفاً، ويتأمل موضع اخلضرة والطريان إن كان مبستو، وإال .. تردد إىل حد الغوث؛ وهو ما
، وعربر عنه يف يلحقه فيه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل أبشغاهلم، والتفاوض يف أقواهلم

 "الشرح الصغري": بغلوة سهم.
ويعترب يف سؤاله كونه ظاهرًا؛ أبن ينادي يف رفقة منزله املنسوب إليه نداء يعمهم، إال أن يضيق وقت 

أو )يبيع املاء(، وال جيب أن يطلب من كل واحد بعينه، الصالة: )من معه ماء(، أو )من جيود ابملاء(، 
  يطلب هلم.ويكفي أن أتذن الرفقة لثقةٍّ 

وإن تيقنه .. لزمه طلبه إن كان حبد القرب؛ وهو ما يقصده الرفقة لالحتطاب وحنوه، وإال .. فال، 
ريض ينتظر ولو تيقنه آخر الوقت .. فانتظاره أفضل، أو جورز وجوده .. فتعجيل التيمم أفضل؛ كم

 القدرة، وعار ينتظر السرتة.
عى إليه وإن فات الوقت، وال ينتظر مزاحٌم على بئرٍّ أو أما املقيم .. فال يتمم، وجيب عليه أن يس



ثوبٍّ أو مقامٍّ نوبًة َعِلم أهنا ال تصل إليه إال بعد الوقت، بل يصلي فيه بتيمم أو عاريً أو قاعدًا وال 
 إعادة.
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ولو اشتغل بغسله خلروج الوقت .. لزمه غسله والصالة بعد الوقت، وال ثوب متنجس  ولو كان معه
 يصلي عاريً.

 يكفيه .. وجب استعماله، مث يتيمم للباقي، ويراعي احملدث الرتتيب ال ذو احلدث ولو وجد ماء ال
 األكرب، وأعضاء الوضوء أوىل.

مل يلزمه استعماله، ولو مل جيد إال تراابً ال يكفيه ..  ولو مل جيد إال ثلجاً أو بردًا ال يقدر على إذابته ..
زمه شراؤه، ومن وجد ماًء يغسل به بعض جناسات وجب استعماله، ولو مل جيد إال مثن بعض املاء .. ل

به .. وجب عليه غسله، ولو وجد من عليه حدث وجناسة ماء يكفي أحدمها .. تعني للنجاسة 
 ووجب غسلها قبل التيمم.

 تيمم ملرض وحنوه .. فال طلب.وأما إذا 
 ]كون التيمم برتاب طاهر[

طيبًا{ أي: تراابً طاهرًا؛ كما فسره ابن عباس  رابعها: الرتاب الطاهر؛ قال تعاىل: }فتيمموا صعيداً 
وغريه، والطاهر هنا مبعىن: الطهور؛ ملا سيأيت من أنه ال يصح التيمم ابلرتاب املستعمل، وسواء يف 

صفر، واألسود واألمحر، والسرْبخ وهو الذي ال ينبت، وما يداوى به كالطني الرتاب األعفر واأل
 رتاب غبار رمل؛ ألنه من طبقات األرض والرتاب جنس له.اإلرمين بكسر اهلمزة، ولو كان ال

وخرج بـ )الرتاب(: غريه؛ كمعدن وسحاقة خزف ولو قليالً خمتلطاً ابلرتاب، وبـ )الطاهر(: املتنجس؛ 
 ئع جنس فال يصح التيمم بشيء منها؛ ملا مر.أبن أصابه ما

و املمسوح أو منفصاًل عنه بعد وقوله: )ال مستعماًل( أي: إن كان الرتاب مستعماًل متصاًل ابلعض
إصابته .. فال يصح التيمم به كاملاء؛ ألنه قد أتدى به فرض فانتقل إليه املنع، خبالف ما انفصل ومل 

 يصب العضو.
فيما ذكره: جواز تيمم الواحد واجلماعة من تراب يسري مرات كثرية وال  ويؤخذ من حصر املستعمل

 مانع منه.
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 ]بعض شروط التيمم[
ومن شروطه: إسالم املتيمم، ال يف كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل ملسلم، ومتييزه ال يف جمنونة 

وه، وعدم ما مينع من وصول لتحل لواطئ، وعدم احليض والنفاس ال يف تيمم مسنون إلحرام وحن
اء، وإزالة النجاسة عن أعضاء التيمم وكذا عن غريها على الرتاب إىل البشرة، وتقدمي االستنج

 األصح، وتقدمي االجتهاد يف القبلة على رأي.
 ]أركان التيمم[

 ... من وجهه لليد أو ابلعكس حل( )وفـَْرُضُه: نقل الرتاب، لو نقل
 ضٍّ أو الصالة، وامنساح()وقصده، ونية استباح ... فر 

، ورَتِ ب املسحني()الوجه ال املنبت واليدين ... مع مرف  قٍّ
ذكر يف هذه األبيات أن فرض التيمم ستة، فإن قوله: )فرضه( مفرد مضاف فيعم أي: فروضه ستة  

: ل الروضة" كـ"الوجيز": )الرتاب(، وجعل يف "املنهاج" كـ"أصله"كما يف "اجملموع" وغريه، وزاد يف "أص
حسن عد الرتاب ركناً .. حلسن عد القصد شرطاً، قال الرافعي: وحذفهما مجاعة وهو أوىل؛ إذ لو 

 املاء ركناً يف الطهر به، وأما القص .. فداخل يف النقل الواجب قرن النية به. انتهى.
 فأركانه ستة:

بار املوصوف مبا تقدم اب؛ أي: نقل املتيمم أو مأذونه ولو بال عذر الرتاب الذي له غأوهلا: نقل الرت 
صعيدًا{ أي: فاقصدوه؛ أبن تنقلوه إىل العضو، فل كان إىل عضو تيممه؛ لقوله تعاىل: }فتيمموا 

 بعضو تراب فردده عليه .. مل يكف وإن َقَصد بوقوفه يف مهب الريح التيمم؛ النتفاء القصد ابنتفاء
نقل اثنياً، خبالف نظريه يف الوضوء النقل احملقق له، ولو أحدث بني نقله واملسح .. بطل وعليه ال

 م وجوب نقل املاء يفوفيما لو نقل مأذونه؛ لعد

(1/219) 

 

األوىل، وعدم وجود القصد احلقيقي منه يف الثانية فصار فيها؛ كما لو اكرتاه ليحج عنه، مث جامع يف 
 ال يفسد حجه، ذكره القاضي. زمن إحرام األجري ..

ه؛ أبن حدث عليه بعد مسحه أو ابلعكس؛ أي: نقله من يده إىل ولو نقل الرتاب من وجهه إىل يد
وجهه .. حل؛ أي: جاز وصح؛ كما لو نقله من غري عضو التيمم، وكذا لو أخذ من العضو مث رده 



 إليه، أو نقله من إحدى يديه إىل األخرى .. يكفي يف األصح.
 ها: قصده؛ أي: قصد املتيمم الرتاب؛ ملا مر.اثني

غريها مما يفتقر إىل تباحة فرض؛ من صالة وطواف، أو استباحة الصالة املسنونة أو اثلثها: نية اس
 التيمم كمس مصحف، خبالف ما لو نوى رفع احلدث، أو فرض التيمم.

لنقل قبل الفرض وبعده يف مث إن نوى به فرضاً ونفاًل، أو فرضاً، أو فروضاً .. استباح الفرض وا
و ينة وغريها، فإن عني وأخطأ؛ كمن نوى فائتة وال شيء عليه، أالوقت، والفائتة، واحلاضرة، واملع

ظهرًا وعليه عصر .. مل يصح، وإن نوى نفاًل أو الصالة .. استباح النفل ال الفرض على املذهب، 
 من النوافل معها.ولو نوى انفلة معينة أو صالة جنازة .. جاز له فعل غريها 

سجود التالوة، والشكر، ومس املصحف، ومحله؛ ألن وله بنية النقل صالة اجلنازة يف األصح، و 
 نها.النفل آكد م

ولو نوى استباحة مس املصحف أو محله ولو بدار كفر أو مفازة واضطر إىل محله، أو سجود التالوة 
أو ذوي احلدث األكرب استباحة أو الشكر، أو منقطعة احليض أو النفاس استباحة الوطء، 

 استباح ما نواه، وال يستبيح الفرض وال النقل. االعتكاف، أو قراءة القرآن ..
أول األركان؛ وهو نقل الرتاب، واملراد به: الضرب كما يف "اجملموع" و"الكفاية"،  ووقت النية:

 التيمم مقصود لغريه ويشرتط استدامتها إىل مسح شيء من الوجه على الصحيح؛ ألن أول األركان يف
و ع من املتأخرين: االكتفاء ابستحضارها عند النقل واملسح ولخبالف يف الوضوء، واملتجه كما قاله مج

عزبت بينهما؛ ويؤيده التعليل السابق وقول أيب خلف الطربي يف "شرح املفتاح": وقت النية يف 
 عند مسح الوجه.التيمم: أن ينوي عند القصد إىل الرتاب، ويكون ذكرًا للنية 
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يده؛ أبن يستوعبه ابملسح  ولو بغري -وإن خرج عن حد الوجه  -رابعها: مسح وجهه، وظاهر حليته 
فته؛ لقوله تعاىل: }فامسحوا بوجوهكم وأيديكم{، ال املنبت للشعر، حىت ما يقبل من أنفه على ش

 وإن خف أو ندر .. فال جيب إيصال الرتاب إليه، وال يندب؛ ملا فيه من املشقة.
يمم، وقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم: )انه مسح خامسها: مسح اليدين مع املرفقني؛ آلية الت

تعاىل: هذا اخلرب هو الذي منعنا أن أنخذ برواية عمار يف  وجهه وذراعيه(، قال الشافعي رمحه هللا
 الوجه والكفني.



سادسها: ترتيب املسح؛ أي: مسحي الوجه واليدين ولو يف املتمعك كما يف الوضوء وإن كان حدثه 
حني(: النقالن فال جيب الرتتيب بينهما؛ إذ املسح أصل والنقل وسيلة، فلو أكرب، وخرج بـ )املس

 ى الرتتيب ومسح ابلثانية وجهه وابألوىل يديه .. جاز.ضرب بيديه عل
 وقوله: )وامنساح الوجه( أي: مسحه؛ كما علم من كون النقل فرضاً.

 ]سنن التيمم[
 ته فقال:وملا فرغ من ذكر معتربات التيمم .. شرع يف ذكر مسنوان

 )وُسنر تفريٌج، وأن يُبسمال ... وقدِ م اليمىن، وخلِ ل، والوال(
 متٍّ ألوىل يضرب ... أما لثاين ضربةٍّ فيجب()ونزع خا

 أي: يسن للمتيمم أمور:
منها: تفريج أصابعه، ويف بعض النسخ: )تفريق( أول كل ضربة؛ ألنه أبلغ يف إاثرة الغبار، فال حيتاج 

ربتني، والغبار احلاصل يف األوىل بني األصابع .. ال مينع صحة التيمم وإن منع إىل الزيدة على الض
غبار يف الثانية؛ إذ لو اقتصر على التفريج يف األوىل .. أجزأه؛ لعدم وجوب ترتيب النقل، وصول ال

؛ فحصول الرتاب الثاين إن مل يزد األول قوة .. مل ينقصه، وأيضاً: الغبار على احملل ال مينع املسح
 بدليل أن من غشيه غبار السفر .. ال يكلف نفضه
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للتيمم كما ذكره الرافعي، وقول البغوي: يكلف نفض الرتاب .. حممول على تراب مينع وصول 
 الرتاب إىل احملل.

 سمل أول التيمم ولو جبناً أو حائضاً؛ كما يف الوضوء.ومنها: أن يب
أعلى وجهه على أسفله؛ كما يف الوضوء، ويسن إذا مسح ومنها: أن يقدم ميناه على يسراه؛ أي: و 

ام على ظهور أصابع اليمىن سوى اإلهبام؛ حبيث ال خيرج اليمىن .. أن يضع أصابع اليسرى سوى اإلهب
وال جياوز أانمل اليمىن مبسبحة أطراف أانمل اليسرى، وميرها على  أانمل اليمىن عن مسبحة اليسرى،

كوع .. ضم أطراف أصابعه على حرف الذراع، وميرها إىل املرفق، مث ظهر كف اليمىن، فإذا بلغ ال
وميرها عليه وإهبامه مرفوعة، فإذا بلغ الكوع .. أمر إهبام اليسرى على  يدير بطن كفه إىل بطن الذراع

، مث يفعل ابليسرى كذلك، مث ميسح إحدى الراحتني ابألخرى ندابً ال وجوابً؛ لتأدي إهبام اليمىن
ما بعد مسح الوجه، وإمنا جاز مسح الذراعني برتاهبما؛ لعدم انفصاله وللحاجة؛ إذ ال فرضهما بضرهب



الذراع بكفها فصار كنقل املاء من بعض العضو إىل بعضه، ذكر ذلك يف "اجملموع"،  ميكن مسح
ه بنقل املاء: تقاذفه الذي يغلب؛ كما عرب به الرافعي حيث قال: وإمنا يثبت للمتناثر حكم ومراد
تعمال إذا انفصل ابلكلية وأعرض املتيمم عنه؛ لعسر إيصاله إىل العضو، فيعذر يف رفع اليدين االس

 رومها؛ كما يف رد املتقاذف الذي يغلب يف املاء.ود
 شبيك؛ كما يف الوضوء.ومنها: أن خيلل بني أصابع يديه ابلت

يمم والصالة؛ خروجاً من ومنها: الوالء بني املسحني كما يف الوضوء بتقدير الرتاب ماء، وبني الت
 خالف من أوجبه، وجيب الوالء يف تيمم دائم احلدث ووضوئه.

يف  خامت يف الضربة األوىل؛ ليكون مسح مجيع الوجه جبميع اليد؛ اتباعاً للسنة، وأما نزعهومنها: نزع 
الرتاب الضربة الثانية .. فيجب؛ لتصل الرتاب إىل حمله، وال يكفي حتريكه، خبالف يف الوضوء؛ ألن 

 يه السبكي.ال يدخل حتته، خبالف املاء، فإجياب النزع إمنا هو عند املسح ال عند الضرب كما نبه عل
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وألف )يبسمال( لإلطالق، وجيوز يف كل من )قدم( و )خلل( أن يكون ماضياً وفاعله املتيمم، وأن 
ا املتيمم؛ فيكون مبثناة حتتية وهو ب( أن يكون مبنياً للفاعل؛ أي: يضرهبيكون أمرًا، وجيوز يف )يضر 

نسب آبخر البيت، وأن يكون مبنياً للمفعول وانئب الفاعل ضمري يعود على األوىل؛ فيكون مبثناة أ
 فوقية.

والالم يف قوله: )لثاين ضربه( يصح أن تكون للتعليل، ومبعىن: )يف( و )عند( و )بعد( أي: بعد 
 ا نبه عليه السبكي.بة الثانية عند املسح فيكون موفياً مبالضر 

الرتاب، وعدم الزيدة على ضربتني، وإدامة يده على العضو حىت يفرغ من  ومن سننه: ختفيف
مسحه، وإمرار الرتاب على العضد؛ تطوياًل للتحجيل، وإتيانه ابلشهادتني مع ما بعدمها؛ كما يف 

 الوضوء والغسل.
 روهاته[]آداب التيمم ومك

ب الكثري استعمال()آدابه: القبلة أن يستقبال .  .. مكروهه: الرتُّ
 فيه مسألتان:

األوىل: من آداب التيمم: استقبال املتيمم القبلة؛ لشرفها كالوضوء، وقد تقدم الكالم على التعبري 
 ابآلداب.



أن خيفف الرتاب؛ أبن  الثانية: يكره ملتيمم استعمال الرتاب الكثري؛ فإنه يشوه اخللقة، فإن السنة:
ر احلاجة، وأال يكرر املسح، ويكره له الزيدة ثريًا أو ينفخه؛ حبيث ال يبقى إال قدينفضه إن كان ك

 على مسحةٍّ واحدة للوجه ومسحةٍّ واحدة لليدين.
وقوله: )آدابه( من إطالق اجلمع على الواحد جمازاً، وألف )يستقبال( و )استعمال( لإلطالق، ويصح 

ية، والرتاب يف هو القبلة يف األول فيكون مبثناة فوقنهما للفاعل وهو املتيمم، وللمفعول و بناء كل م
 الثاين، و )الرتاب( لغة يف الرتاب.
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 ]ما حيرم التيمم به[
 )حرامه: تراب مسجدٍّ، وما ... يف الشرع االستعمال منه ُحر ِما(

 فيه مسألة:
زء الداخل يف وقفه، ال ما برتاب املسجد؛ تعظيماً له ألنه جزؤه، واملراد به: اجلوهي: أنه حيرم التيمم 

حنوه، وبكل تراب حرم الشارع استعماله كاملغصوب واملسروق؛ ملا فيه من جيتمع فيه من محل الريح و 
 استعمال ملك الغري بغري إذنه.

إلضافته )حرام( لضمري املتيمم  ويؤخذ من كالم املصنف: صحة التيمم ابلرتاث الذي حيرم التيمم به؛
 يصح إذا قلنا أبنه رخصة.وهو األصح، وقيل: ال 

إىل آخره من عطف العام على اخلاص؛ فإن تراب املسجد مما حرم  وقوله: )وما يف الشرع ... (
 الشارع استعماله، وألف )حرما( لإلطالق، ويصح بناؤه للفاعل وللمفعول.

 ]مبطالت التيمم[
 التيمم فقال: مث شرع فيما يبطل

 املاء بال شيءٍّ منع( )مبطله: ما أبطل الوضوء مع ... توهُّم
 ... فمن عليه واجٌب يقضيها( )قبل ابتدا الصالة، أمرا فيها

 )أبطل، وإال ال، ولكن أفضل ... إبطاهلا كي ابلوضوء تفعل(
نه بتوهم املاء؛ أي: أي: أن التيمم يبطله ما أبطل الوضوء من األسباب السابقة، ويزيد التيمم ببطال

يكفه املاء أو وجوده أبن جورزه وإن زال سريعاً أو مل  -أي: ذهنه  -أبن يقع يف وهم املتيمم لفقده 
ضاق الوقت؛ كأن يسمع قائالً يقول: )عندي ماء أودعنيه فالن( بال مانع منه، قبل ابتداء الصالة؛ 



نه مل يشرع يف املقصود .. فصار كما لو أبن مل يفرغ من تكبرية اإلحرام؛ لوجوب الطلب حينئذ، وأل
 آخره، وهذا خبالف تومهه السرتة؛ اء التيمم، وهذا معىن قوله: )مع توهم املاء ... ( إىلتومهه يف أثن

 لعدم وجوب طلبها.
 وفهم من كالمه: بطالن التيمم بتيقن املاء ابألوىل، وخرج بقوله: )بال شيء منع( ما لو
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ل: )أودعين فالن ماء( وهو اقرتن مبانع من استعماله؛ كعطش، وسبع حيول بينه وبينه، ومساع من يقو 
التيمم حينئذ، وبقوله: )قبل ابتدا الصالة( ما لو شرع فيا .. فال يبطل تيممه  يعلم غيبته .. فال يبطل

 بتوهم وال شك وال ظن.
وقد ذكر حكم اليقني يف قوله: )أما فيها( يعين: إن تيقن القدرة على استعمال املاء يف الصالة فرضاً  

ملرض أو حنوه .. يبطل يقن وجوده إن تيمم لفقده، أو حصل الشفاء إن تيمم كانت أو نفاًل؛ أبن ت
التيمم إن وجب عليه قضاء فرضها؛ أبن تيمم األول مبوضع يندر فيه فقد املاء كاحلضر، والثاين لربد 
أو كان جبرحه دم كثري، أو وضع الساتر على َحَدث، أو عضو تيمم كما سيأيت، أو حنو ذلك؛ إذا ال 

ء فرضها؛ أبن تيمم األول مبوضع يكثر فيه  استمراره فيها حينئذ، وإال أبن مل جيب عليه قضافائدة يف
فقد املاء كالسفر، والثاين لغري ما ذكر .. فال يبطل تيممه؛ لتلبسه ابملقصود بال مانع من استمراره 

ه شراء املاء فيه؛ كوجود املكفر الرقبة يف الصوم، وألن إحباط الصالة أشد ضررًا عليه من تكليف
 بزيدة يسرية.

ن صالته وإن علم تلفه قبله؛ ألنه ضعف بوجود املاء وكان مقتضاه بطالن ويبطل تيممه بسالمه م
 الصالة اليت هو فيها، ولكن بقاءها حلرمتها.

وقوله: )ولكن أفضل ... ( إىل آخره؛ أي: األفضل قطعها ليتوضأ، ويصلي بدهلا إلمتامها فرضاً كانت 
من خالل من حرم إمتامها، وحيرم قطع كوجود املُكفِ ر الرقبة يف أثناء الصوم، وللخروج أو نفاًل؛  

 فريضة ضاق وقتها؛ لئال خيرجها أو بعضها عنه مع إمكان أدائها فيه.
واستشكل عدم البطالن فيما ذكر ابلبطالن فيما لو قلد األعمى غريه يف القبلة، مث أبصر يف الصالة، 

تيمم، خبالفه هناك؛ فإنه يهما؟ وأجيب عنه أبنه هنا قد فرغ من البدل وهو المع أن الضرورة زالت ف
 ما دام يف الصالة فهو مقلد.

ولو مُيِ م ميٌت وصلي عليه مث ُوِجد املاء .. وجب غسله والصالة عليه، سواء أكان يف أثناء الصالة أو 



له يف احلضر، أما السفر .. فال بعدها، ذكره البغوي يف "فتاويه"، مث قال: وحيتمل أال جيب، وما قا
حلي كما جزم به ابن سراقة يف "تلقينه"، لكنه فرضه يف الوجدان بعد الصالة، جيب شيء من ذلك كا

فعلم أن صالة اجلنازة كغريها، وإن تيمم امليت كتيمم احلي، ومن نوى شيئاً .. أمته، ومن مل ينوه .. 
 الً .. أمتها.وجب االقتصار على ركعتني، فإن رآه يف اثلثة مث
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ولو رأت حائض املاء وهو جيامعها .. وجب النزع، ال إن رآه هو، ولو رآه مسافر قاصر فنوى 
 ته.اإلقامة أو اإلمتام .. بطلت صال

وقد علم مما قررته: أنه ال يصح محل قول املصنف: )أما فيها( على توهم املاء كما سبق إىل بعض 
 قررته: تقييده بطالن التيمم بتوهم املاء قبل ابتداء الصالة.األوهام من ظاهره؛ ويدل ملا 

مري يعود إىل ياً للفاعل وهو ضوقوله: )ابتدا( ابلقصر للوزن، وقوله: )ابطل( يصح كونه ماضياً مبن
التيقن الذي قدرته، ومفعوله ضمري يعود على التيمم؛ أي: أبطل تيقن القدرة على استعمال املاء تيمم 

نياً للمفعول وهو التيمم، ويصري التقدير: أما تيمم متيقن القدرة على استعمال فيها ... املتيقن، أو مب
املتيقن املذكور .. أَِبطله أنت، وقد يتوهم أن ؛ أي: أما تيمم إىل قوله: )أُبطل( أي: التيمم، أو أمراً 

فيه ابلفاء جائز  املصنف توسع حبذف الفاء من قوله: )وإال ال( وليس كذلك؛ إذ اإلتيان؛ إذ اإلتيان
 ال واجب.

 )َورِدرٌة تُبطل ال التوضِ ي ... جدِ د تيمُّماً لكل فرض(
 ]الر ِدة تبطل التيمم[

؛ أي: والغسل؛ ألن التيمم لإلابحة وال إابحة مع الردة، والوضوء التيمم ال الوضوءأي: الردة تبطل 
 والغسل يرفعان احلدث.

 ]وجوب جتديد التيمم لكل فرض[
د( أي جدد أنت وجوابً تيمماً لكل فرض، سواء أكان مكتوبة، أم طوافاً، أو منذوراً؛ وقوله: )جد

تضى وجوب الطهر لكل صالة، خرج ه: }فتمموا{، فاقلقوله تعاىل: }إذا قمتم إىل الصالة{ إىل قول
الوضوء ابلسنة، فبقي التيمم على مقتضاه؛ وملا رواه البيهقي إبسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: 

 يمم لكل صالة وإن مل حيدث(، وألنه طهارة ضرورية فيتقدر بقدرها.)ت
 ائزان.أما متكني احلائض مرارًا، ومجعه مع فرض آخر بتيمم .. فإهنما ج
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وخرج بقوله: )لكل لفرض( النفل؛ فإنه يستبيح منه ابلتيمم مع الفرض ما شاء، وصالة اجلنازة  
وركعتيه بتيمم ال اجلمعة وخطبتها، ولو صلى بتيمم  الواجب الطواف كالنافلة وإن تعينت، وله مجع

 فرضاً وأعاده به ولو وجوابً .. جاز على األصح.
 ]حكم اجلبرية وما يتعلق هبا من مسائل[

، ومل يعده إن وضع(  )ميسح ذو جبريةٍّ ابملاء مع ... تيممٍّ
 )على طهارةٍّ، ولكن من على ... عضو تيمُّمٍّ لصوقاً جعال(

ما ... ألغسل أو يُقدرم التيمما(ه أن يقباً خري )وجن  دِ 
 وليتيمم حمدٌث إذ غسال ... عليه مثر الوضوء كمرال(

 فيها أربع مسائل:
األوىل: أن صاحب اجلبرية ميسحها مجيعاً ابملاء إذا كانت أبعضاء الطهر، ومثلها: للصوف حني يغسل 

سحاً وتيمماً عنه، وميسحها ذو ساًل وميكمله غاحملدث حداثً أصغر العليل، فال ينتقل عن عضو حىت 
احلدث األكرب مىت شاء مع تيمم، أما مسحها .. فلقوله صلى هللا عليه وسلم يف مشجوج احتلم 

واغتسل فدخل املاء شجته ومات: "إمنا كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب رأسه خبرقة، مث ميسح عليها، 
 فألنه مسح للضرورة كالتيمم. مها به؛ما تعميويغسل سائر جسده"، رواه أبو داود وغريه، وأ

وفهم من تقييده ابملاء: أهنا لو كانت يف عضو التيمم .. مل جيب مسحها ابلرتاب؛ ألنه ضعيف ال يؤثر 
من فوق حائل، خبالف املاء؛ فإن أتثريه فوقه معهود يف اخلف، لكنه يسن خروجاً من اخلالف، 

ل عن غسل ما حتت أطرافه من الصحيح  ملاء بدر له ابوالتيمم بدل عن غسل العليل، ومسح السات
 كما يف "التحقيق" وغريه، وعليه حيمل قول الرافعي: إنه بدل عما حتت اجلبرية.

وقضية ذلك: أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط، أو أبزيد وغسيل الزائد كله .. ال جيب املسح وهو 
 خذ زيدة علىساتر أين أن الظاهر، فإطالقهم وجوب املسح .. جري على الغالب م
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حمل العلة، ومعلوم: أنه جيب غسل الصحيح من أعضاء الطهر ولو ما حتت أطراف الساتر من 
ظريه من الوضوء؛ ألن علة بعض العضو ال تزيد على فقده، صحيح ولو أبجرة فاضلة عما مر يف ن

 ولو فقد .. وجب غسل الباقي.
تر وتيمم وصلى .. ال يعيد ما صاله بذلك إن وضع الثانية: أن من غسل الصحيح ومسح السا

ألنه حينئذ وقد مسح الساتر على طهارة؛ أي: ومل أيخذ من الصحيح إال ما ال بد منه لالستمساك؛ 
 ا تقدم وجوبه شبيٌه ابخلف، وماسحه ال يعيد.ابملاء كم

دة؛ النتفاء وخرج بقوله: )إن وضع على طهارة( ما لو وضعه على حدث .. فإنه جتب عليه اإلعا
 شبهه حينئذ ابخلف؛ ألنه كان جيب عليه نزعه إن مل خيف منه ضررًا ليتطهر فيضعه على طهر.

تيممٍّ ومسحه وغسل الصحيح كما مر وصلى ..  اجلبرية، أو اللرصوق على عضوالثالثة: أن من وضع 
 جتب عليه إعادة ما صاله به؛ لنقصان البدل واملبدل.

كسر أو اخللع، و )اللرصوق( بفتح الالم: ما كان على جرح من قطنة أو و)اجلبرية(: ألواح هتيأ لل
 خرقة أو حنوها.

: غسل الصحيح، والتيمم، مث إن  ساتر .. فالواجب حينئذ أمران الرابعة: أن العليل إذا مل يكن عليه
ه كعضو كان حدثه أكرب .. خترير بني أن يقدم الغسل وأن يقدم التيمم؛ إذ ال ترتيب يبهما؛ ألن بدن

واحد، وإن كان حدثه أصغر .. وجب عليه التيمم وقت غسل العليل؛ رعاية لرتتيب الوضوء، مث 
 يكمل الوضوء.

 املاء أثر الرتاب.القسمني تقدمي التيمم؛ ليزيل واألوىل يف 
وأفهم كالمه: أنه لو كانت العلة على أكثر من عضو يف الوضوء .. وجب لكل عضو عليل تيمم 

 كذلك.وقت غسله، وهو  
نعم؛ إن كانت يف يديه أو رجليه .. كفاه تيمم واحد؛ لعدم وجوب الرتتيب بينهما، لكن لسنِ يرته يسن 

ت العلة يف وجهه ويده، وغسل صحيح الوجه أواًل .. "اجملموع": فإن قيل: إذا كان تيممان، قال يف
جلواب: أن التيمم هنا يف جاز توايل تيممهما، فلم ال يكفيه تيمم واحد؛ كمن عمت العلة أعضاءه؟ فا

طهر حتتم فيه الرتتيب، فلو كفاه تيمم .. حصل تطهري الوجه واليد يف حالة واحدة، وهو ممتنع، 
 سقوط الرتتيب بسقوط الغسل. انتهى.ف التيمم عن األعضاء كلها؛ لخبال
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ساقٌط يف غريه، وما قيل: من أن هذا اجلواب ال يفيد؛ ألن حكم الرتتيب ابقٍّ فيما ميكن غسله 
واليدين .. رُدر أبن الطهر يف العضو الواحد ال يتجزأ ترتيباً وعدمه،  فيكفيه تيمم واحد عن والوجه

 ومن مثة لو عمت الرأس دون الثالثة .. وجب أربعة تيممات.
 وألف )جعال( و )يقدِ ما( و )التيمما( و )غسال( لإلطالق.

 الصحيح وتيمم عن العليل[ ]حكم من أراد صالة فرض آخر بوضوء غسل فيه
 فرضاً وما ... أحدث فلُيصلِ  إن تيمرما( )وإن يرد من بعده

 )عن حدثٍّ أو عن جنابةٍّ، وقيل: ... يعيد حمدٌث ملا بعد العليل(
أي: إن يرد من غسل الصحيح وتيمم كما مر وصلى به فريضة فرضاً آخر ومل حيدث .. صلى إن 

دها .. مفرع على تعدد؛ كأن تيمم يف األول أربعة تيممات أعا أعاد التيمم وحده، وما قيل: إنه لو
رأي الرافعي، وال يعيد غسل الصحيح، سواء أكان حدثه أصغر أم أكرب؛ ألن الوضوء الكامل ال يعاد 

فكذا بعضه، وألن ما غسله .. ارتفع حدثه وانب التيمم عن غريه فتم طهره، وإمنا أعيد التيمم؛ 
 ل، خبالف إغفال اللمعة.لبطالنه، وإال .. مل يتنقل به، والالزم ابطلضعفه عن أداء الفرض ال 

وقيل: يعيد احملدث غسل ما بعد عليله ورجحه الرافعي؛ فإنه ملا وجب إعادة تطهري عضو .. خرج 
ذلك العضو عن كونه اتم الطهر، فإن أمته .. وجب إعادة ما بعده؛ كما لو أغفل ملعة من وجهه مثاًل، 

 ذ ال ترتيب فيه.خبالف الغسل؛ غ
ال يعيد له شيئاً، وبقوله: )وما حدث(: ما إذا أحدث؛ فإنه يعيد الطهر  وخرج بـ )الفرض(: النفل، ف

 كله.
ولو غسل ذو احلدث األكرب الصحيح، وتيمم عن علة يف غري أعضاء الوضوء، مث أحدث قبل أن 

ضوء فال يؤثر فيه احلدث، ولو يصلي فرضاً .. لزمه الوضوء ال التيمم؛ ألن تيممه عن غري أعضاء الو 
 أحدث .. توضأ للنفل وال يتيمم. صلى فرضاً، مث

 وألف )تيمما( لإلطالق.
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 ]فاقد الطهورين[
 )ومن ملاءٍّ وترابٍّ فقدا ... الفرض صلى، مث مهما وجدا(

 عليه ُفرضا()من ذين فردًا حيث يسقط القضا ... به فتجديٌد 



 فيهما مسألة:
واحدًا منهما، أو وجد الرتاب نديً ومل املاء والرتاب؛ كأن حبس مبوضع مل جيد فيه وهي: أن من فقد 

يقدر على جتفيفه بنار حنوها .. لزمه أن يصلي الفرض؛ حلرمة الوقت، والستطاعة فعله؛ كالعاجز عن 
يحة على األصح، وهلذا تبطل ابحلدث، وكذا السرتة وإزالة النجاسة واالستقبال، وتكون صالته صح

 اله يف "اجملموع".رؤية أحد الطهورين يف أثنائها يف األصح، قب
وخرج بفرض الوقت املشار إليه آبلة التعريف: الفائتة، والنافلة، ومس املصحف، ومحله، ومكث ذي 

)الفاحتة(، ووطء منقطعة  احلدث األكرب يف املسجد، وقراءته القرآن يف غري الصالة، وقراءته فيها غري
نفل .. إال من عدم املاء والرتاب، أو  فإهنا حترم، وال يعرف من يباح له فرض دون احليض أو النفاس؛

السرتة، أو عليه جناسة عجز عن إزالتها، وال يلزمه قضاء ذلك الفرض إال إذا وجد املاء، أو الرتاب 
 مبحل يسقط فيه الفرض ابلتيمم.

وهو هللا تعاىل، وللمفعول له وهو ا( و )فرضا( لإلطالق، وجيوز بناؤه للفاعل وألف )فقدا( و )وجد
 التجديد.

* * * 
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 ابُب احلَيض
 ؛ ألن أحكامه أغلب.باب احليضأي: والنفاس واالستحاضة، وترجم ال

ن أقصى رحم املرأة يف أوقات خمصوصة، واالستحاضة: وهو لغة: السيالن، وشرعاً: دم جبلة خيرج م
ى العاذل ابلذال املعجمة، وحكى ابن سيده إمهاهلا، دم علة خيرج من عرق فمه يف أدىن الرحم يسم

احليض أم ال، والنفاس: الدم اخلارج بعد فراغ رحم املرأة واجلوهري بدل الالم راء، وسواء أخرج إثر 
 من احلمل.

 ، واألقل ... يوٌم وليلٌة، وأكثر األجل()إمكانه من بعد تسعٍّ 
 ارب()مخٌس إىل عشرةٍّ، والغالب ... سٌت، وإال سبعٌة تق

 فيهما مسألتان:
 ]أقل إمكان احليض[

ع سنني قمرية تقريباً لالستقراء؛ ألن ما ال األوىل: أقل سن ميكن أن حتيض فيه املرأة استكمال تس



ه إىل الوجود، وقد قال الشافعي: أعجل من مسعت من ضابط له يف الشرع وال يف اللغة .. يرجع في
 النساء حيضن نساء هتامة؛ حيضن لتسع سنني.

ة .. فلو رأت الدم قبل استكمال التسع مبا ال يسع حيضاً وطهرًا .. كان حيضاً، وما دامت املرأة حي
 فحيضها ممكن كما قاله املاوردي، وقال احملاملي: آخره ستون سنة.

 ه[]أقل احليض وأكثر 
عشرة الثانية: أقل زمنه: يوم وليلة؛ أي: قدر ذلك متصاًل وهو أربع وعشرون ساعة، وأكثره: مخسة 

 يوماً بلياليها وإن تقطع، وغالبه: ستة أو سبعة؛ لالستقراء فيها.
 )مخس( و )ست( لكون املعدود حمذوفاً؛ إذ هو سائغ حينئذ وحذف املصنف التاء من
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ن )سبعة( جائز على ال للنظر إىل الليايل، وإال .. حلذفها أيضاً من )عشرة( و )سبعة(، وحذفه الفاء م
 عليه وسلم: "فإن جاء صاحبها، وإال .. استمتع هبا".خرب البخاري من قوله صلى هللا  ندور؛ كما يف

 ]أقل النفاس وأكثره وغالبه[
 )أدىن النفاس حلظٌة، ستوان ... أقصاه، والغالب أربعوان(

ا استقرأه الشافعي، وعرب بدل أي: أقل النفاس: حلظة، وأكثره: ستون يوماً، وغالبه: أربعون يوماً فيم
ريمها بـ )اجملة( أي: الدفعة، ويف "الروضة" و"أصلها" أبنه ال حد لحظة يف "التحقق" و"التنبيه" وغال

ألقله؛ أي: ال يتقدر، بل ما وجد منه وإن قل .. يكون نفاساً، وال يوجد أقل من جمة، ويعرب عن 
 زماهنا ابللحظة، فاملراد من العبارات واحد.

 )ستوان( و )أربعوان( لإلطالق. وألف
 ]أحكام املستحاضة وأقسامها[

 عرب األكثر واستداما ... فمستحاضٌة حوت أحكاما( )إن
أي: إن جاوز الدم أكثر احليض أو النفاس؛ فمن جاوز دمها ذلك .. فمستحاضة حوت أحكاماً  

 كثرية:
ها وحتشوه بنحو قطنه إن  منها: أنه حدث دائم تصلي معه وتصوم وتوطأ والدم جيري، وتغسل فرج

 الشد .. فعلته إن مل تتأذ به، فتتوضأ يف الوقت، وتستبيح طرة ومل تتأذ به، فإن احتاجت إىلكانت مف
فرضاً ونوافل كاملتيمم، وجتدد االحتياط لكل فرض ولو مل تزل العصابة؛ كما لو انتقض طهرها، 



تقصري، تظار مجاعة، وال خروج الدم بال وتبادر ابلصالة، وال يضر أتخريها ملصلحة الصالة كسرت وان
أخرت لغريها .. بطل وضوؤها، ويبطل ابلشفاء، وابنقطاع يسع الطهارة  والسلس حيتاج مثلها، فإن

 والصالة.
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 ومنها: أهنا تنقسم إىل:
نقص عن أقله، ومل جياوز أكثره، ومل مبتدأة مميزة وهي ذات قوي وضعيف؛ فاحليض: القوي إن مل ي

صلة، والقوة: سواٌد، مث محرٌة، مث شقرٌة، مث صفرة، والثخانة، ينقص الضعيف عن مخسة عشرة يوماً مت
فإن استوي .. فالسابق، وغري مميزة لفقد شرط أو احتاد صفته: فإن مل تعرف ابتداءه .. والننت، 

 ن أوله، وطهرها تسع وعشرون.فكمتحرية، وإن عرفته .. فحيضها يوم وليلة م
ادة، فإن أمكن اجلمع بينهما .. عمل هبما؛ وغري مميزة .. وإىل معتادة مميزة، فيقدم التمييز على الع

رًا ووقتاً، وثبت مبرة، وأما العادة املختلفة .. فبمرتني، مث إن اتسقت وعلمت اتساقها .. فرتد إليها قد
 احتاطت إىل أكثر النوب.عملت هبن وإال .. اغتسلت آخر كل نوبة و 
ا؛ فيلزمها ما لزم الطاهر، وحيرم عليها ما حيرم على وإىل متحرية؛ أبن مل تعلم قدر عادهتا وال وفته

ة يف الصالة، وهلا أن تصلي النوافل وتصومها وتطوفها، وجيب أن تغتسل لكل احلائض إال القراء
الثني يوماً فيبقى عليها يومان وإن نقص، فريضة يف وقتها، وال يبطل الغسل بتأخري، وتصوم رمضان وث

، والضابط: أن من عليها سبعة أيم فما دوهنا .. تصومها بزيدة يوم ال إن علمت أنه كان ينقطع ليالً 
تفرقة يف مخسة عشر، مث تعيد صوم كل يوم غري الزيدة يوم سابع عشره، وهلا أتخريه إىل خامس م

وهنا .. تصومه والء مرتني الثانية من السابع عشر، وتزيد عشر اثنية، ومن عليها أربعة عشر فما د
 يومني بينهما.

احليض، وإن فإن حفظت الوقت .. فهي حائض حني ال حيتمل الطهر، وطاهر حني ال حيتمل 
 احتملهما .. احتاطت، وال يلزمها الغسل إال الحتمال االنقطاع.

 ال أن حفظت معه قدر الدور وابتداءه.وإن حفظت قدر عادهتا .. فال خيرجها عن التحري املطلق إ
ييز بشرط أال يزيد القوي على ستني يوماً، وال ضبط يف الضعيف، وترد املبتدأة يف النفاس إىل التم

ميزة .. إىل اللحظة يف األظهر، واملعتادة املميزة .. إىل التمييز ال العادة، وغري املميزة احلافظة وغري امل



 وحتتاط املتحرية... إىل العادة، وتثبت مبرة، 
 وألف )استداما( لإلطالق.
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 وأقله وغالبه[]أكثر وقت الطهر 
 ( ينحصر أكثر وقت الطهر ... أما أقله فنصف شهر)مل

 فيه مسألتان:
األوىل: أنه ال أحد ألكثر وقت الطهر ابإلمجاع؛ ألن املرأة قد ال حتيض أصاًل، أو حتيض يف عمرها 

 مرة.
 الثانية: أقله؛ أي: الطهر املعهود وهو الذي بني احليضتني: مخسة عشر يوماً، وهي نصف الشهر

الطهر: مخسة عشر، واملراد  الكامل؛ ألنه إذا كان أكثر احليض مخسة عشر .. لزم أن يكون أقل
 ابلشهر يف هذا الباب: ثالثون يوماً.

واحرتز بقوهلم: )بني احليضتني( عن الطهر بني احليض والنفاس؛ فإنه جيوز أن يكون دون مخسة عشر 
ن احلامل حتيض وهو األظهر، بل لو اتصلت يوماً، سواء أتقدم احليض على النفاس؛ بناء على أ

يضاً أيضاً، أم أتخر أبن رأت أكثر النفاس، مث انقطع الدم، مث عاد قبل مخسة والدهتا ابلدم .. كان ح
 عشر يوماً.

 وغالب الطهر: بقية الشهر بعد غالب احليض.
 مث شرع يف بيان أحوال احلمل فقال:

 م أقصى األكثر()مث أقل احلمل ستُّ أشهر ... وأربع األعوا
 شهر()وثلث عامٍّ غاية التصور ... وغالب الكامل تسع أ

 فيهما أربع مسائل:
 ]أقل مدة احلمل[

األوىل: أقل مدة احلمل: ستة أشهر؛ الن عثمان أتى ابمرأة قد ولدت لستة أشهر فشاور القوم يف 
أنزل: }وفصاله يف رمجها، فقال ابن عباس: )أنزل هللا تعاىل: }ومحله وفصاله ثالثون شهرًا{، و 

 عامني{، فالفصل يف عامني، واحلمل يف ستة
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 أشهر(، فرجعوا إىل قوله، فصار إمجاعاً.
 ؛ للعلم هبما.وسكت املصنف عن حلظة العلوق وحلظة الوضع

 ]أكثر مدة احلمل[
بن عجالن  الثانية: أكثر مدة احلمل: أربع سنني؛ لالستقراء، فقد قال مالك: )هذه جارتنا امرأة حممد

 امرأة صدق، وزوجها أيضاً رجل صدق، ومحلت ثالثة أبطن يف اثين عشرة سنة كل بطن أربع سنني(.
 ]غاية تصور اجلنني[

: أربعة أشهر؛ أي: مئة وعشرون يوماً؛ خلرب "الصحيحني": -أي: هنايته  -الثالثة: غاية تصور اجلنني 
، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل "إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة

لنطفة ثنتان وأربعون ذلك، مث يرسل امللك فينفخ فيه الروح"، وأما ما رواه مسلم من أنه: "إذا مر اب
بعث هللا إليها ملكاً فصورها ... " احلديث .. فأجاب عنه األستاذ وغريه: أبن بعثه امللك يف ليلة .. 

وخلق السمع والبصر، واجللد واللحم والعظام، والتمييز بني الذكر واألنثى، األربعني الثانية؛ للتصوير، 
 انتهى.حصلت املغايرة بني البعثتني. وبعثه بعد األربعني الثالثة؛ لنفخ الروح، وقد 

واحلديثان كالصرحيني يف هذا اجلمع، وميكن محل كالم املصنف عليه مبعىن: أن غاية تصور اجلنني نفخ 
 عن حلظة العلوق وحلظة الوضع؛ للعلم هبما. الروح فيه، وسكت

 ]غالب مدة احلمل[
( و ، وحذف التاء من )ست( و )أربعالرابعة: غالب مدة محل الولد الكامل: تسعة أشهر؛ لالستقراء

 )تسع( للنظر لليايل أو للوزن.
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 )ابحلََدِث الصالة مع تطوُّف ... َحررم، وللبالغ محل املصحف(
 ألربعة ... للجنب اقرتاء بعض آية(ذي ا )ومشيه، ومع

 )قصدًا، ولبث مسجدٍّ للمسلم ... واملبحيض والنفاس حر ِم(
 ألست مع متتعٍّ برؤية ... واللمس بني سرةٍّ وركبة(

، ميتنع ... ألصروم والطالق حىت ينقطع(  )إىل اغتسالٍّ أو بديلٍّ
 يف هذه األبيات ثالثة مسائل:



 ]ما حيرم ابحلدث األصغر[
 ه حيرم ابحلدث األصغر أمور:: أناألوىل

األول: الصالة؛ لإلمجاع، وخلرب "الصحيحني": "ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث .. حىت 
يتوضأ"، ومنها: صالة اجلنازة، ويف معناها خطبة اجلمعة، وسجدة التالوة والشكر، قال النووي: وأما 

و بطهر، قال ابن الصالح: وخيشى أن اع ولسجود عوام الفقراء بني يدي املشايخ .. فحرام ابإلمج
يكون كفرًا، وقوله تعاىل: }وخروا له سجدًا{ منسوخ أو مؤول، وظهار: أن التحرمي املرتتب على 

احلدث األصغر واألكرب يرتفع بطهارة دائم احلدث وابلتيمم، وأن فاقد الطهورين جيب عليه أن يصلي 
 الفريضة املؤداة.

لبيت أبنواعه؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم توضأ له وقال: "لتأخذوا اف ابالثاين: التطوف؛ أي: الطو 
عين مناسككم" رواه مسلم، وخلرب: "الطواف مبنزلة الصالة، إال أن هللا قد أحل فيه املنطق، فمن 

 نطق .. فال ينطق إال خبري" رواه احلاكم وصححه على شرط مسلم.
افراً، أما مسه ولو للبياض املتخلل واحلواشي ولو كالثالث والرابع: محل املصحف ومسه على البالغ 

ومن وراء حائل وبغري أعضاء الوضوء .. فلقوله تعاىل: }ال ميسه إال املطهرون{، مبعىن: املتطهرين، 
 وهو خرب مبعىن النهي؛ كقوله تعاىل: }ال تضار والدٌة بولدها{
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 اخللف يف كالمه تعاىل؛ ألن غري املتطهر ميسه، وأماعلى قراءة الرفع، ولو كان ابقياً على أصله .. لزم 
 محله .. فألنه أبلغ من مسه.

وخرج ابحلمل واملس: قلبه أوراقه بعود أو حنوه .. فإنه جيوز كما صححه النووي؛ ألنه ليس حبمل وال 
ىل عىن احلمل؛ النتقاله الورقة بفعل القالب من جانب إيف معناه، وصحح الرافعي حترميه؛ ألنه يف م

 آخر.
نه، وظرفه املعد له إذا كان فيه، وما كتب لدرس ومثل املصحف يف التحرمي: جرده وإن انفصل ع

 قرآن كاللوح.
وخرج بـ )البالغ(: الصيب املميز ولو جنباً، فال مينع من ذلك؛ حلاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرًا، 

رآنه أقل منه؛ فال حيرم مسها ومحلها، صحف(: احلديث والفقه وحنومها، والتفسري إذا كان قوبـ )امل
 صحف يف متاع إذا مل يكن هو املقصود ابحلمل.وجيوز محل امل



وجيب على العاجز عن الطهارة أخذ مصحف خاف عليه تنجساً أو كافرًا أو تلفاً بنحو غرق أو 
 عليه ضياعاً. حرق؛ للضرورة، وجيوز له أخذه إن خاف

 ]ما حيرم على اجلنب[
 رم على اجلنب ولو كافراً مع هذه األربعة شيئان:الثانية: أنه حي

حدمها: اقرتاء؛ أي: قراءة شيء من القرآن ولو بعض آية كحرف قصدًا؛ أي: يف حال كونه قاصد أ
ئاً من القرآن"، و القراءة؛ لإلخالل ابلتعظيم، وخلرب الرتمذي وغريه: "ال يقرأ اجلنب وال احلائض شي

اجملموع"، وسواء نهي، وبضمها على اخلرب املراد به النهي، ذكره يف ")يقرأ(: روي بكسر اهلمزة على ال
أقصد مع ذلك غريها أم ال، فإن مل يقصدها أبن قصد غريها، أو مل يقصد شيئاً .. فال حترمي؛ لعدم 

ي وغريه، وظاهره: أن ذلك جارٍّ فيما يوجد اإلخالل؛ ألنه ال يكون قرآانً إال ابلقصد كما قاله النوو 
إال فيه؛ كـ )سورة اإلخالص(، و )آية ري القرآن؛ كالبسملة، واحلمدلة، وما ال يوجد نظمه نظمه يف غ

 الكرسي(، وهو كذلك وإن خالف يف الشق الثاين بعضهم.
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حبيث ال وخرج مبا ذكر: إجراء القرآن على قلبه ولو بنظره يف املصحف، وحتريك لسانه ومهسه 
خبالف إشارة األخرس، ته، فال حترم؛ ألهنا ليست بقراءة قرآن، يسمع نفسه، وقراءة ما نسخت تالو 

 وتقدم أن فاقد الطهورين يقرأ )الفاحتة( فقط يف الصالة.
اثنيهما: لبث املسلم يف املسجد ولو كان مرتدداً فيه؛ لقوله تعاىل: }ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى{ 

يها عبور سبيل، بل يف موضعها وهو بن عباس وغريه: أي: مواضعها؛ ألنه ليس فاآلية، قال ا
، ونظريه قوله تعاىل: }هلُدِ مت صوامع وبيٌع وصلوات{، وخلرب: "إين ال أحل املسجد حلائض املسجد

 وال جنب" رواه أبو داود وغريه، وحسنه ابن القطان.
ومع جوازه ال قربة فيه، ويف اللبث قربة االعتكاف  وخرج بـ )اللبث(: العبور؛ فإنه جائز؛ لآلية، وألنه

يعرب إال حلاجة، قاله يف "اجملموع"، مث نقل كراهته بال حاجة عن املتويل  ال كراهة فيه، لكن األوىل أال
والرافعي، وهبا جزم يف "الروضة" تبعاً هلما، قيل: وهو املوافق ملا نقله يف "اجملموع" عن النص من  

 املسجد. انتهى، والفرق بينهما واضح. كراهة عبور احلائض
 رسة والرابط، فال حيرم لبثه فيها.رج بـ )املسجد( غريه؛ كمصلى العيد واملدوخ

وحمل حترمي اللبث: عند عدم الضرورة، أما عندها .. فال حيرم؛ كما لو احتلم فيه ومل ميكنه اخلروج 



سجد؛ كما ذكره مجع منهم القفال خلوف أو غلق ابب أو حنوه، وجيب التيمم إن وجد غري تراب امل
صلها": )وليتيمم( بالم األمر، وال ينافيه قوله يف ين والنووي يف "الروضة" أخذًا من قول "أوالروي

"الشرح الصغري": وحيسن أن يتيمم؛ ألن الواجب حسن، على أنه قيل: إن قوله: )حيسن( مصح ف 
ما جملتمع من ريح وحنوه .. فال يتيمم به؛ كعن )جيب(، أما تراب املسجد وهو الداخل يف وقفه ال ا

 ذكره يف "اجملموع". لو مل جيد إال تراابً مملوكاً لغريه،
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 وقد قام املصنف حترمي التيمم ابلرتاب املذكور يف )ابب التيمم(.
(: الكافر، فال مينع من اللبث ابملسجد وإن كان مكلفاً بفروع الشريعة؛ ألنه ال وخرج بـ )املسلم

يضمن ما أتلفه؛ ألنه مل يلتزم الضمان، خبالف املسلم  يعتقد حرمته، خبالف املسلم؛ كاحلريب ال
ولو غري جنب دخول املسجد إال أن والذمي واملعاهد واملستأمن واملرتد إذا أتلفوا، لكن ليس للكافر 

كون له حاجة؛ كإسالم ومساع قرآن، ال كأكل وشرب، وأن أيذن له مسلم يف دخوله إال أن يكون له ي
للحكم، قال يف "اجملموع": وال جيوز تعليم القرآن للكافر املعاند، ومُينع خصومة وقد قعد احلاكم فيه 

 جاز يف األصحسالمه .. مل جيز تعليمه، وإال .. تعلرمه يف األصح، وغري املعاند إن مل يرج إ
 ]ما حيرم ابحليض والنفاس[

رمي متتع بوطء أو غريه  الثالثة: أنه حيرم ابحمليض؛ أي: احليض والنفاس هذه األمور الستة، مع زيدة حت
كلمس بال حائل بني سرة وركبة للحائض والنفساء؛ آلية: }فاعتزلوا النساء يف احمليض{، وخلرب أيب 

: أنه صلى هللا عليه وسلم سئل عما حيل للرجل من امرأته وهي داود إبسناد جيد كما يف "اجملموع"
: "اصنعوا كل شيء إال النكاح"، حائض فقال: "ما فوق اإلزار"، وخصر مبفهومه عموم خرب مسلم

قع فيه، وألن املباشرة مبا حتت اإلزار تدعو إىل اجلماع فحرمت؛ ألن من حام حول احلمى يوشك أن ي
 السرة والركبة ولو بوطء بال حائل أو مبا بينهما حبائل بغري وطء يف الفرج .. أما التمتع مبا عدا ما بني

 فجائز.
فيه "الشرحني" و "احملرر" و "الروضة" و "الكفاية"، قال مجاعة من وتعبري املصنف بـ )التمتع( تبع 

ل رح هبا، وهذا إمنا يتمشى على القو املتأخرين: وهو يشمل الرؤية بشهوة، وتبعهم املصنف فص
 بتحرميها، واألصح: خالفه.



عرب هبا النووي واملراد بـ )التمتع( يف عبارة الكتب املذكورة: املباشرة، وهي التقاء البشر بشهوة، وهلذا 
 يف "جمموعه" و "حتقيقه".
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م عند العجز عن ويستمر حترمي ما مر ابجلنابة واحليض والنفاس إىل اغتسال، أو بديل عنه وهو التيم
االغتسال، أما يف غري التمتع .. فألن حترميه للحدث وهو ابق إىل الطهر، وأما فيه .. فآلية: }وال 

 تقربوهن حىت يطهرن{.
 يض والنفاس ميتنع الصوم؛ لإلمجاع على منعه وعدم صحته، وجيب قضاؤه، خبالف الصالة.وابحل

: }إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن{ أي: يف وميتنع هبما أيضاً: الطالق من الزوج؛ لقوله تعاىل
ا الوقت الذي يشرعن فيه يف العدة، وبقية احليض والنفاس ال حيسب من العدة، واملعىن فيه: تضرره

 بطول مدة الرتبص.
ويستمر املنع من الصوم والطالق حىت ينقطع الدم؛ ألن املنع من الصوم للحيض والنفاس، ومن 

 قد زال ذلك ابالنقطاع، وبقاء الغسل ال مينع ذلك كاجلنابة.الطالق لتطويل العدة، و 
و )اقرتاء بعض  وقوله: )الصالة( مفعول مقدم لفعل األمر وهو )حر ِم(، و )محل املصحف( و )مسره(

آية( و )لبَث مسجد( منصوابت به، واإلضافة يف قوله: )لبث  مسجد( مبعىن: )يف(، والالم يف قوله: 
)للمسلم( مبعىن: )على( أو )من(، وقوله: )واللمِس( ابجلر عطفاً على )رؤيِة(،  )للبالغ( و )للجنب( و

 أو ابلنصب بفعل األمر وهو )حرم(.
* * * 
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 ةكتاب الصال
: أقوال وأفعال مفتتحة هي: لغة: الدعاء خبري؛ قال تعاىل: }وصل عليهم{ أي: ادع هلم، وشرعاً 

 ابلتكبري خمتتمة ابلتسليم، واملفروض منها يف كل يوم وليلة مخس، وهو معلوم من الدين ابلضرورة.
دائماً إبكمال  واألصل فيها قبل اإلمجاع: آيت؛ كقوله تعاىل: }وأقيموا الصالة{ أي: حافظوا عليها

الة كانت على املؤمنني كتاابً موقواًت{ أي: واجباهتا وسننها، وقوله تعاىل: }فأقيموا الصالة إن الص



حمتمة مؤقتة، وأخبار يف "الصحيحني"؛ كقوله صلى هللا عليه وسلم: "فرض هللا على أميت ليلة اإلسراء 
ساً يف كل يوم وليلة"، وقوله لألعرايب: مخسني صالة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حىت جعلها مخ

 عرايب: هل علير غريها؟ قال: "ال، إال أن تطورع"."مخس صلوات يف الليلة" قال األ
 ]شروط وجوب الصالة[

 )فرٌض على مكلرفٍّ قد أسلما .... وعن حميضٍّ ونفاسٍّ سلما(
م عن حيض ونفاس أي: الصلوات اخلمس فرٌض على كل مكلف؛ وهو البالغ العاقل قد أسلم، وسل

حمرم كشرب دواء يزيل العقل بال حاجة  وإن مل تغتسل؛ لإلمجاع، ومثل املكلف: من زال عقله بسبب
أو مسكر وقد علم حاهلما، فيخرج بـ )املكلف(: الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت يفيق"، وبـ )من 

؛ لعدم صحتها منه، ولكن قد أسلم(: الكافر األصلي، فال جتب عليه وجوب مطالبة هبا يف الدنيا
ن فعلها ابإلسالم أبن يسلم مث أييت هبا؛ بناء على جتب عليه وجوب عقاب عليها يف اآلخرة؛ لتمكنه م

 أن الكافر خماطب ابلفروع وهو
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من الردة، األصح، وبقوله: )وعن حميض ونفاس سلما(: احليض والنفاس، فال جتب عليهما ولو يف ز 
 ة.ا منهما، وإسقاطها عنهما عزميوالسكر؛ لعدم صحته

ومشل قوله: )قد أسلما(: املرتد فتجب عليه؛ ألنه التزمها ابإلسالم، فال تسقط عنه ابلردة؛ كحق 
 اآلدمي، فيلزمه قضاؤها بعد إسالمه؛ تغليظاً عليه، فتعبريه به أحسن من تعبري غريه بـ )مسلم(.

 ق.ألف )أسلما( و )سلما( لإلطالدأ حمذوف عائد على الصالة، و وقوله: )فرض( خرب مبت
 )وواجٌب على ويلِ  الشررعي ... أن أيمر الطِ فل هبا لسبع(

 )والضررب يف العشر، وفيها إن بلغ ... أجزت، ومل يعد إذا منها فرغ(
 فيهما ثالث مسائل:

 ]أمر الطفل ابلصالة والضرب على تركها[
"املهمات": ويف  قال يف -أو وصياً أو قيماً  ويل الشرعي أابً كان أو جداً األوىل: أنه جيب على ال

: أن أيمر الطفل ذكرًا كان -معناه: امللتقط ومالك الرقيق، وكذا املودع واملستعري وحنومها، فيما يظهر
أو أنثى ابلصالة لسبع سنني؛ أي: لتمامهما بشرط متييزه؛ أبن يصري حبيث أيكل وحده، ويشرب 

صيغة، بل البد معه من ال يقتصر يف األمر على جمرد ويستنجي وحده، قال الطربي: و وحده، 



 التهديد. انتهى.
وأن يضربه على تركها يف العشر من السنني ولو عقب استكمال التسع سنني؛ خلرب أيب داود إبسناد 

ا بينهم يف حسن: "مروا أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقو 
 دون: "فرقوا بينهم يف املضاجع".حلاكم وصححه، وكذا الرتمذي باملضاجع" ورواه ا

وذكروا الختصاص الضرب ابلعشر معنيني: أنه زمن احتمال البلوغ ابالحتالم، وأنه حينئذ حيتمل 
ه الضرب، وعدل املصنف عن قول غريه: )لعشر( لئال يتوهم استكماهلا، وجيب على الويل أيضاً هني

 الفرائض من جبات؛ كالطهارة، وأجرة تعليمعن احملرمات، وتعليمه الوا
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ا سوى ماله، مث على األب، مث على األم، واألصح: أن للويل أن يصرف من مال الطفل أجرة م
 الفرائض كالقرآن واحلديث واآلداب؛ ألنه يستمر معه وينتفع به.

 ]بلوغ الطفل يف الصالة ابلسن[
.. أجزأته ولو عن اجلمعة ولو أمكنه إدراكها؛ ألنه صالها  الثانية: لو بلغ الطفل يف الصالة ابلسن

طوعاً؛ كحج تطوع، وصوم بشرائطها، فلزمه إمتامها وأجزأته، وقد جيب إمتام العبادة وإن كان أوهلا ت
 مريض شفي يف أثنائه، وحذف املصنف مهزة )أجزأت( ختفيفاً.

 ]بلوغ الطفل بعد فراغه من الصالة[
اعه من الصالة ابلسن أو االحتالم أو احليض .. أجزأته ولو عن اجلمعة، وال الثالثة: لو بلغ بعد فر 

صلت مكشوفة الرأس، مث عتقت يف  جتب إعادهتا؛ ألنه أداها صحيحة مع مراعاة معترباهتا؛ كأمة
الوقت، خبالف نظريه من احلج؛ ألنه ال يتكرر، فاعترب وقوعه حال الكمال، ويستحب له اإلعادة يف 

 ؤديهما حال الكمال.الصورتني؛ لي
 ]أعذار أتخري الصالة[

 )ال عذر يف أتخريها إالر لساة ... أو نومٍّ أو للجمع أو لإلكراه(
 فيه مسألة:

عذر ألحد من أهل فرض الصالة يف أتخريها عن وقتها؛ لئال تفوت فائدة التأقيت إال وهي أنه ال 
؛ خلرب ابن حبان واحلاكم يف "صحيحهما" عن ا بن عباس: أن رسول هللا صلى هللا لساه؛ أي: انسٍّ

عليه وسلم قال: "جتاوز هللا عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وقال احلاكم: صحيح على 



 ط الشيخني.شر 
أو نوم استغرق الوقت به أو غلبه، أو ظن تيقظه قبل خروج وقتها بزمن يسعها؛ خلرب مسلم عن أيب 

 عليه وسلم: "ليس يف النوم تفريط، وإمنا التفريط على من مل يصل قتادة قال: قال رسول هللا صلى هللا
تيقظه فيه، أو قبل  الصالة حىت جييء وقت األخرى"، أما نومه بعد دخول وقتها وقد ظن عدم

 خروجه بزمن ال يسعها، أو شك فيه .. فحرام.
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العشاء؛ ملا سيأيت بنية مجعها مع  أو للجمع ابلسفر؛ أبن أخر الظهر بنية مجعها مع العصر، أو املغرب
 يف ابهبا، وأما أتخريها ابجلمع ابملطر أو ابلنسك .. فحرام على األصح.

أو لإلكراه على أتخريها؛ للخرب السابق، وتصويره مشكل؛ ألن من أكره على ترك األفعال الظاهرة .. 
ة ويفسدها، مبا ينايف الصال ميكنه إجراؤها على قلبه، ومحله يف "اجملموع" على اإلكراه على التلبس

ومحله بعضهم على اإلكراه على أن أييت هبا على غري الوجه اجملزئ من الطهارة وحنوها، وقد مينع 
 احملدث عن الوضوء والتيمم.

وقال التاج السبكي: املكره قد يدهش حىت عن اإلمياء ابلطرف ويكون مؤخرًا معذوراً؛ كاملكره على 
، وكذا إن مل يندهش على األصح، وأما قوهلم: )ال يرتك إذا اندهش قطعاً الطالق ال تلزمه التورية 

 الصالة ما دام عقله اثبتاً( .. فإن الدهشة مانعة لثبوت عقله يف تلك احلالة.
ويعذر يف أتخريها عن وقتها أيضاً للجهل بوجوهبا عليه من غري تفريط يف التعليم؛ كمن أسلم يف دار 

ة وحنوها، وخلوف فوات الوقوف بعرفة على األصح، بل أ منفردًا ببادياحلرب وتعذرت هجرته، أو نش
جيب عليه، ولالشتغال إبنقاذ غريق، ودفع صائل عن نفس أو مال، أو ابلصالة على ميت خيف 

 انفجاره كما أفىت به القاضي صدر الدين موهوب اجلزري.
 وقول الناظم: )أو للجمع( بدرج اهلمزة؛ للوزن.

 ]مواقيت الصالة[
(ووقت ظهرٍّ: من ز )  واهلا إىل .... أن زاد عن مثلٍّ لشيء ظلالر

 )مثر به يدخل وقت العصر .... واختري مثلي ظلِ  ذاك القدر(
 )جاز إىل غروهبا أن تفعال .... ووقت مغربٍّ هبذا دخال(

 )والوقت يبقى يف القدمي األظهر .... إىل العشاء مبغيب األمحر(



 األفق( معرتٌض يضيء منه)وغاية العشاء فجٌر يصدق .... 
 )واختري للثُّلث، وجوِ زه إىل .... صادق فجرٍّ، وبه قد دخال(

 )ألصُّبح، واختري إىل اإلسفار .... جوازه يبقى إىل اإلدابر(
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صل فيها: ذكر يف هذه األبيات أوقات الصلوات اخلمس؛ ألهنا جتب بدخوهلا وتفوت خبروجها؛ واأل
احلمد يف السموات واألرض وعشياً وحني  حني متسون وحني تصبحون * وله قوله تعاىل: }فسبحن هللا

تظهرون{، قال ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما: )أرد بـ }حني متسون{: صالة املغرب والعشاء، وبـ 
ة الظهر(، }حني تصبحون{: صالة الصبح، وبـ }عشيا{: صالة العصر، }وحني تظهرون{: صال

زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك،  البيت مرتني؛ فصلى يب الظهر حني وخرب: "أمين جربيل عند
والعشاء  -أي: دخل وقت إفطاره  -والعصر حني كان ظل الشيء مثله، واملغرب حني أفطر الصائم 

صلى يب حني غاب الشفق، والفجر حني حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد .. 
ه مثليه، واملغرب حني أفطر مثله، والعصر حني كان ظل -الشيء أي:  -الظهر حني كان ظله 

الصائم، والعشاء إىل ثلث الليل، والفجر فأسفر، وقال: هذا وقت األنبياء من قبلك، والوقت ما بني 
 هذين الوقتني" رواه أبو داوود وغريه، وصححه احلاكم وغريه.

م األول حينئذ؛ كما شرع يف العصر يف اليو حني كان ظله مثله" أي: فرغ منها وقوله: "صلى يب الظهر 
حينئذ، قاله إمامنا الشافعي انفياً به اشرتاكهما يف وقت؛ ويدل له خرب مسلم: "وقت الظهر: إذا 

 زالت الشمس ما مل حيضر العصر".
إىل جهة املغرب ال يف والزوال: ميل الشمس عن وسط السماء املسمى بلوغها إليه حبالة االستواء 

ا يتعلق به، وذلك بزيدة ظل الشيء على ظله حالة يف الظاهر لنا؛ ألن التكليف إمن الواقع، بل
االستواء، وحدوثه إن مل يبق عنده ظل كما يف بعض البالد اليت على خط االستواء، وقد يتصور يف 

مثلها بعده، أو يف يوم واحد وهو غريها كمكة وذلك يف ستة وعشرين يوماً قبل انتهاء طول النهار، و 
موع"، وابلثاين جزم يف "الروضة" كـ "أصلها"، واليوم الذي ينتهي فيه أطول أيم السنة نقلهما يف "اجمل
 الطول هو سابع عشر حزيران.

وبدأ املصنف كغريه ابلظهر؛ أتسياً إبمامة جربيل، فوقت الظهر: من زواهلا؛ أي: الشمس، فأعاد 
 ا يف قوله تعاىل: }حىت توارتمل يتقدم هلا ذكر؛ للعلم هبا كم الضمري عليها وإن
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 ابحلجاب{، إىل أن زاد ظل الشيء على ظله حالة االستواء مثله؛ خلرب جربيل السابق.
وللظهر مخسة أوقات: وقت فضيلة: أوله وسيأيت بيانه، ووقت اختيار: إىل آخر الوقت، ووقت عذر: 

وقد من بقي الوقت قدر تكبرية،  وهو وقت العصر ملن جيمع، ووقت ضرورة: وهو إذا زال املانع
 ووقت حرمة: وهو آخر وقتها حبيث ال يسعها، وجيرين يف سائر الصلوات.

 ن زاد عن مثل لشيءٍّ ظلال( جرى على الغالب من وجود ظل عند االستواء.وقول املصنف: )إىل أ
أرض  وقوله: )ظلال( أي: صار ذا ظل عند االستواء، فاعترب ذلك بقامتك، أو شاخص تقيمه يف

 مستوية من عصا أو حنوها، قال العلماء: وقامة اإلنسان ستة أقدام ونصف بقدمه.
ء، إن كان يدخل وقت العصر وهي الوسطى، ووقت مث يصري ظل الشيء مثله بعد ظل االستوا

اختيارها: إىل مصري ظل الشيء مثليه بعد ظل االستواء، وجوازها: إىل غروب الشمس؛ خلرب جربيل 
حني": "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس .. فقد أدرك الصبح، ومن مع خرب "الصحي

أدرك العصر"، وخرب ابن أيب شيبة: "وقت أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس .. فقد 
العصر: ما مل تغرب الشمس"، وإسناده يف "مسلم"، وخرب مسلم: "ليس يف النوم تفريط، إمنا التفريط 

لصالة حىت جييء وقت األخرى"، ظاهره: يقتضي امتداد وقت كل صالة إىل دخول على من مل يصل ا
ا سيأيت يف وقتها، وقوله يف خرب جربيل وقت األخرى من اخلمس؛ أي: يف غري وقت الصبح؛ مل

ابلنسبة إليها وإىل العشاء والصبح: "والوقت ما بني هذين" حممول على وقت االختيار؛ مجعاً بني 
 األدلة.

 اجملموع": وللعصر مخسة أوقات: وقت فضيلة: من أول الوقت إىل أن يصريقال يف "
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: إىل اصفرار ظل الشيء مثله ونصف مثله، ووقت اختيار: إىل أن يصري مثليه، ووقت جواز بال كراهة
 الشمس، ووقت جواز بكراهة: إىل غروب الشمس، ووقت عذر: وقت الظهر ملن جيمع.

ب الشمس؛ أي: متكاملة وإن بقي الشعاع، ويعرف يف العمران بزوال ويدخل وقت املغرب بغرو 
يبقى يف القدمي األظهر: إىل وقت العشاء مبغيب الشعاع وإقبال الظالم، والوقت؛ أي: وقت املغرب 



شفق األمحر، قال يف "اجملموع": بل هو اجلديد أيضاً؛ ألن الشافعي علق القول به يف "اإلمالء" وهو ال
يدة على ثبوت احلديث فيه؛ فقد ثبت فيه أحاديث يف "مسلم" منها حديث: "وقت من الكتب اجلد

يها يف ث: "ليس يف النوم تفريط" وأما حديث صالة جربيل إاملغرب: ما مل يغب الشفق"، ومنها حدي
اليومني يف وقت واحد .. فمحمولة على وقت االختيار، وأيضاً أحاديث "مسلم" مقدمة عليه؛ ألهنا 

ملدينة وهو متقدم مبكة، وألهنا أكثر رواة وأصح إسنادًا، وهلذا خرجها مسلم يف "صحيحه" متأخرة اب
، ووقت جواز: ما مل مغرب ثالثة أوقات: وقت فضيلة واختيار: أول الوقتدونه فقال: وعلى هذا: لل

 يغب الشفق، ووقت عذر: وقت العشاء ملن جيمع.
، ومخس ركعات وأذان وإقامة، واالعتبار ومقابل األظهر: أن وقتها ميتد بقدر تطهرٍّ وسرتٍّ   وسد جوعٍّ

 فيها ابلوسط املعتدل.
، وغايته: الفجر الصادق، واالختيار: إىل ثلث الليلويدخل وقت العشاء مبغيب الشفق األمحر، 

واجلواز: إىل الفجر الصادق وهو معرتض؛ أي: منتشر يضيء منه األفق؛ أي: نواحي السماء؛ خلرب 
 يس يف النوم تفريط".جربيل، مع خرب: "ل

 وخرج بـ )األمحر(: ما بعده من األصفر واألبيض، وبـ )الصادق(: الكاذب؛ وهو ما يطلع مستطيالً 
 ويعقبه ظلمة، مث يطلع الفجر الصادق.أبعاله ضوء كذنب السرحان وهو الذئب، مث يذهب 

اء يف حقهم: أن ويف بالد املشرق نواحي تقصر لياليهم فال يغيب الشفق عندهم، فأول وقت العش
 ميضي بعد غروب الشمس قدر ما يغيب الشفق يف مثله يف أقرب البالد إليهم.

 تيار:شاء أربعة أوقات: وقت فضيلة: أول الوقت، ووقت اخقال يف "اجملموع": وللع
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غرب ملن إىل ثلث الليل على األصح، ووقت جواز: إىل طلوع الفجر الصادق، ووقت عذر: وقت امل
 جيمع.

صبح ابلفجر الصادق، واالختيار: إىل اإلسفار بكسر اهلمزة؛ أي: اإلضاءة، واجلواز: ويدخل وقت ال
إىل اإلدابر بكسرها؛ أي: إدابر الليل أبول طلوع الشمس؛ ملا مر من خرب مسلم: "وقت صالة 

ت، يلة: أول الوقالصبح: من طلوع الفجر الصادق ما مل تطلع الشمس"، وله أربعة أوقات: وقت فض
ر: إىل اإلسفار، ووقت جواز بال كراهة: إىل احلمرة اليت قبل طلوع الشمس، ووقت جواز ووقت اختيا

 بكراهة: إىل الطلوع، وهي هنارية.



 وألف )ظلال( و )تفعال(، و )دخال( يف املوضعني لإلطالق.
 ]استحباب تعجيل الصالة أول الوقت[

 ألسباب اشتغل(أول الوقت اب )وسن تعجيل الصالة يف األول ... إذ
أي: يسن تعجيل الصالة ولو عشاء يف أول وقتها؛ أبن اشتغل فيه أبسباهبا كالطهارة والسرت واألذان؛ 

لقوله تعاىل: }حافظوا على الصلوات{، ومن احملافظة عليها تعجيلها، وقوله تعاىل: }فاستبقوا 
ال: "الصالة عمال أفضل؟ قوسلم أيُّ األ اخلريات{، وخلرب ابن مسعود: سألت النيب صلى هللا عليه

ألول وقتها" رواه الدارقطين وغريه وصححوه، وخلرب: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي 
 العشاء لسقوط القمر لثالثه( رواه أبو داود إبسناد صحيح.

العادة، وال ولو مل حيتج إىل أسباهبا وأخر بقدرها .. حصلت الفضيلة، وال يكلف عجلة زائدة على 
كل لقم وكالم قصري، وحتقق الوقت وحتصيل املاء، وإخراج خبث يدافعه وحنو ذلك؛ ضر التأخري ألي

 ألنه حينئذ ال يعد متوانياً وال مقصرًا.
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فعلها فيه ولو  وقد علم: أن الصالة جتب أبول وقتها وجوابً موسعاً فال أيمث بتأخريها إن عزم على
 مات قبل فواهتا.
ر األوقات اخلمسة، و )أورل( األول( بضم اهلمزة وفتح الواو مجع أورل ابعتباوقول املصنف: )

منصوب بـ )اشتغل(، و )ابألسباب( بنقل حركة مهزها إىل الساكن قبلها متعلق به أيضاً، و )إذ( يف  
 كالمه: ظرفية أو تعليلية.
 لظهر وشروطه[]استحباب اإلبراد بفعل ا

نه، فإن عارضه ألول وقتها .. حمله ما مل يعارضه ما هو أرجح م وما تقدم من أنه يسن تعجيل الصالة
 .. يسن أتخريها، وذلك يف مسائل كثرية ذكر املصنف هنا منها: مسألة اإلبراد ابلظهر فقال:

)  )وسنر اآلبراد بفعل الظُّهر ... لشدرة احلرِ  بقطر احلرِ 
 مع مبسجدٍّ أيت ... إليه من بعدٍّ خالف اجلمعة()لطالب اجل

أتخريه؛ لشدة احلر إىل أن يصري للحيطان ظل ميشي أي: وسن ملريد الصالة اإلبراد بفعل الظهر؛ أي: 
فيه قاصد اجلماعة، وال جياوز به نصف الوقت، بقطر احلر، لطالب اجلمع؛ أي: اجلماعة إماماً كان أو 

الناس فيه، أو فقه  أمكنة اجلماعة، أيت للصالة إليه من بعد؛ لكثرة مأموماً، مبسجد؛ أي: وحنوه من



كنا ميشي فيه؛ واألصل فيه: خرب "الصحيحني": "إذا اشتد احلر ..   إمامه أو حنوه؛ أي: وال جيد
فأبردوا ابلصالة"، ويف رواية للبخاري: "ابلظهر؛ فإن شدة احلر من فيح جهنم" أي: هيجاهنا، وألن يف 

 يف شدة احلر مشقة تسلب اخلشوع أو كماله. تعجيل الصالة
غري شدة احلر ولو بقطر حار، وال يف قطر  رد مما خيالف ذلك .. منسوخ، فال يسن اإلبراد يفوما و 

ابرد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة احلر، وال ملن يصلي منفرداً أو مجاعة ببيت، أو مبسجد حضره 
س ذلك  ن قرب، أو من بعد لكن جيد كناً ميشي فيه؛ إذ ليمجاعة ال أيتيهم غريهم، أو أيتيهم غريهم م

 د فعل الظهر يفكثري مشقة، وسن اإلبراد أيضاً ملنفرد يري
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 املسجد؛ كما أشعر به كالم الرافعي ونبه عليه اإلسنوي.
 د ابلبعد: ما يذهب معه اخلشوع أو كماله.ويؤخذ مما تقرر: أن املرا

حني" عن سلمة: )كنا وقوله: )خالف اجلمعة( أي: إبسكان امليم، فال يسن اإلبراد هبا؛ خلرب "الصحي
جنمع مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا زالت الشمس(، ولشدة اخلطر يف فواهتا املؤدي إليه 

صحتها وقد ال يدركها بعضهم، وألن الناس مأمورون  ريها ابلتكاسل؛ لكون اجلماعة شرطاً يفأتخ
هللا عليه وسلم كان يربد هبا( ..  ابلتبكري إليها فال يتأذون ابحلر، وما يف "الصحيحني": من )أنه صلى

 بيان للجواز فيها؛ مجعاً بني األخبار.
كته لساكن قبلها، اإلبراد به، وقوله: )اإلبراد( بنقل حر وخرج بقوله: )بفعل الظهر( أذاهنا فال يسن 

 والالم يف قوله: )لشدة احلر( تعليلية، أو مبعىن: )يف( أو )عند(.
 بعد صالة الصبح حىت تطلعا()صالة ما ال سبٌب هلا امنعا ... 

 )وبعد فعل العصر حىت غربت ... وعندما تطلع حىت ارتفعت(
 وال ... واالصفرار لغروبٍّ ذي كمال(إىل الزر  -ال مجعةٍّ  -)واالستوا 

 مل حترم( -كالنذر والفائت  -أمرا الريت لسببٍّ مقدرم ... )
 )وركعتا الطواف والتحية ... والشكر والكسوف واجلنازة(

 وحرم الكعبة، ال اإلحرام ... ونكره الصالة يف احلمام()
، وجمزره( ، وعطنٍّ، ومقربه ... ما نبشت، وطرقٍّ  )مع مسلخٍّ

: صال)مع ص  ة التائق(حةٍّ كحاقنٍّ وحازق ... وعند مأكولٍّ



 يف هذه األبيات مسألتان:
 ]األوقات اليت تكره فيها الصالة[

مقارن متتنع؛ أي: حترم، وال تنعقد بعد فعلني، ويف ثالثة  األوىل: أن الصالة اليت ال سبب هلا متقدم وال
 لشمس،أوقات كما سيأيت: بعد فعل فرض صالة الصبح أداء حىت تطلع ا
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عن وبعد فعل فرض العصر أداء ولو يف وقت الظهر جلمع التقدمي حىت تغرب الشمس؛ للنهي 
عصر: سنتهما فال حترم الصالة بعد الصالة فيهما يف خرب "الصحيحني"، وخرج بفرض الصبح وال

شمس حىت ترتفع قدر رمح تقريبا يف رأي العني، وإال .. فاملسافة طويلة فعلهما، وعندما تطلع ال
ع جدا، وعند االستواء؛ أبن تصري يف وسط السماء إىل الزوال عنه، وهو وقت لطيف جدا ال يتس

االصفرار حىت يتم غروب الشمس؛ للنهي  لصالة، إال أن التحرمي هبا قد يقع فيه فال ينعقد، وعند
 وليس فيه ذكر الرمح.عنها يف خرب مسلم، 

ويستثىن من حترمي الصالة عند االستواء: يوم اجلمعة، فال حترم الصالة فيه على أحد وإن مل حيضر 
 ه، وفيه: "أن جهنم ال تسجر يوم اجلمعة" أي: ال توقد، والاجلمعة؛ الستثنائه يف خرب أيب داوود وغري 

حب التبكري إليها، مث رغب يف الصالة إىل يضر كونه مرسال؛ العتضاده أبنه صلى هللا عليه وسلم است
 خروج اإلمام من غري استثناء.

اختذه وردا، أما الصالة اليت هلا سبب متقدم أو مقارن .. فال حترم فيها؛ كالنذر والفائت ولو نقال 
املسجد بنية غريها كاعتكاف، أو بنيتهما، أو  وركعيت الطواف والوضوء والتحية؛ أي: أبن دخل

الداخل بنيتها فقط .. فتحرم منه؛ كما لو أخر الفائتة ليقضيها يف تلك األوقات، وسجدة  بالنية، أما
ية .. فلخرب التالوة والشكر، وصالة كسوف الشمس أو القمر، وصالة اجلنازة؛ أما التح

لس حىت يصلي ركعتني"، وأما الفائتة .. فلخرب: "الصحيحني": "إذا دخل أحدكم املسجد .. فال جي
إذا ذكرها"، وخرب "الصحيحني": أنه صلى هللا عليه وسلم صلى بعد صالة العصر ركعتني "فليصلها 

اع على أهنا تفعل بعد الصبح وقال: "مها اللتان بعد الظهر"، وأما اجلنازة .. فقد نقل ابن املنذر اإلمج
وات عامة يف ا ذكر .. فبالقياس عليها؛ وألن األدلة الطالبة هلذه الصلوالعصر، وأما غري الفائتة مم

األوقات خاصة بتلك الصلوات، وأحاديث النهي ابلعكس، ورجحت األوىل؛ أبهنا مل يدخلها 



 اجلنازة؛ لإلمجاع كما مر. ختصيص، وأحاديث النهي دخلها التخصيص ابلفائتة للحديث، وصالة
 ألوقات املكروهة: حرم الكعبة؛ أي: احلرم املكي، فالويستثىن من حترمي الصالة يف ا
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وصلى أية ساعة حترم الصالة فيه حبال؛ خلرب: "ي بين عبد مناف؛ ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت 
 شاء من ليل أو هنار" رواه الرتمذي وقال: حسن صحيح، وملا فيه من زيدة فضل الصالة.

"مقنع احملاملي" خروجا من خالف مالك وأيب حنيفة. وخرج بـ )حرم نعم؛ هي خالف األوىل كما يف 
 مكة(: احلرم املدين؛ فال تستثىن الصالة فيه.

رام؛ أي: كركعيت اإلحرام واالستخارة .. فتحرم فيها؛ ألن سببهما ببها متأخر كاإلحأما الصالة اليت س
 وهو اإلحرام واالستخارة متأخر عنهما.

ه ابلنسبة إىل الصالة كما يف "اجملموع"، وإىل األوقات املكروهة كما يف واملراد ابملتقدم وقسيمي
رى ابن الرفعة، فعليه: ي وغريه، وعليه ج"الروضة" و"أصلها"، واألول منهما أظهر كما قاله اإلسنو 

صالة اجلنازة سببها متقدم، وعلى الثاين: قد يكون متقدما وقد يكون مقاران حبسب وقوعه يف الوقت 
 أو قبله.

 ]أمكنة وأحوال تكره الصالة فيها[
ع الثانية: تكره الصالة كراهة تنزيه يف أمكنة، منها: احلمام مع مسلخه، وعطن اإلبل؛ أي: املوض

اإلبل الشاربة ليشرب غريها كما قاله الشافعي رضي هللا تعاىل عنه وغريه، أو لتشرب  الذي تنحى إليه
ما نبشت، وطرق؛ أي: يف  -بتثليث حركة الباء-مقربة هي علال بعد هنل كما قاله اجلوهري وغريه، و 

 لنهي عن الصالة يفالبنيان دون الربية، وجمزرة بفتح الزاي؛ أي: موضع جزر احليوان؛ أي: ذحبه؛ ل
 املذكورات، رواه الرتمذي.

وأحلق ابحلمام مواضع اخلمر واحلانة واملكس، والكنائس، والبيع، واحلشوش وحنوها، واملعىن يف 
ة فيها: أهنا مأوى الشياطني، ويف عطن اإلبل: نفارها السالب للخشوع، وأحلق به مأواها ليال؛ الكراه

مأوها ليال، والبقر كالغنم كما قاله ابن املنذر  نم، ومراحها؛ أي:للمعىن املذكور فيه، خبالف عطن الغ
صلي، ومن هنا يعلم: أهنا ال وغريه، ويف املقربة واجملزرة؛ أي: وحنومها كاملزبلة: جناستها فيما حياذي امل

 تكره يف مقربة األنبياء عليهم
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 الصالة والسالم، ويف الطرق: اشتغال القلب مبرور الناس فيها وقطع اخلشوع.
 راهة الصالة فيما مر: إذا اتسع وقتها، وإال .. فال تكره.وحمل ك

، وبقوله: )ما نبشت(: ما إذا وخرج مبا ذكر: الصالة على سطح احلمام واحلش وحنومها؛ فال تكره
 نبشت، فال تصح الصالة فيها ما مل حيل طاهر، واملشكوك يف نبشها كاليت ما نبشت.

الصحيحني": "وجعلت يل األرض مسجدا، وتربتها يف األمكنة املكورهة؛ خلرب " وتصح الصالة
قها ابملكان؛ لتوقفها طهورا"، خبالفها يف األوقات املكروهة، والفرق: أن تعلقها ابلوقت أشد من تعل

على أوقات خمصوصة دون أمكنة خمصوصة، فكان اخللل يف الوقت أعظم، ومع هذا صحت يف 
 نهي للتحرمي كاملغصوب.املكان وإن كان ال

)كحاقن( أي: ابلنون؛ أي: مدافع للبول؛ فإن صالته تكره كراهة تنزيه مع صحتها، ويف  وقوله:
للغائط، وحازق ابلزاي، وهو املدافع للريح، وقيل: هو احلازق  معناه: احلاقب ابملوحدة، وهو املدافع

شوع، فيستحب أن يفرغ نفسه من خفه على رجله لضيقه، وكراهة الصالة مع ما ذكر؛ إلذهابه اخل
هذه األشياء مث يصلي وإن فاتته اجلماعة، وأما حترمي هذه األشياء عند غلبة الظن حبصول الضرر هبا 

ة، وهذا: كما تكره صالة التائق ابملثناة؛ أي: املشتاق إىل املأكول؛ أي: أو .. فألمر خارج عن الصال
يدافعه  "ال صالة حبضرة طعام، وال وهواملشروب وقد حضره أو قرب حضوره؛ خلرب مسلم: 

األخبثان"، وخلرب "الصحيحني": "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصالة .. فابدؤوا ابلعشاء، وال 
 .يعجلن حىت يفرغ منه"

وحمل الكراهة: عند اتساع الوقت، فإن ضاق .. وجب عليه أن يصلي مدافعا وجائعا وعطشاان؛ 
 حلرمة الوقت وال كراهة.

فعول مقدم لـ )امنعا(، وألفه بدل من التوكيد، وألف )تطلعا( صنف: )صالة ما ال سبب هلا( موقول امل
تفعت( على الشمس وإن مل يتقدم لإلطالق، وأعاد الضمائر يف )تطلعا( و )غربت( و )تطلع( و )ار 

 هلا ذكر؛ للعلم هبا، وقصر )االستوا( للوزن.
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 ]الصلوات املسنونة[
 مث شرع يف بيان الصالة املسنونة فقال.



 لكسوف ... كذاك االستسقاء واخلسوف()مسنوهنا: العيدان وا
، وأفضل العبادات البدنية املسنون والنقل والتطوع واملندوب واملستحب واملرغب فيه ما عدا الفرض

هو أفضل من بعد اإلسالم: الصالة، وتطوعها أفضل التطوع، وهو قسمان: قسم تسن اجلماعة فيه و 
كيد أمره، ومشاهبته للفرائض، لكن األصح: القسم اآلخر؛ ألن مشروعية اجلماعة فيه تدل على أت

 تفضيل الراتبة على الرتاويح.
صالة عيد الفطر وصالة عيد األضحى؛ لشبههما ابلفرض يف وأفضل القسم األول: العيدان؛ أي: 

، وأما خرب مسلم: "أفضل الصالة بعد الفريضة اجلماعة وتعني الوقت، وللخالف يف أهنما فرضا كفاية
محمول على النقل املطلق، وجرى ابن املقري يف "شرح إرشاده" على تساوي صالة الليل" .. ف

لسالم أن عيد الفطر أفضل، وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبريه العيدين يف الفضيلة، وعن ابن عبد ا
ح يف النظر كما قال الزركشي: تفضيل عيد على تكبري األضحى؛ ألنه منصوص عليه، ولكن األرج

ليه، ولكن األرجح يف النظر كما قاله الزركشي: تفضيل عيد األضحى؛ األضحى؛ ألنه منصوص ع
ضحية، قيل: إن عشره أفضل من العشر األخري من ألنه شهر حرام، وفيه نسكان: احلج، واأل

داوود عن عبد هللا بن قرط: أن رسول رمضان. انتهى، وبه جزام ابن رجب احلنبلي؛ ويدل له خرب أيب 
 قال: "إن أعظم األيم عند هللا يوم النحر".هللا صلى هللا عليه وسلم 

الء كاملؤقت ابلزمان، ولداللة مث صالة كسوف الشمس، مث صالة خسوف القمر؛ خلوف فوهتما ابالجن
ة، وألنه صلى هللا عليه القرآن عليهما قال تعاىل: }ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هلل{ اآلي

ستسقاء؛ فإنه تركه أحياان، وأما تقدم الكسوف على اخلسوف وسلم مل يرتك الصالة هلما، خبالف اال
وألن االنتفاع هبا أكثر من االنتفاع به، وقد قيل:  .. فلتقدم الشمس على القمر يف القرآن واألخبار؛

لشمس واخلسوف ابلقمر فأطلقهما إن نوره مستمد من نورها، وقد اشتهر اختصاص الكسوف اب
 االختصاص،املصنف؛ بناء على ما اشتهر من 
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 وعلى قول اجلوهري: إنه األجود، وإن كان األصح عند اجلمهور: أهنما مبعىن.
 تسقاء؛ لطلب اجلماعة فيها كالفريضة.السة امث صال

 مث شرع يف بيان القسم الذي ال تسن اجلماعة فيه فقال:
 ]صالة الوتر[



 )والوتر ركعة إلحدى عشر ... بني صالة للعشا والفجر(
أي: مث األفضل بعد ما مر صالة الوتر؛ خلرب: "أوتروا؛ فإن هللا وتر حيب الوتر" رواه أبو داوود، 

رب: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر خبمس .. فليفعل، أو وخل ذي،وصحح الرتم
بثالث .. فليفعل، أو بواحدة .. فليفعل" رواه أبو داوود إبسناد صحيح، وصححه احلاكم على شرط 

 الشيخني.
والصارف عن وجوبه: قوله تعاىل: }والصلوة الوسطى{ إذ لو وجب .. مل يكن للصلوات وسطى، 

فرتض عليكم مخس صلوات يف اليوم والليلة"، وخرب: هل علي غريها؟ قال: "ال، إال  اهللاوخرب: "إن 
 أن تطوع".

وقول املصنف: )ركعة( بدل من )الوتر(، أو خرب مبتدأ حمذوف؛ أي: هو ركعة إىل إحدى عشرة ركعة؛ 
رة عش حدىلألخبار الصحيحة فيه؛ أبن يوتر بواحدة، أو بثالث، أو خبمس، أو بسبع، أو تسع، أو إ

ركعة وهي أكثر األخبار الصحيحة، كخرب "الصحيحني" عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها: )ما كان 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزيد يف رمضان وال غريه على إحدى عشرة ركعة(.

ع، وطلوع الفجر؛ لإلمجا  -وإن مجعها تقدميا، أو مل يصل بعدها انفلة  -ووقته: بني فعل صالة العشاء
 رب: "إن هللا قد أمدكم بصالة هي خري لكم من محر النعم؛ وهيوخل
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حلاكم وابن الوتر، فجعلها لكم من العشاء إىل طلوع الفجر" رواه أبو داوود والرتمذي، وصححه ا
 السكن.

 و)الوتر( بكسر الواو وفتحها، وقوله: )للعشا( ابلقصر؛ للوزن.
أبن يسلم من كل ركعتني وهو أفضل؛ ألنه أكثر أخبارا وعمال، ملن صلى الوتر أكثر من ركعة الفصل؛ 

فصول؛ لزيدة العبادة، والوصل بتشهد وظاهر: أن العدد الكثري املوصول أفضل من العدد القليل امل
أو بتشهدين يف األخريتني؛ لالتباع، رواه مسلم، فيمتنع تشهده يف غري األخريتني وزيدته على 

 ول، وأصح األوجه: أن التشهد أفضل من التشهدين.تشهدين؛ ألنه خالف املنق
": "اجعلوا آخر صالتكم وأتخري الوتر أفضل ملن كان له هتجد أو وثق ابستيقاظه؛ خلرب "الصحيحني

، وخلربي مسلم: "ابدروا الصبح ابلوتر"، و"من خاف أال يقوم آخر الليل .. فليوتر أوله، ابلليل الوتر"
تر آخر الليل؛ فإن صالة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل"، فإن مل ومن طمع أن يقوم آخره .. فليو 



لي ملا مر، وخرب أيب هريرة: )أوصاين خلي يكن له هتجد ومل يثق ابستيقاظه .. فتقدمي الوتر أفضل؛
صلى هللا عليه وسلم بثالث: صيام ثالثة أيم من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أانم(، 

ال يثق ابلقيام آخر الليل؛ مجعا بني األخبار، ولو أوتر مث هتجد .. مل يعده؛ خلرب:  فإنه حممول على من
 وود والرتمذي وحسنه."ال وتران يف ليلة" رواه أبو دا

 ]رواتب الفرائض[
 )ثنتان قبل الصبح، والظهر كذا ... وبعده، ومغرب، مث العشا(

 )وسن ركعتان قبل الظهر ... تزاد كاألربع قبل العصر(
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رب أي: أن رواتب الفرائض املؤكدة عشر ركعات: ركعتان قبل فرض الصبح ومها أفضلهما؛ خل
"الصحيحني" عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها: )مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم على شيء من 

يها"، النوافل أشد تعاهدا منه على ركعيت الفجر(، وخرب مسلم: "ركعتا الفجر خري من الدنيا وما ف
العشاء؛ وركعتان قبل فرض الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد فرض املغرب، وركعتان بعد فرض 

 لالتباع رواه الشيخان.
وسن أن تزاد ركعتان قبل الظهر؛ أي: وركعتان بعده؛ خلرب: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، 

 وصححوه. وأربع بعدها .. حرمه هللا على النار" رواه الرتمذي وغريه
رواه الرتمذي  واجلمعة كالظهر، وأربع قبل العصر؛ خلرب: "رحم هللا امرأ صلى قبل العصر أربعا"

وحسنه، وابن حبان وصححه، وسن أيضا ركعتان خفيفتان قبل املغرب كما سيأيت يف كالمه، وركعتان 
 قبل العشاء.

 ان ركعات يف مرتبة واحدة.و)مث( يف قوله: )مث العشا( للرتتيب الذكري ال املعنوي؛ إذ الثم
 )مث الرتاويح فنداب تفعل ... مث الضحى، وهي مثان أفضل(

 ن أدانها، ووقتها هوا ... من ارتفاع الشمس حىت االستوا()ثنتا
 فيهما مسألتان:

 ]صالة الرتاويح[
وهي األوىل: مث األفضل بعد الرواتب والرتاويح؛ لسنية اجلماعة فيها، وقوله: )فنداب تفعل( أتكيد، 

صل عشرون ركعة بعشر تسليمات، وذلك مخس تروحيات، كل تروحية أربع ركعات بتسليمتني؛ واأل



فيها: خرب "الصحيحني" عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها: أنه صلى هللا عليه وسلم صالها ليايل 
 فصلوها معه، مث أتخر فصلى يف بيته ابقي الشهر، وقال: "خشيت أن
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يب بن  ن عمر مجع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أجزوا عنها"، وألتفرض عليكم فتع
كعب، والنساء على سليمان ابن أيب حثمة، رواه البيهقي، وأما خرب: )ما كان يزيد يف رمضان وال 

 غريه على أحد عشرة ركعة( .. فمحمول على الوتر.
كدة يف غري رمضان عشر ركعات قال احلليمي: والسر يف كوهنا عشرين ركعة: أن الرواتب املؤ 

 فضوعفت فيه؛ ألنه وقت جد وتشمري.
صالها أربعا أربعا بتسليمه .. مل تصح؛ لشبهها ابلفرائض يف طلب اجلماعة؛ فال تغري عما ورد،  ولو

 خبالف الرواتب والضحى.
ني كل وألهل املدينة فعلها ستا وثالثني ركعة؛ ألن العشرين مخس تروحيات، وكان أهل مكة يطوفون ب

ة، وال جيوز ذلك لغريهم؛ ألن ألهلها تروحيتني سبعة أشواط، فجعل أهل املدينة بدل كل أسبوع تروحي
 شرفا هبجرته صلى هللا عليه وسلم ومدفنه.

 ووقتها: بني فعل فرض العشاء وطلوع الفجر.
 ]صالة الضحى[

مثان ركعات؛ أي: وأكثرها: الثانية: مث األفضل بعد الرتوايح الضحى؛ ألهنا مؤقتة بزمان، وأفضلها: 
أن أكثرها: مثان، -كذا يف "اجملموع"   -صلها"، واألكثرون اثنتا عشرة ركعة، كذا يف "الروضة" كـ"أ

وصححه يف "التحقيق" خلرب "الصحيحني" عن أم هانئ: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم صالها مثان 
صلى سبحة الضحى مثان ركعات، يسلم ركعات( وعنها أيضا: )أنه صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح 

سناد صحيح، وما قيل من أن هذا ال يدل على أن ذلك أكثرها .. من كل ركعتني( رواه أبو داوود إب
 رد أبن األصل يف العبادات التوقيف ومل تصح الزيدة على ذلك.
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كم صدقة، ى من أحد وأقلها: ركعتان؛ خلرب أيب هريرة السابق، وخلرب مسلم: "يصبح على كل سالم
 وجيزئ عن ذلك ركعتان يصليهما من الضحى".

 وأدىن الكمال: أربع، وأكمل منه: ست، ويسن أن يسلم من كل ركعتني.
ووقتها: من ارتفاع الشمس إىل استوائها كما جزم به الرافعي، ويف "اجملموع" و"التحقيق": إىل الزوال، 

 ووقتها املختار: ربع النهار.
 الق.وألف )هوا( لإلط

 لنفل يف الليل من املؤكد ... وندبوا حتية للمسجد()وا
 )ثنتان يف تسليمة ال أكثرا ... حتصل ابلفرض ونفل آخرا(

 )ال فرد ركعة وال جنازة ... وسجدة للشكر أو تالوة(
 )كرر بتكرير دخول يقرب ... وركعتان إثر مشس تغرب(

 فيها ثالث مسائل:
 ]النفل املطلق[

يف الليل من املسنون املؤكد، فهو أفضل من  -غري املؤقت وذي السببوهو  -لقاألوىل: النفل املط
النفل املطلق يف النهار؛ خلرب مسلم: "أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل"، ولقوله صلى هللا عليه 
 وسلم أليب ذر: "الصالة خري موضوع استكثر منها أو أقل" رواه ابن حبان واحلاكم يف "صحيحيهما".

يسلم من كل ركعتني؛ خلرب: "صالة الليل والنهار مثىن مثىن" صححه البخاري واخلطايب فضل أن واأل
 والبيهقي وغريهم، وإذا زاد على ركعة .. فله أن يتشهد يف كل ركعتني أو
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عة وإن جاز له ثالث أو أكثر؛ ألن ذلك معهود يف الفرائض يف اجلملة، وليس له أن يتشهد يف كال رك
 ؛ ألنه اخرتاع صورة يف الصالة مل تعهد.يتنقل بركعة مفردةأن 

 ]حتية املسجد[
الثانية: ندبوا؛ أي: األئمة حتية للمسجد لداخله، ثنتان يف تسليمة؛ أي: هي ثنتان، فهو خرب مبتدأ 

يمة وتكون  حمذوف ال أكثر؛ أي: ال يزيد على تسليمة واحدة، فله أن يصليها مئة ركعة فأكثر بتسل
ركعتني، فإن سلم من ركعتني وزاد عليهما بنيتها يف وقت الكراهة .. مل  ية؛ الشتماهلا علىكلها حت

يصح، أو يف غريه .. فكذلك إن علم امتناعه، وإال .. انعقدت انفلة مطلقة؛ واألصل يف ذلك: خرب 



ره له أن جيلس من "الصحيحني": "إذا دخل أحدكم املسجد .. فال جيلس حىت يصلي ركعتني"، فيك
 غري حتية بال عذر.

وظاهر كالمه كغريه: أنه ال فرق يف سنها بني مريد اجللوس وغريه، لكن قيده الشيخ نصر مبريده؛ 
ويؤيده اخلرب املذكور، والظاهر كما قاله الزركشي: أن التقييد بذلك خرج خمرج الغالب، وأن األمر 

حرام، سواء يسن لداخل مكة اإل إقامة للشعار، كمابذلك معلق على مطلق الدخول؛ تعظيما للبقعة و 
 أراد اإلقامة هبا أم ال.

وحتصل التحية ابلفرض ولو قضاء أو نذرا، وبنفل آخر غريها، سواء أنواها مع ذلك أم أطلق؛ ألن 
القصد هبا أال تنتهك حرمة املسجد بال صالة، وكالمهم كالصريح أو صريح يف حصول فضلها وإن مل 

 م حصوله حينئذ.أخرين كاألذرعي عدوإن حبث بعض املت تنو، ملا مر،
وال حتصل بركعة وصالة جنازة وسجدة شكر أو تالوة؛ للخرب السابق، وحتصل بصالة ركعتني أوهلما 

 من قيام واثنيهما من جلوس.
ويتكرر سن التحية بتكرر دخول يقرب كما يتكرر عند بعده؛ إذ املسبب يتجدد بتجدد سببه؛ كتكرر 

جبلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل إال جبلوس قصري ولو قربت، ويفوت  تالوة بتكرر آيتهاسجدة ال
 سهوا أو جهال.

وتكره حتية املسجد يف صور، منها: إذا دخل واإلمام يف املكتوبة، أو يف اإلقامة أو قربت حبيث تفوته 
عند عدم ندهبا للخطيب تكبرية اإلحرام لو اشتغل هبا، أو دخل املسجد احلرام، بل يطوف، واألصح: 

 صعوده املنرب.
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 ]استحباب ركعتني قبل املغرب[
"بني كل أذانني صالة"، واملراد: األذان  الثالثة: تسن ركعتان قبل املغرب؛ خلرب "الصحيحني":

واإلقامة، وخلرب البخاري: "صلوا قبل صالة املغرب" أي: ركعتني كما رواه أبو داوود، ويسن ختفيفهما  
احملرر" و"الشرح الصغري"، قال يف "اجملموع": واستحباهبما قبل شروع املؤذن يف كما يف "املنهاج" كـ"

 لشروع يف غري املكتوبة.اإلقامة، فإن شرع فيها .. كره ا
 وألف )أكثرا( و )آخرا(: لإلطالق.

 ]ما يقضى من النوافل[



 )وفائت النفل املؤقت اندب ... قضاءه ال فائتاً ذا سبب(
وإن مل تشرع له مجاعة كنفل اختذه وردًا .. اندب؛ أي: أنت قضاءه مطلقاً أي: وفائت النفل املؤقت 

مع التأقيت، وخلرب "الصحيحني": "من انم عن صالة أو من غري تقييد بوقت؛ كقضاء الفرائض جبا
نسيها .. فليصلها إذا ذكرها"، وألنه صلى هللا عليه وسلم )قضى بعد الشمس ركعيت الفجر(، و 

 اللتني بعد الظهر( رواه مسلم وغريه، وخلرب أيب داوود إبسناد حسن: "من انم )بعد العصر الركعتني
كره"، ال فائتاً ذا سبب؛ كالكسوف واالستسقاء واالستخارة عن وتره أو نسيه .. فليصله إذا ذ 

 والتحية، فإنه ال يقضى؛ إذ فعله لعارض وقد زال، وكذلك النفل املطلق ال يقضى كما اقتضاه كالمه.
 شرع فيه مث أفسده .. قضاه كما ذكره الرافعي يف صوم التطوع، والقضاء فيه مبعناه اللغوي. نعم؛ إن
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 )والفور والرتتيب فيما فاات ... أوىل ملن مل خيتش ألفواات(
 فيه مسألتان:

 ]الفور يف قضاء الفوائت[
؛ تعجياًل لرباءة ذمته، األوىل: الفور يف قضاء ما فاته من الصلوات؛ أي: بعذر كنوم ونسيان أوىل
فاتته صالة الصبح يف وتداركاً ملا فاته من اخللل، فإن أخره .. جاز له؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم 

الوادي فلم يقضها حىت خرج منه، أما ما فاته بغري عذر .. فالفور يف قضائه واجب؛ ألن توسعة 
 فرط يف أتخري بغري عذر.الوقت يف القضاء رخصة، والرخصة ال تناط ابملعاصي، وألنه م

 ]الرتتيب يف قضاء الفوائت[
ىل؛ لرتتيبه صلى هللا عليه وسلم فوائت اخلندق حني الثانية: الرتتيب يف قضاء ما فاته من الصلوات أو 

أخر الظهر والعصر واملغرب والعشاء إىل هوي من الليل، وللخروج من اخلالف، وإمنا مل جيب ترتيبها؛ 
وترتيبها من توابع الوقت وضروراته، فال يعترب يف القضاء كصيام أيم رمضان، ألهنا عبادات مستقلة، 
ب ترتيبها إال بدليل، ]و[ فعله صلى هللا عليه وسلم اجملرد إمنا يدل عندان وألهنا ديون عليه فال جي

 على االستحباب.
تيبه كالمها ملن مل خيف وقوله: )ملن مل خيتش الفواات( أي: أن أولوية الفور يف قضاء ما فاته وأولوية تر 

جوابً؛ لئال تصري فوات الصالة احلاضرة أبن اتسع وقتها، فإن خاف فوهتا .. قدمها على الفائتة و 
فائتة، فإن شرع يف الفائتة مث ابن ضيق وقت احلاضرة .. وجب قطعها، ولو تذكر الفائتة ي أثناء 



 احلاضرة .. مل يقطعها ضاق الوقت أو اتسع.
ات( كالرافعي يف كتبه والنووي يف "منهاجه" .. يقتضي استحباب الفورية والرتتيب إذا وتعبريه بـ )الفو 

ة وإدراك ركعة من احلاضرة يف وقتها، وبه صرح ابن الرفعة؛ بناًء على أن الكل أداء، أمكنه فعل الفائت
 لكن مقتضى تعبري "الروضة" ابلضيق خالفه، ومال إليه اإلسنوي
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 الوقت يف األصح.إخراج البعض عن وغريه؛ المتناع 
تها متسع .. فاألفضل عند النووي: أن يصلي الفائتة أواًل ولو خاف فوات مجاعة احلاضرة ووق

منفردًا؛ ألن الرتتيب خمتلف يف وجوبه، والقضاء خلف األداء خمتلف يف جوازه، لكن قال اإلسنوي: 
: كأن ما قاهلالنووي من تفقهه وهو مردود؛ إن األفضل البداءة ابحلاضرة مجاعة، ونقله عن مجع، وقال

اً، وامتازت ابخلالف عندان، ورد أبن النووي مل ينفرد به، بل سبقه إليه للخالف يف اجلماعة أيض
مجاعة، وأبن اخلالف يف الرتتيب خالف يف الصحة، فرعايته أوىل من اجلماعة اليت هي من 

 التكمالت.
زاد على صلوات يوم وليلة وهو كذلك؛ خروجاً من خالف  ومشل إطالقهم: أولوية ترتيب الفوائت ما

ل مالك وأبو حنيفة: ال جيب الرتتيب فيما زاد على صلوات يوم وليلة، وما إذا فاتت  أمحد وإن قا
كلها بعذر أو بغريه، أو بعضها بعذر وإن أتخر، وهو كذلك، وإن استشكل بعض املتأخرين القسم 

 األخري منها.
 ات( لإلطالق.وألف )فاات( و )الفوا

 ]دخول وقت رواتب الفرائض وخروجها[
 م أدا ... ومل جيز ملا يؤخر ابتدا()وجاز أتخري مقد

 )وخيرج النوعان مجعاً ابنقضا ... ما وقت الشرع ملا قد فرضا(
أي: جاز أتخري راتب مقدم على الفرض عن فعله حال كونه أداء؛ المتداد وقته ابمتداد وقت فرضه 

 ختار بفعله، وقد يؤمر بتأخريه عنه كمن حضر واإلمام فيه؛ خلرب:وإن خرج وقته امل
إذا أقيمت الصالة .. فال صالة إال املكتوبة"، وال جيوز االبتداء ابلرواتب املؤخرة عن الفرض قبل "

فعله؛ ألن وقته إمنا يدخل بفعله، وخيرج النوعان؛ أي: الراتب املقدم والراتب املؤخر ابنقضاء وقت 



 ر له شرعاً؛ ألهنما اتبعان له.الفرض املقد
 وألف )فرضا( لإلطالق.
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 ]جواز القعود يف صالة النفل[
 لفضل()مث اجللوس جائز يف النفل ... بغري عذر، وهو نصف ا

أي: مث القعود جائز يف صالة النفل ولو يف العيدين والكسوفني واالستسقاء لغري عذر؛ أي: من قادر 
نصف فضل فعله قائماً، كما  -أي: فضل فعله قاعدًا  -شقة شديدة، وهو على القيام فيها بغري م

أفضل، ومن صلى قائماً .. فهو أن فضل فعله مضطجعاً نصف فضله قاعدًا؛ خلرب البخاري: "من 
فله نصف أجر القاعد"،  -أي: مضطجعاً  -صلى قاعدًا .. فله نصف أجر القائم، ومن صلى انئماً 

 كذلك مع قدرته على القيام أو القعود.  وهو وارد فيمن صلى النفل
ام كثوابه وهذا يف حقنا، أما يف حقه صلى هللا عليه وسلم .. فثواب نفله قاعدًا مع قدرته على القي

 وهو من خصائصه.قائماً، 
وخرج مبا ذكر: ما فعله مومياً أو مستلقياً، فإنه ال جيوز وإن أمت الركوع والسجود؛ لعدم وروده، وخرج 

بغري عذر(: ما إذا فعله قاعدًا أو مضطجعاً بعذر، فإنه ال ينقص أجره كالفرض، بل أوىل، وال بقوله: )
 املعادة على األصح فيهما.القعود يف الفريضة جيوز قعود الصيب يف املكتوبة، وال 

 ]أركان الصالة[
. بدأ وملا كانت الصالة تشتمل على فروض تسمى أركاانً، وعلى سنن تنقسم إىل أبعاض وهيئات .

 بذكر أركاهنا فقال:
 )أركاهنا: ثالث عشر: النية ... يف الفرض قصد الفعل والفرضية(

 يني وجب(والوقت: فالقصد وتع)أوجب مع التعيني، أما ذو السبب ... 
 )كالوتر، أما مطلق من نفلها ... ففيه تكفي نية لفعلها(

 )دون إضافة لذي اجلالل وعدد الركعات واستقبال(
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رب يف الصالة شرتك الركن والشرط يف أنه البد منهما، ولكن الفرق بينهما: أن الشرط: ما اعتا قد
حبيث يقارن كل معترب سواه كالطهر والسرت واستقبال القبلة؛ فإهنا تعترب مقارنتها للركوع وغريه، 

ر كما يف "املنهاج" والركن: ما اعترب فيها ال هبذا الوجه كالقيام والركوع وغريمها، فأركاهنا ثالثة عش
بعده كاهليئة التابعة، وجعلها يف "الروضة" و"أصله" جبعل الطمأنينة يف حماهلا األربعة يف الركوع وما 

و"التحقيق" سبعة عشر جبعل الطمأنينة يف حماهلا األربعة أركاانً؛ ويؤيد األول كالمهم يف التقدم والتأخر 
 لصالة ... " واملعىن ال خيتلف.بركن أو أكثر، وبه يشعر خرب: "إذا قمت إىل ا

 ]الركن األول: النية[
بة يف بعض الصالة وهو أوهلا فكانت ركناً؛ كالتكبري األول، وقد تقدم الكالم األول: النية؛ ألهنا واج

 عليها يف )املقدمة(.
قوله: )يف الفرض( أوجب أنت يف الفرض ولو كفاية أو نذرًا قصد الفعل؛ أي: فعل الصالة؛ ليمتاز 

ذهن مع الغفلة عن بقية األفعال، وهي هنا ما عدا النية؛ ألهنا ال تنوى، فال يكفي إحضارها يف ال عن
الفعل؛ ألنه املطلوب، والفرضية؛ أي: إن كان املصلي ابلغاً؛ متييزًا هلا عن صالة الصيب، مع التعيني له 

كسه، وال يكفي نية فرض من كوهنا ظهرًا أو عصرًا أو مجعة مثاًل، فال تصح اجلمعة بنية الظهر كع
دم وجوب نية الفرضية يف صالة الصيب؟ ! الوقت لصدقة ابلفائتة اليت ذكرها، وصوب يف "اجملموع" ع

وصححه يف "التحقيق" إذ كيف ينوي فرض ما ال يقع فرضاً؟ ! لكنه سوى يف "الروضة" كـ"أصلها" 
 بني البالغ والصيب.

ملؤقت كالعيدين والرواتب .. فالقصد؛ أي: قصد أما النفل ذو السبب كالكسوف واالستسقاء، وا
علية؛ ألهنا مالزمة للنفل كالوتر، ولو زاد على ركعة وفصله .. فينوي فعله وتعيني له، وال جتب نية الف

 يف الركعتني وإن كانتا شفعاً الوتر؛ كما ينوي يف مجيع ركعات الرتاويح
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تر أو سنته، وهو نه إذا فصله صالة الليل، أو مقدمة الو الرتاويح، وله أن ينوي فيما سوى األخرية م
 أوىل.

وأفاد بقوله: )كالوتر( أنه ال يضيفه إىل العشاء؛ ألنه سنة مستقلة، ومييز عيد الفطر عن األضحى، 
وسنة الظهر اليت قبلها عن اليت بعدها وإن مل يؤخرها، وال جيب التعيني يف حتية املسجد وركعيت 

 إلحرام واالستخارة وحنوها.الوضوء، والطواف وا



املطلق؛ وهو ما ال وقت له وال سبب .. فيكفي فيه نية فعل الصالة؛ ألنه أدىن درجات  وأما النفل
الصالة، فإذا نواها .. وجب أن حيصل له، وال جتب اإلضافة إىل هللا تعاىل؛ ألن العبادات ال تكون إال 

ل القبلة؛ إذ عقد؛ ألنه نوى غري الواقع، وال استقباله، وال عدد الركعات، لكن لو عني وأخطأ .. مل تن
 ال جيب التعرض للشرط، وكوهنا أداء أو قضاء.

ولو ظن خروج الوقت فصالها قضاء فبان بقاؤه، أو ظن بقاءه فصالها أداء فبان خروجه .. أجزأته؛ 
 ألن كال من األداء والقضاء أييت مبعىن األخر مع كونه معذورًا.

 لقيام ... واثلث: تكبرية اإلحرام()اثن: قيام قادر ا
 و معرفا عن التنكري ... وقارن النية ابلتكبري()ول

 )يف كله حتماً، وخمتار اإلمام ... والنووي وحجة لإلسالم: (
 )يكفي أبن يكون قلب الفاعل ... مستحضر النية غري غافل(

 ]الركن الثاين: القيام للقادر[
البخاري عن عمران بن  صبياً؛ أي: يف الفرض ولو معادًا؛ خلربالركن الثاين: قيام القادر عليه ولو 

حصني قال: كان يب بواسري، فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن الصالة؟ فقال: "صل قائماً، فإن 
مل تستطع .. فقاعدًا، فإن مل تستطع .. فعلى جنب"، زاد النسائي: "فإن مل تستطع .. فمستلقياً، ال 

  وسعها".يكلف هللا نفساً إال
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 وخرج بـ )الفرض(: النفل وقد تقدم، وبـ )القادر(: العاجز وسيأيت.
 ر الظهر، فلو استند إىل شيء .. أجزأه ولو حتامل عليه.وشرطه: نصب فقا

وإن كان حبيث يرفع قدميه، أو احنىن قريباً من حد الركوع، أو مائاًل على أحد جنبيه حبيث ال يسمى 
 .قائماً .. مل يصح

ولو قدر العاجز عن القيام مستقاًل على القيام متكئاً على شيء، أو قدر على القيام على ركبتيه، أو 
در على النهوض مبعني ولو أبجرة مثل وجدها فاضلة عن مؤنثه ومؤنة ممونه يومه وليلته .. لزمه ق

 ذلك.
 ]الركن الثالث: تكبرية اإلحرام[

م أو بدله؛ خلرب املسيء صالته: "إذا قمت إىل الصالة .. فكرب، الركن الثالث: تكبرية اإلحرام يف القيا



ع حىت تطمئن راكعا، مث ارفع حىت تعتدل قائماً، مث اسجد مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث ارك
حىت تطمئن ساجدًا، مث ارفع حىت تطمئن رافعاً، مث افعل ذلك يف صالتك كلها" رواه الشيخان، ويف 

اسجد حىت تطمئن ساجدًا، مث ارفع حىت تستوي قائماً، مث افعل ذلك يف  رواية للبخاري: "مث
 قوله: "حىت تعتدل قائماً": "حىت تطمئن قائماً". صالتك"، ويف "صحيح ابن حبان" بدل

وكيفية التكبري: )هللا أكرب(، أو )هللا األكرب(، منكرًا أو معرفاً كما قال: )معرفاً عن التنكري(، وأشار به 
يدة اليت ال متنع االسم .. ال تضر؛ كـ )هللا اجلليل أكرب(، أو )هللا عز وجل أكرب(، قال إىل أن الز 

 هللا الذي ال إله إال هو أكرب(، أو حنوها مما ال يطول فيه الفصل.بعضهم: أو )
يه فال جيزئ: )هللا كبري(، وال: )الرمحن الرحيم أكرب(، وال: )هللا أعظم وأجل( ملا مر، وألنه صلى هللا عل

وسلم كان يبتدئ الصالة بقوله: "هللا أكرب" رواه ابن ماجه وغريه، وقال: "صلوا كما رأيتموين أصلي" 
 رواه البخاري، ولفوات معىن )أفعل( يف األول.
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، خبالف: )عليكم ولو عكس فقال: )أكرب هللا(، أو )األكرب هللا( .. مل تنعقد؛ ألنه ال يسمى تكبرياً 
 السالم(.

ات؛ كـ )هللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس أكرب(، أو ال الفصل عرفاً مبا ختلل من الصفولو ط
طال سكوته بني كلميت التكبري، أو زاد حرفاً فيه يغري املعىن؛ كمد مهزة )هللا أكرب( وألف بعد اهلاء، أو 

 واو ساكنة أو متحركة بينهما .. مل تنعقد.
يح السمع، وال عارض عنده لقيام، وأن يسمع نفسه إذا كان صحوجيب أن يكرب قائماً حيث يلزمه ا

من لغط أو غريه، وأن يكرب ابلعربية، فإن عجز عنها وهو انطق .. ترجم عنها أبي لغة شاء، وال 
ليم ال يعدل إىل غريه من األذكار، ووجب التعلم إن قدر عليه ولو ابلسفر إىل بلد آخر، وبعد التع

ع التمكني منه .. فإنه البد من صالته لرتمجة قبله، إال أن يكون آخره مجيب عليه قضاء ما صالة اب
 ابلرتمجة عند ضيق الوقت؛ حلرمته، وجيب القضاء؛ لتفريطه ابلتأخري.

وجيب على األخرس حتريك لسانه وشفتيه وهلاته ابلتكبري قدر إمكانه، قال يف "اجملموع": وهكذا 
 ه وسالمه وسائر أذكاره.حكم تشهد

؛ أي: وجوابً؛ ألنه أول األركان، أبن يستحضر مجيع ما ناوي النية ابلتكبري يف كله حتماً وقارن ال
أوجبناه عند أوله ويستمر ذاكراً له إىل آخره حبيث يقارن كل حرف منه؛ كما جيب حضور شهود 



وسيط" تبعاً إلمام احلرمني وحجة النكاح إىل الفراغ منه، واختار النووي يف شرحي "املهذب" و"ال
ارنة العرفية عند العوام؛ حبيث يعد مستحضراً للصالة عرفاً غري غافل اإلسالم الغزايل: االكتفاء ابملق

 عنها اقتداء ابألولني يف تساحمهم بذلك، وقال ابن الرفعة: إنه احلق، والسبكي: إنه الصواب.
 وصل جمرى الوقف.وقول املصنف: )والنووي( بسكون الياء إجراء لل

 القيام يف الفرض[]حكم العاجز عن 
 ه أن ينتصب ... من مل يطق يقعد كيفما حيب()مث احنىن لعجز 

 أي: مث احنىن مصلي الفرض ولو كاحنناء الراكع؛ لعجزه عن أن ينتصب قائماً؛ ألنه أقرب
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د االضطجاع دون القعو إىل القيام، ويزيد احنناًء لركوعه إن قدر؛ لتتميز الركعتان، ولو أمكنه القيام و 
؛ ألنه قعود وزيدة، فيومئ ابلركوع والسجود إمكانه، ويتشهد قائماً، وال يضطجع، .. أتى به قائماً 

ومن مل يطق القيام يف الفرض؛ أي: أبن شق عليه مشقة شديدة؛ كخوف هالك، أو زيدة مرض، أو 
نه قعود من تربعه وغريه؛ ألغرق أو دوران رأس يف ذلك .. يقعد كيفما حيب، لكن افرتاشه أفضل 

ان أوىل من قعود العادة، وألنه قعود ال يعقبه سالم كالقعود للتشهد األول، وقال للعبادة فك
املاوردي: إن تربع املرأة أفضل؛ ألنه أسرت هلا، لكن قال يف "اجملموع": ومل أره لغريه، وإطالق الشافعي 

 واألصحاب خيالفه.
واألكمل: أن حتاذي موضع ه ما قدام ركبتيه، ه؛ حبيث حتاذي جبهتومن صلى قاعدًا .. احنىن لركوع

سجوده، ولو جلس الغزاة ورقيبهم يف مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد التدبري .. صلوا قعوداً 
 وأعادوا؛ لندرة العذر، ولو صلوا قعودًا خلوق قصد العدو .. فاألصح: ال إعادة.

ذهب خشوعه، وقال ز: أن تلحقه مشقة تاإلمام يف ضبط العجقال يف "زيدة الروضة": الذي اختاره 
 يف "اجملموع": ألنه البد من مشقة ظاهرة.

 قال املصنف: وكنت أخذت بقول اإلمام يف النظم فقلت:
 )ومن خشوعه إذا قام ذهب ... صلى وجوابً قاعدًا كيف أحب(

 مث ملا رأيت اجلماعة خالفوه .. عدلت عنه. انتهى.
 ابليمني أوىل(د صلى ... جلنبه، و )وعاجز عن القعو 

 يصلي عاجز على قفاه ... وابلركوع والسجود أوماه()مث 



 )ابلرأس، إن يعجز فباألجفان ... للعجز أجرى القلب ابألركان(
 )وال جيوز تركها ملن عقل ... وبعد عجز إن يطق شيئاً فعل(

 يف هذه األبيات مسألتان:
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 ]حكم العاجز عن القعود يف الفرض[
يف العجز عن القيام .. صلى جلنبه؛ أي: عليه ن عجز عن القعود يف الفرض مبا مر األوىل: أن م

متوجهاً مبقدمه القبلة؛ خلري عمران السابق، وابليمني؛ أي: والصالة على اجلنب اليمني أوىل؛ لينال 
فضيلة التيامن، بل تكره على اليسار بال عذر كما ذكره يف "اجملموع"، مث يصلي الفرض عاجز عن 

جيعل رجليه إىل القبلة، ويرفع رأسه قليالً، وأومأ املضطجع ضطجاع على قفاه؛ للخرب السابق، و اال
واملستلقي ابلركوع والسجود إن عجز عن إمتامهما أبن يقرب جبهته من األرض ما أمكن، ويكون 

 سجوده أخفض من ركوعه؛ متييزًا بينهما.
الركوع ومرة غري زيدة .. أتى ابملمكن مرة عن ولو قدر القاعد على أقل ركوع القاعد أو أكمله من 

عن السجود، وال يضر استواؤمها، ولو قدر على زيدة على أكمل الركوع .. تعينت للسجود، ولو 
 عجز أن يسجد إال مبقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إىل األرض .. وجب.

 اإلمياء ابألجفان .. أجرى أركاهنامث إن عجز عن اإلمياء ابلرأس .. فباألجفان يومئ، مث للعجز عن 
على قلبه وجوابً؛ أبن ميثل نفسه قائماً، مث راكعاً ... وهكذا؛ ألنه املمكن، فإن اعتقل لسانه .. أجرى 

القرآن واألركان على قلبه، وأما إجراء سننها على قلبه .. فسنة، وال جيوز ترك الصالة ما دام عقله 
 ابقياً كاإلميان.

 ننها؛ ألن كالمه فيما جيب على املصلي أن يفعله.أبركاهنا دون أفعاهلا الشاملة لس وإمنا عرب املصنف
 ]إذا قدر العاجز يف الصالة على شيء مما عجز عنه أتى به وجواًب[

الثانية: أن املصلي على هيئة من اهليئات السابقة إذا أطاق شيئاً .. فعله وجوابً، وبىن على صالته وال 
م أو القعود .. أتى ابملقدور، وكذلك لو عجز ا قدر يف أثناء القراءة على القيايلزمه استئنافها، فإذ

عنه، ويبين على قراءته، وال جتزئ يف هنوضه؛ لقدرته على القراءة فيما هو أعلى منه، وجيب يف هوي 
 العاجز؛ ألنه أكمل مما بعده، وإن قدر بعدها .. وجب قيامه

(1/270) 



 

بل الطمأنينة .. ود لنفسه، أو يف الركوع ق هذا القيام؛ ألنه غري مقصلريكع، وال جتب الطمأنينة يف
ارتفع هلا إىل حد الركوع، فإن انتصب .. بطلت صالته، أو يف االعتدال قبل الطمأنينة .. قام 

 واطمأن، وكذا بعدها إن أراد قنواتً، وإال .. فال، فإن قنت قاعدًا .. بطلت صالته.
مبعىن قول غريه: لقلب ابألركان( الباء فيه مبعىن: )على( أو )يف( وهو وقول املصنف: )للعجز أجرى ا

إجراء أركاهنا على قلبه؛ فإن معىن إجراء القلب على األركان أو فيها: استحضارها، فال حاجة إىل 
 ادعاء كونه مقلوابً، وقوله: )يعجز( بكسر اجليم وجيوز فتحها.

 ]الركن الرابع: قراءة الفاحتة[
  يف ركعة ملن سبق ... بـ )ابسم( واحلروف والشد نطق()و )احلمد( ال

أي: وركنها الرابع: )احلمد( أي: قراءة )سورة الفاحتة( يف القيام أو بدله، للمنفرد وغريه، يف السرية 
واجلهرية، فرضاً كانت أو نفالً، حفظاً أو تلقيناً أو نظراً يف مصحف أو حنوه؛ خلرب "الصحيحني": "ال 

حيهما": "ال جتزي صالة ال يقرأ بـ )فاحتة الكتاب( "، وخرب ابين خزمية وحبان يف "صحيصالة ملن يقرأ 
فيها بـ )فاحتة الكتاب( " أي: يف كل ركعة؛ ملا يف خرب املسيء صالته يف رواية ابن حبان وغريه: "مث 

 اقرأ بـ )أم القرآن( ... " إىل أن قال: "مث اصنع ذلك يف كل ركعة".
قدر القراءة، أو حممول مع خرب: فاقرءوا ما تيسر منه{ .. فوارد يف قيام الليل ال يف وأما قوله تعاىل: }

 "مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن" على )الفاحتة( أو على العاجز عنها؛ مجعاً بني األدلة.
وهي ركن يف كل ركعة؛ لفعله صلى هللا عليه وسلم كما يف "مسلم"، مع خرب: "صلوا كما رأيتموين 

 مع، إال يف ركعة ملن سبق هبا؛ أبن مل يدرك بعد حترميه أصلي"
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س املراد أهنا ال جتب اإلمام زمناً يسعها .. فليست ركناً فيها؛ ألنه يدركها إبدراكه ركوع اإلمام، ولي
عليه أصاًل، بل جتب عليه ويتحملها عنه إمامه يف األصح، وهلذا ال حتسب ركعته إذا كان إمامه حمداثً، 

 و يف ركعة زائدة؛ ألنه حينئذ ليس أهاًل للتحميل.أ
، وزال عذره واإلمام ويف معىن املسبوق: كل من ختلف بعذر عن اإلمام أبكثر من ثالثة أركان طويلة

كع؛ كما لو كان بطيء القراءة، أو نسي أنه يف الصالة، أو امتنع من السجود بسبب زمحة، أو شك را 
 ة( فتخلف.بعد ركوع إمامه يف قراءة )الفاحت



 ]البسملة آية من الفاحتة[
منها،  والبسملة آية كاملة من )الفاحتة( فيجب النطق هبا؛ لعدة صلى هللا عليه وسلم إيها آية

واحلاكم، وهي آية من أول كل سورة سوى )سورة براءة( خلرب مسلم عن أنس: صححه ابن خزمية 
؛ إذ أغفا إغفاءة، مث رفع رأسه متبسماً، فقلنا: )بينما النيب صلى هللا عليه وسلم ذات يوم بني أظهران

رحيم* إان أعطينك ما أضحكك ي نيب هللا؟ ! قال: "أنزلت علي سورة" فقرأ: }بسم هللا الرمحن ال
ر{ .. إىل آخرها(، وإلمجاع الصحابة على إثباهتا يف املصحف خبطه يف أوائل السور، سوى الكوث

ر والتعوذ، فلم مل يكن قرآانً .. ملا أجازوا ذلك؛ ألنه حيمل )سورة براءة( دون األعشار وتراجم السو 
 على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآانً.

تب أول )براءة(، وأال تكتب أول )الفاحتة(، زم عليه ما ذكر، وأن تكوالقول أبن إثباهتا للفصل يل
ن الفصل كان وأبن الفصل كان ممكناً برتاجم السور كأول )براءة(، وأال تكتب أول )الفاحتة(، وأب

ممكناً برتاجم السور كأول )براءة(، والتواتر إمنا يشرتط فيما يثبت قرآانً قطعاً، أما ما ثبت قرآانً حكماً 
 في يف كل ظين.فيكفي فيه الظن كما يك ..

وأما قول أنس: )كان النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي هللا عنهما يفتتحون الصالة 
العاملني"( .. فمعناه: كانوا يفتتحون بـ )سورة احلمد(، يبينه ما صح عنه؛ كما قاله  بـ"احلمد هلل رب

 ى بصالة النيب صلى هللا عليه وسلم(.وقال: )ال آلو أن أقتد الدارقطين: أنه كان جيهر بـ )البسملة(،
 وأما قوله: )صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع أحداً 
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للفظ األول ابملعىن منهم يقرأ "بسم هللا الرمحن الرحيم" كما رواه مسلم .. فقال أئمتنا: إنه رواية ا
الذي عرب عنه الراوي مبا ذكر حبسب فهمه، ولو بلغ اخلرب بلفظه كما يف "البخاري" .. ألصاب، 

غ اخلرب بلفظه كما يف واللفظ األول ابملعىن الذي عرب عنه الراوي مبا ذكر حبسب فهمه، ولو بل
 "البخاري" .. ألصاب، واللفظ األول هو الذي اتفق عليه احلفاظ.

[ بال ألف، والشد؛ 3النطق ابحلروف؛ وهي مئة وأحد وأربعون حرفاً بقراءة }امللك{ ]الفاحتة: وجيب 
أي: التشديدات؛ وهي أربع عشرة شدة؛ ألن )الفاحتة( مجلة الكلمات املنظومة، واجلملة تنتفي 

ه؛ إلخالله ابنتفاء جزئها كما تنتفي ابنتفاء كلها، فلو خفف حرفاً مشدداً من )الفاحتة( .. بطلت قراءت
 حبرف؛ إذ املشدد حرفان، ولو شدد املخفف .. جاز وأساء.



 وقول املنصف: )بباسم( متعلق بـ )نطق( مبنياً للفاعل أو املفعول وهو أنسب بقوله:
 )سبق( ألنه مبين للمفعول.

 دل احلرف حبرف أبطال ... وواجب ترتيبها مع الوال()لو أب
 قصد لقطع ما قرا( )وابلسكوت انقطعت إن كثرا ... أو قل مع

 )ال لسجوده، وأتمني، وال ... سؤاله ملا إمامه تال(
 فيها ثالث مسائل:

 ]إبدال حرف من الفاحتة آبخر[
حبرف؛ كإبدال ضاد )الضالني( ابلظاء، األوىل: لو أبدل مع سالمة لسانه حرفاً من )الفاحتة( أو بدهلا 

الكلمة؛ لتغيريه النظم، ولو نطق ابلقاف مرتددة وذال )الذين( املعجمة ابملهملة .. أبطل قراءته لتلك 
بينهما وبني الكاف كما ينطق هبا العرب .. صح مع الكراهة، قاله نصر املقدسي والرويين وغريمها، 

وع": وفيه نظر، قال: فإن حلن ومل يغري معىن .. كره، فإن تعمد وجزم به يف "الكفاية"، قال يف "اجملم
؛ كضم اتء )أنعمت( أو كسرها .. مل تصح قراءته، وتبطل صالته .. حرم وصحت صالته، وإن غري

 إن تعمد.
وجتوز القراءة ابلسبع دون الشواذ، فإن قرأ شاذًا .. صحت صالته إن مل يغري املعىن وال زاد حرفاً وال 

 هى.نقصه. انت
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بكي وصححه ولده والشاذ عنده كغريه: ما وراء السبعة، وقال البغوي: هو ما وراء العشرة، وتبعه الس
الشيخ اتج الدين، قال يف "اجملموع": وإذا قرأ بقراءة .. كمل هبا ندابً، وجيوز التنويع إن مل يرتبط 

 الثاين ابألول.
 ]وجوب ترتيب الفاحتة[

الفاحتة( أبن أييت هبا على نظمها املعروف؛ ألن النظم والرتتيب مناط البالغة الثانية: جيب ترتيب )
.. بىن إن سها ومل يطل الفصل، وإال .. استأنف إذا مل خيل ابملعىن، وإال ..  واإلعجاز، فلو عكس

بطلت صالته إن تعمد، واستشكل وجوب االستئناف عند العمد ابلوضوء واألذان والطواف 
ن الرتتيب هنا ملا كان مناط اإلعجاز كما مر .. كان االعتناء به أكثر؛ فجعل والسعي، وأجيب أب
 ب صارفاً عن صحة البناء، خبالف تلك الصور.قصد التكميل ابملرت



 ]وجوب الوالء بني كلمات الفاحتة[
يت الثالثة: جيب الوالء بني كلمات )الفاحتة( لالتباع، وابلسكوت عمدًا يف أثنائها ولو لعائق غري ما أي

علق .. انقطعت قراءهتا إن كثر؛ أي: طال سكوته عرفاً وإن مل يقصد قطعاً؛ أي: أو أتى بذكر ال يت
ابلصالة؛ كحمده عند العطاس وإن كان مندوابً يف الصالة أيضاً؛ إلشعاره ابإلعراض عنها، أو قل 

قصد التعدي، فإن مل سكوته مع قصد منه لقطع ما قرأه به؛ القرتان الفعل بنية القطع؛ كنقل الوديعة ب
ك قد يكون لتنفس يقصد القطع ومل يطل السكوت .. مل يؤثر؛ كنقل الوديعة بال قصد تعد، وألن ذل

أو سعال، وكذا لو ترك الوالء انسياً كرتكه إيه يف الصالة أبن طول ركناً قصرياُ انسياً، أو طال سكوته؛ 
سكوت .. ال يؤثر؛ ألن القراءة ابللسان ومل  لتذكر آية نسيها، أو لإلعياء، وعلم أن قصده القطع بال

ن فيها جتب إدامتها حكماً وال ميكن ذلك مع يقطعها، خبالف ما لو قصد قطع الصالة؛ ألن النية رك
نية القطع، وقراءة )الفاحتة( ال تفتقر إىل نية خاصة فال تتأثر بنية القطع، ال بسجوده وأتمني منه 

لصور الثالث .. فال يقطع به الوالء؛ لكونه مطلوابً يف الصالة وسؤاله الرمحة ملا إمامه تال يف ا
ذلك ملا تاله غري إمامه .. فينقطع به الوالء، بل تبطل بسجوده إن ملصلحتها، أما إذا فعل شيئاً من 

 تعمد، ولو سأل الرمحة ملا تاله هو .. مل ينقطع الوالء.
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 خريان ساقطان من بعض النسخ.وألف )بطال( و )كثرا( لإلطالق، والبيتان األ
 اآليت سبع والوال ... أوىل من التفريق مث الذكر ال()مث من 

 )ينقص عن حروفها، مث وقف ... بقدرها، واركع أبن تنال كف(
 )لركبة ابالحننا، واالعتدال ... عود إىل ما كان قبله فزال(

 ]حكم العاجز عن قراءة الفاحتة[
آليت من غريها ولو متفرقة؛  ليت هي ركن .. فالركن بدهلا سبع من اأي: مث إن عجز عن )الفاحتة( ا

أوىل من  -أي: واآليت املتوالية  -كما يف قضاء رمضان، خالفاً للرافعي رمحه هللا تعاىل، والوالء 
 املتفرقة؛ ألهنا أشبه بـ )الفاحتة(، وللخروج من اخلالف.

إمام   منظوماً كـ }مث نظر{ .. مل يكف عندولو قرأ العاجز عنها سبع آيت متفرقة ال تفيد معىن
احلرمني، واقره يف "الروضة" و"أصلها"، لكن اختار يف "اجملموع" و"التنقيح" االكتفاء هبا؛ كما أطلقه 

اجلمهور، ومن حيسن بعض )الفاحتة( .. أييت به ويبدل الباقي إن أحسنه، وإال .. كرر يف األصح، 



 ، وجيب الرتتيب بني األصل والبدل.وكذا من حيسن بعض بدهلا من القرآن
إن عجز عن القرآن .. فالركن الذكر؛ خلرب الرتمذي وحسنه: "إذا قمت إىل الصالة .. فتوضأ كما  مث

أمرك هللا، مث تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن .. فاقرأ، وإال .. فامحد هللا وكربه وهلله"، قال البغوي 
قال اإلمام: ال جيب، واع الذكر؛ ليكون كل نوع مكان آية، و رمحه هللا تعاىل: جيب سبعة أنواع من أن

 قال الشيخان: واألول أقرب؛ تشبيهاً ملقاطع األنواع بغايت اآلي.
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قال اإلمام: فإن مل  قال اإلمام: واألشبه: إجزاء دعاء يتعلق ابآلخرة دون الدنيا ورجحه يف "اجملموع"،
ابلذكر  به وأجزأه، قال يف "الروضة" كـ"أصلها": ويشرتط أال يقصديعرف غري ما يتعلق ابلدنيا .. أتى 

املأيت به غري البدلية؛ كمن استفتح أو تعوذ ال بقصد حتصيل سنتهما، لكن ال يشرتط قصد البدلية 
 فيهما وال يف غريمها من األذكار على األصح.

عن حروف )الفاحتة( وهي نقص عن حروفها( أي: ال جيوز نقص البدل من قرآن أو غريه قوله: )ال ي
الك{ ابأللف كاملبدل، خبالف صوم يوم قصري عن طويل؛ لعسر مئة وستة ومخسون حرفاً بقراءة }م

 مراعاة الساعات.
 ك.وأفهم كالمه: أنه ال يضر زيدة البدل وال التفاوت بني حروف اآليت واألنواع وهو كذل

)الفاحتة( يف ظنه؛ ألنه املقدور وهو مقصود،  مث إن عجز عن الذكر برتمجة وغريها .. وقف وجوابً قدر
 عنها، خبالف الذكر؛ لفوات اإلعجازء فيها.وال يرتجم 

 ]الركن اخلامس: الركوع[
قائم: أن الركن اخلامس: الركوع؛ لقوله تعاىل: }اركعوا{، وخلرب: "إذا قمت إىل الصالة ... "، وأقله لل

ذلك عند اعتدال اخللقة وسالمة اليدين والركبتني  ينال كفه ركبتيه؛ يعين: راحتاه ركبتيه لو أراد
 ناء لظهره، ال ابالخنناس وال هبما، أما ركوع القاعد .. فتقدم.ابالحن

 ]الركن السادس: االعتدال[
"إذا قمت إىل الصالة ... الركن السادس: االعتدال ولو يف النفل؛ كما صححه يف "التحقيق" خلرب: 

سائر بله فزال عنه الركوع؛ من قيام أو غريه، ويشرتط فيه ويف "، وهو عوده إىل ما كان عليه ق
األركان: عدم صرفه إىل غريه، حىت لو رفع من ركوعه فزعا من شيء .. مل يكف، بل يعود للركوع، مث 

 يعتدل منه.
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 ]الركن السابع: السجود[
 ضع()والسابع: السجود مرتني مع ... شيء من اجلبهة مكشوفاً ي

السجود مرتني يف كل ركعة؛ خلرب: "إذا قمت إىل الصالة ... " وأقله: أن يضع كن السابع: أي: الر 
شيئاً من جبهته مكشوفاً على مسجده؛ خلرب: "إذا سجدت .. فمكن جبهتك، وال تنقر نقراً" رواه 

 أن قال: ابن حبان عن ابن عمر وصححه، وخلرب: "ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء ... " إىل
جبهته من األرض"، وخرب خباب بن األرت رضي هللا عنه: )شكوان إىل رسول هللا  ويسجد فيمكن"

صلى هللا عليه وسلم حر الرمضاء يف جباهنا وأكفنا فلم يشكنا(، أي: مل يزل شكواان، روامها البيهقي 
 كشفها رتها، واعترببسندين صحيحني، وجه الداللة: انه لو مل جيب كشف اجلبهة .. ألرشدهم إىل س

 بقية األعضاء؛ لسهولته فيها دون البقية. دون
نعم؛ إن سرتها لعذر كجراحة وشق عليه إزالة الساتر .. كفى السجود عليه من غري إعادة. وجيزئ 

 السجود على شعر جببهته وإن مل يستوعبها.
ملا  ه .. الندك؛وجيب أن يتحامل على مسجده بثقل رأسه وعنقه؛ حبيث لو سجد على قطن أو حنو 

 مر.
ال يسجد على متحرك من ملبوسه بقيامه وقعوده؛ ألنه كاجلزء منه، فإن سجد عليه عامداً عاملاً وأ

بتحرميه .. بطلت صالته، أو ساهياً أو جاهاًل .. مل تبطل، وجيب إعادة السجود، وأما خرب 
ان  يستطع أحداحلر فإذا مل"الصحيحني" عن أنس: )كنا نصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف شدة 

أن ميكن جبهته من األرض .. بسط ثوبه فسجد عليه( .. فمحمول على ثوب منفصل، فإن مل 
 يتحرك حبركته كطرف عمامته أو مل يكن من ملبوسه كعود يف يده .. كفى السجود عليه.

 وأن يضع فيه يديه وركبتيه وقدميه؛ خلرب "الصحيحني": "أمرت أن أسجد على سبعة
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تعاىل عدم الوجوب، بهة، واليدين، والركبتني، وأطراف القدمني"، ورجح الرافعي رمحه هللا : اجلأعظم
وعلله أبنه لو وجب وضعها .. لوجب اإلمياء هبا عند العجز، واإلمياء هبا ال جيب فال جيب وضعها، 



ة؛ ألن معظم ومحل األمر يف اخلرب على الندب، وأجاب األول أبنه إمنا مل جيب اإلمياء هبا كاجلبه
ء من كل واحد منها، واالعتبار السجود وغاية اخلضوع ابجلبهة دوهنا، ويكفي على الوجوب وضع جز 

 يف اليدين بباطن الكفني سواء األصابع والراحة، ويف الرجلني ببطون األصابع.
صلي"، وأن يرفع أسافله على أعاليه؛ لالتباع رواه ابن حبان وصححه، مع خرب: "صلوا كما رأيتموين أ

كما لو أكب ومد رجليه، فلو فال يكتفى برفع أعاليه على أسافله وال تساويهما؛ لعدم اسم السجود؛  
أمكن العاجز عن وضع جبهته على موضع السجود على وسادة أبن حصل معها التنكيس .. وجب، 

جملموع"، وإال .. فال كما قال يف "الروضة" و"أصلها": إنه األشبه بكالم األكثرين، وصححه يف "ا
ئة السجود، بل يكفيه االحنناء وجزم به يف "األنوار"، ويف "املهمات": أن الفتوى عليه؛ لفوات هي

املمكن، وصحح يف "الشرح الصغري" الوجوب؛ ألنه يلزمه هيئة التنكيس ووضع اجلبهة، فإذا تعذر 
 أحدمها .. أتى ابآلخر؛ ألنه مقدوره، ورجحه يف "اخلادم".

 صل ... ويطمئن حلظة يف الكل()وقعدة بينهما للف
 ]الركن الثامن: القعود بني السجدتني[

ركن الثامن: قعدة بني السجدتني يف كل ركعة؛ للفصل بينهما ولو يف النفل؛ خلرب: "إذا قمت أي: ال
إىل الصالة ... "، وأشار بقوله: )للفصل(: إىل أنه ركن قصري كاالعتدال فيجب أال يطوله، وال 

 االعتدال.
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بينهما؛ للخرب  ويطمئن حلظة وجوابً يف الكل؛ أي: يف الركوع، واالعتدال، والسجود مرتني، والقعود
املذكور، والطمأنينة: سكون بعد حركة، ففي الركوع مثالً يكون حبيث ينفصل رفعه عن هوية أبن 

 تستقر أعضاؤه قبل رفعه.
 يه وسلم فيه[]التشهد األخري وقعوده والصالة على النيب صلى هللا عل

فيه ويف الصالة على مث ذكر الركن التاسع والعاشر واحلادي عشر: وهي التشهد األخري: والقعود 
 النيب صلى هللا عليه وسلم ويف التسليمة األوىل، والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فيه فقال:

 )مث التشهد األخري فاقعد ... فيه مصليا على حممد(
فاقعد  -يعين: الذي يف آخر الصالة كتشهد الصبح واجلمعة واملقصورة  -ألخري أي: مث التشهد ا

 كونك مصلياً عقبه على حممد.  فيه يف حال



أما التشهد .. فلخرب الدارقطين والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن 
السالم على ميكائيل، السالم يفرض علينا التشهد: السالم على هللا قبل عباده، السالم على جربيل، 

على هللا؛ فإن هللا هو السالم، ولكن على فالن، فقال صلى هللا عليه وسلم: "ال تقولوا: السالم 
قولوا: التحيات هلل ... " إىل آخره، واملراد: فرضه آخر الصالة؛ خلرب "الصحيحني": )أنه صلى هللا 

قضى صالته .. كرب وهو جالس فسج سجدتني عليه وسلم قام من ركعتني من الظهر ومل جيلس، فلما 
جوبه، وألن حمله ال يتميز كونه عبادة عن العادة قبل السالم، مث سلم(، دل عدم تداركه على عدم و 

فوجب فيه ذكر؛ ليتميز كما يف القراءة، خبالف الركوع والسجود، ومسي تشهدًا؛ ملا فيه من 
وأقله: )التحيات هلل، سالم عليك أيها النيب ورمحة الشهادتني من ابب تسمية الكل ابسم جزئه جمازاً، 

 د هللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا(.هللا وبركاته، سالم علينا وعلى عبا
 وأما القعود .. فألن كل من أوجب التشهد أوجب القعود فيه.

 }صلوا عليه{، قال أئمتنا: وأما الصالة على حممد صلى هللا عليه وسلم .. فلقوله تعاىل:
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وهبا مرة يف غريها قد أمجع العلماء على أهنا ال جتب يف غري الصالة فتعني وجوهبا فيها، والقائل بوج
حمجوج إبمجاع من قبله، ويف "الصحيحني" عن كعب ابن عجرة: خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه 

يف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم؛ صل على حممد وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فك
الصالة عليه ابإلمجاع   وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم؛ إنك محيد جميد"، خرج الزائد على

كما يف "املهذب" بقي وجوهبا عليه، ويف رواية صححها ابن حبان وغريه: كيف نصلي عليك إذا حنن 
... " إىل آخره، وأوىل احملال هبا خامتة األمر، وقد قال صلى صلينا عليك يف صالتنا؟ فقال: "قولوا 

ها يف خرب: "إذا قمت إىل الصالة ... " هللا عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموين أصلي"، وأما عدم ذكر 
 .. فمحمول على أهنا كانت معلومة له، وهلذا: مل يذكر له النية والتشهد واجللوس له والسالم.

لى حممد(، أو )صلى هللا على حممد(، أو )على رسوله(، أو )على النيب( دون وأقلها: )اللهم؛ صل ع
 غريه.أمحد، أو عليه يف األصح، ذكره يف "التحقيق" و 

وأكملها: )اللهم؛ صل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وابرك 
ل إبراهيم؛ إنك محيد جميد(، ذكره يف على حممد وعلى آل حممد، كما ابركت على إبراهيم وعلى آ

 "الروضة" و"أصلها".



بدك ورسولك النيب األمي، وعلى ويف "األذكار" وغريه: األفضل أن يقول: )اللهم؛ صل على حممد ع
آل حممد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وابرك على حممد النيب األمي، 

ته، كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يف العاملني إنك محيد وعلى آل حممد وأزواجه وذري
 جميد(.

الطيبات هلل، السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وأكمل التشهد: )التحيات املباركات الصلوات 
 وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدًا رسول هللا(

 رواه مسلم من خرب ابن عباس.
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عليك ...  وجاء يف "الصحيحني" عن ابن مسعود بلفظ: )التحيات هلل والصلوات والطيبات، السالم
( إىل آخره، إال أنه قال: )وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله(، وفيه أخبار أخر حنو ذلك، قال النووي: 

 ابن مسعود، مث خرب ابن عباس، لكن األفضل: تشهد وكلها جمزية يتأدى هبا الكمال، وأصحها: خرب
عند هللا مربكة طيبة{، ولتأخره ابن عباس؛ لزيدة لفظ )الربكات( فيه؛ وملوافقته قوله تعاىل: }حتية من 

عن تشهد ابن مسعود، ولقوله: )كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة 
 من القرآن(.

قله ما مر؛ ألن ما بعد التحيات من الكلمات الثالث توابع هلا، بل سقط أوالها يف خرب وإمنا كان أ
 أل( يف )السالم( أفضل؛ لكثرته يف األخبار.غري ابن عباس، قال النووي: وإثبات )

وكالم الشافعي ومقتضى كالم الرافعي: أنه ال يكفي )وأن حممدًا رسوله(، وصرح به النووي يف 
 لكن يف "الروضة" أنه يكفي، ورجحه السبكي وغريه."جمموعه" وغريه، 

 )مث السالم أوال ال الثاين ... واآلخر الرتتيب يف األركان(
 ين عشر: السالم[]الركن الثا

أي: مث الركن الثاين عشر: السالم؛ أي: التسليمة األوىل ال التسليم الثاين؛ فإنه سنة كما سيأيت؛ خلرب: 
تسليم"، وأقله: )السالم عليكم(، أو )عليكم السالم(، لكنه يكره، "حترميها التكبري وحتليلها ال

نوين مقام الالم كما يف التشهد، وقال وصحح الرافعي: أنه جيزئ )سالم عليكم( منكرًا؛ إقامة للت
النووي: األصح املنصوص: أنه ال جيزئ؛ ملا ثبت يف األخبار الصحيحة من أنه صلى هللا عليه وسلم  

 عليكم"، ومل ينقل كان يقول: "السالم
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مل جيتمعا؛ ألنه ال )سالم عليكم( خبالف التشهد، قال: والقول أبن التنوين يقوم مقام الالم فاسد وإن 
يسد مسده يف العموم والتعريف وغريمها، فال يكفي )عليكما السالم(، وال )السالم عليكما(، وال 

سالمي عليك( وال )سالم هللا عليكم(، وال )سالم )سالم عليكم( بال تنوين، وال )سالم عليك( وال )
)سلم عليكم( بكسر السني وسكون عليكم( بال تنوين، وال )السلم عليكم(، وال )السلم عليكم( وال 

الالم، وال )سالم عليهم( بل تعتمد ذلك مبطل إال األخرية؛ فإهنا دعاء ال خطاب فيه، وأما أكمله .. 
 فسيأيت.

 تيب بني األركان[]الركن الثالث عشر: الرت 
رن واآلخر وهو الثالث عشر: الرتتيب يف األركان؛ أي: بينها كما مر يف عدها املشتمل على وجوب ق

النية ابلتكبري، وجعلهما مع القراءة يف القيام والتشهد، والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم 
تكبرية اإلحرام .. فشرط للتكبرية ال  والتسليمة األوىل يف القعود، وأما تقدمي االنتصاب على ابتداء

االتباع يف األخبار ركن؛ خلروجه عن املاهية، فالرتتيب املراد" فيما عدا ذلك، ودليل وجوبه: 
الصحيحة مع خرب: "صلوا كما رأيتموين أصلي"، وعده من األركان مبعىن الفروض .. صحيح، ومبعىن 

 األجزاء .. فيه تغليب.
ب بني التشهد والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألهنما ركنان وقضية كالمه: وجوب الرتتي

قله القاضي عياض يف "الشفاء" عن الشافعي، فلو تعمد وهو ما يف "اجملموع" كـ"فتاوى البغوي"، ون
تركه يف الفعلي .. بطلت صالته كبقية األركان، وإن تركه سهوًا .. مل يعتد مبا فعله حىت أييت مبا تركه، 

ذكر قبل بلوغ مثله .. فعله، أو بعده .. متت به ركعته، ولغا ما بينهما، هذا إن علم عينه فإن ت
ابألسوأ وبىن، ويف األحوال كلها يسجد للسهو إال إذا وجب االستئناف؛ أبن ومكانه، وإال .. أخذ 

ه إذا تذكر .. ترك ركناً وجوز أن يكون النية أو تكبرية اإلحرام، وإال إذا كان املرتوك هو السالم: فإن
 سلم ومل يسجد للسهو، أما الركن القويل غري السالم .. فتقدميه غري مبطل.

األركان( ترتيب السنن بعضها على بعض كاالفتتاح والتعوذ، أو ترتيبها  وخرج بقول املصنف: )يف
 على الفرائض كالسورة و )الفاحتة( فإنه شرط لالعتداد هبا سنة ال يف صحة الصالة.

(1/282) 

 



اد هبا: عدم تطويل ومل يتعرض املصنف لعد املواالة ركناً؛ ألن األصح يف "التنقيح": أهنا شرط، واملر 
الركن القصري، كما ذكره الرافعي تبعاً لإلمام، وصور ابن الصالح تركها مبا إذا سلم انسياً وطال 

مل ميض ركن، لكن الفصل .. فإن صالته تبطل؛ للتفريق، وصوره بعضهم مبا إذا شك يف نية صالته و 
 يبطل الوالء. طال زمن الشك .. فإهنا تبطل يف األصح، قال ابن الرفعة: ألن ذلك

 ]أبعاض الصالة[
 وملا فرغ من أركان الصالة .. شرع يف ذكر سننها، وهي: أبعاض وهيئات، وبدأ ابألوىل فقال:

 )أبعاضها: تشهد إذ تبتديه ... مث القعود، وصالة هللا فيه(
 وآله يف اآلخر ... مث القنوت، وقيام القادر( )على النيب،

 .. وتر لشهر الصوم إن ينتصف()يف االعتدال الثان من صبح، ويف .
 أي: أبعاض الصالة هذه الستة:

أما التشهد األول وقعوده .. فلألخبار الصحيحة فيهما، وصرفهما عن وجوهبما أنه صلى هللا عليه 
س، فلما قضى صالته .. كرب وهو جالس فسجد سجدتني وسلم )قام من ركعتني من الظهر ومل جيل

 ان، دل عدم تداركهما على عدم وجوهبما.قبل السالم، مث سلم( رواه الشيخ
قال يف "اجملموع": ويكره أن يزيد يف التشهد األول على لفظة الصالة على النيب صلى هللا عليه 

 وسلم، فإن فعله .. مل يسجد للسهو.
صلى هللا عليه وسلم يف جلوس التشهد األول، والصالة على آله يف جلوس وأما الصالة على النيب 

 ري .. فلألخبار الصحيحة فيهما.التشهد األخ
 وأما القنوت وقيامه يف الصبح ويف وتر النصف األخري من رمضان .. فلالتباع فيهما رواه
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صلى هللا عليه )علمين رسول هللا الشيخان يف األوىل، والبيهقي يف الثانية، وقال احلسن بن علي: 
وسلم كلمات أقوهلن يف الوتر: "اللهم؛ اهدين ... "( إىل آخره، رواه الرتمذي وحسنه، واحلاكم 

 وصححه على شرط الشيخني.
وروى البيهقي عن ابن عباس وغريه: )أنه صلى هللا عليه وسلم قنت قبل الركوع أيضاً، لكن رواه 

ج اخللفاء الراشدون يف أشهر الروايت عنهم أوىل، وعلى هذا در القنوت بعده أكثر وأحفظ؛ فهو 
وأكثرها، فلو قنت قبله .. مل جيزه ويسجد للسهو إن قنت بنيته؛ ألنه عمل من أعمال الصالة أوقعه 



يف غري حمله، نقله يف "اجملموع" عن نص "األم"، وهو موافق ملا قالوه يف القراءة يف غري حملها، وال 
لدعاء يف غري حملها؛ حيث ال يسجد فيها للسهو كما جزم به يف فتتاح والتسبيح وايشكل بدعاء اال

 "اجملموع"، خالفاً ملا يقتضيه كالم "الكفاية" يف )ابب العيد( ألن األبعاض آكد من بقية السنن.
بـ  نعم، صحح فيه: أنه يسجد لقراءة غري )الفاحتة( يف غري حملها كـ )الفاحتة(، ويوجه بتأكيدها وشبهها

بعاض املذكورة جيرب تركها عمدًا أو سهوًا ابلسجود، ومسيت أبعاضاً؛ لتأكد شأهنا ابجلرب )الفاحتة( فاأل
 تشبيهاً ابلبعض حقيقة.

 ويف بعض النسخ بدل البيت األخري:
 )يف الصبح اثين ركعة والوتر ... يف نصف شهر رمضان اآلخر(

فيمن توليت، وابرك يل  يمن عافيت، وتولينولفظ القنوت: )اللهم؛ اهدين فيمن هديت، وعافين ف
فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت؛ فإنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من واليت، تباركت 

 ربنا وتعاليت(.
قال الرافعي: وهذا ما روي يف احلديث، وزد العلماء: )وال يعز من عاديت( قبل )تباركت ربنا 

 وب إليك(،قضيت، أستغفرك وأتوتعاليت( وبعده: )فلك احلمد على ما 
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؛ وقد جاءت زاد يف "الروضة": وال أبس هبذه الزيدة، وقال الشيخ أبو حامد وآخرون: هي مستحبة
 رواية البيهقي بزيدة: )وال يعز من عاديت(.

ى فإن كان إماماً .. أتى بلفظ اجلميع يف ضمري املتكلم، وعليه محلت رواية البيهقي: )كان النيب صل
 هللا عليه وسلم يعلمنا دعاًء ندعو به يف قنوت صالة الصبح: اللهم؛ اهدان ... ( إىل آخره.

ن يقول عقب هذا الدعاء: )اللهم؛ صل على حممد وعلى آل حممد قال يف "األذكار": ويستحب أ
 وسلم(.

رد برضا قال يف "اجملموع" عن البغوي: وتكره إطالة القنوت كالتشهد األول، ويسن لإلمام واملنف
حمصورين: اجلمع يف قنوت الوتر بني القنوت السابق وقنوت عمر رضي هللا تعاىل عنه وهو: )اللهم؛ 

غفرك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثىن عليك اخلرب كله، نشكرك وال إان نستعينك ونست
وحنفد، نرجو نكفرك، وخنلع ونرتك من يفجرك، اللهم؛ إيك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى 

رمحتك وخنشى عذابك؛ إن عذابك اجلد ابلكفار حملق، اللهم؛ عذب الكفرة الذين يصدون عن 



قاتلون أولياءك، اللهم؛ اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، سبيلك ويكذبون رسلك وي
على ملة رسولك، وأصلح ذات بينهم، وألف بني قلوهبم، واجعل يف قلوهبم اإلميان واحلكمة، وثبتهم 

وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدهتم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله احلق، واجعلنا 
 منهم(.
 أتخريه عن القنوت السابق، فإن اقتصر على أحدمها .. فعلى األول. واألوىل

ويسن  والصحيح: سن رفع يديه يف القنوت؛ لالتباع رواه البيهقي إبسناد جيد، وكذا يف كل دعاء،
جعل ظهرمها للسماء إن دعا لدفع بالء، وعكسه إن دعا لتحصيل شيء، قال يف "اجملموع": يف سن 

شهرمها: نعم، وأصحهما: ال، قال البيهقي: ال أحفظ يف مسحه هنا عن مسج وجهه هبما وجهان: أ
 أحد من السلف شيئاً وإن روي عن بعضهم يف الدعاء
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هم لم خرب ضعيف مستعمل عند بعضعن النيب صلى هللا عليه وسخارج الصالة، وقد روي فيه 
خارجها، فأما فيها .. فعمل مل يثبت فيه خرب وال أثر وال قياس، واألوىل أال يفعله، وأما مسح غريه 

 من الصدر وغريه .. فمكروه، وما نقله من سن مسحه خارجها .. جزم به يف "التحقيق".
اوردي: وإن كانت الصالة سرية؛ لالتباع رواه البخاري، قال امل وجيهر اإلمام دون املنفرد ابلقنوت

 وليكن جهره به دون جهره ابلقراءة، ويؤمن املأموم للدعاء.
ومنه: الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم كما جزم به الطربي شارح "التنبيه"، ويقول الثناء، فإن 

وت يف سائر املكتوابت للنازلة؛ كالوابء والقحط مل يسمعه أو مسع صواتً مل يفهمه .. قنت، ويسن القن
 ، ال مطلقاً على املشهور.والعدو

 ]األذان واإلقامة[
 )سننها من قبلها: األذان مع ... إقامة، ولو بصحراء تقع(

أي: من سنن الصالة اليت قبلها: األذان واإلقامة؛ أي: فهما سنتا كفاية يف املكتوابت ولو فائتة دون 
تعاىل: }إذا نودي للصلوة من  ورة، واألصل يف مشروعيتها قبل اإلمجاع من الكتاب قولهالنافلة واملنذ

يوم اجلمعة{، وقوله: }وإذا انديتم إىل الصلوة{، ومن السنة أخبار كثرية، منها: خرب "الصحيحني": 
"إذا حضرت الصالة .. فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكربكم"، ويف رواية: "فأذان، مث أقيما، 

نصاري قال: ملا أمر رسول هللا صلى هللا يؤمكما أكربكما"، وخرب عبد هللا بن زيد بن عبد ربه األول



عليه وسلم ابلناقوس يعمل ليضرب به للناس؛ جلمع الصالة .. طاف يب وأان انئم حيمل انقوساً يف 
ىل الصالة، يده، فقلت: ي عبد هللا؛ أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إ

 ت: بلى، فقال: تقول: )هللا أكرب، هللا أكرب، هللاقال: أوال أدلك على ما هو خري من ذلك؟ فقل
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أكرب، هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممداً رسول هللا، أشهد أن 
، حي على الفالح، حي على الفالح، هللا حممدًا رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة

 أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا(.
إذا قمت إىل الصالة: )هللا أكرب، هللا أكرب، أشهد أن ال إله  مث استأخر عين غري بعيد، مث قال: وتقول

إال هللا، أشهد أن حممداً رسول هللا، حي على الصالة، حي على الفالح، قد قامت الصالة، قد 
 ت الصالة، هللا أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا(.قام

رأيته، فقال: "إهنا رؤي حق إن شاء  فلما أصبحت .. أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته مبا
هللا، قم مع بالل فألق عليه ما رأيت؛ فإنه أندى صواتً منك"، فقمت مع بالل فجلعت ألقيه عليه .. 

ر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه وهو يف بيته .. فخرج جير رداءه وهو فيؤذن به، فسمع ذلك عم
قد رأيت مثل ما رأى، فقال صلى هللا عليه وسلم: "فلله يقول: والذي بعثك ابحلق نبياً ي رسول هللا؛ ل

 احلمد" رواه أبو داوود إبسناد صحيح، وروى الرتمذي بعضه بطريق أيب داوود وقال: حسن صحيح.
با وإن كاان من شعائر اإلسالم الظاهرة؛ ألهنما إعالم ابلصالة ودعاء إليهما كقوله: )الصالة وإمنا مل جي

تشرع فيه اجلماعة، وألنه مل أيمر هبما يف خرب املسيء صالته كما ذكر فيه جامعة( حيث يسن يف نفل 
باً .. ملا ترك الوضوء واالستقبال وأركان الصالة، وألنه ترك األذان يف ااثنية اجلمع، ولو كان واج

 للجمع الذي ليس بواجب.
.. أذن يف كل  وأقل ما حتصل به سنة األذان: أن ينتشر يف مجيع أهل ذلك املكان، حىت إذا كرب

جانب واحد؛ لينشر يف مجيعهم، فإن أذن واحد فقط .. حصلت السنة يف جانب السامعني دون 
سنتان للمنفرد ولو كان يف صحراء أو بلد غريهم، وكما أن األذان واإلقامة سنتان للجماعة .. فهما 

ن نص "األم"، وإن وبلغه أذان غريه؛ كما صححه النووي يف "حتقيقه" وغريه، ونقله يف "جمموعه" ع
 صحح يف "شرح مسلم" أنه ال يؤذن إن مسع أذان غريه.
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ري عن عبد هللا لبخاويكفي يف أذانه إعالم نفسه، خبالف أذان اإلعالم، ويسن أن يرفع صوته؛ خلرب ا
بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة: أن أاب سعيد اخلدري قال له: )إين أراك حتب الغنم والبادية، فإذا  
كنت يف غنمك أو ابديتك فأذنت للصالة .. فارفع صوتك ابلنداء؛ فإنه ال يسمع مدى صوت 

صلى هللا عليه وسلم(  املؤذن جن وال إنس وال شيء .. إال شهد له يوم القيامة، مسعته من رسول هللا
أي: مسعت ما قلت لك خبطاب يل، كما فهمه املاوردي واإلمام والغزايل، وأوردوه ابللفظ الدال على 

ذلك؛ ليظهر االستدالل به على أذان املنفرد ورفع صوته به، وقيل: إن ضمري )مسعته( لقوله: )ال 
 يسمع ... ( إىل آخره.

ن وقعت فيه مجاعة، قال يف "الروضة" و"أصلها": مكا واستثين من رفع صوته ما إذا أذن يف
 وانصرفوا؛ لئال يتوهم السامعون دخول وقت صالة أخرى.

 )شرطهما: الوال، وترتيب ظهر ... ويف مؤذن: مميز ذكر(
 )أسلم واملؤذن املرتب ... معرفة األوقات ال احملتسب(

 ]شروط األذان واإلقامة[
تيب هلما؛ ألهنما جاءا كذلك يف خرب مسلم وغريه، وألن ترك  الرت أي: شرط األذان واإلقامة: الوالء و 

كل منهما يوهم اللعب وخيل ابإلعالم، فلو ترك الرتتيب .. مل يصح، لكن يبين على املنتظم، 
واالستئناف أوىل؛ إذ الوالء مل يصح، وال يضر يسري سكوت؛ ألن مثله يقع للتنفس واالسرتاحة، وال 

لغرض، وال يسري نوم وإغماء، لكن يسن فيهما االستئناف، وأال يتكلم ل ابيسري الكالم؛ ألنه ال خي
ولو ملصلحة، فلو عطس .. محد هللا تعاىل يف نفسه وبىن، وال يرد السالم، فلو رد أو مشت عاطساً أو 

تكلم ملصلحة .. مل يكره، ولو خاف وقوع أعمى يف بئر، أو لدغ حية أو عقرب لغافل أو حنومها .. 
 اه.وجب إنذار 

وشرط كل منهما أيضاً: عدم صدوره من شخصني، فال يصح بناء غريه على ما أتى به وإن قصر 
 الفصل واشتبها صواتً.
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 ]شروط املؤذن[
ح السكر؛ لعدم أهليته وشرط املؤذن: التمييز، فال يصح أذان غري مميز من صيب وجمنون وطاف



 للعبادة.
يصح أذان األنثى واخلنثى للرجال واخلناثى؛ كما ال تصح إمامتهما والذكورة، ولو عبدًا أو صبياً، فال 

، أما أذاهنما لغري الرجال واخلناثى .. فال يسن، فلو أذنت امرأة لنفسها أو النساء سراً .. مل يكره، هلم
 سمع صواحبها .. حرم.أو جهرًا أبن رفعت صوهتا فوق ما ت

بادة؛ وألنه ال يعتقد مصمونه، وال الصالة اليت هو واإلسالم، فال يصح أذان كافر؛ لعدم أهليته للع
انه به ضرب من االستهزاء، فلو أذن .. حكم إبسالمه ابلشهادتني إن مل يكن دعاء إليها؛ فإتي

مه هبما، والعيسوية: فرقة من اليهود عيسويً، ويعتد أبذانه إن أعاد، أما العيسوي .. فال حيكم إبسال
عقوب األصبهاين، كان يف خالفة املنصور يعتقد أن حممداً رسو هللا تنسب إىل أيب عيسى إسحاق بن ي

  العرب خاصة.إىل
 والتمييز واإلسالم شرطان لإلقامة أيضاً.

 ]شرط املؤذن املرتب[
لنفسه أو جلماعة احتساابً يف بعض  وشرط املؤذن املرتب: معرفة األوقات، ال احملتسب الذي يؤذن

ات، بل إذا علم دخول الوقت .. صح أذانه، ولو أذن جاهاًل األوقات، فال تشرتط معرفته األوق
ت فصادفه .. اعتد به على األصح، وفارق التيمم والصالة ابشرتاط النية فيهما، هذا بدخول الوق

ؤذن ابملواقيت هكذا صرح ابشرتاطه تبع فيه النووي يف "جمموعة" حيث قال: وتشرتط معرفة امل
اه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رضي هللا عنه وقطع به، صاحب "التتمة" وغريه، وأما ما حك

م احملاملي وغريه: أنه يستحب كونه عارفاً هبا .. فمؤول، قال: ونعين ابالشرتاط يف الراتب ووقع يف كال
رة .. فال يشرتط معرفته هبا، بل إذا علم دخول الوقت لألذان، أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن جلماعة م

 تقليده؛ دليل أذان األعمى، ومن مسع األذان من ثقة عامل ابلوقت اطمأن إليه يف.. صح أذانه؛ ب
 فجرى جمرى إخباره عن دخول الوقت. انتهى.

له  وقد علم: أن شرط األذان: الوقت، فال يصح قبله إال للصبح فيصح من نصف الليل، ويستحب
 أذاانن: قبل الفجر وبعده.
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ييز، من إطالق لشرط يف مؤذن: مميز؛ أي: متع خرب مبتدأ حمذوف؛ أي: واوقول املصنف: )مميز( ابلرف
اسم الفاعل على املصدر، وقوله: )واملؤذن املرتب(، وقوله: )ال احملتسب( ابجلر عطفاً على )مؤذن(، 



وقوله: )معرفة األوقات( ابلرفع خرب ذلك املبتدأ احملذوف؛ أي: والشرط يف املؤذن املرتب: معرفة 
ه مقامه يف إعرابه؛ أي: ويصح كوهنا مرفوعة على حذف املضاف، وإقامة املضاف إلياألوقات، 

وشرط املؤذن املرتب: معرفة األوقات، وقد جيوز جرها على حذف املضاف، وإبقاء املضاف إليه 
 على جره.

 ]سنن األذان واإلقامة[
 )وسنة: ترتيله بعج ... واخلفض يف إقامة بدرج(

 ال ... وأن يكون طاهرًا مستقبال()وااللتفات فيهما إذ حيع
 مثواب ... لفجره مرجعاً حمتسبا( )عداًل أميناً صيتاً 

 )مرتفعاً، كقوله أجابه ... مستمع ولو مع اجلنابة(
 ابحلوقله( -إذا حكى أذانه  -)لكنه يبدل لفظ اجليعله ... 

يط؛ خلرب: "إذا أذنت .. أي: السنة ترتيب األذان؛ أي: التأين فيه؛ أبن أييت بكلماته مبينة بال متط
فاحدر" أي: مبهمالت، ومعناه: أسرع، رواه احلاكم يف "املستدرك"  فرتسل يف أذانك، وإذا أقمت ..

وأبو داوود والرتمذي، وألن األذان للغائبني فالرتتيل فيه أبلغ، واإلقامة للحاضرين فاإلدراج فيها 
 أشبه.

 كل كلمتني.  ويسن أن يقف على كلمات األذان إال التكبري فعلى
ا أمكنه بال ضرر؛ لألمر به يف خرب أيب سعيد املار، وقوله: )بعج( أي: مع رفع صوت من املؤذن م

 والسنة اخلفض يف إقامة بدرج؛ أي: مع إسراع من املقيم بكلماهتا؛ ملا مر.
و ولو أسر املؤذن جلماعة بشيء غري الرتجيع اآليت .. مل جيزه؛ لفوات اإلعالم، فيجب اإلمساع ول

 منه الذكرلواحد، وإمساع النفس جيزئ املؤذن لنفسه؛ ألن الغرض 
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إمساع النفس  ال اإلعالم، وعلى هذا: محل ما نقل عن النص من أنه لو أسر ببعضه .. صح، وال جيزئ
 من املقيم للجماعة؛ كما يف األذان وإن كان الرفع هبا أخفض منه كما مر.

يف األذان واإلقامة إذ حيعال؛ أي: وقت حيعلته مييناً يف األوىل ومشاالً والسنة: االلتفات فيهما؛ أي: 
ميينه فيقول: قدميه عن مكاهنما؛ أبن يلتفت املؤذن عن يف الثانية من غري حتويل صدره عن القبلة و 

)حي على الصالة( مرتني، مث يلتفت عن يساره فيقول: )حي على الفالح( مرتني، ويلتفت املقيم عن 



قول: )حي على الصالة(، مث يلتفت عن يساره فيقول: )حي على الفالح(، واألصل يف ذلك: ميينه في
وههنا، فيقول مييناً رأيت بالاًل يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا خرب "الصحيحني" عن أيب جحيفة: )

ومشااًل: حي على الصالة حي على الفالح(، ويف رواية أليب داوود إبسناد صحيح: )فلما بلغ حي 
الصالة حي على الفالح .. لوى عنقه مييناً ومشاالً ومل يستدر(، ويف رواية للرتمذي صححها:  على

 )وإصبعاه يف أذنيه(.
غريمها ذكر هللا تعاىل ومها خطاب اآلدمي؛ كالسالم يف  االلتفات يف احليعلتني دون غريمها؛ ألن وسن

ت يف اخلطبة؛ أبن املؤذن داع للغائبني الصالة يلتفت فيه دون غريه من األذكار، وفارق كراهة االلتفا
ظ للحاضرين، وااللتفات أبلغ يف إعالمهم، والقصد من اإلقامة أيضاً: اإلعالم، واخلطيب واع

 يلتفت يف قوله: )الصالة خري من النوم( كما اقتضاه كالمهم.فاألدب أال يعرض عنهم، وال 
من اخلبث؛ خلرب: "كرهت أن أذكر هللا والسنة يف املؤذن: أن يكون طاهرًا من احلدث ولو أصغر، و 

إنه صحيح، وألنه إال على طهر" أو قال: "على طهارة" رواه أبو داوود وغريه، وقال يف "اجملموع": 
بصفة من ميكنه فعلها، وإال .. فهو واعظ غري متعظ، فيكره أذان احملدث، يدعو إىل الصالة فليكن 

ل منهما أشد من كراهة األذان منه، وجيزئ أذان وأذان اجلنب أشد كراهة، وكراهة اإلقامة من ك
تحرمي ملعىن آخر، فإن اجلنب وإقامته وإن كان يف املسجد ومكشوف العورة؛ حلصول اإلعالم، وال

 رب يف أذانه ..أحدث ولو حداثً أك
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 استحب إمتامه، وال يقطعه ليتوضأ، فإن توضأ ومل يطل .. بىن.
 قول سلفاً وخلفاً، وألهنا أشرف اجلهات.نه املنلقبلة؛ ألوأن يكون مستقباًل ل

وأن يكون عداًل أميناً؛ ليقبل خربه عن األوقات، ويؤمن نظره إىل العورات، فيكره أذان الصيب 
والفاسق؛ ألنه ال يؤمن أن يؤذن يف غري الوقت، وال أن ينظر إىل العوراتن لكن حتصل أبذانه السنة 

 ت.وإن مل يقبل خربه يف الوق
)أميناً( بدل من قوله: )عداًل( أفاد به: أن املراد عدل الرواية ال عدل الشهادة، املصنف: وقول 

 ولكن يسن كونه حرًا أيضاً؛ ألنه أكمل من غريه.
وأن يكون صيتاً؛ أي: عايل الصوت؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم يف خرب عبد هللا بن زيد: "ألقه على 

يل: أحسن صواتً، وهلذا: يسن كونه حسن الصوت، مدى، وق أي: أبعدبالل؛ فإنه أندى منك صواتً" 



وألنه صلى هللا عليه وسلم اختار أاب حمذورة حلسن صوته، وألنه أرق لسامعيه فيكون ميلهم إىل 
 اإلجابة أكثر، ولزيدة اإلبالغ.

 م( مرتنيمن النو  لفجره؛ أبن يقول بعد احليعالت يف أذانه: )الصالة خري -ابملثلثة  -وأن يكون مثوابً 
لوروده يف خرب أيب داوود وغريه إبسناد جيد كما يف "اجملموع"، وهو من اثب؛ أي: رجع؛ ألن املؤذن 
دعا إىل الصالة ابحليعلتني، مث عاد فدعا إليها بذلك، وخص ابلصبح؛ ملا يعرض للنائم من التكاسل 

ه يف ما، وصححيثوب فيه: أذاين الصبح؛ ف-كالغزايل وغريه   -بسبب النوم، ومشل إطالقه 
"التحقيق"، لكن يف "التهذيب": إن ثوب يف األول .. ال يثوب يف الثاين على األصح، وأقراه يف 

"الروضة" و"أصلها"، واقتصر على نقله يف "الشرح الصغري"، ويف "اجملموع": ظاهر كالم األصحاب: 
ه ابن عجيل ما صرح بأيضاً ك أنه يثوب فيهما، مث ذكر كالم "التهذيب"، ويثوب يف أذان الفائتة

اليمين؛ نظرًا إىل أصله، ويكره التثويب لغري الصبح؛ خلرب "الصحيحني": "من أحدث يف أمران هذا ما 
 ليس منه .. فهو رد".
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من يقربه، أو وأن يكون مرجعاً يف أذانه؛ أبن خيفض صوته بكلمات الشهادتني وهن أربع؛ أبن يسمع 
ا؛ كما رواه مسلم عن أيب ليهم وكان املسجد مقتصد اخلطة قبل رفعه هبأهل املسجد إن كان واقفاً ع

حمذورة، ومسي ترجيعاً؛ ألنه رجع إىل الرفع بعد أن تركه، أو إىل الشهادتني بعد ذكرمها، وحكمته: تدبر  
املدخلتني يف اإلسالم، وتذكر كلميت الشهادة واإلخالص فيهما؛ لكوهنما املنجيتني من الكفر 

روضة" و"أصلها": أنه اسم للمجموع، لكن أول اإلسالم، مث ظهورمها، وظاهر كالم "الخفائهما يف 
صرح النووي يف "جمموعه" و"حتقيقه" و"دقائقه" و"حتريره" أبنه اسم لألول، وصوبه بعضهم ويف "شرح 

ذان ابلرتجيع تسع عشرة كلمة، وكلمات مسلم" كـ"حاوي املاوردي" أبنه اسم للثاين، فكلمات األ
 امة إحدى عشرة.اإلق

أجراً عند هللا تعاىل أبال أيخذ عليه أجرًا؛ خلرب الرتمذي وغريه: "من أذن سبع وأن يكون حمتسباً أبذانه 
سنني حمتسباً .. كتب هللا له براءة من النار"، ولقول عثمان ابن أيب العاصي: آخر ما عهد إيل النيب 

أحد أذانه أجرًا" رواه الرتمذي وحسنه، ولكل  عليه وسلم قال: "اختذ مؤذانً ال أيخذ علىصلى هللا 
 الرزق عليه من ماله، ولإلمام عند فقد حمتسب الرزق عليه من مال املصاحل عند احلاجة بقدرها.

يه، قال قال يف "اجملموع": قال أصحابنا: وال جيوز أن يرزق مؤذانً وهو جيد متربعاً عداًل؛ كما نص عل



جد من يعمل يف مال املال كالوصي يف مال اليتيم، والوصي لو و القاضي حسني: ألن اإلمام يف بيت 
اليتيم متربعاً .. مل جيز له أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا اإلمام، فلو احتسب فاسق .. فله 

ز االستئجار عليه، مث رزق أمني، أو أمني .. فله رزق من هو أحسن صواتً منه إن رآه مصلحة، وجيو 
ر بكذا؛ كاجلزية واخلراج، أو من مال ل .. مل يشرتط بيان املدة، بل يكفي كل شهإن كان من بيت املا

اإلمام، أو كان املستأجر أحد الرعية .. اشرتط بياهنا، والرزق: أن يعطيه ما يكفيه وعياله، واألجرة: 
 ما يقع به الرتاضي.

 ل هللاكمنارة وسطح؛ خلرب "الصحيحني": )كان لرسو وأن يكون مرتفعاً على شيء عال  

(1/293) 

 

ويرقى هذا(،  صلى هللا عليه وسلم مؤذانن بالل وابن أم مكتوم، ومل يكن بينهما إال أن ينزل هذا
وخلرب البيهقي إبسناد صحيح: أن عبد هللا بن زيد قال: )ي رسول هللا؛ رأيت يف املنام رجاًل قام على 

جليم وسكون املعجمة: األصل، خبالف جذم حائط فأذن وأقام(، ولزيدة اإلعالم، و )اجلذم( بكسر ا
 عالم هبا.اإلقامة ال تسن على عال إال يف مسجد كبري حيتاج فيه إىل علو لإل

وقوله: )كقوله أجابه ... ( إىل آخره؛ أي: مثل قول املؤذن؛ أي: أو املقيم أجابه ندابً مستمع له؛ 
و النفاس، لكنه يبدل لفظ احليعلة أي: وسامعه؛ أبن جييب كل كلمة عقبها ولو مع اجلناية أو احليض أ

إال ابهلل( أربعاً يف إجابة املؤذن،  إذا حكى أذانه؛ أي: أو إقامته ابحلوقلة؛ أي: بـ )ال حول وال قوة
ومرتني يف إجابة املقيم، واملعىن: ال حول يل عن املعصية، وال قوة يل على ما دعوتين إليه إال بك، 

 وأدامها، وجعلين من صاحلي أهلها(، ويقول يف التثويب: ويقول يف كلميت اإلقامة: )أقامها هللا
ال املؤذن: هللا أكرب هللا أكربن فقال أحدكم: هللا )صدقت وبررت(؛ واألصل يف ذلك خرب: "إذا ق

أكرب هللا أكرب، مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا، قال: أشهد أن ال إله إال هللا، مث قال: أشهد أن حممداً 
ال: أشهد أن حممدًا رسول هللا، مث قال: حي على الصالة، قال: ال حول وال قوة إال رسول هللا، ق

ي على الفالح، قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: هللا أكرب هللا أكرب، قال: هللا ابهلل، مث قال: ح
نة" رواه مسلم، وهو أكرب هللا أكرب، مث قال: ال إله إال هللا، قال: ال إله إال هللا من قلبه .. دخل اجل

ل على رضاه به وموافقته مبني خلربه اآلخر: "إذا مسعتم املؤذن .. فقولوا مثلما يقول"، وألن إجابته تد
 يف ذلك.

 وإمنا سن للجنب وحنوه ذلك؛ ألنه ذكر، وهم من أهله.



 "اجملموع": وأفهم كالمه كغريه: أنه لو علم أذانه ومل يسمعه لصمم أو حنوه .. ال تسن إجابته، وقال يف
يت العاطس، إنه الظاهر؛ ألهنا معلقة ابلسماع يف خرب: "إذا مسعتم املؤذن"، وكما يف نظريه من تشم

ولو تركها بغري عذر حىت فرغ املؤذن .. فالظاهر: تداركه إن قصر الفصل، قال: وإذا مل يسمع 
 الرتجيع .. فالظاهر: أنه يسن له اإلجابة فيه؛ لقوله صلى هللا
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ال تسن، نقله يف  عليه وسلم: "فقولوا مثل ما يقول"، ومل يقل: مثل ما تسمعون، وأفىت البارزي أبهنا
 "التوشيح".

قال يف "اجملموع": وإذا مسع مؤذانً بعد مؤذن .. فاملختار: أن أصل الفضيلة يف اإلجابة شامل للجميع 
األول أفضل إال أذاين الصبح فال  إال أن األول متأكد يكره تركه، وقال ابن عبد السالم: إجابة

ت، وإال أذاين اجلمعة؛ لتقدم األول ومشروعية الثاين أفضلية فيهما؛ لتقدم األول ووقوع الثاين يف الوق
 يف زمنه صلى هللا عليه وسلم. انتهى.

ومشل كالمه: القارئ فيقطع القراءة وجييب، خبالف املصلي ولو نفاًل يكره له أن جييب يف صالته، بل 
ألن ذلك  بطل إن أتى بشيء من احليعلتني، أو بـ )الصالة خري من النوم(، أو بـ )صدقت وبررت( ت

 كالم آدمي.
 نعم؛ يندب أن جييب عقب الفراغ منها إن مل يطل الفصل، ومثله اجملامع، وقاضي احلاجة.

ن، مث ويسن لكل من املؤذن والسامع أن يصلي ويسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم بعد األذا
فضيلة، وابعثه مقاماً يقول: )اللهم؛ رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدًا الوسيلة وال

 حممودًا الذي وعدته(.
وأن يقول عقب الفراغ من أذان املغرب: )اللهم؛ هذا إقبال ليلك وإدابر هنارك وأصوات دعاتك 

 فاغفر يل(.
 وإدابر ليلك ... ( إىل آخره.ومن أذان الصبح: )اللهم؛ هذا إقبال هنارك 

ظلمة: )أال صلوا يف رحالكم(، فإن قاله بعد وأن يقول املؤذن بعد فراغه يف ليلة مطرية أو ريح أو 
احليعلتني .. فال أبس، قاله يف "الروضة" وغريها، وجييبه السامع بـ )ال حول وال قوة إال ابهلل( قياساً 

 على احليعلتني، قاله يف "املهمات".
زهري بـ )حيعال( لإلطالق، والالم يف قوله: )لفجره( للتعليل، أو مبعىن: )يف(، وتعبريه كاألوألف 



)احلوقلة( أبخذ احلاء والواو من )حول( والقاف من )قوة( والالم من اسم هللا تعاىل، قال بعضهم: إنه 
 أحسن؛ لتضمنه مجيع األلفاظ، وجيوز فيه التعبري
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أن الصواب:  حاء )حول( وقاف )قوة(، وما قيل: من به اجلوهري برتكيبه منبـ )احلولقة( كما عرب 
 إدخال الباء بعد لفظ اإلبدال على املرتوك ال املأخوذ كما عرب به املصنف كغريه .. مردود.

 )والرفع لليدين لإلحرام سن ... حبيث اإلهبام حذا شحم األذن(
 رفعا()مكشوفة، وفرق األصابعا ... ويبتدي التكبري حني 

 يسار()ولركوع واعتدال ابلفقاز ... ووضع ميناه على كوع ال
 )أسفل صدر انظراً حمال ... سجوده، )وجهت وجهي( الكال(

 يف هذه األبيات تسع مسائل:
 ]استحباب رفع اليدين يف تكبرية اإلحرام[

ستقباًل بكفيه؛ األوىل: يسن الرفع لليدين يف تكبرية اإلحرام؛ حبيث تكون اإلهبام حذاء شحم األذن م
ن إذا افتتح الصالة .. يرفع يديه حذو منكبيه( متفق خلرب ابن عمر: )أنه صلى هللا عليه وسلم كا

 عليه، قال النووي يف "شرح مسلم": معىن حذو منكبيه، وذال )حذو( ما تصرف منه: معجمة.
ور ال يسقط ولو قطعت يده من الكوع .. رفع الساعد، أو من الرفق .. رفع العضد؛ ألن امليس

هذا احلد وأمكنه الزيدة أو النقص .. فعل  ابملعسور، فإن عجز عن رفع يديه أو إحدامها إىل
 املمكن، أو أمكناه .. فاألوىل الزيدة.
 ]استحباب كشف الكفني عند الرفع[

الثانية: يسن كشف الكفني عند الرفع، وهذا معىن قوله: )مكشوفة( أي: حال كون كل من كفيه 
 مكشوفة.
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 ]استحباب تفرقة األصابع يف رفع اليدين[
روضة" كـ"أصلها": وسطاً، وحكاه يف "اجملموع" عن الرافعي، الثالثة: يسن تفرقة أصابعهما قال يف "ال



مث قال: واملشهور: ما قطع به اجلمهور استحباب التفريق، وصححه يف "التحقيق" أي: بال تقييد 
 ستحباب املبالغة فصرح هبا.بوسط، وفهم عنه يف "املهمات" ا

 ]ابتداء التكبري وانتهاؤه مع رفع اليدين[
ري ندابً حني يرفع يديه؛ أبن يبتدئه مع ابتداء حترمه وينهيه مع انتهائه كما صححه الرابعة: يبتدئ التكب

يف "التحقيق" وشرحي "املهذب" و"الوسيط" ونقله فيهما عن نص "األم"، قال يف "املهمات": وهو 
.. به، لكنه صحح يف "الروضة" كـ"أصلها": أنه ال استحباب يف االنتهاء، بل إن فرغ منهما معاً  املفىت

 فال كالم، وإن فرغ من أحدمها قبل اآلخر .. أمتمه.
 ]استحباب رفع اليدين للركوع[

اخلامسة: يسن رفع يديه للركوع؛ أبن يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبري، فإذا حاذى كفاه منكبيه .. 
 حنىن.ا

 ]استحباب رفع اليدين لالعتدال[
تدئ الرفع مع ابتداء رفع رأسه من الركوع، السادسة: يسن رفع يديه لالعتدال بنصب الفقار؛ أبن يب

فإذا استوى .. أرسلهما إرساالً خفيفاً إىل حتت صدره فقط، فلو ترك الرفع سهوًا أو عمدًا .. تداركه 
مه .. مل يرفع، قال يف "اجملموع": قال يف "األم": ولو تركه يف يف أثناء التكبري أو التسميع، وإن أمت

 يث مل آمره به .. كرهت له ذلك.مجيع ما أمرته به أو فعله ح
 وأفهم كالم املصنف: أنه ال يسن الرفع للسجود وال للقيام من جلسة االسرتاحة والتشهد
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كى فيها وجهاً: أنه األخرية عن اجلمهور، لكنه حاألول، وهو ما يف "الرافعي" وغريه، ونقله النووي يف 
يسن الرفع، وقال: إنه الصحيح أو الصواب؛ فقد ثبت يف "صحيح البخاري" وغريه، ونص عليه 

 الشافعي.
 و)الفقار( بفتح الفاء: عظام الظهر؛ مجع فقره بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف.

 ]هيئة اليدين أثناء القيام[
ه على كوع يسراه وبعض ساعده ورسغه ابسطاً يف القيام أو بدله وضع ميناالسابعة: يسن للمصلي 

أصابعها يف عرض املفصل أسفل صدره، وقيل: يتخري بني بسط أصابع ميناه يف عرض املفصل وبني 
نشرها يف صوب الساعد؛ واألصل يف ذلك: خرب مسلم عن وائل بن حجر: )أنه صلى هللا عليه 



لى اليسرى(، زاد ابن خزمية: )على لصالة، مث وضع يده اليمىن عوسلم رفع يديه حني دخل يف ا
صدره( أي: فيكون آخر اليد حتته، وروى أبو داوود إبسناد صحيح: )على ظهر كفه اليسرى والرسغ 

 والساعد(.
قال يف "األم": والقصد م وضع اليمىن على اليسرى: تسكني يديه، فإن أرسلهما بال عبث .. فال 

فوق أشرف األعضاء وهو القلب؛ فإنه حتت  جعلهما حتت الصدر: أن تكوانأبس، واحلكمة يف 
الصدر، وقيل: احلكمة فيه: أن القلب حمل النية، والعادة جارية أبن من احتفظ على شيء .. جعل 

 يديه عليه، وهلذا: يقال يف املبالغة: أخذ بكلتا يديه.
الرجل، وأما بوع: العظم الذي يلي إهبام و)الكوع( والكاع: العظم الذي يلي إهبام اليد، كما أن ال

الذي يلي اخلنصر .. فكرسوع بضم الكاف، و )الرسغ( ابلسني املهملة أفصح من الصاد؛ وهو 
 املفصل بني الكف والساعد، و )اليد( مؤنثة، وهلذا: توصف ابليمىن واليسرى.

 ]استحباب نظر املصلي ملوضع سجوده[
وهذا معىن قوله: )انظراً حمالً مجيع صالته إىل حمل سجوده، الثامنة: يسن للمصلي إدامة نظره يف 

 سجوده( أي: حال كون انظراً يف مجيع صالته موضع سجوده ولو يف ظلمة؛ ألن
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ده .. مجع النظر يف مكان واحد أقرب إىل اخلشوع، ومكان سجوده أشرف من غريه، إال يف تشه
احلرام اعة منهم املاوردي والرويين املصلي يف املسجد فالسنة: أال جياوز بصره مسبحته، واستثىن مج

.. فاملستحب له النظر إىل الكعبة ال إىل موضع سجوده، لكن صوب البلقيين يف "فتاويه" أنه كغريه، 
 قال بعضهم: وينبغي أن ينظر يف صالة اجلنازة إىل امليت.

 االفتتاح[ ]استحباب دعاء
: لنفل: )وجهت وجهي ... الكال( أي: إىل آخره، وهوالتاسعة: يسن للمصلي بعد حترمه ولو اب

)وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً مسلماً وما أان من املشركني، إن صاليت ونسكي 
اع، رواه مسلم إال وحمياي وممايت هلل رب العاملني ال شريك له، وبذلك أمرت وأان من املسلمني( لالتب

 )مسلماً( فابن حبان.
على إرادة الشخص، ويف "مستدرك احلاكم":  يف التعبري هبذا اللفظ بن الرجل واملرأة واخلنثىوال فرق 

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لفاطمة: "قومي فاشهدي أضحيتك، وقويل: إن صاليت ونسكي 



 ... " إىل قوله: "وأان املسلمني".
علم رضاهم ابلتطويل: )اللهم؛ أنت امللك لروضة" كـ"أصلها": ويزيد املنفرد وإمام حمصورين قال يف "ا

ال أنت، سبحانك وحبمدك، أنت ريب وأان عبدك، ظلمت نفسي واعرتفت بذنيب فاغفر يل ال إله إ
ذنويب مجيعها؛ إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، واهدين ألحسن األخالف ال يهدي ألحسنها إال أنت، 

وسعديك، واخلري كله يف يديك، والشر  اصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت، لبيكو 
 ان بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك(.ليس إليك، أ

وقد صح يف دعاء االفتتاح أخبار، منها: "اللهم؛ ابعد بيين وبني خطايي كما ابعدت بني املشرق 
سلين من خطايي ايي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم؛ اغواملغرب، اللهم؛ نقين من خط
 خان، ومنها:ابملاء والثلج والربد" رواه الشي
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هلل كثريًا، وسبحان هللا بكرة  "احلمد هلل محدًا كثريًا مباركاً طيباً فيه"، ومنها: "هللا أكرب كبرياً، واحلمد
 وأصياًل" روامها مسلم.

 .قال النووي: وأبيها افتتح .. أتى أبصل السنة، لكن أفضلها األول
فلو ترك االفتتاح حىت تعوذ .. مل أيت به؛ لفوات حمله، وأييت به املسبوق بعد أتمينه مع اإلمام؛ 

عدم إكماله )الفاحتة(، وال املصلي على  أو سجوده معه؛ لطوله، وال إذا خشيلقصره ال بعد جلوسه 
 اجلنازة؛ لطلب التخفيف.

 ال( لإلطالق.واأللف يف قوله: )األصابعا( و )رفعا( و )حمال( و )الك
 )وكل ركعة تعوذ يسر ... ومع إمامه بـ )آمني( جهر

 فيه مسألتان:
 ]استحباب التعوذ يف كل ركعة[

لقوله تعاىل }فإذا قرأت القرءان فاستعذ ابهلل من  بعد االفتتاح التعوذ يف كل ركعة؛ األوىل: يسن
لركوع وغريه، لكنه يف األوىل الشيطن الرجيم{ أي: إذا أردت قراءته، وحلصول الفصل بني القراءتني اب

لشيطان، آكد؛ ألن افتتاح قراءته يف الصالة إمنا يكون فيها، وحيصل بكل ما اشتمل على التعوذ من ا
 لشيطان الرجيم(، ويستثىن املأموم؛ إذا خاف عدم إكماله )الفاحتة( كما مر.وأفضله: )أعوذ ابهلل من ا

ى ابلذكر؛ لعجزه عن القراءة، لكن قال يف ومقتضى كالم الشيخني: استحباب التعوذ ملن أت



 "املهمات": إن املتجه خالفه.
يسن إعادة راءتني بسجود التالوة .. فإنه ال وخرج بقول املصنف: )كل ركعة( ما لو فصل بني الق

 التعوذ.
 وقوله: )يسر( ببنائه للمفعول؛ أي: يسن اإلسرار ابلتعوذ ولو يف اجلهرية كاالفتتاح
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ذ واحد ما مل يقطع ما )الفاحتة(، خبالفه خارج الصالة؛ فإنه جيهر به قطعاً، ويكفيه تعو تقدميهجبامع 
 قراءته بكالم أو سكوت طويل.

 ]ندب التأمني عقب الفاحتة[
 الثانية: يسن للمأموم أن جيهر بـ )آمني( مع جهر إمامه هبا يف الصالة اجلهرية؛ موافقة له.

حيحني": "إذا أمن اإلمام .. فأمنوا؛ فإنه من وافق أتمينه أتمني أما ندب التأمني .. فلخرب "الص
.. غفر له ما تقدم من ذنه"، وفيهما أيضاً: "إذا قال أحدكم: آمني، وقالت املالئكة يف املالئكة 

إذا قال أحدكم »السماء: آمني فوافقت إحدامها األخرى .. غفر له ما تقدم من ذنبه"، زاد مسلم: 
 على أن ندب التأمني ال خيتص ابلصالة، لكنه فيها آكد. ،«يف الصالة: آمني

صلوا كما »فلإلتباع، رواه أبو داوود وغريه، وصححه ابن حبان وغريه، مع خري: وأما ندب اجلهر .. 
 «.رأيتموين أصلي

ة وأما ندب املعية .. فللخربين األولني؛ فإن ظاهرمها األمر هبا؛ أبن يقع أتمني اإلمام واملأموم واملالئك
فإن مل تتفق موافقته لإلمام دفعة واحدة، وألن املأموم ال يؤمن لتأمني إمامه، بل لقراءته وقد فرغت، 

 .. أمن عقبه، فإن مل مي أتمينه أو أخره عن وقته املندوب .. أمن.
قال يف "اجملموع": ولو قرأ معه وفرغا معاً .. كفى أتمني واحد، أو فرغ قبله .. قال البغوي: ينتظره، 

 ملختار أو الصواب: أنه يؤمن لنفسه مث للمتابعة.وا
لعاملني(، وغريه من ذكر هللا تعاىل .. كان حسناً، ومىت اشتغل بغريه .. قال: ولو قال: )آمني رب ا

 فات وإن قصر الفصل.
وجهر األنثى واخلنثى به كجهرمها ابلقراءة وسيأيت، وندب التأمني واجلهر به يستوي فيه املنفرد وغريه 

 املأموم .. فيسر به لقراءة نفسه.إال 
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تشديد، وابلقصر و )آمني( ابملد مع التخفيف كما يف النظم وهو األشهر، وبه مع اإلمالة، وبه مع ال
مع التخفيف، وبه مع التشديد وهي شاذة، وهو على غري الثالثة: اسم فعل مبعىن: استجب، وعلى 

: وهي شاذة، لكن ال تبطل هبا الصالة؛ ألن القصد هبا الثالثة مبعىن: قاصدين إليك، قال النووي
 الدعاء.

 وقوله: )وكل ركعة( يصح رفعه ونصبه.
 . وعند أجنيب األنثى تسر()وسورة واجلهر أو سر أثر ..

 فيه ثالث مسائل:
 ]استحباب سورة عقب الفاحتة[

األكرب، ومأموم مسع األوىل: يسن بعد )الفاحتة( سورة غريها؛ أي: لغري فاقد الطهورين ذي احلدث 
قراءة إمامه يف الركعتني األوليني دون غريمها؛ لالتباع، رواه الشيخان يف غري املغرب، والنسائي فيه 

 اد حسن.إبسن
وقيل: يف غريمها أيضاً؛ لالتباع، رواه الشيخان يف الظهر والعصر، ومالك يف املغرب، ويقاس بذلك 

 العشاء.
لنايف على دليل الثاين املثبت، عكس الراجح يف األصول؛ ملا قام ويف ترجيحهم األول تقدمي لدليله ا

 عندهم يف ذلك.
 هما؛ لئال ختلو صالته عن سورة.ومن سبق ابألخريتني .. قرأها فيهما حيث يتدارك

ويتأدى أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، لكن السورة أفضل، حىت أن السورة القصرية أوىل من 
 "الروضة" و"اجملموع"، ويف "الشرحني": أوىل منقدرها من طويلة كما يف 
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أفضل؛ كما  بعض طويلة؛ أي: وإن طال، وهذا يف غري الرتاويح، أما فيها .. فقراءة بعض الطويلة
 أفىت به ابن عبد السالم، وعلله أبن السنة فيها القيام جبميع القرآن.

والعشاء أوساطه إن انفرد أو آثره ويسن للصبح طوال املفصل، وللظهر قريب منها، وللعصر 
حمصورون، وللمغرب قصاره، ولصبح اجلمعة: ]آمل تنزيل[ السجدة و ]هل أتى[ بكماهلما، فإن ضاق 

 منهما بقدر ما أمكنه. أتى الوقت ..



ويف املفصل عشرة أقوال، أصحها: من احلجرات، قال ابن معن: وطواله إىل }عم{، ومنها إىل 
 إىل آخر القرآن قصاره.}الضحى{ أوساطه، ومنها 

قال يف "اجملموع": ويسن أن يقرأ على ترتيب املصحف، فلو خالف .. فخالف األوىل، قال نقاًل عن 
كثر من ركعتني إن اقتصر على تشهد .. سن له يف كل ركعة، وإن أتى بتشهدين .. ل أباملتويل: واملتنق

 ففيه خالف األخريتني يف الفرائض.
 ة واإلسرار هبا حيث أثرا[]استحباب اجلهر ابلقراء

الثانية: يسن اجلهر ابلقراءة؛ حيث أثر ببنائه للمفعول؛ أي: نقل عن السنة، واإلسرار هبا؛ حيث نقل 
سن اجلهر ابلقراءة يف الصبح واجلمعة واألوليني من املغرب والعشاء، واملقضية فيما بني ، فيعن السنة

واالستسقاء، والرتاويح والوتر عقبها، وركعيت  غروب املس وطلوعها، ويف العيدين، وخسوف القمر،
 شاء،الطواف وقت اجلهر، ويسن إسرار هبا للمأموم مطلقاً ولغريه يف الظهر ولعصر، وأخرييت الع
 وأخرية املغرب، واملقضية فيما بني طلوع الشمس وغروهبا، واجلنازة، ويف الراتبة ولو ليلية.

سرار إال أن يتاذى جبهره أحد أو خياف الريء قال بعضهم: ويتوسط يف بقية نوافل اللي بني اجلهر واإل
 جتهر بصالتك وال }وال التوسط بني اجلهر واإلسرار يعرف ابملقايسة هبما؛ كما أشار إليه قوله تعال:

ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال{، قال الزركشي: واألحسن يف تفسريه ما قاله بعض األشياخ: أن 
كما ورد يف فعله صلى هللا عليه وسلم يف صةال الليل, وال يستقيم تفسريه جيهر اترة ويسر أخرى؛  

واإلسرار أن يسمع نفسه، فإن   ليه،بغري ذلك؛ لعدم تعقل الواسطة بينهما؛ إذ حد اجلهر أيسمع من ي
 كان به مم أو مث شاغل .. حرك لسانه وشفتيه؛ حبيث لو خلي عن ذلك .. لسمع.
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 األجنيب[]إسرار املرأة عند 
؛ ألن صوهتا وإن مل يكن عورة على األصح .. تسر املرأة عند األجنيب رجالً كان أو خنثىالثالثة: 

خيشى منه االفتتان، فلو جهرت .. مل تبطل صالهتا، وجتهر فيما عداه، واخلنثى كاألنثى، قال 
 ثلها اخلنثى.البندنيجي: وحيث قلنا جتهر املرأة .. فليكن جهرها دون جهر الرجل. انتهى، وم

 ]التكبري النتقاالت الصالة[
 ل ... لكن مع التسميع العتدال()وكربن لسائر انتقا

أي: يسن التكبري لسائر انتقاالت الصلة؛ لالتباع، رواه الشيخان، مع قوله: "صلوا كما رأيتموين 



)مسع هللا ملن  أصلي"، وجيهر به اإلمام واملبلغ، لكن مع التسميع العتدال؛ أي: من الركوع أبن يقول:
 ا .. جهر به، وإال .. أسر، كره يف "اجملموع".محده( مع رفع رأسه، مث إن كان إماماً أو مبلغ

 ومعىن )مسع هللا ملن محده(: تقبله منه.
فإذا اعتدل .. سن له أن يقول سرًا: )ربنا ولك احلمد(، أو )ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء 

د(، ويسن لغري اإلمام، وله برضا حمصورين زيدة: }أهل الثناء األرض، وملء ما شئت من شيء بع
واجملد، أحق ما قال العبد؛ وكلنا عبد: ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ما منعت، وال ينفع ذا اجلد 

 منك اجلد{، وإن مل يرضوا .. كره له ذلك، كذا يف "الروضة" و"أصلها" وغريمها.
، «صلوا كما رأيتموين أصلي»كما يف "الصحيحني"، مع قوله:   وإمنا ندب التسميع للمأموم؛ لالتباع

ه ذكر يسن لإلمام فسن لغريه كذكر الركوع وغريه، وأما خرب: "إذا قال اإلمام: مسع هللا ملن محده وان
 .. فقالوا: ربنا لك احلمد" .. فمعناه: قولوا ذلك مع
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قاعدة التأسي به "صلوا كما رأيتموين أصلي" مع  ما علمتموه من )مسع هللا ملن محده( لعلمهم بقوله:
مطلقاً، وإمنا خص )ربنا لك احلمد( ابلذكر؛ ألهنم كانوا ال يسمعونه غالباً ويسمعون )مسع هللا ملن 

 محده(.
ويستحب مد التكبري إىل آخر الركوع، وكذا يف سائر االنتقاالت، فيمد التكبري من الفعل املتنقل عنه 

 االسرتاحة حىت ال خيلو فعل من الصالة عن ذكر. نقل إليه ولو فصل بينهما جبلسةإىل احلصول يف املت
 ]اهليئة املستحبة للرجل يف الركوع[

 )والرجل الراكع جاىف مرفقه ... كما يسوي ظهره وعنقه(
أي: والرجل الراكع جاىف؛ أي: رفع ندابً مرفقه وبطنه عن فخذيه؛ لالتباع، رواه مسلم، وكما يفعل 

يأيت؛ لالتباع، رواه مسلم، فإن ترك ذلك .. كره، نص عليه ركوعه .. يفعله يف سجوده كما سذلك يف 
يف "األم", أما املرأة واخلنثى .. فيسن هلما ضم بعضهما إىل بعض وإلصاق بطنيهما بفخذيهما؛ ألنه 

 أسرت هلما وأحوط له.
ع, رواه مسلم, فإن ترك ذلك كما يسوي الراكع ظهره وعنقه ندابً؛ حبيث يصريان كالصفيحة؛ لالتبا 

كره نص عليه يف "األم" ويسن هـ جعل كفيه على ركبتيه، وأيخذمها هبما منصوبيت الساقني ..  
والفخذين، وتفرقة أصابعه تفريقاً وسطاً للقبلة؛ لالتباع، رواه ابن حبان يف "صحيحه" والبيهقي، وألن 



عهما ذكر .. أتى ابملمكن، أو عن وض ذلك أعون للمصلي، فلو عجز عن جعل كفيه على ركبتيه كما
عليهما أصاًل .. أرسلهما، ولو قطع من الزندين .. ال يبلغ هبما الركبتني؛ إذ به يفوت استواء الظهر، 

 خبالف نظريه من رفع اليدين للتحرم وغريه، ذكره يف "اجملموع".
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 )والوضع لليدين بعد الركبة ... منشورة مضمومة للكعبة(
 ... مفرقاً كالشرب بني قدميه(بطن ساجد عن فخذيه )ورفع 

 فيهما أربع مسائل:
 ]ما يسن للمصلي إذا هوى لسجوده[

األوىل: يسن للمصلي إذا هوى لسجوده .. أن يضع ركبتيه أواًل، مث يضع يديه؛ أي: كفيه على 
ذا سجد .. األرض يف سجوده حذو منكبيه؛ خلرب وائل بن حجر: )كان النيب صلى هللا عليه وسلم إ

يه قبل يديه، وإذا هنض .. رفع يديه قبل ركبتيه( رواه الرتمذي وحسنه، وابنا خزمية وحبان وضع ركبت
 وصححاه.

مث يسن له أيضاً: أن يضع جبهته وأنفه؛ لالتباع، رواه أبو داوود، ويضعهما دفعة واحدة، جزم به يف 
يخ أيب حامد: يقدم وضع آخر منه عن الش"احملرر"، ونقله يف "اجملموع" عن البندنيجي وغريه، ويف م

أيهما شاء، وإمنا مل جيب وضع األنف كاجلبهة مع أن خرب "الصحيحني" يقتضي الوجوب؛ حيث قال" 
"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعلى اجلبهة" وأشار بيده إىل أنفه، لألخبار الصحيحة املقتصرة 

 على اجلبهة، وحتمل أخبار األنف على الندب.
 ن للمصلي يف سجوده[]ما يس

الثانية: يسن له يف سجوده أن كون أصابعه منشورة ال مقبوضة، مضمومة ال متفرقة، للقبلة؛ لالتباع 
هبما، رواه البخاري، قال الرافعي: حيث استحببنا نشر األصابع .. فالسنة فيها التفريج املقتصد، ال 

 قبلة.يف السجود، فإهنا تضم وال تفرق؛ ألن التفريق عدول عن ال
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إمنا تكشف ويسن أتكون مكشوفة؛ لظاهر األخبار الصحيحة، وإمنا مل جيب كشفها كاجلبهة؛ ألهنا 
 للحاجة فكانت كالقدم.

 ]ما يسن للساجد الذكر[
 الثالثة: يسن للساجد الذكر رفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه؛ ملا مر.

 ]التفريق بني القدمني يف الصالة[
يسن للمصلي أن يفرق بني قدميه يف قيامه وركوعه واعتداله وسجوده تفريقاً وسطاً؛ أبن الرابعة: 

 قدر شرب، فيكون تفريقه ركبتيه يف سجوده بقدر شرب.يكون بينهما 
 ]جلسة االسرتاحة[

 )وجلسة الراحة خففنها ... يف كل ركعة تقوم عنها(
ن تكون بقدر اجللوس بني السجدتني، أي: اجلس أيها املصلي جلسة االسرتاحة وخففها ندابً؛ أب

"فإذا كان يف وتر من صالته .. مل ويكره أن تزيد على ذلك، يف كل ركعة تقوم عنها؛ خلرب البخاري: 
ينهض حىت يستوي قاعدًا" رواه أبو محيد الساعدي يف عشرة من الصحابة، وأما خرب وائل بن حجر: 

لسجود .. استوى قائماً( .. فغريب أو حممول على )أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من ا
 بيان اجلواز.

تشهد .. فإنه جيلس لالسرتاحة يف كل ركعة يقوم عنها؛ ألهنا ومشل كالمه: ما لو وصل أربع ركعات ب
إذا ثبتت يف األواتر .. فمحل التشهد أوىل، ولو فعلها املأموم دون إمامه أو عكسه .. مل يضر ختلفه؛ 

 ف التشهد األول.ألنه يسري، خبال
 كالتشهد األول وال تسن بعد سجدة التالوة يف الصالة، وال للمصلي قاعداً؛ وهي أصلة بني الركعتني

وجلوسه، وقيل: من األوىل، وقيل: من لثانية، وفائدة اخلالف تظهر يف التعليق على ركعته، قال 
ولني، وله انتظاره إىل القيام على البارزي يف املسبوق: إذا أحرم واإلمام فيها .. فيجلس معه على األ

 األخري، قال اإلسنوي: فيه نظر.
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 )وسبح أن ركعت أو إن تسجد ... وضع على الفخذين يف التشهد(
 يسراكا ... وأقبض سوى سبابة ميناكا()يديك، وأضمم انشرًا 

 )وعند )إال هللا( فاملهللة ... إرفع التوحيد الذي صليت له(



 فيها مسألتان:
 ]استحباب التسبيح يف الركوع والسجود[

ان ريب العظيم(، األوىل: يسن للمصلي التسبيح يف ركوعه وسجوده؛ وهو أن يقول يف ركوعه: )سبح
خلرب أيب داوود: أنه ملا نزل: }فسبح ابسم ربك العظيم{ .. قال  ويف سجوده: )سبحان ري األعلى(

م"، وملا نزل }سبح اسم ربك األعلى{ .. قال: رسول اله صلى هللا عليه وسلم: "اجعلوها يف ركوعك
رواه أبو داوود، وحيصل أصل " اجعلوها يف سجودكم"، ويكون تسبيحه يف كل منهما ثالاثً؛ لالتباع، 

بتسبيحه واحدة، والثالث أدىن الكمال، وأكمله للمنفرد وإمام من علم رضاهم السنة يف كل منهما 
 ابلتطويل: إحدى عشرة.

يف إليه )وحبمده(؟ قال الرافعي: استحبه بعضهم، وقال النووي: استحبه وهل يستحب أن يض
 األكثرون، وجزم به يف "التحقيق".

كعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك فرد وإمام الراضني به يف الركوع: )اللهم؛ لك ر ويزيد الن
ع، رواه مسلم مسعي وبصري، وخمي وعظمي وعصيب، وما استقلت به قدمي، هلل رب العاملني( لالتبا 

 إىل )عصيب(، وابن حبان إىل آخره.
ذي خلقه وصوره، ويف السجود: )اللهم؛ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي لل

 سن اخلالقني( لالتباع، رواه مسلم.وشق مسعه وبصره، تبارك هللا أح
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 ]هيئة اليدين يف التشهد[
تيه؛ اليمىن على اليمىن واليسرى على قريباً من ركبالثانية: يسن للمصلي وضع يديه على فخذيه 

اليسرى، ويسن كونه انشراً اصابع يسراه مضمومة؛ لتتوجه مجيعها إىل القبلة ال متفرقة، وكونه قابضاً 
من أصابع ميناه ما سوى السبابة وهي اليت تلي اإلهبام؛ لالتباع، رواه مسلم؛ وذلك أبن يقبض من 

بابة، ويضع اإلهبام على حرف راحته، ويرفع املهللة؛ أي: سطى ويرسل السميناه اخلنصر والبنصر والو 
املسبحة عند بلوغ مهزة )إال هللا( لالتباع، رواه مسلم، وإشارة إىل توحيد الذي صلى له؛ ليجمع يف 
توحيده بني القول والفعل واالعتقاد، ويف "رونق الشيخ أيب حامد" و"لباب احملاملي" يرفعها منحنية 

 يح يف "أيب داود"، ووجه اجليلي ذلك: أبنه أبلغ يف اخلضوع.، وفيه خرب صحقليالً 
وخصت املسبحة بذلك؛ ألن هلا اتصااًل بنياط القلب فكأهنا سبب حلضوره، وال يسن حتريكها؛ 



لالتباع، رواه أبو داوود والبيهقي، وقيل: حيركها؛ لالتباع، رواه البيهقي وقال: احلديثان صحيحان، 
اد بتحريكها يف خربه: رفعها ال تكرير حتريكها، وتقدميهم النايف على أن يكون املر  قال: وحيتمل

املثبت؛ ملا قام عندهم يف ذلك، قال بعضهم ولعل منه كون التحريك قد يذهب اخلشوع، وعلى 
 األصح: يكره حتريكها.

املقدسي: وأن ويسن أن يكون رفعها إىل القبلة، وأن ينوي به اإلخالص ابلتوحيد، قال الشيخ نصر 
 يقيمها وال يضعها.

ويكره رفع مسبحة اليسرى؛ لفوات سنة بسطها وهلذا: ال يرفعها وال غريها لو قطعت اليمىن، ومسيت 
ابلسبابة؛ ألنه يشار هبا عند املخاصمة والسب، وتسمى أيضًا: ابملسبحة؛ ألنه يشار هبا إىل التوحيد 

 والتنزيه؛ إذ التسبيح التنزيه.
حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها، واأللف يف )يسراكا( و )ميناكا(  أن ركعت( بنقلوقوله: )وسبح 

 لإلطالق.
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 )والثان من تسليمه التفاته ... ونية اخلروج من صالته(
 الم ... وهم نووا ردًا على هذا اإلمام()ينوي اإلمام حاضريه ابلس

 فيهما أربع مسائل:
 ]استحباب التسليمة الثانية[

ه: ىل: التسليمة الثانية سنة؛ خلرب ابن مسعود: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يسلم عن مييناألو 
حسن السالم عليكم ورمحة هللا، وعن يساره: السالم عليكم ورمحة هللا( قال الرتمذي: حديث 

ار صحيح، وأجاب ائمتنا عن أخبار التسليمة الواحدة أبهنا ضعيفة، أو لبيان اجلواز، وأبن أخب
 التسليمتني زيدة ثقة فيجب قبوهلا.

ايف صالته؛ كأن خرج وقت اجلمعة بعد نعم؛ جيب االقتصار على واحدة إذا عرض له عقبها ما ين
ف، أو نوى القاصر اإلقامة، أو انكشفت األوىل، أو انقضت مدة املسح أو شك فيها أو خترق اخل

 عورته، أو علم خطأ اجتهاده.
سن زيدة )وبركاته( على الصحيح والصواب املوجود يف األخبار الصحيحة قال يف "اجملموع": وال ي

 وكتب الشافعي واألصحاب.



 افيها قبلها.والتسليمة الثانية من لواحق الصالة ومستحباهتا ال منها نفسها، وإال .. بطلت بوجود من
 ]استحباب التفات املصلي يف التسليمتني[

ه األوىل حىت يرى خده األمين، وىف الثانية األيسر؛ لالتباع، الثانية: يسن التفات املصلي يف تسليمت
ن أن يبتدئ ابلتسليمة مستقبل القبلة مث يلتفت؛ حبيث يكون رواه ابن حبان يف "صحيحه"، ويس

 واالبتداء ابليمني مستحب.انقضاؤها مع متام االلتفات، 
 ]استحباب نية اخلروج من الصالة ابلتسليمة األوىل[

ل مصل أن ينوي اخلروج من صالته ابلتسليمة األوىل مقارنة هلا كما يف تكبرية الثالث: يسن لك
 من خالف من أوجبها كنية التحرم؛ ألن السالم ذكر واجب يف أحد التحرمي؛ خروجاً 
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ب فيها نية طريف الصالة كالتكبري، وأجاب من مل يوجبها ابلقياس على سائر العبادات، حيث ال جي
الرتك، وألن السالم جزء من أجزاء الصالة غري أوهلا فلم يفتقر النية تليق ابإلقدام دون اخلروج، ألن 

إىل نية ختصه كسائر األجزاء، وهلذا ال يضر اخلطأ يف تعيني غري ما هو فيه، كما لو دخل يف ظهر 
 .وظنها يف الركعة الثانية عصرا، مث ذكر يف الثالثة .. تصح صالته

 سالمه سالم إمامه .. جاز مع الكراهة. عد تسليميت إمام ولو قارنويسن للمأموم أن يسلم ب
 ]ما يستحب أن ينوي اإلمام واملأموم بسالمهما[

الرابعة: ينوي اإلمام نداب بسالمه السالم على حاضريه، أي: على من التفت من مالئكة ومؤمين إنس 
ا شاء من مر على يساره، وآبيتهمميينه، ومبرة اليسار على وجن، أبن ينويه مبرة اليمني على من عن 

 على من خلفه وابألويل أفضل.
 وكاإلمام يف ذلك: املأموم واملنفرد.

وهم، أى: املأمون نووا نداب الرد على اإلمام، فينويه منهم من على ميينه ابلتسليمة الثانية، ومن على 
ض املأمومني الرد على أفضل، ويستحب أن ينوي بع يساره ابألويل، ومن خلفه أبيهما شاء، وابألويل

، واألصل يف ذلك: خرب علي: )كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات بعض
يفصل بينهن ابلتسليم على املالئكة املقربني ومن معهم من املسلمني واملؤمنني( رواه الرتمذي وحسنه، 

ن يسلم بعضنا لى اإلمام، وأن نتحاب، وأهللا عليه وسلم أن نرد ع وخربة مسرة: )أمران رسول هللا صلى
 على بعض( رواه أبو داوود وغريه.



ويسن أن يدرج السالم، لقول أيب هريرة رضي هللا عنه: )حذف السالم سنه( رواه الرتمذي وقال: 
 حسن صحيح، قال ابن املبارك: معناه: ال ميد مدا.

 للتخفيف. وقول املصنف: )والثان( حبذف الياء
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 صالة[ط ال]شرو 
 وملا فرغ من سننها ... ذكر شروطها فقال:

 )شروُطَها اإلسالُم والترمييُز ... للسرْبِع يف الغاِلِب والترمييُز(
 )للفرِض ِمن نـَْفلٍّ ِلَمن َيشَتِغُل ... والَفرُض ال يُنَوى به التـرنَـفُُّل(

لزم من وجوده لعدم وال يالشروط: مجع شرط، وهو لغة: العالمة، واصطالحا: ما يلزم من عدمه ا
 وجود وال عدم.

 وشروط الصالة على ما ذكره املصنف اثنا عشر:
 ]الشرط األول: اإلسالم[

 أوهلا: اإلسالم يف تصح لكافر، كغريها من العبادات.
 ]الشرط الثاين[

 اثنيهما: التمييز لسبع سنني يف الغالب، فال تصح من غري مميز كمجنون، لعدم أهليته للعبادة.
 : متييز فرض الصالة من نفلها[شرط الثالث]ال

اثلثهما: متييز فرض الصالة من نفلها ملن يشتغل ابلفقه وهو غري العامي، فلو اعتقد أن مجيع أفعاهلا 
سنة، أو بعضها فرض وبعضها سنة ومل مييز ... مل تصح صالته قطعا، وإن اعتقد أن مجيع أفعاهلا 

من أنه أدي سنه ابعتقاد الفرض وذلك ال  س فيه أكثرفرض ... صحت صالته على األصح، ألنه لي
 يؤثر.

وقوله: )والفرض ال ينوي به التنفل( أى: من العامي الذي ال مييز فرائض صالته من سننها، أبن 
يعتقد أن مجيع أفعاهلا فرض، أو بعضها فرض وبعضها سنه ومل يقصد التنفل مبا هو فرض، فقد قال 

يز فرائض صالته من سننها .. تصح صالته بشرط أال يقصد الذي ال ميالغزايل يف )فتاوية(: العامي 
 التنفل مبا هو فرض، فإن نوى الفرض بنفل .. مل حيتسب له، فلو
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وغريها، قال:  غفل عن التفضيل .. فنية اجلملة يف االبتداء كافية، حكاه عنه النووي يف )الروضة(
حابة فمن بعدهم، ومل ينقل أنه عليه الصالة والسالم وهو الصحيح الذي تقتضيه ظاهر أحوال الص

 زم األعراب ذلك، وال أمر إبعادة صالة من ال يعلم ذلك.أل
ويف البيت األول من أنواع البديع: اجلناس التام املماثل، وهو أن يتفق اللفظان من نوع واحد يف 

تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا وأعدادها وهيأهتا وترتيبها، ومنه قوله تعاىل: }ويوم  أنواع احلزوف
 [.55الروم: غري ساعة{ ]سورة 

 ]الشرط الرابع: طهارة الثوب والبدن واملكان[
 وطهر ما مل يعف عنه من خبث ... ثواب مكاان بدان ومن حدث((

أى: جنس مغلظا كان أو متوسطا أو خمففا يف بدن  رابعها: طهر، أى طهارة ما مل يعف عنه من خبث،
[، وخلرب )الصحيحني(: )إذا 4دثر: وثوبه ومكانه، لقوله تعاىل: }وثيابك فطهر{ ]سورة امل املصلي

أقبلت احليضة .. فدعي الصالة، وإذا أدبرت .. فاغسلي عنك الدم وصلي(، وخلرب: )تنزهوا من 
 لدارقطين إبسناد حسن، ثبت األمر ابجتناب اخلبث وهو الالبول، فإن عامة عذاب القرب منه( رواه ا

هى عن ضده، والنهي يف العبادات يقتضي جيب يف غري الصالة فيجب فيها، واألمر ابلشئ يفيد الن
فسادها، على أنه قد صحح يف )الروضة( و )أصلها( حترمي التضمخ ابخلبث يف البدن والثوب بال 

ن: ما )التحقيق( حترميه به يف البدن دون غريه، ومراده ابلبدحاجة يف غري الصالة أيضا، وصحح يف 
 )أصلها(.يعم مالبسه من الثوب، ليوافق ما يف )الروضة( و 

فلو تنجس ثوبه. مبا ال يعفي عنه، ومل جيد ما يغسله به .. وجب قطع موضع النجاسة إن مل تنقص 
.. وجب غسل مجيعه، ألن األصل  قيمته أكثر من أجرته، وإن جهل مكاهنا يف مجيع البدن أو الثوب

 ه جزء بغري غسل، ومن مسه بعضه رطبا ... مل يتنجس، ولوبقاء النجاسة ما بقي من
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غري شق الثوب نصفني ... مل جيز التحري، ولو غسل نصفه أو نصف ثوب جنس ابلصب عليه يف 
إانء، مث غسل اجلزء الباقي مع ما جاوره .. طهر كله، ولو اقتصر عليه دون اجملاور .. فاملنتصف جنس 

تنجس، فإن غسله يف إانء .. فاألصح كما يف )اجملموع(: أنه ال يطهر حىت من النجس جمتنب من امل
 يغسله دفعة.



ل كله، أو واسع  لبيت وأشكل .. وجب غسولو وقعت النجاسة يف موقع ضيق كالبساط وا
 كالصحراء .. اجتهد نداب إن غلب على ظنه طهارته ووجواب إن مل يغلب على ظنه.

ي يديه وأشكل، فغسل أحدمها ابالجتهاد وصلي .. لن ولو تنجس أحد كمي القميص، أو أحد
امها ابالجتهاد .. تصح صالته إال أن يفصل أحد الكمني قبل االجتهاد، وإن اشتبه ثوابن فغسل إحد

ه الصالة فيهما ولو مجعهما عليه، ولو حتري .. اجتنبهما، فلو مل جيد غريمها وال ماء .. صلى عريان فل
 وأعاد.

ي ثوبه أو بدنه أو حممولة جنسا وإن مل يتحرك حبركته، كمن قبض على حبل وتبطل صالة من الق
ها جنس إن اجنرت ة جنسا، أو بسفينة فيمتصل مبيتة، أو مشدود بكلب أو بساجوره، أو بدابة حامل

 جبرة، وإال .. مل تبطل، كما لو جعل احلبل حتت رجله.
 ]الشرط اخلامس: الطهارة من احلدثني األصغر واألكرب[

مسها: الطهارة من احلدث األكرب والصغر، فتبطل بغري احلدث الدائم وغن سبقه بال اختيار، كمن خا
، فإن حنى النجاسة أو رد الثوب فورا .. مل الريح ثوبه بال تقصري تنجس ثوبه، أو خترق خفه، أو أبعد

 يضر، وإن حناها بكمه .. بطلت.
طهور(، وخرب )إذا فسا أحدكم يف صالته ...  واألصل يف ذلك: خرب مسلم )ال يقبل هللا صالة بغري

أثيب على  فلينصرف وليتوضأ وليعد صالته( رواه الرتمذي وحسنه، فلو صلى بدون طهارة انسيا ...
عله، إال القراءة والذكر وحنومها مما ال يتوقف على الطهر .. فإنه يثاب على فعله، قال قصده دون ف

 القراءة إذا كان جنبا نظر. الشيخ عز الدين: ويف إاثبة الناسي على
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 ]الشرط السادس: سرت العورة[
 )وغري حرة عليها السرتة ... لعورة من ركبه لسره(

 مبا ... ال يصف اللون ولو كدرة ما( -ال الوجه والكف -حرة)و 
سادسها: سرت العورة ولو كان املصلي يف خلوة وظلمة، وجيب سرتها خارج الصالة أيضا بني الناس، 
وكذا يف خلوة وظلمة، ألن هللا تعاىل أحق أن يستحي منه، وال جيب سرت عورته عن نفسه، بل نظره 

 لغسل وحنوه خاليا.إليها مكروه، ويباح كشفها 
وغريه حرة، من رجل حرا كان أو رقيقا ابلغا أو صبيا، وأمة، ومبعضة، وخنثي إذا كان رقيقا .. عليها 



 كبتها إىل سرهتا.السرتة وجواب لعورة هلا، وهي من ر 
أما الرجل .. فلخرب: )عورة املؤمن ما بني سرته غلى ركبته( رواه احلارث بن أيب أسامة بسند فيه رجل 

تلف فيه، لكن له شواهد جتربه، وقيس ابلرجل األمة، جبامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، وروي خم
 إيل ما دون السره وفوق الركبة(.أبو داوود: )إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجريه .. فال ينظر 

ويؤخذ من كالمه: أن الركبة والسره ليستا بعورة وهو األصح، لكن جيب سرت بعضهما، ليحصل 
 سرتمها.

وحرة عليها السرتة جلميع بدهنا وجواب إال وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إىل الكوعني، لقوله تعاىل: )وال 
[، قال ابن عباس وغريه: وجهها وكفيها، وخلرب: 30ر: يبدين زينتهن إال ما ظهر منها{ ]سورة النو 

احلاكم وصححه على شرط إال خبمار( رواه الرتمذي وحسنه، و  -اى: ابلغة  -)ال يقبل صالة حائض
[ يعين: 31مسلم، ويؤخذ منه ومن قوله تعاىل: }خذوا زينتكم عن كل مسجد{ ]سورة األعراف: 

هللا عنه: اشرتاط سرت العورة، وإمنا مل يكن الوجه الثياب يف الصالة، كما قاله ابن عباس رضي 
 والكفان عورة، ألن احلاجة قد تدعو إىل إبرازمها.

 فكاحلرة، حىت لو اقتصر على سرت عورة الرجل .. مل تصح صالته على أما اخلنثي احلر ..
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األصح يف لكن  واألصح يف )زوائد الروضة(، ويف )اجملموع( هنا: أنه األفقه، للشك يف السرت،
)التحقيق(: صحتها، ونقل يف )اجملموع( يف نواقض الوضوء عن البغوي وكثري القطع به، للشك يف 

 عورته، قال اإلسنوي يف )أحكام اخلناثي(: والفتوى عليه، فإنه الذي يقتضيه كالم األكثرين.
و كان كدرة جم ولوجيب السرت مبا ال يصف الرائي منه مبجلس التخاطب اللون للبشرة وإن وصف احل

ماء، حلصول السرت بذلك، وصورته يف املاء فيمن ميكنه الركوع والسجود، ويف صالة اجلنازة، فلو 
قدر أن يصلي يف املاء ويسجد على الشط .. مل يلزمه، للمشقة، أم ما ال مينع وصف اللون كزجاج .. 

 فال يكفي.
ي اخليمة الضيقة وحنوها، وكذا احلب  يكفوشرط الساتر: أن يشمل املستور لبسا وحنوه كالتطيني، فال

الضيق الرأس على األشبه يف )الشرح الصغري(، لكن األصح يف )الروضة( و )التحقيق( و )اجملموع(: 
خالفه كثوب واسع الذيل، واحلفرة إذا مل يرد عليها تراهبا كاحلب، وال تكفي الظلمة وإن منعت 

 وصف اللون.



صف اللون: االكتفاء ابألصباغ اليت ال جرم هلا من محرة وصفرة ال ي قال األذرعي: وقضية تعبريهم مبا
وغريمها، وهو مشكل، وقضية احملاملي واملارودي: اجلزم خبالفه وهو الوجه، فليحمل كالم أولئك على 

 ما إذا كان للساتر جرم.
ا وخرج ب )الكدر(: الصايف، فال يكفي إال إذا غلبت خضرته، ويكفي السرت بلحاف التحف هب

 أاتن، وإبزار اتزر به رجالن، قاله القاضي والبغوي.امر 
ولو فقد الثوب وحنوه .. لزمه التطيني، وجيب السرت من األعلى واجلوانب ال من األسفل، فلو صلي 
على طرف سطح يف قميص متسع الذيل يري الواقف حتته عورته منه ... صحت صالته، ولو كانت 

ه .. مل تصح، فليزره أو يشط وسطه، ولو سرت بلحيته، أو و غري عورته حبيث تري من طوقه يف ركوع أ
 سرت خرق الثوب بكفه .. كفي.
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عليها .. ولو عدم السرتة، أو وجدها متنجسة وال ماء، أو حبس على جناسة واحتاج فرش السرتة 
 صلى عريان وأمت األركان وال إعادة

القبل والدبر، فإن وجد كايف أحدمها .. تعني القبل، ولو وجد بعض سرتة .. لزمه البداءة ابلسوءتني 
: أن يسرت ذكره عند النساء، وفرجه عند الرجال. ولو أمر واخلنثي يبدأ مبا شاء من قبليه، واألويل

 املرأة، مث اخلنثي، أما مالك السرتة احملتاج إليها .. فال يؤثر هبا غريه.بدفع سرتة ألويل الناس .. قدمت 
 ت دخال ... واستقبلن ال يف قتال حلال()وعلم أو ظن لوق

 ()أو انفالت سفر وإن قصر ... وتركه عمدا كالما للبشر
 )حرفني أو حرف مبد صوتكما ... أو مفهم ولو بضحك أو بكا(

 لفهم أو مل ينو شيئا أبدا()أو ذكر أو قرءاه جتردا ... ل
 )أو خاطب العاطس ابلرتحم ... أو رد تسليما على املسلم(

 ال أو تنحنح غلب ... أو دون ذين مل يطق ذكرا وجب()ال بسع
 يل دوام االقتدا()وإن تنحنح اإلمام فبدا ... حرفان فاألو 
 ]الشرط السابع: العلم بدخول الوقت[
ظنه، ليصح حترمه بصالة ذلك الوقت، فلو صالها بدون  سابعها: علم املصلي بدخول الوقت أو
 ذلك ... مل تصح وإن وقعت يف وقتها.



 شرط الثامن: استقبال القبلة[]ال
ته بدونه إمجاعا، لقوله تعاىل: }فول اثمنها: استقبال القبلة، أى: الكعبة للقادر عليه، فال تصح صال

[ أي: 144شطره{ ]سورة البقرة:  وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
، وخلرب )الصحيحني(: )إذا قمت إيل جهته، واالستقبال ال جيب يف غري الصالة فتعنب أن يكون فيها

 أنه صلي هللا عليه الصالة فأسبغ الوضوء، مث استقبل القبلة وكرب(، وخربمها:
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لي(، و )قبل(: وسلم صلي ركعتني قبل الكعبة وقال: )هذه القبلة(، مع خرب: )صلوا كما رأيتموين أص
ابلها، وقال بعضهم: ما استقبلك منها، بضم القاف والباء وجيوز إسكاهنم، قال بعضهم: معناه مق

 مر: )فصلي ركعتني يف وجه الكعبة(.أى: وجهها، ويؤيده رواية ابن ع
 وأما خرب الرتمذي: )ما بني املشرق واملغرب قبلة( ... فمحمول على أهل املدينة ومن داانهم.

 اله ويعيد.اجز عنه كمريض مل جيد من يوجهه، ومربوط على خشبة .. فيصلي على حسب حأما الع
به ليس مبطال للصالة، بل هو مكروه كما  واملعترب االستقبال ابلصدر ال ابلوجه أيضا، ألن االلتفات

 صرحوا به.
بغاة، والرفقة )إال يف قتال حلال( أى: أبيح يف شدة اخلوف، كقتال املسلمني للكفار، وأهل العدل لل

يف النفل، للضرورة ملا سيأيت يف )ابب صالة لقطاع الطريق، فال يشرتط االستقبال فيه يف الفرض وال 
 اخلوف(.

 بال يف انفلة السفر[]ال يشرتط االستق
وانفالت سفر، أي: مباح، وإن قصر ولو عيدا واستسقاء ... فال يشرتط االستقبال فيها، فله أن 

 عني راكبا وماشيا، ألنه صلى هللا عليه وسلم )كان يصلي على راحلته يفيصليها صوب مقصده امل
هلما: )غري أنه ال يصلي السفر حيث ما توجهت به( أي: يف جهة مقصده رواه الشيخان، ويف رواية 

عليها املكتوبة(، ويف رواية للبخاري: )فإذا أراد أن يصلي املكتوبة .. نزل فاستقبل القبلة(، وقيس 
 ملاشي.ابلراكب: ا

 ضيعة مسريهتا ميل أو و)السفر القصري( قال الشيخ أبو حامد وغريه: مثل: أن خيرج إىل
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اء، إال راكب حنو حنوه، والقاضي والبغوي: أن خيرج إىل مكان ال تلزمه فيه اجلمعة، لعدم مساعه الند
سفينة أو هودج، فإنه جيب عليه االستقبال وإمتام األركان، لتمكنه منهما، ويستثين منه مالح السفينة 

ب على سرج أو حنوه .. مل يلزمه االستقبال إال عند الذي يسريها فال يشرتط استقباله، ومن رك
يع االحنراف بنفسه، خبالف ما إحرامه إن سهل عليه، كأن كانت دابته سهلة غري مقطورة، أو يستط

إذا عسر عليه، كأن كانت عسرة أو مقطورة ال يستطيع االحنراف، فال يلزمه االستقبال يف إحرامه 
يه، قال ابن الصباغ: والقياس: أنه مهما دام واقفا .. ال يصلي أيضا، للمشقة واختالل أمر السري عل

 إال إيل القبلة، قال يف )املهمات(: وهو متعني.
)الكفاية(: أنه لو وقف السرتاحة أو انتظار رفقة ... لزمه االستقبال ما دام واقفا، فإن سار ..  ويف

ن خمتارا له بال ضرورة .. مل جيز أن أمت صالته إىل جهة سفره إن كان سفره ألجل سري الرفقة، وإن كا
 اوي( حنوه. انتهى.يسري حىت تنتهي صالته، ألنه ابلوقوف لزمه فرض التوجه، ويف )اجملموع( عن )احل

أما املاشي ... فيستقبل يف إحرامه وركوعه وسجوده وجلوسه بني السجدتني، ويلزمه إمتامها، وله 
رف املتنفل عن مقصده إىل القبلة .. مل يضر، أو إيل املشي يف القيام والتشهد واالعتدال، ولو احن

مجاح إن طال زمنه، وإال ... فال غريها عمدا ولو قهرا ... بطلت صالته، وكذا لنسيان أو خطأ أو 
 تبطل، ولكنه يسجد للسهو.

ولو توجه إىل مقصده يف غري الطريق .. مل يضر، ومن ال مقصد له معني كاهلائم، أو له مقصد معني 
 باح كاآلبق والناشزة ... ال رخصة له.غري م

ه أن ينزل عن دابته إن مل فإن بلغ املسافر املكان الذي ينقطع به السري أو بنيان بلد اإلقامة ... لزم
 يستقر يف حنو هودج، ومل ميكنه أن يتمها مستقبال وهي واقفة، ال املار ولو بقرية له فيها أهل.

و عدا املاشي بال حاجة ... بطلت، ولو أوطأها جناسة .. مل وله الركض حلاجة، فلو أجري الدابة، أ
يعلق به منها، أو عامدا ولو يبسة وإن مل  يضر، ال إن وطئها املاشي انسيا وهي رطبة، فال يعفي عما

جيد عنها مصرفا. ويشرتط يف صحة صالة الفريضة: االستقرار واالستقبال وإمتام األركان، فلو صالها 
واقفة، أو سرير حيمله رجال وإن مشوا به، أو يف األرجوحة أو الزورق اجلاري .. يف هودج على دابة 

 صحت.
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 ]الشرط التاسع: ترك الكالم[
ساك عنه، فلو تكلم املصلي عامدا مبا يصلح اتسعها: تركه، أي: املصلي عمد كالم البشر، أى: اإلم

ة، كقوله لإلمام: )مل تصل إال ثالاث( .. خلطاب البشر وإن مل يقصد خطاهبم، أو تعلق مبصلحة الصال
: )كنا نتكلم يف الصالة حىت نزلت بطلت صالته، واألصل فيه: ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم

مران ابلسكوت وهنينا عن الكالم(، وعن معاوية بن [، فأ238}وقوموا هلل قانتني{ ]سورة البقرة: 
يه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرمحك احلكم: بينا أان أصلي مع رسول هللا صلى هللا عل

ما شأنكم تنظرون إيل؟ ! فجعلوا يضربون أبيديهم هللا، فرماين القوم أببصارهم، فقلت: وا ثكل أمياه! 
ونين .. سكت، فلما صلي النيب صلى هللا عليه وسلم .. قال: )إن على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمت

 م الناس(.هذه الصالة ال يصلح فيها شئ من كال
ثر ولو مث بني املصنف كالم البشر بقوله: )حرفني أو حرف مبد صوتكا أو مفهم( أى: حرفني أو أك

هو حرفان فأكثر،  بغري إفهام، ألن ذلك من جنس كالمهم، والكالم يقع على املفهم وغريه مما
لف أو واو أو وختصيصه ابملفهم اصطالح للنحاة، أو حرف ممدود وإن مل يفهم، حنو )آ(، واملد: أ

ن يء، وهي حروف خمصوصة، فضمها إيل احلرف كضم حرف آخر إليه، أو حرف مفهم، حنو )ق( م
خبالف غري املفهم  الوقاية و )ع( من الوعي، ألنه كالم اتم لغة وعرفا وإن أخطأ حبذف هاء السكت،

 فاعترب فيه أقل ما يبين عليه الكالم وهو حرفان.
 صلى هللا عليه وسلم إذا دعا يف عصره مصليا على األصح، وال ابلنذر وال تبطل الصالة إبجابة النيب

من جنس الدعاء، قاله يف )اجملموع(، وحمله: إذا مل يكن فيه خطاب  على األصح، ألنه مناجاة فهو
نذار مشرف على اهلالك إذا مل ميكن إال به على ما يف )التحقيق( واقتضاه كالم آدمي، وال إب

 صح يف )الروضة( و )أصلها( وغريمها: البطالن مع وجوبه.)اجملموع(، لكن األ

(1/320) 

 

ن الناسي مع وخرج بقوله: )عمدا( ما لو سبق لسانه إليه فإن صالته ال تبطل به إن كان قليال، أل
قصده الكالم معذور، فهذا أويل، وإن كان كثريا بطلت صالته يف األصح، ومثله من نسي كونه يف 

يا، مث تكلم عامدا، خلرب )الصحيحني( عن أيب هريرة: )صلى بنا رسول هللا الصالة، كأن سلم انس
واتكأ عليها كأنه مث أيت خشبة ابملسجد صلى هللا عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم من ركعتني، 

غضبان، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصالة أم نسيت ي رسول هللا؟ فقال للصحابة: )أحق ما يقول 



فقالوا: نعم، فصلي ركعتني آخرين مث سجد سجدتني( وجه الداللة: أنه تكلم معتمدا ذو اليدين؟ ( 
 بين هم وهو عليها. أنه ليس يف صالة وهم تكلموا جموزين النسخ، مث

و جهل حترمي الكالم إن قرب عهده ابإلسالم، خلرب معاوية السابق، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أ
علمه بتحرمي جنس الكالم، أو جهل كون التنحنح مبطال على األصح،  أو جهل حترمي ما أيت به مع
 خلفاء حكمه على العوام.

ل بشئ منها إذا مل يكن فيه خطاب على ء، فإن الصالة ال تبطوبقوله: )كالما للبشر( الذكر والدعا
 ما سيأيت، واملرجع يف القلة أو الكثرة إىل العرف.

م معه، مث سلم اإلمام اثنيا فقال له املأموم: قد سلمت قبل قال يف )اجملموع(: ولو سلم إمامه فسل
نه مل خيرج وال صالة املأموم، أل هذا، فقال له كنت انسيا ... مل تبطل صالته، ألن سالمه األول سهو،

منها بسالمه األول، وتكليمه اإلمام سهو، ألنه يظن أنه حتلل فيسلم اثنيا، ويندب له سجود السهو، 
 بعد انقطاع القدوة.ألنه تكلم سهوا 

وقوله: )ولو بكره( أى: تبطل الصالة بكل مما ذكر ولو كان بكره، ألنه اندر كما لو أكره على 
اإلعادة جتب، وهذا خبالف النسيان، وإمنا مل تبطل الصالة  ارة، أو قاعدا .. فإنالصالة بال طه

 ض النسخ: )ولو بضحك(.بغضب ثوب املصلي، ألن للغاضب فيه غرضا، قاله يف )اجملموع(، ويف بع
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تعاىل، أو ضحك وقوله: )أو بكا( أى: وتبطل الصالة بكل مما ذكر ولو كان ببكاء ولو من خشية هللا 
 أو تنحنح أو أنني، أو نفخ ولو من األنف.

وقوله: )أو ذكر .... ( إىل آخره، أى: وتبطل الصالة بكل مما ذكر، ولو كان بذكر، كقوله لعاطس: 
هللا(، أو بشارة )احلمد هلل(، ولتنبيه إمامه: )سبحان هللا(، ولتبليغ االنتقاالت: )هللا أكرب(، أو )يرمحك 

جلماعة يستأذنون: )ادخلوها بسالم آمنني(، جترد كل منهما للفهم، أبن قصد املصلي به قراءة، كقوله 
ف ما إذا قصد الذكر أو تفهيم الغري فقط، أو مل ينو به شيئا أبدا، ألنه حينئذ من كالم البشر، خبال

 القراءة فقط، أو قصد أحدمها مع التفهيم.
ه، ففيه التفصيل، خالفا لبعضهم، قال يف )اجملموع(: ومشل قوله: )أو قراءة(: القراءة للفتح على إمام

ولو أيت بكلمات من القرآن من مواضع متفرقة كقوله: )ي إبراهيم سالم كن( .. بطلت، فلو أيت هبا 
 مل تبطل إن قصد هبا القراءة. انتهى. متفرقة ...



يقصد القراءة بكل  وقضيته: أنه لو قصد هبا القراءة يف الشق األول .. بطلت صالته، أي: إذا مل 
 كلمة على انفرادها، ومثل الذكر والقراءة فيما ذكره: الدعاء.

وله: )يرمحك وقوله: )أو خاطب العاطس ... ( إىل آخره، أى: وتبطل الصالة إذا خاطب العاطس بق
هللا(، أو رد تسليما على املسلم عليه بقوله: )عليك السالم( ألنه حينئذ من كالم البشر، خبالف 

 )يرمحه هللا( أو )عليه السالم( وحنوه مما ال خطاب فيه.قوله: 
وخرج مبا ذكر: خطاب هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، فإنه ال يبطل الصالة، لوروده يف 

وقوله: )ال بسعال أو تنحنح غلب( أى: ال تبطل الصالة بسعال وتنحنح، أى: وضحك التشهد، 
فلم يستطع رده، ألنه معذور، هذا إذا مل يكثر عرفا، وإال .. وبكاء وأنني ونفخ وعطاس غلب املصلى 

بطلت به، كما قاله الشيخان يف الضحك والسعال، والباقي يف معنامها، لكن قال مجاعة من 
 اإلسنوي: الصواب: عدم بطالهنا به وإن كثر، لعدم القدرة على االحرتاز منه.املتأخرين ك

أى: وال تبطل صالة من يطق ذكرا واجبا، أى: إتيانه به كـ وقوله: )أو دون ذين مل يطق ذكرا وجب( 
)الفاحتة( وبدهلا من قرآن أو ذكر، أو التشهد األخري، أو الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فيه 

 دون السعال والتنحنح.ب
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ة والقنوت بدون وخرج بقوله: )ذكرا وجب( ما لو مل يطق اجلهر به أو النطق ابلذكر املندوب، كالسور 
التنحنح أو السعال فأيت به وخرج منه حرفان .. فإن صالته تبطل كما علم مما مر أيضا، ألنه ليس 

الة إال به، قال يف )املهمات(: واملتجه: جواز بعذر، غذ هو سنة، خبالف الواجب الذي ال تصح الص
 التنحنح للجهر أبذكار االنتقال عند احلاجة إىل إمساع املأمومني.

قوله: )وإن تنحنح اإلمام .... ( إىل آخره، أى: وإن تنحنح اإلمام فظهر منه حرفان فأكثر .. و 
ألصل بقاء العيادة على صحتها فاألويل للمأموم دوام االقتداء به يف تلك الصالة ال مفارقته، إذ ا

 وعدم املبطل حىت يتحقق، والظاهر: أنه معذور.
لف )دخال( و )حلال( لإلطالق، ويف نسخة: )وتركه عمدا  وقوله: )أو ظن( حبذف اهلمزة للوزن، وأ

كالما للبشر( وهي ال يناسبها ما بعدها من جهة اإلعراب، وألف )صوتكا( لإلطالق، وألف )جتردا( 
 تثنية أو لإلطالق.يصح كونه لل

 ]الشرط العاشر: ترك الفعل الكثري[



 )وفعله الكثري لو بسهو ... مثل مواالة ثالث خطو(
 حش، واملفطر ... ونية الصالة إذ تغري()ووثبة تف

عاشرها: ترك فعله الكثري الذي ليس من جنس الصالة ولو بسهو، مثل مواالة ثالث خطوات ولو 
ام، أو ثالث ضرابت متواليات، سواء أكانت الفعالت من جنس بقدر خطوه واحده كما قاله اإلم

نعل، فإن مل يرتك املصلي ذلك .. واحد كما مر، أم من جنسني، أم أجناس، كضربة وخطوة وخلع 
بطلت صالته، إلشعاره ابإلعراض عن الصالة، والسهو ال يؤثر يف خطاب الوضع، ويعفي عن 

 األفعال الكثرية يف صالة شدة اخلوف.
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ن مل يرتك وقوله: )ووثبة تفحش( يعين: وترك وثبة تفحش، أي: أو تصدر للعب ولو غري فاحشة، فإ
 ذلك .. بطلت صالته، ملنافاة كل منهما للصالة.

واحرتز بقوله: )الكثري( عن الفعل القليل عرفا غري ما مر، كإشارة برد السالم، وخلع نعل، ولبس 
، فإن ذلك ال يبطل الصالة ولو عمدا، ألنه صلى هللا عليه ثوب خفيف ونزعه، وفعلتني كضربتني

خذ إبذن ابن عباس وهو يف الصالة فأداره عن يساره إىل ميينه( رواه وسلم فعل القليل وأذن فيه )فأ
الشيخان، )وسلم عليه نفر من األنصار فرد عليهم ابإلشارة( رواه الرتمذي وصححه، )وخلع نعليه يف 

ره( رواه أبو داوود وصححه احلاكم، )وصلي وهو حامل أمامة بنت أيب الصالة ووضعهما عن يسا
فإذا سجد .. وضعها، وإذا قام .. محلها( رواه الشيخان، زاد مسلم: )وهو  العاص من ابنته زينب،

يؤم الناس يف املسجد(، وأذن يف تسوية احلصا، وأمر بقتل األسودين: احلية والعقرب يف الصالة رواه 
 الرتمذي وصححه.

الحرتاز منه وفارق الفعل القول، حيث استوي قليله وكثرية يف اإلبطال: أبن الفعل يتعذر، أو يتعسر ا
 فعفي عن القدر الذي ال خيل ابلصالة، خبالف القول.

واحرتز بقوله: )مواالة( عن األفعال املتفرقة، فإهنا ال تؤثر كما لو خطا خطوة، مث بعد زمان خطا 
 خرب أمامة، وحد التفريق: أن يعد الثاين منقطعا عن األول عرفا، ولو نوى أخري وهلم جرا، ملا مر يف

 ة وفعل واحدة .. بطلت صالته.فعالت متوالي
وخرج بقوله: )مثل مواالة ثالث خطو( احلركات اخلفيفة املتوالية، كتحريك أجفانه، أو أصابعه يف 

تؤثر، ألهنا ال ختل بنظم الصالة، سبحة أو حك أو عد، أى: مع قرار اليد يف حمل واحد، فإهنا ال 



أن يكون به حكة ال ميكنه الصرب عنها، ذكره خبالف ما إذا حرك اليد ثالاث .. فإهنا تبطل به، إال 
 القاضي واخلوارزمي، ومد اليد وجذهبا مرة واحدة، وكذا رفعها عن الصدر ووضعها يف حمل احلك.
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.. بطلت صالته، ا كزيدة ركوع ال للمتابعة: فإن كان عامدأما إذا فعل يف صالته غريها من جنسها،  
 أو انسيا .. فال. وقوله: )خطو(: مصدر خطا خيطو

 ]الشرط احلادي عشر: ترك ما يفطر الصائم[
كبلع ذوب سكرة، إلشعاره   0حادي عشرها: املفطر للصائم وإن قل، أى: تركه فتبطل ابملفطر 

ل به على األصح حترميه .. فال تبطل به إال أن يكثر، فتبطابإلعراض إال أن يكون انسيا أو جاهال 
وإن صحح الرافعي عدم بطالهنا ابلكثري انسيا كالصوم، والفرق بينهما على األول: أن املصلي 

متلبس هبيئة يبعد معها النسيان، خبالف الصائم، فإن الصالة ذات أفعال منظومة، والفعل الكثري 
 كف.يقطع نظمها، خبالف الصوف فإنه  

 النية أو يغريها[ ]الشرط الثاين عشر: التحرز عما ينايف
اثين عشرها: تغيري النية، وهو معين قوله: )ونية الصالة إذ تغري( أى: بتغيري املصلي، فإن مل يرتك 

ذلك، كأن نوى اخلروج منها ولو يف ركعة أخري .. بطلت، ملنافاة نيته قصده، خبالف ما لو نوى يف 
تبطل قطعا، قاله يف )التحقيق( و )اجملموع(،  الثانية منافيا للصالة كأكل .. فإهنا ال األويل أن يفعل يف

 وفرق فيه: أبنه يف األويل غري جازم ابلنية، وانزي الفعل يف الثانية جازم، واحلرام فعل املنايف ومل يوجد.
أبن يشرع فيه، فلو نوى وحاصلة: أن منايف النية يؤثر يف احلال، ومنايف الصالة إمنا يؤثر عند وجوده، 

ل واحدة .. بطلت صالته كما مر، وكأن تردد يف قطعها، أو علقه بشئ وإن مل فعالت متوالية وفع
يعلم وجوده، ملنافاته اجلزم، وكتعليق قطع اإلميان، وال عربة مبا جيري يف الفكر أنه لو تردد كيف يكون 

فال عربة به، وكأن نقل النية من فرض إىل احلال، فإن املوسوس قد يبتلي به، وقد يقع يف اإلميان 
 فرض آخر، ومن فرض إىل نفل بال مسوغ، أو من نفل إىل نفل آخر.

وخالفت الصالة فيما تقرر الصوم واالعتكاف فال يبطالن بشئ منه، ألن الصالة يتعلق حترمها 
أحوج إىل النية من وحتللها ابالختيار فيكون أتثرها بضعف النية فوق أتثر الصوم، وألهنا أفعال وهي 

 ف ابلصوم، ألنه أشبه به، ومثلهما احلج والعمرة.الرتوك، وأحلق االعتكا
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 ]تسبيح الذكر وتصفيق األنثي ملا ينوهبما يف الصالة[
 ندب يف الصالة .. ذكر بقوله:وملا كان الفعل القليل قد ي

 )نداب ملا ينوبه يسبح ... وهي بظهر كفها تصفح(
كر نداب، ألجل ما ينوبه يف صالته، كتنبيه إمامه، وإذنه لداخل، وإنذاره أعمي، وهي، أي: يسبح الذ 

نثي تصفح، أى: تصفق لذلك نداب بضرب ظهر كفها اليمني على بطن اليسرى، أو ظهر كفها أي: األ
على بطن اليمين، أو ظهرها، أى: أو تضرب بطن كفها اليمني على ظهر اليسرى أو عكسه، اليسرى 

لصحيحني(: )من انبه شئ يف صالته .. فليسبح، فإنه إذا سبح .. التفت إليه، وإمنا التصفيق خلرب )ا
لنساء(، فلو صفق الذكر وسبحت األنثي .. جاز، لكن خالفا السنة، قال يف )اجملموع(: واخلنثي  ل

 كاألنثى.
، قال يف وحمل التسبيح: إذا قصد الذكر فقط، أو قصده مع اإلعالم كما علم من كالمه فيما مر

، وواجبان )التحقيق(: والتسبيح والتصفيق مندوابن لقربة، أى: مندوبة، ومباحان ملباح. انتهى
ملة بتحرميه لواجب، وال ينبغي لألنثى أن تضرب بطن كفها على بطن األخري، فإن تعمدته العبة عا

 .. بطلت صالهتا ولو مبرة واحدة، كما علم مما مر.
 ]استحباب الصالة إىل سرتة[

 ويسن للشخص إن يصلي إىل سرتة، كجدار أو سارية أو عصا مغروزة ومييلها عن وجهه، فإن مل جيد
.. افرتش مصلي، فإن مل جيد .. خط خطأ، كما يف )التحقيق( و )شرح مسلم( وإن قال يف 

 ت(: احلق أهنما يف مرتبة.)املهما
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اخص ثلثي ذراع أذرع فأقل، وكون ارتفاع الشويعترب يف السرتة: أن يكون بينها وبني املصلي ثالثة 
فأكثر، قال يف )املهمات(: والقياس: أن ]بني[ املصلي واخلط كقدر السرتة، وحينئذ فيحرم املرور بني 

املصلي وسرتته وإن مل جيد املار سبيال، وللمصلي وغريه حينئذ الدفع، بل يندب وإن أدي إىل قتله 
 ابلتدريج.

 تبطل صالته مبرور شئ بني يديه. .. خرق الصفوف ليصليها، والنعم، لو وجد فرجة أمامه 
وحمل حترمي املرور: إذا مل يقصر املصلي، فإن قصر، كأن وقف بقارعة الطريق .. فال حترمي، بل وال  



كراهة، كما قاله يف )الكفاية( أخذا من كالمه، وحينئذ فال دفع، فإن مل يصل إىل سرتة أو تباعد عنها 
 مل حتصل السنة، ومل حيرم املرور، ومل يكن له الدفع. ، أو كانت دون ثلثي ذراع ..فوق ثالثة أذرع

 ]بطالن الصالة برتك ركن أو فوات شرط[
 )ويبطل الصالة ترك ركن أو ... فوات شرط من شروط قد مضوا(

اهية أي: ويبطل الصالة ترك ركن من أركاهنا، كاالعتدال واجللوس بني سجدتني ولو يف النافلة، ألن امل
ا، ويبطلها فوات شرط من شروط هلا قد مضت كاستقبال القبلة، الستحالة تنتفي ابنتفاء أجزائه

 حصول املشروط بدون شرط من شروطه.
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 ]مكروهات الصالة[
 وملا فرغ من ذكر شروطها .. ذكر مكروهاهتا فقال:

 ثوب أو شعر ... ورفعه إىل السماء ابلبصر( )مكروهها: بكف
 يدا على خاصرته ... ومسح ترب وحصى عن جبهته( )ووضعه

 طه اليدين يف األكمام ... يف حالة السجود واإلحرام()وح
 )والنقر يف السجود كالغراب ... وجلسة اإلقعاء كالكالب(

 )تكون أليتاه مع يديه ... ابألرض لكن انصبا ساقيه(
 ال حلاجة له ... والبصق لليمني أو للقبلة( )وااللتفات

  هذه األبيات من مكروهات الصالة تسعة أشياء:ذكر يف
ا: كف ثوبه أو شعره، خلرب: )أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وال أكف ثواب وال شعرا( رواه أوهل

هي عن كفه: الشيخان واللفظ ملسلم، ولفظ البخاري: )أمران أن نسجد(، )وال نكف(، واملعين يف الن
قبلها هي لكل من صلي كذلك، سواء أتعمده للصالة، أم كان أنه يسجد معه، قال يف )اجملموع(: والن

ملعين وصلي على حاله، وذكر من ذلك: أن يصلي وشعره معقوص، أو مردود حتت عمامته، أو كمه 
 مشمر.

بصارهم إىل السماء يف اثنيهما: رفعه بصره إىل السماء، خلرب البخاري: )ما ابل أقوام يرفعون أ
أنه صلى هللا عليه و لتخطفن أبصارهم(، وخلرب احلاكم يف )مستدركه(: )صالهتم؟ ! لينتهن عن ذلك، أ



وسلم كان إذا صلي .. رفع بصره إىل السماء فنزلت: }قد افلح املؤمنون* الذين هم يف صالهتم 
 [ .. فطأطأ رأسه(.2، 1خاشعون{ ]سورة املؤمنون: 
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رسول هللا  يب هريرة رضي هللا عنه: )أناثلثهما: وضعه يده على خاصرته، خلرب )الصحيحني( عن أ
صلى هللا عليه وسلم هني أن يصلي الرجل خمتصرا(، واملرأة يف ذلك كالرجل كما ذكره يف )اجملموع(، 

وخلرب بن حبان يف )صحيحه(: )االختصار يف الصالة راحة أهل النار(، قال ابن حبان: يعين: فعل 
أن إبليس أهبط من اجلنة  ملتكربين، ويف )شرح مسلم(: اليهود والناصري وهم أهل النار، ألنه فعل ا

 كذلك، ويستثين ما إذا وضعها حلاجة، كعلة جبنبه.
رابعها: مسح الرتاب واحلصا عن جبهته، خلرب )الصحيحني(: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف 

 ذر قال: الرجل يسوي الرتاب حيث يسجد: )إن كانت فاعال .. فواحدة(، وروي البيهقي عن أيب
، وأال افعلها أحب إيل من مئة انقة سوداء احلدق(، ورواه ابن خزمية يف )مسح احلصا واحدة

 )مسنده(، وقال الذهيب: إسناده صاحل.
خامسها: وضعه يديه يف كميه أو غريمها يف حاليت إحرامه وسجوده، ألن كشفهما أنشط للعبادة وأبعد 

د قال يف )األم(: أحب أن يباشر ني الربد واحلر وغريمها، وقعن التكرب، وظاهر إطالقهم: أنه ال فرق ب
 براحتيه األرض يف احلر والربد.

سادسها: النقر يف السجود، كما ينقر الغراب مبنقاره فيما يريد التقاطه، واملراد: كراهة ختفيف املصلي 
وابين خزمية  سجوده، حبيث ال ميكث فيه إال قدر وضع الغراب منقاره يف األرض، خلرب أيب داوود

 حيهما(: )هني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نقرة الغراب وافرتاش السبع(.وحبان يف )صحي
سابعها: اإلقعاء يف مجيع جلسات الصالة، حبيث تكون أليتاه مع يديه على األرض وينصب ساقيه، 

 للنهي عنه كما أخرجه احلاكم وصححه، وما ذكره املصنف يف تفسريه من
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غريمها: أن  وضع يديه على األرض .. تبع فيه أاب عبيدة معمر بن املثين، وظاهر كالم الشيخني و 
كراهته ال تتقيد بذلك، ومعناه: أن يلصق ألييه ابألرض وفخذيه، وينصب فخذيه وساقيه كهيئة 



 الروايت.املستوفز، ووجه النهي عنه: ما فيه التشبه ابلكالب والقردة، كما وقع التصريح به يف بعض 
 البخاري عن عائشة قالت: اثمنها: االلتفات بوجهه ميينا ومشاال من غري حتويل صدره عن القبلة، خلرب

سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن االلتفات يف الصالة فقال: )هو اختالس خيتلسه الشيطان 
ليلي بثالث، وهناين عن من صالة العبد(، وخلرب أمحد إبسناد حسن عن أيب هريرة قال: )أوصاين خ

التفات كالتفات الثعلب( ال حاجة له، ثالث، هناين عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإيقعاء الكلب، و 
أي: لاللتفات يف يكره، خلرب أيب داوود إبسناد صحيح: )أنه صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر فأرسل 

 الشعب(. فارسا إىل شعب، من أجل احلرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إىل
الصالة .. فإنه يناجي  اتسعها: البصق عن اليمني أو للقبلة، خلرب )الصحيحني(: )إذا كان أحدكم يف

ربه، فال يبصقن بني يديه، وال عن ميينه، ولكن عن يساره، أو حتت قدمه(، مث غن كان يف املسجد .. 
حتت قدمه، واألول أويل، بصق يف ثوبه وفركه، أو حك بعضه ببعض، أو يف غريه .. بصق يف ثوبه أو 

)اجملموع( أنه حرام، وجيب اإلنكار  ويف )الروضة( أن البصاق يف املسجد خطيئة، ويف )التحقيق( و
على فاعله، وعلى من دلكها أبسفل نعله الذي داس به جنسا أو قذرا، ألنه ينجس املسجد أو 

 يقذره.
ميينه: ما إذا كان يف مسجد النيب صلى قال بعض املتأخرين: وينبغي أن يستثين من كراهة البصاق عن 

 ن النيب صلى هللا عليه وسلم عن يساره.هللا عليه وسلم فإن بصاقه عن ميينه أويل، أل
 وقول املصنف: )أو شعر( بدرج اهلمزة للوزن، وقوله: )ورفعه( وما عطف عليه إيل
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 حمل خرب قوله: ر واجملرور، فإنه يفآخره جيوز جره عطفا على اجملرور ابلباء، ورفعه عطفا على اجلا
 )مكروهها(.

ومما يكره أيضا: وضع يده على فمه بال حاجة، واملبالغة يف خفض الرأس يف ركوعه، واإلشارة مبا يفهم 
 ال حلاجة، كرد السالم وحنوه، واجلهر يف غري موضعه، واإلسرار يف غري موضعه، واجلهر خلف اإلمام.
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 ابب سجود السهو
 تسليم تسن سجداته ... لسهو ما يبطل عمده الصالة( بيل)ق

 ض عمدا أو لذهل ... ال سنة بل نقل ركن قويل()وترك بع
 ]سجدات السهو وموضعهما[

أى: يسن سجدات السهو قبيل التسليم من الصالة ولو انفلة، خلرب أيب سعيد اخلدري: )إذا شك 
ولينب على اليقني، وليسجد سجدتني قبل  أحدكم فلم يدر أصلي ثالاث أم أربعا .. فليلق الشك

اتمة .. كانت الركعة والسجداتن انفلة له، وإن كانت انقصة .. كانت  السالم، فإن كانت صالته
الركعة اتمة للصالة، والسجداتن ترغمان أنف الشيطان( رواه أبو داوود إبسناد صحيح ومسلم 

السالم، أى: حبيث ال يتخلل بينهما شئ من مبعناه، ثبت به سنية السجود، وأنه سجداتن، وأنه قبل 
غري املصنف لـ )قبل( وإمنا مل جيب السجود كجرب احلج، ألنه مل يشرع لرتك الصالة، كما أفاده تص

 واجب، خبالف جرب احلج.
ويدل لكونه قبل السالم أيضا أخبار، كخرب )الصحيحني( عن عبد هللا بن حبينه: )أن النيب صلى هللا 

ضي الصالة وانتظر م الظهر فقام من الوليني ومل جيلس، فقام الناس معه حىت إذا قعليه وسلم صلي هب
الناس تسليمه .. كرب وهو جالس فيجد سجدتني قبل إن يسلم مث سلم(، وقال الزهري: إنه آخر 

األمرين من فعله صلى هللا عليه وسلم، وألنه سجود وقع سببه يف الصالة فكان فيها كسجود 
ق يف كونه قبل ملصلحة الصالة فكان قبل السالم، كما لو نسي سجدة منها، وال فر التالوة، وألنه 

 السالم بني كونه لنقص أو زيدة أو هلما.
وأما خرب )الصحيحني(: )أنه صلى هللا عليه وسلم صلي الظهر مخسا وسجد للسهو بعد السالم( .. 

 خرب أيب سعيد األمر ابلسجود قبل فأجاب عنه أئمتنا أبنه تدارك للمرتوك قبل السالم سهوا، ملا يف
 السالم من التعرض للزيدة.
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ما: )سبحان وسجدات السهو كسجديت الصالة يف واجباهتما ومندوابهتما، وحكي بعضهم أنه يقول فيه
 من ال ينام وال سهو( وهو الئق ابحلال.

هيا وطال الفصل، فإن تذكر عن فإن تركهما وسلم: فإن كان عامدا .. مل يعد إليهما، وكذا إن كان سا
 قرب .. فله العود مث يسلم، خلرب )ألصحيحني( عن ابن مسعود: )أنه صلى هللا عليه وسلم صلي



ذلك، فسجد سجدتني مث سلم، وإذا سجد .. ابن أن السالم مل الظهر مخسا، فلما انتقل .. قيل له 
عمدا قبل السالم .. بطلت  يكن حملال، كتذكرة ترك ركن بعد السالم، حىت لو أحدث أو تكلم

عود صالته، ولو نوى اإلقامة .. لزمه اإلمتام، ولو خرج وقت اجلمعة .. أكملها ظهرا، لكن حيرم ال
 الصالة عن وقتها، ذكره البغوي يف )فتاويه( يف اجملمع والقاصر. إليه إن ضاق الوقت، إلخراجه بعض

رج من الصالة، الستحالة اخلروج منها مث العود ومبا تقرر علم أان نتبني بعوده إىل السجود أنه مل خي
 غليها بال حترم، وبه صرح اإلمام وغريه.

 ]ما يسن له سجدات السهو[
 تسن سجدات السهو .. ألحد أمرين: وإمنا

هلما: لسهو ما يبطل عمده الصالة دون سهوه، كزيدة ركوع أو سجود، خلرب ابن مسعود السابق، أو 
ككالم كثري، ألنه ليس يف صالة، وخبالف سهو ما ال يبطلها عمده  خبالف ما يبطلها سهوه أيضا  

جد لقليل فيها ورخص فيه كما مر، ومل يسكالتفات وخطوتني، ألنه صلى هللا عليه وسلم فعل الفعل ا
 وال أمر به.

ومشل كالمه: ما أفىت به القفال من أنه لو قعد للتشهد األول يظن أنه الثاين فقال انسيا: )السالم( 
انوي به اخلروج من الصالة، فقبل إن يقول: )عليكم( تنبه فقام .. فإنه يسجد للسهو، فإن مل  أى:

بغوي، وعلله أبنه مل يوجد منه .. مل يسجد، وهو جممل ما أفيت به الينو به اخلروج من الصالة 
 خطاب.

 و)السالم(: اسم من أمساء هللا تعاىل، فال يبطل عمده الصالة.
 المه: احنراف املتنفل يف السفر عن مقصده إىل غري القبلة انسيا معويستثين من منطوق ك

(1/333) 

 

أن عمده عوده على الفور .. فال يسجد له على ما يف )الروضة( و )اجملموع( و )التحقيق( مع 
مبطل، لكن صحح يف )الشرح الصغري( السجود، قال اإلسنوي وغريه: إنه القياس، وهلذا: اقتصرت 

 على االستقبال. عليه يف الكالم
و ومن مفهومه: ما سيأيت يف كالمه من نقل الركن القويل، وما لو قنت قبل الركوع بنية القنوت، وما ل

 عة، أو فرقتني وصلي بفرقة ركعة وآبخري ثالاث.فرقهم يف اخلوف أربع فرق وصلي بكل فرقه رك
عجمة، أي: لذهول، وهو اثنيهما: لرتك بعض من أبعاض الصالة املتقدمة عمدا أو لذهل بضم امل



 السهو، أما التشهد األول .. فألنه صلى هللا عليه وسلم )تركه انسيا وسجد قبل أن يسلم( رواه
 بل خلل العمد أكثر فكان للجرب أحوج. الشيخان، وقيس ابلنسيان العمد جبامع اخللل،

سجود له، وقياس ما  واملراد ابلتشهد األول: اللفظ الواجب يف األخري، أما ما هو سنة فيه .. فال
 أييت يف القنوت: إحلاق ترك بعضه برتك كله.

شهد .. سجد للسهو، لرتك التشهد األول إن  ومشل كالمه: الفرض والنفل، فلو صلي نفال أربعا بت
على عزم اإلتيان به فنسيه، وإال .. فال كما أفىت به البغوي، وقيل: ال يسجد مطلقا، وجري  كان

 نقله ابن الرفعة عن اإلمام.عليه صاحب )الذخائر(، و 
ه، ألن وأما قعود التشهد األول .. فألن السجود إذا شرع لرتك التشهد األول .. شرع لرتك قعود

لى هللا عليه وسلم فيه .. فألهنا ذكر جيب اإلتيان به يف املقصود له، وأما الصالة على النيب ص
آله يف جلوس التشهد األخري ... اجللوس األخري، فيسجد لرتكه يف األول، وأما الصالة على 

مه وقبل أن يسلم فكالصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، أبن يتيقن ترك إمامه هلا بعد أن سلم إما
 صل.هو، أو بعد أن سلم وقصر الف

وأما القنوت وقيامه يف اعتدال الثانية من الصبح والركعة األخرية من وتر نصف رمضان الثاين .. 
ما مر، وترك بعض القنوت كرتك كله، قاله الغزايل وغريه، واعرتض أبنه إمنا أييت على  فقياسا هلا على

 خالفه، وبه صرح القاضيالقول بتني كلماته، واألصح: 
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 جملي، وأجيب: أبنه إذا شرع يف قنوت ... تعني ما مل يعدل إىل بدله.
لك على األصح من أن العربة بعقيدة سنية السجود لرتك إمامه احلنفي له، وهو كذ ومشل كالمهم:

 املأموم.
وصورة السجود لرتك قعود التشهد فقط وقيام القنوت فقط: أال حيسن التشهد أو القنوت، فإنه 

 يسن له أن يقعد أو يقوم بقدره، فإذا مل يفعل .. سجد للسهو.
ة ال منها، أى: ال سجد له، لعدم أتكد أمره، ألنه سنة يف الصالوخرج مبا ذكر: قنوت النازلة فال ي

 بعض منها، ولو شك يف ترك بعض .. سجد، أو ارتكاب منهي .. فال.بعضها، والكالم فيما هو 
وقوله: )ال سنة( أى: ال تسن سجدات السهو لرتك سنة من سسن الصالة غري أبعاضها عمدا أو 

عض األبعاض، وقسنا الة فال جيوز إال بتوقيف، ومل يرد إال يف بسهوا، ألن سجود السهو زيدة يف الص



بقي ما عداها على األصل، فلو فعله ظاان جوازه ... بطلت صالته إال أن ابقيها عليه، لتأكدها، و 
يكون قريب عهد ابإلسالم، أو نشأ يف ابدية، قاله البغوي يف )فتاويه(، ألنه قد يعرف مشروعية 

 قتضيه.سجود السهو وال يعرف م
 ]سجود السهو لنقل الركن القويل[

سهو بنقل ركن قويل ال يبطل عمد نقله الصالة له: )بل نقل ركن قويل( أي: بل تسن سجدات الوقو 
عن حمله، كقراءة )الفاحتة( أو التشهد أو بعضهما يف غري حملهما من ركن طويل أو قصري مل يطل 

أكد رتكه التحفظ املأمور به يف الصالة مؤكدا كتبذلك، وال فرق يف ذلك بني كونه عمدا أو سهوا، ل
 كالسالم .. فداخل يف قوله: )ما يبطل عمده الصالة(.  التشهد األول، أما ما يبطلها تعمد نقله

 وخرج بـ )نقل الركن(: نقل غريه، كتسبيح الركوع والسجود.
 وع( وغريه.نعم، يسن السجود لنقل القنوت كما مر، وقراءة غري )الفاحتة( كما يف )اجملم

 لوزن.وقوله: )أو لذهل( بدرج اهلمزة ل
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 ]ترك ركن من أركان الصالة سهوا[
 أتتيا( )وكل ركن قد تركت ساهيا ... ما بعده لغو إىل أن
 )مبثله، فهو ينوب عنه ... ولو بقصد النفل تفعلنه(

أى: وكل ركن من أركان الصالة قد تركته ساهيا فتذكرته يف الصالة قبل فعلك مثله من ركعة أخري 
غو، لوقوعه يف غري حمله، وأتيت مبجرد التذكر مبا تركته، وإن مل تتذكر حىت فعلت فما بعد املرتوك .. ل

ية الصالة .. فهو ينوب عن املرتوك لوقوعه يف حمله، ولو فعلته بقصد النفل، كأن مثله مما مشلته ن
جلست يف التشهد األخري وأنت تظنه األول، مث تذكرت عقبه .. فإنه جيزئ عن الفرض، هذا إذا 

 ني الركن وموضعه، فإن مل يعرف أخذ ابليقني وأيت ابلباقي على الرتتيب وسجد للسهو.عرف ع
ك النية أو تكبرية اإلحرام، أو جوز أن يكون أحدمها .. استأنف الصالة، والشك يف وإن كان املرتو 

ترك الركن قبل السالم كتيقن تركه، فلو تيقن ترك سجدة من الركعة األخرية ... سجدها وأعاد 
ده، أو من غريها أو شك فيهما .. لزمه ركعة، ولو علم يف قيام اثنية ترك سجدة: فإن كان جلس تشه

 دته ولو لالسرتاحة .. سجد، وإال .. فليجلس مطمئنا، مث يسجد.بعد سج
ولو علم يف آخر رابعية ترك سجدتني أو ثالث، جهل موضعها .. لزمه ركعتان، أو أربع .. لزمه 



س أو ست .. لزمه ثالث، أو سبع .. لزمه سجده مث ثالث، أو مثان .. لزمه سجدة مث ركعتان، أو مخ
رتوك بعد السالم إذا مل يطل الفصل عرفا ومل يطأ جناسة .. كهو قبله، سجداتن مث ثالث، وتذكر امل

 ومشل تعبريهم بـ )ترك السجدات(: الرتك احلسي والشرعي. وألف )أتتيا( لإلطالق.
 ]نسيان التشهد األول[

 نسي التشهد املقدما ... وعاد بعد االنتصاب حرما( )ومن
 أبطال(( وجاهل التحرمي أو انس فال ... يبطل عوده، وإال

 )لكن على املأموم حتما يرجع ... إىل اجللوس لإلمام يتبع(
 )وعائد قبل انتصاب يندب ... سجوده إذ للقيام يقرب(
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رب أيب فذكره بعد انتصابه قائما ... مل يعد له، خل أى: ومن نسي التشهد األول مع جلوسه أو دونه
داوود وحسنه الرتمذي عن زيد بن عالقة قال: صلي بنا املغرية بن شعبة فنهض يف الركعتني فقلنا: 

.. قال: سبحان هللا، فقال: سبحان هللا، فلما أمت صالته .. سجد سجديت السهو، فلما انصرف 
لسنة، فإن م يصنع كما صنعت(، ولتلبسه بفرض فال يقطعه )رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسل

عاد، أي: عامدا علما ابلتحرمي .. حرم عوده، لزيدة قعوده، وجاهل التحرمي أو انس له .. فال يبطل 
ي على العوام، وإال أبن  عوده الصالة. أما الناسي .. فلرفع القلم عنه، وأما اجلاهل .. فألنه مما خيف

اجلاهل أن يقوم عند تعلمه، والناسي عامدا .. أبطل عودة الصالة، ملا مر، وعلى  كان عاملا ابلتحرمي
عند تذكره، هذا إن كان املصلي منفردا أو إماما أو مأموما وقد انتصب هو وإمامه وإن عاد إمامه، 

 جاز، الحتمال كونه معذورا. واألويل أن ينوى مفارقته حينئذ، ولو انتظره قائما ..
( أي: ألن متابعته فرض آكد من التلبس ى املأموم حتما يرجع إىل اجللوس إلمام يتبعوقوله: )لكن عل

ابلفرض، وهلذا: سقط هبا القيام والقراءة عن املسبوق إذا أدرك اإلمام راكعا، فإن مل يعد .. بطلت 
حسا  امه .. مل يعد ومل حتسب قراءته، كمسبوق مسعصالته، ملخالفته الواجب، فلو مل يعلم حىت قام إم

 ابن أنه مل يسلم .. ال حيسب له ما آتى به قبل سالم إمامه، أما ظنه سالم إمامه فقام وآيت مبا فاته، مث
لو انتصب املأموم عامدا .. فعوده ملتابعة إمامه مندوب. وفرق بني حالتيه: أبن العامد انتقل إىل 

 خبالف الناسي فإن فعله غري خري بني العود وعدمه، ألنه ختيري بني واجبنيالواجب وهو القيام، فت
ملا كان معذورا .. كان قيامه كالعدم فتلزمه املتابعة كما لو مل يقم، ليعظم أجره، والعامد   معتد به، ألنه



 كاملفوت لتلك السنة بتعمده، وال يلزمه العود إليها.
 جيب العود، بل ماعة من أنه إذا تقدم على إمامه بركن ... الواستشكل ما تقرر مبا قالوه يف صالة اجل

 لسهو، وفرق بفحش التقدم هنا.يندب يف العمد ويتخري يف ا
وقوله: )وعائد قبل انتصاب يندب سجود إن للقيام يقرب( أي: إن كان للقيام يقرب، يعين: أن 

مل يتلبس بفرض، فإن عاد وهو املصلي إذا نسي التشهد األول وذكره قبل انتصابه .. عاد له، ألنه 
ل ذلك عامدا ... بطلت صالته، أما إذا  ب منه إىل القعود .. سجد للسهو، ألنه لو فعإىل القيام أقر 

 كان إىل القعود أقرب، أو كانت نسبته غليهما على السواء .. فال يسجد، لقلة
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ل ومجاعة منهم: ما فعله حينئذ، حىت لو فعله عامدا ... مل تبطل صالته، وهذا التفصيل طريقة القفا
)الروضة(، وجزما به يف )احملرر( و )املنهاج(، لكن صدر كالم  ورجحاه يف )الشرحني( و البغوي،

)الروضة( يقتضي: أن الراجح عند األصحاب أنه ال يسجد مطلقا، وألجل ذلك جعل يف )التحقيق( 
نه األصح عند مجهور هذا التفصيل وجها ضعيفا، وجعل األظهر: أنه ال يسجد، وقال يف )اجملموع(: إ

 التنبيه(، قال اإلسنوي: وبه الفتوى.صحاب، وصححه يف )تصحيح األ
ولو ختلف املأموم عن إمامه للتشهد .. بطلت صالته، لفحش خمالفته، وفارق ما لو قام وحده كما 
مر، أبنه يف تلك اشتغل بفرض وىف هذه بسنة، وما لو ترك إمامه القنوت .. فله أن يتخلف ليقنت 

  ختلفه قياما، وهنا أحدث فيه جلوسا.، أبن يف تلك مل حيدث يفحلقه يف السجدة األويل إذا
ولو صلي قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتني: فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وأن وقت الثالثة 

. فله أن قد حضر .. مل يعد إىل قراءة التشهد، وإن علم أنه مل يتشهد ولكن سبق لسانه إىل القراءة .
 تعميد القيام، وسبق اللسان إليها غري معتد به.هد، ألن تعمد القراءة كيعود إىل التش

وترك القنوت يقاس مبا ذكرانه يف التشهد، فإن نسيه وعاد إليه قبل وضع جبهته على مصاله .. جاز، 
 أو بعده .. فال، ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع، وإال .. فال.

نسئ( بسكون الياء وصبه بنية طال( لإلطالق، وقوله: )ملقدما( و )حرما( و )أبواأللف يف قوله: )ا
 الوقف.

 )ومقتد لسهوه لن يسجدا ... لكن لسهو من به قد اقتدي(
 فيه مسألتان:
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 ]سهو املأموم حال القدوة يتحمله اإلمام[
سجد له، ألن غمامه يتحمله عنه كما يتحمل عنه القنوت األويل: أن سهو املأموم حال قدوته ال ي

النيب صلى هللا عليه وسلم كما مر ومل واجلهر والسورة وغريها، وألن معاوية مشت العاطس خلف 
 يسجد وال أمر ابلسجود، وخلرب: )اإلمام ضمن( رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان.

ال سجود، ألن سهوه يف حال قدرته، ولو ذكر فلو ظن سالم غمامه فسلم فبان خالفه .. سلم معه و 
 يت بركعة وال يسجد، ملا مر.رك ركن غري النية والتكبري .. قام بعد سالم إمامه وأيف تشهده ت

ومشل كالمه: ما لو سها حال ختلفه عن إمامه بعذر كزحام .. فإنه ال يسجد لسهوه، لبقاء حكم 
 القدوة.

ئه مه، كأن سلم املسبوق بسالم إمامه ساهيا أو قبل اقتداوخرج بقوله: )مقتد( سهوه بعد سالم إما
ا مل يتحمله اإلمام يف األخرية كما أنه يلحقه سهو به، فإنه يسجد له، لعدم اقتدائه به حال سهوه، وإمن

 إمامه الواقع قبل اقتدائه، ألنه قد عهد تعدي اخللل من صالة اإلمام إىل صالة املأموم دون عكسه.
: ويسجد للسهو كما لو  أدارك الركوع مع إمامه .. مل حيسب له، قال الغزايلولو شك املسبوق يف

 )الروضة(: وهو ظاهر، وال يقال: يتحمله اإلمام، ألنه بعد سالم شك أصلي ثالاث أم أربعا، قال يف
 اإلمام شاك يف عدد ركعاته.
 ]سهو اإلمام يلحق املأموم[

مل اإلمام سهوه، وفيهما خرب: )ليس علي من خلف الثانية: أن املأموم يلحقه سهو إمامه، كما حي
رواه الدارقطين والبيهقي وضعفه، فإن سهو، فإن سها اإلمام .. فعليه وعلي من خلفه السهو(  اإلمام

 سجد إمامه .. لزم متابعته، فإن تركها عامدا عاملا ابلتحرمي ... بطلت
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وما إذا تيقن غلط واستثين يف )الروضة( كـ )أصلها( ما إذا تبني له حدث اإلمام .. فال يلحقه سهوه، 
تض للسجود .. فال يتابعه فيه، فلو مل يتيقن .. اتبعه، خبالف ما لو قام إىل مام يف ظنه وجود مقاإل

خامسة .. ال يتابعه محال على تركه ركنا، ألنه وإن حتقق تركه ركنا .. مل جتز متابعته، إمتامه الصالة 



 ، ذكره يف )الروضة(.يقينا، بل لو كان على املأموم ركعة .. مل يتبعه فيها
ما لو سها قبل اقتدائه به .. فإنه يسجد معه، للمتابعة، مث يسجد أيضا يف آخر ومشل كالم املصنف: 

صالته، ألنه حمل سجود السهو، وما لو اقتدي به بعد انفراده مسبوق آخر وهبذا اثلث ... فكل 
تيه ... وه، أو واحده من سجديسجد للمتابعة، مث يف آخر صالته، وما لو ترك اإلمام السجود لسه

وم يف األول ويكمل يف الثاين، لتطرق اخللل لصالته، خبالف تركه التشهد األول وسجدة فيسجد املأم
التالوة ال أييت املأموم هبما، ألهنما يفعالن خالل الصالة، فلو انفرد هبما .. خلالف اإلمام، وما لو 

ته، وحينئذ أموم اعتبارا بعقيدالقنوت .. فيسجد امل تركه اإلمام لرأيه، كحنفي ال يري السجود لرتك
 فال فرق بني أن يوافقه املأموم يف تركه وأن أييت به. وألف )يسجدا( لإلطالق.

 ]الشك قبل السالم يف عدد الركعات[
 )وشكه قبل السالم يف عدد ... مل يعتمد فيه على قول أحد(

 جد للخلل()لكن على يقينه، وهو األقل ... وليأت ابلباقي ويس
عدد من ركعاته أو سجداته .. مل جيز له أن يعتمد فيه على قول ملصلي قبل سالمه يف أي: وشك ا

أحد وإن كان كثريا وراقبوه، ملا أييت، ولرتدده يف فعله كاحلاكم الناسي حلكمه، وأما مراجعته صلى هللا 
، ى تذكره بعد مراجعتهعليه وسلم للصحابة، مث عودة للصالة يف خرب ذي اليدين .. فمحمول عل

نه وهو األقل، وليأت ابلباقي، ويسجد نداب سجود السهو، للخلل وهو أن املأيت لكن يعتمد على يقي
 به إن كان زائدا .. فذاك، وإال .. فالرتدد يف أصالته
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، وأجيب أبن النية يضعف النية وحيوج إىل اجلرب، واعرتضه اإلمام مبا لو شك يف قضاء الفائتة فأعادها
 دد يف ابطل، خبالف هذا.فيها مل ترت 

صل يف ذلك: خرب مسلم: )إذ شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم أصلى ثالاثً أم أربعاً .. فليطرح واأل
الشك ولينب على ما استيقن، مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن كان صلى مخساً .. شفعن له 

.. مل هى أم رابعة، فزال شكه فيها  ألربع، فلو شك يف ركعة أاثلثةصالته( أي: ردهتا السجداتن إىل ا
يسجد، ألن ما فعله حال الشك أصلي بكل تقدير، فال تردد يف أصالته، أو فيما بعدها .. سجد، 

 لفعله حال الشك زائد بتقدير.
دير، أو ولو شك يف تشهد أهو األويل أم األخري: فإن زال شكه بعد تشهده .. سجد، لفعله زائد بتق



 فيه .. فال.
فرض بعد السالم .. فإنه ال يؤثر وإن قصر الفصل، ألن له: )قبل السالم( شكه يف ترك وخرج بقو 

الظاهر وقوع السالم عن متام، وألنه لو أثر .. لعسر األمر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس، 
 لنسبة إىل الطهر عن الشيخ أيبومقتضاه: أن الشك يف الشرط ال يؤثر، وهو ما حكاه يف )اجملموع( اب

ه جزم قبل حكايته له يف أخر )ابب الشك يف جناسة املاء( أبنه يؤثر فارقا حامد واحملاملي وغريمها، لكن
أبن الشك يف الركن يكثر، خبالفه يف الطهر، وأبن الشك يف الركن حصل بعد تيقن االنعقاد واألصل 

، قال: وقد صرح شاك يف االنعقاد واألصل عدمه االستمرار على الصحة، خبالفه يف الطهر، فإنه
د واحملاملي وسائر األصحاب مبعين ما قلته، فقالوا: إذا جدد الوضوء مث تيقن أنه نسي الشيخ أبو حام

مسح رأسه من أحد الوضوءين .. لزمه إعادة الصالة، جلواز كونه ترك املسح من األول، ومل يقولوا: 
 إنه شك بعد الصالة. انتهى.

ا، وعلله ابملشقة، وهو املوافق ملا نه املنقول: عدم اإلعادة مطلقيف )اخلادم(: وهو فرق حسن، لكقال 
نقله هو عن القائلني به عن النص: أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا، أم ال؟ ال تلزمه 

 اإلعادة للطواف.
 ة؟ فهي صحيحة.ويف )فتاوى القفال(: أن من شك يف جناسة على ثوبه هل كانت يف الصال
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ة، لتأثريه يف للنووي يف مسألة التجديد، ألنه يف شك استند إىل يقني ترك فأثر يف الصال دليلوال 
الطهر، خبالفه يف مسألتنا، وهلذا بقي طهره، وهلذا قال بعضهم: إن كالمهم إمنا أييت على طريقة 

كالمه القاضي والبغوي من أن الشك بعد السالم يف ترك فرض .. يؤثر، وظاهره أنه وإن صرح أبن  
شكه، ومحل كالمهم على خمالف لكالم األصحاب .. ميكن محله على ما إذا مل يتذكر أنه تطهر قبل 

خالفه، وقد نقل هم عن الشيخ أيب حامد: جواز دخول الصالة بطهر مشكوك فيه، وظاهر أن 
رية صورته: أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه، وإال .. فال تنعقد ويستثين ما لو شك يف النية أو تكب

 فإنه يؤثر. 00اإلحرام 
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 ابب صالة اجلماعة
 )تسن يف مكتوبة ال مجعه ... ويف الرتاويح وىف الوتر معه(

 يعيد الفرض ينوى نيته ... مع اجلماعة اعتقد نفيلته( )كأن
 -فيها مخس مسائل: 

 ]حكم صالة اجلماعة[
مجعة، ألهنا فيها فرض عني كما األويل: تسن صالة اجلماعة يف مكتوبة وهي الصلوات اخلمس ال 

تعاىل: }وإذا   سيأيت يف ابهبا، وأقل اجلماعة فيما عداها: إمام ومأموم، واألصل فيها قبل اإلمجاع: قوله
[ اآليه، أمر هبا يف اخلوف ففي األمن أويل، 102كنت فيهم فأقمت هلم الصالة{ ]سورة النساء: 
وم بعد اهلجرة، واألخبار كخرب )الصحيحني(: ومواظبته صلى هللا عليه وسلم عليها كما هو معل

ين درجة(، قال )صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة(، ويف رواية )خبمس وعشر 
يف )اجملموع(: وال منافاة، ألن القليل ال ينفي الكثري، أو أنه أخرب أوال ابلقليل، مث أعلمه هللا تعاىل 

لك خيتلف ابختالف أحوال املصلني والصالة، وقال فيه يف )ابب بزيدة الفضل فأخرب هبا، أو أن ذ
رجة، ومن صلي مع اثنني .. له  هيئة اجلمعة(: إن من صلي يف عشرة آالف .. له سبع وعشرون د

 كذلك، لكن درجات األول أكمل.
قضية خلف وخرج بـ )املكتوبة(: املنذورة، فال تسن فيها اجلماعة، واملراد بـ )املكتوبة(: املؤداه، وامل

 مقضيه من نوعها، كان يفوت اإلمام واملأموم ظهر أو عصر، فتسن
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عة حني فاتتهم فيها اجلماعة، خلرب )الصحيحني(: )أنه صلى هللا عليه وسلم صلي أبصحابه الصبح مجا
 ابلوادي(.

بل  أما املؤداة خلف املقضية وعكسه، واملقضية خلف مقضيه أخري .. فال تسن اجلماعة فيها،
االنفراد فيها أفضل، للخالف يف صحة االقتداء، وال يتأكد الندب للنساء أتكده للرجال، ملزيتهم 

ره تركها للرجال دون النساء، [، فيك228تعاىل: }وللرجال عليهن درجة{ ]سورة البقر: عليهن قال 
صوص: أهنا فرض  وما قاله أنه سنة يف املكتوبة .. هو ما صححه الرافعي، وقال النووي: األصح املن

أي:  كفاية، خلرب: )ما من ثالثة يف قرية أو بدو ال تقام فيهم الصالة .. إال استحوذ عليهم الشيطان(
ه، وليست فرض عني، خلرب: )صالة اجلماعة غلب، رواه أبو داوود وغريه، وصححه ابن حبان وغري 



 أفضل من صالة الفذ( فإن املفاضلة تقتضي جواز االنفراد.
لصحيحني(: )أثقل الصالة على املنافقني .. صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما وأما خرب )ا

لي ابلناس، مث ا، ولقد مهمت أن آمر ابلصالة فتقام، مث أمر رجال فيصفيهما .. ألتومها ولو حبو 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم ابلنار( ... 

وارد يف قوم منافقني يتخلفون عن اجلماعة وال يصلون فرادي، والسياق يؤيده، وألنه صلى هللا عليه ف
 هم وإمنا هم بتحريقهم.وسلم مل حيرق

. ملا هم به؟ قلنا: لعله هم ابالجتهاد، مث نزل وحي ابملنع، أو تغري فإن قلت: لو مل جيز حتريقهم .
 االجتهاد، ذكره يف )اجملموع(.

أبنه فرض كفاية لو تركها أهل بلد أو قرية .. قاتلهم اإلمام، وال يسقط عنهم احلرج إال  وعل القول
وضع واحد، ويف الكبرية هر شعارها بينهم، ففي القرية الصغرية تكفي إقامتها مبإذا أقاموها، حبيث يظ

إقامتها يف  جيب إقامتها مبواضع ولو بطائفة يسرية، حبيث يظهر الشعار يف احملال وغريها، فال تكفي
 البيوت وإن ظهرت يف األسواق.
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ية، وال على األنثي بل مث إهنا إمنا جتب ألداء فرض الرجل احلر املقيم الساتر لعورته، فال جتب يف املقض
واخلنثي والعبد واملسافر، وال على العراة، بل اخلالف يف ندهبا هلم كما صححه الرافعي، وصحح 

 د سواء، وقال: لو كانوا عميا أو يف ظلمة ... استجبت هلم بال خالف.النووي: أهنا واالنفرا
لعصر، وأما اجلماعة يف الظهر وأكد اجلماعات بعد اجلمعة: صبحها، مث صبح غريها، مث العشاء، مث ا

واملغرب .. فقال الزركشي: حيتمل التسوية بينهما، وحيتمل تفضيل الظهر، الختصاصها ببدل وهو 
 ، وحيتمل تفضيل املغرب، ألن الشرع مل خيفف فيها ابلقصر.اجلمعة وابإلبراد

 ]استحباب اجلماعة يف الرتاويح والوتر[
إلتباع فيها كما مر، ويف الوتر معه، أى: مع فعل الرتاويح مجاعة الثانية: تسن اجلماعة يف الرتاويح، ل

لوتر عنه كما مر، فغن أو فرادي، لنقل اخللف له عن السلف، إال إذا كان له هتجد، فالسنة أتخري ا
صالة بدون الرتاويح .. فمقتضي كالمه كـ )الروضة(: أن اجلماعة ال تسن فيه، لكن مقتضي كالم 

 أيضا، وهو كذلك.الرافعي سنيتها فيه 
 ]استحباب إعادة الفرض وشروطه[



ها الثالثة: تسن إعادة الفرض املؤدي ولو يف مجاعة مرة واحدة مع مجاعة يف الوقت ولو كان إمام
مفضوال والوقت وقت كراهة، ألنه صلى هللا عليه وسلم صلي الصبح فرأي رجلني مل يصليا معه 

ينا يف رحالنا، فقال: إذا صليتما يف رحالكما، مث أتيتما فقال: )ما منعكما أن تصليا معنا؟ قاال: صل
رتمذي وغريه، مسجد مجاعة .. فصلياها معهم، فإهنا لكما انفلة( رواه أبو داوود وغريه، وصححه ال

وقوله: )صليتما( يصدق ابإلنفراد واجلماعة، وسواء استوت اجلماعتان أم زادت الثانية بفضيلة،  
 أو اجلمع أكثر، أو املكانككون اإلمام أعلم أو أورع، 
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يعود إيل قومه أشرف، أم زادت األويل هبا، ألن معاذا كان يصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم مث 
 ينكر عليه. هبم تلك الصالة ومل فيصلي

وعلم من كالم املصنف: إنه تسن إعادة الفرد مع املصلي منفردا، لصدق إعادته جبماعة، وبه جزم يف 
)الروضة(، وحكي ابن الرفعة االتفاق عليه، ودليله خرب أيب سعيد اخلدري: )أن رجال جاء إىل املسجد 

فيصلي معه( فصلي معه )من يتصدق على هذا   عليه وسلم فقال:بعد صالة رسول هللا صلى هللا
 رجال( رواه أبو داوود والرتمذي وحسنه.

قال يف )اجملموع(: فيه استحباب إعادة الصالة يف مجاعة ملن صالها يف مجاعة وإن كانت الثانية أقل 
الصالة معه، وأن  من األويل، وأنه تستحب الشفاعة إىل من يصلى مع احلاضر ممن له عذر يف عدم

 أموم، وأن املسجد املطروق ال تكره فيه مجاعة بعد مجاعة انتهى.ماعة حتصل إبمام وماجل
 وأما خرب أيب داوود والنسائي: )ال تصلوا صالة مكتوبة يف يوم مرتني( .. فعام خص مبا مر من األدلة.

تستحب والظاهر: أنه إمنا، قال األذرعي: إمنا تسن اإلعادة لغري من االنفراد له أفضل كالعاري، 
ان اإلمام ممن ال يكره االقتداء به، وأن اإلعادة إمنا تستحب ممن لو اقتصر عليها .. اإلعادة إذا ك

 ألجزأته، أما لو كانت ال تغين عن القضاء، كمقيم تيمم لفقد ماء أو لربد .. فال. انتهى.
النفل .. كالفرض تسن فيه اجلماعة من وخرج بـ )الفرض(: النفل، لكن القياس يف )املهمات(: أن ما 

 سن اإلعادة.يف 
ويستثين من سن اإلعادة: صالة اجلنازة، ألهنا ال ينتفل هبا، وصالة اجلمعة، فإهنا إلتقان بعد أخري، 

 فإن فرض اجلواز لعذر االجتماع .. فالقياس يف )املهمات(: أهنا
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 ]نية الصالة املعادة[
ا لينال ثواب اجلماعة يف فرض وقته، وإمنا ينال نه إمنا أعادهالرابعة: أن املعيد ينوى ابملعادة الفرض، أل

ذلك إذا نوى الفرض، وهذا ما صححه األكثرون والنووي يف )املنهاج( تبعا )ألصله(، واستبعده إمام 
احلرمني وقال: كيف ينوي الفرض مع القطع أبن الثانية ليست بفرض؟ ! بل الوجه: أن ينوي الظهر 

 قال يف )الروضة(: وهذا هو الراجح.تعرض للفرضية، أو العصر مثال، وال ي
وأجاب عنه العالمة الرازي أبنه ينوي ما هو فرض علي املكلف ال الفرض عليه، كما يف صالة 

الصيب، قال: ولعل الفائدة فيه انه لو تذكر خلال يف األويل .. كفت الثانية، خبالف ما إذ مل ينوى 
ظيفة الوقت غذا بلغ فيه، ومبا ترجاه افيت رض .. مل يؤد و الفرض، كما أن الصيب لو مل ينوى الف

الغزايل، ويظهر: أنه بناه على أن الفرض ليس األويل بعينها، وإال .. فقد نقل النووي يف )رؤوس 
 املسائل( عن القاضي أيب الطيب وجوب اإلعادة، ألن الثانية تطوع حمض، وأقره عليه، نقله الزركشي.

 ]وقوع املعاد نفال[
 د يقع نفال، للخرب السابق، ولسقوط اخلطاب ابألول.امسة: أن املعااخل

وقيل: أن الفرض أحدمها حيتسب هللا تعاىل مبا شاء منهما، ورمبا قيل: حيتسب أبكملهما، وقيل: إن 
صلي منفردا .. فالفرض الثانية، لكماهلا، وقيل: إن كل منهما فرض، ألن الثانية مأمور هبا واألويل 

وع الثانية فرضا، بدليل سائر فروض الكفايت كالطائفة الثانية املصلية ال مانعة من وقمسقطة للحرج 
على اجلنازة وغريها، مث إنه يكون فرضه األويل إن أغنت عن القضاء، وإال .. ففرضه الثانية املغنية 

 عن املذهب.
، كان أكثر مجاعةواجلماعة للرجال أفضل منها للنساء، وهلم يف املساجد أفضل منها خارجها وإن  

الشتماهلا على الشرف، وإظهار الشعار، وكثرة اجلماعة، وخلرب )الصحيحني(: )صلوا أيها الناس يف 
 بيوتكم، فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة(.
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 ]مجاعة النساء يف البيوت أفضل[
حضور الشابة  غريها، بل يكرهه يف املساجد و وأما النساء .. فاجلماعة هلن يف بيوهتن أفضل منا

والكبرية املشتهاة، ويكره للزوج والويل متكينها منه، ملا يف )الصحيحني( عن عائشة رضي هللا عنها: 



)لو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأي ما أحدث النساء .. ملنعهن املسجد كما منعت نساء بين 
فمحمول على عجوز ال تشتهي، فإنه  مساجد هللا( ..عوا إماء هللا إسرائيل(، وأما خرب مسلم: )ال متن

يندب للزوج أن أيذن هلا إذا استأذنته وأمن املفسدة، خلرب مسلم: )إذا استأذنتكم نساؤكم ابلليل إىل 
 املسجد .. فأذنوا هلن(، وخرب )الصحيحني(: )إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل مسجد .. فال مينعها(.

يب وفاخر الثياب، فإن مل يكن هلا زوج وال سيد ووجدت .. كره هلا الطاملرأة احلضور وإذا أرادت 
 شروط احلضور .. حرم املنع، وإمامة رجل هلن بغري خلوه حمرمة .. أفضل من إمامة امرأة.

 )وكثرة اجلمع استحب حيث ال ... ابلقرب منه مسجد تعطال(
 ركعة()أو فسق اإلمام أو ذو بدعة ... ومجعة يدركها ب

 ألتان:فيهما مس
 جلماعة أفضل وما يستثين منه[]كثرة ا

األويل: كثرة اجلمع أفضل من قلته، خلرب: )صالة الرجل مع الرجل .. أزكي من صالته وحده، 
وصالته مع الرجلني .. أزكي من صالته مع الرجل، وما كان أكثر .. فهو أحب إىل هللا( رواه أبو 

منه عن اجلماعة بغيبته، لكونه  تعطل مسجد قريبغريه، إال إذا داوود وغريه، وصححه ابن حبان و 
إمام أو حيضر الناس حبضوره، أو كان إمام الكثري فاسقا أو مبتدعا كرافضي، أو خمالفا يف بعض 

 األركان والشروط، فإن اجلماعة يف اجلمع القليل يف املسجد
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من اخليانة يف د يف األول، وليأالقريب أو اخلايل إمامه عما ذكر .. أفضل، لتكثر اجلماعة ابملسج
الثين، ويف معين الفاسق: كل من يكره االقتداء به، كولد الزان والتمتام والالحن حلنا ال يغري املعين، 

فإن مل حتصل اجلماعة إال بفاسق أو حنوه .. فالصالة معه أفضل، كذا ذكره الدمريي رمحه هللا تعاىل، 
 احملاملي وغريه.ى، وهو وجه حكاه وقال السبكى: إن كالمهم يشعر به. انته

لكن الذي يف )البحر(: أن صالته منفردا أفضل، ونقله يف )الروضة( كـ )أصلها( عن أيب إسحاق 
 املروزي، لكن يف مسألة احلنفي فقط، ومثلها البقية، بل أويل.

يها أفضل كما واجلمع القليل يف أحد املساجد الثالثة أفضل من اجلمع الكثري يف غريها، بل االنفراد ف
 ه املتويل.قال

وأفىت الغزايل أبن االنفراد أفضل فيما لو كان لو صلى منفردا .. خشع، ولو صلي يف مجاعة .. مل 



 خيشع، ونقل يف )اخلادم( عن ابن عبد السالم موافقته، مث صوب خالفه.
ب، مث قال يف )البحر(: ولو تساوت مجاعة مسجدي اجلوار .. قدم مات يسمع نداءه، مث األقر 

هى، وهذا جري على الغالب، فلو فرض أنه يسمع نداء األبعد دون األقرب حليلولة ما يتخري. انت
 مينع السماع أو حنوها .. قدم األقرب.

 ]مبا تدرك اجلمعة[
الثانية: تدرك اجلمعة بركعة مع اإلمام ال مبا دوهنا، خلرب: )من أدرك ركعة من الصالة .. فقد أدركها( 

من اجلمعة ركعة .. فليصل إليها أخرى" وخرب " من أدرك من صالة وخلرب: "من أدرك رواه الشيخان، 
 اجلمعة ركعة .. فقد أدرك الصالة" روامها
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 احلاكم، وقال يف كل منهما: إسناده صحيح على شرط الشيخان.
عن أقل الركوع  وع الثانية احملسوب لإلمام واطمئن قبل أن يرفع اإلمام رأسهوعلى هذا: فلو أدرك رك

أدرك اإلمام بعد ركوعها .. نوى اجلمعة تبعا لإلمام  .. أدرك اجلمعة، فيصلي ركعة أخري جهرا، فإن
 وأمتها ظهرا أربعة.

فضيلتها دون  وخرج بـ )اجلمعة(: غريها، فتدرك اجلمعة فيها جبزء منها وإن قل ما مل يسلم، لكن
ك .. ملنع من االقتداء، ألهنا حينئذ تكون زيدة بال فضيلة من يرتكها من أوهلا، إذ لو مل حتصل بذل

 ومىت فارق اإلمام .. فاتته فضيلة اجلماعة إال إذا فارقه بعذر وألف )تعطال( لإلطالق. فائدة،
 ]فضيلة إدراك تكبرية اإلحرام[

 شتغال عقب اإلمام()والفضل يف تكبرية اإلحرام ... ابال
شتغال ابلتحرم عقب حترم إمامه أى: بشرط حضوره تكبرية أى: والفضل يف تكبرية اإلحرام حيصل ابال

 ام، غذ الغائب عن حترمه والشاهد له من غري تعقب إحرامه له .. ال يسميان مدركني له.اإلم
ا( رواه الشيخان، وخرب: )من واألصل فيه: خرب: )إمنا جعل اإلمام .. ليؤمت به، فإذا كرب .. فكربو 

النفاق(  التكبرية األويل كتب له براءاتن براءة من النار وبراءة من صلي أربعني يوما يف مجاعة يدرك
رواه الرتمذي منقطعا، وقيد يف )اجملموع( ذلك أبن يكون بغري وسوسه ظاهرة، وإال .. فال يدرك 

 عذر يف التخلف بتمام ركنني فعليني، لطول الفضل، وهذا نظري قوهلم: إن الوسوسة يف القراءة غري
 زمنها.



حيحني(: )إذا أقيمت الساعي إىل اجلماعة وإن خاف فوات فضيلة التحرم، خلرب )الص وال يسرع
الصالة .. فال أتتوها تسعون، وأتوها متشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم .. فصلوا، وما 

 فاتكم .. فأمتوا(.
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الفارقي حبثاً،  يسرع، وبه صرحولو خاف فوات اجلماعة .. فقضية كالم الرافعي يف )ابب اجلمعة( أنه 
وتبعه ابن أيب عصرون، لكن املنقول خالفه، فقد صرح به أصحاب "الشامل" و"التنمية" و"البحر"، 

ونقله يف "اجملموع" عن األصحاب، ويستحب لألمام انتظار من أحس به يف الركوع غري الثاين من 
 الكسوف أو التشهد األخري بشروط:

 ل الصالة.أحدها: أن يكون قد دخل حم
 نيها: أال  يبالغ يف االنتظار.اث

 اثلثها: أال مييز بني الداخلني؛ ملالزمة، أو دين، أو صداقة، أو استمالة.
رابعها: أن يقصد به التقرب إىل هللا تعاىل؛ لإلعانة على إدراك الركوع يف األوىل، وفضل اجلماعة يف 

 وهي موجودة هنا فيما ذكر.خلوف؛ للحاجة الثانية، وألنه صلى هللا عليه وسلم انتظر يف صالة ا
وحيث فقد شرط منها .. كره االنتظار ومل تبطل الصالة على املذهب، واملبالغة يف االنتظار: أن يشق 

 به على احلاضرين، وضبط اإلمام املشقة مبا يظهر أثره لو وزع على كل الصالة.
حضر بعض املأمومني وقت الدخول و  قال يف "اجملموع": إذا مل يدخل اإلمام يف الصالة وقد جاء

ورجوا زيدة .. ندب له أن يعجل وال ينتظرهم؛ ألن الصالة أول الوقت جبماعة قليلة أفضل منها 
 آخره جبماعة كثرية، وإدراك الصف األول أوىل من إدراك غري الركعة األخرية.

 ]أعذار اجلمعة واجلماعة[
 وحر()وعذر تركها ومجعة: مطر ... ووحل وشدة الربد 

 طش وجوع ... قد ظهر أو غلب اهلجوع()ومرض وع
 )مع أتساع وقتها وعري ... وأكل ذي الريح الكريه ين(

 )إن مل يزل يف بيته فليقعد ... وال تصح قدوة مبقتدى(
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 وفيها مسألتان:
 األوىل: عذر تركها؛ أي: اجلماعة واجلمعة أمور:

؛ لإلتباع، رواه الشيخان، فإن كان الثياب لياًل أو هناراً ط املشقة به؛ حبيث يبل األول: املطر بشر 
 خفيفاً أو وجد كنا ميشي فيه .. مل يعذر، قال يف "الروضة": والثلج عذر إن الثياب، وإال .. فال.

د كـ"اجملموع" الثاين: الَوحل بفتح احلاء لياًل أو هناراً، ألنه اشق من املطر، وترك املصنف التقييد ابلشدي
ق بينه وبني اخلفيف، قال األذرعي: وهو الصحيح؛ واألحاديث دالة ق"، ومقتضاه: أنه ال فر و"التحقي

 عليه.
 الثالث والرابع: الربد واحلر الشديدان لياًل أو هناراً؛ للمشقة، خبالف اخلفيف منهما.

الفريضة؛ للحرج، قال  اخلامس: مرض مشقته كمشقة املطر وإن مل يبلغ به حدًا يسقط القيام يف
[، فإن كان خفيفاً؛ كوجع ضرس، وصداع 78 الدين من حرج{ ]احلج: عاىل: }وما جعل عليكم يفت

 يسري، ومحى خفيفة .. فليس بعذر.
السادس والسابع: العطش واجلوع الظاهران؛ خلرب: "ال صالة حبضرة طعام"، قال ابن الرفعة تبعاً البن 

يمات يكسر هبا من به جوع .. فليأكل لقوقرب حضوره، وإذا أكل  يونس: أو مل حيضر الطعام؛ أي:
سورة اجلوع، إال أن يكون الطعام مما يؤيت عليه مرة واحدة كالسويق واللنب، وصوب يف "شرح مسلم" 

 إكمال حاجته من األكل.
يف  الثامن: غلبة اهلجوع وهو النوم، ويف معناه: غلبة النعاس؛ خلرب "الصحيحني": "إذا نعس أحدكم

أحدكم إذا صلى وهو انعس .. لعله يذهب يستغفر  يذهب عنه النوم؛ فإن صالته .. فلريقد حىت
 فيسب نفسه"، فإذا كان عذراً ملن هو يف صالته .. فباألوىل أن يكون عذرًا ملن يريد الدخول فيها.
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 ن إخراج بعضهاوإمنا يعذر املكلف يف أتخري الصالة مع اتساع وقتها، فإن ضاق عنها .. بدأ هبا؛ أل
 عنه حرام.

اسع: العري؛ أبال  جيد ثوابً يليق به؛ كأن وجد الفقيه قباء، أو مل جيد ما يسرت به رأسه وإن وجد الت
ساتر العورة، وكذا لو مل جيد ما يلبسه يف رجله وليس عادته احلفاء؛ للمشقة، فإن اعتاد سرتها فقط؛  

 ذر.كبعض أطراف احلجاز والسراة واليمن .. فليس بع



؛ كثوم وبصل وفجل بشرط كونه نيئاً، وعدم زواله ابلغسل واملعاجلة، فليقعد ل كريه الرائحةالعاشر: أك
يف بيته حينئذ؛ واألصل يف ذلك: خرب "الصحيحني": "من أكل بصاًل أو ثوماً أو كرااتً .. فال يقربن 

اري": قال دم"، زاد "البخفإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أ -ويف رواية: املساجد -مسجدان
 : )ما أراه يعين إال نيئة(، وزاد الطرباين: "أو فجاًل".جابر

 قال يف "املهمات": ويؤخذ منه: سقوطها ابلبخر والصنان املستحكم بطريق االوىل.
وخرج بـ )الينء(: املطبوخ؛ لزوال رحيه، و )ين ( ابملد واهلمز، لكن األنسب هنا قصره وإبدال مهزته يء 

 ها.ماغها فيما قبلوإد
ر: أن يرجو من عليه عقوبة تقبل العفو؛ كقصاصٍّ وحد قذف العفو عنه بتغييبه، واخلوف ومن األعذا

على نفس أو مال، وخوف املعسر من غرميه إن عسر عليه إثبات إعساره، واخلوف من االنقطاع عن 
اء األدوية تغل متعهده بشر رفقته، واشتغاله ابلتمريض؛ وهو تعهد املريض الذي ال متعهد له، أو اش

وها قريبا كان أو أجنبياً، وحضور حنو قريب حمتضر أو أينس به، والريح الشديدة ابلليل دون وحن
 النهار، ونشد ضالة يرجوها، واسرتداد مال مغصوب، وزلزلة، ومسن مفرط، وجذام وبرص.

ت، وإال .. مل جلماعة يف البيقال اإلسنوي: إمنا يتجه جعل هذه األمور أعذاراً ملن يتأتى له إقامة ا
 يسقط عنه طلبها؛ لكراهة االنفراد للرجل وإن قلنا: إهنا سنة.

قال يف "اجملموع": ومعىن كوهنا أعذارًا: سقوط اإلمث على قول الفرض، والكراهة على قول السنة، ال 
 حصول فضلها، ويوافقه جواب اجلمهور عن خرب مسلم: سأل أعمى النيبر 
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لما وىل .. ة يف بيته؛ لكونه ال قائد له فرخص له، فأن يرخص له يف الصالصلى هللا عليه وسلم 
دعاه، فقال: "هل تسمع النداء؟ " فقال: نعم، قال: "فأجب": أبنه سأل هل له رخصة يف الصالة 

 ببيته منفردًا تلحقه بفضيلة من صلى مجاعة فقيل: ال.
فيحصل له فضلها؛ ففي "البخاري":  وهذا كما قال السبكي ظاهر فيمن مل يكن يالزمها، وإال ..

كتب هللا له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً"، وقد نقل يف "الكفاية"   "إذا مرض العبد أو سافر ..
عن"تلخيص الرويين" وأقره حصوهلا إذا كان انويً اجلماعة لوال العذر، ونقله يف "البحر" عن القفال، 

 وجزم به املاوردي وجملي وغريمها.
ه يف الفرن، وكالم كالم "اجملموع" على متعاطي السبب؛ كأكل بصل وثوم، وكون خبز   ومحل بعضهم



هؤالء على غريه كمطر ومرض، وجعل حصوهلا له كحصوهلا ملن حضرها ال من كل وجه، بل يف 
 أصلها؛ لئال ينافيه خرب األعمى.

 ]عدم صحة القدوة مبقتد[
شك يف كونه مقتديً؛ كأن رأى رجلني يصليان الثانية: ال تصح قدوة مبقتد حال اقتدائه، وال مبن 

اإلمام؛ إذ ال جيتمع وصفا االستقالل والتبعية، وما يف "الصحيحني": )من أن مجاعة وشك أيهما 
الناس اقتدوا أبيب بكر خلف النيب صلى هللا عليه وسلم( .. حممول على أهنم كانوا مقتدين به صلى 

؛ كما يف "الصحيحني" أيضاً، وقد روى البهيقي وغريه: )أنه هللا عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم التكبري
 ى هللا عليه وسلم صلى يف مرض وفاته خلف أيب بكر رضي هللا عنه(.صل

 قال يف "اجملموع": إن صح هذا .. كان ذلك مرتني؛ أجاب به الشافعي واألصحاب.
 القتداء به، أوولو ظن كل من مصليني أنه مأموم .. مل تصح؛ ألن كالر مقتد مبن يقصد ا
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من املواضع  إمام .. صحت، أو شكا .. فال، أو أحدمها .. صحت للظانِ  أنه إمام دون غريه، وهذا
اليت فرق الفقهاء فيها بني الظن والشك، قال يف "الكفاية": والبطالن مبجرد الشك؛ بناء على طريق 

 الشك يف النية.العراقيني، أما على طريق املراوزة .. ففيه التفصيل يف 
 ]ال تصح القدوة مبن تلزمه اإلعادة أو قام إىل زيدة[

 م إىل زيدة()وال مبن تلزمه إعادة ... وال مبن قا
أي: ال تصح قدوة تلزمه إعادة لصالته وإن كانت صحيحة؛ كفاقد الطهورين، واملتيمم لشدة الربد، 

 حلق الوقت ال لالعتداد هبا. واملقيم املتيمم لفقد املاء ولو كان املقتدي مثله؛ إذ هي
ه فيها؛ لتالعبه، وال تصح قدوة مبن قام إلىل زيدة على صالته؛ كخامسة من عامل بسهوه أبن يتابع

فلو قام إمامه إليها .. فارقه أو انتظره، وقيل: ال جيوز له انتظاره، أما إذا اقتدى به واتبعه فيها جاهالً 
يه شيء؛ لعذره وإن مل حتسب لإلمام، فإذا سلم اإلمام .. هبا .. فتحسب له تلك الركعة إن بقي عل

 ؛ كما لو ابن إمامه حمداثً، بل أوىل.تدارك ابقي صالته حىت يف اجلمعة، فيضيف إليها أخرى
 ]شروط القدوة[

 )والشرط: علمه أبفعال اإلمام ... برؤية أو مسع اتبع اإلمام(
 زد()وليقرتب منه بغري املسجد ... ودون حائل إذا مل ي



 )على ثالث مئةٍّ من الذراع ... ومل حيل هنر وطرق وتالع(
 أي: للقدوة شروط:

مامه؛ ليتمكن من متابعته، واملراد ب )العلم(: ما يشمل الظن، وحيصل األول: علم املأمور أبفعال إ
 علمه برؤية له من أمامه أو ميينه أو يساره، أو للصف الذي خلفه، أو ألحد الصفوف املقتدين به، أو

لبعض صف، او مسع صوت اإلمام، أو صوت املبلغ الثقة خلفه وإن مل يكن مصلياً، أو هبداية ثقة 
 أو بصري أصم يف ظلمة أو حنوها. جبنب أعمى أصم،
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يه اجلماعات الثاين: أن جيمعهما موقف؛ إذ من مقاصد االقتداء اجتماع مجع يف مكان؛ كما عهد عل
أربعة أحوال؛ ألهنما إما أن يكوان عبادات على رعاية اإلتباع، والجتماعهما يف العصر اخلالية، ومبىن ال

 بغري مسجد يف فضاء، أو بناء، أو مبسجد، أو يكون أحدمها مبسجد واآلخر بغريه.
 أو وقفا أو خمتلفاً فإن كاان بغري مسجد .. اشرتط يف الفضاء ولو حموطاً أو مسقفاً مملوكاً أو مواات

نبيه، وال ما بني كل صفني أو شخصني بني اإلمام ومن خلفه، أو من على أحد جا منها: أال يزيد ما
ممن يصلى خلفه أو جبانبه على ثالث مئة ذراع بذراع اآلدمي وهو شربان تقريباً، فال تضر زيدة أذرع 

اإلمام واألخري من صف أو شخص فراسخ،  يسرية كثالثة وحنوها كما يف "اجملموع"، وال بلوغ ما بني
بني الصفني يف صالة اخلوف؛ إذ سهام العرب ال جتاوز ذا التقدير: مأخوذ من العرف، وقيل: مما وه

 ذلك.
ويشرتط مع ذلك فيما إذا كاان يف بناءين، أو أحدمها يف بناء واآلخر يف فضاء، ولو كان أحدمها يف 

نع االستطراف، أو رسة أو رابطاً: أال  حيول بينهما حائل ميعلو واآلخر يف سفل، أو كان البناء مد
ن خلفه؛ كشباك أو ابب مردود، أو جدار صفة شرقية أو غربية ملدرسة إذا كان املشاهدة لإلمام أو مل

الواقف فيها ال يرى اإلمام وال من خلفه؛ إذ احليلولة بذلك متنع االجتماع، خبالف حيلولة النهر 
 والشارع كما سيأيت.

غري املسجد  داخله وبينهما منفذ، أو كان يف بيتني منوكذا إن كان أحدمها خارج املسجد واآلخر 
وبينهما منفذ .. اشرتط مع ما مر لصحة اقتداء من ليس يف بناء اإلمام ومل يشاهده، وال من يصلي 

بنائه: أن يقف معه يف بنائه: أن يقف واحد من املأمومني مقابل املنفذ يشاهد اإلمام، أو من معه يف 
ه، فتصح صالة من يف املكان املنفذ يشاهد اإلمام، أو من معه يف بنائواحد من املأمومني مقابل 



اآلخر؛ تبعاً له، وال يضر احلائل بينهم وبني اإلمام، ويصري املشاهد يف حقهم كاإلمام فال حيرمون قبله، 
 وام ما ال يغتفر يف االبتداء.لكن لو فارقهم أو زال عن موقفه .. مل يضر؛ إذ يغتفر يف الد

اإلمام واملأموم هنر وإن احتاج عابره إىل سباحة، مل حيل هنر وطرق وتالع( أي: مل حيل بني وقوله: )و 
وطرق وإن كثر طروقها، وتالع؛ ألهنا مل تعد للحيلولة، قال يف "الصحاح": التلعة: ما ارتفع من 

حدهتا : جماري أعلى األرض إىل بطون األودية وااألرض وما اهنبط أيضاً وهو من األضداد، والتالع
 تلعة.
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نارة بشرط وإن كاان يف مسجد .. صح االقتداء وإن بعدت مسافته واختلفت أبنيته؛ كبئر وسطح وم
أن تكون أبواهبا انفذة وإن أغلقت؛ ألنه كله مبين للصالة، فاجملتمعون فيه .. جمتمعون إلقامة اجلماعة 

عد اجلامع هلا مسجدًا واحدًا، واملساجد املتالصقة مؤدون لشعارها، أما إذا مل تنفذ أبواهبا إليه .. فال ي
 املتنافذة كاملسجد الواحد، ورحبة املسجد منه.

: أال يتقدم املأموم على إمامه يف املوقف؛ ألنه مل ينقل عن أحد من املقتدين ابلنيب صلى هللا الثالث
بار ابلعقب للقائم، وابإللية عليه وسلم واخللفاء الراشدين، وخلرب "إمنا جعل اإلمام ليؤمت به"، واالعت

 للقاعد، وابجلنب للمضطجع.
عنه قليالً، فإن جاء آخر .. أحرم عن يساره مث ويستحب أن يقف الذكر عن ميني اإلمام وأن يتأخر 

يتقدم اإلمام، أو يتأخران حالة القيام وهو أفضل إن أمكن، وأن يصطف الذكران خلفه، وإن أم امرأة 
اء، أو رجاًل وامرأة .. وقف الرجل عن ميينه واملرأة خلف الرجل، أو .. وقفت خلفه، وكذا النس

ما، أو رجاًل وامرأة وخنثى .. اصطفا وختلف الرجل قلياًل، رجلني وامرأة .. وقفا خلفه وهي خلفه
 ووقف اخلنثى خلفهما واملرأة خلفه، فإن كثروا .. فالرجال، مث الصبيان، مث اخلناثى، مث النساء.

الصالتني يف األفعال الظاهرة، فال تصح املكتوبة خلف اجلنازة أو الكسوف وال  الرابع: توافق
من يصلي الصبح أو املغرب، وله مفارقته عند القنوت والتشهد،  العكس، ويصح حنو الظهر خلف

ويصح الصبح خلف من يصلي حنو الظهر، مث األفضل أن ينتظره ليسلم معه، فلو صلى املغرب 
ر .. لزمه أن يفارقه عند قيامه للرابعة ويتشهد ويسلم، وتصح العشاء خلف من يصلي حنو الظه

 مها منفرداً، فإن اقتدى به اثنياً .. جاز.خلف من يصلي الرتاويح واألوىل أن يت
اخلامس: املوافقة، فإن ترك اإلمام فرضاً .. مل يتابعه، أو سنة .. أتى هبا إن مل يفحش ختلفه هلا؛  



 درك معه السجدة األوىل.كجلسة االسرتاحة، وقنوت ي
وال يتأخر إىل فراغه السادس: املتابعة يف أفعال الصالة، فينبغي أال يسبقه ابلفعل، وال يقارنه فيه، 

منه، فإن قارنه .. مل تبطل وكره وفاته فضل اجلماعة إال تكبرية اإلحرام؛ فإنه إن قارنه فيها أو يف 
عن قرب هل قارنه فيها أو ال، أو ظن التأخر فبان بعضها، أو شك يف أثنائها، أو بعدها ومل يتذكر 

 خالفه .. مل تنعقد.
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إن مل يكوان طويلني ولو ختلف عن املتابعة بال عذر؛ كاالشتغال ابلسورة أو التسبيحات بركنني فعليني و 
كع .. بطلت ال أبقل منهما، والتخلف بركنني: أن يتمهما اإلمام واملأموم فيما قبلهما؛ كما لو ر 

واعتدل، مث هوى إىل السجود واملأموم قائم: فإن كان لعذر؛ كإبطاء قراءة لعجز ال لوسوسة، واشتغال 
م صالة نفسه ما مل يسبقه أبكثر من . لزمه إمتام )الفاحتة( ويسعى خلف اإلمام على نظابستفتاح .

فاته بعد سالم إمامه  ثالثة أركان مقصودة وهي الطويلة، فإن سبقه به .. وافقه فيما هو فيه وفعل ما
 هذا كله يف املوافق.

تاح وتعوذ .. اتبعه وأجزأه، فإن أما مسبوق ركع اإلمام يف )فاحتته( .. فاألصح: أنه إن مل يشتغل ابفت
فاته الركوع .. بطلت ركعته، وإن اشتغل ابفتتاح أو تعوذ .. لزمه قراءة بقدره، فإن مل ختلف إلمتامها و 

فاتته الركعة وال يركع، بل يتابعه، وإن سبقه بركن .. مل تبطل، أو بركنني أبن  يدرك اإلمام يف الركوع ..
فركعته، وسيأيت يف   ت صالته إن كان عامدًا عاملاً ابلتحرمي، وإال ..فرغ منهما وإقامة قبلهما .. بطل
 كالم املصنف اإلشارة إىل هذا.

 أيت يف كالم املصنف.الشرط السابع: نية االقتداء أو االئتمام أو اجلماعة، كما سي
 ]الصالة خلف العبد والصيب والفاسق[

 )يؤم عبد وصيب يعقل ... وفاسق لكن سواهم أفضل(
، وفاسق بعدل؛ لالعتداد بصالهتم، وخلرب م عبد حبر وإن مل أيذن له سيده، وصيب مميز ببالغأي: يؤ 

كان يؤم   -الالم بكسر -البخاري: )أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان(، و )أن عمرو بن سلمة
قومه على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنني(، وخلرب البخاري: )أن 

 عنه: وكفى به فاسقاً، وخلرب الدارقطين: عمر كان يصلي خلف احلجاج(، قال الشافعي رضي هللا ابن
 "صلوا خلف كل بر وفاجر"، ويف
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عليه وسلم   حاب رسول هللا صلى هللالبكاء قال: أدركت عشرة من أص"اتريخ البخاري" عن الكرمي ا
 كلهم يصلون خلف أئمة اجلور.

لكن احلر من العبد، والبالغ أوىل من الصيب املميز، والعدل أوىل من الفاسق وإن اختص الصيب 
وخلرب والفاسق بكونه أفقه وأقرأ؛ لكماهلم، وخروجاً من خالف من منع االقتداء ابلصيب والفاسق، 

م .. فلؤمكم خياركم؛ فإهنم وفدكم فيما بينكم وبني احلاكم يف "مستدركه": "إن سركم أن تقبل صالتك
 ربكم".

ولو اجتمع عبد فقيه وحر بضده .. فهما سواء على األصح، خبالف نظريه يف صالة اجلنازة؛ حيث 
ما، واملبغض أوىل من  صححوا أولوية صالة احلر؛ ألن القصد منها الدعاء والشفاعة واحلر أوىل هب

 كامل الرق.
 ]األحق ابإلمامة[

واألوىل ابإلمامة: أألفقه األقرأ، مث أألفقه، مث األقرأ، مث األورع، مث األقدم هو أو أبوه وإن عال هجرة 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أو إىل دار اإلسالم، مث األسن يف اإلسالم، مث األنسب، فإن استوي .. 

لصوت، مث الصورة، فإن استوي كر، مث بنظافة الثوب والبدن وطيب الصنعة، مث حبسن اقدم حبسن الذ 
وتشاحا .. أقرع بينهما، واملقيم أوىل من املسافر إال إن كان السلطان، ومعروف النسب أوىل من 
، غريه، والساكن حبق مقدم على هؤالء وإن كان عبدًا، واملالك أوىل من املستعري؛ ألنه مالك املنفعة

ال بد من إذن الشريكني وإذن أحدمها لصاحبه، واملكاتب واملبغض أوىل من السيد فيما سكنه حبق، و 
وإمام املسجد أوىل من غريه، ويستحب أن يبعث له إن أبطأ، فإن خيف فولت أول الوقت وأمنت 

ىل من الكل، الفتنة .. أم غريه، وإال .. صلوا فرادي، وتندب اإلعادة معه، والوايل يف حمل واليته أو 
ابملكان .. فهو أوىل، أما املقدم ابلصفات .. فالحق له يف  فيقدم األعلى فاألعلى، ومن قدمه املقدم

 تقدمي غريه.
 )ال امرأة بذكر، وال املخل ... ابحلرف من )فاحتة( ابملكتمل(
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 فيه مسألتان:
 ]ال تؤم املرأة ذكرًا[

لو صبياً، وال خبنثى؛ خلرب "البخاري": "لن يفلح قوم ولوا ذكر و األوىل: ال تؤم امرأة؛ أي: وال خنثى ب
أمرهم امرأة"، مع خرب ابن ماجة: "ال تؤمن امرأة رجاًل"، فقوله: "رجاًل" شامل للصيب؛ ألنه يف مقابلة 

املرأة، والحتمال أنوثة اخلنثى، وال تتبني الصحة إذا ابن اإلمام ذكرًا أو املأموم امرأة، ويصح اقتداء  
 لرجل واخلنثى واملرأة ابلرجل، واملرأة ابخلنثى وابملرأة.من ا كل

 ]ال يؤم األمي قاراًئ[
الثانية: ال يؤم األمي وهو من ال حيسن )الفاحتة( أو بعضها ولو حرفاً أو شدة؛ كأرت يدغم يف غري 

 ؛ ألنموضع اإلدغام، وألثغ يبدل حرفاً حبرف مبن حيسنها، أو ما جهله إمامه منها ولو يف السرية
اإلمام بصدد حتمل القراءة، وهذا ال يصلح للتحمل، وكذا من يصلي بسبع آيت غري )الفاحتة( ال 

 يقتدي مبن يصلي ابلذكر.
فلو عجز إمامه يف أثناء الصالة عن القراءة؛ خلرس .. فارقه، خبالف عجزه عن القيام؛ لصحة اقتداء 

وي يف "فتاويه"، قال: ولو يعلم حبدوث البغ القائم ابلقاعد، خبالف اقتداء القارئ ابألخرس، قاله
 اخلرس حىت فرغ من الصالة .. أعاد؛ ألن حدوث اخلرس اندر.

وخرج بقوله: )ابملكتمل( غريه، فيصح اقتداء أمي مبثله إن اتفقا عجزًا؛ الستوائهما نقصاً فكاملرأتني، 
 فه هنا.، خبالوال يشكل مبنع اقتداء فاقد الطهورين وحنوه مبثله؛ لوجوب القضاء هناك

وال يصح اقتداء قارئ أول )الفاحتة( دون آخرها بقارئ آخرها دون أوهلا وإن كثر وال عكسه، وال 
ألثغ أبرت وال عكسه، وال الثغ الراء السني وال عكسه، أما لو كانت اللثغة يسرية ال متنع أن أييت 

يب غامن: أن ابن سريج عن أ ابحلرف على معناه .. فهي غري مؤثرة يف صحة االقتداء، حكي لرويين
انتهى إىل هذه املسألة فقال: ال تصح إمامة األلثغ، وكانت به لثغة يسرية ويف مثلها، فاستحييت أن 

 أقول له: هل تصح إمامتك، فقلت: هل تصح إماميت؟ فقال: نعم، وإماميت.
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 ]أتخر املأموم أو تقدمه على إمامه بركنني فعليني[
 ركين الفعلني مث علما(و تقدما ... ب)وإن أتخر عنه أ

 )وأربع متت من الطوال ... للعذر، واألفعال كاألقوال(



 )كشكه والبطء يف )أم القران( ... ورحم وضع جبهة ونسيان(
أي: والشرط للقدوة علمه أبفعال األمام ... إىل آخره، وإن أتخر املأموم عن أمامه أو تقدم عليه 

فيما قبلهما وعكسه انسياً أو جاهالً، مث تذكر أو علم .. مه منهما وهو بركنني فعليني؛ أبن فرغ إما
 فإن صالته ال تبطل، ولكن ال حيسب للمأموم الركنان اللذان سبق إمامه هبما.

وخرج بقوله: )مث علما( ما إذا أتخر عن إمامه بركنني فعليني وإن مل يكوان طويلني بغري عذر، أو تقدم 
 ن صالته تبطل؛ لفحش املخالفة كما قدمته.ابلتحرمي، فإ عليه هبما عامدًا عاملاً 

وتقدم املأموم يف األفعال بال عذر .. حرام وإن مل يبطل؛ كأن تقدم بركن، وتقدمه ابلسالم .. مبطل، 
إال أن ينوي الفارقة .. ففيه اخلالف فيمن نواها، وما وقع البن الرفعة ومن اتبعه من أنه ال يبطل .. 

 خالف املنقول.
.. ( إىل آخره؛ أي: وإن أتخر املأموم عن إمامه أبربع من األركان اتمة طويلة للعذر .. وله: )وأربع .وق

فإن صالته ال تبطل؛ لعذره، واألفعال كاألقوال؛ يعين: أن ألقويل ك )الفاحتة( معدود من األربعة؛ أبن 
هو فيه، مث  مه بعدها فيمايسبقه اإلمام ب )الفاحتة( والركوع والسجدتني .. فتجب عليه متابعة إما

 أييت بركعة بعد سالمه.
والعذر كشكِ  املأموم يف قراءته الواجبة قبل ركوعه، والبطء منه دون إمامه يف قراءة )أم القرآن( أي: 
أو بدهلا فيتخلف لقراءته بعد ركوع إمامه، وزحِم وضع جبهة للمأموم؛ أبن منعته الزمحة من سجوده 

ا، وذكر الزمحة هنا إشارة إىل عدم اختصاصها ابجلمعة، قدمه أو حنوه على أرض أو ظهر إنسان أو
وإمنا ذكروها فيها؛ لكثرة الزمحة فيها غالباً، والختصاصها أبمور أخر: كالرتدد يف حصوهلا ابلركعة 

امللفقة، والقدوة احلكمية، ويف بناء الظهر عليها عند تعذر إمتامها، ونسيان من املأموم؛ أبن نسي كونه 
 ، ولو انتظر سكتة إمامه ليقرأالصالة فتخلف يف
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فيها )الفاحتة( فركع إمامه عقبها .. فهو كالناسي، خالفاً لبعض املتأخرين يف قوله بسقوط )الفاحتة( 
 عنه.

وألف )تقدما( و )عدما( لإلطالق، وقوله: )القران( بنقل حركة اهلمزة إىل الراء، واألبيات الثالثة 
 النسخ.ساقطة من بعض 

 ]نية االقتداء من شروط صحة القدوة[



 ندب( -غري مجعةِ -وم أواًل جتب ... ولإلمام )ونية املأم
أي: السابع من شروط القدوة: نية املأموم االقتداء، أو االئتمام، أو اجلمة ابإلمام ولو يف اجلمعة؛ ألن 

؛ أي: إن أراد االقتداًء؛ أبن التبعية عمل فافتقرت إىل نية؛ إذ ليس للمرء إال ما نوى، وجتب أوالً 
كسائر ما ينويه من صفات الصالة. ولو أحرم منفردًا، مث نوى القدوة غي يقرهنا بتكبرية اإلحرام  

خالل صالته .. جاز، فإن مل ينو ذلك .. انعقدت صالته منفردًا، إال يف اجلمعة .. فال تنعقد أصاًل؛ 
شاك فيها .. بطلت صالته إذا انتظره طويالً ليفعل  الشراط اجلماعة فيها، فإن اتبعه بال نية أو وهو

؛ ألنه ارتبط مبن ليس إبمام له، فأشبه االرتباط بتغري املصلي، حىت لو عرض له الشك يف تشهده مثله
األخري .. مل جيزله أن يقف سالمه على سالمه، فإن وقعت متابعتة اتفاقاً، أو ابنتظار يسري عرفاً .. مل 

 تضر.
ك يف أصل النية؛ ألنه شك يما ذكر بعد السالم كما يف "التحقيق" وغريه، خبالف الشوال يؤثر شكه ف

 يف االنعقاد، خبالفه هنا.
وال يشرط تعيني اإلمام، فلو نوى االقتداء ابإلمام احلاضر .. صحت صالته؛ ألن مقصود اجلماعة ال 

رمبا أخطأ، فإن عينه وأخطا .. مل  خيتلف بتعيينه وعدمه، بل قال اإلمام وغريه: األوىل أال  يعينه؛ ألنه
ها مبن مل ينو االقتداء به؛ كمن عني امليت يف صالته عليه، أو نوى العتق عن  تصح صالته؛ ألنه ربط

 كفارة ظهار فأخطأ فيهما.
 0ولو علق القدوة بشخصه سواء أعرب عنه )مبن يف احملراب(، أم )بزيد هذا(، أم )هبذا احلاضر(، أم 

يقع يف الشخص لعدم  ر( وظنه زيداً فبان عمرًا .. صحت صالته؛ اآلن اخلطأ ملهبذا(، أم )ابحلاض
 أتتيه فيه، بل يف الظن، وال عربة ابلظن البني خطؤه، خبالف ما لو

(1/362) 

 

يه، واخلطأ يف نوى االقتداء ابحلاضر ومل يعلقها بشخصه؛ ألن احلاضر صفة لزيد الذي عينه وأخطأ ف
 الصفة فبان أنه اقتدى بغري احلاضر. املوصوف يستلزم اخلطأ يف

هم من كالم املصنف: أنه جيوز اقتداء املؤدي ابلقاضي، واملفرتض ابملتنفل وابلعكس، وهولك؛ إذ وف
 ال يتغري نظم الصالة ابختالف النية.

عاله غري مربوطة بغريه، خبالف أفعال وال جتب يف غري اجلمعة نية اإلمام اإلمامة أو اجلماعة؛ ألن أف
.. كان موقفاً صالته على صالة من ليس إماماً له، لكن لو  أموم؛ فإنه إذا مل يربطها بصالة إمامهامل



تركها .. مل حيز فضيلة اجلماعة، وإن اقتدى به مجع ومل يعلم هبم .. انلوها بسببه؛ إذ ليس للمرء من 
 يكن إماماً يف احلال؛ الفضيلة، وتصح نيته هلا مع حترمه وإن ملعلمه إال ما نوى فتستحب له؛ ليحوز 

 ماً، وبصحتها حينئذ صرح اجلويين، وقال األذرعي: إنه الوجه.ألنه سيصري إما
وإذا نواها يف أثناء الصالة .. حاز الفضيلة من حني النية، وال تنعطف نيته على ما قبلها، وأما يف 

ها، سواء أكان من تركها .. بطلت مجعته؛ لعدم استقالله فياجلمعة .. فتشرتط نيته فيها، فلو 
 عليهم.األربعني، أم زائدًا 

نعم؛ إن مل يكن من أهل الوجوب ونوى غري اجلمعة .. صحت صالته، فإن نواها يف غريها وعني 
 املؤمت به فأخطأ .. مل يضر؛ ألن خطأه يف النية ال يزيد على تركها، وإن نوى فيها كذلك فأخطأها ..

 أ فيه.ضر؛ ألن ما جيب التعرض له .. يضر اخلط
لإلحرام مث للهوي، فإن اقتصر على تكبرية: فإن نوى هبا اإلحرام فقط ولو أدرك اإلمام راكعاً .. كرب 

 وأمتها قبل هوية .. انعقدت صالته، وإال .. فال.
سنة مقصودة، وكذا لو  وتكره مفارقة اإلمام بغري عذر، ويعذر مبا يعذر به يف اجلماعة، وبرتك اإلمام

 ف أو له شغل.طول وابملأموم ضع
وع احملسوب لإلمام بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع اإلمام عن أقل الركوع، ولو وتدرك الركعة إبدراك الرك

شك يف إدراك حد األجزاء .. مل يدركها؛ كمن أدركه بعد الركوع، وعليه أن يتابعه يف الفعل الذي 
 ع إمامه فيه.أدركه فيه، ويكرب ملا اتب

مام .. فهو أول صالته، وما والتسبيحات، وما أدركه املسبوق مع اإل وتستحب موافقته يف التشهد
 أييت به بعد سالمه .. فهو آخرها فيعيد فيه القنوت وسجود السهو.
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 ابب صالة املسافر
نوعان: القصر واجلمع، وذكر فيه  أي: كيفيتها، شرعت ختفيفاً عليه؛ ملا يلحقه من تعب السفر، وهي

 فقال:مقيم، وأمهها القصر؛ وهلذا بدأ املصنف به كغريه اجلمع ابملطر لل
 )رخص قصر أربع فرض أدا ... وفائت يف سفر إن قصدا(

 )ستة عشر فرسخا ذهااب ... يف السفر املباح حىت آاب(
 ]قصر الفرائض الرابعية[



فرض من الصلوات اخلمس، أداء؛ أي: مؤدي ولو  أي: رخص قصر صالة ذات أربع من الركعات،
 ذلك السفر أم يف سفر آخر إىل ركعتني اك ركعة منه يف وقته، وفائت يف سفر سواء أقضاه يفإبدر 

[ اآلية، قال يعلي بن أمية: قلت 101ابإلمجاع، وقال تعاىل: }وإذا ضربتم يف األرض{ ]النساء: 
، [ .. وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه28 لعمر: إمنا قال تعاىل: }إن خفتم{ ]التوبة:

رواه « صدق هللا هبا عليكم، فاقبلوا صدقتهصدقة ت»فسألت رسول هللا صلى عليه وسلم، فقال: 
 مسلم.

وعلم من كالمه: أنه لو أمت .. جاز، وهو كذلك؛ فقد روى البيهقي إبسناد صحيح عن عائشة قالت: 
 ت وصمت؟ قال: "أحسنت ي عائشة"، وأما خرب: "فرضتي رسول هللا؛ قصرت وأمتمت وأفطر 

راد االقتصار عليهما؛ مجعاً بني األخبار، قاله يف الصالة ركعتني"، أي: يف السفر .. فمعناه: ملن أ
"اجملموع"، ولكن القصر أفضل من اإلمتام إذا بلغ السفر ثالث مراحل؛ لالتباع، رواه الشيخان، 

 وللخروج من خالف من
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ال وطن له   البحر ومعه أهله وأوالده، ومنيوجب القصر حينئذ كأيب حنيفة، إال ملالح يسافر يف
وعادته السري أبدًا .. فاألفضل هلما اإلمتام كما يف "الروضة" وغريها، فإن مل يبلغها .. فاإلمتام أفضل؛ 
ألنه األصل، إال يف صالة اخلوف؛ فالقصر أفضل، وكذا يف حق من وجد يف نفسه كراهة القصر، بل 

 ص.كراهة، وكذا القول يف سائر الرخيكره له اإلمتام إىل أن تزول ال
وخرج مبا ذكره: الثنائية والثالثية والنافلة واملنذورة؛ فال تقصر إمجاعاً، وفائت احلضر؛ فال يقصر يف 

السفر كاحلضر، والستقرار األربع يف ذمته، وما شك يف أنه فائتة سفر أو حضر؛ فال يقصر احتياطاً؛ 
يف السفر ركعتني، ويف فرضت الصالة يف احلضر أربعاً، و »الن األصل اإلمتام، وأما خرب مسلم: 

 فمحمول على أن املراد: ركعة مع اإلمام، وينفرد ابألخرى.« .. اخلوف ركعة
 ]املسافة اليت يرتخص املسافر فيها ابلقصر[

والرتخيص ابلقصر؛ أي: وحنوه؛ إن قصد ستة عشر فرسخاً يقيناً أو ظناً ولو ابجتهاد، وخلرب: )كان 
أربعة برد(، علقه البخاري بصيغة جزم، وأسنده البيهقي  مر وابن عباس يقصران ويفطران يفابن ع

بسند صحيح، ومثله إمنا يفعل عن توقيف، وهي ستة عشر فرسخاً؛ إذ كل بريد أربعة فراسخ، وكل 
ه  فرسخ ثالثة أميال، فهي مثانية وأربعون مياًل هامشية؛ نسبة لبين هاشم وقت خالفتهم ال هاشم نفس



عة آالف خطوة، واخلطوة ثالثة أقدام، فهي اثنا عشر ألف قدم، كما وقع للرافعي، وامليل: أرب
وابلذراع ستة آالف ذراع، والذراع، أربعة وعشرون إصبعاً معرتضات، واإلصبع: ست شعريات 

 معتدالت معرتضات، والشعرية: ست شعرات من شعر الربذون.
وأربعون، وابألقدام: مخس مئة خ: ستة عشر، وابألميال: مثانية فمسافة القصر ابلربد: أربعة، وابلفراس

ألف وستة وسبعون ألفاً، وابألذرع: مئتا ألف ومثانية ومثانون ألفاً، وابألصابع: ستة آالف ألف وتسع 
مئة ألف واثنا عشر ألف، وابلشعريات أحد وأربعون ألف ألف، وأربع مئة واثنان وسبعون ألفاً، 

 مثان مئة ألف واثنان وثالثون ألفاً.ألف ومثانية وأربعون ألف ألف و  وابلشعرات مئتا ألف
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لك مرحلتان بسري والزمن يوم وليلة مع املعتاد؛ من النزول واالسرتاحة، واألكل والصالة وحنوها، وذ
األثقال، ودبيب األقدام، وضبطها بذلك حتديد؛ لثبوت تقديرها ابألميال عن الصحابة، وألن القصر 

أو اجلمع على خالف األصل، فيحتاط فيه بتحقق تقدير املسافة، خبالف تقدير القلتني وتقدير 
 .مسافة اإلمام واملأموم

ميال فيه يف ساعة أو حلظة لشدة جري السفينة ابهلواء والبحر كالرب يف املسافة املذكورة، فلو قطع األ
 سعي... قصر فيها كما يقصر لو قطع األميال يف الرب يف يوم ابل

 ]شرط الرتخص ابلقصر[
ص وشرط الرتخص ابلقصر وحنوه: قصد موضع معني أول السفر؛ ليعلم أنه طويل فيقصر، فال ترخ

طريقاً، وال لراكب التعاسيف، وهو: الذي ال للهائم، وهو: الذي ال يدري أين يتوجه وإن سلك 
مام عن الصيدالين أن، اهلائم يدري أين يتوجه وال يسلك طريقاً، سواء أطال سفرمها أم ال، ونقل اإل

 .عاص؛ أي: ألن إتعاب النفس ابلسفر بال غرض .. حرام، ومثله: راكب التعاسيف، بل أوىل
صد دوهنا؛ فإنه ال يرتخص ابلقصر وحنوه، وما لو وخرج بقوله: )إن قصد ستة عشر فرسخاً( ما لو ق

هم ومل يعرفوا مقصده ال يرتخصون، شك يف بلوغ سفره هلا كالرقيق والزوجة واجلندي إذا اتبعوا متبوع
هما؛ فنيتهما  فلو نووا مسافة القصر .. قصر اجلندي دوهنما؛ ألنه ليس حتت قهر األمري، خبالف

 كالعدم، ذكره الشيخان.
يف اجلندي قوهلما: لو نوى العبد أو الزوجة أو اجليش إقامة أربعة أيم ومل ينو السيد وال وال خيالفه 

فأقوى الوجهني: أن هلم القصر؛ ألهنم ال يستقلون، فنيتهم كالعدم؛ ألنه يلزم من الزوج وال األمري .. 



دي، فلو على اجليش؛ لعظم الفساد مبخالفة اجليش دون اجلن عدم حجر األمري على اآلحاد عدمه
ساروا مرحلتني .. قصروا، ذكره يف "اجملموع" أخذًا من مسألة النص املذكورة يف "الروضة"، وهي: لو 

لكفار رجاًل فساروا به ومل يعلم أين يذهبون به .. مل يقصر، وإن سار معهم يومني .. قصر بعد أسر ا
 ح به يف "التتمة".ذلك، وما تفقهه، صر 
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 مرحلتان.ويؤخذ مما مر: أهنم لو عرفوا أن سفره مرحلتان .. قصروا؛ كما لو عرفوا أن مقصده 
غري إقامة ..  ذهاابً، فلو قصد مكاانً على مرحلة بعزم العود من وقوله: )ذهاابً( أي: إمنا تعترب املسافة

فال ترخص له بقصر وحنوه وإن انلته مشقة سفر مرحلتني؛ خلرب الشافعي إبسناد صحيح عن ابن 
ىل جدة، وإىل الطائف، عباس: أنه سئل أتقصر الصالة إىل عرفة؟ فقال: ال، ولكن إىل عسفان، وإ

 اع.لك ال يسمى سفرًا طوياًل، والغالب يف الرخص اإلتبفقدره ابلذهاب وحده، وألن ذ
مث إن يسافر من بلد هلا سور يف جهة مقصده .. فابتداء سفره جماوزته وإن تعدد كما قاله اإلمام وإن  

ة .. مل يشرتط جماوزهتا يف كان داخله مزارع وخراب؛ ألن ذلك معدود من البلد؛ فإن كان وراءه عمار 
الرافعي جماوزهتا؛  ن البلد، وهلذا يقال: مدرسة كذا خارج البلد، وصححاألصح؛ ألهنا ال تعد م

 لتبعيتها للبلد ابإلقامة فيها.
ولو مجع سور قرى متفاصلة .. مل تشرتط جماوزته، وكذا لو قدر ذلك يف بلدتني متقاربتني. وإن مل يكن 

هنر أو ميدان؛ ليفارق  صوب مقصده .. فمجاوزة العمران وإن ختلله خراب أو هلا سور أو مل يكن يف
 وضع اإلقامة.

البلد وبقاية احليطان قائمة؛ ومل يتخذوه مزارع وال هجروه ابلتحويط على العامر .. ولو خرب طرف 
ملتصلة ابلبلد اشرتط جماوزته على األصح يف "اجملموع"، وإال .. فال تشرتط جماوزته كالبساتني واملزارع ا

ة .. ففي فإن كان فيها دور أو قصور تسكن يف بعض فصول السن ولو حموطة؛ ألهنا مل تتخذ لإلقامة،
"الروضة" كـ "أصلها" و"الشرح الصغري": اشرتاط جماوزهتا، وأطلق "املنهاج" كـ "أصله" عدم اشرتاطها، 

ألن ذلك ال جيعلها من البلد، ويف  وقال يف "اجملموع": مل يذكره اجلمهور، والظاهر: عدم اشرتاطها؛
 الفتوى عليه."املهمات": أن 
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 تقاربتني.والقريتان املتصلتان .. يشرتط جماوزهتما ال املنفصلتان، خالفاً البن سريج يف امل
أومن الصحراء .. فمجاوزة بقعة رحله، أو من خيام .. فمجاوزة حلته، وضابطها: أن جيتمع أهلها 

ومنها: مرافقها كمطرح رماد، للسمر يف اند واحد، ويستعري بعضهم من بعض وإن تفرقت منازهلم، 
زلني، واحللتان  وملعب صبيان، واند، وعطن، وماء، وحمتطب، إال أن يتسعا حبيث ال خيتصان ابلنا

 كالقريتني.
أو من وادٍّ سافر يف عرضه .. فمجاوزة العرض، إال أن تفرط سعته .. فيشرتط جماوزة ما يعد من منزله 

 أو من حلة هو فيها؛ كما لو سافر من طوله.
أو من ربوة .. فأن يهبط، أو وهدة .. فأن يصعد إن اعتدلتا، وإال .. فما يعد من منزله، أو من حلة 

 ا.هو فيه
 ]ترخص املسافر يف السفر املباح[

وإمنا يرتخص املسافر يف السفر املباح؛ أي: اجلائز وإن عصى فيه، واجباً كان؛ كحجة اإلسالم 
هللا صلى هللا عليه وسلم، أو مباحاً؛ كالتجارة، أو مكروهاً؛  واجلهاد، أو مندوابً؛ كزيرة قرب رسول 

ىل؛ فال يرتخص العاصي بسفره؛ كأن هرب رقيق من كسفر من تلزمه اجلمعة ليلتها، أو خالف األو 
سيده، أو زوجة من زوجها، أو غرمي موسر من غرميه، أو سافر ليسرق أو يزين، أو يقتل بريئاً، أو 

قصر وال مجع وال إفطار، وال تنفل على راحلة، وال مسح اخلف ثالاثً، أيخذ املكوس؛ فال يرتخص ب
 ملا فيه من اإلعانة على املعصية. وال سقوط مجعة، وال أكل ميتة وحنوها؛

وقوله: )حىت آاب( أي: يرتخص ابلقصر وحنوه حىت رجع إىل مكان شرط جماوزته ابتداء؛ من سور أو 
إىل وطنه وإن نوى أنه إذا رجع إليه .. خرج يف احلال عمران أو غري ذلك، فينقطع ترخصه بعودة 

الرتخص، وبنية إقامة أربعة أيم مبوضع وإن مل  على املذهب، وبوصوله ملوضع عزم أن يقيم به مدة متنع
يصلح هلا، وال حيسب منها يوما دخوله وخروجه على األصح، ولو أقام مبكان بنية أن يرحل إذا 

 ترخص مثانية عشر يوماً يف األظهر. حصلت حاجة يتوقعها كل وقت ..
 وألف )قصدا( و )آاب( لألطالق.
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 ]شرط القصر نيته وترك منافيها[
 لدوام()وشرطه: النية يف اإلحرام ... وترك ما خالف يف ا

أي: شرط القصر: نيته يف اإلحرام؛ لئال تنعقد صالته على األصل وهو اإلمتام، وترك ما خالف حكم 
 دوام الصالة؛ كنية اإلمتام، واالقتداء مبتم ولو حلظة، فلو نوى اإلمتام أو مل ينو قصرًا وال نية القصر يف

مه اإلمتام؛ ألنه املنوي يف األوىل، يف أنه يقصر أو يتم ولو يف بعض الصالة .. لز إمتاماً، أو تردد 
 واألصل يف األخريتني.

مل تصح صالته؛ لتالعبه؛ إذ هو عابث يف  ويشرتط أيضاً: علمه جبوازه، فلو قصر جاهاًل جبوازه ..
 اعتقاده غري مصل.

 ءين()وجاز أن جيمع بني العصرين ... يف وقت إحدى ذين كالعشا
 مع التقدمي()كما جيوز اجلمع للمقيم ... ملطرٍّ لكن 

 )إن مطرت عند ابتداء البادية ... وختمها ويف ابتداء الثانيه(
 يدٍّ مسجداً انل األذى()ملن يصلي مع مجاعةٍّ إذا ... جا من بع

 )وشرطه: النية يف األوىل، وما ... رتب، والوال وإن تيمما(
 فيها ثالث مسائل:

 للمسافر[]جواز اجلمع 
تثنية الظهر والعصر تغليباً، وغلبت  -مباحاً أن جيمع بني العصرين األوىل: جيوز للمسافر سفرًا طويالً 

تثنية املغرب  -مياً أو أتخريًا، وبني العشاءينيف وقت إحدامها تقد -العصر؛ خلفة لفظها وشرفها
ى الشيخان عن أنس: )أن النيب صلى تقدمياً أو أتخرياً، ورو  -والعشاء تغليباً، وغلبت العشاء؛ ملا مر

وسلم كان إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس .. أخر الظهر إىل وقت العصر، مث نزل فجمع هللا عليه 
 يرحتل .. صلى الظهر والعصر، مث ركب(.بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن 
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لسري .. مجع بني وروي أيضاً واللفظ ملسلم عن ابن عمر: )أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا جد به ا
 املغرب والعشاء(.

وروى مسلم عن أنس: )أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا عجل به السري .. يؤخر الظهر إىل وقت 
 ا، ويؤخر املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء حىت يغيب الشفق(.العصر جيمع بينهم



وك إذا غابت الشمس قبل أن وروى أبو داوود عن معاذ: )أنه صلى هللا عليه وسلم كان يف غزوة تب
يرحتل .. مجع بني املغرب والعشاء، وإن ارحتل قبل أن تغيب الشمس .. أخر املغرب حىت ينزل 

سنة الرتمذي، وقال البيهقي: هو حمفوظ، والسفر فيها حممول على للعشاء، مث مجع بينهما( وح
 قصر جبامع الرخصة.الطويل؛ ألن ذلك إخراج عبادة عن وقتها فاختص ابلطويل؛ كالفطر، وال

وخرج بـ )العصرين( و )العشاءين(: الصبح مع غريها، والعصر مع املغرب، فال جيمعان؛ ألنه مل يرد، 
لسفر تقدمياً كما قاله بعضهم واعتمده الزركشي، ويستثىن من مجع وجيوز مجع اجلمعة والعصر اب

 التقدمي املتحرية؛ كما يف "الروضة" يف ابهبا.
 املطر وشروطه[]جواز اجلمع ألجل 

الثانية: جيوز اجلمع بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء للمقيم ألجل املطر ولو ضعيفاً، إن كان 
قدمي ال أتخري؛ خلرب "الصحيحني" عن ابن عباس: )أنه صلى هللا عليه حبيث يبل ثيابه، لكن مجع ت

ر واملغرب والعشاء(، ويف رواية ملسلم: وسلم صلى ابملدينة سبعاً مجيعاً ومثانياً مجيعاً؛ الظهر والعص
)من غري خوف وال سفر(، قال الشافعي رضي هللا عنه كمالك: أرى ذلك بعذر املطر، وجيوز مجع 

 ابملطر كما يف "الروضة" و"أصلها". اجلمعة والعصر
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ر الشفان، وكذا وإمنا امتنع اجلمع به أتخريًا؛ ألن استدامته ليست إليه، خبالف السفر، ومثل املط
 الثلج والربد وإن ذااب؛ لتضمنها القدر املبيح من بل الثوب.

وده عند افتتاح األوىل اليت وقوله: )إن مطرت ... ( إىل آخره؛ أي: شرط اجلمع ابملطر تقدمياً: وج
يبدأ هبا، وعند ختامها؛ أي: سالمها احمللل منها، وعند ابتداء الثانية، أما اشرتاط وجوده عند 

رمني .. فليقارن اجلمع العذر، وأما عند حتلل األوىل .. فليتحقق اتصال آخرها أبول الثانية التح
 األوىل أو الثانية أو بعدها.مقروانً ابلعذر، وعلم: أنه ال يضر انقطاعه يف أثناء 

ابملطر وإمنا جيوز اجلمع ابملطر تقدمياً ملن يصلي مع مجاعة إذا جاء املسجد من مكانٍّ بعيدٍّ يناله األذى 
يف طريقه ببل ثيابه، خبالف من يصلي منفردًا أو مع مجاعة ببيته أو مبسجد قريب .. فال جيمع؛ 

 النتفاء املشقة لغريه عنه.
 عليه وسلم مع أن بيوت أزواجه كانت جبنب املسجد .. فأجيب عنه أبن بيوهتن  وأما مجعه صلى هللا

 يكن ابلقريب، وأبن لإلمام أن جيمع ابملأمومني كانت خمتلفة، وأكثرها كانت بعيدة، فلعله حني مجع مل



 وإن مل يتأذ ابملطر كما صرح به ابن أيب هريرة وغريه.
بل وجود املطر فاتفق وجوده وهو يف املسجد أن جيمع؛ قال احملب الطربي: وملن خرج إىل املسجد ق

جوعه إىل بيته مث عوده، ألنه لو مل جيمع .. الحتاج إىل صالة العصر أيضاً يف مجاعة، وفيه مشقة يف ر 
 أو يف إقامته يف املسجد. انتهى.

 وذكر املسجد جري على الغالب؛ إذ مثله يف ذلك الرابط وحنوه من أمكنة اجلماعة.
 ع التقدمي[]شروط مج

 الثالثة: شرطه؛ أي: اجلمع ابلسفر أو املطر تقدمياً ثالثة:
شروع عن التقدمي سهوًا أو عبثاً، سواء أنواه عند أوهلا: نية اجلمع يف الصالة األوىل؛ متييزًا للتقدمي امل

، التحرم، أم التحلل، أم بينهما؛ ألن اجلمع ضم الثانية إىل األوىل فيكفي سبق النية حالة اجلمع
 ويفارق القصر أبنه لو أتخرت نيته .. لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر.

 صرح به يف "الروضة"، وما لوومشل كالمه: ما لو نواه مث نوى تركه مث نواه، وقد 
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 ويل وأقره.شرع يف األوىل ابلبلد فسارت السفينة فنوى اجلمع، وقد نقله يف "اجملموع" عن املت
قدمي الظهر على العصر، واملغرب على العشاء؛ ألنه املأثور عنه تيب بني الصالتني وهو تواثنيها: الرت 

صلى هللا عليه وسلم، وقال: "صلوا كما رأيتموين أصلي"، وألن الوقت هلا والثانية تبع، فلو صلى 
؛ النتفاء ا .. فسدت الثانية أيضاً الثانية قبل األوىل .. مل تصح، أو األوىل قبل الثانية وابن فساده

 الرتتيب.
ثها: الوالء بينهما؛ ألن اجلمع جيعلهما كصالة واحدة فوجب الوالء كركعات الصالة، وألنه صلى واثل

هللا عليه وسلم ملا مجع بني الصالتني بنمرة .. واىل بينهما، وترك الرواتب، وأقام الصالة بينهما، رواه 
ام هلا أو صالها بعد أبن وإن تيمم للثانية أو أق الء .. ملا ترك الرواتب،الشيخان، ولوال اشرتاط الو 

طلب املاء ومل يطل الفصل عرفاً .. فالوالء حاصل، أما اإلقامة .. فللخرب السابق، وأما التيمم 
والطلب .. فألن كال منهما فصٌل يسري ملصلحة الصالة كاإلقامة، بل أوىل؛ ألنه شرط دوهنا، خبالف 

  وإغماءٍّ.طال الفصل ولو بعذر كسهوٍّ ما إذا 
ًا .. مل جتب نية اجلمع والرتتيب والوالء، ولكن تستحب، وجيب كون التأخري بنية اجلمع ولو مجع أتخري 

قبل خروج وقت األوىل بزمن لو ابتدئت فيه .. كانت أداًء، وإال .. فيعصي وتكون قضاًء، نقله يف 



 بزمن يسعها أو أكثر وهو موع" و"شرح مسلم" عنهم:"الروضة" كـ"أصلها" عن األصحاب، ويف "اجمل
مبني؛ إذ املراد ابألداء يف "الروضة": األداء احلقيقي؛ أبن يؤيت جبميع الصالة قبل خروج وقتها، 

خبالف اإلتيان بركعة منها يف الوقت والباقي بعده، فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت ملا فيه، لكن 
 ء بقدر ركعة.ضة" و"أصلها" يف االكتفالى ما اقتضاه كالم "الرو جرى مجاعة من املتأخرين ع

ولو مجع تقدمياً فصار قبل الشروع يف الثانية مقيماً .. بطل اجلمع، أو يف الثانية وبعدها .. فال يف 
 األصح؛ النعقادها أو متامها قبل زوال العذر، أو أتخرياً فأقام بعد فراغها .. مل يضر،
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 امها.زال قبل مت اتبعة للثانية يف األداء للعذر وقدوقبله .. جيعل األوىل قضاء؛ ألهنا 
قال صاحب "التعليقة": وإمنا اكتفي يف مجع التقدمي بدوام السفر إىل عقد الثانية، ومل يكتف به يف 

مجع التأخري، بل شرط دوامه إىل متامهما؛ ألن وقت الظهر ليس وقت العصر إال يف السفر وقد وجد 
السفر وغريه، فال مع، وأما وقت العصر .. فيجوز فيه الظهر بعذر عند عقد الثانية، فيحصل اجل

ينصرف فيه الظهر إىل السفر إال إذا وجد السفر فيهما، وإال .. جاز أن ينصرف إليه؛ لوقوع بعضها 
 فيه، وأن ينصرف إىل غريه؛ لوقوع بعضها يف غريه الذي هو األصل.

 ا( لإلطالق.وقوله: )جا( و )الوال( ابلقصر للوزن، وألف )تيمم
 ألرفق[]أفضلية التقدمي والتأخري حبسب ا

 )واجلمع ابلتقدمي والتأخري ... حبسب األرفق للمعذور(
أي: واجلمع الفاضل ابلتقدمي والتأخري كائن حبسب األرفق للمسافر، فإن كان سائرًا وقت األوىل .. 

 ا مر يف األحاديث السابقة.فتأخريها أفضل، وإن مل يكن سائرًا وقت األوىل .. فتقدميها أفضل؛ مل
عما إذا كان سائرًا فيهما .. فيحتمل أن التقدمي أفضل؛ رعاية لفضيلة أول  قال بعضهم: وسكتوا

عكسه؛ لظاهر األخبار السابقة، والنتفاء سهولة مجع  -وهو ظاهر كالم كثري -الوقت، وحيتمل
 التقدمي مع اخلروج من خالف من منعه.

 ]حكم اجلمع ابملرض[
 ي(ضٍّ قول حكي وقوي ... واختاره محد وحيىي النوو )يف مر 

أي: أنه جيوز اجلمع تقدمياً وأتخريًا ابملرض يف قول حكي وقوي مبا يف "صحيح مسلم" عن ابن 
 عباس: )أنه صلى هللا عليه وسلم مجع ابملدينة من غري خوفٍّ وال مطرٍّ(، ويف
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 اإلقناع".ايب وحيىي النووي واملاوردي يف "رواية: )من غري خوف وال سفر(، واختاره محد اخلط
وستحب أن يراعي األرفق ابملريض واألسهل عليه يف مرضه كاملسافر، فإن كان حيم يف وقت الثانية .. 
قدمها إىل األوىل ابلشروط املتقدمة، وإن كان حيم يف وقت األوىل .. أخرها إىل الثانية، فإن استوى يف 

اخلالف، ولكن املشهور: أنه ال مجع ؛ ألنه أخذ ابالحتياط، وخروج من حقه األمران .. فالتأخري أوىل
مبرضٍّ وال ريحٍّ وال ظلمةٍّ وال خوفٍّ وال وحلٍّ وال حنوها؛ ألنه مل ينقل، وخلرب املواقيت؛ فال خيالف إال 

.  بصريحٍّ
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 ابب صالة اخلوف
ما ال حيتمل يف غريه على ما  أي: كيفيتها من حيث إنه حيتمل يف الفرائض فيه يف اجلماعة وغريها

سيأيت بيانه، وقد جاءت يف األخبار على ستة عشر نوعاً اختار الشافعي رضي هللا عنه منها أربعة 
 أنواع ترجع إىل الثالثة اآلتية.

[ اآلية، واألخبار 102واألصل فيها: قوله تعاىل: }وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة{ ]النساء: 
ا كما رأيتموين أصلي"، واستمرت الصحابة على فعلها بعده صلى هللا عليه اآلتية، مع خرب: "صلو 

وسلم، وادعى املزين نسخها؛ لرتكه صلى هللا عليه وسلم هلا يوم اخلندق، وأجابوا عنه؛ بتأخر نزوهلا 
عند؛ ألهنا نزلت سنة ستة واخلندق سنة أربع، وقيل: مخس، وجتوز يف احلضر، خالفاً ملالك رمحه هللا 

  ورضي عنه.تعاىل
 ]أنواع صالة اخلوف[

 )أنواعها ثالثٌة: فإن يكن ... عدوان يف غري قبلةٍّ فسن(
 )حترس فرقٌة، وصلى من يؤم ... ابلفرقة الركعة االوىل وتتم(

 )وحرست، مث يصلي ركعه ... ابلفرقة األخرى ولو يف اجلمعه(
 )مث أمتت، وهبم يسلم ... وإن يكن يف قبلةٍّ صفهم(

 ميع أحرما ... ومعه يسجد صفٌّ منهما()صفني، مث ابجل



 )وحرس اآلخر، مث حيث قام ... فليسجد الثاين ويلحق اإلمام(
 )ويف التحام احلرب صلوا مهما ... أمكنهم ركباانً أو ابإلميا(

 أي أنواع صالة اخلوف ثالثة:
رؤيتهم، فيسن أحدها: أن يكون عدوان يف غري جهة القبلة؛ أي: أو فيها ولكن حال دوهنم حائل مينع 

أن يفرقهم اإلمام فرقتني: تقف فرقة يف وجه العدو وحترس، وينحاز ابلفرقة األخرى حبيث ال تبلغهم 
سهام العدو فيصلي هبم الركعة األوىل، فإذا قام للثانية .. فارقته بنية املفارقة، وأمتت لنفسها وذهبت 

 إىل وجه العدو لتحرس، ولو فارقته عند رفع رأسه من السجدة
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انية، ويطيل القيام؛ الثانية .. جاز، وجاءت الفرقة األخرى اليت كانت يف وجه العدو فاقتدوا به يف الث
ليلحقوه، ويصلي هبم الثانية، فإذا جلس للتشهد .. قاموا فأمتوا اثنيتهم، فإذا حلقوه .. سلم هبم، 

 التسليم معه. فتحوز الفرقة األوىل فضيلة التحرم مع اإلمام، والثانية فضيلة
اجللوس؛ ألنه لو مل يقرأ ومل ويقرأ اإلمام يف انتظاره الفرقة الثانية يف القيام، ويتشهد يف انتظارها يف 

 يتشهد: فإما أن يسكت، أو أييت بغري القراءة والتشهد، وكلٌّ خالف السنة.
 عليه وسلم بذات ويستحب هلم ختفيف اثنيتهم؛ لئال يطول االنتظار، وهذه صالة رسول هللا صلى هللا

 الرقاع، رواها الشيخان.
وجاءت األخرى فصلت معه الثانية، فلما سلم ولو مل تفارقه األوىل، بل ذهبت إىل العدو ساكتة 

ذهبت إىل العدو وجاءت األوىل إىل حمل الصالة، وأمتت وذهبت إىل العدو وجاءت األخرى وأمتت 
ىل رواية سهل بن أيب حثمة، واختارها الشافعي .. فاملشهور: الصحة، وهذه رواية ابن عمر، واألو 

[ بصالة 102تأت طآئفة أخرى مل يصلوا{ ]النساء: رضي هللا عنه؛ ألهنا أوفق للقرآن إلشعار: }ول
 األوىل؛ وألهنا أليق ابلصالة لقلة األفعال، وألهنا أحوط للحرب؛ فإهنا أخف على الطائفتني.

هللا عنهما مع كثرة األفعال فيها بال غرض؛ لصحة وإمنا صحت الصالة على رواية ابن عمر رضي 
وايتني كانت يف يوم واألخرى يف يوم آخر، ودعوى اخلرب فيها مع عدم املعارضة؛ ألن إحدى الر 

 النسخ ابطلة؛ الحتياجه ملعرفة التاريخ وتعذر اجلمع، وليس هنا واحد منهما، قاله يف "اجملموع".
الة ذات الرقاع يف مجعة حيث وقع اخلوف ببلد، فإهنا جتوز وقوله: )ولو يف مجعة( أي: ولو كانت ص

فرقتني ال تنقص كل منهما عن أربعني أو بفرقة، مث جيعل منها بشرط أن خيطب جبميعهم، مث يفرقهم 



مع كل فرقة أربعني، فلو خطب بفرقة وصلى أبخرى، أو نقص العدد فيهما، أو يف األوىل .. مل تنعقد 
. فاألصح: أنه ال يضر، وتصح إقامة اجلمعة أيضاً بصالة عسفان، خبالف اجلمعة، أو يف الثانية .

 ؛ إذ ال تقام مجعة بعد أخرى.إقامتها بصالة بطن خنل
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 يف األظهر؛ ألن فإن صلى مغرابً .. فبفرقة ركعتني وابلثانية ركعة؛ وهو أفضل من عكسه اجلائز أيضاً 
يل يف عكسه؛ بزيدة التشهد يف أوىل الثانية، وينتظر يف السابقة أحق ابلتفضيل، ولسالمته من التطو 

س تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل يف األصح؛ ألنه حمل للتطويل خبالف جلوس التشهد جلو 
 األول.

 أو رابعية .. فبكل ركعتني.
اجلميع يف األظهر، وجتوز يف هذه احلالة صالة بطن خنل؛  ولو صلى بكل فرقة ركعة .. صحت صالة

نحاز هبا حبيث ال يبلغها سهام العدو أن جيعل اإلمام الناس فرقتني: فرقة يف وجه العدو، وفرقة ي وهي
ويصلي هبا مجيع الصالة، سواء أكانت ركعتني أم ثالاثً أم ثالاثً أو أربعاً، فإذا سلم هبا .. ذهبت إىل 

 غري اخلوف .. ندب اءت األخرى فيصليها هبم مرة اثنية، وهذه الصالة وإن جازت يفوجه العدو وج
م وخوف هجومهم عليهم يف الصالة، لكن صالة ذات الرقاع إليها فيه عند كثرة املسلمني وقلة عدوه

أفضل منها يف األصح؛ لسالمتها عما يف هذه من اقتداء املفرتض ابملتنفل املختلف فيه، وألهنا أخف 
 عدل بني الفرقتني.وأ

ال حائل دوهنم ويف املسلمني كثرة، فيصفهم اإلمام صفني، مث اثنيها: أن يكون عدوان يف جهة القبلة، و 
حيرم ابجلميع ويقرأ ويركع ويعتدل هبم، فإذا سجد .. سجد معه صف سجدتيه وحرس الصف اآلخر، 

إذا سجد .. سجد معه من فإذا قاموا .. سجد من حرس وحلقوه، وقرأ وركع واعتدل ابجلميع، ف
. سجد من حرس وتشهد ابجلميع وسلم، وهذه صالة حرس أواًل وحرس اآلخرون، فإذا جلس .

هللا عليه وسلم بعسفان، رواها مسلم ذاكرًا فيها سجود الصف األول يف الركعة  رسول هللا صلى
 األوىل، والثاين يف الثانية.

 جائز أيضاً.وعبارة املصنف ككثري صادقة بذلك وبعكسه، وهو 
الصف الثاين وبتأخر األول إذا مل تكثر أفعاهلم؛ أبن يكون  وجيوز فيه أيضاً: أن يتقدم يف الركعة الثانية 

ل من املتقدم واملتأخر خبطوتني ينفذ كل واحد يف التقدم بني اثنني، وهل هذا التقدم والتأخر أفضل، ك



لوارد يف العكس يف احلديث املذكور، أو مالزمة كل واحد مكانه أفضل؟ وجهان، واألول موافق ل
 وحيرس صفان. وجيوز أن يزاد على صفني

ودام غريمها على املتابعة .. جاز، وكذا فرقة يف ولو حرس يف الركعتني فرقتا صف على املناوبة، 
 األصح.
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، وظهرت السالمة ويسن فيما مر من الصلوات محل السالح الطاهر إذا مل مينع ركناً، ومل يتأذ به أحد
يف وجوبه، وإمنا مل جيب؛ ألن وضعه ال يفسد مع احتمال اخلطر؛ احتياطاً، وخروجاً من اخلالف 

كسائر ما ال يفسد تركه، وقياساً على صالة األمن، ومحلوا اآلية على   الصالة، فال جيب محله
 االستحباب.

نع من الركوع، والبيضة املانعة من وخرج مبا ذكر: السالح النجس، واملانع من الركن، كاحلديد املا
والسالح املؤذي؛ كالرمح وسط القوم فيكره محله كما يف "الروضة" مباشرة اجلبهة فيحرم محلهما، 

"أصلها"، قال األذرعي: عبارة غريمها: )ال جيوز(، وال شك أنه كذلك إذا كثر به األذى، والكراهة و
 فيما خيف. انتهى.

ا ظهر اهلالك .. فيجب محله، وإال .. فهو استسالم للكفار، قال وخرج )بظهور السالمة(: ما إذ
ى، بل يتعني إن منع محله مام: ووضع السالح بني يديه كحمله إن سهل تناوله كاحملمول. انتهاإل

 الصحة.
اثلثها: أن ينتهي اخلوف إىل حيث ال يتمكن أحد من ترك القتال؛ أبن التحم القتال والعدو كثري، أو 

حلرب ... ( إىل آخره، ومل يؤمن هجومه لو انقسمنا، وقد أشار إليه بقوله: )ويف التحام ااشتد اخلوف 
ر الصالة عن الوقت، وهلم ترك القبلة عند العجز فيصلون كيف أمكنهم ركباانً ومشاة، وال تؤخ

بسبب العدو، فإن كان جلماح دابة وطال .. بطلت؛ قال تعاىل: }فإن خفتم فرجاالً أو ركبااًن{ 
فع ال أراه إال مرفوعاً، رواه [، قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغري مستقبليها، قال ان239بقرة: ]ال

 البخاري.
ض مع اختالف اجلهة؛ وهو أفضل من االنفراد، فإن عجزوا عن ركوع وجيوز اقتداء بعضهم ببع

 وسجود .. أومؤوا، والسجود أخفض.
يف الصياح، ويلقي سالحاً دمي، فإن احتاجه ..  ويعذر يف األعمال الكثرية؛ حلاجة يف األصح، ال



 فاً لإلمام.أمسكه ويقتضي، خال
 ويصلى عيٌد وكسوٌف يف شدة اخلوف، ال االستسقاء.

وز صالة شدة اخلوف يف كل قتال وهزمية مباحني، وهرب من سبع أو سيل، أو حريق ليس عنها وجت
 رجو العفو عنه لومعدل، وكذا غرمي عند إعساره وخوف حبسه، ومن عليه قصاص ي
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ها حمرم خاف وال يصليأو ماالً ولو غري حيوان يف األظهر، تغيب، ودفع من قصد نفساً أو حرمياً 
 فوات احلج، بل يؤخرها وحيج.

وقوله: )حترس( بتقدير )أن( يف حمل رفع انئب فاعل )سن( أي: سن حراسة فرقة، وقوله: )األوىل( 
 للوزن. بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها، وألف )أحرما( لإلطالق، وقوله: )ركباانً أو( حبذف اهلمزة

 ]حترمي الذهب واحلرير على الرجال[
 وحرموا على الرجال العسجدا ... ابلنسج والتمويه ال حال الصدا()

 )وخالص القز أو احلرير ... أو غالباً إال على الصغري(
أي: وحرم العلماء على كل من الرجال استعمال حلي الذهب واختاذه ليستعمله؛ خلرب أيب داوود 

ويف مشاله قطعة ذهب وقال:  صلى هللا عليه وسلم أخذ يف ميينه قطعة حرير،إبسناد صحيح: أنه 
 "هذان حرام على ذكور أميت حل إلانثهم"، وعلة حترمي العني بشرط اخليالء.

واستثىن منه اختاذ األنف ملن قطع أنفه وإن أمكن اختاذه من فضة؛ ألن عرفجة بن أسعد قطع أنفه 
من ورق فأننت  فاختذ أنفاً  -كانت الوقعة عنده يف اجلاهلية  بضم الكاف؛ اسم ملاء -يوم الكالب

عليه، فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم فاختذ أنفاً من ذهب، رواه الرتمذي وحسنه، وابن حبان 
 وصححه.

والسن وإن تعددت، واألمنلة ولو لكل إصبع قياساً على األنف، وقد شد عثمان وغريه أسناهنم به ومل 
ألوىل؛ ألنه ال يصدأ وال يفسد ذلك ابلذهب وإن أمكن ابلفضة اجلائزة لذلك اب ينكره أحد، وجاز

 املنبت.
وال جيوز له تعويض كف وإصبع وأمنلتني من إصبع من ذهب وال فضة؛ ألهنا ال تعمل فتكون جملرد 

 الزينة، خبالف السن واألمنلة.
 ؛ أي: املطليوكذا حيرم على الرجل لبس املنسوج ابلذهب؛ أي: أو الفضة، واملموه
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فقراء فإن مل بواحد منهما إن حصل منه شيء ابلعرض على النار؛ ملا فيه من اخليالء وكسر قلوب ال
 حيصل منه شيء .. حل.

وخرج بـ )الذهب(: الفضة؛ فيحل للرجل منها لبس اخلامت، وحتلية آلة احلرب كالسيف والرمح، وحترم 
 ة الدابة والسكني، والكتب والدواة وسرير املصحف وحنوها.حتلية السرج واللجام والركاب، وقالد

هب والفضة ولو اتجاً مل يعتدنه، ولبس ما نسج هبما وبـ )الرجل(: املرأة، فيحل هلا استعمال حلي الذ
إال أن تسرف؛ كخلخال وزنه مئتا مثقال، وإال حتلية آلة احلرب، وجيوز حتلية املصحف بفضة، وكذا 

يف كل من حلي الرجل واملرأة كاآلخر، فيحرم عليه ما حيرم على كل منهما  للمرأة بذهب، واخلنثى
 احتياطاً.

أي: إن صدئ؛ ال يظهر لون الذهب أو الفضة لغلبة الصدأ عليه .. جاز  وقوله: )ال حال الصدأ(
. استعماله، فإن قيل: إن الذهب ال يصدأ .. قلنا: حمله إذا كان منفردًا، أما إذا كان مشوابً بغريه .

 فيصدأ.
وحيرم على الرجل؛ أي: واخلنثى استعمال اخلالص من القز أو احلرير، من عطف العام على اخلاص، فـ 
)أو( مبعىن )الواو(، أو ما غالبه من القز أو احلرير؛ خلرب "الصحيحني" عن حذيفة: "ال تلبسوا احلرير 

 عليه وسلم عن لبس احلرير وال الديباج"، وخرب البخاري عنه أيضاً: )هناان رسول هللا صلى هللا
كثر، أو استوي وزانً .. والديباج، وأن جنلس عليه"، وخلرب أيب داوود السابق، خبالف ما إذا كان غريه أ

 فال حيرم؛ ألنه ال يسمى ثوب حرير، واألصل: احلل.
 وجيوز لبسه لضرورة؛ كفجأة حرب إذا مل جيد غريه، وحلاجة؛ كحكة وقمل، وحيل للويل إلباس الصيب

 ولو مميزاً احلرير واملزعفر، وتزيينه حبلي الذهب والفضة ولو يف غري يوم العيد؛ إذ ليس له شهامة تنايف
 خنوثة ذلك، وألنه غري مكلف، وأحلق به الغزايل يف "اإلحياء": اجملنون.

 وألف )العسجدا( لإلطالق.
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 ابب صالة اجلمعة
 األركان والشروط، وختتص وهي كغريها من اخلمس يفبضم امليم وإسكاهنا وفتحها، وحكي كسرها، 

 ابشرتاط أمور يف لزومها، وأمور يف صحتها، والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها.
 )وركعتان فرضها ملؤمن ... كلف حر ٍّ ذكرٍّ مستوطن(

 وهيه( -)ذي صحةٍّ، وشرطها: يف أبنيه ... مجاعًة، أبربعني
 ، ومن(رج يصلوا الظهر ابلبناوالوقت، فإن ... خي -)بصفة الوجوب

 )شروطها: تقدمي خطبتني ... جيب أن يقعد بني تني(
 ]شروط وجوب اجلمعة[

 -أي: واجلمعة ركعتان، فرضها فرض عني على كل مؤمن مكلف؛ أي: ابلغ عاقل حر ذكر مستوطن
عرب بـ أي: مقيم إقامة متنع حكم السفر مبحل اجلمعة وإن مل يتوطن هبا، أو حيث يبلغ نداؤها، و 

أحال عليه فيما سيأيت صحتها اختصارًا، وإال .. فالشرط هنا اإلقامة؛ كما محلت )مستوطن( ألنه 
 صحيح. -عليه كالمه

فال مجعة على كافر، وال صيب وجمنون؛ كغريها من الصلوات، قال يف "الروضة": واملغمى عليه  
 كاجملنون، خبالف السكران، فإنه يلزمه قضاؤها ظهراً كغريها.

اتباً، أو مبعضاً وإن وقعت يف نوبته حيث تكون مهاأية، وال على امرأة  على غري احلر ولو مكوال
 وخنثى، ومسافر سفراً مباحاً ولو قصريًا، ومريض؛ أي: ومعذور مبرخص يف ترك اجلماعة.

[ 9واألصل يف ذلك: قوله تعاىل: }أييها الذين أمنوا إذا نودى للصالة من يوم اجلمعة{ ]اجلمعة: 
 ر هللا وذروا البيع{ وقال صلى هللا عليه وسلم: "لينتهني أقوام عن ودعهمي: فيه }فاسعوا إىل ذكأ
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عة واجب على كل اجلمعات، أو ليختمن هللا على قلوهبم، مث ليكونن من الغافلني"، وقال: "رواح اجلم
و امرأة، أو صيب، أو حمتلم"، وقال: "اجلمعة حق واجب على كل مسلم إال أربعة: عبد مملوك، أ

، إال امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو مريض"، وقال: "من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر .. فعليه اجلمعة
والرابع: الدارقطين وغريه، مريض"، روى األول: مسلم، والثاين: النسائي إبسناد على شرط مسلم، 

خني، إال أنه قال: طارق رأى النيب والثالث: أبو داوود عن طارق بن شهاب إبسناد على شرط الشي
ال يقدح يف صحة اخلرب؛ ألنه على هذا التقدير مرسل ومل يسمع منه شيئاً، قال يف "اجملموع": وما قاله 



 سفراييين.صحايب، وهو حجة عند كل العلماء، إال أاب إسحاق اإل
ا النساء، ال ويسن ملسافر وصيب وعبد حضورها إذا أمكن، وهلم االنصراف ويصلون الظهر، وكذ

ه، والفرق: أن املانع يف املريض أو حنوه؛ فيحرم انصرافه إن حضر يف الوقت، ومل يزد ضرره ابنتظار 
ا، وتعب العود ال املريض وحنوه من وجوب اجلمعة: املشقة يف حضور اجلامع، وقد حضروا متحملني هل

 بد منه، واملانع يف غريهم: صفات قائمة هبم ال تزول ابحلضور.
، إن أقيمت الصالة .. فليس للمعذورين االنصراف، فإن أحرم هبا املريض واملسافر وحنومهانعم؛ 

 وكذا املرأة والعبد واخلنثى .. أجزأهتم وحرم اخلروج منها.
مل يشق الركوب، وأعمى وجد قائدًا، وأهل القرية إن كان فيهم وتلزم شيخاً هرماً وزمناً وجدا مركباً و 

متهم فيها، فإن صلوها يف مصر .. سقط الفرض وأمثوا على الصحيح، مجع تصح به اجلمعة .. لز 
عال يف هدوء من طرف يليهم لبلد مجعة، واملستمع مصغ معتدل السمع .. وإال: فإن بلغهم صوت 

ن بلدين .. ختريوا بينهما، ويشرتط استواء األرض يف األصح، فلو لزمتهم، وإال .. فال، ولو مسعوا م
.. مل جتب، أو مل يسمعوا لكوهنم يف وهدة .. وجبت، لكن عكسه يف "الشرح مسعوا لكوهنم يف علو 

 الصغري".
 الزم أهل اخليام موضعاً: فإن مسعوا النداء .. لزمتهم، وإال .. فال، والعذر الطارئولو 
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لرفقة، بتخلفه عن ابعد الزوال يبيح تركها، إال السفر فيحرم إنشاؤه إال أن ميكنه اجلمعة، أو يتضرر 
الزوال كبعده ولو كان السفر طاعة، ومىت حرمناه فسافر .. مل يرتخص حىت تفوت اجلمعة، فمنه  وقبل

 ابتداء سفره.
ويسن ملن أمكن زوال عذره أتخري ظهره إىل اليأس من اجلمعة؛ وذلك برفع اإلمام رأسه من الركوع 

األصح، وإخفاؤها إن  يف ظهرهم يفسن اجلماعة الثاين، ولغريه كزمن وامرأة تعجيلها يف األصح، وت
 خفي عذرهم.

ولو زال العذر بعد فراغه من الظهر وأمكنته اجلمعة .. مل تلزمه إال اخلنثى، وغري املعذور إذا صلى 
 الظهر قبل فوات اجلمعة .. مل تصح، وفواهتا بسالم اإلمام منها.

 ]شروط صحة اجلمعة[
ن اجملمعني، سواء أكانت األبنية من حجر من خطة أوطاا يف أبنية وقوله: )وشرطها( أي: اجلمعة: كوهن



أم طني، أم خشب ام قصب، أم سعف أم غريها، وسواء يف ذلك املسجد والفضاء والدار، خبالف 
خارج اخلطة الذي ينشأ منه سفر القصر؛ ألهنا مل تقم يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء 

ما ذكر، خبالف اخليام وإن استوطنها أهلها دائماً؛ معلوم، وهي امة كما هو الراشدين إال يف دار اإلق
 ألنه صلى هللا عليه وسلم مل أيمر املقيمني حول املدينة هبا، فإهنم على هيئة املستوفزين.

ولو اهندمت أبنية اخلطة، فأقام أهلها على عمارهتا .. لزمتهم اجلمعة فيها؛ ألهنا وطنهم، وسواء أكانوا 
  غري بناء إال يف هذه؛ ذكره يف "اجملموع".وال تنعقد يفظال أم ال، يف م

وكوهنا مجاعة؛ ألهنا مل تفعل يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين فمن بعدهم إال  
كذلك كما هو معلوم، وشرطها فيها كشرطها يف غريها؛ كنية االقتداء، والعلم ابنتقاالت اإلمام، 

يف )ابب صالة اجلماعة(، وزيدة: أن تقام أبربعني رجالً ولو ذلك مما مر عليه، وغري وعدم التقدم 
ابإلمام يف كل من اخلطبة واجلمعة؛ خلرب كعب بن مالك قال: )أول من مجع بنا يف املدينة أسعد بن 

اوود زرارة قبل مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة يف نقيع اخلضمات وكنا أربعني( رواه أبو د
 قي عن ابن مسعود:وروى البيه وغريه،
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قال أصحابنا: وجه  )أنه صلى هللا عليه وسلم مجع ابملدينة وكانوا أربعني رجاًل(، قال يف "اجملموع":
الداللة: أن األمة أمجعوا على اشرتاط العدد، وقد ثبت جوازها أبربعني، وثبت: "صلوا كما رأيتموين 

ن ذلك، فال جتوز أبقل منه، قال: وأما خرب: )انفضاضهم فلم يبق أصلي"، ومل تثبت صالته هلا أبقل م
مل عودهم أو عود غريهم مع مساعهم إال اثنا عشر( .. فليس فيه أن ابتداءها ابثين عشر، بل حيت

أركان اخلطبة، ويف "مسلم": )انفضوا يف اخلطبة(، ويف رواية للبخاري: )انفضوا يف الصالة(، وهي 
 اً بني األخبار.حممولة على اخلطبة مجع

واعلم: أنه ال يلزم من اشرتاط العدد اشرتاط اجلماعة، وال العكس؛ النفكاك كل منهما عن اآلخر، 
.. فألنه قد حيضر أربعون من غري مجاعة، وأما اجلماعة .. فألهنا لالرتباط احلاصل بني  أما العدد

 فعي.صاليت اإلمام واملأموم؛ وهو ال يستدعي عدد األربعني؛ قاله الرا
وقوله: )وهبه( أي: اجلماعة األربعون بصفة الوجوب؛ أبن يكون كل منهم مسلماً مكلفاً حراً ذكرًا، 

عة؛ أي: ال يظعن عنه شتاء وال صيفاً إال حلاجة؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم مل مستوطناً مبحل اجلم
عرفة فيها يوم اجلمعة؛ كما  جيمع حبجة الوداع مع عزمه على اإلقامة أيماً؛ لعدم االستيطان، وكان يوم



ثبت يف "الصحيحني"، وصلى به الظهر والعصر تقدمياً؛ كما ثبت يف حديث مسلم، ولكن الصحيح: 
 قادها ابملرضى؛ لكماهلم، وإمنا مل جتب عليهم ختفيفاً.انع

 قاعدة
 ]أقسام الناس يف اجلمعة[

 الناس يف اجلمعة ستة أقسام:
 اجتمعت فيه هذه الصفات املعتربة وال عذر له. األول: من تلزمه وتنعقد به؛ وهو من

 والثاين: من تنعقد به وال تلزمه؛ وهم املعذورون مبرض وحنوه.
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 كفر أصلي.والثالث: من ال تلزمه وال تنعقد به وال تصح منه؛ وهو من به جنون، أو إغماء، أو  
واملبعض، واملسافر، واملقيم خارج  والرابع: من ال تلزمه وال تنعقد به، لكن تصح منه؛ وهو العبد،

 ميز، واألنثى، واخلنثى.البلد إذا مل يسمع النداء، والصيب امل
 واخلامس: من تلزمه وال تصح منه؛ وهو املرتد.

ري املتوطن، واملتوطن خارج بلدها إذا مسع والسادس: من تلزمه وتصح منه وال تنعقد به؛ وهو املقيم غ
 نداءها.

 ت الظهر[]شرط اجلمعة فعلها وق
خلرب البخاري عن أنس: )أن  وشرطها: الوقت؛ أي: وقت الظهر؛ أبن تفعل مع خطبتيها كلها فيه؛

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي اجلمعة حني متيل الشمس(، وخرب مسلم عن سلمة بن 
تبع الفيء(، )كنا جنمع مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا زالت الشمس، مث نرجع ن األكوع قال:

 فال جيوز شيء من ذلك قبل وقت الظهر وال بعده.
  اخلطبة .. لقدمها صلى هللا عليه وسلم؛ لتقع الصالة أول الوقت.ولو جاز تقدمي

بعض الصالة ولو تسليمة ولو ضاق الوقت عن الواجب .. صلوا ظهراً، ولو شرعوا فيه ووقع 
دة ال جيوز االبتداء هبا بعده، فتنقطع خبروجه كاحلج، املسبوقة خارجه .. صلوا الظهر وجوابً؛ ألهنا عبا

البتداء كدار اإلقامة؛ بناء على ما فعل منها، فيسر القراءة من حينئذ؛ ألهنما صالات وإحلاقاً للدوام اب
 كاإلمتام والقصر.  وقت واحد فجاز بناء أطوهلما على أقصرمها؛

 ل بقاؤه.ولو شك يف أثنائها يف خروجه .. أمتها مجعة؛ ألن األص



 ]من شروط اجلمعة تقدمي اخلطبتني[
 ب أن يقعد بينهما مطمئناً؛ لالتباع.ومن شروطها: تقدمي خطبتني جي

"صلوا  قال يف "اجملموع": ثبتت صالته صلى هللا عليه وسلم بعد خطبتني، وقال صلى هللا عليه وسلم: 
 كما رأيتموين أصلي"، وخلرب "الصحيحني" عن ابن عمر قال: )كان
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العيد، فإن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة خطبتني جيلس بينهما(، وهذا خبالف
اخلطبتني فيه مؤخراتن؛ لالتباع، وألن خطبة اجلمعة شرط، والشرط مقدم على مشروطه، وألن اجلمعة 

 إمنا تؤدي مجاعة فأخرت؛ ليدركها املتأخر، وللتمييز بني الفرض والنفل.
ب قاعدًا لعجزه عن القيام .. مل يضطجع بينهما للفصل، بل يفصل بينهما بسكتة قدر ولو خط

 ينة للجلوس.الطمأن
وأشار بقوله: )ومن شروطها( إىل أنه مل يستوفها؛ إذ بقي منها: أال يسبقها، أو يقارهنا مجعة يف بلدهتا، 

سب احلاجة، وحيث إال إذا كربت وعسر اجتماعهم يف موضع واحد؛ فيجوز التعدد يف األصح حب
 يف األظهر.منعنا فسبقت مجعة .. فهي الصحيحة، وال أثر لكون السلطان مع الثانية 

واألصح: أن السبق ابإلحرام، وأنه ابلفراغ منه، ولو أخربوا فيها بكوهنم مسبوقني .. سن استئنافها 
ت مجعة، وإن سبقت ظهرًا، وهلم إمتام اجلمعة ظهراً، وإن وقعتا معاً، أو شك .. بطلتا، واستؤنف

 إحدامها ومل تتعني، أو تعينت ونسيت .. صلوا ظهراً.
 اء فيه للسكت.وقوله: )وهيه( اهل
 ]أركان اخلطبتني[

 )ركنهما: القيام، وهللا أمحد ... وبعده صل على حممد(
 )وليوص ابلتقوى أو املعىن كما ... حنو: )أطيعوا هللا( يف كلتيهما(

 . وبني ما صلى، وابلطهرين()والسرت، والوالء بني تني ..
 )ويطمئن قاعدًا بينهما ... ويقرأ اآلية يف إحدامها(

 الدعا اثنية للمؤمنني ... وحسن ختصيصه ابلسامعني()واسم 
أفاد كالمه: أن أركان اخلطبتني عشرة أشياء، وأراد هبا ما ال بد منه فيهما، وإال فأركاهنما مخسة، 



 صلى هللا عليه وسلم، والوصية ابلتقوى، وقراءة آية، والدعاء وهي: محد هللا، والصالة على رسول هللا
 ن شروطهما:للمؤمنني، وما عداها م
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أوهلا: القيام فيهما للقادر عليه؛ لالتباع، روى مسلم عن جابر بن مسرة: )أن رسول هللا صلى هللا عليه 
ما ذكر خيتص ابلصالة وليس من وسلم كان خيطب خطبتني جيلس بينهما، وكان خيطب قائمًا(، وألهن

 شرطه القعود، فيشرتط فيه القيام؛ كالقراءة والتكبري.
ًا، فإن عجز .. فمضطجعاً، واألوىل: أن يستنيب كالصالة، وجيوز فإن عجز عنه .. خطب قاعد

االقتداء به سواء أقال: ال أستطيع القيام أم سكت؛ ألن الظاهر أنه إمنا ترك القيام لعجزه، فإن ابن 
 أنه كان قادراً .. فهو كما لو ابن حمداثً.

طبة ليست إال الذكر والوعظ، واحلكمة يف جعل القيام والقعود شرطني هلما وركنني للصالة: أن اخل
وال شك أن القيام والقعود ليسا جبزأين هلا، خبالف الصالة؛ فإهنا مجلة أعمال، وهي كما تكون أذكاراً 

 تكون غري أذكار.
 تعاىل فيهما؛ لالتباع، روى مسلم عن جابر قال: )كانت خطبة النيب صلى هللا عليه اثنيها: محد هللا

 ويثين عليه ... ( احلديث. وسلم يوم اجلمعة: حيمد هللا
وأشار املصنف بقوله: )وهللا أمحد( إىل إجزاء حنو: )أمحد هللا(، أو )حنمد هللا(، أو )محدًا هلل(، أو )هلل 

)أان حامد هلل(، وقد صرح به اجليلي وغريه؛ وإن صرح القاضي أبو  احلمد(، أو )محدت هللا(، أو
)احلمد( حنو: لفظ التكبري والثناء، وبلفظ )هللا( حنو:  الطيب وغريه بتعني )احلمد هلل( وقد خرج بلفظ

 لفظ )الرمحن الرحيم(.
الرسول(،  اثلثهما: الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهما؛ كـ )أصلي(، أو )نصلي على

أو )حممد(، أو )املاحي(، أو )العاقب(، أو )احلاشر(، أو )البشري(، أو )النذير( ألن كل عبادة 
 ت إىل ذكر هللا تعاىل .. افتقرت إىل ذكر نبيه صلى هللا عليه وسلم؛ كاألذان والصالة.افتقر 

مري وإن تقدم امسه وخرج بلفظ )الصالة( حنو: لفظ الرمحة، وابلصالة عليه: اإلتيان فيها بلفظ الض
 عليه، والصالة على غريه.

صلى هللا عليه وسلم كان يواظب  رابعها: الوصية ابلتقوى فيهما؛ لالتباع، روى مسلم عن جابر: )أنه
 على الوصية ابلتقوى(، وألن معظم مقصود اخلطبة الوصية، وال يتعني لفظها،
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هيه؛ ألن غرضها الوعظ  وامتثلوا أوامره، واجتنبوا منابل يكفي ما مبعنامها من الوعظ؛ حنو: أطيعوا هللا
وهو حاصل بغري لفظها، فال يكفي التحذير من االغرتار ابلدنيا وزخرفتها، فقد يتواصى به منكرو 

 الشرائع، بل ال بد من احلث على طاعة هللا تعاىل واجتناب معاصيه.
ليه وسلم، والصالة على رسول هللا صلى هللا عوقوله: )يف كلتيهما( أي: جيب القيام، ومحد هللا تعاىل، 

 والوصية ابلتقوى يف كل واحدة من اخلطبتني.
 خامسها: السرت للعورة يف اخلطبتني كالصالة؛ كما جرى عليه السلف واخللف يف اجلمعة.

سادسها: الوالء بني اخلطبتني، وكلماهتما، وبينهما وبني الصالة؛ كما جرى عليه السلف واخللف، 
 ، والصالة واخلطبة شبهتا بصاليت اجلمع.ه أثرًا ظاهرًا يف استمالة القلوبوألن ل

سابعها: الطهران يف اخلطبتني؛ أي: طهر احلدث األصغر واألكرب، وطهر اخلبث يف البدن والثوب 
واملكان؛ كما جرى عليه السلف واخللف، فلو تطهر وعاد .. وجب استئناف اخلطبة وإن مل يطل 

 الفصل كالصالة.
عدًا بني اخلطبتني؛ كما يف اجللوس بني السجدتني؛ كما جرى منها: طمأنينة اخلطيب حال كونه قااث

 عليه السلف واخللف.
اتسعها: قراءة آية؛ لالتباع، رواه الشيخان، وسواء يف اآلية الوعد والوعيد واحلكم والقصة يف إحدى 

 يكفي يني، ويعترب فيها كوهنا مفهمة؛ فالاخلطبتني، ال بعينها؛ ألن املنقول القراءة يف اخلطبة دون تع
 }مث نظر{ وإن عد آية، ولو قرأ شطر آية طويلة .. جاز.

قال يف "الروضة" كـ"أصلها": وال جتزئ آية موعظة بقصد إيقاعها عن الوعظ والقراءة، وال آيت 
 شاملة لألركان؛ ألهنا ال تسمى خطبة، ولو أتى ببعضها يف ضمن آية .. جاز.

لثانية؛ كما جرى عليه السلف واخللف، وألن الدعاء يقع عليه اسم دعاء للمؤمنني يف ا عاشرها: ما
يليق ابخلوامت، واملراد بـ )املؤمنني(: اجلنس الشامل للمؤمنات، وهبما عرب يف "الوسيط"، ويف التنزيل: 

 [.12}وكانت من القانتني{ ]التحرمي: 
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نيا، وحسن ار الدلقاً أبمور اآلخرة غري مقتصر على أوطقال اإلمام: وأرى أن يكون الدعاء متع
ختصيصه ابلسامعني؛ كأن يقول: )رمحكم(، أما الدعاء للسلطان خبصوصه .. ففي "املهذب": ال 

يستحب؛ ملا روي عن عطاء: أنه حمدث، ويف "شرحه": اتفق أصحابنا على أنه ال جيب وال يستحب، 
الدعاء ألئمة ه جمازفة يف وصفه وحنوها، ويستحب ابالتفاق واملختار: أنه ال أبس به إذا مل يكن في

املسلمني، ووالة أمورهم ابلصالح واإلعانة على احلق والقيام ابلعدل وحنو ذلك، وجليوش اإلسالم، 
 ويف "الروضة" بعض ذلك.

 ]من شروط اخلطبتني[
ة خطب أحدهم ومن شروطها: كوهنا عربية على األصح، فإن مل يكن يف املصلني من حيسن العربي

هم اخلطبة، فإن مضت مدة إمكان التعلم ومل يتعلمها أحد منهم .. بلسانه، وجيب أن يتعلم واحد من
عصوا كلهم بذلك وال مجعة هلم، بل يصلون الظهر، هذا ما يف "اجملموع"، وهو مبين على أن فرض 

 الكفاية على البعض، وقد اختاره بعضهم.
 يتعلموا عصوا .. ه جيب أن يتعلهما كل واحد منهم، وأهنم إن ملوما يف "الروضة" كـ"أصلها": من أن

: أن فرض الكفاية على اجلميع ويسقط بفعل البعض، -وهو األصح -مبين على قول اجلمهور
وسقطت لفظة )كل( من بعض نسخ "الشرح"، ويدل عليها ضمري اجلمع يف )مل يتعلموا(، ومعناه: 

 انتفى التعلم عن كل واحد منهم.
ربية إذا مل يعرفها القوم؟ أبن فائدهتا العلم القاضي حسني عن سؤال: ما فائدة اخلطبة ابلعوأجاب 

ابلوعظ من حيث اجلملة، ويوافقه ما يف "الروضة" كـ"أصلها": فيما لو مسعوا اخلطبة ومل يفهموا معناها 
 .. أهنا تصح.

ودها الوعظ وهو ال حيصل إال ومنها: إمساع العدد الذي تنعقد به اجلمعة أركان اخلطبتني؛ ألن مقص
 يكفي اإلسرار كاألذان، فلو كانوا كلهم أو بعضهم صماً .. ملابإلبالغ، فال 
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مساع تصح؛ كبعدهم عنه، وكشهود النكاح، وعلم من ذلك أنه جيب عليهم السماع، فيشرتط اإل
 والسماع؛ وبه صرح الشيخان وغريمها.

 .وقول الناظم: )الدعا( ابلقصر للوزن
 ]سنن اجلمعة[



، وطيب إن وجد(  )سننها: الغسل وتنظيف اجلسد ... ولبس أبيضٍّ
 وبكر املشي هلا من فجر ... وازداد من قراءةٍّ وذكر()

 )وسنة اخلطبة ابإلنصات ... واخلف يف حتية الصالة(
 يات من سنن اجلمعة تسعة أشياء:ذكر يف هذه األب

يه، بل يكره تركه؛ ألخبار "الصحيحني": "إذا جاء األول: الغسل ملن يريد حضورها وإن مل جتب عل
ي: إذا أراد جميئها، و"غسل" اجلمعة واجب على كل حمتلم"، و"حق أحدكم اجلمعة .. فليغتسل" أ

ائي: "هو يوم اجلمعة"، وخرب ابن حبان على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيم يوماً"، زاد النس
 والنساء .. فليغتسل". وأيب عوانة: "من أتى اجلمعة من الرجال

معة .. فبها ونعمت، ومن اغتسل .. وصرفها عن الوجوب أخبار، منها: خرب: "من توضأ يوم اجل
ة فدان فالغسل أفضل" رواه الرتمذي وحسنه، وخرب مسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى اجلمع

 واستمع وأنصت .. غفر له ما بينه وبني اجلمعة وزيدة ثالثة أيم".
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وتقريبه من ووقته: من الفجر؛ خلرب "الصحيحني": "من اغتسل يوم اجلمعة ... " وسيأيت بتمامه، 
 ذهابه أفضل؛ ألنه أفضى إىل الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال االجتماع.

 فإن عجز عن الغسل حساً أو شرعاً .. تيمم بنية الغسل، وحاز الفضيلة؛ كسائر األغسال املسنونة.
زال ابملاء الثاين: تنظيف اجلسد؛ إبزالة الشعر والظفر والروائح الكريهة كالصنان؛ ألنه يتأذى به، في

 وحنوه.
الثالث: لبس الثياب البيض؛ خلرب: "البسوا من ثيابكم البياض، فإهنا خري ثيابكم، وكفنوا فيها 

 مواتكم" رواه الرتمذي وغريه، وصححوه.
بس مصبوغاً .. فما صبغ غزله مث نسج كالربد ال عكسه، قال يف "الروضة و"أصلها": فإن ل

 ة والتعمم، ويرتدي؛ لالتباع، وألنه منظور إليه.ويستحب أن يزيد اإلمام يف حسن اهليئ
الرابع: التطيب إن وجد الطيب؛ خلرب: "من اغتسل يوم اجلمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من 

ناق الناس، مث صلى ما كتب هللا له، مث أنصت إذا طيب إن كان عنده، مث أتى اجلمعة فلم يتخط أع
ارة ملا بينها وبني مجعته اليت قبلها" رواه ابن حبان خرج إمامه حىت يفرغ من صالته .. كانت كف

واحلاكم، وصححه على شرط مسلم، وأحب طيب الرجال: ما ظهر رحيه وخفي لونه، وطيب النساء: 



 ما ظهر لونه وخفي رحيه.
 نظف ثوبه .. قل مهه، ومن طاب رحيه .. زاد عقله.قال الشافعي: من 

 يدها بال طيب وتزين.وال أبس للعجوز حبضورها إبذن زوجها أو س
اخلامس: التبكري إليها؛ خلربي "الصحيحني": "على كل ابب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون 

 األول فاألول"، و"من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة" أي: كغسلها "مث
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يف الساعة الثانية راح" أي: يف الساعة األوىل .. "فكأمنا قرب بدنة" أي: واحداً من اإلبل "ومن راح 
.. فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة .. فكأمنا قرب كبشاً أقرن، ومن راح يف الساعة 

رب بيضة، فإذا خرج اإلمام الرابعة .. فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة .. فكأمنا ق
 .. حضرت املالئكة يستمعون الذكر".

 : "كالذي يهدي عصفورًا"، ويف السادسة: "بيضة".وروى النسائي: يف اخلامسة
والساعات: من طلوع الفجر؛ كما جرى عليه املصنف، ال الشمس وال الزوال على األصح؛ ألنه 

 أول اليوم شرعاً، وبه يتعلق جواز غسل اجلمعة.
لشايت يف "الروضة" كـ"أصلها": وليس املراد الساعات الفلكية، وإال .. الختلف األمر ابليوم ا قال

والصائف، ويف خرب أيب داوود والنسائي إبسناد صحيح: "يوم اجلمعة ثنتا عشرة ساعة" وهو شامل 
لة رجالن جلميع أيمه، بل املراد: ترتيب الدرجات وفضل السابق على من يليه؛ لئال يستوي يف الفضي

 جاءا يف طريف ساعة.
بدنة األول أكمل من بدنة اآلخر، وقال يف شرحي "املهذب" و"مسلم": بل املراد الفلكية، لكن 

 وبدنة املتوسط متوسطة، وعلى هذا القياس؛ كما يف درجات اجلمع الكثري والقليل.
اخلطبة؛ اتباعاً لرسول هللا  مث حمل ندب التبكري يف املأموم، أما اإلمام .. فيندب له التأخري إىل وقت

 موع" عن املتويل وأقره.صلى هللا عليه وسلم وخلفائه؛ قال املاوردي، ونقله يف "اجمل
السادس: املشي إليها، بل وإىل غريها من العبادات كعيادة املريض، فال يركب إال لعذر؛ للحث على 

وصححه ابن حبان واحلاكم  ذلك مع غريه يف خرب رواه أصحاب السنن األربعة، وحسنة الرتمذي،
 على شرط الشيخني.
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يف طريقة،  السابع: إكثار القراءة والذكر؛ أي: أو الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
[، ويف 36وحضوره قبل اخلطبة، ويف التنزيل: }يف بيوتٍّ أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه{ ]النور: 

صالة ما دامت الصالة حتبسه"، ويف "مسلم": "إذا كان أحدكم يعمد "الصحيحني": "إن أحدكم يف 
 عليه وسلم يف يومها إىل الصالة .. فهو يف صالة"، ويسن أن يكثر من الصالة على النيب صلى هللا

 وليلتها، وأن يقرأ )سورة الكهف( فيهما.
نصتوا{ ]األعراف: الثامن: اإلنصات للخطبة؛ لقوله تعاىل: }وإذا قرئ القرءان فاستعموا له وأ

[ فسره كثريون ابخلطبة، ومسيت قرآانً؛ الشتماهلا عليه، واإلنصات: السكوت، واالستماع: 204
 شغل السمع ابلسماع.

ألمر عن الوجوب خرب البيهقي إبسناد جيد عن أنس: أن رجاًل دخل والنيب صلى هللا عليه وصرف ا
س إليه ابلسكوت، فلم يقبل، وأعاد الكالم، وسلم خيطب يوم اجلمعة فقال: مىت الساعة؟ فأومأ النا

ل: فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم يف الثالثة: "ماذا أعددت هلا؟ " قال: حب هللا ورسوله، قا
"إنك مع من أحببت"، وجه االستدالل: أنه مل ينكر عليه الكالم، ومل يبني له وجوب السكوت، وأما 

جلمعة واإلمام خيطب .. فقد لغوت" .. فمعناه: تركت خرب مسلم: "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم ا
األدب، وندب اإلنصات ال ينايف ما مر من وجوب السماع، ويستوي يف ندب اإلنصات سامع 

خلطبة وغريه؛ كما صححه يف "الروضة" كـ"أصلها"، ونقاله عن النص وعن قطع كثريين، مث نقال ا
تغال ابلتالوة والذكر، وكالم "اجملموع" يقتضي أن عنهم: أن غري السامع ابخليار بني اإلنصات واالش

 الثاين أوىل.
وخلرب مسلم: "إذا جاء  التاسع: ختفيف ركعيت التحية لداخل املسجد حال اخلطبة؛ ليتفرغ لسماعها،

 أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب .. فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما"،
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صلى الراتبة ..  ن مل يكنه هبما، فإن مل يفعل .. كرهت له، فإقال يف "األم": وأرى لإلمام أن أيمر 
صالها وحصلت التحية، أما غري التحية من الصلوات .. فيحرم ابتداؤها إذا جلس اخلطيب على 

 املنرب وإن مل يسمع اخلطبة.
( بصرفه؛ للوزن.  وقوله: )أبيضٍّ
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 ابب صالة العيدين
اىل: }فصل لربك واحنر{ ل فيها قبل اإلمجاع: قوله تعأي: عيد الفطر وعيد األضحى، واألص

[، واملشهور يف التفسري: أن املراد به صالة األضحى، وأول عيد صاله النيب صلى هللا 2]الكوثر: 
 عليه وسلم عيد الفطر يف السنة الثانية من اهلجرة.
 )تسن ركعتان لو منفردا ... بني طلوع وزواهلا أدا(

 بعد أن( يسن ... واخلمس يف اثنيةٍّ من)تكبري سبع أول األوىل 
 )كرب يف إحرامه وقومته ... وخطبتان بعدها كجمعته(

 )كرب يف األوىل منهما تسعاً وال ... والسبع يف اثنية، أي: أوال(
 فيها مخس مسائل:

 ]صالة العيد سنة مؤكدة[
يه وسلم عليها، وليست األوىل: صالة العيد ركعتان، وهي سنة مؤكدة؛ ملا مر؛ وملواظبته صلى هللا عل

 ؛ خلرب "الصحيحني": هل علي غريها؟ قال: "ال، إال أن تطوع".بواجبة
وتسن مجاعة كما فعلها صلى هللا عليه وسلم، ويف املسجد إن اتسع، وتسن للمنفرد والعبد واملرأة 

 واملسافر؛ كسائر النوافل، وال خيطب املنفرد، وخيطب إمام املسافرين.
 ]وقت صالة العيد[

س وزواهلا، فتقع فيه أداء؛ ألن مبىن املواقيت على أنه إذا خرج وقت لثانية: وقتها بني طلوع الشما
صالة .. دخل وقت غريها، وابلعكس، إال أنه يسن أتخريها إىل ارتفاع الشمس كرمح كما فعلها 

 صلى هللا عليه وسلم، وليخرج وقت الكراهة.
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 ]كيفية صالة العيد[
سة يف أول الثانية، من بعد أن كرب كعة األوىل، ومخأن يكرب سبع تكبريات يف أول الر  الثالثة: يسن

إلحرامه يف األوىل ولقومته يف الثانية؛ خلرب الرتمذي وحسنه: )أنه صلى هللا عليه وسلم كرب يف العيدين 



 يف األوىل سبعاً قبل القراءة، ويف الثانية مخساً قبل القراءة(.
هقي عن ابن مسعود بنحوه ثنتني كآية معتدلة يهلل ويكرب وميجد، رواه البيويسن أن يقف بني كل 

بسند جيد، وحيسن يف ذلك: )سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب(، وهي الباقيات 
 الصاحلات يف قول ابن عباس ومجاعة.

ى(، ويف الثانية )اقرتبت الساعة( ويسن أن يقرأ بعد )الفاحتة( يف األوىل )ق( أو )سبح اسم ربك األعل
 ديث الغاشية( بكماهلا جهراً.أو )هل أاتك ح

 ]استحباب خطبتني بعد صالة العيد[
الرابعة: يسن بعدها خطبتان كخطبيت اجلمعة يف أركاهنما؛ خلرب "الصحيحني" عن ابن عمر: )أنه صلى 

تكريرها مقيس على اجلمعة، ومل هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل اخلطبة(، و 
 ا قاله النووي يف "اخلالصة".يثبت فيه حديث كم

ولو قدمت على الصالة .. قال يف "الروضة": مل يعتد هبا؛ كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت، 
وأما شروط خطبيت اجلمعة؛ كالقيام فيهما، واجللوس بينهما، والطهارة، والسرت .. فال تشرتط يف 

 اع وكون اخلطبة عربية.العيد، لكن يعترب يف أداء السنة اإلمساع والسم خطبيت
 ويسن أن يعلمهم يف عيد الفطر أحكام زكاة الفطر، ويف عيد األضحى أحكام األضحية.

 ]استحباب التكبري أول اخلطبتني[
كبريات اخلامسة: يسن أن يكرب يف أول اخلطبة األوىل تسع تكبريات والًء، ويف أول الثانية سبع ت

تبة بن مسعود من التابعني: إن ذلك من السنة، رواه الشافعي والًء؛ لقول عبيد هللا بن عبد هللا بن ع
 والبيهقي.
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 ولو فصل بينهما ابحلمد والتهليل والثناء .. جاز.
رضي هللا عنه وكثريون من األصحاب: على أهنا ليست من اخلطبة، قال يف "الروضة": ونص الشافعي 

لى ذلك؛ ألن افتتاح الشيء قد غنما هي مقدمة هلا، ومن قال منهم: يفتتح اخلطبة هبا .. حيمل عو 
 يكون ببعض مقدماته اليت ليست من نفسه.

 وقول املصنف: )يف األوىل( بنقل اهلمزة إىل الساكن قبلها.
 لفطر ... فطٌر، كذا اإلمساك حىت النحر()وسن من قبل صالة ا



 ب ... واملشي والتزيني والتطييب()وبكر اخلروج ال اخلطي
 حترم هبا، كذا ملا تال( )وكربوا ليليت العيد إىل ...

 )ألصلوات بعد صبح التاسع ... إىل انتهاء عصر يوم الرابع(
 فيها مخس مسائل:

 ضحى قبل الصالة[]استحباب الفطر يف عيد الفطر واإلمساك يف األ
وميسك يف عيد األضحى عن األكل حىت يصلي  األوىل: يسن أن يفطر يف عيد الفطر قبل صالته،

)كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يغدو يوم الفطر حىت أيكل مترات،  وينحر؛ خلرب البخاري:
 وأيكلهن وترًا(.

ال خيرج يوم الفطر حىت يطعم، وال يطعم  وملا روى بريرة قال: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 رواه الرتمذي، وصححه ابن حبان واحلاكم.يوم األضحى حىت يصلي( 

 عيد عما قبله ابملبادرة ابألكل أو أتخريه.وحكمته: امتياز يوم ال
 ]استحباب التبكري لصالة العيد[

جمالسهم إال اخلطيب، الثانية: يسن التبكري يف اخلروج لصالة العيد بعد صالة الصبح؛ ليأخذوا 
 عن أيب سعيد اخلدري: )أنهفيتأخر إىل وقت الصالة؛ خلرب "الصحيحني" 
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 ره.صلى هللا عليه وسلم كان خيرج يوم األضحى ويوم الفطر فيبدأ ابلصالة ... ( إىل آخ
 ]استحباب املشي لصالة العيد[

الثالثة: يسن املشي يف الذهاب لصالة العيد بسكينة، فال يركب إال لعذر، سواء فيه اإلمام واملأموم، 
 خمري فيه بني املشي والركوب ما مل يتأذ به أحد.أما اإليب .. فإنه 

السالم ذلك، رواه أبو ويسن لكل منهما أن يذهب يف طريق ويرجع يف أخرى؛ لفعله عليه الصالة و 
داوود وغريه، ويف "صحيح البخاري" عن جابر قال: )كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كان يوم 

ذلك: أنه كان يذهب يف أطول الطريقني؛ تكثرياً لألجر،  العيد .. خالف الطريق(، واألرجح يف سبب
لهما، وقيل: ليستفىت فيهما، وقيل: ويرجع يف أقصرمها، وقيل: لشهادة الطريقني، وقيل: ليتربك به أه

ليتصدق على فقرائهما، وقيل: لنفاذ ما يتصدق به، وقيل: ليزور قبور أقاربه فيهما، وقيل: ليزداد 
 لحذر منهم، وقيل: للتفاؤل بتغري احلال إىل املغفرة، وقيل: لئال تكثر الزمحة.غيظ املنافقني، وقيل: ل



 اجلمعة وغريها؛ كما ذكره النووي يف "ريضه". ويسن الذهاب يف طريق والرجوع يف آخر يف
 ]استحباب الغسل للعيد[

ر والظفر الرابعة: يسن التزين ابلغسل، ويدخل وقته بنصف الليل، ولبس أحسن ثيابه، وإزالة الشع
والرائحة الكريهة، والتطيب أبجود ما عنده من الطيب؛ كاجلمعة، وسواء يف الغسل وما بعده القاعد 

 ارج للصالة؛ ألن اليوم يوم سرور وزينة.يف بيته واخل
 قال النووي: ولبس أحسن الثياب هنا أوىل من األبيض األدون. انتهى.

 ة والعيد، هذا حكم الرجال.فإن مل جيد إال ثوابً .. سن له أن يغسله للجمع
يتطينب، أما النساء .. فيكره لذوات اجلمال واهليئة احلضور، ويستحب للعجائز، ويتنظفن ابملاء، وال 

 وال يلبسن ما شهر من الثياب، بل خيرجن يف ثياب بذلتهن.
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 ]استحباب التكبري يف العيدين[
املنازل والطرق واملساجد واألسواق لياًل وهناراً  يفاخلامسة: يسن التكبري بغروب الشمس ليليت العيد 

 إىل حترمه بصالة العيد.
 ويسن للذكر: أن يرفع صوته به، ويسمى هذا التكبري مرساًل ومطلقاً؛ ألنه ال يتقيد حبال.

[ أي: عدة صوم 185وأما التكبري يف عيد الفطر .. فلقوله تعاىل: }ولتكملوا العدة{ ]البقرة: 
هللا[ أي: عند إكماهلا؛ كما نقله الشافعي رضي هللا تعاىل عنه عمن يرضاه من ا رمضان }ولتكربو 
 العلماء ابلقرآن.

وأما يف عيد األضحى .. فبالقياس على عيد الفطر، قال البيهقي: وصح عن ابن عمر: )أنه كان 
رب احلاج يكيفعله ليلة الفطر حىت يغدو إىل املصلى(، قال: وروى ذلك عنه مرفوعاً يف العيدين، وال 

 ليلة األضحى، بل يليب.
وأما التكبري املقيد .. فيسن عقب الصلوات ولو فائتة أو انفلة، أو جنازة أو منذورة، لكل أحد حاج 

 أو غريه، مقيم أو مسافر، ذكر أو غريه، منفرد أو غريه.
م يو وال يسن ليلة الفطر عقب الصلوات؛ لعدم وروده، وغري احلاج يكرب من صبح التاسع؛ وهو 
 عرفة، وخيتم بعصر اليوم الرابع؛ أي: من أيم التضحية، وهو الثالث من أيم التشريق الثالثة.

وأما احلاج .. فيكرب من ظهر يوم النحر؛ ألهنا أول صالته بعد انتهاء وقت التلبية، وخيتم بصبح آخر 



 ىف أيم معدودات{ هللا أيم التشريق؛ ألهنا آخر صالته مبىن، واألصل يف ذلك: قوله تعاىل: }واذكروا
 [ وهي أيم التشريق.203]البقرة: 

وما جرى عليه املصنف يف غري احلاج .. هو ما اختاره النووي يف "جمموعة"، قال: وعليه العمل، 
وصححه يف "أذكاره"، قال يف "الروضة": وهو األظهر عند احملققني؛ للحديث؛ أي: الذي رواه 

 عل ذلك(،ف احلاكم: )أنه صلى هللا عليه وسلم
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غري إنكار، وقال فيه: صحيح اإلسناد، قال: وصح فعله عن عمر وعلي ٍّ وابن مسعود وابن عباس من 
فجملة الصلوات اليت يكرب خلفها غري احلاج ثالث وعشرون، وصحح الرافعي: أن غري احلاج كاحلاج 

 هبنا.قياساً عليه، وقال النووي يف "جمموعه" وغريه: إنه املشهور يف مذ
ولو خالف اعتقاد اإلمام املأموم فكرب من يوم عرفة، واملأموم ال يرى التكبري فيه، أو عكسه .. 

 ألصح: اعتبار اعتقاد نفسه، خبالف تكبري الصالة النقطاع القدوة ابلسالم.فا
 وال يكرب عقب فائت هذه األيم إذا قضاة يف غريها؛ ألن التكبري شعارها وقد فات.

و يف التكبري الذي يرفع به صوته وجيعله شعارًا، أما لو استغرق عمره ابلتكبري يف ومجيع ما ذكر ه
 نقله يف "الروضة" و"أصلها" عن اإلمام من غري إنكار. نفسه .. فال منع منه؛

* * * 
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 ابب صالة اخلسوف للقمر والكسوف للشمس
سوفان وكسوفان، ويف ل فيهما أيضاً: خفيما أييت، ويقا هذا هو املشهور، وقد استعمله املصنف أيضاً 

 األول: كسوف، ويف الثاين: خسوف.
 )ذي ركعتان، وكال هاتني ... حوت ركوعني وقومتني(

 )يسن تطويل اقرتا القومات ... وسبحه الركعات والسجدات(
 )واجلهر يف قراءة اخلسوف ... لقمر، والسر يف الكسوف(

 بوقت وسعه(... قدم على فرض )وخطبتان بعدها كاجلمعة 



 مخس مسائل:فيها 
 ]صالة اخلسوف والكسوف ركعتان[

األوىل: هذه الصالة ركعتان، يف كل ركعة قيامان وقراءاتن وركوعان وسجودان كما فعلها صلى هللا 
عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة، فيحرم بنية صالة الكسوف، ويقرأ )الفاحتة(، مث يركع مث يرفع، مث يقرأ 

د السجدتني، وأييت ابلطمأنينة يف حماهلا، فهذه ركعة، مث يصلى مث يعتدل، مث يسجفاحتة(، مث يركع )ال
اثنية كذلك، هذا أقلها كما يف "الروضة" و"أصلها"، وال جتوز زيدة ركوع لتمادي الكسوف وال نقصه 

ة مسلم: )أنه لالجنالء، وال إعادة للصالة إذا بقي الكسوف على األصح يف اجلميع، وما يف رواي
صالها ركعتني يف كل ركعة ثالثة ركوعات(، ويف أخرى له: )أربعة ركوعات(، ويف هللا عليه وسلم  صلى

رواية أيب داوود وغريه مخسة ركوعات .. أجاب األئمة عنها أبن رواية الركوعني أشهر وأصح 
 فقدمت.
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 تكرير ركوع  ي: من غريوما يف حديثي أيب داوود وغريه: )أنه صلى هللا عليه وسلم صالة ركعتني( أ
 كما قاله أبو حنيفة .. قال يف "اجملموع": أجاب عنهما أصحابنا جبوابني:

 أحدمها: أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة.
 والثاين: أان حنمل أحاديثنا على االستحباب، واحلديثني على بيان اجلواز.

 حت، وكان اتركا لألفضل.وها .. صقال: ففيه تصريح منهم أبنه لو صالها ركعتني كسنة الظهر وحن
وال يناىف هذا ما مر من امتناع نقص ركوع منها؛ ألنه ابلنسبة ملن قصد فعلها ابلركوعني، ومن أدرك 

 اإلمام يف الركوع األول من ركعة .. أدركها، أو يف غريه .. مل يدرك شيئاً منها.
 م .. صالها معه.مع اإلماويف "اجملموع" عن "األم": أن من صلى الكسوف وحده مث أدركها 

وتفوت صالة كسوف الشمس ابالجنالء؛ ألنه املقصود هبا، وقد حصل، ولو اجنلى بعضها .. فله 
الشروع يف الصالة للباقي كما لو مل ينكسف إال ذلك القدر، ولو حال سحاب وشك يف االجنالء .. 

يتيقن،  يصل حىت صلى؛ ألن األصل بقاء الكسوف، فلو كانت حتت غمام وظن الكسوف .. مل
 وبغروهبا كاسفة؛ لعدم االنتفاع هبا بعد الغروب.

وتفوت صالة خسوف القمر ابجنالئه كما مر، وبطلوع الشمس؛ لعدم االنتفاع به بعد طلوعها، وال 
 تفوت بطلوع الفجر؛ لبقاء االنتفاع به.



 ]األكمل يف صالة الكسوف[
بيح الركوعات والسجودات، فيقرأ يف ومات وتسالثانية: األكمل يف هذه الصالة: تطويل قراءة املق

القيام األول بعد )الفاحتة( وما يتقدمها من دعاء االفتتاح والتعوذ: )البقرة( أو قدرها إن مل حيسنها، 
ويف الثاين: كمئيت آية منها، والثالث: مئة ومخسني منها، والرابع: مئة منها تقريباً، ويف نص آخر: يف 

يف الثالث: )النساء( أو قدرها، ويف الرابع: )املائدة( أو قدرها ومها قدرها، و الثاين: )آل عمران( أو 
 متقارابن، واألكثرون على األول.

 ويسبح يف كل من الركوع والسجود األول قدر مئة آية من )البقرة(، والثاين مثانني،
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ن محده، ربنا ولك )مسع هللا مل والثالث سبعني، والرابع مخسني تقريباً، ويقول يف الرفع من كل ركوع:
احلمد(، قال يف "اجملموع": إىل آخره، روى الشيخان عن ابن عباس قال: )اخنسفت الشمس على 

فقام قياماً طوياًل حنواً من  -قال مسلم: والناس معه -عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى
 وهو دون القيام األول، مث ركع قياما طويالً  قراءة "سورة البقرة"، مث ركع ركوعاً طوياًل، مث رفع فقام

ركوعاً طوياًل وهو دون الركوع األول، مث سجد، مث قام قياماً طوياًل وهو دون األول، مث ركع ركوعاً 
طوياًل وهو دون الركوع األول، مث رفع فقام قياماً طوياًل وهو دون القيام األول، مث ركع ركوعاً طويالً 

 نصرف وقد جتلت الشمس(.مث سجد مث ا وهو دون الركوع األول،
وروي أيضاً عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها: أنه قرأ يف القيام الثاين قراءة طويلة هي أدىن من القراءة 

 األوىل، وأنه قال يف الرفع من الركوعني: "مسع هللا ملن محده ربنا ولك احلمد".
لكسوف الشمس من  عليه وسلك وتطويل السجدات ثبت يف "الصحيحني" يف صالته صلى هللا

حديث أيب موسى ولفظه: )فصلى أبطول قيام وركوع وسجود، ما رأيته قط يفعله يف صالته(، ومن 
حديث عائشة رضى هللا عنها ولفظها يف "صحيح البخاري" يف الركعة األوىل: )فسجد سجودًا 

ت ركوعاً قط لم": )ما ركعطوياًل(، ويف الثانية: )مث سجد وهو دون السجود األول( ويف "صحيح مس
 وال سجدت سجوداً قط أطول منه(.

 وخرج مبا ذكره: اجللوس بني السجدتني واالعتدال من الركوع الثاين فال يطوهلما.
 وتسن اجلماعة فيها، وتسن للمنفرد والعبد واملرأة واملسافر، كما ذكره يف "اجملموع".

 وف[]استحباب اجلهر يف قراءة اخلسوف واإلسرار يف الكس



يسن اجلهر يف قراءة صالة خسوف القمر، واإلسرار يف قراءة صالة كسوف الشمس؛ ألن  الثالثة:
 األوىل ليلية والثانية هنارية هلا مثل من صالة الليل، وما روى الشيخان عن عائشة
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ال: رة قعن مس رضى هللا عنها: )أنه صلى هللا عليه وسلم جهر يف صالة اخلسوف بقراءته(، والرتمذي
)صلى بنا النيب صلى هللا عليه وسلم يف كسوف ال نسمع له صواتً( وقال: حسن صحيح .. قال يف 

"اجملموع": جيمع بينهما أبن اإلسرار يف كسوف الشمس، واجلهر يف كسوف القمر، وقد ذكر ابن 
ى ، فصلاآلخرحبان يف كتابه "الثقات": أن القمر خسف يف السنة اخلامسة من اهلجرة يف مجادى 

النيب صلى هللا عليه وسلم صالة اخلسوف، وروى الدارقطين أنه صلى هللا عليه وسلم صلى خلسوف 
 القمر، وقال يف "الكفاية": حكاه عنه عبد احلق ومل يعرتضه.

 ]استحباب خطبتني بعدها[
ويف هنما أركا الرابعة: يسن بعدها خطبتان؛ لالتباع، رواه الشيخان، كاجلمعة؛ أي: كخطبيت اجلمعة يف

اإلمساع والسماع، وكون اخلطبة عربية، ويندب أن حيث الناس فيهما على التوبة واخلري، وحيرضهم 
على اإلعتاق والصدقة، وحيذرهم الغفلة واالغرتار، وخيطب إمام املسافرين، وال خيطب املنفرد وال 

 إمامة النساء، ولو قامت واحدة ووعظتهن .. فال أبس.
 جتزئ خطبة واحدة، وهو كذلك. نه اله: أوأفهم كالمه كغري 

 ]اجتماع الكسوف مع فرض عيين واتسع الوقت[
 -اخلامسة: لو اجتمع كسوف وفرض عيين من مجعة أو غريها واتسع وقته لفعله بعد صالة الكسوف

قدم أنت الكسوف عليه ندابً؛ خلوف  -وهذا معىن قوله: )بوقت وسعه( أي: وسع الوقت الفرض
 ال يقضى.ألنه ء، و فواته ابالجنال

قال الشافعي رضى هللا تعاىل عنه يف "األم": وإذا بدأ ابلكسوف قبل اجلمعة .. خففها؛ فقرأ بـ 
 )الفاحتة( و )قل هو هللا أحد( وما أشبهها، مث خيطب اجلمعة متعرضاً للكسوف، كما
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أربع خطب، تاج إيل أنه صلى هللا عليه وسلم استسقى يف خطبة اجلمعة، مث يصلى اجلمعة، وال حي
ويقصد ابخلطبتني اجلمعة خاصة، وال جيوز أن يقصد اجلمعة والكسوف معاً؛ ألنه تشريك بني فرض 

 ونفل، خبالف العيد والكسوف؛ فإنه يقصدمها ابخلطبتني؛ ألهنما سنتان.
؛  قال النووي يف "جمموعه": وفيه نظر؛ ألن السنتني إذا مل تتداخال .. ال تصح نيتهما بفعل واحد

 لصبح والضحى، خبالف سنة الصبح والتحية.كسنة ا
 قال السبكي: وكأهنم اغتفروا ذلك يف اخلطبة؛ حلصول القصد هبا خبالفه يف الصالة.

وخرج بقوله: )بوقت وسعه(: ما لو خيف فوت الفرض؛ فإنه يقدمه وجوابً لتعينه ولضيق وقته، ففي 
لو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة .. ب هلا، فاجلمعة خيطب هلا مث يصليها مث يصلى الكسوف مث خيط

قدمت صالة اجلنازة وإن خيف فوات غريها؛ ملا خيشى من تغري امليت بتأخريها، وألهنا فرض كفاية، 
وألن فيها حق هللا تعاىل وحق اآلدمي، وإن اجتمع فرض وجنازة ومل يضق وقته .. قدمت اجلنازة، وإن 

اخلسوف وإن خيف فوات الوتر؛ ألهنا مت صالة ضاق .. قدم، ولو اجتمع خسوف ووتر .. قد
 آكد.

 وقول املصنف: )اقرتا( ابلقصر للوزن.
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 ابب صالة االستسقاء
 عند حاجتهم إليها، واألصل يف وهو لغة: طلب السقيا، وشرعاً: طلب سقيا العباد من هللا تعاىل
ء ثالثة أنواع اثبتة ابألخبار الباب قبل اإلمجاع: االتباع، رواه الشيخان وغريمها، واالستسقا

االستسقاء ابلدعاء بعد صالة، أو  الصحيحة، أدانها: االستسقاء ابلدعاء خالياً عما أييت، وأوسطها:
ة وخطبة، وقد ذكر املصنف رمحه هللا تعاىل هذا يف خطبة مجعة أو حنوها، وأفضلها: االستسقاء بصال

 النوع فقال:
 ة والرد للمظامل()صلى كعيد عبد أمر احلاكم ... بتوب

 )والرب واإلعتاق والصيام ... ثالثة، ورابع األيم(
 .. مع رضع ورتع وركع()فليخرجوا بذلة التخشع .

 ر(ابستدابر ... وأبدل التكبري ابستغفا -كما يف العيد  -)واخلطب
 فيها أربع مسائل:



 ]استحباب أمر اإلمام ابلتوبة ورد املظامل والصوم[
أيمر الناس ابلتوبة من املعاصي، والرد للمظامل يف الدم والعرض واملال؛ ألنه  األوىل: يسن لإلمام أن

 ال هللا تعاىل: }وي قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا{،أرجى لإلجابة، ق
هو داخل يف ومعلوم أن التوبة واجبة أمر هبا اإلمام أم ال، وذكر الرد للمظامل اهتماماً بشأنه، وإال .. ف
ابة، صرح هبما التوبة، وابلرب، وهو اسم جامع لكل خري، ومنه اإلعتاق والصيام، ولكوهنما أرجى لإلج

ا قال تعاىل: }ولو أن وابإلعتاق للرقاب؛ ألن املعاصي سبب للجدب، والطاعات سبب للربكات كم
الثة أيم قبل خروجهم؛ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض{، وبصوم ث

قلب، وروى الرتمذي أي: وبصوم الرابع وهو يوم خروجهم؛ ألنه معني على ريضة النفس وخشوع ال
 عن أيب هريرة خرب:
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حسن، ورواه "ثالثة ال ترد دعوهتم: الصائم حىت يفطر، واإلمام العادل، واملظلوم" وقال: حديث 
 والوالد، واملسافر". البيهقي عن أنس وقال: "دعوة الصائم،

إلمام امتثااًل له كما أفىت به النووي؛ لقوله تعاىل: }ي أيها الذين آمنوا أطيعوا والصوم الزم للقوم أبمر ا
تص هللا{ اآلية، قال يف "املهمات": وهل يتعدى ذلك إىل كل ما أيمرهم به من الصدقة وغريها أم خي

 ابلصوم؟ فيه نظر. انتهى.
 جيب التبييت وال الصوم؛  االختصاص، قال األذرعي: واملختار عندي: أنه الومال ابن العماد إيل

 ألنه تطوع.
نعم؛ يتأكد امتثال ما أمر به كما يفهمه كالم اجلمهور، وهو القياس؛ كما لو أمرهم ابلعتق وصدقة 

ف ما لو أمرهم ابالستسقاء للجدب؛ فتجب طاعته خبالالتطوع وغريمها من القرب املندوبة، خبالف 
 التتمات، ويبعد أتثيم من مل يصم.

 روج للصحراء بثياب بذلة[]استحباب اخل
الثانية: خيرجون إىل الصحراء يف الرابع صياماً يف ثياب بذلة، وختشع يف مشيهم وجلوسهم وغريمها، 

 االستسقاء متبذاًل متواضعاً متضرعاً حىت قال ابن عباس: )خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل
 صلى ركعتني كما يصلى العيد( رواه الرتمذي املصلى، فلم يزل يف الدعاء والتضرع والتكبري، مثأتى 

وقال: حسن صحيح، وقوله: )متبذالً( كما يؤخذ من "النهاية": من تبذل؛ أي: لبس ثياب البذلة؛ 



 بكسر املوحدة وسكون املعجمة: املهنة.
حال الشغل ومباشرة اخلدمة وتصرف اإلنسان يف  ل يف "اجملموع": وثياب البذلة: هي اليت تلبس يفقا
ته، فعلم أهنم ال يتزينون وال يتطيبون، بل يتنظفون ابملاء والسواك وقطع الروائح الكريهة، وفارق بي

 العيد أبنه يوم زينة وهذا يوم مسألة واستكانة.
 ئم الرتع، واملشايخ الركع؛ ألن دعاءهم أقرب إىلوخيرجون األطفال الرضع، والبها
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ترزقون وتنصرون اإلجابة؛ إذ الشيخ أرق قلباً، والطفل ال ذنب له، وقال صلى هللا عليه وسلم: "هل 
إال بضعفائكم"، وأخرج أبو نعيم يف "املعرفة": أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "لوال عباد هلل 

 البيهقي وابن عدى ومالك. ركع، وصبية رضع، وهبائم رتع .. لصب عليكم العذاب صباً" ورواه
م قال: "ما من يوم إال وينادي وأخرج أبو نعيم عن أيب الزاهرية: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل

مناد: مهالً أيها الناس مهالً؛ فإن هلل سطوات، ولوال رجال خشع وصبيان رضع ودواب رتع .. لصب 
 عليكم العذاب صباً، مث رضضتم به رضاً".

عليه وسلم: "خرج نيب من األنبياء يستسقي؛ فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إىل وقال صلى هللا 
: ارجعوا؛ فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة" رواه الدارقطين واحلاكم وقال: السماء فقال

 صحيح اإلسناد.
ا ورفعت ويف "البيان": أن هذا النيب هو سليمان عليه الصالة والسالم، وأن النملة وقفت على ظهره

 يديها وقالت: )اللهم؛ أنت خلقتنا، فإن رزقتنا وإال ... فأهلكنا(.
الت: )اللهم؛ إان خلق من خلقك ال غىن بنا عن رزقك، فال هتلكنا بذنوب بىن قال: وروى أهنا ق

 آدم(.
وخرج مبا ذكره املصنف: أهل الذمة، فال يستحب خروجهم، لكن ال مينعون منه ال يف يومنا وال يف 

ألهنم مسرتزقة، وفضل هللا تعاىل واسع، وقد جييبهم استدراجاً هلم؛ قال تعاىل: }سنستدرجهم  غريه؛
ن حيث ال يعلمون{ وال خيتلطون بنا؛ ألنه قد حيل هبم عذاب بسبب كفرهم املتقرب به يف م

 اعتقادهم، فإن خالطوان .. كره.
 ]مىت تسن صالة االستسقاء وكيفيتها[



اء، وهي ركعتان عند احلاجة؛ النقطاع ماء الزرع أو قلته حبيث ال يكفي، الثالثة: تسن صالة االستسق
 حنوها، خبالف انقطاع ما ال حيتاج إليه يف ذلك الوقت، ولو أو صريورته ماحلاً أو
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ويسألوا  انقطع عن طائقة من املسلمني واحتاجت .. سن لغريهم أيضاً أن يصلوا ويستسقوا هلم،
ذا اشتكى بعضه .. اشتكى كله، وسواء يف سنها أهل ن املؤمنني كالعضو الواحد إالزيدة ألنفسهم؛ أل

 األمصار والقرى والبوادي واملسافرون؛ الستواء الكل يف احلاجة.
اىل ولو تركها اإلمام .. مل يرتكها الناس، وتعاد اثنيا واثلثا وأكثر حىت يسقيهم هللا تعاىل، فإن هللا تع

ها .. اجتمعوا للشكر والدعاء، ويصلون على فإن أتهبوا للصالة فسقوا قبلحيب امللحني يف الدعاء، 
الصحيح شكرًا، وأجرى الوجهان فيما إذا مل ينقطع املاء وأرادوا أن يصلوا لالستزادة، فقول املصنف 

 )صلى( أي: احملتاج وغريه ندابً.
ل أول الركعة األوىل سبعاً وأو ر يف خرب الرتمذي، فيكرب يف وقوله: )كعيد( أي: كصالته؛ لالتباع كما م

الثانية مخساً، ويرفع يديه، ويقف بني كل تكبريتني مسبحاً حامدًا مهلاًل مكرباً، وجيهر ابلقراءة، ويقرأ 
يف األوىل )ق( ويف الثانية )اقرتبت(، لكن ال ختتص بوقت؛ بل مجيع الليل والنهار وقت هلا كما ال 

 ختتص بيوم.
 كالعيد[]استحباب خطبتني لالستسقاء  

ب خطبتني كخطبيت العيد يف األركان وغريها مستدبراً هبما القبلة؛ لالتباع، رواه الرابعة: يسن أن خيط
أبو داوود إبسناد صحيح، وجيوز كما يف "الروضة" وغريها تقدمي اخلطبة على الصالة؛ لالتباع، رواه 

 : )واخطب( ليفيد ذلك.ا عرب املصنف ابلواو يف قولهأبو داوود وغريه أبسانيد صحيحة، وهلذ
اخلطيب التكبري املشروع يف خطبيت العيد ابستغفار يف خطبيت االستسقاء فيقول: )استغفر هللا ويبدل 

الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه( ألنه أليق ابحلال، ويكثر فيهما من االستغفار ومن قوله: 
: )ال إله إال هللا مدرارا{، ومن دعاء الكرب وهوان غفارا يرسل السماء عليكم }استغفروا ربكم إنه ك

العظيم احلليم، ال إله إال هللا رب العرش العظيم، ال إله إال هللا رب السماوات ورب األرض رب 
 العرش الكرمي(.

وىل: )اللهم؛ ويبدل أيضاً ما يتعلق ابلفطرة واألضحية مبا يتعلق ابالستسقاء، ويدعو يف اخلطبة األ
 غدقاً جملاًل سحاً طبقاً دائماً، اللهم؛ اسقنا يثاً، هنيئاً مريئاً، مريعاً اسقنا غيثاً مغ
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 ء علينا مدرارًا(.الغيث وال جتعلنا من القانطني، اللهم؛ إان نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السما
"، ويبالغ يف ويستقبل القبلة بعد صدر اخلطبة الثانية، وهو حنو ثلثها كما قاله النووي يف "دقائقه

م أيديهم يف الدعاء حينئذ سرًا وجهرًا، فإذا أسر .. دعا الناس سراً، وإذا جهر .. أمنوا، ويرفعون كله
أن القصد رفع البالء، خبالف قاصد حصول  الدعاء مشريين بظهور أكفهم إىل السماء، واحلكمة فيه:

 شيء فيجعل ابطن كفيه إىل السماء.
جعل ميينه يساره وعكسه، وينكسه فيجعل أعاله أسفله وعكسه، وحيول رداءه عند استقباله في

لذي على شقه األيسر على عاتقه األمين، والطرف وحيصل التحويل والتنكيس جبعل الطرف األسفل ا
 ه األمين على عاتقه األيسر ويفعل الناس مثله.األسفل الذي على شق

 لينا وال علينا(، وال يصلى له.ولو تضرروا بكثرة املطر .. سن سؤال رفعه بـ )اللهم؛ حوا
 ]ما يستحب عند نزول املطر[

رته ليصيبه، وأن يغتسل يف السيل أو يتوضأ، وأن ويسن أن يربز ألول مطر السنة، ويكشف غري عو 
بقوله: )سبحان الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته(، وروى عن ابن  يسبح للرعد والربق

لرعد: "سبحان الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته وهو عباس أنه قال: )من قال عند ا
 ديته(.على كل شيء قدير" فأصابته صاعقة .. فعلى 

 ونقل الشافعي عن جماهد: أن الرعد ملك والربق أجنحته.
 يتبع بصره الربق، ويقول عند املطر: )اللهم؛ صيباً انفعاً(.وال 

؛ إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسلت به، ويكره سب الريح، فإن كرهها .. قال: )اللهم
 وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به(.

طران بفضل هللا ورمحته(، يسن الدعاء عند نزول املطر، ويشكر هلل تعاىل عليه ويقول بعده: )مو 
 ويكره: )مطران بنوء كذا(، ومن اعتقد أن النوء فاعل .. كفر.
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 جلنائزكتاب ا
تح: اسم لذلك، وابلكسر: ابلفتح: مجع جنازة، ابلفتح والكسر: اسم للميت يف النعش، وقيل ابلف

اسم للنعش وعليه امليت، وقيل: عكسه، فإن مل يكن عليه ميت .. فهو سرير ونعش، وهي من 
 جنزه؛ أي: سرته، وذكره هنا دون الفرائض؛ الشتماله على الصالة.

 ... عليه مث الدفن مفروضات( )الغسل والتكفني والصالة
 ال يغسل( )كفاية، ومن شهيدًا يقتل ... يف معرك الكفار

 )وال يصلى، بل على الغريق ... واهلدم واملبطون واحلريق(
 )وكفن السقط بكل حال ... وبعد نفخ الروح ابغتسال(
 )وإن يصح فكالكبري جيعل ... وسن سرته، ووترًا يغسل(

 فور ... الصلب، واآلكد يف األخري()ابلسدر يف األوىل وابلكا
 فيها أربع مسائل:

 عليه ودفنه فرض كفاية[ ]جتهيز امليت والصالة
 األوىل: غسل امليت وتكفينه والصالة عليه مث دفنه .. فروض كفاية يف حق امليت املسلم ابإلمجاع.

ل على أحد منهم مات أما الكافر .. فتحرم الصالة عليه حربياً كان أو ذمياً؛ لقوله تعاىل: }وال تص
ياً، لكن جيوز هلم، وجيب تكفني الذمي ودفنه أبدًا{، وال جيب غسله على املسلمني، ذمياً كان أو حرب

 على األصح.
وأشار بقوله: )مث الدفن( إىل أنه جيب تقدمي الصالة على الدفن، لكن لو دفن قبلها .. ال ينبش 

ه، واألصح: ختصيص الصحة مبن كان من أهل القرب، بل يصلى عليه، ويسقط هبا الفرض وتصح بعد
 فرضها وقت املوت.

 ور األنبياء حبال.وال يصلى على قب
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ويشرتط لصحة الصالة على امليت: تقدم غسله أو تيممه، فلو مات هبدم وحنوه وتعذر إخراجه 
 وغسله .. مل يصل عليه.

 ذهب فيهما.ويشرتط: أال يتقدم على اجلنازة احلاضرة وال القرب على امل
 وأقل الغسل: تعميم بدنه ابملاء مرة، وال جتب نية الغاسل يف األصح، فيكفي غسل الكافر.



خاطب هبذه األمور أقارب امليت واألجانب وكل من علم مبوته، وتسن املبادرة هبا إذا علم موته وامل
أو ينخسف صدغاه، أو  بظهور أماراته مع وجود العلة؛ كأن تسرتخي قدماه فال تنتصبا، أو مييل أنفه،

 متتد جلدة وجهه، أو تنخلع كفاه من ذراعيه، أو تتقلص خصيتاه مع تدىل اجللدة.
ك يف موته؛ أبن احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غريه .. وجب التأخري إىل فإن ش

 العلم مبوته بتغري الرائحة أو غريه.
 ]ال يغسل الشهيد وال يصلى عليه[

شهيدًا يف قتال الكفار احلربيني بسبب من أسبابه ولو امرأة أو رقيقاً أو صبياً أو  الثانية: من قتل
افر، أو أصابه سالح مسلم خطأ، أو عاد إليه سالحه، أو تردى يف محلته يف جمنوانً؛ كأن قتله ك

وهدة، أو سقط عن فرسه، أو رحمته دابة فمات فيه أو بعده إذا انقضى احلرب ومل تبق فيه حياة 
رة، أو وجد قتيالً عند انكشاف احلرب ومل يعلم سبب موته وإن مل يكن عليه أثر دم؛ ألن مستق

ببه .. ال يغسل وال يصلى عليه؛ أي: حيرمان وإن كان جنباً أو حائضاً أو نفساء؛ الظاهر أن موته بس
غسلهم ومل خلرب البخاري عن جابر: )أنه صلى هللا عليه وسلم أمر يف قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ومل ي

عليه يصل عليهم(؛ ويف لفظ له: )ومل يغسلوا ومل يصل عليهم( بفتح الالم، وخلرب أمحد: أنه صلى هللا 
 وسلم قال: "ال تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكاً يوم القيامة" ومل يصل عليهم.

دعاء القوم مع التخفيف  واحلكمة يف ذلك: إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم هلم ابستغنائهم عن
 عليهم.
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ومل يغسله وإمنا سقط غسل اجلنب وحنوه ابلشهادة؛ ألن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب 
النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: "رأيت املالئكة تغسله" رواه ابن حبان واحلاكم، فلو كان واجباً .. مل 

 فسقط ابلشهادة كغسل املوت. يسقط إال بفعلنا، وألنه ظهر عن حدث
وخرج مبا ذكر: من انقضى القتال وفيه حياة مستقرة وإن قطع مبوته بذلك؛ فإنه يغسل ويصلى عليه؛ 
ألنه عاش بعده فأشبه ما لو مات بغريه، ومن قتله كافر يف غري القتال ولو يف أسره، ومن قتل يف قتال 

أة أو مبرض أو غرق أو هدم، أو بطن أو حرق أو أهل الذمة أو البغاة أو قطاع الطريق، ومن مات فج
والصالة  طاعون، أو طلق أو عشقاً أو يف غربة، أو يف دار احلرب أو حنو ذلك، فيجب غسلهم

 عليهم؛ ألن األصل وجوهبما، وإمنا خالفناه يف امليت بسبب قتال احلربيني؛ تعظيماً ألمره وترغيباً فيه.



 ]الشهداء ثالثة أقسام[
 لشهداء ثالثة أقسام:وابجلملة: فا

شهيد يف حكم الدنيا: مبعىن أنه ال يغسل وال يصلى عليه، ويف حكم اآلخرة: مبعىن أن له ثواابً  -
 وهو من قتل يف قتال احلربيني بسببه، وقد قاتل لتكون كلمة هللا تعاىل هي العليا. خاصاً،

بكسر الدال، وهو  -يق واهلدموشهيد يف اآلخرة دون الدنيا: وهو من قتل ظلماً بغري ذلك، والغر  -
 واملبطون واحلريق وحنوهم. -من مات حتت اهلدم

ال احلربيني بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل وشهيد يف الدنيا دون اآلخرة: وهو من قتل يف قت -
 مدبرًا أو قاتل ريء أو حنوه.

 ]حكم السقط[
أسقطته احلامل قبل متامه بكل حال  الثالثة: يكفن السقط بتثليث سينه، واألفصح كسرها، وهو الذي

ى هيئة من أحواله، فما مل تظهر فيه خلقة اآلدمي ... تكفي مواراته خبرقة، واملواراة قد تكون عل
التكفني، وقد تكون على غري تلك اهليئة، وبعد نفخ الروح؛ أي: ظهور خلق اآلدمي جيب تكفينه مع 

الصالة، بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن وال  غسله ودفنه وال يصلى عليه، ألهنا أوسع ابابً من
 يصلى عليه.
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حكام من كان حياً أما إذا مل يظهر فيه خلق اآلدمي .. فال جيب غسله وال سرته وال دفنه؛ ألهنا من أ
 أو توقع فيه احلياة، وما قيل من أنه يلف خبرقة ويدفن معاه: أنه يندب، خالفاً ملن زعم وجوبه.

حياته؛ كأن صاح أو بكى، أو ظهرت أمارهتا؛ كاختالج أو حترك .. فكالكبري، فيجب  فإن تيقن
 مارة.وموته بعدها، أو لظهورها ابألغسله وتكفينه والصالة عليه؛ لتيقن حياته 

 ]األكمل يف غسل امليت[
الرابعة: األكمل يف غسل امليت: وضعه مبوضع خال من الناس مستور عنهم؛ ال يدخله إال الغاسل 
ومن يعينه والويل؛ ألنه كان يسترت عند االغتسال فيسترت بعد موته، وألنه قد يكون ببعض بدنه ما 

فضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول ه صلى هللا عليه وسلم علي واليكره ظهوره، وقد توىل غسل
القبلة  املاء والعباس واقف مث رواه ابن ماجه وغريه، على لوح أو سرير على قفاه، وأمخصاه إىل

 وموضع الرأس أعلى.



ويغسل يف قميص ابل أو سخيف، فإن كان واسعاً .. أدخل يده يف كمه، أو ضيقاً .. فتق رأس 
  يتأت .. سرت ما بني سرته وركبته، وحرم النظر إليه.يص وأدخلها، وإن مل يوجد أو ملالدخار 

إال لضرورة، والبارد أوىل من ويكره للغاسل النظر إىل شيء من بدنه، إال حلاجة، وال ينظر املعني 
 السخن إال حلاجة، ويكون إانء املاء كبرياً، وينبغي إبعاده حبيث ال يصيبه رشاش.

املغتسل برفق مائاًل إىل ورائه، ويضع ميينه على كتفه  ل خرقتني نظيفتني، وجيلسه علىويعد الغاس
على بطنه إمراراً بليغاً؛ ليخرج ما فيه، وإهبامه يف نقرة قفاه، ويسند ظهره إىل ركبته اليمىن، ومير يساره 

، مث يضجعه وتكون عنده جممرة فائحة بطيب، ويكثر املعني صب املاء؛ لئال تظهر رائحة ما خيرج
سوءتيه وعانته مث يلقيها، ويغسل يده مباء وأشنان إن  -وعليها خرقة -سارهمستلقياً، ويغسل ي

يتعهد ما على بدنه من قذر وحنوه، مث يلف أخرى تلوثت، وقيل: يغسل كل سوءة خبرقة وهو أبلغ، مث 
ا فيهما، مث يوضئه كاحلي ويدخل إصبعه فمه مباء وميرها على أسنانه وال يفتحها، وكذا منخريه ليزيل م

 يث، وكذا مضمضة واستنشاق يف األصح، ومييل فيهما رأسه.بتثل
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ليه، مث يغسل بدا برفق، ويرد املنتتف إمث حليته بسدر وخطمي ويسرحهما مبشط واسع األسنان إن تل
شقه األمين املقبل من عنقه إىل قدميه، مث األيسر كذلك، مث حيوله إىل جنبه األيسر فيغسل شقه األمين 

مما يلي القفا والظهر إىل القدم، مث حيوله إىل جنبه األمين فيغسل األيسر كذلك، وجيب االحرتاز عن  
 كبه على الوجه، وهذه غسلة.

 جب اإلنقاء، وسن اإليتار.التثليث، فإن مل ينق .. و ويسن 
ويسن أن يستعان يف األوىل بسدر أو خطمي، مث يصب عليه ماء قراحاً من فرقه إىل قدمه بعد زوال 
السدر، واألصح: أنه ال يسقط الفرض ابلغسلة املتغرية بسدر وال بتاليتها، فيغسل بعد زوال السدر 

 ثالاثً ابملاء القراح.
فوراً ال يفحش التغري به أو صلباً، ويف اآلخرة آكد، ويتعهد مسح جيعل يف املاء القراح كا ويسن أن

 بطنه يف كل مرة أبرفق مما قبلها، مث ينشفه تنشيفاً بليغاً.
 ولو خرج آخر غسله أو بعدها جنس .. وجبت إزالته فقط، وال يقرب احملرم طيباً خبالف املعتدة.

 صبه وجره.وقول املصنف: )كفاية( جيوز ن
 لذكر واألنثى[]كيفية تكفني ا



 )وذكر كفن يف عراض ... لفائف ثالثة بياض(
 )هلا لفافتان واإلزار ... مث القميص البيض واخلمار(

ذكر فيهما كيفية تكفني الذكر واألنثى كما سيأيت، وتقدم عليه أن امليت يكفن مبا له لبسه حياً، 
 حال امليت سعة وتوسطاً وضيقاً، الف الرجل واخلنثى، ويعتربفيجوز تكفني املرأة ابحلرير واملزعفر خب

 وتكره املغاالة فيه، واملغسول والقطن أوىل من غريمها.
وأقله: ثوب، وهو ما يسرت العورة، أو مجيع البدن إال رأس احملرم ووجه احملرمة، وجهان: أصحهما يف 

ا اقتضاه  نوثته ال برقه وحريته؛ كم"الروضة" و"اجملموع": أوهلما؛ فيختلف قدره بذكورة امليت وأ
 كالمهم، وهو الظاهر يف "الكفاية"، وجزم ابلثاين اإلمام
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حيح، وجزم به والغزايل والبغوي ومجهور اخلراسانيني، وقال النووي يف "مناسكه": إنه املذهب الص
ى بيان الواجب صاحب "احلاوي الصغري"، ورجحه مجع من املتأخرين، ومجع بينهما حبمل األول عل

 ه.حلق هللا تعاىل، والثاين على بيان الواجب حلق امليت الذي يتقدم به على غري 
 واألفضل للذكر: ثالث لفائف بيض؛ خلرب "الصحيحني" عن عائشة قالت: )كفن رسول هللا صلى هللا

غري   عليه وسلم يف ثالثة أثواب ميانية بيض، ليس فيها قميص وال عمامة(، وجيوز رابع وخامس من
 كراهة.

لى اخلمسة مكروهة : مخسة؛ رعاية لزيدة السرت فيهما، والزيدة ع-أي: واخلنثى -واألفضل للمرأة
ئزر: ما تسرت به العورة، يف الذكر وغريه؛ وهي إزار، مث قميص، مث مخار، مث لفافتان بيض، واإلزار وامل

ه وسلم أعطى الغاسالت يف تكفني واخلمار ما يغطى به الرأس؛ خلرب أيب داوود: )أنه صلى هللا علي
 أدرجت بعد يف الثوب اآلخر(. أبنته أم كلثوم احلقا مث الدرع مث اخلمار مث امللحفة، مث
 و)احلقا( بكسر احلاء: اإلزار، و )الدرع(: القميص.

للفائف وأوسعها والثانية فوقها، والثالثة فوق الثانية، ويذر على كل واحدة حنوط وتبسط أحسن ا
يذر على األوىل قبل وضع الثانية، وعلى الثانية قبل وضع الثالثة، ويوضع امليت فوقها وكافور؛ 

 قياً على ظهره وعليه حنوط وكافور.مستل
ه حنوط وكافور، مث تشدان خبرقة، ويستحب تبخري الكفن ابلعود أواًل، ويدس بني ألييه قطن علي

ن عليه حنوط وكافور، وتلف عليه اللفائف؛ وجيعل على منافذ بدنه من املنخرين واألذنني والعينني قط



، مث من طرف شقه األمين على األيسر كما يفعل أبن يثىن كل منها من طرف شقه األيسر على األمين
يكون الذي عند رأسه أكثر، ويشد بشداد خوف احلي ابلقباء، وجيمع الفاضل عند رأسه ورجليه، و 
 الشداد.االنتشار عند احلمل، فإذا وضع يف قربه .. نزع 

 وال يلبس احملرم الذكر خميطاً، وتقدم أنه ال يسرت رأسه وال وجه احملرمة.
 صى أبن يكفن يف ثوب واحد .. نفذت وصيته.ولو أو 
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، أو كفن من واألصح: االقتصار على ثوب إذا طلبه الغرماء املستغرقون، أو كفنه من تلزمه نفقته
، وكذا ليه نفقته، أو من مال املسلمني عند فقد بيت املالبيت املال حيث جيب؛ لفقد تركته ومن ع

 من وقف األكفان كما يف "فتاوى ابن الصالح".
واألصح: منعه إذا مل يوص به امليت وطلبه بعض الورثة، وكذا لو اتفقوا، علي األقيس يف "الزوائد" 

 و"اجملموع".
 ائف( ابلصرف للوزن.وقوله: )لف

 ]أركان الصالة على امليت[
 اثنيا(لفرض للصالة كرب انوي ... مث اقرأ "احلمد" وكرب )وا

 )وبعده صل على املقفى ... واثلثا تدعو ملن تويف(
 )من بعده التكبري والسالم ... وقادر يلزمه القيام(

 ذكر فيها أركان الصالة على امليت وهي سبعة:
 قدر عليه كغريها من الفرائض.أوهلا: القيام إن 

فرض عن فرض الكفاية، وال جيب ا، وخلرب: "إمنا األعمال ابلنيات"، ويغين مطلق الاثنيها: النية كغريه
تعيني امليت وال معرفته، بل لو نوى على من صلى عليه اإلمام .. جاز، ولو عينه وأخطأ .. مل يصح 

 حاضرًا .. صح؛ إذ توافق النيات ليس بشرط كما مر. إال مع اإلشارة، ولو نوى أحدمها غائباَ واآلخر
 باع، رواه الشيخان، ولو كرب زائداً .. مل يضر.اثلثها: أربع تكبريات منها تكبرية اإلحرام؛ لالت

 رابعها: قراءة )الفاحتة( كغريها من الصلوات، وخلرب البخاري: أن ابن عباس قرأها يف
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فاحتة الكتاب( " بعد )صالة اجلنازة وقال: )لتعلموا أهنا سنة(، ولعموم خرب: "ال صالة ملن مل يقرأ بـ 
التكبرية األوىل؛ خلرب البيهقي عن جابر: )أنه صلى هللا عليه وسلم كرب على امليت أربعاً وقرأ بـ"أم 

القرآن" بعد التكبرية األوىل(، وخلرب النسائي إبسناد على شرط الشيخني عن أيب أمامة قال: )السنة 
القرآن" خمافتة، مث يكرب ثالاثً، والتسليم عند  ميف صالة اجلنازة: أن يقرأ يف التكبرية األوىل بـ"أ

 اآلخرة(، وجتزئ )الفاحتة( بعد غري التكبرية األوىل.
خامسها: الصالة على املقفى بكسر الفاء املشددة؛ أي: النيب صلى هللا عليه وسلم عقب التكبرية 

ريه وضعفوه، لكن له ما غالثانية؛ خلرب: "ال يقبل هللا صالة بغري طهور والصالة على" رواه البيهقي و 
 يعضده، وأقلها: )اللهم؛ صل على حممد(، أو حنوه.

سادسها: الدعاء بعد الثالثة للميت ابخلصوص مبا يقع عليه اسم الدعاء حنو: )اللهم؛ ارمحه(، أو: 
)اللهم؛ اغفر له( خلرب أيب داوود والبيهقي وابن حبان: "إذا صليتم على امليت .. فأخلصوا له 

  يكفي الدعاء للمؤمنني واملؤمنات، وال جيب عقب الرابعة ذكر.الالدعاء"، ف
 سابعها: السالم، وهو كسالم غريها من الصلوات يف كيفيته وتعدده ونية اخلروج معه، وغري ذلك.

ويندب إكثار الدعاء للميت عقب الثالثة فيقول: )اللهم؛ اغفر حلينا وميتنا، وشاهدان وغائبنا، 
 وأنثاان، اللهم؛ من أحييته منا .. فأحيه على اإلسالم، ومن توفيته منا .. انوصغريان وكبريان، وذكر 

فتوفه على اإلميان، اللهم؛ هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها وحمبوبه وأحبائه فيها 
 إيل ظلمة القرب وما هو القيه، كان يشهد أن ال إله إال أنت، وأن حممدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم
به، اللهم؛ إنه نزل بك، وأنت خري منزول به، وأصبح فقرياً إيل رمحتك، وأنت غىن عن عذابه، وقد 
جئناك راغبني إليك شفعاء له، اللهم؛ إن كان حمسناً .. فرد يف إحسانه، وإن كان مسيئاً .. فتجاوز 

 عنه، ولقه برمحتك رضاك، وقه فتنة
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ابك حىت األمن من عذ وجاف األرض عن جنبيه، ولقه برمحتكالقرب وعذابه، وافسح له يف قربه، 
 تبعثه إىل جنتك، ي أرحم الرامحني(.

 ويف املرأة يقول: )هذه أمتك وبنت عبديك ... (، ويؤنث الضمائر وجيوز تذكريها بقصد الشخص.
وشفيعاً، وثقل ويقول يف الطفل بعد األول: )اللهم؛ اجعله فرطاً ألبويه، وسلفاً وذخرًا، وعظة واعتبارًا 



 قلوهبما، وال تفتنهما بعده وال حترمهما أجره(.به موازينهما، وأفرغ الصرب على 
 ويقول بعد الرابعة: )اللهم؛ ال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده(.

وتشرتط شروط الصلوات يف هذه الصالة، ويسقط فرضها بواحد، وال يسقط ابلنساء وهناك رجل أو 
 صىب مميز.

مكة أو املدينة أو بيت املقدس، يت إىل بلد آخر، وقيل: يكره إال أن يكون بقرب وحيرم نقل امل
 وحيث منع ال تنفذ وصيته به.

 وقول املصنف: )كرب( يف املوضعني و )اقرأ( و )صل( بلفظ األمر فيها.
 ]دفن امليت وما يتعلق ابلقرب[

 )ودفنه لقبلة قد أوجبوا ... وسن يف حلد أبرض تصلب(
ئحة والسبع، قال الرافعي: والغرض من ب دفن امليت؛ أي: يف قرب أقله حفرة متنع الراذكر فيه أنه جي

بيان فائدة الدفن، وإال .. فبيان وجوب رعايتهما فال يكفي أحدمها.  -إن كاان متالزمني -ذكرمها
 انتهى.

مستديراً أو وأنه جيب أن يوضع يف القرب للقبلة؛ كما فعل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلو دفن 
 يتغري، فإن تغري .. مل ينبش وجوابً، وأما االضطجاع على األمين .. مستلقياً .. نبش ووجه للقبلة ما مل

 فسنة، فلو وضع على يساره مستقبل القبلة .. كره.
ويندب أن يوسع القرب ويعمق قامة وبسطة؛ أبن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعتني، وهي أربعة 

 أذرع ونصف.
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قدار ما يسع ويسن دفنه يف حلد أبرض صلبة؛ أبن حيفر يف أسفل حائط القرب الذي من جهة القبلة م
امليت؛ خلرب مسلم عن سعد ابن أيب وقاص: أنه قال يف مرض موته: )احلدوا يل حلداً، وانصبوا علي 

 اللنب نصباً؛ كما صنع برسول هللا صلى هللا عليه وسلم(.
ة .. فالشق أفضل؛ أبن حيفر يف وسطه كالنهر، ويبىن اجلانبان ابللنب أو غريه، فإن كانت األرض رخو 

 بينهما، ويسقف عليه ابللنب أو غريه. ويوضع امليت
 قال يف "اجملموع": ويرفع السقف قلياًل حبيث ال ميس امليت.

 ]املواضع اليت جيوز فيها نبش القرب[



هل اخلربة، أو دفن لغري القبلة كما مر، أو بال غسل وحيرم نبش القرب إال إذا بلى امليت، ويعرف من أ
يح، أو دفن يف أرض مغصوبة وشح صاحبها ويسن له على املذهب بشرط عدم التغري على الصح

تركه، أو كفن مبغصوب أو مسروق يف األصح، أو وقع يف القرب خامت أو حنوه، أو بلع مال الغري مث 
ملعدة": إال أن تضمن الورثة بدله فال ينبش يف األصح، مات وطولب به، فيشق جوفه ويرد، قال يف "ا

، أو حلق أرض الدفن سيل أو نداوة يف األصح، أو قال: )إن أو مال نفسه فوجهان، أصحهما: املنع
ولدت ذكرًا .. فأنت طالق طلقة، أو أنثى .. فطلقتني(، فولدت ميتاً ودفن ومل يعرف، أو ماتت ويف 

وفها وأخرج، فإن مل يرج ومل تكن دفنت .. تركت حىت ميوت، أو جوفها ولد ترجى حياته .. شق ج
 ن دفن بال كفن، أو كفن يف حرير يف األصح.دفن الكافر يف حرم مكة، ال إ

ويسن مجع األقارب يف موضع، وزيرة القبور للرجال، وتكره للنساء، والدفن ابملقربة أفضل، ويكره 
 املبيت هبا.

 الث أيم تواىل دفنه()تعزية املصاب فيها السنة ... ث
 )وجوزوا البكا بغري ضرب ... وجه وال نوح وشق ثوب(

 فيهما مسألتان:
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 ]استحباب التعزية[
له عليه وجد من أقاربه وغريهم األوىل: تعزية املصاب ابمليت؛ أي: مجيع من أصيب به؛ أبن حصل 

ضل؛ الشتغال أهل امليت بتجهيزه، إال ولو صبياانً ونساء قبل الدفن وبعده .. سنة، ولكن أتخريها أف
صربهم، ومعناها: األمر ابلصرب واحلمل عليه أن يرى من أهل امليت جزعاً شديدًا فيختار تقدميها؛ لي

اء للميت ابملغفرة، وللمصاب جبرب املصيبة؛ خلرب بوعد األجر، والتحذير من الوزر ابجلزع، والدع
ى امرأة تبكى على صىب هلا فقال هلا: "اتقى هللا "الصحيحني": أنه صلى هللا عليه وسلم مر عل

عند الصدمة األوىل"، وخلربمها عن أسامة بن زيد  -أي: الكامل -واصربي"، مث قال: "إمنا الصرب
ليه وسلم تدعوه وختربه أن ابناً هلا يف املوت فقال قال: أرسلت إحدى بنات النيب صلى هللا ع

اىل ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده أبجل مسمى، للرسول: "ارجع إليها فأخربها أن هلل تع
"من عزى أخاه مبصيبته .. كساه هللا تعاىل من حلل  فمرها فلتصرب ولتحتسب"، وخلرب البيهقي:

شابة من الرجال إال حمارمها وزوجها، ومن يباح نظره إليها  الكرامة يوم القيامة"، لكن ال يعزى ال



 كعبدها.
م تقريباً؛ ألن احلزن فيها موجود، وتكره بعدها؛ إذ الغرض منها تسكني قلب ومتتد التعزية ثالثة أي
كونه فيها فال جيدد حزنه، وقد جعلها النيب صلى هللا عليه وسلم هناية احلزن املصاب والغالب س

ل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث، إال على زوج أربعة أشهر بقوله: "ال حي
ًا" رواه البخاري، ومن هنا كان ابتداء الثالثة من املوت كما هو ظاهر كالم "الروضة" وعشر 

 ا"، وبه صرح مجع منهم القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ واملاوردي وابن أيب الدمو"أصله
ال من والغزايل يف "خالصته"، والقول أبن ابتداءها من الدفن مفرع على ابتداء التعزية منه أيضاً 
الدفن  املوت، قال بعضهم: فقول النووي يف "جمموعه" وغريه: قال أصحابنا: وقتها من املوت إىل

 وبعده بثالثة أيم .. مراده به
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ثة أيم، وبه قال أمحد. ما قلناه، بقرينة قوله بعد: قد ذكران أن مذهبنا استحباهبا قبل الدفن وبعده بثال
 احلنابلة. انتهى. ل أمحد؛ كما اقتضاه كالم "املستوعب" وغريه من كتبانتهى، والذي قلناه هو قو 

وقد جرى املصنف على ظاهر كالم "اجملموع" حيث قال: )ثالث أيم تواىل دفنه(. وما ذكر من أن 
ن املعزي أو املعزى .. فتمتد التعزية إىل التعزية تنتهي بثالثة أيم حمله يف غري الغائب، أما الغائب م

 أيم.قال احملب الطربي: والظاهر: امتدادها بعده ثالثة قدومه، 
 وحذف املصنف التاء من )ثالث( للوزن، أو ابعتبار الليايل.

ويقال يف تعزية املسلم ابملسلم: )أعظم هللا أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر مليتك(، وابلكافر: )أعظم 
 غفر هللا مليتك، وأحسن عزاءك(.وصربك، وأخلف عليك(، ويف تعزية الكافر ابملسلم: )هللا أجرك، 

 مليت[]حكم البكاء على ا
الثانية: جوز العلماء البكاء قبل املوت وبعده بغري ضرب وجه وال نوح وال شق ثوب؛ أي: وحنوها؛ 

وإبراهيم ولده جيود  خلرب "الصحيحني" عن أنس قال: )دخلنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 دفن بنت أي: يسيل دمعهما، وخرب البخاري عن أنس قال: )شهدانبنفسه، فجعلت عيناه تذرفان( 

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فرأيت عينيه تدمعان وهو جالس على القرب(، وخرب مسلم عن أيب 
 هريرة: )أنه صلى هللا عليه وسلم زار قرب أمه فبكى وأبكى من حوله(.

رفع الصوت ابلندب، واجلزع بشق الثوب  أما ضرب الوجه، والندب بتعديد مشائله، والنوح وهو



وضرب الصدر .. فيحرم كل منها؛ خلرب "الصحيحني": "ليس منا من ضرب اخلدود ونشر الشعر 
 وشق اجليوب، ودعي بدعوى اجلاهلية"، ويف رواية ملسلم يف )كتاب
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ائحة إذا مل تتب "الن اجلهاد( بلفظ: )أو( بدل )الواو(، وخلرب مسلم: أنه صلى هللا عليه وسلم قال:
قبل موهتا .. تقام يوم القيامة وعليها سرابل من قطران ودرع من جرب" و )السرابل(: القميص  

كالدرع، و )القطران( بكسر الطاء وسكوهنا: دهن شجر تطلى به اإلبل اجلرب ويسرج به، وهو أبلغ 
 يف اشتعال النار يف النائحة.

 ]مسائل منثورة تتعلق ابلباب[
 مبسائل منثورة: البابولنختم 

الرجال أوىل بغسل الرجل، والنساء ابملرأة، وللرجل غسل زوجته وهلا غسله بال مس؛ لئال ينتقض 
وضوء احلي وإن انقضت عدهتا وتزوجت ال مطلقته ولو كانت رجعية، وله غسل أمته إال املعتدة 

 واملزوجة واملستربأة، وليس ألمته غسله، ولرجال احملارم غسلها.
جل وليس هناك إال أجنبية أو عكسه .. ميما، والصغري الذي ال يشتهى واخلنثى يغسله مات ر ولو 

 الفريقان.
والرجال يقدمون على الزوجة، وأوالهم بغسل الرجل أوالهم ابلصالة عليه، مث الرجال األجانب، مث 

 الزوجة، مث النساء احملارم.
م وإن كانت حائضاً، وإن تساوات .. فاليت يف م حمر واألوىل بغسل املرأة نساء القرابة، وأوالهن ذات رح

حمل العصوبة؛ فالعمة أوىل من اخلالة، فإن عدمت احملرمية .. فالقرىب فالقرىب، مث ذات الوالء، مث 
 األجنبيات، مث الزوج، مث رجال احملارم كرتتيبهم يف الصالة.

، مث االبن مث أبنه وإن سفل، إن عالوأوىل الناس ابلصالة على امليت وإن أوصى لغريه: األب مث أبوه و 
 مث العصبات على ترتيب اإلرث، ويقدم األجنيب على امرأة قريبة.

ولو اجتمع ابنا عم أحدمها أخ من أم .. قدم كما يقدم األخ من األبوين، مث املوىل املعتق، مث 
مث اخلال، مث  لألم،عصباته، مث السلطان، مث ذوو األرحام األقرب فاألقرب، فيقدم أبو األم، مث األخ 

 العم لألم، فإن استوى اثنان يف درجة .. قدم األسن العدل.



ويدخل امليت القرب أوالهم ابلصالة عليه، لكن الزوج أحق، مث األفقه القريب على األقرب، مث 
 األقرب فاألقرب من احملارم، مث عبيدها، مث اخلصيان، مث العصبة، مث ذوو
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سلني وترًا، األجانب، ويستحب أن يكون عددهم وعدد الغا رمية هلم، مث صاحلاألرحام الذين ال حم
 وجيزئ كاف.

 وقوله: )البكا( ابلقصر، وهو الدمع، وأما ابملد .. فهو رفع الصوت كما قاله اجلوهري.

(1/424) 

 

 كتاب الزكاة
ه دن على وجمال أو ب هي لغة: التطهري واإلصالح والنماء واملدح، وشرعاً: اسم ملا خيرج عن

 خمصوص.
واألصل يف وجوهبا قبل اإلمجاع: آيت؛ كقوله تعاىل: }وآتوا الزكاة{، وقوله تعاىل: }خذ من أمواهلم 

 صدقة{، وأخبار؛ كخرب: "بىن اإلسالم على مخس".
وهي نوعان: زكاة بدن؛ وهي الفطرة، وزكاة مال؛ وهي ضرابن: زكاة تتعلق ابلقيمة؛ وهي زكاة 

 يف مثانية أصناف من أجناس األموال وهي: زكاة اإلبل، والبقر، والغنم، علق ابلعنيوزكاة تت التجارة،
 والذهب، والفضة، والزرع، والنخل، والكرم؛ ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس.

 )وإمنا الفرض على من أسلما ... حر معني، وملك متما(
 واستيام()يف إبل وبقر وأغنام ... بشرط حول ونصاب 

 ة غري حلى ... جاز ولو أوجر للمستعمل()وذهب وفض
 )وعرض متجر وربح حصال ... بشرط حول ونصاب كمال(

 )وجنس قوت ابختيار طبع ... من عنب ورطب وزرع(
 )وشرطه: النصاب إذ يشتد ... حب، وزهو يف الثمار يبدو(

 ]شروط وجوب الزكاة[
بعد وجوهبا، أو كان غري مكلف؛  وإن ارتد ى من أسلمأي: إمنا فرض الزكاة يف األموال اآلتية عل



لقوله يف خرب الصدقة اآليت: )فرضها على املسلمني(، فال جتب على الكافر األصلي وجوب مطالبة 
هبا يف الدنيا، لكن جتب عليه وجوب عقاب عليها يف اآلخرة كما تقرر يف األصول، ويسقط عنه 

 ابإلسالم ما مضى ترغيباً فيه.
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ك مرتداً .. فال، وجوهبا: فإن عاد إيل اإلسالم .. لزمته؛ لتبني بقاء ملكه، وإن هل رتد قبلأما امل
وجيزئه اإلخراج يف حال الردة يف هذه ويف اليت قبلها؛ نظرًا إيل جهة املال، وفيه احتمال لصاحب 

 "التقريب" نظرًا إيل أن الزكاة قربة تفتقر إىل النية.
على ما ملكه ببعضه احلر، وهلذا يكفر كاحلر املوسر على ما سيأيت،  حر كله أو بعضه؛ ألن ملكه اتم

فطرة حريته، فال جتب على الرقيق ولو مكاتباً؛ إذ ملك املكاتب ضعيف، وغريه ال ملك له، ويزكي 
فإن عجز املكاتب .. صار ما بيده لسيده، وابتدأ حوله من حينئذ، وإن عتق ... ابتدأ حوله من حني 

 عتقه.
 فال زكاة يف ريع ما وقف عليه، فال جتب على غريه كالفقراء املوقوف عليهم ضيعة مثالً معني حىت 

عليهم يف ريعها؛ كما ال زكاة يف بيت املال من قئ وغريه ومال املساجد والربط، وكاحلمل فال زكاة يف 
 املال املوقوف له؛ ألنه غري معني وغري موثوق بوجوده وحياته.

اتم، فتجب يف الضال واملغصوب  -ملا أييت -احلال أن ملك من ذكروقوله: )وملك متما( أي: و 
اجملحود واملرهون والغائب وما اشرتاه قبل قبضه أو حبس دونه، ولكن ال جيب إخراجها واملسروق و 

إال عند متكنه منه، ويف كل دين الزم من نقد، وعرض جتارة ال ماشية وحنوها، فإن كان حاال على ملئ 
وحنوه، بنية .. لزمه إخراجها يف احلال، وإال .. فعند القدرة على قبضه؛ كالضال  ابذل أو جاحد عليه

 وال مينع الدين وجوهبا وإن استغرق النصاب.
وخرج بـ )اتم امللك( غريه؛ كنجوم الكتابة، وجعل اجلعالة، ومال احملجور عليه بفلس إذا عني احلاكم 

ق األخذ حىت حال عليه احلول .. فال زكاة فيها؛ لكل من غرمائه منه شيئاً وسلطه على أخذه فلم يتف
 ألن امللك فيها غري اتم.
 ]زكاة النعم وشروطها[

وقوله: )يف إبل وبقر وأغنام( أي: وهي النعم متعلق بقوله: )الفرض( وإمنا اختصت هبا من احليوان؛ 
الرقيق واملتولد من غنم ألهنا تتخذ للنماء غالباً لكثرة منافعها، ولإلمجاع، فال جتب يف غريها كاخليل و 



قال: "ليس على املسلم يف عبده وال فرسه  وظباء؛ خلرب "الصحيحني": أنه صلى هللا عليه وسلم
 صدقة".
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وود وغريه: واألصل عدم الوجوب يف املتولد املذكور بشرط حول؛ أي: مضيه يف ملكه؛ خلرب أيب دا
نتج من نصاب .. يزكى حبوله؛ أبن وجد فيه يف  "ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول"، لكن ما

بسبب ملك أصله؛ كمئة شاة نتج منها إحدى وعشرون فتجب شااتن، وكأربعني  ملك شخص ملكه
 شاة ولدت أربعني مث ماتت ومت حوهلا على النتاج.

 لو واحدة، واألصل يف ذلك: ما روى مالك رمحه هللا تعاىل يفوقيل: يشرتط بقاء شيء من األمهات و 
يهم ابلسخلة( وهو اسم يقع على الذكر "املوطأ" عن عمر رضى هللا عنه: أنه قال لساعيه: )اعتد عل

واألنثى، ويوافقه أن املعىن يف اشرتاط احلول أن حيصل النماء، والنتاج مناء عظيم فيتبع األصول يف 
 .احلول وإن ماتت فيه

احلول؛ النقطاع احلول مبا فعله وإن قصد  ولو زال ملكه يف احلول مث عاد، أو ابدل مبثله .. استأنف
 كاة، والفرار منها مكروه، وقيل: حرام.به الفرار من الز 

ونصاب كما سيأيت، واستيام هلا من مالكه أو ممن خيلفه شرعاً كوكيل وويل على ما أييت بيانه، واألصل 
ره، دل مفهومه على يف خرب البخاري: "ويف صدقة الغنم يف سائمتها .. " إيل آخ يف ذلك: ما أييت

ا معلوفة اإلبل والبقر، ويف خرب أيب داوود وغريه: "يف كل نفي الزكاة يف معلوفة الغنم، وقيس عليه
سائمة إبل يف أربعني بنت لبون"، قال احلاكم: صحيح اإلسناد، واختصت ابلسائمة؛ لتوفر مؤنتها 

 عي يف كأل مباح.ابلر 
.. فهل هي سائمة، أو معلوفة؟ وجهان يف "البيان" قال يف "الروضة": لو أسيمت يف كأل مملوك 

جع منهما السبكي: أهنا سائمة إن مل يكن له قيمة، أو كانت قيمته يسرية ال يعد مثلها كلفة انتهى، ور 
البلقيين: أهنا معلوفة؛ لوجود  يف مقابلة منائها، وإال .. فمعلومة، ورجح منها الشيخ جالل الدين

 املؤنة.
 لطيب: لو أسامها يف أرضه اخلراجية .. وجبت الزكاة.وقال القاضي أبو ا

 لقفال: لو كان له غنم فاشرتى كأل ورعاها فيه .. فسائمة، فلو جزه وأطعمها إيه يفوقال ا
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 هلا .. فمعلوفة.املرعى أو البلد .. فمعلوفة، ولو رعاها ورقاً تناثر .. فسائمة، فلو مجعه وقدمه 
ه. انتهى، وميكن محله على كالم م القفال واستحسنه وقال: ينبغي األخذ بونقل يف "املهمات" كال

 السبكي.
فإن علفت معظم احلول ليالً وهنارًا .. فال زكاة فيها، وإال .. فاألصح: إن علفت قدرًا تعيش بدونه 

إال .. فال جتب، ولو أسامها الغاصب أو بال ضرر بني ومل يقصد به قطع السوم .. وجبت زكاهتا، و 
أو اعتلفت السائمة، أو كانت عوامل يف حرث أو نضح املشرتى شراء فاسداً, أو سامت بنفسها، 

 وحنوه .. فال زكاة يف األصح.
 ]زكاة الذهب والفضة[

وقوله: )وذهب وفضة( أي: مضروابً كان أو غري مضروب؛ كالترب والقراضة والسبائك، فال جتب يف 
وله صلى هللا عليه ت؛ لعدم ورودها فيها، واألصل يف ذلك: قريمها من سائر اجلواهر كاللؤلؤ والياقو غ

وسلم: "ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها: إال إذا كان يوم القيامة .. صفحت له 
. أعيدت صفائح من انر، فأمحى عليها يف انر جهنم، فتكوى هبا جبهته وجنباه وظهره، كلما بردت .

إما إىل اجلنة وإما إىل  ف سنة حىت يقضى بني العباد، فريى سبيلهله يف يوم كان مقداره مخسني أل
 النار" رواه مسلم.

وقوله: )غري حلى جاز( أي: أبيح استعماله فال زكاة فيه؛ حلاجة االنتفاع بعينه، وألنه معد الستعمال 
ما، ال النقدين تناط ابالستغناء عن االنتفاع هبمباح فأشبه العوامل من اإلبل والبقر، وألن زكاة 

، وصح عن ابن عمر: أنه كان حيلى بناته وجواريه ابلذهب، وال خيرج جبوهرمها؛ إذ ال غرض يف ذاهتما
زكاته، وصح حنوه عن عائشة وغريها، وما ورد مما ظاهره خبالف ذلك .. فأجابوا عنه أبن احللي كان 

 إسرافاً. حمرماً أول اإلسالم، أو أبن فيه
جل ليلبسه وابلعكس؛ كما يف واين، أو ابلقصد كحلي النساء اختذه الر أما احللي احملرم لعينه كاأل

 السيف واملنطقة .. فتجب زكاته إمجاعاً؛ ألن املمنوع منه كاملعدوم، وكذا املكروه

(1/428) 

 

وهاً؛ لتعلق الزكاة كالضبة الصغرية للزينة، وخيالف ما لو قصد بعرض التجارة استعمااًل حمرماً أو مكر 
 بعني النقد.



: ملن حيل له استعماله بال كراهة .. فإنه ال زكاة فيه، سواء اختذه وقوله: )ولو أوجر للمستعمل( أي
بال قصد، أو بقصد إجارته، أو إعارته ملن حيل له استعماله؛ ألهنا إمنا جتب يف مال انم والنقد غري انم، 

نية كنزه؛ لصرفها هيئة الصياغة ، وابلصياغة بطل هتيؤه، وخيالف وإمنا التحق ابلنامي لتهيؤه لإلخراج
عن االستعمال فصار مستغىن عنه كالدراهم املضروبة، ويستثىن من كالمه: حلي مباح مات عنه 

مالكه ومل يعلم به وارثه حىت مضى عليه عام .. فتجب زكاته، فاله يف "البحر"، مث حكى عن والده 
 ثه مقام نيته.احتمال وجه إقامة نية مور 

غ، بل إىل إصالح ابللحام وقصد إصالحه .. فال املباح ومل حيوج انكساره إىل صو ولو انكسر احللي 
زكاة فيه يف األصح وإن تعذر استعماله ودارت عليه أحوال؛ لبقاء صورته وقصد إصالحه، فإن مل 

كان مرصدًا له، قاله يف يعلم ابنكساره إال بعد عام فقصد إصالحه .. فكذلك؛ ألن القصد يبني أنه  
 "."الوسيط

ذلك، فإن مل ينو إصالحه بل نوى جعله تربًا أو دراهم أو كنزه، أو مل ينو وذكر العام مثال؛ فما فوقه ك
شيئاً، أو أحوج انكساره إىل صوغ وإن نوى صوغه .. فتجب زكاته وينعقد حوله من حني انكساره؛ 

 ألنه ليس مستعماًل وال معدًا لالستعمال.
 كاة عروض التجارة[]ز 

 ال ابملعاوضة لغرض الربح.متجر( أي: جتارة، وهي تقليب امل وقوله: )وعرض
وقوله: )وربح حصال( أي: من مال املتجر، واألصل يف ذلك: ما روى احلاكم إبسنادين وقال: مها 
صحيحان على شرط الشيخني عن أيب ذر: أنه صلى هللا عليه وسلم قال: "يف اإلبل صدقتها، ويف 

وحدة، وابلزاي يطلق على الثياب ، ويف البز صدقته" وهو بفتح املالبقر صدقتها، ويف الغنم صدقتها
املعدة للبيع، وما روى أبو داوود عن مسرة: )أنه صلى هللا عليه وسلم كان أيمران أن خنرج الصدقة من 

 الذي يعد للبيع(.
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 ]شرط وجوب زكاة النقدين وعروض التجارة[
وعرض املتجر ورحبه بقوله: )بشرط حول ونصاب   ةمث ذكر شرط وجوب الزكاة يف الذهب والفض

 كمال( أي: كغريمها، ولعموم خرب أيب داوود وغريه املار: )ال زكاة يف مال حىن حيول عليه احلول(.
ويعترب النصاب يف التجارة آخر احلول فقط كما سيأيت؛ ألنه وقت الوجوب دون ما عداه؛ ألن 



وقت؛ الضطراب األسعار ارتفاعاً واخنفاضاً، فلو بيع مال  االعتبار فيها ابلقيمة وتعسر مراعاهتا كل
التجارة يف أثناء احلول ابلنقد واشرتي به سلعة .. فاألصح: أنه ينقطع احلول، ويبتدئ حوهلا من حني 

 شرائها.
 ولو مت احلول وقيمة العرض دون النصاب .. فاألصح: أنه يبتدئ حول ويبطل األول.

يكمل به النصاب .. زكامها آخره؛ كما قال يف "اجملموع": لو كان معه  ولو كان معه من أول احلول ما
مئة درهم فاشرتي عرضاً للتجارة خبمسني منها، فبلغت قيمته يف آخر احلول مئة ومخسني .. لزمه زكاة 
اجلميع، ويصري عرض التجارة للقنية بنيتها؛ ألهنا األصل، وإمنا يصري العرض للتجارة إذا اقرتنت نيتها 

ه مبعاوضة كشراء، سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل، ومنه اهلبة بثواب، وكذا ببكس
املهر، وعوض اخللع؛ كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة فيهما، يصري مال جتارة 

د به جبنيتها يف األصح، ال ابهلبة احملضة، واالحتطاب، واالسرتداد بعيب؛ كأن ابع عرض قنية مبا و 
عيباً فرده واسرتد عرضه؛ فاملكسوب مبا ذكر وحنوه؛ كاالحتشاش واالصطياد واإلرث ورد العرض 

 بعيب .. ال يصري مال جتارة بنيتها؛ النتفاء املعاوضة عنه.
 ولو أتخرت النية عن الكسب مبعاوضة .. فال أثر هلا.

 .وإذا ثبت حكم التجارة .. فال حيتاج يف كل معاملة إىل نية جديدة
وإذا ملك عرض التجارة بعني نقد نصاب؛ كأن اشرتاه بعني عشرين ديناراً أو مئيت درهم .. فحوله 

من حني ملك ذلك النقد، خبالف ما إذا اشرتاه بنصاب يف الذمة مث نقده؛ ينقطع حول النقد ويبتدئ 
 حول التجارة من حني الشراء، وفرق بني املسألتني: أبن النقد مل يتعني صرفه

(1/430) 

 

وإن ملكه بنصاب للشراء يف الثانية خبالف األوىل، أو بدون النصاب، أو بعرض قنية .. فمن الشراء، 
 سائمة .. فكذلك على األصح.

ويضم الربح إىل األصل يف احلول كما علم مما مر إن مل ينض، فلو اشرتى عرضاً مبئيت درهم .. 
.. زكاها آخره، ال إن صار الكل انضاً فصارت قيمته يف احلول ولو قبل آخره بلحظة ثالث مئة 

ب، وأمسكه إىل آخر احلول، أو اشرتى به عرضاً دراهم أو داننري من جنس رأس املال الذي هو نصا
 قبل متامه؛ فيفرد الربح حبوله يف األظهر.

فإذا اشرتى عرضاً مبئيت درهم وابعه بعد ستة أشهر بثالث مئة، وأمسكها إىل متام احلول، أو اشرتى 



شهر ا عرضاً وهو يساوى ثالث مئة يف آخر احلول .. فيخرج الزكاة عن مئتني، فإذا مضت ستة أهب
 أخرى .. أخرج عن املئة.

ولو كان الناض املبيع به من غري جنس رأس املال .. فهو كبيع عرض بعرض؛ فيضم الربح إىل 
 األصل.

بعد ستة أشهر مبئيت درهم  ولو كان رأس املال دون نصاب؛ كأن اشرتى عرضاً مبئة درهم، وابعه
 وأمسكهما إىل متام حول الشراء .. زكامها.

 العرض ومثره .. مال جتارة، وأن حوله حول األصل.واألصح: أن ولد 
وواجبها: ربع عشر القيمة؛ كأن ملكه بنقد قوم به وإن كان دون نصاب، أو غري نقد البلد الغالب، 

لداننري، وكذا لو ملكه بنكاح أو خلع، فإن غلب أو بعرض قوم بغالب نقد البلد من الدراهم وا
آلخر نصاابً .. قوم به، فإن بلغ نصاابً هبما .. فهل يقوم نقدان على التساوي وبلغ أبحدمها دون ا

ابألنفع للمستحقني، أو يتخري املالك فيقوم مبا شاء منهما؟ وجهان، صحح يف "املنهاج" كـ"أصله" 
حح يف "الروضة" و"اجملموع" اثنيهما؛ تبعاً لنقل الرافعي له عن أوهلما، وعزاه اإلمام للجمهور، وص

 قال يف "املهمات": وهو ما عليه األكثر، وبه الفتوى. انتهي. العراقيني والرويين،
 وإن ملكه بنقد وعرض .. قوم ما قابل النقد به، والباقي ابلغالب من نقد البلد.
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 ]زكاة املعشرات[
اة يف جنس قوت ابختيار جتب الزكختيار طبع من عنب ورطب وزرع( أي: و وقوله: )وجنس قوت اب

طبع اآلدمي، وهو من الثمار: الرطب والعنب، ومن احلب: احلنطة والشعري والسلت، واألرز، 
والعدس واحلمص والباقالء، والدخن والذرة واللوبيا، واملاش واهلرطمان؛ أي: اجللبان وحنوها؛ لورود 

والتني واجلوز واللوز، والرمان  اآلتية، وأحلق به الباقي، فال جتب يف السمسمبعضها يف األخبار 
والتفاح وحنوها قوالً واحدًا، وال يف الزيتون والزعفران والورس، والقرطم والعسل من النحل يف 

 اجلديد.
 واحرتزوا بقيد )االختيار( عما يقتات حال الضرورة؛ كحيب احلنظل والغاسول.

قال: )أمر  -بفتح اهلمزة -أسيد روى أبو داوود والرتمذي وابن حبان عن عاب بنومن األخبار: ما 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن خيرص العنب كما خيرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة 



عن أيب موسى األشعري: أنه صلى هللا عليه  -وقال: إسناده صحيح -النخل متراً(، وما روى احلاكم
خذا الصدقة إال من هذه األربعة: الشعري، واحلنطة، قال له وملعاذ حني بعثهما إىل اليمن: "ال أت وسلم

عن معاذ: أنه صلى  -وقال: صحيح اإلسناد -والزبيب، والتمر" وهذا احلصر إضايف؛ ملا روى احلاكم
.. نصف  هللا عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والسيل والبعل .. العشر، وفيما سقي ابلنضح

نطة واحلبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب .. فعفو العشر" وإمنا يكون ذلك يف التمر واحل
 عفا عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، و )القضب( بسكون املعجمة: الرطبة بسكون الطاء.

 ]شروط وجوب الزكاة يف املعشرات[
 ثمار يبدو( أي: وشرط وجوب الزكاة يف املقتاتوقوله: )وشرطه النصاب إذ يشتد حب، وزهو يف ال

 املذكور: النصاب اآليت، وهو مخسة أوسق وقت اشتداد احلب؛ ألنه
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لة وهو قبل حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل، وزهو الثمار، وهو بدو صالحها؛ ألنه حينئذ مثرة كام
 ذلك بلح وحصرم.

الح التمر، وال يشرتط متام االشتداد كما ال يشرتط واملراد: أن الزكاة جتب ابشتداد احلب وبدو ص
، واشتداد بعض احلب كاشتداد كله، وبدو الصالح يف بعض الثمر كبدوه يف متام الصالح يف الثمر

.. كانت الزكاة عليه، ال على من انتقل  اجلميع، فلو اشرتى أو ورث خنياًل مثمرة وبدا الصالح عنده
 امللك عنه.

 زكاة مبا ذكر وجوب اإلخراج يف احلال، بل املراد: انعقاد سبب وجوب إخراجوليس املرد بوجوب ال
 التمر والزبيب واحلب املصفى عند الصريورة كذلك.

ه الساعي .. مل يقع ولو أخرج يف احلال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب جيدًا .. مل جيزه، ولو أخذ
 املوقع.

يته .. من خالص مال املالك ال حيسب شيء منها ومؤنة جذاذ التمر وجتفيفه، وحصاد احلب وتصف
 من مال الزكاة.

قول املصنف: )أسلما(، و )متما(، و )حصال(، و )كمال( لإلطالق، واألحسن جعل ألف واأللف يف 
 )كمال( للتثنية.
 ]نصاب اإلبل[



 ب األس ... مخس هلا شاة، وكل مخس()يف إبل أدىن نصا
 ه عام، وعنز عامان()منها ألربع مع العشرين ضان ... مت ل

 ت: افرتاض()يف اخلمس والعشرين بنت للمخاض ... ويف الثالثني وس
 )بنت لبون سنتني استكملت ... ست وأربعون: حقة ثبت(

 )وجذعة للفرد مع ستني ... ست وسبعون: ابنتا لبون(
 لتسعني: ضعف أحلقه ... والفرد مع عشرين بعد املئة()يف الفرد وا

 ون ... بنت اللبون كل أربعني()ثالثة البنات من لب
 ص بني النصب()وحقه لكل مخسني أحسب ... واعف عن األوقا

 بضم اهلمزة، وهو أوهلا: مخس وفيها: شاة، فال -أي: يف اإلبل أقل نصاب األس
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 ين.زكاة فيما دوهنا، ويف عشر: شااتن، ومخسة عشر: ثالث، وعشرين: أربع إىل أربع وعشر 
 ه عامان، أو معز له عامان، وال يتعني غالب غنم البلد.بني إخراج ضأن مت لويتخري املالك 

واألصح: أنه جيزئ الذكر؛ أي: جذع الضأن أو ثىن املعز؛ لصدق الشاة على الذكر، وإمنا وجبت 
ألضر  الشاة فيما ذكر؛ وفقاً ابلفريقني؛ ألنه لو وجب بعري .. ألضر أبرابب األموال، أو جزء ..

 لتشقيص.ابلفريقني اب
ه جيزئ بعري الزكاة عن دون مخس وعشرين؛ ألنه جيزئ عنها؛ فعما دوهنا أوىل، والبعري واألصح: أن

 يطلق على الذكر واألنثى، واملراد به: بنت املخاض فما فوقها.
ويف مخس وعشرين: بنت خماض هلا سنة، ويف ست وثالثني: بنت لبون هلا سنتان، وست وأربعني: 

هلا أربع سنني، وست وسبعني: بنتا لبون، وإحدى  وإحدى وستني: جذعة حقه هلا ثالث سنني،
وتسعني: حقتان، ومئة وإحدى وعشرين: ثالث بنات لبون، مث يف األكثر من ذلك: يف كل أربعني 

 بنت لبون، وكل مخسني: حقة.
لرفع ، وقوله: )وحقة( ابوكسر املصنف نون )ستني( ونون )أربعني( وهو لغة وإن كان األفصح فتحها

 والنصب.
ل يف ذلك: خرب "الصحيحني": "ليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة"، وخرب البخاري واألص

وغريه عن أنس: أن أاب بكر رضى هللا عنه كتب له ملا وجهه إىل البحرين: )بسم هللا الرمحن الرحيم، 



ا ، واليت أمر هللا هبوسلم على املسلمني هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول هللا صلى هللا عليه
رسوله، فمن سئلها من املسلمني على وجهها .. فليعطها، ومن سئل فوقها .. فال يعط يف أربع 

وعشرين فما دوهنا ]من[ الغنم؛ يف كل مخس شاة، فإذا بلغت مخساً وعشرين إىل مخس وثالثني .. 
ثني إىل إذا بلغت ستاً وثال. فابن لبون ذكر، فففيها بنت خماض أنثى، فإن مل يكن فيها بنت خماض .

مخس وأربعني .. ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعني إىل ستني .. ففيها حقة طروقة اجلمل، 
فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني .. ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعني إىل تسعني .. 

ن طروقتا اجلمل، فإذا ومئة .. ففيها حقتاوتسعني إىل عشرين  ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى
 زادت على عشرين ومئة .. ففي كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقة(.
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 قوله: )واعف عن األوقاص بني النصب( أي: فال يتعلق به شيء من الزكاة.
عنده .. تعني رضان كمئيت بعري .. فواجبها أربع حقاق، أو مخس بنات لبون، فإن وجدا ولو اتفق ف

 ال جيوز الصعود والنزول مع اجلربان.األغبط للمستحقني، أو أحدمها .. أخذ وال يكلف اآلخر، و 
 وإن وجد بعض اآلخر سليماً، أو كله معيباً .. فكاملعدوم.

أيهما شاء، ولو الصعود من احلقاق إىل أربع جذاع، وأخذ وإن فقدا أو كاان معيبني .. فله حتصيل 
ات اللبون إىل ال النزول إىل أربع بنات خماض ودفع مثان جرباانت، وله النزول من بن أربع جرباانت،

 مخس بنات خماض. ودفع مخس جرباانت، ال الصعود إىل مخس جذاع وأخذ عشر جرباانت.
غبط: فإن كان بتقصري منه أو بتدليس املالك .. مل جيزه ولو وجدمها الساعي بال عيب وأخذ غري األ

رجه دراهم من قيمته إن تلف، وإال ... أجزأ، وجيب عليه قدر التفاوت بني القيمتني خيوعليه رده أو 
 نقد البلد؛ كما جيوز إخراج القيمة عند تعذر حتصيل الواجب، وإن أخرج شقصاً .. جاز.

نات لبون: فإن شاء دفع احلقاق مع بنت اللبون وجربان، وإن وجد بعض كل كثالث حقاق وأربع ب
 خذ جرباانً، وكذا حقة مع ثالث بنات لبون وثالث جرباانت، وإن وجد بعضأو مع جذعة وأي

أحدمها فقط كحقتني .. أخرجهما مع جذعتني وأيخذ جربانني، أو مخس بنات خماض مع مخس 
 جرباانت.

 جيز؛ للتشقيص. ولو أخرج حقتني وبنيت لبون ونصفاً .. مل
اتني، أو عشرين درمهاً، أو أعلى ورد ومن لزمه سن من اإلبل وعدمه .. أخذ منه سن أسفل مع ش



اخلرية يف الشاتني والدراهم لدافعها، لكن يراعي الساعي مصلحة عليه شااتن، أو عشرون درمهاً، و 
 الساعي أخذه. املستحقني، ويف الصعود والنزول للمالك، فإن دفع ولو غري األغبط .. لزم

 الصعود وأخذه.ولو كانت إبله معيبة .. فله النزول ودفع اجلربان، ال 
.. فكذا يف األصح، وله صعود درجتني  ولو أخرج ثنية بدل اجلذعة بال جربان .. جاز، وإن طلبه

وأخذ جربانني، ونزوهلما مع جربانني بشرط تعذر الدرجة القرىب يف تلك اجلهة، أما وجود الدرجة 
 رىب يف غري تلك اجلهة .. فال يؤثر.الق
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 يقتفى( يف ... كل ثالثني تبيع)نصاب أبقار ثالثون، و 
 ذات ثنتني من السنني( )مسنة يف كل أربعني ... أي:

 )وضعف عشرين نصاب الغنم ... شاة هلا كشاة إبل النعم(
 )وضعف ستني إىل واحدة ... شااتن، واإلحدى وضعف املئة(

 )ثالثة من الشياه مثا ... شاة لكل مئة اجعل حتما(
 فيها مسألتان:

 ]نصاب البقر[
يف الثانية، ويف كل ثالثني: تبيع، وكل ألوىل: أول نصاب البقر ثالثون، وفيها: تبيع ابن سنة وطعن ا

أربعني: مسنة هلا سنتان وطعنت يف الثالثة؛ خلرب الرتمذي وغريه وصححه احلاكم وغريه، عن معاذ قال: 
ني بقرة مسنة، ومن كل )بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل اليمن، فأمرين أن آخذ من كل أربع

ذكر واألنثى، ففي ستني: تبيعان، ويف سبعني: تبيع ومسنة، ويف ثالثني تبيعاً(، والبقرة تقع على ال
مثانني: مسنتان، ويف تسعني: ثالث أتبعة، ويف مئة: مسنة وتبيعان، ويف مئة وعشرة: مسنتان وتبيع، 

بلوغ اإلبل مئتني يف مجيع ما تقدم،  ويف مئة وعشرين: ثالث مسنات أو أربعة أتبعة، وحكمه حكم
 ر.لكن ال جربان يف البق

 ]نصاب الغنم[
الثانية: أول نصاب الغنم أربعون، وفيها: شاة كشاة إبل النعم يف أهنا جذعة ضأن أو ثنية معز، ويف 

مئة وإحدى وعشرين: شااتن، ومئتني وواحدة: ثالث، مث يف كل مئة: شاة؛ خلرب البخاري عن أنس يف  
ت أربعني إىل عشرين ومئة شاة، أيب بكر السابق ذكره: )ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانكتاب 



فإذا زادت على عشرين ومئة إىل مئتني .. ففيها شااتن، فإذا زادت على مئتني إىل ثالث مئة .. ففيها 
ة من ثالث شياه، فإذا زادت على ثالث مئة .. ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل انقص

 ا(.أربعني شاة واحدة .. فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهب
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 ويف بعض النسخ: بدل )اجعل حتما(: )قد حتما(، واأللف فيه ويف )مثا( لإلطالق.
 )مال اخلليطني كمال املفرد ... إن مشرع ومسرح يتحد(

 )والفحل والراعي وأرض احللب ... ويف مراح ليلها واملشرب(
 قااًل نصاب للذهب ... ومئتا درهم فضة وجب()عشرون مث

 ... وما يزيد ابحلساب البني( )يف ذين ربع العشر لو من معدن
 )ويف ركاز جاهلي منهما ... اخلمس حااًل كالزكاة قسما(

 )يف التمر والزرع النصاب الرملي ... قل: مخسة وربع ألف رطل(
 ي()وزائد جف، ومن غري نقي ... العشر إذ بال مؤونة سق
 )ونصفه مع مؤن للزرع ... أو هبما وزع حبسب النفع(

 له ... قومه مع ربح بنقد أصله()وعرض متجر أخري حو 
 فيها مخس مسائل:

 ]زكاة اخلليطني[
األوىل: مال اخلليطني خلطة شيوع وهي: ما ال يتميز فيها مال أحد اخلليطني عن مال اآلخر؛  

فيها أحدمها عن اآلخر؛ كصفي خنيل أو زرع  كموروث ومشرتى شركة، أو جوار وهي: ما يتميز
 أنه يضم اجلنس بعضه إىل بعض فيعترب دوامها سنة، وأال يتميز حبائط واحد .. كمال شخص مفرد يف

مال أحدمها عن اآلخر يف شيء مما أييت إن يتحد مشرع؛ أي: املوضع الذي تسرح إليه لتجتمع 
ها إليه؛ ألهنا مسرحة إليها، والفحل سواء أكان وتساق إىل املرعى، واملوضع الذي ترعى فيه وطريق

اً أم مستعارًا. نعم؛ إن اختلف نوع املاشية كضأن ومعز .. فال يضر اختالفه؛ مملوكاً ألحدمها أم مشرتك
للضرورة كما جزم به يف "اجملموع"، والراعي أبال خيتص أحدمها براع، وال أبس بتعدد الرعاة، وأرض 

 مصدر، وحكى سكوهنا، وهو احمللب بفتح امليم، ويتحد يف احللب، احللب: بفتح الالم
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ماء واحد من هنر مراح ليلها بضم امليم؛ أي: مأواها لياًل، واملشرب؛ أي: موضع شرهبا أبن تسقى من 
 أو عني أو بئر أو حوض، أو من مياه متعددة.

راث والعامل، وجذاذ النخل وامللقح ويشرتط: أال يتميز الناطور واجلرين والدكان واحلارس، واملاء واحل
ية اخللطة، واللقاط، واحلمال والكيال والوزان وامليزان للتاجرين يف حانوت واحد وحنوها، وال تشرتط ن

 احلالب وال احمللب بكسر امليم؛ أي: اإلانء الذي حيلب فيه. وال احتاد
)وال جيمع بني متفرق، وال واألصل يف ذلك: ما روى البخاري عن أنس يف كتاب أيب بكر السابق: 

يفرق بني جمتمع خشية الصدقة(، ويف خرب الدارقطين بعد ذلك يف رواية سعد بن أيب وقاص: 
الفحل والراعي(، نبه بذلك على غريه من الشروط، لكن ضعف ما اجتمعا يف احلوض و )واخلليطان: 

يخلطاها، ومن مقابله: أن اخلرب املذكور، ومن اجلمع بني متفرق: أن يكون لكل واحد أربعون شاة ف
يكون هلما أربعون فيفرقاها، فخلط عشرين مبثلها يوجب الزكاة، وأربعني مبثلها يقللها، ومئة وواحدة 

 ثلها يكثرها.مب
 الذهب والفضة[]نصاب 

الثانية: أول نصاب الذهب: عشرون مثقااًل، ونصاب الفضة: مئتا درهم بوزن مكة، وفيهما: ربع 
ن معدن؛ أي: مكان خلقه هللا تعاىل فيه، ويشرتط يف املعدن النصاب ال العشر ولو حصل ذلك م

 احلول، وما زاد حبسابه سواء املضروب وغريه كما مر.
( إىل اخلالف فيه، ففي قوله: زكاته اخلمس كالركاز، وقول: إن حصل ر بقوله: )لو من معدنوأشا

 بتعب .. فربع عشره، وإال .. فخمسه.
ابحلساب البني( أنه ال وقص يف الذهب والفضة كالقوت؛ إلمكان التجزي بال وأفاد قوله: )وما يزيد 

 ضرر، خبالف النعم كما مر.
مخس أواق من الورق صدقة" وأواق كجوار، حني": "ليس فيما دون واألصل يف ذلك: خرب "الصحي

 وإذا نطق بيائه .. تشدد وختفف، وخرب البخاري يف كتاب أيب بكر السابق:
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م اهلمزة وتشديد قة ربع العشر( والرقة والورق: الفضة، واهلاء عوض من الواو، واألوقية بضالر  )ويف
الياء: أربعون درمهاً، قال يف "اجملموع": ابلنصوص املشهورة وإمجاع املسلمني، قال: وروى أبو داوود 



وسلم أنه قال:  وغريه إبسناد صحيح أو حسن عن علي رضى هللا تعاىل عنه، عن النيب صلى هللا عليه
قال صلى هللا عليه وسلم: "ليس يف أقل من عشرين ديناراً شيء، ويف عشرين نصف دينار"، و 

 "املكيال مكيال أهل املدينة، والوزن وزن مكة" رواه أبو داوود والنسائي إبسناد صحيح.
 والدرهم: ستة دوانق، واملثقال: درهم وثالثة أسباعه، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.

 لو نقص عن النصاب حبة أو بعضها .. فال زكاة وإن راج رواج التام.و 
ميزان ومت يف آخر .. فالصحيح: ال زكاة، وال يكمل نصاب أحد النقدين ابآلخر، وال  ولو نقص يف

شيء يف املغشوش منهما حىت يبلغ خالصه نصاابً، فإذا بلغه .. أخرج الواجب خالصاً، أو أخرج من 
 ماله على خالص بقدر الواجب.املغشوش ما يعلم اشت

 ]زكاة الركاز[
الضرب؛ كأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صورة من الذهب الثالثة: جيب يف الركاز اجلاهلي 

والفضة .. اخلمس حااًل، فال يشرتط فيه احلول؛ ألنه إمنا اشرتط للتمكن من تنمية املال، وكل من 
ة؛ ألنه حق واجب يف املستفاد من األرض، فأشبه املعدن والركاز مناء يف نفسه يصرف مصرف الزكا

اء أوجده يف مكان أحياه أو أقطعه، أو يف موات بدار اإلسالم، أو الواجب يف الثمار والزروع، سو 
احلرب وإن كانوا يذبون عنه، وبلغ ذلك نصاابً ولو مبا عنده من جنسه؛ خلرب "الصحيحني": "ويف 

 األرض، خبالف املعدن فإنه املخلوق فيها كما مر.الركاز اخلمس"، وهو املال املدفون يف 
 يلزم من ضرب اجلاهلية دفنها؛ جلواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي واستشكل الرافعي ذلك أبنه ال

 ويكنزه اثنياً هبيئته، فمدار احلكم على دفن اجلاهلية ال ضرهبا، وأجيب أبنه ال سبيل
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اجملموع": مىت كان قال يف "وجود عالمة من ضرب أو غريه، وهلذا  إىل العلم بدفنها، واملعترب إمنا هو
عليه ضرب اجلاهلية .. فركاز بال خالف، قال فيه نقاًل عن مجاعة من غري إنكار: وليس دفني كافر 

بلغته الدعوة ركازاً، بل يف مخسه ألهل اخلمس وبقيته لواجده؛ ألن الركاز إمنا هو أموال اجلاهلية 
 ل بلغتهم دعوة أم ال؟الذين ال يعرف ه

(: ما وجده بضرب اإلسالم، وأما إذا مل يعلم من أي الضربني هو .. فإنه وخرج بـ )ضرب اجلاهلية
لقطه أيضاً، أو مبلك أهل احلرب؛ فإنه فئ أو غنيمة، إال إذا دخله أبمان .. فال جيوز له أخذه، وما 

يف األوىل، وملن تلقى منه يف الثانية بال  وجده مبلك غريه، أو مبلك له تلقاه من غري .. فإنه للمالك



ني إن ادعياه كأمتعة الدار، وإال .. فلمن فوقهما .. وهكذا حىت ينتهى إىل احمليي، فله وإن مل يدعه؛ مي
ألنه إبحيائه األرض ملك ما فيها، وال يدخل يف املبيع؛ ألنه منقول، وتقييد امللك ملن ذكر بدعواه له 

"املهمات": وهو الصواب،   الرفعة والسبكي، بل شرطا أال ينفيه، قال يف ذكره الشيخان، وتركه ابن
كسائر ما بيده، ويف "أصل الروضة": أن ما وجده يف موقوف بيده .. فهو ركاز له كذا يف 

"التهذيب"، ويف قوله: )كذا يف "التهذيب"( إشارة إيل استشكاله، وقد استشكله والد اجلاربردي أبنه 
أن عليه عرضه على واقفه ..  د يف امللك املنتقل إليه من غريه، قال: وأظنليس أقوى من املوجو 

 وهكذا حىت ينتهى إىل احمليي.
 ]نصاب الزروع والثمار[

الرابعة: أقل النصاب يف الثمر والزرع ابلرطل القدسي والرملي: مئتا رطل ومخسة ومخسون رطاًل؛ ألن 
وهو  اد مئة وثالثون درمهاً على ما قاله الرافعي،الرطل مثان مئة درهم، وهذا بناء على أن رطل بغد

مخسة أوسق مجع وسق؛ وهو ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، واملد: رطل وثلث ابلبغدادي، 
فاألوسق اخلمسة: ألف وست مئة رطل ابلبغدادي، وهو ابملن الصغري: مثان مئة من؛ ألن املن 

لثا ل الدمشقي: ثالث مئة من وستة وأربعون منا وثرطالن، وابلكبري الذي وزنه ست مئة درهم كالرط
 من على قول الرافعي.
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م .. فهي ثالث وأما على قول النووي: إن رطل بغداد مئة ومثانية وعشرون درمهاً وأربعة أسباع دره
مئة من واثنان وأربعون منا وستة أسباع من، واألصح: أن االعتبار ابلكيل ال الوزن إذا اختلفا، 

 التقدير بذلك حتديد.و 
قال القمويل وغريه: وقدر النصاب إبردب مصر: ستة أرادب وربع جبعل القدحني صاعاً؛ كزكاة 

 لفطرة وكفارة اليمني.ا
ف وثلث، فقد اعتربت القدح املصري ابملد الذي حررته فوسع وقال السبكي: مخسة أرادب ونص

ل مخسة عشر مدًا سبعة أقداح، وكل مخسة مدين وسبعاً تقريباً، فالصاع: قدحان إال سبعي مد، وك
صاع مخسة وثالثون عشر صاعاً ويبة ونصف وربع، فثالثون صاعاً ثالث ويبات ونصف، فئالث مئة 

فالنصاب على هذا: مخس مئة وستون قدحاً، وعلى األول:  ويبة، وهي مخسة أرادب ونصف وثلث،
 ست مئة.



قص فيه، وأن النصاب يعترب يف حال جفافه أبن وقوله: )وزائد جف( أي: أن ما زاد حبسابه، فال و 
 وعنباً، ويعترب احلب مصفى منقي من يصري مترًا أو زبيباً؛ أي: إن تتمر أو تزبب جيداً، وإال .. فرطباً 

 تنب وحنوه.
اجب ما سقي بال مؤنة كأن سقي ابملطر أو ماء القناة، أو مباء ينصب إليه من جبل أو هنر أو عني  وو 

لقربه من املاء من مثر وزرع .. العشر، وما سقي مبؤنة كناضح ودوالب، وما اشرتاه  كبرية، أو عروقه
 الفرق: ثقل املؤنة يف هذا وخفتها يف األوىل.أو اهتبه أو غصبه .. نصفه، و 

ل يف ذلك: خرب البخاري: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريً .. العشر، وما سقي واألص
رب: "فيما سقت األهنار والغيم .. العشر، وفيما سقي ابلسانية .. ابلنضح .. نصف العشر"، وخ

ء واألهنار والعيون، أو كان بعال .. العشر، وفيما نصف العشر"، وخرب أيب داوود: "فيما سقت السما
 سقي ابلسواين أو النضح .. نصف العشر".

 ريه، والغيمو)العثري( بفتح املهملة واملثلثة: ما سقي مباء السيل، قاله األزهري وغ
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أو النهر، واألنثى املطر، و )السانية( و )الناضح(: اسم للبعري أو البقرة الذي يسقى عليه من البئر 
 انضحة.

وما سقي هبما؛ أي: مبا ال مؤنة فيه، ومبا فيه مئؤنة .. وزع أنت الواجب على سقي املقتات ابلنوعني؛ 
نشوء الزرع ومنائه، وإمنا اعترب النشوء دون عدد السقيات؛ عماًل بواجبهما حبسب النفع؛ أي: ابعتبار 

ىل يوم اإلدراك مثانية أشهر، واحتاج يف ستة أشهر زمن ألنه املقصود، فلو كانت املدة من يوم الزرع إ
الشتاء والربيع إىل سقيتني فسقي مباء السماء، ويف شهرين من زمن الصيف إىل ثالث سقيات فسقي 

ثالثة أرابع العشر وربع نصف العشر، فإن سقي هبما سواء .. وجب ثالثة مبا فيه مؤنة .. وجب 
 أرابع العشر.

دار كل منهما .. وجب فيه ثالثة أرابع العشر؛ أخذًا ابألسوء، وسواء يف ولو سقي هبما وجهل مق
 مجيع ما ذكر يف املسقي مبائني أنشأ الزرع على قصد السقي هبما، أم أنشأه قاصداً السقي أبحدمها مث

 عرض السقي ابآلخر، وقيل يف احلال الثاين: يستصحب حكم ما قصده.
ا سقي؟ صدق املالك؛ ألن األصل عدم وجوب الزيدة عليه، ولو اختلف املالك والساعي يف أنه مباذ

قال يف "اجملموع": فإن اهتمه الساعي .. حلفه، وهذه اليمني مستحبة ابالتفاق؛ ألن قوله ال خيالف 



 الظاهر.
له زرع مسقي مباء السماء، وآخر مسقي ابلنضح، ومل يبلغ واحد منهما نصاابً .. ضم  ولو كان

 ام النصاب وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر يف األول ونصفه يف الثاين.أحدمها إىل اآلخر؛ لتم
وال يكمل يف النصاب جنس جبنس، فال يضم التمر إىل الزبيب، وال احلنطة إىل الشعري، ويضم النوع 

 النوع كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغريمها، وخيرج من كل بقسطه، فإن عسر؛ لكثرة األنواع وقلة إىل
ل نوع منها .. جاز له إخراج الوسط منها، ويضم العلس إىل احلنطة؛ ألنه نوع منها؛ وهو مقدار ك

وقيل: بضم السني وسكون الالم: جنس مستقل فال يضم إىل غريه،  -قوت صنعاء اليمن، والسلت 
شعري فيضم إليه، وقيل: حنطة فيضم إليها؛ وهو حب يشبه احلنطة يف اللون والنعومة والشعري يف 

الطبع، وقيل: إنه يف صورة الشعري وطبعه حار كاحلنطة، فأحلق هبا يف وجه وبه يف آخر، واألول  برودة
 قال: اكتسب من تركب الشبهني طبعاً انفرد به وصار أصاًل برأسه.
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رة العام الثاين وال يضم مثر عام وزرعه أىل مثر وزرع عام آخر يف إكمال النصاب؛ وإن فرض إطالع مث
 قبل جذاذ مثرة األول.

 ويضم مثر العام بعضه إىل بعض وإن اختلف إدراكه، أو طلع الثاين بعد جذاذ األول.
ضمان، وذلك كالذرة تزرع يف نعم؛ لو أمثر خنيل يف العام مرتني .. فهما كثمرة عامني، وزرعا العام ي

ما يف سنة، وإن كان الزرع األول خارجاً اخلريف والربيع والصيف، واألظهر: اعتبار وقوع حصاديه
 عنها: فإن وقع حصاد الثاين بعدها .. فال ضم؛ ألن احلصاد هو املقصود وعنده يسقر الوجوب.

الك يف قوله: )عامني(، فإن اهتمه ولو اختلف املالك والساعي يف أنه زرع عام أو عامني .. صدق امل
 الفاً للظاهر، ذكره يف "اجملموع".الساعي .. حلف استحباابً؛ ألن ما ادعاه ليس خم

 ]اسحباب اخلرص[
ويسن خرص التمر الذي جتب فيه الزكاة على مالكه؛ ألمره صلى هللا عليه وسلم خبرصه يف خرب 

ما عليها رطباً مث مترًا، وال يقتصر على رؤية  عتاب بن أسيد املار، فيطوف اخلارص بكل خنلة ويقدر
النوع .. جاز أن خيرص اجلميع رطباً مث متراً، واملشهور: إدخال  البعض وقياس الباقي به، وإن احتد

مجعية يف اخلرص، وأنه يكفي خارص واحد؛ ألم اخلرص ينشأ عن اجتهاد، وشرطه: كونه عدل رواية 
ظهر: أن حق املستحقني ينقطع من عني الثمر ويصري يف ذمة حرًا ذكرًا خبريًا، فإذا خرص .. فاأل



ليخرجهما بعد جفافه إن صرح اخلارص بتضمني املالك حقهم وقبله، وإال .. املالك التمر والزبيب؛ 
بقي حقهم على ما كان، ومىت انقطع حقهم من املخروص .. جاز تصرف املالك يف مجيعه ابلبيع 

 وغريه.
له أو بعضه بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر عرف؛ كالربد والنهب واجلراد ولو ادعى هالك املخروص ك

اهتم يف اهلالك به .. صدق بيمينه، وإن مل يتهم يف ذلك .. صدق بال ميني، وإن مل ونزول العسكر و 
يعرف الظاهر .. طولب ببينة بوقوعه؛ إلمكاهنا مث يصدق بيمينه يف اهلالك به، واليمني فيهما 

 ة.مستحبة، وقيل: واجب
 معولو اقتصر على دعوى اهلالك .. قال الرافعي: فاملفهوم من كالم األصحاب قبوله 
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 اليمني؛ محاًل على وجه يغين عن البينة، قال يف "اجملموع": وهو كما قال الرافعي.
 ولو قال: )هلك حبريق وقع يف اجلرين( وعلمنا أنه مل يقع يف اجلرين حريق .. مل يبال بكالمه.

ادعى حيف اخلارص فيما خرصه .. مل يلتفت إليه؛ كما لو ادعى ميل احلاكم أو كذب الشاهد ..  ولو
منه وجهان، ل إال ببينة، أو ادعى غلطه مبا يبعد .. مل يقبل يف حط مجيعه، ويف حط احملتمل ال يقب

، وادعاه أصحهما: قبوله، أو مبحتمل بفتح امليم: فإن كان فوق ما يقع بني الكيلني؛ كوسق يف مئة
. لو ىف، بعد الكيل .. فوجهان: أحدمها ال حيط؛ الحتمال أن النقص وقع يف الكيل ولو كيل اثنياً .

ذا إن تلف املخروص، فإن وأصحهما: حيط؛ ألن الكيل يقني، واخلرص ختمني، فاإلحالة عليه أوىل، ه
 سمع دعواه.بقي .. أعيد كيله وعمل به، ولو ادعى غلط اخلارص ومل يبني قدراً .. مل ت

 ]تقومي عرض التجارة ورحبه بنقد أصله[
د أصله الذي ملكه به وإن أبطله السلطان، وقد اخلامسة: أن عرض التجارة مع رحبه يقوم آخر بنق

أخري حوله قومه مع ربح بنقد أصله( وقد مر أنه إن ملكه بدون أشار إىل ذلك بقوله: )وعرض متجر 
 الشراء، أو بنقد نصاب .. فحوله من حني ملك النقد، نصاب أو بعرض .. فابتداء حوله من حني

 حللي اليت جتب فيها الزكاة.والنقد، ضد العرض؛ فيشمل الترب والسبائك وا
 وألف )قسما( لإلطالق.
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 ابب زكاة الفطر
اخللقة، وهلذا ترمجها بعضهم  مسيت بذلك؛ ألهنا جتب بدخول الفطر، ويقال هلا: زكاة الفطرة؛ أي:

 يف السنة الثانية من اهلجرة عام فرض صوم رمضان. اة األبدان، واملشهور: أهنا فرضتبزك
واألصل فيها قبل اإلمجاع: خرب ابن عمر رضي هللا عنهما: )فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

على كل حر أو عبد، ذكر أو  زكاة الفطر من رمضان على الناس؛ صاعاً من متر أو صاعاً من شعري
نا خنرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول هللا صلى هللا عليه من املسلمني(، وخرب أيب سعيد: )كأنثى 

وسلم صاعاً من متر، أو صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعري، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، 
 ان.فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت( روامها الشيخ

، مث قدر املؤدى، مث جنسه، مث ب على وقت وجوهبا، مث وقت أدائهاوقد تكلم الناظم يف هذا البا
 صفة املؤدي، مث صفة املؤدى عنه فقال:

 )إن غربت مشس متام الشهر ... جيب إىل غروب يوم الفطر(
 )أداء مثل صاع خري الرسل ... مخسة أرطال وثلث رطل(

 قريب أربع يدي إنسان( )رطل العراق وهو ابألحفان ...
 املطهر(قوت من املعشر ... غالب قوت بلد )وجنسه ال

 )واملسلم احلر عليه فطرته ... وفطرة الذي عليه مؤنته(
 )واستثن من يكفر مهما يفضل ... عن قوته وخادم ومنزل(

 )ودينه وقوت من مؤونته ... حيمل يوم عيده وليلته(
 فيها سبع مسائل:
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 ]وقت وجوب زكاة الفطر[
: جتب إبدراك آخر جزء منه أول هبا؛ وهو غروب مشس متام شهر رمضان؛ أياألوىل: يف وقت وجو 

جزء من شوال؛ إلضافتها إىل الفطر، فتخرج عمن مات أو ارتد أو بيع أو ابنت بعد الغروب، دون 
 من ولد أو ملك أو أسلم أو نكح.

 ولو مات مالك العبد ليلة العيد .. فالفطرة يف تركته.



 ]وقت أداء زكاة الفطر[
غروب مشس يوم عيد الفطر، فيحرم أتخريه عنه بال عذر؛   ثانية: يف وقت أدائها، جيب أداؤها قبلال

 كغيبة ماله أو اآلخذ هلا؛ ألن القصد إغناء املستحقني عن الطلب فيه، ويلزمه فضاؤها على الفور.
رق: أن الفطرة قال يف "اجملموع": وظاهر كالمهم: أن زكاة املال املؤخرة عن التمكن تكون أداء، والف

ة، ولو مات املؤدى عنه قبل التمكن .. فاألصح: بقاء الوجوب، خبالف ما مؤقتة بزمن حمدود كالصال
 لو تلف املال قبله على األصح كزكاة املال. انتهى.

ويسن إخراجها يوم العيد قبل صالته؛ خلرب "الصحيحني" عن ابن عمر: )أن رسول هللا صلى هللا عليه 
الة(، والتعبري بـ )الصالة( جري على الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصوسلم أمر بزكاة 

الغالب من فعلها أول النهار، فإن أخرت .. استحب إخراجها أول النهار؛ للتوسعة على املستحقني، 
 وجيوز تعجيلها من أول رمضان.

 ]مقدار زكاة الفطر[
، م؛ وهو مخسة أرطال وثلث رطل ابلبغداديالثالثة: وهي صاع بصاع خري الرسل صلى هللا عليه وسل

وهو مئة وثالثون درمهاً على األصح عند الرافعي، ومئة ومثانية وعشرون درمهاً وأربعة أسباع درهم 
على األصح عند النووي، فالصاع على األول: ست مئة درهم وثالثة وتسعون درمهاً وثلث درهم، 

 اً ومخسة أسباع درهم.وعلى الثاين: ست مئة درهم ومخسة ومثانون درمه
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 .قال ابن الصباغ وغريه: األصل يف ذلك الكيل، وإمنا قدره العلماء ابلوزن استظهاراً 
قال يف"الروضة": قد يستشكل ضبط الصاع ابألرصال؛ فإن الصاع املخرج به يف زمن رسول هللا 

؛ كالذرة واحلمص صلى هللا عليه وسلم مكيال معروف، وخيتلف قدره ابختالف جنس ما خيرج
وغريمها، والصواب ما قاله الدرامي: أن االعتماد على الكيل بصاع معاير ابلصاع الذي كان خيرج به 
يف عصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومن مل جيده .. وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه ال ينقص 

إليه الناظم بقوله: )وهو عنه، وعلى هذا: فالتقدير خبمسة أرطال وثلث .. تقريب؛ كما أشار 
وي ابألحفان قريب أربع يدي إنسان( أي: قريب أربع حفان بكفي إنسان معتدلتني، وهو مراد النو 
 بقوله يف "الروضة": وقال مجاعة من العلماء: الصاع: أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفني.

 ]جنس زكاة الفطر[



: الذي جيب فيه العشر وكذا نصفه، غالب الرابعة: جنس الصاع الواجب: القوت من املعشر؛ أي
كثمن املبيع، ولتشوف قوت بلد املطهر بفتح اهلاء؛ أي: املؤدى عنه، ال غالب قوت املؤدي أو بلده  

النفوس إليه، وخيتلف ذلك ابختالف النواحي فـ )أو( يف خرب: "صاعاً من متر أو صاعاً من شعري" 
ا جزاؤا الذين حياربون هللا ورسوله{، وإمنا اعترب بلد املؤدى لبيان األنواع ال للتخيري كما يف آية: }إمن

 ملؤدي وهو األصح.عنه؛ بناء على أهنا جتب عليه ابتداء، مث يتحملها ا
فإن مل يكن يف بلده غالب .. أدى ما شاء، واألعلى أوىل، فإن مل يكن قوت البلد جمزائً .. اعترب 

وين قرابً .. أدى من أيهما شاء، وإذا أوجبنا غالب أقرب البالد إليه، وإن كان بقربه بلدان متسا
ابه يف "الشرحني" و "الروضة" و قوت البلد .. ففي "الوجيز": اعتبار الغلبة يوم العيد، واستغر 

"اجملموع"، ونقال عن "الوسيط": اعتبار وقت الوجوب ال كل السنة، مث قال يف "اجملموع": إن املراد 
ه: انه إذا اختلف القوت ابختالف الوقت فأخرج من األدىن .. قوت السنة كما سنوضحه، ومراد

 أجزأه يف األصح؛ لدفع الضرر؛ ألنه
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 "املهمات": يسمى مؤديً لقوت البلد، وصورته: أن يكون غالب قوهتا، أو ال يكون فيها غالب، ويف
 ن مجع.أن ما يف "الوسيط" هو القياس، وصرح به غريه، ومال إليه األذرعي ونقله ع

سابق، وقيس عليه ويف معىن املعشر: األقط واجلنب واللنب إن بقي زبدها؛ لثبوت األقط يف اخلرب ال
 اجلنب واللنب.

هر عليه ومل يفسده .. وجب واألقط: لنب يبس فيه زبده، فإن أفسد امللح جوهره .. مل جيز، وإن ظ
 بلوغ خالصه صاعاً.

"اجململ" وغريه، أو لنب منزوع الزبد كما يف "البيان" وغريه، وال جيزاء املصل، وهو ماء األقط كما يف 
ية"، وال السمن وال القيمة وال الدقيق والسويق واخلبز والعنب واللحم وإن  أو املخيض كما يف "النها

 يف معىن ما نص عليه.كان قوت البلد؛ ألنه ليس 
قوات املعشرة، فال جيزاء غريها قال يف "اجملموع": قال أصحابنا: يشرتط يف املخرج أن يكون من األ

 إال األقط واجلنب واللنب.
دىن وال عكس، وخيالف زكاة املال حيث ال جيزاء جنس أعلي؛ لتعلقها وجيزاء القوت األعلى عن األ

 ، وبزيدة االقتيات يف األصح.ابملال، واالعتبار ابلقيمة يف وجه



كما نقله الرافعي عن ترجيح البغوي، ورجحه قال بعضهم: فأعلى األقوات الرب، مث الشعري، مث التمر،  
ملنهاج" و "اجملموع"، وخالف أبو حممد اجلويين فقدم يف "احملرر" و "الشرح الصغري"، ورجحه يف "ا

 ، مث بعده الزبيب. انتهى.التمر على الشعري، وقطع به الرويين يف "البحر"
ب، وعن اآلخر أعلى منه؛ كما يؤدي وجيوز إخراج الفطرة عن أحد عبديه أو قريبيه من القوت الواج

الصاع املخرج عن واحد وإن تعدد املؤدي  ألحد جربانني شاتني ولآلخر عشرين درمهاً، وال يبعض 
 كعبد الثنني؛ ألنه واجب واحد فال يبعض كالكفارة.
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 ]صفة املؤدي لزكاة الفطر[
ه مؤنته، وذلك مبلك ولوآبقاً تلزم رة مناخلامسة: يف صفة املؤدي، واملسلم احلر عليه فطرته وفط

ومغصوابً ومؤجرًا ومرهوانً ومنقطع اخلرب ما مل تنته غيبته إىل مدة حيكم فيها مبوته، أو قرابة، أو نكاح، 
 وهذه الثالثة جهات التحمل ابلشرط اآليت.

جتب (، و سلمنيوخرج بـ )املسلم(: الكافر األصلي، فال تلزمه فطرته؛ لقوله يف اخلرب السابق: )من امل
عليه فطرة رقيقه وقريبه وزوجته املسلمني على األصح، املبين على األصح: أهنا جتب ابتداء على 

 املؤدى عنه، مث يتحملها عنه املؤدي.
قال اإلمام: وال صائر إىل أن احملتمل عنه ينوي، والكافر ال تصح منه النية، وذلك يدل على استقالل 

 الزكاة مبعىن املراساة.
 ط": فتصح من غري نيه؛ تغليباً لسد احلاجة، كما يف املرتد.البسييف " قال

أما املرتد .. ففي وجوب الزكاة عليه أقوال بقاء ملكه، أظهرها: انه موقوف؛ إن عاد إيل اإلسالم تبينا 
 بقاءه .. فتجب، وإال .. فال، ذكره يف "اجملموع".
فلعدم ملكه، وفطرته على سيده كما  تب ..املكاوخرج بـ )احلر(: الرقيق، فال فطره عليه، أما غري 

أفاده كالمه، قناً كان أو مدبرًا أو أم ولد أو معلق العتق بصفة، وأما املكاتب .. فلصعف ملكه، وال 
 فطرة على سيده عنه؛ لنزوله معه منزلة األجنيب.

ذا يلزم  ة، وكمهاأيومن بعضه حر يلزمه من الفطرة قسطه من احلرية إذا مل يكن بينه وبني مالك بعضه 
كاًل من الشريكني يف رقيق بقدر حصته منه إذا مل تكن بينهما مهاأية، فإن كانت يف املسألتني .. 

 اختصت الفطرة مبن وقع زمن وجوهبا يف نوبته.



 ]اإلسالم شرط يف املؤدى عنه[
يف قوله ار؛ لالسادسة: يشرتط إسالم املؤدى عنه، فال يلزم املسلم فطرة رقيقه وقريبه وزوجته الكف

اخلرب السابق: "من املسلمني"، ومما يستثىن أيضاً: أنه ال يلزم الفرع فطرة زوجة األصل، وال مستولدته 
يف األصح وإن لزمته مؤنتهما؛ ألن األصل يف املؤنة والفطرة األصل وهو معسر، وال جتب الفطرة 

 على املعسر خبالف املؤنة فيتحملها الفرع، وألن عدم الفطرة
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قوف ولو على ال ميكن الزوجة من الفسخ خبالف املؤنة، وأنه ال فطرة لرقيق بيت املال، وال للمو 
معني يف األظهر، وال للحرة اليت ختدم الزوجة كما يف "اجملموع" ألهنا يف معىن املستأجرة، لكن مقتضى  

ما إذا كانت مملوكة كالم "الروضة" و "أصلها" الوجوب؛ ألهنا تتبع النفقة، وصرح به مجاعة، خبالف 
فاسدة على سيده مع أنه ال تلزمه  له أو هلا .. فإهنا جتب فطرهتا، وأنه جتب فطرة املكاتب كتابة

 مؤنته.
 ]يشرتط يسار املؤدي[

السابعة: يشرتط أيضاً يسار املؤدي؛ أبن وجد ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته ليلة العيد 
 ا وراءمها لعدم ضبطه.ويومه؛ ألن القوت البد منه دون م

يف نفقته يليق هبم كالكفارة؛ ألهنا  وعن خادم ومنزل حيتاجهما ويليقان به، وعن دست ثوب له، وملن
من احلوائج املهمة، فلو كان اخلادم واملنزل نفيسني ميكن إبداهلما بالئقني ويؤدي التفاوت .. لزمه 

عهما إذا كاان مألوفني وجهان يف الكفارة، ذلك؛ كما ذكره الرافعي يف )احلج( قال: لكن يف لزوم بي
"الروضة" أبن للكفارة بدالً؛ أي: يف اجلملة، فال ينتقض  فيجرين هنا، وفرق يف "الشرح الصغري" و

ابملرتبة األخرية منها، وحمل اعتبار كوهنا فاضلة عن اخلادم واملنزل يف االبتداء، فلو ثبتت يف ذمته .. 
 ن.بيعا فيها، اللتحاقها ابلديو 

مله يف أرضه واملراد بـ )حاجته للخادم(: أن حيتاجه خلدمته، أو خدمة من تلزمه خدمته، ال لع
 وماشئته، ذكره يف "اجملموع"، ويقاس به حاجته للمنزل.

وعن دينه على ما جزم به الناظم كـ"احلاوي الصغري" والنووي يف "نكته"، ونقل الشيخان عن اإلمام 
، قاال: لكن قول الشافعي رضي هللا عنه واألصحاب: إنه لو مات بعد االتفاق عليه؛ كنفقة القريب

الفطرة يف ماله مقدمة على الديون .. يقتضي: أن الدين ال مينع وجوهبا، قال يف أن هل شوال .. ف



"الشرح الصغري": وهو األشبه ابملذهب. انتهى، وهو املوافق ملا يف زكاة املال، وقال ابن العماد: إن 
 به الفتوى.
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لزم زوجته احلرة وخرج بـ )املوسر(: املعسر، فال جتب الفطرة عليه، ويلزم سيد زوجته فطرهتا، وال ي
 فطرهتا.

ولو كان يف نفقته ابن كبري فوجد قوت ليلة العيد ويومه فقط .. مل جتب فطرته، أو صغري .. مل جتب 
 على األب يف األصح.

لى قريبه بال إذن .. فالنص اإلجزاء، أو إبذن .. فقطعاً؛ كما ولو أدهتا زوجة املوسر، أو من فطرته ع
 لو أداها عنه غريه إبذنه.

 صح: أن من أيسر ببعض صاع .. يلزمه إخراجه.واأل
واألصح: أنه لو وجد بعض الصيعان .. قدم نفسه مث زوجته، مث ولده الصغري، مث األب، مث األم، مث 

 بنني .. أخرج عمن شاء.ولده الكبري، فإن استووا درجة؛ كزوجات و 
ع .. فعليه الفطرة وإن أمضي ولو ابع رقيقاً ووقع زمن الوجوب يف زمن اخليار، وقلنا: امللك للبائ

 البيع، أو للمشرتي .. فعليه وإن فسخ، أو موقوف ومت البيع .. فعلى املشرتي، وإال .. فعلى البائع.
 ف الكبري.ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغري الغين .. جاز خبال

 ولو اشرتك موسر ومعسر يف رقيق .. لزم املوسر قسط حصته.
 ه( بضم امليم وسكون الواو.وقوله: )الذي عليه مؤنت
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 ابب قسم الصدقات
 أي: الزكوات على مستحقيها، ومسيت بذلك؛ إلشعارها بصدق ابذهلا.

لصدقات إىل األصناف األربعة واألصل يف الباب: آية: }إمنا الصدقات للفقراء{، وأضاف فيها ا
األخرية بـ )يف( الظريفة؛ لإلشعار إبطالق امللك يف األربعة األوىل  األوىل بالم امللك، وإىل األربعة

ألوىل على ما أييت، وتقييده يف األخرية، حىت إذا مل حيصل الصرف يف مصارفها .. اسرتجع، خبالفه يف ا



 وقد ذكر الناظم آخر الباب صدقة النفل.
 مثانية ... من يفقد اردد سهمه للباقيه( -إن وجدت -صنافه)أ

 مسألتان:فيه 
 ]أصناف قسم الصدقات[

األوىل: أصناف قسم الصدقات مثانية؛ لآلية، فيجب استيعاهبم هبا عند وجودهم حىت يف زكاة الفطر؛ 
، أو اإلمام وال بـ )الالم( و )يف( كاإلقرار والوصية، فإن فرقها املالك بنفسهإلضافة الصدقات إليهم 

.. لزمه أن يستوعب من الزكاة احلاصلة عنده آحاد  عامل .. فالقسمة على سبعة، وإذا قسم اإلمام 
كل صنف؛ لقدرته عليه ال من زكاة كل واحد، وله أن خيص بعضهم بنوع وآخرين بنوع، وكذا يلزم 

. فيجب إعطاء ثالثة من كل تيعاهبم إن احنصر املستحقون يف البلد ووىف هبم املال، وإال .املالك اس
وز أن يكون واحدًا كما سيأيت، فلو صرف ما عليه الثنني مع صنف كما سيأيت، إال العامل فإنه جي

اد وجود اثلث .. غرم له أقل متمول، وجتب التسوية بني األصناف وإن كان بعضهم أحوج، لكن ال يز 
اجات، إال أن يقسم اإلمام؛ فيحرم العامل على أجرة عمله، وتسن بني آحاد الصنف عند تساوي احل

 جات؛ ألنه انئبهم فال يفاوت بينهم عند تساوي حاجاهتم.عليه التفضيل مع تساوي احلا
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 ]إذا فقد أحد األصناف أو من آحاد صنف[
عامل، أو من آحاد صنف؛ أبن مل يوجد منه إال واحد أو الثانية: من يفقد من األصناف؛ أي: غري ال

 الثانية، فال ينقل إىل ردد أنت سهمه وجوابً للبقية من األصناف يف األوىل، ومن الصنف يفاثنان .. ا
غريهم؛ الحنصار االستحقاق فيهم، وألن عدم الشيء مبوضعه كالعدم املطلق؛ كما يف عدم املاء املبيح 

؛ ألن املال لو أوصى الثنني فرد أحدمها؛ حيث يكون املردود للورثة ال لآلخر للتيمم، وليس هذا كما
رثة للمال، والزكاة حق لزمه .. فال يرد إليه، وهلذا للورثة لوال الوصية وهي تربع، فإذا مل يتم أخذ الو 

 لو مل توجد املستحقون .. مل تسقط الزكاة، بل توقف حىت يوجدوا أو يوجد بعضهم.
ذلك بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم عنها .. مل ينقل الفاضل إىل  ولو فضل نصيب

و "أصلها" من جعله على اخلالف الصنف، بل يرد إىل من نقص سهمه؛ كما اقتضاه كالم "الروضة" 
يف نقل الزكاة، لكن صحح يف "تصحيح التنبيه": نقله إىل ذلك الصنف، وعلى األول: لو استغين 

و نصيب لباقي بني اآلخرين ابلسوية، ولو زاد نصيب مجيعهم على الكفاية أبعضهم املردود .. قسم ا



 ف، ذكره يف "الروضة" و "أصلها".بعضهم ومل ينقص البعض اآلخر .. نقل الفاضل إىل ذلك الصن
 وملا ذكر أن أصناف الزكاة مثانية .. شرع يف تفصيلها فقال:

 ]تفصيل أصناف الزكاة الثمانية[
 ني له ... ما يقع املوقع دون تكمله()فقري العادم واملسك

 مؤلف يضعف يف اإلسالم()وعامل كحاشر األنعام ... 
 أدان وهو عادم()رقاهبم، مكاتب، والغارم ... من للمباح 

 )ويف سبيل هللا غاز احتسب ... وابن السبيل ذو افتقار اغرتب(
 ؛ كمن حيتاج إىلاألول: الفقري، وهو العادم للمال والكسب الذي يقع موقعاً من حاجته

(1/453) 

 

وال التعفف عن  الزمانة،ال درمهني أو ثالثة، وال يشرتط فيه عشرة دراهم وال ميلك، أو ال يكتسب إ
املسأىل على اجلديد، وال مينع الفقر مسكنه وثيابه ولو كانت للتجمل، ورقيقه الذي حيتاج إىل خدمته، 

 وماله الغائب يف مرحلتني واملؤجل، فيأخذ كفايته أىل حلوله، وكسب مباح ال يليق به.
 ين.ين .. قال البغوي: ال يعطى حىت يصرفه يف الدولو كان له مال يستغرقه الد

قال السبكي: فلو اعتاد السكىن ابألجرة أو يف املدرسة .. فالظاهر: خروجه عن اسنم الفقر بثمن 
املسكن، ولو اشتغل بعلم شرعي والكسب مينعه .. ففقري، أو ابلنوافل .. فال، وكذا املعطل املعتكف 

 له مع القدرة على الكسب.يف مدرسة، ومن ال يتأتى منه حتصي
هو الذي له مال أو كسب مباح الئق به يقع موقعاً من كفايته وال يكفيه؛ كمن الثاين: املسكني، و 

ميلك أو يكتسب سبعة أو مثانية وال يكقته إيل عشرة؛ فهو أحسن حاالً من الفقري، واحتجو به بقوله 
صلى هللا عليه وسلم: "اللهم؛ إحيين تعاىل: }أما السفينة فكانت ملسكني{، ومبا روي من قوله 

 وأميي مسكيبا{، مع أنه كان يتعوذ من الفقر.مسكناً، 
قال يف "الروضة" كـ"أصلها": وسواء أكان ما ميكله نصاابً أو أقل أو أكثر، واملعترب فيما يقع موقعاً 

إسراف وال  من حاجته: املطعم وامللبس واملسكن، وسائر ما البد منه على ما يليق ابحلال من غري
العربة عند اجلمهور يف عدم كفايته ابلغمر الغالب بناًء على أنه تقتري للشخص وملن هو ىف نفقته، و 

يعطى ذلك، وأما ما جزم به البغوي، وصححه ابن الصالح يف "فتاويه" والنووي يف "فتاويه" الغري 
سنة .. فإمنا أييت على قول من املشهورة، واستنبطه اإلسنوي من كالمهم من أن العربة بعدم كفايته ابل



 أنه إمنا يعطى كفاية سنة.قال كالبغوي: 
قال يف "الروضة": قال الغزايل يف "اإلحياء": لو كان له كتب فقه .. مل خترجه عن املسكنة، وال تلزمه 

 زكاة الفطر كأاثث البيت؛ ألنه حمتاج إليها.
 ريخ وحنومها مما ال ينفع يف الدارين .. فهذاوالكتاب يطلب إما للتفرج ابملطالعة؛ ككتب الشعر والتوا

مينع املسكنة، وإما للتعليم للتكسب كاملؤدب واملدرس أبجرة أو للقيام بفرض .. فال مينع املسكنة، 
وأما لالستفادة كطب يعاجل به نفسه، أو وعظ يتعظ به: فإن مل يكن يف البلد طبيب وواعظ .. 

 فكذلك، وإال .. فمستغن عنه.
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خرى فإن كان له من كتاب نسختان .. فهو مستغن عن إحدامها، فإن كانت إحدامها أصح واأل
أحسن .. ابع األحسن، وإن كانتا من علم وإحدامها وجيزة: فإن كان مقصوده االستفادة .. 

فليكتف ابلبسيطة، أو التدريس .. احتاج إليهما، هذا كالم الغزايل، واملختار يف الواعظ: أنه ال أثر 
 وجوده.ل

وال أو ذوي الثالث: العامل يف الزكاة، وهو: ساع، وكاتب، وقاسم، وحاشر جيمع ذوي األم
السهمان، وعريف، وحاسب، وحافظ للمال، وجندي، ال اإلمام والوايل والقاضي، وجيب على اإلمام 

 بعث السعاة ألخذ الزكوات، وإذا مل يكف .. زيد قدر احلاجة.
زان، وعاد النعم على املالك إن كان مييز الزكاة عن املال، فإن كان مييز واألصح: أن أجرة الكيال والو 

صناف .. فمن سهم العامل قطعاً، وأجرة الراعي واحلافظ بعد قبضها يف مجلة الزكوات ال من بني األ
 سهم العامل يف األصح، وأجرة الناقل واملخزن يف اجلملة، ومؤنة إحضار املاشية للعد على املالك.

واملذهب: املؤلفة، وهو من أسلم ونيته ضعيفة؛ أي: أو له شرف يرجى إبعطائه إسالم نظرائه،  الرابع:
أهنم يعطون من الزكاة، ومن جاهدوا من يليهم، أو قبضوا الزكاة من مانعيها .. يعطون من سهم 

 املؤلفة يف أرجح األقوال.
إسالمه إبعطائه، أو خياف شره .. قال اإلمام: وتسميتهم مؤلفة جماز، وأما مؤلفة الكفار كمن يرجى 

 س اخلمس.فال يعطون من زكاة وال غريها، وقيل: يعطون من مخ
اخلامس: الرقاب، وهم املكاتبون، فيدفع هلم ما يعينهم على العتق؛ بشرط أال يكون معهم وفاء 

إذنه،  ابلنجوم، وصحة الكتابة ال إذن السيد، واألحوط: الصرف إليه إبذن املكاتب، وال جيزاء بغري



الصرف إىل  لكن يسقط عنه بقدره، وجيوز الصرف إليه قبل حلول النجم يف األصح، وليس له
 مكاتبه، وال ملن كوتب بعضه على الصحيح.

ولو استغىن عن املعطي إبعتاق أو إبراء أو أداء الغري، أو أدائه من مال آخر .. اسرتد يف األصح، 
 .. غرمه، أو قبله .. فال على الصحيح. وجيزاء يف غارم استغىن، وإن تلف بعد العتق

(1/455) 

 

األصح، ويتعلق بذمته قال الغزايل: وكذا لو أتلفه، ولو عجز .. اسرتد منه، فإن كان اتلفاً .. غرمه يف 
ال برقبته يف األصح، ولو دفعه إىل السيد وعجز ببقية النجوم .. ففي االسرتداد والغرم عند التلف 

فعتق .. مل يعط من سهم الرقاب بل الغارمني؛ كما لو قال لعبده: )أنت  اخلالف، ولو اقرتض وأدى
 حر على ألف( فقيل.

 السادس: الغارم، وهو ثالثة أنواع:
من مؤنته ومؤنة عياله، كأكل وشرب وتزوج وهو عادم  -أي: غري معصية -ستدان لنفسه ملباحغارم ا

ن مل يعجز عن وفائه مبا يزيد عليها .. مل للمال؛ أي: عاجز عن وفاء دينه مبا يزيد على كفايته، فإ
كما   يعط؛ ألنه أيخذ حلاجته إلينا، فاعترب عجزه كاملكاتب وابن السبيل، خبالف الغارم لإلصالح

 سيأيت، فإنه أيخذ حلاجتنا إليه؛ لتسكني الفتنة.
اج إليه، وأنه فعلم أنه يعطى مع قدرته على وفاء دينه ببيع ملبوسه أو فراشه أو مركوبه أو خادمه احملت

لو مل ميلك شيئاً لكن يقدر على كسب يفي بدينه .. أعطي أيضاً كاملكاتب، ويفارق الفقري واملسكني؛ 
تتحقق ابلتدريج، والكسوب حيصلها كل يوم، وحاجة املكاتب والغارم انجزة؛ أبن حاجتهما إمنا 

 لثبوت الدين يف ذمتهما والكسب ال يدفعها إال ابلتدريج غالباً.
بقوله: )من للمباح ادان(: من استدان ملعصية؛ كأن اشرتى به مخرًا، أو صرفه يف زانً أو قمار، وخرج 

ب .. فوجهان، أصحهما: يعطى إذا غلب على الظن صدق أو إسراف يف نفقة .. فال يعطى، فإن ات
 بيل.توبته، وإن قصرت املدة كاخلارج ملعصية إذا اتب وأراد الرجوع .. فإنه يعطى من سهم ابن الس

قال اإلمام: ولو استدان ملعصية مث صرفه يف مباح .. أعطي، ويف عكسه يعطى أيضاً إن عرف قصد 
، ولو كان الدين مؤجالً .. فوجوه، أصحها: ال يعطى؛ ألنه غري اإلابحة أو ال، لكنا ال نصدقه فيه

العتق، ورمبا يعجز حمتاج إىل وفائه حينئذ، والفرق بينه وبني املكاتب: االعتناء ابحلرص على تعجيل 
 السيد مكاتبه عند احللول.



شخصان  وغارم استدان إلصالح ذات البني؛ كتحمل دية قتيل، أو قيمة متلف ختاصم فيه قبيلتان أو
 فسكن الفتنة بذلك، فيعطى وإن كان غنياً ولو ابلنقد على الصحيح؛ لعموم اآلية،
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مسجد أو قرى ذه املكرمة، وحكم من استدان لعمارة وألان لو اعتربان الفقر .. لقال الرغبة يف ه
ضيف .. كاملستدين ملصلحة نفسه؛ كما قال السرخسي، وحكى الرويين: أنه يعطى مع الغىن 

ابلعقار، قال: وهو االختيار، ونقل الشيخان ذلك وأقراه، وجزم صاحب "األنوار" ابألول، وصاحب 
 "الروض" ابلثاين.

ن أعسر هو واألصيل، أو وجده فيعطى مع بقائه عليه ما يقضيه به إ وغارم للضمان لدين على غريه
وكان متربعاً؛ لعدم رجوعه حينئذ على األصيل، فإن أيسرا أو الضامن .. مل يعط، أو ابلعكس. 

 .أعطي األصيل ال الضامن يف األصح.
ن سهم الغارمني .. فإن أدى الغارم الدين من ماله، أو بذل ماله ابتداء .. مل يعط، وإذا وىف الضامن م

 يل وإن ضمن إبذنه، وإمنا يرجع إذا غرم من عنده.ال يرجع على األص
قال املاوردي: فلو أخذ سهمه فلم يصرفه يف دينه حىت أبراء منه، أو قضي عنه، أو قضاه من غري ما 

  أخذه .. اسرتجع، إال أن يقضيه من قرض .. فال يسرتجع؛ إذ مل يسقط عنه دينه، وإمنا صار آلخر
ضاه من غري قرض فلم يسرتجع منه ما أخذه، حىت لزمه دين صار كاحلوالة عليه، فلو أبراء منه أو ق

به غارماً .. فوجهان: أحدمها: ال يسرتجع منه؛ ألنه جيوز دفعه إليه، والثاين: يسرتجع؛ ألنه صار  
 كاملستسلف له قبل غرمه.

وم شيئاً من الفيء فيعطى مع الغىن؛ لعمالسابع: يف سبيل هللا، وهو غاز حمتسب بغزوه أبال أيخذ 
اآلية، أما املرتزق .. فال يعطى شيئاً من الزكاة وإن مل يوجد ما يصرف له من الفيء، وجيب على 

 املسلمني إعانته حينئذ.
الثامن: ابن السبيل، وهو معسر مبا يوصله مقصده، أو موضع ماله، غريب جمتاز مبحل الزكاة؛ أي: 

 ، خبالف سفر املعصية.يعطى ولو كسوابً إذا كان سفره مباحاً أو منشاء سفر منه، ف
ومن طلب زكاة وعلم اإلمام استحقاقه أو عدمه .. عمل بعمله، وإال: فإن ادعى فقرًا أو مسكنة أو 

 أن نيته يف اإلسالم ضعيفة .. صدق.
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غاز وابن  ح، ويعطىومن عرف له مال وادعى تلفه .. كلف البينة، وكذا من ادعى عيااًل يف األص
السبيل بقوهلما، فإن مل خيرجا .. اسرتد، ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة، وكذا مؤلف ادعى أنه 
شريف مطاع، واملراد ابلبينة: إخبار عدلني، ويغين عنها االستفاضة، وكذا تصديق املوىل ورب الدين 

 يف األصح.
ري واملسكني كفايتهما، فيعطى احملرتف ما ه، والفقويعطى املكاتب والغارم قدر دينهما، أو ما عجزا عن

يشرتي به آلة حرفته قلت أو كثرت، والتاجر رأس مال يفي رحبه بكفايته غالباً، ومن ال حيسن 
الكسب كفاية العمر الغالب ال سنة يف األصح .. فيعطى ما يشرتي به عقارًا تكفيه غلته، وابن 

سوة حيتاجها لشتاء أو صيف، ومركوب إن كان نفقة وك السبيل ما يوصله مقصده، أو موضع ماله من
ضعيفاً عن املشي أو السفر طوياًل، وما ينقل زاده ومتاعه إال أن اعتاد مثله محله بنفسه، فإن ضاق 

املال .. أعطي أجرة للمركوب، وإال .. اشرتي له، وإذا مت سفره .. اسرتد على الصحيح، ويعطى  
ل له مبقصده، وال يعطى ملدة اإلقامة إال إقامة ه وال ماكذلك لرجوعه على الصحيح إن أراد

 املسافرين.
ويعطى الغازي نفقته وكسوته، ونفقه عياله ذهاابً ورجوعاً وإقامة يف الثغر وإن طالت، ويعطى هو ابن 
السبيل مجيع املؤنة، وقيل: الزائد للسفر، وما يشرتي به السالح وآلة القتال، وكذا الفرس إن كان 

 ري ملكاً له، أو يستأجر له، وخيتلف احلال بكثرة املال وقلته.رساً ويصيقاتل فا
وأما ما حيمل عليه الزاد ومتاعه ويركبه يف الطريق .. فكابن السبيل، وإمنا يعطى إذا حضر وقت 

 اخلروج؛ ليهياء به أسباب سفره.
 يقرت على صاحلة وملوإن مات يف الطريق أو امتنع .. اسرتد ما بقي، وإن غزا ورجع وبقي منه بقية 

 نفسه .. اسرتدت، أو يسريه أو قرت .. فال، ويف مثله يف ابن السبيل يسرتد مطلقاً.
ويتخري اإلمام بني أن يدفع الفرس والسالح إىل الغازي ملكاً، وبني أن يستأجر له مركوابً، وبني أن 

ذا انقضت .. اجة، فإيشرتي خياًل من السهم ويقفها يف سبيل هللا تعاىل ويعريهم إيها عند احل
 اسرتدت.

ويعطى املؤلف ما يراه اإلمام، والعامل أجرة مثل عمله، فإن زاد سهم العاملني عليها .. رد الفاضل 
على بقية األصناف، أو نقص عنها .. كمل من مال الزكاة على املذهب، وجيوز من سهم املصاحل، 

 ية األصناف.ة على بقبل لإلمام جعل اإلجرة كلها من بيت املال، ويقسم الزكا
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 )ثالثة أقل كل صنف ... يف غري عامل، وليس يكفي(
  نصيبني بوصفي مستحق()دفع لكافر وال ممسوس رق ... وال

 )وال بين هاشم واملطلب ... وال الغين مبال أو تكسب(
 )ومن إبنفاق من الزوج، ومن ... حتماً من القريب مكفي املؤن(

 مللك ... يف فطرة واملال فيما زكي()والنقل من موضع رب ا
 )ال يسقط الفرض، ويف التكفري ... يسقط واإليصاء واملنذور(

 فيها أربع مسائل:
 ]أقل ما جيزاء يف الزكاة من كل صنف[

األوىل: أقل ما جيزاء يف الزكاة: إعطاء ثالثة من كل صنف إن وجدهم؛ عماًل أبقل اجلمع يف غري 
س عليه فيهما، وحمله كما علم مما مر: إذا قسم املالك ومل ينحصر األخريين يف اآلية، وابلقيا

املال، أما إذا قسم اإلمام أو املالك واحنصر  املستحقون يف البلد، أو احنصروا ]و[ مل يوف هبم
املستحقون يف البلد ووىف هبم املال .. فيجب استيعاب اآلحاد إال العامل؛ فإنه جيوز أن يكون واحدًا 

فاية به؛ حلصول املقصود به، وجيوز أن يستغىن عنه؛ أبن يقسم املالك أو اإلمام وال إذا حصلت الك
 زكاة أمواهلم إىل اإلمام.عامل؛ أبن محل أصحاب األموال 

 ]من ال جيزاء دفع الزكاة إليهم[
الثانية: أنه ال يكفي دفع شيء من الزكاة لكافر؛ خلرب "الصحيحني": أنه صلى هللا عليه وسلم قال 

ذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم"، لكن جيوز أن يكون الكيال ملعا
م كفاراً مستأجرين من سهم العامل، ألن ذلك أجرة ال زكاة؛ ذكره األذرعي واحلمال واحلافظ وحنوه

 والزركشي وغريمها.
 وال ملمسوس برق ولو مبعضاً إال املكاتب؛ كما مر.

 زكاة واحدة لوصفي مستحق اجتمعا فيه من أوصاف االستحقاق؛ كفقري وال دفع نصيبني من
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وضة" عن الشيخ نصر غاز، بل يدفع إليه مبا خيتاره منهما؛ القتضاء العطف يف اآلية التغاير، ويف "الر 
ه املقدسي: إذا قلنا: ال يعطى إال بوصف واحد .. فأخذ الفقري الغارم ابلفقر أو ابلغرم، وأخذه غرمي



 بدينه، فإن بقي فقرياً .. أعطي من سهم الفقراء؛ ألنه اآلن حمتاج. انتهي.
يتصرف فيما أخذه  صفني: إذا أعطي هبما دفعة أو مرتباً وملويؤخذ منه أيضاً: أن حمل منع إعطائه بو 

 أواًل.
ن وال يكفي دفع شيء منهما لبين هاشم أو املطلب ولو انقطع عنها مخس اخلمس؛ خللو بيت املال ع

الفيء والغنيمة، أو استيالء الظلمة عليهما؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: "إن هذه الصدقات إمنا هي 
م، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "ال أحل هنا ال حتل حملمد وال آل حممد" رواه مسلأوساخ الناس، وإ

يكفيكم أو  لكم أهل البيت من الصدقات شيئاً، وال غسالة األيدي، إن لكم يف مخس اخلمس ما
 يغنيكم" رواه الطرباين يف "معجمه الكبري".

 مذي وغريه.ومثلهم موالهم يف األصح؛ خلرب: "موىل القوم منهم" صححه الرت 
احلفظ والنقل .. فلهم أجرته؛ كما يف "اجملموع" عن صاحب "البيان"، نعم؛ لو استعملهم اإلمام يف 

 إذا استؤجروا للنقل وحنوه كما مر نظريه.وجزم به ابن الصباغ وغريه، وينبغي أن يكون حمله 
ئها بنفقته ولو كانت وال يكفي دفع شيء من سهم الفقراء واملساكني للمكفية بنفقة زوجها؛ الستغنا

وللزوج أن يعطيها من سهم املكاتب والغارم قطعاً، ومن سهم املؤلفة يف انشزة على الصحيح، 
 األصح، ال من سهم ابن السبيل إن سافرت معه.

إن سافرت وحدها بغري إذنه .. مل تعط منه، وتعطى هي والعاصي ابلسفر من سهم الفقراء أو و 
أشبهت القادر على الكسب، قيمة؛ فإهنا قادرة على الغىن ابلطاعة، فاملساكني، خبالف الناشزة امل

 واملسافر ال يقدر على العود يف احلال، فإن تركت السفر وعزمت على العود إليه ..
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ه، وإال .. أعطيت من سهم ابن السبيل، أو إبذنه .. أعطيت منه مؤنة السفر فقط إن سافرت حلاجت
 فكفايتها، وال تكون عاملة وال غازية.

واملكفي بنفقة قريب تلزمه نفقته .. ال يعطيه غريه من سهم الفقراء أو املساكني؛ الستغنائه ابلنفقة، 
فق منهما وجيوز من غريمها، ال من سهم املؤلفة وإن كان فقريًا، وجيوز من غريمها قطعاً، وال يعطيه املن

 السبيل مؤنة السفر فقط. ويعطيه من سهم ابن
 ]نقل الزكاة ال يسقط الفرض[

الثالثة: نقل الزكاة من موضع رب امللك يف الفطرة حال وجوهبا ]و[ من موضع املال حال وجوهبا، 



ه إىل غريه، وإن قربت املسافة .. ال يسقط فرضها؛ فيما زكي منه مع وجود األصناف أو بعضهم في
ها يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها، ولو كان من تلزمه ألنه حرام؛ خلرب معاذ، وألن نقل

فطرته .. فالعربة ببلد املؤدى عنه؛ ألن الوجوب بسببه؛ ألهنا صدقة البدن، هذا إن نقلها املزكي، فإن 
 به .. سقط الفرض؛ ألن له النقل.نقلها اإلمام ولو بنائ

ئفة ببلدها تشقيص؛ كأن ملك أربعني شاة بكل بلد ولو كان له مال ببلدين وكان يف تفرقة زكاة كل طا
 عشرون .. فاألصح: جواز إخراج شاة يف أحدمها؛ حذراً من التشقيص.

حق .. فألقرب بلد وأهل اخليام الذين ال قرار هلم يصرفون زكاهتم ملن معهم، فإن مل يكن معهم مست
تجعني مث عادوا: فإن مل يتميز بعضهم إليهم عند متام احلول، وإن كان هلم مسكن، ورمبا ارحتلوا عنه من

عن بعض يف املاء واملرعى .. صرفوه إىل من دون مرحلتني من موضع املال، والصرف إىل من معهم 
 قرية.يف اإلقامة والظعن .. أفضل، وإن متيز .. فاألصح: أن كل حلة ك

 ]النقل من بلد املال يف التكفري يسقط الفرض[
يف التكفري .. يسقط الفرض، وكذا يف اإليصاء لصنف واملنذور؛ إذ الرابعة: النقل من بلد املال 

األطماع ال متتد إليها امتدادها إيل الزكاة، وكذا لو وقف على صنف، وحمله فيها ويف اللتني قبلها: إذا 
 د.مل ينص رب املال على بل

ل جمرى الوقف، وقول الناظم: )هاشم( غري منون للوزن، وقوله: )الغين( بسكون الياء؛ إجراء للوص
 وقوله: )أو تكسب( إبسقاط اهلمزة للوزن.
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 ]صدقة التطوع[
 )وصدقات النفل يف اإلسرار ... أوىل، ويف قريبه واجلار(

 حرام()ووقت حاجة ويف شهر الصيام ... وهو مبا أحتاج عياله 
 )وفاضل احلاجة فيه أجر ... ملن له على اضطرار صرب(
قرض هللا قرضاً حسنًا{، وخلرب: "ما تصدق أي: صدقات التطوع سنة؛ لقوله تعاىل: }من ذا الذي ي

طيب .. إال أخذها هللا سبحانه وتعاىل بيمينه، فريبيها كما يريب أحدكم فلوه أو أحد من كسب 
ل"، وخرب: "ليتصدق الرجل من ديناره، وليتصدق من درمهه، فصيله؛ حىت تكون أعظم من اجلب

ظل صدقته حىت يفصل بني الناس" رواه  وليتصدق من صاع بره" روامها مسلم، وخرب: "كل امرئ يف



أوىل منها يف اجلهر؛ لقوله  -بكسر اهلمزة؛ أي: السر -م وصححاه، وهي يف اإلسرارابن حبان واحلاك
ا يف "الصحيحني" يف خرب السبعة الذين يظلهم هللا تعاىل حتت ظل تعاىل: }إن تبدوا الصدقات{ ومل

ق بصدقة فأخفاها حىت ال تدري مشاله ما أنفقت عرشه من قوله صلى هللا عليه وسلم: "ورجل تصد
 وهذا خبالف الزكاة، فإن إظهارها أفضل.ميينه" 

على املسكني صدقة، وعلى ذي والصدقة يف قريبه وإن لزمته نفقته أوىل منها يف غريه؛ خلرب: "الصدقة 
 الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة" رواه الرتمذي وحسنه، واحلاكم وصححه.

سول هللا؛ إن يل جارين، وىل منها يف غريه؛ خلرب البخاري عن عائشة: قلت: ي ر والصدقة يف اجلار أ
 فإىل أيهما أهدي؟ فقال: "إىل أقرهبما منك ابابً".

 وىل من غريه؛ ألنه أقرب إىل قضائها وإىل اإلجابة.والصدقة وقت احلاجة؛ أي: أمامها أ
 )أنه صلى هللا عليه وسلموالصدقة يف شهر الصيام أوىل منها يف غريه؛ خلرب البخاري: 
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أي الصدقة كان أجود ما يكون يف رمضان(، وخرب الرتمذي: سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 سبهم.الناس فيه مشغولون ابلطاعات فال يتفرغون ملكاأفضل؟ قال: "صدقة يف رمضان"، وألن 

وتتأكد الصدقة أيضاً عند األمور املهمة، ويف الغزو واحلج والكسوف واملرض والسفر، ويف سائر 
 ة وبيت املقدس.األوقات الفاضلة؛ كعشر ذي احلجة وأيم العيد، ويف األماكن الشريفة؛ كمكة واملدين

رحم غري حمرم؛   م األقرب فاألقرب، وأحلق هبم الزوجات، مث بذيواألوىل: أن يبدأ بذي رحم حمر 
كأوالد العم واخلال، مث مبحرم الرضاع، مث املصاهرة، مث املوىل من أعلى، مث املوىل من أسفل األقرب 

 فاألقرب، مث جار أقرب، مث جار أقرب، مث أبعد.
. فيقدم األجنيب، ويقصد اره على جار أجنيب، إال أن يكون خارج البلد .ويقدم قريب بعدت د

هم له عداوة؛ خلرب الدارقطين: "أفضل الصدقة: الصدقة على ذي الرحم بصدقته من أقاربه أشد
الكاشح" إذ املراد بـ )الكاشح(: العدو كما جزم به اهلروي، وليتألف قلبه، وملا فيه من سقوط الريء 

 وكسر النفس.
 أال ميتنع من الصدقة ابلقليل احتقارًا له.يكره التصدق ابلرديء، ومبا فيه شبهة، وينبغي و 
سن أن يدفعها بطيب نفس، وأن يتصدق مبا حيبه، ويتأكد ابملاء، وحيرم املن هبا، فإذا من هبا .. وي

 بطل ثواهبا، وحتل لغين وكافر.



التعرض هلا، ويف "البيان": حيرم عليه أخذها قال يف "الروضة": ويستحب للغين التنزه عنها، ويكره له 
صلى هللا عليه وسلم يف الذي مات من أهل ظهرًا للفاقة، قال: وهو حسن، وعليه محل قوله م

 الصفة، فوجدوا له دينارين: "كيتان من انر".
صنعة .. قال: وأما سؤاهلا .. فقال املاوردي وغريه: إن كان حمتاجاً .. مل حيرم، وإن كان غنياً مبال أو 

 .. كره له أن يتملكه من جهة من فحرام وما أيخذه حرام، ومن تصدق بشيء
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 دفعه إليه مبعاوضة أو هبة، وال أبس مبلكه منه ابإلرث، وال يتملكه من غريه.
الناظم: )وهو( أي: التصدق مبا احتاج إليه عياله الذين تلزمه مؤنتهم .. حرام، وكذا حيرم عليه قول 

هما حق واجب فال يرتك لسنة، فإن رجا وفاءه التصدق مبا حيتاجه لدين ال يرجو له وفاء؛ ألن كال من
ه ملؤنة من جهة أخرى واستند ذلك إىل سبب ظاهر .. فال أبس ابلتصدق، أما التصدق مبا حيتاج

 نفسه .. فصحح يف "الروضة": عدم استحبابه، ويف "اجملموع": حترميه.
التصدق به أجر ملن له قوله: )وفاضل احلاجة( أي: حاجة دينه ومؤنة نفسه وممونه .. فيه؛ أي: يف 

على اضطرار صرب بال مشقة؛ لقضية الصديق يف التصدق جبميع ماله وقبول رسول هللا صلى هللا عليه 
ك منه، صححه الرتمذي، فإن شق عليه الصرب على االضطرار والفاقة .. فليس له يف وسلم ذل

 عليه وسلم: "خري التصدق به أجر؛ ألنه غري مستحب حينئذ، بل هو مكروه، أما قوله صلى هللا
 الصدقة ما كان عن ظهر غىن" .. فاملراد به: غىن النفس وصربها على الفقر.

املراد بـ )ما حيتاجه(: ما يلزمه من نفقة ليومه وكسوة لفصله، ال ما  قال بعض املتأخرين: والظاهر أن
 يلزمه يف احلال فقط، وال ما يلزمه يف سنة أبن يدخر قوهتا ويتصدق ابلفاضل.
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 ابب الصيام
 اكاً عن الكالم.هو لغة: اإلمساك، قال تعاىل: }فقوىل إىن نذرت للرمحن صومًا{ أي: إمس

 وشرعاً: إمساك عن الفطر على وجه خمصوص.
واألصل يف وجوبه قبل اإلمجاع مع ما أييت: آية: }كتب عليكم الصيام{، وخرب: "بين اإلسالم على 



 لثانية من اهلجرة.مخس"، وفرض يف شعبان يف السنة ا
 ]ما جيب به صوم رمضان[

 وقد ذكر الناظم ما جيب به صوم رمضان فقال:
 ب صوم رمضان أبحد ... أمرين: ابستكمال شعبان العدد()جي

 )أو رؤية العدل هالل الشهر ... يف حق من دون مسري القصر(
وماً؛ خلرب البخاري: أي: جيب صوم رمضان أبحد أمرين: إما ابستكمال شعبان العدد وهو ثالثون ي

 ثالثني". "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم .. فأكملوا عدة شعبان
وإما برؤية العدل الواحد هالل الشهر املذكور؛ لقول ابن عمر: )أخربت النيب صلى هللا عليه وسلم 

واملعىن يف ثبوته  أين رأيت اهلالل، فصام وأمر الناس بصيامه( رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان،
الشهود، واألداء عند  ابلواحد: االحتياط للصوم، وطريقه الشهادة ال الرواية؛ فتشرتط فيه صفة

القاضي، لكن صحح يف "اجملموع": االكتفاء بظاهر العدالة؛ وهو الذي مل يزك، واستشكل 
دة به؛ كما بتصحيحهما أنه شهادة، وهلذا تشرتط صيغتها، وجيب العدد يف الشهادة على الشها

 صححه يف "اجملموع" وإن مل تتوقف على

(1/465) 

 

نوار" الدعوى؛ لكوهنا شهادة حسبة، وأما اختصاصها مبجلس القاضي .. فقد جزم به صاحب "األ
 وابن املقري، وكذا اإلسنوي؛ تفريعاً على كوهنا شهادة كما قررته فيما مر.

رواية وجوب الصوم على من أخربه موثوق به قال الشيخان: وفرع اإلمام وابن الصباغ على كوهنا 
 ابلرؤية وإن مل يذكره عند القاضي.

دقه، ومل يفرعوه على شيء، ومثله اعتقد ص وقالت طائفة منهم ابن عبدان والغزايل والبغوي: جيب إذا
 يف "اجملموع" بزوجته وجاريته وصديقه، وظاهر كالمه: ترجيح الثاين، وصرح به يف "اخلادم".

اهد أن يقول: )أشهد أين رأيت اهلالل(، كما صرح به مجاعة، منهم الرافعي يف )صالة ويكفي الش
 فسه.لى فعل نالعيد(، خالفاً البن أيب الدم قال: ألهنا شهادة ع

وخرج بـ )رمضان(: غريه؛ فال يثبت بواحد، وبـ )الصوم(: غريه؛ كوقوع ما علق من طالق وحنوه 
 واحد يف حق غري الرائي.ابهلالل وحلول الدين به؛ فال يثبت ب

قال الرافعي: ولو قيل: هال يثبت ضمناً كما يثبت شوال بثبوت رمضان بواحد، والنسب واإلرث 



ألحوج إىل الفرق، وفرق هو يف )الشهادات(: أبن الضمين يف هذه األمور  نساء؟ ..بثبوت الوالدة ابل
 الزم للمشهود به، خبالف الطالق وحنوه.

يف ثبوت الشهر يف حق غري الرائي، أما الرائي .. فيجب عليه الصوم وإن مل واشرتاط العدلة حمله: 
مثل: أن يرى أهل القرى القناديل الرؤية  يكن عداًل، قال األذرعي: واألمارة الظاهرة الداللة يف حكم
 املعلقة مبنابر املصر ليلة الثالثني من شعبان كما هو العادة.

حاسب أو منحم؛ فال يلزم به الصوم، وال جيوز كما نقله ابن وخرج بـ )أحد األمرين(: ما لو عرفه 
جيزئهما عن ا، وال الصالح وغريه عن اجلمهور، لكن صحح يف "اجملموع": أنه جيوز هلما دون غريمه

فرضهما، قال اإلسنوي: وهو بعيد خمالف لكالمهم، وملا جزم به يف "الكفاية" نقاًل عن األصحاب 
 لسبكي.من اإلجزاء. انتهى، وصوبه ا
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ناء األمر على وقد قال الشيخان يف حبث النية: يدخل يف قسم استناد االعتقاد إىل ما يثري ظناً ب
 احلساب حيث جوزانه.

وخرج به أيضاً: ما لو عرفه أحد يف منامه بقول النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فال يصح الصوم به 
 رؤية.ابإلمجاع؛ الختالل ضبط الرائي، ال للشك يف ال

قال السبكي يف "بيان األدلة يف إثبات األهلة": إذا دل احلساب على عدم إمكان الرؤية، وذلك 
درك مبقدمات قطعية .. ففي هذه احلالة ال ميكن تقدير الرؤية؛ الستحالتها، فمن شهد هبا .. رددان ي

هذا ينقض قضاء شهادته؛ ألن من شرط البينة: إمكان املشهود به حساً وعقاًل وشرعاً، ويف مثل 
 القاضي. انتهى. وتبعه عليه ابن العراقي وغريه.

له فيما إذا شهد عدالن ابلرؤية وقال أهل احلساب: ال  لكن توقف األذرعي يف موافقة األصحاب
 متكن.

 وال يكره ذكر رمضان بغري شهر، كما صوبه يف "اجملموع".
منه دون من بعد؛ ملاا روى مسلم عن  وإذا ثبت رمضان برؤية اهلالل مبكان .. ثبت يف حق من قرب 

فقال ابن عباس: مىت رأيتم اهلالل؟ كريب قال: )رأيت اهلالل ابلشام ليلة اجلمعة، مث قدمت املدينة، 
قلت: ليلة اجلمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم؛ ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه 

لعدة، فقلت: أوال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: ال، ليلة السبت، فال نزال نصوم حىت نكمل ا



 ، وقياساً على طلوع الفجر والشمس وغروهبا.هكذا أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(
وقد نبه على القريب بقوله: )يف حق من دون مسري القصر( أي: مسافته من حمل الرؤية؛ ألن من 

مها، خبالف من فوقه، وهذا ما قطع به البغوي والغزايل بدوهنا كاحلاضر بدليل القصر والفطر وغري 
الرافعي يف "احملرر"، و "الشرح الصغري"، والنووي يف  وغريمها، وادعى اإلمام االتفاق عليه، وصححه

 "شرح مسلم"، وصحح يف بقية كتبه اعتبار احتاد
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ه مبطلع مكان ن مبكان احتد مطلعاملطالع؛ إذ ال تعلق للرؤية مبسافة القصر؛ فيثبت حكمه يف حق م
 الرؤية دون غريه، فإن شك يف احتاده .. فال وجوب؛ ألن األصل عدمه.

قال السبكي: ومع االختالف قد تستلزم الرؤية أبحد املكانني الرؤية ابآلخر بدون العكس؛ إذ دخول 
، فرؤيته ابلشام الليل ابلشرق قبل دخوله ابلغرب، فتستلزم رؤيته شرقاً رؤيته غرابً بدون العكس

 كوهنا غربية ابلنسبة للمدينة ال تستلزم رؤيته ابملدينة.ل
وإذا صمنا بعدل، ومل نر اهلالل بعد ثالثني .. أفطران يف األصح وإن كانت السماء مصحية؛ لكمال 

العدة؛ إذ الشيء يثبت ضمناً مبا ال يثبت به أصاًل؛ بدليل ثبوت النسب واإلرث ضمناً للوالدة 
 .نساء عليها كما مربشهادة ال

ومن سافر من بلد الرؤية إىل البلد البعيد .. فاألصح: أنه يوافقهم يف الصوم آخرًا؛ ألنه صار منهم، 
ومن سافر من البلد اآلخر إىل بلد الرؤية .. عيد معهم، وقضى يوماً إن مل يصم إال مثانية وعشرين، 

 وإال .. فال قضاء عليه.
أهلها صيام .. فاألصح: أنه ميسك بقية اليوم، ه إىل بلدة بعيدة ومن أصبح معيداً؛ فسارت سفينت

وتتصور املسألة: أبن يكون ذلك اليوم يوم الثالثني من صوم أهل البلدين، لكن املنتقل إليهم مل يروه، 
 وأبن يكون التاسع والعشرين من صومهم؛ لتأخر ابتدائه بيوم.

 ورؤية اهلالل هناراً ال أثر هلا.
زمه مقتضاها وأخفى فطره؛ لئال يتهم، وال تقبل شهادته بعده؛ لتهمة ية هالل شوال .. لومن انفرد برؤ 

 دفع تعزيره، خبالف ما لو شهد فردت شهادته مث أكل .. ال يعزر؛ لعدم التهمة حالة الشهادة.
 ]شروط وجوب الصوم[

 وقد ذكر الناظم من جيب عليه صوم رمضان بقوله:



 ر(عليه مسلم مكلف طه)وإمنا الفرض على شخص قدر ... 
 أي: إمنا فرض صوم رمضان على شخص قدر عليه، مسلم مكلف؛ أي: ابلغ عاقل،
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ه، وجتب طهر عن احليض والنفاس، خبالف العاجز عنه؛ لكرب أو مرض ال يرجى برؤه فال جيب علي
؛ لعدم صحته منه، عليه الفدية كما سيأيت، وخبالف الكافر؛ فال جيب عليه وجوب مطالبة به يف الدنيا

 قضاء عليه إذا أسلم؛ لكن جيب عليه وجوب عقاب عليه يف اآلخرة؛ لتمكنه من فعله ابإلسالم، وال
 ترغيباً له يف اإلسالم.

يف زمن الردة، حىت زمن جنونه أو إغمائه فيها؛ اللتزامه  ويلزم املرتد إذا عاد إيل اإلسالم قضاء ما فاته
 ى بسكره، وخيالف الصيب واجملنون؛ لعدم تكليفهما.ابإلسالم، ويلزم القضاء من تعد

ويضرب على تركه لعشر كالصالة، وخبالف احلائض والنفساء؛ ويؤمر به الطفل لسبع إذا أطاقه وميز، 
 ء ما فاهتما يف زمن الردة والسكر.لعدم صحة الصوم منهما، وجيب عليهما قضا

 ]شروط صحة الصوم[
 ا لكل يوم()وشرط نفل: نية للصوم ... قبل زواهل

 )وإن يكن فرضاً شرطنا نيه ... قد عينت من ليله مبيته(
 ام ... حيض نفاس ردة اإلسالم()وابنتفاء مفطر الصي

 )جنون كل اليوم لكن من ينام ... مجيع يومه فصحح الصيام(
 يصخ منه صوم( -ق مغمى عليه بعض يوم ... ولو حليظة)وإن يف

 كر صوما()وكل عني وصلت مسمى ... جوف مبنفذ وذ 
 )كالبطن والدماغ مث املثن ... ودبر وابطن من أذن(

 أو أخرج املين ابستمناء( )والعمد للوطء وابستقاء ...
؛ يعين: أنه البد للصوم ذكر يف هذه األبيات: أن شرط صحة الصوم أمران: النية، وانتفاء املفطر

 منهما، وإال .. فهما ركنان له.
صوم ابلقلب؛ كالصالة، وخلرب: "إمنا األعمال ابلنيات"، قبل أي: وشرط صحة صوم النفل: نية لل

 يها وإن مل يتقدم هلا ذكر؛ للعلم هبا، لكلزوال الشمس، وأعاد الضمري عل
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ن غداء؟ " قالت: ال، يوم، وإن مل ينو لياًل؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة يوماً: "هل عندكم م
قال: "إذن أفطر،  : وقال يل يوماً آخر: "أعندكم شيء؟ "، قلت: نعم،قال: "فإين إذن أصوم"، قالت

 وإن كنت فرضت الصوم" رواه الدارقطين، وصحح إسناده.
واختص مبا قبل الزوال؛ للخرب؛ إذ )الغداء( بفتح الغني: اسم ملا يؤكل قبل الزوال، و )العشاء(: اسم 

ر به؛ كما يف ركعة املسبوق، وهذا جري على يؤكل بعده، وألنه مضبوط بني، وإلدراك معظم النهاملا 
ممن يريد صوم النفل، وإال: فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم النهار .. صح صومه،  الغالب

ة واألصح: أن صومه من أول النهار، حىت يثاب على مجيعه؛ إذ صوم اليوم ال يتبعض؛ كما يف الركع
، ولو كان قد متضمض ومل يبالغ، وسبقه املاء .. إبدراك الركوع؛ فال بد من اجتماع الشرائط أوله

 حت النية بعده.ص
وإمنا اشرتطت النية لكل يوم؛ ألنه عبادة؛ لتخلل اليومني ما يناقض الصوم؛ كالصالتني يتخللهما 

 السالم.
و غريه .. شرطنا نية الفرض حالة كوهنا قوله: )وإن يكن فرضاً( أي: وإن يكن صومه فرضاً رمضان أ

فيه: أن ينوي صوم غد عن أداء  كقوله: )من رمضان( كما يف الصالة، وكمال التعينيقد عينت؛  
فرض رمضان هذه السنة هلل تعاىل، ويف األداء والفرضية واإلضافة إىل هللا تعاىل اخلالف املذكور يف 

تشرتط فيه نية الفرضية، فلو أطلق النية؛ كما لو الصالة، لكن صحح يف "اجملموع": أن رمضان ال 
 يف التعيني فنوى يف رمضان قضاء أو كفارة. اقتصر على نية صوم الغد .. مل يصح، وكذا لو أخطأ

وال يشرتط تقييد رمضان ابلسنة أو الشهر؛ إلغناء التبييت عنه، بل لو أخطأ يف صفة املعني فنوى 
ف ما ان سنته وهي سنة اثنتني بظن سنة ثالث .. صح، خبالالغد وهو األحد بظن اإلثنني، أو رمض

 اثنتني يف سنة ثالث؛ ألنه مل يعني الوقت.لو نوى األحد ليلة اإلثنني، أو رمضان سنة 
وينبغي اشرتاط التعيني يف النفل املؤقت، وماله سبب؛ كالصالة، حبث األول يف "اجملموع"، والثاين يف 

 الصوم يف األيم املتأكد"املهمات"، وأجيب عن األول أبن 
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د: وجود نوى به غريها .. حصلت أيضاً كتحية املسجد؛ ألن املقصو  إليها، بل لوصومها منصرف 
 صوم فيها.



ولو كان عليه قضاء رمضانني فنوى صوم غد عن قضاء رمضان .. جاز وإن مل يعني أنه عن قضاء 
 أيهما؛ ألنه كله جنس واحد، قاله القفال يف "فتاويه".

تلفة فنوى صوم النذر .. جاز وإن مل يعني نوعه، قال: وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات خم
 وكذا الكفارات.

ه: )من ليله( أي: شرطنا نية الفرض مبيتة من ليل كل يوم وإن كان الناوي صبياً؛ خلرب: "من مل قول
يبيت الصيام قبل الفجر .. فال صيام له" رواه الدارقطين وغريه وصححوه، وهو حممول على الفرض 

 السابق، فال جتزاء النية مع طلوع الفجر؛ لظاهر اخلرب.بقرينة خرب عائشة 
نصف األخري من الليل؛ إلطالقه، والصحيح: أنه ال يضر األكل واجلماع، وأنه ال جيب وال حتتص ابل

جتديدها إذا انم مث تنبه قبل الفجر، ولو شك يف تقدمها على الفجر .. مل يصح صومه؛ ألن األصل 
 عدم التقدمي.

؟ ولو لو بعد مضي أكثر النهار .. صح، وكذا لو نوى مث شك: أطلع الفجر أم النعم؛ إن تذكر و 
 علم أن عليه صوماً وجهل عينه، فنوى صوماً واجباً .. صح؛ للضرورة كنظريه من الصالة.

 وأفاد قوله: )من ليله(: عدم االكتفاء بنية واحدة من أول الشهر.
ان إن كان منه، فكان منه وصامه .. مل يقع عنه؛ ولو نوى ليلة الثالثني من شعبان صوم غد عن رمض

النية؛ فليست جازمة، إال إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به؛ كعبد وامرأة ..  للشك يف أنه منه حال
 فإنه يقع عنه؛ لظن أنه منه حال النية، وللظن يف مثل هذا حكم اليقني؛ فتصح النية املبنية عليه.

مضان صوم غد عن رمضان إن كان منه .. أجزأه إن كان منه؛ ألن األصل ولو نوى ليلة الثالثني من ر 
 قاء رمضان.ب

ولو اشتبه رمضان على حنو حمبوس .. صام شهرًا ابالجتهاد، وال يكفيه صوم شهر بال اجتهاد وإن 
 وافق رمضان، فإن وافق صومه ابالجتهاد رمضان .. فذاك واضح، وإن وافق
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 .. لزمه يوم نه بعد الوقت، فلو نقص وكان رمضان اتماً و قضاء على األصح؛ ألما بعده .. أجزأه وه
آخر، ولو كان األمر ابلعكس .. فله إفطار اليوم األخري إذا عرف احلال، ولو وافق صومه شوااًل .. 
حصل منه تسعة وعشرون إن كمل، ومثانية وعشرون إن نقص؛ فإن كان رمضان انقصاً .. فال شيء 

 .. قضى يوماً على التقدير تقدير األول، ويقضي يوماً على التقدير الثاين، وإن كان كامالعليه على ال



األول، ويومني على التقدير الثاين، ولو وافق صومه ذا احلجة .. حصل منه ستة وعشرون يوماً إن  
كمل، ومخسة وعشرون يوماً إن نقص، فإن كان رمضان انقصاً .. قضى ثالثة أيم على التقدير 

بعة على التقدير األول، ومخسة على ألول، وأربعة على التقدير الثاين، وإن كان كاماًل .. قضى أر ا
 التقدير الثاين.

ولو غلط ابلتقدير وأدرك رمضام بعد بيان احلال .. لومه صومه، ولو أدرك بعضه .. لزمه صومه، فإن 
 مل يتبني له احلال إال بعد رمضان .. وجب عليه قضاؤه.

هبذه النية؛ إن مت هلا يف حلائض صوم غد قبل انقطاع دمها، مث انقطع ليالً .. صح صومها ولو نوت ا
الليل أكثر احليض مبتدأة كانت أو معتادة أبكثره، وكذا إن مت هلا قدر عادهتا اليت هي دون أكثر 

ا ما احليض .. فإنه يصح صومها بتلك النية يف األصح؛ ألن الظاهر استمرار عادهتا، وإن مل يتم هل
 ، وكذا لو كانت هلا عادات خمتلفة.ذكر .. مل يصح صومها بتلك النية؛ لعدم بنائها على أصل

 ]شروط الصوم من حيث الفاعل[
قوله: )وابنتفاء مفطر الصيام( أي: وشرط الصوم كائن ابنتفاء مفطر الصيام، مث بني الفطر، بقوله: 

لصوم من حيث الفاعل: النقاء عن احليض )حيض نفاس ردة اإلسالم جنون كل يوم( فعلم أن شرط ا
بال بلل؛ فال يصح صوم احلائض والنفساء ومن ولدت، واإلسالم؛ فال يصح  والنفاس؛ أي: والوالدة

صوم الكافر، أصلياً كان أو مرتدًا، والعقل؛ أي: التمييز؛ فال يصح صوم غري املميز من صيب وجمنون  
أو ولدت أو ارتد أو جن يف أثناء اليوم .. بطل  كل اليوم؛ أي: يوم الصوم؛ فلو حاضت أو نفست

 .صومه كالصالة
قوله: )لكن من ينام مجيع يومه فصحح الصيام( أي: صيامه؛ لبقاء أهليته للخطاب، خبالف املغمى 

 عليه؛ إذ النائم يتنبه إذا نبه؛ وهلذا جيب قضاء الصالة الفائتة به دون الفائتة ابإلغماء.
 عل أمر، أو ماضياً مبنياً للمفعول.وقوله: )فصحح( يصح كونه ف
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 ]حكم اإلغماء أثناء الصوم[
صوم( أي: إتباعاً بزمن اإلغماء زمن  قوله: )وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو حليظة يصح منه

اإلفاقة؛ فجعلوا اإلغماء لقصوره عن اجلنون وزيدته على النوم بينهما يف احلكم، فإن مل يفق .. مل 
 .يصح صومه



 وقوله: )حليظة( تصغري حلظة.
ح ويف "الروضة" و "أصلها": لو شرب دواء لياًل، فزال عقله هنارًا .. ففي "التهذيب": إن قلنا: اليص

الصوم يف اإلغماء .. فهنا أوىل، وإال .. فوجهان، واألصح: أنه ال يصح؛ ألنه بفعله، ولو شرب 
ضاء، وإن صحا يف بعضه .. فهو كاإلغماء يف بعض املسكر ليالً، وبقي سكره مجيع النهار .. لزمه الق

 النهار، قاله يف "التتمة". انتهى.
؛ ألنه خماطب، بدليل وجوب القضاء عليه، فهو وقال القفال يف "فتاويه": إنه يصح صومه مطلقاً 

 شبيه ابلنائم، خبالف املغمى عليه.
 ]شرط الصوم من حيث الفعل[

أي: وشرط الصوم من حيث الفعل كائن ابنتفاء كل عني  قوله: )وكل عني( عطف على قوله: )حيض(
أو الدواء؛ خلرب  وصلت من الظاهر وإن مل تؤكل عادة كحصاة، وإىل مسمى جوف؛ وإن مل حيل الغذاء

البيهقي إبسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس قال: )إمنا الفطر مما دخل وليس مما خرج( أي: 
 يضر وصول الدهن إيل اجلوف بتشرب املسام، كما لو األصل ذلك، مبنفذ بفتح الفاء مفتوح؛ فال

، وال يضر االكتحال وإن طلى رأسه أو بطنه به، كما ال يضر اغتساله ابملاء وإن وجد له أثرًا يف ابطنه
 وجد طعم الكحل حبلقه؛ ألنه ال منفذ من العني إىل احللق والواصل إليه من املسام.

 من( أو سببية.والباء قوله: )مبنفذ( مبعىن )يف( أو )
قوله: )وذكر صوماً( أي: فال يفطر ابألكل انسياً وإن كثر؛ خلرب "الصحيحني": "من نسي وهو صائم 

 يتم صومه؛ فإمنا أطعمه هللا وسقاه"، ويف رواية صحيحة: "وال قضاء عليه".فأكل أو شرب .. فل
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 إن كثر كالناسي.ويشرتط أيضاً: كونه خمتاراً، فال يفطر ابألكل مكرهاً عليه و 
رتط أيضاً: قصده وصول العني جوفه؛ فال يضر اإلجيار والطعن يف اجلوف بال اختيار وإن متكن ويش

من دفع الطاعن على أقيس الوجهني يف "اجملموع" إذ ال فعل له، وال وصول ذابب وغربلة دقيق، 
نه مل يضر على األصح؛ ألوغبار طريق؛ لعسر جتنبها، بل لو تعمد فتح فيه للغبار حىت وصل جوفه .. 

معفو عن جنسه؛ نقله الشيخان عن البغوي وأفىت به النووي، قال يف "اجملموع" تبعاً للرافعي: وشبهوه 
 ابخلالف يف العفو عن دم الرباغيث املقتولة عمدًا. انتهى.

ما ولو خرجت مقعدة املبسور مث عادت .. مل يفطر، وكذا إن أعادها على األصح؛ الضطراره إليه، ك



 تحاضة خبروج الدم؛ ذكره البغوي واخلوارزمي.ال يبطل طهر املس
: مجع مثانة ابملثلثة؛ وهي -بضم امليم والثاء املثلثة -واجلوف املذكور؛ كالبطن، والدماغ، مث املثن

جممع البول، ودبر، وابطن األذن، ووصول العني إىل األول حيصل أبكل أو شرب أو جائفة، وإىل 
وإىل الثالث ابلتقطري يف اإلحليل وإن مل جياوز احلشفة، وإىل الرابع و مأمومة أو دامغة، الثاين ابستعاط أ

 حبقنة أو حنوها، وإىل اخلامس بنحو التقطري.
ويشرتط أيضاً كونه عاملاً ابلتحرمي؛ فال يفطر ابألكل جاهل حترميه؛ لقرب إسالمه أو نشأته ببادية 

 يف "الشرح الصغري": أنه كالناسي.لها" و "اجملموع"، و بعيدة عن العلماء؛ كما يف "الروضة" و"أص
وال يفطر ببلغ ريقه من معدنه؛ ألنه ال ميكن االحرتاز عنه؛ فلو خرج عن فمه ألعلى لسانه مث رده إليه 

وعليه رطوبة تنفصل  -وابتلعه، أو بل خيطاً بريقه ورده إىل فمه كما يعتاد عند الفتل أو الغزل
 متنجساً .. أفطر.ه خملوطاً بغريه أو وابتلعها، أو ابتلع ريق

ولو سبق ماء املضمضة أو االستنشاق إىل جوفه من ابطن أو دماغ .. فاملذهب: أنه إن ابلغ .. 
أفطر؛ ألنه منهي عن املبالغة، وإن مل يبالغ .. مل يفطر؛ ألنه متولد من مأمور به بغري اختياره، ولو سبق 

ر، وإال .. ترتب على الغسلة املشروعة، أنه: إن ابلغ .. أفطمن الرابعة مثالً .. فنقال عن البغوي 
 وأوىل ابلفطر، زاد النووي: املختار: اجلزم ابلفطر.
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 قال السبكي: وهو متعني، وغسل الفم من النجاسة كاملضمضة.
هنا للحاجة ينبغي أن تكون كاملضمضة بال مبالغة، وجزم به يف "الشرح  قال الرافعي: واملبالغة

 الصغري"، وقال يف "اجملموع": هو متعني.
 عمدًا واالستقاءة[ ]من شروط الصوم انتفاء الوطء

قوله: )والعمد للوطء( أي: وشرط الصوم انتفاء الوطء عمدًا؛ فيفطر ابلوطء عمدًا ولو بغري إنزال 
فال يفطر  تعاىل: }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم{، و )الرفق(: اجلماع؛ابإلمجاع؛ ولقوله 

 طه املار.ابلوطء انسياً؛ أي: أو مكرهاً عليه، أو جاهاًل حترميه بشر 
قوله: )وابستقاء( أي: تكلف القيء، فيفطر بعمده وإن مل يعد منه شيء إىل جوفه؛ قوله مفطر لعينه 

ه؛ كاألكل سهوًا، وخبالف غلبة القيء؛ خلرب: "من ذرعه القيء وهو ال لعود شيء منه، خبالف سهو 
 حبان وصححه. .. فليس عليه قضاء، ومن استقاء .. فليقض" رواه الرتمذي، وحسنه وابن صائم



ولو اقتلع خنامة ولفظها .. مل يفطر يف األصح؛ ألن احلاجة إليه مما يتكرر، فريخص فيه؛ فلو نزلت من 
على لظاهر من الفم .. فليقطعها من جمراها وليمجها، فإن تركها مع القدرة دماغه وحصلت يف حد ا

الظاهر من الفم، أو  ذلك، فوصلت اجلوف .. أفطر يف األصح؛ لتقصريه، ولو مل حتصل يف حد
 حصلت فيه، ومل يقدر على جمها وقطعها .. مل يضر.

 ن الظاهر.قال الغزايل: وخمرج احلاء املهملة من الباطن، واخلاء املعجمة م
ابطن، واملعجمة خترج مما يلي الغلصمة،  قال الرافعي: وهو ظاهر؛ ألن املهملة خترج من احللق واحللق

 بعد خمرج احلاء من الظاهر أيضاً.قال: ويشبه أن يكون قدر مما 
قال النووي: واملختار: أن املهملة أيضاً من الظاهر، وعجيب ضبطه هبا، وهي من وسط احللق، ال 

 واهلمزة اليت كل منهما من أقصاه، وأما املعجمة .. فمن أدانه. انتهى.ابهلاء 
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 ]الفطر إبخراج املين[
بغري مجاع فيفطر به إذا كان خمتارًا عاملاً  قوله: )أو أخرج املين ابستمناء( أي: وهو تعمد إخراج املين

بتحرميه ولو كان بنحو: قبلة وملس ومباشرة فيما دون الفرج؛ ألنه إذا أفطر ابلوطء ابل إنزال، 
خبالف خروج املين بنظر أو فكر، أو ضم املرأة إىل نفسه فباإلنزال مبباشرة فيها نوع شهوة أوىل، 
  مباشرة كاالحتالم، مع أنه حيرم تكريرها وإن مل ينزل.حبائل وإن تكررت الثالثة بشهوة؛ إذ ال

ولو ملس شعرها فأنزل .. قال يف "اجملموع": قال املتويل: ففي فطره وجهان؛ بناء على انتقاض 
 الوضوء بلمسه.

 لعارض فأنزل .. مل يفطر على األصح؛ لتولده من مباشرة مباحة. قال: ولو حك ذكره
زل .. فاألصح: إن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائماً .. أفطر، ولو قبلها وفارقها ساعة مث أن

 وإال .. فال؛ قاله يف "البحر".
 قال: فلو أنزل بلمس عضوها املبان .. مل يفطر.

 يضر وطؤه وإمناؤه أبحد فرجيه؛ الحتمال زيدته، جزم به يف هذا كله يف الواضح، أما املشكل .. فال
 وء( ابلنسبة إىل اإلمناء."اجملموع" يف )ابب ما ينقض الوض

 )وسن مع علم الغروب يفطر ... بسرعة، وعكسه التسحر(
 )والفطر ابملاء لفقد التمر ... وغسل من أجنب قبل الفجر(



 فطر من صيام( )ويكره العلك وذوق واحتجام ... ومج ماء عند
 )أما استياك صائم بعد الزوال ... فاختري: مل يكره، وحيرم الوصال(

 مسائل:فيها ثالث 
 ]سنن الصوم[

األوىل: يف سنن الصوم: سن لصائم فرضاً أو نفاًل مع علمه بغروب الشمس .. إفطاره بسرعة بتناول 
 ني":املأكول أو املشروب، وإال .. فهو قد أفطر ابلغروب؛ خلرب "الصحيح
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لنيب صلى هللا "ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر"، ويف "ثقات ابن حبان" إبسناد صحيح: )كان ا
عليه وسلم إذا كان صائماً .. مل يصل حىت أنتيه برطب وماء فيأكل، وإذا كان الشتاء .. مل يصل حىت 

 أنتيه بتمر وماء(.
 يسن إسراع الفطر به، ولكنه جيوز، والشك فيه؛ وخرج بقوله: )مع علم الغروب يفطر(: ظنه؛ فال

 فيحرم به.
سحروا، فإن يف السحور بركة"، ولفظ احلاكم يف ويسن له: السحور؛ خلرب "الصحيحني": "ت

 "صحيحه": "استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل".
 بضمها: األكل حينئذ.و)السحور( بفتح السني: املأكول يف السحر، و 

كثريه؛ خلرب ابن قال يف "الروضة" كـ"أصلها": ويدخل وقته بنصف الليل، وحيصل بقليل املطعوم و 
 حبان يف "صحيحه": "تسحروا ولو جبرعة ماء".

ويسن له: أتخري السحور مع علمه ببقاء الليل؛ خلرب اإلمام أمحد: "ال تزال أميت خبري ما عجلوا الفطر 
 "، وخرج بـ )علم بقاء الليل(: ظنه والشك فيه؛ فاألفضل تركه، قاله يف "اجملموع".وأخروا السحور
الفطر ابلتمر، فإن فقده .. فباملاء؛ خلرب: "إذا كان أحدكم صائماً .. فليفطر على  ويسن له أيضاً:

على  التمر، فإن مل جيد التمر .. فعلى املاء؛ فإنه طهور" صححه الرتمذي وابن حبان، واحلاكم وقال:
شرط الشيخني؛ وخلرب: )كان النيب صلى هللا عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن مل 

 كن .. فعلى مترات، فإن مل يكن .. حسا حسواتي
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 من ماء( رواه أبو داوود والرتمذي، وحسنه، و )احلسو( ابلضم: ملء الفم.
ضية ، وأن السنة تثليث ما يفطر عليه، وهو ققدمي الرطب على التمر، وجرى عليه مجاعةوقضيته: ت

نص الشافعي رضي هللا تعاىل عنه يف "حرملة"، ومجاعة من األصحاب، وهو حممول على كمال 
السنة، وتعبري مجاعة بـ )مترة(: حممود على أصل السنة، قال احملب الطربي: والقصد بذلك أال يدخل 

 اًل ما مسته النار.جوفه أو 
اسها لياًل؛ ليؤدي العبادة من أوهلا جر ملن أجنب؛ أي: أو انقطع حيضها أو نفويسن الغسل قبل الف

على الطهارة، وال يفسد بتأخريه الصوم؛ لقوله تعاىل: }فالئن بشروهن{ اآلية؛ وخلرب "الصحيحني": 
م، مث يغتسل ويصوم(، زاد مسلم: )كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصبح جنباً من مجاع غري احتال

"من أصبح جنباً .. فال صوم له" .. فحملوه على من قضي(، وأما خرب البخاري عن أيب هريرة: )وال ي
أصبح جمامعاً واستدام اجلماع، وقال ابن املنذر: أحسن ما مسعت يف حديث أيب هريرة أنه منسوخ؛ 

فلما أابح يف الليل بعد النوم كالطعام والشراب،  ألن اجلماع كان حمرماً يف أول اإلسالم على الصائم
 الفجر .. جاز للجنب الصوم إذا أصبح قبل االغتسال.هللا تعاىل اجلماع إىل طلوع 

ومن سنن الصوم: أن يقول عند فطره: )اللهم؛ لك صمت، وعلى رزقك أفطرت(، وأن يصون لسانه 
زور وها؛ خلرب البخاري: "من مل يدع قول العن قبيح الكالم؛ كالكذب والغيبة والنميمة واملشامتة وحن

 يدع طعامه وشرابه".والعمل به .. فليس هلل حاجة يف أن 
وترك الشهوات اليت ال تبطل الصوم؛ كشم الريحني والنظر إليها وملسها؛ ملا يف ذلك من الرتفه الذي 

 ال يناسب حكمة الصوم.
 حرام. وأن حيرتز عن القبلة إن مل حترك شهوته، وإال .. فهي

شر األواخر منه؛ خلرب يف رمضان، وأن يعتكف فيه السيما يف العوأن يكثر الصدقة وتالوة القرآن 
"الصحيحني" عن ابن عباس قال: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود الناس ابخلري، وكان 

خ فيعرض أجود ما يكون يف شهور رمضان، إن جربيل كان يلقاه يف كل سنة يف رمضان، حيت ينسل
 وسلم القرآن(، ويف رواية: )وكان يلقاهعليه رسول هللا صلى هللا عليه 
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األواخر من  يف كل ليلة(، وخلربمها عن ابن عمر: )أنه صلى هللا عليه وسلم كان يعتكف يف العشر
رمضان(، وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعتكف العشر 

 رواية للبخاري: )كان يعتكف يف كل رمضان(. األواخر من رمضان حىت توفاه هللا(، ويف
 ]مكروهات الصوم[

جيمع الريق، فإن ابتلعه ..  الثانية: يكره للصائم أشياء، منها: العلك بفتح العني؛ أي: مضغه؛ ألنه
 أفطر يف وجه، وإن ألقاه .. عطشه.

التمر ليحنك وكذلك يكره مضغ اخلبز وغريه، إال أن يكون له طفل ليس له من ميضغ له، أو ميضغ 
 به املولود؛ فال يكره للحاجة.

 وذوق الطعام أو غريه؛ خوف وصوله إىل حلقه.
خروج من اخلالف يف الفطر هبما، وأما خرب أيب داوود: واحلجامة؛ أي: والفصد؛ ألهنما يضعفانه، ولل

وسلم احتجم "أفطر احلاجم واحملجوم" .. فأجابوا عنه: أبنه منسوخ خبرب البخاري: )أنه صلى هللا عليه 
وهو صائم حمرم(، وأبن خرب البخاري أصح، ويعضده أيضاً القياس، وأبن املعىن: أهنما تعرضا 

اجم؛ ألنه ال أيمن أن يصل شيء إىل جوفه مبص احملجمة؛ وأبهنما كاان لإلفطار؛ احملجوم للضعف، واحل
مها، وما تقرر من  يغتاابن يف صومهما؛ كما رواه البيهقي يف بعض طرقه، واملعىن: أنه ذهب أجر 

كراهتهما .. هو ما جزم به يف "الروضة" و"أصلها"، لكن جزم يف "اجملموع" أبهنما خالف األوىل، قال 
 ملنصوص وقول األكثرين، فلتكن الفتوى عليه، وهو مقتضى كالماإلسنوي: وهو ا
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 "املنهاج" و"أصله"، وجزم احملاملي أبنه: يكره أن حيجم غريه أيضاً.
يتمضمض مباء وميجه عند فطره، وأن يشربه ويتقأيه إال لضرورة، نقلهما النووي يف ره له أن ويك

"جمموعه" عن صاجب "البيان"، مث قال: وكأنه شبيه ابلسواك للصائم بعد الزوال؛ لكونه يزيل 
ن على اخللوف، قال الزركشيك وهذا إمنا أييت إذا قلنا: إن كراهة السواك ال تزول ابلغروب، واألكثرو 

 فه. انتهى.خال
وكره بعضهم أن يتمضمض للعطش وميجه، والسواك للصائم بعد الزوال مكروه وإن كان صومه نفاًل؛ 
خلرب "الصحيحني": "خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك"، وقد تقدم إيضاحه يف )ابب 

 السواك(.



الرتمذي عن الشافعي رضي هللا لكم نقل  وما تقرر من كراهة السواك للصائم بعد الزوال هو املشهور،
تعاىل عنه: أنه ال يكره مطلقاً، وبه قال املزين، واختاره مجاعة؛ منهم النووي وابن عبد السالم وأبو 

 شامة.
 ]حرمة الوصال يف الصوم[

الثالثة: حيرم الوصال يف الصوم نفاًل كان أو فرضاً؛ للنهي عنه يف "الصحيحني"، وهو: أن يصوم يومني 
يتناول يف الليل مطعوماً عمدًا بال عذر؛ ذكره يف "اجملموع"، ومقتضاه: أن اجلماع وحنوه ال أكثر وال ف

مينع الوصال، قال يف "املهمات": وهو ظاهر املعىن؛ ألن حترمي الوصال للضعف وترك اجلماع وحنوه ال 
اين ذكر اجلرجيضعف بل يقوي، لكن قال يف "البحر": هو أن يستدمي مجيع أوصاف الصائمني، و 

 وابن الصالح حنوه، قال: وتعبري الرافعي: )أبن يصوم يومني(. يقتضي أن املأمور ابإلمساك كتارك
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أن الظاهر: أنه جري  النية؛ ال يكون امتناعه ليالً من تعاطي املفطر وصااًل؛ ألنه ليس بني صومني، إال
ن يفطر؛ كما يف: )تسمع ابملعيدي خري من أن على الغالب. انتهى. وقول الناظم: )يفطر( تقديره: أ

 تراه(.
 ... إال ملن يف احلج حيث أضعفه()وسنة صيام يوم عرفة 

 )وست شوال، وابلوالء ... أوىل، وعاشورا واتسوعاء(
 ، وأجز ملن شرع()وصوم االثنني، كذا اخلميس مع ... أيم بيض

 ضا()يف النفل أن يقطعه بال قضا ... ومل جيز قطع ملا قد فر 
 فيها ثالث مسائل:

 ]ما يسن صومه من األيم[
فة لغري احلاج، وهو التاسع من ذي احلجة، قال )صلى هللا عليه وسلم(: األوىل: يسن صيام يوم عر 

رواه مسلم، وفيه « والسنة اليت بعدهصيام يوم عرفة أحتسب على هللا أن يكفر السنة اليت قبله، »
 أتويالن:

 ر ذنوب سنتني.أحدمها: أن هللا تعاىل يغف
صية، واملعىن يف تكفري هذا سنتني: أن هللا واثنيهما: أن هللا تعاىل يعصمه يف هاتني السنتني عن املع

يه األمم تعاىل اختص بصيامه هذه األمة؛ فأكرموا بتكفري سنتني، خبالف عاشوراء؛ فإنه شاركهم ف



 قبلهم.
سنة. أما احلاج ... فال يسن له صيام يوم قال اإلمام: واملكفر: الصغائر، ويوم عرفة أفضل أيم ال

وله: )حيث أضعفه(: أن صومه إذا مل يضعفه عن الدعاء وأعمال عرفة، بل يسن له فطره. وأفهم ق
 تباع، رواه الشيخان، وليقوىاحلاج .. يسن، وهو وجه، واألصح: أنه يسن له فطره وإن كان قوي؛ لإل
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 عليه وسلم( )أنه )صلى هللا ، وقيل: مكروه؛ خلرب أيب داوود:على الدعاء، فصومه له خالف األوىل
للنووي: أنه يسن « نكت التنبيه»هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة(، وضعف أبن يف إسناده جمهوالً. ويف 

صومه حلاج مل يصل عرفة إال لياًل؛ لفقد العلة، وهذا حممول على غري املسافر، أما املسافر .. فيسن 
صوم اثمن احلجة؛ احتياطا لعرفة، ويسن «. املهمات»كما نص عليه الشافعي، نقله يف له فطره مطلقاً  

قاله املتويل وغريه، بل يسن صوم عشر ذي احلجة غري العيد. ويسن صيام ستة أيم من شوال بعد 
من صام رمضان، مث أتبعه ستاً من شوال .. كان كصيام »يوم العيد؛ قال )صلى هللا عليه وسلم(: 

بعشرة أشهر، وصيام ستة أيم صيام شهر رمضان »رواه مسلم، وروي النسائي خرب: « الدهر
، وخص شوال بذلك؛ ملشقة الصيام مع تشوف النفس إىل األكل «بشهرين، فذلك صيام السنة

وصربها على طول الصوم. وحذفت اتء التأنيث عند حذف املعدود جائز؛ كما سلكه الناظم تبعاً 
غري متصلة بيوم العيد؛ ومتصلة بيوم العيد أوىل من تفريقها، ومن صومها للخرب. وصومها ابلوالء 

مبادرة للعبادة. ويسن صيام عاشوراء: وهو العاشر من احملرم، واتسوعاء: وهو التاسع منه؛ قال 
، وقال: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على هللا أن يكفر السنة اليت قبله»)صلى هللا عليه وسلم(: 

مسلم، ويسن صوم احلادي عشر  روامها« ابل .. ألصومن اليوم التاسع، فمات قبلهلئن بقيت إىل ق»
أيضاً، نص عليه الشافعي رضي هللا تعاىل عنه، وحكمه صوم اتسوعاء مع عاشوراء: االحتياط 
لعاشوراء، وملخالفة اليهود. و )عاشوراء(: ممدود، وقصره يف النظم. ويسن صيام يوم االثنني 

 ى هللا عليه وسلم( )كان يتحرى صومهما(،واخلميس، ألنه )صل
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الرتمذي  روامها« تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس، فأحب أن يعرض عملي وأان صائم»وقال: 
وغريه؛ األول من حديث عائشة، والثاين من حديث أيب هريرة، واملراد: عرضها على هللا تعاىل، وأما 

مسند »مرة وابلنهار مرة، وال ينايف هذا رفعها يف شعبان؛ كما يف خرب رفع املالئكة هلا .. فإنه ابلليل 
أنه شهر ترفع فيه »ن؟ فقال: أنه )صلى هللا عليه وسلم( سئل عن إكثاره الصوم يف شعبا«: أمحد

جلواز رفع أعمال األسبوع مفصلة وأعمال العام مجلة. « األعمال؛ فأحب أن يرفع عملي وأان صائم
يايل البيض؛ وهي الثالث عشر واتلياه؛ قال أبو ذر: )أمران رسول هللا )صلى هللا ويسن صيام أيم الل

، وأربع عشرة، ومخس عشرة( رواه النسائي عليه وسلم( أن نصوم من الشهر ثالثة أيم: ثالث عشرة
وابن حبان، واملعىن: أن احلسنة بعشرة أمثاهلا؛ فصومها كصوم الشهر. ومن مث سن صوم ثالثة أيم من  

وغريه؛ لألخبار الصحيحة. قال السبكي: واحلاصل: « البحر»شهر ولو غري أيم البيض؛ كما يف  كل
لبيض، فإن صامها .. أتى ابلسنتني. قال بعضهم: ويستثىن أنه يسن صوم ثالثة أيم، وأن تكون أيم ا

من ذلك ذو احلجة؛ فإن صوم اثلث عشرة حرام، فهل يسقط يف هذا الشهر، أو يعوض عنه 
 دس عشر، أو يوم من التسعة األول؟ فيه احتمال، ومل أر من تعرض لذلك. انتهى.السا

واتلييه، وال خيفى سقوط الثالث منها إذا  قال املاوردي: ويسن صوم أيم السود: الثامن والعشرين -
كان الشهر انقصاً، ولعله يعوض أبول الشهر الذي بعده؛ فهو من أيم السود؛ ألن ليلته كلها 

خصت أيم البيض وأيم السود بذلك؛ لتعميم ليايل األوىل ابلنور، والثانية ابلسواد، فناسب سوداء. و 
واد، وألن الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل، صوم األوىل شكرًا، والثانية لطلب كشف الس

 فناسب تزويده بذلك.
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ويكره إفراد أيم السود.  واالحتياط صوم الثاين عشر مع أيم البيض، وصوم السابع والعشرين مع
اجلمعة، وإفراد السب، وإفراد األحد ابلصوم. وأما صوم الدهر غري العيدين والتشريق .. فمكروه ملن 

ال صام من صام »خاف به ضرراً أو فوت حق، ويستحب لغريه، وعلى احلالة األوىل محل خرب مسلم: 
 «.األبد

 ]جواز قطع النفل إذا شرع فيه[
 أو غريه؛ أي: أو يف فرض الكفاية .. فله قطعه، وال جيب قضاؤه؛ يف النفل صوماً الثانية: من شرع 

الصائم املتطوع أمري نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء »لئال يغري الشروع حكم املشروع فيه؛ وخلرب: 



رواه الرتمذي واحلاكم، وصحيح إسناده، وخلرب أيب داوود: )أن أم هانئ كانت صائمة صوم « أفطر
 )صلى هللا عليه وسلم( بني أن تفطر بال قضاء، وبني أن تتمم صومها(، ريها رسول هللاتطوع، فخ

وخلرب عائشة املتقدم يف الكالم على نية الصوم، ويقاس ابلصوم غريه، ويكره له قطع ذلك بال عذر، 
، وهو وإذا قطعه .. قال املتويل: ال يثاب على ما مضى؛ ألن العبادة مل تتم، وعن الشافعي: أنه يثاب

لى ما إذا قطعه بعذر. وإمنا وجب إمتام احلج والعمرة؛ لتأكد احرتامهما؛ ألن نفلهما  حممول ع
كفرضهما نية وكفارة وغريمها، وإمتام صالة امليت واجلهاد؛ لئال تنتهك حرمة امليت، وحيصل اخللل 

 بكسر قلوب اجلند.
 ]ال جيوز قطع الفرض إذا شرع فيه[

ض األعيان قطعه، سواء أكان صوماً، أم صالة أم غريمها، يف فرض من فرو الثالثة: ال جيوز ملن شرع 
أداء كان أو قضاء وإن كان موسعاً؛ ألنه شرع يف الفرض وال عذر له يف اخلروج منه. وألف )فرضا( يف 

 قول الناظم لإلطالق.
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 ]ما ال يصح صومه من األيم[
 أشار الناظم إىل ذلك بقوله:م، وقد ومن شروط الصوم أيضاً: قبول اليوم لذلك الصو 

 )وال يصح صوم يوم العيد ... ويوم تشريق وال ترديد(
 )ال إن يوافق عادة أو نذرا ... أو وصل الصوم بصوم مرا(

)أنه )صلى هللا عليه وسلم( هنى عن صيام يوم «: الصحيحني»أي: ال يصح صوم يومي العيدين؛ خلرب 
ق الثالثة ولو للمتمتع العادم للهدي؛ ألنه )صلى هللا التشري الفطر ويوم األضحى(. وال صوم أيم

إهنا أيم أكل وشرب «: »مسلم»عليه وسلم( )هنى عن صيامها، رواه أبو داوود إبسناد صحيح، ويف 
وال يصح صوم يوم الرتديد؛ أي: الشك يف أنه من رمضان؛ ألنه غري قابل للصوم «. وذكر هللا تعاىل

بن يسر: )من صام يوم الشك .. فقد عصى أاب القاسم )صلى هللا ل عمار بال سبب كما سيأيت؛ لقو 
عليه وسلم( رواه أصحاب السنن األربعة، وصححه الرتمذي وابن حبان واحلاكم، وعقله البخاري، 

وهو يوم الثالثني من شعبان إذا حتدث الناس برؤية اهلالل ليلته، ومل يقل عدل: رأيته، أو مل يقبل 
د من النساء أو العبيد أو الفساق أو الصبيان وظن صدقهم، والسماء هبا عد الواحد، أو شهد

مصحية، خبالف ما إذا أطبق الغيم .. فليس بشك وإن حتدث الناس برؤيته أو شهد هبا من ذكر؛ 



، وال أثر لظننا الرؤية لوال الغيم. نعم؛ من اعتقد «فإن غم عليكم .. فأكملوا العدة ثالثني»خلرب 
 ه ممن ذكر .. جيب عليه الصوم؛ كما تقدم عنإنه رآ صدق من قال:
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ن رمضان. فال البغوي وطائفة أول الباب، وتقدم يف أثنائه صحة نية املعتقد لذلك، ووقوع الصوم ع
تنايف بني ما ذكر يف املواضع الثالثة، وحمل عدم قبوله للصوم: إذا كان بغري سبب، وإال .. فيصح 

ه: )ال إن يوافق عادة( ]أي[: له؛ كمن يسرد الصوم، أو يصوم يوماً معيناً  صومه؛ كما أشار بقول
ال »لى هللا عليه وسلم(: ة، ولقوله )صكاالثنني واخلميس، فوافق أحدمها؛ فيصح صومه؛ نظرا للعاد

رواه الشيخان، و « تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني، إال رجل كان يصوم صوماً .. فليصمه
ال تستقبلوا الشهر »تقدموا بتاءين، حذفت منه إحدامها ختفيفاً، ولفظ النسائي: )تقدموا( أصله: ت

ن يوافق نذرًا؛ أي: أبن صامه عن وال أ«. صومهبصوم يوم أو يومني، إال أن يوافق ذلك صياماً كان ي
إذا انتصف »نذر؛ أي: أو قضاء أو كفارة؛ فإنه يصح صومه قياساً على الورد، وال يشكل اخلرب خبرب: 

لتقدم النص على الظاهر. وسواء يف القضاء الفرض والنفل، وال كراهة يف « شعبان .. فال تصوموا
و « الروضة»كالم اجلمهور، ونقله يف   عن مقتضى« وعاجملم»صومه لورد، وكذا الفرض كما يف 

عن ابن الصباغ، ونقل الكراهة عن القاضي أيب الطيب، ونقلها اإلسنوي عن مجع « أصلها»
ومنع قياس الفرض على النفل أبن ذمته ال تربأ منه بتقدير كونه من رمضان، قال: فلو أخر ورجحها، 

نهي عنها: حترميه، وال خالف أنه ال جيوز األوقات امل صوماً ليوقعه يوم الشك .. فقياس كالمهم يف
..  صومه؛ احتياطاً لرمضان. قوله: )أو وصل الصوم بصوم مرا( أي: فإن وصله مبا قبل نصف شعبان

فإنه يصح صومه، خبالف ما إذا وصله مبا بعده .. فإنه ال يصح صومه؛ ألنه إذا انتصف شعبان .. 
 إذا»وغريه؛ خلرب: « اجملموع»لصحيح يف ا قبله على احرم الصوم بال سبب إن مل يصله مب
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حيرم وإن وصله رواه أبو داوود وغريه إبسناد صحيح، لكن ظاهره أنه « انتصف شعبان .. فال تصوموا
طالق. وال يصح صوم شيء من مبا قبله وليس مرادًا؛ حفظاً ألصل مطلوبية الصوم. وألف )مرا( لإل

أن يصومه رمضان عن غريه ولو يف سفر أو مرض؛ لتعني الوقت له، فلو مل يبيت النية فيه، مث أراد 



لنا: يتعني وهو األصح .. نفاًل .. مل يصح، بل يلزمه اإلمساك والقضاء. ولو نذر صوم يوم معني وق
 فهل يقبل غري النذر؟ وجهان، أصحهما: نعم.

 رة على من أفسد يوماً من رمضان جبماع[]وجوب الكفا
 )يكفر املفسد صوم يوم ... من رمضان إن يطأ مع إمث(

 املرة ... وكررت إن الفساد كرره( )كمثل من ظاهر ال على
ن ولو انفرد برؤية هالل؛ جبماع منه ولو بلواط، أو أي: جتب الكفارة على املفسد صوم يوم من رمضا

عن أيب هريرة قال: جاء رجل إىل « الصحيحني»به؛ بسبب صومه؛ خلرب إتيان هبيمة بال إنزال، أمث 
قال: واقعت امرأيت « وما أهلكك؟ »؛ هلكت، قال: النيب )صلى هللا عليه وسلم( فقال: ي رسول هللا

فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ »قال: ال، قال: « رقبة؟  هل جتد ما تعتق»يف رمضان، قال: 
قال: ال، مث جلس فأتى النيب )صلى هللا عليه « فهل جتد ما تطعم ستني مسكيناً؟ »قال: ال، قال: « 

فقال: « تصدق هبذا»فقال: -تح: مكيل ينسج من خوص النخل والعرق ابلف-وسلم( بعرق فيه متر 
؟ ! فوهللا، ما بني البتيها أهل بيت أحوج غليه منا! فضحك النيب )صلى أعلى أفقر منا ي رسول هللا

فأعتق »ويف رواية للبخاري: «. اذهب فأطعمه أهلك»ليه وسلم( حىت بدت أنيابه، مث قال: هللا ع
بلفظ األمر، ويف رواية أليب داوود: )فأتى بعرق فيه « ستني مسكيناً  فأطعم»، «فصم شهرين»، «رقبة

 ة عشر صاعاً(،متر قدر مخس
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جملامع انسياً، أو قال البيهقي: وهي أصح من رواية: )فيه عشرون صاعاً(. وخرج بـ )املفسد(: غريه؛ كا
مكرهاً، أو جاهاًل بشرطة، وبـ )الصوم(: غريه من سائر العبادات، وبـ )رمضان(: غريه كقضاء ونذر 

يشركه فيها غريه؛ إذ هو سيد الشهور، وبـ وكفارة؛ لورود النص يف رمضان، وهو خمتص بفضائل ال 
من غريه، وبقوله: )مع إمث(: ما )اجلماع(: غريه كاستمناء وأكل؛ لورود النص يف اجلماع، وهو أغلظ 

إذا مل أيمث به؛ كجماع املسافر واملريض بنية الرتخص والصيب، ومن ظن الليل وقت مجاعه فبان هنارًا، 
وظن أنه أفطر به، وإن كان األصح: بطالن صومه ابجلماع. وبقولنا: ومن جامع عامدًا بعد أكله انسياً 

صومهما ابلزان أو بغريه، لكن بغري نية الرتخص؛ فإن  )بسبب صومه(: ما لو أفسد املسافر واملريض
إمثهما ليس للصوم، بل له مع عدم نية الرتخص يف الثاين، وللزان يف األول، فال جتب الكفارة؛ ألن 

صري شبهة يف درئها. والكفارة الواجبة ابجلماع املذكور مرتبة كمثل كفارة من ظاهر  اإلفطار مباح في



يف )ابب الظهار(، وهي عتق رقبة، فإن مل جيد .. فصيام شهرين متتابعني، كما سيأيت الكالم عليها 
ءة وإن  فإن مل يستطيع .. فإطعام ستني مسكيناً، والكفارة على الزوج عنه؛ فال كفارة على املرأة املوطو 

كانت صائمة وبطل صومها؛ إذ مل يؤمر هبا إال الرجل املواقع مع احلاجة إىل البيان، ولنقصان صومها 
تعرضه للبطالن بعروض احليض أو حنوه، فلم تكمل حرمته حىت تتعلق به الكفارة، وألهنا غرم مايل ب

على الرجل املوطوء يف يتعلق ابجلماع فيختص ابلرجل الواطئ؛ كاملهر فال جيب على املوطوءة، وال 
. فإنه تلزمه دبره كما نقله ابن الرفعة. وأورد على الضابط: ما لو طلع الفجر وهو جمامع فاستدام .

الكفارة مع أنه ال إفساد؛ ألنه فرع االنعقاد ومل ينعقد، وما لو جامع معذور امرأته .. فإنه ال كفارة 
ب .. فإنه ال كفارة وإن ابن له احلال؛ للشبهة  إبفساد صومها كما مر، وما لو جامع شاكاً يف الغرو 

ط ابملساواة، وعن الثانية: مبنع صدق وأجيب عن األوىل: أبهنا مفهومة من الضاب«. التهذيب»كما يف 
الضابط عليها؛ إذ حمله يف إفساد صومه، وألن املفسد لصومها هي بتمكينها ال الوطء، مع أهنا إذا 

 بدخول بعض احلشفة ابطنها ال ابجلماع، وعن الثالثة: أبنمكنت ابتداء .. إمنا يفسد صومها 
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الفساد كرره( الكالم بقرينة السياق فيما إذا علم اجلماع أبنه وطئ وهو صائم. قوله: )وكررت إن 
أي: تكرر الكفارة وجوابً إن كرر الفساد؛ أبن جامع يف يومني ولو من رمضان واحد وإن مل يكفر عن 

وم عبادة برأسها، فال تتداخل كفاراتمها؛ كاحلجتني إذا جامع فيهما، خبالف احلدود األول؛ إذ كل ي
دم تكرر الفساد، وحدوث السفر اجلماع يف يوم واحد؛ لعاملبنية على التساقط، وخبالف ما إذا تكرر 

بعد اجلماع ال يسقط الكفارة، وكذا املرض على املذهب؛ ألهنما ال ينافيان الصوم فيتحقق هتك 
ته. وجيب معها قضاء يوم اإلفساد على الصحيح، وتستقر يف ذمة العاجز عنها كجزاء الصيد؛ حرم

كانت بغري سبب من العبد؛ كزكاة الفطر عنها وقت وجوهبا: فإن   ألن حقوق هللا تعاىل املالية إذا عجز
ل؛  .. مل تستقر يف ذمته، وإن كانت بسبب منه .. استقرت يف ذمته، سواء أكانت على وجه البد

كجزاء الصيد وفدية احللق، أم ال؛ ككفارة الظهار والقتل واجلماع واليمني ودم التمتع والقران. 
؛ كالزكوات وسائر الكفارات، وأما قوله )صلى هللا  صرف كفارته إىل عيالهواألصح: أنه ال جيوز للفقري

ا أخربه بفقره .. حيتمل أنه مل«: الرافعي»كما يف « األم»ففي « .. فأطعمه أهلك»عليه وسلم(: 
صرفه له صدقة، أو أنه ملكه إيه وأمره ابلتصدق به، فلما أخربه بفقره .. أذن له يف صرفها هلم؛ 

ارة، أو أنه تطوع ابلتكفري عنه، وسوغ له صرفها ألهله؛ لإلعالم أبن هنما إمنا جتب بعد الكفلإلعالم أب



هل املكفر عنه، فأما أن الشخص يكفر عن لغري املكفر التطوع ابلتكفري عته إبذنه، وأن له صرفها أل
 نفسه ويصرفه إىل أهله .. فال. وقول الناظم: )املره( لغة يف املرأة.

 كل يوم(دون صوم ... بعد متكن ل)والزم ابملوت 
 )مد طعام غالب يف القوت ... وجوزوا الفطر خلوف موت(

 )ومرض وسفر إن يطل ... وخوف مرضع وذات احلمل(
 ا ضرا بدا ... ويوجب القضاء دون االفتدا()منه على نفسيهم

 )ومفطر هلرم لكل يوم ... مد كما مر بال قضاء صوم(
 ومرضع إن خافتا للطفل()واملد والقضا لذات احلمل ... 
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 فيها أربع مسائل:
 ]لزوم املد على من متكن من القضاء فلم يقض حىت مات[

صم يف تركته لكل يوم أو صوم الكفارة، أو النذر ومل ي لزم مبوت من متكن من قضاء رمضان،األوىل: ي
مد طعام من غالب قوت أرض وجوبه، وجنسه جنس الفطرة، سواء أترك األداء بعذر أم بغريه؛ خلرب: 

رواه ابن ماجه الرتمذي، وقال: « من مات وعليه صيام شهر .. فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً »
ن عباس. وأفهم كالم الناظم: ورواه البيهقي عن فتوى عائشة وابالصحيح وقفه على رواية ابن عمر، 

أنه ال يصام عنه، وهو اجلديد؛ ألن الصوم عبادة بدنية ال تدخلها النيابة يف احلياة، فكذلك بعد 
ل: يسن له املوت؛ كالصالة، ويف القدمي: جيوز لوليه أن يصوم عنه، وصححه النووي وصوبه، بل قا

، وأتوله «صيام .. صام عنه وليهمن مات وعليه «: »الصحيحني»كخرب ذلك؛ لألخبار الصحيحة  
وحنوه املصححون للجديد أبن املراد: أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام وهو اإلطعام؛ ملا مر. وهل 

أو العصوبة؟ فيه  املعترب على القدمي الوالية كما يف اخلرب، أو مطلق القرابة، أو بشرط اإلرث،
أنه ليس «: اجملموع»اإلرث، ونقل عن مجع، ويف  م، قال الرافعي: واألشبه: اعتباراحتماالت لإلما

اعتبار مطلق القرابة، ونقل عن القاضي أيب « املنهاج»و « زوائد الروضة»ببعيد، لكنه اختار يف 
خرب مسلم المرأة قالت له: قال: وقوله )صلى هللا عليه وسلم( يف «. اجملموع»الطيب، وصححه يف 

يبطل احتمال والية « .. صومي عن أمك»ها؟ قال: ماتت وعليها صوم نذر، أفاصوم عن إن أمي



املال والعصوبة. قال: ومذهب احلسن البصري: أنه لو صام عنه ثالثون ابإلذن يف يوم واحد .. 
 أجزأه،
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متكنه  قبلات قال: وهو الظاهر الذي اعتقده، وكالويل فيما ذكره مأذونه ومأذون امليت. أما من م
من قضاء الصوم؛ كأن مات عقب رمضان، أو استمر به العذر إىل موته .. فال فدية عليه إن فاته 
الصوم بعذر، وإال .. فكمن مات بعد متكنه منه. ومصرف املد هنا وفيما أييت: الفقراء واملساكني؛ 

و املعروف من أن كال ا هى مألن املسكني ذكر يف اآلية واخلرب، والفقري أسوأ حاالً منه، أو داخل عل
منهما منفردًا يشمل اآلخر. وله صرف أمداد إىل شخص واحد، وال جيوز صرف مد منها إىل 

والبارزي؛ ألن كل مد كفارة، ومد الكفارة ال يعطى ألكثر من « التعليقة»شخصني، خالفاً لصاحب 
لكل يوم مد اء لقضواحد. ومن أخر قضاء رمضان مع متكنه حىت دخل رمضان آخر .. لزمه مع ا

من أدركه رمضان فأفطر ملرض، مث صح ومل يقضه حىت أدركه »مبجرد دخول رمضان؛ خلرب أيب هريرة: 
رواه الدارقطين «. رمضان آخر .. صام الذي أدركه، مث يقضي ما عليه، مث يطعم عن كل يوم مسكيناً 

دي: وقد أفىت بذلك ستة اور املوالبيهقي وضعفاه، قاال: وروي موقوفاً على رواية إبسناد صحيح، قال 
من الصحابة وال خمالف هلم. واألصح: تكرره بتكرر السنني، وأنه لو أخر القضاء مع متكنه منه فمات 

 .. أخرج من تركته لكل يوم مد للفوات على اجلديد، ومد للتأخري.
 ]من جيوز له الفطر من الصوم الواجب[

ى نفسه أو غريه؛ كأن رأى غريقاً ال يتمكن عل موتالثانية: جيوز الفطر من الصوم الواجب؛ خلوف 
من إنقاذه إال بفطره، وال ينايف التعبري ابجلواز ما صرح به الغزايل وغريه من وجوب الفطر لذلك؛ ألنه 

جيامعه، أو خوف مرض وهو ما تقدم بيانه يف )التيمم(، قال هللا تعاىل: }َفَمن َكاَن ِمنُكم مررِيًضا َأْو 
مٍّ ُأَخَر{. مث املرض إن كان مطبقاً .. فله ترك النية، وإن  : فأي َعَلى َسَفرٍّ{ أفطر فعدة }َفِعدرٌة مِ ْن َأير

كان حيم وينقطع: فإن كان حيم وقت الشروع .. فله ترك النية، وإال .. فعليه أن ينوي، فإن عاد 
 واحتاج إىل اإلفطار .. أفطر، ومن غلبه اجلوع أو العطش .. فحكمه حكم املريض.
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ز الفطر أيضا من وقول الناظم: )وجوز( يصح كونه أمرًا، أو ماضياً مبنياً للفاعل أو املفعول. وجيو 
الصوم الواجب لسفر طويل مباح؛ وهو سفر القصري؛ لآلية السابقة، مث إن تضرر به .. فالفطر 

، ولرباءة الذمة وفضيلة الوقت. أفضل، وإال .. فالصوم أفضل؛ لقوله تعاىل: }َوَأن َتُصوُموا َخرْيٌ لرُكْم{
ن يقتدي به .. فالفطر أفضل. وخرج نعم؛ إن شك يف جواز الفطر به، أو كره األخذ به، أو كان مم

ابلسفر املذكور: السفر القصري، وسفر املعصية. ولو أصبح املقيم صائما فمرض .. أفطر؛ لوجود 
ضر كالصالة، وقيل: يفطر؛ تغليباً حلكم املبيح لإلفطار، وإن سافر .. فال يفطر؛ تغليباً حلكم احل

د الفطر .. جاز هلما؛ لدوام عذرمها، وال يكره يف السفر. ولو أصبح املسافر واملريض صائمني، مث أرا
؛ وقد أفطر النيب )صلى هللا عليه وسلم( بعد العصر بكراع الغميم بقدح املاء؛ ملا قيل: إن «اجملموع»

لم. فلو أقام املسافر وشفي املريض .. حرم عليهما الفطر على الناس يشق عليهم الصيام، رواه مس
ن أفطر لعذر أو غريه يلزمه القضاء، سوى صيب جمنون وكافر أصلي؛ الصحيح؛ لزوال عذرمها. وكل م

فيقضي املريض واملسافر واحلائض والنفساء، ومن ولدت ولداً جافاً، وذو إغماء وسكر استغرقا، 
ملرتد حىت زمن جنونه، ويستحب التتابع يف القضاء. ولو بلغ الصيب واجملنون زمن سكره، ويقضي ا

اجملنون فيه، أو أسلم الكافر فيه .. فال قضاء عليهم يف األصح؛ ألن ما ابلنهار مفطراً، أو فاق 
أدركوه منه ال ميكن صومه، ومل يؤمروا ابلقضاء، وال يلزمهم إمساك بقية النهار يف األصح؛ بناء على 

ضاء، ويلزم اإلمساك من تعدى ابلفطر أو نسي النية؛ ألن نسيانه يشعر برتك االهتمام عدم لزوم الق
دة فهو ضرب تقصري، وكذا من أكل يوم الشك مث ثبت كونه من رمضان يف األظهر، خبالف ابلعبا

مسافر أو مريض زال عذره بعد الفطر أو قبله، ومل ينو ليالً، وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، 
النذر والقضاء والكفارة. وجيوز الفطر أيضا من الصوم الواجب؛ خلوف املرضع واحلامل منه  خبالف

 لى نفسيهماع
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لتيمم، ويوجب ضرًا بدا؛ أي: ظهر؛ أبن يبيح ا -« اجملموع»كما قاله يف -وحدمها، أو مع ولديهما 
 فطرمها القضاء عليهما دون الفدية؛ كاملريض.

 أفطر لكرب أو مرض ال يرجى برؤه[]وجوب الفدية على من 
صوم، أو يلحقه به مشقة شديدة لكل يوم مد طعام، الثالثة: جيب على من أفطر لكرب ال يطيق معه ال

يَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنيٍّ{ املراد: وكذا من ال يطيقه ملرض ال يرجى برؤه؛ قال تعاىل: }َوَعَلى الرذِ 



ه حال الشباب مث يعجزون عنه بعد ذلك، وروي البخاري: أن ابن عباس ال يطيقونه، أو يطيقون
قرآن: }َوَعَلى الرِذيَن يُِطيُقونَُه{، ومعناه: يكلفون الصوم فال يطيقونه. وهل املد بدل عن وعائشة كاان ي

الثاين، ويظهر أثرمها فيما لو قدر بعد «: اجملموع»تداء؟ وجهان، أصحهما يف الصوم أو واجب اب
عدمه، ولو «: الروضة»م، فعلى األصح: ال يلزمه القضاء، ويف انعقاد نذره الصوم، واألصح يف الصو 

أعسر ابلفدية .. ففي استقرارها يف ذمته القوالن كالكفارة، أظهرمها فيها: االستقرار كما مر، وقضيه  
ريض استقرار الفدية؛ كالقضاء يف حق امل«: أصلها»و « الروضة»كـ « أصله»و « النظم»م كال

طها؛ ألهنا ليست يف ينبغي تصحيح سقو «: اجملموع»واملسافر، وبه قطع القاضي أبو الطيب، وقال يف 
 مقابلة جناية خبالف الكفارة.

 ]لزوم املد والقضاء على حامل ومرضع أفطرات خوفاً على الطفل[
: أخذًا من قوله لرابعة: املد والقضاء الزم للحامل واملرضع؛ أي: لكل منهما إن خافتا؛ للطفل؛ أيا

باس: )إنه نسخ حكمها إال يف حقهما حينئذ( رواه تعاىل: }َوَعَلى الرِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة{، قال ابن ع
 لشرْهرَ البيهقي عنه، والناسخ له قوله تعاىل: }َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم ا
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بتأويله مبا مر يف  : إنه حمكم غري منسوخفـَْلَيُصْمُه{، والقول بنسخه قول أكثر العلماء، وقال بعضهم
االحتجاج به. وسكت الناظم عن الضرر املخوف؛ للعلم به من املرض. وهل تفطر املستأجرة 

نعم وتفدى، وصححه «: التتمة»ال، وقال صاحب «: الفتاوى»إلرضاع ولد غريها؟ قال الغزايل يف 
ال كوهنا حائضاً، الحتم« الروضة»صح يف ، وتستثىن املتحرية فال فدية عليها على األ«الروضة»يف 

ويؤخذ هذا التعليل: أن حمل ذلك إذا أفطرت ستة عشر يوماً فأقل، أما إذا زادت عليها .. فيلزمها 
الفداء عن الزائد؛ ألنه املتيقن فيه طهرها، بدليل أنه ال يصح هلا من رمضان التام إال أربعة عشر 

رضع يف لزوم الفدية مع القضاء من أفطر واألصح: أن يلحق ابمليوماً. وال تتعدد الفدية بتعدد الولد، 
إلنقاذ مشرف على هالك بغرق أو غريه؛ ألنه فطر ارتفق به شخصان، فيتعلق به بدالن القضاء 

والفدية، كما يف احلامل واملرضع. ولو أفطر إلنقاذ ماله املشرف على اهلالك .. فال فدية؛ ألنه فطر 
إلنقاذ املذكور إىل الفطر: له ذلك، قال يف الرافعي يف احملتاج  ارتفق به شخص واحد، وقول

مراده أن جيب عليه، وقد صرح به أصحابنا. وقول الناظم: )والقضا لذات احلمل( «: الروضة»
 ابلقصر، والالم يف قوله: )للطفل( تعليلية، أو مبعىن )على(
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 ابب االعتكاف
ل تعاىل: }َواَل تـَُباِشُروُهنر َوأَنُتْم ى الشيء خرياً كان أو شرًا؛ قاوهو لغة اللبث واحلبس، واملالزمة عل

َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد{، وقال تعاىل: }فَأَتـَْوا َعَلى قـَْومٍّ يـَْعُكُفوَن{ وشرعاً: لبث شخص خمصوص يف 
م( )أنه )صلى هللا عليه وسل«: الصحيحني»مسجد بنية. واألصل فيه: اإلمجاع واألخبار؛ كخرب 

ن(، )مث اعتكف العشر األواخر والزمه حىت توفاه هللا تعاىل، مث اعتكف العشر األوسط من رمضا
اعتكف أزواجه من بعده(، وخرب البخاري: )أنه )صلى هللا عليه وسلم( اعتكف عشرًا من شوال(، 

َراِهيَم َوإِ  َرا بـَيْ قال مجاعة: وهو من الشرائع القدمية، قال تعاىل: }َوَعِهْداَن ِإىَل ِإبـْ يِتَ مْسَاِعيَل َأْن َطهِ 
 ِللطرائِِفنَي{. وأركانه: لبث، ونية، ومعتكف، ومعتكف فيه؛ كما يعلم من كالمه.

 )سن، وإمنا يصح إن نوى ... ابملسجد املسلم بعد أن ثوى(
 )لو حلظة، وسن يوماً يكمل ... وجامع وابلصيام أفضل(

 فيها مخس مسائل:
 ]استحباب االعتكاف كل وقت[

ألخبار السابقة، وال جيب إال ابلنذر، وهو يف العشر األواخر من ألوىل: يسن االعتكاف كل وقت؛ لا
رمضان أفضل منه يف غريه؛ ملواظبته )صلى هللا عليه وسلم( على االعتكاف فيه كما تقدم، وقالوا يف 

{ أي: العمل فيها خري حكمة ذلك: لطلب ليلة القدر؛ اليت هي كما قال تعاىل: }َخرْيٌ مِ ْن أَْلِف َشْهرٍّ 
من قام ليلة القدر »ل يف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال )صلى هللا عليه وسلم(: من العم

 رواه الشيخان وهي يف العشر« إمياان واحتسااب .. غفر له ما تقدم من ذنبه
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ول خرب ل على األاملذكور، وميل الشافعي إىل أهنا ليلة احلادي أو الثالث والعشرين منه؛ د
، وعلى الثاين خرب مسلم، وقال املزين وابن جزمية: إهنا تنتقل كل سنة إىل ليلة مجعاً بني «الصحيحني»

وهو قري، ومذهب الشافعي رضي هللا تعاىل عنه: أهنا تلزم ليلة بعينها. «: الروضة»األخبار، قال يف 
يس هلا كثري شعاع، ويسن أن بيضاء ل وعالمتها: أهنا ال حارة وال ابردة، وتطلع الشمس صبيحتها



 يكثر فيها من قول: )اللهم، إنك عفو حتب العفو فاعف عين( وأن جيتهد يف يومها كليلتها.
 ]شروط صحة االعتكاف[

الثانية: أن االعتكاف إمنا يصح أبمور: األول: النية يف ابتدائه كالصالة؛ ألهنا متيز العبادات عن 
متاز عن النفل، وإذا أطلق االعتكاف .. كفت نيته وإن طال رضية؛ ليالعادات، ويتعرض يف نذره للف

مكثه، لكن لو خرج من املسجد ولو لقضاء احلاجة ومل يكن قدر زمناً العتكافه .. احتاج إىل 
استئناف النية؛ ألن ما مضى عبادة اتمة، والثاين اعتكاف جديد، إال أن يعزم عند خروجه على العود 

ألنه يصري كنية املدتني ابتداء؛ كما يف زيدة « اجملموع»ملتويل، وصوبه يف ا قاله افال جيب جتديدها؛ كم
عدد ركعات النافلة. ولو نوى مدة؛ كيوم أو شهر فخرج فيها وعاد: فإن خرج لغري قضاء احلاجة .. 

ألهنا  لزمه استئناف النية وإن مل يطل الزمان؛ لقطعه االعتكاف، أو هلا .. فال يلزمه وإن طال الزمان؛
 بد منها، فهي كاملستثىن عند النية. ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر ال يقطع التتابع وعاد .. مل ال

جيب استئناف النية؛ لشموهلا مجيع املدة، أو لعذر يقطع التتابع كعيادة املريض .. وجب استئنافها 
 عند العود.

 إلمجاع، ولقولهيخان، ولالثاين: أن يكون االعتكاف يف املسجد؛ لإلتباع، رواه الش
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ُتْم َعِكُفوَن ىِف اْلَمَسِجِد{ إذ ذكر امل ساجد ال جائز أن يكون جلعلها شرطاً تعاىل: }َواَل تـَُبِشُروُهنر َوأَنـْ
يف منع مباشرة املعتكف؛ ملنعه منها وإن كان خارج املساجد، وملنع غريه أيضا منها يف املساجد، 

االعتكاف، وال يفتقر شيء من العبادات للمسجد إال حتيته واالعتكاف فتعني كوهنا شرطاً لصحة 
ف .. تعني، وكذا مسجد املدينة واملسجد األقصى والطواف. ولو عني املسجد احلرام يف نذره االعتكا

إذا عينهما يف نذره .. تعينا يف األظهر، وال يقوم غري الثالثة مقامها ملزيد فضلها، قال )صلى هللا عليه 
« ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا، واملسجد احلرام، واملسجد األقصى»(: وسلم

احلرام مقامهما املسجد احلرام مقامهما وال عكس؛ ملزيد فضله رواه الشيخان، ويقوم املسجد 
عليهما، ويقوم مسجد املدينة مقام األقصى وال عكس؛ ألن مسجد املدينة أفضل من املسجد 

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال »ل )صلى هللا عليه وسلم(: األقصى، قا
رواه اإلمام أمحد، « ام أفضل من مئة صالة يف مسجدي هذااملسجد احلرام، وصالة يف املسجد احلر 

وصححه ابن ماجه. ولو عني زمن االعتكاف يف نذره .. تعني على الصحيح، فال جيوز التقدمي عليه، 



 ر .. كان قضاء.ولو أتخ
الثالث: املعتكف؛ وشرطه اإلسالم، أي: والعقل، والنقاء عن احليض والنفاس واجلنابة ولو صبياً 

 وزوجة، لكن حيرم بغري إذن السيد والزوج، فلهما إخراجهما منه، وكذا من تطوع أذان فيه. ورقيقاً 
، وكذا للرقيق إذا اشرتاه نعم؛ للمكاتب أن يعتكف بغري إذن سيده؛ إذ الحق له يف منفعته كاحلر

ينه سيده بعد نذره اعتكاف زمن معني إبذن ابئعه، وقياسه يف الزوجة كذلك، واملبعض إن مل يكن ب
وبني سيده مهاأية .. فكالرقيق، وإال .. فهو يف نوبته كاحلر ويف نوبة سيده كالرقيق. وخرج بـ 

عليه والصيب غري املميز، فال يصح  )املسلم(: الكافر، وبـ )العقل(: اجملنون والسكران واملغمى
صح اعتكافهم؛ اعتكافهم؛ إذ ال نية هلم، وبـ )النقاء عما ذكر(: احلائض والنفساء واجلنب، فال ي

 حلرمة املكث يف املسجد عليهم.
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ظه به، وذلك أبن الرابع: اللبث يف املسجد ولو مرتددًا قدر ما يسمى عكوفاً؛ أي: إقامة؛ إلشعار لف
لصالة، فال يكفي جمرد عبوره، وال أقل ما يكفي يف طمأنينة الصالة. وقول د على قدر طمأنينة ايزي

 الناظم: )ثوى( ابملثلثة؛ أي: أقام، يقال: ثوى يثوى؛ مثل: مضى ميضي.
 ]استحباب كون االعتكاف يوماً كاماًل[

قال: إن الصوم يف   من اخلالف، فإن منالثالثة: يسن أن يكون االعتكاف يوماً كاماًل؛ خروجاً 
 العتكاف شرط .. ال يصح عنده اعتكاف أقل من يوم.ا

 ]فضيلة االعتكاف يف املسجد اجلامع على غريه[
الرابعة: اجلامع أفضل لالعتكاف من بقية املساجد؛ للخروج من اخلالف، ولكثرة اجلماعة، 

 ختللها مجعة وهو من ر اعتكاف مدة متابعةولالستغناء عن اخلروج للجمعة، بل يتعني فيما لو نذ
 أهلها؛ ألن اخلروج هلا يقطع التتابع.

 ]فضيلة االعتكاف صائمًا[
اخلامسة: االعتكاف ابلصيام أفضل منه بدونه؛ خروجاً من خالف من شرط فيه الصوم. وقول 

( متعلق الناظم: )إن نوى( يصح كون )إن( فيه شرطية ومصدرية؛ أي: أبن نوى، وقوله: )ابملسجد
ه: )املسلم( فاعل )نوى( أي: إمنا يصح االعتكاف إن نواه املسلم بعد ( مبعىن: أقام، وقولبقوله: )ثوى

 أن أقام يف املسجد ولو حلظة.



 ]لو نذر اعتكاف مدة متتابعة[
إذا نذر مدة متتابعة؛ كأن قال: )هلل على اعتكاف عشرة أيم متتابعة(، أو )شهر متتابع( .. لزمه 

أليم يلزمه اعتكاف الليايل املتخللة بينها يف زمه فيها، ويف مدة األنه وصف مقصود فيل التتابع؛
األرجح. والصحيح: أنه ال جيب التتابع بال شرط، ويفارق ما لو حلف ال يكلم فالانً شهراً؛ أبن 

.. ال  مقصود اليمني اهلجران، وال يتحقق بدون التتابع. وعلى األول: لو نوى التتابع ومل يتلفظ به
 «.املهمات»االعتكاف بقلبه، واختار السبكي اللزوم، وصوبه يف صح؛ كما لو نذر أصل يلزمه يف األ

(1/498) 

 

نذر يوماً .. مل  ولو شرط التفرق .. خرج عن العهدة ابلتتابع يف األصح؛ ألنه أفضل. واألصح: أنه لو
يل أن اليوم اسم جيز تفريق ساعاته على األيم؛ ألن املفهوم من لفظ )اليوم( املتصل، وقد حكي اخلل

لزمته التتابع  ملا بني طلوع الفجر وغروب الشمس. واألصح: أنه لو نذر مدة ونذر تتابعها وفاتته ..
د غري مناف .. صح الشرط يف يف قضائها، وإذا ذكر التتابع وشرط اخلروج لعارض مباح مقصو 

لق فقال: )ال أخرج إال األظهر، فإن عني العارض .. خرج ملا عينه دون غريه وإن كان أهم، وإن أط
، وليست النزهة لعارض أو شغل( .. خرج لكل شغل ديين كالعبادة، أو دنيوي مباح كلقاء السلطان

ه لو نذر اعتكافاً وقال: )إن اخرتت عن الرويين عن األصحاب: أن« زوائد الروضة»من الشغل. ويف 
لزمه العود بعد قضاء الشغل، والزمان .. جامعت(، أو )إن اتفق يل مجاع( .. مل ينعقد نذره. انتهى. وي

ألن النذر يف احلقيقة ملا عداه، وإال املصروف إىل العارض ال جيب تداركه إن عني املدة كهذا الشهر؛ 
فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء احلاجة يف أن .. فيجب تداركه؛ لتتم املدة، وتكون 

 التتابع ال ينقطع به.
 تتابع[]مبطالت االعتكاف امل

 مث ذكر ما يبطل االعتكاف املتتابع فقال:
 إلنزال()وأبطلوا إن نذر التوايل ... ابلوطء واللمس مع ا

 )ال خبروج منه ابلنسيان ... أو لقضاء حاجة اإلنسان(
 ع املقام ... واحليض والغسل من احتالم()أو مرض شق م

 )واألكل والشرب أو األذان ... من راتب واخلوف من سلطان(
ابلوطء وإن مل ينزل؛ أي: إذا كان ذكرًا له عاماًل  -إن نذر تواليه-ي: وأبطل علماؤان االعتكاف أ



اجة؛ النسحاب حكم رمي اجلماع فيه خمتارا، سواء أجامع يف املسجد أم عند اخلروج منه لقضاء احلبتح
مع اإلنزال؛  االعتكاف عليه حينئذ، وابملباشرة بشهوة؛ كالوطء فيما دون الفرج واللمس والقبلة

احتالم .. مل  لزوال األهلية مبحرم كالصوم، فإن مل ينزل، أو أنزل بنظر أو فكر، أو ملس بال شهوة أو
 يبطل اعتكافه.
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زيدته كما يف  وحمل ذلك: يف الواضح، أما املشكل .. فال يضره وطؤه وإمناؤه أبحد فرجيه؛ الحتمال
 املختار. وإن قل زمنه؛ ملنافاته اللبث، وهذا يف العامد العاملالصوم، وابخلروج من املسجد بال عذر 

وال يضر إخراج بعض األعضاء؛ كرأسه أو يده، أو إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد ماد هلما؛ ألنه 
كان يدين رأسه الشريف إىل عائشة   )أنه )صلى هللا عليه وسلم(«: الصحيحني»ال يسمى خارجاً، ويف 
إحدى رجليه: إان نراعي فيما إذا أخرج « فتاويه»يف املسجد(. قال البغوي يف فرتجله وهو معتكف 

اليت اعتمد عليها؛ أي: جعل ثقله عليها، حبيث لو زالت .. لسقط، قال اإلسنوي: وهو الصواب، 
انتهى، وقضية كالمهم: أنه ال يضر،  قال: وسكت عما لو اعتمد عليهما على السواء، وفيه نظر.

كاف وإن طال زمن خروجه نقطع التتابع خبروج املعتكف من املسجد انسياً لالعتوهو ظاهر. وال ي
، وكما ال ينقطع التتابع ابجلماع انسياً، وكما ال يبطل «رفع عن أميت اخلطأ والنسيان»لعذر؛ خلرب: 

، اجته من بول أو غائط؛ ألنه ال بد منه فكأنه استثناهالصوم ابألكل انسياً، وال خبروجه منه لقضاء ح
نه .. فيضر يف األصح؛ ألنه قد أيتيه البول إىل وال يضر بعد داره عن املسجد، إال أن يفحش بعدها م

أن يرجع فيبقى طوال يومه يف الذهاب والرجوع، ويستثىن ما إذا مل جيد يف طريقه موضعاً لقضاء 
ذ، وال يكلف فعلها له أن يدخل لقضائها غري داره .. فإنه ال ينقطع حينئاحلاجة، أو كان ال يليق حبا

املروءة، وال بدار صديقه جبوار املسجد؛ للمنة. قال األذرعي:  يف سقاية املسجد؛ ملا فيه من خرم
والظاهر: أن من ال حيتشم من السقاية .. ال جتوز له جماوزهتا إىل منزله. ولو كان له منزالن مل يفحش 

لو عاد مريضاً، أو صلى على جنازة يف طريقه ا .. تعني األقرب منهما؛ الغتنائه به عن األبعد. و بعدمه
 اجة .. مل يقطع ما مل يطل وقوفه، أو يعدل عن طريقه.لقضاء احل
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وال يكلف يف ولو كثر خروجه لقضاء احلاجة لعارض يقتضيه .. مل يقطع التتابع؛ نظرًا إىل جنسه، 
نها واستنجى .. فله أن يتوضأ خارج اخلروج هلا اإلسراع، بل ميشي على سجيته املعهودة، وإذا فرغ م

لو خرج له مع إمكانه يف املسجد .. فإنه يقطع يف األصح. وال  املسجد؛ ألنه يقع اتبعاً هلا، خبالف ما
قامة يف املسجد، سواء أكان ذلك ينقطع التتابع ابخلروج ملرض شق معه املقام بضم امليم؛ أي: اإل

م خلوف تلويث املسجد منه؛ كاإلسهال وإدرار البول، حلاجة إىل الفراش واخلادم وتردد الطبيب أ
لصداع وحنومها، ويف معىن املرض: اجلنون واإلغماء اللذان يشق معهما املقام خبالف احلمى اخلفيفة وا

: إن طالت مدة االعتكاف؛ أبن كانت ال ختلو عنه فيه. وال ينقطع التتابع خبروج املرأة للحيض؛ أي
ة، فتبين على املدة املاضية إذا طهرت؛ كما لو حاضت يف صوم الشهرين غالباً كشهر؛ لكوهنا معذور 

فارة، فإن كانت حبيث ختلو عنه .. انقطع يف األظهر؛ ألهنا بسبيل من أن تشرع يف االعتكاف عن الك
لنفاس يف حكم احليض، ويف حكمهما كل ما ال ميكن معه اللبث عقب طهرها فتأيت به زمن الطهر، وا

نجاسات؛ كالدم والقيح. وال ينقطع التتابع لالغتسال من االحتالم وإن أمكن يف املسجد من ال
اغتساله يف املسجد؛ ألن اخلروج أقرب إىل املروءة وإىل صيانة املسجد حلرمته، ويلزمه أن يبادر به كي 

ب . وال ينقطع التتابع ابخلروج لألكل؛ ألنه يستحيا منه يف املسجد، وال للشر ال يبطل تتابع اعتكافه
لشرب فيه .. مل جيز اخلروج عند العطش ومل جيد املاء يف املسجد أو مل ميكنه الشرب فيه، فإن أمكنه ا

بع خبروج له، فإن خرج له .. انقطع التتابع؛ ألنه ال يستحيا منه فيه، وال خيل ابملروءة. وال ينقطع التتا
قريبة منهما؛ إللفه صعودها  املؤذن الراتب لألذان؛ أي: مبنارة املسجد املنفصلة عنه وعن رحبة

اتب لألذان، وخروج الراتب لغري األذان، أو لألذان، وإلف الناس صوته، خبالف خروج غري الر 
ا يف املسجد أو يف لألذان لكن مبنارة ليست للمسجد، أو له لكن بعيدة عنه وعن رحبته، أما اليت ابهب

د، وسواء أكانت يف نفس املسجد أم رحبته .. فال يضر صعودها لألذان، وال لغريه كسطح املسج
 .الرحبة، أم خارجة عن مست البناء وتربيعه
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وفهم من  وال ينقطع االعتكاف ابخلروج للخوف من سلطان ظامل؛ أي: أو حنوه وإن طال استتاره 
كالمه: أنه ال ينقطع التتابع ابخلروج مكرهاً، وهو كذلك؛ للخرب السابق. نعم إن خرج مكرهاً حبق 

 مطل به .. قطع؛ لتقصريه بعدم الوفاء.
* * * 
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 ابب احلج
لنسك اآليت بيانه. والعمرة أي: والعمرة. وهو بفتح احلاء وكسرها، لغة: القصد، شرعاً: قصد الكعبة ل

 لغة: الزيرة، وقيل: القصد إىل مكان عامر، وشرعاً: قصد الكعبة للنسك اآليت بيانه.
 ... مل جيبا يف العمر غري مره( )احلج فرض، وكذاك العمرة

 ]وجوب احلج والعمرة على املستطيع[
ى النراِس ِحجُّ البَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه أي: احلج فرض على املستطيع؛ لإلمجاع، ولقوله تعاىل: }َوّلِِلِر َعلَ 

{؛ أي: ائ بين اإلسالم على »توا هبما اتمني، وخلرب: َسِبياًل{، ولقوله تعاىل: }َوَأمتُّوا احْلَجر َواْلُعْمَرَة ّلِِلِ 
 ي»، وخرب مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه: خطبنا رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( فقال: «مخس

، فقال رجل: ي رسول هللا؛ كل عام؟ فسكت حىت «أيها الناس؛ قد فرض هللا عليكم احلج فحجوا
واحلج مطلقاً «. لو قلت ذلك .. لو جبت، وملا استطعتم»قاهلا ثالاثً، فقال )صلى هللا عليه وسلم(: 

تصويره، إما فرض عني؛ وهو ما هنا، أو فرض كفاية؛ وقد ذكروه يف )السري(، أو تطوع، واستشكل 
وأجيب أبنه يتصور يف العبيد والصبيان؛ ألن الفرضني ال يتوجهان إليهم، وأبن يف حج من ليس عليه 

ث إنه ليس عليه فرض عني، وجهة فرض كفاية؛ من حيث فرض عني جهتني: جهة تطوع؛ من حي
يف األول إحياء الكعبة. قال الزركشي: وفيه التزام السؤال؛ إذ مل خيلص لنا حج تطوع على حدته، و 

التزامه ابلنسبة لألحرار املكلفني. وكذلك العمرة فرض على املستطيع؛ لقوله تعاىل: }َوَأمتُّوا احْلَجر 
 {، وملا روى ابنَواْلُعْمَرَة ّلِِل ِ 
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النساء  ماجه والبيهقي وغريمها أبسانيد صحيحة عن عائشة قالت: قلت: ي رسول هللا؛ هل على
صحيح »وملا روي البيهقي إبسناد موجود يف «. جهاد ال قتال فيه؛ احلج والعمرة»جهاد؟ قال: 

ن ال إله إال هللا، وأن حممد أن تشهد أ»يف حديث السؤال عن اإلميان واإلسالم واإلحسان: « مسلم
ابة، وتتم الوضوء، رسول هللا، وأن تقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وحتج البيت وتعتمر، وتغتسل من اجلن

، وروى الدارقطين هذا اللفظ حبروفه مث قال: هذا إسناد صحيح اثبت. وملا روى «وتصوم رمضان



رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( فقال:  الرتمذي وصححه: أن أاب رزين لقيط بن عامر الطفيلي أتى
حج عن أبيك »، قال: ي رسول هللا؛ إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن

وال يغين عنها احلج وإن اشتمل عليها، ويفارق الغسل حيث يغين عن الوضوء؛ أبن الغسل «. واعتمر
رب الرتمذي عن جابر: أن النيب )صلى هللا عليه أصل فأغىن عن بدله، واحلج والعمرة أصالن. وأما خ

فأجيب عنه بضعفه، « .. فضلال، وأن تعتمر .. فهو أ»وسلم( سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: 
اتفق احلفاظ على ضعفه، وال يغرت بقول الرتمذي فيه: حسن صحيح. ووجوهبما «: اجملموع»قال يف 

به الرافعي هنا، أو سنة ست؛ كما صححه يف  على الرتاخي؛ ألن احلج فرض سنة مخس؛ كما جزم
وأخره )صلى هللا عليه  عن األصحاب،« اجملموع»، ونقله يف «الروضة»)السري(، وتبعه عليه يف 

وسلم( إىل سنة عشر بال مانع، وقيس به العمرة، وتضيقهما بنذر أو خبوف عضب، أو بقضاء لزمه 
 مشروط ابلعزم على الفعل يف املستقبل. عارض، مث جواز التأخري يف هذين ويف كل واجب موسع
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لدارقطين عن سراقة واحلج والعمرة مل جيبا يف العمر غري مرة واحدة؛ خلرب أيب هريرة السابق، وخلرب ا
، ووجوهبما أكثر «ال، بل لألبد»قال: قلت: ي رسول هللا؛ عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لألبد؟ فقال: 

ض. وشرط صحة كل منهما: اإلسالم فقط، فللويل أن حيرم عن الصيب من مرة بنذر أو قضاء عار 
سلم املميز، وإمنا يقع عن فرض واجملنون، ويصح إحرام املميز إبذن الويل، وإمنا تصح مباشرته من امل

 اإلسالم ابملباشرة إذا ابشره املكلف احلر، فيجزئ من الفقري دون الصيب والعبد إذا كمال بعده.
  مسلماً ... كلف ذا استطاعة لكل ما()وإمنا يلزم حراً 

 )حيتاج من مأكول أو مشروب ... إىل رجوعه ومن مركوب(
 ري يف وقت بقي()الق به بشرط أمن الطرق ... وميكن املس

أي: إمنا يلزم كل من احلج والعمرة حرًا مسلماً مكلفاً، أما الكافر .. فال جيب عليه وجوب مطالبة به 
وجوب عقاب عليه يف اآلخرة؛ كما تقرر يف األصول، فإن أسلم وهو  يف الدنيا، لكن جيب عليه

 منهما يستقر يف ذمته ابستطاعه يف معسر بعد استطاعته يف الكفر .. فال أثر هلا إال يف املرتد، فإن كال
 «.اجملموع»الردة، ذكره يف 

 ]بيان استطاعة املباشرة وشروطها[
}اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{، وهي نوعان: استطاعة مباشرة،  ويعترب يف لزومهما االستطاعة؛ لقوله تعاىل:



عة لكل ما حيتاج من مأكول أو واستطاعة حتصيلهما بغريه، وقد ذكر الناظم األوىل بقوله: )ذا استطا
مشروب( أي: وملبوس، وأوعيتها حىت السفرة اليت أيكل عليها يف ذهابه ورجوعه إىل بلده وإن مل 

رية؛ ملا يف الغربة من الوحشة وانتزاع النفوس إىل األوطان، فلو مل جيد ما ذكر، يكن له هبا أهل وعش
أي: مرحلتان فأكثر .. مل يكلف احلج؛ ألنه لكن كان يكسب يف سفرة ما يفي مبؤنته وسفره طويل؛ 

قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير أال ينقطع عنه فاجلمع بني تعب السفر والكسب تعظم فيه 
 إن قصر سفره وهو يكسباملشقة، و 

(1/505) 

 

ال يكسب يف يوم  يف يوم كفاية أيم .. كلف احلج أبن خيرج له؛ لقلة املشقة فيه، خبالف ما إذا كان
إال كفاية يومه .. فال يلزمه؛ ألنه قد ينقطع عن كسبه يف أيم احلج فيضرر. ويعترب كونه ذا استطاعة 

جرة مثله، الئق به؛ أبن يصلح ملثله ويثبت عليه، هذا إن  ملركوب بشرائه بثمن مثله، أو استئجاره أب
اء أقدر األول على املشي أم ال، كان بينه وبني مكة مرحلتان أو دوهنما وضعف عن املشي، وسو 

لكن يستحب للقادر عليه احلج، وصحح الرافعي أن املشي أفضل، والنووي أن الركوب أفضل، 
احململ واهلودج؛ اقتداء به )صلى هللا عليه وسلم(.  لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون

يف خرب احلاكم، وقال: صحيح على شرط أما اعتبار الزاد والراحلة .. فلتفسري السبيل يف اآلية هبما 
الشيخني، وأما األوعية وحنوها .. فللضرورة إليها، فإن حلقه ابلركوب مشقة شديدة .. اشرتط وجود 

الشق اآلخر، فإن مل جيد الشريك .. مل يلزمه احلج وإن وجد مؤنة  حممل، واشرتط شريك جيلس يف
عظيمة يف ركوب احململ .. اعترب يف حقه الكنيسة، ولو حلقه مشقة «: الشامل»احململ بتمامه. قال يف 

وأطلق احملاملي وغريه أن املرأة يعترب يف حقها احململ؛ ألنه أسرت هلا. وأما من بينه وبني مكة دون 
هو قوي على املشي .. فيلزمه احلج، وال يعترب يف حقه وجود املركوب. ويشرتط فيما مر:  مرحلتني و 

من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيبه، وصرح الدارمي مبنعه من احلج حىت كونه فاضاًل عن دينه، ومؤنة 
خي، يرتك ملمونه مؤنته مدة الذهاب واإليب، وسواء يف الدين احلال؛ ألنه انجز واحلج على الرتا

واملؤجل؛ ألنه إذا صرف ما معه إىل احلج .. فقد حيل األجل، وال جيد ما يقتضي به الدين، وقد 
بقى ذمته مرهونة، ولو كان ماله ديناً يف ذمة إنسان: فإن أمكن حتصيله يف احلال .. خترتمه املنية فت

حيتاج إليه خلدمته  فكاحلاصل، وإال .. فكاملعدوم. واألصح: اشرتاط كونه فاضالً عن مسكنه، ورقيق
قيق لزمانته أو منصبه، واخلالف فيما إذا كانت الدار مستغرقة حباجته، وكانت سكىن مثله، والرقيق ر 



مثله، فأما إذا أمكن بيع بعض الدار أو الرقيق، ووىف مثنه مبؤنة احلج، أو كاان نفيسني ال يليقان مبثله 
 ولو
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 النفيسني املألوفني أن أييت يف .. فإنه يلزمه ذلك جزماً، وال يلزمأبدهلما لو يف التفاوت مبؤنة احلج 
معرتضاً به قول الرافعي: ال بد من عوده « الروضة»اخلالف فيهما يف الكفارة؛ ألن هلا بداًل، قاله يف 

هنا. واألصح: أنه يلزمه صرف مال جتارته فيما ذكر، وفارق املسكن والرقيق؛ أبنه حمتاج إليهما يف 
ت حيصل له منها نفقته .. لزمه بيعها وهذا يتخذ ذخرية للمستقبل، ولو كان له مستغال احلال،

وصرفها فيما ذكر يف األصح. وال يلزم الفقيه بيع كتبه للحج يف األصح، إال أن يكون له بكل كتاب 
ج ولو ملك ما ميكنه به احل«. اجملموع»نسختان، فيلزمه بيع إحدامها؛ لعدم حاجته إليها؛ ذكره يف 

ال إىل النكاح أهم؛ ألن احلاجة إليه انجزة واحلج على واحتاج إىل النكاح خلوفه العنت .. فصرف امل
الرتاخي، وصرح اإلمام بعدم وجوبه عليه، وصرح كثري من العراقيني وغريهم بوجوبه، وصححه يف 

وخيل  وغريه أبن النكاح من املالذ فال مينع وجوب احلج.« الشامل»، وعلله صاحب «الروضة»
الطريق ظناً حبسب ما يليق به، فلو خاف يف طريقه على  اجلندي وسالحه ككتب الفقيه. ويشرتط أمن

وال طريق له سواه .. مل  -وهو من أيخذ مااًل على املراصد-نفسه أو ماله سبعاً أو عدوًا أو رصديً 
ه حيرضهم على جيب عليه احلج وإن كان الرصدي يرضى بشيء يسري، ويكره بذل املال هلم؛ ألن

ذل هو اإلمام أو انئبه .. وجب احلج؛ كما نقله احملب الطربي عن التعرض للناس. نعم؛ إن كان البا
اإلمام، وسواء أكان الذين خيافهم مسلمني أم كفاراً، لكن إن كانوا كفارًا وأطاقوا مقاومتهم .. 

وإن كانوا مسلمني .. مل استحب هلم أن خيرجوا للحج ويقاتلوهم؛ لينالوا ثواب احلج واجلهاد، 
. ولو كان له طريق آخر آمن .. لزمه سلوكه وإن كان أبعد من األول؛ إذا يستحب اخلروج والقتال

 وجد ما يقطعه به.
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وحده .. قضى من قال السبكي والبلقيين وغريمها: واملراد: اخلوف العام، حىت لو كان اخلوف يف حقه 
مة يف ركوبه؛  ركوب البحر ملن ال طريق له سواه إن غلبت السالتركته كالزمن. واألظهر: وجوب 



كسلوك طريق الرب عند غلبة السالمة، فإن غلب اهلالك أو استوي األمران .. مل جيب، بل حيرم: ملا 
يه ال يطول وخطره ال يعظم. فيه من اخلطر، وليس النهر العظيم كجيحون يف معىن البحر؛ ألن املقام ف

ج؛ فيشرتط يف وجوبه القدرة عليها. أجرة البذرقة؛ أي: اخلفارة؛ ألهنا من أهب احل واألصح: أنه تلزمه
ويشرتط وجود املاء والزاد يف املواضع املعتاد محله منها بثمن املثل، وهو القدر الالئق به يف ذلك 

ا أبكثر من لوها من أهلها وانقطاع املاء، أو كان يوجد هبالزمان واملكان، فإن كان ال يوجد هبا زاد؛ خل
وجود علف الدابة يف كل مرحلة؛ ألن املؤنة تعظم حبمله لكثرته، مثن املثل .. مل جيب احلج ويشرتط 

ينبغي اعتبار العادة فيه كاملاء. ويشرتط يف حق املرأة أن خيرج معها زوج أو حمرم، أو «: اجملموع»ويف 
 يشرتط وجود حمرم أو زوج بدها األمني، لتأمن على نفسها، واألصح: أنه النسوة ثقات، أو ع

اع تنقطع جبماعتهن. واألصح: أنه تلزمها أجرة احملرم إذا مل خيرج إال هبا؛ ألنه من إلحداهن؛ ألن األطم
، فيشرتط يف وجوب احلج «ال تسافر امرأة إال مع حمرم«: »الصحيحني»أهبة سفرها، ففي خرب 

واملتجه: االكتفاء ابجتماع «: املهمات»ال يف رهتا على أجرته، وأجرة الزوج كأجرة احملرم، قعليها: قد
امرأتني معها، مث اعتبار العدد إمنا هو ابلنظر إىل الوجوب، وإال .. فلها أن خترج مع الواحدة لفرض 

يشرتط واخلنثى املشكل «: اجملموع»قال يف «. مسلم»و « املهذب»احلج على الصحيح يف شرحي 
. جاز، وإن كن فإن كان معه نسوة من حمارمه كأخواته وعماته .يف حقه من احملرم ما يشرتط يف املرأة، 

 وغريه. انتهى.« البيان»أجنبيات .. فال؛ ألنه حيرم عليه اخللوة هبن، ذكره صاحب 
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قول اإلمام  وقال قبل هذا بيسري: املشهور: جواز خلوة رجل بنسوة ال حمرم له فيهن، معرتضاً به
ق ابلرجل احتياطاً. ويشرتط يف هبذا االعرتاض عن مثله يف اخلنثى امللحوغريه حبرمة ذلك، فاستغىن 

حق األعمى مع ما مر وجود قائد له، وهو كاحملرم يف حق املرأة، واحملجوز عليه بسفه كغريه، لكن ال 
لينفق عليه يف الطريق ابملعروف،  يدفع املال إليه؛ لتبذيره، بل خيرج معه الويل، أو ينصب شخصاً له

ما ذكره البغوي وغريه: أنه  -كما قال الرافعي-يق ه كأجرة احملرم. ويدخل يف شرط أمن الطر وأجرت
يشرتط أن جيد رفقة خيرج معهم على العادة، قال املتويل: فإن كانت الطريق حبيث ال خياف الواحد 

السري  ؛ وهو أن يبقى بعد االستطاعة زمن ميكنفيها .. فال حاجة إىل الرفقة. ويشرتط إمكان السري
و احتاج إىل أن يقطع كل يوم، أو يف بعض األيم أكثر من مرحلة .. مل فيه إىل احلج السري املعهود، فل

يلزمه. فإمكان السري شرط لوجوب احلج؛ كما نقله الرافعي عن األئمة، وقال ابن الصالح: إمنا هو 



رطاً ألصل الوجوب، ضاؤه من تركته لو مات قبل احلج، وليس ششرط استقراره يف ذمته؛ ليجب ق
 احلال؛ كالصالة جتب أبول الوقت قبل مضى زمن يسعها، وتستقر يف الذمة فيجب على املستطيع يف

األول، وأجاب عن الصالة أبهنا إمنا جتب يف « الروضة»مبضي زمن التمكن من فعلها، وصوب يف 
 .الناظم: )أو مشروب( بدرج اهلمزة للوزن أول الوقت؛ إلمكان تتميمها. وقول

 ]استطاعة حتصيل احلج ابلغري[
لثاين: استطاعة حتصيله بغريه؛ فالعاجز عن احلج ابملوت أو عن الركوب، إال مبشقة شديدة؛ النوع ا

لكرب أو زمانه .. حيج عنه، وجيب على املغصوب أن يستأجر من حيج عنه ولو أجريًا ماشياً أبجرة 
جار وكذا الكسوة والنفقة، لكن ليوم االستئ كوهنا فاضلة عن الدين واملسكن واخلادم،املثل بشرط  

 فقط، ولو وجد دون األجرة ورضي هبا .. لزمه، ويشرتط
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ولو بذل ولده أو  وأقره.« اجملموع»الستنابة املعضوب أن يكون بينه وبني مكة مرحلتان؛ كما نقله يف 
ثقيلة. ولو بذل ولده الطاعة يف احلج أجنيب ماال لألجرة .. مل جيب قبوله يف األصح؛ ملا فيه من املنة ال

، واملنة يف ذلك ليست كاملنة يف املال، أال ترى أن .. وجب قبوله ابإلذن له، وكذا األجنيب يف األصح
نكف عن االستعانة ببدنه يف األشغال. ويشرتط اإلنسان يستنكف عن االستعانة مبال الغري، وال يست

به مؤديً لفرضه ولو نذرًا، غري معضوب، وكذا كونه راكباً، لوجوب قبول الطاعة: كون املطيع موثوقاً 
لسؤال إن كان أصال أو فرعاً يف األصح. واألصح: وجوب التماس وغري معول على الكسب أو ا

 احلج من ولد توسم طاعته.
 ]أركان احلج[

 ركانه: اإلحرام ابلنية، قف ... بعد زوال التسع إذ تعرف()أ
 ... من الصفا ملروة مسبعا()وطاف ابلكعبة سبعاً، وسعى 

 ()مث أزل شعراً ثالاث نزره ... وما سوى الوقوف ركن العمرة
 أي أركان احلج اخلمسة:

 ]الركن األول: اإلحرام ابحلج[
، ويستحب أن يتلفظ مبا «إمنا األعمال ابلنيات»رب: األول: اإلحرام ابحلج: وهو نية الدخول فيه؛ خل

نه: )نويت احلج وأحرمت به هللا تعاىل، لبيك اللهم ... ( إىل آخره، نواه، وأن يليب فيقول بقلبه ولسا



ائه دخول احلرم، أو حترمي األنواع اآلتية. وينعقد معيناً؛ أبن ينوي حجاً أو عمرة ومسي بذلك؛ القتض
أبال يزيد يف النية على نفس اإلحرام، روى مسلم عن عائشة رضي هللا عنها  أو كليهما، ومطلقاً 

من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة .. »مع رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( فقال:  قالت: خرجنا
 ل، ومن أراد أن يهل حبج ..فليفع
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سلم( خرج هو ، وروى الشافعي: )أنه صلى هللا عليه و «فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة .. فليفعل
ن ال هدي معه أن جيعل إحرامه عمرة، وأصحابه مهلني ينتظرون القضاء؛ أي: نزول الوحي، فأمر م

لتعيني أفضل؛ ليعرف ما يدخل فيه، فإن أحرم مطلقاً يف أشهر ومن معه هدي أن جيعله حجاً(. وا
وال جيزئه العمل قبل  احلج .. صرفه ابلنية إىل ما شاء من النسكني، أو إليهما، مث اشتغل ابألعمال،

قاده عمرة، فال يصرفه إىل احلج يف أشهره، ولعمرو أن النية. وإن أطلق يف غري أشهره .. فاألصح: انع
« مب أهللت؟ »د، روى الشيخان عن أيب موسى: أنه صلى هللا عليه وسلم قال له: حيرم كإحرام زي

سنت، طف ابلبيت وابلصفا واملروة فقد أح»فقلت: لبيت إبهالل النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: 
د إحرامه كإحرامه؛ إن كان حجاً .. فحج، وإن كان عمرة .. ، فإن كان زيد حمرماً .. انعق«وأحل

كان قراانً .. فقران، وإن كان مطلقاً .. فمطلق، ويتخري كما يتخري زيد، وال يلزمه   فعمرة، وإن
كإحرامه بعد تعيينه، وال التمتع إن كان زيد أحرم الصرف إىل ما يصرف إليه زيد، إال إذا أراد إحراماً  

وجهان، . وإن كان زيد أحرم فاسدًا .. فهل ينعقد إحرام عمرو مطلقاً أو ال؟ بعمرة بنية التمتع
أصحهما: األول، أو أحرم زيد مطلقاً، مث عينه قبل إحرام عمرو .. فاألصح: انعقاد إحرامه مطلقاً. 

مث أدخل عليها احلج .. فعلى األصح: عمرو معتمر، والوجهان فيما  وجيرين فيما لو أحرم زيد بعمرة
قطعاً، ولو أخربه زيد مبا أحرم  أطلق عمرو، أما لو خطر له التشبيه أبوله أو يف احلال .. فالعربة بهلو 

به ووقع يف نفسه خالفه .. فوجهان، أصحهما: يعمل خبربه. ولو قال: )أحرمت بعمرة(، فعمل بقوله 
على األصح، وإن  .. تبني إحرام عمرو حبج، فإن فات الوقت .. حتلل وأرق دماً من ماله فبان حجاً 

عدم إحرام زيد، فإن تعذر معرفة إحرامه مبوته أو  مل يكن زيد حمرماً .. انعقد إحرامه مطلقاً وإن علم
ل من جنونه أو غيبته .. نوى القران وعمل أعمال التسكني؛ ليتحقق اخلروج عما شرع فيه. مث لك

ذو القعدة، وعشر ليال من ذي احلج والعمرة ميقااتن: زماين، ومكاين. فالزماين للحج: شوال، و 
 احلجة، فإن أحرم به يف غري
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أشهره .. انعقد عمرة على الصحيح، أو أحرم حبجتني أو عمرتني .. انعقدت واحدة وال تلزمه 
األخرى. وللعمرة: مجيع السنة، إال حملرم ابحلج يف األظهر، وعاكف مبىن للمبيت والرمي، ويسن 

من يف وقت، ويكره أتخريها عن سنة احلج. وامليقات املكاين للحج يف حق اإلكثار منها، وال تكره 
مبكة: نفس مكة، ومن ابب داره أفضل يف األظهر، وأييت املسجد حمرماً، ولو جاوز البنيان وأحرم يف 
احلرم .. أساء، وعليه دم على األصح إن مل يعد، أو يف احلل .. فمسيء قطعاً وعليه دم، إال أن يعود 

ومن الشام ومصر  وقوف إىل مكة. وأما غريه: فميقات املتوجه من املدينة: ذو احللفية،قبل ال
واملغرب: اجلحفة، ومن هتامة اليمن: يلملم، ومن جند اليمن وجند احلجاز: قرن، ومن املشرق: ذات 

عرق ومن العقيق أفضل والعربة مبواضعها، ومن مسكنه بني مكة وامليقات: فميقاته مسكنه، 
 ال ميقات به: فإن : أن حيرم من أول امليقات، وجيوز من آخره. ومن سلك البحر أو طريقاً واألفضل

حاذى ميقااتً .. أحرم من حماذاته، فإن اشتبه .. حترى، وال خيفى االحتياط، أو ميقاتني .. أحرم من 
حرم من حماذاة حماذاهتما إن تساوت مسافتهما إىل مكة، وإن تفاوات وتساوي يف املسافة إىل طريقه .. أ

إىل طريقه .. فالعربة ابلقرب إليه يف األصح، وإن أبعدمها يف األصح، وإن تفاوات يف املسافة إىل مكة و 
مل حياذ ميقااتً .. أحرم على مرحلتني من مكة: إذ ليس شيء من املواقيت أقل مسافة من هذا القدر. 

أو مريده .. مل جتز جماوزته بغري إحرام.  ومن مر مبيقات غري مريد نسكاً مث أراده .. فميقاته موضعه،
ويرة أهله؛ ألنه أكثر عماًل، أو من امليقات؟ رجح الرافعي األول، وهل األفضل أن حيرم من د

والنووي الثاين، وقال: إنه املوافق لألحاديث الصحيحة. وميقات العمرة ملن هو خارج احلرم: ميقات 
حلل ولو خبطوة من أي جهة شاء، فإن مل خيرج وأتى أبفعال احلج، ومن ابحلرم يلزمه اخلروج إىل أدىن ا

أجزأته يف األظهر، وعليه دوم، ولو خرج إىل احلل بعد إحرامه، مث أتى أبفعاهلا .. اعتد هبا العمرة .. 
 قطعا وال دم عليه على املذهب. وأفضل بقاع احلل: اجلعرانة، مث التنعيم، مث احلديبية.
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 لوقوف بعرفة[]الركن الثاين: ا
رضها وإن كان مارًا يف طلب آبق وحنوه. وأول اين: الوقوف بعرفة: وواجبه: أن حيضر جبزء من أالث



وقته: بعد زوال الشمس يوم عرفة؛ وهو اليوم التاسع حني يعرف هبا، وميتد وقته إىل فجر يوم النحر؛ 
عد الزوال(، وخرب أيب داوود ، )وأنه )صلى هللا عليه وسلم( وقف ب«عرفة كلها موقف»خلربي مسلم: 

، ويف رواية: «عرفة قبل أن يطلع الفجر .. فقد أدرك احلجاحلج عرفة، من أدرك »إبسناد صحيح: 
، و )ليلة مجع(: هي ليلة املزدلفة. «من جاء عرفة ليلة مجع قبل طلوع الفجر .. فقد أدرك احلج»

انئماً، أو قبل الزوال وانم حىت خرج  ويشرتط أهليته للعبادة، فلو حضرها ومل يعلم أهنا عرفة، أو
وقوف املغمى عليه واجملنون والسكران، قال املتويل: لكن حج اجملنون يقع الوقت .. أجزأه، وال يصح 

و « األم»نفاًل؛ كحج الصيب غري املميز، وحكاه عنه الشيخان وأقراه، واستشكل بقوله الشافعي يف 
جيب أبن اجلنون ال ينايف الوقوع نفاًل؛ فإنه إذا جاز للويل يف املغمى عليه: فاته احلج، وأ« اإلمالء»

حيرم عن اجملنون ابتداء .. ففي الدوام أوىل أن يتم حجة فيقع نفاًل، خبالف املغمى عليه؛ إذ ليس أن 
للويل أن حيرم عنه ابتداء، فليس له أن يتم حجه. ولو اقتصر على الوقوف ليالً .. صح على 

اابً، ويف اض قبل الغروب .. صح قطعاً. نعم؛ إن مل يعد .. أراق دماً استحباملذاهب، أو هنارًا وأف
قول: وجوابً، وإن عاد فكان هبا عند الغروب .. فال دم. ولو غلطوا فوقفوا اليوم العاشر .. أجزأهم، 

إال أن يقلوا على خالف العادة، أو أتيت شرذمة يوم النحر على ظن أنه عرفة فيقضون يف األصح، 
 ن الغلط املراد هلم ما إذا وقع ذلكوليس م
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جيزئهم، أو يف بسبب احلساب؛ كما ذكره الرافعي، أو وقفوا يف احلادي عشر، أو يف غري عرفة .. مل 
الثامن .. فكذلك، مث إن علموا قبل فوات الوقت .. وجب الوقوف فيه، أو بعده .. وجب القضاء 

ليلة العاشر وهم مبكة، ومل يتمكنوا من الوقوف لياًل .. وقفوا يف األصح. ولو قامت بينة برؤية اهلالل 
 تاسع عنده.من الغد، ومن ردت شهادته يف هالل ذي احلجة .. لزمه أن يقف يف ال

 ]الركن الثالث: الطواف ابلبيت[
لو متفرقة ويف الثالث: الطواف ابلبيت، لقوله تعاىل: }َوْلَيطرورُفوا اِبْلبَـْيِت اْلَعِتيِق{ سبعاً من املرات و 

األوقات املنهي عن الصالة فيها، ماشياً كان أو راكباً، بعذر أو غريه، فلو اقتصر على ست .. مل 
ويدخل وقته ابنتصاف «. خذوا عين مناسككم»هللا عليه وسلم( طاف سبعاً وقال: جيزه؛ ألنه )صلى 

 ليلة النحر بعد الوقوف. مث للطواف أبنواعه واجبات وسنن:
 واف[]واجبات الط



أما الواجب: فيشرتط سرت العورة، وطهارة احلدث والنجس حىت ما يطأه من املطاف، خبالف السعي 
الطواف مبنزلة الصالة، إال أن هللا قد أحل »لى هللا عليه وسلم(: والوقوف وابقي األعمال، قال )ص

سلم، فول طاف رواه احلاكم وقال: صحيح على شرط م« فيه املنطق، فمن نطق .. فال ينطق إال خبري
عاريً أو حمداثً، أو على بدنه أو ثوبه جناسة غري معفو عنها .. مل يصح طوافه، وكذا لو كان يطأ يف 

وغلبتها فيه مما عمت به البلوى، وقد اختار مجاعة من أصحابنا «: اجملموع». قال يف مطافه النجاسة
ق االحرتاز عنه من ذلك، ولو أحدث املتأخرين احملققني العفو عنها، وينبغي أن يقال: يعفى عما يش

فيه .. توضأ وبىن، ويف قول: يستأنف كما يف الصالة، وفرق األول أبن الطواف حيتمل فيه ما ال 
 تمل يف الصالة؛ كالفعل الكثري والكالم.حي
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وره عليه  له يف مر وأن جيعل البيت عن يساره، ومير تلقاء وجهه مبتدائً يف ذلك ابحلجر األسود، حماذيً 
« شرحه»و « املهذب»تداء جبميع بدنه؛ أبال يقدم جزءًا من بدنه على جزء من احلجر، ويف اب

يستحب استقباله، وجيوز جعله عن يساره، وذكر اإلمام والغزايل أن املراد جبميع البدن: مجيع الشق 
بدنه وبعضه حاذاه ببعض أ منه، ولو األيسر، فلو بدأ بغري احلجر .. مل حيسب، فإذا انتهى إليه .. ابتد

جماوز إىل جانب الباب .. فاحلديد: أنه ال يعتد هبذه الطوفة، ولو حاذى جبميع بدنه بعض احلجر دون 
يف « اجملموع»يف املسألتني، ويف « أصلها»كـ « الروضة»بعض .. أجزأه، ذكره العراقيون، كذا يف 

 قولني. انتهى. وظاهر أن يف املسألتنيوغريه « عدةال»الثانية: إن أمكن ذلك، مث قال: وذكر صاحب 
املراد مبحاذاة احلجر يف املسألتني: استقباله، وأن عدم الصحة يف األوىل؛ لعدم املرور جبميع البدن، 

فال بد يف استقباله املعتد به مما تقدم، وهو أال يقدم جزءاً من بدنه على جزء من احلجر، املذكور يف 
. ولو استقبل البيت أو استدبره، أو جعله عن ميينه بـ )ينبغي( وإن عرب فيه« أصلها»و « الروضة»

ومشى حنو الركن اليماين، أو حنو الباب، أو عن يساره ومشى القهقرى حنو الركن اليماين .. مل يصح 
طوافه، ولو مشى على الشاذروان؛ وهو اجلدار البارز عن علوة بني ركن الباب والركن الشامي، أو  

قفز ابألخرى، أو دخل من إحدى فتحيت احلجر وخرج من األخرى .. أحياانً وي رجاًل عليه كان يضع
مل تصح طوفته، أو مس جزءاً من البيت يف موازاته .. فكذا على الصحيح. واحلجر كله من البيت يف 

وجه، والصحيح: قدر ستة أذرع فقط. وأن يطوف سبعاً داخل املسجد ولو يف أخريته، وال أبس 
اري، ولو وسع املسجد .. اتسع املطاف. واألصح: أنه ال جيب نية سقاية والسو ائل فيه كالابحل



الطواف؛ لشمول نية احلج أو العمرة له. وأنه يشرتط أال يصرفه لغريه. وأنه لو انم فيه على هيئة ال 
 تنقض الوضوء .. صح.
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قد طاف  لو محل حمرم ولو محل احلالل حمرماً أو حمرمني، وطاف .. حسب للمحمول بشرطه، وكذا
عن نفسه، أو مل يدخل وقت طوافه، وإال .. فاألصح: أنه إن قصده للمحمول .. فله، أو قصده 

أوهلما أو ال قصد .. فللحامل فقط. ولو طاف احملرم ابحلج معتقدًا أنه يف عمرة .. أجزأه عن احلج؛  
 كما لو طاف عن غريه وعليه طواف.

 ]سنن الطواف[
إال لعذر؛ كمرض أو حنوه، أو حيتاج لظهوره ليستفىت، فإن ركب بال يطوف ماشياً وأما السنن: فإنه 

عذر .. مل يكره. وأن يستلم احلجر األسود بيده أول طوافه ويقبله، ويضع جبهته عليه، فإن عجز .. 
، استلمه، فإن عجز .. أشار بيده ال بفمه، وال يقبل الركنني الشاميني وال يستلمهما، وال يقبل اليماين

مث يقبل يده؛ وكذا إذا اقتصر على استالم احلجر األسود؛ لزمحة، أو استلم خبشبة؛  بل يستلمه
للعجز، ويراعي ذلك يف كل طوفة، ويف األواتر آكد؛ ألهنا أفضل. وال يسن للنساء استالم وال 

ان بك، تقبيل، إال عند خلو املطاف. وأن يقول أول طوافه: )ابسم هللا، وهللا أكرب، اللهم؛ إميا
قاً بكتبك، ووفاء بعهدك، وإتباعاً لسنة نبيك حممد )صلى هللا عليه وسلم((. وبني الركنني وتصدي

اليمانيني: )اللهم، آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار(، ويدعو مبا شاء، 
شواط يرمل يف األ ومأثور الدعاء أفضل من القراءة على الصحيح، وهي أفضل من غري املأثور. وأن

الثالثة األوىل؛ أبن يسرع مشيه مع تقارب خطاه، واملشهور: استيعاب الثالث ابلرمل، وميشي يف 
األربعة األخرية على هينته، وخيتص الرمل بطواف يعقبه سعي، ويف قول: بطواف القدوم. وعلى 

ال بعد  يدخل مكة إالقولني: ال يرمل يف طواف الوداع، ويرمل املعتمر واحلاج اآلفاقي الذي مل
الوقوف، وكذا قبله إن سعى عقب طواف القدوم، وإال .. فال يف األظهر. وإذا رمل فيه وسعى بعده 

.. مل يقضه يف طواف اإلفاضة يف األصح، أو طاف ورمل ومل يسع .. رمل يف طواف اإلفاضة عند 
.. مل يقضه يف الثة األوىل األكثر، ويرمل مكي أنشأ حجة من مكة يف األظهر، ولو ترك الرمل يف الث

 األربعة األخرية.
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قرب من البيت، فلو وليقل فيه: )اللهم؛ اجعله حجاً مروراً، وذنباً مغفورًا، وسعياً مشكورًا(. وأن ي
تعذر الرمل مع القرب؛ لزمحة: فإن رجا فرجة .. وقف لريمل، وإال .. فالرمل مع البعد أفضل، إال أن 

. فالقرب بال رمل أوىل، ولو خافه مع القرب أيضاً، وتعذر يف مجيع املطاف .. خياف صدم النساء .
رمل. ولو طاف حممواًل أو ركباً .. ل فرتكه أوىل. ويسن أن يتحرك يف مشيه، ويرى أنه لو أمكنه ..

فاألظهر: أنه يرمل به احلامل وحيرك الدابة. وأن يضطبع يف كل طواف يرمل فيه، وكذا يف السعي على 
ذهب ال يف ركعيت الطواف يف األصح؛ وهو جعل وسط ردائه حتت منكبه األمين وطرفيه على امل

ن يصلي بعد الطواف ركعتني، وقول: جتب، وأن وأاأليسر. وال ترمل املرأة وال تضطبع، وكذا اخلنثى. 
احلجر، يقرأ يف األوىل: )قل ي أيها الكافرون(، ويف الثانية: )اإلخالص( خلف املقام، وإال .. ففي 

وإال .. ففي املسجد، وإال .. ففي احلرم، وإال .. ففي أي موضع شاء من غريه، وجيهر ليالً ويسر 
و فرق كثرياً .. مل يبطل، ويف قول: جتب إال لعذر؛ كالتفريق مبكتوبة فلهنارًا. وأن يوايل بني الطوفات؛ 

نن يف كالم الناظم. ويسن أقيمت. ويكره قطع طواف واجب جلنازة أو راتبة، وسيأيت بعض هذه الس
 أن يستلم احلجر بعد الطواف وصالته، مث خيرج من ابب الصفا للسعي.

 ]الركن الرابع: السعي[
فا واملروة سبعاً ولو متفرقة، ذهابه من الصفا إىل املروة مرة، وعوده منها إليه لصالرابع: السعي بني ا

رواه « أبدأ مبا بدأ هللا به»عليه وسلم(: أخرى؛ لإلتباع يف ذلك، رواه الشيخان، وقال )صلى هللا 
بلفظ األمر. فليلصق عقبه أبصل ما يذهب منه، ورؤوس أصابع « ابدؤوا»مسلم، ورواه النسائي: 

مبا يذهب إليه، والراكب يلصق حافر دابته، وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم؛ حبيث ال  يهرجل
 مل يعده.يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد قدوم .. 
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اء شيء .. مل ولو شك يف عدد السعي أو الطواف .. أخذ ابألقل، ولو اعتقد التمام فأخربه ثقة ببق
يلزمه، لكن يسن. ويسن أن يرقى على الصفا واملروة قدر قامة، فإذا رقي .. استقبل البيت وقال: 

حلمد هلل على ما أوالان، وال إله إال هللا )هللا أكرب هللا أكرب، وهلل احلمد، هللا أكرب على ما هداان، وا
خلري وهو على كل شيء قدير، ال إله إال وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت بيده ا

هللا وحده ال شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، ال إله إال هللا، وال نعبد إال 



كافرون(، مث يدعو مبا أحب ديناً ودنيا، ويعيد الذكر والدعاء اثنياً إيه، خملصني له الدين ولو كره ال
خره، ويعدو يف الوسط، وموضع النوعني معروف هناك، فيمشي حىت واثلثاً. وأن ميشي أول السعي وآ

يبقى بينه وبني امليل األخضر املعلق بركن املسجد على يساره قدر ستة أذرع، فيعدوا حىت يتوسط بني 
ضرين؛ أحدمها يف ركن املسجد، واآلخر متصل بدار العباس، فيمشي حىت ينتهي إىل امليلني األخ

إىل الصفا .. مشى يف موضع مشيه، وسعى يف موضع سعيه أواًل. وال ترقى املروة، وإذا عاد منها 
املرأة على الصفا واملروة، وال تعدو يف وسط املسعى، ومثلها اخلنثى. وأن يقول يف سعيه: )رب؛ اغفر 

حم، وجتاوز عما تعلم، إنك تعلم ما ال نعلم إنك أنت األعز األكرم(. وأن يسعى ماشياً، وجيوز وار 
وأن يوايل بني مرات السعي، وبني الطواف والسعي، فلو ختلل فصل طويل .. مل يضر بشرط راكباً، 

 أال يتخلل ركن، فلو طاف للقدوم مث وقف بعرفة مث سعى .. مل يصح السعي، وأن يتحرى لسعيه
 وقت خلوه، وإذا عجز عن العدو؛ لزمحة .. فليتشبه.

 ]الركن اخلامس: احللق أو التقصري[
ثالث شعرات من الرأس، وهو أقل ما جيزئ حلقاً أو تقصريًا أو نتفاً أو إحراقاً أو قصاً اخلامس: إزالة 

ظاهر   ، لكن«مناسكه»و « جمموعه»أو بنورة، ويكتفي إبزالتها يف دفعات؛ كما صححه النووي يف 
 تصحيح عدم االكتفاء أبخذها بذلك،« أصلها»و « الروضة»كالم 
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أجيب أبنه ال فإهنما بنياه على تكميل الدم بذلك، واألصح: عدم التكميل، بل جيب ثالثة أمداد، و 
يلزم من البناء االحتاد يف التصحيح، واحللق أفضل. وتقصر املرأة بقدر أمنلة من مجيع جوانب رأسها، 

ثلها اخلنثى. ويسن أن يبدأ ابلشق األمين مث األيسر، وأن يستقبل القبلة، وأن يدفن شعره. ومن ال وم
أخذ من شاربه أو شعر حليته شيئاً  يء عليه، ويسن إمرار املوسى على رأسه، وإنشعر برأسه .. ال ش

ي؛ إذ الركن ال .. كان أحب. ومن برأسه علة متنعه من التعرض للشعر .. يصرب إىل اإلمكان وال يفد
تمر جيرب بدم؛ ألن املاهية ال حتصل إال جبميع أركاهنا. ومن نذر احللق يف وقته .. لزمه، ووقت حلق املع

عد ترتيب األركان ركناً؛ ألنه معترب يف معظمها،  -لشيخانكما قاله ا-إذا فرغ من السعي. وينبغي 
ن الطواف. وما سوى الوقوف أركان فيقدم اإلحرام والوقوف على الطواف واحللق، ويؤخر السعي ع

 العمرة؛ لشمول األدلة السابقة هلا.
 يقات()والدم جابر لواجبات ... أوهلا: اإلحرام من م



 ة، والرمي للجمار()واجلمع بني الليل والنهار ... بعرف
 )مث املبيت مبىن، واجلمع ... وآخر الست طواف الودع(

لواجب مرتادفان خالفاً للحنفية، لكن قال أصحابنا هنا: تقدم يف الكالم على )املقدمة( أن الفرض وا
 إن الركن ما ال جيرب بدم، والواجب ما جيرب بدم.

 ج[]واجبات احل
دم جابر لرتك واجبات ستة: أوهلما: اإلحرام من امليقات؛ ألن وقد ذكر الناظم يف هذه األبيات: أن ال

فإن فعل ولو انسياً أو جاهاًل .. لزمه العود من بلغه مريداً للنسك .. مل جتز جماوزته بغري إحرام، 
 ليحرم منه إال العذر؛ كخوف الطريق، أو انقطاع عن
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أنه كاملتمتع رفقة، أو ضيق الوقت، فإن مل يعد .. لزمه دم وهو شاة أضحية، فإن عجز .. فاألصح: 
.. فاملذهب: أنه ال دم  يصوم ثالثة أيم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله. وإن عاد مث أحرم منه

 عليه، وكذا إن أحرم مث عاد قبل تلبسه بنسك.
ني الليل والنهار بعرفة؛ ألنه ترك نسكاً، واألصل يف ترك النسك إجياب الدم، إال ما اثنيها: اجلمع ب

رواه ابن « من نسي من نسكه شيئاً أو تركه .. فليهرق دماً »ح عن ابن عباس: خرج بدليل؛ وقد صر 
، وما تقرر من وجوب الدم برتك اجلمع بني الليل والنهار بعرفة .. قول مرجوح صححه حزم مرفوعاً 

 اعة منهم ابن الصالح، واألظهر: أن اجلمع بينهما سنة، وأن الدم لرتكه مندوب.مج
ي: رمي مجرة العقبة بسبع حصيات، ورمي اجلمار الثالث إذا عاد إىل مىن اثلثها: الرمي للجمار؛ أ

التشريق الثالث؛ وهي احلادي عشر واتلياه، كل مجرة بسبع حصيات؛ فمجموع الرمي  وابت هبا ليايل
حصاة برمي مجرة العقبة؛ ودليل ذلك كله: اإلتباع. ويدخل وقت رمي مجرة العقبة ابنتصاف سبعون 

وقف قبل ذلك، واألفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس، ويبقى وقت االختيار إىل ليلة النحر ملن 
ر، ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، وخيرج وقت االختيار بغروهبا. وإذا ترك رمي آخر يوم النح

و يومني عمدًا أو سهوًا .. تداركه يف ابقي األيم على األظهر، وال دم، فيتدارك األول يف الثاين، يوم أ
يار؛  الثالث والثاين، أو األولني يف الثالث، ويكون ذلك أداء فيكون الوقت املضروب وقت اختأو 

ب الدم كما مر، كوقت االختيار للصالة. ومجلة األيم يف حكم اليوم الواحد، فإن مل يتدارك .. وج
كذا لو ترك فإن ترك رمي يوم النحر، أو يوم من أيم التشريق .. فدم، وكذا يف اليومني والثالثة، و 



 حلق ثالث الكل عند اجلمهور، واملذهب: تكميل الدم يف ثالث حصيات أيضاً؛ كما يكمل يف
بع واحدة واحدة، شعرات، ويف احلصاة الواحدة مد طعام، ويف احلصاتني مدان. ويشرتط: رمي الس

 وترتيب اجلمرات؛ أبن يرمي أوال إىل اجلمرة اليت
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أبنواعه؛  تلي مسجد اخليف، مث إىل الوسطى، مث إىل مجرة العقبة، ويكون املرمي حجراً فيجزئ 
ص؛ كالياقوت والعقيق يف األصح، وال جيزئ اللؤلؤ رمر، وكذا ما يتخذ منه الفصو كالكذان والربام وامل

وما ليس حبجر من طبقات األرض؛ كاإلمثد والزرنيخ واجلص، وما ينطبع؛ كالذهب والفضة، وأن 
قع يف املرمى .. مل يسمى رمياً؛ فال يكفي الوضع يف املرمى، وقصد املرمى؛ فلو رمى يف اهلواء فو 

وال يشرتط بقاء احلجر يف املرمى، فلو تدحرج وخرج نة: أن يرمي بقدر حصى اخلذف، يكف. والس
منه .. مل يضر، وال كون الرامي خارجاً عن اجلمرة، فلو وقف بطرفها ورمى إىل الطرف اآلخر .. جاز، 

قبل خروج وقت الرمي ..  وسيأيت هذا مع زيدة بسط. ومن عجز عن الرمي لعلة ال يرجى زواهلا
يصح رمي النائب عن املستنيب إال بعد رميه عن نفسه، فلو خالف ب وال مينع زواهلا بعده، وال استنا

 .. وقع عن نفسه، ولو زال عذر املستنيب بعد رمي النائب والوقت ابق .. فليس عليه إعادة الرمي.
ملن غربت الشمس  منا يلزم مبيت الليلة الثالثةرابعها: املبيت مبىن يف لياليها؛ وحيصل مبعظم الليل، وإ

م مبىن، وحينئذ يلزمه رمي اليوم الثالث، فمن ترك املبيت يف الليايل الثالث .. لزمه دم، عليه وهو مقي
أو يف ليلة .. فمد، أو ليلتني .. فمدان. نعم؛ جيوز تركه للمعذور وال دم عليه؛ كرعاء اإلبل وأهل 

رميه، ال رمي يوم ويقضوه يف اتليه قبل بين هاشم، فللصنفني أن يدعوا سقاية العباس ولو من غري 
رمي يومني متواليني، فلو نفروا يوم النحر بعد رميه .. عادوا يف اثين التشريق، وهلم النفر مع الناس 
على الصحيح. وألهل السقاية فقط إذا كانوا مبىن عند الغروب .. أن ينفروا بعده، ويرتكوا املبيت، 

زوائد »و « اجملموع»ما يف قاية أحدثت للحاج وجهان، أصحهالغد، ويف مشول الرخصة ألهل سورمي 
نعم. ومن املعذورين: من له مال خياف عليه ضياعه لو ابت، أو مريض حيتاج إىل تعهده، «: الروضة

 أو يطلب آبقا، أو أمراً خياف فوته، فال شيء عليهم على الصحيح، وهلم النفر بعد الغروب.
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، أو تركه لعذر. لثاين: أن يكون ابت الليلتني قبلهر قبل غروب مشس اليوم اوشرط جوازه لغري املعذو 
وأقره، ولو نفر فغربت قبل « اجملموع»والتأخري إىل اليوم الثالث أفضل، ولإلمام آكد؛ كما نقله يف 

انفصاله من مىن، أو عاد لشغل قبل الغروب أو بعده .. مل يلزمه املبيت على الصحيح، فلو تربع به 
 جواز النفر.«: الروضة»األصح يف  يلزمه الرمي يف الغد، ولو غربت وهو يف شغل الرحيل .. ف.. مل

خامسها: املبيت ابجلمع؛ وهي املزدلفة؛ لإلتباع املعلوم من األحاديث الصحيحة، ومن دفع منها قبل 
دم. وشرط نصف الليل وعاد قبل الفجر .. فال دم عليه، وإن مل يعد أو ترك املبيت أصاًل .. لزمه 

نعم؛ يستثىن املعذور مبا مر يف املبيت مبىن، ومن جاء مبيتها: أن يكون هبا يف ساعة من النصف الثاين. 
 عرفة لياًل فاشتغل ابلوقوف عنه، ومن أفاض من عرفة إىل مكة وطاف ففاته املبيت.

اً أم ال، سادسها: طواف الوداع ملن أراد اخلروج من مكة، أو االنصراف من مىن سواء أكان حاج
حلاجة مث يعود، وسواء أكان سفره طوياًل أم قصريًا؛ آفاقيا يقصد الرجوع إىل وطنه، أو مكياً يسافر 

عن ابن عباس: )أمر « الصحيحني»لثبوته عن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( قواًل وفعاًل، ويف 
: ومثلها النفساء، فمن الناس أن يكون آخر عهدهم ابلبيت، إال أنه خفف عن املرأة احلائض(؛ أي

وج من مكة .. ال يشرع له طواف الوداع، ومن خرج بال وداع، تركه .. لزمه دم. فمن مل يرد اخلر 
وعاد قبل مسافة القصر وطاف .. سقط الدم، أو بعدها .. فال يف األصح، وجيب العود يف احلالة 

قبل مفارقة خطة مكة .. لزمها األوىل ال الثانية، وللحائض والنفساء النفر بال وداع، فلو طهرت 
ة القصر .. فال، وكذا قبلها على املذهب، فعلى هذا املسقط للعود: العود والطواف، أو بعد مساف

مفارقة مكة ال احلرم يف األصح. وينبغي وقوعه بعد فراغ األشغال، وال ميكث بعده، فإن مكث لغري 
 عذر، أو لشغل غري
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ولو أقيمت  شد الرحل .. فال عند اجلمهور،و ألسبابه؛ كشراء الزاد و أسباب اخلروج .. أعاده، أ
الصالة فصالها .. مل يعد، واألصح: أنه ليس من املناسك. وقول الناظم )بعرفه( بسكون اهلاء: 

 إجراء للوصل جمرى الوقف.
 )وسن: بدء احلج مث يعتمر ... وليتجرد حمرم، وبتزر(

 يطوف قادم، واألدعية()يرتدي البياض، مث التلبيه ... وأن 
 ي ابقي سبعة متهالً()يرمل يف ثالثة مهروال ... واملش



 )واالضطباع يف طواف يرمل ... فيه، ويف سعي به يهرول(
 )وركعتا الطواف من ورا املقام ... فاحلجر فاملسجد إن يكن زحام(

 )وابت يف مىن بليل عرفة ... ومجعة هبا، وابملزدلفة(
 ابملشعر ... تدعو، وأسرع وادي احملسر()بت وارحتل فجرًا، وقف 

 األوىل رميت ... بسبع رميات احلصى حني انتهيت( )ويف مىن للجمرة
 )مكربًا للكل، واقطع تلبيه ... مث اذبح اهلدى هبا كاألضحية(
 )واحلق هبا أو قصرن مع دفن ... شعر، وبعده طواف الركن(

 توايل()وبعد يوم العيد للزوال ... ترمي اجلمار الكل ابل
 م الظفر()ابثنني من حلق ورمي النحر ... أو الطواف حل قل

 )واحللق واللبس وصيد، ويباح ... بثالث وطء وعقد ونكاح(
 )وأشرب ملا حتب ماء زمزم ... وطف وداعاً، وأدع ابمللتزم(

 ]كيفيات احلج واألفضل منها[
، فهو أفضل من التمتع والقران؛ أي: أي: وسن االبتداء مث اإلتيان ابلعمرة، وهذا هو املسمى ابإلفراد

ألن الذين رووه عن حجه )صلى هللا عليه وسلم( أكثر، وألن جابرًا منهم، وهو إن اعتمر يف سنته؛ 
أقدم صحبة، وأشد عناية بضبط املناسك وأفعال النيب )صلى هللا عليه وسلم( من لدن خروجه من 

ه، واختلفوا يف كراهة التمتع، وألن التمتع والقران املدينة إىل أن حتلل؛ وألهنم أمجعوا على عدم كراهت
فيهما الدم خبالفه، واجلرب دليل النقصان، وألن املفرد مل يربح ما رحبه املتمتع من استباحة  وجب

 احملظورات، وال ما رحبه القارن من اندراج أفعال
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مرة عن سنة احلج ه؛ ألن أتخري العالعمرة حتت احلج، أما إذا مل يعتمر يف سنته .. فكالمها أفضل من
مكروه. و )التمتع(: أن حيرم ابلعمرة ويفرغ منها، مث ينشئ حجاً من مكة. و )القران(: أن حيرم هبما 
معاً من امليقات ويعمل عمل احلج فيحصالن، أو حيرم بعمرة مث حيج قبل الطواف، وال يصح عكسه 

لتمتع أفضل من القران؛ ألنه يفيات الثالث. وايف اجلديد. وقد انعقد اإلمجاع على جواز هذه الك
 يعمل بعملني كاملني خبالف القران.

 ]سنن اإلحرام[



قوله: )وليتجرد حمرم( أي: وجيب أن يتجرد الذكر إلحرامه عن خميط الثياب واخلفاف والنعال؛ لينتفي 
ن وجوب جترده عنه لبسها يف اإلحرام الذي هو حمرم عليه كما سيأيت. وما اقتضاه كالم الناظم م

، وهو مقتضى ضبطه قول «اجملموع»، والنووي يف «العزيز»رامه .. هو ما جزم به الرافعي يف إلح
على أنه مندوب، واستحسنه السبكي وغريه « مناسكه»)ويتجرد( ابلضم، لكن جرى يف «: املنهاج»

وهلذا قالوا يف  تبعاً للمحب الطربي، واستشهدوا له أبنه مل حيصل قبل اإلحرام سبب وجوب النزع؛
الصيد: إنه ال جيب إرساله قبل اإلحرام بال خالف. ويسن أن يلبس إزارًا ورداء أبيضني جديدين، إال 

.. فمغسولني؛ أي: ونعلني، ويصلي ركعتني لإلحرام، وجتزئ عنهما الفريضة والنافلة؛ خلرب 
( بذي ى هللا عليه وسلم)أنه صلى هللا عليه وسلم أحرم يف إزار ورداء(، )وأنه )صل«: الصحيحني»

، «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإهنا خري ثيابكم»احلليفة ركعتني مث أحرم(، وخرب أيب داوود وغريه: 
 ليحرم أحدكم يف إزار»وقال ابن املنذر: ثبت أنه )صلى هللا عليه وسلم( قال: 
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لإلتباع، وجيوز ب بدنه لإلحرام؛ ويسن أن يطي«. صحيحه»انتهى، ورواه أبو عوانة يف « ورداء ونعلني
« الصحيحني»أن يطيب ثوبه يف األصح، وال أبس ابستدامته بعد اإلحرام، وال بطيب له جزم؛ خلرب 

أي: بريق الطيب يف مفرق رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( -عن عائشة قال: )كأين أنظر إىل وبيص 
، كما لو أخذ الطيب من بدنه الفدية يف األصح وهو حمرم( لكن لو نزع ثوبه املطيب مث لبسه .. لزمته

مث رده إليه. ويسن للمرأة أن ختضب لإلحرام يديها إىل الكوع، وأن تسمح وجهها بشيء من احلناء مث 
األفضل أن حيرم إذا استوت راحلته قائمة إىل طريقه، أو توجه لطريقه ماشياً. ويسن التلبية وإكثارها، 

ا دام حمرماً يف مجيع أحواله، خصوصاً عند تغاير يث ال يضر نفسه موأن يرفع الرجل صوته هبا؛ حب
األحوال؛ كركوب ونزول، وصعود وهبوط، واختالط رفقة، وفراغ الصالة، وإقبال الليل والنهار، 
ووقت السحر، فاالستحباب يف ذلك متأكد؛ خلرب مسلم عن جابر يف صفة حج النيب )صلى هللا 

أاتين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا »، وخرب الرتمذي: عليه وسلم(: )أنه لزم تلبيته(
، وقال: حسن صحيح. واملرأة ال ترفع صوهتا، بل تقتصر على إمساع نفسها، فإن «أصواهتم ابإلهالل

وال تستحب يف الطواف والسعي، وتستحب يف «. اجملموع»رفعته .. كره، واخلنثى كاملرأة، ذكره يف 
ها: )لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الصوت فيها، ولفظسائر املساجد، ويرفع 

احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك(، وإذا رأى ما يعجبه .. قال: )لبيك إن العيش عيش 



اآلخرة(، وإذا فرغ من تلبيته .. صلى على النيب )صلى هللا عليه وسلم( وسأل هللا تعاىل اجلنة 
 النار. ورضوانه، واستعاذ به من
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 ]استحباب طواف القدوم لدخل مكة[
عن « الصحيحني»قدوم ومثله احلالل؛ خلرب ويسن حلاج دخل مكة قبل الوقوف أن يبدأ بطواف ال

عائشة: )أنه )صلى هللا عليه وسلم( أول شيء بدأ به حني قدم مكة أنه توضأ، مث طاف ابلبيت(، 
. ( إىل آخره. ولو دخل والناس يف مكتوبة .. صالها وأورده الرافعي: )حج، فأول شيء بدأبه ..

واف .. قدم الصالة، وكذا لو خاف فوت فريضة أو معهم أواًل، ولو أقيمت اجلماعة وهو يف أثناء الط
سنة مؤكدة. ولو قدمت املرأة هنارًا وهي مجيلة أو شريفة ال تربز للرجال .. أخرت الطواف إىل الليل. 

ي: أن من له عذر .. يبدأ إبزالته، وهو حتية البقعة؛ أي: املسجد احلرام؛  عن املاورد« الكفاية»ويف 
: ويف فواته ابلتأخري وجهان حكامها إمام احلرمني، ويؤخر عنه اكرتاء منزله قال« اجملموع»كما ذكره يف 

وتغيري ثيابه. أما الداخل مكة بعد الوقوف واملعتمر .. فال يطلب منهما طواف القدوم؛ لدخول وقت 
لطواف الذي عليهما، فال يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطواف؛ قياساً على أصل احلج والعمرة. ا

د حرم مكة ال لنسك؛ كأن دخل لتجارة أو رسالة أو زيدة أن حيرم حبج أو عمرة؛  ويسن ملن قص
 كتحية املسجد لداخله.

 ]سنن الطواف[
ذلك، فيقول أول طوافه: )ابسم هللا  وتسن األدعية املأثورة لدخول املسجد، والطواف ابلبيت وغري
، وإتباعاً لسنة نبيك حممد )صلى هللا وهللا أكرب، اللهم؛ إمياانً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاًء بعهدك

عليه وسلم(، كذا ذكره الشافعي، وقال الرافعي: روي ذلك عن عبد هللا بن السائب عن النيب )صلى 
اانً( مفعول له؛ أي: لـ )أطرف( مقدرًا. ويقول إذا وصل إىل هللا عليه وسلم(؛ وهو غريب، وقوله: )إمي
 لبيت بيتك، واحلرماجلهة اليت تقابل ابب الكعبة: )اللهم؛ ا
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م إبراهيم عليه حرمك، واألمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار(، ويشري بلفظه: )هذا( إىل مقا
ي: )اللهم؛ إين أعوذ بك من الشك والشرك، والنفاق السالم. ويقول عند االنتهاء إىل الركن العراق

ء األخالق، وسوء املنظر يف األهل واملال والولد(. وعند االنتهاء إىل حتت امليزاب: والشقاق وسو 
هللا عليه وسلم( شراابً هنيئاً  )اللهم؛ أظلين يف ظلك يوم ال ظل إال ظلك، واسقين بكأس حممد )صلى

حجاً مربورًا، الل واإلكرام(. وبني الركن اليماين والشامي: )اللهم؛ اجعله ال أظمأ بعده أبدًا ي ذا اجل
«: املهمات»وذنباً مغفورًا، وسعياً مشكورًا، وعماًل مقبواًل، وجتارة لن تبور، ي عزيز ي غفور(. قال يف 

 )عمرة مربورة(، وحيتمل استحباب التعبري ابحلج؛ مراعاة للحديثواملناسب للمعتمر أن يقول: 
ربنا؛ آتنا يف الدنيا حسنة ويف »: ويقصد املعىن اللغوي وهو القصد. ويقول بني الركنني اليمانيني

رواه أبو داوود عن عبد هللا بن السائب، ويدعو مبا شاء يف مجيع « اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
ءة فيه أفضل من اء أفضل من القراءة؛ للتأسي به )صلى هللا عليه وسلم(، والقراطواف. ومأثور الدع

ويسن «. اىل على سائر الكالم؛ كفضل هللا على خلقهفضل كالم هللا تع»غري مأثورة؛ خلرب الرتمذي: 
للذكر أن يرمل يف األشواط الثالثة األوىل؛ أي: مسرعاً يف مشيه مع تقارب خطاه، ويسمى اخلبب، 

مل النيب )صلى هللا عليه وسلم( األربعة البواقي متمهالً يف مشيه؛ خلرب مسلم عن ابن عمر: )ر  وميشي
شى أربعاً(. ويسن له االضطباع يف كل طواف فيه، ويف السعي؛ أبن من احلجر إىل احلجر ثالاثً وم

 جيعل وسط ردائه حتت منكبه األمين، وطرفيه على عاتقه األيسر، ويكشف األمين؛ كدأب أهل
عرانة فرملوا ابلبيت، وجعلوا أرديتهم الشطارة؛ ألنه )صلى هللا عليه وسلم( وأصحابه اعتمروا من اجل

على عواتقهم اليسرى، وقيس ابلطواف السعي جبامع قطع مسافة مأمور حتت آابطهم، مث قذفوها 
 بتكررها سبعاً.
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ان، مع خرب: ويسن ركعتا الطواف بعده من وراء املقام؛ أي: مقام إبراهيم؛ لإلتباع، رواه الشيخ
، ويتأدين «، إال تطوعال»وجوهبما خرب: هل علي غريها؟ قال:  ، ومنع«خذوا عين مناسككم»

ابلفريضة والنافلة، ويقرأ بعد )الفاحتة( يف األوىل: )قل ي أيها الكافرون(، ويف الثانية: )اإلخالص(، 
يزاب، مث إن مل يصلهما يف حتت امل«: اجملموع»فإن مل يصلهما وراء املقام .. ففي احلجر، قال يف 

: مث يف احلرم، مث يف غريه مىت شاء، وال تفوت إال ي املسجد احلرام )إن مل يكن زحام(؛ أياحلجر .. فف
 مبوته.



 ]استحباب املبيت مبىن ليلة عرفة[
ويسن أن يبيت مبىن ليلة يوم عرفة؛ ألنه يستحب أن خيرج من مكة يف اثمن ذي احلجة إىل مىن، وأن 

جلمعني صلي املغرب والعشاء مجعاً، وقد يشمل االظهر والعصر مجعاً، وأن يبيت هبا وي يصلي هبا
املذكورين قول الناظم: )ومجعه هبا(. فإذا طلعت الشمس على ثبري .. سار إىل منرة بقرب عرفات 
حىت تزول الشمس، فإذا زالت الشمس .. اغتسل للوقوف، وقصد مسجد إبراهيم، ويصلي به 

واألصل يف ذلك: ما روى مسلم عن جابر  ويسمع خطبة اإلمام، مث يبادر للوقوف، الظهر والعصر،
يف حديثه الطويل: قال: )فلما كان يوم الرتوية .. توجهوا إىل مىن وأهلوا ابحلج، وركب النيب )صلى 

هللا عليه وسلم( فصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، مث مكث قلياًل حىت طلعت 
 وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة(.الشمس، 

 ملسري إىل عرفة وسنن الوقوف[]ا
ن يسريوا ملبني ذاكرين هللا تعاىل، ويستحب أن يسريوا على طريق ضب، ويعودوا على ويستحب أ

طريق املأزمني؛ اقتداء برسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(، وال يدخل عرفة إال يف وقت الوقوف بعد 
أرض عرفات يف اليوم الثامن .. فمخالف فعله الناس يف هذا الزمان؛ من دخوهلم الزوال، وأما ما ي

 للسنة، فيفوهتم بسببه سنن كثرية؛ منها: الصلوات مبىن، واملبيت
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اإلمام الظهر مث هبا، والتوجه منها إىل منرة، والنزول هبا، واخلطبة، والصالة قبل دخول عرفات مع 
 الظهر والعصر. فإذا فرغ من الصالة العصر جامعاً بينهما؛ فقد مجع النيب )صلى هللا عليه وسلم( بني

قف، ففي أي موضع منها وقف .. أجزأه، لكن أفضلها .. سار إىل املوقف بعرفة، وعرفات كلها مو 
ة يف أسفل جبل الرمحة؛ الذي موقف رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( عند الصخرات الكبار املفروش

فيه اإلمام، وبني هذا املسجد وجبل الرمحة بوسط عرفة. وليس من عرفة مسجد إبراهيم الذي يصلي 
س وحتقق غروهبا أن يفيض من عرفات، ويفيض الناس معه قدر ميل. ويسن لإلمام إذا غربت الشم

صليهما مجعاً مبزدلفة ليلة العيد، واجلمع إىل املزدلفة، ويؤخروا صالة املغرب بنية اجلمع إىل العشاء؛ لي
 عي ال النسك.هنا ويف ما مر سببه السفر عند الشاف

 ]املسري إىل مزدلفة واملبيت هبا[
ملبياً مكثراً منها، ويسري على هينة بوقارٍّ، فإذا وجد فرجًة .. أسرع، وإذا سار إىل املزدلفة .. سار 



حط رحله. قوله: )وابملزدلفة بت( أي: لإلتباع  فإذا وصل املزدلفة .. استحب له أن يصلي قبل
د تقدم بيان القدر الواجب من مبيتها. قوله: )وارحتل فجرًا( يعين: املعلوم من األخبار الصحيحة؛ وق

نساء والضعفة االرحتال منها يف الفجر بعد صالة الصبح بغلس إىل مىن؛ لإلتباع، رواه يسن لغري ال
لى ابقي األيم؛ ليتسع الوقت ملا بني أيديهم من أعمال يوم النحر، الشيخان، ويتأكد التغليس هنا ع

« نيالصحيح»والضعفة .. فيسن تقدميهم إليها بعد نصف الليل لريموا قبل الزمحة، ويف أما النساء 
عن عائشة: )أن سودة أفاضت يف النصف األخري من مزدلفة إبذن النيب )صلى هللا عليه وسلم(، ومل 

هللا النفر الذين كانوا معها(، وفيهما عن ابن عباس قال: )أان ممن قدم النيب )صلى  أيمرها ابلدم وال
 عليه وسلم( ليلة املزدلفة يف ضعفة أهلها(.
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البغوي: بعد صالة  ويسن هلم أن أيخذوا ما يرمون به يوم النحر من مزدلفة، قال اجلمهور: ليالً، وقال
و « األم»وهو الصواب نقاًل ودلياًل، فقد رأيته منصوصاً عليه يف «: املهمات»الصبح، قال يف 

عن  -« اجملموع»كما يف -هقي والنسائي إبسناد صحيح على شرط مسلم ، وروى البي«اإلمالء»
التقط يل »ر: يوم النحالفضل بن العباس: أن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( قال له غداة 

، قال: فلقطت له حصيات مثل حصى اخلذف، وأيخذ بقية ما يرمى به من وادي حمسر أو «احلصى
ملشعر احلرام. قال ابن الصالح والنووي: وهو جبل صغري آبخر غريه. قوله: )وقف( أي: ندابً اب

قد استبدل الناس قاال: و  املزدلفة يقال له: قزح، وهو منها؛ ألهنا ما بني مأزمي عرفة ووادي حمسر،
الوقوف به على بناء حمدث هناك يظنونه املشعر احلرام، وليس كما يظنون، لكن حيصل ابلوقوف 

بغريه من مزدلفة على األصح. وقال احملب الطربي: هو أبوسط املزدلفة  عنده أصل السنة؛ أي: وكذا
إمنا هو على اجلبل،  ن البناءوقد بين عليه بناء، مث حكى كالم ابن الصالح، مث قال: الظاهر أ

لغريه. وحيصل أصل السنة ابملرور  -يعين: ابن الصالح-واملشاهدة تشهد له، قال: ومل أر ما ذكره 
«: اجملموع»عن القاضي حسني وأقره. قال يف « الكفاية»يف عرفة، نقله يف  وإن مل يقف؛ كما

يه الصيد وغريه، فإنه من احلرم، ي حيرم ف)واملشعر( بفتح امليم، وجيوز كسرها، ومعىن احلرام؛ أي: الذ
 قال: وجيوز أن يكون معناه ذا احلرمة. قوله: )تدعو( أي: وتذكر هللا فيه مستقبل البيت إىل اإلسفار؛
لإلتباع يف ذلك، رواه مسلم، ويقول: )اللهم؛ كما وفقتنا فيه ورأيتنا إيه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، 

 قولك احلق: }فَِإَذآ َأَفْضُتم مِ ْن َعَرفَات{ إىل قوله:بقولك و  واغفر لنا وارمحنا كما وعدتنا
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َيا َحَسَنًة وَ }َغُفوٌر رَِحيٌم{، ويكثر من قوله: }رَبـرَنا آتَِنا يف الدُّ  يف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النراِر{، نـْ
ويدعو مبا أحب، ويصعد اجلبل إن أمكن، وإال .. فيقف حتته، مث يسري بعد اإلسفار بسكينة، ومن 

وجد فرجة .. أسرع كالدفع من عرفة. قوله: )وأسرع وادي احملسر( أي: يسرع يف مشيه إن كان 
 يقطع عرض وادي حمسر؛ وهو قدر رمية حبجر؛ لإلتباع، رواه ه إن كان راكباً حىتماشياً، ومشي دابت

مسلم؛ ولنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت، وألن النصارى كانت تقف 
فيه فأمران مبخالفتهم. و )وادي حمسر( بكسر السني: موضع فاصل بني مزدلفة ومىن؛ مسي به؛ ألن 

قال األزرقي: وادي حمسر مخس مئة «: اجملموع»ي، قال يف ل حسر فيه؛ أي: أعيفيل أصحاب الفي
 ذراع ومخس وأربعون ذراعاً. انتهى، واإلضافة للبيان؛ كما يف )جبل أحد(، و )شجر أراك(.

 ]رمي مجرة العقبة وذكر بعض سنن وشروط الرمي[
صى( أي: رميت بسبع رميات احلقوله: )ويف مىن للجمرة األوىل( أي: مجرة العقبة اليت تلي مكة، )

احلجر ولو حنو يقوت وزمرد وزبرجد وبلور وعقيق ورخام وبرام وحجر وحديد وذهب وفضة )حني 
عليكم حبصى »انتهيت( أي: وصلت إىل مىن بعد طلوع الشمس؛ لإلتباع، رواه مسلم، وخلربه: 

ومدر، مثد ولؤلؤ، وزرنيخ وخرج بـ )احلجر(: ما ال يسمى حجراً؛ كإ«. اخلذف الذي يرمى به اجلمرة
وجص ونورة، وآجر وخزف وملح، وجواهر من ذهب أو فضة، أو حناس أو رصاص؛ فال يكفي 

الرمي به، وكذا ما ليس من طبقات األرض، ويكفي حجر النورة قبل الطبخ. ويسن أن يرمي بقدر 
وابملأخوذ من  حصى اخلذف؛ وهو قدر الباقالء، ويكره أن يرمي أبصغر من ذلك أو أكرب، واملتنجس

، أو من املسجد إن مل يكن جزءًا منه، وإال .. حرم، وابملرمي به؛ ملا قيل: إن املقبول يرفع، احلل
 واملردود يرتك، فإن رمى بشيء منها .. جاز.
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فرمية واحدة سواء واملعترب تعدد الرمي؛ كما أفهمه تعبريه بـ )سبع رميات(، فلو رمى عددًا معاً .. 
السبع دفعة، مث أخذها ورماها دفعة وهكذا سبع مرات .. أجزأ، وكذا لو عاً أو مرتباً. ولو رمى أوقع م

رمى واحدة، مث أخذها ورماها وهكذا سبعاً يف األصح؛ كما لو دفع مداً إىل فقري عن كفارته، مث 



له وإن  مث أتبعها أخرى .. حسبتاولو رمى حصاة «: اجملموع»اشرتاه منه ودفعه إىل آخر، قال يف 
وقعت الثانية قبل األوىل على األصح عند مجاعات، ولو رمى اثنتني معاً إحدامها وقعتا معاً، أو 

ابليمىن واألخرى ابليسرى .. حسبت واحدة ابالتفاق. وأفهم تعبريه بـ )الرمي(: أنه ال يكفي وضع 
يه .. مل يكف، وكذا لو رمى يف اهلواء فوقع فاحلجر يف املرمى، وهو كذلك، ويشرتط قصد املرمى، ف

وقوع احلجر فيه على املذهب، فلو شك فيه .. مل يكف، وال يشرتط بقاؤه فيه، فلو تدحرج  حتقق
وخرج منه .. مل يضر، وال كون الرامي خارجاً عن اجلمرة، فلو وقف يف طرف منها ورمى إىل طرف 

دم احلجر مبحمل أو بعري زئ بقوس أو رجل، ولو أنصآخر .. أجزأه. وجيب كون الرامي ابليد، فال جي
أو ثوب إنسان، فحرك احململ أو الثوب صاحبه، أو حترك البعري فدفعه فوقع يف املرمى .. مل يعتد به، 
وكذا لو وقع على احململ أو البعري فتدحرج إىل املرمى على األشبه؛ الحتمال أتثره به، خبالف ما لو 

قع يف غري املرمى مث قع يف املرمى، وكذا لو و ض خارج احلرم، مث رجع فو أنصدم احلجر بذلك، أو أبر 
ويسن أن «: اجملموع»تدحرج إليه أو رده الريح إليه يف األصح؛ حلصوله فيه ال بفعل غريه. قال يف 

يغسل حصى اجلمار وأال يكسرها. قوله: )مكربًا للكل( أي: لكل حصاة؛ خلرب مسلم عن جابر: )أنه 
بع حصيات، يكرب مع كل حصاة فرماها بس-: يوم النحر يعين-ه وسلم( أتى اجلمرة )صلى هللا علي

منها، قدر حصى اخلذف(. قوله: )واقطع تلبيه( أي: عند ابتداء الرمي؛ ألخذه يف أسباب التحلل، 
 هذا إن سلك األفضل من تقدمي الرمي، فلو قدم الطواف أو احللق عليه .. قطع التلبية من حينئذ.
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هدي )كاألضحية( اهلدي هبا؛ أي: مبىن إن كان معك  ا( أي: بعد الرمي اذبحقوله: )مث اذبح اهلدي هب
 أي: يف صفاهتا ويف ذحبها فيها.

 ]احللق والتقصري وما يستحب فيه[
قوله: )واحلق هبا أو قصرن( أي: مث احلق أيها الذكر مبىن أو قصرن؛ لإلتباع يف احللق، رواه مسلم، 

اللهم؛ »ليه وسلم(: لِ ِقنَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِ رِيَن{، وقال )صلى هللا عواحللق أفضل، قال هللا تعاىل: }حمَُ 
، قال يف الرابعة: «اللهم؛ ارحم احمللقني»، فقالوا: ي رسول هللا؛ واملقصرين؟ فقال: «ارحم احمللقني

خلرب  رواه الشيخان. وتقتصر املرأة بقدر أمنلة من مجيع جوانب رأسها، وال تؤمر ابحللق؛« واملقصرين»
، «على النساء حلق، إمنا على النساء التقصري ليس«: »اجملموع»أيب داوود إبسناد حسن كما قاله يف 

عن مجاعة: يكره للمرأة احللق؛ أي: خلرب الرتمذي: )أنه )صلى هللا عليه وسلم( هنى أن « اجملموع»ويف 



ر( أي: يسن دفن شعره. قوله: حتلق املرأة رأسها(. واخلنثى كاألنثى فيما ذكرانه. قوله: )مع دفن شع
تقصري طواف الركن املسمى أيضا بطواف اإلفاضة والزيرة، والفرض )وبعده( أي: بعد احللق أو ال

، والصدر بفتح الدال؛ لقوله تعاىل: }مثُر ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذورَُهْم َوْلَيطرورُفوا اِبْلبَـْيِت اْلَعِتيِق{
: أن يطوف قبل سلم. ويسعى بعده إن مل يكن سعى بعد طواف القدوم، واألفضلولإلتباع رواه م

الزوال، وإذا فرغ من طوافه .. استحب أن يشرب من سقاية العباس؛ لإلتباع، رواه مسلم. قوله: 
)وبعد يوم العيد للزوال ترمي اجلمار الكل ابلتوايل( أي: يدخل رمي كل يوم من أيم التشريق الثالثة 

 سه؛ لإلتباع، رواه مسلم.بزوال مش
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 وتسن املواالة يف رمي اجلمار، وأما ترتيب اجلمرات .. فشرط.
 ين[]التحلل األول والثا

قوله: )ابثنني من حلق( أي: أو تقصري، ورمي يوم النحر أو الطواف؛ أي: املتبوع ابلسعي إن مل يفعل 
لق إن مل يفعل، واللبس أي: وسرت رأس قبل .. حصل التحلل من حتلل احلج، وحل قلم الظفر واحل

عن « الصحيحني»الرجل ووجه املرأة، والصيد، والطيب، بل يسن التطيب؛ حلله بني التحللني؛ خلرب 
عائشة قالت: )كنت أطيب رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( إلحرامه قبل أن حيرم، وحلله قبل أن 

تم اجلمرة .. فقد حل لكم كل شيء إال إذا رمي»يطوف ابلبيت(، وخرب النسائي وابن ماجه: 
كم الطيب فقد حل ل-ويف رواية: وذحبتم -إذا رميتم وحلقتم »، وخرب البيهقي وغريه: «النساء

، وضعفوه. ويباح بفعل الثالث ابقي احملرمات وهي: الوطء، واملباشرة «والثياب وكل شيء إال النساء
ين. وقول الناظم )ونكاح(: عطف تفسري، ولو فيما دون الفرج، وعقد النكاح؛ حلصول التحلل الثا

قال يف «. صلهاأ»و « الروضة»فات الرمي .. توقف التحلل على بدله ولو صوماً؛ كما صححه يف 
فيه عن « الكفاية»واملشهور: عدم التوقف؛ وهو الذي نص عليه الشافعي، ونقل يف «: املهمات»

بني هذا وبني احملصر إذا عدم اهلدي؛ فإن بعضهم اإلمجاع، قال: فإن قيل: ما الفرق على األول 
أبيح للمحصر األصح: عدم توقف التحلل على بدله وهو الصوم؟ قلنا: الفرق: أن التحلل إمنا 

ختفيفاً عليه حىت ال يتضرر ابملقام على اإلحرام، فلو أمرانه ابلصرب إىل أن أييت ابلبدل .. لتضرر. 
ه وتكثر أفعاله، فأبيح بعض حمرماته يف وقت، وبعضها يف واحلكمة يف أن للحج حتللني: أنه يطول زمان



غسل، خبالف العمرة ليس هلا إال آخر؛ كاحليض ملا طال زمنه .. جعل له حتلالن: انقطاع الدم وال
 حتلل واحد؛ لقصر زمنها؛ كاجلنابة.
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 ]استحباب شرب ماء زمزم[
، زاد أبو «إهنا مباركة، إهنا طعام طعم»م: ويسن شرب ماء زمزم؛ لإلتباع، رواه الشيخان، وخرب مسل

ويستحب أن يشربه ملا أحب من مطلوابت الدنيا «. وشفاء سقم«: »مسنده»داوود الطيالسي يف 
فإذا شربه للمغفرة .. استقبل القبلة، «. ماء زمزم ملا شرب له«: »املستدرك»واآلخرة؛ خلرب احلاكم يف 

ماء زمزم ملا »عن رسولك )صلى هللا عليه وسلم( أنه قال:  غينمث مسى هللا تعاىل وقال: )اللهم، إنه بل
، وإين أشربه لتغفر يل، اللهم؛ اغفر يل(، وكذا إذا شربه للشفاء من مرض وحنوه، قال «شرب له

احلاكم: كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم .. قال: )اللهم، إين أسالك علماً انفعاً، ورزقاً واسعاً، 
ماء زمزم ملا شرب له، وأان أشربه »هقي: )أنه )صلى هللا عليه وسلم( قال: لبيوشفاء من كل داء(، ول

مث شرب(. قوله: )وطف وداعا( أي: وجوابً كما مر إيضاحه. قوله: )وادع « لعطش يوم القيامة
ابمللتزم( أي: بعد فراغك من طواف الوداع، وهو بني الركن والباب؛ مسي بذلك؛ ألن الداعني يلزمونه 

وهو من األماكن اليت يستجاب فيها الدعاء. وتسن زيرة قرب رسول هللا )صلى هللا عليه ء، عند الدعا
« الكامل»رواه ابن عدي يف « من حج ومل يزرين .. فقد جفاين»وسلم( بعد فراغ احلج، ففي خرب: 

ه. ائر ، ومفهومه: أهنا جتوز لغري ز «من زار قربي .. وجبت له شفاعيت»وغريه، وروى الدارقطين وغريه: 
زيرة قربه )صلى هللا عليه وسلم( من أهم القرابت، فإذا انصرف احلجاج واملعتمرون «: اجملموع»ويف 

من مكة .. استحب هلم استحباابً متأكدًا أن يتوجهوا إىل املدينة؛ لزيرة )صلى هللا عليه وسلم(، 
 أبصر إذاوليكثر املتوجه إليها يف طريقه من الصالة والتسليم عليه، ويزيد منهما 
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.. قصد أشجارها مثالً، ويستحب أن يغتسل قبل دخوله، ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخل املسجد 
الروضة؛ وهي ما بني القرب واملنرب، فيصلي حتية املسجد جبنب املنري، مث أييت القرب فيستقبل رأسه 

ما يستقبله يف مقام اهليبة  ويستدبر القبلة، ويبعد منه حنو أربعة أذرع ونصف، انظرًا إىل أسفل



م عليه: )السالم عليك واإلجالل، فارغ القلب من عالئق الدنيا، ويسلم وال يرفع صوته، وأقل السال
ما من أحد يسلم علي .. »ي رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم((، وروى أبو داوود إبسناد صحيح: 

إىل صوب ميينه قدر ذراع فيسلم على أيب ، مث يتأخر «إال رد هللا على روحي حىت أرد عليه السالم
يه وسلم(، مث يتأخر قدر ذراع بكر رضي هللا عنه؛ فإن رأسه عند منكب رسول هللا )صلى هللا عل

فيسلم على عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، مث يرجع إىل موقفه األول قبالة وجه رسول هللا )صلى هللا 
به إىل ربه سبحانه وتعاىل، مث يستقبل القبلة ويدعو عليه وسلم( ويتوسل به يف حق نفسه، ويستشفع 

 لنفسه وملن شاء من املسلمني. انتهى.
 تع دم ... أو قارن إن كان عنه احلرم()والزم ملتم

 )مسافة القصر، وعند العجز صام ... من قبل حنره ثالث أيم(
 )وسبعة يف داره، وليحتلل ... لفوت وقفة بعمرة عمل(

 أحل ... بنية واحللق مع دم حصل()وليقض مع دم، وحمصر 
 فيها ثالث مسائل.

 ]لزوم الدم على املتمتع والقارن وشروطه[
يلزم كال من املتمتع والقارن دم؛ أما األول .. فلقوله تعاىل: }َفَمْن مَتَترَع اِبْلُعْمَرِة{ أي: بسببها األوىل: 

تع: التلذاذ مبا كان حرم عليه بعد حتلله من العمرة، وأما }ِإىَل احْلَجِ  َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي{، إذ التم
ه )صلى هللا عليه وسلم( ذبح عن نسائه البقر يوم عن عائشة: )أن« الصحيحني»الثاين .. فلخرب 

النحر قال: وكن قارانت(، ووجوب الدم فيه أوىل من وجوبه يف التمتع؛ ألنه أقل عماًل. وإمنا يلزم كال 
 ان عنه؛ أي: عن مسكنه احلرم مسافة القصر، قالمنهما الدم فيه، إن ك
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تعاىل يف املتمتع: }َذِلَك ِلَمْن مَلْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد احْلََراِم{، وقيس عليه القارن، فعلم أنه ال 
دم على حاضريه، وهم من مسكنه دون مسافة القصر من احلرم، والقريب من الشيء يقال: إنه 

َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر{ أي: قريبة منه، ومن إطالق ره، قال تعاىل: }َوْسئَـْلُهْم َعِن اْلَقْريَِة الريِت  حاض
املسجد احلرام على مجيع احلرم؛ كما هنا قوله تعاىل: }َفاَل يـَْقَربُوا اْلَمْسِجَد احْلََراَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهَذا{. 

رم، إال دون مكة؛ ألن كل موضع ذكر هللا املسجد احلرام أراد به احلقال املاوردي: وإمنا اعترب احلرم 
قوله تعاىل: }فـََولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم{ فاملراد به الكعبة، فاحلمل على األغلب أوىل. ومن 



زمه جاوز امليقات فري مريد نسكاً، مث بدا له فأحرم ابلعمرة قرب دخول مكة، أو عقب دخوهلا .. ل
يف الثانية؛ ألنه ليس من احلاضرين، والثاين: « الروضة»دم التمتع على األصح يف األوىل، واملختار يف 

 يعده منهم. ويشرتط أيضا لوجوب الدم على املتمتع أمران آخران:
أحدمها: أن تقع عمرته يف أشهر احلج من سنته؛ فلو وقعت قبل أشهره أو فيها واحلج يف سنة قابلة 

.. فاألظهر: ال دم؛ لتقدم أحد ، ولو أحرم هبا قبل أشهره، وأتى جبميع أفعاهلا يف أشهره .. فال دم
 أركاهنا.

اثنيهما: أال يعود إلحرام احلج إىل امليقات الذي أحرم ابلعمرة منه؛ فلو عاد إليه أو إىل مثل مسافته 
مرته وأحرم منه .. ال وأحرم ابحلج .. فال دم، وكذا لو عاد إىل ميقات أقرب إىل مكة من ميقات ع

ترفهه، ولو أحرم به من مكة مث عاد إىل امليقات .. سقط عنه الدم دم عليه يف األصح؛ النتفاء متتعه و 
يف األصح. مث الشرط الثاين: مناط وجوب الدم، واخلارج ابألول والثالث كاملستثىن منه. وال تعترب 

ضا، حىت لو فات شرط منها .. يكون مفردًا، هذه الشروط يف التسمية ابلتمتع، وقيل: تعترب فيها أي
مكة قبل يوم عرفة مث عاد إىل امليقات .. سقط عند الدم؛ كما يسقط عن التمتع  ولو دخل القارن

إذا عاد بعد اإلحرام ابحلج إىل املقيات، وقيل: ال يسقط، والفرق: أن اسم القران ال يزول ابلعود إىل 
 امليقات، خبالف التمتع.
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تتأقت إراقته قت وجوب الدم: إحرامه ابحلج؛ ألنه حينئذ يصري متمتعاً ابلعمرة إىل احلج، وال و و 
بوقت؛ وهو شاة بصفة األضحية، ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة. واألفضل: ذحبه يوم النحر، 

ا يف األصح، وجيوز قبل اإلحرام ابحلج بعد التحلل من العمرة يف األظهر، وال جيزئه قبل التحلل منه
شرتيه به، أو وجده أبكثر من مثن فإن عجز عنه يف موضعه وهو احلرم؛ أبن مل جيده فيه، أو مل جيد ما ي

مثله .. صام بدله عشرة أيم؛ ثالثة أيم يف احلج قبل يوم النحر، ويستحب قبل يوم عرفة؛ ألنه 
اإلحرام ابحلج؛ ألهنا عبادة  يستحب للحاج فطره؛ كما تقدم يف صوم التطوع، وال جيوز تقدميها على

يف يوم النحر، وال يف أيم التشريق يف اجلديد،  بدنية فال تقدم على وقتها، وال جيوز صوم شيء منها
َعةٍّ إِ  مٍّ يف احْلَجِ  َوَسبـْ َذا وسبعة أيم إذا رجع إىل أهله يف األظهر، قال تعاىل: }َفَمْن مَلْ جيَِْد َفِصَياُم َثاَلثَِة َأير

 جيد .. من كان معه هدي .. فليهد، ومن مل»ُتْم{، وقال )صلى هللا عليه وسلم( للمتمتعني: رََجعْ 
رواه الشيخان، ولو توطن مكة بعد فراغه من « فليصم ثالثة أيم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله



إىل وطنه؛  احلج .. صام هبا، وإن مل يتوطنها .. مل جيز صومه هبا، وال جيوز صومها ابلطريق إذا توجه
السبعة. ولو فاتته الثالثة يف احلج ألنه تقدمي للعبادة البدنية علة وقتها، ويندب تتابع الثالثة، وكذا 

ورجع إىل أهله .. فاألظهر: أنه يلزمه أن يفرق يف قضائها بينها وبني السبعة، كما يف األداء، واألظهر: 
 العادة الغالبة؛ لتتم حماكاة القضاء لألداء. انه يفرق أبربعة أيم، ومدة إمكان سريه إىل أهله على

 ]حتلل من فاته الوقوف[
بعمل عمرة من طواف وسعي، إن مل  -وبفواته يفوت احلج-جيب أن يتحلل من فاته الوقوف الثانية: 

يكن سعى وحلق؛ ألن يف بقائه حمرماً حرجاً شديداً يعسر احتماله، فيحرم عليه استدامة إحرامه إىل 
ذر عن وقته كاالبتداء، فلو استدامة حىت حج به من قابل .. مل جيزه؛ كما نقله ابن املنقابل؛ لزوال 

الشافعي. أما من سعى عقب طواف القدوم .. فال حيتاج يف حتلله إىل سعي، وما حتلل به ليس بعمرة 
 .حقيقة، وهلذا ال جتزئه عن عمرة اإلسالم، ألن إحرامه انعقد لنسك فال ينصرف إىل اآلخر كعكسه
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صل بواحد من ومبا فعله من عمل العمرة حيصل التحلل الثاين، وأما األول فيح«: اجملموع»قال يف 
احللق والطواف املتبوع ابلسعي؛ لسقوط حكم الرمي ابلفوات؛ فصار كمن رمى. وال حيتاج إىل نية 

الوقوف تطوعا كان أو العمرة؛ كما أفهمه كالم الناظم. وجيب عليه القضاء للحج الذي فاته بفوات 
كـ « الروضة»صر، وعرب يف فرضاً؛ خلرب عمر اآليت، وألنه ال خيلو عن تقصري كاملفسد، وهبذا فارق احمل

أبن الفرض يبقى يف ذمته، مث القضاء على الفوز يف األصح. قوله: )مع دم( «: احملرر»و « أصلها»
« املوطأ»الك رضي هللا تعاىل عنه يف أي: مع وجوب دم يف القضاء، واألصل يف ذلك كله: ما رواه م

اء يوم النحر وعمر بن اخلطاب ينحر )أن هبار بن األسود ج«: اجملموع»إبسناد صحيح؛ كما قاله 
هديه، فقال: ي أمري املؤمنني؛ أخطأان العد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة؛ فقال له عمر: اذهب 

الصفا واملروة، واحنروا هديً إن كان معكم، مث إىل مكة فطف ابلبيت أنت ومن معك، واسعوا بني 
ل .. فحجوا وأهدوا، فمن مل جيد .. فصيام ثالثة أيم احلقوا أو قصروا مث ارجعوا، فإذا كان عام قاب

يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله(، واشتهر ذلك يف الصحابة ومل ينكر. أما العمرة املفردة .. فال 
 يتصور فواهتا بغري املوت.

 كم احملصر عن احلج والعمرة[]ح
عدو من املسلمني أو الكفار من الثالثة: احملصر عن إمتام حج أو عمرة أو قران؛ أي: منعه عن ذلك 



مجيع الطرق .. جيوز له التحلل، واألفضل له أتخريه إن اتسع الوقت، وإال .. فتعجيله. نعم؛ لو علم 
مرة إىل ثالثة أيم .. مل جيز له التحلل، وكذا لو انكشافه يف مدة احلج حبيث ميكن إدراكه، أو يف الع

ن اجلرب ابلدم والتحلل ابلطواف واحللق، وجتزئة عن حجة منع عن غري األركان كالرمي واملبيت؛ إلمكا
 اإلسالم.
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وال ومن صد عن عرفة دون مكة .. فليدخلها ويتحلل بعمل عمرة، أو عكسه .. وقف مث حتلل 
لتحلل: قوله تعاىل: }فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ{ أي: وأردمت التحلل ظهر، واألصل يف جواز اقضاء فيهما يف األ

)أنه )صلى هللا عليه وسلم( حتلل ابحلديبية ملا صده «: الصحيحني»}َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي{، وخرب 
ل والبعض، وهو  نه ال فرق بني حصر الكاملشركون، وكان حمرماً ابلعمرة(. ومقتضى كالم الناظم: أ

ى األصح؛ ألن مشقة كل واحد اليت جاز له التحلل هبا ال ختتلف بني أن يتحمل غريه كذلك عل
مثلها أو ال. ولو منعوا ومل يتمكنوا من املضي إال ببذل مال .. فلهم أن يتحللوا، وال يبذل املال وإن 

حلل يف أيضاً .. جاز هلم الت ، ولو منعوا من الرجوعقل؛ إذ ال يتحمل الظلم يف أداء احلج والعمرة
األصح. وحيصل حتلل احملصر ابحللق، وذبح شاة حيث أحصر من حل أو حرم، ويفرق حلمها على 
مساكني ذلك املوضع، وال يلزمه إذا أحصر يف احلل أن يبعث هبا إىل احلرم، وبنية التحلل عند كل 

يمة الشاة، فإن ه بداًل، وأنه طعام بقالدم .. فاألظهر: أن لمنهما؛ الحتماله لغري التحلل، فإن فقد 
عجز عنه .. صام عن كل مد يوماً، وله إذا انتقل إىل الصوم التحلل يف احلال يف األظهر ابحللق والنية 

عنده. وال حتلل بعذر كاملرض؛ ألنه ال يفيد زواله، خبالف التحلل ابإلحصار، فإن شرطه .. حتلل به 
صر املتطوع إذا حتلل؛ لعدم وروده، شرطه. وال قضاء على احملوال جيب اهلدي إال إن على املشهور، 

فإن كان فرضاً مستقراً؛ كحجة اإلسالم بعد السنة األوىل من سين اإلمكان، وكالقضاء والنذر .. بقي 
يف ذمته، أو غري مستقر؛ كحجة اإلسالم يف السنة األوىل من سين اإلمكان .. اعتربت االستطاعة 

ليله أبن أيمره ابلتحلل، فيجوز له حينئذ، فيحلق وينوي بال إذن .. فلسيده حت بعد. ومىت أحرم الرقيق
التحلل. وللزوج حتليل زوجته من حج تطوع مل أيذن فيه، وكذا من حج الفرض يف األظهر؛ ألن 

 تقريرها عليه يعطل حقه من االستمتاع هبا.
* * * 
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 ابب حمرمات اإلحرام
 أي: ما حيرم بسبب اإلحرام.

 وللراجل سرت الرأس( . خيط،)حرم ابإلحرام مسمى لبس ..
 )وامرأة وجهاً ودهن الشعر ... واحللق والطيب وقلم الظفر(
 )واللمس ابلشهوة، كل يوجب ... ختيريه ما بني شاة تعطب(

 )أو آصع ثالثة لستة ... مسكني أو صوم ثالث، بيت(
 )وعمد وطء للتمام حققا ... مع الفساد والقضا مضيقا(

 ابلقضا حيصل ما له األدا()كالصوم تكفري صالة ابعتدا ... و 
 )وصح يف الصبا ورق، كفره ... بدنة، إن مل جيد فبقره(
 )مث الشياه السبع، فالطعام ... بقيمة البدنة، فالصيام(

 )ابلعد من أمداده، وحرما ... حملرم ومن حيل احلرما(
 النعام()تعرض الصيد، ويف األنعام ... املثل، فالبعري ك

  ... وكاحلمام الشاة، ضب جدي()والكبش كالضبع، وعنزٍّ ظيب
 )أو الطعام قيمة، أو صوما ... بعدها عن كل مد يوما(

 )ابحلرم اختص طعام والدم ... ال الصوم، إن يعقد نكاحاً حمرم(
 )فباطل، وقطع نبت احلرم ... رطباً وقلعاً دون عذرٍّ حرم(

 ]لبس املخيط على الرجال[
مسمى لبس من خميط وما يف معناه؛ كاملنسوج واملعقود  أنت إبحرام ولو مطلقاً على الرجل أي: حرم

يف سائر بدنه وإن بدت البشرة من ورائه؛ كما يف الزجاج الشفاف، إال إذا مل جيد غريه .. فيجوز له 
خيط لبس السراويل منه، واخلفني إذا قطعا أسفل من الكعبني وال فدية. وإن احتاج إىل لبس امل

 ووجبت الفدية.ملداواة أو حر أو برد .. جاز 
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للحيته خريطة يغلفها هبا ومن احملرم عليه: القفاز وسيأيت، وأحلق به ما لو اختذ لساعده مثاًل خميطاً، أو 
إذا خضبها. وأما املرأة .. فلها لبس املخيط يف الرأس وغريه، إال القفاز يف األظهر؛ وهو خميط حمشو 



« الصحيحني»عمل لليدين ليقيهما من الربد، ويزر على الساعدين؛ واألصل يف ذلك: خرب بقطن ي
ال »ا يلبس احملرم من الثياب؟ فقال: وسلم(: معن ابن عمر: أن رجالً سأل النيب )صلى هللا عليه 

س يلبس القمص وال العمائم وال السراويالت، وال الربانس وال اخلفاف، إال أحد ال جيد نعلني فليلب
، «اخلفني، وليقطعهما حىت يكوان أسفل من الكعبني، وال يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس

، وخربمها: أنه )صلى هللا عليه وسلم( قال: «القفازينال تلبس وال تنتقب املرأة، و »زاد البخاري: 
واألصل يف «. لمن مل جيد إزاراً .. فليلبس سراوي»، وخرب مسلم: «السراويل ملن مل جيد اإلزار»

ية، وجوب الفدية: قوله تعاىل: }َفَمن َكاَن ِمنُكم مررِيضاً َأْو بِِه َأذًى مِ ن ررْأِسِه َفِفْديٌَة{ أي: فحلق ففد
على احللق ابقي احملرمات للعذر، فلغريه أوىل، مث اللبس مراعى يف وجوب الفدية على ما يعتاد  وقيس

بسراويل .. فال فدية، كما لو اتزر إبزار ملفق من رقاع.  يف كل ملبوس، فلو ارتدى بقميص أو اتزر
راويل يتأتى االتزار  ووجد سولو مل جيد رداء .. مل جيز له لبس القميص، بل يرتدي به. ومل مل جيد إزاراً 

واملراد بعدم وجدان اإلزار «. اجملموع»به على هيئته .. اتزر به، ومل جيز له لبسه؛ كما صرح به يف 
كور يف احلديث: أال يكون يف ملكه، وال يقدر على حتصيله بشراء، أو استئجار بعوض والنعل املذ 

ة فيها. وإذا وجد اإلزار أو النعلني بعد لبس عظم املنمثله، أو استعارة، خبالف اهلبة فال يلزم قبوهلا؛ ل
 السراويل أو اخلفني اجلائز له .. وجب نزع ذلك، فإن أخر .. وجبت الفدية.

(1/542) 

 

فيها التكة ز له أن يعقد اإلزار ويشد عليه خيطاً ليثبت، وأن جيعل له مثل احلجزة ويدخل و وجي
إحكاماً، وأن يغرز طرف ردائه يف طرف إزاره، وال جيوز عقد الرداء، وال خلة خبالل أو مسلةٍّ، وال 

ن حيث إنه ربط طرفها يف طرفه خبيط وحنوه، فإن فعل ذلك .. لزمته الفدية؛ ألنه يف معىن املخيط م
 «.اجملموع»يستمسك بنفسه؛ قاله يف 

 ]سرت رأس الرجل ووجه املرأة[
م إبحرام للراجل؛ مبعىن الرجل؛ أي: عليه الرأس؛ أي: أو بعضه حىت البياض الذي وراء أذنه، وحر 

وامرأةٍّ وجهاً؛ أي: سرته مبا يعد ساترًا عرفاً من خميط أو غريه؛ كقلنسوة وعمامة، وخرقة وعصابة، 
قال يف  أنه )صلى هللا عليه وسلم(«: الصحيحني»طني ثخني يف األصح. واألصل يف ذلك: خرب وكذا 

، وخرب البخاري املار: «ال ختمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً »احملرم الذي خر من بعريه ميتاً: 
حرام حيصل مبا نعم؛ تسرت منه ما يتوقف على سرته سرت الرأس؛ ألن شعار اإل«. وال تنتقب املرأة»



أسها ليس بعورةٍّ، لكن قال يف عداه، وألن رأسها عورة، ومنه يؤخذ أن األمة ال تسرت ذلك؛ ألن ر 
ما ذكر يف إحرام املرأة ولبسها .. مل يفرقوا فيه بني احلرة واألمة، وهو املذهب. وشذ «: اجملموع»

عضة هل هي كاألمة أو كاحلرة. القاضي أبو الطيب فحكى وجهاً أن األمة كالرجل، ووجهني يف أن املب
ةٍّ وحنوها؛ حلاجة من حر أو برد، أو فتنة أو حنوها، وهلا أن تسدل على وجهها ثوابً متجافياً عنه خبشب

أو لغري حاجة، فإن وقعت اخلشبة فأصاب الثوب وجهها بغري اختيارها، ورفعته يف احلال .. فال فدية، 
ة. وإذا سرت اخلنثى املشكل رأسه فقط، أو وجهه فقط .. وإن كان عمدًا أو استدامته .. لزمتها الفدي

 وجبت، فال فدية، وإن سرتمها ..
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ه كشف الوجه، عن القاضي أيب الفتوح: وليس له كشفهما؛ ألن فيه تركاً للواجب، ول« اجملموع»ويف 
، فإن لبسه وقياسه لبس املخيط. ويستحب أن يسرت بغريه؛ جلواز كونه رجالً «: البيان»قال صاحب 

ولبس املخيط؛   .. فال فدية؛ جلواز كونه امرأة. وقال القاضي أبو الطيب: ال خالف أان أنمره ابلسرت
براءته، وقيل: تلزمه احتياطاً. مث كما أنمره أن يسترت يف صالته كاملرأة وال تلزمه الفدية؛ ألن األصل 

حر أو برد .. جاز ووجبت الفدية.  حمل التحرمي املذكور: إذا مل يكن عذر، فإن كان؛ كمداواة أو
أة عن الرجل، ومبا يعد ساتراً عما ال يعد،  واحرتز يف سرت الرأس ابلرجل عن املرأة، ويف سرت الوجه ابملر 

والتوسد بوسادة أو عمامة، واالنغماس يف املاء،  كوضع يده أو يد غريه، أو زنبيل أو محل،
 نع الشعر من االنتشار وغريه.واالستظالل ابحململ، وإن مس رأسه وشده خبيط مل

 ]دهن الشعر[
من الرأس أو اللحية بدهن غري مطيب؛ من مسنٍّ وحرم إبحرام على احملرم ولو امرأة دهن الشعر؛ أي: 

احملرم أشعث »ملا فيه من تزيني الشعر وتنميته املنافيني خلرب: وزبد وزيت، وذائب شحم ومشعٍّ وغريمها؛ 
، ففي خمالفته ابلدهن املذكور الفدية، خبالف اللنب وإن كان يستخرج أي: شأنه املأمور به ذلك« أغرب

(: األكل فال حيرم، ويف دهن الرأس احمللوق الفدية يف األصح؛ لتأثريه يف منه السمن. وخرج بـ )الدهن
عر الذي ينبت بعده. وال فدية يف دهن رأس األقرع واألصلع وذقن األمرد؛ النتفاء املعىن، حتسني الش

استعمال هذا الدهن يف سائر البدن شعرًا وبشرًا، ظاهراً وابطناً؛ إذ ال يقصد به التزين، لكن وجيوز 
 ال احملب الطربي: الظاهر: أن غري اللحية من شعر الوجه؛ كاحلاجب والشارب والعنفقةق
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للحية؛  ل اباتصأنه القياس، وقال ابن النقيب: هو ظاهر فيما «: املهمات»والعذارين كاللحية، ويف 
 كالشارب ال احلاجب وحنوه. وال يكره غسل بدنه ورأسه خبطمي أو سدرٍّ، لكن املستحب أال يفعل.

 ]حلق الشعر وقلم الظفر[
وحرم إبحرام احللق للشعر وقلم الظفر؛ يعين: إزالة الشعر من الرأس أو غريه حلقاً أو غريه، أو الظفر 

ُلَغ اهْلَْدُي  ىل:تعامن اليد أو الرجل قلماً أو غريه؛ لقوله  }َواَل حَتِْلُقوا رُُءوَسُكْم{ أي: شعرها }َحىتر يـَبـْ
حمَِلرُه{، وقيس على شعر الرأس شعر ابقي البدن، وعلى احللق غريه، وعلى إزالة الشعر إزالة الظفر 

 ة يففديجبامع الرتفه يف اجلميع، واملراد ابلشعر يف اآلية: اجلنس الصادق ابلواحدة فصاعدًا، وتكمل ال
إزالة ثالث شعرات، أو ثالثة أظفار؛ ألهنا جتب على املعذور ابحللق لآلية كما سيأيت، فعلى غريه أوىل، 
والشعر يصدق ابلثالث، وقيس هبا األظفار، وال يعترب مجيعه ابإلمجاع، ويعترب إزالة الثالث أو الثالثة 

كان واحد .. مل تلزمه إال  مة يفدفعة واحدة يف مكان واحد. ولو حلق مجيع شعر رأسه دفعة واحد
فدية؛ ألنه يعد فعالً واحدًا، وكذا لو حلق شعر رأسه وبدنه على التواصل، ويقاس ابلشعر يف ذلك 

األظفار من اليدين والرجلني. ولو حلق شعر رأسه يف مكانني، أو مكان واحد، لكن يف زمانني 
ر يف ثالثة أمكنة، أو ثالثة أوقات ظفاة أمتفرقني .. وجبت فديتان. ولو أزال ثالث شعرات، أو ثالث

.. وجب يف كل واحدة ما جيب فيها لو انفردت؛ وهو مد طعام على األظهر، ويف الثنتني أو االثنني 
مدان. وجيوز قطع ما غطى عينيه من شعر حاجبه أو رأسه، ومنكسر ظفر، وقلع شعر داخل جفنه 

دة عليه شعر أو ظفر، وال يف إزالة حمرم جل أو أتذى هبما، وال فدية يف اجلميع، وال يف قطع عضو،
وجيوز للمعذور يف «. اجملموع»جمنون أو مغمى عليه أو صيب ال مييز شعرًا أو ظفرًا على األصح يف 

احللق أن حيلق ويفدي؛ لآلية املتقدمة؛ كأن حيتاج إليه لكثرة قمل أو وسخ، أو حاجة أخرى يف رأسه، 
 أو سائر بدنه.
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 الطيب[]استعمال 
كاملسك والكافور والورس؛ وهو   رم إبحرام الطيب؛ أي: استعماله يف بدنه أو ملبوسه، ولو نعالً وح

أشهر طيب يف بالد اليمن، والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضاً، وقد تقدم ذكره مع 
فيه ما معظم الروس يف اخلرب يف الثوب، وقيس عليه البدن، وعليهما بقية أنواع الطيب، وأدرج 



فسج والرحيان الفارسي، وما اشتمل على الغرض منه رائحته الطيبة؛ كالورد واليامسني والنرجس والبن
الطيب من الدهن؛ كدهن الورد ودهن البنفسج. وعد من استعمال الطيب أن أيكله، أو حيتقن به، 

يف طرف ثوبه، أو  أو يستعط، وأن حيتوي على جممرة عود فيتبخر به، وأن يشد املسك أو العنرب
جيلس أو ينام على فراش مطيب، أو أرض  تضعه املرأة يف جيبها، أو تلبس احللي احملشو به، وأن

مطيبة، وأن يدوس الطيب بنعله؛ ألهنا ملبوسه. ومعىن استعمال الطيب يف حمل: إلصاقه به تطيباً، فال 
وه، وال أبكل العود أو شده يف حيرم استعمال بشم ماء الورد، وال حبمل املسك وحنوه يف كيس أو حن

به. وال حيرم على احملرم استعمال الطيب جاهاًل كونه طيباً، أو  ثوبه؛ ألن التطيب به إمنا يكون ابلتبخر
ظاانً أنه يبس ال يعلق به منه شيء، أو انسياً إلحرامه، وال فدية يف ذلك، وال فيما إذا ألقت عليه 

 إزالته يف هذه الصورة، وفيما قبلها عند زوال عذره، فإن أخر .. الريح الطيب، لكن تلزمه املبادرة إىل
 الفدية؛ كما جتب يف استعماله احملرم، وجتب فيه املبادرة إىل اإلزالة أيضاً.وجبت 

 ]اللمس ابلشهوة[
وحرم إبحرام اللمس بشهوة؛ يعين: مقدمات اجلماع بشهوة، كالقبلة واملفاخذة قبل التحللني، فإن 

سياً .. ال شيء  .. لزمته الفدية سواء أنزل أم ال، وال حترم بغري شهوة، ومن فعلها انفعل ذلك عمداً 
 «.الكفاية»و « اجملموع»عليه، واالستمناء حرام يوجب الفدية بشرط اإلنزال؛ كما ذكره يف 
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 ]دم التخيري والتقدير[
ني شاة بصفة األضحية رم ب احملقوله: )كل( أي: من لبس املخيط وما ذكر بعده .. يوجب ختيري

، وصوم ثالثة أيم بيت؛  تعطب؛ أي: تذبح، وثالثة آصع لستة مساكني لكل مسكني نصف صاعٍّ
أي: أنت نية صومها بليل. ولو عرب الناظم بدل )أو( اجلارية على األلسنة يف مثل هذا الكالم بـ 

بني شيئني. واألصل يف تكون إمنا )الواو( .. كان أقوم، بل قال بعضهم: إنه الصواب؛ ألن )بني( 
ذلك: قوله تعاىل: }تعلى َفَمن َكاَن ِمنُكم مررِيضاً َأْو ِبِه َأذًى مِ ن ررْأِسِه َفِفْديٌَة{ أي: فحلق ففدية 

{، وخرب  أنه )صلى هللا عليه وسلم( قال لكعب بن عجرة: «: الصحيحني»}ِصَيامٍّ َأْو َصَدَقةٍّ َأْو ُنُسكٍّ
انسك شاة، أو صم ثالثة أيم، أو أطعم فرقاً من الطعام »عم، قال: ال: ن، ق« أيؤذيك هوام رأسك؟»

، و )الفرق( بفتح الفاء والراء: ثالثة آصع، وقيس القلم على احللق، وغري «على ستة مساكني
املعذور فيهما عليه، والفقراء على املساكني، وهذه فدية احللق ومثلها فدية االستماع؛ كالتطيب 



ات اجلماع؛ الشرتاكها يف الرتفه، وسيأيت فدية اجلماع، وهذا دم ختيري ومقدمللبس واالدهان وا
 وتقدير.

 ]دم الرتتيب والتعديل يف إفساد احلج ابجلماع[
قوله: )وعمد وطء( ابلنصب عطفاً على )مسمى لبس(، وابلرفع مبتدأ خربه )للتمام حققا(، فيحرم 

خمتار يف األصح، قال تعاىل: }َفال رََفَث َوال  تحرمي ابلابإلحرام الوطء ولو لبهيمة من عاقل عامد عامل
ُفُسوَق{ و )الرفث(: اجلماع، و )الفسوق(: العصيان، واآلية لفظها لفظ اخلرب، ومعناها النهي؛ أي: 
ال ترفثوا وال تفسقوا؛ إذ لو كان معناها اإلخبار عن نفي هذه األشياء يف احلج .. الستحال وقوعها 

الفساد( فتفسد به العمرة مطلقاً، وكذا احلج قبل التحلل األول بعد  قا معام حقفيه. قوله: )للتم
الوقوف أو قبله، وال يفسد به بني التحللني، وال تفسد به العمرة يف ضمن القران أيضا؛ لتبعها له وإن 

 يف مل أيت بشيء من أعماهلا، وال فساد جبماع الناسي واجلاهل ابلتحرمي ومن جن بعد أن أحرم عاقالً 
 د.اجلدي
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{، وهو  وجيب إمتام ذلك النسك من حج أو عمرة أو قران، قال تعاىل: }َوَأمتُّوا احْلَجر  َواْلُعْمَرَة ّلِِلِ 
يتناول الصحيح والفاسد، وروي البيهقي أبسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن عمر وعمرو بن 

ابل، وال يعرف هلم خمالف، واملراد ابملضي العاص: أهنم أفتوا جملامع ابملضي يف فاسده، والقضاء من ق
جيتنبه قبله، فإن ارتكب حمظورًا .. لزمته  فيه: أن أييت مبا كان أييت به قبل اجلماع، وجيتنب ما كان

الفدية، وغري النسك من العبادات ال ميضي يف فاسده؛ إذ حيصل اخلروج منه ابلفساد، وجيب القضاء 
التطوع منه يصري ابلشروع فيه فرضاً؛ أي: واجب اإلمتام كالفرض،  اتفاقاً وإن كان نسكه تطوعاً، فإن

تضيق ابلشروع فيه، روى مالك: أن عمر أمر الذي فاته احلج  خبالف غريه من التطوع مضيقاً؛ ألنه
مبا ذكر أحسن من تعبري كثري: )ابلقضاء من قابل( « أصله»ابلقضاء من قابل. وتعبري الناظم كـ 

إذ العمرة ميكن قضاؤها يف عام اإلفساد، وكذا احلج فيما إذا أحصر عن إمتامه لشموله القضاء قبله؛ 
لل، مث زال احلصر والوقت ابق .. فيلزمه القضاء يف عامه، واستشكل تسمية قبل وطئه، أو بعده مث حت

ذلك قضاء؛ أبن من أفسد الصالة مث أعادها يف الوقت .. كانت أداء ال قضاء؛ لوقوعها يف وقتها 
خالفاً للقاضي. وأجاب السبكي أبهنم أطلقوا القضاء هنا على معناه اللغوي، وأبنه يتضيق  األصلي

ام وإن مل يتضيق وقت الصالة به؛ ألن آخر وقتها مل يتغري ابلشروع فيها؛ فلم يكن يفعلها وقته ابإلحر 



ء، فإنه ينتهي بعد اإلفساد موقعاً هلا يف غري وقتها، والنسك ابلشروع فيه تضيق وقته ابتداء وانتها
« توشيحال»بوقت الفوات، ففعله يف السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه ابلقضاء. وأيد ولده يف 

إنه أداء ال قضاء، مث قال: وبسط الثاين: أن النسك وإن وقت «: التنويه»األول بقول ابن يونس يف 
ة لإليقاع، وأهنا وقته األصلي ال ابلعمر .. فإمنا يقع يف سنة، فأي سنة وقع فيها .. تبني أهنا املطلوب
لو العمر عنه؛ ألن كل جزء منه العارض ابإلحرام، فاملعىن بكون العمر وقتاً للحج: أنه جيب أال خي

وقت له، فمىت أفسده .. وقع الثاين بعد وقته املقدر له شرعاً فكان قضاء، وهلذا لو مات مستطيعاً 
ن وقته مجيع العمر .. لعصى من أوهلا، وأما الصالة بال أداء .. عصى من آخر سين اإلمكان، ولو كا

 .. فوقتها بني شيئني،
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قها لتحرمي اخلروج من فإيقاعه يف جزء منه ال يتبني أنه وقتها؛ إذ اإلحرام هبا مل يتغري وقتها, بل يضي
 الصالة الواجبة. انتهى.

 جلواب األول.وهذا إن مت يف غري سنة اإلفساد .. ال يتم فيها, فاملعتمد: ا
قوله: )كالصوم تكفري صالة ابعتدا( أي: كرتك الصوم والصالة ابعتداء, فإن قضاءها مضيق, خبالف 

مضيق وإن كان أصل الكفارات على تركهما بال اعتداء, وتكفري ما ارتكب موجبة ابعتداء فإنه 
 الرتاخي؛ ألن املعتدي ال يستحق التخفيف, خبالف غريه.

ما له األدا( أي: من فرض أو نفل, فلو أفسد النفل, مث نذر حجاً وأراد قوله: )وابلقضا حيصل 
ل له ذلك, وحمل وجوب القضاء: إذا كان ما أفسده غري حتصيل املنذور حبجة القضاء .. مل حيص

 فإن أفسد قضاء .. مل يقضه, وإمنا يقضي ما أفسده أواًل؛ ألن املقضي واحٌد. قضاء,
صبا ورق( اعتبارًا ابألداء إن مل يكن الصيب والرقيق من أهل الفرض, قوله: )وصح( أي: القضاء )يف ال

. انصرف إىل فرض اإلسالم وعليهما القضاء, ويف بعض وإذا أحرما ابلقضاء فكمال قبل الوقوف .
 بعد قوله: )مضيًقا(:النسخ 

 )عليه كالتكفري للذي اعتدى ... وابلقضا حيصل ما له األدا(
 .......................... ()كرتك صوم واعتدا, وكفره .

أنثى؛ لقضاء قوله: )كفره( أي: عمد الوطء املفسد )بدنه( أي: واحد من اإلبل ذكرًا كان أو 
حلج بني التحللني ... فإنه ال يوجب بدنة, بل شاة؛ الصحابة بذلك, فأما ما ال يفسد؛ كالوطء يف ا



لو كرر الوطء يف احلج قبل التحلل األول؛ ألنه حمظوٌر مل حيصل به إفساد فأشبه االستمتاعات, وكذا 
 ألن األول هو املفسد.

 لوطء ... فال كفارة عليها يف األظهر.ولو كانت املرأة حمرمة أيًضا, وفسد حجها اب
فبقرة, مث إن عجز عنها .. فسبع شياه من الغتم, ويعترب يف كل منها إجزاؤه يف  مث إن مل جيدها ...

 األضحية.
فالطعام بقيمة البدنة؛ أبن يقومها بدراهم, وخيرج بقيمتها طعاماً يتصدق به,  مث إن عجز عنها ...

  كل مسكني على مدين, وال ينقصه عن مد, فإن عجز .. صام عن  ويستحب أال يزاد يف الدفع إىل
 كل مد يوماً, وهذا دم ترتيب وتعديل.
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 ]التعرض للصيد[
م ولو خارج احلرم وحده أو مع صيد( أي: وحرم على حمر قوله: )وحرم حملرم ومن حيل احلرما تعرض لل

الصيد, وعلى احلالل ابحلرم ولو غري حمرم, أو كان الصيد ابحلل كعكسه املفهوم ابألوىل. تعرض 
الصيد؛ أي: منه ولو بتنفري, أو إعارة آلة, أو نصب شبكة, أو وضع يد بشراء, أو عارية أو وديعة, 

ه من طري أو دابة؛ لقوله تعاىل: }وحرم أو متولد منه ومن غري  أو غريها إىل كل صيد مأكول بري,
عليكم صيد الرب ما دمتم حرما{ أي: أخذه, وقوله تعاىل: }أييها الذين ءامنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم{ , وخرب "الصحيحني": أنه صلى هللا عليه وسلم قال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام حبرمة 

يده" أي: ال جيوز تنفري صيده ال حملرم وال حالل, فغري التنفري يعضد شجره, وال ينفر صهللا تعاىل؛ ال 
 أوىل, وقيس مبكة ابقي احلرم.

وخرج بـ )الربي(: البحري؛ وهو ماال يعيش إال يف البحر, حيرم التعرض له وإن كان البحر يف احلرم, 
. وبـ )املأكول( ر بري؛ تغليباً للحرمةقال تعاىل: }أحل لكم صيد البحر{ , وما يعيش يف الرب والبح

وما عطف عليه: ما ال يؤكل, وما ال يكون يف أصله ما ذكر, فمنه: ما هو مؤذ فيستجيب قتله 
للمحرم وغريه؛ كنمر ونسر وبق وبرغوث, لو ظهر على احملرم قمل .. مل تكره تنحيته, وال شيء يف 

ندابً, وكالقمل الصيبان  ملة .. تصدق ولو بلقمةقتله, ويكره أن يفلي رأسه وحليته, فإن قتل منهما ق
وهو بيضه, لكن فديته أقل. ومنه: ما ينفع ويضر؛ كفهد وصقر وابز .. فال يستحب قتله؛ لنفعه 

وهو تعلمه االصطياد, وال يكره؛ لضرره وهو عدوه على الناس والبهائم. ومنه: ما ال يظهر فيه نفع 



قتل النحل والنمل السليماين .. فيكره قتله, وحيرم وال ضرر؛ كسرطان ورمحة وجعالن وخنافس 
واخلطاف واهلدهد والصرد, وال فرق بني املستأنس وغريه, وال بني اململوك وغريه, ولو توحش إنسي 
.. مل حيرم التعرض له. ومشل كالمه: التعرض جلزء الربي املذكور؛ وكلبنه وشعره وريشه بقطع أو غريه, 

 يف الصيد .. ضمنه. فإن حصل مع تعرضه للنب نقص
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, ولو نفر صيدًا عن وبيض املأكول مضمون بقيمته, وال شيء يف املذرة إال بيض النعامة .. ففيه قيمته
بيض حضنه ففسد .. لزمته قيمته, أو أخذ بيض دجاج مثالً فأحصنه صيدًا ففسد بيض الصيد, أو 

 ضمانه حىت يفرخ وميتنع, فلو مات مل حيصنه .. ضمنه, أو بيض صيد وأحصنه دجاجة .. فهو يف
فال شيء عليه, فإن  قبل االمتناع .. لزمه مثله من النعم. ولو كسر بيضة فيها فرخ فطار وسلم ..

مات .. فمثله من النعم. وحمل حترمي التعريض املذكور: إذا كان عامدًا عاملاً ابلتحرمي خمتاراً, ولو رمى 
احلرم ... ضمن يف األصح. ويف مثله يف إرسال الكلب: إمنا  صيدًا من احلل إىل احلل فاعرتض السهم

نعم؛ إن جهله .. مل أيمث. ولو أرسل الكلب  يضمن إذا مل يكن للصيد مهرب إال ابلدخول يف احلرم.
يف احلل إىل صيد يف احلل, فدخل احلرم فقتله فيه, أو قتل فيه صيدًا غريه .. مل يضمن, خبالف 

صيدًا بعض قوائمه يف احلرم, أو حتلل قبل أن يصيبه, أو عكسه ..  نظريمها يف السهم. ولو رمى
صيد؛ للتعدي؛ كما يف "املهمات" عن "فتاوى ضمن, كذا لو نصب شبكة, مث حتلل فوقع فيها ال

البغوي" خبالف عسكه. ولو وضع يده عليه ال املداواة أو حنوها فتلف هو أو جزؤه .. ضمنه  
فال ضمان. وكذا لو عم اجلراد الطريق, ومل جيد بداً من وطئه كالغاصب, ولو صال عليه فقتله .. 

رخ, ومل ميكن دفعه إال ابلتعرض له, أو انقلب عليه ففعل, أو ابض محام, أو غريه يف فراشة أو حنوه وف
يف نومه فأفسده يف األظهر, وكذا لو جن فقتله؛ كما يف "الزوائد" وهو مشكل, فلذلك قال يف 

إن األقيس خالفه؛ ألنه من ابب الغرامات. قال ابن املقري: ولعل الفرق: أنه "اجملموع" مع ترجيحه: 
, ففرق فيه بني من هو من أهل التمييز وغريه. قوله: )ويف األنعام وإن كان إتالفاً فهو حق هلل تعاىل

 املثل فالبعري كالنعام( أي: ففي النعامة الذكر أو األنثى بدنة؛ أي:
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الباء: كبش؛ اره: بقرة؛ أي: واحد من البقر, ويف الضبع بضم يف بقر الوحش ومحواحد من اإلبل, و 
وهي:  -وهو ذكر الضأن واألنثى نعجة, ويف الظيب: عنز؛ وهي أنثى املعز اليت مت هلا سنة. ويف احلمام

: شاة من ضأن أو معز حبكم الصحابة, ومستنده توقيف بلغهم, وإال .. فالقياس -كل ما عب وهدر
دي: ويف األرنب: لقيمة, وقيل: مستنده الشبه بينهما وهو إلف البيوت. ويف الضب: جإجياب ا

عناق, وهي األنثى من املعز من حني تولد ما مل تستكمل سنة, ويف الريبوع: جفرة, وهي األنثى من 
املعز إذا بلغت أربعة أشهر, واملراد من العناق ما فوق اجلفرة, فإن األرنب خري من الريبوع. روى 

ببدنة, وعن ابن عباس: أنه قضى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية: أهنم قضوا يف النعامة 
يف األرنب بعناق, وقال: يف الضبع كبش, وعن ابن مسعود: أنه قضى يف الريبوع جبفرة, وعن عمر 

يب وابن عوف: أهنما حكما يف الظيب بشاة, وعن عبد الرمحن بن عوف وسعد: أهنما حكما يف الظ
أن عمر قضى يف الضبع بكبش,  بتيس أعفر. وروى الشافعي عن مالك, عن أيب الزبري, وعن جابر:

ويف الغزال بعنز, ويف األرنب بعناق, ويف الريبوع جبفرة, وهذا إسناد صحيح مليح. وما ال نقل فيه 
لكبري من عن السلف .. حيكم مبثله من النعم عدالن فقيهان فطنان. مث الكبري من الصيد يفدى اب

ألنثى وعكسه, واملريض ابملريض, واملعيب مثله من النعم, والصغري ابلصغري, وجيوز فداء الذكر اب
ابملعيب إذا احتد جنس العيب كالعور وإن كان عور أحدمها يف اليمني واآلخر يف اليسار, فإن اختلف  

فهو أفضل. قال يف  كالعور واجلرب .. فال, ولو قابل املريض ابلصحيح, أو املعيب ابلسليم ..
يل, وفيما ال مثل له كاجلراد والعصافري القيمة قياساً, "اجملموع": ويفدي السمني بسمني, واهلزيل هبز 

 ويستثىن منه احلمام كما تقدم, وتعترب القيمة مبحل اإلتالف, ويقاس به حمل التلف.
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ى مساكني احلرم, مثله, والصدقة به عل قوله: )أو الطعام قيمة( أي: يتخري يف الصيد املثلي بني ذبح
وبني أن يقوم املثل بدارهم ويشرتي هبا طعاماً جيزئ يف الفطرة, أو خيرج بقدرها من طعامه هلم؛ أي: 

وأقل ما جيزي الدفع إىل ثالثة من  -جللهم أبن يتصدق به عليهم, وال جيوز أن يتصدق ابلدراهم
وبني أن يصوم عن كل مد  -رابءرض احلرم أوىل من الغالفقراء واملساكني, والصرف إىل القاطنني أب

يوما؛ قال تعاىل: }هدي ابلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما{. وغري املثلي 
يتصدق بقيمته طعاماً ملساكني احلرم وال يتصدق ابلدراهم, أو يصوم عن كل مد يوماً كاملثلي, فإن 

ض, ويقاس ابملساكني الفقراء, والعربة يف ؛ ألن الصوم ال يتبعانكسر مد يف القسمني .. صام يوماً 



قيمة غري املثلي مبحل اإلتالف؛ قياساً على كل متلف متقوم, ويف قيمة مثل املثلي مبكة يوم إرادة 
تقوميه؛ ألهنا حمل ذحبه لو أريد, ويعترب يف العدول إىل الطعام سعره مبكة, ال مبحل اإلتالف على 

دم ال الصوم( أي: جيب اختصاص الطعام ابحلر؛ أي: ابحلرم اختص طعام والالراجح. قوله: )
مبساكينه, وكذلك الدم؛ أبن يفرق حلمه على مساكينه, أو ميلكهم مجلته مذبوحاً ال حياً؛ ألن املقصود 

من الذبح هو إعطاء اللحم, وإال .. فنفس الذبح جمرد تلويث احلرم وهو مكروه, وال جيوز األكل 
 م, بل جيوز أن يصوم حيث شاء؛ إذ ال غرض فيه للمساكني.خيتص الصوم أبرض احلر منه. وال 

 ]عقد نكاح احملرم ابطل[
قوله: )إن يعقد نكاحاً حمرم فباطل( أي: ولو مع حالل ولياً كان العاقد ولو سلطاانً أو زوجاً, أو 

أو حمرماً حبج, أو عمرة وكياًل عن أحدمها, وكذا لو كان العاقد حالاًل والزوجة حمرمة, وسواء كان 
 هبما, خلرب مسلم: "ال ينكح احملرم وال ينكح" والنهي يقتضي الفساد.

 ]قطع نبات احلرم وقلعه[
قوله: )وقطع نبت احلرم رطباً وقلعاً دون عذر( أي: على احلالل واحملرم, واألظهر: تعلق الضمان هبو 

وكذا مؤذ حرمي ال اليابس, واملستنبت كغريه على املذهب, فيحرم قطع كل شجر رطب غري 
 العوسج, وكل ذي شوك على الصحيح.
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ولو نقل الشجرة  ولو نقل شجرة منه إىل احلل .. حرم وعليه ردها, أو إىل موضع منه .. فال رد عليه.
أو األغصان إىل احلل, أو احلرم فيبست .. ضمن, أو نبتت .. فال, فلو قلعها قالع .. ضمن. ولو 

احلل يف احلرم فنبتت .. مل تصر حرمية خبالف الصيد. ولو كان أصل الشجرة يف  غرس شجرة من
أو العكس ..  , وإن أخذ صيدًا عليه .. فال,احلرم وأغصاهنا يف احلل, فقطع غصناً .. ضمنه

فبالعكس, أو بعض أصلها يف احلل وبعضه يف احلرم .. فكلها حرمية. ولو انتشرت أغصان احلرمية 
ريق, أو آذهتم .. قطع املؤذي منها. ولو أخذ غصناً من الشجرة احلرمية ومل خيلف ومنعت الناس الط

ويضمن الشجرة  . وجيوز أخذ األوراق بال خيط,.. ضمنه, وإن أخلف تلك السنة .. فال ضمان
الكبرية ببقرة, وإن شاء ببدنة, ودوهنا إىل قرهبا من ُسبع الكبرية شاة, وإن صغرت جدًا .. فالقيمة. 

الكأل ابلقيمة, فإن أخلف .. فال, وإن كان يبساً فقطعه .. فال أبس, أو قلعه .. ضمن, ويضمن 
وكذا غريه للدواء. وصيد املدينة , وأخذه لعلفها, وحيل اإلذخر وجيوز ذلك للعذر؛ كرعي البهائم فيه



وشجرها حرام على املذهب, وال يضمن يف اجلديد, وحيرم صيد وج على املذهب, وال يضمن على 
لصحيح. مث احملرمات تنقسم إىل: استهالك كاحللق, واستمتاع كالطيب, ومها أنواع, وال تداخل إال ا

ن مما يقابل مبثل, فإن حلق وقلم وتطيب كان, ومل يتخلل تكفري ومل يكإن احتد النوع والزمان وامل
وإن اختلف  ولبس .. تعددت مطلقاً, ال إن لبس ثوابً مطيباً, أو طال رأسه بطيب؛ الحتاد الفعل,

مكان احللقني أو اللبسني أو التطيبني, أو زماهنما .. تعددت, وتعددت أيضاً بتخلل التكفري, وال 
 كله نوع, وكذا اللباس.وحنوه وإن احتد نوعه, والطيب  يتداخل الصيد 
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قوله: ومثله وكيد, واأللف يف قول الناظم: )حققا(: لإلطالق إن كان ماضياً, وإال .. فبدل من نون الت
 )وحرم حملرم( , وقوله: )والقضا( ابلقصر للوزن, واأللف يف قوله: )احلرما( لإلطالق.
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 كتاب البيوع
 يطلق البيع على أمرين:

صدر عنه لفظ البائع, وحده: نقل ملك بثمن على  أحدمها: قسيم الشراء, وهو الذي يشتق منه ملن
ن لفظ كل منهما يطلق على اآلخر, تقول العرب: وجه خمصوص, والشراء: قبول ذلك, على أ
 كل من املتابعني: ابئع وبيع, ومشرت وشار.)بعت( مبعىن( )شريت( وابلعكس, ويقال ل

مجة, وهو لغة: مقابلة شيء بشيء, واثنيهما: العقد املركب من اإلجياب والقبول, وهو مرادهم ابلرت 
يه قبل اإلمجاع: آيت؛ كقوله تعاىل: }وأحل وشرعاً: مقابلة مال مبال على وجه خمصوص. واألصل ف

 ود عليه, وصيغة, وبدأ هبا؛ ألهنا أهم للخالف فيها فقال:هللا البيع{. وأركانه ثالثة: عاقد, ومعق
 ]صيغة البيع والشراء[

 وبقبوله أو استيجاب( )وإمنا يصح ابإلجياب ...
ليك بثمن داللة ظاهرة؛ كـ )بعتك( , أي: وإمنا يصح البيع ابإلجياب من البائع؛ وهو ما دل على التم

)أان ابئعه لك بكذا( , وبقبوله؛ أي: ذلك  و )ملكتك( , و )شريتك( , و )هذا مبيع منك( , أو
قبلت( و )متلكت( , و )اشرتيت( اإلجياب؛ وهو ما دل على التملك بذلك الثمن داللة ظاهرة؛ كـ )



ا أموالكم بينكم ابلباطل إال أن تكون جتارة عن , و )ابتعت( قال تعاىل: }أييها الذين آمنوا ال أتكلو 
 عليه وسلم: "إمنا البيع عن تراض" رواه ابن حبان تراضٍّ منكم{ , وقال رسول هللا صلى هللا

النفس فاعترب لفظ يدل عليه, أو استيجاب  وصححه, وأنيط البيع ابلرضا وهو أمر خفي؛ ألنه ميل 
غة تقديراً؛ كـ )أعتق عبدك عين بكذا( ففعل؛ فإنه يعتق كـ )بعين( , والبيع الضمين ينعقد هبذا الصي

نه قال: )بعينه بكذا, وأعتقه عين( وقد أجابه؛ أي: أو استقبال؛ كـ عن الطالب ويلزمه العوض, فكأ
 )اشرت
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فال ينعقد البيع مين( وقبول؛ ألنه استدعاء جازم فقال األول مقام القبول, والثاين مقام اإلجياب, 
وال ابملعاطاة ولو يف احملقرات, واملأخوذ هبا كاملأخوذ ببيع فاسد؛ فيطالب  االستفهام ولو مقدرًا, بصيغة 

كل صاحبه مبا دفعه له وببدله إن تلف. ويؤخذ من كالم الناظم: أنه ال يشرتط اتفاق لفظ اإلجياب 
عطفه رتيت( .. صح. ويؤخذ من والقبول, وهو كذلك, فلو قال: )ملكتك بكذا( , فقال: )اش

ه جيوز تقدم لفظ املشرتي على لفظ البائع ولو بلفظ )قبلت( , وهو كذلك, وأنه القبول ابلواو: أن
البد من اإلجياب والقبول يف بيع توىل األصل طرفيه؛ كبيعه ماله لفرعه, وهو كذلك, وأنه ينعقد 

ذ ابلكناية مع النية يه بكذا( , وهو كذلك؛ إابلكناية مع النية؛ كـ )جعلته لك بكذا( , أو )سلطتك عل
ح العقود وغريها ولو مل يقبل التعليق, إال فيما جيب فيه اإلشهاد؛ كالنكاح .. فال يصح هبا وإن تص

توفرت القرائن, وكبيع وكيل شرط عليه اإلشهاد إن مل تتوفر القرائن, وإال .. صح, ومنها الكتابة ولو 
اإلجياب والقبول يف  قبوله( أنه يشرتط توافقاء. ويؤخذ من قوله: )وبإىل حاضر ال على املائع واهلو 

املعىن, وهو كذلك, فلو قال: )بعتك أبلف( , فقبل أبلف ومخس مئة .. مل يصح؛ لعدم التوافق, 
خبالف ما لو قبل: نصفه خبمس مئة ونصفه خبمس مئة. ويعتد إبشارة األخرس يف العقود واحللول 

 ة.و الفطن وحنوه .. فكنايفطن وغريه .. فصرحية, أوحنوها, مث إن فهمها ال
 ومن شروط العقد:

 أال يطول الفصل بني اإلجياب والقبول؛ أبن يشعر إبعراضه عن القبول.
وأال يتخلل بينهما كالم أجنيب عن العقد ولو يسرياً؛ أبال يكون من مقتضى العقد, وال من مصاحله, 

رسول هللا , والصالة والسالم على )ابسم هللا, واحلمد هللوال يكون من مستحباته, فلو قال املشيت: 
 صلى هللا عليه وسلم قبلت( .. صح.



وأن يقع اإلجياب بلفظ اخلطاب, وأن يسند جلملة املخاطب, فال يكفي: )بعت يدك( , وال )بعت 
 موكلك( , وال )بعت نصفك(.

 بعت( , مث قالنعم؛ لو قال املتوسط للبائع: )بعت هذا بكذا؟ ( فقال: )نعم( أو )
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جود الصيغة للمشرتي: )اشرتيت هذا بكذا( فقال: )نعم( أو )اشرتيت( .. صح البيع على األصح؛ لو 
والرتاضي. وأن يقع القبول من املخاطب ابإلجياب, فلو قبل وارثه بعد موته, أو وكيله أو موكله .. مل 

أو بشرط اخليار, يصح. وأن يعترب البادئ على ما أتى به من اإلجياب أو القبول, فلو أوجب مبؤجل 
لية العقد إىل متامه, فلو جن مث أسقط األجل أو اخليار قبل القبول .. مل يصح. وأن يبقيا على أه

أحدمها, أو أغمي عليه, أو حجر عليه بسفه قبل متامه .. مل يصح. وأن يتكلم حبيث يسمعه من 
)بعتك إن شئت( إذا تقدم  بقربه وإن مل يسمعه صاحبه, وإال .. مل يصح. وعدم التعليق إال يف حنو:

إذا قال له املوكل: )إن كنت أمرتك  اإلجياب. ومسألة اختالف الوكيل واملوكل يف شراء اجلارية؛
بعشرين .. فقد بعتكما هبا( , وما لو قال: )إن كان ملكي .. فقد بعتكه(. وعدم التأقيت, فلو قال: 

 )ملكتك كذا بعشرة عمرك( .. مل يصح.
 د, ومن شرطه: أن يكون ابلغاً, عاقاًل أو زائل العقل مبا تعدى به, رشيداً أو سفيهاً الركن الثاين: العاق

 مهماًل, خمتارًا أو مكروهاً حبق, بصريًا.
 ]شروط املعقود عليه[

 الركن الثالث: املعقود عليه, وله شروط بينها بقوله:
 )يف طاهر منتفع به, قدر ... تسليمه, ملك لذي العقد, نظر(

 املمر تعلم ... أو وصفه وقدر ما يف الذمم( )إن عينه مع
طهر ابلغسل؛ كثوب تنجس مبا مل يسرت شيئاً منه, فال يصح أي: إمنا يصح البيع يف طاهر؛ أي: أو ي

بيع كلب ولو معلماً, وميتة, ومخر, وخنزير, وحنوها؛ خلرب "الصحيحني": )أنه صلى هللا عليه وسلم 
 حرم بيعهنى عن مثن الكلب( , وقال: "إن هللا 
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أكان يطهر ابالستحالة  اخلمر وامليتة واخلنزير", وقيس هبا يف معناها, وال بيع ما ال يطهر ابلغسل سواء 
كجلد ميتة, أو ابملكاثرة كماء قليل متنجس, أم مل يطهر بذلك كمائع تنجس؛ ألنه يف معىن جنس 

واه ابن حبان يف "صحيحه": أنه صلى هللا العني, وألنه لو صح البيع .. ملا أمر إبراقة السمن فيما ر 
فألقوها وما حوهلا وكلوه, وإن كان ذائباً عليه وسلم قال يف الفأرة تقع يف السمن: "إن كان جامداً .. 

.. فأريقوه". وأما القز ويف ابطنه الدود امليت .. فهو كاحليوان يف ابطنه النجاسة فيصح بيعه وزانً 
" عن القاضي, ويف "اجملموع" عنه وعن آخرين, وقال يف "الكفاية": ال وجزافاً؛ كما نقله يف "الروضة

اً يف احلال؛ كاملاء ابلشط, والرتاب ابلصحراء, واحلجر ابجلبل, أو يف جيوز وزانً. منتفع به حساً وشرع
املآل؛ كاجلحش الصغري, فال يصح بيع ما ال ينفع فيه؛ إما لقلته كحبيت حنطة أو زبيب وإن حرم 

جب ردمها, وإما خلسته؛ كحدأة ورمخة وغراب وإن كان يف أجنحة بعضها نفع, وحشرات أخذمها وو 
كر هلا منافع يف اخلواص؛ ألن ذلك ال يعد مااًل؛ فال يقابل به؛ ألنه إضاعة مال ال ينفع فيها, وإن ذ 

سياسة وقد هني عنها, وكل سبع ال نفع فيه؛ كاألسد والذئب, وما يف اقتناء امللوك هلا من اهليبة وال
وليس من املنافع املعتربة. فيصح بيع العلق؛ المتصاص الدم, وما يؤكل من احلشرات كأم حبني, 

لضب والريبوع, وكل سبع ينتفع به؛ كالضبع لألكل, والفهد واهلرة للصيد, والفيل للقتال, والزرافة وا
مار الزمن, وحيرم للحمل, والقرد للحراسة, والطاووس لألنس بلونه. ويصح بيع العبد الزمن ال احل

الهي والصور ولو  بيع السم, فإن نفع قليله كالسقمونيا واألفيون .. جاز بيعه. وال يصح بيع آالت امل
كانت ذهباً؛ ألهنا مادامت على هيئتها ال يقصد منها سوى األمر احملرم, وقد حرم صلى هللا عليه 

بيادق للشطرنج. ويصح بيع جارية  وسلم بيع األصنام, رواه الشيخان, وال بيع النرد إال إن صلح
 الغناء, وكبش النطاح, وديك اهلراش ولو زاد الثمن لذلك, وبيع آنية
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لى تسليمه الذهب والفضة؛ ألن املقصود عني النقد, وألن استعماهلا عند احلاجة جائز. مقدور ع
"صحيح مسلم". قال  حساً وشرعاً؛ ليوثق حبصول العوض, وليخرج عن بيع الغرر واملنهي عنه يف

ل: ما انطوت عنا عاقبته, فال يصح املاوردي: والغرر: ما تردد بني متضادين أغلبهما أخوفهما, وقي
ال اليأس, فإن كان بيع الضال واآلبق واملغصوب؛ للعجز عن تسليمها حاالً, واملعترب ظهور التعذر 

صح البيع, وكذا إن كان املشرتي  البيع ضمنياً؛ كأن قال: )أعتق عبدك عين على كذا( , فأعتقه ..
ن احتاجت قدرته إىل مؤنة, قال يف "املطلب": فينبغي قادرًا على تسلمها؛ نظر إىل وصوله إليها, إال إ



نه يف العجز. ويصح بيع السمك يف البطالن, ويثبت للمشرتي اخليار إن جهل أو عجز, ويصدق بيمي
. فال يصح, وال يصح بيع بعض معني مما تنقص قيمته الربكة, واحلمام يف الربج إذا سهل أخذه, وإال .

ألن التسليم فيه ال ميكن إال ابلفصل, وفيه نقص وتضييع مال  بفصله؛ للعجز عن تسليمه شرعاً؛
ذراع من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على وهو حرام. قال يف "اجملموع": وطريق من أراد شراء 

. وال يصح بيع بعض معني من إانء أو سيف, أو ثوب شرائه, مث يقطعه قبل الشراء فيصح بال خالف
بناء, وفص يف خامت, وجزء معني من جدار, أو أسطوانة فوقه نفيس أو سفينة, وال بيع جذع يف 

كان لنب أو آجر, ومل جتعل النهاية صفاً.   شيء, أو كان قطعة واحدة من طني أو خشب أو غريمها, أو
ص بفصله ككرابس, أو ينقص بتفريقه؛ كفردة خف وجزء من أما بيع بعض شائع, أو معني مما ال ينق

. فيصح. ويصح بيع النحل خارج الكوارة إذا األم يف اخللية؛ ألنه ال تصنيف, وذراع معني من أرض .
وال يصح بيع املرهون بعد قبضه بغري إذن مرهتنه, وال  يقوم إال ابلرعي, وحبسه يفسده خبالف غريه.

قبل قبل اختيار الفداء بغري إذن مستحقه. مملوك لصاحب العقد الواقع؛  اجلاين املتعلق برقبته مال
أو موكله أو موليه؛ أي: يكون مملوكاٌ ألحد الثالثة؛ ليكون للعاقد عليه والية؛ فال يصح  وهو العاقد

 رفاته؛ ألنه ليس مبالكبيع الفضويل وسائر تص
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فيما متلك, وال  طالق إال فيما متلك, وال عتق إال وال وكيل وال ويل, وقد قال صلى هللا عليه: "ال
بيع إال فيما متلك" رواه أبو داوود إبسناد صحيح, وقال صلى هللا عليه وسلم حلكيم بن جزام: 

"التبع ما ليس عندان" رواه الرتمذي وصححه. ولو تصرف يف مال مورثه بيع أو حنوه ظاانً حياته وكان 
فاسخاً أو راجعاً. قوله: )نظر( أي: من  ظاانً بقاء كتابته أو إابقه, فبانميتاً .. صح, كما لو ابع رقيقه 

العاقدين, فال يصح بيع ما مل يريه أو أحدمها, وإن وصف بصفة السلم؛ لصحة النهي عن بيع الغرر؛ 
مل  ألن الرؤية تفيد أمورًا تقصر عنها العبارة, ويف اخلرب: "ليس اخلرب كالعيان", وأما خرب: "من اشرتى ما

.. فضعيف؛ كما قاله الدارقطين والبيهقي. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما يره .. فهو ابخليار إذا رآه" 
ال يتغري غالباً إذا كان حال العقد ذاكرًا لألوصاف, وذلك كاألواين واألراضي واحليوان؛ ألن األصل 

 يار, خبالف ما يغلب تغريه من وقتبقاء املرئي حباله, فإن ابن متغريًا ولو بقول املشرتي .. ثبت له اخل
الرؤية إىل العقد؛ كاألطعمة اليت يسرع فسادها. وتكفي رؤية بعض املبيع إن دل على ابقيه؛ كظاهر 

صربة احلنطة والشعري, والتمر وإن التصقت حباته, والدقيق وأعاله السمن واخلل, وسائر املائعات يف 



ر الرمان والبيض العقد, أو كان صواانً للباقي؛ كقشالظروف, وكأمنوذج املتماثل بشرط إدخاله يف 
واخلشكنان؛ ألن صالح ابطنه يف إبقائه فيه, خبالف جوز القطن, وجلد الكتاب, والفأرة وفيها 

املسك, وإن كانت مفتوحة. وال تكفي رؤية ما يف القارورة من رأسها, خبالف السمك واألرض حتت 
يف الدار: رؤية البيوت  ية كل شيء على ما يليق به, فتعترباملاء الصايف؛ إذ به صالمها. وتعترب رؤ 

والسقوف, والسطوح واجلدران, واملستحم والبالوعة, ويف البستان: رؤية األشجار واجلدران ومسايل 
 املاء,
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ويف العبد واألمة: ما عدا العورة واللسان واألسنان, ويف الدابة: رؤية مقدمها ومؤخرها, وقوائمها 
رها, ويف الثوب الصفيق كالديباج املنقش: وجهيه وكذا البساط, ويف الثوب الرقيق كالكرابس: وظه

سامح يف كوز جهيه, ويف الكتب والورق: البياض, ويف املصحف: رؤية مجيع األوراق, ويترؤية أحد و 
ناً كان أو مثمناً؛ الفقاع. قوله: )إن عينه مع املمر تعلم( أي: أبن يعلم العاقدان عينه يف املعني, وممره مث
عانه مبهماً .. مل ألنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الغرر رواه مسلم, فلو ابع أحد عبديه أو صي

, أو )أيها شئت(. وكذا لو ابع داراً حمفوفة يصح وإن تساوت قيمتها, وقال: )على أن ختتار أيهم( 
بهم؛ لتفاوت األغراض ابختالف من كل اجلوانب, وشرط للمشرتي حق املرور إليها من جانب م

ا عينه, أو أثبته له من كل اجلوانب, فيفضي إىل املنازعة, فجعل إهبامه كإهبام املبيع, خبالف ما إذ
فيصح البيع ويتعني يف األوىل ما عينه, وله يف البقية  اجلوانب, أو أطلق وقال: بعتكها حبقوقها ..

إلطالق مالصقة للشارع, أو مللك املشرتي .. مل املرور من كل جانب, فإن كانت األرض يف صورة ا
كه القدمي. ولو ابع ذراعاً من أرض أو ثوب, يستحق املرور يف ملك البائع, بل مير من الشارع, أو مل

رك اإلشاعة, وإن أراد معيناً .. مل يصح, فإن اختلفا يف اإلرادة .. صدق وذرعه معلوم هلما .. صح وت
يصح. ويصح بيع صاع من صربة, فإن علما صيعاهنا .. ترك على املعني, أو غري معلوم .. مل 

له أن يعطيه من أسفلها, ولو مل يبق منها إال صاع .. اإلشاعة, وإن جهلت .. نزل على صاع مبهم, و 
لصربة إال صاعاً: فإن علما صيعاهنا .. صح, وإال .. فال. قوله: )أو وصفه وقدر ما تعني, ولو ابعه ا

العاقدان قدر املبيع ووصفه؛ أي: وجنسه يف الذمة مثناً كان أو مثمناً, فلو قال: يف الذمم( أي: أبن 
لجهل ذا البيت حنطة( , أو )بزنة( أو )زنة هذه احلصاة ذهباً( .. مل يصح؛ ل )بعتك مبلء( أو )ملء

ابلقدر, فلو عني العوض؛ كأن قال: )بعتك مبلء( أو )ملء ذا البيت من هذه احلنطة( .. صح. ولو 



أبلف, أو نقد مطلقاً, ومث نقود ال غالب فيها .. مل يصح؛ جلهالة اجلنس يف األوىل والوصف يف  ابع
 .الثانية
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أن املعني ال  نعم؛ إن تساوت قيمة النقود .. صح البيع وسلم املشرتي ما شاء منها. وأفهم كالمه:
صربة الطعام, والبيع به كصربة يعترب العلم بقدره وهو كذلك, فيصح بيع املشاهد من غري تقدير ك

إن علم أن حتتها دكة أو منخفضاً, أو اختالف أجزاء الدراهم, لكنه يكره؛ ألنه قد يوقع يف الندم, ف
لقطيع( , أو )األرض( كل الظرف .. بطل, وإن جهل .. خري. ولو قال: )بعتك هذه الصربة( أو )ا

ياه من هذه املئة, خبالف مثله من صاع, أو شاة أو ذراع بدرهم .. صح, وال يصح بيع عشر ش
ة كل صاع بدرهم( , أو )كل صاع من هذه الصربة الصربة واألرض. ولو قال: )بعتك من هذه الصرب 

هم كل صاع بدرهم .. بدرهم( , أو )بعتك صاعاً من ابطنها( .. مل يصح, أو )بعتكها بعشرة درا
)تسليمه( منصوب بنزع اخلافض, و  صح( إن خرجا سواء, وإال .. فال على الصحيح. وقول الناظم:

اً: النفس؛ إطالقاً السم احلال على احملل. وقد علم )الذمم(: مجع ذمة؛ وهي لغة: األمان, واصطالح
عه, والقدرة على تسليمه, وكونه مما تقرر: أن شروط املعقود عليه يف غري الربوي ستة: طهارته, ونف

ن جرى على جعلها ستة البارزي. قال العراقي: مملوكاً لصاحب العقد, ورؤيته, والعلم به, ومم
يف اشرتاط العلم, فإنه ال حيصل بدون الرؤية ولو وصف, فوراء  والتحقيق: أن اشرتاط الرؤية داخل

كما يف "املنهاج" وغريه, وأورد على   الوصف أمور تقصر عنها العبارة؛ أي: فتكون الشروط مخسة؛
يف حرمي امللك مع أنه ال يصح بيعه وحده, وأجيب أبنه: حصرها يف اخلمسة أو الستة: أهنا موجودة 

لك .. فالوجه الصحة, وإال. ز فاملنع راجع إىل عدم القدرة على تسليمه؛  إن أمكن إحداث حرمي للم
 كبيع بعض معني من ثوب ينقص ابلقطع.

 ]الراب[
التماثل يف   شرع يف بيان الراب وهو لغة: الزيدة, وشرعاً: عقد على عوض خمصوص غري معلوممث

 ثالثة أنواع: معيار الشرع حالة العقد, أو مع أتخري يف البدلني أو أحدمها, وهو
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ض أحدمها, وراب راب الفضل: وهو زيدة أحد العوضني على اآلخر, وراب اليد: وهو البيع مع أتخري قب
 النساء: وهو البيع ألجل, وكل منها حرام فقال:

 ما ... يف بيع مطعوم مبا قد طعما()وشرط بيع النقد ابلنقد ك
 )تقابض اجمللس واحللول, زد ... علم متاثل جبنس يتحد(

 ]شروط بيع العقد ابلنقد واملطعوم ابملطعوم[
قابض العوضني يف جملس العقد, وحلوهلما, وعلم أي: وشرط بيع النقد ابلنقد, واملطعوم ابملطعوم: ت

سلم أنه صلى هللا عليه وسلم قال: "الطعام ابلطعام مثاًل العاقدين بتماثلهما إن احتد جنسهما؛ روى م
ب, والفضة ابلفضة, والرب ابلرب, والشعري ابلشعري, والتمر ابلتمر, مبثل", وأنه قال: "الذهب ابلذه

اء بسواء, يدًا بيد, فإذا اختلفت هذه األجناس .. فبيعوا كيف شئتم إذا  وامللح ابمللح مثال مبثل, سو 
: متقابضة. قال الرفاعي: ومن الزمه احللول؛ أي: غالباً, وإال .. جلاز أتخري التسليم كان يدًا بيد" أي

ول  زمنه. وعلة الراب يف الذهب والفضة: جوهرية الثمن, ويف املطعوم: الطعم؛ ألنه علق يف اخلرب األإىل
 احلكم ابسم

كالقطع واجللد املعلقني ابسم   الطعام الذي هو مبعىن املطعوم, واملعلق ابملشتق معلل مبا منه االشتقاق؛
اقتيااتً أو أتدما, أو تفكهاً أو تداويً, وإمنا مل السارق والزاين, و )الطعام(: ما قصد غالباً لطعم اآلدمي 

ميان؛ ألنه ال يتناوله يف العرف وهي مبنية عليه. وهذه األقسام يذكروا الدواء فيما يتناوله الطعام يف األ
فإنه نص فيه على أربعة أشياء خمتلفة املقاصد. إذا املقصود من الرب: ما  مأخوذة من اخلرب السابق,

فأحلق به كل مقتات خمتص به؛ كاألرز والذرة. واملقصود من الشعري: جرينه فيما يقتاته اآلمي, 
كله البهائم ولو على السواء, فأحلق به الفول وحنوه. واملقصود من التمر: التأدم يشارك اآلمي يف أ

 , فاحلق به ما يف معناه؛ كالزبيب والفواكه.والتفكه
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نيا, والطني واملقصود من امللح: اإلصالح, فأحلق به ما يف معناه؛ كالزعفران واملصطكي والسقمو 
األرمين والزجنبيل, ودهن البنفسج والورد, وال فرق بني ما يصلح الغذاء وما يصلح البدن؛ فإن 

لرد الصحة. فال راب فيما اختص به اجلن كالعظم, والبهائم كاحلشيش األغذية حلفظ الصحة, واألدوية 
كول سفهاً, وكدهن الكتان ودهن والتنب, أو أغلب تناوهلا له, أو مل يقصد للطعم؛ كاجللود والرتاب املأ

السمك؛ ألهنما معدان لالستصباح ودهن السفن ال لألكل. وال راب يف احليوان وإن جاز بلعه كصغار 



ف ما يؤكل اندراً كالبلوط؛ وتناول التداوي ابملاء العذب فإنه ربوي مطعوم؛ قال تعاىل: السمك, خبال
لترب واحللي وغريمها, وخرج به: الفلوس وإن راجت. }ومن مل يطعمه فإنه مين{. غري العرض, فيتناول ا

والبد من واملراد ابلتقابض: ما يشمل القبض, حىت لو كان العوض معيناً .. كفى االستقالل بقبضه, 
القبض احلقيقي, فال تكفي احلوالة وإن حصل القبض هبا يف اجمللس, وتكفي الوكالة إن قبض الوكيل 

تقابضا البعض .. صح فيه فقط على املذهب, ولو كان العاقد عبداً قبل مفارقة املوكل اجمللس, ولو 
اجمللس .. قام وارثه  مأذوانً فقبض سيده, أو وكيالً فقبض موكله .. مل يكف, ولو مات أحدمها يف

مقامه يف القبض يف األصح, وحيث شرطنا التقابض يف اجمللس فأجازا العقد قبله .. بطل كما صححه 
ثلة تعترب يف املكيل كياًل, ويف املوزون وزانً, واملعترب يف كون الشيء مكياًل أو الشيخان هنا. واملما

 عليه وسلم, فاملكيل ال جيوز بيع بعضه موزوانً: غالب عادة احلجاز يف عهد رسول هللا صلى هللا
ببعض وزانً وعكسه, فالذهب والفضة, واجلوز والسمن, وقطع امللح الكبار واللحم موزونة, واحلبوب 

الزبيب والتني, واللوز والعسل واخلل, والعصري والدهن وامللح وحنوها مكيلة, وما مل يكن يف ذلك و 
استعمال فيه ومل يتعني أغلبهما وكان أكرب من التمر .. فالوزن, العهد أو ابحلجاز, أو مل يعلم حاله, أو 

جبنس يتحد( أنه لو بيع  أو مثله أو دونه .. فعادة بلد البيع وقته. وعلم من قوله: )زد علم متاثل
 ربوي جبنسه جزافاً ختميناً .. مل يصح ولو خرجا سواء.
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 ]قاعدة: مد عجوة ودرهم[
انيب العقد ربوي شرطه التماثل, ومعه قاعدة )مد عجوة(: وهي أن يقع يف جوأنه ال يصح البيع يف 

جنس آخر ولو غري ربوي فيهما, أو يف أحدمها أو نوع آخر, أو ما خيالفه يف الصفة؛ كمد عجوة 
ودرهم أو ثوب مبثلهما, أو مد عجوة ودرهم مبدين أو درمهني, أو مد عجوة ومد صيحاين مبثلهما, 

ئة أو صحاح أو مكسرة تنقض قيمتها مبئة يحاين, أو مئيت دينار جيدة أو رديأو مبدي عجوة أو ص
دينار جيدة ومئة رديئة, أو مبئة صحيحة ومئة مكسرة, وتعدد الصفقة هنا بتعدد البائع واملشرتي  

كاالحتاد. ويصح بيع دار موهت بذهب فظهر فيها معدنه, وبيع دار موهت بذهب متويهاً ال حيصل 
)طمعا( لإلطالق, واإلضافة يف قوله: )تقابض  على النار بذهب. واأللف يف قوله: منه شيء ابلعرض

 اجمللس( مبعىن )يف(.
 )وإمنا يعترب التماثل ... حال كمال النفع, وهو حاصل(



 )يف لنب والتمر, وهو ابلرطب ... رخص يف دون نصاب كالعنب(
 فيهما مسألتان:

 ماله[]اعتبار التماثل يف بيع الربوي جبنسه حال ك
ماثل يف بيع الربوي جبنسه حال كمال النفع به؛ أبن يتهيأ ألكثر االنتفاعات األوىل: أنه إمنا يعترب الت

املطلوبة منه, أو يكون على هيئة يتأتى معها ادخاره؛ فقد سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 
 ى عنبيع الرطب ابلتمر فقال: "أينقض الرطب إذا يبس؟ " فقالوا: نعم؛ فنه
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 عند اجلفاف, ذلك, ويف رواية: "فال إذن", رواه الرتمذي وصححه, فيه إشارة إىل أن التماثل يعترب
وقيس ابلرطب غريه. قوله: )وهو( أي: حال كمال النفع )حاصل يف لنب والتمر( فيباع اللنب ابللنب, 

ابملاء أو حنوه, وال يبايل بكون ما حيويه  ولو حامضاً رائباً, وخاثراً وخميضاً ما مل يغل ابلنار, أو خيتلط
ال بعد سكون رغوته. ويباع التمر ابلتمر, وال املكيال من اخلاثر أكثر وزانً, لكن ال يباع احلليب إ

نداوة ال يظهر أثر زواهلا يف الكيل, ونزع نوى التمر أو الزبيب يبطل كماله؛ حينئذ ال بقاء له, خبالف 
؛ ألن الغالب يف جتفيفها نزع النوى. وكمال احلبوب: بتناهي جفافها, مفلق املشمش واخلوخ وحنومها

تخذ منه الدهن كالسمسم: التناهي والبقاء, أو الدهن, وكمال الفواكه: وبقائها على هيئتها, وفيما ي
التناهي والبقاء, أو العصري أو اخلل الصرف, وكمال اللحم: التناهي واخللو من امللح املؤثر يف الوزن 

عظمه, وال كمال للمطبوخ واملشوي واملقلي واملعروض على النار للعقد ال للتمييز. وما ال  ونزع 
كاحلنطة املقلية, أو املبلولة وإن جفت, والدقيق والسويق, واخلبز والكشك, والنشا واللنب كمال له  

ب, واملشوب ابملاء, والزبد واملصل, واألقط واجلنب, والبطيخ والسفرجل, والرمان وحبه الرط
واملشمش واخلوخ الرطبني, والكمثرى والرطب, والعنب والقثاء والبقل, وخل التمر والزبيب 

 ا, والدبس والسكر والفانيد واللبأ, واللحم الطري .. ال جيوز بيع بعضه ببعض من جنسه.وعصريمه
 ]الرخصة ببيع العراي[

عنب على شجرة خرصاً مبثله على الثانية: أنه رخص يف العراي ولو لألغنياء؛ وهو بيع الرطب أو ال
ق؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم هنى األرض متراً أو زبيباً كياًل فيما دون نصاب الزكاة وهو مخسة أو س

عن بيع التمر ابلتمر, ورخص يف العراي أن تباع خبرصها أيكلها أهلها رطباً, رواه الشيخان, وروي 
 دون مخسة أوسق, أوأيضاً: أنه رخص يف بيع العراي خبرصها فيما 
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يف أظهر يف مخسة أوسق, شك داوود بن احلصني أحد رواته, فأخذ الشافعي رضي هللا تعاىل عنه 
قوليه ابألقل. وقيس ابلرطب العنب جبامع أن كاًل منهما زكوي ميكن خرصه ويدخر يبسه, ومثلهما 

متفرقة مستورة ابألوراق فال ميكن  البسر كما قاله املاوردي, خبالف سائر الثمار كاجلوز؛ ألهنا
تماثل خرصها, وخبالف الزائد على ما دون النصاب يف صفقة واحدة. وسكت عن اشرتاط ال

والتقابض؛ للعلم به مما مر. فإن تلف الرطب أو العنب أبكل أو غريه .. فذاك, وإن جف وظهر 
 .. مل يضر, وإال فالبيع ابطل, تفاوت بينه وبني التمر أو الزبيب: فإن كان قدر ما يقع بني الكيلني

ع بيع كل من وقبض ما على الشجر ابلتخلية, وما على األرض ابلكيل. وعلم مما تقرر: أنه ميتن
الرطب والعنب مبثله على الشجر أو األرض؛ النتفاء حاجة الرخصة؛ وهي حتصيل الرطب والعنب. 

ين فيها أكله طريً على التدريج وهو منتف وأنه ميتنع بيعه على األرض مبثله يبساً؛ إذ من مجلة املعا
رر يف البيع. وأنه ميتنع بيع كل من هنا. وأنه ميتنع بيعه على الشجر مبثله يبساً خرصاً؛ لئال يعظم الغ

 الرطب والعنب على األرض مبثله جافاً على الشجر أو األرض.
 ]حكم بيع الثمر والزرع[

 مث ذكر حكم بيع الثمر والزرع بقوله:
 ط لبيع مثر وزرع ... من قبل طيب األكل: شرط القطع()واشر 

بدو صالح الثمر, واشتداد احلب أي: واشرط أنت لبيع مثر وزرع من قبل طيب أكلهما؛ أي: قبل 
منفردًا عن األرض: شرط القطع وإن كان املشرتي مالك األرض؛ أخذًا من خرب مسلم عن ابن عمر: 

 سنبل حىت يبيض( أي: يشتد,)أنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع ال

(1/568) 

 

حه, خرج منه وخرب "الصحيحني": "ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه" .. ظاهره املنع قبل بدو صال
بيعه بشرط القطع ابإلمجاع على جوازه, فيعمل به فيما عداه. ومفهوم الغاية فيه: جواز البيع بعد بدو 

, واملعىن الفارق بينهما: أمن العاهة بعده غالباً, وقبله الصالح مطلقاً, وبشرط قطعه, وبشرط إبقائه
فيصح من غري شرط القطع؛ لتبعيته ملا تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن. أما بيعه مع األرض .. 



يؤمن فيه من العاهة, بل ال جيوز شرطه؛ ملا فيه من احلجر على املشرتي يف ملكه, فلو قال )بعتك 
والثمر أو الزرع بدينار( .. مل جيز إال بشرط القطع؛ ألنه فصل, فانتفت  الشجر أو األرض بعشرة,

حلب بعد اشتداده: ظهور املقصود؛ كتني وعنب, التبعية. ويشرتط لبيع الثمر بعد بدو صالحه وا
وشعري وأرز ليكون مرئياً, خبالف احلنطة والعدس يف السنبل, وال أبس بكمام ال يزال إال عند األكل؛  

ن؛ ألن بقاءه فيه من مصلحته, وما له كمامان؛ كاجلوز واللوز والباقالء .. يباع يف قشره كقشر الرما
ستتاره مبا ليس من صالحه خبالفه يف األسفل. نعم؛ يصح بيع األسفل, وال يصح يف األعلى؛ ال

قصب السكر يف قشرة األعلى؛ كما يف "املطلب" عن املاوردي, ووجه: أبن قشره األسفل كباطنه؛ 
قد ميص معه, فصار كأنه يف قشر واحد كالرمان. قال يف "الروضة": ويصح بيع طلع النخل مع  ألنه

: صريورهتا إىل الصفة اليت تطلب فيها غالباً؛ ففي الثمار: ظهور أول قشره. وبدو الصالح يف األشياء
لألكل, ويف  احلالوة أبن يتموه ويلني, ويف املتلون ابنقالب اللون, ويف حنو القثاء أبن جيين مثله

 احلبوب ابشتدادها, ويف ورق الفرصاد بتناهيه. وقد جعله املاوردي مثانية أقسام:
 شمش, ومحرة العناب.أحدمها: ابللون؛ كصفرة امل

 اثنيهما: ابلطعم؛ كحالوة السكر, ومحوضة الرمان مع زوال املرارة.
 اثلثها: ابلنضج يف البطيخ والتني.
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 .تداد؛ كالقمح والشعريرابعها: ابلقوة واالش
 البقول.خامساً: ابلطول واالمتالء؛ كالعلف و 

 سادسها: ابلكرب؛ كالقثاء.
 سابعها: ابنشقاق كمامه؛ كالقطن واجلوز.

 اثمنها: ابنفتاحه؛ كالورد وورق التوت.
 )بيع املبيع قبل قبض أبطال ... كاحليوان إذ بلحم قوبال(

 فيه مسألتان:
 ه[]بطالن بيع املبيع قبل قبض

قارًا وإن أذن فيه البائع وقبض الثمن؛ قال األوىل: أن بيع املبيع قبل قبضه ابطل, منقواًل كان أو ع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلكيم بن حزام: "ال تبيعن شيئاً حىت تقبضه" رواه البيهقي, وقال: 



 يستوفيه", قال ابن إسناده حسن متصل, وقال صلى هللا وسلم: "من ابتاع طعاماً .. فال يبعه حىت
ه الشيخان, وروى أبو داوود عن زيد بن اثبت: )أن النيب عباس: )وال أحسب كل شيء إال مثله( روا

صلى هللا عليه وسلم هنى أن تباع السلعة حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم(. قال يف 
قبض؛ بدليل انفساخ العقد "اجملموع": ويف "الصحيحني" أحاديث مبعىن ذلك, ولضعف امللك قبل ال

ائعه وهو األصح؛ لعموم األخبار ولضعف امللك, واخلالف يف بيعه ابلتلف قبله. ومشل كالمه: بيعه لب
بغري جنس الثمن, أو بزيدة أو نقص, أو تفاوت صفة, وإال .. فهو إقالة بلفظ البيع؛ قاله يف 

 "التتمة", وأقراه يف "الروضة" كـ"أصلها".
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وصلح, ورأس  اهلبة, والرهن, واإلجارة, والكتابة, والقرض, وجعله صداقاً, وعوض خلع البيعومثل 
مال سلم, ويصح إعتاقه, وإيالده وتزوجيه, ووقفه وقسمته, وكذا بيع العبد من نفسه كما حبثه 

 بعضهم؛ بناء على أنه عقد عتاقة وهو األصح. وتصح الوصية به وتدبريه, وإابحته للفقراء إذا كان
ان عقد. ويصح بيع ما طعاماً واشرتاه جزافاً, ومثل املبيع: كل عوض مضمون عليه يف اليد الغري ضم

له حتت يد غريه أمانة؛ كوديعة, ومشرتك, وقراض, ومرهون بعد انفكاكه, وموروث, وابق يف يد وليه 
كسلم, أو   بعد رشده, وكذا عارية ومأخوذ بسوم. ويصح بيع ما عاد إليه بفسخ عقد قبل اسرتداده

دل وحنوها, فإن استبدل موافقاً بيع إن رد الثمن, وجيوز االستبدال عما يف الذمة؛ من مثن وقرض وب
يف علة الراب؛ كدراهم عن داننري .. اشرتط قبض البدل يف اجمللس ال تعيينه يف العقد, أو ما ال يوافق 

قبض إىل العرف, فما مل ينقل كاألرض .. اشرتط تعيينه يف اجمللس ال قبضه فيه. مث الرجوع يف حقيقة ال
تاح الدار, وتفريغها من متاع, ال زرع من أرض بال إعجال والثمرة .. فقبضه ابلتخلية مع تسليم مف

فوق العادة, وإن مجع األمتعة مبخزن منها .. فما سواه مقبوض, وما ينقل .. فقبضه ابلنقل, وما 
القبض من ضمان البائع, فإن أتلفه أو تلف .. انفسخ يتناول ابليد .. فقبضه ابلتناول, واملبيع قبل 

رتي قبض, وال تنفسخ إبتالف األجنيب, بل يتخري املشرتي بني الفسخ وسقط الثمن, وإتالف املش
 والرجوع عليه ابلبدل.

 ]بطالن بيع اللحم ابحليوان[
نم بغنم, أم من الثانية: أنه يبطل بيع اللحم ابحليوان ولو حلم مسك, سواء أكان من جنسه؛ كلحم غ

ى هللا عليه وسلم هنى أن تباع الشاة غري جنسه من مأكول وغريه؛ كلحم غنم ببقر أو بعبد؛ )ألنه صل



ابللحم( رواه احلاكم والبيهقي وقال: إسناده صحيح, و )هنى عن بيع اللحم ابحليوان( رواه أبو داوود 
 لساعدي.عن سعيد بن املسيب مرسالً, وأسنده الرتمذي عن زيد بن سلمة ا
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بغ, أما بيع بيض ومثل اللحم يف ذلك سائر أجزاء احليوان املأكولة؛ كالطحال والكبد واجللد قبل الد
الدجاج وحنوه, أو اللنب ابحليوان .. فجائز على األصح. وظاهر كالمهم واخلرب: منع بيع اللحم 

يتان, وبيع حلم اجلراد ابجلراد, ابلسمك واجلراد, وبه صرح صاحب "اخلصال": وفرضه يف بيع حلم احل
لذلك. واأللف يف قو  فما قيل: من أنه ينبغي جواز بيع السمك الصغري بلحم السمك .. خمالف

الناظم: )أبطال( و )قوبال( لإلطالق. مث شرع يف بيان اخليار؛ وهو ضرابن: خيار نقص وسيأيت, وخيار 
وبدأ ابألول منها؛ لثبوته ابلشرع بال شرط ترو: وهو مبجرد التشهي, وله سببان: اجمللس, والشرط, 

 فقال:
 ]خيار اجمللس[

 ا عرفا وطوعا ابلبدن()والبيعان ابخليار قبل أن ... يفرتق
أي: والبيعان ابخليار يف أنواع البيع؛ كالصرف, وبيع الطعام ابلطعام, والسلم, والتولية, والتشريك, 

الثواب, وبيعه ماله لفرعه وعكسه قبل أن يفرتقا وصلح املعاوضة, وشرائه من يعتق عليه, واهلبة ذات 
, أو متاشيا منازل وزادت املدة على ثالثة أيم؛ من جملس العقد عرفاً وطوعاً ابلبدن, وإن طال مكثهما

قال صلى هللا عليه: "البيعان ابخليار ما مل يتفرقا, أو يقول أحدمها لآلخر: اخرت" رواه الشيخان. و 
": منصوب بـ )أو( , بتقدير: )إال أن( أو )إىل أن( , ولو كان معطوفاً .. لكان )يقول( قال يف "اجملموع

قال: )أو يقل(. وال يثبت خيار اجمللس يف بيع العبد من نفسه, والقسمة اليت ال رد جمزوماً, جمزوماً, ول
ة واإلجازة, فيها, واحلوالة وإن جعلنامها بيعاً, وال يف اإلبراء والنكاح واهلبة بال ثواب, وكذا الشفع

 واملساقاة والصداق, وعوض اخللع يف األصح.
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يارمها؛ للخرب السابق. أما إذا افرتقا من اجمللس عرفاً وطوعاً ببدهنا لو نسياانً أو جهالً .. فينقطع خ
وحيصل التفرق أبن يفارق أحدمها اآلخر من جملس العقد وإن استمر اآلخر فيه؛ ألن التفرق ال 



إذا ابتاع شيئاً .. فارق صاحبه, رواه البخاري, وروى مسلم:  -ابن عمر_ رواي اخلرب يتبعض, وكان
حنو دار صغرية .. فبأن خيرج أحدمها العرف, فإن كاان يف  قام ميشي هنيهة مث رجع. ويعترب يف التفرق:

منها يصعد السطح, أو كبرية .. فبأن خيرج أحدمها من بيت إىل صحن أو عكسه, وإن كاان يف 
راء أو سوق أو دار متفاحشة االتساع ووىل أحدمها اآلخر ظهره ومشى قلياًل .. حصل التفرق, صح

ايعا متباعدين .. فاألصح: ثبوت اخليار, ن اجمللس ابق, ولو تبوال حيصل إبرخاء سرت وبناء جدار؛ أل
دار أو صحن أنه مىت فارق أحدمها موضعه .. بطل خيارمها. قال يف "الروضة": ولو تبايعا ببيتني من 

وصفة .. ينبغي أن يكوان كاملتباعدين, ولو تبايعا ابملكاتبة وقبل املكتوب إليه .. فله خيار اجمللس ما 
ار الكاتب إىل أن ينقطع خيار املكتوب إليه. وخرج بقوله: )طوعا( س القبول, ويتمادى خيدام يف جمل

ا, خبالف الناسي واجلاهل كما مر؛ ما إذا افرتقا إكراهاً هلما أو ألحدمها .. فإنه يبقى خيارمه
ل املكره  لتقصريمها, فلو فارق أحدمها مكرهاً .. مل يبطل خياره وإن مل مينع من النطق ابلفسخ؛ ألن فع

لسكوت عن الفسخ ال يبطل اخليار كم يف اجمللس. وال يبطل خيار املاكث إن منع من كال فعل, وا
يتبعه اآلخر: فإن كان مع التمكن .. بطل خيارمها,  اخلروج معه, وإال .. بطل. ولو هرب أحدمها ومل

 طالن خيارمها, قال يفوإال .. فخيار اهلارب فقط؛ نقله الرافعي عن "التهذيب" وأقره, وأطلق مجع ب
"الروضة": وهو األصح: ؛ لتمكنه من الفسخ ابلقول, وألن اهلارب فارق خمتارًا, خبالف املكره فإنه 

 ال فعل له.
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قة البدن(: ل حمجوره لنفسه, أو عكسه وفارق اجمللس .. انتهى خيارمها. وخرج بـ )فر ع ماولو اب
املوت واجلنون واإلغماء؛ فال ينقطع هبا اخليار, بل يقوم الوارث ولو عاماً مقام امليت, والويل ولو 

كخيار الشرط عاماً مقام اجملنون, والسيد مقام املكاتب والعبد املأذون له, واملوكل مقام الوكيل؛  
ان الوارث طفاًل, أو جمنوانً .. والعيب, ويفعل الويل ما فيه املصلحة من الفسخ واإلجازة, فإن ك

نصب احلاكم من يفعل له ما فيه ذلك, مث إن كان القائم بذلك يف اجمللس .. فواضح, أو غائباً عنه 
فأكثر يف اجمللس .. فلهم اخليار  وبلغه اخلرب .. امتد خياره امتداد جملس بلوغ اخلرب. ولو ورثه اثنان

عضهم, ومىت فسخ بعضهم وأجاز بعضهم .. انفسخ يف حىت يفارقوا العاقد, وال ينقطع مبفارقة ب
الكل؛ كما لو فسخ املورث يف البعض وأجاز يف البعض, وسواء أفسخ بعضهم يف نصيبه فقط, أم يف 

علمه مبوت مورثه وقلنا: من ابع  الكل, ذكر ذلك يف "الروضة". ولو أجاز الوارث, أو فسخ قبل



فالوجه نفوذ فسخه دون إجازته؛ ألهنا رضا, وإمنا يتحقق  مال مورثه ظاانً حياته يصح .. قال اإلمام:
الرضا مع العلم وفيه احتمال, هبذا االحتمال أجاب يف "البسيط". وكما ينقطع اخليار ابلتفرق ينقطع 

انه( أو )أمضيناه( أ, )أفسدان اخليار( , فلو اختار أحدمها ابلتخاير؛ أبن خيتارا لزوم العقد؛ كـ )أجز 
ه من اخليار وبقي احلق فيه لآلخر, ولو قال أحدمها لآلخر: )اخرت( .. سقط لزومه .. سقط حق

خياره؛ لتضمنه الرضا ابللزوم, ويدل عليه اخلرب السابق, وبقي خيار اآلخر, ولو اختار أحدمها لزوم 
الفسخ, ولو تنازعا يف التفرق أو الفسخ قبله .. صدق النايف بيمينه؛  العقد واآلخر فسخه .. قدم

 ته األصل.ملوافق
 ]خيار الشرط[

 )ويشرتط اخليار يف غري السلم ... ثالثة, ودوهنا من حني مت(
أي: وجيوز أن يشرتط اخليار يف غري السلم ثالثة أيم, ودوهنا من حني مت العقد ابإلجياب والقبول؛ 

 " عن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنه قال: ذكر رجل لرسول هللاخلرب "الصحيحني
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اه البيهقي إبسناد صلى هللا عليه وسلم أنه خيدع يف البيوع فقال له: "من ابيعت فقل: ال خالبة", ورو 
حسن بلفظ: "إذا ابيعت .. فقل: ال خالبة, مث أنت ابخليار يف كل سلعة ابتعتها ثالث ليال", ويف 

للدار قطين عن عمر: )فجعل له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهدة ثالثة أيم( , ومسي رواية 
اليت قبلها منقذًا والده ابملعجمة,  قذ بفتح املهملة وابملوحدة, ويفالرجل يف هذه الرواية: حبان بن من

لنووي يف وبه جزم البخاري يف "اترخيه", وصححه النووي يف "مبهماته", وابألول جزم البيهقي وا
"شرح مسلم", ومها صحابيان أنصارين. وقوله: )ال خالبة( بكسر اخلاء املعجمة معناها لغة: ال غنب 

الاثً, فإن أطلقاها عاملني مبعناها .. ثبت اخليار, ونبه رعاً: عبارة عن اشرتاط اخليار ثوال خديعة, وش
ا امتنع يف السلم العتبار القبض فيه بعدم جواز شرط اخليار يف السلم على غريه من الربويت؛ ألنه إذ

 فيه: أن ما من جانب واحد .. فامتناعه فيما اشرتط فيه القبض من اجلانبني بطريق األوىل. واملعىن
اجمللس ال حيتمل األجل, فأوىل أال حيتمل اخليار؛ ألنه أعظم غررًا منه؛ ملنعه امللك شرط فيه القبض يف 

اده على معدوم فال يضم إليه غرر اخليار. ومشل كالمه: شرط أو لزومه, ملا يف السلم من غرر إير 
املسلم, ظهر, إال الكافر يف بيع العبد اخليار للبائعني وألحدمها, ولغريمها حىت للرقيق املبيع يف األ

واحملرم يف الصيد على ما قاله الرويين, وخالفه ولده. وإمنا يشرطه الوكيل لنفسه أو ملوكله, فلو شرطه 



بطل العقد, وما ال يثبت فيه خيار اجمللس كاحلوالة .. ميتنع شرط اخليار فيه, وكذا للمشرتي  لآلخر ..
يف "املطلب" عن اجلوري, أو فيما  رط الثالث يف مصراة للبائع؛ كماوحده يف مبيع يعتق عليه, وش

علومة ال يسرع فساده يف تلك املدة على األصح. وقد علم من كالمه: أنه جيب كون املدة املشروطة م
 تزيد على ثالثة أيم؛ أي: متوالية متصلة ابلعقد, وحتسب من العقد.
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من التفرق أو  نعم إن شرطت يف أثناء اجمللس .. فابتداؤها من الشرط يف األصح, وإن شرط ابتداؤها
تفرقا التخابر .. بطل العقد؛ للجهالة, وإن انقضت املدة ومها يف اجمللس .. بقي خياره فقط, وإن 

ة واملدة ابقية .. فبالعكس. وجيوز إسقاط اخليارين أو أحدمها, فإن أطلقا .. سقطا, وله الفسخ يف غيب
وقوف, فإن مت العقد .. ابن أنه صاحبه وبال إذن حاكم, ومىت كان اخليار هلما .. فملك املبيع م

له, وتصرفه فيه انفذ, وله  ملشرتي من حني العقد, وإال .. فللبائع, وإن كان ألحدمها .. فملك املبيع
, حيث توقف فيه فوائده وعليه مؤنته. وحيث حكم مبلك املبيع ألحدمها .. حكم مبلك الثمن لآلخر

اخليار بلفظ يدل عليهما, ففي الفسخ حنو:  .. توقف يف الثمن. وحيصل الفسخ واإلجازة يف زمن
ازة حنو: )أجزته( , أو )أمضيته(. )فسخت البيع( , أو )رفعته( , أو )اسرتجعت املبيع( , ويف اإلج

أو هلا هلما .. فسخ, وكذا بيعه  ووطء البائع األمة املبيعة, وإعتاقه املبيع يف زمن اخليار املشروط له
العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخاً من البائع, وال إجازة من وإجارته وتزوجيه يف األصح: أن 

 املشرتي.
 ]خيار النقص[

قص: فهو متعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي, أو تغرير فعلي, وأما خيار الن
 أو قضاء عريف.

 أو خبازًا, أو ا يظن حصوله بشرط وصف مقصود تبني خالفه؛ كشرط كون الرقيق كاتباً األول: م
ويكفي يف  مسلماً أو كافرًا, أو فحالً أو خمتوانً, أو خصيباً أو بكراً, أو جعدة الشعر ال عكسها,

ك أو الوصف ما يقع عليه االسم, وال يشرتط فيه النهاية, وخيار خلفه على الفور, فلو تعذر الرد هبال
 غريه .. فله األرش؛ كما يف العيب.

ابلتغرير؛ كالتصرية: وهي حرام تثبت اخليار على الفور إذا علم هبا ولو بعد والثاين: ما يظن حصوله 



در ما أشعرت به التصرية واستمر .. فال خيار, ولو علم هبا بعد احللب .. ثالثة أيم, فإن در اللنب بق
 إن تلف أو مل يرتاضيا على رده, ويتعنيردها, ولزمه صاع متر بدل لبنها 
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ينة, وال خيتص التمر والصاع, ولو قل اللنب: فإن تراضيا بغريه .. جاز, فإن فقد .. فقيمته ابملد
معهما شيئاً. ولو حبس ماء القناة أو  كل مأكول, واجلارية واألاتن وال يرد  خيارها ابلنعم, بل يعم

الرحى, وأرسله عند البيع أو اإلجارة, أو محر وجنة الرقيق أو ورم وجهه, أو سود شعره أو جعده .. 
خباز مثالً, أو ورم ضرع البهيمة. فللمشرتي اخليار, خبالف ما لو لطخ ثوبه ابملداد, أو ألبسه زي 

 كمن اشرتى زجاجة ظنها جوهرة؛ لتقصريه.  ا الغنب .. فال يثبت اخليار وإن فحش؛وأم
والثالث: ما يظن حصوله ابلعرف املطرد؛ وهو السالمة من العيب, وضابطه: أن الرد يثبت بكل ما 

بيع عدمه, وقد أشار إليه ينقص العني أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب يف جنس امل
 بقوله:

 جائز للمشرتي( ن مبا أبيع عيب يظهر ... من قبل قبض:)وإ
 )يرده فورًا على املعتاد ... ككون من تباع يف اعتداد(

أي: وإن يظهر ابلذي أبيع عيب من قبل قبض من املشرتي للمبيع, سواء أوجد قبل العقد, أم 
ئز له أن يرده د إىل سبب متقدم جهله املشرتي .. فجاحدث بعده؛ أي: أو حدث بعد القبض, واستن

 يكلف غري املبادرة املعتادة, فلو علمه وحضرت صالة ولو انفلة, أو أكل, أو فورًا على املعتاد, فال
لبس, أو قضاء حاجة, أو كان يف محام, أو ليل فأخر لذلك .. جاز. وال يتوقف الرد على حكم 

القاضي وهو آكد. فإن كان ولو بوكيل إىل وكيل, وله الرفع إىل  القاضي وال حضور اخلصم, وله الرد
اً وال وكيل له حاضر, ورفع املشرتي إىل احلاكم, وأثبت الشراء منه وتسليم الثمن إليه, البائع غائب

والعيب والفسخ به, وحلف .. قضى له ابلثمن من ماله, ووضع املبيع عند عدل, وإن مل يكن له مال 
ن ريقه أو حال عذره .. لزمه, فإن عجز عع. ولو أمكنه اإلشهاد على الفسخ يف ط.. بيع فيه املبي

اإلشهاد .. مل يلزمه التلفظ ابلفسخ يف األصح, وإمنا تعترب فورية الرد يف بيع األعيان, ويعذر يف 
 أتخريه؛ جلهله إن قرب إسالمه, أو نشأ بعيدًا عن العلماء, وجلهل فوريته أيضاً؛ كما قاله الرافعي,
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لقبض, فأجاز . ولو اشرتى عبدًا فأبق قبل ايه, وكذا احلكم يف الشفعةوقيده النووي مبن خيفى عل
 املشرتي البيع, مث أراد الفسخ .. فله ذلك ما مل يعد إليه.

فمن العيوب: كون من تباع يف العدة, واخلصاء واجلب, والزان والسرقة, واإلابق, والبخر من املعدة, 
سبع بوله ابلفراش, والربص, وكونه جمنوانً خمباًل أو  والصنان املستحكم املخالف للعادة, واعتياد ابن

بله, أو أشل أو أقرع, أو أصم أو أعور, أو أخفش أو أجهر, أو أعشى أو أخشم, أو أبكم أو أرت أ
ال يفهم, أو فاقد الذوق أو أمنلة, أو الظفر أو الشعر, أو يف رقبته دين, أو له إصبع زائدة, أو سن 

سنه, وكونه مناماً  ه قروح, أو آثليل كثرية, أو أهبق أو أبيض الشعر يف غريشاغية, أو سن مقلوعة, أو ب
أو كذاابً أو ساحرًا, أو قاذفاً للمحصنات, أو مقامرًا, أو اتركا للصالة, أو شارابً للخمر أو مزوجاً, 

ة, أو أو خنثى مشكاًل أو واضحاً أو خمنثاً, أو ممكناً من نفسه, أو كوهنا رتقاء أو قرانء أو مستحاض
ي يف سنه غالباً, أو حاماًل ال يف البهائم, أو حمرمة يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة, أو ال حتيض وه

إبذن, وكذا كفر رقيق مل جياوره كفار, أو كافر حيرم وطؤها, واصطكاك الكعبني, وانقالب القدمني إىل 
املغري للبشرة, وكون الدابة الوحشي وسواد األسنان, وتراكم الوسخ الفاحش يف أصوهلا, والكلف 

, أو تشرب لبنها, أو تسقط راكبها, واختصاص الدار بنزول اجلند, مجوحاً أو عضوضاً أو رموحاً 
 وجماورة قصارين يؤذوهنا ابلدق أو يزعزعوهنا.
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 كتاب السلم
ف. سلم, وأسلف وسلمسي به؛ لتسليم رأس املال يف اجمللس, وابلسلف؛ تقدميه, يقال: اسلم و 

قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }أييها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل{ اآلية, فسرها واألصل فيه 
ابن عباس ابلسلم, وخرب "الصحيحني": "من أسلف يف شيء .. فليسلف يف كيل معلوم, ووزن 

يعترب للبيع, فيعترب له ما  معلوم, إىل أجل معلوم", وهو: بيع موصوف يف الذمة بلفظ السلم أو حنوه,
 ال الرؤية. وخيتص أبمور أخذ يف بياهنا فقال:إ

 )ألشرط: كونه منجزًا, وأن ... يقبض يف اجمللس سائر الثمن(
 )وإن يكن يف ذمة: يبني ... قدرًا ووصفاً دون ما يعني(

 )وكون ما أسلم فيه دينا .. حلوال أو مؤجال لكنا(



 العدم(ندما حيل يؤمن )أبجل يعلم, والوجدان عم ... وع
 ار من صغرية القرى ... معلوم مقدار مبعيار جرى()دون مث

 )واجلنس والنوع كذا الصفات ... جللها ختتلف القيمات(
 )وكوهنا مضبوطة األوصاف ال ... خمتلطا أو فيه انر دخال(

 )عني لذي التأجيل موضع األدا ... وإن مل يوافقه مكان عقدا(
 ]شروط صحة السلم[

 البيع أمور: زيدة على شروطط لصحة السلم يشرت 
أحدمها: كونه؛ أي: الثمن الذي هو رأس املال منجزًا؛ أي: حااًل ال مؤجالً؛ فلو أجل ولو بلحظة .. 

 مل يصح, وإمنا مل أمحل كالمه على ظاهره؛ من أن شرط السلم كونه منجزاً 
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هذا الشرط .. مل يصح؛ ألن  ال معلقاً, حىت لو قال: )إذا جاء رأس الشهر أسلمت إليك يف كذا(
 ليس من خواص السلم, بل البيع وحنوه من العقود كذلك.

اثنيها: أن يقبض مجيع الثمن يف جملس العقد, أبن يقبضه املسلم إليه, أو وكيله ولو استويف املسلم 
لصرف فيه؛ إذ لو أتخر .. لكان ذلك يف معىن بيع الكالئ ابلكالئ؛ لنزول التأخري منزلة الدينية يف ا

السلم عقد غرر فال يضم إليه غرر آخر, وألنه جوز للحاجة فاشرتط ذلك تعجيالً  وغريه؛ وألن
لقضائها, فلو تفرقا قبل القبض .. بطل, وكذا لو ختايرا قبله؛ كنظريه يف الراب, ولو قبض بعضه يف 

فعة؛ كأن اجمللس .. صح من املسلم فيه بقسط ما قبض, وبطل يف غريه. وجيوز كون رأس املال من
أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهرًا يف كذا( , وتقبض بقبض العني يف اجمللس؛ ألنه املمكن يقول: )

يف قبضها فيه, فال يعكر على هذا ما سيأيت من أن املعترب يف السلم القبض احلقيقي. ومبا تقرر علم: 
؛ ألن القبض املضي إليه .. صحأنه لو جعل رأس املال عقارًا غائباً, ومضى يف اجمللس زمن ميكن فيه 

فيه بذلك. وأنه لو جعل املال الذي يف ذمة املسلم إليه رأس مال .. مل يصح؛ لتعذر قبضه من نفسه. 
وأنه ال يشرتط تعيينه يف العقد؛ كما يعلم مما سيأيت أيضاً, وأن املسلم إليه لو قبض رأس املال يف 

عن دين .. قال أبو العباس  قد, ولو رده إليهاجمللس, وأودعه فيه املسلم .. جاز ذلك وصح الع
الرويين: ال يصح؛ أي: العقد؛ ألنه تصرف فيه قبل انربام ملكه عليه, وأقره الشيخان, والراجح: 
صحته. وأنه لو أعتق العبد الذي هو رأس املال يف اجمللس قبل قبضه, وقبضه يف اجمللس .. صح 



وضة" و"أصلها", وصححه يف "خمتصرها" حد وجهني يف "الر السلم؛ ملا قلناه, ونفذ العتق أيضاً على أ
أبو عبد هللا احلجازي, وبه جزم صاحب "العجاب". وأنه لو كان رأس املال يف الذمة فأبرأ منه مالكه, 

 أو صاحل عنه على مال .. مل يصح وإن قبض ما صاحل عليه.
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ه احمليل؛ ألن لس .. مل يصح وإن أذن فيولو أحال املسلم املسلم إليه برأس املال, وقبضه يف اجمل
ابحلوالة يتحول احلق إىل ذمة احملال عليه, فهو يؤديه عن جهة نفسه ال عن جهة املسلم. نعم؛ إن 

قبضه املسلم من احملال عليه, أو من املسلم إليه بعد قبضه إبذنه, وسلمه إليه يف اجمللس .. كفى؛ كما 
: فإن تفرقا قبل التسليم .. بطل ليه برأس املال على املسلمصرح به الشيخان. ولو أحال املسلم إ

العقد وإن جعلنا احلوالة قبضا؛ ألن املعترب يف السلم القبض احلقيقي, وإن قبضه احملتال يف اجمللس 
إبذن املسلم إليه .. صح, ويكون وكيال عنه يف القبض, والفرق أن املقبض يف تلك أقبض عن غري 

ملسألتني بكل تقدير فاسدة؛ لتوقف صحتها على فه يف هذه, واحلوالة يف اجهة السلم كما مر, خبال
صحة االعتياض عن احملال به وعليه, وهي منتفية يف رأس املال. وإذا فسخ السلم بسبب يقتضيه؛  

كانقطاع املسلم فيه عند حلوله ورأس املال ابق .. اسرتده بعينه, سواء أعني يف العقد أم يف اجمللس, 
 يف مكان العقد؛ كاملعني يف العقد, ولو كن اتلفاً .. رجع إىل بدله بداله مع بقائه؛ ألن املعنيوليس له إ

وهو املثل يف املثلي, والقيمة يف املتقوم. قوله: )وإن يكن( أي: رأس املال يف ذمة يعني وجوابً قدرًا له, 
 ان معينناً؛ فإنه ال تشرتطووصفاً له بصفات السلم؛ ليعلم, مث يعني ويسلم يف اجمللس دون ما إذا ك

 معرفة قدره, بل يكفي كونه جزافاً اكتفاء ابلعيان؛ كما يف البيع.
اثلثها: كون املسلم فيه ديناً؛ ألنه الذي وضع له لفظ السلم, فلو قال: )أسلمت إليك هذا الثوب يف 

ألن لفظ السلم  هذا العبد( , فقبل .. فليس بسلم؛ النتفاء شرطه, وال ينعقد بيعاً؛ الختالل لفظه؛
نية. ولو قال: )اشرتيت منك ثوابً صفته كذا هبذه الدراهم( وفقال: بعتك .. انعقد بيعاً يقتضي الدي

اعتبارًا ابللفظ؛ كما صححه الشيخان هنا, وقيل: سلماً اعتبارًا ابملعىن؛ كما اقتضى كالمهما يف )ابب 
 د عنه,اإلجارة( ترجيحه, ونص عليه الشافعي, ونقله الشيخ أبو حام
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لك فلتكن وعن العراقيني, وصححه اجلرجاين والرويين وابن الصباغ, وقال اإلسنوي بعد نقله ذ
الفتوى عليه, واختاره السبكي وغريه, وهذا كله إذا مل يذكر بعده لفظ السلم, فإن قال: )بعتك 

صفقة. قوله: )حلوالً أو سلماً( , أو )اشرتيته سلماً( .. فسلم؛ كما جزم به الشيخان يف تفريق ال
ق مؤجالً أبجل معلوم؛ مؤجاًل( أي: كون املسلم فيه ديناً حاالً؛ أبن شرط حلوله يف العقد, أو أطل

لقوله تعاىل: }إىل أجل مسمى{ , وقوله صلى هللا عليه وسلم: "من أسلف يف شيء .. فليسلف يف  
اًل .. فاحلال أوىل؛ عن الغرر. كيل معلوم, ووزن معلوم, إىل أجل معلوم", وإذا جاز السلم مؤج

مع غيبة املبيع, واألمن من وفائدة العدول عن البيع إىل السلم احلال: رخص السعر, وجواز العقد 
االنفساخ, إذ هو متعلق ابلذمة. وخرج بقوله: )أبجل يعلم( أتجيله ابمليسرة واحلصاد وقدوم وحنوها, 

ه صلى هللا عليه وسلم: )اشرتى من يهودي شيئاً إىل فال يصح؛ لآلية واخلرب السابقني, وما روي من أن
, فإن عني شهور العرب أو الفرس أو الروم على زمن معلوم عندهم -إن صح -ميسرته( .. فمحمول

.. جاز؛ ألهنا معلومة مضبوطة, وإن أطلق الشهر .. محل على اهلاليل؛ ألنه عرف الشرع, وذلك أبن 
وقع العقد يف أثنائه, وأجل أبشهر .. حسب الباقي بعد األول يقع العقد أوله, فإن انكسر شهر؛ أبن 

ا بعدها, وال يلغي املنكسر؛ لئال يتأخر ابتداء األجل عن املنكسر ابألهلة, ومتم األول ثالثني مم
العقد. نعم؛ لو عقد يف اليوم األخري من الشهر .. اكتفي ابألشهر اهلاللية بعده, وال يتمم اليوم مما 

ربية كوامل, فإن مت األخري منها .. مل يشرتط انسالخه, بل يتمم منه املنكسر ثالثني, بعدها, فإهنا ع
ولو أجل على شهر ربيع, أو إىل أوله .. صح, خبالف قوله: )حيل فيه( فإنه ال يصح؛  ذكره املتويل,

ألنه جعله ظرفاً, فكأنه قال: حمله جزء من أجزائه, وذلك جمهول, واألصح: صحة أتجيله ابلعيد 
ومجادى وربيع والنفر, وحيمل على ما ويل العقد من العيدين ومجاديني والربيعيني والنفرين؛ لتحقق 

 سم به.اال
رابعها: كون املسلم فيه مما يعم وجوده, ويؤمن عدمه عند حلوله؛ ليقدر على تسليمه عند وجوب 

فيما يندر وجوده؛ كلحم التسليم, وهو يف السلم احلال ابلعقد, ويف املؤجل حبلول األجل؛ فلو أسلم 
 الصيد مبوضع العزة, أو فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار
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أو مظنون  واليواقيت, وجارية وأختها أو ولدها, أو يف منقطع عند احللول؛ كالرطب يف الشتاء,
عتيد نقله للبيع احلصول عنده, لكن مبشقة عظيمة .. مل يصح, فإن كان يوجد ببلد آخر .. صح إن أ



ختري املسلم بني فسخه  للقدرة عليه, وإال .. فال. ولو أسلم فيما يعم, مث انقطع وقت حلوله ..
صح؛ ألنه مل جيئ وقت والصرب حىت يوجد. ولو علم قبل احملل انقطاعه عنده .. فال خيار قبله يف األ

دة: أن تصيبه جائحة تستأصله. وجوب التسليم, مث االنقطاع احلقيقي للمسلم فيه الناشئ بيلك البل
ال عند قوم امتنعوا من بيعه .. فهو ولو وجد يف غري ذلك البلد, لكن يفسد بنقله, أو مل يوجد إ

, وجيب نقل املمكن نقله مما دون انقطاع, خبالف ما إذا كانوا يبيعونه بثمن غال .. فيجب حتصيله
رى( أي: ال يصح, حىت لو أسلم يف قدر مسافة القصر على األصح. قوله: )دون مثار من صغرية الق

عني .. مل يصح؛ ألنه ال يؤمن عدمه عند حلوله؛ إذ معلوم من مثر, أو زرع قرية صغرية, أو مثر بستان م
نه يؤمن عدمه غالباً فيصح يف قدر معلوم منه, قد ينقطع فال حيصل منه شيء, خبالفه يف عظيمة؛ أل

 نقطاع غالباً, وابلصغرية غريها.واملراد بـ )العظيمة(: ما يؤمن فيها اال
الشرع ابلوزن أو ابلكيل أو ابلعد أو ابلذرع  خامسها: كون املسلم فيه معلوم املقدار مبعيار جرى يف 

فيه, فيشرتط العلم بقدره ابلوزن فيما كرب كما سيأيت؛ للخرب السابق مع قياس ما ليس فيه على ما 
جل, والبطيخ والرمان, والباذجنان والبقل والقصب, جرمه, حبيث يتجاىف يف املكيال كالبيض والسفر 

فيه, وال ابلعد؛ لكثرة التفاوت يف أفراده, وال تقبل أعايل فال جيوز السلم فيه ابلكيل؛ للتجايف 
ع عروقه من أسفله, ويطرح ما عليه من القشور, وفيما ال القصب اليت ال حالوة فيها, ويقطع جمام

املسك والعنرب؛ إذ لليسري منه مالية كثرية, والكيل ال يعد ضبطاً يكال عادة وإن صغر جرمه؛ كفتات 
رافعي عن اإلمام وأقره, مث ذكر أنه: ال جيوز السلم يف الآللئ الصغار إذا عم فيه, وهذا ما حكاه ال

, قال يف "الروضة": وهو خمالف ملا قدمه عن اإلمام فيما ال يعد الكيل فيه ضبطاً, وجودها كياًل ووزانً 
ك اختار هنا إطالق األصحاب. انتهى. وأجاب البلقيين أبنه ليس خمالفاً له؛ ألن فتات املس فكأنه

 والعنرب إمنا مل يعد الكيل فيهما
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؛ كالقمح والفول ضبطاً؛ لكثرة التفاوت ابلثقل على احملل أو تركه, ويف اللؤلؤ ال حيصل بذلك تفاوت
.. فاجلمع فيه بني الوزن والعد مستحب, والشرط فيه: أن  فيصح فيه كياًل, فال خمالفة. وأما اللنب

ذكر طوله وعرضه وثخانته, وأنه من طني معروف. وابلوزن وإن كان مكياًل, أو ابلكيل وإن كان موزانً ي
اجلوز واللوز واملائعات, خبالف ما تقدم فيما يصغر جرمه مما ال يتجاىف يف املكيال وعد فيه ضبطاً؛ ك

ود هنا معرفة القدر, ومث جيوز املوزون إال ابلوزن, واملكيل إال ابلكيل؛ ألن املقصيف الربويت: ال 



املماثلة بعادة عهده صلى هللا عليه وسلم كما مر. وميتنع التقدير ابلوزن والكيل معاً يف كبري اجلرم 
وصفها,  عز وجوده, ويف معناها الثياب وحنوها, فال تقدر ابلوزن معوصغريه؛ حنو احلنطة؛ ألن ذلك ي

الثياب وحنوها البسط؛ ألهنا منسوجة ابالختيار, خبالف اخلشب؛ فإن زائده ينحت, وابلعد والذرع يف 
وما ال يوزن وال يكال وال يصنع ابالختيار .. يكفي فيه العد كاحليوان. ولو عني كيالً أو ميزاانً أو 

ففيه غرر, خبالف مثله يف البيع فإنه  . فسد السلم إن مل يكن معتاداً؛ ألنه قد يتلف قبل احملل,ذراعاً .
الغرر. والسلم احلال كاملؤجل أو البيع؟ وجهان, وقطع الشيخ أبو حامد أبنه   يصح يف األصح؛ لعدم

لتعيني؛  كاملؤجل, وإن كان معتاداً أبن عرف قدره .. فال يفسد يف السلم يف األصح وإن فسد ا
 مقامه, فلو شرطا أال يبدل .. فسد العقد؛ كما كسائر الشروط اليت ال غرض فيها, ويقوم مثل املعني

 م الرافعي يف )املسابقة(.أفهمه كال
سادسها: كون املسلم فيه معلوم اجلنس؛ كاحلنطة والشعري, والنوع؛ كالرتكي والنويب, والصفات اليت 

سمن, , خبالف ما يتسامح الناس إبمهال ذكره غالباً؛ كالكحل والختتلف هبا القيمة اختالفاً ظاهراً 
منهم من يعرب عن هذا الشرط ابلصفات اليت والدعج والتكلثم وحنوها فال يشرتط ذكره يف األصح, و 

 خيتلف هبا الغرض اختالفاً ظاهرًا, ومنهم من جيمع بينهما.
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ل وقويً, وكاتباً قال الرافعي: والضوابط الثالثة ليست على إطالقها؛ ألن كون العبد ضعيفاً يف العم
خيتلف هبا الغرض والقيمة, وال جيب التعرض هلا, قال اإلسنوي الضابط اً, وما أشبه ذلك صفات وأمي

أن يزاد فيه فيقال: من الصفات اليت ال يدل األصل على عدمها؛ فإن الضعف والكتابة وزيدة القوة 
أو  ة يف العقد, فإن جهالهااألصل عدمها. ويشرتط معرفة العاقدين صفات املسلم فيه املذكور 

لعقد, وكذا معرفة غريمها األصح؛ لريجع إليه عند تنازعهما وهو عدالن على أحدمها .. مل يصح ا
األصح, فيضبط الرقيق ابلنوع؛ كرتكي وزجني, فإن اختلف صنف النوع .. وجب ذكره, واللون من 

ن أو الكدرة إن اختلف لو  بياض وسواد, ويصف البياض ابلسمرة, أو الشقرة, والسواد ابلصفاء
لذكورة, والثيوبة أو البكارة, وابلسن كمحتلم أو ابن ست أو سبع, واألمر فيه الصنف, ابألنوثة أو ا

على التقريب, وحتديده مبطل, حىت لو شرط ابن سبع سنني من غري زيدة وال نقصان .. بطل. 
م, وإال .. ولسيده إن ولد يف اإلسالويرجع لقول العبد يف االحتالم, وكذا يف السن إن كان ابلغاً, 

فتعترب ظنوهنم. وجيوز شرط التهود أو التنصر, وابلقد كطويل أو قصري أو ربعة. واإلبل  فالنخاسني,



والبقر والغنم واخليل والبغال واحلمري: الذكورة أو األنوثة والسن, واللون والنوع. ويضبط اللحم 
 وابلذكورة أو األنوثة, أو جواميس, ضأن أو معز,ابجلنس؛ كلحم بقر أو غنم, وابلنوع؛ كعراب 

وابلفحولة أو اخلصاء, وابلسن كصغري أو كبري, أو رضيع أو فطيم, جذع أو ثين, وابلرعي أو العلف, 
من كتف أو جنب, وابلسمن أو اهلزال, وجيوز يف اململح والقديد, ويقبل ابملعتاد من العظم, إال إن 

س واألكارع. وحلم لكلية والرئة, ال الرؤو ية, والكبد والطحال, واشرط نزعه, وجيوز يف الشحم واألل
الصيد كما قدمنا يف اللحم, سوى املعلوف واخلصي, ويبني أنه صيد أبحبولة أو سهم أو جارحة, وأهنا  

 كلب أو فهد. وحلم الطري والسمك: اجلنس والنوع, والصغر أو الكرب, من حيث اجلثة ال الذكورة
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مك كبريين, وال ا كان الطري والسواألنوثة, إال إذا أمكن التمييز, وتعلق به غرض, وموضع اللحم إذ
يلزمه قبول الرأس والرجل من الطري, والذنب من السمك. والتمر: لونه وبلده, وعتقه أو حداثته, 

 احلداثة وصغر احلبات أو أكربها أو توسطها. واحلنطة وسائر احلبوب كالتمر, والرطب كذلك, إال
, وخشن أو انعم. والعتق, والدقيق كاحلنطة, وزيدة قرب زمن الطحن أو بعده, وما يطحن به

والعسل: بلده, والناحية من البلد واملرعى, وجبلي أو بلدي, صيفي أو خريفي, أبيض أو أصفر. 
وجيوز يف قصب والسكر: الناحية ونوع القصب, واللون والقوة أو اللني, واحلداثة أو العتق, والقند, 

روق من أسفله. واللنب كاللحم السكر وزانً إذا شرط قطع أعاله الذي ال حالوة فيه, وقطع جمامع الع
سوى الثالث والسادس, ويبني نوع العلف ال احلالوة؛ فاملطلق ينصرف إىل احللو, بل لو أسلم يف 

وصف احلموضة حينئذ. والسمن  اللنب احلامض .. مل جيز, إال أن يكون خميضاً ال ماء فيه .. فال يضر 
ر: البلد, واللون, والوزن, والطول أو القصر, كاللنب, وكونه رطباً أو يبساً. والصوف والشعر والوب

وخريفي أو ربيعي من ذكر أو أنثى, وال يقبل إال خالصاً من الشوك والبعر, وإن كان الغسل ال يعيبه 
أو قلته, واخلشونة أو النعومة, وعتيق أو جديد إن  .. جاز شرطه. والقطن: البلد واللون, وكثرة حلمه

على اجلاف وعلى ما فيه احلب, وجيوز يف كل منهما وحده ال يف  اختلف به الغرض, واملطلق حيمل
القطن يف اجلوز؛ الستتاره, وال يف األرز والعلس؛ الستتارمها ابلكمام. اإلبرسيم: لونه وبلده, ورقته أو 

ة. وجيوز السلم يف القز اخلايل من الدود, والغزل كالقطن, ويذكر الرقة أو غلظه, ال النعومة واخلشون
 وجيوز الغلظ,

(1/586) 



 

شرط كونه مصبوغاً مع بيان الصبغ, فيذكر اللون وما يصبغ به, والبلد الذي يصبغ فيه, وأنه صبغ 
لنعومة, والغلظ الصيف أو الشتاء. والثبات: اجلنس والنوع, والبلد والطول والعرض, واخلشونة أو ا

لرقة راجعان إىل  أو الدقة, والصفاقة أو الرقة, فالغلظ والدقة راجعان إىل كيفية الغزل, والصفاقة وا
كيفية النسج؛ فالصفاقة: انضمام اخليوط, والرقة: تباعدها, وجيوز يف املقصور, واملطلق حممول على 

 اخلام.
ضيقها أو سعتها, وجيوز فيما صبغ غزله وجيوز يف القمص والسراويالت إذا ضبط طوهلا وعرضها و 

حطب: نوعه وغلظه أو رقته, وأنه قبل النسج, ال يف املصبوغ بعده. وأما األخشاب: فلما يطلب لل
من نفس الشجرة, أو من أغصاهنا, ووزنه, وال جيب التعرض للرطوبة واجلفاف؛ حممول على اجلاف, 

لغراس, أو للقسي والسهام: النوع والعدد والطول وجيب قبول املعوج واملستقيم. وملا يطلب للبناء وا
واللون, والوزن واخلشونة, وأنه ذكر أو أنثى, والغلظ أو الرقة وال يشرتط الوزن. واحلديد: النوع 

وجيوز يف الدراهم والداننري إن كان رأس املال غريمها ويذكر السكة, ومن ضرب فالن. ويف أنواع 
يذكر النوع والوزن. ويف الزجاج والطني واجلص والنورة وحجارة العطر؛ كاملسك والعنرب والكافور: 
عرض والسمك, ال الوزن. ويف الكاغد: النوع والطول والعرض, األرحية واألبنية: النوع والطول, وال

 والبلد والزمان والعدد, والوزن فيه أحوط, وال جيوز يف الرق واجللود.
لقيمة مضبوطة, فيصح يف املختلط املقصود األركان سابعها: كوهنا؛ أي: الصفات اليت ختتلف هبا ا

لقطن واحلرير, والثاين من اإلبرسيم والوبر أو املنضبطة؛ كعتايب وخز من الثياب, األول مركب من ا
 الصوف, ومها مقصود أركاهنما.
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مع فيه  ويف املختلط الذي ال يقصد إال أحد خليطيه واآلخر من مصلحته؛ كجنب وأقط كل منهما
اللنب املقصود امللح واإلنفحة من مصاحله, وخل متر أو زبيب, وهو حيصل من اختالطهما ابملاء, ويف 

املختلط خلقه كالشهد. وال يصح يف املختلط األركان اليت ال تنضبط؛ كهريسة ومعجون وغالية؛ وهي 
كر الدهن مع ير" ذ مركبة من مسك وعنرب وعود وكافور؛ كذا يف "الروضة" كـ"أصلها" ويف "التحر 

األولني فقط, وخف ونعل وتريق خملوط. وال يصح السلم فيما دخلت فيه انر وأثرت فيه؛ كاملطبوخ 
واملشوي؛ الختالف الغرض ابختالف أتثري النار فيه وتعذر الضبط, وال يضر أتثري الشمس, فيجوز 



آلجر يف األصح, ويف كذا االسلم يف العسل املصفى هبا. ويصح السلم يف اجلص والنورة والزجاج, و 
ماء الورد تردد نقله الشيخان, ويف "املهمات": أن الراجح: اجلواز, ويف جوازه يف املصفى ابلنار ويف 

وجهان, سكت عن الصحيح منهما يف  -ابهلمز من غري مد -السكر والفانيد والدبس واللبأ
, ومثل مبا ذكر غري العسل لطيفة"الروضة", وصحح يف "تصحيح التنبيه" اجلواز يف كل ما دخلته انر 

 وهو أوىل, ومثله السمن.
اثمنها: تعيني مكان أداء املسلم فيه املؤجل إن مل يصلح موضع العقد له؛ كاملفازة؛ أي: أو يصلح, 

ولكن حلمله مؤنة؛ لتفاوت األغراض فيما يراد من األمكنة, فإن صلح وليس حلمله مؤنة .. فال 
للتسليم, وإن عينا غريه .. جاز وتعني, أما احلال .. فيتعني فيه  العقديشرتط التعيني, ويتعني مكان 

موضع العقد الداء, قال ابن الرفعة: والظاهر: تقييده ابلصاحل للتسليم, وإال .. شرط البيان. انتهى. 
ولو عينا غريه .. جاز وتعني, واملراد مبوضع العقد: تلك احمللة, ال ذلك املوضع بعينه. وال جيوز أن 

 عن املسلم فيه غري جنسه ونوعه, وجيب قبول األجود, وجيوز قبول ستبدلي
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يح؛ كأن كان األردأ, وال جيرب املسلم على قبول املسلم فيه قبل حلوله إن كان امتناعه لغرض صح
حيواانً أو مثرة, أو حلماً يريد أكله عند احملل طريً, أو كان الوقت وقت إغارة, وإال .. أجرب على 

ول أو اإلبراء, فإن أصر على االمتناع .. أخذه احلاكم, وال يلزم املسلم إليه األداء يف غري حمل القب
س املال, وال يلزم املسلم األخذ يف غري التسليم إن كان لنقله مؤنة, لكن للمسلم الفسخ والرجوع لرأ

ه مؤنة, أو كان املوضع احملل إن كان لنقله مؤنة, أو كان املوضوع خموفاً. يف غري احملل إن كان لنقل
خموفاً. والرطب والتمر, وما سقي مباء السماء وماء األرض, والعبد الرتكي واهلندي .. تفاوت نوع, ال 

 أو مؤجالً( بدرج اهلمزة, للوزن, واأللف يف قوله: )لكنا( و تفاوت صفة. وقول الناظم: )حلوالً 
 )دخال( و )عقدا( لإلطالق.
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 ابب الرهن
حتباس, ومنه, }كل نفس مبا  : الثبوت, ومنه احلالة الراهنة؛ أي: الثابتة, وقال اإلمام: االوهو لغة



كسبت رهينة{. وشرعا: جعل عني مال وثيقة بدين يستوىف منها عند تعذر استيفائه, واألصل فيه 
 قبل اإلمجاع: قوله: تعاىل: }فرهن مقبوضة{ , وخرب "الصحيحني": )أنه صلى هللا عليه وسلم رهن

 عاً من شعري ألهله(.على ثالثني صا -يقال له: أبو الشحم -درعه عند يهودي ابملدينة
 )جيوز فيما بيعه جاز, كما ... صح بدين اثبت قد لزما(

 )للراهن الرجوع ما مل يقبض ... مكلف إبذنه حني رضي(
 )وإمنا يضمنه املرهتن ... إذا تعدى يف الذي يؤمتن(

 . كذا إذا زال مجيع الدين()ينفك ابإلبرا وفشخ الرهن ..
 ]أركان الرهن[

 ذكر الناظم منها يف البيت األول اثنني:أركان الرهن أربعة, 
 ]الركن األول: املرهون[

الركن األول: املرهون؛ جيوز رهن ما جاز بيعه من األعيان عند حلول الدين؛ ليستويف من مثنها, 
ن املشاع من الشريك وغريه كالبيع, وال فاستيفاؤه مقصود الرهن؛ أي: أو من مقاصده, ويصح ره

 األصح كالبيع, ويقبض بتسليم كله, قال يف "الروضة": فإن كان مما ال حيتاج على إذن الشريك يف
ينقل .. خلى الراهن بني املرهتن وبينه, وإن كان مما ينقل .. مل حيصل قبضه إال ابلنقل, وال جيوز نقله 

إن امتنع: فإن رضي املرهتن بكونه يف يد الشريك .. جاز بغري إذن الشريك, فإن أذن .. قبض, و 
 القبض, وإن تنازعاً .. نصب احلاكم وانب يف
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. ولو قسمت عداًل يكون يف يده هلما, فلو رهن نصيبه من بيت من دار .. صح ولو بغري إذن شريكه
بل يغرم الراهن قيمة ما الدار, فوقع البيت يف نصيب شريكه .. فليس كتلف املرهون آبفة مساوية, 

رهنه, وتكون رهناً مكانه؛ ألنه قد حصل له بدله. وخرج بـ )العني(: الدين, فال يصح رهنه ولو ممن 
عة كسكىن دار سنة فال عليه, خالفاً لصاحب "االستقصاء"؛ ألنه غري مقدور على تسليمه, واملنف

والكالم يف إنشاء الرهن, فال ينايف كون يصح رهنها؛ ألهنا تتلف كلها أو بعضها, فال حيصل هبا توثق, 
املرهون ديناً بال إنشاء, كما لو جين عليه, فإن بدله يف ذمة اجلاين .. حمكوم عليه أبنه رهن يف 

ند احللول(: ما ال جيوز بيعه؛ كاملكاتب وأم الولد األصح؛ المتناع اإلبراء منه. وخرج بـ )ما جاز بيعه ع
هر بغسله, واجلاين املتعلق برقبته مال, فال يصح رهن شيء منها؛ واملوقوف, واملتنجس الذي ال يط



لعدم جواز بيعه. وال يصح رهن املدبر ولو بدين حال للغرر؛ إذ قد ميوت السيد املعلق مبوته عتق 
, وكذا معلق العتق بصفة حتتمل مقارنتها حلول الدين؛ ملا فيه من املدبر فجأة قبل التمكن من بيعه

اجلاين املتعلق برقبته قصاص, واملرتد, واألم دون ولدها الصغري وعكسه, وعند الغرر. ويصح رهن 
احلاجة يباعان ويوزع الثمن عليهما, واألصح: أنه يقوم املرهون وحده, مث مع اآلخر فالزائد قيمته. 

فساده: فإن أمكن جتفيفه كرطب .. فع وصح الرهن, وفاعله مالكه جيب عليه  ولو رهن ما يسرع
له ابن الرفعة, وإال: فإن رهنه بدين حال أو مؤجل حيل قبل فساده, أو شرط بيعه وجعل مؤنته, قا

الثمن رهناً .. صح ويباع عند خوف فساده, ويكون مثنه رهناً, وإن أطلق .. فسد يف األظهر كما 
يس من هاج" كـ"احملرر" ألنه ال ميكن استيفاء احلق من املرهون عند احملل, والبيع قبله لرجحه يف "املن

مقتضيات الرهن, قيل: يصح ويباع عند تعرضه للفساد؛ ألن الظاهر أنه ال يقصد إفساد ماله, ويف 
 "الشرح الكبري": أن األول أصح عند العراقيني, وميل
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ات" وغريها: أن من سواهم إىل الثاين, ويف "الشرح الصغري": أنه األظهر عند األكثرين, ويف "املهم
ويف "الروضة": أن الرافعي رجح يف "احملرر" األول. وإن مل يعلم هل يفسد املرهون قبل الفتوى عليه, 

حلول األجل .. صح الرهن يف األظهر؛ ألن األصل عدم فساده إىل احللول. وإن رهن ما ال يسرع 
فيفها .. مل ينفسخ الرهن فساده, فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول األجل؛ كحنطة ابتلت وتعذر جت

, وجيوز أن يستعري شيئاً لريهنه بدينه؛ ألن الرهن توثق وهو حيصل مبا ال ميلك؛ بدليل اإلشهاد حبال
والكفالة, خبالف بيع ملك غريه لنفسه ال يصح؛ ألن البيع معاوضة, فال مييك الثمن من ال ميلك 

تعري هبا مع ارية؛ ألن العارية ينتفع املساملثمن, واألظهر: أنه ضمان دين يف رقبة ذلك الشيء ال ع
بقاء عينها, واالنتفاع هنا ببيعه يف الدين, فيشرتط ذكر جنس الدين وقدره وصفته, وكذا املرهون 

عنده يف األصح؛ الختالف األغراض بذلك, فلو تلف يف يد املرهتن .. فال ضمان, وال رجوع 
نه لو رهنه بدينه .. االً .. روجع املالك للبيع؛ ألللمالك بعد قبض املرهتن, فإذا حل الدين أو كان ح

 لوجبت مراجعته, فهنا أوىل, ويباع إن مل يقض الدين, مث يرجع مالكه على الراهن مبا بيع به.
 ]الركن الثاين: املرهون به[

ين: الركن الثاين: املرهون به, وشرطه: كونه ديناً اثبتاً الزماً؛ أي: ومعلوماً لكل منهما, ودخل يف الد
رهن هبا, ويباع املرهون عند احلاجة وحيصل املنافع بثمنه. وخرج به: العني املنافع يف الذمة فيصح ال



مضمونة كانت أو أمانة, ومنافعها يف إجارة العني؛ ألنه تعاىل ذكر الرهن يف املداينة فال يثبت يف 
د البيع. وفرقوا بينه وبني غريها, وألن ذلك ال يستوىف من مثن املرهون, وذلك خمالف لغرض الرهن عن

ة ضمان العني املضمونة؛ أبن ضماهنا ال جير إىل ضرر إذا مل تتلف, خبالف الرهن هبا؛ فإنه جير إىل صح
ضرر دوام احلجر يف املرهون, وأبن الضامن للعني يقدر على ختليصها فيحصل املقصود ابلضمان, 

وال ابلزكاة  سيقرضه, وال بثمن ما سيشرتيه,وحصوهلا من مثن املرهون ال يتصور. وال يصح الرهن مبا 
 قبل متام احلول؛ ألنه
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له: )اثبت(. وثيقة حق فال يقدم على احلق كالشهادة, وعن ذلك الداخل يف الدين بتجوز احرتز بقو 
ولو قال: )أقرضتك هذه الدراهم وارهتنت هبا عبدك( فقال: )اقرتضت ورهنت( , أو قال: )بعتكه 

ورهنت( .. صح يف األصح؛ ألن شرط الرهن فيهما بكذا وارهتنت به الثوب( , فقال: )اشرتيت 
رفيه على ثبوت جائز فمزحه أوىل؛ ألن التوثق فيه آكد؛ ألنه قد ال يفي ابلشرط, واغتفر تقدم أحد ط

الدين؛ حلاجة التوثق, وإمنا اشرتط أتخري طريف الرهن عن طريف البيع أو القرض؛ ليتحقق سبب ثبوت 
طرفاه على طرفيهما, أو وسطا بينهما .. مل يصح. وال يصح  الدين من كل من العاقدين, فلو قدم

جوم مىت شاء, فال معىن الرهن بنجوم الكتابة؛ ألن الرهن للتوثق, واملكاتب بسبيل من إسقاط الن
لتوثيقها. وال جبعل اجلعالة قبل الفراغ من العمل وإن شرع فيه؛ ألن هلما فسخها, فيسقط به اجلعل, 

حده أجرة أجرة مثل العمل, وعن املسألتني احرتز بقوله: )قد لزما(. وجيوز وإن لزم اجلاعل بفسخه و 
ل يف وضعه اللزوم, خبالف جعل اجلعالة, وظاهر الرهن ابلثمن مدة اخليار؛ ألنه آيل إىل اللزوم, واألص

 أن الكالم حيث قلنا: ملك املشرتي املبيع ليملك البائع الثمن؛ كما أشار إليه اإلمام. وال شك أنه ال
يباع املرهون يف الثمن ما مل متض مدة اخليار, ودخلت املسألة يف قوله: )قد لزما( بتجوز, وال فرق يف 

ن القرض ومثن املبيع املقبوض, وغري املستقر؛ كثمن املبيع قبل قبضه, الالزم بني املستقر؛ كدي
ا به معاً, وال جيوز أن واألجرة قبل استيفاء املنفعة. وجيوز ابلدين رهن بعد رهن, وهو كما لو رهنهم

يرهنه املرهون عنده بدين آخر يف اجلديد وإن وىف هبما, كما ال جيوز رهنه عند غري املرهتن, والفرق 
هذا وما قبله: أن هذا شغل مشغول, وذلك شغل فارغ. نعم؛ لو جىن املرهون ففداه املرهتن إبذن بني 

ني يف "الروضة" و"أصلها": القطع ابجلواز؛ ألنه الراهن ليكون مرهوانً ابلدين والفداء .. فأصح الطريق
رهون إبذن احلاكم؛ من مصاحل الرهن لتضمنه استبقاءه, وجيري الطريقان فيما لو أنفق املرهتن على امل



لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهوانً ابلدين والنفقة؛ كما نقله يف "الروضة" عن القاضي أيب 
 الطيب من
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 إنكار, وظاهر أن الراهن يف صورة عجزه كاحلاكم فيكفي إذنه. غري
 يغة الرهن[]الركن الثالث: ص

الركن الثالث: الصيغة, فال تصح إال إبجياب وقبول بشرطهما املعترب يف البيع, ويف املعطاة 
ن واالستيجاب مع اإلجياب واالستقبال مع القبول ما يف البيع, فإن شرط فيه مقتضاه؛ كتقدم املرهت

رهتن ويضر الراهن؛  بثمنه, أو مصلحة للعقد؛ كاإلشهاد أو ما ال غرض فيه .. صح, أو ما ينفع امل
كشرط منفعته للمرهتن .. بطل الشرط وكذا الرهن يف األظهر. ولو شرط يف البيع رهن منفعته 

.. بطل, أو للمرهتن سنة مثالً .. فهو مجع بني بيع وإجارة وهو جائز, أو ينفع الراهن ويضر املرهتن 
 أن حتدث زوائده مرهونة .. فاألظهر: فساد الشرط والرهن.

 رابع: العاقد[]الركن ال
الركن الرابع: العاقد, وشرطه: كونه مطلق التصرف, فال يرهن ويل مال صيب أو جمنون أو سفيه, وال 

اكماً أم أمينه. يرهتن له إال لضرورة, أو غبطة ظاهرة, سواء أكان الويل أابً أم جدًا, أم وصياً أم ح
كسوة ليويف مما ينتظر من حلول دين, مثاهلما للضرورة: أن يرهن على ما يقرتضه حلاجة النفقة أو ال

أو نفاق مال كاسد, وأن يرهتن على ما يقرضه, أو يبيعه مؤجال لضرورة هنب. ومثاهلما للغبطة: أن 
ني, وأن يرهتن على مثن ما يبيعه من يرهن ما يساوي مئة على مثن ما اشرتاه مبئة نسيئة وهو يساوي مئت

 عليه, فإن مل يفعل .. ضمن, قال اجلمهور. موسر ثقة نسيئة بغبطة رهناً وافياً ويشهد
 ]رجوع الراهن عن الرهن[

وللراهن الرجوع عن الرهن ما مل يقبضه مكلف يصح ارهتانه إبذن الراهن؛ لعدم لزومه, أما بعد قبضه 
يه, للزومه بقبضه. أما قبضه .. فلقوله تعاىل: }فرهن مقبوضة{ فلو املذكور .. فليس للراهن رجوع ف

قبض .. مل يكن للتقييد به فائدة, وأما كونه من مكلف يصح ارهتانه .. فألنه الذي يعتد لزم بدون ال
 بقبضه؛ كما يف

(1/594) 



 

ال يستنيب ن التصرفات املالية, فال يصح قبض صيب وجمنون وسفيه, وجتري فيه النيابة كالعقد, لك
راهناً؛ ألن الواحد ال يتوىل طريف القبض. ومنه علم: أنه لو كان الراهن وكياًل يف الرهن فقط .. جاز 
للمرهتن أن يوكله يف القبض من املالك؛ النتفاء العلة, وال رقيق الراهن؛ ألن يده كيد سيده, سواء 

يد والتصرف كاألجنيب, ومثله املبعض إذا  لالقن واملدبر واملأذون له وغريهم, إال املكاتب؛ الستقالله اب
كان بينه وبني سيده مهيأة, ووقع التوكيل يف نوبته, وقبض املرهون كقبض املبيع. ولو رهن حنو وديعة 

عند مودع, أو مغصوب عند غاصب .. مل يلزم هذا الرهن ما مل ميض زمن إمكان قبضه, واألظهر: 
عن غري جهة الرهن ومل يقع تعرض للقبض عنه, وال ت اشرتاط إذن الراهن يف قبضه؛ ألن اليد كان

يربئه ارهتانه عن حنو الغصب وإن لزم, ويربئه اإليداع يف األصح؛ ألنه ائتمان ينايف الضمان, واالرهتان 
توثق ال ينايف الضمان, فإنه لو تعدى يف املرهون .. صار ضامناً مع بقاء الرهن حباله, ولو تعدى يف 

ا وديعة. وحيصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل امللك كهبة هنالوديعة .. ارتفع كو 
مقبوضة, وبرهن مقبوض, وكتابة, وكذا تدبريه يف الظهر, وإبحباهلا ال الوطء والتزويج. ولو مات 
العاقد, أو جن أو أغمي عليه, أو ختمر العصري, أو أبق العبد قبل القبض .. مل يبطل الرهن يف 

 األصح.
 اهن التصرف فيه وما ال جيوز[لر ]ما جيوز ل

وعلم من كالمه: أنه ليس للراهن املقبض تصرف يزيل امللك؛ كالبيع فال يصح, لكن يف إعتاقه 
أقوال, أظهرها: ينفذ من املوسر ويغرم قيمته يوم عتقه تكون رهناً مكانه من غري عقد, وال ينفذ من 

رهن ... فكاإلعتاق, أو بعد فكاك و املعسر ولو انفك الرهن بعده, ولو علقه بصفة فوجدت وه
الرهن .. نفذ على الصحيح. وال رهنه لغري املرهتن, وال التزويج؛ ألنه ينقص املرهون ويقلل الرغبة 

فيه, قال يف "الروضة": فلو خالف فزوج العبد أو األمة املرهونني .. فالنكاح ابطل؛ صرح به القاضي 
أو حيل قبلها؛ ألهنا تقلل الرغبة فتبطل, خبالف ما إذا   أبو الطيب, وال اإلجارة إن كان الدين حاالً 

 كان الدين حيل بعد مدهتا أو مع فراغها .. فتجوز اإلجارة, وجتوز للمرهتن مطلقاً فال يبطل الرهن.

(1/595) 

 

ولد حر وال الوطء؛ خلوف احلبل فيمن حتبل, وحسماً للباب يف غريها, فإن وطئ فأحبل .. فال
ه وال حد وال مهر, وعليه أرش البكارة إن افتضها, فإن شاء .. جعله رهناً, وإن نسيب, وال قيمة علي



شاء .. قضاه من الدين. واألظهر: نفوذ االستيالء من املوسر, فتلزمه قيمتها تكون رهناً مكاهنا, ال 
ها .. ن ومل تبع, أو بيعت مث ملكاملعسر فالرهن حباله, وال تباع حاماًل؛ حلرية محلها, فإن انفك الره

نفذ االستيالد يف األصح. والفرق بينه وبني اإلعتاق: أن اإلعتاق قول يقتضي العتق يف احلال, فإذا 
رد .. لغا, واالستيالد فعل ال ميكن رده, وإمنا مينع حكمه يف احلال حلق الغري, فإذا زال حق الغري .. 

األصح؛ ألنه تسبب إىل هالكها  متها تكون رهناً مكاهنا يفثبت حكمه, فلو ماتت ابلوالدة .. غرم قي
ابحلبال من غري استحقاق. وله كل انتفاع ال ينقص املرهون كالركوب والسكىن؛ خلرب البخاري: 

"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوانً", ال البناء والغراس؛ ألهنما ينقصان قيمة األرض. نعم؛ لو كان 
مل مينع منهما؛ كما ذكره الدرامي, ونص عليه يف  هن: أان أقلع عند األجل ..الدين مؤجاًل, وقال الرا

"األم", فإن فعل ذلك .. مل يقلع قبل حلول األجل, على الراهن, وأال أيذن يف بيع الغراس, والبناء 
 مع األرض, وإال .. بيعا ووزع الثمن. مث إن أمكن االنتفاع ابملرهون بغري اسرتداد .. مل يسرتد؛ كأن

ا يف يد املرهتن, فال يسرتد لعملها, ويسرتد للخدمة, وإال .. فيسرتد؛ كأن يكون عبدًا له حرفة يعمله
تكون دارًا فتسكن, أو دابة فرتكب ويردها وعبد اخلدمة إىل املرهتن ليالً, ويشهد املرهتن على الراهن 

ا شهاد. وله إبذن املرهتن مابالسرتداد لالنتفاع شاهدين إن اهتمه, فإن وثق به .. فال حاجة إىل اإل
معناه من التصرف واالنتفاع, فيحل الوطء, فإن مل حتبل .. فالرهن حباله, وإن أحبل أو أعتق, أو ابع 
أو وهب وأقبض .. نفذت وبطل الرهن, وله الرجوع قبل تصرف الراهن, وكذا إن وهب ومل يقبض, 

 أو وطء ومل حتبل, فإن تصرف جاهاًل برجوعه .. مل يصح.
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شرط, وكذا لو شرط يعجل املؤجل من مثنه .. مل يصح البيع؛ لفساد اإلذن بفساد الولو أذن يف بيعه ل
يف اإلذن يف بيعه رهن الثمن مكانه .. مل يصح البيع يف األظهر؛ ملا ذكر, وفساد الشرط جبهالة الثمن 

 عند اإلذن.
 ]ضمان املرهون[

ضمنه إذا تلف يف يده بال تعد منه؛ وإذا لزم الرهن .. فاليد يف املرهون للمرهتن, وهي يد أمانة فال ي
: "الرهن من راهنه" أي: من ضمان راهنه "له غنمه, وعليه غرمه", وال لقوله صلى هللا عليه وسلم

يسقط بتلفه شيء من دينه, وال تزال يده عنه, إال لالنتفاع به كما سبق, مث يرد إليه ليالً كما مر. وإن  
إليه هناراً, وقد ال تكون اليد فيه للمرهتن؛ كما لو رهن  كان العبد ممن يعمل ليالً كاحلارس .. رد



لماً أو مصحفاً من كافر, أو سالحاً من حريب .. فإنه يوضع عند عدل. ولو رهن جارية كبرية: مس
فإن كان املرهتن حمرماً هلا, أو امرأة, أو أجنبياً ثقة وعنده زوجة, أو أمة أو نسوة ثقات .. وضعت 

. فشرط فاسد, رم, أو امرأة ثقة, أو عدل ابلصفة املذكورة, فإن شرط خالفه .عنده, وإال .. فعند حم
واخلنثى كاألنثى, لكن ال يوضع عند امرأة. ولو شرطا وضعه يف يد اثلث .. جاز, أو عند اثنني ونصا 
على اجتماعهما على حفظه أو االنفراد به .. فذاك, وإن أطلقا .. فليس ألحدمها االنفراد حبفظه يف 

حيث يتفقان, وإن تشاحا ..  ح. ولو مات العدل أو فسق, أو كان فاسقاً فزاد فسقه .. جعالهاألص
وضعه احلاكم عند عدل, ويستحق بيع املرهون عند احلاجة, ويقدم املرهتن بثمنه, ويبيعه الراهن أو 

رهتن بيعه فأىب وكيله إبذن املرهتن, فإن مل أيذن .. قال له احلاكم: ائذن يف بيعه أو أبرئه. ولو طلب امل
, فإن أصر .. ابعه احلاكم وقضى الدين من مثنه, ولو الراهن .. ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه

ابعه املرهتن إبذن الراهن .. صح إن ابع حبضرته, أو قدر له الثمن, أو كان الدين مؤجال, وإال .. 
يف األصح, فإذا ابع .. فالثمن  فال. ولو شرط أن يبيعه العدل .. جاز, وال تشرتط مراجعة الراهن

ضه املرهتن. ولو تلف يف يد العدل, مث استحق املرهون: فإن شاء عنده من ضمان الراهن حىت يقب
 املشرتي .. رجع على العدل, وإن
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ده كالوكيل, فإن أخل شاء .. على الراهن والقرار عليه, وال يبيع العدل إال بثمن مثله حااًل من نقد بل
من هذه الشروط .. مل يصح البيع. واملراد ابلنقص عن مثن املثل: النقص مبا ال يتغابن به  بشيء

الناس, فالنقص مبا يتغابنون به ال يضر؛ لتساحمهم فيه, فإن زاد راغب قبل انقضاء اخليار .. فليفسخ 
املرهتن على  ى مالكه, وجيرب عليها حلقوليبعه, فإن مل يفعل .. انفسخ يف األصح. ومؤنة املرهون عل

الصحيح, وال مينع الراهن من مصلحة املرهون؛ كفصد وحجامة, ويصدق املرهتن يف دعوى التلف 
 بيمينه, وال يصدق يف دعوى الرد عند األكثرين.

 ]ما ينفك به الرهن[
نه وثيقة جلميع وينفك الرهن ابإلبراء من مجيع الدين, فإن بقي شيء منه .. مل ينفك شيء منه؛ أل

دين, إال إن تعدد صاحب الدين؛ كأن رهن عبداً من اثنني بدينهما عليه صفقة واحدة, مث أجزاء ال
برئ عن دين أحدمها, أو الصفقة وإن احتد الدائن واملدين؛ كأن رهن نصف عبد يف صفقة, وابقية يف 

 وكيلهما؛ ألن املدار على أخرى, أو من عليه الدين؛ رهن اثنان من واحد بدينه عليهما وإن احتد



احتاد الدين وتعدده كما مر, أو صاحب العارية وإن احتد العاقد, والدين؛ كأن استعار عبدًا من 
مالكيه لريهنه فرهنه, فينفك نصيب أحدمها أبداء قدر حصته من الدين؛ أبن قصد املؤدي األداء عن 

ه عنهما, أو صد الشيوع أو أطلق مث جعلنصيب أحدمها بعينه أو أطلق, مث جعله عنه, خبالف ما إذا ق
مل يعرف حاله. وينفسخ الرهن؛ أبن فسخه الراهن واملرهتن, أو املرهتن وحده, وبزوال مجيع الدين 

 بقضاء أو حوالة أو غريمها. واأللف يف قول الناظم: )لزما( لإلطالق, قوله: )ابإلبرا( ابلقصر للوزن.
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 ابب احلجر
اىل }وابتلوا اليتامى حىت إذا ايل, واألصل فيه: قوله تعهو لغة: املنع, وشرعاً: املنع من التصرف امل

بلغوا النكاح{ اآلية, وقوله تعاىل: }فإن كان الذي عليه احلق سفيهًا{ اآلية, و )السفيه(: املبذر, و 
 )الضعيف(: الصيب, )الذي ال يستطيع أن ميل(: املغلوب على عقله.

 ]من حيجر عليه ملصلحة غريه[
نفسه, والثاين: ما شرع ملصحة غريه؛ كاحلجر  ا شرع ملصلحة احملجور عليهوهو نوعان: أحدمها: م

على من عنده ماء يتطهر به ودخل وقت الصالة؛ فال يصح بيعه, وال هبته مع احتياجه إليه, وكذلك 
السرتة واملصحف لغري احلافظ, واحلجر على معري األرض للدفن إىل أن يبلى امليت, وعلى املشرتي 

ابلعيب إىل أن يرد الثمن. واحلجر الغريب هو احلجر على  القبض, وعلى املردود عليه يف املبيع قبل
املشرتي يف املبيع, ومجيع أمواله إىل إعطاء الثمن, وكذلك املستأجر, واحلجر على املشرتي بشرط 
 اإلعتاق, فليس له بيعه ولو هبذا الشرط, وعلى العبد املأذون حلق الغرماء, وعلى املشرتي يف نعل

ملرتوك للبائع إذا كان قلعه حيدث عيباً إىل حني سقوطه, وعلى الراهن حلق الدابة املردودة ابلعيب ا
املرهتن, وعلى املرهتن يف بيع اجلارية املرهونة إذا أحبلها الراهن املعسر إىل أن تضع وتسقي الولد اللبأ 

 سه الغرماء, وعلى الغاصب يفويوجد من ترضعه, وعلى املمتنع من إعطاء الدين وماله زائد إن التم
املغصوب املخلوط مبا ال يتميز إىل إعطاء البدل, وعلى املالك فيما استأجر على العمل فيه؛ كما لو 
استأجر صباغاً لصبغ الثوب وسلمه له .. فليس له بيعه إال بعد انتهاء العمل وتوفية األجرة, وعلى 

الواجب إعفافه يف األمة  مليت والغرماء, وعلى األصلاملريض حلق الورثة, وعلى الورثة يف الرتكة حلق ا
اليت ملكها له فرعه حىت ال يعتقها, وعلى املوصى له بعني ممن ماله غائب, وعلى السيد يف نفقة أمته 
وكسب عبده؛ اللذين زوجهما إىل إعطاء البدل, وعلى الورثة يف الدار اليت استحقت املعتدة ابحلمل 



رتد حلق املسلمني, وعلى السيد يف بيع أم الولد, ىل انقضاء عدهتا, وعلى املأو اإلقراء السكين فيها إ
 وعلى من نذر إعتاق عبد بعينه .. فال
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رهم بعينه .. خيرج عنه إال ابإلعتاق ومع ذلك ليس له التصرف فيه, خبالف ما إذا نذر الصداقة بد
كاتب, وعلى احملجور عليه ابلفلس حلق فإنه يزول ملكه عنه للفقراء, وعلى السيد يف الرقيق امل

الغرماء, ويف الرقيق اجلاين حلق اجملين عليه, وعلى الرقيق ولو مكاتباً حلق سيده وهلل. وقد أشار الناظم 
 إىل النوع األول, وبعض أقسام النوع الثاين بقوله:

 عليه شرعاً حبجر ... صغري أو جمنون أو مبذر()مجيع من 
 طال ... ومفلس قد زاد دينه على()تصريفهم لنفسهم قد أب

 )أمواله: حبجر قاض بطال ... تصريفه يف كل ما متوال(
 )ال ذمة, واملرض املخوف ... إن مات فيه يوقف التصريف(

 )فيما على ثلث يزيد عنده ... على إجازة الوريث بعده(
 مل يؤذن له يف متجر ... يتبع ابلتصريف للتحرر()والعبد 

 ة نفسه[]من حيجر عليه ملصلح
أي: مجيع من حيجر عليه شرعاً ملصلحة نفسه: صغري وجمنون وسفيه؛ وهو املبذر يف املال؛ أبن يضيعه 

ابحتمال غنب فاحش يف املعاملة, أو يف رميه يف حبر, أو إنفاقه يف حمرم, واألصح: أن صرفه يف 
ر. ويرتفع احلجر عن , ووجوه اخلري, واملطاعم واملالبس اليت ال تليق حباله .. ليس بتبذيالصدقة

الصيب ببلوغه رشيدًا, والرشد: صالح الدين واملال؛ كما فسر هبما قوله تعاىل: }فإن ءانستم منهم 
إصرار على رشدًا فادفعوا إليهم أمواهلم{ , فال يفعل حمرماً يبطل العدالة من ارتكاب كبرية, أو من 

د القاضي احلجر عليه وهو وليه حينئذ, صغرية, ومل تغلب طاعاته معاصيه, ولو بذر بعد رشده .. أعا
ولو فسق .. مل حيجر عليه يف األصح. ويرتفع حجر اجملنون ابإلفاقة, ومن له أدىن متييز كالصيب 

له تسع سنني, وإلنبات املميز. والبلوغ ابستكمال مخس عشرة قمرية, أو خبروج املين إلمكانه, وأق
ار ال املسلمني, خبالف شعر اإلبط واللحية؛ شعر العانة اخلشن دليل على البلوغ يف حق الكف

 لندورمها قبل مخس عشرة سنة, وجيوز النظر إىل العانة للشهادة.
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ت املطلقة بولد وتزيد املرأة ابحليض واحلبل، فيحكم ببلوغها قبل الوالدة بستة أشهر وشيء، فلو أت
ى من ذكره وحاض كم فرجه .. حكمنا يلحق الزوج .. حكمتا ببلوغهما قبل الطالق، ولو أمىن اخلنث

 ببلوغه، ال إن وجد أحدمها.
وال بد من اختبار الرشد، فيخترب ولد التاجر ابملماكسة يف البيع والشراء، وولد الزراع ابلزراعة والنفقة 

تعلق ابلغزل والقطن، وصون األطعمة عن اهلرة والفأرة، وحفظ متاع البيت على القوام هبا، واملرأة مبا ي
ت، وكل مبا يليق ابلغزل والقطن، وصون األطعمة عن اهلرة والفأرة، وحفظ متاع البيت مرات، مرا

وكل مبا يليق به حىت على الظن رشده وذلك قبل البلوغ، ويسلم إليه املال ليماكس ال ليعقد، فإن 
 مل يضمن الويل. تلف يف يده ..

ه وإن عال، مث وصيهما، مث القاضي، وال تلي مث ويل الصيب واجملنون ومن بلغ سفيهاً: أبوه، مث أبو أبي
األم يف األصح، ويتصرف الويل ابملصلحة، ويبين له الدور ابلطني واآلجر ال ابللنب واجلص، وال يبيع 

ظاهرة، وله بيع ماله بعرض ونسيئة .. زاد  العقار وآنية القنية؛ كنحاس وحنوه إال لضرورة، أو غبطة
وأشهد وارهتن رهناً وافياً من مشرت ثقة موسر ألجل قصري عرفاً، وأيخذ على مثنه قدرًا الئقاً ابألجل، 

 له ابلشفعة، أو يرتك حبسب املصلحة.
هم يف مث أشار إىل نتيجة احلجر على الثالثة، وفائدته بقوله: )تصريفهم لنفسهم قد أبطال( أي: تصرف

طله الشارع؛ ملصلحة أنفسهم، املال بيعاً وشراء وقرضاً، وغريها من التصرف القويل، والفعلي قد أب
 ويؤاخذون مبا يتلقونه؛ ألنه من ابب خطاب الوضع من غري السفيه.

وتصح وصية السفيه وتدبريه، وطالقه وخلعه زوجته، وطالقه وخلعه زوجته، ونفيه النسب، ولو صاحل 
وليه، ومتتنع  ه على الدية فأكثر .. مل مينعه الويل، وله أن يعقد اجلزية بدينار بال إذنعن قصاص علي

منه ومن وليه الزيدة عليه على املذهب، ويصح قبوله اهلبة، ولو نذر التصدق يف الذمة .. انعقد، أو 
حيح بعني ماله .. فال؛ كما جزم به الشيخان هنا، ويصح نكاحه إبذن الويل؛ ألنه حر مكلف ص

ه حبد أو قصاص، وحكمه يف العبارة واإلذن، وال تصح تصرفاته املالية إبذنه يف األصح، ويصح إقرار 
 العبادات كالرشيد، لكن ال يفرق الزكاة بنفسه.

 ]احلجر على الفلس[
قوله: )ومفلس( وهو زاد دينه؛ أي: املال الذي عليه ألدمي وهو حال الزم على أمواله حبجر قاضٍّ 

 تصرفه؛ أي: املايل املفوت لتعلق حق الغرماء به حينئذ،عليه .. بطل 
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ك: )أنه عن كعب بن مال -وقال: صحيح اإلسناد  - ذلك: ما روى الدارقطين واحلاكم واألصل يف
 صلى هللا عليه وسلم حجر على معاذ يف ماله، وابعه يف دين كان عليه(.

وحجر القاضي يكون بسؤال الغرماء أو بعضهم ودينه قدر حبجر به، أو بسؤاله املفلس، وله احلجر 
يب أو جمنون أو سفيه، وإذا وجدت الشروط .. وجب على احلكام من غري سؤال إذا كان الدين لص

 ل الديون ابحلجر، وال ابجلنون.احلجر، وال حت
وخرج بقوله: )قد زاد دينه على أمواله(: من زاد ماله على دينه أو استوي .. فإنه ال حيجر عليه وإن مل 

هد على حجره؛ ليحذر يكن كسوابً وكانت نفقته من ماله يف األصح، ويستحب للقاضي أن يش
 الناس معاملته.

احلجر يف عني ماله، ال تصرفه الكائن يف ذمته فإنه ال يبطل؛ إذ قوله: )ال ذمة( أ[: يبطل تصرفه بعد 
ال حجر عليه فيها، وال ضرر فيه على الغرماء، فلو ابع سلماً، أو اشرتى يف الذمة .. فالصحيح: 

يح: تعدي احلجر إىل ما حدث بعده، وال مينع من إقرار صحته، ويثبت املبيع والثمن يف ذمته، والصح
ن أسنده إىل ما قبل احلجر، وإن أطلق .. روجع، فإن تعذرت مراجعته .. بعني مطلقاً، أو دي

 فكاإلسناد إىل ما بعد احلجر، فال يقبل إال إذا أسنده إلتالف أو جناية.
مع الشاهد .. مل حيلف غرمي املفلس، مث  وإن نكل املفلس، أو وارثه عن اليمني املردودة، أو عن ميني

هه على البيع، وكذا املديون املمتنع من أداء ما عليه، ويستحب أن القاضي يبيع مال املفلس، أو يكر 
يكون ذلك حبضور املفلس ومستحقي الدين، ويقدم بيع ما خياف فساده، مث ما تعلق بعينه دين، مث 

سكنه وخادمه وإن احتاج إليهما، وكذا مركوبه، ويبيع كل شيء احليوان، مث املنقول، مث العقار، ويباع م
ابع يف غريه بثمن املثل من نقد البلد .. صح، ويقسم األمثان بني الغرماء بنسبة ديوهنم  يف سوقه، فلو

احلالة من غري طلب بينة احلصار، وإن ظهر دين بعد القسمة .. رجع صاحبه مبا خيص دينه، ولو ظهر 
 ستحقاً .. رجع املشرتي بكل الثمن يف مال املفلس.ما ابعه القاضي م

لس، وعلى من عليه مؤنته من زوجة سابقة للحجر، وقريب وإن حدث بعد وينفق القاضي على املف
احلجر نفقة املعسرين إىل الفراغ من بيع ماله، ويكسوهم ابملعروف إن مل يكن له كسب يفي بذلك، 

ؤنثه وسكىن، ونفقة يوم القسمة، ويؤجر القاضي املوقوف ويرتك له دست ثوب يليق به، وملن تلزمه م
 يصرف األجرة على الغرماء.عليه، وأم ولده، و 
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 ]احلجر على املريض حلق الورثة[
مات املريض نفسه .. يوقف تصرفه فيما زاد على قوله: )واملرض املخوف( أي: أبن ظنناه خموفاً إن 

 عاً لوارثه على إجازة الورثة، أو بقيتهم يف الثانية.ثلث ماله عند املوت؛ أي: أو كان ترب 
وخرج بقوله: )املخوف(: ما إذا ظنناه غري خموف فمات؛ فإنه إن محل على الفجأة كوجع الضرس .. 

خوف، وبقوله: )إن مات فيه(: ما لو برئ منه؛ فإنه نفذ تصرفه، وإال كإسهال يوم أو يومني .. فم
 ينفذ.

 يف قدر الثلث وقت املوت، وأنه ال عربة إبجازة الوارث أو رده قبله، وعلم من كالمه: أن املعترب
واإلجازة تنفيذ ال ابتداء عطية، فال حيسب من ثلث من جييز يف مرضه القدر الذي أجازه، وال يتوقف 

 على إجازة ورثته.
ملخوف: قولنج وذات جنب، ورعاف دائم، وإسهال متواتر، أو ينخرق البطن فال ميكنه ومن ا

ستمساك، وخيرج الطعام غري مستحيل، أو يكون معه زحري؛ وهو اخلروج بشدة ووجع، أو يعجله اال
 ومينعه النوم، أو يكون معه دم من كبد، أو عضو شريف، ودق، وابتداء فاجل.

وا قتل األسرى، والتحام قتال بني متكافئتني، وتقدمي لقصاص أو ويلحق ابملخوف: أسر من اعتاد
هيجان موج يف حق راكب سفينة، وطلق حامل، وبعد الوضع ما مل تنفصل رجم، واضطراب ريح و 

 املشيمة، ووقوع الطاعون يف البلد، وفشوا الوابء خموفاً ولو يف حق من مل يصيبه.
ملرض خموفاً .. فالقول قول املتربع عليه، وعلى الوارث وإذا اختلف والوارث واملتربع عليه يف كون ا

دة رجلني، فإن كانت العلة ابمرأة على وجه ال يطلع عليه الرجال غالباً .. البينة، وال يثبت إال بشها
 ثبتت بشهادة رجلني، أو رجل وامرأتني، أو أربعة نسوة مع العلم ابلطب.

رف فوت مااًل حاصاًل أو كميناً؛ كما يف مثر وضابط ما حيسب من الثلث يف غري الوارث: كل تص
 عوض املثل املساقاة، ومنافع غري بدن املريض بغري عوض املساقاة، ومنافع غري بدن املريض بغري

 املثل؛ لكونه بغنب فاحش، أو
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أو اختصاصاً؛ كما  جماانً بال استحقاق شرعي، أو فوت يداً؛ كما يف البيع مبؤجل ولو أبكثر من قيمته،
 يف السرجني وحنوه.

حض العتق .. أقرع، أو غريه .. قسط وإذا اجتمع تربعات معلقة ابملوت وعجز عنها الثلث: فإن مت



عليه الثلث، أو اجتمع هو وغريه .. قسط عليهما ابلقيمة، أو منجزة .. قدم األول فاألول حىت يتم 
وإذا وجدت تلك التربعات دفعة واحتد اجلنس؛   الثلث، فإن بقي شيء .. وقف على إجازة الوارث،

 غريه. كعتق عبيد أو إبراء مجع .. أقرع يف العتق، وقسط يف
 ]العبد املأذون له يف التجارة وغري املأذون[

قوله: )والعبد مل يؤذن له يف متجر ينبع ابلتصريف للتحرر( أي: العبد إن مل أيذن له سيده يف التجارة 
وال شراء، وال قرض وال ضمان، وال غريها؛ للحجر عليه حلق سيده، فيتبع مبا .. مل يصح تصرفه يبيع 
 ه بعد عتقه؛ ألنه لزمه برضا مستحقه.تلف حتت يده، أو أتلف

نعم؛ يصح بدون إذن سيده خلعه، وقبول الوصية له، واهلبة له، إال إن كان املوصى به أو املوهوب 
 ده يف احلال.أصل سيده أو فرعه، وكانت نفقته واجبه على سي

ابلعيب، واملخاصمة أما إذا أذن للرقيق سيده يف التجارة .. فله التجارة بيعاً وشراء والزمها؛ كالرد 
ابلعهدة، ولو أبق .. ومل ينعزل، فله التجارة ولو يف موضع اإلابق، إال أن خيص سيده اإلذن بغريه، وال 

 ذلك.يصري بسكوت السيد له على البيع والشراء مأذوانً له يف 
قت كسنة .. وإذن أذن له يف التجارة يف نوع من املال .. ال يصري مأذوانً له يف غريه، أو قيد اإلذن بو 

مل يكن مأذوانً له بعد انقضائه، وال يستفيد ابإلذن يف التجارة التصرف يف رقبته يبيع وال غريه، وال يف 
طياد، وقبول هبة وحنوها، وال يكفي منفعتها إبجازة وال جعالة، وال فيما اكتسبه بنحو احتطاب واص

 فيه قول الرقيق.
لته، ولو نفى ذلك السيد وقال: )مل أحجر عليه( ألنه أما لو قال: )حجر على سيدي( .. مل جتز معام

 هو العاقد وهو يقول: إن عقده ابطل، وحيصل احلجر على الرقيق املأذون إبعتاقه أو بيعه.
 . فله أن ميتنع من تسليم املبيع له حىت يشهد ابإلذن لهولو عرف أن الرقيق مأذون له وعامله .
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 ذلك ابلبينة.ن الدفع إىل الوكيل ولو صدقه على الوكالة حىت يثبت عدالن؛ كما أن له االمتناع م
مث لو أعتق املأذون .. كان لصاحب الدين مطالبته بدين التجارة؛ كما يطالب بذلك عامل القراض 

 والوكيل ولو بعد عزهلما مع رب املال، فلصاحب الدين مطالبته يف الصور الثالث.
مبا أداه لة املالك مبا أدى، خبالف العبد ال يرجع على السيد ولو أدى العامل أو الوكيل .. رجع ع

 بعد عتقه.



ويؤدي املأذون ديون التجارة من كسبه احلاصل قبل أن حيجز السيد عليه؛ كاالحتطاب واالصطياد، 
 ومن مال التجارة أصاًل ورحباً، ال من كسبه بعد احلجر عليه، وال تتعلق برقبته وال ذمة سيده.

يف قوله: )أبطال( و )بطال( و  )أو جمنون أو مبذر( بدرج اهلمزة فيما للوزن، واأللفوقول الناظم: 
)متوال( لإلطالق، وقوله: )الوريث( بفتح الواو وكسر الراء بوزن فعيل؛ مبعىن: الوارث، وقوله: 

 )للتحرر( أي: العتق، والالم فيه مبعىن )يف( أو )عند( أو )بعد(.
* * * 
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 ذكر معه ابب الصلح وما
ع: صلح بني املسلمني والكفار، وبني وهو لغة، قطع النزاع، وشرعاً: عقد حيصل به ذلك، وهو أنوا 

اإلمام والبغاة، وبني الزوجني عند الشقاق، وصلح يف املعاملة وهو مقصود الباب، واألصل فيه قبل 
 املسلمني، إال [، وخرب: "الصلح جائز بني128اإلمجاع: قوله تعاىل: }والصلح خري{ ]النساء: 

وصححه، والكفار كاملسلمني، وإمنا خصهم صلحاً أحل حراماً، أو حرم حالاًل" رواه ابن حبان 
ابلذكر؛ النقيادهم إىل األحكام غالباً، فالصلح الذي حيل احلرام؛ كأن يصاحل عن مخر أو حنوه، والذي 

ى للمرتوك مبن وعن، وللمأخوذ حيرم احلالل؛ كأن يصاحل على أال يتصرف يف املصاحل به، ولفظه يتعد
 ابلباء وعلى.

 ... إن سبقت خلصومة اإلنكار( )الصلح جائز مع اإلقرار
 )وهو ببعض املدعى ىف العني ... هبة أو براءة يف الدين(
 )وىف سواه: بيع أو إجازه ... والدار للمكىن هو اإلعارة(

 )ابلشرط أبطل، وأجز يف الشرع ... على مروره ووضع اجلذع(
 از إشراع جناح معتلي ... ملسلم يف انفذ من سبل()وج

 دم اببكا ... وجاز أتخري إبذن الشركا()مل يؤذ من مر، وق
 ]الصلح عن املدعى به على غريه[

أي: والصلح عما يدعى به عيناً أو ديناً على غري املدعى به، أو على بعضه جائز مع اإلقرار به من 
ويف بعض النسخ بدل هذا: )بعد خصومة بال إنكار(، املدعى عليه إن سبقت خصومة اإلنكار، 

إذا جرى الصلح من غري سبق خصومة؛ كأن قال له من غري سبقها: )صاحلين عن  وخرج مبا ذكره: ما



دارك على كذا( فإنه ال يصح؛ ألن لفظ الصلح يستدعي سبق اخلصومة، لكنه كناية يف البيع، فإن 
 نويه به .. صح.

طلب" ر(: الصلح مع إنكار املدعى عليه، وكذا مع سكوته؛ كما نقله يف "املوخرج بقوله: )مع اإلقرا
 عن سليم الرازي وغريه؛ فإنه ال يصح سواء أصاحل على نفس املدعى به، أو
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ر؛ الستلزامه أن على بعضه عيناً كان أو ديناً، أو على غريه؛ إذ ال ميكن تصحيح التمليك مع اإلنكا
لكه، ويتملك املدعى عليه ما ميكله، وسواء أصاحل عن املدعى به أم عن ميلك املدعي ما ال مي

 الدعوى.
فلو قال املنكر: )صاحلين عن دعواك على كذا( .. مل يصح، بل الصلح عن الدعوى ال يصح مع 

 اإلقرار أيضاً؛ ألن الدعوى ال يعتاض عنها وال يربأ منها.
لثبوت احلق هبا كثبوته ابإلقرار، قاله املاوردي،  ملدعي بينة بعد اإلنكار .. صح الصلح؛ولو أقام ا

ووافقه الغزايل بعد القضاء ابمللك، واستشكله قبله؛ أبن له سبياًل إىل الطعن، قال املاوردي: ولو أنكر 
 فصوحل مث أقر .. فالصلح ابطل.

. مل يصح قال البغوي: إن كانت يف يده أمانة . ولو ادعى عليه عيناً فقال: رددهتا إليك مث صاحله،
الصلح؛ ألن القول قوله فيكون صلحاً على إنكار، وإن كانت مضمونة .. فقوله يف الرد غري مقبول، 

 وقد أقر ابلضمان، فيصح الصلح، وحيتمل بطالنه؛ فإنه مل يقر أن عليه شيئاً.
ول لين يف مصاحلتك( فصاحله .. صح؛ ألن قنعم؛ إذا قال أجنيب: )إن املدعى ليه أقر عندي سرًا ووك

 اإلنسان يف دعوى الوكالة مقبول يف املعامالت.
وحمله كما قال اإلمام والغزايل: إذا مل يعد املدعى عليه اإلنكار بعد دعوى الوكالة، فلو أعاده .. كان 

لتقطع  عزاًل، فال يصح الصلح عنه، ولو قال: )هو منكر، ولكنه مبطل يف إنكاره؛ فصاحلين له
إن كان املدعى به ديناً ال عيناً، وإن قال: )فصاحلين لنفسي(: فإن   اخلصوىن بينكما( فصاحله .. صح

كان املدعى به ديناً .. مل يصح، وإن كان عيناً .. فهو شراء مغصوب؛ إن قدر على انتزاعه .. صح، 
 وإال .. فال.

 ]الصلح عن املدعى به ببعضه يف العني أو الدين[
ى به يف العني؛ كأن صاحل من دار على بعضها .. و( أي: الصلح عما يدعى به ببعض املدعقوله: )وه



هبة للبعض اآلخر؛ لصدق اهلبة عليه، قيثبت فيها ما يثبت من اإلجياب والقبول والرفض ابإلذن، أو 
 مضي زمن إمكانه، ويصح بلفظ اهلبة أيضاً.
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دعي للمدعى املوببعض املدعى به يف الدين؛ كأن صاحل من ألف يف الذمة على بعضها .. إبراء من 
عليه عن البعض اآلخر؛ لصدق اإلبراء عليه، فيثبت فيه ما يثبت يف اإلبراء، ويصح بلفظ اإلبراء 

واحلط واإلسقاط وحنوها؛ كـ )أبرأتك من مخس مئة من األلف الذي يل عليك(، أو )حططتها عنك(، 
 صح.األ أو )أسقطتها عنك(، و )صاحلتك على الباقي(، وال يشرتط يف ذلك القبول على

وإن اقتصر على لفظ الصلح؛ كقوله: )صاحلتك عن العشرة اليت يل عليك على مخسة( .. اشرتط 
 القبول؛ ألن لفظ الصلح يقتضيه، وهذان القسمان يسميان صلح احلطيطة.

والصلح على عني غري املدعى به؛ كأن صاحل عن دار، أو دين على ثوبه، أو عشرة يف الذمة .. بيع 
شيء املدعى به بلفظ الصلح، تثبت فيه أحكامه؛ كاخليار والشفعة، والرج لل من املدعي عليه

ابلعيب، ومنع تصرفه يف املصاحل عليه قبل قبضه، واشرتاط التقابض يف املصاحل عنه واملصاحل عليه إن 
 اتفقا يف علة الراب.

عة ابلعني نفأو على منفعة؛ كأن صاحل من دار، أو ثوب على خدمة عبده شهراً .. إجازة حملل امل
 املدعاة تثبت فيها أحكامها.

 وقول الناظم: )ويف سواه( أي: املدعى به، لفظة )يف( فيه مبعىن الباء أو على.
قوله: )والدار للسكىن هو اإلعاره( يعين: إذا صاحل على منفعة املدعى به، أو منفعة بعضه كسكىن 

إن عني مدة .. كانت إعارة مؤقتة، وإال ، فالدار املدعاة .. فهو إعارة للمدعى به يرجع فيها مىت شاء
 .. فمطلقة.

وقد يكون الضلح سلماً؛ أبن جيعل املدعى به رأس مال سلم، وجعالة؛ كقوله: )صاحلتك من كذا على 
رد عبدي(، وخلعاً؛ كـ )صاحلتك من كذا على أن تطلقين طلقة(، ومعاوضة عن دم؛ كـ )صاحلتك من  

وفداء؛ كقوله للحريب: )صاحلتك من كذا على إطالق  ص(،كدا على ما استحقه عليك من القصا
هذا األسري(، وفسخاً؛ كأن صاحل من املسلم فيه على رأس املال، وقربة يف أرض وقفت مسجدًا 

 فادعاها شخص، وأنكر الواقف فصاحله آخر.
ين قوله: )ابلشرط أبطل( أي: أنت؛ كـ )صاحلتك بكذا على أن تبيعين(، أو )تؤجرين املكات الفال



بكذا(، أو )على إبرائك من كذا إن أعطينت الباقي( ألنه إما هبة أو إبراء، أو بيع أو إجارة، وكل منها 
 ال يصح مع هذا الشرط وحنوه، فكذلك ما كان مبعناها.
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ا، واخلمسة ولو صاحل من عشرة مؤجلة على مخسة حالة .. مل يصح؛ ألن صفة احللول ال يصح إحلاقه
 يف مقابلة ذلك، فإذا انتفى احللول .. انتفى الرتك.إمنا تركها 

 ]الصلح على حق املرور ووضع اجلذع[
قوله: )وأجز يف الشرع على ووضع اجلذع( أي: وأجز أنت الصلح مبال على مروره يف درب مثاًل منع 

أو  .. فهو إجارة، وإن طلق أهله استطراق من ليس له فيه حق؛ ألنه انتفاع ابألرض، مث إن قدر مدة
شرط التأييد .. فهو بيع جلزء شائع من الدرب؛ تنزياًل للمصاحل منزلة أحدهم؛ كما لو صاحل على 

 إجراء هنر يف أوضه .. ويكون ذلك متليكاً للنهر.
على جدار بني دارين خيتص به أحد  -إبعجام الذال  -وجيوز الصلح مبال على وضع اجلذع 

؛ ملا روى البيهقي من قوله صلى هللا عليه وسلم "ال حيل مال مشرتكاً وال جيرب عليه املالكني، أو يكون
امرئ مسلم إال بطيب نفس"، فلو رضي ابلوضع بال عوض .. فهو إعارة يرجع فيها قبل الوضع 

وبعده كسائر العواري، أو بعوض على مدة معلومة .. فهو إجازة، وإن أذن فيه لفظ البيع أو الصلح 
العقد فيه شوب بيع وإجازة؛ لكونه على منفعة، لكنها مؤبدة  لثمن .. فاألصح: أن هذاوبني وا

 للضرورة.
 ]حكم إشراع اجلناح[

وجيوز إشراع جناح؛ أي: خشب خارج، وكذا ساابط: وهو سقيفة على حائطني هو بينهما، عال؛ 
كان ممر رع واسعاً أضيقاً، وإن  حبيث مير املار حتته منتصباً وعلى رأسه احلمولة العالية، سواء أكان الشا

الفرسان والقوافل .. اعترب أيضاً أن مير حتته احململ على البعري مع أخشاب املظلة؛ ألن ذلك وإن ندر 
من سبل؛ أي: طرق، أما غري  -فإعجام الذال  -قد يتفق ملسلم، فال جيوز اإلشراع للكافر يف انفذ 

ولو إبظالم املوضع .. مل جيز،  يؤذ من مر، فإن آذاه النافذ .. فال جيوز ذلك فيه إال إبذن أهله مل
وللحاكم إزالته، وال جيوز الصلح على ذلك مبال وإن كان املصاحل هو اإلمام، ومل يضر املارة؛ ألن 

اهلواء ال يفرد ابلعقد وإمنا يتبع القرار، وما ال يضر يف الشارع .. يستحق اإلنسان فعله فيه من غري 
 عوض كاملرور.



 معتاه من التصرف عن غريه؛ كبناء دكة أو غرس شجرة، فإن ذلك ال بـ )اجلناح( أي: وما يف واحرتظ
 جيوز وإن مل يضر؛ ألن شغل املكان مبا ذكر مانع من الطروق، وقد تزدحم املارة فيصطكون به.
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ك مع تركك قوله: )وقد اببكا( أي: جوازاً يف درب غري انفذ إىل رأس الدرب؛ ألنه تصرف يف ملك
 يلزمك سد األول.لبعض حقك، لكن 

وجاز لك أتخري لبابك عن رأس الدرب إبذن شركائك يف الدرب، وأهل الدرب غري النافذ: من نفذ 
ابب داره إليه، ال من ال صقه جداره، وهل االستحقاق يف كله كلهم، أم ختتص شركة كل واحد مبا 

 ين.بني رأس الدرب وابب داره؟ وجهان، أصحهما: الثا
 ءة( )أو إجازة( بدرج اهلمزة فيهما للوزن(، واأللف يف قوله: )اببكا( لإلطالق.وقول الناظم: )أو برا

* * * 
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 ابب احلوالة
يقتضي نقل دين من ذمة  وهي بفتح احلاء أفصح من كسرها من التحول واالنتقال، ويف الشرع: عقد

ذا أتبع أحدكم على إىل ذمة، واألصل فيها قبل اإلمجاع: خرب "الصحيحني": "مطل الغين ظلم، وإ
ملئ .. فليتبع" إبسكان التاء يف املوضعني؛ أي: وإذا أحيل أحدكم على مليء .. فليحتل؛ كما رواه 

 سائر املعاوضات.البيهقي، واألمر هبا فيه للندب، وصرفه عن الوجوب القياس على 
محيل على احملال وهلا ستة أركان: حميل، وحمتال، وحمال عليه، ودين للمحتال على احمليل، ودين لل

 عليه، وصيغة.
وهي بيع دين بدين جوز للحاجة، وهلذا مل يعترب التقابض يف اجمللس وإن كان الدينان ربويني، وقيل: 

 بيع عني بعني، وقيل: بدين.
 تال ... لزوم دبنني، اتفاق املالشرط: رضا احمليل واحمل

 جنساً وقذرًا أأجاًل وكثراً ... هبا عن الدين احمليل يربا
 ]شروط صحة احلوالة[



أي: شرط لصحة احلوالة رضا احمليل واحملتال؛ ألن للمحيل إبقاء احلق من حيث شاء فال يلزم جبهة، 
مها ابإلجياب والقبول؛ كما يف البيع وحق احملتال يف ذمة احمليل فال ينتقل إال برضاه، ومعرفة رضا

تال الرضا ابحلوالة؛ كسائر املعاوضات، وحنوه، وعربوا هنا ابلرضا؛ تنبيهاً على أنه ال جيب على احمل
وتوطئة لقوهلم: ال يشرتط رضا احملال عليه؛ أي: ألنه حمل احلق والتصرف؛ كالعبد املبيع، وألن احلق 

 لو وكل غريه ابالستيفاء.للمحيل؛ فله أن يستوفيه بغريه؛ كما 
 وصيغتها: حنو: )أحلتك على فالن ابلدين الذي لك علي(، أو )نقلت حقك إىل
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 فالن(، أو )جعلت ما أستحقه على فالن لك(، أو )ملكتك الدين الذي يل عليه حبقك(.
ويشرتط: لزوم الدينني احملال به واحملال عليه، وتصح ابلثمن يف مدة اخليار وعليه؛ ألن أصله اللزوم، 

ألصح: صحتها وال تصح ابجلعل قبل الفراغ وال عليه، وتصح بنجوم الكتابة، وال تصح عليها، وا
بدين املعاملة للسيد على مكاتبه، وفهم من هذا الشرط: أهنا ال تصح على من ال دين عليه وهو 

 األصح، وقيل: تصح برضاه.
وقد علم مما مر أهنا بيع دين بدين: أهنا ال تصح بدين السلم وال عليه؛ لعدم جواز بيعه، وأهنا تصح 

 قبل الدخول واملوت وحنوها وعليها. دة، والصداقابلثمن قبل قبض املبيع، واألجرة قبل مضي امل
ويشرتط: اتفاق الدينني جنساً؛ كفضة وفضة، وقدرًا؛ كمئة ومئة، وأجاًل وحلوالً، وصحة وكسرًا، وهو 

اتفاقهما يف الصفة؛ ألهنا ليست على حقيقة املعاوضات، وإمنا هي معاوضة إرفاق أجيزت للحاجة 
 ض.فاعترب فيها التساوي؛ كما يف القر 

من اعتبار التساوي يف الصفة: أنه لو كان أبحدها رهن أو ضامن .. اعترب كون اآلخر  وقد يفهم 
كذلك، وليس كذلك؛ بل لو أحاله على دين به رهن أو ضامن .. انفك الرهن وبريء الضامن؛ ألن 

احلوالة كالقبض؛ بدليل سقوط حبس املبيع، والزوجة فيما إذا أحال املشرتي ابلثمن والزوج 
 ابلصداق.

رتط أيضاً: علمهما بتساوي الدينني يف اجلنس والقدر والصفة، فلو جهالء أو أحدمها .. مل تصح ويش
احلوالة وإن تساوى الدينان يف يف نفس األمر؛ ألهنا معاوصة فال بد من علمهما حبال العوصني، وإمنا 

فال تصح إببل الدية . إىل آخره، اشرتط استواء القدر يف غري الربوي؛ ملا مر أن احلوالة عقد إرفاق ..
 وال عليها.



 ]ما يرتتب على صحة احلوالة[
ويبدأ ابحلوالة احمليل عن دين املختال، وبلزم من ذلك براءة ذمة احملال عليه من دين املخيل، فال 

رجوع للمحتال على احمليل وإن كان احملال عليه مفلساً عند احلوالة وجهل إفالسه أو أفلس، أو أنكر 
احمليل؛ كما ال رجوع له فيها لو اشرتى شيئاً وعني فيه، أو أخذ عوضاً عن دينه وتلف والة، أو دن احل

عنه، وألنه أوجب يف اخلرب اتباع احملال عليه مطلقاً، وألنه لو كان له الرجوع .. ملا كان لذكر املالءة يف 
قاالً ال رجوع به فيها، ق انتقل انتاخلرب فائدة؛ ألنه إن مل يصل إىل حقه .. رجع به، فعلم بذكرها أن احل

 وأن فائدة ذكرها حراسة احلق،
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تصح  وإال .. فهي صحيحة على غري املليء ابإلمجاع، فلو شرط الرجوع بشيء من ذلك .. فهل
احلوالة والشرط، أو احلوالة فقط، أو ال تصحان؟ فيه ثالثة أوجه بال ترجيح يف "الروضة" و"أصلها"، 

 ي الثالث، زجزم به ابن املقري.ورجح الذرع
وتبطل احلوالة بفسخ البيع يف زمن اخليار، أو ابإلقالة، أو ابلتحالف، أو ابلعيب إن أحال املشرتي 

لبائع على املشرتي ال تبطل احلوالة برد املبيع بشيء مما ذكر؛ لتعلق احلق البائع، خبالف ما إذا أحال ا
 ابلعاقدين.هنا بثالث، فيبعد ارتفاعها بفسخ يتعلق 

مث إذا أخذ احملتال حقه من املشرتي .. رجع به املشرتي على البائع، وال يرجع به قبل األخذ منه وإن  
 القبض حقيقة ال حكماً. كانت احلوالة كالقبض؛ ألن الغرم إمنا يكون بعض

بطلت احلوالة، ولو ابع رقيقاً وأحال بثمنه، مث اتفق املتبايعان واحملتال على حريته، أو ثبتت ببينة .. 
وإن كذهبما احملتال وال بينة .. حلفاه على نفي العلم حبريته، مث أيخذ املال من املشرتي ويرجع 

 املشرتي على البائع.
* * * 
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 ابب الضمان
حضار من هو عليه، أو عني هو لغة: االلتزام، وشرعاً: يقال اللتزام حق اثبت يف ذمة الغري، أو إ



 عقد الذي حيصل به ذلك.مضمونة، ويقال لل
 ويسمى امللتزم لذلك ضامناً وضميناً ومحياًل وزعيماً وكفياًل وصبريًا وقبيالً.

[ وكان 72واألصل يف قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }وملن جاء به محل بعري وأان به زعيم{ ]يوسف: 
ه، وقد ورد فيه ذلك؛  ن قبلنا شرع لنا إذا ورد يف شرعنا ما يقرر محل البعري معروفاً عندهم، وشرع م

كخرب "الزعيم غارم" رواه أبو داوود والرتمذي وحسنه وصحيحه ابن حبان، وخرب احلاكم إبسناد 
صحيح: )أنه صلى هللا عليه وسلم حتمل عن رجل عشرة داننري(، وخري "الصحيحني" )أنه صلى هللا 

عليه دين؟ "، قالوا: ثالثة : "هل ترك شيئاً؟ "، قالوا: ال، قال: "هل عليه وسلم أيت جبنازة فقال
داننري، قال: "صلوا على صاحبكم"، فقال أبو قتادة: صلى عليه ي رسول هللا وعلى دينه، فصلى 

 عليه(.
 وللضمان مخسة أركان: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة.

 ديناً اثبتاً قد لزما()يضمن ذو تربع، وإمنا ... يضمن 
 ملضمون له ... طالب ضامناً ومن أتصله()يعلم كاإلبراء، وا

 )ويرجع الضامن ابإلذن مبا ... أدى إذا أشهد حني سلما(
 )وألدرك املضمون للرداءة ... يشمل، والعيب نقص الصنجة(
 )يصح درك بعد قبض للثمن ... وابلرضا صحت كفالة البدن(
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 )يف كل من حضوره استحقا ... وكل جزء دونه ال يبقى(
 ... قد ذهاب وإيب أكتمل(وضع املكفول إن يعلم مهل )وم

 )وإن ميت أو اختفى ال يغرم ... وبطلت بشرط مال يلزم(
 فيها عشر مسائل:
 ]شروط الضمان[

األوىل شرطه الضامن: أن يكون أهاًل للتربع؛ أي: وخمتاراً، فال يصح من املكره ولو رقيقاً إبكراه 
سفه ولو إبذن وليه، وال من الرقيق ن، وال من احملجور عليه بسيده، وال من غري املكلف إال السكرا

ولو مكاتباً ومستولدة، ومبعضاً يف غري نوبته بغري إذن سيده؛ ألنه إثبات مال يف الذمة بعقد فأشبه 
النكاح، وفارق صحة خلع األمة بغري إذنه؛ أبنه ال حاجة إىل الضمان، واألمة قد حتتاج إىل اخللع؛ 



 لسوء العشرة.
. صح ولو عن السيد ال له؛ ألنه يؤديه من كسبه وهو لسيده. ويؤخذ ن ضمن الرقيق إبذن سيده .فإ

 من التعلليل: صحة ضمان املكاتب لسيده وهو الظاهر، وحيتمل خالفه؛ الحتمال أن يعجز نفسه.
 ولو ضمن املأذون له يف التجارة وعليه ديون .. فأوجه، اثلثها: يتعلق مبا فضل عنها، وصححه يف

 "زوائد الروضة".
يخان: ولو حجر عليه ابستدعاء الغرماء .. مل يتعلق مبا يف يده قطعا، ويصح ضمان احملجور قال الش

 عليه بفلس، ويطالب مبا ضمنه بعد فك حجره.
وال يصح ضمان من عليه دين مستغرق يف مرض املوت، فلو ضمن يف مرضه، مث أقر بدين مستغرق 

 اإلقرار به. .. قدم الدين وال يؤثر أتخري
صحة الضمات عن اخلي ولو رقيقاً أو معسرًا، وعن امليت وعن الضامن، وظاهر كالمه:  ومشل كالمه:

 أن الضمان تربع مطلقاً، وبه صرح اإلمام والغزايل.
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ض تربع؛ بدليل قال الرافعي: وإمنا يظهر كون الضمان تربعاً حيث ال جوع، وإال .. فهو إقراض ال حم
لى أنه إذا ضمن يف مرض موته إبذن املديون .. حسب رأس املال؛ ألن للورثة الرجوع على النص ع

األصيل، وإن ضمن بغري إذنه .. فمن الثلث، واعرتضه يف "الروضة" أبن قوله: )إنه ليس تربعاً( 
ريض ابإلذن من رأس فاسد، فإنه لو سلم أنه كالقرض .. كان القرض تربعاً، وحمل حسبان ضمان امل

 ال إذا وجد موجعاً؛ كما نبه عليه الشيخان آخر الباب.امل
 ]شروط املضمون به[

 الثانية: يشرتط به أمور:
أحدها: كونه ديناً اثبتاً يف الذمة، سواء أكان مااًل أم عماًل، فال ضمان ما ليس بثابت وإن جرى 

بل متام السنة؛ ألنه ل الدبة على العاقلة قسبب وجوبه؛ كنفقة الزوجة عن الغد، ونفقة القريب، وإب
توثقة يتقدم ثبوت احلق كالشهادة، ويكفي ثبوته ابعرتاف الضامن وإن مل يثبت على املضمون عنه؛ 

فقد قال الشيخان: لو قال شخص: )لزيد على عمرو ألف وأان ضامنه(، فأنكر عمرو .. فلزيد 
لصحيح، وقيل: ال؛ عمن هي هي عليه على ا مطالبة الضامن يف األصح، قاال: ويصح ضمان الزكاة

إهنا حق هللا تعاىل؛ ككفالة بدن الشاهد ألداء الشهادة، فعلى الصحيح: يعترب اإلذن عند األداء على 



 األصح؛ ألي: الفتقار: الزكاة إىل النية.
عنه  قال يف "املهمات": وصورته: يف الضامن عن احلي، أما امليت .. فيجوز أداء الزكوات والكفارات

ص وإن انتفى اإلذن؛ كما ذكره يف "الروضة" كـ"أصلها" يف الوصية، وال فرق فيما على األصح املنصو 
ذكره هناك بني أن يسبقه ضمان أم ال، قال: مث إن كانت الزكاة يف الذمة .. فواضح، أو يف العني .. 

 فيظهر صحتها أيضاً؛ كما أطلقوه كالعني املغصوبة. انتهى.
 زوم، فيصح ضمان الثمن يف زمن اخليار يفزماً؛ أي: أو أصله اللاثنيها: كونه ال
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يف الالزم بني األصح، ال جعل قبل فراغ العمل، وال جنوم الكتابة؛ إذ للمكاتب إسقاطها، وال فرق 
 املستقر؛ كثمن املبيع بعد قبضه، وغري املستقر؛ كثمنه قبل قبضه.

ان اجملهول وال غري املعني؛ كأحد اثلثهما: كونه معلماً للضامن جنساً وقدرًا وصفة، فال يصح ضم
 الدينني.

 ويصح ضمان إبل الدية يف األصح؛ ألهنا معلومة السن والعدد، ويرجع يف صفتها إىل غالب إبل
 البلد.

ولو ضمن واحد إىل عشرة .. لزمه تسعة يف األصح، ويصح ضمان احلال مؤجاًل وعكسه، ويثبت 
 األجل دون احللول.

بالً ألن يتربع به اإلنسان على غريه، فال يصح ضمان القود، وحد القذف، ويشرتط فيه أيضاً: كونه قا
اإليغاء واالستيفاء تشتديداً  واألخذ ابلشفعة، ومعرفة الضامن املضمون له؛ لتفاوت الناس يف

وتسهياًل، وتكفي معرفة عينه وإن مل يعرف نسبه، وأفىت ابن الصالح وابن الرفعة وغريمها أبن معرفة 
ن له كمعرفته، وابن السالم وغريه خبالفه، وال يشرتط رضا املضمون له؛ ألن الضمان وكيل املضمو 

واز أداء دين الغري بغري إذنه ومعرفته، فالتزامه يف حمض التزام، وال رضا املضمون عنه، وال معرفته؛ جل
 الذمة أجوز.

 ]شروط اإلبراء[
 إبل الدية، فال يصح من اجملهول؛ يناء على الثالثة: يشرتط يف اإلبراء: كون املربأ منه معلوماً يف غري

ني: أنه متليك للمدين ما يف ذمته ال إسقاط؛ كاإلعتاق، فيشرتط علمهما به، وقضية كالم الشيخ
ترجيحه، والذي صححه يف "الشرح الصغري" و"الروضة" يف )الوكالة( ونص عليه الشافعي رضي هللا 



كما ال يشرتط قبوله على األصح؛ ألن اإلبراء وإن كان عنه: أنه ال يشرتط علم املدين وهو املعتمد؛  
أن كون اإلبراء متليكاً، متليكاً املقصود منه اإلسقاط على أنه يف )الرجعة( من "الروضة" قال: املختار: 

أو إسقاطاً من املسائل اليت ال يطلق فيها ترجيح، بل خيتلف الراجح حبسب املسائل لقوة الدليل 
 وضعفه.
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 عاوضة.؛ إن كان اإلبراء يف مقابلة طالق .. اعترب علم الزوج أيضاً؛ ألنه يؤول إىل منعم
ويصح اإلبراء من إبل الدية مع اجلهل بصفتها؛ ألنه اغتفر يف إثباهتا يف الذمة، فيغتفر اإلبراء منها تبعاً 

 له.
دين عليه، فلو كان بعلم وإذا أراد أن يربئ من جمهول .. فالطريق أن يذكر عددًا يعلم أنه ال يزيد ال

(، ولو قال: )أبرأتك من درهم إىل مئة( .. مل يربأ أنه ال يزيد على مئة مثالُ .. فيقول: )أبرأتك من مئة
 من الواحد، وحيتاج إىل إبرائه من درهم اثنياً.

 ولو قال: )أبرأتك عن الدعوى( .. مل يربأ، وله العود إىل الدعوى.
 ألصيل[]مطالبة املضمون له الضامن وا

ن مع حضور األصيل الرابعة: للمضمون له مطالبة الضامن واألصيل ابلدين، وله مطالبة الضام
ويساره؛ خلرب: "الزعيم غارم"، وإذا طالب املستحق الضامن .. فله مطالبة األصيل بتخليصه ابألداء 

شيئاً، وال طولب  إن ضمن إبذنه، وإال .. فال، واألصح: أنه ال يطالبه قبل أن يطالب؛ ألنه مل يغرم
 بشيء.

طالبين وإما أن تربئين(، وهو أحد وجهني يف ونقل يف "الشامل": أن له أن يقول للمستحق: )إما أن ت
 "التتمة".

قال يف "املطلب": ولو كان األصيل حمجوراً عليه لصباً .. فللضامن إبذن وليه إن طولب طلب الويل 
لطلب على احملجور عليه، ويقاس ابلصيب: اجملنون، بتخليصه ما مل يزل احلجر، فإن زال .. توجه ا

 ن الضمان إبذهنما قبل اجلنون واحلجر، أم إبذن وليهما بعد.واحملجو عليه بسفه، سواء أكا
وليس للضامن حبس األصيل وإن حبس، قال يف "املطلب": وال مالزمته؛ إذ ال يثبت له حق على 

دة للمطالبة حينئذ؛ ألنه ال يبايل هبا، وأجيب أبن األصيل مبجرد الضمان، واستشكل ذلك أبنه ال فائ
بل من فوائدها: إحضاره جملس احلكم، وتفسيقه إذا امتنع؛ بدليل أن فائدهتا ال تنحصر يف ذلك، 



 للولد مطالبة والده بدينه، وليس له حبسه.
ح؛ وفهم من التخيري يف املطالبة بينهما: أنه ال يصح الضمان بشرط براءة األصيل، وهو األص

ولو مات أحدمها ملخالفته مقتضى الضمان، ولو أبرأ املستحق األصيل .. برئ الضامن وال عكس، 
 .. حل عليه دون اآلخر، وإذا مات األصيل خلف تركة .. فللضامن ابإلذن
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تتلف فال جيد  مطالبة صاحب احلق أبن يربئه ولو إببراء األصيل، أو أيخذ حقه من تركته؛ ألهنا قد
 عاً إذا غرم.مرج

 ]رجوع الضامن على األصيل[
اخلامسة: يرجع الضامن على األصيل مبا أداه إن أذن له يف الضمان واألداء، أو يف الضمان فقط، أو 

 يف األداء بشرط الرجوع عليه، وإال .. فال يرجع.
ضمن ما ، وأن كال منهما نعم؛ إن ثبت الضمان ابلبينة وهو منكر؛ كأن ادعى على زيد وغائب ألفاً 

على اآلخر إبذنه فأنكر زيد، فأقام املدعي بينة وغرمه .. مل يرجع زيد على الغائب ابلنصف إذا كان 
 مكذابً للبينة؛ ألنه مظلوم بزعمه فال يرجع على غري ظامله.

 ولو أدى الضامن من سهم الغارمني .. فال رجوع له يف األصح، ومن أدى دين غريه بال ضمان وال
له، وإن أذن له يف األداء والرجوع، أو يف األداء فقط .. رجع، وفرق بني هذا  إذن .. فال رجوع

ونظريه من مسألة الغسال وحنوها؛ أبن املساحمة يف املنافع أكثر من األعيان، وحيث ثبت الرجوع .. 
 فحكمه حكم القرض، حىت يرجع يف املقتوم مبثله صورة.

رم، ولو صاحل .. رجع ابألقل من قيمة ما أداه يوم مل يرجع إال مبا غولو أدى مكسرًا عن صحاح .. 
 األداء ومن الدين.

ولو ابعه ثوابً قيمته مخسة بعشرة قدر الدين وتقاصا .. رجع ابلعشرة؛ لثبوهتا يف ذمته، وكذا لو قال: 
كل منهما على   )بعتكه مبا ضمنته( على املختار يف "الروضة"، مث إمنا يرجع الضامن واملؤدي إذا أشهد

داء رجلني، أو رجاًل وامرأتني، أو رجالً ليحلف معه؛ إذ الشاهد مع اليمني حجة كافية، وال يضر األ
 احتمال الرفع إىل حنفي؛ كما ال تضر غيبته وال موته، ويعترب يف شاهدي األداء العدالة.

 يعلم سفره قريباً.نعم؛ لو أشهد مستورين فبان فسقهما .. كفى يف األصح، وال يكفي إشهاد من 
ولو قال: )أشهدت وماتوا أو غابوا( .. رجع إن صدقه يف األصح، أو )أشهدت فالانً وفالانً( فكذابه 



 .. فكما لو مل يشهد.
 ولو قاال: )ال ندري ورمبا نسينا( .. ففيه تردد لإلمام نقله الشيخان وسكتا عليه، ويف
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 "املهمات": أن اإلمام بعد حكايته له: رجع عدم الرجوع.
تركه، فرتكه وصدقه على األداء، أو أدى حبضرته، أو صدقه املتسحق يف  لو أذن املدين للمؤدي يفو 

 األداء .. رجع.
 ]ضمان الدرك[

السادسة: يصح ضمان الدرك، ويسمى: ضمان العهدة وإن مل يكن حبق اثبت؛ للحاجة إليه، وهو أن 
ض الثمن،  بشيء مما سيأيت بعض قبيضمن للمشرتي الثمن بتقدير خروج املبيع مستحقاً، أو متصفاً 

فإن مل يقبض .. مل يصح ضمانه؛ ألنه إمنا يضمن ما دخل يف ضمان املضمون عنه، ولزمه رده ابلتقدير 
 السابق.

ولو عري الناظم بـ )العوض( بدل )الثمن( .. لتناول كالمه ضمان الدرك للبائع؛ أبن يضمن له املبيع 
ذلك يف املشرتي، ويف صحة ضمان أنه تبع اجلمهور يف فرض إن خرج الثمن املعني مستحقاً، إال 

 الدرك للمكرتي وجهان يف "الروضة" و"أصلها" يف آخر )اإلجازة(، صحح السبكي منهما الصحة.
قوله: )والدرك املضمون للرداءة( أي: رداءة الثمن أو املبيع يشمل؛ أي: يشملها ويشمل العيب؛ 

من أو املبيع؛ أبن يقول: ضمنت لك الصنجة اليت وزن هبا الثأي: يف الثمن أو املبيع، ويشمل نقص 
درك، أو عهدة الثمن، أو املبيع من غري ذكر استحقاق، أو فشاد أو رداءة أو عيب، أو نقص 

 صنجة، وهذا وجه مرجوح جرى عليه الناظم؛ كصاحب "احلاوي الصغري".
؛ ألن اءة، والعيب ونقص الصنجةواألصح يف "الشرح الصغري" و"الروضة": عدم مشوله للفساد والرد

 املتبادر منه الرجوع بسبب االستحقاق.
قال يف "الروضة" كـ"أصلها": ولو قال: )ضمنت لك خالص املبيع( .. مل يصح؛ ألنه ال يستقل 

 بتخليصه إذا اسنحق، خبالف: )ضمنت لك خالصك منه( فإنه كضمان الدرك.
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. طالب نجة الثمن .. صدق البائع بيمينه، فإذا حلف .ولو اختلف البائع واملشرتي يف نقص ص
املشرتي ابلنقص، وال يطالب الضامن؛ ألن األصل براءة ذمته إال إذا اعرتف أو قامت بينة، ولو 

اختلف البائع والضامن .. صدق الضامن؛ ألن األصل براءة ذمته، خبالف املشرتي فإن ذمته كانت 
 لثمن.ا"، ويشرتط يف ضمان الدرك علم الضامن بقدر امشغولة؛ ذكر ذلك يف "الروضة" و"أصله

 ]كفالة البدن[
السابعة: ابلرضا من املكفول، أو من وليه إن كان غري مكلف، أو وارثه إن كان ميتاً .. صحت كفالة 

البدن؛ للحاجة إليها يف كل من حضوره إىل احلاكم )استحقا( عند االستعداء؛ حلق آدمي الزم ولو 
دفنه ليشهد على عينه من ال يعرف  ايل هلل تعاىل؛ كاملدعى زوجيتها، وامليت قبلعقوبة، أو حلق م

 نسبه، خبالف من ال حق عليه، أو عليه حق آدمي غري الزم؛ كنجوم الكتابة، أو عقوبة هلل تعاىل.
وكفالة كل جزء دونه ال يبقى؛ كالرأس والروح؛ والقلب والكبد والدماغ، واجلزء الشائع كالثالث 

دن، فكان كالكفالة بكله، خبالف ما يبقى ؛ ألنه ال ميكن تسليم ذلك إال بتسليم كل البوالربع
 الشخص بدونه؛ كاليد والرجل.

وتصح الكفالة ابلعني املضمومة دون غريها إذا أذن فيها واضع اليد، أو كان الكفيل قادرًا على 
 انتزاعها منه؛ كما نقله شارح "التعجيز" عن األصحاب.

ببدن العبد اجلاين جناية توجب مااًل،  وضة" كـ"أصلها": ومن ضمان العني: ما لو تكفلقال يف "الر 
وما لو ضمن عهدة ما بيع بثمن معني، والثمن ابق بيد البائع، وإن تلف يف يده فضمن رجل قيمته 

.. فهو كما لو كان الثمن يف الذمة وضمن العهدة، ولو رهن ثوابً، ومل يسلمه فضمن رجل تسليمه .. 
 مل يصح؛ ألنه ضمان ما ليس بالزم. انتهى.

أ الكفيل بتسليم املكفول للمكفول له يف مكان عيناه للتسليم، أو يف مكان العقد عند اإلطالق ويرب 
بال حائل كمتغلب، فلو سلمه له يف غري ما ذكر .. فللمكفول له االمتناع من تسلمه إن كان له 

 لزوم -كما قاله الشيخان   -.. فالظاهر  غرض يف االمتناع؛ كفوت حاكم أو معني، وإال
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 ن أنه سلمه إليه.قبوه، فإن أىب .. رفعه إىل اخلاكم؛ ليتسلمه عنه، فإن مل يكن حاكم .. أشهد شاهدي
ولو أحضره قبل زمانه املعني فامتنع املستحق من قبوله .. نظر: هل له غرض؛ كغيبة بينة، أو أتجيل 

لك كما يف املكان، وأبن حيضر املكفول يف مكان التسليم بقوله: )سلمت دينه، أو ال؟ واحلكم يف ذ



قبله املستحق .. برئ، وإال  نفسب عن جهة الكفيل(، ولو سلمه أجنيب عن جهة الكفيل إبذنه، أو
 .. فال.

 ]لزوم إحضار املكفول إذا علم مكانه[
ريق آمن، ومل يكن مث من مينعه الثامنة: موضع املكفول الغائب إن يعلم؛ أي: إن يعلمه الكفيل والط

من .. لزمه إحضاره ولو كان فوق مسافة القصر، سواء أكان غائباً حني الكفالة أم غاب بعدها، 
 قدر ذهاب إليه وإابب منه. ولكن ميهل

قال اإلسنوي: وينبغي أن يعترب مع ذمل مدة إقامة مدة املسافرين ثالثة أيم، غري يومي الدخول 
 وجتهيز املكفول. واخلروج؛ لالسرتاحة

قال: وإذا أعطى الكفيل ما على املكفول مث قدم .. ففي اسرتداد ما أعطاه نظر، واملتجه: أن له 
 ذلك. انتهى.

 ت املكفول أو اختفى[]إذا ما
التاسعة: إن ميت املكفول أو اختفى؛ أي: أو هرب فلم يعرف مكانه، أو تلفت العني املضمونة .. ال 

ملال؛ ألنه مل يلتزمه، كما لو ضمن املسلم فيه فانقطع .. ال يطالبه برأس املال، يغرم الكفيل شيئاً من ا
 ا املال إذا تعذر حتصيله كالرهن.وقيل: يغرم املال؛ ألن الكفالة وثيقة؛ فيستوىف منه

 ]ما يبطل الكفالة[
ت العاشرة: بطلت الكفالة بشرط مال يلزم الكفيل إذا مات املكفول أو اختفى أو هرب، أو تلف

 العني املكفولة؛ ألنه شرط خيالف مقتضاها، واللتزام املال؛ ألنه صري الضمان معلقاً.
 ط؛ كما لو أقرضه بشرط رد مكسر عنقال اإلسنوي: ولك أن تقول: هال بطل الشرط فق
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 ًا؟ انتهى.صحيح، أو شرط اخليار للمضمون له، أو ضمن املؤجل بشرط احللول؛ جبامع أنه زاد خري 
يب أبن املشروط يف تلك صفة اتبعة، ويف هذه أصل يفرد بعقد، ويغتفر يف التابع ما ال يغتفر يف وأج

 األصل.
ومن أركان الضمان والكفالة: الصيغة؛ وهي لفظ أو حنوه يشعر اباللتزام؛ كـ )ضمنت دينك عليك(، 

)كفيل( أو )زعيم( شخص ضامن(، أو أو )تلقدته(، أو )تكفلت ببدنه(، أو )أان ابملال، أو إبحضار ال
أو )محيل(، ولو قال: )أؤدي املال(، أو )أحضر الشخص( .. فهو وعد، وال جيوز تعليقهما وال 



 توقيتهما، ولو جنز الكفالة وشرط أتخري اإلحضار مدة معلومة .. جاز.
 واأللف يف قول الناظم: )لزما( و )سلما( و )استحقا( لإلطالق.

* * * 
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 ابب الشركة
لغة: االمتزاج، وشرعاً: لشني وإسكان الراء، وحكى فتج الشني وكسر الراء وإسكاهنا، وهي بكسر ا

 ثبوت احلق يف شيء الثنني فأكثر على جهة الشيوع بشروط خمصوصة.
 ]أنواع الشركة[

 وهي أربعة أنواع:
متفاضاًل،  األول: شكرة األبدان؛ كشركة احلمالني وسائر احملرتفة؛ ليكون بينهما كسبهما متساويً أو

اكتسبا وانفردا .. فلكل كسبه، وإال .. قسم اتفقت صنعتهما أم ال، وهي ابطلة على الصحيح، فإذا 
 احلاصل على قدرة أجرة املثل.

الثاين: شركة املفاوضة؛ ليكون بينهما كسبهما، وعليهما ما يعرض من غرم، وهي ابطلة، فإن استعمال 
 از.لفظ املفاوضة، وأرادا شركة العنان .. ج

ع كل منهما مبؤجل هلما، فإذا ابعا ..  الثالث: شركة الوجوه، وأشهر صورها: أن يشرتط وجيهان ليبتا 
كان الفاضل عن األمثان بينهما، أو يبتاع وجيه يف الذمة ويفوض بيعه إىل خامل ويشرطا الربح 

ع الوجيه مال اخلامل؛ بينهما، أو يشرتك وجيه بعمله وخامل مباله؛ ليكون يف يده والربح بينهما، أو يبي
 ليكون له بعض الربح.

شرتيه أحدمها يف األوىل والثانية .. فهو له خيتص برحبه، وال يشاركه فيه اآلخر إال وكلها ابطلة، وما ي
 إذا صرح ابإلذن يف الشراء، وقصد املشرتي موكله.

أظهر األنواع، أو ألنه  الرابع: شركة العنان بكسر العني: من عن الشيء ظهر؛ قاله اجلوهري، إما ألهنا
عنانه الدابة، إما الستواء الشريكني يف والية التصرف  ظهر لكل من الشريكني مال اآلخر، أو من

والفسخ واستحقاق الربح بقدر املالني؛ كاستواء طريف العنان، أو ملنع كل منهما اآلخر من التصرف  
ن كال منهما قد عرض له أن يشارك كما يشاء؛ كمنع العنان الدابة، وقيل: من عن الشيء عرضه؛ أل

 عنان السماء.اآلخر، وقيل بفتح العني: من 
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ا غنمتم من شيء وهذه الشركة هي املرادة هنا، واألصل فيها قبل اإلمجاع قوله تعاىل: )واعلموا أمن
ذا خانه .. فأن هلل مخسه(، وخرب: "يقول هللا تعاىل: أان اثلث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه، فإ

خرجت من بينهما" رواه أبو داوود واحلاكم، وصحح إسناده، ومعىن "أان اثلث الشريكني": أان معهما 
كة يف جتارهتما، فإذا وقعت بينهما اخليانة .. ابحلفظ واإلعانة، فأمدمها ابملعونة يف أمواهلما وإنزال الرب 

 رفعت الربكة واإلعانة عنهما؛ وهو معىن "خرجت من بينهما".
 وهلا أربعة أركان: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة، وعمل، وقد أشار إليها بقوله:

 )تصح ممن جوزوا تصرفه .. واحتد املاالن جنساً وصفه(
 زه، ابإلذن يف التصرف()من نقد أو غري، وخلط ينتفي ... متيي

 )والربح واخلسر اعترب تقسيمه ... بقدر مال شركة ابلقيمة(
 له ... واملوت واإلغماء كالوكالة()فسخ الشريك موجب إبطا

 ]شروط صحة الشركة[
 أي: يعترب لصحة الشركة أمور:

ما يتصرف أحدها: أن يكون كل منهما جائز التصرف؛ أبن يكون أهاًل للتوكيل والتوكل؛ ألن كل منه
يف ماله ابمللك، ويف مال اآلخر ابإلذن، فكل منهما موكل ووكيل، ولو كان أحد الشريكني هو 

رف .. اشرتط فيه أهلية التوكيل، ويف اآلخر أهلية التوكيل فقط، حىت جيوز كزن الثاين أعمر؛  املتص
 كما قاله يف "املطلب".

قال األذرعي: هذا إن شارك لنفسه، فإن شارك وتكره مشاركة الكافر، ومن ال جيوز من الراب وحنوه، و 
 جور عنده.حملجوره .. فال بد أن يكون الشريك ممكن جيوز إبداع مال احمل

 اثنيها: احتاد املالني جنساً وصفة من نقد، أو غريه من املثليات ولو دارهم مغشوشة.
فلو عقدا من غري خلط،  اثلثها: خلط املالني؛ حبيث ال يتميز مال أحدمها عن مال اآلخر عند العقد،

تلف على  أو معه مع إمكان التمييز .. مل يصح العقد، حىت لو تلف مال أحدمها قبل التصرف ..
 ملكه.

(1/625) 

 



إذا أخرجا مالني وفهم مما ذكر: عدم الصحة يف املتقوم، وهو كذلك؛ النتفاء احليثية املذكورة، هذا 
 وعقدا، فإن ملكا مشرتكاً إبرث أو شراء أو غريه، وأذن كل لآلخر يف التجارة فيه .. متت الشركة.

عرضه ببعض عرض اآلخر، وأيذن كل لآلخر  واحليلة يف الشركة يف العروض املتقومة: أن يبيع بعض
 يف التصرف.

بيع والشراء؛ ليحصل التسلط على رابعها: الصيغة ابإلذن من كل منهما لآلخر يف التصرف ابل
التصرف، حىت لو أذن أحدمها دون اآلخر .. مل يتصرف اآلذن إال يف حصته فقط، ولو شرط عليه 

ا فيه من احلجر على املالك يف ملكه، ولو قاال: أال يتصرف يف نصيب نفسه .. مل يصح العقد؛ مل
كونه إخباراً عن حصول الشركة يف )اشرتكنا( .. مل يكف يف األصح؛ لقصوره عن اإلذن، واحتمال  

 املال، وال يلزم من حصوهلا جواز التصرف؛ بدليل املال املوروث شركة.
رتط العلم بقدرمها عند العقد إذا وأفهم كالمه: أنه ال يشرتط تساوي قدر مايل الشركة، وأنه ال يش

لى التصرف أمكنت معرفته بعده، وهو كذلك فيهما، ومىت صحت الشركة .. تسلط كل منهما ع
ابملصلحة؛ كالوكيل فال يبيع بنسيئة، وال يغري نقد البلد، وال يسافر به وال يبضعه بال إذن، وال يبيع 

نصيب شريكه، ال يف نصيبه يف األصح،  وال يشرتي بغنب فاحش بال إذن، فإن ابع به .. بطل يف
ى بع بعني مال الشركة .. وانفسخت الشركة يف املبيع، وصار مشرتكاً بني املشرتي والشريك، أو اشرت 

 فكالبيع، أو يف الذمة .. مل يقع للشريك، وعليه وزن الثمن من خالص ماله.
قيمة؛ أي: ابعتبارها؛ ال ابعتبار قوله: )والربح واخلسر اعترب( أي: أنت تقسيمه بقدر مال شريكه ابل

بر قيمته مئة، ولآلخر مثل األجزاء تساويً يف العمل أو تفاوات، فلو كان ألحدمها رطل زيت، أو قفيز 
قيمته مخسون .. فالربح واخلسران بينهما ابألثالث، فلو شرطا خالفه .. فسد العقد؛ ملخالفته وضع 

على قدر ماليهما، ولكل على اآلخر أجرة مثل الشركة، والتصرف صحيح لإلذن، ويقسم الربح 
 عمله يف ماله؛ فإن تساوي يف املال والعمل .. تقاصا.

 يف العمل مع التساوي يف املال فكان عمل أحدمها يساوي مئتني، وعمل اآلخر يساوي وإن تفاوات
 مئة: فإن كان عمل املشروط له الزيدة أكثر .. رجع على اآلخر خبمسني، وإن كان
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 ف.عمل اآلخر أكثر .. مل يرجع بشيء؛ لتربعه بعمله، وكذا لو اختص أحدمها أبصل التصر 
وكل من الشريكني أمني، والقول قوه بيمينه يف قوله: )اشرتيت هذا للشركة( أو )لنفسي(، ويف الربح 



..  واخلشران، ويف التلف إن ادعاه بال سبب، أو بسبب خفي؛ كالشرقة، فإن ادعاه بظاهر وجهل
ه .. فال طولب ببينة، مث يصدق يف التلف به ويف الرد، إال إذا ادعى رد الكل، وأراد طلب نصيب

 يكون القول قوله يف طلب نصيبه، وال يقبل قول أحدمها يف القسمة.
 ولو قال أحد الشريكني: )هذا املال يل(، وقال اآلخر: )للشركة( .. صدق صاحب اليد بيمينه.

ي: أحد الشريكني عقد الشركة موجب إبطاله، وموته أو جنونه أو إغماؤه .. قوله: )فسخ الشريك( أ
 لة؛ ألن هذا شأن العقد اجلائز من الطرفني.مبطل له كالوكا

 ]أقسام العقود من حيث اجلواز واللزوم[
 مث العقود نوعان:

واحلج، والعمرة، أحدمها: ينفرد به العاقد، وهو مثانية: النذر، واليمني، والتدبري، والعتق، والعدة، 
 والصالة إال اجلمعة.

 :اثنيها: ال بد فيه من متغاقدين، وهو ثالثة أقسام
جائز من الطرفني، وهو تسعة: الشركة، والوكالة، والقراض، والوديعة، والعارية، واجلعالة، والقضاء، 

 والوصية، والوصاية، لكن للموصي يف احلياة، وملوصى له بعد املوت.
وهو خسمة عشر: النكاح، واخللع، واإلجازة، واملساقاة، واملزارعة، والوصية إذا  والزم من الطرفني،

املوت، واحلوالة، والصلح، والبيع، والسلم، واملأخوذ ابلشفعة، واهلبة بعد القبض إال يف حق  قبل بعد
 الفرع، والوقف، والصداق، والعتق على العوض.

والضمان، واجلزية، والكتابة، واإلمامة، وهبة وجائز من طرف الزم من طرف، وهو مثانية: الرهن، 
 األصل للفرع، واهلدية، واألمان.

 اظم: )أو غري )حبذغ اهلمزة للوزن.وقول الن
* * * 
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 ابب الوكالة
رف مثله فيما يقبل النيابة يف بفتح الواو وكسرها لغة: احلفظ والتفويض، وشرعاً: استبانة جائز التص

ها قبل اإلمجاع: آيت؛ كقوله تعاىل: }فابعثوا حكما من أهله{ ]النساء: حال حياته، واألصل في
[ اآلية، وأخبار؛ كإرساله صلى هللا عليه وسلم السعاة لقبض الزكوات، وتوكيله عمرو بن أمية يف 35



بارقي يف شراء الشاة، واحلاجة داعية إليها، فإن نكاح أم حبيبة، وأاب رافع يف نكاح ميمونة، وعروة ال
خص قد يعجز عن القيام مبصاحله ومعامالته كلها فهي جائزة، بل قال القاضي حسن وغريه: إهنا الش

مندوب إليها؛ ألهنا من التعاون على الرب، والقيام مبصلحة الغري، ويف اخلرب: "وهللا يف عون العبد ما 
 دام العبد يف عون أخيه".

 د أشار إليها فقال:ا أربعة أركان: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة، وقوهل
 )ما صح أن يباشر املوكل ... بنفسه جاز له التوكل(

 )وجاز يف املعلوم من وجه، وال ... يصح إقرار على من وكال(
 )ومل يبع من نفسه وال أبن ... طفل وجمنون ولو إبذن(

 د بلد ابإلذن()وابع ابلتأجيل أو بغنب ... وغري نق
 عزل وإغماء وجن()وهو أمني، وبتفريط ضمن ... يعزل ابل

 ]ضابط ما يصح فيه التوكيل وما يستثىن منه[
أي: ما يصح أن يباشره املوكل بنفسه .. جاز له أن يوكل فيه، فأفاد كالمه: أن شرط املوكل: صحة 

ره أابً كان أو جدًا يف الرويج مباشرته ما وكل فيه مبلك أو والية، فيصح توكيل الويل يف حق حمجو 
 قيماً يف املال مما مل جتر العادة مبباشرته ملثله. واملال، أو وصياً أو
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مثله: العبد ويستثىن من هذا مسائل: منها أنه ليس للظافر حبقه التوكيل يف كسر الباب وأخذه؛ و 
املأذون، والسفيه املأذون يف النكاح، وكذا من أسلم على أكثر من أربع يف االختيار، إال إذا عني 

 للوكيل املختارات.
وأن ما ال يصح أن يباشره املوكل بنفسه .. ال جيوز له أن يؤكل فيه، فال يصح توكيل صيب وال جمنون 

 ها، وال احملرم يف تزوجيه أو تزويج موليته.يف شيء، وال توكيل املرأة غري وليها يف تزوجي
ء أقال بعد ويستثىن األعمى يف حنو البيع فصيح للضرورة، وتوكيل احملرم حالاًل يف التزويج، سوا

التحلل أم أطلق، واحلالل حمرماً يف التوكيل فيه، واملشرتي البائع يف أن يوكل من يقبض منه، واملسلم 
استيفاء قصاص الطرف وحد القذف وإن شرط الوكيل صحة مباشرته املسلم إليه كذلك، والتوكيل يف 

 التصرف لنفسه، فيصح توكيل عبد وسفيه يف قبول نكاح ال يف إجيابه.
 ستثىن من هذا مسائل: منها توكيل الويل فاسقاً يف بيع مال احملجور عليه.وي



مسائل: منها اعتماد  وأن ما ال تصح مباشرته التصرف لنفسه .. ال يصح توكله فيه، ويستثىن منه
قول الصيب يف اإلذن يف دخول دار، وإيصال حنو هدية إذا كان مميزًا مأموانً؛ العتماد السلف غليه يف 

توكيل الزوج شخصاً يف قبول نكاح حمرمه، وموسراً يف قبول نكاح أمة، وتوكيل أصناف الزكاة ذلك، و 
 ة التوكيل.يف قبضها هلم من ال بثمنها .. فاألشهر يف "املطلب": صح

ويشرتط يف املوكل فيه: علمه من وجه يقل معه الغرر؛ كـ )وكلتك يف بيع أموايل وعتق أرقائي(، وال 
لوجوه؛ ألن جتويز الوكالة للحاجة يقتضي املساحمة فيه، خبالف ما إذا أكثر يشرتط علمه من كل ا

كل شيء(، أو )اشرت يل الغرور؛ كـ )وكلتك يف قليل وكثري(، أو )يف كل أموري(، أو )فوضت إليك  
 عبدًا أو حيواانً(.
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ابعهما، والصوم عن رة وتو ويشرتط فيه أيضاً: أن يكون قاباًل للنيابة، سواء أكان عبادة؛ كاحلج والعم
امليت؛ كما رجحه النووي، وذبح األصحية واهلدي والعقيقة، وتفرقة الزكاة والكفارة والصدقة وحنوها، 

أم عقدًا؛ كبيع، أو فسخاً؛ كرد يعيب، أم غريها؛ كقبض الديون وإقباضها، والدعوى واجلواب، 
عبادات البدنية كالصالة، ائر الواستيفاء عقوبة، وإثبات عقوبة آدمي، ومتلك مباح، خبالف س

 واملعاصي كالقتل، واثبات عقوبة هللا تعاىل وشهادة وإقرار.
وحيتمل أن يكون هذا معىن قول الناظم اآليت: )وال يصح إقرار على من وكال( أي: ال يصح إقرار من 

يت، ما سيأالوكيل على من وكله فيه؛ لعدم صحة التوكيل على من وكله فيه؛ لعدم صحة التوكيل فيه ك
وجيعل مقرًا بنفس التوكيل على األصح يف "الروضة"، وميني وإبالء ولعان، ونذر وظهار وتعليق حنو 

 عتق.
 ]صيغة الوكالة[

وأما الصيغة .. فكوكلتك يف كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي فيه، أو بع أو اعتق، وال يشرتط 
ا يف األصح، فإن جنزها وشرط للتصرف تعليقهالقبول لفظاً على األصح، بل يكفي الفعل، وال يصح 

 شرطاً .. جاز، وتصح مؤقتة.
ولو قال: )وكلتك، ومىت عزلتك فأنت وكيلي( .. صحت يف احلال يف األصح، ويف عوده وكياًل بعد 

 العزل الوجهان يف تعليقها، أصحهما: املنع، وجيرين يف تعليق العزل، وأصحهما: عدم صحته.
 برائه[]حكم إقرار الوكيل وإ



قوله: )وال يصح إقرار على من وكال( أي: ال يصح إقرار الوكيل يف اخلصومة ابإلبراء، أو اإلقرار من 
موكله مبا يبطل حقه من قبض أو أتجيل وحنوه؛ كما ال يصح إبراؤه؛ ألن اسم اخلصومة ال يتناوله، 

، وال ينعزل إببرائه اخلصم، ملذكوروألن الوكيل إمنا يفعل ما فيه احلظ واملصلحة ملوكله، وينعزل إبقراره ا
وما قررت به كالمه .. أظهر من محله على أنه ال يصح التوكيل يف اإلقرار؛ ألنه إخبار عن حق، فال 

 يقبل التوكيل فيه؛ كالشهادة.
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 ]التوكيل يف البيع وأحكامه[
البيع  -نظرًا للعرف  - جيز له أتجيل وال نقد .. ملومىت وكله يف البيع، ومل يقيده بثمن وال حلول، وال 

بغري نقد البلد وال بنسيئة وال بغنب فاحش، وهو ما ال حيتمل غالباً، خبالف اليسري وهو ما حيتمل 
غالباً؛ كبيع ما يساوي عشرة دراهم بتسعة، فلو ابع بشيء منها وسلم املبيع .. ضمنه؛ لتعديه 

إال .. غرم املوكل قيمته من شاء من الوكيل فيسرتده إن بقي، و  بتسليمه ببيع بتسليمه ببيع ابطل
 واملشرتي والقرار عليه، وإذا اسرتده .. فله بيعه ابإلذن السابق، وال يكون ضامناً لثمنه.

ولو كان ابلبلد نقدان .. لزمه البيع أبغلبهما، فإن استوي .. فبأنفعهما للموكل، فإن استوي .. ختري 
. فيتعني، فلو أطلق األجل .. صح ومحل على املتعارف يف مثله، قيد بشيء مما ذكر .بينهما، أما إذا 

 فإن مل يكن يف املبيع عرف .. راعى الوكيل األنفع للموكل.
ولو قال املوكل: )بعه بكم شئت( .. فله البيع ابلغنب الفاحش، وال جيوز ابلنسيئة، وال بغري نقد البلد، 

جيوز ابلغنب وال ابلنسيئة، أو: )كيف شئت( .. فله  غري نقد البلد، والأو: )مبا شئت( .. فله البيع ب
 البيع ابلنسيئة، وال جيوز ابلغنب وال بغري نقد البلد.

 ]ال يبيع املوكل من نفسه وال حملجوره[
وللوكيل ابلبيع بيعه ألصوله وفروعه؛ كما يبيعه لصديقه، وال يصح بيعه لنفسه، وال حملجوره بصيب أو 

موكله له فيه؛ لتضاد غرضي االسرتخاص هلما واالستقصاء للموكل، سفه، ولو إبذن من  جمنون أو
والحتاد املوجب والقابل لغري جهة األبوة، وقد أشار الناظم إىل هذا بقوله: )ومل يبع من نفسه وال ابن 

 طفل وجمنون ولو إبذن(.
الحتاد املوجب وإن انتفت التهمة؛ ومشل كالمه كغريه: ما لو قدر له مع ذلك الثمن وهناه عن الزيدة 

والقابل، وهلذا لو وكله ليهب من نفسه .. مل يصح على األصح، وميتنع على الوكيل شرط اخليار لغري 



 نفسه وموكله.
ومىت ابع بثمن وزاد راغب قبل انقضاء اخليار .. انفسخ بيعه؛ إذ ليس له البيع بثمن املثل وهناك 

دة عنها قبل متكن الوكيل من بيعه منه .. بقي ن رجع من رغب ابلزيزيدة؛ ألنه مأمور ابملصلحة، فإ
 البيع حباله، فإن مل يرجع إال بعده .. فقد ارتفع ذلك البيع، فال بد من بيع جديد.
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ات البيع، لكن ال وللوكيل ابلبيع مطلقاً قبض الثمن من املشرتي وتسليم املبيع له؛ ألهنما من مقتضي
يف تسليمه قبل القبض خطر ظاهر، فإن خالف .. ضمن قيمته يسلمه املبيع حىت يقبض مثنه؛ إذ 

 للموكل وإن كان الثمن أكثر منها، وإذا قبض الثمن .. دفعه إليه واسرتد القيمة.
. مل ميلك أما لو كان الثمن مؤجالً .. فله قبل قبضه تسليم املبيع؛ إذ ال حبس ابملؤجل، فإن حل .

 يم أو القبض .. فليس له ذلك.قبضه إال إبذن جديد، وحيث هناه عن التسل
وإذا وكله يف شراء شيء موصوف كان أو معيناً، فاشرتاه معيباً بثمن يف الذمة جاهاًل بعيبه .. وقع 

غنب الشراء للموكل وإن مل يساو ما اشرتاه به؛ كما لو اشرتاه بنفسه جاهاًل، وفارق عدم صحة بيعه ب
، أو عاملاً .. مل يقع ملوكله وإن ساوى ما اشرتاه به؛ فاحش؛ أبن الغنب ال يثبت اخليار فيتضرر املوكل

ألن اإلطالق يقتضي السالمة وال عذر، وإذا وقع للموكل .. فلكل من املوكل والوكيل الرد ابلعيب، 
 وإن رضي املوكل به .. فليس للوكيل الرد، خبالف العكس.

 د يف األصح، وبطل حال العلم.مال املوكل .. وقع له حال اجلهل، وليس للوكيل الر  وإن اشرتى بعني
 ]حكم توكيل الوكيل غريه[

وليس لوكيل أن يوكل بال إذن إن أتتى منه ما وكل فيه وإن قال له املوكل: )افعل فيه ما شئت(، أو 
ه .. فله التوكيل على )كل ما تصنعه فيه جائز(، وإن مل يتأت؛ لكونه ال حيسنه، أو ال يليق ب

 تيان بكله .. فاملذهب: أنه يوكل فيما زاد على املمكن.الصحيح، ولو كثر وعجز عن اإل
ولو أذن يف التوكيل وقال: )وكل عن نفسك( ففعل .. فاألصح: أن الثاين وكيل الوكيل؛ فينعزل بعزله 

ل، وكذا إن أطلق يف األصح، ويف وانعزاله، وأنه ينعزل بعزل املوكل، أو: )عين( .. فالثاين وكيل املوك
 أحدمها اآلخر، وال ينعزل اب نعزاله.الصورتني: ال يعزل 

 وحيث جوزان للوكيل التوكيل .. فيشرتط أن يوكل أميناً، إال أن يعني املوكل غريه.
ولو كان أميناً ففسق .. مل ميلك الوكيل عزله يف األصح؛ ألنه ليس انئباً عنه، ولو عني للبيع شخصاً 



 يف مكان غريه ابلقدر .. جاز.زمناً أو مكاانً .. تعني، ولو قدر له الثمن فباع  أو
وإن قال: )بع مبئة( .. مل يبع أبقل، وله أن يزيد عليها إال أن عني املشرتي، أو صرح ابلنهي عن 

 الزيدة، وليس له البيع مبئة وهناك زيدة.
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 ولو قال: )اشرت عبد فالن مبئة( فاشرتاه أبقل .. صح.
ها، فاشرتى به شاتني ابلصفة: فإن مل تساو واحدة ديناراً .. ر شاة( ووصفولو قال: )اشرت هبذا الدينا

مل يصح الشراء للموكل، وإن ساوته إحدامها أو كل منهما .. فاألظهر: الصحة وحصول امللك فيهما 
 للموكل.

ولو أمره ابلشراء بعني مال فاشرتى يف الذمة .. مل يقع للموكل، وكذا عكسه يف األصح، ومىت خالف 
ماله، أو الشراء بعينه؛ كأن أمره يبيع عبد فباع غريه، أو بشراء ثوب هبذا الدينار  وكل يف بيعامل

 فاشرتى به آخر .. فتصرفه ابطل.
ولو اشرتى غري املأذون فيه يف الذمة ومل يسم املوكل .. وقع للوكيل، وإن مساه فقال البائع: )بعتك(، 

 فقال: )اشرتيت لفالن( .. فكذا يف األصح.
موكلك(، فقال: )اشرتيت له( .. مل يصح، خبالف النكاح؛ فإنه ال يصح إال كذلك،  و قال: )بعثول

ووكيل املتهب جيب أن يسمي موكله، وإال .. يقع له، وال تصرفه النية، ولو وكله يف بيع شيء لزيد 
 فباعه لوكيله .. مل يصح.

 ]الوكيل أمني[
تضاه إطالقه، فال يضمن ما تلف يف يده عل؛ كما اققوله: )وهو أمني( أي: والوكيل أمني وإن جعل جب

 بال تفريط؛ ألن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان ينافيه وينبوا عنه.
قوله: )وبتفريط ضمن( كأن تصرف على غري اإلذن أو املصلحة عند إطالق اإلذن، وسلم العني 

ون إال ابلتفريط، وال هنم ال يضمنللغري، أو استعملها، أو وضعها يف غري حرزها كسائر األمناء، فإ
ينعزل بذلك يف األصح؛ ألن حقيقة الوكالة اإلذن يف التصرف، واألمانة حكم مرتب عليه، فال يلزم 

 من رفعها رفعه.
وإذا ابع وسلم املبيع .. زال الضمان عنه، وال يضمن الثمن، ولو رد املبيع بعيب عليه .. عاد 

 الضمان.



يئاً فيهل قرضاً عليه .. ضمنها، وليس له أن يشرتي للموكل يشرتي هبا شولو دفع إىل وكيله دراهم ل
بدراهم نفسه، وال يف الذمة، فإن فعل .. فالشراء له، فلو عادت الدراهم إليه فاشرتى هبا املوكل .. 

 صح على املذهب، واملشرتى غري مضمون عليه، فلو رده بعيب واسرتد الثمن .. عاد الضمان.
 أن خيلي بينه وبينه، فإن امتنع بال عذر .. ضمن. اله .. لزمهومىت طالبه برد م
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 ]تعلق أحكام العقد ابلوكيل[
ة، فيعترب يف الرؤية، ولزوم العقد مبفارقة اجمللس وأحكام العقد ابلوكيل دون املوكل؛ ألنه العاقد حقيق

 ن املوكل.والفسخ فيه، والتقابض يف اجمللس حيث يشرتط، وتسليم رأس مال السلم .. الوكيل دو 
وإذا اشرتى الوكيل .. طالبه البائع ابلثمن إن كان دفعه إليه املوكل، وإال .. فال إن كان الثمن معيناً، 

ه به إن أنكر وكالته، أو قال: )ال أعلمها(، وإن اعرتف هبا .. طالب به وإن كان يف الذمة .. طالب
بض الوكيل ابلبيع الثمن وتلف يف يده أيهما شاء يف األصح، والوكيل كضامن، واملوكل كأصيل، وإذا ق

وخرج املبيع مستحقاً .. رجع عليه املشرتي ببدل الثمن وإن اعرتف بوكالته يف األصح، مث يرجع 
املوكل مبا غرنه، وللمشرتي الرجوع على املوكل ابتداء يف األصح؛ ألن الذي تلف يف يده الوكيل على 

 سفريه ويده كيده.
 ]ما ينعزل به الوكيل[

رع فيما ينعزل به الوكيل فقال: )يعزل ابلعزل( أي: منه أو من موكله؛ كأن يقول الوكيل: )عزلت مث ش
أو املوكل: )عزلته(، أو )رفعت الوكالة(، أو نفسي(، أو )أخرجتها من الوكالة(، أو )رددهتا(، 

يها جعل )فسختها(، أو )أبطلتها(، أو )أخرجته منها( ألن الوكالة جائزة من اجلانبيني وإن ذكر ف
 ووجدت فيها شروط اإلجازة؛ لتضرر العاقدين ابللزوم.

ى الرضا، فكذا وال يتوقف انعزاله على علمه ابلعزل كما اقتضاه كالمه؛ ألنه رفع عقد ال يتوقف عل
العلم: كالطالق، خبالف انعزال القاضي؛ لتعلق املصاحل الكلية به قاله الرافعي وغريه، وقضبته: أن 

اخلاصة كالوكيل، وأن الوكيل العام كوكيل السلطان ال ينعزل قبل بلوغ اخلرب؛  القاضي يف الواقعة
 اإلمام. لعموم نظره، فاألحسن الفرق: أبن القاضي انئب عن املسلمني ال عن

قال يف "الروضة" كـ"أصلها": وينبغي للموكل إذا عزل الوكيل يف غيبته أن يشهد على العزل؛ ألن قوله 



 عزلته( ال يقبل. بعد تصرف الوكيل: )كنت
 قال يف "املهمات": وحمله: إذا أنكر الوكيل العزل، فإن وافقه، لكن قال: كان بعد
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له الرافعي التصرف .. فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة، وفيه تفصيل معروف؛ قا
 يف اختالف املوكل والوكيل.

ن كان لنسيان أو لغرض يف اإلخفاء .. فليس بعزل، وإال ولو أنكر أحدمها الوكالة .. فاألصح أنه: إ
 .. فعزل.

وأشار بقوله: )وإغماء وجن( إىل أن الوكيل ينعزل بزوال أهلية واحد منهما لذلك التصرف؛ ألن مات 
فسق فيما تعترب فيه العدالة، أو حجر عليه بسفه، او فلس فيما ال أو جن أو أغمي عليه أو رق، أو 

 ستثىن منه إغماء املوكل برمي اجلمار فال ينعزل به الوكيل؛ ألنه قد زاد عجزه.ينفذ ألجلهما، وي
وينعزل أيضاً خبروج حمل التصرف عن ملك املوكل بتلف أو بيع، أو عتق أو حنوها، أو عن منفعته؛  

 وج األمة؛ إلشعار اإلجارة والتزويج ابلندم على البيع، أو عن الوكيل إذا كان رقيقكما لو أجره، أو ز 
املوكل؛ كما نقل النووي تصحيحه عن مجاعة وأقره، خبالف زوال امللك عن رقيق غريه فليس بعزل، 

وينعزل ابإليصاء والتدبري، وتعليق العتق بصفة؛ كما رجحه مجاعة من املتأخرين، ويف طحن احلب 
كل ن أطلقهما الشيخان وغريمها، ونقل األذرعي عن "التتمة": أن أصلهما ما لو حلف ال أيوجها

هذه احلنطة فأكل بعد الطحن، قال: وقضيته: ترجيح العزل، وذكر يف "اخلادم" أيضاً ذلك، وأن 
عبارة، الرافعي إمنا أخذمها من "التتمة"، وأن القاضي ذكرمها، وقال: بناء على أن املغلب اإلشارة أو ال

 وال ينعزل ابلعرض على البيع، وال بتوكيل وكيل آخر.
عزل أحد وكيليه مبهماً .. منع كل منهما من التصرف يف األصح حىت مييز، قال يف "الروضة": ولو 

للشك يف أهليته، ومن يقبل قوله يف الرد؛ كالوكيل واملودع .. ليس له أن يقول بعد طلب املالك: )ال 
األصح، ومن ال يقبل قوله فيه كالغاصب .. فله االمتناع إن كان عليه بينة أرد إال إبشهاد( يف 

 وكذا إن مل تكن بينة يف األصح.ابألخذ، 
 ولو قال رجل: )وكلين زيد بقبض ما له عندك من دين أو عني( وصدقه .. فله دفعه إليه،
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. صدق بيمينه، مث واملذهب: أنه ال يلزمه إال ببينة على وكالته، فلو دفع فحضر زيد وأنكر الوكالة .
 من شاء منهما، وال رجوع للغارم على اآلخر، إال إذا إن احلق عيناً .. أخذها، وإن تلفت .. فله تغرمي

تلفت بتفريط القابض وغرم الدافع .. فإنه يرجع على القابض، أو ديناً .. فله مطالبة الدافع حبقه 
، وليس له مطالبة القابض إن تلف ويسرتد هو املدفوع، فإن تلف بتفريط .. غرمه، وإال .. فال

 األصح.املدفوع عنده، وكذا إن بقي يف 
وإن مل يصدقه .. مل يكلف الدفع إليه، فإن دفع، مث حضر زيد وحلف على نفي الوكالة .. غرم 

 الدافع، مث يرجع هو على القابض.
ا وأخذ احلق، وإال .. فليس ولو أنكر الوكالة أو احلق، وكان الوكيل مأذوانً له يف إقامة البينة .. أقامه

 له التحليف يف األظهر.
وارثه( وصدقه .. وجب الدفع على املذهب، أو )أحالين عليك( وصدقه .. فكذا يف  ولو قال: )أان

 األصح، وإن كذبه وال بينة .. فله حتليفه يف األصح.
 واأللف يف قول الناظم: )وكال( لإلطالق، وقوله: )وجن( بكسر اجليم؛ أي: جنون.

* * * 
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 ابب اإلقرار
قرارًا إذا ثبت، وشرعاً: إخبار عن حق سابق، ويسمى اعرتافاً هو لغة: اإلثبات؛ من قر الشيء يقر 

أيضاً، واألصل فيه قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم{ 
ذمت على ذلكم [ وفسرت شهادة املرء على نفسه ابإلقرار، وقوله تعاىل: }ءأقررمت وأخ135]النساء: 

[ إىل 282[، وقوله تعاىل: }وليملل الذي عليه احلق{ ]البقرة: 82آل عمران: إصري قالوا أقرران{ ]
[ أي: فليقر ابحلق، دل أوله على صحة إقرار الرشيد 282قوله: }فليمدل وليه ابلعدل{ ]البقرة: 

غد ي أنيس إىل امرأة على نفسه، وآخره على صحة إقرار الويل على موليه، وخرب "الصحيحني": "ا
فت .. فارمجها"، والقياس: ألان إذا قبلنا الشهادة على اإلقرار .. فألم نقبل اإلقرار هنا، فإن اعرت 

 أوىل.
 وله أربعة أركان: مقر، ومقر له، ومقر به، وصيغة.



 )وإمنا يصح مع تكليف ... طوعا ولو يف مرض خموف(
 ء ابتصال()والرشد إذا إقراره ابملال ... وصح االستثنا

 ل ... بل حق ريب، فالرجوع أفضل()عن حقنا ليس الرجوع يقب
 )ومن مبجهول أقر قبال ... بيانه بكل ما متوال(

 ]الركن األول: املقر وشروطه[
أي: إمنا يصح اإلقرار مع تكليف املقر؛ أبن يكون ابلغاً عاقاًل، فال يصح إقرار غري املكلف؛ كصيب 

عليه؛ لقوله تعاىل: }إال من أكره أي: اختيارًا، فال يصح إقرار مكره وجمنون، إال السكران طوعاً؛ 
 [ أسقط حكم الكفر به فغريه أوىل.106وقلبه مطمئن ابإلميان{ ]النحل: 

ويصح إقرار من ذكر ولو مع مرض وخموف من املقر، فيصح إقرار املريض واملال عيناً كان أو ديناً 
 اهر صدقه.ا الكاذب، وينوب فيها الفاجر، فالظألجنيب أو وارث؛ ألنه يف حالة يصدق فيه
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ن؛ كما لو أقر ولو أقر يف صحته بدين إلنسان، ويف مرضه بدين آلخر .. مل يقدم األول، بل يتساوي
 هبما يف الصحة أو املرض.

ولو أقر يف صحته أو مرضه بدين إلنسان، وأقر وارثه بعد موته بدين آلخر .. مل يقدم األةل يف 
 رث، فكأنه أقر ابلدينني.األصح؛ ألن إقرار الوارث كإقرار املو 

وهلذا قال الناظم: ويشرتط مع ما مر يف اإلقرار ابملال: وشد املقر؛ أي: إطالق تصرفه يف املال، 
)والرشد إذا إقراره ابملال( فال يصح إقرار السفيه مبال عني أو دين معاملة أسنده إىل ما قبل احلجر 

 أو بعده، وكذا إبتالف املال يف األظهر.
: )إذ إقراراه ابملال(: إقراره بغريه؛ كاحلد والقصاص فيصح، ويصح خلعه وطالقه، وظهاره وخرج بقوله

 وها.ونفيه النسب وحن
وأما املفلس .. فيصح إقراره بعني، أو بدين أسند وجوبه إىل ما قبل احلجر مبعاملة أو مطلقاً أو 

 إتالف، أو إىل ما بعده جبناية، فيزاحم املقر له فيها الغرماء.
الرقيق .. فيقبل إقراره مبوجب عقوبة، وأظهر القولني: أنه يضمن مال السرقة يف ذمته اتلفاً كان  وأما

 قياً يف يده أو يد السيد إذا مل يصدقه فيها.أو اب
ولو أقر بدين جناية ال توجب عقوبة: كجناية اخلطأ وإتالف املال، فكذبه السيد .. تعلق بذمته دون 



إن صدقه السيد .. تعلق برقبته فيباع فيها، إال أن يفديه السيد أبقل رقبته، فيتبع به إذا عتق، و 
 األمرين من قيمته وقدر الدين.

ذا بيع وبقي شيء من الدين .. ال يتبع به إذا عتق، وإن أقر بدين املعاملة .. مل يقبل على السيد وإ
اعتق وإن صدقه السيد، ويقبل إن مل يكن مأذوانً له يف التجارة، بل يتعلق املقر به بذمته يتبع به إذا 

أن يكون املقر به مما ال  على السيد إن كان مأذوانً له يف التجارة، ويؤدى من كسبه وما يف يده، إال
 يتعلق ابلتجارة كالقرض؛ فال يقبل على السيد.

ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة أضافه إىل حال اإلذن .. مل تقبل إضافته يف األصح، 
 احلجر لو أطلق الدين .. مل ينزل على دين املعاملة يف األصح.وقبل 

 ]الركن الثاين: املقر له[
املقر له، ويشرتط فيه أهلية استحقاق املقر به، فلو قال: )هلذه الدابة على كذا( ..  الركن الثاين:

 فلغو؛ ألهنا ليست أهاًل لالستحقاق، ولو قال: )علي بسببها ملالكها كذا( ..
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ملالكها اآلن،  صح على الصحيح، ومحل على أنه جىن عليها أو اكرتاها، أو )علي بسببها( .. مل يلزم
 بل يسأل ويعمل ببيانه.

ولو أقر لرقيق .. فلسيه، أو حلمل بسبب إرث أو وصية .. ثح؛ ألن ما أسنده ممكن، فإن انفصل 
وانفصل لدون ستة أشهر .. استحق، أو  ميتاً .. فال حق له، وتكون لورثة املورث أو املوضي، أو حياً 

هي فراش .. فكذلك، وإال .. فاألظهر: االستحقاق، ألكثر من أربع سنني .. فال، أو ملا بينهما و 
 واعترب الشيخان هذه املدة من اإلقرار، وصوب اإلسنوي والبلقيين اعتبارها من سبب االستحقاق.

هو ذكر .. فكذلك، أو أنثى .. فلها النصف، مث إن استحق بوصية .. فله الكل، أو إبرث من أب و 
له: )أقرضنيه( أو )ابعين به شيئاً( .. فلغو، وقيل: صحيح وإن أسنده إىل جهة ال متكن يف حقه؛ كقو 

وبلغو اإلسناد؛ ألنه غري معقول، وقيل فيه قوال تعقيب اإلقرار مبا يرفعه، ويف "الشرح" تصحيح 
األصح: البطالن، وبه قطع يف "احملرر"، قال يف "األنوار": وهم  الطريق الثاين، وتعقبه يف "الروضة" أبن

قوله "احملرر": )فهو لغة( لإلسناد، وأما اإلقرار .. فصحيح، وذكر األذرعي حنوه،  وهم، بل الضمري يف
 وإن أطلق .. صح يف األظهر، وحيمل على اجلهة املمكنة يف حقه.

ل يف يده يف األصح؛ ألن بده تشعر ابمللظ ظاهراً وعدم تكذيبه املقر، فلو كذب املقر .. ترك املا



 إقراره مبعارضة اإلنكار.
املقر به وصدق املقر .. مل يسلم له إال إبقرار جديد، أو املقر وقال: )غلطت(، أو )تعمدت  فلو رجع

 الكذب( .. قبل يف األصح.
)واحد من بين آدم(، وتعيينه نوع تعيني حبيث تتوقع منه الدعوى والطلب، فلو قال: )إلنسان(، أو 

حد: )أان املراد ويل عليك ألف( أو )من أهل البلد على ألف( .. مل يصح على الصحيح، فلو قال وا
 .. صدق املقر بيمينه.
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 ]الركن الثالث: املقر به[
 وقت اإلقرار، فلو قال: )داري( أو )ثويب( أو الركن الثالث: املقر به، ويشرتط أال يكون ملكاً للمقر

)ديين الذي على زيد لعمرو( .. فلغو؛ ألن اإلضافة إليه تقتضي امللك له فتنايف اإلقرار لغريه؛ إذ هو 
 إخبار حبق سابق عليه، وحيمل كالمه على الوعد ابهلبة.

)هذا لفالن وكان ملكي  ولو قال: )مسكين لزيد( .. فهو إقرار؛ ألنه قد يسكن ملك غريه، ولو قال:
 ل كالمه إقرار وآخره لغو، فيطرح ويعمل أبوله.إىل أن أقررت( .. فأو 

 ولو قال: )الدين الذي على زيد لعمرو، وامسي يف الكتاب عارية( .. صح.
ويشرتط أن يكون املقر به يف يد املقر ليسلم ابإلقرار للمقر له يف احلال، وإن مل يكن يف يده .. فهو 

أبن يسلم للمقر له يف احلال، فلو قال: هادة، فلو صار بيده .. عمل مبقتضى اإلقرار؛ دعوى أو ش
 )العبد الذي يف يد زيد مرهون عند عمرو بكذا(، مث حصل العبد يف يده .. أمر ببيعه يف دين عمرو.

ه، مث ولو أقر حبرية عبد يف يد غريه، أو شهد هبا فردت مث اشرتاه .. صح وحكم حبريته، فرتفع يده عن
جهة املشرتي يف األصح، وبيع من جهة البائع، فيثبت له إن قال: )أعتقه( .. فشراؤه افتداء من 

وحده اخلياران ووالؤه موقوف، فإن مات وترك مااًل وله وارث بنسب .. فله؛ وإال فإن صدقه البائع 
وإن قال: )هو  .. أخذه ورد الثمن، أو كذبه وأصر .. فللمشرتي منه قدر الثمن، والباقي موقوف،

( .. فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع، وإذا مات وال وارث حر األصل(، أو )عتق قبل شرائك
له .. فماله لبيت املال، وليس للمشرتي أخذ شيء منه، ولو مات قبل القبض .. مل يكن للبائع 

 مطالبته ابلثمن.
 جر مطالبته ابألجرة.ولو أقر حبريته مث استأجره .. مل حيل له استخدامه، وللمؤ 



 قرار[]الركن الرابع: صيغة اإل
الركن الرابع: الصيغة، فقوله: )لفالن عندي( أو )علي( أو )معي كذا( .. صيغة إقرار، مث )علي( و 

)يف ذميت( للدين ظاهرًا فال يقبل تفسريه بوديعة، وال دعواه التلف، بل يضمنه، و )معي( و )عندي( 
ديعة وأهنا تلفت، أو ردها ق على اإلقرار ابلعني، حىت إذا ادعى أهنا و للعني؛ أي: حممول عند اإلطال

 .. يقبل قوله بيمينه.
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ه( أو ولو قال: )يل عليك ألف(، فقال: )زن( أو )خذ( أو )استوف( .. فليس إبقرار، أو )زن
)أخذه(، أو )هي صحاح(، أو )اختم عليه(، أو )شده يف مهيانك(، أو )اجعله يف كيسك( .. فكذا 

ء، أو )بلى(، أو )نعم(، أو )أجل(، أو )صدقت(، أو )أان على الصحيح؛ ألن ذلك يذكر لالستهزا
أن تكون حمقاً مقر به(، أو )مبا تدعيه(، أو )لست منكرًا له(، أو )ال أنكر ما تدعيه(، أو )ال أنكر 

فيما تديعه(، أو )أبرأتين منه(، أو )قضيته(، أو )له على ألف يف علمي(، أو )فيما أعلم(، أو )أشهد( 
 ، وعليه بينة اإلبراء أو القضاء... فإقرار ابأللف

أو )أان مقر(، أو )أقر به(، أو )لست منكراً(، أو )ال أقر(، أو )ال أنكر أن تكون حمقاً(، أو )أقررت 
أبرأتين(، أو )استوفيت مين(، أو )لعل(، أو )عسى(، أو )أظن(، أو )أحسب(، أو )أقدر(، أو أبنك 

 )ال أقر به وال أنكره( .. فليس إبقرار.
ا انضم إىل اللفظ قرائن تشعر ابالستهزاء والتكذيب؛ كاألداء ]واإلبراء[، وحتريك الرأس الدال وإذ

راً، وحيمل قوهلم: ): أن صدقت" وما يف معناه .. على شدة التعجب واإلنكار، فيشبه أال يكون إقرا
 حكى وجهني إقرار( على غري هذه احلالة، أو يقال: فيه خالف لتعارض اللفظ والقرينة، فإن املتويل

 فيما لو قال: )يل عليك ألف(، فقال مستهزائً: )لك علي ألف(.
كذا على الصحيح، وقيل: أنه ولو قال: )أليس عليك كذا؟ ( فقال: )بلى( .. فإقرار، أو )نعم( .. ف

ليس إبقرار، ؛ ألنه موضوع للتصديق فيكون مصدقاً له يف النفي، خبالف )بلى( فإنه لرد النفي، ونفي 
 إثبات، وأجيب أبن النظر يف اإلقرار إىل العرف، وأهله يفهمون اإلقرار بـ )نعم( فيما ذكر.النفي 

أو )أقضي غدًا(، أو )أمهلين يوماً(، أو )حىت  ولو قال: )اقض األلف الذي يل عليك(، فقال: )نعم(،
 أقعد(، أو )أفتح الكيس(، أو )أجد املفتاح( .. فإقرار يف األصح.
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.. صدق رار بكل لغة فهمها املقر، فلو أقر عجمي بعربية أو ابلعكس، وقال: لقنت ويصح اإلق
 بيمينه إن أحتمل أن خيفي عليه، وكذا حكم مجيع العقود واحللول.

ولو قال: كنت يوم اإلقرار صبياً وهو حمتمل، أو جمنوانً وقد عهد له .. صدق بيمينه، أو مكرهاً 
يقبل قوله، وإمنا تثبت األمارة ببينة، أو اعرتاف املقر له، وحبسه وعليه أمارة .. فكذلك، وإال .. مل 

 ال بقدح يف إقراره لعمرو. لزيد
ولو تعرضت البينة لبلوغه وعقله واختياره، وادعى املق خالفه .. مل يقبل، وال يشرتط يف الشهادة 

احتياط، ولو  تعرض لبلوغ وعقل واختيار وحرية ورشد على املذهب، وما يكتب يف الواثئق .. فهو
.. قدمت، وال تقبل شهادة اإلكراه إال  قيدت بينة اإلقرار ابالختيار، وأقام اخلصم بينة ابإلكراه

 مفصلة.
 ]حكم االستئناف يف اإلقرار وشروطه[

وهو إخراج ما  -قوله: )وصح االستثناء ابتصال(، أي: وصح االستثناء من املقر؛ ألن االستثناء 
يث ـ )إال( أو حنوها معهود يف القرآن وغريه حال كونه متصاًل ابإلقرار؛ حبب -لواله لدخل فيما قبله 

 يعد معه كالماً واحدًا، فلو فصل بينهما بكالم أجنيب أو سكوت .. مل يصح.
نعم؛ يغتفر الفصل اليسري بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت؛ كما نص عليه يف "األم"، 

تصال املشروط هنا أبلغ مما يشرتط بني اإلجياب والقبول؛ ألنه قال يف "الروضة" و"أصلها": واال
كالم االثنني ما ال حيتمل بني كالم الواحد، وملا ذكر فيها أن ختلل كالم األجنيب يبطل   حيتمل بني

 -االستثناء .. قال: هكذا قاله أصحابنا، وقال صاحبا "البيان" و"العدة": إذا قال: )علي ألف 
ر كقوله: ئة( .. صح االستثناء عندان، خالفاً أليب حنيفة، لنا أنه فصل يسري، فصاإال م -أستغفر هللا 
إال مئة(، وما نقاله فيه نظر. انتهى، ونظريه يف املقيس عليه ظاهر، وأما يف  -ي فالن  -)علي ألف 

اً املقيس .. فجوابه ما قاله اخلوارزمي: أن قوله )أستغفر هللا( استدراك ملا سبق منه فكان الزم
 لالستثماء، فال مينع الصحة.

 فراغ اإلقرار، فال يكفي بعده، وعدم استغراقه ويشرتط أيضاً لصحة االستثناء: قصده قبل
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ألنه رفع ملا أثبته، للمستثىن منه؛ كـ )عشرة إال تسعة(، فإن استغفره كـ )عشرة إال عشرة( .. مل يصح؛ 
(، أو )شيء إال شيئاً(، أو حنوها؛ إلمكان محل الثاين على وليس من املستغرق: )له على مال إال ماالً 

أقل من األول، وحمل ذلك: ما لك خيرجه عن االستغراق، وإال .. صح، فلو قال: )له علي عشرة إال 
رجه عن االستغراق؛ ألن عشرة إال مخسة عشرة إال مخسة( .. لزمه مخسة؛ إذ الكالم آبخره، وآخره خي

  مثل ذلك األخري.ومخسة، ويكون املقر به يف
ولو قال: )له على عشرة إال مخسة إال عشرة(، أو )عشرة إال مخسة إال مخسة( .. لزمه مخسة، وألغي 
 ما حصل به االستغراق، ومهما كان يف املستثىن أو املستثىن عنه عددان معطوفان أحدمها على اآلخر

وبه قطع األكثرون: ال جيمع؛ .. ففي اجلمع بينهما وجهان، أصحهما وهو املنصوص يف )الطالق( 
ألن واو العطف وإن اقتضت اجلمع ال خترج الكالم عن كونه ذا مجلتني من جهة اللفظ الذي يدور 

 عليه االستثناء.
درمهاً( .. لزمه ثالثة  فلو قال: )له على درهم ودرهم إال درمهاً(، أو )له علي درمهان ودرهم إال

 مفرقه .. مل يلغ، إال ما حيصل به االستغراق، وهو درهم.دراهم، ألن املستثىن منه إذا مل جيمع 
 ولو قال: )له علي إال درمهاً ودرمهني( .. لزمه درمهان لذلك.

ع مفرق ولو قال: )له علي درهم ودرهم إال درمهاً ودرمهاً ودرمهاً( .. لزمه ثالثة؛ ألنه إذا مل جيم
هم، وهو من اإلثبات نفي وعكسه؛ ألنه مشتق االستثناء واملستثىن منه .. كان املستثىن درمهاً من در 

 من الثين وهو الصرف، وإمنا يكون الصرف من اإلثبات إىل النفي وابلعكس.
فلو قال: )له على عشرة إال تسعة إال مثانية( ... وهكذا إىل الواحد .. لزمه مخسة، وطريقة: أن 

املثبتة هنا ثالثون واملنفية مخسة سقط األعداد املنفية من املثبتة والباقي هو الالزم، فاألعداد ت
وعشرون، والعدد املذكور أوالً إن كان شفعاً .. فاألشفاع مثبتة، واألواتر منفية، أو وترًا .. فبالعكس، 

فع وتراً وابلعكس، أو خترج وشرطه: أن تكون األعداد املذكورة على التوايل املعتاد، وأن يتول كل ش
 منه .. خيرج مما قبله .. وهكذا حىت ينتهي إىل األول. املستثىن األخري مما قبله، وما بقي

ولو قال: )ليس له عشرة إال مخسة( .. مل يلزمه شيء؛ ألن )عشرة إال مخسة( مخسة كما مر، فكأنه 
 قال: )ليس له على مخسة(.
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 ولو قال: )ليس له علي شيء إال عشرة( .. لزمه عشرة.
لزمه تفسري الشيء مبا يزيد على اخلمسة وإن قلت الزيدة؛  سة( ..ولو قال: )له علي شيء إال مخ

 لتلزمه تلك الزيدة.
وال فرق كما صححه الشيخان يف )ابب األميان( بني تقدمي املستثىن منه على املستثىن وأتخريه؛  

كقوله: )له على إال عشرة مئة(، ويصح االستثناء من غري اجلنس؛ كقوله: )له على ألف درهم إال 
 أو )عبداً(، مث عليه أن يبينه مبا ال تستغرق قيمته األلف، فإن استغرقته .. بطل االستثناء.وابً( ث

 ]حكم الرجوع عند االقرار[
قوله: )عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ريب فالرجوع أفضل( أي: ال يقبل الرجوع من املقر مبا أقر 

ل والقذف وغريمها؛ ألهنا مبنية على كالقت  به من حقوق اآلدميني، سواء أكانت مالية أم غريها؛
املشاحة، بل يقبل رجوعه عما أقر به من عقوبة هلل تعاىل، سواء أكانت حدًا أم تعزيزاً؛ كالزان وشرب 
اخلمر وغريمها؛ ألهنا مبنية على املساحمة، فرجوعه عن إقراره هبا أفضل؛ لقصة ماعز، وهلذا استحب 

أن يسرت على نفسه، خبالف من قتل أو قذف مثالً .. فإنه تعاىل ملن ارتكب معصية توجب عقوبة هلل 
يستحب له أن يقر، بل جيب عليه ليستوىف منه احلق؛ ملا يف حقوق اآلدميني من التضييق، خبالف 

 عقوبة هللا تعاىل، أما رجوعه عما أقر به من حق مايل هلل تعاىل؛ كالزكاة والكفارة .. فال يقبل.
 ]اإلقرار ابجملهول[

من مبجهول أقر قبال ببانه بكل ما متوال( أي: يصح اإلقرار مبجهول؛ كقوله: )له علي شيء( له: )و قو 
ألنه إخبار عن حق سابق كما مر، والشيء قد خيرب عنه مبيناً، وقد خيرب عنه مبهماً، إما للجهل به، أو 

منه .. حبس على امتنع لثبوته جمهوالً بوصية أو حنوها، ويلزمه بيان ما أهبمه فيطالب بتفسريه، فإن 
األصح؛ المتناعه من أداء الواجب عليه؛ كما حيبس من امتنع من أداء احلق، ويقبل تفسريه بكل ما 

 يتمول وإن قل كرغيف وفلس، ألن الشيء صادق عليه.
 ولو فسره مبا ال يتمول، لكنه من جنسه؛ كحية حنطة، أو مبا حيل اقتناؤه، ككلب معلم
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ق شفعة، ألصح؛ ألن ذلك حيرم أخذه، وجيب على آخذه رده، ويقبل تفسريه حبوسرجني .. قبل يف ا
 أو حد قذف.

وال يقبل تفسريه مبا ال يقتىن؛ كخنزير وكلب ال نفع فيه؛ إذ ال جيب رده فال يصدق به قوله: )علي(، 



 خبالف ما إذا قال: )له عندي شيء( .. فيصدق به.
 بعد فهمهما يف معرض اإلقرار؛ إذ ال مطالبة هبما.وال يقبل تفسريه أيضاً بعيادة ورد سالم؛ ل

ل أو مبال عظيم أو كبري، أو كثري أو جليل، أو أكثر من مال السلطان .. قبل تفسريه مبا ولو أقر مبا
قل منه وإن مل يتمول؛ كحبة حنطة، ويكون وصفه ابلعظم وحنوه من حيث إمث غاصبه وكفر مستحله، 

تفسريه  األصح؛ ألهنا ينتفع هبا وتستأجر وإن كانت ال تباع، وال يقبل وكذا يقبل تفسريه ابملستولدة يف
 مبنفعة وكلب جلد ميتة؛ ألهنا ال يصدق عليها اسم املال.

وقوله: )له علي كذا( كقوله: )له على شيء(، وقوله: )شيء شيء(، أو )كذا كذا( كما لو مل يكرر؛ 
ا( .. وجب شيئان يقبل كل منهما يف تفسري ألن الثاين أتكيد، ولو قال: )شيء شيء(، أو )كذا وكذ

املغايرة، ولو بني املبهم مبا يقبل، وكذبه املقر له يف أنه حقه .. فليبني جنس شيء، القتضاء العطف 
املقر به وقدره، وليدع به، والقول قول املقر يف نفيه، فإذا بني املقر به مئة درهم، فقال املقر له: )ما 

 وادعي هبا .. حلف املقر أنه ليس عليه إال مئة درهم.يل عليك إال مئة دينار(، 
)له علي كذا درمهاً(، أو رفع الدرهم أو جره أو سكنه .. لزمه درهم، واملذهب: أنه لو  ولو قال:

قال: )كذا وكذا درمهاً( ابلنصب .. وجب درمهان وإن مل ينصبه، أو حذف الواو .. فدرهم يف 
 األحوال.

 ال( و )متوال( لإلطالق.واأللف يف قول الناظم: )قب
* * * 
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 ابب العارية
 ه، وهي اسم ملا يعار.بتشديد الياء وقد ختفف، وفيها لغة اثلثة: عارة حكاها ابن سيده وغري 

 وحقيقتها شرعاً: إابحة االنتفاع مبا حيل االنتفاع بع مع بقاء عينه.
[ قال كثري من املفسرين: 7]املاعون: واألصل فيها قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }ومينعون املاعون{ 

[، 2{ ]املائدة: املراد: ما يستعريه اجلريان بعضهم من بعض، وقوله تعاىل: }وتعاونوا على الرب والتقوى
وخرب "الصحيحني": )أنه صلى هللا عليه وسلم استعار فرساً من أيب طلحة فركيه(، وخرب أيب داوود 

وسلم استعار درعاً من صفوان بن أمية يوم حنني، فقال: وغريه إبسناد جيد: أنه صلى هللا عليه 
 أغصب ي حممد؟ وروي: أغصباً؟ فقال: "بل عارية مضمونة".



ي والرويين وغريمها: وكانت واجبة أول اإلسالم؛ لآلية السابقة، مث نسخ وجوهبا فصارت قال املاورد
برد، وإعارة احلبل إلنقاذ غريق، مستحبة؛ أي: أصالة، وإال .. فقد جتب؛ كإعارة الثوب لدفع حر أو 

يب، وقد والسكني لذبح حيوان حمرتم خيشى موته، وقد حترم كإعارة الصيد من احملرم، واألمة من األجن
 نكره كإعارة العبد املسلم من كافر.

 وهلا أربعة أركان: معري، ومستعري، ومعار، وصيغة.
 )تصح إن وقتها أو أطلقا ... يف عني انتفاعها مع البقا(

 )يضمنها وؤن الرد، ويف ... سوم بقيمة ليوم التلف(
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 )والنسل والدر بال ضمان ... وال يعري أول لثاين(
 ضمنها اثن ومل يرجع عليه()فإن يعر وهلكت حتت يديه ... ي

 فيها مخسة مسائل:
 ]صحة العارية مؤقتة ومطلقة وبيان كل منهما[

 ومة، أو أطلقها؛ أبن مل يقيدها مبدة.األوىل: تصح العارية أن أقتها مبدة معل
مثال الثانية: أعاره أرضاً للبناء أو الغراس ومل يذكره مدة .. فللمستعري أن يبين ويغرس فيها ما مل 

املعري، فإن رجع .. مل يكن للمستعري البناء والغراس، فلو فعل عاملاً ابلرجوع .. قلع جماانً،  يرجع
 جاهاًل .. فكذا يف األصح.وعليه تسوية األرض؛ كالغاصب، أو 

وما بين وغرس قبل الرجوع إن أمكن رفعه من غري نقص يدخله .. رفع، وإال: فإن شرط القلع عند 
مه، فإن امتنع .. فللمعري قاعه جماانً، أو شرط القلع فقط .. مل تلزمه رجوعه وتسوية احلفر .. لز 

لع .. قلع وتلزمه التسوية يف األصح، وإن مل تسوية احلفر، وإن مل يشرط القلع: فإن اختار املستعري الق
ع خيرت القله .. مل يكن للمعري قلعه جماانً؛ ألنه حمرتم، واألصح: أن للمعري أن يبقيه أبجرة، أو يقل
 ويضمن أرش النقص؛ وهو التفاوت بني قيمته قائماً ومقلوعاً، أو ميتكله بقيمته حني التملك.

ستعري موافقته، فإن أىب .. كلف تفريغ األرض، فإن مل خيرت املعري وإذا اختار ما له اختياره .. لزم امل
 ا يف األصح.شيئاً مما ذكر .. مل يقلع جماانً إن بذل املستعري األجرة، وكذا إن مل يبذهل

واألصح: أن احلاكم يعرض عنهما حىت خيتارا شيئاً، وللمعري يف مدة التوقف دخوهلا واالنتفاع هبا، 
والشجر، وال يدخلها املتسعري بغري إذن لتفرج، وجيوز للسقي واإلصالح يف  واالستظالل ابلبناء



ملكه لآلخر ولثالث على  األصح، فلو تعطلت منفعة األرض بدخوله .. مل ميكن إال أبجرة، ولكل بيع
 الصحيح، واملشرتي من املعري كهو فيتخري، أو من املستغري فكهو، وللمشرتي الفسخ إن جهل.

واملستعري على بيع األرض مبا فيها بثمن واحد .. جاز يف األصح؛ للحاجة، مث كيف  ولو اتفق املعري
األرض املرهونة؛ أي: ومها السابقان  يوزع الثمن؟ قال املتويل: هو على الوجهني فيما إذا غرس الراهن

 يف رهن األم دون الولد، وقال البغوي: يوزع على األرض
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 للمتسعري. وعلى ما فيها وحده، فحصة األرض للمعري، وحصة ما فيها مشغولة ابلغراس أو البناء،
ومثال األوىل: أعاره أرضاً للبناء، أو الغراس سنة مثاًل .. فللمستعري البناء والغراس يف املدة إىل أن 
يرجع املعري، وله أن جيدد ذلك كل وقت، وبعد انقضاء املدة ليس له إحداث البناء والغراس، وإذا 

 لقة.عري قبل املدة أو بعدها .. فاحلكم كما لو رجع يف املطرجع امل
ولو وقف املستعري البناء والغراس .. فليس للمعري التمكل ابلقيمة، ويتخري بني اخلصلتني األخريتني، 

 ولو كان على الشجر مثر مل يبد صالحه .. فالتخيري بعد جذاذه؛ كما نقله ابن الرفعة وأقره.
. ملك الثمرة أيضاً إن  قول يف نظريه من اإلجازة التخيري، فإن اختار التملك .قال اإلسنوي: لكن املن

 كانت غري مؤبرة، وأبقاها إىل اجلذاذ إن كانت مؤبرة.
ولو بىن أحد الشريكني أو غرس إبذن اآلخر .. فليس له إذا رجع إال اإلبقاء أبجرة، فإن مل يرض هبا 

 .. فاألصح: أن احلاكم يعرض عنهما.
ينئذ .. كلفه، وإال .. فالصحيح: أن ره لزراعة، مث جعل قبل إدراك الزرع: فإن اعتيد قطعه حوإذا أعا

 عليه اإلبقاء إىل احلصاد، واألصح: أن له األجرة.
ولو عني مدة ومل يدرك فيها؛ لتقصريه بتأخري الزراعة .. قلع جماانً، أو بال تقصري .. فكاإلعارة مطلقاً، 

 نقله .. فكالزرع، وإال .. فكالبناء.واإلعارة للغسيل إن اعتيد 
تربعه، فال تصح من الصيب والسفيه واملفلس، واملكاتب بغري إذن سيده؛ ألهنا  وشرط املعري: صحة

تربع ابملنفعة وليسوا أهاًل له، وإمنا جعل املفلس أهاًل له يف الضمان من جهة تصرفه يف الذمة، وهنا 
 املراد: التصرف يف العني.

يل اليد عنها؛ كإعارة الدار يوماً، نوي وغريه: املنجه: جواز إعارهتا إذا مل يكن فيها تعطنعم؛ قال اإلس
 خبالف اإلجارة. انتهى.



وملكه املنفعة ولو إبجازة أو وصية أو قف، فيعري مستأجر وموصى له مبنفعة وحنومها، إال املستعري  
 كما سيأيت.
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 عه، فال تصح اإلعارة لصيب وحنوه.وشرط املستعري: صحة التربع عليه بعقد م
صيغة: أن تدل على اإلذن يف االنتفاع بلفظ أو غريه؛ كـ )أعرتك(، أو )خذه لتنتفع به(، و وشرط ال

 )أعرين(، ويكفي فعل من اآلخر.
 ]شروط العني املعارة[

به؛ كاحلمار  الثانية: تصح العارية من عني ينتفع هبا مع بقائها؛ كالعبيد والدور، فال تصح فيما ال نفع
 تهالكه كاألطعمة؛ النتفاء املعىن املقصود من العارية.الزمن، وما فيه نفع لكن ابس

ولو دفع شاة لرجل وقال: )ملكتك درها ونسلها( .. فهما موهوابن هبة فاسدة، والشاة مضمونة 
 ابلعارية الفاسدة، ولو قال: )أحبت لك درها ونسلها( .. فاألصح يف "الروضة" من وجهني يف

والشاة عارية صحيحة، قال: وحكم القاضي أبو الطيب "أصلها" بال ترجيح: أهنا إابحة صحيحة، 
وابن الصباغ واملتويل بصحة إعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها، قال: فعلى هذا قد تكون العارية 

 الستفادة عني، وليس من شرطها أن يكون املقصود جمرد املنفعة، خبالف اإلجارة. انتهى.
ك املعار ال أال يكون استيفاء عني، وال يشرتط تعيني العني؛  فالشرط يف العارية: أال يكون فيها استهال

كما اقتضاه كالم الناظم، فلو قال: )أعرين دابة(، فقال: )ادخل اإلصطبل وخذت ما أردت( .. 
 صحت، خبالف اإلجازة، ألن الغرر ال حيتمل يف املعاوضات.

نقد؛ إذ نفعته التزيني، والضرب على : أن تكون منفعته قوية، فال تصح إعارة الويشرتط يف املعار أيضاً 
 طبعه منفعة ضعيفة فلما تقصد، ومعظم منفعته يف اإلنفاق واإلخراج، وقيل: تصح.

قال الشيخان: ويشبه ختصيص اخلالف فيما إذا أطلق وقلنا جبواز اإلعارة املطلقة، أما إذا صرح 
: صحة إعارته؛ الختاذه املنفعة على طبعه .. فاألسبق إىل الفهم من كالمهمابلتزيني، أي: أو الضرب 

 مقصدًا وإن ضعفت، وبه أجاب يف "التتمة".
 وكوهنا مباحة، فال تصح إعارة الصيد حملرم، وال األمة الكبرية احلسناء ألجنيب؛ خلوف الفتنة.
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م كالمهم: أبن عتها له على ما دل عليه عمو قال اإلسنوي: ويفارق هذا جواز إجارهتا، والوصية مبنف
املستأجر واملوصى له ميلكان املنفعة، فيعريان ويؤجران ملن خيلو هبا إن امتنع عليهما االنتفاع 

أبنسفهما، واإلعارة إابحة له فقط، وإذا مل يستبح بنفسه .. مل يكن هلا فائدة، أما إعارهتا من حمرم 
ا ومالكها؛ كأن يستعريها من رهتا من امرأة وممسوح وزوجهبنسب أو غريه .. فصحيحة، وكذا إعا

 مستأجرها أو املوصى له مبنفعتها.
فإن كانت صغرية ال تشتهي أو قبيحة .. فوجهان، أصحهما يف "الروضة": اجلواز: ورجح يف "الشرح 

 برية.الصغري": املنع فيهما، وقال يف "املهمات": الصواب: التفرقة، فتجوز يف الصغرية خبالف الك
 عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بال شك.قال اإلسنوي: وسكتوا 

ولو كان املستعري أو املستعار خنثى .. امتنعت احتياطاً، واملفهوم من االمتناع فيه ويف األمة: الفساد، 
ن وهو ما اقتضاه كالمهم وحبثه الرافعي بعد نقله عن الغززال الصحة، وهبا جزم ابن الرفعة وعللها أب

 يع وقت النداء، وجعل فائدة الصحة عدم وجوب األجرة.املنع يف ذلك لغريه؛ كالب
ويكره تنزيهاً إعارة األصل وإن عال من رفعه للخدمة .. فيكره له قبوهلا، كما يكره له استئجاره هلا؛ 

 ألن استخدامه مكروه.
كما قاله القاضي أبو نعم؛ إن قصد ابستعارته لذلك ترفهه .. فال كراهة فيها، بل هي مستحبة؛  

 وغريه، وتكره إعارة عبد مسلم لكافر.الطيب 
وقد جتوز إعارة ما ال جتوز إجارته كالفحل للضراب، والكلب للصيد، وللمستعري االنتفاع حبسب 

اإلذن، فإن أعاره لزراعة حنطة .. زرعها ومثلها ودوهنا إن مل ينهه، ال ما فوقها، وحيث زرع ما ليس 
 ة .. صح يف األصح، ويزرع ما شاء.عه جماانً، فلو أطلق الزراعله .. فللمعري قل

ولو أعاره لزراعة .. مل يكن له بناء وال غراس، أو ألحدمها .. فله الزراعة وليس له األخرى يف 
 األصح، وإذا صلح املستعار جلهتني فأكثر .. شرط تعيني املنفعة على الصحيح، وإال .. فال.

 ه ما بدا لك( .. جاز.ع به كيف شئت(، أو )لتفعل بنعم؛ لو قال: )أعرتك لتنتف
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 ]ضمان العارية[
أذون فيه ولو مل يستعملها ومل يفرط؛ الثالثة: يضمن املستعري العارية إذا تلفت؛ أي: ال ابالستعمال امل



تلفه؛   خلرب: "العارية مضمونة" رواه أبو داوود وغريه، وألنه مال جيب رده إىل مالكه فتجب قيمته عند
 كاملأخوذة جبهة السوم.

نعم؛ إن استعار من مستأجر إجارة صحيحة، أو موصى له مبنفعته، أو حنومها .. مل يضمنها؛ البتناه 
ضامنة، أما إذا تلفت ابالستعمال املأذون فيه؛ كانسحاق الثوب أو امنحاقه ابللبس،  يده على يد غري

القتال .. فال يضمنها، إال يف اهلدي واألضحية وتلف الدابة ابحلمل املعتاد، وانكسار السيف يف 
واه املنذورين، ويضمن املستعري مؤن رد العارية حيث له مؤنة؛ خلرب: "على يد ما أخذته خىت تؤديه" ر 

 الرتمذي وحسنه، واحلاكم وصححه على شرط البخاري، ولئال ميتنع الناس منها.
فعة، أو حنومها ممن يستحق املنفعة دون الرقبة ويستثىن ما إذا استعار من مستأجر، أو موصى له ابملن

ذا رد استحقاقاً الزماً ورد على املالك، فمؤن الرد على املالك؛ كما لو ورد عليه املعري، خبالف ما إ
 على املعري، ويضمن املستام قيمة ما أخذه جبهة السوم ومؤن رده.

 ذلك، فلو رد الدابة لإلصطبل، أو والرد املربئ من الضمان: أن يسلم العني ملالكها، أو وكيله يف
 الثوب وحنوه للبيت الذي أخذه منه .. مل يربأ.

رعى فضاعت .. فاملالك إن شاه غرم الراد ولو مل جيد املالك فسلمها لزوجته أو ولده، فأرسلها إىل امل
 أو املستلم منه، والقرار عليه.

وال بقيمة يوم القبض؛ ألن اعتبارمها ويضمن كل منهما ما ذكر بقيمة يوم التلف، ال أبقصى القيم، 
يؤدي إىل تضمني املستعري لألجزاء املنمحقة أو املنسحقة ابالستعمال، واألصح: أنه ال يضمن ذلك؛ 

 ون فيه.ألنه مأذ
وظاهر كالمهم: لزوم قيمة العارية وإن كانت مثلية؛ كاحلب واحلجر، وهو قضية بناء الرويين والبغوي 

ى اخلالف يف املتقوم حيث قالوا: إن اعتربان أقصى القيم .. أوجبنا املثل، أو وغريمها ضمان املثلي عل
من املثلي ابملثل على القياس، قيمة يوم التلف، وهو األصح .. فالقيمة، وخالف ابن أيب عصرون فض

 وجرى عليه السبكي.
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 ]ال تضمن أوالد العارية وال لبنها[
  لبنها؛ ألنه مل أيخذها لالنتفاع هبا.العارية والالرابعة: ال يضمن املستعري أوالد 

 ]حكم إعارة املستعري العارية لشخص آخر[



اخلامسة: ال جيوز للمستعري األول أن يعريها لثان بغري إذن مالكها؛ ألنه غري مالك للمنفعة، وإمنا أبيح 
يعر األول بغري إذن  وز له، فإنله االنتفاع، وهلذا ال يؤجر، أما إذا أذن له املالك يف اإلعارة .. فإهنا جت

املالك، وهلكت حتت يد الثاين .. ضمنها ومل يرجع على األول وإن جهل كونه مستعريًا؛ ألنه قد 
 دخل على حكم الضمان وقد تلف املستعار حتت يده.

 ويف نسخه: )واملستعري مل يعر لثاين(، واأللف يف قول الناظم: )أطلقا( لإلطالق.
* * * 
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 الغضب ابب
كره النووي يف "حتريره" هو لغة: أخذ الشيء ظلماً، وشرعاً: االستيالء على حق الغري عدواانً، ذ 

وغريه، قال: وال يصح قول من قال: )على مال الغري( ألنه خيرج املنافع والكلب والسرجني وجلد 
 امليتة ومخر الذمي، وسائر االختصاصات. انتهى، وهو جممع على حترميه.

]البقرة:  يه قبل اإلمجاع: آيت، منها قوله تعاىل: }وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل{واألصل ف
[ أي: ال أيكل بعضكم مال بعض ابلباطل، وأخبار؛ منها خرب: "إن دماءكم وأموالكم 188

وأعراضكم حرام عليكم"، وخرب: "من ظلم قيد شرب من األرض .. طوقه من سبع أرضني" روامها 
 ات اليد العادية سبب للضمان.الشيخان، وإثب

 ولد املغصوب وزوائده.وينقسم إىل مباشرة؛ كأخذه من مالكه، وإىل سب؛ ك
 ولو ركب دابة، ـو جلس على فراش .. فغاصب وإن مل ينقل يف األصح.

ولو أزعجه عن داره .. فغاصب هلا وإن مل يدخلها، ولو دخلها بقصد االستيالء وليس املالك فيها .. 
 بها.كان ومل يزعجه .. فغاصب لنصفها، إال أن يكون ضعيفاً ال بعد مستويً على صاح  فغاصب، وإن

 وقد ذكر الناظم شيئاً من أحكامه فقال:
 )جيب رده ولو بنقله .. وأرش نقصه وأجر مثله(

 )يضمن مثلي مبثله تلف ... بنفسه أو متلف، ال خيتلف(
 زن، كما()وهو الذي فيه أجازوا السلما .. وحصره ابلكيل والو 

 )ال يف مفازة وال قاه بيم ... يف ذا، ويف مقوم: أقصى القيم(
 به لتلف الذي اتغصب ... من نقد أرض تلف فيها غلب()من غض
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 فيها أربع مسائل:
 ]وجوب رد املغصوب[

غصوب منه ولو غرم عليه أضعاف قيمته؛ خلرب أيب األوىل: جيب على الغاصب رد املغصوب على امل
وغريه: "على اليد ما أخذت حىت تؤديه"، فإذا كان دارًا أو حنوها .. فيجب الرد ابخلروج منها  داوود

ليتسلمها مالكها، أو منقوالً واحتاج إىل نقل .. وجب رده مع نقله إىل املوضع املغصوب منه؛ كما لو 
صوب بنفسه، أو بلد .. فجب على الغاصب رده، وكذا لو انتقل املغ نقل املغصوب املثلي إىل دار

وجيب الرد ولو كان غري مال كاالختصاصات؛ للخرب، وألنه حق املغصوب منه، ويربأ ابلرد على 
 املالك أو وكيله أو وليه.

 ]وجوب أرش نقص املغصوب على الغاصب[
ن النقص بسبب غري االستعمال؛ كأن الثانية: جيب على الغاصب أيضاً: أرش نقص املغصوب ولو كا

 ، فنقصت قيمته آلفة مساوية، كسقوط عضو من العبد ملرض.غصب ثوابً أو عبداً 
 ]وجوب أجرة مثل املغصوب على الغاصب[

الثالثة: جيب على الغاصب أيضاً: أجرة مثل املغصوب ولو فاتت منفعته بغري استعمال؛ وهي أجرة 
 عده.مثله سليماً قبل النقص، ومعيباً ب

 ]ضمان املغصوب[
غصوب التالف عنده مبا سيأيت، سواء أتلف بنفسه أم أتلفه متلف، الرابعة: يضمن الغاصب للمال امل

لكن يستثىن منه مسائل: منها: ما لو غصب حريب مال مسلم أو ذمي مث أسلم أو عقدت له ذمة بعد 
قتله حلق هللا تعاىل بردةى أو تلفه، وما لو كان النغصوب غري متمول؛ كحبة حنطة، أو رفيقاً وجب 

 غصب رقيق غري مكاتب مال سيده.حنوها فقتله، وما لو 
فيضمن الغاصب املثلي مبثله؛ ألنه أقرب إىل التالف، وهو؛ أي: املثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز 

السلم فيه؛ كماء وتراب، وحناس وحديد، وترب وسبيكة، ومسك وعنرب، وكافور وثلج ومجد، وقطن 
دراهم وداننري ولو مكسرة أو ق وحبوب، ومتر وزبيب، وعنب ورطب، وكل فاكهة رطبة، و ودقي

 مغشوشة.
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السلم فيه(: حنو وخرج بقيد )الكيل أو الوزن(: ما بعد؛ كاحليوان، أو يذرع؛ كالثياب، وبقيد )جواز 
الغالية واملعجون، وإمنا اشرتطوا جواز السلم؛ ألنه بعد تلفه يشبه املسلم فيه من جهة ثبوته يف الذمة، 

 اً، أما الرديء عيباً .. فليس مبثلي؛ ألنه ال جيوز السلم فيه.ومشل التعريف الردي نوع
؛ كأن أتلف املاء مبفازة وطولب به عند وحمل ضمان املثلي مبثله: إذا كان له عند املطالبة به قيمة، وإال

مي؛ أي: حبر، أو شاطئ هنر، أو اجلمد ابلصيف وطولب به يف الشتاء .. ضمنه بقيمته يف تلك احلالة، 
 ر الناظم إىل هذا بقوله: )كما ال يف مفازة والقاه بيم يف ذا( أي: يف املاء.وقد أشا

 البلد وحواليه حساً أو شرعاً؛ أبن مل جيده، ولو تلف يف يده واملثل موجود، فلم يسلمه حىت فقد يف
أو وجده أبكثر من مثن مثله، أو منعه من الوصول إليه مانع .. فالقيمة، واألصح: أن املعترب أقصى 

 القيم من الغصب إىل اإلعواز.
أو مفقود .. فالقياس: وجوب أقصى قيمة من الغصب إىل التلف، ولو وجد املثل بعد تغرمي القيمة .. 

 صح: أنه ليس للمالك ردها وطلب املثل، وال للغاصب رد املثل وطلب القيمة.فاأل
لبه بقيمته يف احلال، فإذا ولو نقل املغصوب املثلى إىل بلد آخر، فللمالك أن يكلفه رده، وأن يطا

 رده .. ردها، فإن تلف يف البلد املنقول إليه .. طالبه ابملثل فيما وصل إليه من املواضع، فإن فقد ..
 فقيمة أكثرها قيمة.

ولو ظفر ابالغاصب يف غري بلد التلف .. فالصحيح: أنه إن مل يكن لنقله مؤنة كالنقد .. طالب 
 ابملثل، وإال .. فال.

غاصب املتقوم أبقصى قيمة من الغصب إىل التلف؛ ألنه يف زمن الزيدة غاصب جيب عليه ويضمن ال
ابلزيدة بعد التلف؛ كما ال عربة ابلنقص ابلكساد، وسواء الرد، فإذا مل يرد .. ضمن الزيدة، وال عربة 

 أتلف كله أم بعضه.
 ىل نصف درهم .. ردولو غصب ثوابً قيمته عشرة، مث عاد إىل درهم، مث لبسه فعاد يلبسه إ
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. ضمنه بقيمة الثوب مع مخسة لنصفه التالف ابللب؛ أهنا أقصى قيمه، ولو أنلف متقوماً بال غصب .
يوم التلف، فإن حصل بتدريج وسراية .. فبأقصى قيم تلك املدة، فإن اإلتالف أبلغ من اليد العادية، 

 لغصب إىل املطالبة ابلقيمة.ويف اإلابق وحنوه؛ كصباغ الثوب يضمن ابألقصى من ا



، وحمله يف وعلم من كالمه: أنه لو تكرر االرتفاع واالخنفاض .. ال يضمن كل زيدة، بل ابألقصى
 األعيان، أما املنافع .. فتضمن يف كل بعض من أبعاض املدة أبجرة مثلها فيه على األصح.

وجتب القيمة من نقد أرض فيها غلب( أي:  -ويف بعض النسخ: بلد  -قوله: )من نقد أرض تلف 
.. فمن تلف للمغصوب فيها ذلك النقد، أي: من نقدها إن كان هبا نقد واحد، فإن كان فيها نقدان 

نقدها الغالب؛ ألهنا حمل وجوب الضمان، واعترب صاحب "التنبيه" بلد الغصب، قال يف "املهمات": 
: اعتبار نقد -كما يف "الكفاية"   -فيتجه واعتبار نقد بلد التلف حممول على ما إذا مل ينقله، وإال .. 

ده ما يقاربه؛ عماًل مبحل البلد الذي تعترب قيمته، وهو أكثر البلدين قيمة، ويف "البحر" عن وال
 وجوب الضمان احلقيقي.

وال تضمن اخلمر وال تراق على ذمي، إال أن يظهر شارهبا أو بيعها، وترد عليه يف غري ذلك إن بقيت 
 احملرتمة إذا غصبت من مسلم. العني، وكذا ترد

احش، بل واألصنام وآالت املالهي ال جيب يف إبطاهلا شيء، واألصح: أهنا ال تكسر الكسر الف
تفصل لتعود كما قبل التأليف، فإن عجز املنكر عن رعاية هذا احلد ملنع صاحب املنكر .. أبطله  

 كيف تيسر.
يد عادية، وال تضمن منفعة البضع واحلر إال  وتضمن الدار والعبد وحنومها ابلتفويت والفوات حتت

 ابلتفويت.
ا الغصب وكانت أيدي أمانة مث إن واأليدي املرتتبة على الغاصب أيدي ضمان، وإن جهل صاحبه

علم الغصب .. فكغاصب من غاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، وكذا إن جهل وكانت 
نة؛ كوديعة .. فالقرار على الغاصب، ومىت أتلف يده أصلها يد ضمان؛ كالعارية، وإن كانت يد أما

 اآلخذ من الغاصب مستقاًل به .. القرار عليه مطلقاً.
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تزعه على ولو أخذ احلاكم أو أمينه املغصوب من الغاصب فتلف يف يده .. مل يضمن، وكذا من ان
غصوب عند الثاين مالكه والغاصب حريب، أو عب املغصوب منه غري املكاتب، ولو كانت قيمة امل

 أقل منها عند الغاصب .. فاملطالب ابلزيدة الغاصب، وتستقر عليه.
ولو صال املغصوب على شخص فأتلفه، فضمانه على الغاصب مستقرًا، فلو كان مالكه .. مل يربأ 

 الغاصب.



ومل  املغصوبة جاهاًل ابلغصب فتلفت عنده .. مل يضمنها على املذهب، ولو كان هو املالكومن تزوج 
 يولدها .. مل يربأ الغاصب.

ولو أسند خشية إىل جدار بال إذن .. ضمن اجلدار إن وقع إبسناده، والتالف بوقوعه عليه، وإن 
ت يف احلال .. ضمن، وإال .. وقعت اخلشبة وأتلفت، أو كان اجلدار له، أو لغريه وقد أذن: فإن وقع

 فال.
نقص من قيمة العرصة، وهل يضمن أجرة مثلها  ولو غصب دارًا فنقضها وأتلف النقض .. ضمنه وما

دارًا إىل وقت النقض أم إىل وقت الرد؟ وجهان، أرجحها: أوهلما، أو هبيمة وأنزى عليها فحالً .. 
 ض، فإن نقص .. غرم األرش.فالولد له وال شيء عليه لإلنزاء؛ ألنه ال يقابل بعو 

 ى .. ضمن النقض.أو جارية انهدًا ثديها، أو شاابً فشاخ، أو أمرد فالتح
أو ثوابً وجنسه، أو تنجس عنده .. مل جيز له تطهريه، وال للمالك تكليفه ذلك، فإن غسله .. ضمن 

ميكنه تطهريه ..  النقص، أو رده جنساً .. فمؤنة التطهري، والنقص الالزم منه عليه، وتنجس مائع ال
 هالك.

 مل يغلقه .. فأجرة ما شغله. ولو طرح يف مسجد متاعاً وأغلقه .. لزمه أجرة مجيعه، وإن
واأللف يف قول الناظم: )السلما( لإلطالق، والواو يف قوله: )والوزن( مبعىن )أو(، وقوله: )كما( 

 ابلقصر، وهو لغة يف املمدود.
* * * 

(1/657) 

 

 ابب الشفعة
ممته، فهي بضم إبسكان الفاء وحكي ضمها، وهي لغة: الضم على األشهر، من شفعت الشيء ض

إىل نصيب، ومنه شفع األذان، وشرعاً: حق متلك قهري يثبت للشريك القدمي على احلادث  نصيب
 فيما ملكه بعوض.

واألصل فيها: خرب البخاري عن جابر: )فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلشفعة فيما مل 
بعة أو له: )يف أرض أو أر  يقسم، فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق .. فال شفعة(، ويف رواية

حائط(، ويف رواية ملسلم: )قضى ابلشفعة يف كل شرك مل يقسم؛ ربع أو حائط، وال حيل له أن يبيع 
حىت يؤذن شريكه، فإن شاء .. ترك، فإن ابع ومل يؤذنه .. فهو أحق به(، واملعىن فيه: دفع ضرر مؤنة 



 القسمة، واستحداث املرافق يف احلصة الصائرة إليه.
 ع، وهو املنزل، و )احلائط(: البستان.لربعة(: أتنيث الربو)ا

 وهلا أربعة أركان: آخذ، ومأخوذ، ومأخوذ منه، وصيغة.
 وقد ذكر الناظم بعض أحكامها فقال:

 )تثبت يف املشاع من عقار ... منقسم مع انبع القرار(
 وال مستأجره( -فهي كمنقول  -)ال يف بناء أرضه حمتكرة ... 

 أن بيع، ومهر مثل(أو بذل ... قيمته  )بدفع مثل مثن
 )أن أصدقت لكن على الفور اخصص ... للشركا بقدر ملك احلصص(

 فيها أربع مسائل:
 ]ما تثبت فيه الشفعة وبيان أركاهنا[

 -األوىل: تثبت الشفعة يف املشاع؛ أي: املشرتك من عقار، وإن بيع من منقول منقسم 
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ي كان ينتفع وهو ما ينفع به بعدها من الوجه الذأي: قسمة جيرب عليها أحد الشريكني بطلب آخر، 
مع اثبت القرار  -به قبلها، وال عربة ابالنتفاع به من وجه آخر؛ للتفاوت العظيم بني أجناس املنافع 

الذي يندرج يف بيعه؛ كأبنية وأشجار اثبتة فيه، ومثرة هلا غري مؤبرة عند البيع، وأبواب منصوبة، خبالف 
بيع مع عقار؛ ألنه ال يدوم فال يدوم جاف وزرع، فال تثبت يف منقول وإن  ما ال يندرج فيه كشجر

ضرر الشركة فيه، وال يف أشجار بيعت مع مغارسها فقط، وال يف جدران مع أسها فقط، وال يف بناء 
مشرتك أرضه حمتكرة أو موقوفة أو مستأجرة؛ ألنه يف حكم املنقول، وال يف طاحونة ومحام وبئر ال 

علة ثبوت الشفعة ددفع ضرر مؤنة القسمة،  طاحونني ومحامني وبئرين؛ ملا مر أنميكن جعلها 
 واستحداث املرافق يف احلصة الصائرة إىل الشفيع؛ كمصعد ومنور وابلوعة.

قال الرافعي: وهذا الضرر وإن كان واقعاً قبل البيع لو اقتسم الشريكان، لكن كان من حق الراغب 
 ى أخذه منه.نه، فإذا مل يفعل .. سلطه الشرع عليف البيع ختليص شريكه ببيعه م

فلو كان بينهما دار صغرية ألحدمها عشرها فباع حصته .. مل تثبت الشفعة لآلخر؛ ألمنه من 
 القسمة؛ إذ ال فائدة فيها فال جياب طالبها لتعنته، خبالف العكس.

ر واملكاتب، حىت لو كان وأما اآلخذ .. فكل شريك يف رقبة العقار، سواء فيه املسلم والذمي واحل



كاتب شريكني .. فلكل منهما الشفعة على اآلخر، فال شفعة ملالك املنفعة فقط، وال جلار السيد وامل
ولو مالصقاً، فلو كان بينهما أرض، وألحدمها فيها أشجار أو أبنية، فباعها مع حصته من األرض .. 

 واألبنية.مل تثبت الشفعة إال يف األرض؛ لعدم الشركة يف األشجار 
. مل ينقض يف األصح، ولو قضى هبا لشافعي .. مل يعرتض، ولو ابع داراً ولو قضى هبا حنفي جلار .

 وله شريك يف ممرها .. فال شفعة له فيها على الصحيح.
وتثبت يف املمر إن كان ينقسم، أو كان للمشرتي طريق آخر إىل الدار، أو أمكن فتج ابب إىل شارع، 

 .. مل تثبت فيه الشفعة. لصحيح، وإن ابع نصيبه من املمر فقطوإال .. فال على ا
ولو ابع ذمي شقصاً لذمي خبمر أو خنزير، وترافعوا إلينا بعد األخذ ابلشفعة .. مل ترده، أو قبله .. مل 

 حتكم هبا.
 ولو ابع نصيبه من دار وابقيها ملسجد اشرتاه قيمه، أو وهب له ليصرف يف عمارته .. فللقيم
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ص .. أخذه ابلشفعة إن رآه مصلحة؛ كما لإلمام يف شركة بيت املال، ولو اشرتي للمسجد شق
 فللشريك األخذ ابلشفعة.

 وأما املأخوذ منه .. فهو للمشرتي ومن يف معناه، وله شروط:
األول: طروء ملكه على ملك اآلخذ، فلو اشرتي داراً أو شقصاً منها معاً .. فال شقعة ألحدمها على 

 خر.اآل
أو للمشرتي .. فللشفيع  الثاين: لزومه، فلو ابع بشرط اخليار هلما أو للبائع .. فال شفعة زمن اخليار،

 األخذ يف احلال يف األظهر.
ولو ابع شريكه حصته بشرط اخليار له أو هلما، مث ابع اآلخر حصته يف زمن اخليار بيع بت .. مل 

طرأ على ملكه ملك األول؛ ألن سبب الشفعة البيع تثبت الشفعة للمشرتي الثاين على األول وإن 
 وهو متقدم على ملكه.

ي ابلشقص عيباً وأراد رده به، وأراد الشفيع أخذه ويرضى بعيبه .. أجيب الشفيع يف ولو وجد املشرت 
 األظهر، ولو رده مث طلب الشفيع .. أجيب يف األصح وارتفع الرد.

رأس مال سلم، ومهر، وعوض خلع ومتعة، وصلح عن الثالث: أن ميلكه مبعاوضة؛ كبيع، وأجرة، و 
 فال شفعة. دم، فلو ملكه إبرث أو هبة أو وصية ..



ولو ابع الوصي أو القيم شقص الصيب وهو شريكه .. فال شفعة له، ولو اشرتاه له .. فله الشفعة، 
 ولألب واجلد الشريكني الشفعة ابعا أو اشرتي.

 ا .. فله أخذه ابلشفعة لآلخر.ولو كان للوصي يتيمان فباع نصيب أحدمه
يف بيعه .. فكذا يف األصح، ولو كان املشرتي  ولو وكله املشرتي يف شراء الشقص .. فله الشفعة، أو

شريكاً .. فالشفعة بينه وبني الشريك اآلخر يف األصح، وال يشرتط يف التملك هبا حكم حاكم/ وال 
 حضور الثمن، وال املشرتي، وال رضاه.

: فهو لفظ من الشفيع؛ كـ )متلكت( أو )أخرتت األخذ(، أو )أخذت ابلشفعة(، وشبهه، وأما الصيغة
)أان مطالب ابلشفعة( يف األصح، وتشرتط رؤيته الشقص على املذهب، وليس للمشرتي منعه  ال

 منها، وعلمه ابلثمن يف التملك ال يف الطلب.
من القبض .. خلي بينه وبينه، أو رفع  ومتلكه: إما بتسليم العوض إىل املشرتي، فإذا امتنع املشرتي

 إىل القاضي ليلزمه التسلم أو يقبض عنه.
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ار عليها وإما بتسليم املشرتي الشقص، ورضاه يكون الثمن يف الذمة، إال أن يبيع شقصاً من د
صفائح ذهب بفضة أو عكسه .. فيجب التقابض يف اجمللس، ويكفي رضاه بكون الثمن يف الذمة 

 ليم الشقص يف األصح.دون تس
وإما بقضاء القاضي له ابلشفعة إذا حضر جملسه وأثبت حقه، واختار التملك يف األصح، وإذا ملكه 

يؤدي الثمن وإن تسلمه املشرتي قبل أدائه، الشفيع بغري الطريق األول .. مل يكن له أن يتسلمه حىت 
مل حيضره .. فاجلمهور أن احلاكم يفسخ وإذا مل يكن الثمت حاضرًا وقت التملك .. أمهل ثالاثً، فإن 

 متلكه.
ولو اتفق املتبايعان على حط أو زيدة .. فاألصح: اللحوق قبل لزوم العقد، فلو حك كل الثمن .. 

 فال شفعة.
 لمأخوذ منه الشقص[]ما يدفعه الشفيع ل

الشرع .. دفعه  الثانية: يدفع الشفيع للمأخوذ منه الشقص مثل مثنه إن بيع مبثلي، مث إن قدر مبعيار
به، وإن قدر بغريه؛ كأن اشرتاه مبئة رطل حنطة .. دفع مثله وزانً ال كياًل يف األصح، فلو فقد املثل 

ن بيع مبقوم، إن بيع مبؤجل .. فاألظهر: أنه وقت األخذ .. فالقيمة، ويبذل قيمته؛ أي: يوم البيع إ



 خذ، وال يبطل حقه ابلتأخري.خمري بني أن يعجل وأيخذ يف احلال، وأن يصرب إىل احملل وأي
ولو مات املشرتي وحل عليه الثمن .. فالشفيع على خريته، أو مات الشفيع .. فاخلرية لوارثه، ولو 

 ابلبيع الثاين، أو نقضه وأخذ ابألول.ابعه املشرتي .. صح، وإن شاء الشفيع .. أخذ 
 وإن بيع شقص وغريه .. أخذه حبصته من الثمن وال خيار للمشرتي.

إن جعل الشقص رأس مال سلم .. أخذه مبثل املسلم فيه أو بقيمته، أو صداقاً أو عوض خلع .. و 
أو متعة .. فيمتعة  أخذه مبهر مثل املرأة، واالعتبار به يوم النكاح ويوم اخللع على الصحيح املعروف،

من دم عليه ..  مثلها، أو أجرة .. فبأجرة مثل، ولو صاحل من دين عليه .. فمثل الدين أو قيمته، أو
 فبقيمة الدية يوم اجلناية.

 ]ثبوت الشفعة على الفور[
الثالثة: تثبت الشفعة على الفور؛ ألنه خيار ثبت بنفسه لدفع الشرر فكان على الفور؛ كالرد ابلعيب، 

 ذا علم شفيع ابلبيع .. فليبادر على العادة يف طلبها، فال يكلف العدو وحنوه، فإنفإ
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 ال متكنه املطالبة، أو غائباً من بلد املشرتي، أو خائفاً من عدو، أو من حبس ظلماً، أو كان مريضاً 
بدين وهو معسر عاجز عن بينة اإلعسار .. فليوكل إن قدر، وإال .. فليشهد على الطلب، فإن ترك 

الطريق وكذا خوف املقدور عليه منهما .. بطل حقه يف األظهر؛ لتقصريه، واحلر والربد املفرط عذر، 
حىت توجد رفقة تعتمد، واألظهر: أنه ال جيب اإلشهاد إذا سار طالباً يف احلال؛ كما لو أرسل وكياًل، 

 وليطرد يف حاضر خرج للطب.
ولو كان يف صالة أو محام أو قضاء حاجة أو طعام .. فله اإلمتام على الصحيح، ولو دخل وقت 

 الة.ختفيف الصهذه األمور .. فله تقدميها، وال يلزمه 
ولو ترك الشفيع املشرتي ورفع إلة القاضي .. جاز، أو أشهد على الطلب، ومل يالراجع املشرتي وال 

 القاضي .. مل يكف.
 وإن كان املشرتي غائباً .. فالقياس: أن يرفع إىل القاضي وأيخذ؛ كما يف البيع.

)مل أصدق املخرب( .. مل خر وقال: ولو تالقيا يف غري بلد الشقص فأخر إىل بلده .. بطل حقه، ولو أ
يعذر إن أخربه عدالن، وكذا ثقة يف األصح، أو من ال ميكن تواطؤهم على الكذب، ويعذر إن أخربه 

 من ال يقبل خربه؛ ككافر وفاسق وصيب.



 ولو أخرب البيع ألف فرتك فبنا خبمس مئة .. بقي حقه، أو ابن أبكثر .. فال.
من أو نوعه أو حلوله، أو أتجيله إىل شهر فبان إىل  جنس الثولو كذب يف تعيني املشرتي، أو يف

شهرين، أو يف قدر املبيع، أو ابلبيع من رجل فبان من رجلنب، أو عكسه .. بقي حقه، أو مبقدار 
 مؤجل فبان حاالً، أو ببيع كله أبلف نصفه أبلف .. بطل.

م اشرتيت( .. مل يبطل (، أو )بكولو لقي املشرتي فسلم عليه، أو قال له: )ابرك هللا لك يف صفقتك
 حقه، خبالف قوله: )اشرتيت رخيصاً(.

ولو أخر مث اعتذر مبرض أو حبس أو غيبة .. صدق إن علم العارض، وإال .. فاملصدق املشرتي، أو 
 أنه مل يعلم ثبوت حق الشفعة، أو كوهنا على الفور .. فكما يف الرد ابلعيب.

وت شفعته .. بطل حقه، أو بعضه عاملاً .. فكذا يف اهاًل بثبولو ابع الشفيع نصيبه أو وهبه ولو ج
 األظهر، أو جاهاًل .. فال يف األصخ.

 ]ثبوت الشفعة للشركاء بقدر حصصهم[
الرابعة: تثبت الشفعة للشركاء بقدر ملك حصصهم؛ ألهنا من مرافق امللك فتتقدر بقدره؛ ككسب 

 املشرتي ونتاجه ومثاره.
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.. أخذ الثاين لواحد نصفها وآلخر ثلثها وآلخر سدسها، فباع األول حصته فلو كانت دار بني ثالثة 
سهمني والثالث سهماً واحدًا، وقيل: بعدد الرؤوس، فيقسم النصف بينهما سواء؛ ألن سبب ثبوهتا 

اسم الشركة، وهو يف اجلميع سواء كأجرة الصك، واختاره السبكي، ونص الشافعي على كل من 
ة كما مر، ال لدفع األول؛ ملا مر، وألن الشفعة إمنا تثبت لدفع مؤنة القسم القولني، ورجح األصحاب

سوء املشاركة، واملؤنة ختتلف ابختالف احلصص فأخذوا بقدرها؛ ألن كال يدفع عن مفسه ما يلزمه 
ابلقسمة، قال يف "املهمات": وهذا خالف مذهب الشافعي، فإنه ملا حكى القولني يف "األم" قال: 

 ين: أهنما يف الشفعة سواء، وهبذا القول أقول.والقول الثا
نيجي يف الكالم على أقوال التقاص: واألصحاب كثريًا ما خيالفون الشافعي ال عن قصد، قال البند

 ولكن لقلة اطالعهم علة نصوصه، قال يف "املطلب": وما قاله األصحاب هنا عجب.
: أعطى، وقوله: )أن بيع( بدرج اهلمزة وقول الناظم: )بذل( بسكون الدال املعجمة مصدر بذل مبعىن



 للوزن.
* * * 
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 ابب القراض
ن ماله يتصرف فيها، مشتق من القرض وهو القطع، مسي بذلك؛ ألن املالك قطع للعامل قطعة م

وقطعة من الربح، ويسمى أيضاً: مضاربة؛ ألن كل منهما يضرب له بسهم من الريخ، ومقارضة؛ وهي 
 ما يف الربح، وهو: أن يدفع لغريه مااًل؛ ليتجر فيه والريح مشرتك بينهما.املساواة؛ لتساويه

عاىل: }وءاخرون يضربون يف واألص ل فيه: اإلمجاع، واخلاجة، واحتج له القاضي أبو الطيب بقوله ت
[، واملاوردي بقوله تعاىل: }ليس عليكم جناح أن تبتغوا 20األرض يبتغون من فضل هللا{ ]املزمل: 

[، وأبنه صلى هللا عليه وسلم ضارب خلدجية مباهلا إىل الشام، 198ربكم{ ]البقرة:  فضاًل من
 وأنفذت معه عبدها ميسرة.

 مال، وعمل، وربح. وله مخسة أركان: عاقد، وصيغة، ورأس
 وقد أشار الناظم إىل ذلك فقال:

 )صح إبذن مالك للعامل ... يف متجر، عني نفد احلاصل(
 عم ... وجوده، ال كثرا بنت وأم()وأطلق التصريف أو فيما ي

 )غري مقدر ملدة العمل ... كسنة، وإن يعلقه بطل(
 )معلوم جزء رحييه بينهما ... وجيرب اخلشر بربح قد منا(

 لك العامل ربح حصته ... ابلفسخ والنضوض مثل قسمته()ومي
 ]شروط عقائد القراض[

 أهلية التوكيل، ويف العامل: أهلية التوكل.فيشرتط يف املالك:  -وهو املالك والعامل  -أما العقائد 
 وجيوز لويل الطفل واجملنون واحملجور عليه بسفه أن يقارض مباهلم، سواء يف األب
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وإن زاد على  واجلد والوصي واحلاكم وأمينه، ويصح القراض يف مرض املوت، وللعامل الربح املشروط
 أجرة املثل غري معترب من الثلث.

قارض الواحد اثنني متساويً أو متفاضاًل إذا بني ما لكل وإن مل يثبت لكل منهما وجيوز أن ي
االستقالل، وأن يقارض االثنان واحدًا، والربح بعد نصيب العامل بينهما على قدر ماليهما، ولو 

ر الربع(: فإن أهبما .. مل جيز، وإن عينا وهو يعلم ما قاال: )لك من نصيب أحدان الثلث ومن اآلخ
ل .. جاز، وإذا فسد القراض .. نفذ تصرف العامل والربح للمالك، وعليه أجرة املثل للعامل وإن لك

 مل يكن ربح، إال إن قال: )قارضتك ومجيع الربح يل( .. فال أجرة له يف األصح.
 ]صيغة القراض[

 فنحو قول املالك: )فارضتك(، أو -ول الناظم: )إبذن مالك( وهي املراد بق -وأما الصيغة 
)ضاربتك(، أو )عاملتك على أن الربح بيننا نصفني(، وقبول العامل متصاًل االتصال املعترب يف سائر 
العقود، ولو قال: )قارضتك على أن نصف الربح يل( .. مل يصح يف األصح، أو )نصفه لك وسدسه 

 ن بينهما نصفني.يل( .. صح على الصحيح، وكا
 ]ما يشرتط يف رأس املال[

فنحو قول املالك: )فارضتك(، أو  -وهي املراد بقول الناظم: )إبذن مالك(  -وأما الصيغة 
)ضاربتك(، أو )عاملتك على أن الربح بيننا نصفني(، وقبول العامل متصاًل االتصال املعترب يف سائر 

يل( .. مل يصح يف األصح، أو )نصفه لك وسدسه العقزد، ولو قال: )فارضتك على أن نصف الربح 
 ى الصحيح، وكان بينهما نصفني.يل( .. صح عل

 ]ما يشرتط يف رأس املال[
وأما رأس املال احلاصل .. فشرطه: أن يكون نقدًا، وهو الدراهم والداننري املضروبة؛ فال جيوز على 

العروض؛ ألن يف القراض غرارًا؛ املغشوش منها على الصحيح، وال على الفلوس على املذهب كسائر 
والربح غري موثوق به، وإمنا جوز للحاجة، فاختص مبا يروج بكل حال  ألن العمل فيه غري مضبوط،

 وتسهل التجارة به.
وأن يكون معلوماً، فال يصح على اجملهول القدر؛ للجهل ابلربح، ويفارق رأس مال السلم؛ أبن 

 ل والربح خبالف السلم.القراض عقد ليفسخ، ومييز بني رأس املا
هذين األلفني، وال على دين، ولو يف ذمة العامل؛ ألن الدين  وأن يكون معيناً؛ فال يصح على أحد

إمنا يتعني ابلقبض، بل لو قال لغرميه: )اعزل قدر حقي من مالك(، فعزله مث قال: )قارضتك عليه( .. 
 مل يصح؛ ألنه مل ميكله.



ما يف ديعة أو مغصوبة أو غريمها .. صح؛ لتعينعا يف يده، خبالف ولو قارضه على دراهم عند غريع و 
 الذمة.
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لم، كما رجحه ولو قارضه على دراهم غري معينة مث عينها يف اجمللس .. جاز؛ كالصرف ورأس مال الس
يف "الشرح الصغري"، وهو ظاهر كالم "الروضة" و"أصلها"، وجزم به صاحب "األنوار" وابن املقري، 

 ومثله أييت يف جمهول القدر به أوىل.
عني( أي: )ولو يف اجمللس، وقضيته: أنه لو قارضه على أحد هذين األلفني فقول الناظم: كغريه: )

 به صرح ابن املقري.مثاًل، قم عينه يف اجمللس .. صح و 
ولو كان بني اثنني دراهم مشرتكة، فقال أحدمها لآلخر: )قارضتك على نصييب منها( .. صح؛ ألن 

غريه وقال له: )قارضتك على أحدمها اإلشاعة ال متنع صحة التصرف، وكذا لو خلط ألفني أبلف ل
 تصرفان يف ابقي املال.وشاركتك يف األخرى( فقبل، مث ينفرد العامل ابلتصرف يف ألف القراض، وي

ويشرتط فيه: أن يكون مسلماً للعامل ومستقاًل للتصرف فيه؛ فال جيوز شرط كونه يف يد املالك أو 
 ال جيده العامل عند احلاجة فيفوت التصرف الرابح.مشرفه ليويف منه مثن ما اشرتاه العامل؛ ألنه قد 

 ]ما يشرتط يف العمل[
رة؛ أبن أيذن له فيها، أو يف البيع والشراء، فلو قارضه ليشرتي وأما العمل .. فشرطه: أن يكون جتا

حنطة فيطحنها وخيبزها، أو غزاًل ينسجه، أو ثوابً يقصره أو يصبغه، أو خناًل أو دواب أو مستغالت، 
رقاهبا لثمارها ونتاجها وغالهتا والفوائد بينهما، أو شبكة ويصطاد هبا والصيد بينهما .. ويسك 

 لصياد، وعليه أجرة الشبكة.ففاسد، والصيد ل
ولو اشرتى العامل حنطلة وطحنها بال شرط .. فاألصح: أنه ال ينفسخ القراض، لكن إن استقل 

ن ابعه .. مل يضمن مثنه، وال يستحق هبذه العامل ابلطحن .. ضمنه، فإن نقص .. لزمه الغرم، فإ
 وبني املالك. الصناعات أجرة، ولو استأجر عليها .. فاألجرة عليه، والربح بينه

ويشرتط أال يكون العمل مضيقاً عليه ابلتعيني والتوقيت، وإليه أشار بقوله: )وأطلق التصريف أو فيما 
 لتعيني، أو يعني يف شيءيعم وجوده( أبن أيذن له يف التجارة مطلقاً عن قيد ا
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. فسد؛ ألنه يعم وجوده، فإن عني نوعاً يندر؛ كياقوت أمحر، وخيل بلق، وأمة وبنتها أو أختها .
تصييق خيل مبقصود العقد، وكذا لو أقته أو أقت البيع؛ كـ )قارضتك على أال تتصرف، أو ال تبيع بعد 

اغباً يف العام وحنوه، وملخالفته مقتضاه، فقد حيتاج عام( إلخالل ذلك مبقصود القراض، فقد ال جيد ر 
أشار الناظم بقوله: )غري مقدر ملدة العامل إىل تنضيض ما بيده آخرًا؛ ليتميز رأس املال، وإىل هذا 

العمل كسنة(، خبالف ما لو أقت الشراء فقط؛ حلصول االسرتابح ابلبيع الذي له فعله بعد املدة، 
الشراء مىت شاء، وصورته: )قارضتك على أال تشرتي بعد عام( مثالً، وال ولتمكن املالك من منعه من 

م "التنبيه" و"املنهاج" كـ"أصله"، واختاره يف "املطلب"، حيتاج إىل زيدة )ولك البيع( كما هو ظاهر كال
 وذكرها يف "شرحي الرافعي" و"الروضة" و"الكفاية" للتمثيل ال للتقييد.

بقوله: )وإن يعلقه بطل( للتعليق؛ ألن التأقيت أسهل منه، بدليل احتماله وميتنع تعليقه كما نبه عليه 
 التصرف خبالف الوكالة؛ ملنافاته غرض الربح.يف اإلجازة واملساقاة، وميتنع أيضاً تعليق 

ولو شرط عمل املالك، أو مشرفه مع العامل .. فسد؛ لعد استقالل العامل حينئذ ابلتصرف، 
له ابليد، وجيوز شرط عمل مملوك املالك معه؛ ألنه مال فجعل عمله تبعاً واستقالله به شرط كاستقال

 للمال.
دونه، أو يكون املال أو بعضه بيده .. مل يصح. ويشرتط  نعم؛ إن ضم إىل ذلك أال يتصرف العامل

 أن يكون معلوماً ابلرؤية أو ابلوصف.
 ]شروط الربح[

ة؛ كالنصف أو الثالث أو الربع، فلو قال: )على أن وأما الربح .. فيشرتط: كونه معلوماً هلما ابجلزئي
لفعالن(: فإن كاان عاملني به .. لك فيه شركة( أو )نصيباً( .. مل يصح، وإن قال: )مثل ما شرط فالن 

 صح، وإال .. فال.
وخرج جبزئيته: العلم بقدره، فلو شرط أن ألحدمها درمهاً والباقي لآلخر، أو بينهما .. مل يصح؛ فقد 

ح إال الدرهم فيفوز به أحدمها، وكذا لو شرط ألحدمها نصف الربح إال درمهاً، أو أنه خيتص ال يرب
 لفني خمتلطني، أو متميزين.بربح صنف، أو بربح أحد األ

(1/667) 

 



سبعة أتساعه؛ ولو قال: )على أن ثلثه وثلثي ابقيه لك( .. صح وإن مل يعلما عند العقد قدره وهو 
 "الروضة" و"أصلها".لسهولة معرفته، كما يف 

ويشرتط اختصاصه ابملتعاقدين وشرتاكهما فيه، فلو شرطاء ألحدمها أو لثالث .. بطل، وكذا إن 
شرطا شيئاً منه لثالث، إال أن يكون مملوك أحدمها؛ لرجوع ما شرطه ململوكه إليه، ولو قال: )نصف 

 وهو وعد هبة.نصييب لزوجيت مثاًل( .. صح، 
 ]تصرف العامل ابملصلحة[

ويتصرف العامل ابملصلحة ال بغنب ونسيئة بال إذن؛ فإن ابع نسيئة إبذن .. وجب اإلشهاد، فن تركه 
.. ضمن، وله البيع بعرض، وشراء معيب فيه ربح، وله الرد بعيب للمصلحة، وال مينعه رضا املالك، 

 وإن اقتصت اإلمساك .. فال يف األصح.
ختلفا .. عمل ابملصلحة، وعلى العامل فعل ما يعتاد؛  بت الرد للعامل، فللمالك أوىل، وإن اوحيث ث

كنشر الثوب وذرعه وطيه، وإدراجه يف السفط وإخراجه، ووزن اخلففيف؛ كذهب ومسك وعود، 
وقبض الثمن ومحله، وحفظ املتاع على ابب احلاتوت، ويف السفر ابلنوم عليه وحنوه، ال وزن األمتعة 

 ت إىل حانوت، والنداء عليه.ثقيلة ومحلها، وال نقل املتا من حانو ال
مث لو استأجر على ما هو عليه .. فاألجرة يف ماله، وإال .. ففي مال القراض، فإن ابشره .. فال أجرة 

 له، وال يتصدق من مال القراض، وال ينفق منه على نفسه ولو يف السفر.
 ]جرب اخلسران ابلربح احلاصل[

النقص احلاصل ابلرخص، أو ابملرض والتعيب احلادثني، وجيرب اخلسر بربح قد منا( أي: وجيرب قوله: )
أو بتلف بعضه آبفة أو غصب أو سرقة، وتعذر أخذ بدله بعد تصرف العامل بيعاً وشراء يف األصح، 

ل، أو شراء فقط على املذهب .. بربح يف املال قد منا؛ أي: زاد ما أمكن؛ ألنه وقاية لرأس املا
تصرفه .. فمن رأس املال يف األصح؛ ألن العقد مل يتأكد والقتضاء العرف ذلك، فإن تلف قبل 

ابلعمل، فإن تلف كله آبفة أو أتلفه املالك .. ارتفع القراض، أو أتلفه أو بعضه أجنيب .. أخذ بدله 
 واستمر فيه.

 وز هبا املالك عند اجلمهور.ومثار الشجر والنتاج، وكسب الرقيق، والولد، واملهر وبدل املنافع يف
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 ]ابب ميلك العامل ربع حصته[
راض، والنضوض مثل قسمته؛ أي: كما قوله: )وميلك العامل ربح حصته ابلفسخ( أي: لعقد الق

مبلكه بقسمة مال القراض بعد فسخ عقده، فال ميلكه بظهوره وإن ثبت له به حق يورث عنه، ويتقدم 
ه يف مجيع املال أصالً ورحباً، فلما به على الغرماء، وإال .. لصار شريكاً فيشيع النقص احلادث بعد

قراض عقد جائز، وال ضبط للعمل فيه، فال ميلك احنصر يف الربح .. دل على عدم امللك، وألن ال
العوض إال بتمام العمل؛ كاجلعالة، وال ميكله ابلنضوض وال ابلقسمة قبل الفسخ؛ لبقاء العقد، حىت 

 مىت شاء ومن غري حضور صاحبه ورضاه.لو حصل بعد ذلك نقص .. جرب ابلربح، ولكل فسخه 
بسفه .. انفسخ، ومىت فسخ .. فليس للعامل  ولو مات أحدمها أو جن أو غمي عليه أو حجر عليه

 الشراء.
مث إن كان املال ديناً .. فعليه االستيقاء، أو نقداً من جنس رأس املال .. أخذه املالك واقتسما الربح 

اً: فإن وجد من يبدهلا بوزهنا صحاحاً، وإال .. ابعها بنقد غري إن كان، أو مكسرًا ورأس املال صحاح
  األصح، واشرتى به الصحاح.اجلنس، وكذا يعرض يف

وإن كان نقدًا من غري اجلنس، أو عرضاً وهناك ربح .. لزم العامل بيعه إن طلبه املالك، وله بيعه وإن 
ليكفى البيع .. مل تلزمه إجابته يف  أابه املالك، وليس له أتخريه إىل موسم، ولو ترك العامل حقه

املال، وأما الزائد .. فكعرض مشرتك؛ فال يكلف  األصح، وحيث لزمه البيع إمنا يلزمه تنضيض رأس
 الشريك البيع، وإمنا يبيع بنقد البلد.

فإن كان من غري جنس رأس املال .. فعل املصلحة؛ فإن ابع بنقد البلد .. حصل به رأس املال، فإن 
مل البيع يف املال ربح .. فللمالك تكليفه البيع يف األصح، فإن رضي املالك إبمساكه .. فللعامل يكن 

على الصحيح إذا توقع رحباً، ولو أخذ املالك العرض ابتفاقهما، مث ظهر ربح ابرتفاق السوق .. فال 
 شيء للعامل فيه يف األصح.

الوديعة، ويف دعوى الرد يف األصح، ويصدق العامل يف دعوى التلف، فإن ذكر سبباً .. فكما يف 
شهور، ويف قوله: )مل تنتهي عن شراء كذا(، أو ويف أن الشراء له ال للقراض، وكذا العكس على امل

)كنس رأس املال كذا(، أو )ال ربح(، أو )مل أربح إال كذا(، ولو قال: )رحبت كذا(، مث قال: )غلطت، 
بت خوف انتزاع املال( .. مل يقبل، أو )خسرت بعده( إمنا هو كذا(، أو )تبينت أن ال ربح(، أو )كذ

 .. قبل عند االحتمال.
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ولو اختلفا يف ولو ادعى اخلسران واحتمل، أو التلف بعد اعرتافه ابلكذب .. قبل وهو على أمانته، 
أجرة  املشروط له .. حتالفا، مث يفسخ العقد كما يف البيع، وخيتص الربح واخلسران ابملالك، وللعامل

 مثل عمله، أو يف قدر رأس املال، وال ربح .. صدق العامل، وكذا إن كان يف األصح.
* * * 
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 ابب املساقاة
وأكثرها مؤنة، وحقيقتها: أن يعامل  وهي مأخوذة من السفي احملتاج إليه فيها غالباً؛ ألنه أنفع أعماهلا

 على أن الثمرة هلما.غريه على خنل أو شجر عنب لتيعهده ابلشقي والرتبية 
واألصل فيها قبل اإلمجاع: خرب "الصحيحني": )أنه صلى هللا عليه وسلم عامل أهل خيرب(، ويف 

ع( واملعىن فيها: أن مالك رواية: )دفع إىل يهود خيرب خنلها وأرضها بشطر ما خيرج منها من مثر أو زر 
قد ال ميلك األشجار، فيحتاج ذاك  األشجار قد ال حيسن تعهدها أو ال يتفرغ له، ومن حيسن ويتفرغ

إىل االستعمال وهذا إىل العمل، ولو اكرتى املالك .. لزمته األجرة يف احلال، وقد ال حيصل شيء من 
 الثمار ويتهاون العامل، فدعت احلاجة إىل جتويزها.

 ركاهنا مخسة: عاقد، وصيغة، وشجر، ومثر، وعمل.وأ
 وقد أشار الناظم إليها بقوله:

 أشجار خنل أو عنب ... إن أقتت مبدة فيها غلب()صحت على 
 )حتصيل ريعه جبزء علما ... من مثر لعامل، وإمنا(

 )عليه أعمال تزيد يف الثمر ... ومالك حيفظ أصال كالشجر(
 من رعها عنه هنى خرب البشر()إجارة األرض ببعض ما ظهر ... 

 ]عاقدة املساقاة[
ه: كما مر يف القراض، فتصح لصيب وجمنون، وحمجور عليه فشرط -وهو املالك والعامل  -أما العاقد 

 ابلسفه ابلوالية.
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 ]صيغة املساقاة[
نب بكذا(، أو )سلمته إليك وأما الصيغة .. فنحو قول املالك: )ساقيتك على هذا النخل أو الع

ون كناية وأن لتتعهده بكذا(، أو )تعهده بكذا(، أو )اعمل عليه بكذا(، وهذه الثالثة حتتمل أم تك
 تكون صرحية، قاله يف "الروضة" كـ"أصلها"، وقول العامل: )قبلت(.

 ]شروط شجر املساقاة[
ل أو عنب، أما النخل .. وأما الشجر .. فقد بينه بقوله: )صحت( أي: املساقاة على أشجار خن

مثرتيهما؛ فللخرب السابق، وأما العنب .. فألنه يف معناه جبامع وجوب الزكاة، وأتيت اخلرص يف 
 فجوزت املساقاة فيهما سعياً يف تثمريمها، ورفقاً ابملالك والعامل واملساكني.

وب الزكاة مع عدم أتيت دون غريمها من البقول والزروع، واألشجار املثمرة وغريها كاخلالف؛ لعدم وج
.. فاألصح يف اخلرص يف مثرها، وحمل املنع: أي تفرد ابملساقاة، فإن ساقى عليها تبعاً لنخل أو عنب 

"الروضة" و"أصلها": الصحة كاملزارعة، ويؤخذ من التشبيه: أنه يعترب يف ذلك عسر إفرادها ابلسقي  
 كاملزارعة، وكالم املاوردي يفهمه.

صحتها يف شجر العقل، وهو ما صححه يف "الروضة"، وقال يف "املهمات": وقضية كالمهم: عدم 
 ه القاضي أبو الطيب.الفتوى على اجلواز؛ فقد نص عليه كما نقل

 ويشرتط كون األشجار:
مغروسة، فال يصح أن يساقيه على ودي ليغرسه ويكو انلثمر بينهما؛ كما لو سلمه البذر ليزرعه، 

قاة، فضمه إليها كضم غري التجارة إىل عمل القراض، فلو وقع ذلك وألن الغرس ليس من عمل املسا
 توقعت الثمرة يف املدة وإال .. فال يف األصح. وعمل العامل .. فله على املالك أجرة عمله إن

 مرتبة للعاقدين على املذهب، فال تصح على غري املرئي هلما؛ ألهنا عقد غرر من حيث إن
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 .العوض معدوم يف احلال، ومها جاهالن بقدر ما حيصل وبصفاته، فال حيتمل ضم غرر آخر
؛ للجهل ابملعقود عليه، وإمنا مل يكتفى ابلرؤية والتعيني معينة، فلو ساقاه على أحد احلائطني .. مل تصح

 يف جملس العقد كالقراض؛ ألن هذا عقد الزم فاحتيط له خبالف القراض.
قوله: )إن أقتت( أي: صحت املساقاة على ما ذكر إن أقتت مبدة معلومة؛ ألهنا عقد الزم كاإلجارة، 

الربح يف القراض، فال تصح إن أقتت مبدة ن حلصول الثمار غاية تنتظر يسهل ضبطها، خبالف وأل



 جمهولة؛ كإدراك الثمار.
)حتصيل ريعه( أي: حيصل مثره فيها غالباً، فلو أقتت مبدة ال حيصل ريعه فيها غالباً .. مل تصح؛ 

 خللوها عن العوض.
فيها غالباً .. صحت، فإن مل يثمر فيها .. مل ولو ساقاه على ودي مغروس: فإن قدر مبدة يثمر 

تحق شيئاً؛ كما لو قارضه فلم يربح، أو ساقاه على مثمر فلم يثمر، أو ال يثمر فيها غالباً .. مل يس
 تصح، وال أجرة له يف األصح، وإن احتمل األمران .. مل تصح يف األصح، وله أجرة مثل عمله.

 ]شروط مثر املساقاة[
صيبيني ابجلزئية كالقراض، وقد أشار شرتط: ختصيصه هبما واشرتاكهما فيه، والعلم ابلنوأما الثمر .. في

إليه الناظم بقوله: )جبزء علما من مثر لعامل(، فلو شرط بعض الثمر لغريمها، أو كله ألحدمها، أو جزء 
 منه للعامل، أو املالك غري معلوم .. فسدت.
ه يل(، أو )نصفه لك( وسكت عن الباقي .. صحت يف ولو قال: )على أن الثمر بيننا(، أو )أن نصف

األوىل مناصفة، والثالثة دون الثانية على األصح يف الثالث، أو على أن مثرة هذه النخلة، أو 
 النخالت يل، أو لك والباقي بيننا .. فسدت.

واألظهر: صحتها بعد ظهور الثمر قبل بدو صالحه؛ إذ العقد بعد ظهور الثمر أيعد عن الغرر 
از، أما بعد بدو الصالح .. فال تصح؛ لفوات معظم ابلوثوق ابلثمر الذي منه العوض، فهو أوىل ابجلو 

 األعمال.
 

 ]شروط عمل املساقاة[
وأما العمل .. فيشرتط فيه: أال يشرط على العامل ما ليس جنس أعماهلا، وأن ينفرج ابلعمل واليد يف 

 احلديقة.

(1/673) 

 

غالمه ويكون مل معه ولو شرط املالك دخوله عليه وسلم له املفتاح .. جاز على الصحيح، أو أن بع
حتت تدبري العامل .. جاز بشرط رؤية الغالم أو وصفه، فإن شرطا نفقته على العامل .. جاز؛ ألن 

العمل عليه؛ فال يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه، وهل جيب تقديرها أو حتمل على الوسط املعتاد؛ 
د، ولو شرطاها يف الثمرة .. أبو حامألنه يتسامح مبثله يف املعامالت؟ وجهان، وابلثاين قطع الشيخ 



قال البغوي: ال جيوز؛ ألن ما يبقى يكون جمهواًل، وجوزه صاحب "اإلفصاح" ألنه قد يكون من 
 صالح املال.

قال يف "الروضة" كـ"أصلها": ويشبه أن يقال: إن شرطاها بوجه معلوم؛ كأن شرطا لكل منهما 
مالك الثلثان، وإن شرطاها بغري تقدير جزء .. شروط للالثالث، ولنفقة اململوك الثلث. جاز، وكان امل

 فال، وإن مل يتعرضا هلا .. فهي على املالك، وليس للعامل استعمال الغالم يف عمل نفسه.
 ]ما يلزم العامل من األعمال[

ار مث بني الناظم ما على العامل بقوله: )وإمنا عليه أعمال تزيد يف الثمر( فعليه كل عمل حتتاج إليه الثم
دهتا أو صالحها، ويتكرر كل سنة، وإمنا اعتربان التكرار؛ ألن ما ال يتكرر .. يبقى أثره بعد فراغ لزي

املساقاة، وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به، فمما جيب عليه: السقي وما يتبعه؛ من إصالح طرق 
ا، وإدارة الدوالب، ة وحنوهاملاء واألجاجبني اليت يقف فيها املاء، وتنقية اآلابر واألهنار من احلجار 

وفتح رأس الساقية، وسدها عند السقي على ما يقتضيه احلال، والتلقيح، مث الطلع الذي يلقح به 
على املمالك؛ ألنه عني ماله، وإمنا يكلف العامل العمل، ومنه تنحية احلشيش املضر، والقضبان 

 ريه شيئان:يف تفس املضرة، ومنه تصريف اجلريد؛ وهو سعف النخل، وحاصل ما قالوه
 أحدمها: قطع ما يضر به تركه يبساً وغري يبس.

والثاين: ردها عن وجوه العناقيد بينها؛ لتقيها الشمس، ]وليتيسر[ قطعها عند اإلدراك، ومنه تعريش 
شجر العنب حيث جرت العادة به، ووضع حشيش فوق العناقيد عند احلاجة، وكذا حفظ الثمر حىت 

 صح، وجذاذه،د يف األعن طري وزنبور اعتي
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ب األرض وجتفيف اعتيد أو شرطاه، وهتيئة جرين، ونقل الثمر إليه، وتقليبه يف الشمس، وتقلي
 ابملساحي، وحرثها يف الزراعة.

 ]ما يلزم املالك فعله[
مث بني الناظم ما على املالك بقوله: )ومالك حيفظ أصالُ كالشجر( فعليه ما قصد به حفظ األصل وال 

يتكرر كل سنة؛ كحفر بئر أو هنر، وبناء حيطان ونصب أبواب ودوالب وحنوها، وخراج وقوصرة 
 تتلف يف العمل، وآلو يوقى هبا العمل؛ كفأس ومعول، ومنجل لطري، وطلع تلقيح، وكل عني

 ومسحاة، وثريان وفدان يف املزارعة وثور دوالهبا.



 ، وردم ثلمة يسرية فيه.واألصح: اتباع العرف يف وضع الشرك على رأس اجلدار
 ولو شرط بشيء مما على العامل على املالك أو عكسه .. فسدت.

 ك بال إذن .. فال شيء له، وإال .. فله األجرة.ولو عمل العامل ما على املال
 واملساقاة الزمة، وميلك العامل حصنه ابلظهور.

 ]هروب العامل قبل فراغ العمل[
أمته املالك متربعاً .. بقي استحقاق العامل، وإال .. رفع إىل ولو هرب العامل قبل فراغ العمل، و 

جده .. أجربه عليه، وإال .. استأجر عليه من يتمه احلاكم، وأثبت عنده املساقاة وهريه ليطلبه، فإن و 
من ماله، فإن مل يكن له مال .. ابع نصيبه، أو بعضه من الثمرة إن بدأ صالحها، وإال .. اقرتض 

 املال، مث يقضيه العامل إذا رجع، أو يقضى من نصيبه من الثمرة بعد اإلدراك. عليه ولو من بيت
، ولو عمل املالك بنفسه، أو أتفق إبذن احلاكم لريجع: فإن عجز ولو وجد أجريًا مبؤجل .. استغىن به

عن احلاكم .. رجع إن أشهد على العمل أو االستئجار، وأنه فعله لريجع، وال فرق يف ذلك بني 
اة على العني أو الذمة، إال أن له الفسخ يف األوىل عند اهلرب دون الثانية، والعجز مبرض وحنوه  املساق

 كاهلرب.
 ملخابرة واملزارعة[]بطالن ا

مث بني أن املخابرة واملزارعة ابطلتان بقوله: )إجازة األرض ببعض ما ظهر من ريعها عنه هنى خري 
هللا صلى هللا عليه وسلم عن املخابرة(، ويف البشر( ففي "الصحيحني" عن جابر: )هنى رسول 

 "صحيح مسلم" عن اثبت بن الضحاك: )أنه صلى هللا عليه وسلم هنى
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زراعة: إجارة األرض عن املزارعة( فاملخابرة: إجارة األرض ببعض ما خيرج منها والبذر من العامل، وامل
 الشجر أرض خالية من الزرع وغريه .. ببعض ما خيرج من ريعها والبذر من املالك، فلو كان بني

صحت املزارعة عليا مع املساقاة على الشجر تبعاً له؛ لعسر اإلفراد، وعلى هذا محلت معاملة أهل 
 ة.خيرب السابقة بشرط أن يكون عامل املزارعة يف عقد، وتقدمي املساقا

انلزرع والثمر، وأنه ال  واألصح: أن كري البياض كقليله، وأنه ال يشرتط تساوي اجلزء املشروط وم
جيوز أن خيابر تبعاً للمساقاة؛ لعدم ورود ذلك، والفرق بينها وبني املزارعة: أن املزارعة أشبه ابملساقاة 

 وورد اخلرب يصحتها.



ر للمالك .. فالغلة له، وعليه التعامل أجره عمله ومىت أفرد عقد خمابرة أو مزارعة: فإن كان البذ
مل .. فالغلة له، وعليه ملالك األرض أجرة مثلها، أو هلما .. فالغلة هلما، وعلى  وآالته ودوابه، أو للعا
 كل أجرة يف صحته.

واحليلة يف تصحيحهما والبذر هلما: أن يعرب نصف أرضه للعامل، ويتربع هو مبنفعته وآالته يف حصة 
 ر، أو يؤجره نصف األرض بنصف منفعته وآلته وهو أحوط.اآلخ

ل .. اكرتى منه نصف األرض بنصف البذر ونصف منفعته وآلته، أو بنصف وإن كان البذر للعام
 البذر وتربع مبنفعته وآلته، أو بصف منفعته وآلته ويقرضه نصف البذر.

 واأللف يف قول الناظم: )علما( لإلطالق.
* * * 
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 ابب اإلجازة
على منفعة مقصودة د بكسر اهلمزة، وحكي فتحها وضمها، وهي لغة: اسم لألجرة، وشرعاً: عق

معلومة قابلة للبذل واإلابحة بعوض معلوم، فاملعقود عليه املنفعة؛ ألهنا اليت تستحق ابلعقد، ويتصرف 
فيها املستأجر، وقيل: العني؛ ليستويف منها املنفعة؛ إلضافة اللفظ إليها غالباً، وألن املنفعة معدومة، 

 ومورد العقد جيب أن يكون موجودًا.
بل اإلمجاع: خرب البخاري: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم والصديق استأجر رجاًل من ق واألصل فيها

بين الديل(، وخرب مسلم: )أنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن املزارعة، وأمر ابملؤاجرة(، واحلاجة داعية 
 إليها.

 وهلا أربعة أركان: عاقد، وصيغة، وأجرة، ومنفعة.
 وقد أشار إليها بقوله:

 كبائع ومشرتي ... بصيغة من مؤجر ومكرتي(  ا:)شرطهم
 )صحتها: إما أبجرة ترى ... أو علمت يف ذمة الذي أكرتا(

 )يف حنض نفع مع عني بقيت ... مقدورة التسليم، شرعاً قومت(
 )إن قدرت مبدة أو عمل ... قد علما، ومجع ذين أبطل(

 )جتوز ابحللول والتأجيل ... ومطلق األجر: على التعجيل(



 إذ تتلف عني مؤجره ... ال عاقد لكن بغصي خربه( طل)تب
 )والشرط يف إجارة يف الذمم ... تسليمها يف جمالس السلم(

 )ويضمن األجري ابلعدوان ... وبده فيها بد ائتمان(
 )واألرض إن أجرهتا مبطعم ... أو غريه صحت ولو يف ألذمم(

 )ال شرط جزء علما من ربعه ... لزارع وال بقدر شبعه(
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 ]عاقد اإلجارة وشروطه[
ع واملشرتي؛ من الرشد وعدم اإلكراه فشرطهما كشرط البائ -وهو املؤجر واملستأجر  -أما العاقد 

 بغري حق؛ كما مر يف البيع، وأعاد الناظم ضمري التثنية عليهما؛ لفهمهما من لفظ اإلجارة.
 ]صيغة اإلجارة[

رتك هذا سنة بكذا(، أو )أكريتكه سنة بكذا(، أو وأما الصيغة .. فإجياب من املؤجر؛ كـ )أج
و )أجرتك منفعته سنة بكذا( ألن املنفعة مملوكة )ملكتك(، أو )أعطيتك منفعته سنة بكذا(، أ

ابإلجازة؛ فذكرها فيها أتكيد كما يف: )بعتك رقبة هذا أو عينه(، وال تنعقد بلفظ البيع يف األصح، 
 املنفعة؛ كما ال يستعمل لفظ اإلجارة يف البيع، وتنعقد وألنه وضع لتمليك العني فال يستعمل يف

 دار شهراً أو سنة بكذا(.ابلكناية مع النية؛ كـ )أسكن ال
وقبول من املكرتي متصل ابإلجياب؛ كسائر عقود املعاوضات؛ كـ )استأجرته(، أو )اكرتتيته(، أو 

 )استأجرت منفعته(، ال )اشرتيتها(.
إجارة عقار، أو دابة أو شخص معينني، وعلى الذمة؛ كاستئجار دابة وهي قسمان: واردة عن العني؛ ك

ه خياطة أو بناء، ولو قال: )استأجرتك لكذا(، أو )لتفعل كذا( .. فإجارة موصوفة، أو أبن يلزم ذمت
 عني يف األصح؛ كما لو قال: )استأجرت عينك(، أو )نفسك( أو )لتفعل بنفسك(.

 ]األجرة وشروطها[
د أشار إليها بقوله: ً)حتها( أي: اإلجارة؛ إما أبجرة ترى أبن يراها املتعاقدان إن  وأما األجرة .. فق

معينة، وال يضر ابجلهل بقدرها؛ كثمن املبيع، أو علمت للمتعاقدين جسناً وقدراً وصفة إن  كانت 
 كانت يف ذمة الذي اكرتى كالثمن، فلو قال: )أجرتك هذا بنفقته( أو )كسوته( .. مل تصح.



ز احلج ابلرزق .. فليس إبجازة؛ كما اقتضاه قول "الشرح الصغري" و"الروضة": جيوز احلج وأما جوا
 رزق كما جيوز ابإلجارة، بل هو نوع من الرتاضي واملعونة؛ابل
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ة .. فلما فيه من كما أشار إليه البيهقي، واختاره السبكي، وأما إجيار عمر أرض السواد أبجرة جمهول
 املؤبدة.املصلحة العامة 

ولو أجر داراً بعمارهتا، أو دابة بعلفها، أو أرضاً خبراجها ومؤنتها، أو بدراهم معلومة على أن يعمرها 
من عنده، أو على أن يصرفها يف العمارة .. مل تصح؛ للجهالة، وألن العمل يف الصرف جمهول، 

زم به الشيخان، قال ابن مث أذن له يف الصرف .. جاز كما ج ويرجع هبا إن صرفها، فلو أطلق العقد
الرفعة: ومل خيرجوه على احتاد القابض واملقبض؛ لوقوعه ضمناً، فإن اختلفا يف قدر ما أنفق .. ففي 
املصدق منهما وجهان، أشبههما يف "األنوار": املتفق إن ادعى حمتماًل، وال جيوز جعل األجرة شيئاً 

حن ببعض الدقيق أو ابلنخالة، أو لرتضع فلو استأجره ليسلخ ابجللد، أو يط حيصل بعمل األجري،
رقيقاً ببعضه بعد الفطام، أو ليقطف الثمر جبزء منه بعد القطاف، أو لينسج الثوب بنصفه .. فسد، 

 وله أجرة مثله.
 ]شروط املنفعة[

 وأما املنفعة .. فلها شروط:
وال استهالكها؛ إذ  تتضمن اإلجارة استيفاء عني قصدًا،األول: أن تكون حمضة مع بقاء العني؛ أبال 

هي عقد يراد به املنافع دون األعيان، فلو استأجر بستاانً لثماره، أو شاة لنتاج أو صوف أو لنب، أو 
مشعاً لإليقاد له، أو طعاماً لألكل .. مل تصح؛ ملا علم من أن األعيان ال متلك ابإلجارة، وقد تستحق 

ئر أو قناة لالنتفاع مبائها؛ لتعذر بيعه، واستئجار اً للضرورة أو احلاجة؛ كاستئجار بهبا األعيان؛ تبع
املرأة لإلرضاع مطلقاً يتضمن استيفاء اللني واحلضانة الصغرى؛ وهي: وضع الطفل يف احلجر، وإلقامه 

 الثدي، وعصره له بقدر احلاجة.
يف للنب اتبع ال عكسه؛ لتعلق األجرة واألصح: أن األصل الذي يتناوله العقد فيما ذكر فعلها، وا

اآلية بفعل اإلرضاع ال ابللنب، وألن اإلجارة موضوعة الستحقاق املنافع، فإذا استحقت عني لضرورة 
 .. فهي اتبعة؛ كالبئر تستأجر ليستقى ماؤها، والدار تستأجر وفيها بئر ماء جيوز االستيفاء منها.
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 على تعجيل املنافع.ن وضع اإلجارة واملراد ابلنفع: النفع احلايل؛ فال جيوز اكرتاء اجلحش الصغري؛ أل
الثاين: أن تكون مقدورة التسليم حساً وشرعاً؛ كما يف البيع، فال يصح استئجار آبق ومغصوب، 

وأخرس للتعليم، وأعمى للحفظ، وحائض أو نفساء لتعليم قرآن أو خدمة مسجد إجارة عني، وكذا 
نفعة مستحقة من عينه، لتعليم؛ ألن املمن ال حيسن القرآن لتعليمه وإن وسع الوقت لتعلمه قبل ا

والعني ال تقبل التأخري، وأرضٍّ للزراعة ال ماء هلا دائم وال يكفيها املطر املعتاد، فإن كفاها، او كان هلا 
 ماء دائم، أو ماء ثلج، أو مطر يف اجلبل والغالب حصوله .. جاز.

اء واحنسر، وكان يكفي بعدما عالها املولو استأجر أرضاً للزراعة على شط النيل، أو الفرات وحنومها، 
لزرعها .. جاز، وكذا قبل احنساره إذا كان مرجوًا وقت الزراعة عادة، وإن كانت األرض غري مرئية 

على املذهب، أو قبل أن يعلوها، ووثق حبصوله كاملد ابلبصرة .. صح، وكذا إن كان الغالب حصوله 
 يف األصح.

لتها، فال يصح استئجار تفاحة للشم، ألهنا ال ل املال يف مقابالثالث: أن تكون متقومة؛ ليحسن بذ
تقصد له؛ فهي كحبة بر يف البيع، فإن كثر التفاح .. فالوجه: الصحة؛ ألهنم نصوا على جواز 

استئجار املسك والريحني للشم، ومن التفاح ما هو أطيب من كثري من الريحني، قاله يف "الروضة" 
ي: أبن املقصود من املسك والريحني الش، ومن التفاح ات" تبعاً للسبكو"أصلها"، وفرق يف "املهم

 األكل دون الرائحة.
ولو استأجر دراهم أو داننري وأطلق .. فباطل، أو للتزيني. فكذا يف األصح، أو األطعمة للتزيني .. 

ل فكذا على املذهب، أو األشجار للتجفيف أو لظلها أو لربط الدواب هبا .. فالوجهان، وقا
هنا: الصحة؛ ألهنا منافع مهمة، واستئجار الببغاء لالستئناس قال البغوي: فيه بعضهم: األصح 

 وجهان، وقطع املتويل ابجلواز، وكذا ما يستأنس بلونه كالطاووس، أو بصوته كالعندليب.
ال واستئجار البياع على كلمة ال تتعب؛ ككلمة البيع .. ابطل وإن روجت السلعة؛ إذ ال قيمة هلا، ق

: هذا يف مستقر القيمة؛ كاخلبز واللحم، أما الثياب والعبيد، وما خيتلف مثنه ابختالف حممد بن حييي
 املتعاقدين .. فللبائع فيه مزيد نفع، فتجوز اإلجارة له وأقره
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كثرة الرتدد الشيخان, وبه جزم يف "الكفاية", وحيث منعنا ومل يتعب .. فال أجرة له, وإن تعب ب
 كالم .. فله أجرة املثل ال ما تواطأ عليه البياعون.وال

الرابع: حصوهلا للمستأجر ال للمؤجر; لئال جيتمع العوضان يف ملك واحد, فلو قال: )اكرتيت دابتك 
لرتكبها مبئة( .. مل يصحر, وال يصح استئجار مسلِم جلهاد, وال لعبادة جتب هلا نية, إال لنحو حج, 

, ويصح لفرض كفايِة, كتجهيز ميت ودفنه, وتعليم قرآن, وكذا إن تعني كاة, وذبح أضحيةوتفرقة ز 
عليه يف األصح, ولشعاِر كأذان يف األصح, واألجرة لألذان جبميع صفاته يف األصح, ال اإلقامة يف 

أو مسائل صالة فرض, وكذا نفل يف األصح, وال لقضاء أو تدريِس, وَجورزه اإلمام لتعليم معنير مسألَة 
 , ومحل إطالقهم املنع على غريه, وكذلك ميتنع استئجار من يقرئ.مضبوطة

اخلامس: العلم هبا عيناً وقدرًا وصفَة, كما يف البيع, فإذا مل يكن للعني إال منفعة .. محل العقد عليها, 
 عته بال تعيني.أو منافع .. وجب البيان, فال يصح إجيار أحد الشريئني مبهماً, ال إجيار ما تعددت منف

نعم, لو قال يف إجارة األرض: )إن شئت فازرع, وإن شئت فاغرس( , أو قال: )أجرتكها لتنتفع هبا 
ما شئت( .. صحر, خبالف ما لو قال: )أجررتك الدابة لتحمل عليها ما شئت( للضرر, فال يصحُّ 

سنة , أو بعمِل   دة, كسكىن دارِ إجيار العني الغائبة, وال إجياٌر بال تقديِر للمنفعة, وتقديرها إما مب
كخياطة ذا الثرواب, مث قدر يتعني الطريق األول كاستئجار العقار, فإن منفعته ال تنظبط إال ابلزمان, 

وكاإلرضاع, فإن تقدير اللرنب ال ميكن, وال سبيَل فيه إال الضربط ابلزمان, وجيب فيه تعيني الصيب, 
بيته أم بيتها؟ وقد تتأتى الطريقان كما إذا ضع اإلرضاع أهو االختالف الغرض ابختالفه, وتعيني مو 

استأجر عني شخص أو دابة, فيمكن أن يقول يف الشخص: )لتعمل يل كذا شهًرا( , أو )ختيط يل 
 هذا الشهر( , ويف الدابة: )ألتردد عليها يف حوائجي يوماً( , أو )ألركبها إيل موضع كذا(.

 لومني للمتعاقدين.مل: أن يكوان معقوله: )علما( أي: شرط املدة والع
قوله: )ومجع ذين أبطل( أي: أبطل أنت مجع الزرمان والعمل يف اإلجازة, كأن استأجره لَيِخيط ذا 

 الثروب اليوم, إذ متام العمل قد يتقدم عن آخر النهار أو يتأخر, فعلم أن )أو( يف
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لس احلسَن أو ابن لإلابحة, حنو: جاقوله: )مبدة أو عمل( للتخيري حنو: تزورج عائشَة أو أختها, ال 
 سريين, إذ ميتنع اجلمع فيه دوهنا.

 [ جواز احللول والتأجيل يف اإلجارة ]



قوله: )جتوز ابحللول والتأجيل( أي: جتوز اإلجارة ابحللول, أو التأجيل لألجرة يف إجارة العني إذا  
دال عنها, واحلوالة هبا لس, وجيوز االستبكانت يف الذرمة, كالثرمن يف البيع, فال يشرتط تسليمها يف اجمل

وعليها, واإلبراء منها كالثمن, وسيأيت الكالم على أجرة إجارة الذرمة, وجيوز الترأجيل للمنفعة يف إجارة 
 الذرمة, كـ )ألزمت ذمتك احلمل إىل مكة غرة شهر كذا( , وإن أطلقت .. فحالرٌة.

( , ألن منفعتها يف الغد غري مقدورة سنَة أوهلا غداً  وال تؤجل يف إجارة العني, كـ )أجرتك الدار
الترسليم يف احلال, لكن جتوز إجارة العني لياًل لعمِل ال يعمل إال هنارًا إذا مل يصرح ابإلضافة ألول 

املدة, وإجارة عني الشرخص للحجر عند خروج الناس وإن كان قبل أشهره, إذا مل يتأت اإلتيان به من 
و يف أشهره ليحرم من امليقات, وإجارة داِر ببلد آخر على األصح عند ابلسرري قبله, أبلد العقد إال 

النووي, وإن كان التسليم ال يتأترى إال بقطع املسافة, وداِر مشحونة أبمتعة ميكن االشتغال بنقلها يف 
 احلال على األصح, إن أمكن تفريغها يف مدرِة ال أجرة هلا, وإال .. فال.

سنَة, مثر يف املدرة أجرها السنَة الثانية لغريه .. مل جيز, أو له .. جاز يف األصح,  داره مثاًل لزيدِ ولو أجرر 
 التصال املدرتني.

ويصحُّ كراء العقب يف األصح وهو: أن يؤجِ ر رجالً دابة لريكبها بعَض الطريق, أو رجلني لريكبها هذا 
بطت الطريُق عادة, كيوم ركوب ويوم مشي, يقتسمان, فإن انضزمااًن وذاك زماانً, ويُبنيِ  البعضني, مثر 

, وإن مل تكن  أو فرسخ وفرسخ .. محَُِل العقد عليه, وليس لواحد طلب ركوب ثالثٍّ ومشي ثالثٍّ
عادٌة مضبوطٌة .. وجب البيان, وإن اختلفا يف البدأة .. أقرع بينهما, وإن أكرامها وأطلق واحتملت 

 ة.الر .. فباملهاأيركوهَبما معاً .. ركبا, وإ
قوله: )ومطلق األجر على الترعجيل( أي: ومطلق األجر, أبن مل يقيد بتعجيل وال أتجيل .. حُيمل على 

التعجيل, كالثمن, فإن قيد بتعجيل أو أتجيل .. فهو كما قيرد, وإالر إذا كان ال حَيتمل التأجيل, أبن  
 ه.كان ُمعيرناً .. فيتعني تعجيله, فال جيوز أتجيل

 ر األجرة بنفس العقد سواٌء كانت يف الذرمة أم معينًة.وميلك املؤجر 
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 ]بطالن اإلجارة بتلف العني ال مبوت العاقد[
: تبطل اإلجارة إن تلفت العني املؤجررة, كدار أو دابة معيرنة قوله: )تبطل إذ تتلف عني ُمؤجرة( أي

ستقبل خبالف املاضي, إن كان ملثله أجرة, الستقراره فيها, لفوات حمل املنفعة, هذا يف الزمن امل



ابلقبض, فيستقر قسطه من املسمرى ابعتبار أجرة املثل, وكما تبطل اإلجارة بتلف العني املؤجرة يثبت 
 ها.اخليار بعيب

اهلا, وخرج مبا ذكر: العني يف إجارة الذرمة فال تبطل بتلفها, وال يثبت اخليار بعيبها, بل على املؤجرر إبد
والدابة املسلمة عما يف الذمة يثبت للمستأجر فيها حق االختصاص, حىت جيوز له إجيارها, واألصح: 

 بل تسلمها.أنه ليس للمؤجر إبداهلا, وللمستأجر االعتياض عن حقه فيها ال ق
ه قوله: )ال عاقد( أي: ال تبطل اإلجارة مبوت عاقديها أو أحدمها, بل إن مات املكرتي .. خلفه وارث

يف استيفاء املنفعة, أو املكري .. تركت العني املكرتاة عند املكرتي إىل انقضاء املدة, وإن كانت 
اكرتى منها, وإال .. فإن وفاه  اإلجارة يف الذمة .. فما التزمه دين عليه, فإن وفت به الرتكة ..

ألجري املعني .. فألنه مورد الوارث .. تقرر األجر, أو مل يوفِ ه .. فسخ املكرتي, وأما انفساخها مبوت ا
 العقد, ال ألنه عاقد.

 ويستثىن من ذلك صور:
تبني منها: ما لو مات البطن األول من املوقوف عليهم بعد أن أجر الوقف, فإهنا تنفسخ, مبعىن أان ن
 يتلقى بطالهنا فيما بعد موته, ألن املنافع بعد موته لغريه وال والية له عليه وال نيابة, إذ البطن الثاين ال

من األول, بل من الواقف, فال ينفذ تصرفه يف حق من بعده, وصورهتا: أن يشرتط الواقف النظر 
 لكل بطن يف حصته, فال نظر له على من بعده.

 ظر هو املستحق, مث أجر املوقوف بدون أجرة مثله, مث مات يف أثناء املدة.ومنها: ما لو كان النا
 قطاع, أو وصية مثُر مات.ومنها: ما لو أجر مالك املنفعة إب

 ومنها: ما لو أجرر رقيقه املعلرق عتُقه بصفة, فوجدت مع موته.
 قال عن املتويل يفوما لو أجرر ُمدبرره مثر مات, كما اقتضاه كالم الشيخني هنا, لكنهما ن
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 )كتاب الوقف( بقاء إجارهتما, قال السبكي: وما ذكراه هنا أصحُّ.
خريه( أي: خري الشرارع املستأجر بغضب العني املؤجررة, أو إبقاءها يف اإلجارة  غضبقوله: )لكن ب

العينية إذا مل تنقض املدرة فيهما, وإالر .. فتفسخ اإلجارة, ومثُل الغصب يف ثبوت اخليار للمستأجر  
راهنا, هذا جد كلُّ نقصٍّ هبا تتفاوت به األجرُة, كمرض الدرابة, وانكسار دعائم الدار, واهندام بعض

إذا مل ببادر املؤجرر إىل إزالة ذلك قبل مضي مدرةٍّ ملثلها أجرة, وإال .. فال خياَر للمستأجر, لزوال 



 موجبه, فإن كانت اإلجارة يف الذرمة .. فال خيار وال انفساخ، بل على املؤجِ ر اإلبدال.
 [ ... شرط إجارة الذمة ]

ها( أي: األجرة يف جملس لعقدها وحلوهلا, كالسرلم, أي:  ليمقوله: )والشرط يف إجارة يف الذِ مم تس
كرأس مال السرلم, ألنر اإِلجارة يف الذمة سَلٌم ىف املنافع, وإن مل تعقد بلفظه .. فال جيوز ملالك هذه 

 األجرة استبداٌل عنها, وال اإلبراء منها, وال احلوالة هبا, وال عليها.
 [ ... ضمان األجري ابلعدوان ]

)ويضمن األجري( أي: العني املؤجررة ابلعدوان, أي: بتعدريه فيها, كأن ضرب الدابة, أو خنَعها ه: قول
ابللجام فوق العادة, أو أركبها أثقل منه, أو اكرتاها حلمل مئة رطل حنطة فحملها مئة شعري, أو 

و دونه كقصار أو ن هعكس, أو لعشرة أقفزةٍّ شعرياً فحملها حنطًة، أو انم لياًل يف الثوب أو ألبسه م
, أو أسكن أضرر منه كقصرارٍّ أو حدرادٍّ. غٍّ  دابر

 , قوله: )ويده فيها يد ائِتمان( أي: على ما اكرتاه ولو بعد مدة اإلجارة, سواٌء أكان منفردًا وهو املعنير
 أم مشرتكاً وهو امللتزم للعمل يف ذمته, إذ ليس أخذه العني لغرضه خاصًة فأشبه عامل الِقراض.

ه: )واألرض إن أجررهتا مبطعم( أي: طعام أو غريه, كذهب أو فضة .. صحرت, أي: إجارهتا, ألن قول
اإلجارة كالبيع, فكلُّ ما صحر بيعه ابلطعام وغريه صحرت إجارته بذلك ولو كانت يف الذمة, وقد علم 

 مما مر أنه يشرتط العلم ابألجرة.
شرط جزِء معلوم من حمل العمل يستحُقه من بعد ة بقوله: )ال شرط جزء( يعين: ال تصحُّ اإلجار 

العمل, كشرط جزء من ريع األرض لزراعها, وصاعٍّ من دقيق احلنطة وجلد الشراة لساخلها, ونصف 
 )هنى عن قفيز الطرحران( رواه -صلى هللا عليه وسلم-رقيق ملرضعته, ألنره
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وألنره جعل ان على طحن احلنطة ببعض دقيقها, البيهقي إبسنادٍّ حسنٍّ, وفسروه استئجار الطرحر 
األجرة ممرا حيصل بعمل األجري وهي غري مقدور عليها يف احلال, وللجهل هبا حينئذ, أما إذا كان قبل 

 العمل, كأن استأجره لطحن احلنطة بصاع منها, أو إلرضاِع الررقيق بنصفه اآلن .. فيجوز.
ائه وعشائه, ألنره غري معلوم, اإلجارة بقدر شبع األجري, وال بغد قوله: )وال بقدر شبعه( أي: ال يصحُّ 

 وقد علم مما مر أنر األجرة ال بدر أن تكون معلومة.



 قوله: )واألرض( ابلرفع والنصب, واأللف يف قوله: )جزء علما( لإلطالق.
* * * 
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 ابُب اجلَُعالة
إلنسان على فعل شئ, وكذا اجلعل : اسم ملا جيعل لبتثليث اجليم كما قاله ابن مالك وغريه, وهي لغة

 واجلعيلة, وشرعاً: التزام عوض معلوم على عمل معني معلوم أو جمهول.
واألصل فيها: اإلمجاع, وخرب اللديغ الذي رقاه الصحايب بـ )الفاحتة( على قطيع من الغنم كما يف 

 "الصحيحني"
 [ ... أركان اجلعالة وما يشرتط يف كل منها ]

 يغة, وعمل, وجعل؛ كما يؤخذ من كالمه حيث قال:ركاهنا: عاقد, وصوأ
 )ِصحرتُـَها َمن ُمطَلِق الترَصرُِّف ... ِبِصيَغةٍّ, َوهَي أبَِن َيشِرَط يف(

 )رُُدوِد آِبقٍّ َوَما َقد َشاَكَله ... َمعُلوَم َقدِر, َحازَُة َمن َعِمَله(
 َأجُر ُامِلثِل(َجاِعلٍّ َعَليِه )َوَفسُخَها قَبَل مَتَاِم اُلَعَمِل ... ِمن 

األول: العاقد؛ فشرطه: أن يكون مطلق التصرف؛ أبن يكون ابلغاً عاقاًل غري حمجور عليه بسفهٍّ، فال 
 يصح التزام الصيب وزوائل العقل مبا مل يتعدر به والسفيه, وال شيء للراد عليهم.

لية العمل فيدخل فيه العبد ضة" و "أصلها" أهوأما العامل إذا كان معيرناً .. فيشرتط فيه كما يف "الرو 
وغري املكلف؛ كما قاله السبكي وغريه, وخيرج عنه العاجز عن العمل كصغري ال يقدر عليه؛ ألن 

 منفعته معدومة, فأشبه استئجار األعمى للحفظ, كما قاله ابن العماد.
قبول لفظاً وإن  ( , وال يشرتط الفله درهم-أو آبق زيد مثالً -عام اً أم خاص اً؛ كقوله: )من ردر آبقي

كان العامل معيناً, فلو رد آبقاً أو ضااًل بغري إذن مالكه, أو إبذن بال التزام .. فال شيء له, ولو قال 
 لزيد: )إن رددته فلك دينار( , أو )رده ولك دينار( , فرده عمرو .. فال شيء له,
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و مكاتبه .. فال شيء لواحد منهم؛ ألن النيابة ال جتري ولو رده عبد زيد .. استحقه زيد, أو وكيله أ
 فيها.

ولو قال: )من رده .. فله كذا( فرده من مل يبلغه النداء .. مل يستحق وإن اعتقد أن مثل هذا العمل 
 ملزم ال حيبط.

ال: ذنه .. مل يستحق، ولو التزام غري املالك وقولو قال: )إن رده زيد .. فله كذا( فرده زيد جاهالً إب
 )من رد عبد زيد .. فله كذا( .. استحقه الراد على القائل.

ولو قال كاذابً: )قال فالن: من رد عبدي .. فله كذا( , فُرد .. مل يستحق الراد ال على املالك وال 
املالك, وإال .. فكأن ال خرَب؛  على القائل ولو كان صادقاً, فإن كان ممن يعتمد قوله .. استحقه على

 على أحد, ولو شهد املخرب على املالك ابإلذن وكان عداًل .. مل يقبل.فال يستحق 
الثالث: العمل, وهو كل أمر فيه كفلة أو مؤنة؛ كرد آبق أو ضال, أو حج أو خياطة, أو تعليم علم 

رده من هو يف يده .. استحقه, أو أو حرفة, أو إخبار فيه تعب, فلو قال: )من رد مايل .. فله كذا( ف
ليه( فدله من هو يف يده .. مل يستحق, أو غريه .. استحق, وما شرط يف عمل اإلجارة .. )من دلين ع

 شرط يف عمل اجلعالة, إال كونه معلوماً.
الرابع: اجلعل, ويشرتط كونه معلوماً, وشروطه إن كان معيناً: شروط املبيع املعني, وإن كان يف الذمة: 

.. فله ثوب( أو )دابة( , أو )ُأرضيه( أو )أعطيه  روط املبيع يف الذمة, فلو قال: )من رد عبديش
 شيئاً( .. فسدت واستحق أجرة املثل؛ وكذا لو جعله مخرًا أو خنزيرًا أو مغصوابً.

ولو قال: )فله سلبه( أو )ثيابه(: فإن كانت معلومة أو وصفها مبا يفيد العلم .. استحقها, وإال .. 
 فأجرة املثل.

.. فله دينار, فرده من نصف الطريق .. استحق نصف املسمى, أو  ولو قال: )من رده من بلد كذا(
 من ثلثه .. فثلثه ... وهكذا, أو من أبعد منه .. فال شيء للزيدة.

 وقول الناظم: )شاكله( أي: ماثله.
عيه بنفسه أو بعبده, أو مبعاون قوله: )حازه( أي: مجعه؛ يعين: َمَلكه؛ أي: العوَض من عمل العمل مج

غه النداء, فال يستحق من مل يتم العمل؛ كأن رد اآلبق فمات على ابب دار مالكه, أو له بعد بلو 
 ُغِصب أو هرب؛ إذ مل حيصل شيء من املقصود, خبالف ما إذا
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ألن  اكرتى من حيج عنه .. فأتى ببعض األعمال ومات؛ حيث يستحق من األجرة بقدر ما عمل؛
 عض العمل.املقصود من احلج الثواب وقد حصل بب

 نعم؛ إن وقع العمل مسلرماً أو ظهر أثره على احملل .. استحق بقسطه من اجلعل.
واجلعالة جائزة من اجلانبني ما مل يتم العمل؛ ألهنا تعليق استحقاق بشرط كالوصية, فتفسخ بفسخ 

م العمل, بعد موت املالك, وال أثر للفسخ بعد متا أحدمها وجنونه وإغمائه وموته, وال شيء ملا عمله
فإن فسخ العامل قبل متامه .. فال شيء له, إال أن يكون بسبب زيدة امللتزِم يف العمل, وإن فسخ 

 اجلاعل .. لزمه أجرة مثل ما قبل الفسخ.
* * * 
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 ابُب إحياء املَوات
 أو عمرت جاهلية, وال هي حرميهو مستحب وحيصل به امللك, و )املوات(: األرض اليت مل تعمر, 

 ملعمور.
واألصل يف إحيائه قبل اإلمجاع: أخبار؛ كخرب: "من عمر أرضاً ليست ألحد .. فهو أحق هبا" رواه 

البخاري, وخرب: "من أحيا أرضاً ميتة .. فهي له, وليس لعرق ظامل حق" رواه الرتمذي وحسنه, وخرب: 
ة" رواه النسائي وغريه, كلت العوايف منها .. فهو صدق"من أحيا أرضاً ميتة .. فله هبا أجر, وما أ

 وصححه ابن حبان, و )العوايف(: طالب الرزق.
 )جَيُوُز ِللُمِسلِم إحَيا َما َقَدر ... إذ اَل ِلِملِك ُمسِلمٍّ ِبِه أَثر(

 )مبَا إِلحَياِء ِعَمارَِة يـَُعد ... خَيَتِلُف احلُكُم حَبسِب َمن َقَصد(
 ى املََواِشي اَل الزُُّروِع َما َفَضل(َأِو الَعنِي َبَذل ... َعلَ )َوَماِلُك الِبئِر 

 )واملَعِدِن الظراِهِر َفهَو اخلَارِج ... َجوَهره ِمن غرِي َما يـَُعاجَلُ(
 )َكالنِ فِط َوالِكربِيِت مثُر الَقاِر ... َوَساِقِط الزُُّروِع َوالثِ َماِر(

 
 [ ... شرط احمليي واحمليا ]

ئه من كل أرض مل ير هبا أثر ملك مسلم؛ من عمارة وغريه, لمسلم إحياء ما قدر على إحياأي: جيوز ل
 وال دل عليها دليل؛ كأصل شجر, أذن له فيه اإلمام أو مل أيذن.



وخرج بقوله: )للمسلم(: الكافر, فال جيوز له ذلك وإن أذن فيه اإلمام؛ ملا فيه من االستعالء, وروى 
 لرسوله, مث هي لكم مين أيها املسلمون"نه خرب: "عاديُّ األرض هلل و الشافعي رضي هللا تعاىل ع
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 وللكافر غري احلريب االصطياد واالحتطاب, واالحتشاش يف دار اإلسالم.
ال مللك مسلم به أثر( ما كان معموراً, فإن عرف مالكه .. فهو له مسلماً كان أو ذمياً أو  وبقوله: )إذ

حكمها حكم األموال الضائعة؛ لإلمام حفظها لوارثه, فإن مل يعرف: فإن كانت عمارة إسالمية .. ف
ملكها  إىل ظهور مالكها, أو بيعها وحفظ مثنها, أو استقراضه على بيت املال, وإن كانت جاهلية ..

املسلم إبحيائها كالركاز؛ ألنه ال حرمة مللك اجلاهلية, وإن كانت األرض املوات ببالد كفار داِر حرب 
من حقوق دارهم وال ضرر علينا فيه, فملكوه ابإلحياء كالصيد, أو غريها .. فلهم إحياؤها؛ ألنه 

.. فليس له إحياؤها؛   وكذا املسلم إن كانت مما ال يدفعون املسلمني عنها؛ كموات داران, وإال
 كالعامر من دارهم.

 وقول الناظم: )إحيا( ابلقصر؛ للوزن.
 [ ... ما حيصل به اإلحياء ]

لمحيي يف العرف, وخيتلف اإلحياء حبسب غرِض احمليي وقصدِه؛ وحيصل اإلحياء بكل ما يعد عمارة ل
 حتكيماً للعرف.

أو اآلجر, أو الطني أو اخلشب, أو القصب فإن أراد مسكناً .. اشرتط حلصول امللك التحويط ابللنب 
 وتسقيف البعض, ونصب الباب.

.. اشرتط التحويط أو زريبة للدواب , أوحظريًة لتجفيف الثمار أو جلمع احلطب أو العلف فيها 
 ونصب الباب ال التسقيف, وال يكفي نصب سعف وقصب وأحجار من غري بناء,

 حجار أو السعف يف طرف.وال حفر خندق, وال التحويط يف طرف, ونصب األ
أو مزرعًة .. اشرتط مجع الرتاب أو القصب أو احلجر, أو الشوك حوهلا, وتسوية األرض بطم 

ها وتليني تراهبا, فإن مل يتيسر ذلك إال مبا يساق إليها .. فال بد املنخفض وكسح املستعلي وحراثت
بئر, أو قناة إن مل يكفها املطر املعتاد,  منه؛ لتهيرأ للزراعة, وترتيب مائها بشق ساقية من هنر, أو حفر

 وإن كفاها .. فال, وحبس املاء عنها إن كانت من البطائح, وال يشرتط التحويط, وال إجراء املاء وال
 الزراعة.



أو بستاانً .. اشرتط مجع الرتاب حول األرض؛ كاملزرعة إن مل جتر العادة ابلتحويط, والتحويط حيث 
 ماء كما سبق يف املزرعة, ويشرتط الغرس.جرت العادة به, وهتيئة 
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 [ ... وجوب بذل الفاضل عن حاجة مالك البئر أو العني ]
وها بذل الفاضل عن حاجته ملاشية غريه جماانً؛ حلرمة الروح لعني أو حنوجيب على مالك البئر أو ا

بشرط أالر جيد مالكها ماًء آخَر مباحاً, وأن يكون هناك كأل ترعاه, وأن يكون املاء يف مستقره, وأن 
 يفضل عن مواشيه وزرعه وأشجاره, وأال يتضرر بورود املواشي يف زرع أو غريه, وال جيب بذله للزرع.

بق إىل املعدن الظاهر, وهو ما خرج جوهره بال عالج, وإمنا العالج يف حتصيله؛  على السا وجيب
كالنرفط بكسر النون أفصح من فتحها, والِكربيت بكسر أوله, وهو عني جتري ويضيء يف معدنه, 

ل فإذا فارقة .. زال ضوؤه, والقار وهو الزفت, وامللح والكحل واجلص .. أالر مينع غريه من الفاض
ه, قال اإلمام: هو ما تقتضيه العادة ألمثاله فيما إذا ضاق نيله, ولو طلب زيدة عليها .. عن حاجت

أزعج, فإن جاءا إليه معاً .. أقرع, فإنه ال ميلك إبحياء وال يثبت فيه اختصاص بتحجر وال إقطاع, 
 وكذا الواصل إىل شيء من املباحات؛ كالصيد والسمك.

ب, وكذا ما يسقطه الناس ويرمونه رغبة عنه, وما ينتثر من الزرع كأل واحلطوما نبت يف املوات من ال
 والثمار من سبق إىل شيء منه .. فهو أحق به من غريه.

واملعدن الباطن: ما كان مسترتاُ ال يظهر جوهره إال ابلعمل؛ كالذهب والفضة, والفريوزج والياقوت, 
لكه ابحلفر والعمل وأخذ النريل وإن ملك اء, وال ميوالعقيق والرصاص, والنحاس واحلديد ميلكه ابإلحي

 النريل به.
 ولو أحيا موااتً فظهر فيه معدن ابطن أو ظاهر مل يعلمه عند اإلحياء .. ملكه, وإن علمه .. مل ميلكه.

 [ حكم الوقوف يف الشوارع وحنوها واجللوس فيها ]
ضيق على املارة, والسابق إىل ا إن مل يوجيوز الوقوف يف الشوارع واجللوس؛ للمعاملة واحلرف وغريه

مكان منها أحق به؛ كاملقطع له إىل أن يفارقه اتركاً حلرفته, أو منتقال إىل غريه, أو منقطعاً عنه 
 معاملوه, وكذا األسواق املقامة يف كل أسبوع أو شهر مرة, إذا اختذ فيها
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سوق يبطل حقه ل يوم يف موضع من المقعدَا .. كان أحق به يف النوب اآلتية, واجلوال الذي يقعد ك
 ابملفارقة.

ولو جلس يف مسجد ليقرأ عليه القرآن أو حنوه, أو ليستفىت .. فاحلكم كما يف مقاعد األسواق, أو 
لصالة .. مل يصر أحق به يف غريها, وهو أحق به فيها وإن فارقه لعذر. و )ما( يف قول الناظم: )من 

 غري عالجغري ما يعاجل( موصول حريف؛ أي: من 
* * * 
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 ابُب الَوقف
ديئة, وشرعاً: حبس مال هو لغة: احلبس, يقال: وقفت كذا؛ أي: حبسته, ويقال: أوقفته يف لغة ر 

 ميكن االنتفاع به مع عينه بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مباح.
ارية, أو علم واألصل فيه: خرب مسلم: "إذا مات ابن آدم .. انقطع عمله إال من ثالث: صدقة ج
 ينتفع به, أو ولد صاحل يدعو له", والصدقة اجلارية حممولة عند العلماء على الوقف.

 بعة: واقف, وموقوف, وموقوف عليه, وصيغة؛ وقد أشار إليها فقال رمحه هللا:وأركانه أر 
 )صحرُتُه َمن َماِلكٍّ َترَبرَعا ... ِبُكلر ع نيٍّ َجاَز أ ن يُنتَـَفَعا(

 لبَـَقا ُمَنجرزاً َعَلى ... َموُجودٍّ ان مَتِليُكُه أتََهرالَ()هبَا َمَع ا
 َو ِإىل َأقَرِب َواِقفٍّ رََجع()َوَوَسٌط َوآِخٌر ِإِن انَقَطع ... َفه

 )َوالشررط ِفيَما َعمر: نَفُي املَعِصيه ... َوَشرَط )الَ ُيكَرى( اترِبع, َوالترسوِيَه(
 خُُّر ... اَنِطُرُه يَعُمرُه َويُؤِجُر()َوالضردُّ َوالترقِدمُي َوالترأ

  َكاأَلحَراِر()َوالَوقُف اَلزٌِم, ُوِملُك الَباِري ... أَلَوقُف, َواملَِسجدُ 
 [ أركان الوقف وشروطها ]

األول: الواقف, وشرطه: أن يكون مالكاً للتربع يف رقبة املوقوف, فال يصح من الصيب واجملنون والويل 
جور عليه ابلسفه والفلس, وال من املستأجر واملوصى له ابملنفعة مؤقتاً أو يف ماهلما, وال من احمل

 مؤبدًا.
: أن يكون عيناً معينة مملوكة قابلة للنقل حيصل منها عني, أو منفعة يستأجر الثاين: املوقوف, وشرطه



ال ميلك, وال هلا غالباً, فال يصح وقف املنفعة اجملردة, وال وقف اجلنني, وال أحد عبديه, وال وقف ما 
 وقف احلر نفسه, وال وقف أم الولد واملكاتب
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 وقف الدراهم واملوقوف, وآالت املالهي والكلب املعلم, وال وقف الطعام والريحني املشمومة, وال
 والداننري.

ر, ويصح وقف العقار واملنقول, والشائع واملقسوم, واملصائد والعيون, واآلابر للماء, واألشجار للثما
والبهائم للنب والصوف والوبر والبيض واإلنزاء, والعبد واملهر واجلحش الصغار, والزرِمن املرجور 

 الزوال.
 [ ... شروط الوقف ]

 :وشروط الوقف أربعة
األول: التنجيز, فلو علق لفظاً كقوله: )إذا قدم فالن فقد وقفت كذا( , أو ضمناً ويسمى منقطع 

سيولد يل( , أو )على مسجد سيبىن, مث على الفقراء( , أو )على  األول؛ كقوله: )وقفت على من
 مث على الفقراء( , أو )على نفسي مث على الفقراء( .. فسد. -وال ولد له -ولدي

التأبيد؛ أبن يقف على من ال ينقرض؛ كالفقراء والعلماء, واملساجد والقناطر والربط, أو على الثاين: 
زيد مث الفقراء, فلو قال: )وقفت هذا سنة( مثالً .. مل يصح, أما من ينقرض مث على من ال ينقرض؛ ك

 منقطع الوسط واآلخر .. فسيأيت.
أو أن يرجع فيه مىت شاء, أو حيرم من شاء, أو  الثالث: اإللزام, فلو وقف بشرط اخليار أو أن يبيعه,

 يزيده أو يقدمه أو يؤخره .. مل يصح.
 له: )وقفت كذا( , أو )وقفت على من أشاء( .. مل يصح.الرابع: بيان املصرف, فلو اقتصر على قو 

, الركن الثالث: املوقوف عليه: فإن كان شخصاً معيناً, أو مجاعة معينني .. فالشرط أن ميكن متليكه
فيصح على الذمي واملدرسة واملسجد والرابط, وال يصح على احلريب واملرتد, وال على اجلنني إال 

 والوقف عليه مطلقاً .. وقف على سيده. تبعاً, وال على العبد نفسه,
 [ صيغة الوقف ]

اً( أو الركن الرابع: الصيغة؛ حنو: )وقفت كذا على كذا( , أو )حبسته( , أو )سب لته( , أو )جعلته وقف
 )أرضي موقوفة( , أو )حبيسة( , أو )حمبسة( , أو )مسبلة( , أو
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قة ال تباع , أو )حبيسة( , أو )موقوفة( , أو )صد)تصدقت على فالن صدقة حمرمة( , أو )حمبسة( 
 وال توهب( , أو )تصديق على فالن ما حيي, فإذا مات .. فعلى الفقراء(.

ولو قال: )تصدقت( .. مل حيصل به الوقف, إال أن يضيف إىل جهة عامة؛ كالفقراء وينوي الوقف 
 فيحصل به.

ألصح: أن الوقف على معني يشرتط فيه وقوله: )جعلت البقعة مسجداً( .. تصري به مسجداً, وا
 بوله؛ نظرًا إىل أنه متليك, فليكن متصاًل ابإلجياب؛ كاهلبة.ق

مث  -أو رجلٍّ أو عبِد فالنٍّ نَفِسهِ  -والوقف إن انقطع وسطه؛ كـ )وقفت على أوالدي مث هبيمة
قفٍّ يوَم االنقطاع الفقراء( , أو انقطع آخره؛ كـ )وقفت على أوالدي( ومل يزد .. فهو إىل األقرِب لوا

عليهم؛ ألن وضع الوقف القربة ودوام الثواب, وأوله موجود صحيح, فيدام سبيل رجع, فيصري وقفاً 
 اخلري والصدقة على األقارب أفضل؛ ملا فيه من صلة الرحم.

واملعترب قرب الرحم ال اإلرث, فيقدم ابن البنت على ابن ابن االبن وعلى ابن العم, وخيتص بفقرائهم 
دابً؟ وجهان, أصحهما: أوهلما؛ وهو قضية كالم األصح, لكن هل خيتص هبم وجوابً أو ن على

اجلمهور كما قال األذرعي, فإن عدمت أقاربه .. فاملنصوص يف "البويطي": أن اإلمام يصرف ريعه 
 إىل مصاحل املسلمني, وقال سليم الرازي واملتويل وغريمها: يصرف إىل الفقراء واملساكني.

ة أمد االنقطاع, أما إذا وقف على زيد مث رجل ذكره: يف منقطع الوسط إذا أمكنت معرفوحمل ما 
جمهول مث الفقراء .. فإنه بعد زيد يصرف إىل الفقراء, وال أثر هلذا االنقطاع, صرح بذلك ابن املقري؛ 

 أخدًا من تفريع "الروضة" كـ"أصلها" له على القول بصحة منقطع األول.
 ى اجلهة العامة ][ شرط صحة الوقف عل

ف على جهة عامة: عدم املعصية؛ أبن كانت جهة قربة؛ كاملساكني واحلجاج, والشرط يف صحة الوق
واجملاهدين والعلماء واملتعلمني, واملساجد واملدارس, والربط واخلانقات والقناطر, أو جهة ال تظهر 

 فيها القربة؛ كاألغنياء.
مل يصح؛ ألنه إعانة على لِبَيع, وكتابة التوراة واإلجنيل .. فإن كانت جهة معصية؛ كعمارة الكنائس وا

 معصية.
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 [ وجوب اتباع شرط الواقف ]
 اًل, أو أكثر من سنة مثالً.واتبع أنت وجوابً شرط الواقف أالر ُيكرى املوقوف أص

فخرب, ومل وأفىت ابن الصالح أبنه إذا شرط أالر ي{ جر أكثر من سنة, وال يُورَد عقد على عقد 
متكن عمارته إال إبجياره سنني .. أنه يصح إجياره سنني بعقود متفرقة؛ ألن املنع حينئذ يفضي إىل 

رعي, إال يف اعتبار التقييد بعقود متفرقة تعطيله وهو خمالف ملصلحة الوقف, ووافقه السبكي واألذ
 فرداه عليه.

 يف السكن, وأقرع بينهم, قاله اجلُوِري.وإذا شرط منه اإلجارة وكان الوقف على مجاعة .. هتايؤوا 
واتبع وجوابً شرط الواقف: التسويَة بني الذكور واإلانث, والضد وهو تفضيل الذكور على اإلانث أو 

على التسوية, والتقدمَي؛ كتقدمي البطن األول على الثاين, والتأخَر؛  عكسه, فلو أطلق .. محل 
 كمساواته له كسائر شروطه.

 [ لزوم الوقف ]
والوقف الزم, فال يفتقر إىل قبض وال إىل حكم حاكم به , ووظيفة انظره اإلجارة والعمارة, وحتصيل 

هذه األمور .. اقتصر عليه, ريعه وقسمته, وحفظ أصوله وغالته على االحتياط, فإن عني له بعض 
 وجيوز أن ينصب واحدًا لبعض هذه األمور, وآخر لبعض آخر.

 أحدمها.ولو نصب اثنني .. مل يستقل 
ورقبة املوقوف ملك الباري سبحانه وتعاىل؛ أي: ينفك عن اختصاص اآلدمي كالعتق, فال يكون 

نفسه وبغريه, واملساجد واجلوامع  للواقف وال للموقوف عليه, ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها ب
 كاألحرار؛ ألهنا متلك ويوقف عليها.

مفعول أو الفاعل, و )أتهال( لإلطالق, وقصر )البقا( للوزن, واأللف يف قول الناظم: )ينتفعا( مبنياُ لل
وقوله: )موجود ان( بدرج اهلمزة للوزن, وقوله: )وشرطُّ( ابلنصب وجيوز رفعه, وقوله: )والشرُط( 

 ابالبتداء, وما بعده معطوف عليه وخربه حمذوف؛ أي: كذلك؛ أي: اتبع شرط الواقف فيها.مرفوع 
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 ابُب اهلَِبة
 لثواب اآلخرة ..شاملة للصدقة واهلدية, وهي متليك بال عوض: فإن ملك حمتاجاً أو  هي



فصدقة, وإن نقله إىل مكان املوهوب له إكراماً له .. فهدية, فكل من الصدقة واهلدية هبة وال 
عكس, وغريمها اقتصر فيه على اسم اهلبة, وانصرف االسم عند اإلطالق إليه, ومن ذلك ما سيأيت 

 مه من اشرتاط الصيغة فيها.يف كال
: )فَِإن ِطنَب َلُكم َعن َشيءٍّ ِمنُه نَفًسا َفُكُلُوه َهِنيًئا َمرِيَئا( , واألصل فيها قبل اإلمجاع: قوله تعاىل

وأخبار؛ كخرب "الصحيحني": "ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة" أي: ظلفها, ويف البخاري: "لو 
 دي إيلر كراع .. لقبلت"دعيت إىل كراع .. ألجبت, ولو أه

 حبتني قمحا()تصح فيما بيعه قد صحا ... واستثن حنو 
 )بصيغة, وقوله: )أعمرتكا ... ما عشت( أو )عمرك( أو )أرقبتكا((

 )وإمنا ميلكه املتهب ... بقبضه واإلذن ممن يهب(
 )وال رجوع بعده إال األصول ... ترجع إذ ملك الفروع ال يزول(

 هلبة وما يستثىن منه ][ ضابط ما تصح فيه ا
فإن ابهبا أوسع, ويستثىن منه صور, منها: املوصوف يف تصح اهلبة فيما قد صح بيعه من ابب أوىل, 

 الذمة يصح بيعه وال تصح هبته.
وما ال يصح بيعه؛ كمجهول ومغضوب وآبق وضال, لغري قادر على انتزاعها .. ال تصح هبته؛ جبامع 

 ها.حنو حبتني من احلنطة من احملقرات؛ فإهنا ال يصح بيعها وتصح هبت أهنما متليك يف احلياة, واستثن
ويستثىن أيضاً صور, منها: ال يصح بيع جلد األضحية وحلمها, وما حتجره املتحجر, ونوبة إحدى 

 الضرتني لألخرى, وما أخذه املتبسط من طعام الغنيمة وتصح هبة كل ٍّ منها,
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ا على معىن نقل امليتة قبل الدابغ, والدهن النجس, ويصح هبة كل ٍّ منهوال بيع الكلب وحنوه, وجلد 
 االختصاص واليد.

 [ صيغة اهلبة ]
تصح اهلبة فيما صح بيعه بصيغة وهي اإلجياب من الواهب؛ كـ )وهبتك كذا( , أو )ملكتكه( , أو 

قبلت( , أو )أعطيتكه( , والقبول من املتهب ابللفظ متصالً؛ كـ )اهتبت( , و )متلكت( , أو )
تقبال والقبول, وبقول: )أعمرتك هذه الدار ما عشت( )رضيت( , أو االستيجاب واإلجياب, أو االس

, أو )عمرك( , أو )جعلتها لك عمرك( وإن زاد: )فإذا مت .. عادت إيل( , أو )أرقبتك هذه الدار( 



تقرت لك, ومسيت , أو )جعلتها لك رقىب( أي: إن مت قبلي .. عادت إيلر, وإن مت قبلك .. اس
 حبه, ويف"الصحيحني" حديث "العمرى مرياث ألهلها"رقىب؛ ألن كل واحد منهما يرقب موت صا

 وال تشرتط الصيغة يف اهلدية وال يف الصدقة.
 [ ملك املوهوب ابلقبض ]

 وإمنا ميلك املوهوَب مبعناه األعم املتهُب بقبضه, وإذن واهبه فيه إن مل يقبضه بنفسه ال ابلعقد, وإال
يف ما حنلها يف صحته عشرين وسقاً: )وددت  -رضي هللا تعاىل عنهما-.. ملا قال أبو بكر لعائشة

أنك حزته أو قبضته, وإمنا هو اليوم مال الوارث( رواه مالك, وروي حنوه عن مجع من الصحابة, 
 وألنه عقد إرفاق كالقرض.

تى فيه من وقت اإلذن قبضه, وكيفية ولو كان املوهوب يف يد املتهب .. اعترب يف قبضه مضي زمن يتأ
 املنقول؛ كما مر يف )البيع(.القبض يف العقار و 

ولو مات أحدمها قبل القبض .. قام وارثه مقامه, فيتخري وارث الواهب يف اإلقباض, ووارث املتهب 
الف يف القبض إن أقبضه الواهب أو وارثه؛ فال ينفسخ العقد ابملوت؛ ألنه يؤول إىل اللزوم كالبيع, خب

 حنو الشركة والوكالة.
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 ]الرجوع يف اهلبة[
لألصول, سواء أكان أابً أم أماً,  وال يصح رجوع أحد يف هبته بعد قبضها, وإن وهبه ألعلى منه إال

ال حيل »أم جدًا أم جدة من جهة األب أو األم, اتفقا ديناً أو اختلفا, قال صلى هللا عليه وسلم: 
"رواه الرتمذي واحلاكم « و يهب هبة فريجع فيها, إال الوالد فيما يعطي ولدهلرجل أن يعطي عطية, أ

فظ على حقيقته وجمازه, وإال ... أحلق به بقية وصححاه, والوالد يشمل كل األصول إن محل الل
 األصول, جبامع أن لكل والدًة كما يف النفقة, وحصول العتق وسقوط القود.

 فيحمل على األصول.« .. هبا, ما مل يثب منها من وهب هبة .. فهو أحق»وأما خرب: 
د .. مل يكن لألصل وللرجوع شروط: منها: عدم زوال ملك الفرع املتهب عن املوهوب, فلو زال وعا

 الرجوع فيه؛ ألن ملكه اآلن غري مستفاد منه.
 وأالر يتعلق به حق مينع البيع؛ كالكتابة.

 وأن يكون الرجوع منجزاً.



ابلفعل؛ كـ )رجعت فيما وهبت( , أو )ارجتعت( , أو )نقضت اهلبة( , أو وأن يكون ابللفظ ال 
 )أبطلتها(.

 , )أرقبتكا( لإلطالق.واأللف يف قوله: )صحا( , و )أعمرتكا( 
* * * 
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 ابُب اللَُّقطة
فتحها بال هاء, وهي لغة: بضم الالم وفتح القاف وإسكاهنا, ويقال: لقاطة بضم الالم, ولقط ب

 مللتقط, وشرعاً: ما وجد من حق ضائع ال يعرف الواجد مستحقه.الشيء ا
واألصل فيها قبل اإلمجاع: "خرب الصحيحني" عن زيد بن خالد اجلهين: أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

رف .. اعرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة, فإن مل تع»سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: 
دك, فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر .. فأدها إليه, وإال .. فشأنك فاستنفقها, ولتكن وديعة عن

مالك وهلا؟ ! فإن معها حذاءها وسقاءها, ترد املاء وأتكل »وسأله عن ضالة اإلبل فقال: « , هبا
 «.أو للذئب خذها, فإمنا هي لك, أو ألخيك»وسأله عن الشاة فقال: « , الشجر حىت يلقاها رهبا

ألمانة والوالية؛ من حيث إن امللتقط أمني فيما التقطه, والشرع والره حفظه  ويف االلتقاط معىن ا
كالويل, وفيه معىن االكتساب؛ من حيث إن له التملك بعد التعريف, واملغلب من املعنيني الثاين؛ 

 لصحة التقاط الفاسق والذمي والصيب.
 ق أو مسجد الصالة()وأخذها للحر من موات ... أو طر 

 ة قد أمنا ... وال عليه أخذها تعينا()أفضل إذ خيان
 ]حكم أخذ اللقطة[

 
أي: وأخذ اللقطة للحر من موات, أو طرق يف دار اإلسالم, أو دار حرب فيها مسلم, أو دخلها 

مانة امللتقط أبمان, أو مسجد الصالة .. أفضل من تركها؛ إذ خيانة لنفسه فيها قد أمنها؛ أبن وثق أب
ه, وليس أخذها متعيناً عليه؛ أي: إمنا يكون االلتقاط أفضل إذا مل يتعني نفسه, بل تركها حينئذ مكرو 

 عليه أخذها؛ أبن كان هناك من أيخذها وحيفظها, فإن مل يكن هناك غريه ..
 وجب عليه أخذها؛ كما يف الوديعة, بل هو هنا أوىل؛ ألن الوديعة حتت يد صاحبها.
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اخليانة، ويستحب جيوز له، ويكره لفاسق؛ لئال تدعوه نفسه إيل وال يستحب لغري واثق أبمانة نفسه، و 
 األشهاد على االلتقاط.

ويصح التقاط الصيب الفاسق والذمي يف دار اإلسالم، وتنزع منهما وتوضع عند عدل، وينزع الويل 
لقطة الصيب ويعرف، وميتلكها للصيب إن رأى ذلك حيث جيوز االقرتاض له، ويصح التقاط املبغض ال 

 لرقيق بغري إذن سيده، إال املكاتب.ا
  قول الناظم: )أمنا( و )تعينا( لإلطالق.واأللف يف

 ]ما جتب معرفته يف اللقطة[
 )يعرف منها اجلنس والوعاء ... وقدرها والوصف والوكاء(

أي: يعرف بفتح الياء امللتقط ندابً جنس اللقطة، أذهب هي أم فضة أم ثياب، ووعاءها من جلد أو 
أو مروية، ووكاءها؛ أي: خيطها املشدود به؛ غريها، وقدرها بوزن أو عدد، ووصفها؛ كهروية خرقة أو 

ملا يف خرب )الصحيحني( السابق من األمر مبعرفة عفاصها ووكائها، وقيس على معرفة خارجها فيه 
 معرفة داخلها، وذلك ليعرف صدق واصفها.

 ا()وحفظها يف حرز مثل عرفا ... وإن يرد متليك نرز عرف
 تضمنه( )بقدر طالب وغريه سنه ... وليتملك إن يرد

 )إن جاء صاحب، وما مل يدم ... كالبقل ابعه، وإن شا يطعم(
 )مع غرمه، وذو عالج للبقا ... كرطب يفعل فيه االليقا(

 )من بيعه رطباً، أو التجفيف ... وحرموا لقطا من املخوف(
 منه كشاه( )مللك حيوان منوع من أذاه ... بل الذي ال حيتمي

 عا أو إذن قاض ابلسلف()خريه بني أخذه مع العلف ... ترب 
 أو ابعها وحفظ األمثاان ... أو أكلها ملتزما ضماان(

 )ومل جيب إفرازها، وامللتقط ... يف األوليني يف ختيري فقط(
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 فيها مخس مسائل:
 ]وجوب حفظ اللقطة يف حرز املثل[

ها ابعتبار العرف واجب على امللتقط أبدًا إن أخذها للحفظ، وهي لاألوىل: حفظ اللقطة يف حرز مث
أمانة يف يده، ولو دفعها للقاضي .. لزمه القبول، وال جيب التعريف يف هذه ااحلالة؛ ألنه إمنا جيب 

لتحقيق شرط التمللك، لكن صحح النووي يف )شرح مسلم( وجوبه، وقواه يف "زوائد الروضة" 
 انً مفواتً للحق على صاحبه، وعلى هذا يضمن برتكه.اواختاره؛ لئال يكون كتم

 ]تعريف اللقطة إذا أراد متلكها[
الثانية: إن يرد امللتقط متليك ملتقط نزر؛ أي: قليل متمول .. عرفه زمناً يطن أن فاقده ال يعرض عنه 

 فيه غالباً، وخيتلف ذلك ابختالف املال.
نق الذهب يعرف يوماً أو يومني أو ثالثة، أما القليل اقال الرويين: فدانق الفضة يعرف يف احلال، ود

غري املتمول؛ كحبة احلنطة والزبيبة .. فال يعرف، ولواجده االستبداد به، فعن عمر رضي هللا عنه: أنه 
 رأي رجالً يعرف زبيبة فضربه ابلدرة وقال: )إن من الورع ما ميقته هللا(.

رقة، واألصح: ال يتقدر به، بل هو ما غلب على سوقدر بعضهم القليل املتمول مبا دون نصاب ال
الظن أن فاقده ال يكثر أسفه عليه، وال يطول طلبه له غالباً، ويعرف غري القليل وجوابً سنة ولو 

مفرقة؛ للحديث، ويقاس على ما فيه غريه، وليست على االستيعاب، بل على العادة يعرف أواًل كل 
، مث كل أسبوع مرة أو مرتني كما يف )احملرر( وغريه، مث يف كل ةيوم مرتني طريف النهار، مث كل يوم مر 

شهر حبيث ال ينسي أنه تكرار ملا مضي، وسكت الشيخان عن بيان املدد يف ذلك، ويف )التهذيب( 
 ذكر األسبوع يف املدة األوىل، ويقاس هبا الثانية.
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 التعريف زمن ام: لكن يعترب أن يبني يفوال جيب اتصال السنة اباللتقاط؛ إلطالق اخلرب، قال اإلم
 الوجدان؛ لينجرب التأخري املنسي.

ويستحب أن يذكر امللتقط بعض أوصافها يف التعريف وال يستوعبها؛ لئال يعتمدها الكاذب، ولو 
 التقطهما اثنان .. عرفها كل واحد منهما نصف سنة.

جمامع  من اجلماعات، وحنوها من وتعريفها يكون يف األسواق، وأبواب املساجد عند خروج الناس
الناس يف بلد االلتقاط، أو قريته أو أقرب البالد إيل موضعه من الصحراء، وإن جازت به قافلة .. 



تبعهم وعرف، وال يعرف يف املساجد؛ كما ال تطلب اللقطة فيها، قال الشاشي: إال ـأن األصح: 
اهر يف حترمي بقية قال يف "املهمات": وهو ظجواز التعريف يف املسجد احلرام، خبالف بقية املساجد، 

املساجد، وليس كذلك؛ فاملنقول الكراهة، وقد جزم به يف "شرح املهذب"، وقال ابن العراقي: 
 املعتمد: التحرمي، فهو ظاهر كالمهم، وبه صرح القاضي واملاوردي. انتهى.

ذن احلاكم، لغريه بال ضرورة إال إب وله أن يعرفها بنفسه وانئبه، وليس له أن يسافر هبا، وال أن يسلمها
 فإن فعل .. ضمنها، ويعترب كون املعرف مكلفاً غري مشهور ابخلالعة.

 ]متلكها ابلقول إذا مل جيد مالك اللقطة بعد تعريفها[
الثالثة: إذا عرفها بعد قصد متلكها، ومل جيد مالكها .. متلكها ابلقول؛ كقوله: )متلكتها( وقصد أن 

 ه يثبت بدهلا يف ذمته.إن جاء، وتكون قرضاً علييضمنها لصاحبها 
وإذا متلكها وظهر مالكها وهي ابقية حباهلا واتفقا على ردها أو رد بدهلا .. فذاك ظاهر، فإن أرادها 

 املالك وأراد العدول إيل بدهلا .. أجيب املالك؛ ملا مر يف احلديث.
أو قيمتها إن كانت م مثلها إن كانت مثلية، ولو ردها امللتقط .. لزم املالك قبوهلا، وإن تلفت .. غر 

متقومة يوم التملك؛ فإنه يوم دخوهلا يف ضمانه، وإن نقصت .. فله أخذها مع األرش؛ ألن الكل 
 مضمون فكذا البعض، وله العدول إيل بدهلا سليمة.
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ط، وإن زادت .. لتقولو أراد امللتقط ردها مع األرش، وأراد املالك الرجوع إيل البدل .. أجيب امل
أخذها بزيدهتا املتصلة دون املنفصلة، ولو ظهر املالك قبل التملك .. أخذها بزوائدها املتصلة 

 واملنفصلة.
وإذا ادعاها شخص، ومل يصفها وال بينة له هبا .. مل تدفع إليه، إال أن يعلم امللتقط أهنا له .. فليزمه 

از الدفع إليه وال جيب، والقول قوله بيمينه يف أنه . جالدفع إليه، وإن وصفها وظن امللتقط صدقة .
ال يلزمه التسليم، أو ال يعلم أهنا له. فإن نكل وحلف املدعي .. وجب دفعها له، فإن دفعها إليه 

وأقام آخر بينة هبا .. حولت إليه عماًل ابلبينة، فإن تلفت عنده .. فلصاحب البينة تضمني امللتقط 
 ه.عليواملدفوع إليه والقرار 

 والكالم يف لقطة غري حرم مكة، أما لقطته .. فال حتل إال أبدًا ال للتملك.
 ]حكم اللقطة اليت ال تدوم[



الرابعة: امللتقط الذي ال يدوم؛ أبن كان يسرع فساده؛ كالبقل والبطيخ األصفر، واهلريسة والرطب 
إن وجده، وعرفه بعد بيعه  ذنهالذي ال يتتمر: فإن شاء .. ابعه؛ استقالاًل إن مل جيد حاكماً، وإب

ليتملك مثنه بعد التعريف، وإن شاء .. متلكه يف احلال، وأكله وغرم قيمته، سواء أو وجده يف مفازة 
 أم عمران، وجيب التعريف فيه.

وأما املفازة: فقال اإلمام: الظاهر: أنه ال جيب؛ ألنه ال فائدة فيه، والذي يبقى بعالج كرطب يتجفف 
 األليق؛ أي: األصلح لصاحبه من بيعه رطباً وحفظ مثنه وجتفيفه، مث إن تربع مبؤنته وابً .. يفعل فيه وج

.. فذاك، وإال .. فيباع بعضه وينفق على جتفيف ابقيه، والفرق بينه وبني احليوان حيث يباع مجيعه  
 كما سيأيت؛ إذ النفقة تتكرر، فيؤدي إيل أن احليوان أيكل نفسه بنفقته.

 ان املمتنع من املكان املخوف[يو ]حترمي التقاط احل
اخلامسة: حرم األئمة لقطاً من املكان املخوف؛ كاملفازة ألجل متلك حيوان ممتنع من أذاه من صغار 
السباع؛ كالذئب والنمر والفهد بقوته؛ كبعري وفرس، أو جبريه كأرنب وظيب، أو بطريانه كحمام؛ ألنه 

ده صاحبه لتطلبه له، فمن أخذه للتملك .. ن جيمصون ابالمتناع عن أكثر مستغن ابلرعي إيل أ
 ضمنه، وال يربأ من الضمان برده إيل موضعه، فإن دفعه إيل القاضي .. برئ.
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ذه خائن فيضيع، وخرج بقوله: )مللك(: التقاطه للحفظ، فيجوز وإن مل يكن امللتقط قاضياً؛ لئال أيخ
، أو موضع قريب منها، فيجوز للتملك؛ لئال يضيع وبقوله: )من املخوف(: التقاطه من بلد أو قرية

 ابمتداد اليد اخلائنة إليه، وال جيد ما يكيفه، خبالف املفازة، فإن طروق الناس هبا ال يعم.
، بل الذي ال حيتمي؛ أي: ولو وجد يف زمن هنب وفساد .. جاز التقاطه للتملك يف املفازة والعمران

كشاة وعجل، وفصيل، وكسري من إبل أو خيل .. جيوز التقاطه   ال ميتنع منها؛ أي: من صغار السباع؛
 للتملك يف العمران واملفازة؛ صيانة له عن اخلونة والسباع.

يتربع  وخريه؛ أ[: ملتقطة من مفازة بني أخذه وإمساكه عنده متربعاً ابلعلف؛ أي: بفتح الالم، فإن مل
عليه ابلسلف منه أو من غريه؛ لريجع به به .. استأذن القاضي ليأذن له ابلسلف أي: يف اإلنفاق 

على مالكه، فإن مل جيد حاكماً .. أشهد، أو ابعها؛ أي: اللقطة استقالال إن مل جيد حاكماً، وإبذنه يف 
اً هلا ملتزماً ضماهنا؛ أبن األصح إن وجده، وحفظ مثنها وعرفها، مث متلكه، وخريه بني أكلها متملك

 يغرم قيمتها إن ظهر مالكها.



جيب بعد أكلها تعريفها يف الظاهر لإلمام من الوجهني؛ ملا مر، واخلصلة األوىل أوىل من الثانية، وال 
والثانية أوىل من الثالثة، ومل جيب عليه إن أكلها إفراز مثنها؛ ألن ما يف الذمة ال خيشى هالكه، فإن 

 ان أمانة حتت يده.أفرزه ... ك
 األوليني بضم اهلمزة؛ ومها: أخذها وإمساكها مع العلف، وامللتقط من العمران فيه ختيري يف اخلصلتني

أو بيعها وحفظ مثنها فقط، دون اخلصلة الثالثة وهي أكلها، فال جيوز، خبالف املفازة؛ ألنه قد ال جيد 
 فيها من يشرتي خبالف العمران، ويشق النقل إليه.

ال جيوزز متلكه يف احلال يف كان احليوان غري مأكول كاجلحش .. ففيه اخلصلتان األوليان، و   ولو
 األصح.

وقول الناظم: )وإن يرد( ابلياء املثناة التحتية؛ أي: امللتقط، فقوله: )عرفا( فعل ماض، وألفه 
توكيد، ويف قوله: لإلطالق، أو بتاء اخلطاب للملتقط، فقوله: )عرفا( فعل أمر، وألفه بدل من نون ال

للوزن، و )يطعم( بفتح الياء والعني، واأللف يف )وليتملك إن يرد( الوجهان، وكسر ميم )يدم( 
 )األمثاان( لإلطالق.
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 ابب اللقيط
ط، ومنبوذاً ابعتبار أ، هـ نبذ؛ ويقال له: ملقوط ومنبوذ ودعى، مسي لقيطاً وملقوطاً ابعتبار أنه يلتق

 أي: ألقى يف الطريق وحنوه، وهو صغري ضائع ال يعلم له كافل.
 ال نبذا ... فرض كفاية، وحضنه كذا()للعدل أ، أيخذ طف

 )وقوته من ماله مبن قضى ... لفقده أشهد مث اقرتضا(
 )عليه إذ بفقد بيت املال ... والقرض خذ منه لدى الكمال(

 وشروط امللتقط[]حكم االلتقاط 
 أن أيخذ طفاًل ولو مميزًا نبذ؛ أي: ألقى يف -أبن يكون: مكلفاً حرًا مسلماً رشيداً  -أي: للعدل 

 طريق أو حنوه، وهو فرض كفاية؛ حفظاً للنفس احملرتمة عن اهلالك.
 واألصل فيه: قوله تعاىل: }وتعاونوا على الرب والتقوى{، وقوله: }ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس

مجيعًا{، إذا إبحيائها أسقط احلرج عن الناس فأحياهم ابلنجاة من العذاب، وروى مالك رضي هللا 
وطأ" عن أيب مجيلة: )أنه وجد منبوذاً من زمن عمر رضي هللا تعاىل عنه، قال: فجئت تعاىل عنه يف "امل



وامسه -عريفة  به إليه فقال: ما محلك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدهتا ضائعة فأخذهتا، فقال
: ي أمري املؤمنني؛ إنه رجل صاحل، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال: اذهب به فهو -سنان
وعلينا نفقته( أي: يف بيت املال؛ بدليل رواية البيهقيي: -أي: تربيته وحضانته-لك والؤه حر، 

 )ونفقته يف بيت املال(.
قه، ولئال يضيع نسبه كالنكاح، فلو تركه .. فال وجيب اإلشهاد عليه وعلى ما معه؛ خيفة من اسرتقا

 املال.حضانة له، وجيوز االنتزاع منه، خبالف اللقطة فإن املقصود منها 
 ولو التقط عبد بغري إذن سيده .. انتزع منه، فإن علم به فأقره عنده، أو التقط إبذنه .. فالسيد
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املذهب، فإن  امللتقط وهو انئبه، أو مكاتب بال إذن السيد .. انتزع منه، أو إبذنه .. فكذا على
 قال: )التقط يل( .. فالسيد امللتقط.

ولو التقط فاسق أو حمجوز عليه بسفه .. انتزع منه، ولو أراد ظاهر  وملسلم وكافر التقاط كافر،
العدالة السفر به .. انتزع منه، وعند إقامته يوكل القاضي به رقيباً حبيث ال يشعر به، فإذا وثق به .. 

 نون.فكعدل، ومثل الطفل: اجمل
للمشقة .. كذا؛ أي: فرض  وحضنه؛ أي: اللقيط مبعىن حفظه وتربيته، ال األعمال املفصلة يف اإلجارة 

 كفاية؛ ألنه مقصود اللقط.
فإن عجز عن حفظه لعارض .. سلمه للحاكم، وإن تربم به مع القدرة .. فله ذلك أيضاً على األصح 

.. جعله احلاكم عند من يراه منهما أو من يف "الروضة" و "أصلها"، ولو ازدحم اثنان على أخذه 
  .. سلم لآلخر، وإن سبق أحدمها .. منع اآلخر من مزامحته.غريمها، وإن أخذاه وليس أحدمها أهالً 

وإن التقطاه معاً ومها أهل .. قدم الغين على الفقري، وظاهر العدالة على املستور، فإن استوي .. أقرع 
مميزاً، وال يقدم املسلم على الكافر يف الكافر، وال املرأة على الرجل، وال خيري الطفل بينهما وإن كان 

احلضانة، قال األذرعي: والوجه تقدمي البصري على األعمى، والسليم على اجملذوم واألبرص إن  خبالف
 قيل أبهليتهم لاللتقاط.

د آخر، ولغريب التقطه وإن وجد بلدي لقيطاً ببلد، فليس له نقله لقرية وال لبادية، وجيوز نقله إيل بل
ة أو قريته، وإن وجده بدوي ببلد أو قرية .. ببلد نقله إيل بلده، ولقروي التقطه بقرية نقله إيل قري

 فكاحلضري، أو ببادية .. أقر بيده.



 ]مؤنة اللقيط[
وقوته؛ يعين: مؤنته من ماله العام؛ كالوقف على اللقطاء، والوصية هلم، أو اخلاص وهو ما اختص به؛  

به أو بثيابه من منطقة  لثياب امللبوسة له، وامللفوفة عليه، واملفروشة حتته، واملغطى هبا، واملشدودةكا
أو مهيان، أو حلى أو دراهم أو داننري، وكالدابة اليت عناهنا بيده واملشدودة به أو بثيابه، وكاملهد 

، أو حتت رأسه أو فراشه، وكخيمة الذي هو فيه، والسرير الذي عليه، والداننري املنثورة واملصبوبة حتته
 أو دار وليس فيها غريه؛ ألن له يداً 
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يس له مال مدفون واختصاصاً كالبالغ، واألصل احلرية ما مل يعرف غريها، ال البستان وال القرية، ول
حتته، وال ثياب وأمتعة موضوعة بقربه، ولكن ال ينفق منه عليه إال إبذن القاضي إذا أمكنت مراجعته، 

 إذن احلاكم. فإن خالف .. ضمن ومل يرجع؛ كمن يف يده وديعة ليتيم أنفق عليه منها بغري
.. أكلها، أو أكل غالبها، قال بعضهم: وينبغي أن يكون هذا يف حاكم ال خياف منه أنه إذا عرف هبا 

 فإن عجز عن القاضي، أو خاف على ماله من قضاة السوء .. أشهد على ما ينفقه عليه.
نه أوىل بذلك فإن فقد مال اللقيط العام واخلاص .. أنفق عليه من بيت املال من سهم املصاحل؛ أل

 ملال عليه.من البالغ الفقري، وهو نفقه ال قرض عليه على الراجح، فال رجوع لبيت ا
فإن مل يكن فيه مال، أو كان هناك أهم منه؛ كسد ثغر يعظم ضرره .. اقرتض القاضي من أغنياء 

مال، أو مال  البقعة عليه، وما يقرتض عليه .. يوىف من مال سيده إن كان رقيقاً، ومن ماله إن ظهر له
الفقراء أو املساكني أو من جتب عليه نفقته إن مل يظهر له مال، وإال .. فيقضيه احلاكم من سهم 

 الغارمني.
 ]ما يثبت به إسالم اللقيط[

 ويثبت إسالم اللقيط وغريه ابلشهادتني من ابلغ عاقل، وأخرس إبشارة، ومن صيب وجمنون ابلتبعية.
دة، اثنيها: سيب املسلم له إن انفرد عن أبويه، اثلثها: الدار، فإذا وهلا ثالث جهات: إحداها: الوال

اإلسالم وفيها أهل ذمة، أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحاً، أو بعد متلكها وجد لقيط بدار 
 جبزية وفيها مسلم .. حكم إبسالمه.

 وإذا مل يقر اللقيط برق، ومل يدعه أحد .. فهو حر.
يف يده، أو فيها ابلتقاط .. مل يقبل إال ببينة، أو بغريه .. قبل، فإن بلغ  ومن ادعى رق صغري ليس



لرق لغري ذي اليد .. مل يقبل، وكذا إن قال: )أان حر( يف األصح إال ببينة، لكن له حتليف وأقر اب
 السيد، ومن أقام بينة برقه .. عمل هبا، ويشرتط تعرضها لسبب امللك.

 و )اقرتضا( لإلطالق.واأللف يف قول الناظم: )نبذا( 
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 ابب الوديعة
ألهنا ساكنة عند املودع، تقال على اإليداع، وعلى العني املودعة؛ من ودع الشيء يدع إذا سكن؛ 
 وقيل: من قوهلم: فالن يف دعة؛ أي: راحة؛ ألهنا يف راحة املودع ومراعاته.

إيل أهلها{، وقوله تعاىل: }فليؤد الذي  واألصل فيها: قوله تعاىل: }إن هللا أيمركم أن تؤدوا األمنت
الرتمذي، وقال: حسن  اؤمتن امنته{، وخرب: "أد األمانة إيل من ائتمنك، وال ختن من خانك" رواه

 غريب، واحلاكم وقال: على شرط مسلم، وألن ابلناس حاجة، بل ضرورة إليها.
 وأركاهنا أربعة: مودع، ومودع، ووديعة، وصيغة.

 أمنا ... خيانة إن مل يكن تعينا()سن قبوهلا إذا ما 
 )عليه حفظها حبرز املثل ... وهو أمني مودع يف األصل(

 ... ملودع ال الرد بعد اجلحد()يقبل ابليمني قول الرد 
 )وإمنا يضمن ابلتعدي ... واملطل يف ختليه من بعد(

 )طلبها من غري عذر بني ... وارتفعت ابملوت والتجنن(
 ]حكم قبول الوديعة[

سن قبول الوديعة إذا أمن على نفسه من اخليانة فيها وقدر على حفظها؛ ألنه من ابب التعاون أي: 
مور به، وهذا إن مل يتعني عليه قبوهلا، فإن تعني؛ أبن مل يكن هناك غريه .. وجب على الرب والتقوى املأ

 ه بغري عوض.عليه قبوهلا؛ كأداء الشهادة، ولكن ال جيرب حينئذ على إتالف منفعته ومنفعة حرز 
وحيرم عليه أخذها عند عجزه عن حفظها؛ ألنه يعرضها للتلف، ويكره عند القدرة ملن مل يثق بنفسه، 

ابن الرفعة: إال أن يعلم حبالة املالك، فال حيرم وال يكره، واإليداع صحيح، والوديعة أمانة وإن قال 
 قلنا ابلتحرمي، وأثر التحرمي مقصور على اإلمث، لكن لو كان
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مل يتعرضوا له، قاله املودع وكياًل، أو وىل حيث جيوز له اإليداع .. فهي مضمونة مبجرد األخذ قطعاً، و 
 الزركشي.

 ]وجوب حفظ الوديعة[
وجيب على املودع ولو عند إطالق املودع حفظ الوديعة يف حرز مثلها ودفع متلفاهتا، فلو أخر 

ثلها، أو وقع احلريق يف الدار فرتكها حىت احرتقت، أو إحرازها مع التمكن، أو وضعها يف غري حرز م
به، أو ترك نشر ثياب الصوف واألكسية، وكل ما يفسده  ترك علف الدابة أو سقيها حىت ماتت

 الدود، أو لبسها إذا مل تندفع اآلفة إال به حىت تلفت .. ضمنها.
 ]الوديع أمني[

ال تفريط .. مل يضمنها؛ ألن هللا تعاىل مساها أمانة، واملودع أمني؛ إذ أصل الوديعة األمانة، فلو تلفت ب
ظها للمالك فيده كيده، ولو ضمن .. لرغب الناس عن قبول والضمان ينافيها، وألن املودع حيف

 الودائع، وسواء أكانت جبعل أم ال كالوكالة.
 .وقضية إطالقهم: أنه ال فرق يف عدم الضمان بني الصحيحة والفاسدة، وهو مقتضى القاعدة

يداع فاسد، فإنه ويف "الكايف": لو أودعه هبيمة وأذن له يف ركوهبا، أو ثوابً وأذن له يف لبسه .. فهو إ
شرط فيه ما ينايف مقتضاه، فإذا تلفت قبل الركوب واالستعمال .. مل يضمن، أو بعده .. ضمن؛ ألنه 

 عارية فاسدة.
نه ائتمنه، ولو ادعى التلف .. قبل إمجاعاً، ولكون الوديع أمنياً يقبل بيمينه يف الرد على املودع؛ أل

 فكذا الرد.
اإليداع من مالك وويل وقيم حاكم، حىت لو ادعى اجلايب تسليم ما ومشلت العبارة: الرد على من له 

 جباه للذي استأجره على اجلباية .. فالقول قوله بيمينه؛ كما أفىت به ابن الصالح.
الوديعة على غري من ائتمنه؛ كأن ادعى املودع ردها على وخرج مبا ذكره الناظم: ما لو ادعى رد 

ع الرد على املالك، أو أودع عند سفره أمنياً فادعى األمني الرد وارث املودع، أو ادعى وارث املود 
 على املالك .. فإن كال منهم يطالب ابلبينة.
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قط لقيط، ط مل يتملك، وملتوكل أمني من مرهتن ووكيل، وشريك وعامل قراض، وويل حمجور، وملتق
ومستأجر وأجري وغريهم .. يصدق ابليمني يف التلف على حكم األمانة إن مل يذكر له سبباً، أو ذكر 

سبباً خفياً أو ظاهراً عرف دون عمومه، وإن مل يعرف .. فال بد من إثباته ابلبينة، مث يصدق بيمينه يف 
 ميني.متها .. صدق بال التلف به، وإن عرف وقوعه وعمومه، ومل حيتمل سال

 ]جحود الوديعة[
 مضمن؛ خليانته. -كأن قال: )مل تودعين شيئاً( -وجحود الوديعة بعد طلب مالكها 

 ولو جحدها مث قال: )كنت غلطت( أو )نسيت( .. مل يربأ إال أن يصدقه املالك.
)ال  معىن قول الناظم:ولو أقام املالك عليه بينة هبا، فادعى ردها عليها .. مل يقبل قوله فيه، وهذا 

الرد بعد اجلحد(، أما لو أقام بينته بردها على مالكها .. فإهنا تسمع؛ ألنه رمبا نسى مث تذكر؛ كما لو 
قال املدعى لشيء: )ال بينة يل به(، مث جاء ببينة .. فإهنا تسمع، وسواء أجحد أصل اإليداع أم لزوم 

 تسليم شيء إليه.
 ]ضمان الوديعة[

عدي فيها؛ كأن خالف مالكها فيما أمره به يف حفظها، وتلفت بسبب ودع الوديعة ابلتوإمنا يضمن امل
املخالفة؛ كأن قال له: )ال ترقد على الصندوق(، فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه، أو خلطها مبال 

جود نفسه، أو مال املالك ومل يتميز، أو انتفع هبا كأن ركبها، أو لبسها بغري عذر، أو سافر هبا مع و 
 يله، مث احلاكم، مث األمني.مالكها أو وك

ويضمنها أيضاً ابملطل يف ختليه بينها وبني مالكها من بعد طلبها من غري عذر ظاهر؛ لتقصريه برتك 
 التخلية الواجبة عليه حينئذ.

فإن ما طل يف ختليتها لعذر ظاهر؛ كصالة أو طهارة أو أكل، أو لقضاء حاجة أو محام، أو مالزمة 
ها مما ال يطول زمنه، أو لغري عذر ولكن مل يطلبها مالكها .. مل يضمنها؛ لعدم اف هربه، أو حنو غرمي خي

تقصريه، وإطالق املطل عليه حيث ال طلب جماز سلم منه تعبري غريه ابلتأخري، وعرب ابلتخلية؛ ألنه ال 
فلو ط أهليته للقبض، جيب على املودع مباشرة الرد وحتمل مؤنته، بل التخلية بينها وبني مالكها بشر 

 حجر عليه بسفه، أو كان انئماً فوضعها يف يده ..
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ولو أودعه مجاعة مااًل وقالوا: إنه مشرتك، مث طلبه بعضهم .. مل يكن له تسليمه، وال قسمته؛ 
 التفاقهم على اإليداع فكذا يف االسرتاداد، بل يرفع األمر إيل احلاكم ليقسمه، ويدفع إليه نصيبه.

 الوديعة عقد جائز من الطرفني[]
أو املودع، وجبنونه؛ أي: أو إغمائه؛ ألهنا وكالة يف والوديعة جائزة من اجلانبني، فرتتفع مبوت املودع 

احلفظ، وهذا حكم الوكالة، وترتفع أيضاً بطرين حجر السفه؛ كما قال يف "احلاوي" و "الشامل" و 
بكل فعل مضمن، وابإلقرار هبا آلخر، وبنقل املالك "البيان"، وبعزل املالك وابجلحود املضمن، و 

 امللك فيها ببيع أو حنوه.
دة االرتفاع: أهنا تصري أمانة شرعية؛ كثوب طريته الريح إيل داره، فعليه الرد عند التمكن وإن مل وفائ

 تطلب، فإن مل يفعل .. ضمن، واملراد به: وجوب إعالم مالك املال حبصوله يف يده إن مل يعلمه.
ويل مالكها، وأما للمودع اسرتداد الوديعة، وللمودع ردها كل وقت، أما املودع .. فألنه مالكها، أو و 

 املودع .. فلتربعه حبفظها.
قال ابن النقيب: وينبغي تقييد جواز الرد للمودع حبالة ال يلزمه فيها القبول ابتداء، أما إذا كانت 

نت حبيث يندب القبول .. فالرد خالف األوىل إذا مل حبيث جيب قبوهلا .. فيظهر حترمي الرد، وإن كا
 زركشي: إن ابن الرفعة أشار إليه.يرض به املالك. انتهى، قال ال

 واأللف يف قول الناظم: )أمنا( و )تعينا( لإلطالق.
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 كتاب الفرائض
 ا.فغلبت على غريهمجع فريضة؛ مبعىن مفروضة؛ أي: مقدرة؛ ملا فيها من السهام املقدرة 

واألصل فيها: آيهتا، واألخبار الصحيحة اآلتية؛ كخرب "الصحيحني": "أحلقوا الفرائض أبهلها، فما 
 بقى .. فألوىل رجل ذكر".

وورد يف احلث على تعلمها وتعليمها أخبار منها: خرب: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإين امرؤ 
ثنان يف الفريضة فال جيدان من يقضي هبا" ، حىت خيتلف امقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفنت

رواه احلاكم، وصحح إسناده، وروى ابن ماجه وغريه: "تعلموا الفرائض؛ فإنه من دينكم، وإنه نصف 
العلم، وإنه أول علم ينتزع من أميت"، ومسي نصفاً لتعلفه ابملوت املقابل للحياة، وقيل: النصف مبعىن 

 ]من الطويل[الصنف؛ كقول الشاعر: 



 ذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن ابلذي كنت أصنع()إ
 وقيل غري ذلك.

 ]ما يتعلق برتكة امليت من احلقوق املرتبة[
 ويتعلق ابلرتكة مخسة حقوق مرتتبة، وقد بدأ ببياهنا فقال:

 )يبدأ من تركه ميت حبق ... كالرهن والزكاة ابلعني اعتلق(
 الوصاي يوىف( ف ... فدينه مث)فمؤن التجهيز ابملعرو 

 )من ثلث ابقي اإلرث، والنصيب ... فرض مقدر أو التعصيب(
 أول احلقوق: أنه يبدأ وجوابً من تركة امليت حبق تعلق بعينها؛ لتأكد هبا، وذلك

(1/713) 

 

هيز، والزكاة فيقدم كالرهن؛ أبن رهن عيناً بدين عليه أو على غريه، فيقدم املرهتن هبا على مؤنة التج
 على مؤنة التجهيز. مستحقوها

وملا كان املتعلق ابلعني ال يكاد تنحصر صوره .. أشار الناظم إيل ذلك إبدخاله الكاف على أول 
املثالني، فمنها: اجلاين املتعلق برقبته مال؛ أبن أتلف مااًل أو جىن على آدمي خطأ، أو شبه عمد، أو 

يه بثمن يف ذمته مفلساً، ومل يتعلق به حق ه مبال، واملبيع إذ مات مشرت عمدًا ال قود فيه، أو عفى عن
 الزم ككتابة، سواء حجر عليه قبل موته أم ال.

احلق الثاين: مؤن التجهيز؛ أي: جتهيز امليت، وجتهيز من تلزمه مؤنته إذا مات يف حياته؛ كثمن كفن، 
ه لفلس، بل أوىل؛ النقطاع كسبوأجرة غسل وحفر ودفن؛ الحتياجه إيل ذلك كاحملجور عليه اب

 ابملعروف حبسب يساره وإعساره، وال عربة مبا كان عليه يف حياته من إسرافه أو تقتريه.
 احلق الثالث: دينه الذي كان عليه هلل تعاىل أو آلدمي؛ لكونه حقاً واجباً عليه.

تقٍّ علق ابملوت، وتربع جنز احلق الرابع: الوصاي نوفيها من ثلث ابقي اإلرث، ومثلها ما أحلق هبا من ع
 مرضه املخوف أو امللحق به، وقدمت على اإلرث؛ لقوله تعاىل: }من بعد وصية يوصى هبا أو يف

 دين{، وتقدميها ملصلحة امليت؛ كما يف احلياة، و )من( لالبتداء فتدخل الوصاي ابلثلث وببعضه.
ليصح أتخره عن بقية احلقوق، احلق اخلامس: نصيب الوارث؛ من حيث إنه يتسلط عليه ابلتصرف؛ 

 وإال .. فتعلقها ابلرتكة ال مينع اإلرث على الصحيح، وهلذا عطفه الناظم ابلواو دون بقية احلقوق.
 مث الوارث إن كان له سهم مقدر يف الكتاب أو السنة .. فهو صاحب فرض، وإال فعاصب.



 )فالفرض ستة، فنصف اكتمل ... للبنت أو لبنت االبن ما سفل(
 وهو نصيب الزوج إن مل حيجب( خت من أصلني أو من األب ...)واأل

 )بولد أو ولد ابن علما ... والربع: فرض الزوج مع فردمها(
 )وزوجة فما عال إن عدما ... ومثن: هلن مع فردمها(
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 ]الفروض املقدرة يف كتاب هللا تعاىل[
ونصفه،  تعاىل ستة: الربع، والثلث، وضعف كل، أي: الفرض مبعىن الفروض املقدرة يف كتاب هللا

وأشاروا بقوهلم: )يف كتاب هللا تعاىل( إيل أن املراد احلصر ابلنسبة ملا يف القرآن، وإال .. فمطلق 
 الفروض تزيد على ستة؛ كثلث ما بقي يف اجلد، ويف مسأليت: زوج أو زوجة وأبوين.

 ]فرض النصف[
ألخت لألب إذا وبنت االبن وإن سفل، واألخت الشقيقة، وا فالنصف الكامل فرض مخسة: البنت،

انفردن عمن يعصبهن، وعمن يساويهن من اإلانث، قال تعاىل يف البنت: }وإن كانت واحدة فلها 
النصف{، وبنت االبن كالبنت إمجاعاً؛ إذ لفظ البنت يشملها؛ إعمااًل له يف حقيقته وجمازه، وقال يف 

سيأيت أن لألخت لألم  ا ترك{، واملراد: أخت ألبوين أو ألب؛ ملااألخت: }وله أخت فلها نصف م
 السدس.

والنصف فرض الزوج إن مل حيجب؛ أي: عنه بولد لزوجته، أو ولد ابن هلا، قال تعاىل: }ولكم نصف 
ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد{، وولد االبن كاالبن مبا مر، واملراد به هنا، وفيما سيأيت: من 

ومها كولد بنت االبن، وقد أشار إيل ذلك القرابة، فيخرج غري الوارث، والوارث بعم يرث خبصوص
 بقوله: )علما(.
 ]فرض الربع[

والربع فرض اثنني: الزوج مع ولد الزوجة أو ولد ابنها، وزوجة فأكثر إن عدما؛ أي: ولد زوجها وولد 
ولد االبن كالولد مبا مر، وقد ترث األم ابنه، قال تعاىل: }وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد{، و 

 لربع فرضاً يف حال أييت، فيكون الربع فرض ثالثة.ا
 ]فرض الثمن[

والثمن: فرض زوجة فأكثر مع ولد الزوج، أو ولد ابنه قال تعاىل: }فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما 



 تركتم{، وولد االبن كالولد مبا مر.
 درية.و)ما( يف قول الناظم: )ما سفل( مص
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 ]فرض الثلثني[
 : فرض من قد ظفرا ... ابلنصف مع مثل هلا فأكثرا()والثلثان

ثلثان فرض أنثى قد ظفرت ابلنصف؛ أي: فازت به مع مثل هلا فأكثر، فهما فرض أربعة: بنتني أي: ال
فأكثر، وبنيت ابن فأكثر، وأختني ألبوين فأكثر، وأختني ألب فأكثر، قال تعاىل: }فإن كانتا اثنتني 

القول ابلبنات: بنات االبن، بل هن داخالت يف لفظ البنات على  فلهما الثلثان مما ترك{، وقيس
إبعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه، وابألختني: البنتان وبنتا االبن، وابلبنات يف عدم الزيدة على 

 الثلثني: األخوات.
 وألف )ظفرا( و )فأكثرا( لإلطالق.

 كرهم()والثلث: فرض اثنني من أوالد أم ... فصاعدًا، أنثى تساوي ذ 
 ألب()وهو ألمه إذا مل حتجب ... وثلث الباقي: هلا مع ا

 )وأحد الزوجني، والسدس حبوا ... أما مع الفرع وفرع االبن أو(
 )إثنني من أخوات أو من إخوة ... والفرد من أوالد أم امليت(

 )وجدة فصاعدًا ال مدليه ... بذكر من بني ثنتني هيه(
 د، وأختاً من أب مع أخت()وبنت االبن صاعدًا مع بنت ... فر 

 . مع ولدٍّ أو ولد ابن سفال()أصلني، واألب وجدًا ما عال ..
 ]فرض الثلث[

أي: والثلث فرض اثنني فصاعدًا من ولد األم، قال تعاىل: }وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
ل قراءة السدس فإن كانوا من ذلك أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث{، واملراد: أوالد األم بدلي

إن مل تتواتر، لكنها كاخلرب يف العمل هبا على ابن مسعود وغريه: )وله أخ أو أخت من أم(، وهي و 
 الصحيح؛ ألن مثل ذلك إمنا يكون توقيفاً.

 وسواء أكان االثنان ذكرين أم أنثيني أم خنثيني أم خمتلفني؛ إذ ال تعصيب فيمن أدلو،
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 تعصيباً، فكان للذكر مثل حظ األنثيني. خبالف األشقاء أو ألب؛ فإن فيهم
امليت إذا مل حتجب؛ أبن مل يكن للميت ولد، وال ولد ابن، وال اثنان من اإلخوة واألخوات، وهو ألم 

وال أب من أحد الزوجني؛ قال تعاىل: }فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة 
 ا مر.فألمه السدس{، وولد االبن كالولد مب

من اإلانث على التغليب الشائع، وعلى أن أقل اجلمع واملراد من اإلخوة: عدد ممن له إخوة ولو 
اثنان كما عليه مجع، أو ثالثة على األصح، لكنه استعمل يف االثنني جمازاً؛ لإلمجاع على أهنما كالثالثة 

البنات لبنات االبن، وقد هنا، وألنه حجب يتعلق بعدد فكان االثنان فيه كالثالثة؛ كما يف حجب 
 ا سيأيت.يفرض للجد مع اإلخوة كم

وثلث الباقي لألم مع األب والزوج أو الزوجة؛ ليكون لألب مثالها على األصل يف اجتماع الذكر 
واألنثى املتحدي الدرجة من غري أوالد األم، والتفاق الصحابة على ذلك قبل إظهار ابن عباس 

الزوج أو الزوجة ..  انفردا .. اقتسما املال أثالاثً، فإذا اجتمعا معاخلالف، وألن كل ذكر وأنثى لو 
اقتسما الفاضل كذلك؛ كاألخ واألخت، فاألوىل من ستة: للزوج نصفها ثالثة، ولألم ثلث الباقي، 
وثلثاه لألب، وعربوا عن حصة األم فيهما بثلث الباقي مع أنه يف األوىل السدس ويف الثانية الربع؛ 

ثلث{، وتسمى املسألتان ابلغراوين؛ لشرهتما فظ القرآن يف قوله تعاىل: }وورثه أبواه فألمه الأتدابً مع ل
 بينهم، وابلعمريتني؛ ألهنما رفعتا إيل عمر رضى هللا عنه فحكم فيهما مبا ذكر، وابلغريبتني؛ لغرابتهما.

يها يف الدرجة، وقد وخرج ب )األب(: اجلد، فلألم معه الثلث كاماًل ال ثلث الباقي؛ ألنه ال يساو 
 لث الباقي.يرث اجلد إذا كان معه إخوة ث

 ]فرض السدس[
والسدس حبوا؛ أي: أعطاه العلماء سبعة: أما مع الولد أو ولد االبن، أو اثنني من األخوات 

واإلخوة؛ لقوله تعاىل: }فإن كان له إخوة فألمه السدس{، كما مر بيانه، وسواء كاان من األب واألم، 
ريمها، أما بنو اإلخوة .. فال حيجبوهنا عن ، أم من األم، وسواء أكاان وارثني أم حمجوبني بغأم من األب

الثلث؛ كما أفهمه كالمه؛ ألهنم ليسوا إخوة خبالف ولد االبن؛ إلطالق لفظ االبن عليه جمازاً شائعاً، 
 يف آيته.بل قيل: حقيقة، والفرد من أوالد أم امليت ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى؛ ملا مر 
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هم ابلسوية، اثنيها: وقد علم مما مر: أن أوالد األم خيالفون بقية الورثة يف مخسة أشياء: أحدها: تقامس
يرثون مع من يدلون به، اثلثها: حيجبون من يدلون به حجب نقصان، رابعها: يدلون أبنثى ويرثون، 

 خامسها: ذكرهم املنفرد كأنثاهم املنفردة.
ألم أو ألب؛ خلرب أيب داوود وغريه: )أنه صلى هللا عليه وسلم أعطى اجلدة السدس(،  وجدًة فصاعدا

صحيح: )أنه قضى به للجدتني(، وروى أبو داوود يف "مراسيله"، والدارقطين وروى احلاكم بسند 
بسند مرسل: )أنه أعطى السدس ثالث جدات: ثنتني من قبل األب، وواحدة من قبل األم(، ويرث 

وأم -وال يرث من قبل األم إال واحدة  -م، وأمهاهتا املدليات إبانث خلص؛ كأم أم األممنهن أم األ
عال، وأمهاهتن املدليات إبانث خلص؛ إلدالئهن بوارث، وضابط إرث اجلدات أن  األب وأبيه وإن

يقال: كل جدة أدلت مبحض إانث كأم أم األم، أو مبحض ذكور كأم أيب األب، أو مبحض إانث إيل 
 أم أم األب .. ترث.ذكور 

 م.ومن أدلت بذكر بني أنثيني كأم أيب األم .. ال ترث ألهنا مع الذكر من ذوي األرحا
ويسوى فيما لو كانت إحداهن جبهتني واألخرى جبهة بني ذات اجلهة واجلهتني، فال تفضل الثانية 

أخ ألم؛ أيب أبيه .. فهي على األوىل بزيدة اجلهة؛ ألن اجلدودة قرابة واحدة، خبالف ابين عم أحدمها 
 ذات جهتني، فلو خلف معها أم أم أبية .. فالسدس بينهما مناصفة ال مثالثة،

كذا لو كانت ذات جهات؛ كأن نكح هذا الولد بنت بنت بنت أخرى هلند، فأولدها ولدًا، فهند و 
 جدته من ثالث جهات؛ ألهنا أم أم أم أمه، وأم أم أم أبيه، وأم ]أيب[ أيب أبيه.

دة لألم ال حيجبها إال األم كما سيأيت، ولألب حيجبها األب أو األم؛ ألن إرثها بطريق األمومة، واجل
 م أقرب منها.واأل

والقرىب من كل جهة حتجب البعدى منها كأم أم، وأم أم أم، وكأم أب، وأم أم أب، والقرىب من جهة 
جهة األب؛ كأم أب ال حتجب  األم؛ كأم أم حتجب البعدى من جهة األب؛ كأم أم أب، والقرىب من

 البعدى من جهة األم؛ كأم أم أم يف األظهر، بل يشرتكان يف السدس.
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مع  وأعطى العلماء السدس بنت االبن فصاعدا من بنت فردة للصلب، وأختا فصاعدا من األب
البخاري عن أخت شقيقة، أما األوىل .. فلإلمجاع، ولقضائه صلى هللا عليه وسلم فيها بذلك، رواه 

ابن مسعود، وبنت ابن االبن مع بنت االبن؛ كبنت االبن مع بنت الصلب ... وهكذا، وأما الثانية 



ن سفل؛ قال .. فكما يف بنت االبن مع بنت الصلب، واألب وأابه وإن عال مع ولد أو ولد ابن وإ
كالولد مبا مر، وقيس   تعاىل: }وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد{، وولد االبن

 ابألب اجلد، وخرج ب )أب األب وإن عال(: أبو األم وإن عال؛ فإنه من ذوي األرحام.
وقوله: )فرد(  وقول الناظم: )والسدس( جيوز رفعه ونصبه، قوله: )أو من إخوة( بدرج اهلمزة للوزن،

 لإلطالق.أي: فردة، فحذف اهلاء للرتخيم، وقوله: )سفال( بفتح الفاء وضمها، وألفه 
 وملا أهنى الكالم على ذوي الفروض .. شرع يف ذكر العصبات فقال:

 ]العصبات[
 )ألقرب العصبات بعد الفرض ما ... يبقى، فإن يفقد فكال غنما(

يس له سهم مقدر حال تعصيبه من جهة تعصيبه ما أي: ألقرب العصبات: مجع عصبة؛ وهو من ل
صبة بنفسه: وهو كل ذي والء أو ذكر نسيب ليس يبقي بعد الفرض وإن تعدد، وهذا صادق ابلع

بينه وبني امليت أنثى، وبغريه: هو كل أنثى عصبها ذكر، ومع غريه: وهو كل أنثى تصري عصبة 
رتكة غنمها أقرب العصبات، وهو صادق ابجتماعها مع أخرى، فإن يفقد؛ أي: الفرض .. فكل ال

 ابلعصبة بنفسه، وبنفسه وغريه معاً.
 خرب: )أحلقوا الفرائض(. واألصل يف ذلك:

 واأللف يف قول الناظم: )غنما( لإلطالق.
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 )أالبن بعده ابنه فأسفال .. فاألب فاجلد له وإن عال(
 ... أو زاد ثلثه على قسم وجب()وإن يكن أوالد أصلني وأب 

 )إذ ليس فرض، أو يكون راقي ... بسدسه، أو زاد ثلث الباقي(
 ا ... فاجلد أيخذ األحظ األجود()وكان يف القسمة فرض وجد

 )مث اقسم احلاصل لإلخوة بني ... مجلتهم لذكر كأنثيني(
 )فاألخ لألصلني، فالناقص أم ... فابن أخ األصلني، مث األصل، مث(

 عم فابنه، فعم لألب، ... مث ابنه، فمعتق، فالعصب()ال
لسدس وأعطى هو الباقي، أي: واقرب العصبات االبن؛ لقوة عصوبته؛ ألنه قد فرض لألب معه ا

 وألنه يعصب أخته، خبالف األب.



بعده ابنه؛ أي: بعد االبن االبن وإن سفل، فهو متقدم على األب؛ ملا مر، ومؤخر عن االبن، سواء 
 ه أم عمه؛ إلدالئه به، أو ألنه عصبة أقرب منه، فاألب إلدالء سائر العصبة به.أكان أاب

 جته ولد األبوين وولد األب.فاجلد له؛ أي: لألب وإن عال، ويف در 
 ]أحكام اجلد مع اإلخوة[

فالواو مبعىن -وإن يكن؛ أي: وجد مع اجلد أوالد أصلني؛ أي: األب واألم، وأب؛ أي: أوالد األب 
شاركهم كما سيأيت؛ ملساواهتم له يف اإلدالء  -يستقيم ما ذكره يف اجتماع الصنفني معهأو؛ إذ ال 

القياس تقدميهم عليه؛ ألهنم أبناء أيب امليت، واجلد أبو أ ]يه، والبنوة ابألب وال يسقطون به، بل كان 
قوة  أقوى من األبوة، وألن فرعهم وهو ابن األخ يسقط فرع اجلد وهو العم، قوة الفرع تقتضي

 األصل، إال أن اإلمجاع منع منه؛ فال أقل من أن يشاركوه.
يكن معهم ذو فرض .. فله األكثر من ثلث فإذا اجتمع جد وإخوة وأخوات ألبوين أو ألب: فإن مل 

املال ومقامستهم كأخ، أما الثلث ... فألن له مع األم مثلي ما هلا، واألخوة ال ينقصوها عن السدس، 
يه، وأما القسمة .. فألنه كاألخ، والقسمة خري له إن كانوا أقل من مثليه؛ أبن فال ينقصونه عن مثل

 ثالث أخوات، أو أخيكون معه أخ، أو أخت، أو أختان، أو 
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كانوا مثليه؛   وأخت، والثلث خري له إن زادوا على مثليه، وال تنحصر صوره، ويستوي له األمران إن
أبن كان معه أخوان أو أخ، وأختان أو أربع أخوات، والفرضيون يعربون يف هذا ابلثلث؛ ألنه أسهل، 

بن الرفعة: إنه ظاهر نص "األم"، لكن ظاهر كالم وأيخذه اجلد فرضاً؛ كما صرح به ابن اهلائم، وقال ا
 الغزايل والرافعي: أنه ابلعصوبة، قال السبكي: وهو عندي أقرب.

وإن كان معهم ذو فرض .. فله الراقي؛ أي: األكثر من سدس الرتكة؛ ألن البنني ال ينقصونه عنه، 
الكل بدون ذي الفرض فاإلخوة أوىل، وثلث الباقي بعد الفرض الذي هو مستحق؛ كما جيوز ثلث 

 والقسمة؛ ملا مر.
سمة خري إن كانت اإلخوة وضابط معرفة األكثر من الثالثة: أنه إن كان الفرض نصفاً أو أقل .. فالق

دون مثليه، وإن زادوا على مثليه .. فثلث الباقي خري، وإن كانوا مثليه .. استووا، وقد تستوي 
ري إن كان معه أخت، وإال .. فله السدس، وإن كان الثالثة، وإن كان الفرض ثلثني .. فالقسمة خ

و أخت أو أختني، فإن زادوا .. الفرض بني النصف والثلثني؛ كنصف ومثن .. فالقسمة خري مع أخ أ



 فله السدس.
وحيث أخذ السدس، أو ثلث الباقي .. أخذه فرضاً، وحيث استوت القسمة وغريها .. فما أيخذه 

 مر.يكون فرضاً أو تعصيباً فيه ما 
وال يتصور أن يرث ابلفرض مع اجلد واإلخوة إال ستة: البنت، وبنت االبن، واألم، واجلدة، والزوج، 

 والزوجة.
 مث بعد أخذ اجلد نصيبه أقسم احلاصل لإلخوة واألخوات بينهم للذكر مثل حظ األنثيني.

وقد يبقى دون وقد ال يبقى بعد الفرض شيء؛ كبنتني وأم وزوج، فيفرض له سدس ويزاد يف العول، 
سدس؛ كبنتني وزوج، فيفرض له وتعال، وقد يبقى سدس؛ كبنتني وأم، فيفوز به اجلد، وتسقط اإلخوة 

 هذه األحوال.يف 
ولو كان مع اجلد إخوة وأخوات ألبوين وألب .. فحكم اجلد ما سبق، ويعد أوالد األبوين عليه أوالد 

فصاعدًا إىل الثلثني، وال يفضل عن الثلثني  األب، وإال .. فتأخذ الواحدة إىل النصف، واالثنتان
 شيء، وقد يفضل عن النصف فيكون ألوالد األب.
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 ]ترتيب بقية العصبات[
 ألبوين.مث إن مل يكن جد وال من ذكر قبله .. فاألخ لألصلني؛ أي: ا

األخ لألب، مث )فالناقص أم( ابلوقف بلغة ربيعة؛ أي: مث األخ لألب، مث ابن األخ لألبوين، مث ابن 
العم لألبوين، مث العم لألب، مث ابن العم لألبوين، مث ابن العم لألب، مث عم األب لألبوين، مث عم 

د ألبوين، مث عد اجلد ألب األب لألب، مث ابن عم األب لألبوين، مث ابن عم األب ألب، مث عم اجل
 عليه وسلم قال: "الوالء حلمة  ... وهكذا، فاملعتق؛ ملا رواه احلاكم وصحح إسناده: أنه صلى هللا

كلحمة النسب"، وملا رواه البيهقي: أن رجالً أتى النيب صلى هللا عليه وسلم برجل فقال: إين اشرتيته 
فالعصبة أحق، وإال .. فالوالء لك"، وسواء كان وأعتقته فما أمر مرياثه؟ فقال: "إن ترك عصبة .. 

منا الوالء ملن أعتق"، وقدم عليه عصبة النسب؛ لإلمجاع، املعتق رجاًل أم امرأة؛ خلرب "الصحيحني": "إ
وألن النسب أقوى من الوالء؛ إذ يتعلق به أحكام ال تتعلق ابلوالء؛ كاحملرمية ووجوب النفقة، وسقوط 

 القود ورد الشهادة.
 صبة بنسب املتعصبني أبنفسهم، ال لبنته وأخته، وترتيبهم كرتتيبهم يف النسب، لكن األظهر: أنمث لع



أخ املعتق وابن أخيه يقدمان على جده، فإن مل يكن له عصبة .. فلمعتق املعتق، مث عصبته كذلك ... 
 وهكذا.

 وال ترث امرأة بوالء إال معتقها، أو منتمياً إليه بنسب، أو والء.
  قول الناظم: )فأسفال( و )وجدا( و )األجودا( لإلطالق، وقوله: )قسم( بفتح القاف.واأللف يف
 املال إرث الفاين ... مث ذوي الفروض ال الزوجان( )مث لبيت

 )بنسبة الفروض، مث ذي الرحم ... قرابة فرضاً وتعصيباً عدم(
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 ]من يرث امليت إذا مل يكن له وارث[
ف تركته أو ابقيها لبيت املال؛ أي: للمسلمني إراثً؛  أي: مث بعد من ذكر من ورثة امليت املسلم تصر 

الدية، وخلرب: "أان وارث من ال وارث له، أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داوود،  كما يتحملون عنه
وصححه ابن حبان، ولكوهنم عصبة قدموا على من أييت، فال جيوز صرف شيء منه إىل القاتل 

 والكفار واملكاتبني.
، ن املسلمني به، وصرفه للموصى له، وملن ولد أو أسلم أو أعتق بعد موتهوجيوز ختصيص طائفة م

هذا إن انتظم أمر بيت املال؛ أبن يلي إمام عادل يصرف ما فيه يف مصارفه كما كان يف زمن الصحابة 
 رضي هللا عنهم.

راثً؛ ألن لذوي الفروض إرث الفاين؛ أبن يرد عليهم الباقي بعدها إ -أبن مل يكن إمام كذلك -مث بعده
ا .. تعني اآلخر، والتوقف عرضة للفوات، الرتكة مصروفة هلم أو لبيت املال اتفاقاً، فإذا تعذر أحدمه

ال الزوجان فال يرد عليهما؛ إذ ال قرابة بينهما، فإن وجد فيهما قرابة .. دخال يف ذوي األرحام، 
 وسيأيت بياهنم.

 لقرابة املفيدة الستحقاق الفرض أقوى.قال الرافعي: وإمنا قدم عليهم ذوو الفروض؛ ألن ا
احدًا .. أخذ فرضه والباقي ابلرد، أو مجاعة من صنف كبنات .. مث إن كان من يرد عليه شخصاً و 

 فبالسوية، أو من صنفني فأكثر .. رد الباقي بنسبة الفروض اليت هلم.
على أربعة سهام البنت ففي بنت وأم وزوج: الباقي من خمرج الربع بعد تنصيب الزوج ثالثة ال تقسم 

من ستة عشر، للزوج أربعة، وللبنت تسعة،  واألم من مسألتهما، فتضرب يف خمرج الربع، فتصح
 ولألم ثالثة.



ويف بنت وأم وزوجة: الباقي من خمرج الثمن بعد إخراج نصيب الزوجة سبعة، ال تنقسم على أربعة 
تصح من اثنتني وثالثني، للزوجة أربعة، سهام البنت واألم من مسألتهما، فتضرب يف خمرج الثمن، ف

 ة.وللبنت أحد وعشرون، ولألم سبع
 ويف بنت وأم سهامهما من مسألتهما أربعة جتعل أصل املسألة؛ للبنت ثالثة، ولألم واحد.
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 ]إرث ذوي األرحام[
كما مر .. صرفت الرتكة أو ابقيها   مث إن عدم من يرثه ابلفرضية ممن يرد عليه، ومن يرثه ابلتعصيب

 عصبة، وهم عشرة أصناف: أب األم، لذي الرحم ولو غنياً إراثً؛ وهو كل قريب ليس بذي فرض وال
وكل جد وجدة ساقطني، وأوالد البنات، وبنات اإلخوة، وأوالد األخوات، وبنو اإلخوة لألم، والعم 

 واملدلون ابلعشرة.لألم، وبنات األعمام والعمات، واألخوال واخلاالت، 
تمعوا .. نزل كل فرع منزلة ومن انفرد من ذوي األرحام ذكرًا كان أو أنثى .. أخذ مجيع املال، وإن اج

أصله، ويقدم األسبق إىل الوارث، فإن استووا .. قدر أن امليت خلف من يدلون به، مث جيعل نصيب  
ففي بنت بنت، وبنت بنت ابن: كل واحد للمدلني به على حسب مرياثهم منه لو كان هو امليت، 

ت بنت ابن: املال للثانية؛ لسبقها إىل يقسم املال بينهما أرابعاً فرضاً وردًا، ويف بنت ابن بنت، وبن
 الوارث.

 )وعصب األخت أخ مياثل ... وبنت االبن مثلها والنازل(
 )واألخت ال فرض مع اجلد هلا ... يف غري )أكدرية( كملها(

 ث ... ثلثاه للجد وأخت ثلث()زوج وأم، مث ابق يور 
 ]من يعصب األخت[

لها؛ أي: يساويها قرابً، فيكون املال أو ما بقي أي: وعصب األخت الشقيقة واألخت لألب: أخ مياث
منه بعد الفروض للذكر مثل حظ األنثيني؛ كما يعصب االبن البنت؛ قال تعاىل: }وإن كانوا إخوة 

وقال: }يوصيكم هللا يف أولدكم للذكر مثل حظ األنثتيني{،  رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثتيني{،
خ ألب األخت الشقيقة، بل يفرض هلا معه، وأيخذ الباقي وخرج ابملساوي غريه، فال يعصب األ

 ابلتعصيب، وال األخ ألبوين األخت ألب، بل حيجبها.
مه مطلقاً، سواء فضل قوله: )وبنت االبن مثلها( أي: يعصبها أخ يساويها يف الدرجة؛ كأخته وبنت ع



ج بقوله: )مثلها( من أعلى هلا شيء من الثلثني أم ال؛ كما يعصب االبن البنات واألخ األخوات، وخر 
 منها؛ فإنه يسقطها.

ويعصب بنت االبن أيضاً الذكر النازل عنها من أوالد االبن؛ أي: إن مل يكن هلا شيء من الثلثني  
كان هلا شيء من الثلثني .. فال يعصبها؛ كبنت وبنت ابن كبنيت صلب وبنت ابن وابن ابن ابن، فإن  

 ت االبن السدس تكملة الثلثني، والباقي له؛وابن ابن ابن، بل للبنت النصف، ولبن
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. كان الباقي بينهما ألن هلا فرضاً استغنت به عن تعصيبه، ولو كان يف هذا املثال بنت ابن ابن أيضاً .
 وبني ابن ابن االبن أثالاثً.

نات قال الفرضيون: وليس يف الفرائض من يعصب أخته وعمته، وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه، وب
أعمام أبيه وجده، إال النازل من أوالد االبن، وعصبت البنت أو بنت االبن أختاً شقيقة، أو أختاً 

سقطان ابالستغراق، فلو خلف بنتاً أو بنت ابن وإحدى ألب، فتأخذان ما بقي بعد الفرض وت
ت .. األختني .. فللبنت أو بنت االبن النصف، والباقي لألخت ابلتعصيب، ولو خلفهما مع األخ

فللبنت النصف، ولبنت االبن السدس تكملة الثلثني، والباقي لألخت ابلتعصيب، قضى بذلك 
 اري.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما رواه البخ

 ]املسألة األكدرية[
قوله: )واألخت ال فرض مع اجلد هلا( أي: سواء أكانت ألبوين أم ألب؛ كما ال يفرض هلا مع أخيها؛ 

عصبة، وال تعول املسألة بسببها وإن كان قد يفرض للجد، وتعول املسألة بسببه   لوجود من جيعلها
يف األكدرية؛ وهي: جد وأخت شقيقة  كما مر؛ ألنه صاحب فرض ابجلدودة فريجع إليه للضرورة، إال

أو ألب كمل مسألتهما زوج وأم، فللزوج نصف، ولألم ثلث؛ لعدم من حيجبها عنه، وللجد السدس؛ 
به، ولألخت النصف؛ لعدم من يسقطها ومن يعصبها، فإن اجلد لو عصبها .. نقص لعدم من حيج

ة؛ فإن أصلها من ستة، مث حقه، فتعني الفرض هلا، فتعول بنصيب األخت وهو النصف إىل تسع
يقتسم اجلد واألخت نصيبهما أثالاثً له الثلثان وهلا الثلث، ونصيبهما أربعة ال تنقسم على ثالثة، 

 تسعة .. تبلغ سبعة وعشرين، للزوج تسعة، ولألم ستة، ولألخت أربعة، وللجد فاضرب ثالثة يف
 مثانية.

نها، أو املسئول، أو الزوج، أو بلد امليتة، أو ومسيت أكدرية؛ لنسبتها إىل أكدر، وهو اسم السائل ع



، ألهنا كدرت على زيد مذهبه، فإنه ال يفرض لألخوات مع اجلد، وال يعيل، وقد فرض فيها وأعال
 وقيل: لتكدر أقوال الصحابة فيها، وقيل غري ذلك.

 وقول الناظم: )وأخت( ابجلر عطفاً على اجلد.
 ]حجب احلرمان ابألشخاص[

ذكر العصبة لغريه، والعصبة مع غريه .. شرع يف ذكر احلجب، وهو لغة: املنع، وشرعاً: مث ملا فرغ من 
 فر حظيه، ويسمىمنع من قام به سبب اإلرث من اإلرث ابلكلية، أو من أو 
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 الثاين: حجب نقصان وقد مر، واألول: حجب حرمان وهو املراد بقوله:
 م احجب ... وحيجب األخ الشقيق ابألب()وكل جدة فباأل

 )واالبن وابنه، وأوالد األب ... هبم، وابألخ الشقيق فاحجب(
 )وولد األم أب أو جد ... وولد وولد ابن يبدو(

األم أو األب .. فباألم احجبها؛ لإلمجاع، وحيجب األخ الشقيق ومثله  أي: وكل جدة من جهة
سفل ابإلمجاع، وأوالد األب ذكوراً كانوا أو إاناثً احجبهم هبم؛ الشقيقة ابألب واالبن وابن االبن وإن 

أي: هبؤالء؛ ألهنم حجبوا الشقيق؛ فهم أوىل، وابألخ الشقيق؛ لقوته بزيدة القرب، وولد األم ذكراً  
 ان أو أنثى حيجبه أب أو جد ألب وولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد ابن ولو أنثى كما مر.ك

دا الوالد والولد، فدل على أهنم إمنا يرثون عند عدمها، وكسر الناظم ابء و)الكاللة(: اسم ملا ع
 )احجب( يف املوضعني؛ للوزن.

ابلنصب بفعل مقدر دل عليه وقوله: )وأوالد األب( ابلنصب وجيوز رفعه، وقوله: )وولد األم( 
 )احجب( أي: حيجب ولد األم.

 ]حجب احلرمان ابألوصاف[
رمان ابألشخاص .. شرع يف ذكره ابألوصاف، وهي موانع اإلرث وملا أهنى الكالم على حجب احل

 فقال:
 )ال يرث الرقيق واملرتد ... وقاتل كحاكم حيد(

 )وال تورث مسلماً ممن كفر ... وال معاهد وحريب ظهر(
أي: ال يرث الرقيق قناً كان أو مدبرًا، أو مكاتباً أو أم ولد؛ ألنه لو ورث .. لكان امللك للسيد وهو 



 من امليت، ومثل الرقيق املبعض، لكنه يورث عنه ما ملكه حبريته؛ لتمام ملكه عليه، وال يرث أجنيب
لكافر، وال الكافر املسلم املرتد من مسلم، وإن عاد إىل اإلسالم بعد موته؛ خلرب: "ال يرث املسلم ا

 وال من كافر؛ إذ ال مواالة بينه وبني غريه؛ لرتكه دين
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 اإلسالم وعدم تقريره على ما انتقل إليه، وكما ال يورث، بل تركته يفء.
لقاتل من مقتوله شيئاً، سواء أكان القتل عمدًا أم خطأ أم شبه عمد، مباشرة أو سبباً أو وال يرث ا

اء أكان القاتل مكلفاً أم غري مكلف، خمتاراً أم مكرهاً وإن مل يضمنه؛ كما إذا قتل احلاكم شرطاً، وسو 
ار دواء، أو بشهادته مورثه حداً؛ لكونه زانياً حمصناً، أو كان قتله دفعاً لصياله، أو قصاصاً، أو إبجي

للقاتل من املرياث  عليه مبا له دخل يف قتله؛ خلرب النسائي بسند صحيح كما قال ابن عبد الرب "ليس
شيء"، ولتهمة استعجال قتله يف بعض الصور، وسدًا للباب يف الباقي، وقد يرث املقتول من قاتله؛  

 كأن جرحه مث مات اجلارح قبل اجملروح.
ممن كفر؛ أي: من كافر، سواء أكان ذمياً أم معاهدًا، أم مستأمناً أم حربياً، وال  وال تورث أنت مسلماً 

صحيحني": "ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم"، وال فرق بني الوالء وغريه، العكس؛ خلرب "ال
صححه وأما خرب: "ال يرث املسلم النصراين، إال أن يكون عبده أو أمته" .. فقد أعله ابن حزم وإن 

 احلاكم، على أن معناه: أن ما بيده لسيده ال اإلرث احلقيقي من العتيق؛ ألنه مساه عبده.
ات كافر عن زوجة حامل فوقفنا املرياث للحمل، فأسلمت مث ولدت .. ورثه ولده مع كونه ولو م

أن الكافر حمكوماً إبسالمه؛ ألنه كان حمكوماً بكفره يوم املوت، وقد ورث منه إذ ذاك، وأفهم كالمه: 
ي من يرث الكافر وإن اختلفت عقيدهتما؛ كاليهودي من النصراين، والنصراين من اجملوسي، واجملوس

الوثين، وابلعكس؛ ألن مجيع ملل الكفر يف البطالن كامللة الواحدة؛ قال تعاىل: }لكم دينكم وىل 
 دين{، وقال تعاىل: }فماذا بعد احلق إال الضلل{.

من بعض بني أن يكوان متفقي الدار وخمتلفيها؛ أبن ختتلف امللوك ويرى وال فرق يف توارث بعضهم 
، ولكن ال يرث الذمي واملعاهد واملستأمن من احلريب، وال احلريب من بعضهم قتل بعض؛ كالروم واهلند

 واحد منهم؛ النقطاع املواالة بينهم.
ه، من عطف اخلاص على وقول الناظم: )وال معاهد( بكسر اهلاء وفتحها، و )حريب( ظهرت حماربت

 العام.



(1/727) 

 

 ابب الوصية
ع حبق مضاف ولو تقديرًا ملا  عقباه، وشرعاً: ترب هي لغة: اإليصال؛ ألن املوصي وصل خري دنياه خبري

بعد املوت، ليس بتدبري وال تعليق عتق بصفة وإن التحقا هبا حكماً؛ كالتربع املنجز يف مرض املوت، 
 أو امللحق به.

واألصل فيها قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }من بعد وصية يوصى هبا أو دين{، وأخبار؛ كخرب 
 يه يبيت ليلتني .. إال ووصيته مكتوبة عنده".ئ مسلم له شيء يوصي ف"الصحيحني": "ما حق امر 

 وأركاهنا أربعة: موص، وموصى به، وموصى له، وصيغة.
 )تصح ابجملهول واملعدوم ... جلهة توصف ابلعموم(

 )ليست إبمث، أو ملوجود أهل ... للملك عند موته كمن قتل(
 ن()وإمنا تصح للوارث إن ... أجاز ابقي ورث ملا دف

 ]شروط املوصي[
الوصية؛ أي: من املكلف احلر املختار ولو حمجورًا عليه بفلس أو سفه، أو كافرًا ولو حربياً، فال  تصح

وال  -والسكران املتعدي بسكره كاملكلف يف سائر األبواب -تصح وصية غري املكلف ولو مميزاً 
 الرقيق ولو مكاتباً وإن عتق مث مات، وال املكره.

 روطه[]املوصى به وش
صية بشاة من شياهه، وأبحد أرقائه، ويعينه الوارث، وابألعيان الغائبة، ومبا ال يقدر ابجملهول؛ كالو 

على تسليمه؛ كالطري يف اهلواء، والعبد اآلبق، وابملعدوم؛ كالوصية مبا حتمله هذه الدابة، أو مبا حتمله 
وألن املعدوم لناس، وتوسعة عليهم، هذه األشجار؛ ألن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر؛ رفقاً اب

 جيوز أن ميلك ابملساقاة واإلجارة مع أهنما عقدا معاوضة، فبالوصية أوىل؛ ألن ابهبا أوسع من غريه.
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على الثلث إذا مل  فشرط املوصى به: كونه مقصودًا، قاباًل للنقل، خمتصاً ابملوصي عند موته، ال يزيد
ا حيرم اقتناؤه واالنتفاع به، وال بقصاص وحد قذف، وخيار وشفعة، يكن له وارث خاص، فال تصح مب



وال مبا ال خيتص ابملوصي عند موته؛ كأن أوصى برقيق من رقيقه، وال رقيق له عند موته، وال بزائد 
 على الثلث إذا كان وارثه بيت املال.

يتاً جبناية .. نفذت  حياة مستقرة، وعلم وجوده عندها، فلو انفصل موتصح ابحلمل إن انفصل حياً 
من بدله، ويصح القبول قبل الوضع، وتصح ابملنافع مؤبدة ومؤقتة، واإلطالق يقتضي التأبيد، 

 وبنجس حيل االنتفاع به؛ ككلب يتعلم، وزيت جنس، ومخر حمرتمة، وجلد ميتة وشحمها.
غري؛ كأن يقول: ال شيء له، والوصية برقبة املكاتب كهي مبال الوتصح بنجوم الكتابة، فإن عجز .. ف

( أوصيت هبذا العبد( وهو ملك غريه، أو )هبذا العبد إن ملكته(، وفيه وجهان، قال النووي: اجلواز 
 أفقه وأجرى على قواعد الباب. انتهى، ونوزع يف الصورة األوىل أبن الصح فيها: البطالن.

 ]املوصى له وشروطه[
بة كانت كاملسجد والفقراء، أو غري قربة  )جلهة توصف ابلعموم ليست إبمث( أي: معصية، قر  قوله:

كاألغنياء وأهل الذمة، خبالف الوصية ألهل احلرب أو الردة، أو ملن حيارب أو يرتد، أو ملوجود؛ أي: 
ي ولو معني عند الوصية، أهل للملك بتحريك اهلاء للوزن عند موته؛ أي: املوصي؛ كمن قتل املوص

، أو إلنسان فقتله؛ لعموم األدلة، وألهنا متليك بصيغة؛  تعديً؛ أبن أوصى جلارحه، مث مات ابجلرح
كاهلبة خبالف اإلرث، وأما خرب: "ليس للقاتل وصية" .. فضعيف، ولو صح .. محل على وصية ملن 

 يقتله؛ فإهنا ابطلة؛ ألهنا معصية.
 ة له وصية ملالكه.ومن الوصية للقاتل الوصية لعبده؛ ألن الوصي

ة لقاتل ابعتبار ما يؤول إليه من كونه يصري قاتالً، أو ألن الوصية ملا  وتسمية الوصية فيما ذكر وصي
 كانت ال تتم إال ابلقبول بعد املوت .. كانت إذ ذاك وصية للقاتل حقيقة.

 وتصح للحمل املوجود عندها؛ أبن انفصل لدون ستة أشهر، أو ألكثر منها ومل يزد على
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ويف تقدير الزان  د؛ ألن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة،أربع سنني واملرأة خلية عن زوج وسي
 إساءة ظن، ويقبل للحمل من يلي أمره بعد خروجه.

وال تصح حلمل سيوجد، أو احتمل حدوثه بعدها؛ أبن انفصل ألكثر من أربع سنني، أو لستة أشهر 
 فأكثر واملرأة غري خلية، وال ألحد الرجلني كسائر التمليكات.

له مبا إذا قال لوكيله: )بعه ألحد الرجلني(.  قال: )أعطوا أحد الرجلني كذا( .. صح؛ تشبيهاً نعم؛ لو 



 وال مليت؛ لعدم أهليته للملك.
ولو أوصى لعبد أجنيب .. صحت، مث إن استمر رقه .. فالوصية لسيده، ويصح قبول العبد وإن منعه 

له، أو بعده .. فلسيده، ولو ابعه .. السيد، ال قبول السيد عنه، فإن عتق قبل موت املوصي .. ف
 قت البيع، وجرى فيه التفصيل.نظر يف و 

ولو أوصى لدابة غريه وقصد الصرف يف علفها .. صحت ملالكها؛ كما لو أوصى بعمارة داره، 
ويشرتط قبوله ويتعني صرفه هلا، فيتواله الوصي بنفسه، أو انئبه من مالك أو غريه، فإن مل يكن وصي 

لرافعي: فقياس كون الوصية للمالك ذلك، ولو انتقل ملك الدابة إىل غريه .. قال ا.. فاحلاكم ك
اختصاصها ابألول، قال النووي: بل قياسه اختصاصها ابلثاين كما يف العبد، قال السبكي: وهو احلق 

إن انتقلت قبل املوت، وإال .. فاحلق األول، وهو قياس العبد يف التقديرين. انتهى، وقول النووي: 
أما إذا مل يقصد الصرف يف علفها؛ أبن قصد متليكها  )كما يف العبد( يقتضي أنه قائل هبذا التفصيل.

 أو أطلق .. فباطله.
وتصح ملسجد وإن قصد متليكه، وتصرف يف عمارته ومصاحله، ويصرفه القيم يف األهم واألصلح 

 ابجتهاده، وتصح حلريب ومرتد.
 ]شروط صحة الوصية للوارث[

الراء مجع وارث؛ أي: إذا كان اجمليزون  للوارث إن أجاز ابقي الورث بضم الواو وتشديد وإمنا تصلح
مطلقي التصرف وإن أوصي له بدون الثلث؛ خلرب البيهقي وغريه من رواية عطاء عن ابن عباس: "ال 

 وصية لوارث، إال أن جييز الورثة"، قال الذهيب: إنه
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 فال تصح للوارث. صاحل اإلسناد، أما إذا ردوا ..
)الوارث( و )أجاز(، فلو أوصي لوارث عند الوصية مث حجب .. مل وقول الناظم: )ملا دفن( تنازعه 

يفتقر إىل اإلجازة، أو ابلعكس .. افتقر إليها، ولو أجازوا قبل املوت .. فلهم الرد بعده، وابلعكس؛ 
جور عليه بسفه .. مل تصح اإلجازة إذ ال حق قبله للموسى له، فلو كان فيهم صيب أو جمنون، أو حم

 ه.منه، وال من ولي
 ويف معىن الوصية للوارث: ما لو وهبه، أو وقف عليه، أو أبرأه من دين له عليه يف مرض موته.

وخرج بـ )الوارث(: األجنيب، فال تفتقر وصيته إىل اإلجازة إال فيما زاد على الثلث، وينبغي للوارث 



 على الثلث، فإن جهل أحدمها وأجاز .. مل تصح.أن يعرف قدر الرتكة والزائد 
أجاز وقال: )اعتقدت قلة الرتكة وقد ابن خالفه( .. حلف، وتنفذ فيما كان يتحققه، ولو أقام ولو 

 املوصى له بينة بعلمه بقدرها عند اإلجازة .. لزمت.
ظهر دين( .. ولو كانت مبعني فأجاز مث قال: )ظننت كثرهتا فبان قلتها(، أو )تلف بعضها(، أو )

 بول قوله، وصححه النووي يف "تصحيح التنبيه".فقوالن، أحدمها: صحة اإلجازة، وعدم ق
 ]صيغة الوصية وشروطها[

الركن الرابع: الصيغة؛ كـ )أوصيت له بكذا(، أو )أعطوه(، أو )ادفعوا إليه(، أو )جعلته له(، أو 
الوصية .. فهبة، أو على )هو له( ..  )وهبته له بعد مويت(، فلو اقتصر على )وهبته له( ولو بنية

 فإقرار.
ابلكناية مع النية؛ كـ )هو له من مايل(، أو )عبدي هذا لفالن(، أو )عينته له(، وإذا أوصى  وتصح

لغري معني كالفقراء .. لزمت ابملوت بال قبول، أو ملعني .. اشرتط القبول، وال يصح قبول وال رد يف 
ك املوصى به املوت، ولو رد بعد املوت والقبول .. مل يصح، ومل حياة املوصي، وال يشرتط فور بعد

ملعني موقوف؛ فإن قبل .. ابن أنه ملكه ابملوت، وإال .. ابن للوارث، وفوائده ومؤنته ملن له امللك، 
 وعليه نفقته ومؤنه.
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 ابب الوصاي
ت إليه، ووصيته إذا صيوهي إثبات تصرف مضاف ملا بعد املوت، يقال: أوصيت لفالن بكذا، وأو 

جعلته وصياً، وقد أوصى ابن مسعود فكتب: )وصييت إىل هللا تعاىل وإىل الزبري وابنه عبد هللا( رواه 
 البيهقي إبسناد حسن.

وأركاهنا أربعة: موص، ووصي، وموصى فيه، وهو التصرف املايل املباح كما سيأيت، وصيغة كأن يقول: 
أقمتك مقامي(، أو )جعلتك وصياً(، ويشرتط القبول، ) )أوصيت إليك(، أو )فوضت إليك(، أو

وهل يقوم العمل مقامه؟ وجهان كالوكالة، وال يعتد به يف حياة املوصي، وال يعترب الفور بعد املوت، 
 ولو رد يف حياته وقبل بعد موته .. صحت، ولو رد بعد املوت .. بطلت.

 )سن لتنفيذ الوصاي ووفا ... ديونه: إيصاء حر كلفا(
 من ويل ووصي أذان ... فيه على الطفل ومن جتننا()و 



 )إىل مكلف يكون عدال ... وأم االطفال: هبذا أوىل(
 ]شروط املوصي[

أي: سن لتنفيذ الوصاي إن أوصى بشيء ووفاء ديونه؛ أي: ورد العواري والودائع والغصوب وحنوها 
وص هبا .. نصب القاضي من يقوم ي إيصاء حر كله أو بعضه )كلفا( أبن يكون ابلغاً عاقاًل، فإن مل

هبا، وحمل سن اإليصاء برد املظامل إذا مل يعجز عنه يف احلال، وإال .. وجب كما استدركه النووي يف 
"زوائد الروضة"، وذكر الشيخان أول الباب: أن من عنده وديعة، أو عليه حق هلل تعاىل، أو آلدمي .. 

اد يف "الروضة": أن املراد علم من يثبت بقوله، قال يف ز  جيب عليه أن يوصي به إذا مل يعلم به غريه،
 "املهمات": وهو
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الغرماء، فال بد غري كاف، فإن قول الورثة كاف يف الثبوت مع أن املتجه: أن علمهم ال يكفي؛ ألهنم 
ال من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم، وأيضاً: فإنه يقتضي أن الشاهد الواحد ال يكفي، فإن احلق 

يثبت به وحده، لكن القياس خترجيه على قضاء الوكيل الدين حبضرة واحد، والصحيح: االكتفاء به، 
 انتهى.وكذا الصحيح: االكتفاء إبشهاد ظاهري العدالة مع أنه ال يثبت هبما. 

 وخرج بـ )احلر( الرقيق، وبـ )املكلف( غريه، فال يصح إيصاؤمها.
أب وإن عال، ومن )وصي أذان( له أبن أذن له الويل يف وسن اإليصاء من ويل؛ أب، أو جد أيب 

اإليصاء عن نفسه، أو عن الوصي على الطفل واجملنون؛ أي: والسفيه الذي بلغ كذلك .. فال يصح 
طلقاً، وال عليهم من غري املذكورين ولو أماً أو أخاً؛ ألنه ال يلي أمرهم فكيف اإليصاء على غريهم م

 ينيب فيه؟ !
ء على الطفل وحنوه من أبيه واجلد حي بصفة الوالية؛ ألنه ويل شرعاً فليس لألب وال يصح اإليصا

جلد، ويكون نقل الوالية عنه، أما اإليصاء بتنفيذ الوصاي ووفاء الديون وحنوها .. فيصح يف حياة ا
 الوصي أوىل منه.

د(، فإذا بلغ أو قدم وجيوز فيه التوقيت والتعليق؛ كقوله: )أوصيت إليك إىل بلوغ ابين(، أو )قدوم زي
.. فهو الوصي؛ ألن الوصاي حتتمل اجلهاالت واألخطار، فكذا التوقيت والتعليق، وألن اإليصاء  

على سرية وقال: "إن أصيب زيد .. جبعفر، وإن  كاإلمارة، وقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم زيداً 
 أصيب جعفر .. فعبد هللا بن رواحة" رواه البخاري.



 ى فيه[]شروط املوص
وإمنا يصح اإليصاء ابلتصرف املايل املباح؛ كقضاء الديون، وتنفيذ الوصاي، وأمور األطفال املتعلقة 

بلحوق العار هبم، فيتواله من يعتين بدفع  أبمواهلم، فال يصح اإليصاء بتزوجيهم؛ ألن الوصي ال يتغري
بتزويج أرقائهم؛ ألن والية تزوجيهم العار عنهم، فإن مل يكن .. فمن له النظر العام وهو اإلمام، وال 

 تبع للوالية على تزويج مالكهم، فإذا امتنع املتبوع .. فالتابع أوىل.
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 وال يصح بعمارة بيع التعبد وكنائسه وحنومها؛ لعدم اإلابحة.
ك(، أو )أقمتك مقامي يف أمر أطفايل( ومل يذكر التصرف .. فله التصرف ولو قال: )أوصيت إلي

 .أيضاً 
 ]شروط الوصي[

وإمنا يصح اإليصاء ممن ذكر فيما ذكر إىل مكلف يكون عداًل ولو يف الظاهر؛ أي: وكافياً للتصرف 
ريمها؟ ! املوصى به، فال يصح اإليصاء إىل صيب وال جمنون؛ ألهنما موىل عليهما، فكيف يليان أمر غ

ده، وألنه ال يتصرف يف مال ابنه وال إىل من فيه رق؛ الستدعاء اإليصاء فراغاً وهو مشغول خبدمة سي
 .. فال يصح وصياً لغريه كاجملنون، وال إىل كافر من مسلم؛ إذ ال والية لكافر على مسلم.

لى أوالده، ويصح ويصح إيصاء ذمي على أوالده الكفار إىل ذمي عدل يف دينه؛ جلواز كونه ولياً ع
ثبت له الوالية عليه؛ فإن اإلمام يلي أيضاً إيصاؤه إىل مسلم؛ كما تصح شهادة املسلم عليه، وقد 

تزويج الذميات، وال اإليصاء إىل فاسق؛ ملا يف الوصاية من معىن األمانة والوالية، وال اإليصاء إىل 
 عاجز عن التصرف لسفه أو هرم أو حنوه.

 عدم كونه عدوًا للموىل عليه. وزاد املتويل وآخرون:
 نه حبيث تقبل شهادته عليه.وحصروا الشروط بلفظ خمتصر فقالوا: ينبغي كو 

وهذه الشروط تعترب عند املوت على األصح؛ ألنه وقت التسلط على القبول كما أن االعتبار يف 
من خال عن الوصية حبالة املوت، وكما أن الشاهد تعترب صفاته عند األداء، حىت لو أوصى إىل 

ؤخذ منه ما قاله البلقيين: أنه الشروط أو بعضها؛ كصيب ورقيق، مث استكملها عند املوت .. صح، وي
لو أوصى إىل غري اجلد وهو بصفة الوالية، مث زالت واليته عند املوت؛ كأن فسق .. صح، وال يضر 

 العمى، ويوكل فيما ال يتمكن من مباشرته.



ء عليهم أوىل من غريها إذا اتصفت ابلشروط؛ ألهنا أشفق من غريها، وأم األطفال هبذا؛ أي: ابإليصا
 ليست شرطاً؛ ألن عمر أوصى إىل حفصة رضي هللا عنهما، رواه أبو داوود. فالذكورة

 ولو أوصى إىل اثنني فصاعدًا: فإن كان يف أمر ينفرد صاحب احلق أبخذه؛ كالودائع
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كل منكما(، أو   والعواري .. فلكل االنفراد، وإال: فإن أثبت لكل االستقالل؛ أبن قال: )أوصيت إىل
ي(، أو )أنتما وصياي( .. فلكل منهما االنفراد ابلتصرف، وإن شرط اجتماعهما يف )كل منكما وصي

التصرف أو أطلق .. فال انفراد، ولو مات أحدمها، أو جن أو فسق، أو غاب أو رد .. نصب احلاكم 
 صيغ العقود معاً.بداًل عنه، واملراد من االجتماع: صدور التصرف عن رأيهما، ال تلفظهما ب

ئزة، فللموسى عزل نفسه إال أن يتعني، أو يغلب على ظنه تلف املال ابستيالء ظامل، وله والوصاية جا
 أن يوكل فيما مل جتر العادة مبباشرته ملثله.

وإذا بلغ الطفل وانزعه يف اإلنفاق عليه .. صدق الوصي بيمينه، وكذا لو ادعى اإلسراف فيه ومل يعني 
 ي احلال تصديقه.عينه .. نظر فيه وصدق من يقتضقدراً، وإن 

ولو ادعى أنه ابع ماله بال حاجة وال غبطة .. فالقول قول املدعي بيمينه، ولو ادعى الويل دفع ماله 
 إليه بعد البلوغ أو اإلفاقة أو الرشد .. مل يقبل قوله إال ببينة.
 واأللف يف قول الناظم: )كلفا( و )أذان( و )جتننا( لإلطالق.
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 كتاب النكاح
برتمجته، وهو حقيقة يف  ة: الضم، وشرعاً: عقد يتضمن إابحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أوهو لغ

العقد جماز يف الوطء على األصح؛ كما جاء به القرآن واألخبار، وإمنا محل على الوطء يف قوله تعاىل: 
 }حىت تنكح زوجا غريه{ خلرب: "حىت تذوقي عسيلته".

له تعاىل: }فانكحوا ما طاب لكم من النساء{، وقوله: واألصل فيه قبل اإلمجاع: آيت؛ كقو 
ألميى منكم{، وأخبار؛ كخرب: "تناكحوا تكثروا"، وخرب: "من أحب فطريت .. فليسنت }وانكحوا ا

بسنيت، ومن سنيت النكاح"، روامها الشافعي رضي هللا تعايل عنه بالغاً، وخرب: "الدنيا متاع، وخري 



أن لم، وحسن الرتمذي: "ثالث حق على هللا أن يغنيهم: الناكح يريد متاعها املرأة الصاحلة" رواه مس
 يستعف"، وصححه ابن حبان واحلاكم. والنكاح الزم ولو من جهة الزوج.

 )سن حملتاج مطيق لألهب ... نكاح بكر ذات دين ونسب(
 ]حكم النكاح[

؛ أبن جيد مؤنه من أي: سن حملتاج إىل النكاح أبن تتوق نفسه إىل الوطء ولو خصياً مطيق لألهب
ح، سواء أكان مشتغاًل ابلعبادة أم ال؛ حتصيناً للدين، املهر، وكسوة فصل التمكني، ونفقة يوم النكا 

وخلرب "الصحيحني": "ي معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة .. فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر 
د؛ أي: دافع لشهوته، و )الباءة( وأحصن للفرج، ومن مل يستطع .. فعليه ابلصوم؛ فإنه له وجاء" ابمل

 ابملد: مؤن النكاح.
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أما إذا فقد احملتاج إليه أهبته .. فيسن له تركه، ويكسر شهوته ابلصوم؛ إرشادًا خلرب: "ي معشر 
 الشباب".

قال يف "الروضة" كـ "أصلها": فإن مل تنكسر به .. مل يكسرها ابلكافور وحنوه، بل ينكح، قال ابن 
 نقاًل عن األصحاب: ألنه نوع من االختصاء. الرفعة

يه: فإن فقد أهبه .. كره له؛ ملا فيه من التزام ما ال يقدر عليه من غري حاجة، وأما غري احملتاج إل
وسواء أكان به علة أم ال، وكذا إن وجدها وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنني، وإن مل يكن به علة 

ه؛ لئال بادة أفضل منه إن كان متعبدًا، وإال .. فالنكاح أفضل له من ترك.. مل يكره له، لكن ختليته للع
 تفضي به البطالة إىل الفواحش.

ونص يف "األم" وغريها: على أن املرأة التائقة يندب هلا النكاح، ويف معناها احملتاجة إىل النفقة، 
 واخلائفة من اقتحام الفجرة.

 ]الصفات املستحبة يف املنكوحة[
ًا تالعبها وتالعبك"، النكاح نكاح بكر إال لعذر؛ خلرب "الصحيحني" عن جابر: "هال بكر  وسن ملريد

وروى ابن ماجه خرب: "عليكم ابألبكار؛ فإهنن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى ابليسري"، خبالف 
جلابر؛ ما إذا كان به عذر؛ كضعف آلته عن االفتضاض؛ أو احتياجه ملن يقوم على عياله؛ كما اتفق 

. اعتذر له أبن أابه قتل يوم أحد وترك تسع فإنه ملا قال له رسول هلل صلى هللا عليه وسلم ما تقدم .



بناات، فكرهت أن أمجع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة متشطهن وتقوم عليهن، فقال صلى 
 هللا عليه وسلم: "أصبت".

ملاهلا، وجلماهلا، وحلسبها، ولدينها، فاظفر بذات  ذات دين؛ خلرب "الصحيحني": "تنكح املرأة ألربع:
داك" أي: افتقرات إن خالفت ما أمرتك به، خبالف الفاسقة ذات نسب؛ خلرب: "ختريوا الدين تربت ي

 لنطفكم" رواه احلاكم وصححه، بل يكره نكاح بنت
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 .يعرف أبوهاالزان وبنت الفاسق، قال األذرعي: ويشبه أن يلحق هبما اللقيطة ومن ال 
ويسن أيضاً: كوهنا ولودًا ودوداً؛ خلرب: "تزوجوا الولود والودود؛ فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة" 

 رواه أبو داوود واحلاكم وصحح إسناده.
قرابة غري قريبة أو أجنبية؛ لضعف الشهوة يف القريبة فيجيء الولد حنيفاً، قال الزجناين: وألن من 

ألجل التعاضد واجتماع الكلمة، وهو مفقود يف نكاح القريبة، القبائل؛  مقاصد النكاح اشتباك
 والبعيدة أوىل من األجنبية.

ابلغة إال حلاجة أو مصلحة، ذات مجال، خفيفة املهر؛ ذات خلق حسن، وأال يكون هلا ولد من غريه 
وأن  ول النهار،إال ملصلحة، وأال تكونشقراء، وال مطلقة يرغب فيها مطلقها، وأن يعقد يف شوال وأ

 يدخل يف شوال، وأال يزيد على واحدة بال حاجة.
 ]اجلمع بني الزوجات[

 )وجاز للحر أبن جيمع بني ... أربعة، والعبد بني زوجتني(
أي: وجاز للحر أن جيمع بني أربع من الزوجات، وجاز للعبد أن جيمع بني زوجتني، أما احلر .. فلقوله 

 وثلث وربع{، وقوله عليه الصالة والسالم لغيالن، النساء مثىنتعاىل: }فانكحوا ما طاب لكم من 
وقد أسلم وحتته عشر نسوة: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" صححه ابن حبان واحلاكم وغريمها، وإذا 

 امتنعت الزيدة يف الدوام .. ففي االبتداء إوىل.
عة عيسى ال يتزوج ل، ويف شريقيل: وكان يف شريعة موسى اجلواز من غري حصر؛ تغليباً ملصلحة الرجا

 غري واحدة؛ تغليباً ملصلحة النساء، وراعت شريعتنا مصلحة النوعني.
وأما العبد .. فألنه على النصف من احلر، وقد أمجع الصحابة على أنه ال ينكح أكثر من اثنتني، رواه 

 البيهقي عن احلكم بن عتبة، واملبعض كالعبد.



 .. فاخلامسة، وحتل األخت واخلامسة يف عدة ابئن ال ، أو مرتباً فإن نكح احلر مخساً معاً .. بطلن
 رجعي؛ ألهنا يف حكم الزوجة.
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 خاص.والباء يف قول الناظم: )أبن جيمع( زائدة، وقوله: )أربعة( ابلتاء مبعىن أربعة أش
 )وإمنا ينكح حر ذات رق ... مسلمة خوف الزان، ومل يطق(

 رجل المرأة ال عرسا( )صداق حرة، وحرم مسا ... من
 )أو أمة، ونظرًا حىت إىل ... فرج ولكن كرهه قد نقالً(

 )واحملرم انظر، وإماء زوجت ... ال بني سرة وركبة بدت(
 وظاهرا()ومن يرد منها النكاح نظرا ... وجها وكفاً ابطناً 

 )وجاز للشاهدأو من عامال ... نظر وجه، أو يداوي علال(
 ظر ... وإن جتد إنثى فال ير الذكر()أو يشرتيها: قدر حاجة ن

 فيها مثان مسائل:
 ]شروط نكاح الرقيقة[

األوىل: إمنا ينكح احلر املسلم الرقيقة؛ أي: غري أمة فرعه ومكاتبه بشرط أن تكون مسلمة، فال حيل 
مة الكافرة ولو كتابية ومملوكة ملسلم؛ لقوله تعاىل: }فمن ما ملكت أمينكم من فتيتكم له نكاح األ

 ؤمنت{، بل ال ينكحها الرقيق املسلم؛ ألن املانع من نكاحها كفرها فساوى احلر.امل
 وجيوز للحر الكتايب نكاح األمة الكتابية؛ الستوائهما يف الدين.

اف زانً وإن مل يغلب على ظنه وقوعه بل توقعه ولو على ندور بشرط أن خياف زانً ويفقد احلرة، وأن خي
خبالف من ضعفت شهوته، أو قوي تقواه، أو قدر على التسري  أبن تغلب شهوته ويضعف تقواه،

بشراء أمة، قال تعاىل: }ذلك ملن خشى العنت منكم{ أي: الزان، وأصله املشقة، مسي به الزان؛ ألنه 
 وبة يف اآلخرة.سببها ابحلد يف الدنيا، والعق

 وعلم من هذا الشرط أن من حتته أمة ال ينكح أخرى.
ي: تصلح لالستمتاع ولو كتابية، أو رضيت أبقل من مهر املثل، قال تعاىل: وأال يطيق صداق حرة؛ أ

}ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنت{ اآلية، و )الطول(: السعة، واملراد بـ )احملصنات(: 
 ؤمنات يف اآلية جري على الغالب من أن املؤمناحلرائر، وذكر امل
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ا ال ترضى ابملؤمن عجز عن مهر املؤمنة .. عجز عن مهر الكتابية؛ ألهنإمنا يرغب يف املؤمنة، وأن من 
إال مبهر كثري، وروى البيهقي عن احلسن مرساًل: )أنه صلى هللا عليه وسلم هنى أن تنكح األمة على 

احلرة(، قال: وهو وإن كان مرساًل .. فهو يف معىن القرآن حيث وافقه يف النهي، ومعه قول مجاعة من 
 انتهى. الصحابة.

أو قدر عليها؛ كأن تكون صغرية أو جمنونة، أو جمذومة أو أما لو كان حتته حرة ال تصلح لالستمتاع، 
 برصاء، أو قرانء أو رتقاء، أو هرمة أو مضناة ال حتتمل اجلماع .. فإنه حيل له نكاح األمة.

 مدته، وإال .. ولو قدر على غائبة .. حلت له أمة إن حلقت مشقة ظاهرة يف قصدها، أو خاف زانً 
املشقة املعتربة؛ أبن ينسب حمتملها يف طلب الزوجة إىل اإلسراف فال حتل له األمة، وضبط اإلمام 

 وجماوزة احلد.
ولو وجد حرة ترضى بال مهر، أو مبهر مؤجل وهو يتوقع القدرة عليه عند احملل، أو وجد من يقرضه، 

سكن وخادم .. حلت له األمة، ولو وهب له مال أو يبيعه نسيئة، أو يستأجر أبجرة معجلة، أو له م
 رية .. مل يلزمه القبول.أو جا

ومن شروط نكاح األمة: أن حتتمل الوطء، فإن كانت صغرية ال توطأ .. مل يصح النكاح، ومن بعضها 
 رقيق كالرقيقة.

 ]العورات وأحكام النظر[
ة من شعر وغريه وإن أبني ذلك الثانية: حيرم على الرجل؛ أي: الفحل مس شيء من املرأة األجنبي

النظر إليه كما سيأيت .. فاللمس أوىل؛ ألنه أبلغ يف اللذة، وقد حيرم املس دون  الشيء؛ ألنه إذا حرم
النظر؛ كبطن حمرمه، وكذا حيرم عليه النظر إىل ما ذكر؛ لقوله تعاىل: }قل للمؤمنني يغضوا من 

 أبصرهم{ وهو خرب مبعىن األمر.
لغ، فيلزم الويل منعه من مس واجملبوب واهلم واملخنث والعنني، واملراهق كالبا ومشل كالمه: اخلصي

األجنبية ونظرها، ويلزمها االحتجاب منه؛ لظهوره على العورات، خبالف طفل مل يظهر عليها، قال 
 تعاىل: }أو الطفل الذين مل يظهروا على عورت النساء{
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 احملرم اآليت.يني ونظر العبد إىل سيدته األمينني .. كنظر ونظر املمسوح وهو ذاهب الذكر واألنث
 ومشل كالمه: األمة، وهو األصح عند النووي؛ ]فهي[ كاحلرة.

وحيل النظر إىل صغرية إال الفرج؛ ألهنا ليست يف مظنة الشهوة، أما الفرج .. فيحرم نظره، قال 
على دعوى االتفاق قوله: قطع  الرافعي: كصاحب "العدة": اتفاقاً، زاد يف "الروضة" مستدركاً 

 له.القاضي حسني حب
وقضية كالم الناظم: أنه حيرم نظر الرجل الفحل إىل وجه املرأة األجنبية وكفيها عند أمن الفتنة، وهو 

ما صححه يف "احملرر" و "املنهاج"، ووجهه اإلمام ابتفاق املسلمني على منع النساء من اخلروج 
رع سد الباب، نة الفتنة وحمرك للشهوة، فالالئق مبحاسن الشسافرات الوجوه، وأبن النظر مظ

واإلعراض عن تفاصيل األحوال؛ كاخللوة ابألجنبية، لكن يف "الروضة" كـ"أصلها": أكثر الصحاب 
على أنه ال حيرم؛ لقوله تعاىل: }وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها{ وهو مفسر ابلوجه والكفني، لكن 

 ت": إنه الصواب؛ لكون األكثرين عليه.يكره، وقال يف "املهما
 لبلقيين: الرتجيح بقوة املدرك، والفتوى على ما يف "املنهاج".وقال ا

ونظر املرأة إىل الرجل الفحل األجنيب كنظره إليها وهو ما صححه النووي؛ قياساً على نظره إليها، 
صححه: أن أم سلمة ولقوله تعاىل: }وقل للمؤمنت يغضضن من أبصرهن{، وملا رواه الرتمذي و 

 عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن نزل قالت: كنت عند النيب صلى هللا
احلجاب، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "احتجبا منه"، فقلنا: ي رسول هللا؛ أليس أعمى ال يبصران 

 ". وال يعرفنا؟ ! فقال: "أفعمياوان أنتما؟ ! ألستما تيصرانه؟ !
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أجاب عنه وأما خرب "الصحيحني" عن عائشة: أهنا نظرت إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد .. ف
النووي يف "شرح مسلم" أبنه ليس فيه أهنا نظرت إىل وجوههم وأبداهنم، وإمنا نظرت إىل لعبهم 

 احلال. وحراهبم، وال يلزم منه تعمد النظر إىل البدن، وإن وقع بال قصد .. صرفته يف
يما عدا ما بني وأفهم كالم الناظم: أنه حيل نظر الرجل إىل الرجل، ونظر املرأة إىل املرأة، وهو كذلك ف

السرة والركبة، وأنه حيل نظر الكافرة إىل املسلمة، وهو كذلك يف مملوكها وحمرمها، وأما يف غريمها .. 
من نساء املؤمنات، فال تدخل احلمام  فاألصح: حترميه؛ لقوله تعاىل: }أو نسآئهن{، والكافرة ليست

 مع املسلمة.



ها كاألجنيب، وصححه البلقيين، والشبه عند الشيخني: وما الذي تراه منها؟ قال اإلمام وغريه: هي مع
 أهنا ترى منها ما يبدو عند املهنة، وهو الوجه، والرأس، واليد إىل املرفق، والرجل إىل الركبة.

ره نصاً، بل صرح القاضي واملتويل والبغوي وغريهم أبهنا معها  قال األذرعي: وهذا غريب مل أ
 كاألجنيب. انتهى.

 نه حيرم على املرأة كشف وجهها هلا، وهو ظاهر على القول أبهنا كاألجنيب.وأفىت النووي أب
 ]نظر الرجل لزوجته وأمته واستمتاعه هبما[

أمته اللتني جيوز متتعه هبما، وال  الثالثة: ال حيرم مس الرجل عرسه بكسر العني؛ أي: زوجته، وال
الركبة، وال حيرم نظر الرجل إليهما عكسه، وقد مر حكم مباشرة احلائض والنفساء فيما بني السرة و 

وال عكسه وإن عرض مانع قريب الزوال؛ كحيض ورهن، حىت إىل الفرج ولو ابطناً؛ ألنه حمل متتعه، 
 الفرجلكن كرهه قد نقل عن األئمة؛ خلرب: "النظر إىل 
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: إنه جيد يورث الطمس" أي: العمى، رواه ابن حبان وغريه يف الضعفاء، وخالف ابن الصالح فقال
 اإلسناد.

ومشل كالمهم: الدبر، وقول اإلمام: والتلذذ ابلدبر بال إيالج جائز .. كالصريح فيه، وكذا قول 
ال الفرج ففيه وجهان، أصحهما: "الروضة" و "أصلها" هنا: للزوج النظر إيل مجيع بدن زوجته، إ

لنظر إىل الفرج ففيه خالف سبق يف اجلواز، ويف ابب ما ميلكه الزوج من التمتع: له مجيع التمتع، إال ا
حكم النظر، وإال اإلتيان يف الدبر فإنه حرام، والذي سبق له يف حكم جواز النظر جوازه إىل الفرج 

 يف جواز نظره إليه، وقال الدارمي حبرمته.من غري استثناء الدبر، فهذا منهما كالصريح 
 ]نظر الرجل إىل حمرمه وعكسه[

ل إىل حمرمه وعكسه، ونظر الزوج إىل زوجته اليت امتنع متتعه هبا؛ كمعتدة عن الرابعة: جيوز النظر للرج
شبهة، والسيد إىل إمته اليت امتنع متتعه هبا؛ كمرتدة وجموسية ووثنية ومزوجة ومكاتبة ومشرتكة، 

إال كسه إىل مجيع البدن، إال ما بني السرة والركبة، أما احملرم .. فلقوله تعاىل: }وال يبدين زينتهن وع
لبعولتهن أو ءاابئهن{ اآلية، والزينة مفسرة مبا عدا ما بني السرة والركبة، وسواء فيه احملرم ابلنسب 

 مته.والرضاع واملصاهرة، والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه سوى زوجته وأ
 ]نظر الرجل للمرأة اليت يريد نكاحها[



جهها وكفيها ابطناً وظاهرًا قبل خطبتها وإن مل اخلامسة: من يرد نكاحاً من امرأة .. نظر ندابً منها و 
أتذن له فيه؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم للمغرية وقد خطب امرأة: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم 

لفة بينكما، رواه الرتمذي وحسنه، ولقوله صلى هللا عليه وسلم يف خرب بينكما" أي: تدوم املودة واأل
ة: فإن استطاع أن ينظر منها إىل ما يدعوه إىل نكاحها .. فليفعل"، جابر: "إذا خطب أحدكم املرأ

 قال جابر )فخطبت جارية فكنت أختبأ هلا حىت رأيت منها
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 وود واحلاكم وصححه.ما دعاين إىل نكاحها فتزوجها( رواه أبو دا
لكفني(: غريمها فال ينظره؛ ألنه عورة منها، ويف نظرمها كفاية؛ إذ يستدل ابلوجه وخرج بـ )الوجه وا

على اجلمال، وابلكفني على خصب البدن، ومن هنا علم أن حمل نظره إليهما إذا كانت ساترة ملا 
 النص.عدامها، وبه جزم مجاعة منهم الرويين وابن داوود، ونقاله عن 

فال يندم بعد نكاحها عليه، وإمنا كان النظر قبل اخلطبة؛ لئال يعرض وله تكرير نظره؛ ليتبني هيئتها 
عنها بعدها فيؤذيها، واملراد بـ )خطب( يف اخلربين السابقني: عزم على خطبتها؛ بدليل ما رواه أبو 

 فال أبس أن ينظر إليها". داوود وابن حبان يف "صحيحه": "إذا ألقي يف قلب امراء خطبة امرأة ..
 والرويين: وله النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج.قال اإلمام 

وإذا مل تعجبه .. فليسكت وال يقل: ال أريدها؛ ألنه إيذاء، وهي أيضاً تنظر إىل وجهه وكفيه ندابً إذا 
 عزمت على نكاحه؛ ألهنا يعجبها منه ما يعجبه منها.

 س؛ إذ ال حاجة إليه.وخرج ابلنظر من اجلانبني: امل
بعث من يباح له نظر املبعوث إليه؛ كمحرم ينظر ويصف له؛ ألنه صلى هللا عليه ومن مل ينظر .. 

وسلم بعث أم سليم إىل امرأة وقال: "انظري عرقوهبا ومشي عوارضها" رواه احلاكم وصححه، ويف 
اعث زائدًا على ما ينظر هو، رواية الطرباين: "ومشي معاطفها"، ويؤخذ منه أن للمبعوث أن يصف للب

 لبعث ما ال يستفيده بنظره.فيستفيد اب
 ]نظر الشاهد[

السادسة: جيوز للشاهد النظر إىل وجه املرأة األجنبية؛ ألجل الشهادة حتماًل وأداء؛ للحاجة، وجيوز 
 ملن عاملها ببيع أو غريه نظر وجهها كذلك.
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ة، فإن تعني عليه الفتنة .. فيشبه املنع؛ ألن يف غريه غني قال الشيخان: ولو خاف من النظر للشهادة
 .. نظر واحرتز.

: والصحيح: جواز النظر إىل فرج الزانيني؛ لتحمل الشهادة -وبه صرح املاوردي -قال الزركشي
 ابلزان، وإىل فرجها وثديها للشهادة ابلوالدة والرضاع، ومثله نظر العانة ملعرفة البلوغ.

 ]النظر للمداواة[
لفصد، ومثله املس بشرط حضور حمرم أو حنوه، وفقد املعاجل السابعة: جيوز النظر للمداواة والعالج وا

من كل صنف، وهلذا قال الناظم: )وإن جتد أنثى( أي: تداوي املرأة .. فال يراها الرجل لذلك، وأال 
الوجه واليدين،  يكون ذمياً مع وجود مسلم، وكشف قدر احلاجة فقط، وأصل احلاجة يبيح النظر إىل

إذا أتكدت حبيث يبيح التيمم، وإىل السوأتني إذا زاد األمر وصار حبيث ال وجيوز إىل بقية األعضاء 
 يعد التكشف هتكاً للمروءة.

 ]النظر للرقيق إذا أراد شراءه[
ما الثامنة: جيوز ملن أراد شراء رقيق أن ينظرمنه قدر احلاجة؛ وهو ما عهدا ما بني سرته وركبته؛ ألن 

 جاز للضرورة يقدر بقدرها.
: )ال عرسا( أي: ال مس عرس، واأللف يف قوله: )نقال( و )نظرا( و )عامال( لإلطالق، وقول الناظم

وقوله: )واحملرم(، )وإماء( جيوز يف كل منهما نصبه ورفعه، وقوله: )بدت( أي: ظهرت، وقوله: )قدر 
 حاجة( قيد يف مسألة املداواة والشراء.

 ي(قد إال بويل ... وشاهدين الشرط: إسالم جل)وال يصح الع
 )ال يف ويل زوجة ذمية ... واشرتط التكليف واحلريه(
 )ذكورة عدالة يف اإلعالن ... ال سيد ألمة وسلطان(

 ]شروط صيغة عقد النكاح[
أي: وال يصح عقد النكاح إال بويل وشاهدين؛ أي: وزوجني خاليني من موانع النكاح، وإجياب 

 بنيت(، أوجياب؛ كقول الويل: )زوجتك(، أو )أنكحتك اوقبول، فاإل
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)هذا النكاح(، )تزوجها(، أو )انكحها(، والقبول؛ كقول الزوج: )قبلت نكاحها(، أو )تزوجيها(، أو 
أو )التزويج(، أو )نكحت(، أو )تزوجت بنتك(، وجيوز تقدم لفظ الزوج؛ كقوله: )زوجين(، أو 

 )أنكحين(.
بية وإن أحسن العاقدان العربية اعتباراً ابملعىن، وحمله: إذا فهم كل من العاقدين كالم ويصح بغري العر 

 جهان، رجح منهما البلقيين: املنع.اآلخر، فإن مل يفهمه وأخربه ثقة مبعناه .. ففي الصحة و 
وقد علم: أنه ال يصح النكاح بغري لفظ التزويج أو اإلنكاح؛ كلفظ البيع والتمليك، واإلحالل 

إلابحة؛ إذ مل يرد الشرع إال هبما، وأن الزوج لو اقتصر على )قبلت( .. مل يصح خبالف البيع، ولو وا
.. ففي الصحة وجهان، ونص يف "األم" على البطالن قال: )قبلتها( أو )قبلت النكاح( أو )التزويج( 

 يف األوىل، والصحة يف الثانية، وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغريه.
كل من الزوجني، والعلم بذكورة الزوج وأنوثة الزوجة، فاخلنثى املشكل ال يصح أن يكون ويعترب تعيني  

ثى، وال يصح تعليقه كالبيع بل أوىل؛ زوجاً وإن ابن بعد العقد ذكراً، وال زوجة وإن ابن بعده أن
 الختصاصه بوجه االحتياط.

( .. صح، وال يكون ذلك نعم؛ قال البغوي: لو بشرت ببنت فقال: )إن صدق املخرب فقد زوجتكها
تعليقاً، بل هو حتقيق؛ كقوله: )أن كنت زوجيت .. فأنت طالق(، وتكون إن مبعىن إذ؛ كقوله: }وخافون 

وكذا لو أخرب مبوت إحدى نسائه فقال: )إن صدق املخرب .. فقد تزوجت  إن كنتم مؤمنني{، قال:
إذا تيقن صدق املخرب، وإال .. فلفظ بنتك(، قال يف "الروضة" كـ"أصلها": وما قاله جيب فرضه فيما 

 )إن( للتعليق.
وال يصح توقيته؛ كأن ينكح إىل سنة، أو قدوم زيد؛ للنهي عن نكاح املتعة يف خرب "الصحيحني"، 

وهو املؤقت، وال نكاح الشغار؛ للنهي عنه يف خرب "الصحيحني"، حنو: )زوجتكها على أن تزوجين 
 ى(.بنتك، وبضع كل واحدة وألف صداق األخر 
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 ]شروط الويل والشاهدين[
لظاهر؛ خلرب ابن حبان يف "صحيحه": "ال والشرط يف كل من الويل والشاهدين: اإلسالم اجللي؛ أي: ا

نكاح إال بويل وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غري ذلك .. فهو ابطل، فإن تشاجروا .. 
 فالسلطان ويل من ال ويل له".



لشاهدين وإن كانت الزوجة ذمية: االحتياط لألبضاع وصيانة األنكحة عن واملعىن يف اعتبار ا
 اجلحود.

مستور اإلسالم، وهو من ال يعرف إسالمه فال ينعقد به، وال يشرتط اإلسالم يف  وخرج بـ )الظاهر(:
ويل الزوجة الكافره؛ فالكافر يلي نكاح موليته الكافرة وإن اختلفت ملتهما؛ لقوله تعاىل: }والذين  

 فروا بعضهم أولياء بعض{.ك
ال جمنون وإن تقطع جنونه، ويشرتط يف الويل والشاهدين أيضاً: التكليف واحلرية؛ فال والية لصيب و 

 وال رقيق ومبعض؛ لنقصهم.
 وذكورة؛ فال والية المرأة وال خنثى.

ومثلهما نعم؛ لو عقد خبنثيني فباان ذكرين .. فاألصح يف "الروضة": الصحة، وفرضها يف الشاهدين، 
وال والية، وال  الويل، فال تزوج امرأة نفسها إبذن من وليها وال دون إذنه، وال غريها بوكالة عن الويل،

تقبل نكاحاً ألحد بوالية، وال وكالة؛ فطما هلا عن هذا الباب؛ إذ ال يليق مبحاسن العادات دخوهلا 
لرجال قومون على النساء{، وتقدم فيه؛ ملا قصد منها من احلياء وعدم ذكره أصاًل؛ قال تعاىل: }ا

املرأة، وال املرأة نفسها"، وأخرجه  خرب: "ال نكاح إال بويل"، وروى ابن ماجه خرب: "ال تزوج املرأة
 الدارقطين إبسناد على شرط الشيخني.

وعدالة يف اإلعالن؛ أي: الظاهر، فينعقد ابملستور من كل من الويل والشاهدين، وهو املعروف هبا 
  ابطناً؛ أبن عرفت ابملخالطة دون التزكية عند احلاكم؛ ألن الظاهر منظاهرًا ال
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عدالة الباطنة .. املسلمني العدالة، وألن النكاح جيري بني أوساط الناس والعوام، ولو اعترب فيه ال
 الحتاجوا إىل معرفتها؛ ليحضروا من هو متصف هبا فيطول األمر عليهم ويشق.

 هدين[]ما يعترب يف الشا
ويعترب يف الشاهدين أيضاً: مسع، وبصر، وضبط، ونطق، وفقد احلرف الدنية، ومعرفة لغة العاقدين، 

د؛ ألهنما ينقالنه إىل احلاكم، فإن كاان يضبطان اللفظ .. فوجهان، رجح منهما القاضي: االنعقا
 واألصح: انعقاده اببين الزوجني وعدويهما.

األمة؛ بناء على األصح: أنه يزوجها ابمللك ال ابلوالية، فيزوج وال تشرتط العدالة الظاهرة يف سيد 
الفاسق أمته وكذا املكاتب، وال يف السلطان بناء على األصح، وهو أنه ال ينعزل ابلفسق، فيزوج 



 ان الفاسق بناته وبنات غريه ابلوالية العامة.السلط
وإمنا يتبني ببينة، أو اتفاق الزوجني  ولو ابن فسق الشاهد عند العقد .. تبني بطالنه؛ لفوات العدالة،

عليه؛ أبن نسياه عند العقد وتذكراه بعده، أو مل يعرفا عني الشاهد مث عرفاه مع معرفتهما بفسقه، أو 
عقد، وال أثر لقول الشاهدين: )كنا فاسقني عند العقد( ألن احلق ليس هلما عرفا عينه وفسقه عند ال

 فال يقبل قوهلما على الزوجني.
عرتف به الزوج وأنكرت .. فرق بينهما؛ العرتافه مبا يتبني به بطالن نكاحه، وعليه نصف ولو ا

رقة فسخ ال تنقص عدد املسمى إن مل يدخل هبا، وإال .. فكله، وال يقبل قوله عليها يف املهر، وهي ف
 الطالق لو نكحهاً.

ليه؛ ألن العصمة بيده وهي ولو اعرتفت الزوجة ابلفسق وأنكره الزوج .. فاألصح: عدم قبول قوهلا ع
تريد رفعها، واألصل بقاؤها، فإن طلقت قبل دخول .. فال مهر هلا؛ إلنكارها، أو بعده .. فلها أقل 

 األمرين من املسمى ومهر املثل.
اإلشهاد على رضا املرأة ابلنكاح، حيث يعترب رضاها أبن تكون غري جمربة؛ احتياطاً ليؤمن ويستحب 

 إنكارها.
ية النكاح القرابة؛ الختصاص األقارب بزيدة الشفقة مث الوالء؛ اللتحاقه ابلنسب؛ خلرب: ويقدم يف وال

 ه"."الوالء حلمة كلحمة النسب"، مث السلطنة؛ خلرب: "السلطان ويل من ال ويل ل
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ختار يف فإن تعذر الويل والسلطان، فحكمت عداًل يزوجها وإن مل يكن جمتهدًا .. جاز على امل
 وضة" املوافق لظاهر نص نقل عن الشافعي رضي هللا عنه."الر 

 ]ترتيب األولياء يف النكاح[
 مث بني الناظم ترتيب األولياء فقال:

 )ويل حرة: أب فاجلد مث ... أخ، فكالعصبات رتب إرثهم(
 )معتق فعاصب كالنسب ... فحاكم كفسق عضل األقرب(

سائر العصبات، وألهنم يدلون به، مث اجلد أبوه  ألنه أشفق من أي: ويل حرة أبوها فيقدم على غريه؛
وإن عال إىل حيث ينتهي؛ ألن لكل منهم والدة وعصوبة فقدموا على من ليس هلم إال عصوبة، 

ويقدم األقرب فاألقرب، مث أخ ألبوين كاإلرث؛ لزيدة القرب والشفقة، مث األخ ألب، مث ابن األخ 



ألب، مث ابن عم ألبوين، مث ألب وإن سفل، مث سائر  عم ألبوين مث ألبوين، مث ألب وإن سفل، مث
 العصبة من القرابة كاإلرث.

وقد علم: أن اجلد مقدم هنا على األخ وإن شاركه يف اإلرث، وأنه ال يزوج ابن ببنوة وإن كان أوىل 
 عنه، وهلذا ملالعصبات يف اإلرث؛ ألنه ال مشاركة بينه وبني أمه يف النسب، فال يعتين بدفع العار 

 تثبت الوالية لألخ من األم.
فإن كان فيه سبب؛ لكونه ابن ابن عم، أو معتقاً أو قاضياً، أو له قرابة أخرى تولدت من أنكحة 

 اجملوس، أو وطء الشبهة .. فإنه يزوج به وال تضره البنوة؛ ألهنا غري مقتضية ال مانعة.
ب؛ أي: كرتتيبهم يف اإلرث، وقد الوالء كالنس فإن مل يوجد نسب .. فاملعتق يزوج، مث عصبته حبق

تقدم بيانه يف اببه، ويزوج عتيقة املرأة من يزوج املعتقة ما دامت حية؛ ألنه ملا انتفت والية املرأة 
للنكاح .. استتعب الوالية عليها الوالية على عتيقها، فيزوجها أبو املعتقة، مث جدها على ترتيب 

 يف تزوجيها رضاها، وال يعترب إذن املعتقة؛ ألهنا ال والية هلا. عتقة، ويعترباألولياء، وال يزوجها ابن امل
وظاهر أنه لو كانت العتيقة مسلمة ومعتقتها كافرة .. ال يزوجها وليها الكافر، وأهنا لو كانت كافرة 

 واملعتقة مسلمة .. زوجها وليها الكافر.
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ة الوالء .. ، فإن مل يوجد عصبة من جهفإذا ماتت .. زوج من له الوالء؛ فيقدم ابنها على أبيها
فاحلاكم يزوج املرأة اليت يف حمل حمكمه وإن كان ماهلا يف غريه ابلوالية العامة، خبالف الغائبة عن حمل 

 حكمه وإن كان ماهلا فيه.
 ]تزويج احلاكم عند فسق القريب أو عضله[

ألقرب منه يف الوالية من قوله: )كفسق عضل القرب( أي: فإن احلاكم يزوجها أيضاً عند فسق ا
نسيب، أو ذي والء، أو عضل األقرب من العصبة؛ أي: منعه من تزويج موليته، فإن احلاكم يزوجها 

ال األبعد؛ كما يف غيبته ملسافة القصر، أو إرادته نكاحها، أو إحرامه؛ ألن التزويج حق عليه، فإذا 
زوجهن{ اآلية، }فال تعضلوهن أن ينكحن أ امتنع منه .. وفاه احلاكم، وأيمث ابلعضل؛ لقوله تعاىل:

وهل تزوجيه حينئذ ابلوالية أو النيابة؟ وجهان حكامها اإلمام فيه، ويف صورة فيها ويل خاص، وصحح 
 يف )ابب القضاء( فيما إذا زوج للغيبة أنه بنيابة اقتضتها الوالية.

ضهم: ثالث .. فسق الويل، وإمنا يزوج ابلعضل إذا مل يتكرر، فإن تكرر مرات أقلها فيما قال بع



فتنتقل الوالية لألبعد، ذكره يف "الروضة" و "أصلها"، وحمله: إذا مل تغلب طاعاته معاصيه؛ كما يؤخذ 
 من كالمهم يف )كتاب الشهادات(

وإمنا حيصل العضل إذا دعت ابلغة عاقلة إىل كفء وامتنع الويل من تزوجيه وإن كان امتناعه لنقص 
يتمحض حقاً هلا، خبالف ما إذا دعت إىل غري كفؤ .. ري نقد البلد؛ ألن املهر املهر، أو لكونه من غ

 فال يكون امتناعه عضاًل؛ ألن له حقاً يف الكفاءة.
فامتنع .. كان عاضاًل وهو كذلك؛ إذ  -ابلباء -ويؤخذ من التعليل أهنا لو دعته إىل عنني، أو جمبوب

 ال حق له يف التمتع.
فع إىل القاضي، فإن ثبتت كفاءته .. لزمه اءته، وأنكرها الويل .. ر ولو دعت إىل رجل وادعت كف

 تزوجيها منه، فإن امتنع .. زوجها القاضي منه.
والبد من ثبوت العضل عند احلاكم ليزوج، أبن ميتنع الويل من التزويج بني يديه، أو يسكت بعد أمره 

 عزز أو غيبته؛به، واملرأة واخلاطب حاضران، أو تقم البينة عليه لتوار أو ت
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فعاضل، فال كما يف سائر احلقوق، خبالف ما إذا حضر: فإنه إن زوج .. فقد حصل الغرض، وإال .. 
 معىن للبينة عند حضوره.

ولو عينت كفؤاً، وأراد اجملرب كفؤًا غريه .. فله ذلك؛ ألهنا جمربة؛ فليس هلا اختيار الزواج، وألنه أكمل 
اجملرب، فإنه لو عني كفؤًا وعينت هي آخر .. زوجها من معينها؛ ألن إذهنا شرط نظرًا منها، خبالف غري 

 ا، فإن امتنع .. فهو عاضل.يف أصل تزوجيها فاعترب معينه
وقول الناظم: )كفسق( غري منون؛ إلضافته ملثل ما أضيف له )عضل( وحذف منه العاطف، لكن 

ملصنف فيه؛ ألن احلاكم ال يزوج حينئذ، فسق األقرب ينقل الوالية لألبعد؛ فال يصح ما ذكره ا
ند( بـ )فسق(، وهذا والظاهر: أن عبارة املصنف كانت: )كعند عضل األقرب( فتصحفت لفظة )ع

 هو الالئق مبقامه.
 ]حكم خطبة املعتدة والبائن[

 )حرم صريح خطبة املعتدة ... كذا اجلواب ال لرب العدة(
 قضاء العدة()وجاز تعريض ملن قد ابنت ... ونكحت عند ان

أي: حرم أنت صريح خطبة املعتدة بكسر اخلاء، رجعية كانت أو ابئناً، بطالق أو فسخ أو موت، أو  



كانت معتدة عن شبهة، كذا اجلواب؛ أي: التصريح جبواب خطبتها حرام؛ لإلمجاع فيهما، ال لرب 
ملعتدة، وال حيرم عليها العدة؛ أي: صاحبها الذي حيل له نكاحها، فال حيرم عليه التصريح خبطبة تلك ا

 التصريح جبوابه؛ ألنه حيل له نكاحها يف عدته.
جبواهبا؛ لقوله تعاىل: }وال جناح عليكم فيما عرضتم به من  وجاز تعريض ابخلطبة للبائن، وتعريض

خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم{ أي: أضمرمت يف قلوبكم فلم تذكروه صرحياً وال تعريضاً، وال 
الزوج عنها، خبالف التصريح؛ ألنه إذا صرح .. حتققت رغبته فيها، فلرمبا تكذب يف  نقطاع سلطنة

رجعية فيحرم التعريض هلا؛ ألهنا يف معىن املنكوحة، ونكحت أي: جوازًا عند انقطاع العدة، وخبالف ال
 انقضاء عدهتا من شاءت، وكسر الناظم التاء من )ابنت( للوزن.

عن النكاح والعدة تعريضاً وتصرحياً، وحترمي خطبة املنكوحة كذلك  وأفهم كالمه: جواز خطبة اخللية
 ابإلمجاع.
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.. نكحتك(، والتصريح: ما يقطع ابلرغبة يف النكاح؛ كـ )أريد أن أنكحك(، أو )إذا انقضت عدتك 
 والتعريض: ما حيتمل الرغبة يف النكاح وغريها؛ كـ )رب راغب فيك(، أو )من جيد مثلك(، أو )أنت

 مجيلة(.
ويف "البحر" عن "األم": لو قال: )عندي مجاع يرضي من جومعت .. فهو تعريض حمرم(، وهذا يدل 

 على أن بعض التعريض حرام.
 بة، وميكن رد كالم "األم" إليه.وقال بعضهم: التعريض ابجلماع تصريح ابخلط

عرض عنه اجمليب؛ خلرب وحترم خطبة على خطبة من صرح إبجابته إذا مل أيذن فيها ومل يعرض، وال أ
"الصحيحني"، واللفظ ملسلم: "ال يبيع الرجل على بيع أخيه، وال خيطب على خطبة أخيه، إال أن 

 أيذن له"، ويف رواية: "حىت يذر".
 العلم ابخلطبة، وابإلجابة والنهي، وكون األوىل جائوة، وسواء أكان األول ويشرتط للتحرمي أيضاً 

 ذكر األخ يف اخلرب جري على الغالب، وألنه أسرع امتثاالً.مسلماً أم كافرًا حمرتماً، و 
واملعترب: رد الويل وإجابته إن كانت جمربة، وإال .. فردها وإجابتها، ويف األمة غري املكاتبة: السيد أو 

 ، ويف اجملنونة: السلطان، ويف املكاتبة: إجابتها وإجابة السيد معاً.وليه
 زواجها تعذرا( )واألب واجلد لبكر أجربا ... وثيب



 )بل إذهنا بعد البلوغ قد وجب ... وحرموا من الرضاع والنسب(
 )ال ولدا يدخل يف العمومة ... أو ولد اخلؤولة املعلومة(

 فيها أربع مسائل:
 ى النكاح وشروطه[]إجبار البكر عل

وبينه عداوة  األوىل: جيرب كل من األب واجلد موليته البكر؛ أي: اليت مل توطأ يف قبلها، وليس بينها
ظاهرة على النكاح، مبهر املثل؛ من نقد البلد، من كفء هلا موسر مبهرها، صغرية أو كبرية، ابقية 

 خلقت بالالبكارة أو فاقدهتا بال وطء؛ كأن زالت إبصبع أو سقطة، أو 
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ارقطين: "والبكر الدبكارة، أما يف ابقيتها .. فلخرب مسلم وغريه: "األمي أحق بنفسها من وليها"، زاد 
يزوجها أبوها"، وأما يف فاقدهتا .. فألهنا مل متارس الرجال ابلوطء يف حمل البكارة، وهي على غباوهتا 

وحيائها فهي كاألبكار، فال يؤثر زوال حياء األبكار مبخالطة الرجال مع بقاء البكارة؛ كما نص عليه 
 يف "األم"، وخرج ابلقبل الدبر فال يعترب عدم وطئه.

 ستحب استئذان الكبرية؛ تطييباً خلاطرها.وي
أما املوطوءة يف قبلها حالالً أو حراماً أو شبهة ولو يف حال جنوهنا أو إكراهها أو نومها .. فال جترب 

 وإن عادت بكارهتا؛ خلرب مسلم السابق.
ت يف قبلها غابنعم؛ إن كانت جمنونة ولو صغرية .. فله تزوجيها، وقضية كالم اجلمهور: أن الغوراء إذا 

 احلشفة ومل تزل بكارهتا .. بكر.
 ]تعذر تزويج الثيب الصغرية[

الثانية: الثيب الصغرية العاقلة يتعذر تزوجيها؛ ألن الثيب ال تزوج إال إبذهنا نطقاً، والصغرية ال إذن 
 هلا.

 ]تزويج الثيب البالغة[
 اإلذن.يح الثالثة: الثيب البالغة ال يزوجها وليها األب أو غريه إال بصر 

ومن على حاشية النسب؛ كأخ وعم .. ال يزوج صغرية، أو جمنونة حبال، بكراً كانت أو ثيباً؛ ألنه إمنا 
 يزوج ابإلذن وال إذن هلا.

وأما البكر البالغة: إذا استؤذنت يف التزويج .. فيكفي سكوهتا وإن مل تعلم أن ذلك إذهنا؛ خلرب 



واء أضحكت أم بكت، إال إذا بكت مع صياح وس مسلم: "والبكر تستأمر، وإذهنا سكوهتا"،
وصراخ، وضرب خد .. فإن ذلك يشعر بعدم الرضا، ويكفي سكوهتا يف تزوجيها بغري كفء، ال بغري 

 نقد البلد، وال أبقل من مهر مثلها.
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 ]بيان احملرمات على التأبيد من النسب والرضاع[
 بيد من النسب والرضاع، ويف ضبطهن عباراتن:نكاح على التأالرابعة: يف بيان احملرمات يف ال

أحدمها: قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرايين: حترم عليه أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول 
فصل من كل أصل بعده؛ أي: بعد أول األصول، فاألصول: األمهات، والفصول: البنات، وفصول 

ل من كل أصل بعد األصل األول؛  ألخت، وأول فصأول األصول: األخوات وبنات األخ وا
 كالعمات واخلاالت.

الثانية: قال تلميذه األستاذ أبو منصور البغدادي: حترم نساء القرابة إال من دخلت يف اسم ولد 
 العمومة، أو ولد اخلؤولة.

صول( و قال الشيخ: وهذه العبارة أرجح؛ إلجيازها، وألن األوىل ال تنص على اإلانث؛ ألن لفظ )األ
ول( يتناول الذكور واإلانث، وألن الالئق ابلضابط أن يكون أقصر من املضبوط، واألوىل )الفص

 خبالفه، وهلذا اقتصر الناظم ككثري على الثانية.
واألصل يف احملرمات املذكورة: قوله تعاىل: }حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم{ اآلية، وخرب 

ويف رواية: "من النسب"، وىف أخرى: "حرموا من الوالدة"، "الصحيحني": "حيرم من الرضاع ما حيرم 
 من الرضاعة ما حيرم من النسب".

وأمك من النسب: كل أنثى ولدتك، أو ولدت من ولدك بواسطة أو بغريها، وبنتك منه: كل أنثى 
 ولدهتا، أو ولدت من ولدها بواسطة أو بغريها، وقس عليهما الباقيات.

من أرضعتك، أو أرضعت من ولدك بواسطة أو  ضعتك أو أرضعتوأمك من الرضاع كل امرأة أر 
بغريها، أو ولدت املرضعة أو الفحل، وبنتك منه: كل امرأة ارتضعت بلبنك، أو بلنب من ولدته، أو 

 أرضعتها امرأة ولدهتا، وكذا بناهتا من النسب والرضاع، وقس عليهما الباقيات.
ة الشامل لولد األخوال واخلاالت وإن ، وولد اخلؤولأماولد العمومة الشامل لولد األعمام والعمات

 بعدوا .. فتحل مناكحتهم.
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ة عنه شرعاً بدليل وحتل له املخلوقة من زانه وإن تيقن أهنا منه؛ إذ ال حرمة ملاء الزان، فهي أجنبي
 انتفاء سائر أحكام النسب عنها.

جهته أوىل، وخرج بـ )األب( نعم؛ يكره ذلك خروجاً من اخلالف، وإذا حترم على األب .. فغريه من 
 " األم، فيحرم عليها وعلى سائر حمارمها نكاح ابنها من الزان؛ لثبوت النسب واإلرث بينهما.

حقها أبوه .. ثبت نسبها وال ينفسخ النكاح؛ أي: إن مل يصدقه ولو تزوج امرأة جمهولة النسب فاستل
فتاويه": وليس لنا من يطأ أخته يف الزوج، حكاه املزين، مث قال: وفيه وحشة، قال القاضي يف "

 اإلسالم إال هذا.
 وال حترم مرضعة األخ وولد الولد، وال أم مرضعة الولد وبنتها.

 ق.واأللف يف قول الناظم: )تعذرا( لإلطال
 ]احملرمات ابملصاهرة[

 قال:وملا ذكر السببني األولني للتحرمي املؤبد ومها النسب والرضاع .. ذكر الثالث وهو املصاهرة ف
 )ومن صهارة بعقد حرما ... زوجات فرعه وأصل قد منا(

 )وأمهات زوجة إذ تعلم ... وابلدخول فرعها حمرم(
توقف على الوطء زوجات فرعه؛ من ابن وحافد أي: ومن صهارة حيرم مبجرد العقد الصحيح من غري 

اج زوجة من وإن سفل من نسب أو رضاع؛ قال تعاىل: }وحلئل أبنائكم الذين من أصلبكم{ إلخر 
تبناه ال زوجة ابن الرضاع؛ لتحرميها ابخلرب السابق، وقدم على مفهوم اآلية؛ لتقدم املنطوق على 

 املفهوم حيث ال مانع.
وإن عال من نسب أو رضاع؛ قال تعاىل: }وال تنكحوا ما نكحء  وزوجات أصل له من أب وجد

 اابؤكم من النساء{.
 ت من أم وجدة وإن علت من نسب أو رضاع؛وأمهات زوجة له؛ إذ تعلم؛ أي: إذا علم
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 ل املنكوحة.قال تعاىل: }وأمهت نسائكم{، أما الفاسد .. فال يتعلق به حرمة كما ال يتعلق به ح
وابلدخول ابلزوجة فرعها من بنت وحافدة وإن سلفت .. حيرم نكاحها؛ قال تعاىل: }وربئبكم الىت يف 

{. وذكر احلجور جري على الغالب، وكوطئه فيما ذكر حجوركم من نسائكم الىت دخلتم هبن
هاهتا كما مر، استدخال مائه احملرتم، فإن مل يكن وطء وال استدخال .. مل حترم فروعها؛ خبالف أم

والفرق: أن الرجل يبتلى عادة مبكاملة أمهاهتا عقب العقد لريتنب أموره، فحرمن ابلعقد؛ لتسهيل ذلك 
 خبالف فروعها.

: أنه ال حترم بنت زوج األم، وال أمه، وال بنت زوج البنت، وال أمه، وال أم زوجة األب، وعلم مما ذكر
 اب؛ خلروجهن عن املذكورات.وال بنتها، وال زوجة الربيب، وال زوجة الر 

 ]بقية أسباب التحرمي املؤبد[
 وبقي من أسباب التحرمي املؤبد أمران:

لك .. حرمت عليه أمهاهتا وبناهتا، وحرمت على أحدمها: الوطء مبلك اليمني، فمن وطء امرأة مب
 آابئه وأبنائه؛ ألن الوطء يف ملك اليمني انزل منزلة عقد النكاح.

ة، فمن وطء امرأة بشبهة يف حقه؛ كأن ظنها زوجته، أو أمته بنكاح أو شراء اثنيهما: الوطء يشب
وأبنائه، كما يثبت هذا الوطء  فاسدين، أو غري ذلك .. حترم عليه أمهاهتا وبناهتا، وحترم على آابئه

النسب، ويوجب العدة، وسواء ظنته كما ظن أم ال، ال يف حقها فقط، وال مباشرة بشهوة كمفاخذة 
 وملس.

و اختلطت حمرمه بنسوة قرية كبرية .. جاز له أن ينكح منهن، وإال .. امتنع عليه ابب النكاح، فإنه ول
 ذلك البلد أيضاً، ال مبحصورات؛ كالعشرة والعشرين. وإن سافر إىل بلد آخر مل أيمن مسافرهتا إىل

الزوج أم زوجته أو  ولو طرأ مؤبد حترمي على نكاح .. قطعه؛ كوطء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة، أو وطاء
 بنتها بشبهة.

وقول الناظم: )حرما( فعل أمر، وألفه بدل من نون التوكيد، فـ )زوجات( وما عطف عليه منصوب، 
علوم فـ )زوجات( وما عطف عليه منصوب، أو للمجهول فـ )زوجات( وما عطف أو ماض مبين للم

 عليه مرفوع، وألفه: لإلطالق فيهما، وقوله: )منا( أي: انتسب.
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 ]أسباب التحرمي ال على التأبيد[
 مث التحرمي ال على التأبيد له مخسة أسباب:

 ا: اجلمع، وقد ذكره بقوله:أحده
 ها ... أو عمة املرأة أو خالتها()حيرم مجع امرأة وأخت

أي: حيرم مجع املرأة وأختها، أو عمتها أو خالتها من نسب أو رضاع يف نكاح أو وطء مبلك؛ قال 
عمة تعاىل: }وأن جتمعوا بني األختني{، وقال صلى هللا عليه وسلم: "ال تنكح املرأة على عمتها، وال ال

اخلالة على بنت أختها ال الكربى على الصغرى، وال على بنت أخيها، وال املرأة على خالتها، وال 
الصغرى على الكربى" رواه أبو داوود وغريه، وقال الرتمذي: حسن صحيح، وحنو صدره يف 

 "الصحيحني"، وملا فيه من قطيعة الرحم، وإن رضيت بذلك؛ فإن الطبع يتغري، وإليه أشار صلى هللا
عتم أرحامهن" كما يف ابن حبان وغريه، وروي بغري هذا عليه وسلم بقوله: "إنكم إذا فعلتم ذلك .. قط

 اللفظ أيضاً.
وضابط من حيرم مجعهما: كل امرأتني بينهما قرابة أو رضاع، لو قدرت إحدامها ذكراً .. حلرم 

 تناكحهما.
ه طلقتني .. مل حتل له حىت تنكح زوجاً غريه الثاين: استيفاء عدد الطالق، فإذا طلق احلر ثالاثً وغري 

 حاً، وتغيب بقبلها حشفته، أو قدرها من مقطوعها، وسيأيت يف )ابب الرجعة(.نكا
الثالث: امللك، فال يصح نكاح الرجل مملوكته، وال املرأة مملوكها؛ لتناقض أحكام النكاح وامللك، فلو 

 ملك أحد الزوجني اآلخر أو بعضه .. انفسخ نكاحه.
 أمة مكاتبه، وال األمة املوصى له مبنافعها، وال الرابع: الرق، فال يصح نكاح الرجل أمة فرعه، وال

 املوقوفة عليه وال غريها، إال بشروط كما مر.
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وسية، وحتل  اخلامس: الكفر، فيحرم نكاح من ال كتاب هلا؛ كوثنية، ومن هلا شبهة كتاب وهي اجمل
وال تنكحوا املشركت حىت كتابية؛ وهي يهودية أو نصرانية، ال متمسكة ابلزبور وغريه؛ قال تعاىل: }

 يؤمن{، وقال: }واحملصنت من الذين اوتوا الكئب من قبلكم{ أي: حل لكم.
فإن كانت إسرائيلية .. اشرتط أال يعلم دخول أول آابئها يف دين موسى أو عيسى عليهما الصالة 

فه، أو السالم بعد نسخه، أو غريها .. اشرتط العلم بدخول أول آابئها يف ذلك قبل نسخه وحتريو 



 بينهما وجتنبوا احملرف.
وحترم متولدة من وثين وكتابية وعكسه، وإن وافقت السامرة اليهود والصائبون النصارى يف أصل 

ة .. مل يقر وال يقبل منه إال دينهم .. حل نكاحهن، وإال .. فال، ولو انتقل كافر من ملة إىل مل
 الكفار. اإلسالم، وال حتل مرتدة ألحد ال من املسلمني، وال من

ولو ارتد الزوجان أو أحدمها قبل الدخول .. تنجزت الفرقة، أو بعده .. وقفت، فإن مجعهما 
وال حد اإلسالم يف العدة .. دام نكاحهما، وإال .. فالفرقة من الردة، وحيرم الوطء يف مدة التوقف 

 فيه، وجتب العدة منه.
ه، او غريها وختلفت قبل دخول، أو مل تسلم ولو أسلم الكافر وحتته كتابية حيل نكاحها .. دام نكاح

يف العدة .. تنجزت الفرقة، ولو أسلمت وأصر .. فكعكسه، أو أسلما معاً .. دام النكاح، وحيث 
 ونكاح الكفار حمكوم بصحته. أدمنا .. ال تضر مقارنة العقد ملفسد زال عند اإلسالم،

د إن قبضته قبل اإلسالم، وإال .. فمهر ومن قررت .. فلها املسمى الصحيح، وال شيء هلا يف الفاس
 مثل، وإن قبضت بعضه .. فلها قسط ما بقي من مهر مثل.

ومن اندفعت إبسالم بعد دخول .. فلها مهرها، أو قبله إبسالمه .. فنصفه، أو إبسالمها .. فال 
 هلا. شيء

 ]خيار فسخ النكاح[
 مث ذكر خيار النكاح فقال:

 ل من الزوجني إن خيرت خلص()وابجلنون واجلذام والربص ... ك
 )كرتقها أو قرن خبريته ... كما هلا جببه وعنته(

 أي: ابجلنون ولو متقطعاً؛ وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء احلركة والقوة يف
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الربص وإن قل؛ األعضاء، واجلذام وإن قل؛ وهو علة حيمر منها العضو مث يسود مث يتقطع ويتناثر، و 
شديد يبقع اجللد ويذهب دمويته .. ثبت اخليار بكل منها لكل من الزوجني يف فسخ وهو بياض 

النكاح ليتخلص به وإن قام به ما قام ابآلخر؛ ألن اإلنسان يعاف من غريه ما ال يعاف من نفسه، 
ذام والربص، لكن شرط وتناول إطالقهم الثالثة املستحكم وغريه، وبه صرح املاوردي واحملاملي يف اجل

ويين استحكامهما وتبعه ابن الرفعة، قاال: واالستحكام يف اجلذام يكون ابلتقطع، وتردد اإلمام فيه، اجل



 وجوز االكتفاء ابسوداده، وحكم أهل املعرفة ابستحكام العلة.
ل بلحم ويف كرتقها بفتح التاء، أو قرن بفتح الراء وإسكاهنا، ومها انسداد حمل اجلماع منها يف األو 

وقيل: بلحم ينبت فيه؛ فإن الزوج يثبت له اخليار بكل منهما، كما يثبت هلا اخليار بكل  الثاين بعظم،
من جبه؛ أي: قطع ذكره حبيث ال يبقى منه قدر احلشفة ولو بفعلها، وعنته؛ أي: عجزه عن الوطء؛ 

و لو عن امرأة دون أخرى، ألعدم انتشار آلته وإن حصل ذلك مبرض يدوم كما قاله اجلويين وغريه، و 
عن املأيت دون غريه إن كان قبل وطء منه يف قبلها يف ذلك النكاح؛ خبالف عنته بعد ذلك؛ ألهنا 

عرفت قدرته ووصلت إىل حقها منه، والعجز بعده لعارض قد يزول، خبالف اجلب بعد الوطء يثبت 
ن كانت ، أو قدرها من مقطوعها إاخليار؛ ألنه يورث اليأس من الوطء، وحيصل الوطء بتغييب احلشفة

الزوجة ثيباً، فإن كانت بكرًا .. قال البغوي: ال يزول حكم العنة إال ابالفتضاض آبلته، وأييت فيه ما 
مر عن ابن الرفعة يف التحليل، واملراد عنة املكلف كما يعلم مما أييت، فال تسمع دعواها على غري 

عد نكوله، وقوله ساقط، وألنه دان إقراره، أو ميينها باملكلف؛ ألن املدة اليت تضرب والفسخ يعتم
 غالباً ال جيامع، ورمبا جيامع بعد الكمال.

 ومشل كالمه: ما لو حدث غري العنة ولو بعد الوطء.
واألصل يف ثبوت اخليار ابلعيوب السبعة: ما رواه اإلمام أمحد وغريه أنه صلى هللا عليه وسلم تزوج 

برصاً فقال: "احلقي أبهلك"، وقال ألهلها:  ويف رواية: )وضحاً( أي: امرأة فرأى بكشحها بياضاً،
 "دلستم علي"، واخلرب وإن كان ضعيفاً جمبور مبا صح عن عمر
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بقية العيوب، رضي هللا عنه يف ختيري الزوج إذا وجد بزوجت جنوان أو جذاما أو برصا، وقيس بذلك 
 يفوته ابلكلية.واملعىن: أن كال منها خيل ابلتمتع املقصود من النكاح، بل بعضها 

وخرج هبا: غريها من هبق وإغماء، وخبر وصنان، واستحاضة وعمى، وزمانة وبله، وخصا وخنوثة 
واضحة، وإفضاء وعذيطة؛ وهي التغوط عند اجلماع، وعيوب جتتمع فتنفر تنفري الربص، وتكسر 

 ية.وة التائق؛ كقروح سيالة؛ فال يثبت اخليار، خبالف نظريه يف البيع؛ لفوات املالشه
ويستثىن من ثبوت اخليار بغري العنة: ما إذا علمه عند العقد .. فال خيار له به وإن زاد؛ ألن رضاه به 

 رضاً مبا يتولد منه، أو علم به بعد زواله، أو بعد موت من قام به.
الويل؛ فإنه ال خيار له حبادث، وال مبقارن جب وعنة، ويتخري مبقارنة غريمها، وخرج بـ )الزوجني(: 



 اخليار على الفور؛ كخيار العيب ىف البيع.و 
والفسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء يسقط املهر، وبعده يوجب مهر مثل إن فسخ مبقارن، أو حبادث 

وال يرجع بعد الفسخ ابملهر الذي  بني العقد والوطء، وإال .. فاملسمى؛ كانفساخه بردة بعد وطء،
 تقوم عليه ابلعقد.غرمه على من غره؛ الستيفائه منفعة البضع امل

 ويشرتط يف الفسح ابلعيوب: رفع إىل احلاكم؛ ليفسخ حبضرته بعد ثبوته.
وتثبت العنة إبقراره عند احلاكم، أو ببينة على إقراره، وال يتصور ثبوهتا ابلبينة؛ إذ ال إطالع للشهود 

عله عمر رضي هللا ليها، وكذا بيمينها بعد نكوله، وإذا ثبتت .. ضرب القاضي له سنة بطلبها؛ كما فع
تعاىل عنه، فلو سكتت جلهل أو دهشة .. فال أبس بتنبيهها، ويكفي يف الضرب قوهلا: )إين طالبة 
حقي على موجب الشرع( وإن جهلت احلكم على التفصيل، وال فرق يف ضرب السنة بني احلر 

 والعبد.
ن نكل .. حلفت، فإن فإذا متت السنة .. رفعته إليه، فإن قال: )وطئت( ومل تصدقه .. حلف، فإ

 حلفت أو أقر وقال هلا القاضي: ثبتت العنة أو حق الفسخ .. استقلت به.
ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست يف املدة .. مل حتسب وتستأنف سنة أخرى، خبالف ما لو وقع مثل 

  السنة .. فإهنا حتسب، ولو رضيت به بعدها أو أجلته .. بطل حقها.ذلك للزوج يف
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 ب الصداقاب
 اع ورجوع شهود.هو بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح أو وطء، أو تفويت بضع قهرا؛ كرض

واألصل فيه قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }وءاتوا النساء صدقتهن حنلة{، وقوله تعاىل: }وءاتوهن 
 الشيخان. رواه« التمس ولو خامتا من حديد»أجورهن{، وقوله صلى هللا عليه وسلم ملريد التزويج: 

 ... مهر كنفع مل يكن جمهوال( -ولو قليال-)يسن يف العقد 
 صح عقد، واحنتم ... مهر بفرض منهما أو من حكم()لو مل يسم 

 )وإن يطأ أو مات فرد أوجب ... كمهر مثل عصبات النسب(
 )وابلطالق قبل وطئه سقط ... نصف، كما إذا ختالعا حيط(

 فيها مخس مسائل:
 لصداق يف عقد النكاح ][ استحباب تسمية ا



 غري تزويج عبده أبمته؛ ألنه صلى هللا األوىل: يسن الصداق يف عقد النكاح ولو كان قليال؛ أي: يف
عليه وسلم مل خيل نكاحا منه، ويستحب أال ينقص عن عشرة دراهم خالصة؛ ألن أاب حنيفة رضي هللا 

خالصة صداق رسول هللا صلى هللا عليه تعاىل عنه ال جيوز أقل منها، وأال يزاد على مخس مئة درهم 
إخالؤه منها إمجاعا كما سيأيت، وقد يتعني على الويل وسلم ألزواجه، رواه مسلم عن عائشة، فيجوز 

 ذكره يف العقد مراعاة ملصلحة موليه.
 [ ضابط ما يصح جعله صداقا ]

قا، وما ال .. فال، وال جيوز الثانية: املهر كالثمن وهو املراد بقوله: )كنفع(، فما صح مثنا .. صح صدا
 االعتياض عنه أن يصدقها ما ال يتمول وال جمهوال وحنومها، وجيوز

(1/761) 

 

إن كان دينا، ويضمنه الزوج قبل تسليمه ضمان عقد، حىت ميتنع بيعه قبل قبضه، وترجع املرأة إىل 
تكون قابضة له، أو أتلفه أجنيب مهر املثل ال إىل قيمته أو مثله إذا تلف قبل قبضه، إال إذا أتلفته .. ف

 مثل املهر أو قيمته، وحىت .. فتتخري بني الفسخ والرجوع إىل مهر املثل، وبني اإلجازة وتغرمي األجنيب
تتخري عند تلف البعض كأحد العبدين بني الفسخ والرجوع إىل مهر املثل، وبني اإلجازة والرجوع إىل 

 عند التعييب؛ كالعمى بني اإلجازة بال أرش، وبني قيمة حصة التالف من مهر املثل، وحىت تتخري
ألن معظم الغرض من النكاح التمتع، وهلذا  الفسخ والرجوع إىل مهر املثل وإن مل يكن ركنا كالثمن؛

 أمساه هللا تعاىل حنلة.
 [ صحة العقد دون ذكر الصداق ]

اىل: }ال جناح عليكم إن الثالثة: لو مل يسم الصداق يف عقد النكاح .. صح؛ لإلمجاع، ولقوله تع
 طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة{، وجيب مهر املثل ابلعقد.

 ب املهر بفرض الزوجني أو احلاكم ][ وجو 
الرابعة: احنتم؛ أي: وجب مهر بفرض منهما؛ أي: من الزوجني؛ كأن فرض هلا قدرا ورضيت به وإن 

ا تراضيا عليه، وألن املفروض ليس بدال عن مهر املثل جهال أو أحدمها قدر مهر املثل؛ اكتفاء مب
فيما فرضاه بني أن يساوي مهر مثلها، أو يزيد  ليشرتط العلم به، بل الواجب أحدمها مبهما، وال فرق

عليه ولو من جنسه، أو ينقص عنه حاال أو مؤجال كاملسمى يف العقد، فإن مل ترض مبا فرضه الزوج 
 جيب هلا فيوقف على رضاها كاملسمى يف العقد. .. فكأنه مل يفرض؛ ألنه حق



مهر مثلها حاال من نقد البلد .. ال  قال األذرعي: والقياس الذي ال ينقدح غريه: أنه إذا فرض هلا
 يشرتط رضاها به؛ ألن اشرتاطه حينئذ عبث، وحيمل كالمهم على غري هذه الصورة.

احلاكم هلا مهر مثلها من نقد البلد حاال وإن  ولو امتنع الزوج من الفرض، أو تنازعا يف قدره .. فرض
ثلها حىت ال يزيد عليه وال ينقص رضيت ابلتأجيل، فتؤخر هي إن شاءت، ويشرتط علمه بقدر مهر م

 عنه.
نعم؛ القدر اليسري الواقع يف حمل االجتهاد ال عربة به، وال يتوقف لزوم ما يفرضه على رضامها به؛ 

 ألنه حكم منه.
 ه ال يصح فرض أجنيب من ماله؛ ألنه خالف ما يقتضيه العقد، وأن الفرضوأفهم كالمه: أن
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شطر، فإن الصحيح كاملسمى يف العقد فيتشطر ابلطالق قبل الوطء، وانه لو طلق قبلهما .. فال 
وطئها أو مات أحدمها .. وجب هلا مهر املثل، أما يف األوىل .. فألن الوطئ ال يباح ابإلابحة؛ ملا فيه 
من حق هللا تعاىل، وألن شرط املال يف الزان ال يثبته؛ لعدم تعلقه به شرعا، فال ينتفي يف الوطء احملرتم 

؛ كالوطء يف تقرير املسمى، فكذا يف إجياب مهر بنفيه؛ لتعلقه به شرعا، وأما يف الثانية .. فألن املوت
فقضى هلا رسول هللا صلى  املثل يف التفويض، وألن بروع بنت واشق نكحت بال مهر فمات زوجها،

هللا عليه وسلم مبهر نسائها وابملرياث، رواه أبو داوود وغريه، وقال الرتمذي: حسن صحيح، وال 
 اعتبار مبا قيل يف إسناده.

 مهر املثل ] [ ما يعترب يف
 -وهو مايرغب به يف مثلها -قوله: )كمهر مثل عصبات النسب( أي: أن االعتبار يف مهر مثلها

ات النسب، فرياعى أقرب من تنسب من نساء العصبات إىل من تنسب هذه إليه، فتقدم بنساء عصب
ن تعذر أخوات ألبوين مث ألب، مث بنات أخ مث بنات ابنه، مث عمات، مث بنات أعمام كذلك، فإ

االعتبار هبن؛ لعدمهن أو جهل مهرهن أو نسبهن، أو ألنه مل ينكحن .. اعترب بذوات األرحام؛  
تقدم اجلهة القرىب منهن على غريها، وتقدم القرىب من اجلهة الواحدة؛ كاجلدات كجدات وخاالت 

 على غريها.
مث اخلاالت، مث بنات  قال املاوردي: وتقدم من ذوات األرحام األم، مث األخت لألم، مث اجلدات،

 األخوات، مث بنات األخوال.



.. اعترب مبن ببلدها، فإن كن كلهن ويعترب يف املذكورات البلد أيضا، فلو كن ببلدين وهي أبحدمها 
ببلد أخرى .. اعترب هبن، ال أبجنبيات بلدها؛ كما ىف "الروضة" و"أصلها"، ويعترب سن وعقل ويسار 

غرض؛ كجمال وعفة، وعلم وفصاحة، وشرف ونسب، فيعترب مهر من وبكارة وثيوبة، وما اختلف به 
 شاركتهن املطلوب مهرها يف شئ مما ذكر.

 ن بفضل أو نقص مما ذكر .. زيد يف مهرها، أو نقص الئق ابحلال.فإن اختصت عنه
اء فإن تعذر االعتبار هبن .. اعترب مبن يساويها من نساء بلدها، مث أقرب البالد إليها، مث أقرب النس

 هبا شبها.
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ف سيدها وخسته، إىل شر وتعترب العربية بعربية مثلها، والقروية بقروية مثله، واألمة أبمة مثلها، وينظر 
 ولو ساحمت واحدة منهن .. مل جتب موافقتها اعتبارا ابلغالب.

ولو خفضن للعشرية فقط .. اعترب ذلك يف املطلوب مهرها يف حق العشرية دون غريهم، واملعترب يف 
مهر املثل أكثر مهر من العقد إىل الوطء؛ ألن البضع دخل ابلعقد يف ضمانه واقرتن به اإلتالف 

 ثر؛ كاملقبوض بشراء فاسد.ب األكفوج
وأطلق الشيخان فيما لو مات أحدمها قبل الفرض والوطء أوجها: أحدها: تعترب حالة العقد، واثنيها: 

 حالة املوت، واثلثها: أكثرمها.
وأما فرض احلاكم .. فاملعترب فيه حالة العقد، وحمل ما ذكره الناظم بقوله: )واحنتم ... ( إىل آخره: ما 

ض صحيح أبن قال سيد أمة: )زوجتكها بال مهر(، أو سكت عنه، أو قالت رشيدة ى تفويإذا جر 
بكرا كانت أو ثيبا: )زوجىن بال مهر(، أو )على أن ال مهر يل(، فزوجها بال مهر أو سكت عنه، أو 

 زوجها بدون مهر املثل، أو بغري نقد البلد .. فال جيب هلا شئ بنفس العقد.
ويضها لغو، لكن يستفيد به الويل من السفيهة إذهنا يف النكاح، وبقوهلا: ها فتفوخرج بـ )الرشيدة(: غري 

)بال مهر(: ما إذا أطلقت .. فليس بتفويض كما رجحه يف "الشرح الصغري" ألن النكاح يعقد ابملهر 
 غالبا فيحمل اإلذن عليه؛ كما لو أذن يف بيع ملكه.

يصح ابملسمى، وهلا قبل الوطء مطالبة الزوج؛  . فإنهأما إذا زوجها وليها مبهر املثل من نقد البلد .
أبن يفرض هلا مهرا، وحبس نفسها ليفرض؛ لتكون على بصرية يف تسليم نفسها، وكذا التسليم 

 املفروض يف األصح؛ كاملسمى يف العقد.



وجيب بوطء يف نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء؛ كوطء الشبهة نظرا إىل يوم اإلتالف ال يوم العقد؛ 
 حرمة للعقد الفاسد، فإن تكرر الوطء .. فمهر واحد، لكن يف أعلى األحوال؛ ألنه لو مل يقع ألنه ال

 إال الوطأة فيها .. لوجب ذلك املهر، فالوطآت الزائدة إذا مل تقتض زيدة .. ال توجب نقصا.
 ت.ولو تكرر وطء بشبهة واحدة .. فمهر واحد، فإن تعدد جنسها .. تعدد املهر بعدد الوطآ
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 ولو تكرر وطء مغصوبة، أو مكرهو على زان .. تكرر املهر بتكرر الوطء.
ء األصل أمة فرعه، أو الشريك األمة املشرتكة، أو السيد املكاتبة .. فمهر واحد؛ ولو تكرر وط

 لشمول شبهة اإلعفاف وامللك جلميع الوطآت.
 [ تشطري املهر ابلطالق قبل الدخول ]

أو حنوه قبل وطئه يسقط عنه نصف املهر إن كان دينا يف ذمته، ويعود إليه اخلامسة: ابلطالق؛ أي: 
ق إن كان عينا، ومل يزد ومل ينقص وإن مل خيرت عوده، ومل يقض به قاض، أو خرج نصفه بنفس الطال

عن ملكها وعاد، سواء أطلقها بنفسه أم بوكيله، ام فوضه إليها فطلقت نفسها، أن علقه بفعلها 
ختالعا .. فإنه حيط عنه نصف املهر؛ ألن املغلب فيه جانب الزوج الستقالله  ففعلت؛ كما إذا

 ابلفراق.
ل تعبريه بـ )املهر(: ما وجب ابلعقد بتسمية صحيحة أو فاسدة أو غريها، أو بفرض صحيح بعده، ومش

واألصل يف هذا: قوله تعاىل: }وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما 
رائه رضتم{، وقيس ابلطالق غريه من كل فرقة يف احلياة ال منها وال بسببها؛ كإسالمه وردته، وشف

إيها ولعانه، وإرضاع أمه هلا وهى صغرية، أو أمها له وهو صغري، وألن قضية ارتفاع العقد قبل تسليم 
لعقد من وجه؛ لنفوذ املعقود عليه: سقوط كل الفرض كما يف البيع، إال أن الزوجة كاملسلمة لزوجها اب

العوض وسقط بعضه؛  تصرفاته اليت ميلكها ابلنكاح من غري توقف على قبض، فاستقر لذلك بعض
 لعدم اتصاله ابملقصود.

 وخرج بـ )الفرض الصحيح(: الفاسد كخمر؛ إذ ال عربة به بعد إخالء العقد عن العوض ابلكلية.
 الوطء .. فال تشطري كما مر.أما إذا مل جيب مهر؛ أبن فارق املفوضة قبل الفرض و 

 هر؛ ألهنا من جهتها، وكذا شراؤها إيه.أما إذا كانت الفرقة منها؛ كفسخها بعيبها .. فإهنا تسقط امل



ولو طلق واملهر اتلف حسا أو شرعا بعد قبضها .. فنصف بدله من مثل يف املثلي، أو قيمة يف 
 املتقوم.
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للضرر عنه، أخذه بال أرش، وإال .. فنصف بدله سليما؛ دفعا  وإن تعيب يف يدها: فإن قنع به ..
وإن تعيب قبل قبضها ورضيت به .. فله نصفه انقصا بال خيار وال أرش؛ ألنه نقص حال كونه من 

 ضمانه، وإن تعيب جبناية .. فاألصح: أن له نصف األرش؛ ألنه بدل الفائت.
ة؛ كالسمن، وتعلم صنعة، وحرث أرض الزراعة، وهلا زيدة منفصلة؛ كاللنب والكسب، وخيار يف متصل

شحت فيها .. فنصف قيمته بال زيدة، وإن مسحت هبا .. لزمه القبول وليس له طلب نصف فإن 
 القيمة.

وإن زاد ونقص؛ ككرب عبد، وطول خنلة مع قلة مثرهتا، ومحل أمة وهبيمة، وتعلم صنعة مع برص: فإن 
رب على دفع صف قيمة العني خالية عن الزيدة والنقص، وال جتاتفقا بنصف العني .. فذاك، وإال .. فن

 نصف العني للزيدة، وال هو على قبوله للنقص.
ومىت ثبت خيار له أو هلما .. مل ميلك نصفه حىت خيتار ذو االختيار، ومىت رجع بقيمة .. اعترب األقل 

 من يوم اإلصداق إىل القبض.
ق عن نصف بدله من مثل أو قيمة؛ ألنه ملكه قبل الطال ولو وهبته له مث طلق .. فاألظهر: أن له

غري جهته، فلو وهبته نصفه .. فله نصف الباقي وربع بدل كله؛ ألن اهلبة وردت على مطلق اجلملة 
فتشيع فيما أخرجته وما أبقته، وإن كان دينا فأبرأته .. مل يرجع عليها على املذهب خبالف هبة العني، 

  أتخذ منه ماال ومل تتحصل على شئ.والفرق: أهنا يف الدين مل
قبل وطء متعة إن مل جيب هلا شطر مهر، وكذا املوطوءة يف األظهر، وفرقة ال بسببها   وجيب ملطلقة

كطالق؛ كأن اشرتى زوجته، ويستحب أال تنقص عن ثالثني درمها، وال أن تزاد على خادم، وال حد 
قدرها احلاكم ابجتهاده معتربا حاهلما؛ كيسار للواجب، وإذا تراضيا بشئ .. فذاك، فإن تنازعا .. 

 زوج وإعساره، ونسب الزوجة وصفاهتا.ال
 وكسر الناظم ابء )أوجب( للوزن.

 [ حبس الرشيدة نفسها حىت تقبض صداقها ]
 ويف بعض النسخ:



 )وحبسها لنفسها وفاقها ... حىت تراها قبضت صداقها(
 لرشيدة اثبت هلا، وفاقها؛ أي:أي: وحبس الزوجة يعين: البالغة العاقلة احلرة ا
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مه لعذر أم ال، لتظاهرها حىت تراها قبضت صداقها املعني، أو احلال كالبائع، سواء أخر الزوج تسلي
واحلبس يف غري الرشيدة لوليها، ويف األمة لسيدها أو لوليه، فإن كان مؤجال .. فال حبس وإن حل 

؛ ألهنا رضيت ابلتأجيل، ولو قال كل: )ال أسلم حىت قبل تسليمها؛ لوجوب تسليمها قبل احللول
طاها العدل، ولو ابدرت تسلم( .. أجربا، فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر ابلتمكني، فإذا سلمت .. أع

فمكنت .. طالبته ابلصداق، فإن مل يطأ .. امتنعت حىت يسلمه، وإن وطئها خمتارة .. فال، ولو ابدر 
لو بال عذر .. مل يسرتده، ولو استمهلت لتنظف وحنوه .. وجب فسلم .. فلتمكن، فإن امتنعت و 

ألن مدته قد تطول، ويتأتى االستمتاع  إمهاهلا ما يراه احلاكم، وال جياوز ثالثة أيم ال لينقطع حيض؛
 معه بغري الوطء.

 وال تسلم صغرية، وال مريضة حىت يزول مانع وطء.
 ا، ال خبلوة، وال مبوت أحدمها يف نكاح فاسد.ويستقر املهر بوطء وإن حرم كحائض، ومبوت أحدمه
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 ابب الوليمة
عرس وإمالك وغريمها،  هي من الومل وهو االجتماع، وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من

 لكن استعماهلا يف العرس أشهر.
 )وليمة العرس بشاة قد ندب ... لكن إجابة بال عذر جتب(

 . ففطره من صوم نفل أفضل()وإن أراد من دعاه أيكل ..
أي: فعل وليمة العرس بشاة قد ندب؛ لثبوته عنه صلى هللا عليه وسلم قوال وفعال، ففي "البخاري": 

عليه وسلم أومل على بعض نسائه مبدين من شعري(، ويف "الصحيحني": )أنه أومل على )أنه صلى هللا 
، واألمر فيه «أومل ولو بشاة»د تزوج: صفية بتمر ومسن وأقط(، وأنه قال لعبد الرمحن بن عوف وق

للندب؛ قياسا على األضحية وسائر الوالئم، وألنه أمر فيه ابلشاة، فلو كان األمر فيه للوجوب .. 



 بت، وهي ال جتب إمجاعا.لوج
وقول الناظم: )بشاة( هو أقلها للمتمكن، أما غريه .. فأقلها ما يقدر عليه، قال النشائي: واملراد: 

 شاة؛ لقول "التنبيه": وأبي شئ أومل من الطعام .. جاز.أقل الكمال 
 [ وجوب إجابة الدعوة وشروطه ]

إذا »غريها من الوالئم؛ خلرب "الصحيحني": لكن إجابة بال عذر جتب عينا على من دعي إليها دون 
ء شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى هلا األغنيا»، وخرب مسلم: «دعي أحدكم إىل الوليمة .. فليأهتا

 وترتك الفقراء، ومن مل جيب الدعوة .. فقد عصى هللا
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إذا دعي أحدكم »: ، واملراد: وليمة العرس؛ ألهنا املعهودة عندهم، ويؤيد ما يف "مسلم" أيضا«ورسوله
 «.إىل وليمة عرس .. فليجب

 ويعترب لوجوب اإلجابة أمور:
عوة كافر؛ النتفاء طلب املودة معه، وألنه أحدها: أن يكون الداعي مسلما، فال جتب على املسلم بد

 يستقذر طعامه؛ الحتمال جناسته وفساد تصرفه.
. مل تلزمه اإلجابة، ذكره املاوردي اثنيها: أن يكون املدعو مسلما أيضا، فلو دعا مسلم كافرا .

 والرويين.
الثاين، وكرهت يف اثلثها: أن يدعوه يف اليوم األول، فلو أومل ثالثة .. وجبت يف األول، وسنت يف 

 الثالث.
رابعها: أن تكون الدعوة عامة؛ أبن يدعو مجيع عشريته، أو جريانه، أو أهل حرفته وإن كانوا كلهم 

 ء منهم .. مل جتب اإلجابة.أغنياء، فلو خص األغنيا
 خامسها: أال يدعوه خلوف منه، أو طمع يف جاهه، أو إعانته على ابطل.

كان له عذر .. مل جتب عليه اإلجابة؛ كأن يكون هناك من يتأذى به، سادسها: أال يكون معذورا، فإن  
ته؛ كشرب مخر أو ال تليق به جمالسته؛ كالسفلة واألراذل، أو يكون هناك منكر ال يقدر على إزال

وضرب ماله واستعمال أواين الذهب أو الفضة، وافرتاش مسروق ومغصوب، وكذا جلود منور بقي 
قف أو جدار أو وسادة منصوبة أو سرت معلق، أو يكون معذورا مبا وبرها، وصورة حيوان على س

 يرخص يف ترك اجلماعة.



 سابعها: كون الطعام حالال.
 اثمنها: كون املدعو غري قاض.

عها: أال يعارض الداعي غريه، فلو دعاه اثنان .. قدم ابلسبق، مث بقرب الرحم، مث بقرب الدار، مث اتس
 ابلقرعة.

دعوة، فلو فتح الباب وقال: )ليحضر من يريد(، أو قال لغريه: )ادع من عاشرها: أن خيصه ابل
 شئت( .. مل جتب اإلجابة ومل تسن؛ ألن امتناعه حينئذ ال يورث وحشة.
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 حادي عشرها: أن يكون الداعي مطلق التصرف، فال جتب إجابة غريه.
 يعتذر املدعو للداعي ويرضى بتخلفه.اثين عشرها: أال 

د من دعاه إىل طعامه أكله منه ليتربك به أو حنوه، وشق عليه صومه .. فأكله من طعام أخيه وإن أرا
الداعي إذا كان يف صوم نفل أفضل من صومه؛ ملا فيه من جرب خاطره، وإدخال السرور على قلبه، 

عا؛  ض .. فال جيوز اخلروج منه مضيقا كان أو موسوإن مل يشق عليه .. فإمتامه أفضل، أما صوم الفر 
 كالنذر املطلق.

ويستحب للمفطر األكل، وقيل: جيب، وأقله لقمة، وأيكل الضيف مما قدم له بال لفظ من املضيف؛ 
 اكتفاء بقرينة التقدمي.

 نعم؛ إن كان ينتظر حضور غريه .. فال أيكل حىت حيضر، أو أيذن املضيف لفظا، وال يتصرف فيه إال
رضاه، وللضيف تلقيم صاحبه إال أن يفاضل طعامهما،  أبكل، فال يطعم حرة وال سائال إال إن علم

 ويكره تفاضله.
 وحيرم التطفل، وله أخذ ما علم رضاه به، وجيوز نثر حنو السكر يف إمالك، أو ختان والتقاطه.
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 ابب الَقْسِم والُنُشوز
مالزمة فحقه عليها: كالطاعة و  بفتح القاف, لكل من الزوجني على اآلخر حق, قال الشيخان:

املسكن، وحقها عليه: كاملهر والنفقة واملعاشرة ابملعروف اليت منها القسم، قال تعاىل: }َوهَلُنر ِمثُل 



 [.228الرِذي َعَليِهنر اِبملَعُروِف{ ]البقرة: 
َا(  )وبنَي َزْوَجاتٍّ فـََقْسٌم ُحِتَما ... وَلْو َمرِيَضًة َورَتْـَقا ِامنر

 تَـَفُر ... ُدُخولُُه يف الرليِل حيُث َضَرُر( َمقُسومٍّ هَلَا يـُغْ )ِلَغريِ 
 )ويف النـرَهاِر عنَد حاَجةٍّ َدَعْت ... كَأْن يـَُعوَدَها إذا ما َمِرَضْت(

َتِدي بِبَـْعِضِهنر احلاِضُر( َا ِبُقْرَعةٍّ ُيَساِفُر ... َويـَبـْ  )وإمنر
 اْلِوال( ثـَيِ ٌب َثالثًَة َعَلى)والِبْكُر خَتَْتصُّ ِبَسْبعٍّ َأورال ... وَ 

 )وَمْن َأَمارَاِت النُُّشوِز حَلَظَا ... ِمن زوَجةٍّ قـَْواًل وِفْعاًل َوَعظَا(
 )َوْليَـْهُجَرْن حيُث النُُّشوُز َحقرَقْه ... وَيْسُقُط الَقْسُم هَلَا والنـرَفَقْه(

  َضَماِن ما َوَقْع()فِإْن َأَصررْت جاَز َضْرٌب ِإن جَنَْع ... يف غري َوْجهٍّ َمعْ 
 يها سبع مسائل:ف

 ]وجوب القسم بني الزوجات[
األوىل: القسم بني الزوجات أو الزوجتني واجٌب على الزوج إذا أراد املبيت عند واحدة ولو امتنع 
الوطء طبعاً أو شرعاً؛ كأن كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو حائضاً, أو حمرمة كالنفقة, قال تعاىل: 

إذا كانت عند الرجل امرأاتن فلم يعدل »صلى هللا عليه وسلم: ُهن  ابملعروف{ , وقال }َوَعاِشُرو 
اللهم؛ هذا »وكان يقسم بني نسائه ويقول: « , بينهما .. جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط

قُسمي فيما أملك, فال تلمين فيما متلك وال أملك " روامها أبو داوود وغريه, وصحح احلاكم األول 
 إسناد الثاين.و 
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م مع امتناع فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشريف وغريه, لكن حلرة مثال أمة, وإمنا وجب القس
اجلماع؛ ألن املقصود األنس والتحرز عن التخصيص املوحش ال اجلماع؛ ألنه يتعلق ابلنشاط وال 

 دة وانشزة.ميلكه, وهلذا ال جتب التسوية فيه وال يف غريه من التمتعات, لكن يستحب, وال قسم ملعت
ْم َأالر تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة َأْو َما وخرج بـ )الزوجات(: اإلماء وإن كن مستولدات, قال تعاىل: }فَِإْن ِخْفتُ 

[ أشعر ذلك أبنه ال جيب العدل الذي هو فائدة القسم يف ملك اليمني, 3َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم{ ]النساء: 
 بعض.لكن يستحب؛ كي ال حيقد بعض اإلماء على 

ال يلزمه ذلك : أن يبيت عندهن, و -واألصل فيه الليل كما سيأيت  -واملراد من القسم للزوجات 



ابتداء؛ ألنه حق ه فله تركه, وإمنا يلزمه إذا ابت عند بعض نسوته, سواًء أابت عند البعض بقرعة أم 
 م .. مل أيمث.ال, وسيأيت وجوهبا لذلك, ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة ابتداًء, أو بعد القس

 ويستحب أال يعطلهن؛ أبن يبيت عندهن وحيصنهن وكذا الواحدة.
جاهتا: أال خيليها كل أربع ليايل عن ليلة اعتبارًا مبن له أربع زوجات, فإن مل ينفرد مبسكن .. وأدىن در 

 دار عليهن يف بيوهتن, وإال ... فاألفضل ذلك: صوانً هلن عن اخلروج من املساكن, وله دعاؤهن إىل
 مسكنه, وعليهن اإلجابة.

؛ كقرب مس -وحيرم ذهابه إىل بعضٍّ ودعاُء بعضٍّ  وإقامُته مبسكن  -كن من ذهب إليها إال لغرضٍّ
واحدة ودعاؤهن إليه؛ ملا يف إتياهنن إليه من املشقة عليهن, وتفضيلها عليهن, ومجع ضرتني يف 

خاصمة ويشوش العشرة, فإن مسكن إال برضامها؛ ألن مجعهما فيه مع تباغضهما يورث كثرة امل
نه بعيد عن املروعة, وال تلزمها اإلجابة رضيتا به .. جاز, لكن يكره وطء إحدامها حبضرة األخرى؛ أل

 إليه.
ولو اشتملت دار على حجر مفردة املرافق .. جاز إسكان الضرات فيها من غري رضاهن, وكذا 

 ألن كاًل مما ذكر مسكن. إسكان واحدة يف السفل وأخرى يف العلو واملرافق متميزة؛
لليل, والنهار تبع؛ ألن الليل وقت وله ترتيب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها, واألصل ا

السكون, والنهار وقت الرتدد يف احلوائج, قال تعاىل: }ُهَو الرِذي َجَعَل َلُكُم اللرْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه 
]النبأ: قال تعاىل: }َوَجَعْلَنا اللرْيَل لَِباًسا * َوَجَعْلَنا النـرَهاَر َمَعاًشا{ [ , و 67َوالنـرَهاَر ُمْبِصًرا{ ]يونس: 

 [ , فإن عمل ليالً وسكن هناراً كحارس .. فاألصل يف حقه النهار والليل اتبٌع.11 - 10
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 قليالً كان أو كثريًا. ًا,وأم ا املسافر ومعه زوجاته .. فعماد القسم يف حقه وقت النزول لياًل كان أو هنار 
 ]دخول الزوج على غري املقسوم هلا[

الثانية: إمنا جيوز دخول زوجٍّ عماد قسمه الليل فيه على غري املقسوم هلا لضرورة؛ كمرضها املخوف 
ولو ظناً، قال الغزايل: أو احتمااًل"، وكحريق وشدة طلق, وحينئذ إن طال مكثه .. قضى مثل ما 

يها, وإالر ... فال يقضي, وكذا إن تعدى ابلدخول .. يقضي إن طال عل مكث من نوبة املدخول
 مكثه, وإال ... فال, لكنه يعصي, وقدر القاضي حسني الطول بثلث الليل, والصحيح: ال تقدير.

 ]دخوله ىف النهار على غري صاحبة النوبة[



مرضت, وتسليم نفقة  إذاالثالثة: جيوز دخوله يف النهار على غري صاحبة النوبة؛ حلاجة كعيادهتا 
جيب القضاء, ومل «: املهذب»ووضع متاع أو أخذه, وينبغي أال يطول مكثه, فإن طول .. قال يف 

يذكره الشيخان, وال يقضي زمن احلاجة, وله استمتاع بغري وطء, ويقضي إن دخل بال سبب, وال 
 جتب عليه تسوية يف إقامته هنارًا؛ لتبعيته لليل.

وهو أفضل؛ لقرب العهد به من كلهن, فال جيوز ببعض ليلة, وال بليلة وبعض لة وأقل نوب القسم: لي
أخرى؛ ملا يف التبعيض من تشويش العيش, وجيوز ليلتني وثالاثً، وال جيوز الزيدة عليها وإن تفرقن يف 

 البالد إال  برضاهن؛ ألن فيها إحياشاً وهجرًا هلن.
 ]سفر الزوج ببعض زوجاته[

وج أن يسافر ببعض زوجاته لغري نقلة ولو سفرًا قصريًا إال بقرعة, فإن سافر هبا .. للز الرابعة: ال جيوز 
)أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد سفراً «: الصحيحني»مل يقض مدة سفره ذهاابً وال إيابً, ففي 

سقوط ار .. أقرع بني نسائه, فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه( , ومل ينقل عنه قضاء بعد عوده, فص
القضاء من رخص السفر؛ ملشقته, وقيد الغزايل ذلك مبا إذا كان السفر مرخصاً, قال الشيخان: وهذا 

 يقتضي وجوب القضاء يف سفر املعصية. انتهى.
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أن يستصحب بعضهن لكنه يقضي مدة اإلقامة إن مل يعتزهلا فيها, وأم ا من سافر لنقلة .. فيحرم عليه 
لفهن؛ حذرًا من اإلضرار, بل ينقلهن أو يطلقهن, فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة بقرعة ودوهنا وأن خي

.. قضى للمتخلفات حىت مدة السفر, ومن سافرت وحدها بغري إذنه .. انشزة, وإبذنه لغرضه؛ كأن 
 أرسلها يف حاجته .. يقضي هلا ما فاهتا, ولغرضها، , ال يقضي.

 ة بني الزوجات عند بدء املبيت[]القرع
مسة: ال جيوز للزوج أن يبتدئ ابملبيت عند بعض زوجاته إال بقرعةٍّ؛ حترزًا عن الرتجيح فيه, فيبدأ اخلا

مبن خرجت قرعتها, وبعد متام نوبتها يقرع بني الباقيات, مث بني األخريني, فإذا متت النوب .. راعى 
ويقرع بني الثالث, فإذا  لو بدأ بواحدة بال قرعة .. فقد ظلم,الرتتيب وال حيتاج إىل إعادة القرعة, و 

 متت النوب .. أقرع بني اجلميع وكأنه ابتدأ القسم.
 ]اختصاص البكر عند الزفاف بسبع ليال[

السادسة: ختتص الزوجة اجلديدة البكر عند الزفاف بسبع والًء بال قضاءٍّ, والثيب بثالثة والًء بال 



: « ويف " الصحيحني, »سبع للبكر وثالث للثيب »)صحيحه(:  قضاء؛ خلرب ابن حبان يف عن أنسٍّ
)من السنة إذا تزوج البكر على الثيب .. أقام عندها سبعاً مث قسم, وإذا تزوج الثيب على البكر .. 

 أقام عندها ثالاثً مث قسم( , واملعىن فيه: زوال احلشمة بينهما, وزيد للبكر؛ ألن حياءها أكثر.
 لنكاح.بكر(: من يكفي سكوهتا يف اإلذن يف اواملراد ب )ال

وال فرق يف اجلديدة بني احلرة واألمة, واملسلمة والكافرة, حىت لو وفاها حقها وأابهنا مث جدد نكاحها 
.. وجب هلا ذلك؛ لعود اجلهة, وكذا لو أعتق مستولدته, أو مستفرشته مث نكحها, ولو أقام عند 

 نكحها .. فلها حق الثيب.البكر ثالاثً وافتضها, مث أابهنا و 
جلديدة(: الرجعية؛ لبقائها على النكاح األول, وإمنا اعترب والء املدتني املذكورتني؛ ألن وخرج بـ )ا

 احلشمة ال تزول ابملفرق, فلو فرق .. مل حيسب, فيوفيها حقها والء مث يقضي ما فرق.
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إاًل .. ندها, و والتخصيص املذكور واجب للمعىن املتقدم, وإمنا جيب إذا كان يف نكاحه أخرى يبيت ع
 فال وجوب؛ ألن له تركهن كما مر, وصرح به القاضي والبغوي, ونقله الشيخان عن البغوي وأقراه.
ويسن ختيري الثيب بني ثالث بال قضاء وسبع بقضاء؛ كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبم 

ندك ثلثت ع إن شئت .. َسبَـْعُت عندك وسبعت عندهن, وإن شئت ..»سلمة حيث قال هلا: 
 َوُدْرُت, أي: ابلقسم األول, وإال .. لقال: وثلثت عندهن, رواه مالك, وكذا مسلم مبعناه.

ولو زاد البكر على السبع ولو بطلبها .. قضى الزائد لألخريت, وكذا لو زاد الثيب على الثالث 
شروع لغريها احلق املبغري اختيارها .. يقضي الزائد؛ كما يقضي السبع إذا اختارهتا؛ ألهنا طمعت يف 

 فبطل حقها.
ومن وهبت حقها من القسم لغريها .. مل يلزم الزوج الرضا؛ ألن االستمتاع هبا حقه فال يلزمه تركه, 
وله أن يبيت عندها يف ليلتها, فإن رضي ووهبت ملعينة .. ابت عندها يف ليلتها؛ كل ليلة يف وقتها 

الواهبة كاملعدومة, ويقسم بني الباقيات, أو له فيجعل  متصلتني كانتا أو منفصلتني, أو هلن .. سو ى,
 .. فله التخصيص.

 ]إذا حلظ الزوج أمارات النشوز من زوجته[
السابعة: من حلظ أمارات النشوز من زوجته؛ أي: ظهرت له, قوالً؛ كأن جتيبه بكالم خشن بعد أن  

.. وعظها ندابً؛ آلية: قة وجه كان بلني, أو فعالً؛ كأن جيد منها إعراضاً وعبوساً بعد لطفي وطال



يت خَتَاُفوَن ُنُشوزَُهنر{ ]النساء:  [ , وال يهجر مضجعها, وال يضرهبا؛ فلعلها تبدي عذراً, أو 34}َوالالر
 تتوب عما جرى منها من غري عذر.

ها والوعظ: كأن خيوفها ابهلل تعاىل, ويذكرها ما أوجب هللا تعاىل له عليها من احلق والطاعة, وما يلحق
إلمث ابملخالفة واملعصية, وما يسقط بذلك من حقها من النفقة والكسوة والقسم, وما يباح له من من ا

 ضرهبا وهجرها.
قوله: )وليهجرن( أي: مضجعها حيث النشوز حققه, ويف نسخة بدل )وليهجرن(: )وهجرها( , 

 ا يفواملعىن: أن فيه أثراً ظاهرًا يف أتديب النساء, وقضية كالمه: حترمي ضرهب
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رضٍّ قريب الزوال, ألن اجلناية مل تتأكد, وقد يكون ما اتفق هلا لعا« احملرر»هذه احلالة, وصححه يف 
 جوازه؛ لظاهر اآلية.« الشرح الصغري»وصحح النووي والرافعي يف 

ال حيل ملسلم »أما هجرها يف الكالم .. فيجوز يف ثالثة أيم, وحيرم فيما زاد عليها؛ للخرب الصحيح: 
أو وهذا يف اهلجر لغري عذر شرعي, فإن كان لعذر، كبدعة املهجور « ن يهجر أخاه فوق ثالثة أيمأ

فسقه, أو صالح دين أحدمها به .. جاز، وعليه حيمل هجره صلى هللا عليه وسلم كعب بن مالك 
 وصاحبيه مرارة بن الربيع وهالل بن أمية, وكذا ما جاء من هجر السلف بعضهم بعضاً.

على نشوزها وتكرر منها .. ضرهبا جوازًا؛ لآلية, فمن جوز الضرب يف حالة عدم تكرر  فإن أصرت
.. قال: التقدير: والاليت ختافون نشوهن .. فعظوهن, فإن نشزن ... فاهجروهن يف املضاجع النشوز 

واضربوهن, ومن منعه فيها .. قال: التقدير: والاليت ختافون نشوزهن .. فعظوهن, فإن نشزن .. 
 جروهن يف املضاجع, فإن أصررن .. فاضربوهن.فاه

حال كونه يف غري وجه وحنوه حبيث ال خياف منه تلف وإمنا جيوز له ضرهبا إن جنع؛ أي: أفاد يف ظنه 
 وال ضرر ظاهر.

قوله: )مع ضمان ما وقع( منه؛ أي: لتبني أنه إتالف ال إصالح, واألوىل له ترك الضرب, أم ا إذا مل 
 م كما يف التعزير.ينجع الضرب .. فحرا

آذاها بضرب أو غريه بال وإن منعها حقاً كقسم أو نفقة .. ألزمه القاضي توفيته, فإن أساء خلقه و 
سبب .. هناه عن ذلك, فإن عاد إليه .. عزره مبا يراه, وإن قال كل : إن صاحبه متعد  عليه .. تعرف 

من عوده إىل ظلمه؛ اعتمادًا على خرب القاضي احلال بثقة يف جوارمها خيربمها, ومنع الظامل منهما 



 الثقة.
وحكماً من أهلها؛ لينظر يف أمرمها بعد اختالء  فإن اشتد الشقاق .. بعث القاضي حكماً من أهله

حكمه به وحكمها هبا, ومعرفة ما عندمها يف ذلك ويصلحا بينهما, أو يفرقا إن عسر اإلصالح, 
ألمر يف اآلية, وكوهنما من أهلهما ليس واجباً, وجوب بعث احلكمني؛ لظاهر ا« الروضة»وصحح يف 

 مها ببعث احلكمني،بل هو مستحب, ومها وكيالن هلما فيشرتط رضا
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فيوكل حكمه بطالق وقبول عوض خلع, وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طالق به, ويفرق 
 كمان بينهما إن رأيه صواابً.احل

وال يزيد على طلقة, وإن رأى اخللع ووافقه حكمها ..  وإذا رأى حكم الزوج الطالق .. استقل به
 ختالعا, ويعترب فيهما تكليف, وإسالم, وحرية, وعدالة, واهتداء إىل ما بُعثا له ال اجتهاد وذكورة.

والعدالة على القول بوكالتهما؛ لتعلقها بنظر احلاكم   قال الرافعي: وإمنا اعترب فيهما اإلسالم واحلرية
 كما يف أمينه.

 أللف يف قول الناظم: )ختما( , و )احلَظا( و )َوَعظا( لإلطالق, وقوله: )ورَْتقا( ابلقصر؛ للوزن.وا
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 ابب اخللع
اس اآلخر، قال تعاىل: }ُهنر بضم اخلاء من اخللع بفتحها وهو النزع مسي به؛ ألن كاًل من الزوجني لب

 [.187ة: لَِباٌس لرُكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلرُنر{ ]البقر 
 وهو يف الشرع: فرقة بعوضٍّ راجع جلهة الزوج أو سيده.

{ ]البقرة:  [ اآلية, وقوله 229واألصل فيه قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }فَِإْن ِخْفُتْم َأالر يُِقيَما ُحُدوَد اّلِلِر
وخرب البخاري عن ابن عباس  [ اآلية,4}فَِإن ِطنْبَ َلُكْم َعن َشْيءٍّ مِ ْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه{ ]النساء:  تعاىل:

قال: )أتت امرأة اثبت بن قيس النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت: ي رسول هللا؛ اثبت بن قيس ما 
فر يف اإلسالم( أي: كفران عليه يف خلق وال دين, ولكين أكره الك –ويف رواية: ما أنقم  –أعتب 

ويف « , اقبل احلديقة وطلقها تطليقة»: قالت: نعم, قال« , أتردين عليه حديقته؟ »النعمة, فقال: 



رواية: )فردهتا وأمره بفراقها( , وزاد النسائي: أنه كان ضرهبا فكسر يدها", قال ابن داوود وغريه: 
جاز أن ميلك الزوج االنتفاع ابلبضع بعوضٍّ ..  وهو أول خلع جرى يف اإلسالم, واملعىن فيه: أنه ملا

راء والبيع, فالنكاح كالشراء, واخللع كالبيع, وفيه أيضاً دفع جاز أن يُزيل ذلك، امللك بعوض؛ كالش
 الضرر عن املرأة غالباً, وجيوز ىف حالىت الشقاق والوفاق, وذكر اخلوف ىف اآلية جري على الغالب.

فا أو أحدمها أال يقيما حدود هللا اليت افرتضها يف النكاح, أو أن حيلف واألصح: أنه مكروه إال أن خيا
ثالث على فعل ما ال بد له من فعله فيخالع, مث يفعل احمللوف عليه؛ ألنه وسيلة للتخلص ابلطالق ال

 من وقوع الثالث.
 وله ثالثة أركان: عاقد, ومعقود عليه, وصيغة.
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 )َيِصح  ِمن زوجٍّ ُمَكلرفٍّ ِبال ... ُكْرهٍّ بَِبْذِل ِعَوضٍّ مَل جُيَْهال(
 ْهِل ... فَِإنرُه يُوِجُب َمْهَر امِلْثِل(مرا الذي ابخلَْمِر َأو َمْع جَ )أَ 

 )مَتِْلُك نـَْفَسَها ِبِه ومَيَْتِنْع ... َطالقـَُها وَما َلُه َأْن يـَْرجتَِْع(
 ]شرط عاقد اخللع[

ع الصيب الركن األول: العاقد, وشرط الزوج أن يكون مكلفاً؛ أي: ابلغاً عاقاًل خمتاراً, فال يصخ ُخل
يل زوجة الصغري أو اجملنون, ويصح خلع السكران, فلو خالع عبٌد أو حمجوز واجملنون واملكره, والو 

عليه لسفهٍّ .. صح؛ لوجود الشرط وإن مل أيذن السيد والويل, ووجب دفع العوض ديناً كان أو عيناً 
 إىل سيده ووليه؛ ليربأ الدافع منه, وميلكه السيد كسائر أكساب العبد.

لعوض له, أو مبعضاً: فإن كانت مهاأية .. فلصاحب النوبة يف األظهر, م؛ لو كان مكاتباً .. ُسلِ َم انع
 وإاًل .. دفع للعبد ما خيص حريته.

ولو قال السفيه: )إن دفعت يل كذا فأنت طالق( .. مل تطلق إال  ابلدفع إليه, وتربأ به كما قاله 
.املاوردي, وكذا يقال يف العبد, ويصح خلع   احملجور عليه بفلسٍّ

من الزوجة أو األجنيب جبواب أو سؤال: إطالق تصرفه يف املال؛ أبن يكون ابلغاً عاقالً  وشرط قابله
غري حمجور عليه, فإن اختلعت أمة بال إذن سيدها بدين يف ذمتها, أو عني ماله .. ابنت؛ لذكر 

ه ين املسمى ال مهر املثل وإن رجحالعوض, وللزوج يف ذمتها مهر مثل يف صورة العني, ويف صورة الد
 مث ما ثبت يف ذمتها إمنا تطالب به بعد العتق.« , الشرح الصغري»و « احملرر»يف 



وإن أذن هلا السيد وعني عيناً له من ماله, أو قدر ديناً يف ذمتها فامتثلت .. تعلق ابلعني, وبكسبها 
ادت يف كسب العبد فكذلك ههنا, فإن ز يف الدين؛ ألن العوض يف اخللع كاملهر يف النكاح, واملهر 

 على ما قدره .. طولبت ابلزائد بعد العتق.
وإن أطلق اإلذن .. اقتضى مهر مثل من كسبها, فإن زادت عليه .. طولبت ابلزائد بعد العتق, وإن 

 قال: )اختلعي مبا شئِت( .. اختلعت مبهر املثل وأكثر منه، وتعلق اجلميع
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هلا فيها, وال يصري ن مال التجارة إن كانت مأذوانً بكسبها, مث ما يتعلق بكسبها يتعلق مبا يف يدها م
 السيد إبذنه يف اخللع ابلدين ضامناً له.

وإن قال حملجور عليها بسفه: )خالعتك على كذا( , أو )طلقتك عليه( فقبلت,, طلقت رجعياً ولغا 
الدخول .. ذكر املال وإن أذن وليها فيه؛ ألهنا ليست من أهل التزامه, وظاهر أنه لو كان ذلك قبل 

نكت التنبيه( , فإن مل تقبل .. مل تطلق؛ ألن الصيغة تقتضي القبول »ه النووي يف طلقت ابئناً؛ كما قال
 فأشبه الطالق املعلق صفة.

ويصح اختالع املريضة مرض املوت؛ ألن هلا التصرف يف ماهلا. )وال حيسب من الثلث إال زائد على 
هو ابلزائد وليس وصية من رأس املال؛ ألن التربع إمنا مهر مثل, خبالف مهر املثل أو أقل منه ف

لوارث؛ خلروجه ابخللع عن اإلرث, ويصبح خلع املريض مرض املوت بدون مهر املثل؛ ألن البضع ال 
 يبقى للوارث لو مل خيالع.

 ]شرط املعقود عليه[
وج فيصح خلع : أن يكون مملوكاً للز -وهو البضع  -الركن الثاين. املعقود عليه: فشرط املعوض 

 جة يف كثري من األحكام, خبالف البائن خبلع أو حنوه؛ إذ ال فائدة فيه.رجعية؛ ألهنا كالزو 
ويشرتط يف عوضه شروط سائر األعواض؛ ككونه متمواًل, مملوكاً ملكاً مستقراً, مقدورًا على تسلمه 

لعها على ما ليس مبال؛  معلوماً, فيصح عوضه قلياًل وكثريًا ديناً وعيناً ومنفعة كالصداق, فلو خا
على جمهول؛ كثوب غري معني وال موصوف .. أوجب هذا اخللع مهر املثل عليها؛ ألنه  كخمر, أو

 املََرٌد عند فساد العوض.
ولو جرى اخللع مع أبيها, أو أجنيب  على هذا اخلمر مثالً .. فرجعي  وال مال, واستثين من وجوب 

 قبضه.ه الكفاُر إذا حصل اإلسالم بعد مهر املثل يف مسألة اخللع خبمر أو حنو 



 ولو خالع على ما ال يقصد كالدم .. وقع رجعياً خبالف امليتة؛ ألهنا قد تقصد للجوارح وللضرورة.
( .. مل ينقص منه, فلو نقص .. مل تطلق؛ ملخالفته  وهلما التوكيل, فلو قال لوكيله: )خالعها أبلفٍّ

هر مثل؛ ألنه املََرد, وله غريه, وإن أطلق .. مل ينقص عن مللمأذون فيه, وله أن يزيد عليه من جنسه و 
 أن يزيد عليه من جنسه وغريه, فلو نقص .. وقع مبهر املثل؛ لفساد املسمى بنقصه عن املََرد .
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( , فاختلع به أو أبقل .. نفذ, وإن زاد فقال: )ا ختلعتها أبلفني من ولو قالت لوكيلها: )اختلع أبلفٍّ
التها( .. ابنت ولزمها مهر مثل؛ الفساد املسمى بزيدته على املأذون فيه, وإن أضاف الوكيل ماهلا بوك

 اخللع إىل نفسه .. فخلع أجنيب  وهو صحيح, وإن أطلق .. فعليها ما مست, وعليه الزيدة.
دون لك الزوج إيقاعها هي الطالق واخللع طلقة ابئنة؛ ألن العوض إمنا بذل للفرقة, والفرقة اليت مي

الفسخ, فوجب أن يكون طالقاً ابئناً, وينبين عليه أهنا متلك به نفسها؛ فال يلحقها بعده طالق ولو 
 يف العدة؛ لبينونتها, وال ميلك رجعتها, وال حتُل له إال بنكاح جديد.

 ]صيغة اخللع[
ستعمال الطالق؛ لشيوعه يف العرف واالالركن الثالث: الصيغة؛ فلفظ اخللع مع ذكر املال صريح يف 

للطالق, وبدونه كناية, وقيل: صريح أيضاً وسيأيت, ويصح بباقي كنايت الطالق مع النية, وبغري 
 العربية.

وإذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة؛ كـ )طلقتك( , أو )خالعتك بكذا( فقبلت .. فهو معاوضة فيها 
نظرًا جلهة املعاوضة,  بول, وله الرجوع قبل قبوهلا؛شوب تعليق؛ لتوقف وقوع الطالق فيه على الق

 ويعترب قبوهلا بلفظ غري منفصل بكالم أو زمن طويل.
( فقبلت واحدة  فلو اختلف إجياب وقبول؛ كـ )طلقتك أبلف( فقبلت أبلفني, أو )طلقتك ثالاثً أبلفٍّ

( فقبلت واحدة به .. طلقت ثالاثً ولزمها األلف؛  بثلث ألف .. فلغو, ولو قال: )طلقتك ثالاثً أبلفٍّ
 لزوج يستقل ابلطالق, والزوجة إمنا يعترب قبوهلا بسبب املال وقد وافقته يف قدره.ألن ا

وإن بدأ بصيغة تعليق؛ كـ )مىت( أو )مىت ما أعطيتين كذا .. فأنت طالق( .. فتعليق, فال رجوع له قبل 
كذا ..   ن قال: )إن( أو )إذا أعطيتيناإلعطاء, وال يعترب القبول لفظاً, وال اإلعطاء على الفور, وإ

فأنت طالق(., فكذلك, لكنه يعترب إعطاؤه فوراً؛ ألنه قضية العوض يف املعاوضة, وإمنا تركت هذه 
القضية يف )مىت( ألهنا صرحية يف جواز التأخري, شاملة جلميع األوقات؛ كـ )أي وقت( , خبالف )إن( 



 و )إذا(.
وضة مع شوب جعالة؛ ألهنا لقين على كذا( فأجاب .. فمعاوإن بدأت بطلب طالق؛ كأن قالت: )ط

تبذل املال يف حتصيل ما يستقل به الزوج من الطالق احملصل للغرض؛ كما يف اجلعالة يبذل اجلاعل 
 املال يف حتصيل ما يستقل به العامل من الفعل احملصل للغرض, فلها
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 ألنه شأن املعاوضة. وراً؛الرجوع قبل جوابه؛ ألن هذا شأن املعاوضة واجلعالة كلتيهما, ويعترب جوابه ف
وال فرق فيما ذكر بني أن تطلب بصيغة معاوضة وتعليق, وال بني أن يكون التعليق بـ )إن( أو )مىت( 
حنو: )إن طلقتين( , أو )مىت طلقتين فلك كذا( , وإن أجاهبا أبقل مما ذكرته .. مل يضر, فلو طلبت 

وض .. فواحدة بثلثه؛ تغليباً لشوب ن العثالاثً أبلف وهو ميلكها, فطلق طلقة بثلثه, أو سكت ع
 اجلعالة, وال يضر ختلل كالم يسري بني إجياب وقبول.

واأللف يف قول الناظم: )جُيهال( بدل من نون التوكيد إن بين للمفعول, أو للفاعل وُأِعيَد على الزوج, 
 وإن أعيد على املتخالعني املفهومني من اخللع .. فضمري تثنية.

* ... * ... * 
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 ابُب الطرالق
أو حنوه, وعرفه النووي رمحه  هو لغًة: حل القيد واإلطالق، وشرعاً: حل  عقد النكاح بلفظ الطالق

 أبنه تصرفت مملوك للزوج حيدثه بال سبب فيقطع النكاح.« هتذيبه»هللا تعاىل يف 
[ , وقوله تعاىل: }َي 229]البقرة:  واألصل فيه قبل اإلمجاع: الكتاب؛ كقوله تعاىل: }الطراَلُق َمرراَتِن{

[ , والُسنة؛ كقوله صلى هللا عليه وسلم: 1طَلِ ُقوُهنر ِلِعدرهِتِنر{ ]الطالق: أَيُـَّها النريبُّ ِإَذا طَلرْقُتُم النِ َساَء فَ 
د رواه أبو داوود إبسنا« أاتين جربيل فقال: راجع حفصة؛ فإهنا صوامة قوامة, وإهنا زوجتك يف اجلنة»

 رواه أبو داوود إبسناد صحيح,« ليس شيء من احلالل أبغض إىل هللا من الطالق»حسن, وكقوله: 
واحلاكم وصححه, واالحتجاج أبنه صلى هللا عليه وسلم راجع سودة .. أنكره ابن حزم وقال: مل 

 يطلقها قط.



 وللطالق أربعة أركان: صيغة, ومطلق, وقصد للطالق, وزوجة.
  َأْو َطلرْقُت ... خاَلْعُت أو فاَدْيُت أو فارَْقُت()َصِرحُيُه َسررْحتُ 

 ْل ... فـَْهَو ِكَنايٌَة بِنَـيرةٍّ َحَصْل()وُكلُّ َلْفظٍّ ِلِفَراقٍّ اْحَتمَ 
 )والُسنرُة الطرالُق يف ُطْهرٍّ َخال ... َعن َوْطِئِه َأو ابْخِتالعٍّ َحَصال(

  مَحْلٍّ ال َوال أو َصُغَرْت()َوْهَو ِلَمْن مل ُتوَط أو َمن يَِئَسْت ... أو ذاتِ 
تَ   اِن َولْو ِمَن اأَلَمْه()للُحرِ  َتطليُق الثالِث َتْكرَِمْه ... والَعْبُد ثِنـْ

َا َيِصحُّ ِمن ُمَكلرِف ... َزْوجٍّ بال إْكَراِه ِذي خَتَوُِّف(  )وِإمنر
 يرْه()َوَلْو ِلَمْن يف ِعدرِة الررْجِعَيْه ... ال ِإْن َتنِبْ ِبِعَوِض الَعطِ 

 )َوَصحر تعليُق الطرالِق ِبِصَفْه ... إال إذا ابملُسَتِحيِل َوَصَفْه(
َلْه( )وَصحر   االْسِتثْـَنا إذا ما َوَصَلْه ... ِإن يـَْنِوِه ِمن قـَْبِل َأن ُيَكمِ 
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 ]صيغة الطالق وما يتعلق هبا[
عت( , أو )فاديت( , أو )فارقت( , أو )خالالركن األول: الصيغة؛ وصرحيه: )سرحت( , أو )طلقت( 

, أما الطالق .. فالشتهاره فيه لغة وشرعاً, وأما الفراق والسراح .. فلورودمها يف القرآن مبعناه, قال 
{ ]الطالق:   [.49[ , وقال: }َوَسر ُِحوُهنر َسَراًحا مجَِيال{ ]األحزاب: 2تعاىل: }أْو فَارُِقوُهنر مبَْعُروفٍّ

شيوعه يف العرف واالستعمال للطالق, وأما املفاداة .. فلورودها يف القرآن لع .. فلوأما لفظ اخل
احلاوي »[ , وقضية كالمه كـ 229ابخللع, قال تعاىل: }َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه{ ]البقرة: 

ر املال, ان مل يذكأن لفظ اخللع واملفاداة صريح يف الطالق و «: أصله»و « املنهاج»و « الصغري
يف « أصل الروضة»والنسائي واإلسنوي والبلقيين, وحكى يف « األنوار»وصرح به البغوي وصاحب 

صراحة ذلك قولني بال تصحيح, مث قال: وإذا قلنا بصراحته .. فذاك إذا ذكر املال, فإن مل يذكره .. 
 فكناية على األصح.

« الروضة»األكثرين, خالفاً ملا وقع يف  على طريقةوقال البلقيين: ال يشرتط يف صراحته ذكر العوض 
: أنه كناية مطلقاً, قال: وعليه أكثر نصوص الشافعي رضي هللا تعاىل عنه.  وغريها، ورجح األذرعي 

وصرائح الطالق منحصرة يف ألفاظ ليس هذا منها, وأقوى مأخذ يف صراحته اشتهاره واستعماله يف 
 ة عند العراقيني, وذكر حنوه الزركشي.تض للصراحالفراق, وسيأيت أن االشتهار غري مق



ويعترب يف حنو: )طلقت( إذا ابتدأ به ذكر الزوجة. فلو قال ابتداًء: )طلقت( أو )سرحت( ونواها .. مل 
 تطلق؛ لعدم اإلشارة واالسم, نقله الشيخان عن قطع القفال وأقراه.

نت مفارقة( , و )ي مفارقة( , ق( , و )أومثل ما ذكره الناظم: )أنت طالق( , و )مطلقة( , و )ي طال
و )أنت مسرحة( , و )ي مسرحة( , ال )أنت طالق( , و )الطالق( , و )فراق( , و )الفراق( , و 

 )سراح( , و )السراح( ألن املصادر إمنا تستعمل يف األعيان توسعاً فتكون كنايت.
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ستعمال العربية اهلا عند أهلها شهرة اوترمجة الطالق بغري العربية صريح على املذهب؛ لشهرة استعم
عند أهلها, ويف ترمجة الفراق والسراح اخلالف, لكن األصح هنا: أهنا كناية, قاله اإلمام والرويين؛ 

ولو اشتهر لفظ للطالق؛ كـ )احلالل( , «. أصل الروضة»ألن ترمجتهما بعيدًة عن االستعمال؛ كذا يف 
رافعي: فصريح يف األصح عند من اشتهر لير حراٌم( .. قال الأو )حالل هللا علي حرام( , أو )أنت ع

عندهم؛ لغلبة االستعمال وحصول التفاهم به عندهم", وصحح النووي: أنه كناية", ونصت عليه يف 
املطلب " ألن الصريح إمنا يؤخذ من ورود القرآن به, وتكرره على لسان محلة »األم, كما ذكره يف »

ندهم .. فهو كناية يف حقهم قطعاً. ولو قال: لك, أما من مل يشتهر عالشريعة, وليس املذكور كذ
)أنت حرام( , ومل يقل )علي ( .. فهو كناية قطعاً, وكل لفظ حيتمل الفراق .. فهو كناية بنية تقرتن به 
فيحصل الفراق؛ ك )أطلقتك( , و )أنت مطلقة( بسكون الطاء, )خلي ة( , )بري ة( , )بتة( , )بتلة( , 

رمحك( وإن مل تكن مدخواًل هبا, )احلقي أبهلك( , )حبلك على  , )اعتدي( , )استربئي )ابئن(
غاربك( , )ال أنده َسْربك( , )اغريب( , )اعزيب( , )دعيين( , )وُدعيين( , )تزودي( , )جترعي( , 

)ذوقي( , )اذهيب( , )كلي( , )اشريب( , )اخرجي( , )ابعدي( , )سافري( , )جتنيب( , )تقنعي( , 
لزمي الطريق( , )برئت منك( , )ملكتك نفسك( , )أحللتك( , )ال حاجة جتردي( , )تسرتي( , )ا)

يل فيك( , )أنت وشأنك( , )أنت طلقة( , أو )نصف طلقة( , أو )لك الطالق( , أو )عليك 
الطالق( , أو )أنت والطالق( , أو )وطلقة(. وال تصري ألفاظ الكناية صرائح بقرينة من حنو غضب 

اقرتان نية الطالق أبول لفظ الكناية وإن عزبت يف «: اوي الصغرياحل»طالق, واعترب يف  وسؤال
آخره؛ أي: خبالف عكسه ال يكفي؛ إذ انعطافها على ما مضى بعيد, خبالف استصحاب ما وجد, 

تنقيحه( »وألهنا إذا وجدت يف أوله .. عرف قصده منه, والتحق ابلصريح, وهاذا ما نقله النووي يف 



تعليقه( وغريمها, وقال ابن الرفعة: », وصححه اجلرجاين, والبغوي يف صحيح ابن الصالح وأقرهعن ت
 قال يف املهمات: وبه الفتوى؛ كما أشعر به كالم« , األم»إنه الذي يقتضيه نص 
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 الشيخني, وقال املاوردي بعد تصحيحه له: إنه أشبه مبذهب الشافعي.
املنع فيهما, فاعترب مقارنة «: أصل املنهاج»وع يف الصورتني, ويف الوق«: لروضةأصل ا»وصحح يف 

 النية لكل اللفظ, وجرى عليه البلقيىن.
واللفظ الذي يعترب قرن النية به هو لفظ الكناية؛ كما صرح به املاوردي والرويين والبندنيجى, فمثل 

من )خلية( , لكن مث ل له الرافعى تبعاً رهنا ابخلاء األول؛ لقرهنا ابألول ابلباء من )ابئن( , واآلخران بق
األول؛ ألن الكالم يف الكنايت؛ « املهمات»جلماعة بقرهنا ب )أنت( من )أنت ابئن( , وصوب يف 

إذ النية جعلت لصرف اللفظ ألحد حمتمالته, واحملتمل إمنا هو )ابئن( مثالً, وأما )أنت( .. فإمنا يدل 
املسألة وجهني, وأيد االكتفاء هبا عند )أنت( مبا إذا وقع ن الرفعة يف على املخاطب, لكن أثبت اب

 )أنت( زمن الطهر و )طالق( زمن احليض, فإن ابن سريج قال: يكون الطالق سنياً وحيصل هلا قرء.
 ]انقسام الطالق إىل سين ٍّ وبدعي ٍّ وال وال[

 مث الطالق ينقسم إىل: سين, وبدعي, وال وال.
مل جيامعها فيه؛ أي: وال يف حيض قبله ومل تستدخل فيه ماءه, هبا يف طهر  فالسين: طالق مدخول

وليست حبامل وال صغرية وال آيسة, وهي تعتد ابألقراء, وذلك الستعقابه الشروع يف العدة وعدم 
ي يف الوقت الذ[ أي: 1الندم, وقد قال تعاىل: }ِإَذا طَلرْقُتُم النِ َساَء َفَطلِ ُقوُهنر ِلِعدرهِتِنر{ ]الطالق: 

أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض, فذكر ذلك عمر «: الصحيحني»يشرعن فيه يف العدة, ويف 
مره فلرياجعها، مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر, فإن »للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال: 

هلا اىل أن يطلق شاء .. أمسكها, وإن شاء .. طلقها قبل أن جيامع, فتلك العدة اليت أمر هللا تع
 «.النساء

والبدعي: طالق مدخول هبا بال عوض يف حيض أو نفاس ولو يف عد ة طالق رجعي, وهي تعتد 
 ابألقراء, أو يف طهر جامعها فيه ولو يف الدبر, أو استدخلت ماءه, أو يف حيض قبله
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 وكانت ممن حتبل ومل يتبني محلها, وكذا طالق من مل تستوف دورها من القس م.
 [ , وزمن احليض والنفاس1ول .. فلمخالفته قوله تعاىل: }َفَطلِ ُقوُهنر ِلِعدرهِتِنر{ ]الطالق: أما األ

 ال حيسب من العدة, واملعىن فيه تضررها بطول الرتبص.
ند ظهور احلمل؛ فإن اإلنسان قد يطلق احلائل دون احلامل, وعند وأما الثاين .. فألدائه إىل الندم ع

 التدارك فيتضرر هو والولد.الندم قد ال ميكنه 
وأحلقوا اجلماع يف احليض ابجلماع يف الطهر؛ الحتمال العلوق فيه, وكون بقيته مما دفعته الطبيعة أوالً 

 لثبوت النسب ووجوب العدة به.وهتيأ للخروج, وأحلقوا اجلماع يف الدبر ابجلماع يف القبل؛ 
كما قاله اإلمام والغزايل وحبث فيه الشيخان,   ولو طولب املُويل ابلطالق فطلق يف احليض .. مل حيرم

 ولو طلق احلاكم عليه, أو احلكمان يف الشقاق .. فال حترمي أيضاً.
مر رضي هللا تعاىل ويستحب ملن طلق بدعياً أن يراجع مطلقته ما مل يدخل الطهر الثاين؛ خلرب ابن ع

منه, أو لوطءٍّ يف طهر أو حيض عنهما, مث إن راجع والبدعة حليض .. فيسن أال يطلقها يف الطهر 
قبله: فإن وطئها بعد الرجعة فيه .. فال أبس بطالقها يف الطهر الثاين, وإال .. استحب أال يطلقها 

 فيه, وأما من مل تستوف دورها .. فرجعتها واجبة.
ا وطوءة واآليسة واحلامل والصغرية؛ أي: واملختلعة .. ليس بسين وال بدعي؛ النتفاء موطالق غري امل

ذكر فيها, وألن افتداء املختلعة يقتضي حاجتها إىل اخلالص ابلفراق, ورضاها بطول الرتبص, وأخذه 
ما العوض يؤكد داعية الفراق, ويبعد احتمال الندم, وما ذكرته يف املختلعة .. هو املعتمد, خالف 

 ذكره الناظم فيها من أن طالقها سين.
على اإلهبام؛ أبن يقال: الطالق إن َحُرم إيقاعه ..  وقد تضبط األقسام«: الشرح الصغري»قال يف 

, وإال .. فسين يف حق من يعتورها التحرمي, وليس بسين وال بدعي يف حق غريها.  فبدعي 
ف كما قال احلريري: )بورك فيك من ِطال كما وقول الناظم: )ال وال( أي: ال سنة فيه وال بدعة, فحذ

ُتونَةٍّ الر َشْرِقيرةٍّ َواَل َغْربِيرةٍّ{ ]النور: بورك يف ال وال( أراد: }َشَجَرةٍّ مُّبَ   [.35ارََكةٍّ زَيـْ
 وللحر أن يطلق ثالث تطليقات ولو كانت زوجته أمة؛ تكرمة حلريته؛ ألنه صلى هللا عليه
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{ ]ال الثة؟ فقال: [ , أين الث229بقرة: وسلم ُسئل عن قوله تعاىل: }الطراَلُق َمرراَتِن فَِإْمَساٌك مبَْعُروفٍّ
{ ]البقرة: »} رواه أبو داوود, وصححه ابن القطان, وعمومها يشمل [« 229َأْو َتْسرِيٌح إبِِْحَسانٍّ

 األمة, وألن الطالق ملك فاعترب مبالكه, ومشروع حلاجة الرجل فاعترب جبانبه.
 ن اثبت,وللعبد طلقتان فقط؛ أي: وإن كانت زوجته حرة, قاله عثمان وزيد ب

 ما من الصحابة, رواه الشافعي عن مالك إبسناده, واملبعض كالقن.وال خمالف هل
وحمل ما ذكره: إذا كان رقيقاً عند الطلقة الثانية, فلو طلق الذمي طلقتني, مث نقض العهد وحارب 

 فاسرتق .. ملك الثالثة.
 ]شروط الزوج املطلق[

خمتارٍّ, فال ينفذ طالق غري الق إال من زوج مكلف الركن الثاين: املطلق وهو الزوج؛ فال يصح الط
الزوج أو وكيله فيه, إال فيما سيأيت يف املُويل يطلق عليه احلاكم, وال طالق غري املكلف من صيب أو 

 جمنون.
أما من أئم مبزيل عقله من شراب أو دواء .. فاملذهب: أنه ينفذ طالقه وتصرفه له وعليه قوال وفعاًل؛  

؛ ألن ما والبيع والشراء, واإل كالنكاح والعتق, سالم والردة, والقتل والقطع وإن كان غري مكلفٍّ
عنده من الفهم والقصد يكفي يف نفوذ التصرف؛ إذ هو من قبيل ربط األحكام ابألسباب, ويرجع يف 

 حد السكران إىل العرف.
رواه أبو داوود, « ال طالق يف إغالق»أما املكره على الطالق بغري حق .. فال يقع طالقه؛ خلرب: 

 ه احلاكم على شرط مسلم, وفسر الشافعي وغريه اإلغالق ابإلكراه.وصحح
وشرط اإلكراه: أن يكون مبخويف يؤثر العاقل اإلقدام عليه حذرًا مما هدد به, فيختلف ابختالف 

 املطلوب واألشخاص.
ذور عاجاًل غري والتعيني, فلو قال: )طلق إحدامها( فطلق معينة .. فاملذهب: وقوعه, وكون احمل

 ق, وقدرة املكره على حتقيق ما هدده به بوالية أو تغلب, وعجز املكَره عنمستح
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إيقاعه, أو  دفعه هبرب وغريه, وظنه أنه إن امتنع .. حققه, ولو نوى املكره حال تلفظه ابلطالق
ظهرت قرينة اختيار؛ كأن ُأْكرِه على ثالث فوحد، أو صريح فكىن, أو تعليق فنجز، او على )طاقت( 

 فسرح, آو ابلعكوس .. واقع.



 ]اشرتاط قصد الطالق[
الركن الثالث: قصد الطالق؛ فيشرتط قصد اللفظ مبعناه, فحكاية الطالق وكذا طالق النائم,, لغٌو 

)أوقعته( , وكذا سبق اللسان؛ لكن يؤاخذ به, وال يصدق ظاهرًا إال بقرينة, ولو وإن قال: )أجزته( أو 
 دقته, وكذا للشهود أال .. يشهدواظنت صدقه أبمارة .. فلها مصا

فإن كان امسها طالعاً أو طارقاً أو طالباً فناداها )ي طالق( .. طلقت, وإن ادعى سبق اللسان .. قُبل 
 اداها .. مل تطلق إال إن نوى.منه, أو كان امسها طالقاً فن

 ويقع طالق اهلازل وعتقه وسائر تصرفاته ظاهرًا وابطناً.
 ]حمل الطالق[

الرابع: الزوجة, ولو كانت يف عد ة طالق رجعي .. فيلحقها الطالق؛ لبقاء الوالية على احملل الركن 
؛ فإهنا ال يلحقها وامللك؛ بدليل أن كاًل منهما يرث اآلخر, خبالف من ابنت منه بعوض أو غريه

 الطالق؛ ألهنا ليست بزوجة؛ بدليل أنه ال يصح ظهارها وال اإليالء منها وال يتواراثن,
 عليق الطالق[]ت

 ويصح تعليق الطالق بصفة كتعليقه بفعله أو فعل غريه؛ كقوله: )إن دخلت الدار .. فأنت طالق(.
( وحنوها, وال يقتضني فورًا إن علق وأدوات التعليق: )إن( و )إذا( و )مىت( و )مىت ما( و )كلما

 ما(.مبثبت؛ كالدخول يف غري خلع, إال )أنت طالق إن شئت( وال تكررًا إال )كل
ولو قال: )إذا طلقتك .. فأنت طالق مث طلق( , أو علق بصفة فوجدت .. فطلقتان, أو )كلما وقع 

ان ابلتعليق بـ )كلما( واحدة طالقي .. فأنت طالق( فطلق .. فثالث يف موطوءة؛ واحدة ابلتنجيز وثنت
 بوقوع املنجزة وأخرى بوقوع هذه الواحدة, ويف غريها طلقة.
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الق( .. وقع بنفي فعل .. فاملذهب: أنه إن علق إبن؛ كـ )إن مل تدخلي الدار .. فأنت طولو علق 
عند اليأس من الدخول, أو بغريها؛ كإذا .. فعند مضي زمن ميكن فيه ذلك الفعل من وقت التعليق 

 ومل يفعل يقع الطالق.
حلال؛ ألن املعىن ولو قال: )أنت طالق أن دخلت الدار وأن مل تدخلي( بفتح )أن( .. وقع يف ا

[ , 14ىل: }َأن َكاَن َذا َمالٍّ َوبَِننَي{ ]القلم: للدخول أو لعدمه بتقدير الم التعليل؛ كما يف قوله تعا
وسواء أكان فيما علل به صادقاً أم كاذابً، إال يف غري حنوي  .. فتعليق يف األصح؛ ألن الظاهر قصده 



 له, وهو ال مييز بني )إن( و )أن(.
, أو ذاكرًا له وج الطالق بفعله؛ كأن علقه بدخوله الدار ففعل املعلق به انسياً للتعليقولو علق الز 

مكرهاً على الفعل, أو طائعاً جاهاًل أبنه املعلق عليه .. مل تطلق يف األظهر؛ خلرب ابن ماجه وغريه: 
 ذلك.أي: ال يؤاخذهم ب« إن هللا عز وجل وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»

علم, وقصد الزوج إعالمه به, وفعله أو بفعل غريه ممن يبايل بتعليقه لصداقة أو حنوها, وعلم به أو مل ي
 انسياً أو مكرهاً أو جاهاًل .. ال يقع الطالق يف األظهر.

وإن مل يبال بتعليقه كالسلطان, أو كان يبايل به ومل يعلم به, ومل يقصد الزوج إعالمه به .. وقع الطالق 
ابلفعل من غري أن  عله وإن اتفق يف بعض صوره نسيان أو حنوه؛ ألن الغرض حينئذ جمرد التعليقبف

 ينضم إليه قصد املنع.
قوله: )إال إذا ابملستحيل وصفه( أي: فإنه يقع يف احلال؛ الستحالة ذلك فيلغو التعليق, وال فرق فيه 

كإن نسخ صوم شهر رمضان,   بني املستحيل عقاًل؛ كاجلمع بني الضدين, واملستحيل شرعاً؛
 .واملستحيل عرفاً؛ كـ )إن صعدت يف السماء وطرت(

وما جرى عليه الناظم .. رأي مرجوٌح, واألصح: ال وقوع يف املستحيل عقاًل وشرعاً كاملستحيل عرفاً؛ 
ألن األصحاب اتفقوا على تصحيحه وهو املنصوص؛ ألنه مل ينُجزه, وإمنا علقه بصفة ومل يوجد, وقد 

ما يف قوله تعاىل: }َحىتر الغرض من التعليق ابملستحيل امتناع الوقوع؛ المتناع وقوع املعلق به, ك يكون
 [.40يَِلَج اجْلََمُل يف َسمِ  اخْلَِياِط{ ]األعراف: 

 واألقرب: أن معىن كالم املصنف: أن تعليق الطالق ابملستحيل الشامل ألقسامه الثالثة
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ال يصعد طالق؛ ألنه الغ, فقد صحح الرافعي يف )األميان( فيما لو حلف ال يصح؛ فال يقع به 
 السماء .. أن ميينه ال ينعقد", ومقتضاه: عدم انعقاد التعليق هنا.

 ]حكم االستثناء يف الطالق[
ويصح االستثناء يف الطالق؛ كـ )أنت طالق ثالاثً إال واحدة( .. فيقع ثنتان؛ لوقوعه يف القرآن والسنة 

 العرب, وهو اإلخراج ب )إال( أو إحدى أخواهتا من متكلم واحد.وكالم 
قال النحويون: اللفظ قبل االستثناء حيتمل اجملاز, فإذا جاء االستثناء .. رفع اجملاز وقرره, فاللفظ 

 قبل االستثناء ظين, وبعده قطعي.



تصال سكتة تنفس أو ويعترب يف صحته اتصاله ابملستثىن منه, فإن انفصل .. مل يؤثر, وال يضر يف اال
لكالم اليسري األجنيب فيضر على الصحيح, وتلفظه به عي أو تعب؛ ألهنا ال تعد فاصلة, خبالف ا

حبيث يسمع نفسه, وإال .. مل يقبل, وال يدي ن على املشهور, ونيته قبل فراغ اليمني, وعدم استغراقه 
 صح االستثناء, ويقع الثالث.للمستثىن منه فلو قال: )أنت طالق ثالاثً إال ثالاثً( .. مل ي

 يف املستثىن منه؛ فلو قال: )أنت طالق ثالاثً إال ثنتني وواحدة( .. وال جيمع املفرق يف املستثىن وال
فواحدة, وال جيمع املستثىن ليكون مستغرقاً, ويلغى قوله: )وواحدة( حلصول االستغراق هبا, أو )أنت 

ال جيمع املستثىن منه فتكون الواحدة مستثناة من طالق طلقتني وواحدة إال واحدة( .. فثالث, و 
 غو االستثناء, وهو من نفى إثبات وعكسه.الواحدة فيل

فلو قال: )أنت طالق ثالاثً إال ثنتني إال واحدة( .. فثنتان؛ ألن املستثىن الثاين مستثىن من األول 
فثنتان؛ ملا ذكر, أو مخساً إال ثالاثً فيكون املستثىن ىف احلقيقة واحدة, أو ثالاثً إال ثالاثً إال ثنتني .. 

 إال نصف طلقة .. فثالث. .. فثنتان, أو ثالاثً 
ولو قال: )أنت طالق إن شاء هللا, أو إن مل يشأ هللا( أي: طالقك, وقصد التعليق .. مل يقع الطالق؛ 

 تعاىل حمال, ألن املعلق عليه من مشيئة هللا تعاىل أو عدمها غرُي معلوم, وألن الوقوع خبالف مشيئة هللا
ثناء املشيئة يوجب حصر الوقوع يف حالة عدم املشيئة, وكذا )أنت طالق إال أن يشاء هللا(؛ ألن است

وذلك تعليق بعدم املشيئة, وقد تقدم أنه ال يقع الطالق فيه. ومينع التعليق ابملشيئة أيضاً انعقاد 
 تعليق, حنو: )أنت طالق إن دخلت الدار إن
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ن شاء هللا( , ونذر ( , وعتق حنو: )أنت حر إن شاء هللا( , وميني حنو: )وهللا؛ ألفعلن كذا إشاء هللا
 حنو: )هلل علي  أن أتصدق مبئة إن شاء هللا( , وكل تصرف غري ما ذكر كبيع وغريه.

, ولو قال: )ي طالق إن شاء هللا( .. وقع يف األصح؛ نظرًا لصورة النداء املشعر حبصول الطالق حالته
 واحلاصل ال يعلق ابملشيئة.

له: )توط( حبذف األلف املبدلة من اهلمزة, مث إن كان واأللف يف قول الناظم: )حصال( لإلطالق, وقو 
اإلبدال قبل دخول اجلازم .. فهو إبدال شاذ, فحذفها جائز؛ نظرًا إىل صريورهتا حرف علة وإن كان 

ا ال حتذف اهلمزة .. ال حيذف ما انقلب عنها, وإن  األكثر إثباهتا؛ نظرًا إىل أصلها املبدل عنه, وكم
قياسي, وميتنع حينئذ حذفها؛ الستيفاء اجلازم مقتضاه، فحذفها حينئذ كان بعده .. فهو إبدال 



 للوزن.
وقوله: )تكرمه( بكسر الراء تفعلة من الكرامة, )والعبد( ابجلر عطفاً على )احلر( أو ابلرفع على 

 ( ابلقصر للوزن.االبتداء, وقوله: )االستثنا
* * * 
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 ابب الرجعة
ري, وهي لغة: املرة من بفتح الراء وكسرها, والفتح أفصح عند اجلوهري, والكسر أكثر عند األزه

 الرجوع, وشرعاً: الرد إىل نكاح يف عد ة طالق غري ابئن على وجه خمصوص.
[ أي: يف 228قُّ ِبَردِ ِهنر يف َذلك{ ]البقرة: واألصل فيها قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }َوبـُُعولَتُـُهنر َأحَ 

ا قاله الشافعي رضي هللا عنه, وقوله: [ أي: رجعة, كم228العدة }ِإْن َأرَاُدوا ِإْصاَلًحا{ ]البقرة: 
{ ]البقرة:  [ والرد واإلمساك مفسران ابلرجعة, وقوله صلى هللا 229}الطراَلُق َمرراَتِن فَِإْمَساٌك مبَْعُروفٍّ

 كما مر.« مره فلرياجعها»وسلم لعمر رضي هللا عنه:  عليه
 اهنا فقال:وهلا أربعة أركان: مرجتع, وزوجة, وطالق, وصيغة, وقد أخذ يف بي

 )تـَثْـُبُت يف ِعدرِة تطليقٍّ بال ... تـََعوُّضٍّ ِإذ َعَدٌد مَل َيْكُمال(
 َدُد()واِبْنِقَضا ِعدرهِتَا جُيَدرُد ... ومَل حتَِلر إذ يَِتمُّ العَ 

ُة ِمنُه َتْكُمُل ... وَنَكَحْت ِسَواُه مُث َيْدُخُل(  )إال إذا الِعدر
ُة الُفْرَقِة ِمن هذا انـَْقَضْت()هِبَا َوبَعَد َوْطِء اثنٍّ ُفورِ   َقْت ... وِعدر

 )وليَس ااِلْشَهاُد هِبَا يـُْعَترَبُ ... َنصر عليِه األُمُّ واملُْخَتَصُر(
  إال ... ِبَشاِهَدْيِن قَاَلُه يف ااِلْمال()ويف الَقِدمِي ال رُُجوعَ 

ِجيحُ   فيِه َأْجَدُر( )َوْهَو َكَما قاَل الرربِيُع آِخُر ... قـَْولَْيِه فالرتر
 )َوْهَو على الَقْوَلنْيِ يْسَتَحبُّ ... وَأْعِلِم الزوجَة فـَْهَو نَْدُب(

 ]شروط الرجعة وما تثبت فيه[
كاح بنفسه, وصيغتها: )راجعتك( , أو )رجعتك( , أو )ارجتعتك( , أي: تثبت الرجعة ملن له أهلية الن

عتك إيل( , أو )إىل نكاحي( , وال بد أو )أمسكتك( , ويستحب اإلضافة معها؛ كأن يقول: )راج
 منها يف )رددتك(.
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ة أو قال: يف عد ة تطليق؛ أبن وطئها أو استدخلت منيه احملرتم, بال عوضٍّ وإن شرط أن ال رجع
 )أسقطت حق الرجعة(.

وخرج بقوله: )يف عد ة(: َمن طلقت قبل ذلك, و )بعدة التطليق(: عدة الفسخ؛ ألن الرجعة إمنا 
وردت يف الطالق, وألن الفسخ شرع لدفع الضرر؛ فال يليق به جواز الرجعة, وما لو وطنها يف العدة 

 ... فال رجعة له إأل يف البقية اليت دخلت يف عدة الوطء
خالطها بال وطء خمالطة األزواج يف عدة أقراء أو أشهر .. مل تنقض عدهُتا، وال رجعة له بعد نعم: لو 

 انقضاء األقراء أو األشهر؛ لالحتياط, ويلحقها الطالق إىل انقضاء العدة.
؛  وبقوله: )بال عوض( عد ة الطالق بعوضي؛ لبينونتها, وال بد أن تكون الرجعة منجزة فال تقبل تعليقاً 

وحنوه, بل لو قال: )راجعتك إن شئت( , فقالت: شئت .. مل تصخ, خبالف نظريه يف البيع؛  كالنكاح
 ألن ذلك مقتضاه خبالفه يف الرجعة.

وأن تكون املرجتعة معينة, فلو طلق إحدى امرأتيه مبهمة, مث قال: )راجعت املطلقة( , أو طلقهما 
رجعة يف احتمال اإلهبام كالطالق؛ لشبهها إذ ليست المجيعاً, مث قال: )راجعت إحدامها( .. مل تصح؛ 

 ابلنكاح وهو ال يصح معه.
 إذ عدد الطالق مل يكمل؛ أبال تكون اثلثة للحر  وال اثنية لغريه.

 ]احلكم إذا انقضت العدة أو مت عدد الطالق[
 وابنقضا عد هتا جيدد؛ أي: نكاحها؛ لبينونتها.

ن طلقها احلر ثالاثً وغريه طلقتني, إال  إذا العدة منه طالقها؛ أبومل حتل املطلقة ملطلقها إذ يتُم عدد 
تكمل ونكحت سواه مث يدخل هبا, وبعد وطاع اثن فارقت, وعدة الفرقة من هذا انقضت؛ لقوله 

{ [ أي: الثالثة }َفاَل حتَِلُّ لَُه ِمن بـَْعُد حىت تَنِكَح َزْوًجا َغرْيَهُ 230تعاىل: }فَِإن َطلرَقَها{ ]البقرة: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم «: الصحيحني»[ , مع خرب 230 ]البقرة:

فقالت: كنت عند رفاعة, فطلقين فبت طالقي, فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري, وإمنا معه مثل 
« , يلتكأتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ! ال, حىت تذوقي عسيلته ويذوق عس»هدبة الثوب, فقال: 

 ملراد هبا: الوطء.وا
واملعترب يف الوطء: إيالج احلشفة, أو قدرها من مقطوعها ولو حبائل كخرقة يف قبلها ممن ميكن مجاعه 

 ولو عبدًا أو خصياً أو جمنوانً أو صبياً ولو يف هنار رمضان, أو يف عد ة شبهة أو



(1/794) 

 

ل ذوق العسيلة، تشارًا ضعيفاً ليحصإحرام، أو يف حال نومها، أو نومه بشرط االنتشار لآللة ولو ان
« , األم»وأدانه يف البكر أن يفتضها آبلته؛ حكاه الشيخان عن البغوي وأقر اه, واحملاملي عن نص 

 ومحل ابن الرفعة النص على أن الغالب إزالتها بتغييب احلشفة وإن مل تزل بكارهتا.
ن راجعها, أو ة طالقها الرجعي وإوال حيصل التحليل ابلوطء حال ضعف النكاح؛ أبن وطئها يف عد  

 يف مدة الرد ة وإن أسلم املرتد فيها.
وتتصور العدة بال دخول؛ أبن وطئها يف الدبر, أو ابستدخاِل املاء احملرتم, ويشرتط يف حتليل الكافر 

 الكافرة للمسلم: كون وطنه يف وقت لو ترافعوا إلينا .. لقررانهم على ذلك النكاح.
 وال ابلنكاح الفاسد, وال يف الدبر. الوطء مبلك اليمني,وعلم: أنه ال يكفي 

ولو طلق زوجته األمة ثالاثً مث اشرتاها .. مل حيل له الوطء مبلك اليمني حىت حيللها, ولو مل يكن انتشار 
 أصاًل لعنة أو شلل أو مرضي .. مل يكف تغييب احلشفة.

 ]حكم اإلشهاد على الرجعة[
ولو مل ترض الزوجة هبا, ومل حيضر «( املختصر»و « األم»نص عليه  قوله: )وليس االشهاد هبا يعترب

الويل ومل يعلم هبا؛ ألهنا يف حكم استدامة النكاح السابق, ولقوله تعاىل: }َوبـُُعولَتُـُهنر َأَحقُّ ِبَردِ ِهنر يف 
يهما ومل يذكر ف« , مره فلرياجعها»[ , ولقوله صلى هللا عليه وسلم لعمر: 228َذلك{ ]البقرة: 

 ا اعترب اإلشهاد على النكاح إلثبات الفراش, وهو اثبت هنا, فتصح ابلكناية مع النية.إشهادًا, وإمن
أي: وهو من اجلديد ال لكوهنا مبنزلة «( اإلمال»قاله يف « ال ارجتاع إال بشاهدين»قوله: )ويف القدمي. 

نر مبَْعُروفٍّ َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدلٍّ وفٍّ َأْو فَارُِقوهُ ابتداء النكاح, بل لظاهر قوله تعاىل: }فََأْمِسُكوُهنر مبَْعرُ 
[ أي: على اإلمساك الذي هو مبعىن الرجعة وعلى املفارقة, وأجيب حبمل ذلك 2مِ نُكْم{ ]الطالق: 

[ لألمن من اجلحود, 282على االستحباب؛ كما يف قوله تعاىل: }َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم{ ]البقرة: 
ما قال الربيع: آخر قويل الشافعي؛ فيكون مذهبه, والرتجيح فيه أجدر؛ أي: وجوب اإلشهاد كوهو؛ 

 أي أحق.
 وقال البلقيين: ينبغي أن يرجح ومل يرجحوه.

 واإلشهاد عليها على القولني مجيعاً مستحب؛ أي: مطلوب قطعاً, وعلى األول: فإن ترك
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عالم الزوجة هبا؛ فقد يتنازعان فال يصدق فيها, ويندب إاإلشهاد .. استحب أن يشهد على إقراره 
 ابملراجعة؛ دفعاً لالختالف فيها.

]االختالف يف الرجعة[ وإن ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر .. صد ق بيمينه؛ لرجوع ذلك إىل 
االختالف يف وقت طالقه, والقول قوله فيه, أو وضع محل ملدة إمكان وهي ممن حتيض ال آيسة .. 

 بيمينها؛ ألهنا مؤمتنة على رمحها. صدقت
عت والدة اتم .. فإمكانه ستة أشهر وحلظتان من وقت النكاح؛ حلظة للوطاء وحلظة للوالدة, فإن اد

أو والدة سقط مصور .. فمئة وعشرون وحلظتان من وقت النكاح, أو والدة مضغة بال صورة .. 
 فثمانون يوماً وحلظتان من وقت النكاح.

ع الزوجني من وقت النكاح, ويف غري ت النكاح( بنوه على الغالب من إمكان اجتما وقوهلم: )من وق
 الغالب؛ كاملشرقي مع املغربية تكون املدد املذكورة من حني إمكان االجتماع.

أو ادعت انقضاء أقراء: فإن كانت حرة وطلقت يف طهر: فإن سبق حبيض .. فأقل اإلمكان اثنان 
يض .. فسبعة وأربعون يوماً .. فثمانية وأربعون يوماً وحلظة, أو يف ح وثالثون يوماً وحلظتان, وإال

وحلظة, أو أمة وطلقت يف طهر: فإن سبق حبيض .. فستة عشر يوماً وحلظتان, وإال .. فاثنان 
وثالثون يوماً وحلظة, وحيرم االستمتاع هبا, فإن وطاء .. فال حد, وال يعزر إال معتقد حترميه, وجيب 

 اجع.مهر مثل وإن ر 
أنكرت: فإن اتفقا على وقت االنقضاء؛ كيوم اجلمعة وقال: وإذا اد عى بعد انقضائها رجعة فيها و 

)راجعت يوم اخلميس( , فقالت: )بل السبت( .. صدقت بيمينها, أو على وقت الرجعة؛ كيوم 
 اجلمعة وقالت: )انقضت اخلميس( , وقال: )السبت( .. صدق بيمينه, وإن تنازعا يف السبق بال

 تكن عند حاكم, فإن ادعت االنقضاء, مث ادعى اتفاق .. فاألصح: ترجيح سبق الدعوى وإن مل
رجعة قبله .. صدقت بيمينها, ولو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده ... صدق بيمينه، وان ادعيامعاً 

ا .. ... صدقت بيمينها، وميت ادعاها فيها ... صدق بيمينه، ومىت أنكرهتا وصدقت, مث اعرتفت هب
 قبل اعرتافها.

: )يكمال( بدل من نون التوكيد, وقوله: )وابنقضا( ابلقصر؛ للوزن, وقوله: واأللف يف قول الناظم
 )اإلشهاد( حبذف اهلمزة بعد نقل حركتها إىل الساكن.
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 ابب اإليالء
 هو لغة: احللف, قال الشاعر:

 ا آىَل مَيِيًنا اِبلطراَلِق(ىنر ... إذَ )َوَأْكَذُب َما َيُكوُن أَبُو اْلُمثَ 
وكان طالقاً يف اجلاهلي ة فغري الشرع حكمه, وخصه ابحللف على االمتناع من وطاء الزوجة مطلقاً, أو 

 أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما أيتى.
[ اآلية, وهو 226لبقرة: َأْشُهر{ ]ا واألصل فيه: قوله تعاىل }لِ لرِذيَن يـُْؤُلوَن ِمن نِ َسائِِهْم تـََربُُّص َأْربـََعةِ 

 حرام لإليذاء, وليس منه إيالؤه صلى هللا عليه وسلم يف السنة التاسعة من نسائه شهراً.
 وصيغة, ومدة. 6وزوجة  6وله ستة أركان: حالف, وحملوف به, وحملوف عليه 

 )َحلُفُه أال َيطَْأ يف الُعُمِر ... زوجَتُه أو زاِئَدًا َعن َأْشُهِر(
  َمَضْت هَلَا الطرَلْب ... ابلَوْطِء يف قـُْبلٍّ وتكفرٌي َوَجْب(ربـََعةٍّ فِإنْ )أ

 )أو ِبَطالِقَها فِإْن أاَبمُهَا ... طَلرَق فـَْرَد طَْلَقةٍّ َمن َحَكَما(
 ]تعريف اإليالء[

يصخ طالقه ابحللف ابهلل تعاىل, أو صفة من صفاته, أو بتعليق طالق أو  -أي: اإليالء: حلف زوج 
أال يطأ زوجته  -م ما يلزم ابلنذر ولو كافرًا, أو خصياً, أو رقيقاً, أو مريضاً أو سكران ق, أو ابلتزاعت

يف قبلها, ووطؤه هلا ممكن ولو رقيقة أو رجعية, أو صغرية أو مريضة, قال الزركشي: أو متحرية؛ 
؛ إلمكان قبل التكفري الحتمال الشفاء, أو خُمرمة؛ الحتمال التحلل ابحلصر وغريه, أو مظاهرًا منها

 الكفارة. انتهى
فخرج بـ )احللف(: امتناعه بال حلفي, وبـ )الزوج(: السي ُد واألجنيب , فلو قال ألجنبية: )وهللا؛ ال 

أطؤك( .. فليس إيالء, بل مييناً حمضة, وإن نكحها .. فيلزمه ابلوطء قبل النكاح أو بعده ما تقتضيه 
 : الصيب واجملنون واملكره.ن يصخ طالقه(اليمني اخلالية عن اإليالء, وب )م
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إيذاء بذلك,  وبقوله: )أال يطأ(: امتناعه من بقية التمتعات, أو من الوطء يف غري القبل؛ إذ ال
وبقويل: )ووطؤه هلا ممكن(: غرُي املمكن؛ كأن كان الزوج أشل الذكر, أو جمبوبه حبيث مل يبق منه قدر 

ء؛ لعدم حتقق قصد اإليذاء, خبالف ما لو ُجَب ذكره بعد احلشفة, أو كانت الزوجة ارتقاء أو قران
 فيما قدره.اإليالء,, ال يبطل؛ لعروض العجز, أو كانت صغرية ال ميكن وطؤها 



 ]ألفاظ اإليالء[
وألفاظه: صريح, وكناية, فمن الصريح: )إيالج احلشفة( أو )إدخاهلا( , أو )تغييبها يف فرجها( , و 

منها, و )الوطء( و )اجلماع( , و )اإلصابة( , و )افتضاض البكر( ,  )النيك( , وال يدي ن يف شيء
جتماع يف مكان, وابإلصابة واالفتضاض: فلو قال: أردت ابلوطء: الوطاء ابلقدم, وابجلماع: اال

 اإلصابة واالفتضاض بغري الذكر .. مل يقبل يف الظاهر, ويدي ن.
 فيه.نعم؛ لو ضم إليها )بذكري( .. التحقت مبا ال يدي ن 

 ومن كنايته: املالمسة, واملباضعة, واملباشرة, واإلتيان, والغشيان, والقرابن, واإلفضاء, واللمس.
 ]مدة اإليالء[

أما املدة .. فقد ذكرها الناظم بقوله: )يف العمر أو زائداً عن أربعة أشهر( كأن يقول: )وهللا؛ ال و 
أشهر( , و )ال أطؤك مدة( ونوى تلك أطؤك أبدًا( , أو )مدة عمري( , أو )عمرك( , أو )مخسة 

 املدة, فيمهل أربعة أشهر مث تطالبه ابلوطء أو الطالق كما سيأيت.
ال وطئتك أربعة أشهر, فإذا مضت: فو هللا؛ ال وطئتك أربعة أشهر ... ( وهكذا ولو قال: )وهللا؛ 

يف ذلك؛ إذ بعد مضي أربعة مراراً .. فليس مبويل يف األصح, النتفاء فائدة اإليالء من املطالبة مبوجبه 
ملهلة من أشهر ال ميكن املطالبة مبوجب اليمني األوىل؛ الحنالهلا, وال مبوجب الثانية؛ لعدم مضي مدة ا

 وقت انعقادها, وبعد مضي األربعة الثانية يقال فيه مثل ذلك ... وهكذا إىل اخر حلفه.
 «.الروضة»نعم؛ أيمث إمث اإليذاء على الراجح يف 
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 أطؤلك أربعة فلو مل يكرر اسم هللا تعاىل بل قال: )وهللا؛ ال أطؤك أربعة أشهر, فإذا مضت .. ال
أشهر( .. فهذه ميني واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر .. فيكون مولياً وجهاً واحدًا, قاله 

 ابن الرفعة.
رأة تصرب عن الزوج أربعة اشهر, وخرج بقوله: )أو زائدًا عن أشهر أربعة( األربعة أشهر فأقل؛ ألن امل

 وبعد ذلك يفىن صربها أو يقل.
ن الوطء مبستبعد احلصول يف أربعة أشهر؛ كنزول عيسى عليه الصالة والسالم, أو ولو قيد االمتناع م

خروج الدجال, أو الدابة, أو طلوع الشمس من مغرهبا .. فمول؛ لظن أتخر حصول املقيد به عن 
 ما إذا مل يظن ذلك.األربعة األشهر, خبالف 



و أعتقه, أو ابعه أو وهبه ولو قال: )إن وطئتك .. فعبدي حر( , فزال ملكه عنه؛ كأن مات أ
وأقبضه .. زال اإليالء؛ ألنه ال يلزمه ابلوطء بعد ذلك شيء, فلو عاد إىل ملكه,. مل يعد اإليالء, 

 وفيه قول عود احلنث.
كان ظاهر .. فمول, وإال ... فال ظهار وال إيالء ولو قال: )إن وطئتك .. فعبدي حر عن ظهاري( و 

اره ابلظهار, وإذا وطاء .. عتق العبد عن الظهار يف األصح, ولو قال: ابطناً, وحيكم هبما ظاهرًا؛ إلقر 
 )عن ظهاري إن ظاهرات( .. فليس مبويل حىت يظاهر.

 ]احلكم إذا مضت املدة ومل يطأ[
ت اإليالء إن كان من غري رجعية ولو مبهمة, ومن قوله: )فإن مضت( أي: األربعة أشهر من وق

الحتمال أن تبنَي, وإمنا مل حيتج يف اإلمهال إىل قاض؛ لثبوته ابآلية  الرجعة يف الرجعية ال من اإليالء؛
السابقة, وهذا فيمن ميكن مجاعها حااًل، وإال .. فمن زمان إمكانه؛ كما يف صغرية ومريضة ومتحرية 

ى ما مر, ومل ينحل اإليالء بزوال احملذور؛ كبينونة زوجته اليت علق طالقها وحمرمة ومظاهر منها عل
اء هذه, ومل يطأها يف قبلها يف مدة ), اإليالء, ومل يكن هبا مانع وطاء .. فلها طلب زوجها على وط

فارة بوطئها يف قبلها؛ ألنه حمل االستمتاع وهو املراد ابلفينة يف آية اإليالء, فإن وطئها فيه,. لزمه ك
 ميني؛ حلنثه, كما لو وطئها يف املدة, أو بطالقها؛ لآلية السابقة.

 الناظم من أهنا تردد الطلب بني الوطاء والطالق: هو ما حكاه الشيخان عن اإلمام،وما ذكره 
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 ي عن املتويل أهناكا احملرر ", وحكى الرافع« املنهاج»وعليه اقتصرا يف الطرف الثاين", وجزم به يف 
الروضة( يف »تطالبه ابلوطء أواًل؛ ألن حقها فيه, فإن أىب .. طالبته ابلطالق, واعتمده, وتبعه يف 

 الطرف الثالث.
أم ا إذا احنل اإليالء, أو كان هبا مانع وطء ابتداء, أو دواماً حساً أو شرعاً من حنو: غيبة وحبس, 

اف أو صوم .. فال طلب هلا, فرض إحرام أو اعتكوجنون ونشوز, ومرض وصغر مينعان الوطء, و 
وليس احليض والنفاس أو نفل صوم أو اعتكاف مبانع, أما احليض .. فألهنا ال ختلو عنه غالباً, فلو 

قطع املدة .. لتضررت بطوهلا, وأحلق به النفاس؛ ملشاركته له يف أكثر األحكام, وأما نفل الصوم 
 وطئها. واالعتكاف .. فألنه متمكن فيهما من

ملانع وزال يف املدة .. استؤنفت؛ كما يف الطالق الرجعي والردة, وال يبين على ما مضى؛ فلو طرأ ا



 النتفاء التوايل املعترب يف حصول الضرر.
وأما إذا كان املانع به .. فال مينع االحتساب؛ ألهنا ممكنة واملانع منه, وهو املقصر إبيالئه وقصده 

 ستمتاع حقها.ة مطالبته؛ ألن االاملضارة, وليس لسيد األم
وينتظر بلوغ املراهقة, وال يطالب هلا وليها ملا مر, ولو تركت حق ها .. فلها املطالبة بعده؛ لتجدد 

 الضرر.
وإن كان به مانع طبيعي؛ كعنة ومرض يتعذر معه الوطاء, أو خياف منه زيدة الضعف, أو بطء الربء 

ت( ألن به خيف اإليذاء" ويطلق إن مل يفاء, : )إذا قدرت .. فن.. طالبته أبن يفيء بلسانه؛ أبن يقول
أو شرعي؛ كصوم وإحرام وظهار قبل التكفري .. مل يطالب ابلوطء, بل ابلطالق؛ ألنه الذي ميكنه 

 حلرمة الوطء عليه, فإن عصى بوطاء .. سقطت املطالبة.
به ثيباً كانت, ئر األحكام تتعلق وحتصل الفيئة بتغييب احلشفة أو قدرها من مقطوعها بقبلها؛ ألن سا

أو بكرًا إن زالت بذلك بكارهتا, وإال .. فال بد من إزالتها, وال يكفي الوطء يف الدبر؛ ألنه مع حرمته 
 ال حيصل الغرض.

 نعم؛ إن مل يصرح يف إيالئه ابلقبل وال نواه أبن أطلق .. احنل ابلوطء يف الدبر.
 ك, أو جنونه .. سقطتأو إجباره على ذل ولو حصل تغييب احلشفة مع نزوهلا عليه,
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, وفعل املكره واجملنون  املطالبة؛ لوصوهلا إىل حقها من غري حنث واحنالل ليمينه؛ ألهنا ال تتناول نزوهلا
 كال فعل, فلو وطئها اثنياً خمتارًا عاقاًل .. حنث واحنلت اليمني.

الثاين, كما لو طلقها ابئناً بعد  وال تالزم بني حكم اإليالء وعدم االحنالل؛ إذ قد يرتفع األول ويبقى
الحنالل وإن أعادها إىل اإليالء منها مبا ال ينحل ببينونتها .. فإنه يرتفع حكم اإليالء, ويبقى عدم ا

 نكاحه.
وال ميهل عند املطالبة ثالثة أيم إذا استمهل ليفيء أو يطلق فيها, خبالف ما دوهنا؛ كيوم وحنوه بقدر 

صوم أو جوع أو شبع؛ ألن مدة اإليالء مقدرة أبربعة أشهر فال يزاد  ما يستعد به للوطء؛ كزوال
 عليها أكثر من قدر احلاجة.

ضي يف مدة إمهاله, فإن أىب الوطء والطالق بعد أمر احلاكم بذلك .. طلقها وال يقع طالق القا
اكم؛ كقضاء ألنه حق توجه عليه وتدخله النيابة, فإذا امتنع منه .. انب عنه احل –احلاكم نيابة عنه 



طلقة واحدة؛ حلصول الغرض هبا فلو زاد عليها .. مل يقع الزائد ويوقع طالقه معيناً  -الدين والعضل 
ن عني الزوج يف إيالئه املُوىل منها, ومبهماً إن أهبمها؛ كقوله: )وهللا؛ ال أطأ إحداكن( , مث يبني الزوج إ

 ن اجلميع إىل البيان أو التعيني.املُوىل منها إن عينها, ويعينها إن أهبمها, ومينع م
 واأللف يف قول الناظم: )حكما( لإلطالق, وقوله )يطأ( ابلسكون للوزن.
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 ابب الِظهار
ظهر أمي( , وخضوا هو مأخوذ من الظهر؛ ألن صورته األصلية أن يقول لزوجته: )أنت علي  ك

 يف اجلاهلية؛ كاإليالء فغري  الشرع الظهر؛ ألنه موضع الركوب, واملرأة مركوب الزوج, وكان طالقاً 
 حكمه إىل حترميها بعد العود, ولزوم الكفارة كما سيأيت.

اآلية, نزلت يف [ 3واألصل فيه قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }َوالرِذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم{ ]اجملادلة: 
يف امسها ونسبها. وله أربعة أوس بن الصامت ملا ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختالف 

 أركان: مظاهر, ومظاهر منها, وصيغة, ومشبه به.
 وقد أخذ يف بياهنا مع تعريفه شرعاً فقال:

 )َقوُل ُمَكلرفٍّ َوَلو ِمن ِذمِ ي ... ِلِعْرِسِه أنَت َكَظْهِر ُأمِ ي(
 أو حَنِوِه فِإن َيُكن ال يـُْعِقُب ... طالقـََها فعائٌِد جَيَْتِنُب()

 َء كاحلاِئِض حىت َكفرَرا ... ابلِعْتِق يَنِوي الَفرَض َعمرا ظَاَهَرا()الَوطْ 
 )رَقـََبًة مؤِمَنًة ابهلِل َجْل ... سليَمًة َعمرا خيُِلُّ ابلَعَمْل(

 . تـََتابُعٍّ ِاال ِلُعْذرٍّ َحَصال()ِإن مَل جيَِْد َيُصوُم َشْهَرْيِن على ..
ًا َملرَكا ...   ِستِ نَي ِمسكيناً َكِفْطَرةٍّ َحَكى()وعاِجٌز ِستِ نَي ُمدر

]تعريف الظهار وبيان صيغته[ أي: الظهار: قول زوج مكلفي؛ أي: ابلغ عاقل ولو كان ذلك القول 
لو رجعية وكافرة, ومعتدة من ذمي أو رقيق, أو جمبوب أو خصي لعرسه بكسر العني؛ أي: زوجته و 

ر أمي( وحنوه, من تشبيهها جبملة أنثى أو عن شبهة, وصغرية وجمنونة, وحائضاً ونفساء: )أنت كظه
أو  -جبزء منها مل يذكر للكرامة حمرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة, مل تكن جاًل له؛ كقوله: )أنت علي  

أو )نفسك كبدن أمي( , أو )جسمها(  كظهر أمي( , أو )جسمك( , أو )بُدِنك( ,  -مين أو عندي 



بطنها( , أو )صدرها( , أو )شعرك( , أو )رأسك( , أو , أو )مجلتها( , أو )أنست كيد أمي( , أو )
 )يدك( , أو )رجلك( , أو )نصفك( , أو
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بعض حمله؛   ربعك كظهر أمي( , أو )يدها( أو )شعرها( ألنه تصرف يقبل التعليق فتصح إضافته إىل
 كالطالق والعتق, خبالف ما ال يقبله؛ كالبيع.

لسكران .. فكاملكلف, والتشبيه جبزء ذكر كاألب؛ ألنه ليس فخرج بذلك تشبيه غري املكلف إال ا
حمل التمتع, أو جبزء أنثى غري خمر م كاملالعنة, وأزواجه صلى هللا عليه وسلم, أو خَمر م لكن كانت حالً 

 أبيه بعد والدته وأم زوجته؛ ألهنن ال يشبهن احملارم يف التحرمي املؤبد.له؛ كمرضعته وزوجة 
للكرامة؛ كقوله: )أنت كأمي( أو )كرأسها( , أو )كعينها( أو )كروحها( فإنه كناية  والتشبيه مبا يذكر

 يف الظهار؛ ألنه يذكر يف معرض اإلكرام, فال ينصرف إىل الظهار إال بنيةٍّ.
خوله يف املكلف؛ اخلالف أيب حنيفة فيه؛ فإنه ال يصحح ظهاره؛ ألن وصرح الناظم ابلذمي مع د
لرافعًة للتحرمي, ويبطل هذا بكفارة الصيد إذا قتله يف احلرم, وال نسلم أن الكفارة ال تصخ منه وهي ا

التكفري ال يصح منه؛ إذ يصح منه اإلعتاق واإلطعام, وال متتنع صحة الظهار ابمتناع بعض أنواع 
 ا يف حق العبد.الكفارة؛ كم

, فظاهر من ويصح تعليقه؛ كقوله: )إن ظاهرت من زوجيت األخرى ... فأنت علير كظهر أمي( 
األخرى صار مظاهرًا منهما, أو )إن دخلت الدار .. فأنت على كظهر أمي( فدخلها صار مظاهرًا 

 منها.
ظهار .. مل يصر ولو قال: )إن ظاهرت من فالنة األجنبية .. فأنت علي كظهر أمي( فخاطبها ب

مظاهرًا من زوجته؛ لوجود  مظاهرًا من زوجته؛ النتفاء املعلق عليه شرعاً, إال أن يريد اللفظ .. فيصري
املعلق عليه, فلو نكحها وظاهر منها ... صار مظاهراً من زوجته تلك، ولو قال: )إن ظاهرت منها 

 أو بعده .. فلغو. وهي أجنبية .. فأنت علي كظهر أمي( فخاطبها بظهار قبل النكاح
لظهار, أو مها أو نوى ولو قال: )أنت طالق كظهر أمي( ومل ينو به شيئاً, أو نوى به الطالق أو ا

الظهار ب )أنت طالق( , والطالق بـ )كظهر أمي( .. طلقت وال ظهار, أما وقوع الطالق .. فإلتيانه 
لفظه مع عدم نيته, وأما يف الباقي ..  بصريح لفظه, وأما انتفاء الظهار يف األوليني .. فلعدم استقالل



هار وعكسه؛ ألن ما كان صرحياً يف اببه ووجد فألنه مل ينوه بلفظه, ولفظ الطالق ال ينصرف إىل الظ
 نفاذًا يف موضوعه ... ال يكون كناية يف غريه.
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جعة؛ أو نوى الطالق ب )أنت طالق( والظهار ابلباقي .. طلقت وحصل الظهار إن كان طالق ر 
.. قدرت  لصحة ظهار الرجعية مع صالحية قوله: )كظهر أمي( ألن يكون كناية فيه؛ فإنه إذا نواة 

. الطالق ابئناً .. -كلمة اخلطاب معه ويصري كأنه قال: )أنت طالق, أنت كظهر أمي( , فإن كان 
 فال ظهار.

 ]العود إذا مل يعقب الظهار ابلطالق[
فعائد( أي: فإن مل يعقب الظهار بطالقها عقبه؛ أبن أمسكها  قوله: )فإن يكن ال يعقب طالقها ..

يست رجعية .. فهو عائذ؛ هذا إذا مل يعلقه بفعل غريه, وإال .. فإمنا بعد ظهاره زمن إمكان فرقة, ول
يصري عائدًا إبمساكها عقب معرفته بوجود املعلق به الظهار, فتحرم عليه املرأة حىت يكفر كما سيأيت, 

[ اآلية, والعود للقول 3الرِذيَن يُظَاِهُروَن ِمن نِ َسائِِهْم مثُر يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا{ ]اجملادلة: قال تعاىل: }وَ 
خمالفته, يقال: قال فالن قوالً مث عاَد له وعاَد فيه: إذا خالقه, خبالف العود إىل القول؛ فإنه قول 

 ه.مثله, ومقصود الظهار وصف املرأة ابلتحرمي وإمساكها خيالف
خري؟ أوجه وهل وجبت الكفارة ابلظهار والعود, أو ابلظهار والعود شرط, أو ابلعود؛ ألنه اجلزء األ

بال ترجيح, واألول هو ظاهر اآلية, قال الزركشي وغريه: وهو املوافق لرتجيحهم أن كفارة اليمني جتب 
 ابليمني واحلنث مجيعاً.

معرفة ما ذكر بطالق ولو رجعياً, أو مبوت, أو  وخرج مبا تقرر: ما لو قطع النكاح عقيب الظهار أو
و تعذر قطعه جبنون وحنوه, وما لو مل يعرف وجود املعلق فسخ أو انفساخ, أو شراء أبن تكون رقيقة, أ

به .. فال عود فيهما, وما لو علق بفعل نفسه, حىت لو علق به ففعل عاملاً, مث نسي عقبه الظهار ..  
عقب فعله عاملاً به بعيٌد اندرًا, أما لو فعل انسياً للظهار .. فال ظهار   كان عائدًا؛ إذ نسيانه الظهار

, وإذا اشتغل ابلقطع .. فال يضر طول الفصل, فقوله: )ي فالنة بنت فالن أنت كما يف الطالق
 طالق( كقوله: )طلقتك( يف منع العود.

طالق, ال إن قال: )ي زانية؛ ولو قال: )أنت زانية أنت طالق( .. فهو عائذ؛ الشتغاله ابلقذف قبل ال
 أنت طالق( كما لو قال: )ي زينب .. أنت طالق(.



ة .. فإمنا يصري عائدًا برجعتها سواء أظاهر بعد طالقها رجعياً أم قبله, أمسكها بعد ذلك وأما الرجعي
ة .. ال أم ال؛ ألهنا قبل رجعتها جارية إىل البينونة, خبالف ما لو ارتد  عقب الظهار مث أسلم يف العد

اح، واإلسالم يكون عائدًا ابإلسالم, بل ال بد من اإلمساك بعده؛ ألن الرجعة إمساك يف ذلك النك
 بعد الردة تبديل للدين الباطل ابحلق، واحلل  اتبع له؛ فال حيصل به إمساك
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خالفة ملا قاله به وأما الظهار املؤقت .. فال حيصل العود فيه إبمساك, بل بوطء يف املدة؛ حلصول امل
شفة؛ حلرمة الوطاء قبل دون اإلمساك؛ الحتمال أن ينتظر به احلل بعد املدة, وجيب النزع مبغيب احل

التكفري أو انقضاء املدة, واستمرار الوطاء .. وطاء, والوطاء األول جائز, ولو مل يطأ أصالً حىت 
 مضت املدة .. فال شيء.

 ]وجوب اجتناب الوطء حىت التكفري[
اشرهتا عوده ابإلمساك أو ابلرجعة أو ابلوطء يف املدة جيتنب وجوابً الوطء للمرأة كاحلائض؛ فتحرم مبوب

فيما بني سرهتا وركبتيها دون ما عدا ذلك, حىت كفرا؛ أي: استمر التحرمي حىت يكفر مبا سيأيت؛ ألنه 
 قـَْبِل َأْن يـََتَماسرا{ تعاىل أوجب التكفري يف اآلية قبل الوطء حيث قال يف التحرمي والصوم: }ِمنْ 

 د.[ , ويقدر مثله يف اإلطعام محاًل للمطلق على املقي4]اجملادلة: 
 ومراد الناظم: لزوم الكفارة مع توقف احلل عليها.

وتتعدد الكفارة بعدد الزوجات وإن احتد اللفظ؛ كقوله ألربع: )أننت علي  كظهر أمي( , فإذا عاد .. 
للفظ وإن احتد احملل؛ كقوله المرأته: )أنت كظهر أمي( , وكرره مراراً لزمه أربع كفارات, أو بعدد ا
 ستئناف, فإن وصل وقصد التأكيد أو أطلق .. فال تعدد.وفصل, أو وصل وقصد اال

 ]خصال الكفارة[
 وخصال الكفارة ثالث:

ادات األوىل: عتق رقبة مؤمنة ابهلل عز  وجل سليمة عما يضر ابلعمل؛ ليقوم بكفايته فيتفرغ للعب
 يتأتى له ووظائف األحرار, فيأيت هبا تكمياًل حلاله وهو مقصود العتق, والعاجز عن العمل والكسب ال

ذلك, فال حيصل بعتقه مقصود العتق فال جيزئ, واألصل يف ذلك قوله تعاىل: }َوالرِذيَن يُظَاِهُروَن ِمن 
[ اآلية, وقال يف كفارة القتل: }فـََتْحرِيُر رَقـََبةٍّ 3َبةٍّ{ ]اجملادلة: نِ َسائِِهْم مثُر يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فـََتْحرِيُر رَقَـ 

 [ فحمل الشافعي رضي هللا تعاىل عنه املطلق يف األول على املقيد يف الثاين.92ساء: مُّْؤِمَنةٍّ{ ]الن



ارة, وينوي وجوابً ابلعتق أو الصوم أو اإلطعام الفرض عن ظهاره, أو نية الكفارة؛ كأن يعتق بنية الكف
ط نيتها فال تكفي نية العتق الواجب؛ ألنه قد يكون عن نذر, وكذا يقال يف الصوم واإلطعام, فتشرت 

 ال تعيينها؛ أبن يقيد ابلظهار أو غريه, حىت لو كان عليه كفارة ظهار
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ا احلكم يف ومجاع صوم رمضان, فأعتق عبدًا بنية الكفارة .. وقع حمسوابً عن واحدة منهما, وكذ
 الصوم واإلطعام.

ة للغرامات فاكتفي فيها وإمنا مل يشرتط تعيينها يف نيته خبالف الصالة؛ ألهنا يف معظم خصاهلا انزع
أبصل النية, فإن عني  فيها وأخطأ؛ كأن نوى كفارة قتل وليس عليه إال كفارة ظهار,. مل جيزئه ما أتى به 

 «.الروضة»يف اإلعتاق واإلطعام؛ كما جزم به يف أصل بتلك النية عم ا عليه, وتشرتط نية الذمي 
اع مشي؛ أبن يكون عرجه غري شديد, وأعور وعلم مما مر: أنه جيزئ صغري وأقرع, وأعرج ميكنه تب

وأصم, وأخرس يفهم اإلشارة, وأخشم وفاقد أنفه وفاقد أذنيه, وفاقد أصابع رجليه, وفاقد خنصر 
من غري اإلهبام, أو أانمله العليا من األصابع األربع؛ ألن كاًل من يد وبنصر من األخرى, وفاقد أمنلة 
 كسب.من الصفات املذكورة ال خيل ابلعمل وال

وأنه ال جيزئ زمن وال هرم, وال فاقد رجل أو يد أو أصابعها, وال فاقد إصبع من اإلهبام والسبابة 
ام؛ إلخالل كل من الصفات والوسطى, أو خنصر وبنصر من يد, أو أمنلتني من غريمها, أو أمنلة إهب

 املذكورة ابلعمل والكسب.
إلعتاق؛ ألنه ال يُعطى حكم احلي, وال مريض وأنه ال جيزئ اجلنني وإن انفصل لدون ستة أشهر من ا

ال يرجى برؤه كصاحب السل؛ فإنه كالزمن, خبالف من يرجى برؤه فيجزئ, وإن مات بعد إعتاقه: 
 .. ابن اإلجزاء؛ ألن املنع كان بناء على ظن وقد ابن خالفه. فإن برئ من ال يرجى برؤه بعد إعتاقه

وال إعتاق أم ولد وذي كتابة صحيحة, وجيزئ مدبر ومعلق وال جيزئ شراء من يعتق عليه بنية كفارة, 
 بصفة ينجز عتقهما بنية الكفارة عنها؛ جلواز التصرف فيهما, واملدبر من علق عتقه مبوت السيد.

ة بصفة؛ كأن يقول: )إن دخلت الدار .. فأنت حر عن كفاريت( .. فيعتق عنها وله تعليق عتق الكفار 
كفارتيه عن كل منهما نصف ذا العبد ونصف ذا العبد, فإن فعل ابلدخول, وله إعتاق عبديه عن  

 ذلك .. وقع العتق كذلك؛ حلصول املقصود من إعتاق العبدين عن الكفارتني مبا فعل.
 بدين عن كفارة عليه .. فاألصح: اإلجزاء إن كان ابقيهماولو أعتق معسر نصفني له من ع
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جيرد اإلعتاق هلا, بل ض .. مل جيز ذلك اإلعتاق عن كفارة؛ ألنه مل حر ًا, ولو أعتق عبدًا عن كفارة بعو 
 ضم إليها قصد العوض.

الثانية: الصيام إن مل جيد؛ أي: الرقبة؛ أبن مل ميلكها, وال مثنها فاضاًل عن كفاية نفسه وعياله نفقة 
ال يفضل وكسوة وسكىن وأاثاثً ال بد منه وقت األداء؛ كأن يقدر عليها ببيع ضيعة ورأس مال 

 د نفيسني ألفهما.دخلهما عن كفايته, أو ببيع مسكن وعب
أو ملكها وهو حمتاج إىل خدمتها ملرض أو كرب, أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه, أو منصب أيىب 

 أن خيدم نفسه.
قال الرافعي: وسكتوا عن تقدير مدة النفقة وما ذكر معها, وجيوز أن تقدر ابلعمر الغالب, وأن تقدر 

الثاين, وقضية ذلك: أن ال نقل فيها مع أن « الروضة»ألن املؤانت تتكرر فيها, وصوب يف  بسنة؛
 ابلثاين على قياس ما صنع يف )الزكاة(.« فتاويه»منقول اجلمهور األول, وجزم البغوي يف 

يصوم شهرين على تتابع؛ أي: متتابعني ابلنص بنية كفارة لصوم كل يوم يف ليلته؛ كما هو معلوم يف 
األخري, أو اليوم الذي مرض أو سافر أو أكره  م الفرض, فيجب االستئناف بفوت يوم ولو اليومصو 

 على الفطر فيه, أو نسي النية له.
قوله: )إال لعذر حصال( أي: كأن فات جبنون أو إغماء, أو حيض أو نفاس, وحيث وجب 

قوالن فيما إذا نوى, الظهر االستئناف .. فهل حيكم على ما مضى ابلفساد, أو ينقلب نفاًل؟ فيه ال
 «.أصلها»و « الروضة»ره, ذكره يف قبل الزوال ونظائ

وال يشرتط نية التتابع؛ ألنه هيئة يف العبادة, واهليئة ال جيب التعرض هلا يف النية, فإن بدأ ابلصوم يف 
ع فيه إىل أثناء شهر .. حسب الشهر بعده ابهلالل, ومتم األول من الثالث ثالثني يوماً؛ لتعذر الرجو 

 اهلالل.
م؛ ألنه ال ميلك شيئاً, وليس لسيده منعه من صوم الظهار؛ الضرر استمرار والعبد ال يكفر إال ابلصو 

 التحرمي عليه, خبالف صوم كفارة اليمني على تفصيل فيه.
 الثالثة: اإلطعام؛ والعاجز عن الصوم هبرم, أو مرض يدوم شهرين فيما يظن ابلعادة أو
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.. ملك ستني األطباء, أو يلحقه به مشقة شديدة؛ أو خبوفه زيدة مرضه به, أو بشدة الشبق بقول 
مسكيناً ستني مداً كل مسكني مدًا؛ لآلية السابقة، وذلك بدل عن صوم ستني يوماً, فال يكفي دفع 

 ستني ذلك إىل أكثر من ستني؛ النتفاء متليك كل واحد منهم مداً, وال دفع إىل أقل من ستني ولو يف
خالل ابلوصف .. ال جيوز دفعة؛ الشتمال اآلية على العدد؛ كالوصف ابملسكنة, فكما ال جيوز اإل

 اإلخالل ابلعدد.
 والتعبري بـ )املسكني( يشمل الفقري كعكسه, وخص ابلذكر تربكاً ابآلية, وألن مشوله

 للفقري أظهر من مشول الفقري له.
 اً، وقال هلم: )ملكتكم هذا( , وأطلق, أوولو وضع ستني مد ًا بني يدي ستني مسكين

  نظر إىل ضرر مؤنة القسمة؛ خلفة أمرها.قال: )ابلسوية( فقبلوه .. كفى, وال
وظاهر أنه ال يشرتط لفظ التمليك, وهلذا لو قال: )خذوه( ونوى به الكفارة, و )أخذوه ابلسوية( .. 

ومن ال يعلم أنه آخذه .. لزمه تكميله  أجزأه, أو )ابلتفاوت( فكل من علم أنه أخذ مد اً .. أجزأه,
 له.

 وه .. فقد ملكوه قبل القسمة, فال يضر التفاوت يف املأخوذ بعدها.نعم؛ إن أخذوه مشرتكاً مث اقتسم
قوله: )كفطرة حكى( أي: أبن يكون ذلك من احلب وحنوه؛ الذي هو غالب قوت بلد املكفر؛ كالرب 

ق واخلبز, وال التغدية والتعشية, وتقدم يف )قسم والشعري واألقط، فال جيزئ الدقيق والسوي
قريب أو زوج ليس فقريًا وال مسكيناً يف األصح"، فال يعطى من  الصدقات(: أن املكفي بنفقة

 الكفارة؛ كالكافر واهلامشي, واملطليب والعبد واملكاتب, ومن تلزمه مؤنته؛ كالزوجة والقريب.
 يف ذمته يف األظهر, فإذا قدر على خصلة .. فعلها.ومن عجز عن مجيع خصال الكفارة .. استقرت 

 فرا( و )ظاهرا( و )حصال( و )ملكا( لإلطالق.واأللف يف قول الناظم: )ك
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 ابب اللعان
عاً: كلمات معلومة جعلت هو لغة: مصدر العن, وقد يستعمل مجعاً للغن؛ وهو الطرد واإلبعاد, وشر 

حلق العار به, أو إىل نفي ولد كما سيأيت, ومسيت لعاانً؛ حجة للمضطر إىل قذف من لطخ فراشه وأ
الشتماهلا على كلمة اللعن, وألن كاًل من املتالعنني يبعد عن اآلخر هبا؛ إذ حيرم النكاح بينهما أبدًا، 

شتملت عليها الكلمات أيضاً؛ ألن اللعن  واختري لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب وإن ا



حلجج من الشهادات واألميان, والشيء يشتهر مبا يقع فيه من الغريب, وعليه كلمة غريبة يف قيام ا
جرت أمساء السور, وألن الغضب يقع يف جانب املرأة, وجانب الرجل أقوى, وألن لعانه متقدم على 

 .لعاهنا يف اآلية والواقع, وقد ينفك عن لعاهنا
[ اآليت, وسبب نزوهلا خرب البخاري: 6ُهْم{ ]النور: واألصل فيه: قوله تعاىل: }َوالرِذيَن يـَْرُموَن َأْزَواجَ 

)أن هالل بن أمية قذف زوجته عند النيب صلى هللا عليه وسلم بشريك بن سحماء, فقال له النيب 
؛ إذا رأى أحدان على امرأته رجالً فقال: ي نيب هللا« , البينة أو حد يف ظهرك»صلى هللا عليه وسلم: 

فجعل صلى هللا عليه وسلم يكرر ذلك, فقال هالل: والذي بعثك ابحلق؛  .. ينطلق يلتمس البينة؟ !
 إين لصادق, ولينزلن هللا ما يربئ ظهري من احلد, فنزلت اآليت(.

حدان مع امرأته رجاًل .. أيضاً: )أن عوميرًا العجالين قال: ي نيب هللا؛ أرأيت إن وجد أ« البخاري»ويف 
قد أنزل هللا فيك ويف صاحبتك قرآانً, »ال صلى هللا عليه وسلم: ماذا يصنع؟ إن قتله .. قتلتموه؟ فق

قال سهل بن سعد: فتالعنا عنده صلى هللا عليه وسلم( , فجعل بعضهم هذا « , فاذهب فأت هبا
حكم واقعتك تبني مبا أنزل يف هالل؛ سبب النزول, ومن قال ابألول .. محل هذا على أن املراد: أن 

 حكم على اجلماعةإذ احلكم على الواحد .. 
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 )يُقوُل أْربـََعاً ِإِن القاضي َأَمْر ... إذا زاَِن زوَجِتِه عنها اْشتَـَهْر(
 )أو ُأحلَِْق الطِ فُل ِبِه ِمَن الزِ اَن ... َأْشَهُد ابهلِل َلَصاِدٌق َأاَن(

تُـَها ِبِه َوَأانر ... ذا ليس ِمينِ  خاِمَساً َأْن َلْعَنا(  )فيما رََميـْ
 َلْيِه ِمن خاِلِقِه ِإن َكَذاَب ... ُيِشرُي ِإن حَتُضْر هَلَا خُمَاِطَبا()عَ 

 أربـََعا ... َأْشَهُد ابهلِل َلِكْذاَبً ادرَعى()َأو مُسِ َيْت َوْهِي تقوُل 
 )فيما رَمى وخاِمَساً ابلَغَضِب ... ِإن صاِدقَاً فيما رََمى ِمن َكِذِب(

ُزِر()وُسنر ابجلاِمِع عنَد امِلْنرَبِ .  .. مبَْجَمعٍّ َعن أرَبعٍّ مَل يـَنـْ
 ِمن فـَْوِق ِفيْه( )َوَخورَف احلاِكُم حنَي يـُْنِهيْه ... الُكلر َمْع َوْضِع َيدٍّ 

ُه َلِكْن عليها َقد َوَجْب( تَـَفى عنُه النرَسْب ... َوَحدُّ  )وِبِلَعانِِه انـْ
 ْخٌت ُحلِ َلْت()وُحْرَمٌة بينَـُهَما أَتَبرَدْت ... َوُشطِ َر املَْهُر وأُ 

َها أو َجْلِد(  )َوِبِلَعاهِنَا ُسُقوُط احلَدِ  ... َعِن الزِ اَن ِمن َرمجِْ



 ف وكنايته[]صريح القذ
 اللعان يسبقه قذف, وصرحيه: الزان, والنيك, وإيالج احلشفة يف الدبر أو يف الفرج،

وقوله: )أنت أزىن من زيد( )قبلك( أو )دبرك( , وقوله: )أنت أزىن من الناس( إن قال: وفيهم زانة, 
بن زيد( ملن هاو إن قال: وزىن زيد, أو ثبت زانه إبقراره, أو البينة وعلمه القاذف, أو قال: )لست ا

 الحق بزيد.
وكنايته: حنو قوله البنه: )الست ابين( آو )لست مين( , وقوله: )زأنت( ابهلمزة، وقوهلا لزوجها: 

قوله هلا: )ي زانية( , وقوله: )ي فاجر( , آو )ي فاسق(،  )زنيت بك( , أو )أنت أزىن مين( يف جواب
رشي: )ي نبطي( , ولزوجته: )مل أجدك عذراء( , فإن وهلا: )ي خبيثة( , و )أنت حتبني اخللوة( , ولق

 أنكر إرادة القذف .. صدق بيمينه.
وه .. تعريض ليس وقوله: )ي بن احلالل( , و )أما أان .. فلست بزان( , أو )أمي ليست بزانية( وحن

م ويتخيل بقذفٍّ وإن نواه؛ ألن النية إمنا تؤثر إذا احتمل اللفظ املنوي وال احتمال له هنا, وما يفه
 منه .. فهو أثر قرائن األحوال.
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 ]ما يشرتط يف اللعان[
ه يف ط فيه أمر القاضي, ويلقن كلماتواللعان: قول الزوج أربع مرات إن أمره القاضي به؛ إذ يشرت 

اجلانبني فيقول: )قل: أشهد ابهلل ... ( إىل آخره؛ ألن اللعان ميني, واليمني ال يعتد هبا قبل استحالف 
القاضي, وإن غلب فيه معىن الشهادة .. فهي ال تؤدى إال عنده إبذنه إذا علم زان زوجته, أو ظنه 

ن مل يكن من أهل الشهادة, أو أخربه به عن عيان من يثق به وإظناً مؤكدًا؛ كأن رآه أو أقرت به, أو 
 اشتهر عن زوجته بني الناس أهنا زنت بفالن مع قرينة؛ كأن رآمها يف خلوة, أو رآها خترج من عنده.
وال يكفي جمرد الشياع؛ ألنه قد يشيعه عدو هلا أو له, أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء, وال جمرد 

 سرقة أو طمع.ألنه رمبا دخل عليها خلويف أو القرينة املذكورة؛ 
أو أحلق الطفل به حال كونه من الزان، وهو يعلم هللا من الزان مع احتمال كونه منه؛ ابن مل يطأها, أو 

ولدته لدون ستة أشهر من وطئه, أو الفوق أربع سنني اليت هي أكثر مدة احلمل؛ إذ يلزمه حينئذ 
, وطريق نفيه اللعان املسبوق اقه, واستلحاق من ليس منه حرامنفيه؛ ألن ترك النفي يتضمن استلح

ابلقذف فيلزمان أيضاً, فإن مل يعلم زانها وال ظنه .. مل يقذفها؛ جلواز أن يكون الولد من وطء شبهة, 



 قاله البغوي وغريه.
 ]كيفية اللعان[

ه هذه من الزان( أي: زوجته واللعان: قول الزوج أربع مرار: )أشهد ابهلل إين ملن الصادقني فيما رميت ب
كانت حاضرة, فإن غابت .. مس اها ورفع نسبها مبا مييزها عن غريها, واخلامسة: أن لعنة هللا عليه إن  

إن كان من الكاذبني فيما رماها به من الزان, ويشري إليها يف احلضور ومييزها يف الغيبة؛ كما يف 
ن كنت ... ( إىل لتكلم فيقول: )لعنة هللا علي إالكلمات األربع, وأييت بدل ضمري الغيبة بضمري ا

 اخره.
أو  -وإن كان ولد ينفيه .. ذكره يف الكلمات اخلمس؛ لينتفي عنه فقال: )وإن الولد الذي ولدته 

من زان ليس مين( , فلو اقتصر على قوله: )من زان( .. مل يكف يف  -هذا الولد إن كان حاضرًا 
 , وصحح البغوي: أنهأن يعتقد أن الوطء ابلشبهة زانً االنتفاء عند األكثرين؛ الحتمال 
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 «.أصل الروضة»و « الشرح الصغري», وجزم بتصحيحه يف يكفي؛ محاًل للفظ الزان على حقيقته"
؛ الحتمال أن يريد «األم»ولو اقتصر على قوله: )ليس مين( .. مل يكف على الصحيح املنصوص يف 

مات .. احتاج لنفيه إىل إعادة اللعان, أنه ال يشبهه خلقاً وخلقاً, ولو أغفل ذكر الولد يف بعض الكل
 لعاهنا.وال حتتاج املرأة إىل إعادة 

وقد تقدم فيما إذا أتت بويل علم أنه ليس منه .. أنه ال يقذفها إذا احتمل كون الولد من وطء شبهة, 
من  وحينئذ فيقول يف اللعان لنفيه؛ كما قال املاوردي: )أشهد ابهلل إين ملن الصادقني فيما رميتها به

مين ... ( إىل آخر كلمات  إصابة غريي هلا على فراشي, وأن هذا الولد من تلك اإلصابة ما هو
 اللعان.

 وال تالعن املرأة؛ إذ ال حد عليها هبذا اللعان حىت يسقط بلعاهنا, ومل يذكر الشيخان
 ما قاله.

( , واخلامسة: أن غضب وهي تقول أربع مرات: )أشهد ابهلل إنه ملن الكاذبني فيما رماين به من الزان
ليه يف احلضور, ومتيزه يف الغيبة؛ كما يف جانبها يف هللا عليها إن كان من الصادقني فيه, وتشري إ

الكلمات اخلمس, وأتيت يف اخلامسة بضمري التكلم, فتقول: )غضب هللا علي  ... ( إىل آخره, وال 
 حتتاج إىل ذكر الولد؛ ألن لعاهنا ال يؤثر فيه.



 آخره, أو لفظ فظ )شهادة( حبلف أو حنوه؛ كأن قيل: )أحلف( أو )أقسم ابهلل ... ( إىلولو بدل ل
)غضب( بـ )لعن( وعكسه, أو ذكرا قبل متام الشهادات .. مل يصح يف األصح؛ اتباعاً لنظم اآليت 

 السابقة.
عاهنا ويشرتط الوالء بني الكلمات اخلمس على األصح, فيؤثر الفصل الطويل, ويشرتط أن يتأخر ل

 لذي وجب عليها بلعان الزوج.عن لعانه؛ كما اقتضاه كالم الناظم؛ ألن لعاهتا إلسقاط احلد ا
 ويالعن األخرس إبشارة مفهمة, أو كتابة كالبيع, فإن مل يكن له ذلك .. مل يصخ قذفه

 وال لعانه وال غريمها؛ لتعذر الوقوف على ما يريده.
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لغات سواء, ويُراعى ألن املغلب فيه معىن اليمني أو الشهادة, ومها ابل ويصح بغري العربية وإن عرفها؛
ترمجة الشهادة واللعن والغضب, مث إن أحسنها القاضي .. استحب أن حيضره أربعة ممن حيسنها, وإن 

مل حيسنها .. فال بد  ممن يرتجم, ويكفي من جانب املرأة اثنان؛ ألن لعاهنا لنفي الزان, واألصح يف 
 لزان ابثنني.زوج: القطع ابالكتفاء ابثنني؛ كما يثبت اإلقرار ابجانب ال

 ]ما يسن يف اللعان[
ويسن أن يغلظ اللعان بزمان؛ وهو بعد عصر مجعة, فيؤخر إليها إن مل يكن طلب أكيد, وإال .. فبعد 

يد الصحيحني, ابلوعيد الشد»عصر أي  يوم كان؛ ألن اليمني الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة؛ خلرب 
فيها عند بعضهم, ومها يدعوان يف اخلامسة  يف ذلك, وبعد عصر اجلمعة أشد؛ ألن ساعة اإلجابة

 ابللعن والغضب.
ومكان وهو أشرف بلد اللعان؛ فبمكة بني الركن األسود واملقام؛ وهو املسم ى ابحلطيم, واملدينة عند 

يصعدان منرب املدينة وغريها؟ ثالثة املنرب, وبيت املقدس عند الصخرة, وغريها عند منرب اجلامع, وهل 
عم؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم العن بني العجالين وامرأته على املنرب رواه أوجه, أصحها: ن

 البيهقي, لكنه ضعفه.
 وتالعن حائض ونفساء بباب املسجد؛ حلرمة مكثهما فيه, وخيرج القاضي إليهما أو يبعث انئباً.

قاله املتويل, وحمل ، ورأى احلاكم أتخري اللعان إىل زوال ذلك .. جاز؛ نعم؛ إن مل يكن الطلب حثيثاً 
ذلك: يف املسلم, أما الذمي إذا أريد لعانه يف املسجد .. فيالعن فيه مع احليض والنفاس واجلنابة 

 «.أصل الروضة»على األصح يف 



يعة للنصارى وكنيسة ولو كان الزوج مسلماً واملرأة ذمية .. العن كل  منهما حيث يعظم, وذمي يف ب
نا املساجد, وكذا بيت انر جموسي يف األصح؛ ألهنم يعظمونه, لليهود؛ ألهنم يعظموهنا كتعظيم

 فيحضره القاضي؛ رعاية العتقادهم لشبهة الكتاب, ال بيت أصنام وثين؛ لتحرمي
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ه: أن يدخل وصورتدخوله؛ ألنه ال حرمة له, واعتقادهم فيه غري مرعي, فيالعن يف جملس احلاكم, 
 داران أبمان أو هدنة.

 ويسن أن يغلظ حبضور مجع من أعيان البلد، أقله: أربعة؛ فإن الزان يثبت هبذا العدد،
 فيحضرون إثباته ابللعان.

ويسن للحاكم أن يعظهما وخيوفهما ابهلل تعاىل, ويذكرمها أبن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة, 
 [ اآلية.77َيْشرَتُوَن ِبَعْهِد اّلِلِر َوَأمْيَاهِنِْم مَثًَنا قَِلياًل{ ]آل عمران: يَن ويقرأ عليهما: }ِإنر الرذِ 

وأن يقول هلما ما قاله النيب صلى هللا عليه وسلم للمتالعنني, وهو: )حسابكما على هللا تعاىل, وهللا 
 كما رواه الشيخان.« يعلم أن أحدكما لكاذب, هل منكما اتئب؟ 

علير لعنة »هما حني ينهيه؛ أي: عند اخلامسة, فيقول له: )اتق هللا فإن قولك: كل منويبالغ يف وعظ  
يوجب عليك اللعنة إن كنت كاذابً( , ويقول هلا مثل ذلك بلفظ الغضب لعلهما ينزجران « هللا

ويرتكان, فإن أبيا .. لقنهما اخلامسة مع وضع يد ندابً من فوق فيه؛ أي: كل من املتالعنني عند 
وأييت من ورائه؛ كما ذكره اإلمام والغزايل فيضع الرجل يده « , سنن أيب داوود»لألمر به يف مسة؛ اخلا

 على فم الرجل, واملرأة يدها على فم املرأة.
 ويسن أن يتالعنا قائمني؛ لريامها الناس ويشتهر أمرمها, وجتلس هي وقت لعانه, وهو وقت لعاهنا.

 ]شرط اللعان[
ارتد بعد وطء فقذف وأسلم يف العدة .. العن؛ لبقاء النكاح, فلو ولو  وشرطه: زوج يصخ طالقه,

العن مث أسلم فيها .. صخ, أو أصر .. فال, وقد ُعلم أن له اللعان مع إمكان بينة بزانها, وأن له 
اللعان لنفي ولد وإن عفت عن احلد  وزال النكاح, ولدفع حد القذف وإن زال النكاح وال ولد, 

كانت الزوجة غري حمصنة؛ كالذمي ة والرقيقة والصغرية اليت يوطأ مثلها, خبالف   ذف إنولدفع تعزير الق
تعزير التأديب الكذب معلوم؛ كقذف صغرية ال توطأ, أو صدق ظاهر؛ كقذف كبرية ثبت زانها ابلبينة 

 أو إبقرارها, والتعزير يف غري ذلك يقال فيه: تعزير تكذيب.
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دقته فيه وال تت عن طلبه, أو جئت بعد قذفه, أو أقام بينة بزانها, أو صولو عفت عن احلد, أو سك
 ولد .. مل يالعن؛ لعدم احلاجة إليه.

 ]ما يتعلق بلعان الزوج[
ويتعلق بلعان الزوج لنفي نسب أو عقوبة: انتفاء نسب عنه نفاه يف لعانه حيث كان ولد؛ ملا يف 

, وأحلق الولد ابملرأة", وإمنا حيتاج إىل نفي ممكن أنه صلى هللا عليه وسلم فرق بينهما« الصحيحني»
فإن تعذر كونه منه؛ أبن ولدته لستة أشهر من العقد, أو طلق يف جملسه, أو نكح وهو ابملشرق منه, 

وهي ابملغرب .. مل يلحقه, وانتفاء حد قذفها عنه أو تعزيره إن كانت غري حمصنة؛ آلية: }َوالرِذيَن 
 احلد به.[ إذ ظاهرها أن لعانه كشهادة الشهود يف سقوط 6{ ]النور: يـَْرُموَن َأْزَواَجُهمْ 

ومشل كالم الناظم: انتفاء حد قذف األجنيب املعني أو تعزيره الذي قذفها به حيث ذكره يف لعانه؛ كأن 
قال: )فيما رميتها به من الزان بفالن( , فإن مل يذكره .. مل تسقط عنه عقوبة قذفه؛ كما يف الزوجة لو 

لثبوت احلجة عليها, ولقوله تعاىل:  ذكرها, وطريقه: أن يعيد اللعان ويذكره, ووجوب حد زانها؛ ترك
َها اْلَعذاَب{ ]النور:  [ اآلية, وحرمة مؤبدة بينه وبني املقذوفة وإن أكذب نفسه؛ فيحرم 8}َوَيْدَرُؤا َعنـْ

املتالعنان ال جيتمعان أبدًا( »عليه نكاحها ووطؤها مبلك اليمني لو كانت أمة فملكها؛ خلرب البيهقي: 
بدة .. كان االجتماع حاصالً, وهي حرمة فسخ كالرضاع؛ حلصوهلا بغري , ولو مل حتصل احلرمة املؤ 

لكن « , ال سبيل لك عليها»لفظ, وحتصل ظاهرًا وابطناً وإن كانت الزوجة صادقة؛ لقوله يف اخلرب: 
. -ليس مبراد؛ كالفرقة بغري اللعان, فإهنا حتصل ظاهر اخلرب يقتضي توقف الفرقة على تالعنهما معاً, و 

 ب من أحد اجلانبني.بوجود سب
قال ابن املنذر: وعلى احلاكم أن يعلمهما ابلفرقة إن كاان جاهلني؛ كما أعلمهما النيب صلى هللا عليه 

وسقوط حصانتها يف حقه, حىت لو قذفها بعد ذلك بتلك الزنية « , ال سبيل لك عليها»وسلم بقوله: 
ختها أو حنوها, وأربع سواها يف أو أطلق .. مل حيد, وتشطر صداقها قبل الدخول, وحل نكاح أ

 عدهتا؛ لبينونتها.
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 ]ما يتعلق ابلعان الزوجة[
ة, أو جلدها وتغريبها إن كانت غري حمصنة؛ ويتعلق بلعاهنا: سقوط حد زانها من رمجها إن كانت حمصن

َها اْلَعذاَب{ ]النور: لقوله تعاىل: }َوَيْدَرُؤا عَ   -[ اآلية, وانتفاء فسقها, فتقبل شهادهتا وتبقى 8نـْ
 واليتها ملا تليه بنظر أو وصية أو حضانة أو حنوها.

 ألنه حجة ضعيفة ولو أقام بينة بزانها, أو إبقرارها به .. مل ميكنها دفع احلد ابللعان؛
 ال تقاوم البينة.

 ( لإلطالق, وقوله: )مل ينزر( أي: ينقص.واأللف يف قول الناظم: )وأان( و )كذاب
* ... * ... * 
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 ابُب الِعدرة
املرأة؛ ملعرفة براءة رمحها, أو هي مأخوذة من العدد؛ الشتماهلا عليه غالباً, وهى مدة ترتبص فيها 

 للتعبد, أو لتفجعها على زوج كما سيأيت, وذلك حيصل ابألقراء وابألشهر وابلوالدة كما سيأيت,
 واألصل فيها قبل اإلمجاع: اآليت واألخبار االتية.

والعدة ضرابن: األول: يتعلق بفرقة وفاة, والثاين: يتعلق بفرقة حي بطالق أو فسخ, وبدأ ابألول 
 فقال:

 )ِلَمْوِت َزوِجَها وَلو ِمن قـَْبِل ... الَوْطِء ابْسِتكماِل َوْضِع احلَْمِل(
 ِقْد ... فـَثـُْلَث عامٍّ قَبَل َعْشرٍّ َتْسَتِعْد()مُيِْكُن ِمن ِذي ِعدرةٍّ ِفِإن فُ 

 )ِمْن ُحررةٍّ َوِنْصُفَها ِمن اأَلَمْه ... وللطالِق بعَد َوْطءٍّ متَرَمْه(
 ْفَقْد فـَُرْبُع السرَنِة ... ِمن ُحررةٍّ َوِنصُفَها ِمن َأَمِة()ابلَوْضِع ِإن يُـ 

 ْيِن اإِلَماُء َأْوىَل()ِإن مل حتَِيَضا أو ِإَيٌس َحال ... لِكْن ِبَشْهرَ 
 )ثالُث أطَهارٍّ حلُررةٍّ حتَِيْض ... واأَلَمُة اثَناِن ِلَفْقِد التـرْبِعيْض(

 ُت ِعدرةٍّ ُتالزُِم السرَكْن()حلاِملٍّ وذاِت رَْجَعةٍّ ُمَؤْن ... وذا
 )حيُث الِفَراُق ال حِلَاَجِة الطرَعاْم ... وَخْوِفَها نـَْفَساً ومااًل كاهنِْداْم(

 ْلَوفَاِة الطِ يُب والتـرَزيُُّن ... حَيُْرُم كالشرْعِر فَليَس يُْدَهُن()ولِ 
 ]عدة املتوىف عنها زوجها[



ابستكمال وضع احلمل ممكناً كونه من ذي العدة؛  –اء ولو من قبل الوط -أي: وعدهتا ملوت زوجها 
[ فهو خمصص لقوله تعاىل: 4ُهنر{ ]الطالق: لقوله تعاىل: }ُأواَلُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنر َأْن َيَضْعَن مَحْلَ 

ة [ اآلية, وألن القصد من العدة براءة الرحم, وهي حاصل234}َوالرِذيَن يـُتَـَوفـرْوَن ِمنُكْم{ ]البقرة: 
 ابلوضع.

وخرج بـ )وضع احلمل(: خروج بعضه ولو بعد خروج أحد التوءمني؛ أبن يكون بينهما دون ستة أشهر 
ل حكمه حكم اجملنت يف بقاء العدة والرجعة, وحلوق الطالق, والتوارث بني أبويه, فال تنقذ به العدة, ب

 وعدم توريثه, وسراية عتق األم إليه, ووجوب الغرة ابجلناية
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مي ابرتضاعه, وكذا عليها, )وعدم إجزائه عن الكفارة, وتبعيته لألم يف إزالة امللك, وعدم تعلق التحر 
 ا ذكره الرافعي هنا ويف )الفرائض(.سائر أحكام اجلنني, كذ

نعم؛ لو خرج رأس جنني وصاح, فحر  رجل رقبته .. فاألصح: وجوب قصاص أو دية. وقول الناظم: 
 )ابستكمال( كقول غريه: )بتمام( أتكيد وإيضاح؛ ألن الغرض منه مفهوم من الوضع.

ي اً أو ممسوحاً, أو ولدته العدة( ما إذا مل ميكن؛ أبن كان الزوج صبوخرج ب )إمكان كونه من ذي 
لدون ستة أشهر من العقد, أو ألكثر ودون أربع سنني وكانت بينهما مسافة ال تقطع يف تلك املدة, 
أو لفوق أربع سنني من الفرقة, فال تنقضي العدة بوضعه, لكن لو ادعت يف األخرية أنه راجعها, أو 

دة؛ كذا نقله املاوردي عن اجلمهور, وأمكن .. فهو وإن انتفى عنه تنقضي به العوطئها بشبهة 
 والشيخان عن األئمة.

ومشل كالمه: املنفي بلعان؛ إلمكان كونه من املالعن, وهلذا لو استلحقه .. حلقه وما إذا كان الزوج 
 جمبوابً أو خصي اً .. فإنه يلحقه, فتعتد به عنهما.

القوابل؛ أو قلن: هي أصل آدمي,  ت, واملضغة اليت فيها صورة خفية أخرب هباومشل احلمل احلي واملي
وخرج به العلقة؛ إذ ال تسمى محاًل, وإمنا كانت غري املوطوءة كاملوطوءة يف لزوم عدة الوفاة دون عدة 

 الطالق؛ ألن عدة الطالق إمنا وجبت حلق الزوج صيانة ملائه, وعدة الوفاة وجبت حلق هللا تعاىل.
و أربعة أشهر قبل عشر من الليايل أبيمها تستعل من له: )فإن فقد( أي: احلمل .. فثلث عام, وهقو 

َعَة َأْشُهرٍّ حرة؟ أي: تعتد هبا؛ لقوله تعاىل: }َوالرِذيَن يـُتَـَوفـرْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيرَتَبرْصَن أِبَنُفِسِهنر َأْربَـ 
ة والكبرية, واملوطوءة عشر ليال أبيمها, ويستوي يف ذلك الصغري  [؛ أي:234َوَعْشًرا{ ]البقرة: 



وغريها, وذات األقراء وغريها, وزوجة الصيب وغريه؛ إلطالق اآلية احملمولة على الغالب من احلرائر 
 احلائالت.

وتعترب األشهر ابألهلة ما أمكن, فإن مات أول اهلالل .. فواضح, أو يف خالل شهر بقي منه عشرة 
ة, وأكملت بقية العشر مما بعدها, أو أكثر من أو أقل .. ضمت إىل ذلك أربعة أشهر ابألهلأيم 

 عشرة أيم .. ضمت إىل ذلك ثالثة أشهر ابألهلة وأكملت عليه مما بعدها بقية أربعني يوماً.
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د , واملبعضة  ونصفها وهو شهران ومخسة أيم بلياليها من األمة احلائل على النصف من احلرة كاحل
 .كاألمة, ويقاس االنكسار مبا مر

 ]عدة احلامل املطلقة[
والعدة لطالق الزوج بعد وطاع متمه ولو بتغييب احلشفة بوضع محلها ابلشرطني السابقني, سواء 

أكانت حرة أم غريها, ذات أقراء أو أشهر, رأت الدم يف مدة احلمل أم ال؛ لقوله تعاىل: }ُأواَلُت 
[ فهو خمصٌص أيضاً لقوله تعاىل: }َواْلُمَطلرَقاُت 4الق: َجُلُهنر َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنر{ ]الطاأْلَمْحَاِل أَ 

 [.228َيرَتَبرْصَن أِبَنُفِسِهنر َثالَثََة قـُُرَوءٍّ{ ]البقرة: 
ُتُموُهنر وكالوطء: استدخال ماء الزوج احملرتم, أم ا قبل ذلك .. فال عدة عليها؛ لقوله تعاىل: }مثُر َطلرقْ 

[ , وكالطالق الفسخ,  49َفَما َلُكْم َعَلْيِهنر ِمْن ِعدرةٍّ تـَْعَتدُّوهَنَا{ ]األحزاب: ِمْن قـَْبِل َأْن مَتَسُّوُهنر 
 كلعان ورضاع.

ولو ظهر يف عدة أقراء أو أشهر محل للزوج .. اعتدت بوضعه, وال اعتبار مبا مضى من األقراء أو 
 األشهر؛ لوجود احلمل.

.. مل تنكح آخر بعد متامها حىت تزول الريبة, فإن  راتبت يف العدة املذكورة لثقل وحركة جتد مهاولو ا
 نكحت .. فالنكاح ابطل؛ للرتدد يف انقضاء العدة.

أو بعدها وبعد نكاح آلخر .. استمر النكاح؛ النقضاء العدة يف الظاهر, وتعلق حق الزوج الثاين, إال 
ذا ولدت لستة أشهر ه .. فتبني بطالنه والولد لألول, خبالف ما إأن تلد لدون ستة أشهر من عقد

 فأكثر .. فالولد للثاين.
أو بعدها قبل نكاح .. ُسن  أن تصرب عن النكاح لتزول الريبة, فإن نكحت قبل زواهلا .. فاملذهب 

جرد املنصوص: عدم إبطاله يف احلال؛ ألان حكمنا ابنقضاء العدة يف الظاهر, وال ينقض احلكم مب



 نه .. تبينا بطالنه, وإال .. فال.الشك, بل نقف, فإن ولدت لدون ستة أشهر م
ولو ابنت منه, أو طلقها رجعياً, فولدت ألربع سنني فما دوهنا من وقت إمكان العلوق قبل الفراق .. 

ا حلقه الولد, أو ألكثر منها .. فال يلحقه؛ ألن مدة احلمل قد تبلغ أربع سنني؛ وهي أكثر مدته كم
 يض(.استقرئ, وقد تقدم الكالم عليه يف )ابب احل
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حلكم كما ولو نكحت بعد العدة, فولدت لدون ستة أشهر من النكاح .. فكأهنا مل تنكح, ويكون ا
تقدم يف اإلتيان ابلولد ألربع سنني أو ألكثر ... إىل آخره, أو لستة أشهر فأكثر .. فالولد للثاين؛ 

 لقيام فراشه, وإن أمكن كونه من األول.
فولدت لإلمكان من األول دون الثاين .. حلقه وانقضت عادته سنني من ولو نكحت يف العدة فاسداً 

أو لإلمكان منهما .. عرض على قائفي: فإن أحلقه أبحدمها ..  وقت إمكان العلوق قبل الفراق,
فكاإلمكان منه فقط, وإن أحلقه هبما, أو نفاه عنهما, أو حتري أو مل يكن .. انتظر بلوغه وانتسابه 

 بنفسه.
 لقة احلائل[]عدة املط

؛ لقوله قوله: )إن يفقد( أي: احلمل .. فعدة حرة مل حتض أو يئست: ربع السنة, وهي ثالثة أشهر
ِئي  ُتْم فَِعدرهُتُنر َثاَلثَُة َأْشُهرٍّ َوالالر ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَبـْ مَلْ حيَِْضَن{ تعاىل: }َوالالر

فعدهتن كذلك, واملراد بـ )األشهر(: اهلاللية, واألمر ظاهر إن انطبق الطالق [؛ أي: 4]الطالق: 
علقه به أو ابنسالخ ما قبله, فإن طلقت يف أثناء شهر .. فبعده هالالن على أول الشهر؛ كأن 

وتكمل املنكسر ثالثني يوماً من الرابع, فإن حاضت فيها .. وجبت األقراء؛ ألهنا األصل يف العدة, 
 عليها قبل الفراغ من بدهلا فتنتقل إليها؛ كاملتيمم إذا وجد املاء يف أثناء التيمم. وقد قدرت
أي: ومبعضه مل حتض أو يئست: نصفها؛ وهو شهر ونصف على النصف من احلرة, ولكن وعدة أمة؛ 

األوىل أن تعتد بشهرين؛ خروجاً من خالف من أوجبهما؛ ألهنا بدل عن القرأين يف ذات األقراء كما 
األشهر الثالثة للحرة بدل عن األقراء. وعدة حرة حتيض: ثالثة أطهار؛ أي: أقراء؛ لقوله تعاىل: أن 
[ , وعدة أمة؛ أي: ومبعضة طهران؛ 228اْلُمَطلرَقاُت َيرَتَبرْصَن أِبَنُفِسِهنر َثالَثََة قـُُرَوءٍّ{ ]البقرة: }وَ 

األظهر؛ ألهنا كالزوجة فكأهنا عتقت  لتعذر التبعيض, وإن عتقت يف عدة رجعة .. كَملت عدة حرة يف



 , فكأهنا عتقت بعد انقضاء العدة.قبل الطالق, أو بينونة .. فأمة يف األظهر؛ ألهنا كاألجنبية
 [ أي: يف زماهنا1وإمنا كان املراد ابألقراء: األطهار؛ لقوله تعاىل: }َفَطلِ ُقوُهنر ِلِعدرهِتِنر{ ]الطالق: 

(1/820) 

 

ق. وقد يراد ألن الطالق يف احليض حرام كما تقدم, وزمن العدة يعقب زمن الطال وهو زمان الطهر؛
ترتك الصالة زمن أقرائها ". و )الُقرء( ابلفتح والضم: »ابلقرء احليض؛ كما يف خرب النسائي وغريه: 

مشرتك بني الطهر واحليض, فإن طلقت احلرة طاهرًا وقد بقي من زمن الطهر شيًء .. انقضت عدهتا 
بقي من الطهر الذي طلقت طعن يف حيضة اثلثة؛ حلصول األقراء الثالثة يف ذلك؛ أبن حيسب ما ابل

فيه قرءاً, سواء أجامع فيه أم ال, وال بعد يف تسمية قرأين وبعض الثالث: ثالثة قروء؛ كما فسر قوله 
 تعاىل: }احلج أشهُر َمَعُلوَماُت{ بشوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي احلجة.

ابلطعن يف حيضة رابعة؛  لقت طاهرًا ومل يبق من زمن الطهر شيء, أو حائضاً .. انقضت عدهتاوإن ط
لتوقف حصول األقراء الثالثة على ذلك, وال حيسب طهر من مل حتض قرءًا؛ إذ القرء: الطهر احملنوش 

 بدمني.
عتادة إىل عادهتا يف وعدة مستحاضة غري متحرية أبقرائها املردودة إليها حيضاً وطهرًا؛ وهو أن ترد امل

ل بينهما مبتدأه كانت أو معتادة, واملبتدأة يف احليض من احليض والطهر, واملميزة إىل التمييز الفاص
أول الدم إىل أقله, ويف الطهر إىل تسعة وعشرين, فتنقضي عدهتا بثالثة أشهر, وعدة متحرية ثالثة 

 أشهر يف احلال.
طبق الطالق على أول اهلالل .. فذاك, وإن وقع يف أثناء الشهر: واالعتباُر ابألشهر اهلاللي ة, فإن ان

ن بقي منه أكثر من مخسة عشر يوماً .. خبيب ذلك قرءاً؛ الشتماله على طهر ال حمالة, وتعتد  فإ
بعده بشهرين هاللي ني, أو مخسة عشر يوماً فما دوهنا .. مل حيسب قرعاً؛ الحتمال أن يكون حيضاً 

ها حىت تبين وتعتد بعده بثالثة أشهر هاللي ة؛ ألن األشهر ليست متأصلة يف حق وال اعتبار ابلباقي,
 على املنكسر.

ومن انقطع دمها ولو لغري علة,. تصرب حىت حتيض فتعتد ابألقراء, أو تيأس .. فباألشهر, فلو 
، حاضت بعد اليأس يف األشهر .. وجبت األقراء رجوعاً إىل األصل, وحيسب ما مضى من الطهر قراً 

إىل انقضاء عدهتا يف الظاهر مع تعلق أو بعدها .. فكذلك إن مل تنكح, وإال .. فال شيء عليها؛ نظرًا 
 حق الزوج هبا.



واملعترب يف اليأس: أيس كل النساء حبسب ما يبلغ من خربه ويعرف, وأقصاه اثنان وستون سنة, وقيل: 
 ستون, وقيل: مخسون.
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 ]تداخل العدد[
أو أشهر جاهالً يف ابئن  ات شخصي من جنسي واحد؛ كأن طلق مث وطء يف عدة أقراء,ولو لزمها عد

أو رجعية أبهنا املطلقة, أو عاملاً يف رجعية .. تداخلتا, فتبتدئ عدة ابألقراء أو األشهر من الوطء, 
جعي وتدخل فيها بقية عدة الطالق, وتلك البقية واقعة عن اجلهتني, وله الرجعة فيها يف الطالق الر 

 دون ما بعدها.
قراءاً؛ أبن طلقها حائاًل, مث وطئها يف األقراء وأحبلها, أو طلقها فإن كانت إحدامها محاًل واألخرى أ

حاماًل, مث وطئها قبل الوضع وهي ترى الدم مع احلمل, وقلنا ابلراجح: إنه حيض, وإن العدة ال 
.. تداخلتا يف األصح؛ الحتاد صاحبهما, تنقضي ابألقراء مع وجود احلمل؛ ألهنا ال تدل على الرباءة 

 ه وهو واقع عن اجلهتني, ويراجع قبله يف الطالق الرجعي.فتنقضيان بوضع
وإن كان احلمل من الوطء, أو لشخصني: فإن كانت يف عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح 

ن كان محل .. فاسد, أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت .. فال تداخل؛ لتعدد املستحق, فإ
عدة احلمل ال تقبل التأخري, وإالر .. قدمت عدة الطالق وإن  ُقد مت عدته سابقاً كان أو الحقاً؛ ألن

 أتخر.
ولو عاشر مطلقته؛ كزوج بال وطء يف عدة أقراء أو أشهر .. فاألصح: إن كانت ابئناً .. انقضت, 

هبما العدة احتياطاً, ويلحقها الطالق إىل  وإال .. فال, وال رجعة بعد األقراء أو األشهر وإن مل تنقض
 عدة.انقضاء ال

ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئها .. انقضت عدهتا من حني وطئ؛ حلصول الفراش ابلوطاء, ولو 
راجع حائاًل مث طلق .. استأنفت وإن مل بطأها بعد الرجعة؛ لعودها هبا إىل النكاح الذي وطئت فيه, 

 وضعت مث طلق .. استأنفت وإن مل بطأها بعد الوضع. أو حاماًل .. فبالوضع, فلو
 جوب النفقة للحامل والرجعية[]و 

قوله: )حلامل وذات رجعة مؤن( أي: جتب حلامل ولو ابئناً خبلع, أو ثالث بسبب احلمل, ولرجعية: 
 مؤن النكاح؛ كنفقة وكسوة وغريمها, إال مؤنة تنظف فال جتب هلما؛ المتناع الزوج منهما.
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[ 6ِهنر َحىتر َيَضْعَن مَحَْلُهنر{ ]الطالق: أم ا األوىل .. فلقوله تعاىل: }َوِإن ُكنر ُأواَلِت مَحْلٍّ فَأَنِفُقوا َعَليْ 
 فتجب على زوج رقيق, وال جتب حلامل عن شبهة, آو نكاح فاسد.

 ابملوت.وال نفقة ملعتدة وفاة وإن كانت حاماًل؛ ألهنا ابنت, واحلمل القريب تسقط نفقته 
وجب دفعها يوماً  ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح, وال جيب دفعها قبل ظهور محل, فإذا ظهر ..

بيوم, ولو ادرعت ظهوره وأنكر .. فعليها البينة وتقبل فيه النساء, فلو ظن ت حاماًل فأنفق, فبانت 
إن كذهبا, وإال .. فال ميني, وال حائاًل .. اسرتجع ما دفعه بعد عدهتا, وُتَصد ق يف قدر أقرائها ابليمني 

 تسقط مبضي الزمان.
لزوج عليها وسلطنته, وخرج بـ )الرجعية(: البائن خبلع أو غريه, إذا مل وأما الثانية .. فلبقاء حبس ا

تكن حاماًل .. فال جتب هلا تلك املؤن؛ خلرب مسلم: أنه صلى هللا عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: 
 ئناً حائاًل, وملفهوم آية }وإن كن  أو لت محل{وكانت اب« ال نفقة لك»

 ]وجوب السكىن للمعتدة[
 ملعتدة طالق ولو ابئناً خبلع أو ثالث, حاماًل كانت أو حائاًل؛ لقوله تعاىل: }َأْسِكُنوُهنر وجتب السكىن

ُتْم{ ]الطالق:  كما يف   [ , إال انشزة؛ أبن طلقت حال نشوزها فإهنا ال سكىن هلا؛6ِمْن َحْيُث َسَكنـْ
, فإن عادت إىل ولو نشزت يف العدة .. سقطت سكناها«: التتمة»صلب النكاح, بل أوىل, قال يف 

الطاعة .. عاد حق السكىن, وكالناشزة: الصغرية اليت ال حتتمل اجلماع, واألمة اليت مل تسلم ليالً 
 وهناراً.

مالك أخت أيب سعيد  بنت -بضم الفاء  -وجتب السكىن ملعتدة وفاة يف األظهر؛ خلرب فريعة
أن ترجع إىل أهلها, وقالت: إن اخلدري: )أن زوجها قُتل, فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

زوجي مل يرتكين يف منزل ميلكه, فأذن هلا يف الرجوع, قالت: فانصرفت حىت إذا كنت يف احلجرة أو يف 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر  « ,امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله»املسجد دعاين فقال: 

 وعشرًا( صححه الرتمذي وغريه.
سخ على املذهب؛ كالطالق جبامع فرقة النكاح يف احلياة, سواء أكان الفسخ وجتب السكىن ملعتدة ف

 بردة أم إسالم, أم رضاع آم عيب مقارن آم طارئ.
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J ة تالزم : عن فرقة حياة أو وفاوجوب مالزمة املعتدة ملسكن الفراق[ قوله: )وذات عدة( أي
السكن حيث الفراق؛ أي: تالزم وجوابً مسكن الفراق الالئق هبا إىل انقضاء العدة, فال خترج منه, 

 وال خيرجها منه صاحب العدة؛ لقوله تعاىل: }اَل خُتْرُِجوُهنر ِمن بـُُيوهِتِنر َواَل خَيُْرْجَن ِإالر َأن أيَِْتنَي بَِفاِحَشةٍّ 
 . ابن عباس: أي: ابلبذاءة على أهل زوجها"، وخلرب فريعة.- [ , قال1ةٍّ{ ]الطالق: مُّبَـيِ نَ 

فلو اتفقا على اخلروج منه بال حاجة .. مل جيز, وعلى احلاكم املنع منه؛ ألن يف العدة حقاً هلل تعاىل, 
ستحق فال يسقط ابلرتاضي, وكاملعتدة عما ذكر: املعتدة عن وطء شبهة, أو نكاح فاسِل وِان مل ت

 ئ والناكح.السكىن على الواط
وغريمها: أن « املهذب»النهاية( , ويف )حاوي املاوردي( و »ومشل كالمه: الرجعي ة, وبه صرح يف 

وكالمه يف غريها « , نكته»للزوج أن يسكنها حيث شاء؛ ألهنا يف حكم الزوجة، وبه جزم النووي يف 
كي: وهو أوىل؛ إلطالق رفعة وغريه"، قال السبكما قاله ابن ال« األم»يقتضي األول, ونص عليه يف 

 اآلية, وقال الزركشي: إنه الصواب.
ومشل كالمه: املسكن اململوك له، وال يصح بيعه إال يف عدة ذات أشهر, واملستعار واملستأجر, وكذا 

لكن صحح « , احملرر»كـ « املنهاج»اململوك للمعتدة فتلزمها مالزمته, وتطلب األجرة, وبه جزم يف 
ا تتخري بني بقائها فيه إبعارة أو إجارة, وبني طلب النقلة إىل غريه؛ إذ ال أهن«: األصل الروضة»يف 

 يلزمها بذل منزهلا إبعارة وال إجارة.
ولو انتقلت إىل مسكن أو بلي إبذن الزوج فوجبت العدة قبل وصوهلا إليه .. اعتدت فيه وإن مل تنقل 

يه، مث رجعت إىل األول لنقل أمتعتها مثالً م فيه، حىت لو وصلت إلشيئاً من أمتعتها ألهنا مأمور ابملقا
فحصلت فيه الفرقة .. لزمها أن تعتد يف الثاين, فإن انتقلت بال إذن أو وجبت قبل اخلروج من األول 

 .. اعتدت فيه, إال أن أيذن هلا يف اإلقامة يف الثاين .. فتعتد فيه.
 لها الرجوع واملضي وهي وجبت يف الطريق .. فولو أذن هلا يف سفر حنو حج أو جتارة, مث
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تنقضي يف معتدة يف سريها, فإن مضت .. أقامت لقضاء حاجتها, مث جيب الرجوع وإن كانت العدة 
 الطريق.

ولو خرجت من مسكنها فطلق وقال: )ما أذنت يف اخلروج( , أو )أذنت فيه حلاجة ال للنقلة(., 



 يتها من شعر كمنزل حضرية.صدق بيمينه, ومنزل بدوية وب
أما إذا كان املسكن نفيساً .. فله النقل إىل الئق هبا, أو خسيساً .. فلها االمتناع من االستمرار فيه, 

 لنقل إىل الئق هبا, وإن رجع معرُي املسكن, أو انقضت إجارته ومل يرض أبجرة .. نقلت.وطلب ا
 ]ما يستثىن من حرمة خروج املعتدة من مسكنها[

ستثىن الناظم مما اقتضاه وجوب مالزمتها املسكن من حرمة خروجها منه ما ذكره بقوله: )ال حلاجة مث ا
: جيوز خروجها لشراء طعام أو حنوه؛ كشراء قطن وبيع غزل الطعام وخوفها نفساً ومااًل كاهندام( " أي

 وحنوه؛ أي: هنارًا ال لياًل, إال أاًل ميكن ذلك هناراً.
احلامل جتب هلما املؤنة؛ فال خيرجان إال إبذن أو لضرورة, قال السبكي: وهو  نعم؛ الرجعية والبائن

لكن هلما اخلروج لبقية حوائجهما؛ من  مفروضنا فيما إذا حصل هلما النفقة, فال خيرجان بعُد ألجلها,
 هى.شراء قطن وبيع غزل وحنومها, وكذا لو أعطيتا النفقة دراهم واحتاجتا إىل اخلروج لشراء األدم. انت

وأشار الناظم بقوله: )ال حلاجة الطعام( إىل أنه لو كان هلا من يقضيها حاجتها .. مل جيز خروجها هلا؛ 
خروجها أيضاً؛ خلوفها نفساً أو مااًل من حنو هدم أو غرق؛ ألن وبه صرح اإلمام وغريه"، وجيوز 

 اخلروج لذلك أشد  من اخلروج للطعام وحنوه.
 الً(: نفسها وماهلا, ونفس غريها وماله احملرتمني؛ومشل قول الناظم: )نفساً وما

 كولدها ووديعة عندها.
سالم إذا خافت على نفسها أو ويؤخذ من كالم الناظم: جواز املهاجرة من دار احلرب إىل دار اإل

 دينها, أو ماهلا أو بضعها؛ لوجوهبا عليها حينئذ, وخروجها إلقامة احلد  عليها إن
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ها إن زنت يف العدة نتقاهلا منه إذا أتذت ابجلريان أو هم هبا أذى شديدًا، ووجوب تغريبكانت برزة, وا
 وهي بكر.

وهلا إن كانت غري رجعية اخلروج لياًل إىل دار جارة لغزل وحديث وحنومها؛ للتأنس هبا بشرط أن ترجع 
كىن مثلها؛ وتبيت يف بيتها, وليس لصاحب العدة مساكنتها ومداخلتها حيث فضلت الدار على س

 بية.ملا يقع فيهما من اخللوة هبا وهي حرام؛ كاخللوة ابألجن
فإن كان يف الدار حمرم هلا مميز ذكر أو حمرم له مميز أنثى, أو زوجة أخرى, أو أمة .. جاز ما ذكر؛ 

 النتفاء احملذور فيه, لكن يكره؛ ألنه ال يؤمن معه النظر, وال عربة ابجملنون والصغري الذي ال مييز.



ملرافق؛ كمطبخ ومسرتاح ولو كان يف الدار حجرة فسكنها أحدمها, واآلخر األخرى: فإن احتدت ا
ومصعد إىل السطح .. اشرتط حمرم؛ حذرًا من اخللوة فيما ذكر، وإال ... فال يشرتط, وجيب أن يغلق 

لك, وسفل ما بينهما من ابب, وأاًل يكون ممر إحدامها مير فيه على األخرى؛ حذرًا من اخللوة يف ذ
 شرتط حمرم, وإال .. مل يشرتط.وعلو؛ كدار وحجرة فيما ذكر من أنه إن احتدت املرافق .. ا

 ]وجوب اإلحداد على معتدة الوفاة[
ال حيل «: »الصحيحني»قوله: )وللوفاة ... ( إىل آخره؛ يعين: جيب اإلحداد على معتدة وفاة؛ خلرب 

ميت فوق ثالث, إال على زوج أربعة أشهر وعشراً " أي: المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حتد على 
اإلحداد عليه؛ أي: جيب ابإلمجاع على إرادته, وخربمها عن أم عطية: )كنا تنهى أن جُتد   فإهنا حيل هلا

على ميت فوق ثالث, إال على زوج أربعة أشهر وعشرًا، وأن نكتحل وأن نتطيب, وأن نلبس ثوابً 
 د إبسناد حسن: )املتوىف عنها زوجها ال تلبس املعصفر من الثياب, والمصبوغاً( ", وخرب أيب داوو 

املمشقة, وال احللي, وال ختتضب وال تكتحل " و )املمشقة(: املصبوغة ابملشق بكسر امليم, وهي 
 املَغَرُه بفتحها, ويقال: طني أمحر يشبهها.
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ة, والطعام لبدن والثوب؛ خلرب أم عطيواإلحداد: ترك التطيب والتزين, فيحرم عليها الطيب يف ا
 والكحل الذي ليس مبحرم قياساً على البدن والثوب, واملراد ابلطيب: ما حيرم ابإلحرام.

النهاية , ويستثىن حال طهرها من احليض؛ كما قدمته يف »نعم؛ إن احتاجت إليه .. جاز؛ ذكره يف 
يسا من مقصود أو أظفار , قال النووي: لوال متس طيباً إال إذا طهرت نبذة من قسط »اببه؛ خلرب: 

الطيب, رخص هلا فيهما إلزالة الرائحة الكريهة ]ال[ للتطيب, أما الطيب الكائن معها حال شروعها 
 يف العدة .. فتلزمها إزالته أيضاً, خبالف احملرم

 ]ما حيرم التزين به على احملدة[
 وحيرم عليها التزين أبحد أمور:

م وغريمها ولو غليظاً, وقبل النسج؛ كاألمحر باس للتزين من قطن وإبريساألول: املصبوغ من الل
واألصفر والوردي, واألزرق واألخضر الصافيني, والربود, وخرج مبا ذكر: ما مل يصبغ وإن كان نفيساً؛ 

ذ نفاسته من أصل اخللقة ال من زينة دخلت عليه, وما صبغ ال للتزيني, بل لنحو محل وسخ أو 
رق املشبعني الكدرين؛ ألن املشبع من األخضر يقارب د والكحلي, واألخضر واألز مصيبة؛ كاألسو 



 األسود, ومن األزرق يقارب الكحلي.
أصلها(: وأما الطراز: فإن كثر .. فحرام, وإاًل .. فأوجه, اثلثها: إن نسج مع »و « الروضة»قال يف 

 «.األنوار», يف الثوب .. جاز, وإن ركب عليه .. حرم؛ ألنه حمض زينة, وهبذا جزم
التحلي ابحلب الذي يتزين به كاللؤلؤ وابملصنوع من ذهب أو فضة أو غريمها من خلخالٍّ الثاين: 

 وسوار وخامت وغريها, حىت لو حتلت بنحاسٍّ وحنوه وموهته بذهب أو فضة أو
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لظاهر خرب أيب  ما يشبههما حبيث ال يظهر إال ابلتأمل, أو كانت ممن يتحلى ابلنحاس وحنوه .. حرم؛
 داوود السابق.

نعم؛ إن لبست ذلك لياًل ونزعته هناراً .. جاز لكن يكره, إال حلاجة؛ كإحرازه فال يكره. الثالث: 
اخلضب حبناء أو زعفران أو غريمها؛ ملا مر يف خرب أيب داوود, وظاهر إطالقهم كاخلرب: املنع منه يف 

ان عن الرويين: أنه إمنا حيرم فيما يظهر؛ كالوجه مجيع البدن, وبه صرح ابن يونس, لكن حكي الشيخ
 واليدين والرجلني, ال فيما حتت الثياب, واقتصرا عليه.

وقال البلقيين: فيه نظر؛ فإن شعر الرأس مما حتت الثياب, ويف حديث أم سلمة يف أىب داوود 
ي رسول هللا؟  فقلت: أبي شيء أمنشط« , ال متتشطي ابلطيب وال ابحلناء فإنه خضاب»والنسائي: 

 قال: ابلسدر، وتغلفني به رأسك " فهذا يدل على منع احلناء وإن كان حتت الثياب.
قال: وال يرد أبن الشعر يبدو منه شيء؛ ألنه لو اعترب ذلك .. القتصر ابملنع على ما ظهر, وال 

 يقال: لسد الذريعة؛ ألن إطالق التعليل أبنه خضاب يقتضي ذلك.
مثد بكسر اهلمزة وامليم: وهو الكحل األسود, والضرب بفتح الصاد وكسر الباء, الرابع: االكتحال ابإل

وبفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباء وهو األصفر وإن مل يكن فيهما طيب؛ ملا مر يف اخلربين, وملا 
 يف ذلك من الزينة, سواء أكانت بيضاء أم سوداء, إال حلاجة كرمل فتكتحل به ليالً ومتسحه هناراً.

إن دعت احلاجة إليه يف النهار .. جاز فيه, ففي أيب داوود: أنه صلى هللا عليه وسلم دخل على أم ف
« , ما هذا ي أم سلمة؟ »سلمة وهي حادة على أيب سلمة, وقد جعلت على عينها صربًا فقال: 

ض  اجعليه ابلليل وامسحيه ابلنهار( ", وأما الكحل األبي»فقالت: هو صرب ال طيب فيه, فقال: 
 كالتوتياء .. فال حيرم؛ ألنه ال زينة فيه.



واخلامس: دهن شعر رأسها أو حليتها إن كانت وإن مل يكن فيه طيب؛ ملا فيه من الزينة, أما سائر 
 البدن .. فال حيرم دهنه مبا ال طيب فيه كالشريج والسمن, ال مبا فيه طيب كدهن البان والبنفسج.
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رة, وترك تسويد رك حتمري الوجه وتبييضه ابإلسفيذاج, وتصفريه مبا له صفوعلم مما تقرر: أنه جيب ت
 احلاجب وتصغريه, وتطريف األصابع ونقش الوجه.

وأنه يباح التزين ابلفرش والستور وأاثث البيت, وغسل الرأس وامتشاطه ودخول احلمام إن مل يكن 
 فيه خروج حمرم, وإزالة الوسخ وقلم األظفار.

فهي جمفوٌة ابلطالق, أو داد على املعتدة لغري الوفاة؛ ألهنا إن كانت مطلقة .. وأنه ال جيب اإلح
مفسوخاً نكاحها .. فالفسخ منها, أو ملعىن فيها .. فال يليق هبا فيهما إجياب التفجع, أو موطوءة 

 بشبهة أو نكاح فاسد أو أم ولد .. فألن التفجع إلظهار ما فات من عصمة النكاح ومل يوجد.
 تحب ذلك للمطلقة, ويف معناها املفسوخ نكاحها.نعم؛ يس

اإلحداد من وجب عليها كل املدة أو بعضها .. عصت وانقضت العدة؛ كما لو فارقت  ولو تركت
 املسكن الذي جيب عليها مالزمته.

 ولو بلغتها الوفاة بعد مدة العدة .. كانت منقضية.
 رم الزيدة عليها.وللمرأة إحداد على غري زوج ثالثة أيم فما دوهنا, وحت

ق, وقوله: )واألمًة( ابلرفع على االبتداء, وابجلر عطفاً على واأللف يف قول الناظم: )حالً( لإلطال
 )احلرة(.

* * * 
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 ابب االسترباء
أو  Kبراءة رمحها من احلمل  هو الرتبص ابملرأة مدة بسبب ملك اليمني حدواثً أو زوااًل؛ ملعرفة

على ذلك؛ ألنه األصل, وإال .. فقد جيب االسترباء بغريه؛ كأن وطئ أمة غريه ظاانً للتعبد, واقتصروا 
أهنا أمته, وسيأيت ما يؤخذ منه أنه جيب أيضاً بسبب حدوث حل التمتع يف امللك؛ كما يف املكاتبة 



 واملرتدة وغريمها.
 ِدُم(َيْحُرُم ... عليِه االْسِتْمَتاُع َبل يسَتخْ )ِإن َيْطَر ِمْلُك َأَمةٍّ فَـ 

 )وَحلر غريُالَوْطِء ِمن ِذي َسيبِْ ... أو َهَلَك السريِ ُد بعَد الَوْطِي(
 )قَبَل زواِجَها ِبَوْضِع احلاِمِل ... َلو ِمن زاَِنً َوَحْيَضةٍّ للَحاِئِل(

 ي الِعْرِس َأن َيْسَترْبِي()واْسَترْبِ ذاَت َأْشُهرٍّ ِبَشْهِر ... واْنُدْب ِلَشارِ 
 جوب االسترباء: حدوث امللك[]السبب األول لو 

أي: إن يطرأ ملك أمة غري زوجته بشراء أو إرث أو هبة, أو ردر بعيب أو حتالفي أو إقالة أو قبول 
وصية, أو غريها .. فيحرم عليه؛ أي: على سيدها االستمتاع هبا بوطء وغريه إىل مضي االسترباء, 

ن استربأها البائع قبل البيع, واملنتقلة من صيب له استخدامها؛ إذ ال مانع منه, وسواء البكر وموجيوز 
أال ال توطأ حامل »أو امرأة, والصغرية واآليسة وغريهن؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم يف سباي أوطاس: 

كم على شرط رواه أبو داوود وغريه, وصححه احلا « حىت تضع, وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة
 مسلم.

ري املسبية عليها جبامع حدوث امللك, فأخذ من اإلطالق يف املسبية وقاس الشافعي رضي هللا عنه غ
أنه ال فرق بني البكر وغريها, وأحلق من ال حتيض من اآليسة والصغرية مبن حتيض يف اعتبار قدر 

 احليض والطهر غالباً, وهو شهر كما سيأيت.
ن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها ء إن مل تكن موطوءة أو كان البائع استربأها: أوطريقه يف دفع االستربا

 غريه.
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: ما لو ملك وخرج بقوله: )ملك أمة(: ملك بعضها فال استرباء؛ إذ ال استباحة، وبـ )غري زوجته(
زوجته .. فله االستمتاع بعا بعد لزوم العقد بال استرباء؛ لعدم جتدد احلل والنتفاء خوف اختالط 

 املياه.
 نعم؛ يستحب له كما سيأيت.

يف معىن حدوث امللك يف وجوب االسترباء: رفع الكتابة الصحيحة ألمته بفسخها أو بتعجيزه هلا؛ و 
تابة, خبالف الكتابة الفاسدة, وإسالم املرتد من السيد أو أمته؛ لعود ملك االستمتاع بعد زواله ابلك

 ملا مر, ورفع الزوجية ألمته مبوت زوجها, أو فراقه ولو قبل الدخول.



ت مستولدة وفارقها وانقضت عدهتا .. فله االستمتاع هبا بال استرباء؛ لعودها حينئذ نعم؛ إن كان
 فراشاً بال استرباء.

حرمت عليه أمته بصالة أو إحرام, أو حيض أو حنوها مث حلت؛ إذ ال خلل  وخرج ابملذكورات: ما لو
 انفك؛ لبقاء ملك يف امللك, والتحرمي يف ذلك لعارض سريع الزوال, وكذا لو حرمت عليه برهنٍّ مث

االستمتاع؛ بدليل حل القبلة والنظر بشهوة, وإمنا حرم الوطء؛ مراعاة حلق املرهتن, حىت لو أذن له 
 .فيه .. حل  

قوله: )وحل غري الوطء من ذي سيب( أي: من املسبية, أما وطؤها .. فإنه حرام؛ ملفهوم اخلرب 
ت يف سهمه من سباي أوطاس قبل االسترباء, السابق, وملا روى البيهقي: أن ابن عمر قبل اليت وقع

حريب, ومل ينكر عليه أحد من الصحابة", وفارقت املسبية غريها؛ أبن غايتها أن تكون مستولدة 
 وذلك ال مينع امللك, وإمنا حرم وطؤها؛ صيانة ملائه؛ لئال خيتلط مباء حريب, ال حلرمة ماء احلريب.

 ]السبب الثاين لالسترباء: زوال الفراش[
وملا أهنى الناظم الكالم على السبب األول لالسترباء وهو حدوث امللك .. شرع يف الثاين وهو زوال 

عد وطي قبل زواجها( أي: إن هلك السيد بعد وطاء أمته سواء الفراش فقال: )إن هلك السيد ب
بل * أي: أو أعتقها وليست يف نكاح وال عدة نكاح .. فيجب استرباؤها ق Yأكانت مستولدة أم 

زواجها, خبالف البيع؛ ألن املشرتي يقصد الوطء وغريه؛ ألهنا كانت فراشاً, وزواله بعد الوطاء يوجب 
 الرتبص؛ كالعدة للحرة.
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ألهنا تشبه ومشل كالمه: ما لو مضت مدة االسترباء على مستولدته قبل موته؛ أي: أو إعتاقه؛ 
 املنكوحة, خبالف غري املستولدة.

وءته .. فله نكاحها يف احلال بال استرباء؛ كما ينكح املعتد ة منه, وحيرم تزويج أمة ولو أعتق موط
وهي مزوجة,  -موطوءة ومستولدة قبل استرباء؛ حذرًا من اختالط املائني, ولو أعتقها أو مات عنها 

 يها؛ ألهنا ليست فراشاً للسيد.أو يف عدة نكاح .. فال استرباء عل
 ]ما حيصل به االسترباء[

حيصل االسترباء بوضع احلامل محلها, ولو كان احلمل من زان؛ لظاهر اخلرب السابق", وألن الغرض و 
معرفة براءة الرحم وهي حاصلة بذلك, خبالف العدة؛ الختصاصها ابلتأكيد بدليل اشرتاط التكرر 



 فيها دون االسترباء.
اكتفوا ابحليض احلادث ال كشي: والظاهر أن احلمل احلادث من الزان كاملقارن؛ ألهنم قال الزر 

ابملقارن, واكتفوا ابحلمل املقارن فباحلادث أوىل, لكن لو كانت ذات أشهر ومحلت من الزان .. حصل 
 االسترباء مبضي شهر؛ كما جزموا به يف العدة؛ ألن محل الزان كالعدم.

 ل ذات األقراء؛ ملا تقدم يف اخلرب السابق.ومبضي حيضة كاملة للحائ
الطهر, مث حاضت حيضة .. ارتفع التحرمي, ولو ملكها يف أثناء حيضها .. مل يعتد فلو ملكها يف 

ببقيتها, بل ال بد أن تطهر مث حتيض حيضة, خبالف بقية الطهر يف العدة؛ فإهنا تستعقب احليض 
اللة له على الرباءة, وإمنا اعترب هنا احليض دون الدال على الرباءة, وهنا تستعقب الطهر وال د

للخرب السابق, وليس كالعدة؛ فإن األقراء فيها متكررة فتعرف بتخلل احليض الرباءة, وال الطهر؛ 
 تكرر هنا فيعتمد احليض الدال عليها.

 ولو وطئها يف حيضتها وانقطعت حببلها: فإن مضى منها قبل وطئه أقل احليض .. حصل االسترباء,
 بلت منه.وإال .. فال حيصل إال ابلوضع؛ كما لو وطئها يف الطهر وح

قوله: )واسترب( أي: أنت أمة ذات أشهر, وهي الصغرية واآليسة بشهر؛ ألنه بدل عن القرء حيضاً 
وطهرًا يف الغالب, ويعترب يف االسترباء وقوعه بعد لزوم امللك ولو قبل القبض, فال يكفي وقوعه يف 

 قلنا: امللك للمشرتي؛ لعدم متامه, وبعد انقضاء زمن اخليار وإن
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سية والوثنية عدهتا؛ أبن ملكها معتدة عن زوج أو وطاء بشبهة أو مزوجة وطلقت, وبعد إسالم اجملو 
واملرتدة, وبعد وفاء الدين الذي على العبد املأذون إذا اشرتى أمة وتعلق هبا حق الغرماء؛ ألن 

لي عن األصحاب: االسترباء حلل التمتع فال يعتد" إال مبا يستعقب حله, وضابط ذلك كما نقله احملام
لو اشرتى حمرمة فحاضت مث أن كل استرباء ال تتعلق به استباحة الوطء .. ال يعتد به, ومنه ما 

 حتللت.
قوله: )واندب لشاري العرس( أي: زوجته؛ أبن كانت أمة فانفسخ نكاحها أن يستربئها؛ ليتميز ولد 

مة مث يعتق ابمللك, * وال تصري أمه أم النكاح عن ملك اليمني, فإنه يف النكاح ينعقد مملوكاً لسيد األ
 أم ولد. ولد, ويف ملك اليمني ينعقد حر ًا وتصري أمه

وال تصري أمه فراشاً لسيدها إال بوطئه, ويعلم الوطء إبقراره به, أو البينة عليه, فإذا ولدت لإلمكان 



 من وطئه .. حلقه وإن مل يعرتف به, وهذا فائدة كوهنا فراشاً ابلوطء.
ترباء بوطاء ونفى الولد وادعى استرباءها بعد الوطء حبيضة, وأتى الولد لستة أشهر من االسولو أقر 

 .. مل يلحقه, فإن أنكرت االسترباء .. حلف أن الولد ليس منه, وال جيب تعرضه لالسترباء.
و ولو ادعت استيالدًا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد .. مل حيلف؛ ملوافقته لألصل من عدم الوطاء, ول

 قال: )وطئت وعزلت(., حلقه؛ ألن املاء قد يسبق إىل الرحم وهو ال حيسن به.
 يف قول الناظم: )إن يطر( حبذف األلف ما مر يف )ابب الطالق( على قوله:وأييت 

 )وهو ملن مل توط(.
* ... * * 
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 ابُب الر ضاع
 طفل كما سيأيت. جوفهو بفتح الراء وكسرها: اسم حلصول لنب امرأة, أو ما حصل منه يف 

يت َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الررَضاَعِة{  واألصل يف حترميه قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }َوُأمرَهاُتُكُم الالر
 «.حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب«: »الصحيحني»[ , وخرب 23]النساء: 

 فل كما سيأيت. طوله أربعة أركان: مرضعة, ورضيع, ولنب, وحصوله يف جويف
َنِة التِ ْسِع ِلِطْفل ُدواَن ... َحْوَلنْيِ مَخُْس َرَضَعاتٍّ ُهنرا(  )ِمَن ابـْ

هَْتَا ُأمرْه ... َوَزْوَجَها َأاَبً َأَخاُه َعمرْه(  )ُمْفرَتِقَاٌت َصرير
 )تـُْثِبُت حَتِْرميَاً َكَماضٍّ يف النِ َكاْح ... َوَنَظٌر َوَخْلَوٌة ِبَذا يـَُباْح(

 تـَتَـَعدرى ُحْرَمٌة إىل ُأُصوْل ... ِطْفلٍّ وال َتْسِري لَِتحِرمِي الُفُصوْل(ال )
 ]شروط الرضاع احملر م[

يعترب يف ثبوت حترمي الرضاع احملرم: كونه من لنب امرأة هلا تسع سنني فأكثر, فال يثبت بلنب رجل؛ ألنه 
نب من مل تبلغ تسع سنني؛ ألهنا ال حتتمل بل مل خيلق لغذاء الولد، وال بلنب خنثى ما مل تظهر أنوثته, وال

الوالدة, واللنب احملرم فرعها, خبالف من بلغتها؛ لوصوهلا سن احليض, وسواء فيها البكر واخللية 
وغريمها, وال بلنب هبيمة؛ حىت لو شرب صغريان ذكر وأنثى .. مل يثبت بينهما إخوة؛ ألنه ال يصلح 

 لغذاء الطفل صالحية لنب االدميات.
ه حلب منها يف حياهتا وإن أوجر بعد موهتا, فال يثبت بلنب ميتة؛ ألنه من جثة منفكة عن احلل كونو 



 واحلرمة كالبهيمة.
وحصوله يف معدة طفل ذكر أو أنثى حي وإن تقيأه يف احلال؛ لوصوله إىل حمل التغذي, أو يف دماغه؛ 

 العروق وتغذت هبا كاألطعمة ت يفألنه حمل التغذي كاملعدة, إذ األدهان إذا وصلت إليه .. انتشر 
 الواصلة إىل املعدة, فال أثر حلصول اللنب يف معدة امليت أو دماغه؛
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حة يف بطنه أو خلروجه عن التغذي, وال حبصوله يف جويف ليس مبعدة وال دماغ؛ كاحلاصل بصبه يف جرا
 يف إحليله أو يف أذنه؛ إذ ال منفذ منها إىل الدماغ.

ه فيما ذكر من منفذ ولو من معى منخرق جبراحة ببطنه أو أنف أو مأمومة, فال حُيَر ْم ويعترب حصول
 وصوله فيه بصبه يف العني بواسطة املسام.

 ومشل قوهلم: )من لنب امرأة( ما حصل منه؛ كالزبد واألقط واجلنب.
 ملا خلط به؛ أبن زالت لو كان احلاصل فيما ذكر خملوطاً مبائع .. َحَرم إن كان غالباً, وإن كان مغلوابً و 

أوصافه الطعم واللون والريح ُجَساً وتقديرًا ابألشد كلنب عجن به دقيق وخبز .. َحررم إن حصل 
قي أقل من قدر اللنب فيحرم؛  اجلميع فيما ذكر, واأل .. مل حُير م إأل إذا حتقق حصول اللنب منه؛ كأن ب

 كما حيرم مطلقاً إذا كان غالباً.
قدراً ميكن أن ُيسقى منه مخس دفعات لو انفرد على األصح عند السرخسي؛ حكاه  ويعترب كون اللنب

 عنه الشيخان وأقراه.
ال رضاع إال فيما كان يف »وكونه قبل بلوغ الرضيع حولني, فلو حصل بعدمها .. مل حيرم اخلرب: 

: التحرمي؛ ألن ما ولني( رواه البيهقي والدارقطين", ولو مت احلوالن يف الرضعة األخرية .. فاألصحاحل
يصل إىل اجلوف يف كل رضعة غري مقدر؛ كما قالوا: لو مل حيصل يف جوفه إال مخس قطرات يف كل 

 رضعة قطرة .. حرم.
من الشهر اخلامس والعشرين, ويعترب احلوالن ابألهلة, فإن انكسر الشهر األول .. كمل ابلعدد 

  العدة.وابتداؤمها من متام خروج الولد؛ كما مر يف نظائره يف
عشر رضعات معلومات " فنسخن »وكونه مخس رضعات؛ خلرب مسلم عن عائشة: )كان فيما أنزل: 

هن مفرتقات, والرجوع فيهن إىل العرف, فلو قطع إعراضاً .. «( , مخس رضعات معلومات»بـ: 
 لهو وعاد يف احلال, أو حتول من ثدي إىل ثدي .. فال تعدد.تعدد, أو ل



أوجره مخساً, أو حلب منها يف مخس مرات وأوجره يف مرة .. فرضعة؛ نظرًا إىل ولو ُحلب منها دفعة و 
 انفصاله يف املسألة األوىل, وإجياره يف الثانية.
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 سببه.ولو شك هل رضع مخساً أو أقل؟ أو هل رضع يف احلولني أو بعد؟ فال حترمي؛ للشك يف 
 ]ما يرتتب على الرضاع احملر م[

 الرضيع, وصاحب اللنب زوجاً أو غريه أابه, وأخوه عم ه, وأخته عم ته, وآابؤه من وتصري املرضعة أم  
نسب أو رضاع أجدادًا للرضيع, وأمهاته من نسب أو رضاع جداته, وأوالده من نسب أو رضاع 

أوالده من نسب أو رضاع أحفاد للمرضعة إخوته وأخواته, وتسري احلرمة إىل فروع الرضيع؛ ف
 والفحل.
لرجل مخس مستولدات, أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة .. صار ابنه يف ولو كان 

األصح؛ ألن لنب اجلميع منه, فيحرمن على الطفل؛ ألهنن موطوءات أبيه, وال أمومة هلن  من جهة 
 الرضاع.

ات .. فال حرمة بني الرجل والطفل؛ ألن اجلدودة لألم, ولو كان بدل املستولدات بنات أو أخو 
اخلؤولة إمنا تثبت بتوسط األمومة وال أمومة هنا, وآابء املرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع, و 

فإن كان أنثى .. حرم عليهم نكاحها, وأمهاهتا من نسب أو رضاع جداته, فإن كان ذكرًا .. حرم 
ضاع أو رضاع إخوته وأخواته, وإخوهتا وأخواهتا من نسب أو ر  عليه نكاحهن, وأوالدها من نسب

أخواله وخاالته, فيحرم التناكح بينه وبينهم, وكذا بينه وبني أوالد األوالد, خبالف أوالد اإلخوة 
 واألخوات؛ ألهنم أوالد أخواله وخاالته, وهذا معىن قول الناظم: )تُثبت حترمياً كماضٍّ يف النكاح(.

خلوته هبا وسفره معها, وال ابلرضاع كما تثبت ابلنسب, فيباح نظره إىل حمرمه منه, و وتثبت احملرمية 
ينقض ملسها الوضوء, وال تسري حرمة الرضاع إىل أصول الطفل؛ أي: آابئه وأمهاته, وال إىل حواشيه 

 فيجوز ألبيه وأخيه أن ينكحا مرضعته.
تها زوجته الصغرية .. انفسخ نكاحها, ويدفع الرضاع الطارئ النكاح؛ فلو أرضعت من حترم عليه بن

ن كان صحيحاً, وإال .. فنصف مهر مثلها, وله على املرضعة نصف مهر املثل, وهلا نصف املسمى إ
ولو رضعت من انئمة .. فال غرم عليها؛ ألهنا مل تصنع شيئاً, وال مهر للمرتضعة؛ ألن االنفساخ 

 حصل بفعلها وذلك يسقط املهر قبل الدخول.



غري أبدًا؛ ألهنا صارت زوجة مطلقته صغريًا وأرضعته بلبنه .. حرمت على املطلق والص ولو نكحت
 ابن املطلق, وأم الصغري وزوجة أبيه.?

 
برضاع( .. حرم  -أو أخي  -برضاع( , أو قالت: )هو ابين  -أو أخيت  -ولو قال: )هند بنيت 

عماًل بقوهلما، وسقط املسمى, ووجب تناكحهما، ولو قال زوجان: )بيننا رضاع حمرم( .. فرق بينهما 
 إال ... فال شيء.مهر املثل إن وطئ, و 

وإن اد عى رضاعاً فأنكرته .. انفسخ النكاح؛ مؤاخذة له بقوله, وهلا املسمى إن وطئ, وإال .. 
فنصفه, وال يقبل قوله عليها, وله حتليفها قبل الوطاء, وكذا بعده إن كان مهر املثل أقل من املسم ى, 

 كلت ..فإن ن
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ال شيء قبله, وإن ادعته فأنكر .. صدق بيمينه إن زوجت حلف هو, ولزمه مهر املثل بعد الوطء و 
برضاها؛ لتضمن رضاها اإلقرار حبله هلا, وكذا لو زوجت بغري رضاها مث مكنته, وإن مل متكنه .. 

 فاألصح: تصديقها بيمينها, وهلا مهر مثل إن وطئ, وإال .. فال شيء هلا.
كان أو امرأة؛ ألن اإلرضاع فعل الغري،   على نفي علمه, ومدعيه على بُت رجالً  وحيلف منكر رضاع

 وفعل الغري حيلف مدعيه على البت, ومنكره على نفي العلم.
 ]ما يثبت به الرضاع[

ويثبت الرضاع بشهادة رجلني, أو رجل وامرأتني, أو أربع نسوة؛ الختصاص النساء ابالطالع عليه 
يه الرجال غالباً, وتقبل شهادة املرضعة إن رار به شرطه رجالن؛ ألنه مما يطلع علغالباً كالوالدة, واإلق

مل تطلب أجرة وإن ذكرت فعلها, وال يكفي يف الشهادة: )بينهما رضاع حمرم( الختالف املذاهب يف 
شروط التحرمي, بل جيب ذكر وقت الرضاع؛ لالحرتاز عما بعد احلولني, وعدد الرضعات؛ لالحرتاز 

شاهدة حلب بفتح الالم, وإجيار وازدراد، أو ن مخس, ووصول اللنب جوفه ويعرف ذلك مبعما دو 
قرائن كالتقام ثدي ومصه، وحركة حلقه بتجرع وازدراد, بعد علمه أبهنا لبون, فإن مل يعلم ذلك .. مل 

 جيز له أن يشهد؛ ألن األصل عدم اللنب.
 واأللف يف قول الناظم: )دوان( )وهنا( لإلطالق.

 * ** 
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 ابب النفقات
 , وقرابةاإلنفاق وهو اإلخراج, وأسباب وجوهبا ثالثة: ملك النكاح مجع نفقة من

 البعضية, وملك اليمني.
واألصل يف وجوهبا قبل اإلمجاع ما سيأيت, وبدأ بنفقة ملك النكاح؛ ألهنا أقوى لوجوهبا بطريق 

 املعاوضة فقال:
 املُْعِسِر( )ُمدراِن للزروَجِة فـَْرُض املُوِسِر ... ِإن َمكرَنْت واملُدُّ فْـُرض

 ن َحبِ  قـُْوتٍّ غاِلبٍّ يف البَـَلِد()ُمدٌّ وِنْصٌف ُمتَـَوسِ ُط الَيِد ... مِ 
 )واأَلْدُم والرلْحُم َكَعاَدِة البَـَلْد ... َوخُيِْدُم الررِفيَعَة الَقْدِر َأَحْد(

 )هَلَا مِخَاٌر وَقِميٌص ولَِباْس ... حبَْسِب عاَدةٍّ ويف الصرْيِف َمَداْس(
َتا ... واْعَترِبِ العا)وِمثْـ   َدَة ِجْنَساً ثـَبَـَتا(ُلُه َمْع ُجبرةٍّ َفْصَل الشِ 

 )وحاَلُه يف لِيِنَها َوقـُر ِرَا ... الَفْسُخ ابلقاِضي هَلَا ِإن َأْعَسَرا(
مٍّ أَلْقَصى املَُهِل(  )َعْن قـُْوهِتَا أو ِكْسَوةٍّ أو َمْنِزِل ... ثالَث أير

 ملَْهِر ... واْفِرْض ِكَفايًَة على ِذي ُيْسِر()والَفْسُخ قبَل َوْطِئَها اب
ُلْغ وال ُمْكَتِسَبا()أَلصْ   لٍّ اْو فـَْرعٍّ ِلَفْقرٍّ َصِحَبا ... ال اْلَفْرِع ِإن يـَبـْ

 ]وجوب النفقة مبلك النكاح[
جيب للزوجة كل يوم مدان على املوسر, ومد على املعسر, ومد ونصف على املتوسط واحتج 

[ اآلية, واعتربوا 7لطالق: بقوله تعاىل: }لِيُـْنِفْق ُذو َسَعةٍّ ِمْن َسَعِتِه{ ]ااألصحاب ألصل التفاوت 
النفقة ابلكفارة جبامع أن كاًل منهما مال جيب ابلشرع ويستقر يف الذمة, وأكثر ما وجب يف الكفارة 
لكل مسكني مدان يف كفارة األذى يف احلج, وأقل ما وجب فيها لكل مسكني مد, وذلك يف كفارة 

وعلى املعسر األقل, وعلى املتوسط ما ليمني والظهار ومجاع رمضان فأوجبوا على املوسر األكثر, ا
 بينهما كما تقدم, تستوي يف ذلك الزوجة املسلمة والذمية واحلرة
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ألهنا تستحقها أيم  واألمة, وال تعترب حال الزوجة يف شرفها وغريه, وال يعترب كفايتها كنفقة القريب؛
 ضها وشبعها.مر 

واملد: رطل وثلث بغدادي؛ وهو مئة وأحد وسبعون درمهاً وثالثة أسباع درهم؛ بناء على األصح: أن 
 رطل بغداد مئة ومثانية وعشرون درمهاً وأربعة أسباع درهم.

ال .. فموسر, ومسكني الزكاة معسر, ومن فوقه: إن كان لو ُكلف ُمدرين رجع مسكيناً .. فمتوسط, وإ
ك ابلرخص والغالء, والرقيق ليس عليه إال نفقة املعسر, وكذا املكاتب وحر البعض وإن  وخيتلف ذل

 كثر ماهلما؛ لضعف ملك املكاتب ونقص حال اآلخر.
 ]شرط وجوب النفقة للزوجة[

ك قوله: )إن مكنت( أي: إمنا جتب للزوجة نفقتها وكسوهتا وحنومها بتمكني زوجها من نفسها, وذل
ولو أبن تبعث إليه: )إين ُمَسلرَمًة نفسي إليك( , واملعترب يف عرض املراهقة أبن تعرض نفسها عليه 

 واجملنونة عرض الويل.
نعم لو سلمت املراهقة نفسها إىل الزوج بغري إذن وليها فـََتَسلرَمها .. كفى حلصول التمكني, وكذا لو 

املبيع للمراهق؛ ألن القصد  إذن وليه, خبالف تسليم سلمت البالغة العاقلة نفسها إىل املراهق بغري
 هناك أن تصري اليد للمشرتي, وهي للويل فيما اشرتاه للمراهق ال له.

وإمنا مل جتب املؤنة ابلعقد كاملهر؛ ألن العقد ال يوجب عوضني خمتلفني, وألن مجلتها يف مدة العقد 
 جمهولة, والعقد ال يوجب جمهوال.

األصل عدمه, ولو اتفقا عليه وادعى النشوز, أو أداء ني .. صدق بيمينه؛ ألن فلو اختلفا يف التمك
 مؤنة املدة املاضية .. صدقت بيمينها لذلك.

 ولو امتنعت من التمكني يف ابتداء األمر ليسلمها املهر احلال فقالت: )سلم املهر
 ألمكن( .. فلها النفقة من حينئذ.

تمل الوطاء, واجملنونة فتجب هلا املؤنة؛ ة, واملريضة اليت ال حتومشل كالمه: الرتقاء والقرانء واملفضا
ألهنا معذورة يف ذلك, وقد حصل التسليم املمكن, وميكن التمتع هبا من بعض الوجوه, خبالف من 
عصت؛ خلروجها عن قبضة الزوج, وفوات التمتع ابلكلية, وما لو كان الزوج صغريًا ال ميكن وطؤه 

ا, فأشبه ما لو سلمت نفسها إىل كبري فهرب, ال إن  تها؛ إذ ال منع من جهتهوالزوجة كبرية فتجب مؤن
 كانت صغرية ال حتتمل؛ لتعذره ملعىن فيها كالناشزة.
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فتسقط النفقة  وتسقط النفقة وحنوها ابلنشوز؛ وهو اخلروج عن طاعة الزوج ولو مبنع ملس بال عذر؟ 
ونشوز اجملنونة واملراهقة كالبالغة كل يوم ابلنشوز بال عذر ولو يف بعضه, وكسوة الفصل ابلنشوز فيه, 

العاقلة, وخروجها من بيته بال إذن منه نشوز؛ ألن له عليها حق احلبس يف مقابلة وجوب النفقة 
 وحنوها إال لعذر.

كحج وعمرة تسقط يف األظهر؛ النتفاء التمكني,   وسفرها إبذنه معه أو حلاجته ال يسقط, وحلاجتها
 تسقط.ولو سافرت معه بغري إذنه .. مل 

نعم؛ إن منعها من اخلروج فخرجت, ومل يقدر على ردها .. سقطت نفقتها وحنوها؟ قاله البلقيين 
 تفقهاً، وهو ظاهر.

زركشي وابن العراقي: وقضية كالمهم: أهنا لو سافرت إبذنه حلاجتهما معاً وحدها .. مل تسقط, قال ال
لزوجته: )إن خرجت لغري احلمام ..  وهو قضية املرجح يف )األميان( من عدم احلنث فيما إذا قال

فأنت طالق( , فخرجت هلا ولغريها, وقال ابن العماد: وينبغي سقوطها؛ أخذًا مما رجحوه من عدم 
ه قد اجتمع فيه املقتضي واملانع وجوب املتعة فيما إذا ارتدا معاً قبل الوطاء, قال: وهو ظاهر؛ ألن

هو اخلروج للحاجتني يف مسألتنا مع ما احتجرا به, خبالفه فقدم املانع, وما قااله أوجه؛ الحتاد الفعل و 
فيها مع ما احتج هو به, على أن ما احتج به ال ينايف عدم سقوطها؛ ألن األصل عدم وجوب املتعة 

نع ومل يوجد, واألصل هنا بعد التمكني: عدم سقوط النفقة حىت يوجد املقتضي لوجوهبا خالياً من املا
طها خالياً من املانع, ومل يوجد؛ إذ املقتضي لسقوطها فيما حنن فيه سفرها حىت يوجد املقتضي لسقو 

 حلاجتها فقط.
 ولو خرجت يف غيبته لزيرة ألهلها أو حنوها كعيادهتم .. مل تسقط.

واخلميس, ومن صوم مطلق النذر, ومن معني نذرته يف نكاحه ومينعها الزوج صوم نفل مطلق؛ كاإلثنني 
سع, ومن صوم الكفارة, وله قطعه إن شرعت فيه, فإن منعها ففعلته .. بال إذنه, ومن قضاء مو 

فناشزة؛ المتناعها من التمكني مبا فعلته, وليس له منعها من صوم عرفة وعاشوراء, وال من تعجيل 
أول الوقت, وال من فعل سنن راتبة؛ لتأكدها وإن كان له املنع من مكتوبة أول وقتها؛ لتحوز فضيلة 

 تطويلها.
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نئذ عليه نفقة ويعترب اليسار وغريه بطلوع الفجر؛ ألنه الوقت الذي جيب فيه التسليم, فاملوسر حي
 اليسار ولو أعسر يف أثناء النهار, واملعسر بعكسه.

 ]جنس النفقة الواجبة[
والواجب: احَلُب السليم من العيب من غالب قوت أهل البلد, فإن اختلف قوت أهل البلد وال 

 وجب الئق ابلزوج, وجتب عليه مؤنة طحن احلب الواجب وخبزه؛ للحاجة إليهما.غالب .. 
ا بدل احلب من خبز أو غريه .. مل جيرب املمتنع منهما, فال جيوز على املذهب, أما ولو طلب أحدمه

اجلواز يف غريمها؛ كالدراهم والداننري والثياب .. فألنه اعتياض عن طعام مستقر يف الذمة ملعني؛  
 تباض عن الطعام املغصوب املتلف, وأما املنع يف الدقيق واخلبز .. فالنه راب.كاالع

معه كالعادة .. سقطت نفقتها يف األصح إن كانت رشيدة, أو غري رشيدة وأذن وليها ىف ولو أكلت 
أكلها معه؛ الكتفاء الزوجات به يف األعصار وجرين الناس عليه فيها, فإن كانت غري رشيدة؛ ومل 

 يها يف أكلها معه .. مل تسقط عنه.أيذن ول
من أدم غالب البلد؛ كزيت ومسن وجنب ومتر  قوله: )واألدم واللحم كعادة البلد( أي: جيب هلا أدم

وخل, وخيتلف ابلفصول, فيجب يف كل فصل ما يناسبه, ويقدره قاض ابجتهاده, ويفاوت يف قدره 
املعسر, وضعفه على املوسر, وما بينهما على  بني موسر وغريه, فينظر ما حيتاج إليه املد فيفرضه على

 ه كعادة البلد.املتوسط, وجيب هلا حلم يليق بيساره وإعسار 
قال الشيخان: ويشبه أن يقال: ال جيب األدم يف يوم اللحم, ومل يتعرضوا له, وحيتمل أن يقال: إذا 

اء واآلخر عشاء على أوجبنا على املوسر اللحم كل يوم .. يلزمه األدم أيضاً؛ ليكون أحدمها غد
 العادة.

ا, واألصل يف وجوبه: قوله تعاىل: ولو كانت أتكل اخلبز وحده .. وجب األدم وال نظر إىل عادهت
[ , وليس من املعاشرة ابملعروف تكليفها الصرب على اخلبز 19}َوَعاِشُروُهنر اِبْلَمْعُروِف{ ]النساء: 

 وحده.
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 لقدر[]وجوب إخدام الزوجة الرفيعة ا
جيب على الزوج أن خُيدم الرفيعة القدر؛ أبن كانت حرة ال قوله: )وخيدم الرفيعة القدر أحد( يعين: أنه 

يليق هبا خدمة نفسها واحدًا ولو كان الزوج معسراً, أو رقيقاً؛ ألنه من املعاشرة ابملعروف, واالعتبار 



 ناظم بقوله: )الرفيعة القدر(.يف استحقاقها اخلدمة حباهلا يف بيت أهلها؛ كما أشار إليه ال
أو حمرم هلا أو صيب؛ أي: غري مراهق, ويف مملوكها «: أصل الروضة»قال يف وحيصل حبرة أو أمة, 

 وشيخ هم وذمية خالف.
 قال اإلسنوي: ويف معىن حمرمها: املمسوح, والراجح يف مملوكها: اجلواز, خبالف الشيخ والذمية.

حيا منه؛  ؛ ألهنا تستحي منه وتتعري بذلك سواء يف ذلك ما يستوليس له أن خيدمها بنفسه يف األصح
كصب املاء عليها, ومحله إليها للمستحم أو للشرب وحنو ذلك, وما ال يستحيا منه؛ كالكنس 

 والطبخ والغسل.
واإلخدام مبن ذكر يكون أبجرة أو إنفاق, فإن أخدم أبجرة .. فليس عليه غريها, أو إبنفاق: فإن  

املعسر واملتوسط مداً, واملوسر مداً  مته .. أنفق عليها ابمللك, أو غريها .. أنفق عليهاكانت اخلادمة أ
وثلثاً اعتبارًا فيه ويف املتوسط بثلثي نفقة املخدومة, واعترب يف املعسر مد وإن كان فيه تسوية بني 

طعام الزوجة, اخلادمة واملخدومة؛ ألن النفس ال تقوم بدونه غالباً, وقد عرف أن جنس طعامها جنس 
ه, ويكون من جنس أدم املخدومة ودونه نوعاً كما يف الكسوة, وجيب هلا أدم؛ ألن العيش ال يتم بدون

 وقدره حبسب الطعام, ويف وجوب اللحم هلا وجهان.
قال الرافعي: ومتلك الزوجة نفقة أمتها اخلادمة كنفقة نفسها, ويف احلرة اخلادمة جيوز أن يقال: متلكها 

 فى مؤنة اخلادمة.فعها للخادمة, وعليه: هلا أن تتصرف يف املأخوذ وتكالزوجة لتد
 وعلم من قول الناظم: )أحد( مبعىن واحد: أنه ال يلزمه الزيدة على خادم واحد؛

 حلصول الكفاية به غالباً, وال ضبط للزيدة.
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 نعم؛ إن كان ابلزوجة مرض أو زمانة .. فيزيد حبسب احلاجة.
يقة؛ فال إخدام هلا وإن كانت مجيلة خيدم مثلها, وبـ )من ال يليق هبا خدمة حلرة(: الرقوخرج بـ )ا

نفسها( أي: يف بيت أبويها مثاًل ملنصبها: من مل ختدم إذ ذاك, وإن صارت ختدم يف بيت زوجها, 
 واملراد: عادة مثلها يف ذلك

 نعم؛ إن احتاجتا للخدمة ملرض أو زمانة .. وجب إخدامهما.
نفقة كسوة تليق حباهلا؛ من قميص ومقنعة وخف وملحفة؛ حلاجتها إىل اخلروج, ن ختدم ابلوجيب مل

وجبة يف الشتاء ال سراويل عند اجلمهور, وجيب ما تفرشه وما تتغطى به كقطعة لبد, وكساء ىف 



الشتاء, وابرية ىف الصيف وخمدة, ويكون ذلك دون ما جيب للمخدومة جنساً ونوعاً ال آلة تنظف؛ 
أن تكون شعثة؛ لئال متتد إليها األعني, فإن كثر وسخ وأتذت بقمل .. وجب ترفه مبا  الالئق هبا ألن

 يزيل ذلك؛ من مشط ودهن وغريمها.
 ]وجوب الكسوة على الزوج[

وجيب على الزوج يف أول كل من فصلي الصيف والشتاء كسوة زوجته؛ قال تعاىل: }َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه 
[ على قدر كفايتها, وخيتلف ذلك بطوهلا وقصرها وهزاهلا 233 اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة: ْسَوهُتُنر ِرْزقـُُهنر وَكِ 

ومسنها, وابختالف البالد يف احلر والربد, وال خيتلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره, ولكنهما 
رأس, ا, ومخار لليؤثران يف اجلودة والرداءة, فيجب قميص ولباس؛ أي: سراويل أو حنوه حبسب عادهت

ومداس بفتح امليم وحكي كسرها وهو ما يسمى بـ )السرموزة( , أو حنوه يف الصيف يقي قدمها من 
 شدة احلر.

 قال ابن الرفعة: وكذلك القبقاب يف الشتاء إن اقتضاه العرف.
 يء.قال املاوردي: إال إذا كانت من نساء قرية اعتدن املشي يف بيوهتن حفاة .. فال جيب لرجليها ش

له؛ أي: مثل هذا مع جبة حمشوة ابلقطن خميطة, أو حنوها يف فصل الشتاء؛ حلصول الكفاية وجيب مث
بذلك, فإن مل تكف لشدة برد .. زيد عليها بقدر احلاجة, وجنس الكسوة قطن؛ ويكون لزوجة 

 املوسر من لينه, ولزوجة املعسر من غليظه, ولزوجة املتوسط مما بينهما.
 ه بكتان أو حرير .. وجب يف األصح, ويفاوت بني املوسرالزوج ملثل فإن جرت عادة بلد
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 ثبتا وحاله يف وغريه يف مراتب ذلك اجلنس, وقد أشار الناظم إىل هذا بقوله: )واعترب العادة جنساً 
 لينها( أي: حال الزوج يف يساره وغريه يف لني الكسوة وخشونتها, وغليظ القطن والكتان ورفيعهما.

ب هلا ما تقعد عليه, فلزوجة املوسر طنفسة يف الشتاء ونطع يف الصيف, ولزوجة املتوسط زلية, وجي
 ولزوجة املعسر لبد يف الشتاء وحصري يف الصيف.

ه أن تكون الطنفسة والنطع بعد بسط زلية أو حصري للعادة, وكذا فراش للنوم قال الشيخان: ويشب
. الباردة", -دة وحلاف, أو حنوه يف الشتاء يف البالد يف األصح, فتجب مضربة وثرية أو قطيفة وخم

 وذكر الغزايل: امللحفة يف الصيف", وسكت غريه عنها.
, حىت قال الرويين: لو مل يعتادوا لنومهم يف واحلكم يف مجيع ذلك مبين على العادة نوعاً وكيفية



المرأة املوسر من املرتفع, الصيف غطاء غري لباسهم .. مل يلزمه شيء آخر, وليكن ما يلزم من ذلك 
والمرأة املعسر من النازل, والمرأة املتوسط مما بينهما. وجيب هلا عليه آلة تنظيف؛ كمشط ودهن من 

فع صنان إذا مل ينقطع ابملاء والرتاب, ال كحل وخضاب وما يزين, زيت أو حنوه, ومرتك أو حنوه؛ لد
 فإن أراد الزينة به .. هيأه هلا تتزين به.

رض وأجر طبيب وحاجم وفاصد, وهلا طعام أيم املرض وأدمها, وصرف ذلك إىل الدواء ودواء م
 وحنوه.

.. فال جيب, ووجوب  واألصح: وجوب أجرة محام حبسب العادة, فإن كانت املرأة ال تعتاد دخوله
مثن ماء غسل مجاع ونفاس, ال حيض واحتالم, والفرق: أن احلاجة إليه يف األول من قبل الزوج 

 فها يف الثاين, ويقاس بذلك ماء الوضوء.خبال
 وجيب هلا آلة أكل وشرب وطبخ؛ كقدر وقصعة وكوز وجرة ومغرفة وحنوها.

أو حجرة أو غريمها, وال يشرتط كونه ملكه, فيجوز  وجيب هلا عليه هتيئة مسكن يليق هبا عادة من دار 
 كونه مستأجراً او مستعاراً.

لكفارة, وتتصرف فيه ابلبيع وغريه؛ مللكها له, فلو قرتت مبا وما يستهلك كطعام وأدم ودهن متليك كا
 يضرها., منعها من ذلك, وكذا ما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط.
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سنة, وما  واملسكن واخلادم إمتاع ال متليك وقد تقدم أهنا تعطى الكسوة أول شتاء وصيف من كل
د وقت جتديده على العادة, وإن تلفت فيه ولو بال يبقى سنة فأكثر؛ كالفرش وجبة احلرير .. جيد

 تقصري .. مل تبدل, وإن ماتت فيه., مل ترد, ولو مل ينفق أو مل يكس مدة,. فدين.
 ]فسخ النكاح إبعسار الزوج ابلنفقة[

أبن ثبت إعساره عند قاض إبقرار أو  –الزوج  قوله: )وقررا ... ( إىل قوله: )ابملهر( أي: إذا أعسر
 -بغيبة ماله مبسافة القصر, أو بكونه مؤجاًل بقدر مدة إحضاره منها, أو حاالً على معسر بينة ولو 

عن قوت زوجته الواجب على املعسر, أو عن كسوهتا كذلك, أو عن مسكن يليق هبا, أو عن مهرها 
قق ئها .. أمهله القاضي ثالثة أيم وإن مل يستمهله؛ ليتحاملسمى أو املفروض, أو مهر املثل قبل وط

عجزه, فإنه قد يعجز لعارض مث يزول, وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غريه, مث يف 
صبيحة اليوم الرابع يفسخ القاضي نكاحه بطلبها, أو ميكنها من فسخه؛ خلرب البيهقي إبسناد 



 جل ال جيد ما ينفق على أهله, فقال: يفرق بينهما, فقيلصحيح: أن سعيد بن املسيب سئل عن ر 
له: ُست ة؟ فقال: نعم ُسن ة, قال الشافعي: ويشبه أنه سنة النيب صلى هللا عليه وسلم, وألهنا إذا 

فسخت ابجلب والعنة .. فألن تفسخ بعجزه عما عدا املهر أوىل؛ ألن الصرب عن التمتع أسهل من 
ثمن, ا فسخها بعجزه عن املهر .. فكما يف عجز املشرتي عن الالصرب عن النفقة وحنوها, وأم

 والفسخ بذلك ال ينقص عدد الطالق؛ ألن العجز عما ذكر عيب كالعنة ..
 قال اإلمام: وال حاجة إىل إيقاعه يف جملس احلكم؛ ألن الذي يتعلق مبجلس احلكم

 إثبات حق الفسخ.
ما ذكر ولو ابلكسب, أو كان جيد ابلغداة غداءها واحرتز الناظم بقوله: )إن أعسرا( عن القادر على 

ي عشاءها, حىت لو امتنع من أداء الواجب عليه .. فال فسخ؛ النتفاء العجز املثبت له, وابلعش
متمكنة من حتصيل حقها ابحملاكم، أو يدها إن قدرت, وعما لو غاب موسرًا، أو مل يعلم حاله .. فال 

 لده ليطالبه إن علم.فسخ, بل يبعث حاكم بلدها إىل حاكم ب
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 .. جاز الفسخ وال يتوقف على بعث.موضعه, ومىت ثبت عجزه 
ملوسرين واملتوسطني وكسوهتم؛ ألن واجبه اآلن واجب املعسرين, وال وال فسخ بعجزه عن نفقة ا

 بعجزه عن ذلك للزمن املاضي؛ لتنزيله منزلة دين آخر.
ف واحرتز الناظم بقوله: )قبل وطئها( عن إعساره ابملهر بعد وطئها فال فسخ به؛ لتلف املعوض, خبال

ينها قبل أخذ مهرها يدل على رضاها بذمته, ما قبله, وهذا كبقاء املبيع بيد املفلس وتلفه, وألن متك
 وإذا مل يكن هلا االمتناع بعد تسليم نفسها .. فألن ال يكون هلا الفسخ بعد ذلك أوىل.
قبضت بعضه  قال بعضهم: وحمل الفسخ ابإلعسار ابملهر قبل الوطء: إذا مل تقبض شيئاً منه, أما إذا 

ه؛ ألنه استقر له من البضع بقسطه, فلو فسخت كما هو الغالب, وأعسر ابلباقي .. فال فسخ هلا ب
.. لعاد هلا البضع بكماله؛ لتعذر الشركة فيه فيؤدي إىل الفسخ فيما استقر للزوج, خبالف نظريه من 

وجزم به ابن الرفعة يف  ،«فتاويه»الفسخ ابلفلس؛ إلمكان الشركة يف املبيع, قاله ابن الصالح يف 
وخالفه البارزي, وكذا األذرعي « , املهمات»مده اإلسنوي يف واعت« , مطلبه»)كتاب التفليس( من 

انقاًل عن اجلوري التصريح ابخليار, وهو قضية كالمهم؛ لصدق العجز عن املهر ابلعجز عن بعضه. 
والنفس تقوم بدونه, وكذا إعساره  وإبعساره عن املذكورات: إعساره ابألدم فال فسخ به؛ ألنه اتبع



 روريً, ويثبتان يف الذمة.مبؤن اخلادم؛ ألنه ليس ض
وبقوله: )هلا( عن وليها وسيدها؛ فال حق هلما يف الفسخ, نعم؛ للسيد حق الفسخ ابملهر؛ ألنه حمض 

 حقه.
ة؛ ألنه حمل وعلم من قوله: )ابلقاضي( أنه ال بد مع ثبوت إعساره من الرفع إىل القاضي كما يف العن

. مل ينفذ ظاهرًا, ويف نفوذه ابطناً وجهان حكامها اجتهاد فال تستقل به الزوجة, فلو استقلت به .
ولعل هذا حيث كان هناك حاكم أو حمكم, وإال .. فالوجه «: البسيط»الشيخان, مث قاال: قال يف 

 استقالهلا.
 أنه الذي يقتضيه كالم األئمة.«: ةالنهاي»قال اإلسنوي: والراجح من الوجهني: عدم النفوذ, ففي 
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فسخ, أو عن بعض قال الزركشي: ولو عجز عن األواين والفرش .. فاملتجه: ما جزم به املتويل أنه ال 
 الكسوة .. فقد أطلق الفارقي: أن هلا الفسخ.

خلمار وجبة واملختار: ما أفىت به ابن الصالح أنه إن كان املعجوز عنه مما ال بد منه؛ كالقميص وا
 الشتاء .. فلها الفسخ، أو مما منه بد كالسراويل والنعل .. فال.

ني زوال العارض الذي كان الفسخ ألجله, وليس ولو سلم الزوج نفقة اليوم الرابع .. فال فسخ؛ لتب
هلا أن تقول: )آخذ هذا عن نفقة بعض األيم الثالثة, وأفسخ لعجزه اليوم( ألن العربة يف األداء 

املؤدي, فلو سلمها هلا عما مضى .. فظاهر كالمهم: أن هلا الفسخ، قال األذرعي: وهو بقصد 
 يف ذلك احتماالن.املتبادر، ورجح ابن الرفعة عكسه, وللرافعي 

ولو سلمها عن الرابع وعجز عنها يف اخلامس أو السادس .. جاز الفسخ يف اخلامس أو السادس, 
ومان وأنفق الثالث وعجز الرابع .. بنت على اليومني, وال تستأنف املدة؛ لتضررها, ولو مضى ي

 وفسخت صبيحة اخلامس.
ر يف الرابع .. لفقت أيم العجز, فإذا متت ولو عجز يف يوم وقدر يف الثاين, وعجز يف الثالث وقد

مدة املهلة .. كان هلا الفسخ, وهلا اخلروج زمن املهلة؛ لتحصيل النفقة بكسب أو سؤال, وليس له 
 ن ذلك؛ النتفاء اإلنفاق املقابل حلبسها, ويلزمها الرجوع ليالً؛ ألنه وقت الدعة.منعها م

وقال البغوي: هلا منعه، قال الشيخان: وال نفقة لزمن  قال الرويين: وليس هلا منعه من التمتع هبا,
حمله وقال اإلسنوي: وهو أقرب ما قاله الرويين من عدم املنع « األنوار»االمتناع, وبه جزم صاحب 



«. احلاوي»واملاوردي يف « البحر»يف الليل؛ كما أشعر به سياق كالم الرافعي, وصرح به الرويين يف 
ود؛ فإنه أطلق عدم وجوب املالزمة والتمكني, ومل خيص الليل, فال منافاة بني وما قاله البغوي .. مرد

 الكالمني, فيرتجح كالم الرويين واملاوردي. انتهى.
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ر يتجدد, وال يت إبعساره العارض, أو نكحته عاملة إبعساره .. فلها الفسخ بعده؛ ألن الضر ولو رض
 أثر لقوهلا: )رضيت إبعساره أبدًا( , فإنه وعد ال يلزم الوفاء به.

 ولو رضيت إبعساره ابملهر, أو نكحته عاملة إبعساره به .. فال فسخ هلا به؛ ألن الضرر ال يتجدد.
 البعضية[]وجوب النفقة بقرابة 

عن مؤنته ومؤنة عياله يف يومه قوله: )وافرض كفاية ... ( إىل آخره أي: وافرض على املوسر بفاضل 
وليلته كفاية ألصله, أو فرعه الفقري؛ أي: احلر من نفقة وأدم, وكسوة وسكىن, ومؤنة خادم إن احتاج 

درة؛ ألهنا جتب على سبيل إليه, وأجرة طبيب, ومثن أدوية وغريها؛ إذ الواجب الكفاية وهي غري مق
 غبة والزهادة.املواساة لدفع احلاجة, فيعترب حاله يف السن والر 

[ إذ 6واألصل يف وجوب نفقة الفرع: قوله تعاىل: }فَِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم فَآُتوُهنر ُأُجورَُهنر{ ]الطالق: 
وسلم اهلند: )خذي ما  إجياب األجرة إلرضاع األوالد يقتضي إجياب مؤهنم, وقوله صلى هللا عليه

َيا  رواه الشيخان, ويف لزوم نفقة« يكفيك وولدك ابملعروف نـْ ُهَما يف الدُّ األصل: قوله تعاىل: }َوَصاِحبـْ
أطيب ما أيكل الرجل من كسبه وولده من كسبه, فكلوا من »[ , وخرب: 15َمْعُروفًا{ ]لقمان: 

 أمواهلم( رواه الرتمذي وحسنه.
ع البعضية, بل هو أوىل؛ ألن حرمة األصل أعظم من حرمة الفرع, وهو والقياس على الفرع جبام

واخلدمة أليق, واعتربوا يف وجوب كفايتهما أن يكون فاضاًل عما ذكر؛ ألهنا شرعت على ابلتعهد 
سبيل املواساة, ومن مل يفضل عنه شيء .. ليس من أهلها, خبالف من فضل عنه, سواء أفضل 

كسوب كسبها؛ كما يلزمه كسب نفقة نفسه, ويباع فيها ما يباع يف ابلكسب أم بغريه حىت يلزم ال
ار وغريه؛ لشبهها به, ويف كيفية بيع العقار وجهان: أحدمها: يباع كل يوم جزء بقدر الدين من عق

احلاجة, والثاين: ال يفعل ذلك؛ ألنه يشق, ولكن يقرتض عليه إىل أن جيتمع ما يسهل بيع العقار له, 
فايته وال ح النووي يف نظريها من مسألة العبد: الثاين؛ فلريجح هنا, وال جتب ملالك كقال البلقيين: رج



مكتسبها, وجتب لفقري غري مكتسب إن كان زمناً أو صغريًا أو جمنوانً, وإال .. فتجب ألصل ال لفرع؛ 
 لعظم حرمة األصل, وألن
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 .فرعه مأمور مبصاحبته ابملعروف, وليس منها تكليفه الكسب
رين(: أصله وفرعه الرقيقان ولو مكاتبني وإخوته وأخواته وحنوهم؛ ألهنم وخرج ب )أصله وفرعه احل

ليسوا يف معىن املنصوص عليه, فإن كاان مبعضني .. لزمه نفقتهما بقدر حريتهما, أو هو مبعضاً .. 
ه: لزوم نفقة الظاهر: أنه تلزمه نفقتهما, وصحح فيها من زيدت«: البسيط»عن « أصل الروضة»ففي 

 بفواهتا. اتمة، وتسقط
فلو استغىن يف بعض األيم بضيافة أو غريها .. مل جتب, ولو تلفت يف يده .. وجب اإلبدال, وكذا لو 

 أتلفها بنفسه, لكن يؤخذ منه بدهلا إذا أيسر, وتصري ديناً إبذن قاض يف اقرتاضها لغيبة أو منع.
اً إال به, وهو اللنب أول الوالدة ري مد؛ ألنه ال يعيش غالبويلزم األم إرضاع ولدها اللبأ ابهلمز من غ

ومدته يسرية, مث بعده إن مل توجد إال هي أو أجنبية .. وجب عليها إرضاعه إبقاء له, وإن وجدات .. مل 
 جترب األم على اإلرضاع, سواء أكانت يف نكاح أبيه أم ال؛ لقوله تعاىل: }َوِإن تـََعاَسْرمُتْ َفَسرُتِْضُع َلهُ 

 [.6ُأْخَرى{ ]الطالق: 
فإن رغبت يف اإلرضاع وهي منكوحة أبيه .. فليس له منعها منه يف األصح؛ ألهنا أشفق على ولدها 

من األجنبية, ولبنها له أصلح وأوفق, فإن اتفقا على إرضاعه وطلبت أجرة مثل .. أجيبت, أو 
ْن َأَردمتُّْ اب إىل ذلك؛ لقوله: }َوإِ فوقها, أو تربعت به أجنبية, أو رضيت أبقل من أجرة مثل .. فال جت

 [.233َأن َتْسرَتِْضُعوا َأْواَلدَُكْم َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم{ ]البقرة: 
ومن استوى فرعاه يف القرب واإلرث أو عدمهما .. أنفقا ابلسوية بينهما وإن تفاوات يف اليسار؛ كابنني 

آلخر واراثً .. لزمت ؛ أبن كان أحدمها أقرب واأو بنتني, وكابين ابن أو بنت, وإن اختلفا فيما ذكر
أقرهبما على األصح؛ ألن القرب أوىل ابالعتبار من اإلرث, فإن استوى قرهبما .. لزمت الوارث يف 

األصح؛ لقوة قرابته, والواراثن يستوين أم يوزع حبسب اإلرث؟ وجهان: أرجحهما: اثنيهما؛ إلشعار 
 زيدة اإلرث بزيدة قوة القرابة.

كفايته صغريًا كان أو ابلغاً, أما الصغري .. فلقوله تعاىل: }فَِإْن َأْرَضْعَن   من له أبوان .. فعلى األبو 



[، وأما البالغ .. فباالستصحاب, أو أجداد وجدات .. لزمت 6َلُكْم فَآُتوُهنر ُأُجورَُهنر{ ]الطالق: 
 األقرب منهم وإن مل يُذل بعضهم ببعض.

(1/849) 

 

لعظم حرمته,  فرع .. لزمت الفرع على األصح وإن بعد؛ ألنه أوىل ابلقيام بشأن أصلهومن له أصل و 
 أو له حمتاجون ومل يقدر على كفايتهم .. قدم زوجته؛ ألن نفقتها آكد, مث األقرب فاألقرب.

 ]وجوب نفقة الدواب[
حلرمة الروح, وخلرب قوله: )لدابة ... ( إىل آخره؛ أي: جتب على مالك الدابة كفايتها بعلفها وسقيها؛ 

ال هي أطعمتها, وال هي أرسلتها أتكل من دخلت امرأة النار يف هرة حبستها, «: »الصحيحني»
خشاش األرض " بفتح اخلاء وكسرها؛ أي: هوامها, ويقوم مقامهما ختليتها لرتعى وترد املاء إن ألفت 

 ذلك.
ويف غريها على إزالة ملك أو علف؛  فإن امتنع .. أجرب يف املأكولة على إزالة ملك أو علف أو ذبح,

ذلك .. انب احلاكم عنه يف ذلك على ما يراه ويقتضيه احلال, وال  صوانً هلا عن التلف, فإن مل يفعل
 حيلب من لبنها ما يضر ولدها.

 ]ال وجوب النفقة مبلك اليمني[
الكه كفايته من نفقة كما جيب للرقيق ولو آبقاً وزمناً, وأم ولد ومرهوانً, ومستأجراً ومعارًا على م

للمملوك طعامه وكسوته, وال »عليه وسلم:  وكسوة وسائر املؤن حبسب العرف؛ لقوله صلى هللا
كفى ابملرء إمثاً أن حيبس عن مملوكه قوته " روامها مسلم, »وقو له: « , يكلف من العمل ما ال يطيق

 وقيس مبا فيهما ما يف معنامها.
 ة, فال جتب نفقته على سيده؛ الستقالله ابلكسب,ويستثىن املكاتب ولو فاسد الكتاب

 قائه, وكذا تستثىن األمة املزوجة إذا وجبت نفقتها على زوجها.وهلذا تلزمه نفقة أر 
 ويؤخذ من تعبري الناظم بـ )الكفاية(: أهنا تسقط مبضي الزمان.

ت والسمن, وجتب كفايته من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوهتم؛ من احلنطة والشعري والزي
للمملوك نفقته وكسوته »اىل عنه: والقطن والكتان والصوف وغريها؛ خلرب الشافعي رضي هللا تع

 قال: واملعروف عندان: املعروف ملثله ببلده.« ابملعروف
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لو كان ويراعي حال السيد واإلعسار، فيجب ما يليق حباله من رفيع اجلنس الغالب وخسيسة، ف
 ق به املعتاد غالبا؛ خبال أو ريضة، أو فوقه تنعما ..يستعمل دون الالئ

 لزمه رعاية الغالب للرقيق، وال يلزمه أن يسويه بنفسه إذا اختلفت عادهتما.
ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم؛ لألمر بذلك يف "الصحيحني" احملمول على االستجباب، 

 ، وكذا بني اإلماء، وأن يفضل اجلميلة.لعبيد يف الطعام والكسوةويستحب أن يسوي بني ا
فإن امتنع من اإلنفاق على رقيقه .. ابع احلاكم ماله يف نفقته، فإن مل يكن .. أمره ببيعه أو إجارته أو 

إعتاقه، فإن أيب .. ابعه احلاكم، أو أجره حبسب املصلحة، وهل يبيعه شيئا فشيئا، أو يستدين عليه 
 في به؟ وجهان، أصحهما: الثاين.جيتمع شئ صاحل يبيع ما يإىل أن 

 وال جيوز للمالك أن يكلف الدابة والرقيق من العمل ما ال يطيقه؛ خلرب مسلم السابق.
قال الرافعي يف "شرحيه ": وال يكلفه األعمال الشاقة إال يف بعض األوقات، زاد يف "الكبري": وال ما 

 نتهي.ز وضعف شهرا أو شهرين. اإذا قام به يوما أو يومني .. عج
وال خيفي أن ما دون الشهر كذلك، وإذا سافر به .. ال يكلفه املشي إال أن يكون قريبا، وإن 

استعمله هنارا .. أرحه ليال، وكذا ابلعكس، ويرحيه يف الصيف ابلقيلولة، ويستعمله يف الشتاء النهار 
 ترك الكسل.اململوك بذلك اجملهود و  مع طرفيه، ويتبع يف مجيع ذلك العادة الغالبة، وعلى

وجتوز املخارجة برضامها؛ وهي ضرب خراج معلوم عليه يؤديه كل يوم، أو أسبوع من كسبه، وليكن 
له كسب مباح دائم يفي بذلك؛ فاضال عن نفته وكسوته إن جعلها يف كسبه، فإن زاد كسبه على 

 .ذلك .. فالزيدة بر وتوسيع وهي جائزة، فلكل منهما نقضها
 إرضاع ولدها منه، أو غريه؛ وال يكره تركها إال إذا أدي إىل اخلراب. وللسيد إجبار أمته على
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 فيكره، ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند اإلمكان؛ حذرا من إضاعة ملال.
قول الناظم: )ثبتا( و )أعسرا( و )صحبا( لإلطالق، ويف قوله: )وقررا( بدل من نون  واأللف يف

 .. فلإلطالق. التوكيد إن بين للفاعل، وإال
 قوله: )أو فرع( بدرج اهلمزة، وجيوز جعل ألف )صحبا( للتثنية عائدا على األصل والفرع.



 غة.قوله: )وال يكلفا( حبذف نون الرفع لغري انصب وال جازم وهو ل
* * * 
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 ابب احلضانة
تنتهي يف الصغري ضون، و هي بفتح احلاء من احلضن بكسرها وهو اجلنب، فإن احلاضنة ترد إليه احمل

ابلتمييز، وأما بعده إىل البلوغ .. فيسمي كفالة؛ كذا قال املاوردي، وقال غريه: تسمي حضانة أيضا، 
وهى كما يعلم مما أييت: حفظ من ال يستقل أبموره، وتربيته مبا يصلحه، وال ختتص هبا اإلانث، لكنها 

يام هبا، ويف اخلرب: إن امرأة قالت: ي رسول على الق هبن أليق؛ ألهنن أشفق، وأهدي إىل الرتبية، وأصرب
هللا؛ إن ابين هذا كان بطين له وعاء؛ وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أابه طلقين وزعم أنه 

ينزعه مين، فقال: "أنت أحق به ما مل تنكحي" رواه البيهقي واحلاكم وصحح إسناده"، ومؤنة احلضانة 
 على من عليه النفقة.

 ذ يف بياهنا فقال:شروط أخ وهلا
 )وشرطها: حرية وعقل ... مسلمة حيث كذالك الطفل(

 )أمينة، وترضع الرضيعا ... أم فأمهاهتا مجيعا(
 )قدمن، فاألب، فأمهات ... األب، فاجلد، فوالدات(

 )جد، فما لألبوين يولد ... ويعده اخلاالت مث الولد(
 سب()لولد لألبوين، فألب ... مث بنات ولد أم انت

 وه فرع اجلد لألصلني مث ... ألفرع من أب، فعمة ألم()يتل
 )فبنت خالة، فبنت عمه ... فولد عم حيث إرث عمه(

 )تقدم األنثى بكل حال ... أخواته أويل من األخوال(
 )وولد مسافر لنقله ... أو نكحت لغري حاضن له(
 )وإن مييز وأابه أختاره ... يؤخذ، واألم هلا الزيرة(
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 ط احلضانة ][ شرو 
حضانة ملن فيه رق، رجال كان  أي: وشرطها؛ أي: احلضانة: حرية، ويف بعض النسخ: )احلرية(، فال

أو امرأة ولو مبعضا؛ ألهنا والية وليس من أهلها، وألنه مشغول خبدمة سيده فال يتفرغ هلا، وال يؤثر 
ما لو أسلمت أم ولد الكافر؛  رضا سيده وإذنه له فيها؛ ألنه قد يرجع فيتشوش أمر الوالد، ويستثين

كاه الرافعي يف )ابب أمهات األوالد( عن أيب إسحاق فإن ولدها يتبعها، وحضانته هلا ما مل تنكح؛ ح
 املروزي وأقره، قال اإلسنوي: وكأن املعين فيه فراغها؛ ملنع السيد من قرابهنا مع وفور شفقتها.

، إال أن يقل زمنه؛ كيوم يف سنة؛ فهو كمرض يطرأ والعقل؛ فال حضانة ملن به جنون ولو متقطعا ملا مر
ريض ال يرجي برؤه؛ كمن به سل، أو فاجل إن شغله أمله عن كفالته وتدبري ويزول، ويف معين اجلنون: م

 أمره، فإن أثر يف جمرد عسر احلركة والتصرف .. فكذلك فيمن يباشر بنفسه دون من يدبر بنظره.
واعد العالئي" خلرب: "ال يورد ذو عاهة على مصح"، وال وال حضانة ألبرص وأجذم؛ كما يف "ق

بد امللك بن إبراهيم املقدسي من أئمتنا من أقران ابن الصباغ، واستنبطه ابن ألعمى؛ كما أفىت به ع
الرفعة من كالم اإلمام، مث قال: وقد يقال: إن ابشر غريه وهو يدبر أموره .. فال منع كما يف الفاجل، 

 ضانته؛ إذ ال يلزم احلاضن تعاطيها بنفسه، بل له االستنابة فيها، وقد صرحواوذهب اإلسنوي إىل ح
 جبواز استئجار أعمى للحفظ إجازة ذمة ال إجارة عني، وما قاله هو مقتضي كالم الناظم وغريه.

واإلسالم حيث كان احملضون مسلما؛ فال حضانة لكافر على مسلم؛ ألنه ال والية له عليه؛ وألنه رمبا 
 يف دينه، أما احملضون الكافر .. فللمسلم والكافر حضانته.يفتنه 

انة لفاسق؛ ألنه ال يلي وال يؤمتن، وكذا السفيه والصيب واملغفل، وتكفي العدالة واألمانة؛ فال حض
 الظاهرة؛ كشهود النكاح.

نعم؛ إن وقع نزاع يف األهلية .. فالبد من ثبوهتا عند القاضي؛ كما أفيت به النووي، قال يف 
فال ينزع ممن تسلمه،  "التوشيح": وبه أفتيت فيما إذا تنازعا قبل تسلم الولد، فإن تنازعا بعده ..

 ويقبل قوله يف األهلية.
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هلا؛ لعسر استئجار وأرضاع املرأة الرضيع، فإن مل يكن هلا لنب، أو امتنعت من اإلضارع .. فال حضانة 
أة، وهذا ما أفهمه كالم "الروضة" و"أصلها"، وبه صرح ابن مرضعة ترتك منزهلا وتنقل إىل مسكن املر 

الرفعة، وهو مشكل فيما إذا مل يكن هلا لنب؛ ألن غايتها أن تكون كاألب وحنوه ممن ال لنب له، وذلك 



 قتضي اجلزم أبنه ال يشرتط كوهنا ذات لنب.ال مينع احلضانة، وكالم األئمة كما قال األذرعي وغريه: ي
: وهل يشرتط الستحقاقها احلضانة أن ترضعه إن كان رضيعا وهلا لنب؟ وجهان، أجاب وعبارة "احملرر"

أكثرهم ابالشرتاط، ومن هنا قال البلقيين: املراد على األصح: أن تكون ذات لنب؛ كما صرح به يف 
نب .. فال خاف يف استحقاقها، وإن كان هلا لنب وامتنعت .. "احملرر"، وحاصله: أنه إن مل يكن هلا ل

 فاألصح: ال حضانة. انتهى.
 واخللو من نكاح من ال حق له يف حضانة الولد كما سيأيت، ولو كان احملضون رقيقا ..

فحضانته لسيده، وهل له نزعه من أحد أبويه إن كان حرا؟ وجهان؛ بناء على قويل جواز التفريق، أو 
 فللسيد احلضانة بنسبة رقه. مبعضا ..

نصف حضانته، ونصفها لقريبه احلر، فإن رضي أحدمها ابآلخر، أو  فلو كان نصفه رقيقا .. كان له
رضيا مبهاأية، أو ابكرتاء حاضن .. فذاك، وإال .. أكرتي احلاكم حاضنا، وأوجب املؤنة عليهما، وال 

 لذين مها مظننا الشفقة.حضانة لذي الوالء على األصح؛ لفقد امللك والقرابة ال
 [ إذا بلغ احملضون عاقال ]

بلغ الولد عاقال .. انقطعت عنه احلضانة والكفالة ويبقي إسكانه، فإن كان ذكرا حيسن تدبريه  مث إذا
.. مل جيرب على أن يكون عند األبوين أو أحدمها، ولكن األوىل أال يفارقهما وخيدمهما ويصلهما، أو 

رب على ذلك، فإن ها، وإال .. فإن كانت بكرا .. فعند أبويها أو أحدمها، وجتأنثي مزوجة .. فعند زوج
افرتقا .. خريت بينهما، وإذا كان ثيبا .. فاألويل أن تكون عندمها، أو عند أحدمها، وال جترب على 
منهم ذلك إذا مل تكن هتمة وال ريبة، وإال .. فلألب واجلد ومن يلي تزوجيها منعها من االنفراد، واحملرم 

هبا ويالحظها، ولألم ضمها إليها عند  يضمها إىل نفسه إن رأي ذلك، وغريه يسكنها موضعا يليق
 الريبة، ولو فرضت الريبة يف حق البكر .. فهي أويل ابالحتياط.
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د كاألب يف واألمرد إن خيف عليه من االنفراد، وانقدحت هتمة .. منع من مفارقة األبوين، واجل
 وله، وحيتاط بال بينةحقه، وكذا األخ والعم وحنوها، ولو أدعي الويل ريبة وأنكرت .. قبل ق

 [ األحق ابحلضانة إذا اجتمع مستحقون ]
وإذا اجتمع عدد من مستحقي احلضانة: فإن تراضوا بواحد .. فذالك، أو تدافعوها .. فحضانته 

، فيجربه احلاكم عليها، ولو امتنع املقدم يف احلضانة منها، على من عليه نفته؛ فإهنا من مجلة الكفاية



 ن يلي؛ كما لو مات أو جن.أو غاب .. انتقلت مل
ولو مل يوجد أحد من أقارب الولد ممن له احلضانة .. فحضانته على املسلمني، واملؤنة من ماله، فإن مل 

 يكن له مال .. فهو من حماوجيهم.
حقيها وهو ابلصفة املعتربة .. قدمت أمه؛ لقرهبا ووفور شفقتها، وإن طلب حضانة الولد كل من مست

 ات ابإلانث؛ ملشاركتهن هلا يف اإلرث والوالدة، تقدم منهن القرىب فالقرىب.فأمهاهتا املدلي
وخرج بـ )املدليات ابإلانث(: ساقطة اإلرث؛ وهي املدلية بذكر بني أنثيني؛ كأم أيب األم، فال حضانة 

اسقة مبن ال حق له يف احلضانة حبال فكانت كاألجنبية، خبالف أم األم إذا كانت األم فهلا؛ ألهنا تديل 
 أو مزوجة؛ الستحقاقها احلضانة يف اجلملة.

فاألب، فأمهات األب املدليات ابإلانث القرىب فالقرىب، خبالف املدلية بذكر بني أنثيني، وقدم األب 
هاهتا؛ الختصاصهن ابلوالدة احملققة، وألهنن أليق على أمهاته؛ إلدالئهن به، وقدم عليه األم وأم

 يستغين يف احلضانة عن النساء غالبا، وإمنا قدمن على أمهاته؛ للوالدة ابحلضانة منه كما مر، وألنه ال
 احملققة، ولقوهتن يف اإلرث؛ إذا ال حيجنب ابألب، خبالف أمهاته.

يقدم األقرب فاألقرب من األجداد، فاجلد أبو األب وإن عال، فوالدات جد املدليات ابإلانث 
 أمهاته. والقرىب فالقرىب من أمهاهتم، ويقدم كل جد على

مث بعد أمهات اجلد وإن عال ولد األبوين أخا كان أو أختا؛ لقوة قرابته ابإلرث، وبعده اخلاالت ألبوين 
 مث ألب مث ألم؛ إلدالئهن ابألم اليت هي أقوى يف احلضانة من األب.
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 مث ولد ولد األبوين ذكرا أو انثى.
بوين أو أب؛ كما يؤخذ من قوله بعد )فولد عم أل مث ولد ولد األب ذكرا أو أنثى، إال ابن األخت

 حيث إرث عمه(.
مث بنات ولد أم أخا أو أختا؛ ملزيد القرب والشفقة املبين عليهما أمر احلضانة؛ خبالف والية النكاح 

 فإهنا منوطة مبن يدفع العار عن النسب.
ضانة، وإمنا ثبتت لبنت ولد لحواحرتز بـ )بنات ولد األم( عن أبنائه؛ لضعف القرابة مع بعد األهلية ل
 األم وللخالة وحنومها؛ النضمام األنوثة اليت أليق ابحلضانة إىل القرابة.

 يتلوه فرع اجلد لألصلني؛ أي: ولد اجلد لألبوين من العم والعمة.



 مث الفرع للجد من أب من العم والعمة.
 مث عمة ألم، خبالف العم لألم ال حضانة له؛ ألنه ذكر غري وارث.

بنت خالة، مث بنت عمة؛ هلدايتهما ابألنوثة إىل احلضانة وإن مل يكن هلما حمرمية، تقدم منهما اليت  مث
ألبوين، مث اليت ألب، مث اليت ألم، لكن إن كان احملضون ذكرا .. فإمنا تكون هلن حضانته ما مل يبلغ 

 حدا يشتهي مثله؛ كما هو معلوم.
ألهنم ذكور غري وارثني، وصحح الشيخان ثبوت احلضانة  م؛وخرج بـ )بناهتم(: بنوهم، فال حضانة هل

 بعد بنات اخلاالت لبنات األخوال.
وقال اإلسنوي تبعا البن الرفعة: وليس بصحيح؛ إذ حضانة ألنثى أدلت بذكر غري وارث، وهن 

 بذلك أويل من أم أيب األم.
 م .. وذكر كالمه وبينه.قلوقال البلقيين: يف كالم الرافعي ما يدل أن ذكره لبنات األخوال سبق 
 مث بعد بنات العمات ولد عم وارث ذكرا كان أو أنثى؛ لوفور شفقته.

 وخرج بقوله: )حيث إرث عمه(: ولد عم ال إرث له؛ وهو ولد العم لألم، فال حضانة له كأبيه.
ى قوله: )تقدم األنثى بكل حال( أي: تقدم األنثى بكل منزلة على الذكر هبا؛ كما قدمت األم عل

 األب، فتقدم كل من األخوات الثالثة على أخيها الذي يف مرتبتها، وكذا يف الباقي؛

(1/857) 

 

وتقدم بنت أنثى كل  ملا مر: أن احلضانة ابإلانث أليق، وأن الذكور ال يستغنون فيها عن النساء غالبا،
 مرتبة على بنت ذكرها.

م بنت أخ ألبوين على بنت أخت ألب؛ كما يقدم فإن كاان يف مرتبتني .. فالعربة ابملرتبة املقدمة، فتقد
أخ ألبوين على أخت ألب؛ ألن مرتبته على مرتبتها، وإذا استوى اثنان من كل وجه؛ كأخوين ألبوين 

 وتنازعا .. قدم ابلقرعة.
خنثى كل مرتبة على ذكرها؛ الحتمال األنوثة، أو ال للشك؟ وجهان، أصحهما يف  وهل يقدم

 املنع.«: الروضة»
 ا: لو أخرب بذكورته أو أنوثته .. عمل به اإلسقاط، وكذا يف االستحقاق.وفيه

قوله: )أخواته أوىل من األخوال( أي: أخواته من أي جهة كانت ألبوين أو ألب أو ألم أوىل من 
ك؛ لقرهبن وإرثهن، وهذا قد علم مما قدمه مع أنه جيوز يف إطالق األخوال على اخلاالت، خاالته كذل



ضرن زوج كبري، أو زوجة كبرية وألحدمها متتع ابآلخر .. قال الرويين: قدمت الزوجية ولو كان للمح
 على القرابة.

فهي مقدمة على ولبنت احملضون اجملنون حضانته بعد األبوين ذكره ابن كج، « أصلها»وفيها كـ 
 اجلدات.

رث، سواء أكان وال حضانة ألنثى حمرم أدلت بذكر غري وارث كبنت ابن البنت، وال لذكر غري وا
 حمرما؛ كاخلال والعم ألم وابن األخت، أم غري حمرم؛ كابين اخلالة واخلال وابن العم لألم.

 [ سفر االب للنقلة ]
ة أوىل حبضانة الوالد من أمه، فيأخذه منها وإن قصر قوله: )وولد مسافر لنقلة( أي: وولد مسافر لنقل

عليم، وسهولة اإلنفاق، بشرط أمن الدرب الذي سفره؛ حفظا للنسب، ورعاية ملصلحة التأديب والت
يسافر فيه، والبلد الذي يقصده، خبالف ما إذا خيفا أو أحدمها .. فإنه ال أيخذه من أمه، وأحلق يف 

لو أراد النقلة عن بلد «: تعليق القاضي»وبرد شديدين، وفيها عن  ابخلوف: السفر يف حر« الكفاية»
 إىل ابدية .. فاألم أحق.
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استمر حقها وإن وال كتب أتباعه، فإن رافقته األم يف سفره .. « تعليقه»قال األذرعي: ومل أره يف 
اختلفا مقصدا، وكذا إن مل ترافقه واحتدا مقصدا. وخرج بقوله: )وولد(: ما لو سافرت األم لنقلة أو 

للمسافر أخذه من حاجة، وبقوله: )لنقلة(: ما لو سافر حلاجة أو حنوها؛ كتجارة ونزهة .. فليس 
 املقيم فيهما؛ خلطر السفر مع توقع العود.

واختلفا طريقا ومقصدا .. قال الرافعي: فيشبه أن يدام حقها، قال النووي: ولو سافرا معا للحاجة، 
 وهو املختار، ومقتضى كالم األصحاب.

فإن نكل ..  ولو قال: )أريد سفر نقلة(، فقالت: )بل جتارة( .. صدق بيمينه؛ ألنه أعرف بقصده،
 حلفت وأمسكت الولد.

أنت »ضن له وإن مل يدخل هبا الزوج؛ خلرب: ووالد الطفل أوىل حبضانته من أمه إن نكحت لغري حا
، وألهنا مشغولة عنه حبق الزوج؛ قال املاوردي: وألن على الولد وعصبته عارا «أحق به ما مل تنكحي

 د داره أم ال؛ كما لو رضي السيد حبضانة أمته.يف مقامه مع زوج أمه، وسواء رضي الزوج بدخول الول
سقط حق اجلدة، وكذا لو اختلعت ابحلضانة وحدها، أو مع نعم؛ إن رضي األب معه .. بقي حقها و 



غريها مدة معلومة فنكحت يف أثنائها؛ ألهنا إجازة الزمة، لكن ليس االستحقاق يف هذه ابلقرابة، بل 
 ابإلجازة.

حضانة الولد؛ كعمه وابن عمه .. فال يبطل حقها؛ كما لو كانت يف أما إذا نكحت من له حق يف 
صلى هللا عليه وسلم ببنت محزة خلالتها ملا قال له جعفر: )إهنا بنت عمي،  نكاح األب، ولقضائه

 وخالتها حتيت(.
 وحمله: إذا رضي من نكحها حبضانتها؛ ألن له االمتناع.

كما لو كملت انقصة أبن عتقت أو أفاقت، أو   فإن طلقت منكوحة .. عاد حقها؛ لزوال املانع؛
 اتبت أو أسلمت.

(1/859) 

 

هم فيه أوىل من األم وما ذكره الناظم يف سفر األب للنقلة أييت يف حمارم العصبة؛ كاجلد والعم واألخ ف
ابحلضانة؛ حفظا للنسب، وكذا ابن عم لذكر لذلك أيضا، وال يعطي أنثي؛ حذرا من اخللوه هبا؛ 

حملرمية بينهما، فإن رافقته بنته .. سلمت هلا، وبذلك تؤمن اخللوة، وما ذكر يف نكاح األم أييت النتفاء ا
 يف غريها من احلاضنات.

 [ حضانة الطفل املميز ]
م كله يف طفل غري مميز، واملميز: إن افرتق أبواه من النكاح .. حضنه من اختاره منهما؛ ألن وما تقد

بني أبيه وأمه حسنه الرتمذي، فإن كان يف أحدمها جنون أو كفر، أو  صلى هللا عليه وسلم خري غالما
أب مع رق أو فسق، أو نكحت أجنبيا .. فاحلق لآلخر فقط، وخيرب بني أم وجد، وكذا أخ وعم أو 

 أخت أو خالة يف األصح.
ر على فإن اختار أحد األبوين أو من أحلق هبما مث اختار اآلخر .. حول إليه؛ ألنه قد يظهر له األم

خالف ما ظنه، أو يتغري حال من أختاره أوال، وألن املتبع شهوته؛ كما قد يشتهي طعاما يف وقت 
 وغريه يف آخر، وألنه قد يقصد مراعاة اجلانبني.

رجع عن اختيار الثاين إىل األول .. أعيد إليه، فإن أكثر الرتدد حبيث يظن قلة متييزه .. ترك عند ولو 
 مستحق التقدمي.

 الرفعة: ويعترب يف متييزه: أن يكون عاملا أبسباب االختيار، وذلك موكول إىل نظر احلاكم. قال ابن
لئال يكون قاطعا للرحم، وال مينعه زيرهتا؛ لئال فإن اختار أابه .. فاألم هلا الزيرة له، فال مينعها منها؛ 



صيانة وعدم الربوز، واألم أوىل يكلفها اخلروج لزيرته، إال أن يكون أنثي فله منعها زيرهتا؛ لتألف ال
منها ابخلروج لزيرهتا، والزيرة يف األيم مرة على العادة ال كل يوم، وإذا زارت .. ال مينعها الدخول 

 ا احلجرة، فإن كان البيت ضيقا .. خرج، وال تطيل املكث يف بيته.لبيته، وخيلي هل
؛ ألهنا أشفق وأهدي إليه، فإن رضي به يف ولو مرض الولد .. فاألم أوىل بتمريضه ذكرا كان أو أنثي

بيته .. فذاك، وإال .. ففي بيتها ويعوده، وإذا مات .. مل متنع من حضور غسله وجتهيزه إىل الدفن، 
 م .. مل مينع الولد عيادهتا ذكرا كان أو أنثى، فإن أحسنت البت التمريض .. مرضتها.ولو مرضت األ

(1/860) 

 

والدنيوية، ويسلمه عندها لياًل، وعند األب هنارًا يؤدبه ابألمور الدينية وإن اختار الذكر امه .. ف
ملكتب وصاحب حرفة يتعلم منهما الكتابة واحلرفة، أو اختارهتا األنثى .. فعندها لياًل وهناراً، ويزورها 

 األب على العادة، وال يطلب إحضارها عنده.
 خرجت قرعته منهما.وإن اختارمها الولد .. أقرع بينهما، ويكون عند من 

 أوىل؛ ألن حضانته هلا، ومل خيرت غريها. وإن مل خيرت واحدًا منهما ... فاألم
واأللف يف قول الناظم: )الرضيعا( لإلطالق، وقوله: )ولد أم( بضم الواو وسكون الالم، وكذا قوله: 

 )ولد عم(.

(1/861) 

 

 كتاب اجلنايت
 لشموهلا املثقل وشهادة الزور وغريها. مجع جناية؛ هي أعم من تعبري غريه ابجلراح؛

 ]أقسام اجلنايت[
 وهي على ثالثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد، وقد أخذ يف بياهنا فقال:

 )فعمد حمض: هو قصد الضارب ... شخصاً مبا يقتله يف الغالب(
 رًا فقتال()واخلطأ: الرمي لشاخص بال ... قصد أصاب بش

 شخص مبا يف غالب لن يقتال()وشبه العمد أبن يرمي إىل ... 
أي: العمد احملض: هو قصد اجلاين شخصاً؛ أي: إنساانً معيناً مبا يقتله يف الغالب عدواانً، فقتله سواء 



 أكان جبارح؛ كسيف وسكني، أم مبثقل؛ كحجر ودبوس، أم بغريمها.
فأصاب  ق فوقع على إنسان فمات، أو بال قصد إلنسانواخلطأ: الرمي لشاخص بال قصد؛ كأن زل

 إنساانً فمات، أو قصد شخصاً فأصاب غريه فمات.
 وشبه العمد: قصد الشخص مبا ال يقتله غالباً.

 واأللف يف قول الناظم: )فقتال( و )يقتال( لإلطالق.
 )ومل جيب قصاص غري العمد ... إن حيصل اإلزهاق ابلتعدي(

 الديه ... من يستحق وجبت كما هيه( )فلو عفا عنه على أخذ
 ع التغليظ واحللول ... ولو بسخط قاتل املقتول()لكن م

 )ويف اخلطا وعمده: مؤجله ... ثالث أعوام على من عقله(
 )وخففت يف اخلطأ احملض كما ... قد غلظت يف العمد فيما قدما(

 فيها أربع مسائل:

(1/862) 

 

 ]ال قصاص يف اخلطأ وشبه العمد[
من قتل مؤمناً خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية{، }و األوىل: ال قصاص يف اخلطأ وشبه العمد؛ لقوله: 

رواه أبو داوود وغريه، « قتيل اخلطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا، فيه مئة من اإلبل»وخرب: 
ويقتص يف العمد؛ إذ حيصل إزهاق الروح ابلتعدي بقصد عني الشخص بفعل يقتله يف الغالب؛ 

؛ فلو غرز «كتاب هللا القصاص»{، وخلرب البخاري: اةلإلمجاع، ولقوله تعاىل: }ولكم يف القصاص حي
 إبرة مبقتل ... فعمد، وكذا بغريه إن أتمل حىت مات، فإن مل يظهر أثر ومات يف احلال .. فشبه عمد.

 ]لو عقا مستحق القصاص وجبت الدية املغلظة[
ألنه بدل متلف ؛ الثانية: قد علم أن موجب العمد القود، والدية بدل عند سقوطه بعفو عليها أو حنو

فتعني جنسه كسائر املتلفات، فلو عفا مستحق القصاص عنه على أخذ دية مورثه .. وجبت كما يف 
الدية املعروفة، لكنها جتب مغلظة حالة يف مال القاتل ولو بسخط قاتل املقتول وعدم رضاه ابلدية؛ 

من قتل له »يه وسلم: عللقوله: }فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع ابملعروف{، وقوله صلى هللا 
متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي هللا « قتيل .. فهو خبري النظرين: إما أن يؤدي، وإما أن يقاد

 عنه.



وخرج بقول الناظم: )على أخذ الدية(: ما لو أطلق العفو ومل يعف عليها على الفور .. فإهنا ال جتب؛ 
 معدوم. اتألن القتل مل يوجبها، والعفو إسقاط اثبت إال إثب

 وما لو عفا عن الدية .. فإن عفوه الغ؛ بناًء على أن الواجب القود احملض، وله العفو بعده عليها.
وما لو عفا على غري جنس الدية، أو على أكثر منها كمئيت بعري ... فإن املال يثبت ويسقط 

صح؛ ألنه إمنا رضي ألالقصاص إن قبل القاتل، فإن مل يقبل .. مل يثبت املال، ومل يسقط القود يف ا
 إبسقاطه على عوض ومل حيصل.

 وما لو عفا على بعض الدية كنصفها ... فإنه ال جيب إال ما عفا عليه.
 ومشل قوله: )من يستحق( احملجور عليه ابلفلس والسفه؛ فيصح عفو كل منهما عن

(1/863) 

 

 أو يفيق. ؤخر حىت يبلغالقود على مال وجماانً، وبقوله: )عفا(: ما لو ثب لصيب أو جمنون، في
 نعم؛ إن كان اجملنون فقريًا .. فألبيه أو جده العفو عنه على املال حبسب املصلحة.

 ]دية اخلطأ وشبه العمد مؤجلة على العاقلة[
الثالثة: جتب الدية يف اخلطًأ وعمد اخلطأ املسمى بشبه العمد مؤجلة ثالثة أعوام على عاقلة القاتل يف 

لة ... فألن العاقلة حتملها على وجه املواساة، فوجب أن يكون ما كوهنا مؤجآخر كل سنة ثلثها، أ
وجوهبا مؤجالً؛ قياساً على الزكاة، وأما كون األجل ثالث سنني .. فلإلمجاع، واختلف األصحاب يف 
املعىن الذي كانت ألجله يف ثالث سنني، فقيل: ألهنا بدل نفس حمرتمة، وقيل: ألهنا دية كاملة وهذا 

ملرأة تؤجل يف سنتني، ففي آخر األوىل ثلثاها ويف آخر الثانية الباقي، ودية الكتايب ألصح، فدية اهو ا
 واجملوسي وحنوه يف سنة تؤخذ يف آخرها، وقيمة العبد يف كل سنة قدر ثلث دية.

 ولو قتل رجلني .. ففي ثالث.
دية  وابتداء أجل ودية ما دون النفس، وأروش اجلراحات واحلكومات يف كل سنة قد ثلث دية،

 النفس من زهوقها وغريها من اجلنابة، فإن سرت إىل عضو آخر .. فمن سقوطه.
وحممل حتمل العاقلة دية اخلطأ وشبه العمد: إذا صدقوا القاتل، أو قامت به بينة وهم عصبة، إال 

إن وفوا األصل والفرع، ويقدم األقرب فاألقرب؛ أبن ينظر يف الواجب آخر احلول، ويف األقربني، ف
اجب موزعاً عليهم .. مل يشاركهم من بعدهم، وإال .. شاركهن يف التحمل، مث الذين يلوهنم، مث ابلو 

 املعتق مث عصبته، مث معتقه مث عصبته، إال األصل والفرع.



فإن مل يوجد من له الوالء على اجلاين .. حتمل معتق األب مث عصبته، مث معتق األب، مث معتق اجلد مث 
 ك ... وهكذا.عصبته كذل

فإن مل تكن عصبة، أو فضل عنهم شيء من الواجب .. ففي بيت املال إن كان اجلاين مسلماً، فإن 
فقد .. فكله على اجلاين؛ بناء على أنه جيب عليه ابتداء، مث تتحملها العاقلة. وشروط العاقلة: 

سنة نصف  ين يف آخر كلالتكليف، والذكورة، واحلرية، واتفاق الدين، والغين أو التوسط، وعلى الغ
دينار، وعلى املتوسط يف آخر كل سنة ربع دينار، ويعتربان آخر احلول، ومن مات يف أثناء احلول .. 

 فال شيء عليه.

(1/864) 

 

 ]وجوه التغليظ والتخفيف يف الديت[
ودية شبه  جه: كوهنا خممسة كما سيأيت مؤجلة على العاقلة،الرابعة: دية اخلطأ احملض خمففة من ثالثة أو 

العمد مغلظة من وجه؛ وهو كوهنا مثلثة، خمففة من وجهني: كوهنا مؤجلة على العاقلة، ومثلها دية 
اخلطأ الواقع يف حرم مكة، أو األشهر احلرم: ذي القعدة وذي احلجة واحلرم ورجب، أو كان املقتول 

 حمرماً ذا رحم من النسب.
عه مغلظة من ثالثة أوجه: كوهنا مثلثة حالة على ودية العمد وإن مل توجب القود؛ كقتل األصل فر 

 اجلاين.
 واأللف يف قول الناظم: )قدما( لإلطالق، واهلاء يف قوله: )هيه( هاء السكت.

 )يقتص يف غري أب من حمرم ... أو يف الشهور احلرم أو يف احلرم(
 ... يف النفس أو يف عضوه ذي املفصل( )يف احلال، واجلمع بفرد فاقتل

 القاتل ذا تكلف ... وأصل من جيين عليه ينتفي()إن يكن 
 )عنه القصاص كانتفا من نزال ... عنه بكفر أو برق حصال(

 )واشرط تساوي الطرفني يف احملل ... مل تنقطع صحيحة بذي شلل(
 ]القصاص من احملرم ويف األشهر احلرم ويف احلرم[

أو أخاه أو عمه، ويقتص يف األشهر غري قتل األصل فرعه كما سيأيت؛ كان قتل أصله  أي: يقتص يف
احلرم ويف حرم مكة؛ ألنه قل لو وقع فيه .. مل يضمن، فال مينع منه؛ كقتل احلية والعقرب، وسواء 

 التجأ القاتل إىل احلرم فرارًا من القتل أم ال.



خري املساجد .. أخرج منه على األصح مث قتل؛ ألنه أتنعم؛ لو التجأ إىل املسجد احلرام، أو غريه من 
يسري لصيانة املسجد، ولو التجأ إىل الكعبة .. أخرج قطعاً، وجيوز أن يقتص يف احلال على الفور ولو 

 يف احلر والربد واملرض.
وسواء يف مجيع ما ذكر قصاص النفس والطرف وغريمها؛ ألن القصاص موجبه اإلتالف؛ كتغرمي 

 املتلفات.

(1/865) 

 

 ]ثبوت القصاص للوارث[
إىل أن حيضر، وصغريهم إىل أن  لكل وارق بنسب أو سبب كاملال، وينتظر غائبهمويثبت القصاص 

يبلغ، وجمنوهنم إىل أن يفيق، فال جيوز للمحاضر الكامل استيفاؤه، وحيبس القاتل حينئذ، وال خيلى 
بكفيل، وحتبس احلامل يف قصاص النفس أو الطرف حىت ترضعه اللبأ، ويستغين بغريها ولو هبيمة أو 

 ولني.فطام حل
انئبه؛ ألن أمر الدماء خطر، وألن وجوبه يفتقر إىل االجتهاد؛ وال يستوىف قصاص إال إبذن اإلمام أو 

 لالختالف يف شروط وجوبه واستيفائه؛ فإن استقل .. عزر الفتئاته على اإلمام.
ويستثىن من اعتبار اإلذن: ما لو وجب للسيد على رقيقه قصاص، وما لو اضطر املستحق .. فله 

. فلكل من اإلمام واملستحق النفراد بقتله، وما لو انفرد قتله قصاصاً وأكله، وما لو قتل يف احلرابة .
 حبيث ال يرى.

 وأبذن اإلمام للمستحق إذا كان أهاًل لالستفياء يف قتل ال يف طرف وحنوه.
 ن الباقني.وليتفقوا على مستوف، وإال .. فقرعة بني القادرين، فمن خرجت قرعته ... استوفاه إبذ

قصاص عليه، وللباقني قسط الدية من تركة اجلاين، أو بعد عفو  ولو قتله أحدهم قبل العفو .. فال
 غريه ... لزمه القصاص مطلقاً؛ لسقوط حقه من القصاص ابلعفو.

ومن قتل مبحدد أو حنو جتويع .. اقتص به رعاية للمماثلة، أو بسحر أو مخر أو لواط، فبسيف، ومن 
 ف .. فله، ألنه أوحى وأسهل، بل هو أوىل.عدل إىل سي

 ل اجلمع بواحد[]قت
ويقتل اجلمع بواحد إن كان فعل كل قاتاًل لو انفراد أو تواطؤوا؛ ألن عمر رضي هللا عنه قتل نفراً 

مخسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة؛ أي: حيلة، وقال )لو متاأل عليه أهل صنعاء .. لقتلهم مجيعاً( ومل 



لواحد، فتجب للواحد على اجلماعة  إمجاعاً، وألن القتل عقوبة جتب للواحد على اينكر عليه فصار 
كحد القذف، وألنه لو مل يوجب القود .. الختذ االشرتاك يف القتل ذريعة إىل انتفاء القود، وللويل 

 أخذ حصة من الدية ابعتبار الرؤوس يف اجلراحات، وابعتبار عدد الضرابت يف غريها.
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صل قتل شريك خمطئ وشبه عمد، ويقتل شريك من سقط عنه القصاص ملعىن قائم به؛ كاألوال ي
ويقتص من الواحد واجلمع يف النفس، ويف كل عضو له مفصل توضع احلديدة عليه؛ ألن القصاص 

خطر، فاختص مبا يؤمن فيه احليف والتعدي. وذلك يف األعضاء املنتهية إىل مفاصل؛ كاألانمل، 
يف  ق، والركبة، والكف، وكذا أصل الفخذ واملنكب إن أمكن بال إجافة، وكما يتقص والكوع، واملرف

كل عضو ينضبط مبفصل .. يقتص أيضا يف كل طرف ينضبط بنحيزه؛ وجيب يف إبطال املنافع؛  
 كالسمع والبصر، والشم والذوق، والكالم والبطش.

ضحة؛ وهي اجلراحة النافذة إىل وال يقتص يف العقل، وال يقتص يف شيء من اجلراحات إال يف املو 
 العظم.

 ]شروط جرين القصاص يف النفس وغريها[
 ويعترب جلرين القصاص يف النفس وغريها أمور:

أحدها: أن يكون اجلاين مكلفاً؛ أي: ابلغاً، فال قصاص على الصيب واجملنون؛ ألهنما ال يكلفان 
ى من تعدى مبزيل لعقله؛ كاخلمر لتعديه؛ ابلعبادات البدنية، فأوىل أال يكلفا ابلعقوابت، وجيب عل

 من قبيل ربط األحكام ابألسباب.وهذا كاملستثىن من شرط العقل، وهو 
ولو قال: )كنت عند اجلناية صبياً( أو )جمنوانً( صدق بيمينه إن أمكن الصبا فيه، وعهد اجلنون قبله، 

 ولو قال: )أان صيب اآلن( .. فال قصاص، وال حيلف أنه صيب.
عصوم بعهد أو : أن يكون ملتزماً لألحكام، فال قصاص على حريب؛ لعدم التزامه، وجيب على املاثنيها

 غريه واملرتد، اللتزام األول، وبقاء علقة اإلسالم يف الثاين.
اثلثها: أن يكون اجملين عليه معصوماً إبسالم أو أمان، وفيهدر احلريب، وكذا املرتد يف حق مسلم 

صوم يف حق غري مستحقه، والزاين احملصن إن قتله ذمي .. قتل به، أو وذمي، ومن عليه قصاص مع
 وم .. فال.مسلم معص

 رابعها: أال يكون اجلاين أصاًل للمجين عليه، فال قصاص على األصل جبنايته على فرعه
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ب، واألم كاألوإن سفل؛ خلرب: "ال يقاد لالبن من أبيه" صححه احلاكم والبيهقي، والبنت كاالبن، 
قياساً وكذا األجداد واجلدات وإن علوا من قبل األب أو األم، واملعىن فيه: أن الوالد كان سبباً يف 

 وجوده فال يكون الولد سبباً يف عدمه.
وكما ال قصاص على األصل جبنايته على فروعه .. ال قصاصا عليه جبنايته على مورث فرعه؛ كأن 

إذا مل يقتص منه جبنايته عليه .. فألن ال يقتص منه جبنايته على بن؛ ألنه قتل عتيقه أو زوجة وله منها ا
 مورثه أوىل.

خامسها: أال يكون اجلاين مسلماً واجملين عليه كافراً، فال يقتل مسلم بكافر؛ خلرب البخاري: "أال ال 
قاله اع، كما يقتل مؤمن بكافر"، وألنه ال يقتص للكافر من املسلم فيما دون النفس من اجلراح ابإلمج

ابن عبد الرب، فالنفس بذلك أوىل، ويقتل الذمي ابملسلم والذمي وإن اختلفت عقيدهتما، فلو أسلم 
القاتل أو اجلارح .. مل يسقط القصاص؛ للمكافأة وقت اجلناية، ويقتص اإلمام إبذن الوارث، ويقتل 

 مرتد بذمر ومبرتد، وال ذمي مبرتد.
يه رقيقاً، فال يقتل حر بعبد، وخلرب الدارقطين: "ال يتقل حر اجملين علسادسها: أال يكون اجلاين حراً و 

بعبد" وألنه ال يقطع طرفه بطرفه ابالتفاق فأوىل أال يقتل به؛ ألن حرمة النفس أعظم من حرمة 
األطراف، ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض، وال يسقط القود بعتق القاتل أو اجلارح، 

 ، وال قصاص بني عبد مسلم وحر ذمي.ض من مبعضوال يقتص ملبع
سابعها: أال يكون اجلاين سيد اجملين عليه، فلو قتل املكاتب أابه وهو ملكه .. فال قصاص يف 

 األصح.
 ]ما يشرتط يف قصاص الطرف واجلرح[

واشرتط يف قصاص الطرف ابلطرف، واجلرح ابجلرح مع ما شرط يف النفس: تساوي العضوين يف 
يقطع اإلهبام وابلسبابة، واخلنصر ابلبنصر، وال عكسه، وال يسار بيمني، وال شفة ل، فال االسم واحمل

سفلى بعليا وعكسه، وال أمنلة أبخرى، وال زائد بزائد يف حمل آخر؛ كزائد جبنب اخلنصر وزائد جبنب 
 اإلهبام؛ النتفاء املساواة يف اجلميع يف احملل

(1/868) 

 



لقطع   وصغر، وطول وقصر، وقوة بطش وضعفه، ويشرتطاملقصود يف القصاص، وال يضر تفاوت كرب
 الزائد ابلزائد: أال يكون زائدة اجلاين أمت، كإصبع هلا ثالث مفاصل ولزائدة اجملين عليه مفصالن.

ولو كانت أصابع إحدى ]يديه[ وكفها أقصر من األخرى .. فال قصاص يف القصرية على مستويهما، 
 بل جتنب فيها دية كاملة يف األصح.

 تفاوت غلظ حلم وجلد.ويعترب قدر املوضحة طواًل وعرضا، وال يضر 
وال تؤخذ صحيحة من يد ورجل بشالء وإن رضي به اجلاين، فلو فعل بغري إذنه .. مل يقع قصاصا، بل 
عليه ديتها وله حكومة، ولو سرى .. فعليه قصاصا النفس، أو إبذنه ... فال قصاصا يف النفس، وال 

)اقطعها قصاصاً( ففعل .. فقيل: ال طلق اإلذن، وجيعل مستوفياً حلقه، وإن قال: دية يف الطرف إن أ
شيء عليه، وهو مستوف حلقه، وقيل: عليه ديتها وله حكومة، وقطع به البغوي؛ كذا يف"الروضة" 

 ك"أصلها"
وتؤخذ الشالء من يد أو رجل ابلصحيحة، إال أن يقول أهل اخلربة: ال ينقطع الدم لو قطعت، وجتب 

قل شلاًل إن مل خيف نزف الدم، والشلل: بطالن دية الصحيحة، وتؤخذ شالء بشالء مثلها، أو أ
 العمل.

ويقطع سليم يد أو رجل أبعسم وأعرج، وال أثر خلضرة أظفار وسوادها، وتؤخذ ذاهبة األظفار 
 بسليمتها دون عكسه.

، وال أثر لالنتشار وعدمه، والذكر صحة وشلاًل كاليد فيما مر، واألشل: منقبض ال ينبسط أو عكسه
أبخشم، وأذن مسيع أبصم، ال عني صحيحة حبدقة عمياء، وال لسان انطق ويؤخذ أنف صحيح 

 أبخرس.
وقول الناظم: )واجلمع( ابلنصب أو ابلرفع، )واملفصل( بفتح امليم وكسر الصاد، واأللف يف قوله: 

زن، وقوله: )تساوي )بسكون الياء )نزال( و )حصال( لإلطالق، وقوله: )أو برق( بدرج اهلمزة للو 
 تحة عليها كما هو لغة.وتقدير الف
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 )ودية يف كامل النفس: مئه ... إبل، فإن غلظتها فاجملزئه(
 .. وأربعون ذات محل: حقه()ستون بني جذعة وحقه .

 )وإن ختفف: فابنة املخاض ... عشرون كابنة اللبون املاضي(



 ... من حقه وجذعة إذ كلها()وابن اللبون قدرها، ومثلها 
 )من إبل صحيحة سليمه ... من عيبها، والنعدام: قيمه(

 )والنصف لألنثى، وللكتايب ... ثلثها لشبهة الكتاب(
 ... وعابد األواثن: ثلث اخلمس()وعابد الشمس وذو التمجس 

 )قوم رقيقاً وجنني احلر ... بغرة ساوت لنصف العشر(
 ن قيمة األم لسيد األمة()ودية الرقيق: عشر غرمه ... م
 ]الدية الواجبة يف كامل النفس[

أي: ودية واجبة يف كامل النفس؛ وهو احملقون الدم املسلم احلر الذكر غري اجلنني: مئة من اإلبل، 
ربة يف كوهنا كاملة بوقت املوت وإن كانت انقصة عند اإلصابة أو بعده؛ كأن جرح ذمياً، أو والع

 أو رقيقاً مث عتق وماتوا.مسلماً فارتد مث أسلما، 
فإن غلظت الدية؛ وذلك يف العمد وشبهه واخلطأ فيما مر ... فاجملزئة فيها ثالثون حقة، وثالثون 

نني، وهي اخللفة؛ خلرب الرتمذي بذلك، وسواء أكان جذعة، وأربعون ذات محل ولو قبل مخس س
ويثبت محل اخللفة بعدلني من أهل العمد موجباً للقصاص فعفا على الدية، أم ال؛ كقتل األصل فرعه، 

 اخلربة.
وإن ختفف يف اخلطأ احملض يف غري ما مر ... فعشرون بنت خماض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن 

 ة؛ خلرب الرتمذي وغريه بذلك.لبون وعشرون حقة وعشرون جذع
، وإن كانت وتكون املئة كلها من إبل صحيحة سليمة من عيبها، أي: الدية، وهو ما يرد به يف البيع

 إبل دافعها مريضة ومعيبة، لتعلقها ابلذمة، خبالف الزكاة لتعلقها ابلعني؛ فال يقبل
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ب؛ ألنه له مريض أو معيب إال برضا املستحق به بداًل عن حقه يف الذمة السامل من املرض والعي
 إسقاط األصل فكذا صفته.

إبل البلد؛ وإن شاء .. من غالب إبل البلد أو وجتب الدية من غالب إبل الدافع إن شاء وإن خالف 
القبيلة لذي البادية وإن تفرقوا، فإن مل يكن يف البلد أو القبيلة إبل ... فمن غالب إبل أقرب البالد، 

 ويلزمه النقل إن قربت املسافة.
يمة ما فقد حساً، أو شرعاً من غالب نقد بلد اإلعواز يوم وجوب التسليم إن مل ميهل وجتب ق



 ستحق.امل
 والنصف من الدية لألنثى واخلنثى نفساً وجرحاً؛ ألنه زيدته علهيا مشكوك فيها.

 ]دية الكتايب[
وثالثون ثلث دية املسلم؛ وهي ثالث  -وهو اليهودي والنصراين اللذين حتتل مناكحتهما -وللكتايب

شعيب عن ابيه عن  بعريًا وثلث بعري؛ لشبهة الكتاب وهو التوراة واإلجنيل؛ أخذا من خرب عمرو بن
جده: )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجاًل من أهل الكتاب أربعة 

ما، والسامرة من آالف ردهم( رواه عبد الرزاق يف "مصنفه" وقال به عمر وعثمان رضي هللا تعاىل عنه
 اجملوس.اليهود، والصابئون من النصارى إن مل يكفروهم، وإال ... فحكمهم حكم 

 ]دية عابد الشمس واألواثن واجملوسي[
ثلث مخس دية  -مجع وثن ابملثلثة؛ أي: صنم -ودية عابد الشمس والقمر واجملوسي وعابد األواثن

بثلثي عشر دية املسلم وخبمس دية الكتايب؛ وهو  املسلم وهو ستة أبعرة وثلثا بعري، ويعرب عنه أيضا
ته ومناكحته ويقر ابجلزية، وليس للمجوسي من هذه اخلمسة من له كتاب ودين كان حقاً، وحتل ذبيح

 إال اخلامس؛ فكانت ديته مخس ديته، واملرأة واخلنثى منهم على النصف مما ذكر.
 ]ما جيب يف الرقيق[

لرقيق قيمته ابلغة ما بلغت، عبدًا كان أو أمة، ألهنما مال، فأشبها قوله: )قوم رقيقاً( أي: جتب يف ا
 تقومة، واملبعض جتب قيمة جزئه الرقيق، ودية جزئه احلر،سائر األموال امل
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ها من قيمته ويف أطراف الرقيق ولطائفه ما نقص من قيمته إن مل تتقدر يف احلر، وإال .. وجب في
 بتلك النسلة، ففي قطع يده نصف قيمته، ويف ذكره وأنثييه قيمتان.

 ]وجوب الغرة يف اجلنني[
لو أنثى أو خنثى، أو انقص األعضاء، أو جمهول النسب غرة؛ خلرب وجتب يف اجلنني احلر و 

كر وغريه؛ "الصحيحني": )أنه صلى هللا عليه وسلم قضى يف اجلنني بغرة عبد أو أمة(، وسوي بني الذ 
لظاهر اخلرب، وألنه لو اختلف واجبهما .. لكثر االختالف يف أنه ذكر أو غريه، وهذا كما جعل صاع 

 صراة، سواء أكثر اللنب أم قل، وسواء انفصل كله أو بعضه، أو ظهربال انفصال.التمر بدل لنب امل
كة فزال .. فال غرم للشك فلو جىن على امرأة فماتت، ومل يظهر منه شيء، أو كان هبا انتفاخ، أو حر 



.. 
ولو ضرب بطن ميته فألقت جنيناً .. قال القاضي أبو الطيب والرويين: جتب فيه الغرة؛ ألن األصل 

 بقاء احلياة، وقال املاوردي والبغوي: ال جتب؛ ألن الظاهر موته مبوهتا.
احلياة( ممنوع؛ ألان مل ورجحه البلقيين أبن اإلجياب ال يكون ابلشك، قال: وقول األول: )األصل بقاء 

 نعلم حياته حىت نقول: األصل بقاؤها.
اً حىت مات .. ففيه الدية، ولو أما لو علمنا حياة اجلنني؛ كن صاح أو تنفس فمات، أو بقى متأمل

ألقت ميتاً وحياً فمات .. فدية وغرة، أو بدين ولو ملتصقني .. فغراتن، أو أربع أيد أو أرجل ورأسني 
كوهنا جلنني واحد، بعضها أصلي وبعضها زائد، ويعترب يف اجلنني كونه معصوماً حال   .. فغرة؛ إلمكان

 ط.اجلناية، وظهور ختطيط بعضه ولو للقوابل فق
و)الغرة(: رقيق مميز سليم من عيب مبيع؛ لورود اخلرب بلفظ الغرة؛ وهي اخليار، ويعترب فيها أن 

املسلمة؛ كما روي ذلك عن عمر وعلي  تساوي نصف عشر دية األب املسلم، وهو عشر دية األم
حياته، وال وزيد بن اثبت رضي هللا عنهم وال خمالف هلم، وألنه ال ميكن تكميل الدية فيه؛ لعدم كمال 

 اإلهدار، فقدرت أبقل دية وردت وهو اخلمس يف املوضحة والسنن.
عن زيد بن اثبت فإن مل توجد، أو وجدت أبكثر من مثن املثل .. وجب مخس من اإلبل، وكما روي 

 وغريه، وألهنا مقدرة هبا، فإذا فقدت ... أخذ ما هي مقدرة به ال قيمته، وألن
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مة قد تبلغ لديت، فوجب الرجوع إليها عند تعذر املنصوص عليه، وألن القياإلبل هي األصل يف ا
 دية كاملة، أو تزيد عليها، وال سبيل إىل إجياهبا.

فإن فقدت اإلبل .. أخذت قيمتها كما يف فقد إبل الدية، فإن فقد بعضها .. أخذت قيمته مع 
 املوجود.

فيجب فيه رقيق يعدل بعريًا وثلثني، ويف اجلنني ويف اجلنني الكتايب غرة كثلث غرية احلنني املسلم، 
 ه غرة كثلث مخس غرة اجلنني املسلم، فيجب رقيق يعدل ثلث بعري.اجملوسي وحنو 

وجيب يف اجلنني الرقيق عشر قيمة أمة وإن كانت حرة، ولو ألفت األمة ابجلناية عليها ميتاً، مث بعد 
ثاين غرة، ويعترب أقصى قيمتها من اجلناية إىل عتقها آخر .. وجب يف األول عشر قيمة األم، ويف ال

 ابلرقيق املبعض، فالتوزيع فيه ابحلصة. اإلجهاض، وخرج



 وحتمل عاقلة اجلاين الغرة؛ النتفاء العمد يف اجلناية على اجلنني وإن تعمد اجلناية على أمه.
أو منصوب  وقول الناظم: )إبل( هو يف األصل اسم مجع مرفوع خرب مبتدأ حمذوف؛ أي: هي إبل،

كان حقه أن يضاف إليه، فيكون جمرورًا، ويف قوله: تتميز املئة على لغة، ووقف عليه بلغة ربيعة، وإن  
 )وحقه( اجلناس احملرف، ويف قوله: )وللكتايب( و )الكتاب(: اجلناس التام املماثل.

 ]بيان الديت[
 )يف العقل واللسان والتكلم .. وذكر والصوت والتطعم(

 ة النفس، ويف ... أذن أو أستماعها لألحرف()وكمرة: كدي
 م املنخر ... وشفة والعني مث البصر()واليد والبطش وش

 )والرجل أم مشي هلا أو خصية ... وأليةواللحي: نصف الدية(
 )وطبقة من مارن وجائفه ... ثلثها، واجلفن: ربع السالفه(

 )إلصبع: عشر، ومنا األمنله .. ثلث، ومن هبم، ويف املنقله(
 )والسن أو موضحة وهامشه ... فنصف عشرها بال خماصمه(

 ال منفعة معلومه .... ( واجلرح مل يقدر: احلكومة()عضو ب
 )يف القتل تكفري ففرض الباري ... العتق مث الصوم كالظهار(
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 ]ما بدله كبدل نفس اجملين عليه[
 العقل الدية( وألنه أشرف املعاين وبه لبيهقي )يفأي: يف إزالة العقل دية كدية نفس صاحبه؛ خلرب ا

يتميز اإلنسان عن البهيمة، ونقل ابن املنذر فيه اإلمجاع، واملراد العقل الغريزي الذي به التكليف، 
 دون املكتسب الذي به حسن التصرف، ففيه احلكومة.

ن انقراض العمر مدة ال يظوحمل ما ذكر: إذا حتقق أهل اخلربة عدم عوده، فإن توقعوه انتظر إن قدروا 
 قبل فراغها، فإن مات قبل االستقامة .. وجبت ديته، وأييت ما ذكر يف سائر املعاين.

ولو نقص وأمكن ضبطه ابلزمن أو بغريه .. وجب قسطه، وإال فحكومة. ولو ادعى وليه زوال عقله 
 اجلاين بيمنه.وإال صدق وأنكره اجلان: فإن مل ينتظم قوله وفعله يف خلواته .. فله دية بال ميني، 

ويف اللسان »ويف قطع اللسن أو إشالله من انطق دية كدية نفس صاحبه؛ خلرب عمرو بن حزم: 
 رواه أبو داوود وغريه.« الدية



ومشل كالم الناظم: لسان األلكن واألرت، واأللثغ والطفل وإن مل يبلغ أو أن النطق، فإن بلغه ومل 
 خرس.ع لسان األينطق .. مل جتب إال احلكومة؛ كقط

ومشل كالمه أيضا: لسان من تعذر نطقه ال خللل يف لسانه، بل لكونه ولد أصم فلم حيسن الكالم؛ 
وقيل: فيه احلكومة: ورجحه األذرعي « األنوار»ألنه مل يسمع شيئاً ففيه الدية، وقد جزم به صاحب 

 بال ترجيح« أصلها»و « الروضة»والزركشي، ومها وجهان يف 
يف اللسان الدية »ناية على اللسان مثالً دية كدية نفس صاحبه، خلرب البيهقي: لتكلم ابجلويف إبطال ا

ونقل الشافعي فيه اإلمجاع، وألنه عضو مضمون ابلدية فكذا منفعته العظمى كاليد، « إن منع الكالم
 فإن أخذت ديته فعاد .. ردت.
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 الباقي  احلروف قسطه إن كان يف ولو أبطل نقطه بقطع لسانه. لزمه دية واحدة، ويف إبطال بعض
كالم مفهوم، وإال .. فالدية، واملوزع عليها مثانية وعشرون حرفاً، ولو عجز عن بعضها بغري جناية 

 ... كملت الدية يف إبطال كالمه.
رواه أبو « يف الذكر الدية»ويف قطع الذكر أو إشالله دية كدية نفس صاحبه؛ خلرب عمرو بن حزم: 

 ابن حبان واحلاكم.داوود والنسائي و 
 ل كالمه: الصغري والشيخ والعنني.ومش

ويف إبطال الصوت مع إبقاء اللسان على اعتداله ومتكنه من التقطيع والرتديد دية كدية نفس 
صاحبه، روى البيهقي عن زيد بن أسلم قال: )مضت السنة يف الصوت إذا انقطع ابلدية(، وهذا من 

أبطل صوته وحركة لسانه فعجز عن  املنافع املقصودة، فلوالصحايب يف حكم املرفوع، وألنه من 
 التقطيع والرتديد .. فديتان؛ ألهنما منفعتان يف كل منها دية.

ويف إبطال التطعم وهو الذوق دية كدية نفس صاحبه؛ كغريه من احلواس، وتدرك به حالوة ومحوضة، 
مع الذوق . فحكومة .. فلو أبطل ومرارة وملوحة وعذوبة، وتوزع الدية عليها، فإن نقص اإلدراك .

النطق، وجب ديتان؛ الختالف املنفعة والختالف احملل، فالذوق يف طرف احللقوم والنطق يف اللسان، 
ونقله الويل العراقي عن األصحاب، لكن « أصل الروضة»ذكره الرافعي عن املتويل وأقره، وجز به يف 

« املفتاح»مجاعة شارح  جزم به مجاعة منهم ابنجزم الرافعي يف موضع آخر أبن الذوق يف اللسان، و 
ومجيع احلكماء، وقال الزجناين والنشائي وغريمها: إنه املشهور، وعليه قال بعضهم: ينبغي أن يكون  



 كالنطق مع اللسان فتجب دية واحدة للسان.
علق أي: احلشفة: دية كدية نفس صاحبها؛ ألن معظم منافع الذكر وهي لذة اجلماع تت -ويف الكمرة

تدور عليها، وهي مع الذكر كاألصابع مع الكف، ولو قطع بعضها وزعت الدية  هبا، وأحكام الوطء
عليها، ال على الذكر كاملارن واحللمة، وجتب الدية أيضا يف املضغ، ويف إبطال قوة اإلمناء بكسر 

 الصلب أو بغريه، ويف إبطال قوة اإلحبال، ويف إبطال لذة
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ز بني مدخل الذكر بطال لذة الطعام، ويف إفضاء املرأة من الزوج وغريه؛ وهو رفع احلاجاجلماع، ويف إ
 والدبر.

 ]ما بدله كنصف دية صاحبه[
وملا فرغ من بيان ما بدله كبدل نفس اجملين عليه ... شرع يف بيان ما بدله كنصف بدهلا الالزم منه ما 

 بدله مع مثله كبدهلا فقال:
ون أو قلعها أو إشالهلا نصف الدية؛ خلرب عمرو بن حزم )ويف األذن مخس )ويف أذن(: أي يف قطعها

وألن فيها مع اجلمال منفعتني: مجع الصوت ليتأدى « يف األذنني الدية»من اإلبل( وعن عمرو وعلي: 
إىل حمل السماع، ودفع اهلوام؛ ألن صاحبها حيس بسبب معاطفها بدبيب اهلوام فيطردها، وهذه هي 

مال ومنفعة مجع ربة يف إجياب الدية وإن عللوا قطع األذن الصحيحة ابلشالء ببقاء اجلاملنفعة املعت
الصوت، ويف إبطال مساع أذن واحدة نصف دية صاحبها، ال لتعدد السمع؛ فإنه واحد وإمنا التعدد 

يف منفذه، خبالف ضوء البصر، إذ تلك اللطيفة متعددة وحملها احلدقة، وبل ألن ضبط نقصانه 
ونقل « يف السمع الدية»ي: ة أقرب منه بغريه، ويف إبطال السمع من األذنني الدية؛ خلرب البيهقابملنفع

 ابن املنذر فيه اإلمجاع.
ولو أزال أذنيه ومسعه .. فديتان، ولو ادعى زواله وانزعج للصياح يف نوم وغفلة .. حلف اجلاين، وإال 

 .. فحكومة ابجتهاد قاض، وإن .. حلف وأخذ دية، وإن نقص .. فقسطه إن عرف قدره، وإال
 األخرى مث عكس، ووجب قسط التفاوت من الدية. نقص من أذن .. سدت، وضبط منتهى مساع

يف »ويف كل يد نصف دية صاحبها إن قطعت من كف، روى النسائي وغريه من خرب عمرو بن حزم: 
بطش كل يد نصف  ، فإن قطعت من فوقه ... فحكومة أيضا، ويف إبطال«اليد الواحدة نصف الدية



 دية صاحبها؛ ألنه من النافع املقصودة.
 م املنخر الواحد ابجلناية على الرأس، أو غريه نصف دية صاحبه، ويف إزالةويف إزالة ش
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، وألنه من وهو غريب« يف الشم الدية»شم املنخرين دية صاحبهما، ذكروا فيه خرب عمرو بن حزم: 
فكان كغريه منها، وإن نقص وعلم قدر الذاهب .. وجب قسطه، وإال احلواس اليت هي طالئع البدن 

 .. فحكومة.
 وقوله: )املنخر( بفتح امليم وكسرها مع كسر اخلاء فيهما.

ويف قطع كل شفة أو إشالهلا نصف دية صاحبها، سواء السفلى والعليا وإن تفاوت نفعهما؛ كما يف 
ويف »رة، ويف الشفتني الدية، خلرب عمرو بن حزم: واألصابع، وألن فيهما مجااًل ومنفعة ظاهاليدين 

رواه النسائي وابن حبان واحلاكم، وحدها يف العرض إىل الشدقني ويف الطول إىل ما « الشفتني الدية
 يسرت حلم األنسان.

رواه « ني مخسون من اإلبليف الع»ويف قلع العني الباصرة نصف دية صاحبها؛ خلرب عمرو بن حزم: 
رواه النسائي وابن حبان واحلاكم، ونقل ابن املنذر فيه « يف العينني الدية»ضا: مالك، وخربه أي

اإلمجاع ولو كانت جهراء؛ وهي اليت ال تبصر يف الشمس، أو حوالء؛ وهي اليت كأهنا ترى غري ما 
أو عشياء؛ وهي اليت ال تبصر لياًل، أو تراه، أو عمشاء؛ وهي ضعيفة الرؤية مع سيالن الدمع غالباً، 

فشاء، وهي صغرية ضعيفة البصر خلقة، ويقال: هي اليت تبصر لياًل فقط، أو هبا بياض ال ينقص خ
الضوء؛ ألن املنفعة ابقية، وال نظر إىل مقدارها كمنفعة املشي، أما إذا نقص الضوء .. فقسط إن 

ان فيها، فإن مل ينضبط .. فحكومة، وسواء أكانضبط النقص ابالعتبار ابلصحيحة اليت ال بياض 
 البياض على البياض أم السواد أم الناظر.

يف »ويف إبطال بصر العني نصف دية صاحبه، ويف إبطال بصر العينني الدية، ذكروا فيه خرب معاذ: 
وهو غريب، وألنه من املنافع املقصودة، سواء األحول واألعمش واألعشى وغريهم، « البصر الدية

ى زواله وأنكره اجلاين ... سئل أهل اخلربة فإهنم إذا وقفوا و فقأ العني .. مل تتعدد الدية، ولو ادعفل
الشخص يف مقابلة عني الشمس ونظروا يف عينه ... عرفوا أن البصر قائم أو ذاهب، مث ميتحن 

 بتقريب عقرب أو حديدة بغتة، ونظر هل ينزعج أو
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 وإن نقص فكالسمع.عليه بيمينه،  ال؟ فإن انزعج .. فالقول قول اجلاين بيمينه، وإال .. فقول اجملين
ويف قطع الرجل من القدم نصف دية صاحبها، فإن قطعت من فوقه .... فحكومة أيضا، ويف 
 الرجلني الدية، ويف إبطال مشي الرجل الواحدة نصف دية صاحبها، ويف إيطال مشيها الدية.

 سواء أقطعها أمنصف دية صاحبها،  -بضم اخلاء أفصح من كسرها: وهي البيضة -ويف اخلصية
« ويف األنثيني الدية»أشلها، أو دقها حبيث زالت منفعتها، ويف اخلصيتني الدية، خلرب عمرو بن حزم: 

 رواه أبو داودد والنسائي وابن حبان واحلاكم.
نصف دية صاحبها وإن مل يصل  -وهي الناتئ عن البدن عند استواء الظهر والفخذ -ويف األلية

كاخلصيني سواء فيه الرجل واملرأة، ولو قطع بعض أحدمها ..   ألليتني الدية؛القطع إىل العظم، ويف ا
 وجب قسطه إن عرف قدره، وإال .. فحكومة.

نصف دية صاحبه؛ ألن فيه مجااًل ومنفعة وإشالله   -بفتح الالم أفصح من كسرها -ويف إزالة اللحي
كان عليهما   الدية، ولو -قنومها منبت األسنان السفلى وملتقامها الذ -كإزالته، ويف اللحيني

األسنان كما هو الغالب .. وجب مع ديتهما أروش األسنان على األصح، ولو فكهما أو أشلهما 
 لزمه ديتهما

نصف ديتها، سواء أقطعها أم أشلها؛ ألن منفعة اإلرضاع هلا   -وهو رأس الثدي -ويف حلمة األنثى
لمة .. مل جيب إال الدية، وتدخل ع الثدي مع احلكمنفعة اليد ابألصابع، ويف احللمتني الدية، ولو قط

 فيها حكومة الثدي كالكف مع األصابع، أما حلمة غريها .. ففيها احلكومة
ويف قطع شفرها أو إشالله نصف ديتها كاخلصية، ويف الشفرين الدية كاخلصيتني، سواء شفر الرتقاء 

 داخل الفرج. والقرانء وغريمها؛ ألن النقصان فيهما ليس يف الشفر، بل يف
 ما بدله كثلث دية صاحبه[]

مث أخذ يف بيان ما بدله كثلث دية صاحبه فقال: )وطبقة من مارن( وهو ما الن من األنف، وهو 
ثالث طبقات: طرفان ووترة حاجزة بينهما، ثلث دية صاحبها سواء أقطعها أم أشلها؛ ألن يف كل 

 ألنف إذاويف ا»بن حزم: منها مجااًل ومنفعة، ويف املارن الدية؛ خلرب عمرو 
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زاد بقطع القصبة رواه البيهقي، سواء يف ذلك األخشم والسليم، وال ي« استؤصل املارن الدية الكاملة
 معه شيء، وتندرج حكومتها يف ديته يف األصح.

ويف جائفة ثلث دية صاحبها؛ خلرب عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وابن حبان واحلاكم، وهي جرح 
نفذ إىل جوف فيه قوة حتيل الغذاء والدواء؛ كبطن وصدر وثغرة حنر، وجبني وخاصرة وحنوها، خبالف ي

حنوها؛ ألهنا ليست من األجواف الباطنة؛ بدليل أنه ال حيصل الفطر مبا يصل الفم واألنف واللحي و 
ا؛ إذ ليس فيها قوة إليها، وألنه ال يعظم فيها اخلطر كتلك، وخبالف العني وممر البول من الذكر وحنومه

 حتيل الغذاء والدواء.
 ]ما بدله كربع دية صاحبه[

أي: يف اجلفن الواحد من األجفان األربعة ربع دية  مث بني ما بدله كربع دية صاحبه فقال: )واجلفن(
صاحبه وإن كان ألعمى، سواء أقطعه أم أشله، ويف األربعة الدية؛ ألن فيها مجااًل ومنفعة، ويف جفنني 

لدية؛ ألن كل متعدد من األعضاء جتب يف جنسه الدية توزع على عدده؛ كاليدين والرجلني نصف ا
 واألصابع.

 احبة[]ما بدله كعشر دية ص
مث بني ما بدله كعشر دية صاحبه فقال: )إلصبع عشر( أي: لكل إصبع من أصابع اليدين والرجلني 

نسائي وغريه من خرب عمرو بن حزم: عشر دية صاحبه، ففي إصبع الذكر املسلم عشرة أبعرة، روى ال
ام هلا ثلث من ومن اإلصبع األمنلة لغري اإلهب« ويف كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من اإلبل»

 العشر؛ ألن واجب غري اإلهبام اليت هي ثالث أانمل عشر الدية.
 ]ما بدله كنصف عشر دية صاحبه[

بفتح الباء؛  -: )ومن هبم( أي: واألمنلة من هبممث أخذ يف بيان ما بدله كنصف عشر دية صاحبه فقال
 ن عشر الدية.نصف عشر دية صاحبها؛ ألن واجب اإلهبام اليت هي أمنلتا -وهي اإلهبام

ويف كل من املوضحة: وهي اليت توضح العظم، واهلامشة: وهي اليت هتشمه، واملنقلة: وهي اليت تنقله، 
 صف عشر ديةأي: إذا كان كل منها يف الرأس أو الوجه .. ن
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ن اثبت: مع ما روي عن زيد ب« يف املوضحة مخس من اإلبل»صاحبها؛ ملا رواه الرتمذي وحسنه: 
رواه الدارقطين « )أنه صلى هللا عليه وسلم أوجب يف اهلامشة؛ أي: مع اإليضاح عشرًا من اإلبل



واحلاكم يف خرب عمرو بن حزم: والبيهقي موقوفاً على زيد، وما رواه أبو داودد والنسائي وابن حبان 
 «.مخس عشرة من اإلبل -أي: من املوضحة واهلامشة -ويف املنقلة»

ا بـ )عظم الرأس والوجه( عظم سائر البدن، فال تقدير فيه؛ ألن أدلة ذلك ال تشمله؛ واملراد هن
ة اخلطر والقبح الختصاص أمساء الثالثة املذكورة جبراحة الرأس والوجه، وليس غريمها يف معنامها؛ لزيد

 فيهما.
دية صاحبه، ويف السن؛ أي: ممن سقطت رواضعه مث نبتت، أو ظهر فساد منبتها ابجلناية نصف عشر 

رواه أبو داوود وخرب عمرو بن « يف كل سن مخس من اإلبل»خلرب عبد هللا بن عمرو بن العاص: 
سواء أكسر الظاهر منها رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان، « ويف السن مخس من اإلبل»حزم: 

 متحركة.دون أصلها املسترت ابللحم، أم قلعها به، وساء أكانت صغرية أم كبرية، اثبته أم 
نعم؛ إن أبطل نفعها .. ففيها احلكومة، فلو قلعها كلها، وعدهتا يف الغالب ثنتان وثالثون ... 

 ، ويف السن الشاغية احلكومة.فبحسابه وإن احتد اجلاين واجلناية، وكذا إن زاد على ثنتني وثالثني
 ]ما جتب فيه احلكومة[

هي جزء نسبته إىل دية النفس نسبة نقص قوله: )عضو بال منفعة( البيت؛ يعين جتب احلكومة؛ و 
 اجلناية من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته، فمن ذلك قطع عضو ال منفعة فيه، أبن
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غري سيالن ما شق اجللد قليالً، ودامية تدميه من ومجلة شجاج الرأس والوجه عشر: حارصة؛ وهي 
دم، وقيل: معه، وابضعة تقطع اللحم، ومتالمحة تغوص فيه، ومسحق تبلغ اجللدة اليت بني اللحم 

والعظم، وموضحة وهامشة ومنقلة وتقدم بياهنا وحكمها، ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ، ودامغة خترقها، 
عدا اخلنسة املذكورة ن قوله: )وجائفة(، ففي هذه الشجاع ما ويف كل منهما ثلث الدية كما علم م

 احلكومة.
كما جتب احلكومة يف جراحة ما عدا الرأس والوجه، مث إن كانت احلكومة لطرف له أرش مقدر .. 

 اشرتط أال تبلغ مقدره، فإن بلغته .. نقص القاضي شيئاً ابجتهاده.
نقص إىل اندماله، فإن مل يبق نقص اعترب أقرب  قال اإلمام: وال يكفي حط أقل متمول، ويقوم بعد

 االندمال، فإن مل يبق نقص .. أوجب احلاكم شيئاً ابجتهاد على وجهني رجحه بعض املتأخريين.
 ]وجوب الكفارة يف القتل[



وجيب يف القتل كفارة، قال تعاىل: }من قتل مؤمناً خطئا فتحرير رقبة مؤمنة{ وغري اخلطأ أوىل منه، 
ينا النيب صلى هللا عليه وسلم يف صاحب لنا قد وود وغريه عن واثلة بن األسقع قال: أتوروى أبو دا

 «أعتقوا عنه رقبة .. يعتق هللا بكل عضو منها عضوا منه من النار»استوجب النار ابلقتل، فقال: 
ها وخرج ب )القتل(: األطراف واجلراحات فال كفارة فيها، لورود النص هبا يف قتل النفس، وليس غري 

وإن كان صبياً أو جمنوانً، فتجب يف ماهلما فيعتق الويل منه، فلو  يف معناه، فتجب الكفارة على القاتل
أعتق من مال نفسه عنهما: فإن كان أابً أو جدًا. جاز، أو عبدًا .. فيكفر ابلصوم، أو مياً فتكفريه 

 به عمد، مباشرة أم سببا.ابلعتق، أبن يسلم عبده فيعتقه، وسواء أكان القتل عمدًا أم خطأ أم ش
ا: أن يكون آدمياً معصوماً إبميان أو أمان، فتجب بقتل مسلم ولو بدار احلرب، وذمي ويشرتط لوجبه

ومعاهد، ومستأمن وجنني، ورقيق نفسه ونفسه، وال جتب بقتل احلريب، وال بتقل نساء أهل احلرب 
 هللاوصبياهنم؛ لعدم ضماهنم، وحترمي قتلهم حلق الغامنني ال حلق 
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أبمر اإلمام ظلماً  تعاىل، وال بقتل صائل دفعاً، وال بقتل ابغ عاداًل وعكسه، وال على اجلالد القاتل
وهو جاهل به؛ ألنه سيف اإلمام وآله سياسته، وال على العائن؛ ألن العني ال تفضي إىل القتل اختياًر 

 أو ال تعد من أسباب التلف.
 ل كفارة، ألن كاًل منهم قاتل وهي ال تتجزأ.وعلى كل من الشركاء يف القت

ق رقبة مؤمنة سليمة من عيب خيل ابلعمل وكفارة القتل؛ ككفارة الظهار يف أن من قدر على إعتا
فاضلة عن كفايته .. لزمه، ومن مل يقدر عليه .. صام شهرين متتابعني؛ كما تقدم يف الظهار، وال 

إعتاق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد .. فصيام شهرين متتابعني، وال إطعام فيها اقتصارًا على الوارد فيها من 
رة الظهار الوارد فيها: }فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا{ كما حيمل املطلق هنا على املقيد يف كفا

 يف )األميان( ألن هذا يف أصل وذاك يف وصف.
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 ابب دعوى القتل
 ة لظن غلبت()إن قارنت دعواه لوث: مسعت ... وهي قرين



 مييناً مدعي ... ودية العمد على جان دعي( )حيلف مخسني
 )فإن يكن عن اليمني امتنعا ... حلفها الذي عليه يدعى(

 ]ما يعترب يف دعوى القتل[
يعترب يف دعوى القتل تفصيل ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد، وانفراد وشركة، فإن أطلق .. 

: قتله أحدهم .. مل تسمع، وأال ني املدعى عليه، فلو قالاستحب للقاضي أن يستفصله، وأن يع
يكذهبا احلس، فلو ذكر مجاعة ال يتصور اجتماعهم على القتل .. مل تسمع، وأال تتناقض، فلو ادعى 
 انفراد شخص ابلقتل مث ادعى على آخر. مل تسمع، وأن يكون كل من املدعي واملدعي عليه مكلفاً.

نة تغلب الظن بصدق املدعي، كأن وجد ل كونه مبحل لوث وهو قريويعترب يف حتليف املدعي القت
 قتيل يف حملة، أو قرية صغرية ألعدائه، وأال يساكنهم غريهم، أو تفرق عنه مجع حمصورنز

ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل: فإن التحم قتال، أو وصل سالح أحد الصفني لآلخر .. فلوث 
عبيد أو النساء لوث وكذا قول  حق أهل صفه، وشهادة اليف حق الصف اآلخر، وإال ... فلوث يف

 فسقة وصبيان وكفار.
 ]لو قارنت دعوى القتل لواثً[

فإذا قارنت دعوى مدعي القتل لواثً. حلف مخسني مييناً؛ خلرب سهل بن ]أيب[ حثمة يف 
 «.البينة على املدعي»بذلك، وهو خمصص خلرب البيهقي: « الصحيحني»

 ، وهو كذلك؛ ألهنا حجة كالشهادة فجوز: أنه ال يشرتط مواالهتاومقتضى إطالق الناظم
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ما إذا مات يف تفريقها يف مخسني يوماً، وأنه لو ختللها جنون أو إغماء .. بىن وهو كذلك، خبالف 
 أثنائها، أو عزل القاضي، أو مات يف أثنائها.

ذي يثبت أبمياهنم يقسم عليهم  ولو كان للقتيل ورثة .. وزعت اخلمسون حبسب اإلرث؛ ألن ال
 كذلك، وجرب الكسر؛ ألن اليمني الواحدة ال تتبعض.

صحته، ولو غاب ولو نكل أحدمها .. حلف اآلخر مخسني؛ ألن الدية ال تستحق أبقل منها، وأخذ 
.. حلف اآلخر مخسني وأخذ حصته، وإال .. صرب للغائب حىت حيضر فيحلف معه ما خيصه، ولو 

 لفه .. حلف مخساً وعشرين؛ كما لو كان حاضراً.حضر الغائب بعد ح
 ولو كان الوارث غري حائز. حلف مخسني، ففي زوجة وبنت: حتلف الزوجة عشرا والبنت أربعني.



بال لوث، واملردودة منه على املدعي، أو املردودة من املدعي على املدعى عليه وميني املدعي عليه 
 مع لوث، واليمني مع شاهد مخسون.

األوىل ... فألهنا ميني مسموعة يف دعوى القتل فتعددت؛ كما إذا كان مث لوث .. فإن التعدد أما يف 
 أما يف البقية. فألهنا ميني دم.ليس للوث، بل حلرمة الدم، واللوث إمنا يفيد البداءة ابملدعي، و 

ال قصاص قوله: )ودية العمد( أي: ودية العمد إذا حلف املدعي واجبة على اجلانب املدعى عليه، و 
إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن »عليه؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم أطلق إجياب الدية حيث قال: 

ها لو مييناً واحدة .. حلف املدعى عليه فإن نكل املدعي عن كل األميان، أو عن بعض« يؤذنوا حبرب
تعدد املدعى،  اخلمسني مييناً إن كان واحدًا، وإن كانوا مجاعة .. حلف كل واحد مخسني، خبالف

والفرق: أن كل واحد من املدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه من انفرد، وأن كل واحد من 
 نفرد.املدعني ال يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو ا

وإذا حلف املدعى عليه .. مل يطالب بشيء، وأما إذا حلف املدعي يف قتل اخلطأ أو شبه العمد .. 
 ة خمففة يف األول مغلظة يف الثاين كما مر.فالدية على العاقل

 واأللف يف قول الناظم: )امتنعا( لإلطالق.
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 ابب البغاة
 مجع ابغ، مسوا بذلك جملاوزهتم احلد، وقيل: لطلب االستعالء.

يه: قوله تعاىل: }وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا{ اآلية: وليس فيها ذكر اخلروج على واألصل ف
لكنها تشمله لعمومها، أو تقتضيه؛ ألنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة .. فللبغي  اإلمام،

فإن  وقتاهلم واجب،« أصلها»ك « الروضة»على اإلمام أوىل، وأمجعت الصحابة على قتاهلم، قال يف 
 رجعوا إىل الطاعة .. قبلت توبتهم وترك قتاهلم.
البغاة ليسوا فسقة كما أهنم ليسوا كفرة، لكنهم  وأطلق األصحاب أن البغي ليس ابسم ذم، وأن

خمطئون يف أتويلهم، وبعضهم مساهم عصاة وقال: ليس كل معصية فسقاً، وعلى األول: فالتشديدات 
من فارق اجلماعة قيد شرب .. »وخرب « ا السالح .. فليس منهمن محل علين»يف خمالفة اإلمام؛ كخرب 

 لة على املخالف بال عذر وال أتويل.حممو « فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه
 )خمالفو اإلمام إذا أتولوا ... شيئاً يسوغ وهو ظن ابطل(



 )مع شوكة ميكنها املقاومة ... له مع املنع ألشيا الزمه(
 ... جرحيهم وال أسري حصال( )ومل يقاتل مدبر منهم، وال

 )وعند أمن العود إذ تفرقوا ... عند انقضا احلرب األسري يطلق(
 اهلم يرد بعد احلرب ... يف احلال، واستعماله كالغضب()وم

 ]تعريف البغاة[
أي: البغاة: / خمالفو اإلمام األعظم خبروج عليه وترك االنقياد له، أو منع حق توجه عليهم، سواء 

أم حدا أم مااًل ال كالزكاة، وهذا معىن قوله: )مع املنع ألشيا الزمه( وسواء أنصبت هلا  أكان قصاصا
  ال، وسواء أكان إمامنا عاداًل أم جائزًا؛ ألنه ال ينعزل ابجلور.إماماً 
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اخلروج على اإلمام  وقوله: )إذا أتولوا( أي: ألجل أن أتولوا أتوياًل يسوغ أتويله، ويعتقدون به جواز
 وهو ظين البطالن؛ كتأويل اخلارجني على علي رضي هللا تعاىل عنه؛ أبنه يعرف قتلة عثمان رضي هللا

عنه ويقدر عليهم، وال يتقص منهم، ملواطأته إيهم، وأتويل بعض مانعي الزكاة عن أيب بكر الصديق 
سكن هلم وهو النيب صلى هللا عليه وسلم،  رضي هللا تعاىل عنه؛ أبهنم ال يدفعون الزكاة إال ملن صالته

بتأويل ابطل قطعاً؛ كتأويل فخرج بذلك املخالفون بغري أتويل؛ كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادًا، أو 
املرتدين فليسوا كالبغاة، وكذا اخلوارج: وهم صنف من املبتدعة يكفرون من أتى كبرية، ويطعنون 

عة واجلماعات، وحكمهم: أهنم إن مل يقاتلوا وكانوا يف قبضة بذلك يف األئمة، وال حيضرون معهم اجلم
 اإلمام. تركوا.

 يزول الضرر، مث إن صرحوا بسبب اإلمام أو أحد منا .. نعم؛ إن تضرران هبم .. تعرضنا هلم حىت
عزرو، وإن عرضوا به .. فال، وإن قاتلوا. ز فهم فسقة وأصحاب هنب، فحكمهم حكم قطاع 

ة الطريقة، ومع شوكة هلم حبيث ميكنهم معها املقاومة لإلمام، وحيتاج اإلمام إىل الطريق إن قصدوا إخاف
 د رجال، ونصب قتال؛ لريدهم إىل الطاعة.احتمال كلفة، من بذلك مال وإعدا

واكتفى الناظم ابلشوكة عن اشرتاط مطاع فيهم؛ ألهنا ال حتصل إذا مل يكن هلم متبوع مطاع؛ إذ ال قوة 
مطاع، وخرج بذلك ما إذا كانوا أفرادًا يسهل الظفر هبم فليسوا بغاة؛ ألن ابن  ملن ال جيمع كلمتهم

واًل أبنه وكيل امرأة قتل علي أابها فاقتص منه، ومل يعط حكمهم يف ملجم قتل علياً رضي هللا عنه؛ متأ
 سقوط القصاص.



يهم البينة، وللبغاة حكم أهل العدل يف قبول شهادهتم، ونفوذ قضاء قاضيهم، واحلكم بسماع قاض
واستيفائهم حقوق هللا تعاىل وحقوق العباد، وصرفيهم سهم املرتزقة إىل جندهم، وعدم ضماهنم ما 

 بسبب القتال من نفس أو مال، وحكم ذي الشوكة بال أتويل حكم البغاة يف الضمان. أتلفوه
 ]قتال البغاة[

أميناً فطناً انصحاً يسأهلم ما وجيب على اإلمام أال يقاتلهم حىت ينذرهم، وينبغي أن يبعث إليهم 
هم ابلعود إىل يكرهون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة، أزاهلا، فإن أصروا بعد اإلزالة .. وعظهم وأمر 

الطاعة، مث أعلمهم ابلقتال، فإن استمهلوا فيه، اجتهد يف اإلمهال وعدمه، وفعل ما رآه صوااب منهما، 
 شبهة .. أمهلهم، أو الستلحاق مدد. مل ميهلهم.فإن ظهر له أن استمهاهلم للتأمل يف إزالة ال
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 قتل، أوإثخان .. فال تذفيف، فإن وإذا قاتلهم .. دفعهم ابألخف فاألخف، فإن أمكن أسر. فال
التحم احلرب، أو اشتد اخلوف دفعهم مبا أمكن، ويلزم الواحد منا مصابرة اثنني من البغاة، وال يويل 

م، للنهي عنه كما مدبر منه -إذا وقع قتال -عنهما إال متحرفاً لقتال، أو متحيزًا إىل فئة، وال يقاتل
 رواه البيهقي واحلاكم.

)املدبر(: من حتيز إىل فئة بعيدة، أو أعرض من القتال، أو بطلت قوته، أما وىل  ومشل تعبريه ب
 متحرفاً لقتال، أو متحيزًا إىل فئة قريبة .. فإنه يتبع ويقاتل، وكذا لو وال جمتمعني حتت راية زعيمهم.

أنه ال «: الروضة»هي عنه، ولو قتل رجل منا أسريهم. فاألصح يف وال يتق جلرحيهم وال أسريهم؛ للن
عن النص، وحكي فيه أيضا: أنه ال قود على « البحر»قود؛ لشبهة جتويز أيب حنيفة قتله، وحكاه يف 

قاتل املدبر، ومذفف اجلريح كذلك أيضا، ويطلق أسريهم؛ أي: الصاحل للقتال، سواء أكان أم غريه؛  
رأة والصيب غري عودهم عند انقضاء احلرب، أما غري الصاحل للقتال؛ كامل كمراهق وعبد عند أمن

 املراهق .. فيطلق بعد انقضاء احلرب وإن مل تؤمن غائلتهم.
نعم؛ إن قاتلت النساء. فكالرجال ال يطلقن إال بعد أمن غائلتهم، ويرد إليهم ماهلم من خيل وسالح 

هم إىل الطاعة، أو تفرق مجعهم يف احلال من غري وغريمها إذا انقضت احلرب، وأمنت غائلتهم بعود
وال يستعمل ماهلم كخيلهم وسالحهم يف قتال وال يف غريه؛ ألنه استعماله كاستعمال املغصوب أتخري، 

من غريهم إال لضرورة؛ أبن مل جيد أحدان ما يدفع به عن نفسه إال سالحهم، أو ما يركبه وقد وقعت 
 هزمية إال خيلهم.



إىل املقاتلة مبثله دفعاً، أو أحاطوا عظيم كنار ومنجنيق إال لضرورة؛ أبن قاتلوا به واحتجنا وال يقاتلون ب
بنا واحتجنا يف دفعهم إىل ذلك، وال يستعان عليهم بكافر؛ ألنه حيرم تسليطه على املسلم، وال مبن 

كان فيهم جرأة   يرى قتلهم مدبرين كاحلنفي إبقاء عليهم، فإن احتجنا إىل االستعانة هبم .. جازت إن
 «.أصلها»و « الروضة»بعوهم، قاله يف وحسن إقدام، وكنا نتمكن من منعهم لو ات
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هم بذلك، ولو استعانوا زاد املاوردي: وشرطنا عليهم: أال يتبعوا ندبرًا، وال يتقلوا جرحياً، ونثق بوفائ
علينا أبهل حرب، وعقدوا هلم أماانً ليقاتلوان معهم .. مل ينفذ أماهنم علينا، ونفذ عليهم يف األصح، 

م وقتلهم وإرقاقهم، وسيب نسائهم وذراريهم، خبالف البغاة، وإذا أتلفوا علينا مااًل أو فلنا اغتنام أمواهل
 لفوه على البغاة .. لزمهم ضمانه.نفساً، مل يضمنوه؛ ألهنم أهل حرب، وإن أت

نعم؛ إن قالوا: ظننا أن احلق معهم وأن لنا إعانة احملق، أو ظننا جواز إعانتهم، أو أهنم استعانوا بنا يف 
ل كفار وأمكن صدقهم يف ذلك .. قاتلناهم كقتال البغاة، ونبلغهم املأمن، ولو أعاهنم أهل الذمة قتا

 .. انتقض عهدهم، أو مكرهني .. فال. عاملني بتحرمي قتالنا خمتارين فيه
 ]شرط اإلمام[

افياً، وشرط اإلمام: كونه مسلما مكلفا حرا، ذكرا عدال قرشيا، جمتهدا شجاعا مسيعا بصريًا، انطقاً ك
سليماً من نقص مينع استيفاء احلركة وسرعة النهوض، وال يؤثر العشا وال ضعف البصر الذي ال مينع 

 لشم والذوق، وال قطع الذكر واألنثيني.معرفة األشخاص، وال فقد ا
واإلمامة فرض كفاية، فإن مل يصلح هلا إال واحد ... تعني عليه طلبها إن مل يبتدئوه، وتنعقد ببيعة أهل 

حلل والعقد من العلماء والرؤساء، ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ويشرتط فيهم صفة ا
العقد بواحد .. كفى، وابستخالف اإلمام قبله، فلو الشهود، وال يشرتط عدد، حىت لو تعلق احلل و 

جعل األمر شورى بني مجع .. فكاستخالف، فريتضون أحدهم، وابستيالء جامع الشروط، وكذا 
 هل.فاسق وجا

 وقول الناظم: )ألشيا( ابلقصر للوزن، وكذا قوله: )انقضا(، واأللف يف قوله )حصال( لإلطالق.
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 ابب الردة
الكفر وأغلظها حكماً؛  هي لغة: الرجوع عن الشيء إىل غريه، وشرعاً: ما سيأيت؛ وهي أفحش أنواع

ولقوله تعاىل: }ومن يبتغ اإلسالم  لقوله تعاىل: }ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر{ اآلية،
 «.من بدل دينه .. فاقتلوه»دينا فلن يقبل منه{ وخلرب البخاري: 

 )كفر املكلف اختياًر ذي هدى .. ولو لفرض من صالة حجا(
 مل يتب فواجب أن يقتال()وجتب استتابة، لن ميهال ... إن 

 )من دون جحد عامدًا ما صلى ... عن وقت مجع استتب، فالقتال(
 )ابلسيف حداً، بعد ذا صالتنا ... عليه مث الدفن يف قبوران(

 فيها أربع مسائل:
 

 ]تعريف الردة شرعًا[
، سواء يف األوىل: الردة شرعاً: كفر املكلف املسلم املختار بنية كفر، أو قول مكفر، أو فعل مكفر

يه يف املستقبل، أو اعتقد القول أكان استهزاء أم عنادًا أم اعتقادًا؛ كأن تردد يف الكفر، أو عزم عل
قدم العامل، أو حدوث الصانع، أو كذب رسوالً، أو حلل حمرماً ابإلمجاع معلوماً من الدين ابلضرورة  

لنكاح، أو جحد وجوب جممع عليه كالزان، أو حرم حالاًل ابإلمجاع معلوماً من الدين ابلضرورة كا
وقد أشار إليه الناظم بقوله: )ولو لفرض معلوماً من الدين ابلضرورة؛ كركعة من الصلوات اخلمس، 

من صالة جحداً( أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب ابإلمجاع كذلك، كصالة سادسة، أو ألقى 
ىل عنها، أو ادعى نبوة بعد مصحفا بقاذورة، أو سجد لصنم أو مشس، أو قذف عائشة رضي هللا تعا

ف ابسم هللا أو رسوله، أو رضي نبينا عليه أفضل الصالة والسالم، أو صدق مدعيها، أو استخ
 ابلكفر أو أشار به.
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 ]استتابة املرتد قبل قتله[
ماً ابإلسالم، ورمبا عرضت له شبهة فتزال؛ إذ لو الثانية: جتب استتابة املرتد قبل قتله؛ ألنه كان حمرت 

 احلال بال مات على حاله .. مات كافراً، خبالف اترك الصالة؛ فإنه لو مات .. مات مسلماً، يف
وهو شامل للمرأة « من بدل دينه .. فاقتلوه»مهلة، فإن مل يتب .. وجب قتله؛ خلرب البخاري: 



حصان، فكذلك ابلكفر بعد اإلميان كالرجل، وأما النهي عن قتل وغريها، ألن املرأة تقتل ابلزان بعد اإل
تد يف جنوبه أو سكره؛ فرمبا النساء .. فمحمول بدليل سياق خربه على احلربيات، ولكن ال يقتل املر 

رجع، فلو قتله إنسان قبل االستتابة .. فمسيء يعزر وال شيء عليه، ويستحب أن تؤخر توبة 
 السكران إىل إفاقته.

ملاوردي: وال يدفن املرتد يف مقابر املسلمني؛ خلروجه ابلردة عنهم، وال يف مقابر الكفار؛ ملا تقدم قال ا
 له من حرمة اإلسالم.

املرتد ذكراً كان أو أنثى .. صح إسالمه، ولو كان زنديقاً يظهر اإلسالم ويبطن الكفر، أو  وإن أسلم
ن ظاهره، أو سكران أو تكررت ردته؛ إلطالق قوله ابطنياً يقول أبن للقرآن ابطنا، وأنه املراد منه دو 

فإذا قالوها »: تعاىل: }قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف{ وقوله صلى هللا عليه وسلم
 ، ويعزر من تكررت ردته؛ لزيدة هتاونه ابلدين.«.. عصموا مين دماءهم وأمواهلم

سائر املرتدين؛ قاله أبو إسحاق املرزوي، ولو أسلم من كفر بقذف نيب .. صح إسالمه، وترك ك
بكر  ونقله ابن املقري عن األصحاب، وقال أبو« احلاوي الصغري»ورجحه الغزايل وغريه، وتبعه يف 

الفارسي: يصح إسالمه ويقتل حدًا؛ ألن القتل حد قذف النيب صلى هللا عليه وسلم، وحد القذف ال 
 لقفال،يسقط ابلتوبة، وادعى فيه اإلمجاع، ووافقه ا
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انني جلدة؛ ألن وصوبه الدمريي رمحه هللا تعاىل، وقال الصيدالين: يصح إسالمه، وجيلده احملاكم مث
 سالمه وبقي جلده.الردة ارتفعت إب

والبد يف إسالم املرتد وغريه من الشهادتني وإن كان مقراً إبحدامها، وتكفيان ممن ينكر الرسالة إال من 
خصها ابلعرب .. فال يصح إسالمه حىت يقول: )حممد رسول هللا إىل مجيع اخللق( أو يربأ من كل دين 

 خيالف اإلسالم.
رم .. مل يصح إسالمه حىت أييت ابلشهادتني ويرجع عما كفره جبحود فرض، أو استباحة حم  ولو كان

 اعتقده، ويستحب أن ميتحن عند إسالمه إبقراراه ابلبعث.
 ]حكم اترك الصالة[

الثالثة: إذا ترك املسلم املكلف صالة من اخلمس غري جاحد وجوهبا عامدًا بال عذر حىت خرج وقتها 
د؛ ألنه ليس أسوأ حاال منه، وهي يف احلال، ويف عه .. استتيب قبل القتل كاملرتأو وقت ما جتمع م



وقيل: واجبة املرتد؛ وهو ظاهر قول « التحقيق»قول: ميهل ثالثة أيم، ومستحبة على األصح يف 
الناظم: )استتب( بصيغة األمر، والفرق على األول: أن جرمية املرتد تقتضي اخللود يف النار فوجبت 

رك الصالة فإن عقوبته أخف، بل مقتضى ما قاله النووي يف تابة؛ رجاء جناته منه، خبالف اتاالست
من أن احلدود تسقط اإلمث: ألنه ال يبقى عليه شيء ابلكلية؛ ألنه قد حد على هذه اجلرمية، « فتاويه»

 واملستقبل مل خياطب به.
بقتل دًا ال كفراً؛ ألنه تعاىل أمر فإن اتب .. وجب القضاء مضيفاً، وإن مل يتب ... قتل ابلسيف ح

املشركني، مث قال: }فإن اتبوا وأقاموا الصالة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم{ ولقوله صلى هللا عليه 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممد ًا رسول هللا، ويقيموا »وسلم: 

إال حبق اإلسالم، وحساهبم عصموا مين دماءهم وأمواهلم، و  الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك ..
مخس صلوات كتبهن هللا على العباد، فمن جاء هبن .. كان له عند »رواه الشيخان، قال: « على هللا

هللا عهد أن يدخله اجلنة، ومن مل أيت هبن. فليس له عند هللا عهد، إن شاء .. عفا عنه، وإن شاء 
 .. مل يدخل حتت املشيئة.صححه ابن حبان وغريه، فلو كفر رواه أبو داوود، و « عذبه
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أو على فمحمول على تركها جحدًا، « .. بني العبد وبني الكفر ترك الصالة»وأما خرب مسلم: 
 التغليظ، أو املراد: بني ما يوجبه الكفر من وجوب القتل؛ مجعاً بني األدلة.

يطلع الفجر، ويقتل يف وقد علم أنه ال يقتل برتك الظهر حىت تغرب الشمس، وال برتك املغرب حىت 
الصبح بطلوع الشمس، ويف العصر بغروهبا، ويف العشاء بطلوع الفجر، فيطالب أبدائها إذا ضاق 

 ا، ويتوعد ابلقتل إن أخرجها عن الوقت، إن أصر وأخرج .. استوجب القتل.وقته
معة يقتل، ومن ترك الصالة ركن من أركاهنا، أو شرط من شروطها أمجع عليها، وقد علم أن اترك اجل

« احلاوي الصغري»فإن قال: )أصليها ظهرًا( .. فقال الغزايل: ال يقتل، وأقره الرافعي، وجرى عليه يف 
 وهو القوي.«: التحقيق»عن الشاشي: أنه يقتل، واختاره ابن الصالح، قال يف « الروضة» وزاد يف

 ]حكم اترك الصالة بعد قتله[
ويكفن، ويصلى عليه ويدفن يف مقابر املسلمني وال يطمس الرابعة: بعد أن يقتل اترك الصالة يغسل 

 سقوط اإلمث ابحلدود. قربه كسائر أصحاب الكبائر من املسلمني، بل أوىل ملا ذكرانه من



واأللف يف قول الناظم: )جحدًا(، و )ميهال( و )يقتال(، و )فالقتال( لإلطالق، وجيوز أن تكون يف 
 ة.)ميهال( بدالً من نون التوكيد اخلفيف
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 ابب حد الزان
: هو اإليالج اآليت -ح من مدهابلقصر أفص -وهو رجم احملصن، وجلد غريه وتغريبه كما سيأيت، والزان

بيانه، وهو حمرم، قال تعاىل: }وال تقربوا الزين إنه كان فاحشة وساء سبيال{، وأمجع أهل امللل على 
ه حشفة ذكره األصلي املتصل، أو قدرها من مقطوعها حترميه؛ وهو إيالج املكلف املختار العامل بتحرمي

 شتهى.بفرج أصلي متصل حمرم لعينخ، خال عن الشبهة م
فخرج عن اإليالج، كاملفاخذة، ومساحقة املرأتني، واإليالج يف غري فرج، أو يف فرج زائد، أو 

مبان؛ فال مشكوك فيه أو مبان، وإيالج دون قدر احلشفة أو قدرها من زائد، أو مشكوك فيه أو 
 يوجب ذلك احلد، بل التعزير.

ة الفاعل، وإيالج غري املكلف، ألنه ال وخرج إيالج الزوج والسيد اخلايل عن احلرمة، وإيالج شبه
يوصف بتحرمي، وإيالج املكره واجلاهل بتحرميه، واإليالج احملرم لعارض، ولشبهة احملل والطريق وهي  

 يمة وامليتة، إذ ليس فيهما إال التعزير.كل جهة أابح هبا عامل، واإليالج يف البه
 )يرجم حر حمصن ابلوطء يف ... عقد صحيح وهو ذو مكلف(

 )والبكر جلد مئة للحر .. ونفي عام قدر طعن القصر(
 والرق نصف اجللد والتغرب ... ودبر العبد زان كاألجنيب(

 )ومن أتى هبيمة أو دبراً ... زوجته أو دون فرج عزراً(
 ل:فيها أربع مسائ

 ]حد الزاين احملصن[
عليه وسلم به يف الرجل واملرأة األوىل: حد الزاين احملصن رجالً كان أو امرأة: الرجم، ألمره صلى هللا 

 يف أحاديث مسلم وغريه، وهو مكلف حر ولو ذمياً غيب حشفته بقبل يف
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ه رق؛ ألن م على من فينكاح صحيح حال حريته وتكليفه؛ لو يف حيض وإحرام وبغري إنزال، فال رج
اجلناية تتغلظ ابحلرية من جهة أهنا متنع الفواحش؛ ألهنا صفة كمال وشرف، والشريف يصون نفسه 

عما يدنس عرضه، ومن جهة أهنا توسع طرق احلل؛ إذ للحر نكاح أربع وال حيتاج فيه إىل إذن غالباً، 
 خبالف من فيه رق فيهما.

بتحرمي، لكن اعتبار التكليف ال خيتص  عله ال يوصفوال على من زنة وهو غري مكلف، ألن ف
ابلرجم، بل هو شرط يف أصل احلد كما علم، وإمنا اعترب تغييبه احلشفة يف نكاح صحيح؛ ألنه به 
قضى الشهوى، واستوىف اللذة، فحقه أن ميتنع عن احلرام، وألنه يكمل طريق احلل بدفع البينونة 

هة، والنكاح الفاسد؛ كما يف التحليل، فاعتربوا ليمني والشببطلقة أو ردة، فال يكتفي به يف ملك ا
وقوعه يف حال كماله ابحلرية والتكليف؛ ألنه خمتص أبكمل اجلهات وهو النكاح الصحيح فاعترب 
حصوله من كامل، حىت ال يرجم من غيب وهو انقص مث زين وهو كامل، ويرجم من كان كاماًل يف 

 ار ابلكمال يف احلالني.رق، فاالعتباحلالني، وإن ختللهما نقص كجنون و 
 ومقتضى كالمه: أن إحصان أحد الزوجني ال يؤثر فيه نقص اآلخر، وهو كذلك.

وأفهم قوله: )يرجم( أنه ال يقتل ابلسيف وحنوه؛ ألن القصد التنكيل به ابلرجم؛ أبن أيمر به اإلمام 
خرة مذففة، وال فيفة وال بصليحيطوا به فريمونه من اجلوانب مبدر وحجارة معتدلة، ال حبصيات خ

حيفر للرجل ]سواء[ ثبت زانه ابلبينة أو ابإلقرار، ويستحب للمرأة إن ثبت زانها ابلبينة ال إبقرارها، 
 وال يؤخر ملرض وحر وبرد مفرطني وإن ثبت إبقرار؛ ألن النفس مستوفاة به.

 ا.وإمنا يثبت الزان أبربعة رجال، أو إقراره، ويشرتط التفسري يف كل منهم
 ين غري احملصن[]حد الزا

الثانية: حد البكر احلر: جلد مئة، وتغريب عام إىل مسافة قصر فما فوقها؛ لقوله تعاىل: }الزانية 
وغريمها بذلك، املزيد فيها « الصحيحني»والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة{ مع أخبار 

 النفي على اآلية.
لدة، ونصف التغريب وهو نصف سنة؛ قال وهو مخسون جوحد الرقيق، أي: واملبعض: نصف اجللد 

 تعاىل يف اإلماء: }فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب{ وقيس
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القصد التنكيل، أنه ال يكتفي بنفي الزاين نفسه؛ ألن «: أصلها»و « الروضة»هبن العبد، واألصح يف 
 وإمنا حيص بنفي اإلمام.

وز تقدمي النفي على اجللد، وأول مدته ابتداء السفر ال وقت وصوله إىل ما وأفهم كالم الناظم: أنه جي
غرب إليه، وتعترب مواالة املئة والعام، فال جيوز تفريقهما ولو يف حق ضعيف اخللق، ألن القصد 

 التنكيل واإلحياش.
و « الروضة»يف يوم مخسني متوالية، ويف اثنية مخسني كذلك .. كفى؛ جزم به يف  نعم؛ لو جلد الزاين

 يف )ابب حد شارب اخلمر( ووجه أبن اخلمسني قدر حد الرقيق.« أصلها»
وال تغرب امرأة وحدها، بل مع زوج أو حمرم، أو نسوة ثقات مع أمن الطريق، وعليها أجرته إذا مل 

ني بلده رب، ويغرب الغريب من بلد الزان ال إىل بلده، وال إىل بلد بينه وبخيرج إال هبا، فإن امتنع .. مل جي
 دون مسافة القصر.

 ولو رجع املغرب .. رد إىل املوضع الذي غرب إليه واستؤنفت املدة.
ويستوىف احلد اإلمام أو انئبة فيه؛ من حر ومبعض ومكاتب، ويستحب حضور اإلمام وشهود الزان، 

.. حده االستيفاء رجالً كان أو امرأة، أو اإلمام، فإن تنازعا فيمن حيده  وحيد الرقيق سيده عند
، «أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم»اإلمام؛ لعموم واليته، وروى أبو داوود والنسائي خرب: 

واألصح: أن السيد يغربه؛ ألن التغريب بعض احلد، واألصح: أن الفاسق واملكاتب والكافر حيدون 
 نه إصالح مللكهم.أرقاءهم، أل

 ]حكم اإليالج يف الدبر[
أو قدرها يف دبر عبده زانً، كإيالجها يف دبر األجنيب ذكراً كان أو غريه، فريجم الثالثة: إيالج احلشفة، 

إذا أتى الرجل الرجل .. »الفاعل إن كان حمصناً، وجيلد ويغرب إن مل يكن؛ ألنه زان شرعاً؛ بدليل: 
حمصنا، تعاىل: }الزانية والزاين{ وأما املفعول فيجلد ويغرب؛ إذ ال يكون  فدخل يف قوله« فهما زانيان

وفارق عدم حده يف وطء مملوكته احملرم، أبن امللك يبيح اإلتيان يف القبل يف اجلملة، والوطء يف الدبر 
 ال يباح حبال.

(1/895) 

 

 مبوجب العقوبة.وللسيد تعزيز رقيقه يف حقوق هللا تعاىل؛ كما يؤدبه يف حق نفسه وله مساع البينة 
مل يرج .. جلد بعثكال عليه مئة غصن، فإن كان عليه  ويؤخر اجللد للمرض املرجو الرب منه، فإن



مخسون .. ضرب به مرتني وتسمه األغصان، أو تنكبس بعضها على بعض، ليناله بعض األمل، ولو برأ 
لربد املفرطني إىل اعتدال بعده .. أجزأه، فإن انتفيا .. مل يسقط احلد، وجيب أتخري اجللد للحر وا

 هما فهلك .. مل يضمنه.الوقت، لكن لو جلده اإلمام في
 ]التعزير فيما ال حد فيه[

الرابعة: من وطئ هبيمة أو دبر زوجته؛ أي: بعد ما منعه احلاكم منه، أو أتى األجنبية فيما دون الفرج؛  
ر يف كل معصية ال حد فيها وال  كاملفاخذة ومقدمات الوطئ .. عزر، وقاعدة ذلك األكثرية: أنه يعز 

مات ما فيه حد؛ كمباشرة أجنبية بغري الوطء، وسرقة ما دون النصاب، سواء أكانت من مقد -كفارة
مبا يراه من ضرب أو  -والسب واإليذاء بغري قذف، أم مل يكن؛ كشهادة الزور، والضرب بغري حق

به سنة للحر ونصفها لغريه، أو توبيخ  صفع وال يبلغ به أدىن حدود املعزر، أو حبس أو نفي ال يبلغ
اجتهاده من مجع، واقتصار على واحد، فعليه رعاية الرتتيب والتدريج، كدفع على ما يؤدي إليه 

 الصائل، فال يرقى احلاكم إىل مرتبة وهو يرى ما دوهنا كافياً.
أما املربح ... فألنه ولو علم أن التأديب ال حيصل إال ابلضرب املربح .. مل يكن له املربح وال غريه، 

 ح ال فائدة فيه.يهلك وليس له اإلهالك، وغري املرب 
ولو عفا مستحق حد .. فال تعزير لإلمام، أو مستحق تعزير ... فلإلمام التعزير، والفرق بينهما: أن 
احلد مقدر فال يتعلق بنظر اإلمام، فال سبيل إىل العدول إىل غريه بعد سقوطه، والتعزير يتعلق أصله 

 ظر اإلمام فجاز أال يؤثر فيه إسقاط غريه.بن
 الناظم: )دبرًا( و )عزرا( لإلطالق. واأللف يف قول

(1/896) 

 

 ابب حد القذف
 صنات{ابملعجمة؛ أي: الرمي ابلزان، وهو كبرية؛ ألية: }إن الذين يرمون احمل

 )أوجب لرام ابللواط والزان .. جلد مثانني حلر أحصنا(
 )وللرقيق النصف، عرف حمصنا .... مكلفا أسلم حرًا ما زىن(

 ه .. يسقط كأن صدق قذفاً أو عفاه()وإن تقم بينة على زان
أي: أوجب على رام ابللواط أو الزان؛ كقوله لشخص: )لطت( أو )ونيت( أي: الرامي مكلف خمتار 

أصل: جلد مثانني حلر حمصن، وعلى الرقيق؛ أي: واملبعض النصف، وهو أربعون جلدة؛ لقوله  غري



ر؛ ألنه يتبعض، واملراد ابآلية: األحرار تعاىل }فاجلدوهم مثانني جلدة{ والرقيق على النصف من احل
قذف، فال حد بدليل قوله تعاىل: }وال تقبلوا هلم شهادة أبدًا{ إذا العبد ال تقبل له شهادة وإن مل ي

على صيب وجمنون، ويعزر املميز من صيب أو جمنون له نوع متييز، ال على مكره، وأصل بقذف فرع 
 تل به، نعم؛ يعزر على النص.وإن سفل، ذكرًا كان أو أنثى؛ كما ال يق

 وال فرق يف القاذف بني املسلم واملرتد، والذمي واملعاهد، والذكر واألنثى.
مل يزن؛ أي: ومل يطأ وطئاً حمرماً أبدًا، فلو كان املقذوف صبياً أو جمنوانً،  و)احملصن(: مكلف حر مسلم

صناً، فال حد على قاذفه، بل يعزر أو رقيقاً أو غري عفيف عن الزان، أو الوطء املذكور .. مل يكن حم
 لإليذاء.

و ارتد وإن قامت بينة أربعة عدول على زان املقذوف ولو بعد القذف ... سقط احلد، خبالف ما ل
بعده؛ ألن الزان يكتم ما أمكن، فإذا ظهر .. فالظاهر سبق مثله، والردة عقيدة، والعقائد ال ختفى/، 

ن صدق املقذوف القاذف، أو عفا عن حد القذف؛ فإنه فإظهارها ال يدل على سبق اإلخفاء؛ كأ
 بزان مرتني .. يسقط/ ولو أابح قذفه؛ كأن قال لغريه: )اقذفين( .. مل جيب احلد، ولو قذف واحداً 

لزمه حد وحد، ولو استوىف املقذوف احلد بال حاكم، أو احلاكم بال طلب من مستحقه .. مل يقع 
 املوقع.

(1/897) 

 

ع يف أعراض الناس ة بزان، أو ثالث مع زوج املرأة بزانها .. حدوا؛ حذرًا من الوقو ولو شهد دون أربع
بصورة الشهادة، وكذا لو شهد أربع نسوة، أو ذميون أو عبيد، أو ثالثة رجال وامرأة، أو عبد أو 

 ذمي.
فال ولو شهد أربعة من الفسقة، أو ثالثة عدول وفاسق، أو أربعة من أعدائه، أو عدو مع ثالثة ... 

 حد على الشهود ..
 .ولو شهد واحد على إقراراه .. فال حد عليه

والالم يف قول الناظم: )لرام( مبعىن على، وكذا يف قوله: )وللرقيق( والواو يف قوله: )والزان( مبعىن أو، 
وقوله: )النصف( ابلنصب عطفاً على مفعول )أوجب( أو ابلرفع مبتدأ خربه )للرقيق(، واأللف يف 

 صنا( لإلطالق.قوله: )أح

(1/898) 



 

 ابب السرقة
: أخذ املال خفية، وشرعاً: بفتح السني وكسر الراء، وجيوز إسكاهنا مع فتح السني وكسرها؛ وهي لغة

 أخذه خفية من حرز مثله بشروط أتيت، وهي كبرية موجبة للقطع.
 ديهما{ وغريه مما أييت:واألصل يف القطع هبا قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }والسارق والسارقة فاقطعوا أي

 وأركاهنا ثالثة: سارق، ومسروق، سرقة، وقد أشار الناظم إليها فقال:
 املكلف .. لغري أصله وفرع: ما تفي()وواجب بسرقة 

 )قيمته بربع دينار ذهب .. ولو قراضة بغري مل يشب(
 )من حرز مثله، وال شبهة فيه ... لسارق كشركة أو يدعيه(

 فإن ... عاد هلا فرجله اليسار من( )تقطع مبناه من الكوع،
 )مفصلها، فإن يعد يسراه من ... يد، فإن عاد فيمناه، فإن(

 بغري قتل ... ويغمس بزيت مغلي( )يهد فتعزير
 ]شرط حد السارق(

الركن األول: السارق، وشرطه التكليف؛ أي: واالختيار، والتزام األحكام، والعلم ابلتحرمي، مسلماً  
 كان أو امرأة، حراً كان أو عبدًا، فيقطع مسلم أو ذمي مبال مسلم أو ذمي، فال كان أو ذمياً، رجالً 

ليفهما؛ ومكره؛ لشبهة اإلكراه الدافعة للحد، وحريب ومعاهد ومستأمن؛ يقطع صيب وجمنون؛ لعدم تك
 لعد التزامهم لألحكام، وال يقطع مسلم وال ذمي بسرقة ماهلم.

 ]شروط املسروق[
 وق، ويشرتط فيه أمور:الركن الثاين: املسر 

ر، أو املستعري أحدها: كونه مملوكاً لغريه؛ فال قطع على من سرق مال نفسه من يد املرهتن أو املستأج
 أو املودع، أو العامل أو الوكيل.

(1/899) 

 

 االحتاد. اثنيه: كونه لغري أصله وفرعه، فال قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق، ملا بينهم من
تفي قيمته؛ أي: جتمع ربع دينار ذهباً مضروابً؛ أبن يكون ربعاً مضروابً خالصاً، أو تبلغ اثلثها: كونه 

ال تقطع يد »قيمته ذلك، ولو كان الذهب قراضة، أو تربًا تبلغ قيمته ربع دينا مضروب، خلرب مسلم: 



فيما قيمته  ، أو«ربع ديناراً فصاعداتقطع اليد يف »وخرب البخاري: « سارق إال يف ربع دينار فصاعدا
 ربع دينار فصاعدًا، والدينا املثقال.

واحرتز بقوله: )بغري مل يشب( عن املغشوش، فإنه إذا مل يبلغ خالص املسروق منه ربع دينار .. مل 
يقطع، والتقومي يعترب ابملضروب، فلو سرق شيئا يساوي ربع دينا من غري املضروب؛ كالسبيكة 

 فال قطع به.يبلغ ربعاً مضروابً ..  واحللي، وال
ولو سرق ربعاً سبيكة، أو حلياً ال يساوي ربعاً مضروابً ... فال قطع به يف األصح؛ نظراً إىل القيمة 

 فيما هو كالسلعة.
ولو سرق خامتاً وزنه دون ربع وقيمته ابلصنعة ربع .. فال قطع به على الصحيح؛ نظراً إىل الوزن، ولو 

 . قطع وال أثر لظنه.فلوساً ال تساوي ربعا . سرق داننري ظنها
ال قطع يف »رابعها: كونه من حرز مثله، فال قطع بسرقة ما ليس حمرزاً؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

شيء من املاشية إال فيما آواه املراح، ومن سرق من التمر شيئاً بعد أن يؤويه اجلرين فبلغ مثن اجملن .. 
ة تعظم مبخاطرة أخذه من احلرز، فحكم ابلقطع اوود وغريه، وألن اجلنايرواه أبو د« فعليه القطع

 زجراً، خبالف ما إذا جرأة املالك ومكنه منه بتضييعه.
وخيتلف احلرز ابختالف األموال واألحوال، ومل حيده الشرع وال للغة، فرجع فيه إىل العرف؛ كالقبض 

ع إال بسرقة ما ويف وقت دون وقت، فال قطواإلحياء، فقد يكون الشيء حرزًا يف مكان دون مكان، 
أحرز يف موضع يستحق احملرز منفعته ولو ابلعارية من السارق أو غريه، فال قطع بسرقة من حرز 

مغصوب، وال بسرقة ما أحرز مع مغصوبه، فإن كان مبسجد أو حنوه .. اشرتط دوام حلاظ، وال يقدح 
 فيه الفرتات العارضة عادة، أو حبصن كدار .. كفى

(1/900) 

 

اب بذلة ال وإصطبل متصل ابلدور حرز دواب وحنوها، وعرضة دار وصفة حرز آنية، وثيحلاظ معتاد، 
 ثياب نفيسة أو حنوها، وما انم عليه أو توسده .. فمحرز.

وشرط املالحظ: قدرته على منع ذلك السارق بقوة أو استغاثة، ودار منفصلة حرز حبافظ فهي حرز 
ة بشد أطناهبا وحافظ، وما فيها بشد أطناهبا وإرخاء هناراً زمن أمن وإغالقها، وخيمة بصحراء حمرز 

 أذيهلا معه.
امس: أال يكون للسارق فيه شبهة كشركة؛ فال يقطع مسلم مبال املصاحل، وال مستحق للزكاة اخل



مباهلا، وال قطع بسرقة ما وهب له قبل قبضه، وال بسرقة ما ظنه ملكه، أو ملك بعضه، أو سيده أو 
 ادعاه.

طع؛ ألن ما قال القفال: ال يق« أصلها»و « الروضة»ملبعض ما ملكه حبريته .. ففي ولو سرق سيد ا
ملكه هبا يف احلقيقة جلميع بدنه فصار شبهة، وقال الشيخ أبو علي: يقطع؛ لتمام ملكه كمال 

ابألول، وال شبهة يف كون « عجابه»يف « احلاوي الصغري»الشريك بعد القسمة، وجزم صاحب 
 غال.ل؛ كحطب وحشيش، وال يف الطعام عام اجملاعة إن وجد ولو عزيزًا بثمن املسروق مباح األص

ولو ادعى نقص القيمة .. مل يقطع إال أن تقوم البينة خبالفه، ولو ملك السارق املسروق قبل الرفع 
 إىل احلاكم .. فال قطع؛ لتوقفه على طلب املسروق منه وقد تعذر.

 ]بيان السرقة[
تلس؛ وهي أخذ املال خفية كما مر، فال قطع على من أخذ املال عياانً كاملخالركن الثالث: السرقة: 

وهو من يعتمد اهلرب، واملنتهب؛ وهو من يعتمد الغلبة والقوة، واملودع واملستعري إذا جحدا الوديعة 
واملستعار، وال فرق يف هتك احلرز بني النقب وكسر الباب، وقلعه وفتح املغالق والقفل، وتسور 

 اجلدار.
السطح، أو الكوة يف رأسه   ولو أدخل يده يف النقب، أو حمجناً وأخرج املتاع، أو أرسل حباًل من
 كالب وأخرج به متاعاً .. قطع، ولو أرسل قردًا وأخرج. فال قطع.

 ولو محل أعمة زمناً وأدخله احلرز، فدله الزمن على املال فأخذه وخرج به ... قطع األعمى

(1/901) 

 

 ]حد السارق[
اه؛ أي: يده اليمىن؛ قال هللا لسارق املوصوف مبا مر: إذا سرق املال بصفاته السابقة .. تقطع مينوا

تعاىل: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ وقرئ شاذا: }فاقطعوا أمياهنما{ والقراءة الشاذة كخرب 
 الواحد يف االحتجاج هبا.

قطين، ورواه الشيخان عن فعل علي رضي هللا من الكوع؛ لألمر به يف سارق رداء صفوان رواه الدار 
: أن البطش ابلكف، وما زاد من الذراع اتبع، وهلذا جتب يف الكف دية اليد تعاىل عنه، واملعىن فيه

وفيما زاد حكومة، ومتد اليد مدًا عنيفاً لتنخلع مث تقطع حبديدة ماضية، ويضبط جالساً حىت ال 
 يتحرك، وال متنع زيدة أصابعها.



ال ميني له، ويكتفي  نت شالء: فإن قال أهل اخلربة: ينقطع دمها .. قطعت، وإال ... فكمنولو كا
 بفاقدة األصابع.

وأفهم كالمه: أنه لو مل تقطع ميناه حىت سرق مرارًا .. اكتفى بقطعها وهو كذلك؛ كما لو زىن مراراً .. 
 يكتفي حبد واحد.

 له.وجيب على السارق رد ما سرقه، فإن تلف .. لزمه بد
من مفصلها، خبالف ما إذا  فإن عاد بعد قطعها وسرق، أو كانت مفقودة .. قطعت رجله اليسرى

سقطت بعد السرقة .. فال قطع عليه؛ ألنه تعلق بعينها وقد فاتت، ومثله لو شلت وتعذر قطعها؛ 
 عن القاضي.« الكفاية»قاله يف 

 د .. قطعت رجله اليمىن.فإن يعد بعد قطع رجله اليسرى .. قطعت يده اليسرى، فإن عا
عنه عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه: أنه صلى هللا عليه واألصل يف ذلك ما رواه الشافعي رضي هللا 

السارق إن سرق .. فاقطعوا يده، مث إن سرق .. فاقطعوا رجله، مث أن سرق .. فاقطعوا »وسلم قال" 
اآلخذة، وإمنا قطع من خالف؛ لئال يفوت  وقدمت اليد؛ ألهنا« يده، مث إن سرق ... فاقطعوا رجله

 ركته؛ كما يف قاطع الطريق.جنس املنفعة عليه فتضعف ح

(1/902) 

 

ة ليس فيها فإن يعد بعد قطع األربع ... وجب تعزيره بغري قطع شيء آخر، وال يقتل؛ ألهنا معصي
ه ... منسوخ أو مؤول حد وال كفارة، فيكفي فيها التعزير، وما روي من أنه صلى هللا عليه وسلم قتل

 بقتله؛ الستحالل أو حنوه، بل ضعفه الدارقطين وغريه، وقال ابن عبد الرب: إنه منكر ال أصل له.
هتم ابحلسم ابلنار .. ويغمس حمل القطع بزيت أو دهن مغلي؛ لتنسد أفواه العروق، فإن جرت عاد

ك عنه بنزف الدم، فال حسم به، وليس ذلك تتمة للحد، بل حق للمقطوع؛ ألن الغرض دفع اهلال
 يفعل إال إبذنه، وهو منوب، ومؤنته عليه كأجرة اجلالد.

وقول الناظم: )ذهب( منصوب على التمييز، ووقف عليه بلغة ربيعة، ويف بعض النسخ بدل البيت 
 األخري:

 زير وقيل قتال ... ويغمس القطع بزيت مغال()يعد فتع
 طالق.واأللف يف قوله: )قتال( مبنياً للمفعول لإل

(1/903) 



 

 ابب قاطع الطريق
ًا على الشوكة مع البعد عن قطع الطريق: الربوز ألخذ مال، أو لقتل أو إرعاب مكابرة؛ اعتماد

 الغوث؛ كما يعلم مما أييت.
واألصل فيه: قوله تعاىل: }إمنا جزؤا الذين حياربون هللا ورسوله{ اآلية، قال أكثر العلماء: نزلت يف 

الكفار، واحتجوا له بقوله تعاىل: }إال الذين اتبوا من قبل أن تقدروا عليهم{  قطاع الطريق ال يف
لتوبة عن قطع الطريق، ولو كان املراد الكفار .. لكانت توبتهم اإلسالم، وهو دافع اآلية؛ إذ املراد ا

 للعقوبة قبل القدرة وبعدها.
 )وقاطع الطريق ابإلرعاب ... عزره، واآلخذ للنصاب(

 قطع ورجل اليسرى ... فإن يعد كفا ورجل األخرى()كف اليمني ا
 ع القتل لزم()إن يقتل أو جيرح بعمد ينحتم ... قتل/، وابإلخذ م
 )قتل فصلبه ثالثة، إذ ... يتوب قبل ظفر به: نيب(

 )وجوب حد ال حقوق آدمي ... وغري قتل فرقن، وقدم(
 )حق العباد، فاألخف موقعا ... فاألسبق األسبق، مث اقرعا(

 ها ست مسائل:في
 ]تعزيز قاطع الطريق وما يعترب فيه[

، بل أرعب الرفقة؛ أي: خوفهم؛ ويف معناه: من أعاهنم األوىل: قاطع الطريق إذا مل يقتل ومل أيخذ ماالً 
وكثر مجعهم ... عزره اإلمام حبسب اجتهاده حببس أو تغريب أو غريمها؛ كما يف سائر اجلرائم، وال 

  والشرب، واحلبس يف غري مكاهنم أوىل.حيده كما يف مقدمات الزان
الشوكة والقوة، والبعد عن الغوث لبعد ويعترب يف قاطع الطريق: اإلسالم والتكليف، واالعتماد على 

 السلطان وأعوانه، أو لضعفه، فخرج الكافر؛ فليس له حكم قاطع الطريق، قاله الشيخان،

(1/904) 

 

م، وصوبه الذمي كاملسلم يف ذلك؛ اللتزامه األحكاقال بعضهم: والوجه محله على غري الذمي، ف
وحكاه عنه « / األم»مجاعة منهم الزركشي، وقال: ونص عليه الشافعي رضي هللا تعاىل عنه يف آخر 

ابن املنذر فقال: وقال الشافعي وأبو ثور: وإذا قطع أهل الذمة على املسلمني ... حدوا حد 



 املسلمني، وهو قضية إطالق األصحاب.
، فالصواب: أن يعرب بدله ب )ملتزم األحكام( ليدخل يعرف التعبري ب )اإلسالم( لغري الرافعيوال 

 الذمي واملرتد، وخيرج احلريب واملعاهد واملستأمن، وخرج غري املكلف، ومعتمد اهلرب.
وال يشرتط شهر السالح، بل القاصدون ابلعصي واحلجارة قطاع، «: أصلها»ك « الروضة»قال يف 

 حنوه.« التهذيب»، ويف ام: أنه يكتفى ابلوكز والضرب جبمع الكفوذكر اإلم
وال تشرتط فيهم الذكورة، فالنسوة قاطعات طريق، والواحد إذا كان له فضل قوة، وتعرض للنفوس 

 واألموال جماهرًا .. فهو قاطع طريق.
 ]حكم قاطع الطريق إذا أخذ نصااًب[

رز مثله ال ار مضروب خالصاً، أو ما قيمته ذلك من حالثانية: إذا أخذ القاطع النصاب؛ أي: ربع دين
شبهة له فيه وطلب مالكه .. قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى؛ لآلية السابقة، وإمنا قطع من 

 خالف؛ لئال يفوت جنس املنفعة عليه، فإن فقدت إحدامها ولو قبل أخذ املال .. اكتفي ابألخرى.
ى الوالء لو تعلق جللدات يف احلد الواحد، وكذا تقطعان علوتقطعان على الوالء؛ الحتاد العقوبة كا

القصاص إبحدامها مع قطع الطريق وإن اختلفت العقوبتان؛ ألن الوالء بينهما مستحق بقطع الطريق 
 فال يسقط بتعذر قطعهما عنه، خبالف القصاص مع السرقة فإنه يقتص، مث مبهل إىل االندمال.

رى ورجله اليمىن أما إذا قدات قبل أخذه املال ... قطعت يده اليسفإن قطع الطريق بعد قطعهما، أو ف
 فقدات بعده .. فيسقط القطع كما يف السرقة.

(1/905) 

 

 ]حكم قاطع الطريق إذا قتل ومل أيخذ نصااًب[
وقتل مكافئاً له عمدًا، أو جرحه عمدًا فسرى إىل نفسه ... حتتم الثالثة: إذا مل أيخذ القاطع ماالً 

ية، وألنه ضم إىل جنايته إخافة السبيل املقتضية لزيدة العقوبة، وال زيدة عنا إال حتتم القتل قتله؛ لآل
فال يسقط وإن عفا عنه مستحقه مبال، فيقتل حتماً حدا ويسقط قتله قصاصاً؛ لصحة العفو عنه، 

 مقابلة ي به كمرتد لزمه قصاص وعفي عنه مبال، ففي قتله معىن القصاص؛ ألنه قتل يفويثبت ما عف
 قتل، ومعىن احلد؛ لتعلق استيفائه ابإلمام، واملغلب فيه معىن القصاص؛ فال يقتل بغري كفء.

ولو مات ... أخذت من تركته دية احلر وقيمة غريه، ولو قتل مجعاً معاً، قتل أبحدهم وللباقني ديت، 
 قل أو حنوه ... فعل به مثله.و مرتباً ... فباألول، ولو عفا وليه مبال .. مل يسقط قتله، ولو قتل مبثأ



عن البندنيجي، ولو « الكفاية»ولو كان القتل أو اجلرح لغري أخذ املال .. مل يتحتم قتله؛ كما نقله يف 
 جرح فاندمل ... مل يتحتم قصاصه.

 لقتل[]إذا مجع القاطع بني أخذ النصاب وا
ه على خشبة أو حنوها بعد غسله الرابعة: إذا مجع القاطع بني أخذ النصاب والقتل .. لزم قتله وصلب

 وتكفينه والصالة عليه ثالثة أيم؛ ليشتهر احلال ويكمل النكال.
 نعم؛ إن خيف تغريه قبلها .. أنزل

 عليه وسلم عن تعذيب وإمنا مل يصلب قبل القتل؛ ألن فيه تعذيباً، وقد هنى رسول هللا صلى هللا
 متبوعه.احليوان، فإن مات قبل قتله ... سقط الصلب بسقوطه 

ومبا تقرر فسر ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما اآلية فقال: )املعىن: أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا 
، أو مع ذلك إن قتلوا وأخذوا املال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف إن اقتصروا على أخذ املال

لتنويع ال التخيري؛ كما يف قوله ينفوا من األرض إن أرعبوا ومل أيخذوا شيئاً( فحمل كلمة )أو( على ا
تعاىل: }كونوا هودًا أو نصارى{ أي: قالت اليهود: كونوا هودًا، وقالت النصارى: كونوا نصارى؛ إذ 

 مل خيرب أحد منهم بني اليهودية والنصرانية.

(1/906) 

 

 ]إذا اتب قاطع الطريق قبل الظفر به[
درة عليه ... نبذ؛ أي: سقط عنه وجوب حد ه والقاخلامسة: حيث يتوب قاطع الطريق قبل الظفر ب

هللا تعاىل وهو القطع وحتتم القتل والصلب؛ لقوله تعاىل: }إال الذين اتبوا{ اآلية، خبالف ما لو اتب 
 بعده؛ ملفهومها ولتهمة اخلوف.

 وال تسقط هبا حقوق اآلدمي من القود وضمان املال، فللويل االقتصاص والعفو على مال أو جماانً،
 احلد فيما ذكره التغزير.ومثل 

وأفهم كالمه: أن التوبة ال تسقط ابقي احلدود؛ كحد الزان والسرقة والقذف، يف حق قاطع الطريق 
وغريه؛ لعموم أدلتها من غري تفصيل، وقياساً على الكفارة، إال قتل اترك الصالة، فإنه يسقط ابلتوبة 

 ك ال الرتك املاضي.لى الرت ولو بعد رفعه إىل احلاكم، ألن موجبه اإلصرار ع
 ]إذا اجتمع عقوبتان فأكثر على شخص[

السادسة: إذا اجتمع على شخص عقوبتان فأكثر غري قتل ... فرقت وجوابً، فلو اجتمع عليه حد 



 قذف وقطع، أو حد قذف الثنني ... فرق بينهما حىت يربأ من األول؛ لئال ميوت ابملواالة.
ألن النفس مستوفاة، وقدم غري القتل عليه وإن تقدم القتل؛ غريه؛ أما القتل .. فيوايل بينه وبني 

ليحصل اجلمع بني احلقني، فيجلد مث يقطع مث يقتل؛ ويبادر بقتله بعد قطعه ال قطعه بعد جلده؛ ملا 
مر، فلو أخر مستحق اجللد حقه .. فعلى اآلخرين الصرب حىت يستويف، فال يقطع وال يقتل قبل 

 اجللد.
حقه .. جلد وعلى مستحق النفس الصرب حىت يستوىف الطرف؛ حذرًا من  الطرف ولو أخر مستحق

 فواته، فإن ابدر بقتله ... فلمستحق الطرف ديته؛ لفوات استيفائه.
فإن كان يف العقوابت حق هلل تعاىل وحق للعباد، ومل يكن فيها قتل، أو مل يكن إال القتل .. قدم منها 

هلل تعاىل أخف؛ لبناء حقهم على املشاحة، وحق هللا تعاىل على  كان ماما للعباد على ما هلل تعاىل وإن  
 املساحمة، فيقدم حد القذف على حد الشرب والزان، ويقدم قتل القصاص على قتل الزان.

فإن متحضت هلل تعاىل أو للعباد .. قدم األخف فاألخف موقعاً؛ فمن زىن وشرب وسرق .. حد 
يواىل بينهما كما مر، ومن قذف وقطع عضوًا .. حد  قة، الللشرب مث للزان مث قطعت يده للسر 

 للقذف مث قطع ...

(1/907) 

 

فيحد لألول فإن استوت خفة وغلظاً .. قدن األسبق فاألسبق؛ كما لو قذف مجاعة على الرتتيب .. 
فاألول، وكما لو قتل مجاعة على الرتتيب .. يقتل ابألول وللباقني الديت، مث إن مل يكن األسبق 

، أبن وقعت معاً، أو شك يف املعية، أو علم سبق ومل يعلم عني السابق ... أقرع وجوابً، فمن معيناً 
 خرجت قرعته ... استويف له وللباقني الديت.

طريق( ابلنصب، وجيوز الرفع، وقوله: )أو جيرح( بدرج اهلمزة للوزن/ وقوله: وقول الناظم: )قاطع ال
 توكيد، أو ماض مبين للفعول وألفه لإلطالق.)اقرعا( فعل امر، وألفه بدل من نون ال

(1/908) 

 

 ابب حد اخلمر
كل شراب «: »الصحيحني»خرب األصل يف حترمي الشرب: قوله تعاىل: }إمنا اخلمر وامليسر{ اآلية، و 



 «.كل مسكر مخر، وكل مخر حرام»، / وخرب مسلم: «أسكر .. فهو حرام
قبل: بل كان املباح الشرب، ال ما ينتهي إىل السكر واملشهور: أهنا كانت مباحة يف صدر اإلسالم، و 

زعه وقال: عن القفال، مث ان« تفسريه»املزيل للعقل؛ فإنه حرام يف كل ملة؛ حكاه ابن القشريي يف 
توار اخلرب حيث كانت مباحة ابإلطالق، ومل يثبت أن اإلابحة كانت إىل حد ال يزيل العقل، وكذا قال 

وأما ما يقوله بعض من ال حتصيل عنده: إن السكر مل يزل حمرماً .. قال: « شرح مسلم»النووي يف 
 فباطل ال أصل له. انتهى.

لها يف اجلاهلية، أو شرع مبتدأ؟ على وجهني، وعلى هذا فهل كانت إابحتها هلم ابستصحاب حل
 األول.« البحر»و « احلاوي»أشبههما يف 

هي إبمجاع: املتخذة من عصري العنب، وهل تقع وكان حترميها يف السنة الثالثة من اهلجرة بعد أحد، و 
أن  على سائر األنبذة؟ وجهان، وقال الرافعي: واألكثرون على أنه ال يقع عليها حقيقة؛ بناء على

 اللغة ال تثبت ابلقياس.
 )حيد كامل بشرب مسكر ... أبربعني جلدة، وعزر(

 )إىل مثانني أجز، والعبد .. بنصفه، وإمنا حيد(
 ن أو أقرا .. ال نكهة وإن تقيا مخراً()إن شهد العدال

 فيها أربع مسائل:

(1/909) 

 

 ]ما يعترب جللد الشارب أربعني جلدة[
تار، العامل ابلتحرمي، امللتزم لألحكام؛ لشرب مسكر جنسه األول: حيد الكامل؛ أي: البالغ العاقل املخ

أربعني جلدة بسوط أو غريه؛  من مخر وغريه، وإن مل يسكر القدر املشروب منه؛ أبن يضربه اإلمام
ففي خرب مسلم عن علي رضي هللا تعاىل عنه قال: )جلد النيب صلى هللا عليه وسلم أربعني، وجلد أبو 

وكل سنة، وهذا احب إىل( وفيه عن أنس رضي هللا تعاىل عنه قال: )كان  بكر أربعني، عمر مثانني،
 نعال أربعني(النيب صلى هللا عليه وسلم يضرب يف اخلمر ابجلريد وال

وهذا يف احلر، أما غريه .. فعلى النصف من ذلك كما سيأيت، ويف معىن شربه: أكله؛ أبن كان ثخيناً، 
رقه، فخرج بذلك أكل اللحم املطبوخ به؛ لذهاب العني فيه، أو أكله خببز، أو طبخ به حلماً وأكل م

اط؛ ألن احلد للزجر وال وأكل أو شرب ما اختلف به واستهلك هو فيه، وكذا االحتقان واالستع



 حاجة فيهما إىل الزجر؛ وخرج الصيب واجملنون واملكره على تناوله.
نشئه بعيدًا عن العلماء فال حد  وخرج ب )العامل ابلتحرمي( من جهله؛ لقرب عهده ابإلسالم، أو

تزم عليه؛ جلهله، وب )ملتزم األحكام( أي: أحكام الشرب وغريه: الكافر فال حيد به، ألنه مل يل
حترميه، وب )ما يسكر جنسه(: غريه كالدواء اجملنن فال حد بتناوله؛ ألنه ال يلذ وال يطرب، وال يدعو 

 قليله إىل كثريه، بل يعزر به.
شرب املسكر لدواء أو عطش إذا مل جيد غريه، خبالف شرب البول والدم هلما؛ لعموم واألصح: حترمي 

ألن بعضه يدعو إىل بعض؛ وألنه يثري العطش بعد وإن  النهي عن شرب املسكر من شأنه إزالة العقل؛
رواه ابن « إن هللا تعاىل مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم»سكنه يف احلال، وعلى هذا حيمل خرب: 

ن وصححه، هذا إن مل ينته به األمر إىل اهلالك، وإال ... فيتعني شربه؛ كما يتعني على املضطر حبا
 إمجاع األصحاب.أكل امليتة، نقله اإلمام عن 

(1/910) 

 

من غص وال حد يف الشرب للتداوي والعطش وإن قلنا ابلتحرمي؛ لشبهة اخلالف يف حل شربه، و 
 بلقمة .. وجب عليه إساغتها خبمر إن مل جيد غريها وال حد.

ويعترب يف السوط اعتداله يف حجمه؛ فيكون بني القضيب والعصا؛ ويف صفته؛ فال يكون رطباً يشق 
قله، وال شديد اليبوسة فال يؤثر، ويف معىن السوط: اخلشبة املعتدلة، والنعل واليد، وطرف جللد بث

ب على األعضاء، إال املقاتل كثغرة النحر والفرج وحنومها، والوجه؛ خلرب مسلم: الثوب، ويفرق الضر 
 وألنه جممع احملاسن فيعظم أثر شينه خبالف الرأس.« إذا ضرب أحدكم .. فليجتنب الوجه»
ال تشد يداه، بل يرتكان طلقتني حىت يتقي هبما، وال جترد ثيابه، بل يرتك عليه قميص أو قميصان و 

ة أو فروة، ويواىل الضرب عليه حبيث حيصل زجر وتنكيل وال حيد حال سكره، بل دون جبة حمشو 
 يؤخر إىل أن يفيق، لريتدع.

 ]جواز بلوغ الضرب مثانني إذا رآه اإلمام[
إلمام بلوغ ضرب احلر مثانني. جاز؛ كما مر فعله عن عمر رضي هللا تعاىل عنه، ورآه الثانية: إذا رأى ا

قال: )ألنه إذا شرب ... سكر، وإذا سكر .. هذى، وإذا هذي .. افرتى، علي رضي هللا تعاىل عنه، 
 وحد االفرتاء: مثانون( والزيدة تعزيرات جلنايت تولدت من الشارب، وإال ... ملا جاز تركها.

 الرقيق[ ]حد



الثالثة: حد الرقيق؛ أي: واملبعض: عشرون جلدة على النصف من حد احلر كنظائره، فلو رأى اإلمام 
 غه أربعني .. جاز؛ ملا مر يف احلر.بلو 

 ]حد الشارب بشهادة عدلني أو إقراره[
ن الرابعة: إمنا حيد شارب املسكر إن شهد عدالن ابلشرب أو أقر به، وال حيتاج إىل تفصيلهما؛ أب

يقوال، أو يقول هو خمتارًا عاملاً به؛ ألن إضافة الشرب إليه قد حصلت، واألصل عدم اإلكراه وغلبة 
 مبا يتناوله؛ كما يف البيع وحنوه، وخيالف الزان؛ فإنالعلم 

(1/911) 

 

 فاحتيط فيه.« العينان تزنيان»مقدماته قد تسمى زانً، كما يف خرب: 
طريقاً اثلثاً، وهو: أن يعلم شربه من إانء شرب منه غريه فسكر،  «تعليقه»وذكر الشيخ أبو حامد يف 

قال الرافعي: وليكن هذا مبنياً على « املختصر»و « األم»وعليه نص الشافعي رضي هللا عنه يف 
 قال األذرعي: ليس األمر كما ختيله الرافعي.القضاء ابلعلم، 

ملي وسليم الرازي والدارمي: أنه إمنا جيب ومراد الشيخ أيب حامد: ما ذكره أصحابه وأتباعه؛ كاحملا
احلد على الشارب بثالثة أشياء؛ يعين أبحدها: أن يعرتف بشرب املسكر، أو تقوم عليه بينة بذلك، 

، فال حيد بنكهة، أي: ريح فمه، وسكر، وقيء ملسكر، أو أبنه شرب شراابً شربه غريه فسكر
 الحتمال أن يكون غالطاً، أو مكرهاً.

 ول الناظم: )أقرأ( لإلطالق.واأللف يف ق

(1/912) 

 

 ابب الصائل
 ويف بعض النسخ: ابب الصيال، وهو االستطالة والوثوب.

ه تعاىل: }فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم{ وخرب البخاري: واألصل فيه/ قول
من قتل »ره، وخرب: والصائل ظامل، فيمنع من ظلمه؛ ألن ذلك نص« انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً »

رواه الرتمذي وحسنه، ويف « دون أهله ... فهو شهيد، ومن قتل دون ماله .. فهو شهيد
ال فقط؛ وهو يف الباقي بطريق األوىل، وجه الداللة: أمنا ملا جعل شهيدا .. ذكر امل«: الصحيحني»



 كان له القتل والقتال.  دل على أن له القتل والقتال؛ كما أن من قتله أهل احلرب ملا كان شهيدًا ...
 )ومن على نفس يصول أو طرف ... أو بضع ادفع ابألخف فاألخف(

 املال، واهدر اتلفا ابلدفع()والدفع أوجب إن يكن عن بضع ... ال 
 )واضمن ملا تتلفه البهيمة .. يف الليل ال النهار قدر القيمة(

 فيها أربع مسائل:
 ]دفع الصائل ابألخف واألخف[

الصائل عند ظن صياله مسلماً كان أو كافراً، حرًا أو قناً، ومكلفاً أو غري مكلف ولو األوىل: يدفع 
بضع أو مال، أو غريها ابألخف فاألخف، فإن أمكن بكالم هبيمة عن معصوم من نفس أو طرف، أو 

أو استغاثة .. جرم الضرب، أو بضرب بيد .. حرم سوط، أو بسوط .. حرم عصا، أو بقطع عضو 
فإن أمكن هرب .. وجب وحرم قتال، فإن دفع ابألثقل من يدفع مبا دونه فهلك ...  .. حرم قتل،

دفع ابلعصا وليس عنده إال السيف .. فال ضمان؛ إذ له ضمنه، إال إذا فقد آلة األخف؛ كأن كان ين
 الدفع به حينئذ، وكذا إذا التحم القتال بينهما؛ خلروج األمر عن الضبط.

(1/913) 

 

العدول إىل قتله؛ لعدم ل رعاية التدريج يف املعصوم، أما غريه كاحلريب واملرتد .. فله قال البقيين: وحم
 حرمته.

ولو صال مكروهاً على إتالفه مال غريه .. مل جيز دفعه، بل يلزم املالك أن يقي روحه مباله؛ كما يناول 
وغريه؛ كما أفاده قول  املضطر طعامه، ولكل منهما دفع املكره، وال فرق يف الدافع بني املصول عليه

 لوزن.الناظم: )ادفع( بلفظ األمر، ودرج مهزته ل
ولو سقطت جرة من علو على إنسان، ومل تندفع عنه إال بكسرها، فكسرها .. ضمنها؛ ألهنا ال قصد 

 هلا وال اختيار حىت حيال عليها، فصار كاملضطر إىل طعام الغري أيكله ويضمنه.
 حملرتمني[]وجوب الدفع عن البضع والنفس ا

أم بضع أهله، أم أجنبية ولو أمة؛ ألنه ال  الثانية: جيب الدفع عن البضع احملرتم، سوء أكان بضعه،
 جمال لإلابحة فيه؛ وإمنا جيب إذا مل خيف الدافع على نفسه، أو عضوه أو منفعته.

فال وجه  وجيب الدفع أيضاً عن النفس احملرتمة إذا قصدها هبيمة؛ ألهنا تذبح الستبقاء اآلدمي،
حرمة له، وملعصوم بطلت عصمته بصياله،  لالستسالم هلا أو كافر ولو معصوماً، إذ غري املعصوم ال



وألن االستسالم للكافر ذل يف الدين، خبالف ما لو كان الصائل مسلماً ولو جمنوانً .. فال جيب 
« كن خري ابين آدم»ود: دفعه، بل جيوز االستسالم له؛ حلرمة اآلدمي، ورضا ابلشهادة، وخلرب أيب داو 

 تعاىل عنه عبيده من الدفع يوم الدار وقال: )من ألقى يعين: قابيل وهابيل، وملنع عثمان رضي هللا
 سالحه .. فهو حر( واشتهر ذلك يف الصحابة، ومل ينكر عليه أحد.

: وقيده اإلمام وغريه مبحقون الدم؛ ليخرج غريه كالزاين احملصن واترك الصالة؛ وقال الشيخان
 اب، وهو ظاهر األخبار.والقائلون جبواز االستسالم، منهم من يزيد عليه ويصفه ابالستحب

 وال جيب الدفع عن املال الذي ال روح فيه؛ ألنه جيوز إابحته للغري.

(1/914) 

 

عنه؛ قاله  نعم؛ إن كان مال حمجور عليه، أو وقف، أو مااًل مودعاً .. وجب على من بيده الدفع
 «.اإلحياء»الغزايل يف 

 ]إهدار الصائل إذا تلف ابلدفع[
الثالثة: يهدر الصائل إذا تلف ابلدفع، فال يضمن بقود وال دية، وال قيمة وال كفارة، ألنه مأمور 

 بدفعه، وقد أبطل حرمة نفسه إبقدامه على الصيال، يقال: أهدر السلطان دمه؛ أي: أبطله وأابحه.
 البهيمة[]حكم ما تتلفه 

 يكن صاحب اليد على البهيمة معه. ضمن ما أتلفته من زرع، أو غريه يف الليل ابملثل الرابعة: إذا مل
يف املثلي، والقيمة يف املتقوم، سواء املالك والوكيل، واملودع واملستعري، والغاصب وغريهم، ودون 

اراً، ة يف حفظ الزرع وحنوه هنالنهار؛ للخرب الصحيح يف ذلك، رواه أبو داوود، وهو على وفق العاد
والدابة لياًل، فلو جرت عادة بلد ابلعكس .. انعكس احلكم، ومن ذلك يؤخذ ما حبثه البلقيين: أنه 

 لو جرت عادة بلد حبفظها لياًل وهناراً .. ضمن متلفها مطلقاً.
ها، أو  نعم؛ إن مل يفرط يف ربطها؛ أبن أحكمه وعرض حلها، أو حضر صاحب الزرع وهتاون يف دفع

 ط له ابب تركه مفتوحاً .. مل يضمن.كان الزرع يف حمو 
ولو كانت املراعي يف وسط املزارع، أو يف حرمي السواقي .. فال يعتاد إرساهلا بال راع، فإن أرسلها .. 

 من إتالفها ليالً وهناراً.
، أما من كان مع ولو أرسل دابته يف البلد، أو ربطها بطريق ولو واسعاً فأتلفت شيئاً .. ضمنه مطلقاً 

ة .. فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو مال، يف ليل أو هنار، سواء أكان مالكها أم أجريًا، أم البهيم



مستأجراً أم مستعرياً، أم غاصباً أم غريهم، وسواء أكان راكبها أم سائقها أم قائدها، ألهنا يف يده 
 وعليه تعهدها وحفظها.

 تلفت شيئاً .. منه الناخس،بها فأسقطته، أو رحمت فأولو خنس إنسان دابة بغري إذن راك

(1/915) 

 

 .. ضمنه الراد ..أو إبذنه .. ضمنه، ولو غلبته فاستقبلها إنسان فردها، فأتلفت يف انصرافها شيئاً 
ولو ابلت أو راثت يف طريق، فتلف به نفس أو مال .. فال ضمان يف األصح؛ ألن الطريق ال خيلو 

 عنه، واملنع من الطروق ال سبيل إليه.
 ز عما ال يعتاد؛ كركض شديد يف وحل، فإن خالف ... ضمن ما تولد منه؛ ملخالفته للمعتاد.وحيرت 

 فحك بناء فسقط .. ضمنه؛ ألن سقوطه بفعله، أو فعل دابته ومن محل على ظهره أو هبيمة حطباً 
 املنسوب إليه.

أو مستدبر  وإن دخل سوقاً فتلف به نفس أو مال ... ضمنه إن كان زحام، أو متزق به ثوب أعمى،
البهيمة ومل ينهه، وإمنا يضمنه إذا مل يقصر صاحب املال، فإن قصر؛ كأن وضعه بطريق، أو عرضه 

 ولو أرسل طريًا فأتلف شيئاً .. مل يضمنه، ويضمن متلف هرته إن اعتيد إتالفها. للدابة .. فال،
 وقول الناظم: )وأهدر( بدرج اهلمزة للوزن.

(1/916) 

 

 كتاب اجلهاد
ترجم عنه بعضهم ب )السري( تفصيله من سري النيب صلى هللا عليه وسلم يف غزواته، وهلذا  املتلقي

 وبعضهم ب )قتال املشركني(
واألصل فيه قبل اإلمجاع: آيت؛ كقوله تعاىل: }كتب عليكم القتال{، }وقتلوا املشركني كافة{، 

تل الناس حىت يقولوا: ال أمرت أن أقا«: »الصحيحني»}واقتلوهم حيث وجدومتوهم{ وأخبار؛ كخرب 
 «.و روحة يف سبيل هللا .. خري من الدنيا وما فيهالغدوة أ»وخرب مسلم: « إله إال هللا

وكان اجلهاد قبل اهلجرة حمرماً، مث أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بعدها بقتال من قاتله مي أبيح 
 االبتداء به يف غري األشهر احلرم، مث أمر به مطلقاً.



بالدان، أو أسروا مسلماً  قد يكون فرض عني، وقد يكون فرض كفاية؛ ألن الكفار إن دخلوا واجلهاد:
 يتوقع خالصه منهم .. ففرض عني، وإن كانوا ببالدهم ... ففرض كفاية؛ كما قال:

 )فرض مؤكد على كل ذكر ... مكلف أسلم حر ذي بصر(
 )وصحة يطيقه، وإن أسر .. رق النسا وذو اجلنون والصغر(

 ريهم رأى اإلمام األجودا ... من قتل أو رق ومن أو فدا()وغ
 ل أو أسرى، وماله أعصما ... من قبل خرية اإلمام أسلما()مبا

 )وقبل أسر طفل ولد النسب ... وماله، وأحكم إبسالم صيب(
 )أسلم من بعض أصوله أحد ... أو إن سباه مسلم حني انفرد(

 مسلم هبا سكن( )عنهم، كذا اللقيط مسلم أبن ... يوجد حيث
 فيها مخس مسائل:

(1/917) 

 

 ]اجلهاد فرض كفاية[
اية ... سقط احلرج عن الباقني؛ هذا األوىل: اجلهاد فرض كفاية مؤكد كل سنة، إذا فعله من فيهم كف

 إذا كان الكفار ببالدهم كما مر، وذكر األصحاب أن الكفاية حتصل بشيئني:
 يكافئون من إبزائهم من الكفار.أحدمها: أن يشحن اإلمام الثغور جبماعة 

 الثاين: أن يدخل اإلمام دار الكفر غازيً بنفسه، أو يبعث جيشاً يؤمر عليهم من يصلح لذلك.
 اجلهاد فرض كفاية مؤكد على كل ذكر مكلف، مسلم حر، بصري صحيح، مطيق للجهاد.و 

 عائشة قالت: فال جهاد على امرأة؛ لضعفها عن القتال غالباً، وخلرب البيهقي وغريه عن
، وال على «نعم؛ جهاد ال قتال فيه: احلج والعمرة»قلت: ي رسول هللا؛ هل على النساء جهاد؟ قال: 

حتمال األنوثة، وال على غري مكلف؛ كصيب وجمنون وكافر، ومن فيه رق ولو خنثى مشكل، ال
ذي عرج بني وإن مبعضاً، وأعمى ومريض يتعذر قتاله، أو يشق عليه مشقة شديدة، ومن ال يطيقه؛ ك

 قدر على الركوب، وأقطع وأشل، وفاقد معظم أصابع يديه.
، أو الوسطى والبنصر .. كفاقد معظم قال األذرعي: والظاهر: أن فاقد اإلهبام واملسبحة معاً 

 األصابع.
وال على عادم أهبة قتال؛ من سالح ونفقة وراحلة لسفر القصر، فاضل مجيع ذلك عن نفقة من 



ما ذكر معها يف احلج، وكل عذر منع وجوب احلج .. منع وجوب اجلهاد، إال خوف تلزمه نفقته، و 
مل يستنب يف وفائه حيرم سفر جهاد وغريه  طريق ولو من لصوص مسلمني، والدين احلال على موسر

 إال إبذن صاحبه.
اية، وحيرم على الرجل جهاد إال إبذن أصوله املسلمني، أو من وجد منهم، ال سفر تعلم فرض ولو كف

ورجوع رب الدين أو األصل عن إذنه .. يوجب الرجوع إن مل حيضر الصف، إال أن خياف على نفسه 
 أو ماله.

ذن اإلمام أو انئبه؛ ألنه أعرف مبا فيه املصلحة، ويسن لإلمام إذا بعث سرية أن ويكره الغزو بغري إ
 يه هبم.يؤمر عليهم وأيخذ البيعة عليهم ابلثبات، وأيمرهم بطاعة األمري ويوص

(1/918) 

 

 ]احلكم إذا اسر أحد من أهل احلرب[
اء؛ أي: واخلناثى واجملنون والصغري؛ أي: ومن فيه الثانية: إن أسر أحد من أهل احلرب .. رق النس

رق، فيصريون بنفس األسر أرقاء لنا، فيكونون كسائر أموال الغنيمة: اخلمس ألهل اخلمس، والباقي 
 للغامنني.

ل احلر العاقل .. رأى فيهم اإلمام األجود للمسلمني من قتل له بضرب الرقبة، أو وغريهم؛ أي: الرج
ه بتخلية سبيله، أو فداء مبال أو أسرى مسلمني، لالتباع يف األربعة، فليزم اإلمام إرقاق له، أو من علي

 له، أن جيتهد، ويفعل منها ما هو األحظ للمسلمني، فإن مل تتبني له املصلحة ... حبسه حىت تتبني
 ويكون مال الفداء ورقاهبم إذا اسرتقوا؛ كسائر أموال الغنيمة.

ني، أو مشركني مبسلم، وسواء يف اإلرقاق الكتايب والوقين والعريب وجيوز فداء مشرك مبسلم أو مسلم
 وغريه.

 ]إسالم األسري قبل أن خيتار اإلمام فيه شيئا[
«: الصحيحني»يئاً .. عصم دمه وماله؛ خلرب الثالثة: إن أسلم األسري قبل أن خيتار اإلمام فيه ش

« قالوها ... عصموا مين دماءهم وأمواهلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا، فإذا»
ويبقة اخليار يف الباقي؛ كما أن من عجز عن اإلعتاق يف كفارة اليمني .. يبقى خمريًا بني اإلطعام 

 ئذ: أن يكون له عندهم عز، أو عشرية يسلم هبا دينه ونفسه.والكسوة، لكن يشرتط يف فدائه حين
 ]إذا أسلم قبل أسره[



بل أسره .. عصم دمه وماله، وولده من النسب الطفل؛ أي: واجملنون احلرين، الرابعة: إذا أسلم ق
وعتيقه من السيب رجالً أو امرأة، ومحلها كاملنفصل، وال يعصم زوجته وتفارق عتيقه، أبن الوالء بعد 

 ثبوته ال يرتفع؛ فإنه حلمة كلحمة النسب، خبالف النكاح؛ فإنه يرتفع أبسباب منها حدوث الرق.
 عدم جواز إرقاقها مع«: أصله»ك « املنهاج»جة املسلم احلربية: فصحح يف وأما زو 

(1/919) 

 

ف زوجة أنه جيري فيها خال«: أصلها»ك « الروضة»تصحيحه جوازه يف زوجة من أسلم، والذي يف 
أسلم، قصيته: جواز إرقاقها تسوية بينهما يف اجلواز؛ كما سوى بني عتيق من أسلم وعتيق املسلم  من

 يف عدم اجلواز.
ولو سبيت حرة منكوحة ملسلم .. انقطع نكاحها يف احلال وإن كانت موطوءة؛ لزوال ملكها عن 

 ابتدائ ودواماً.الكافرة  نفسها، فزوال ملك الزوج عنها أوىل، والمتناع نكاح املسلم األمة
ولو سيب الزوجان احلران، أو أحدمها ... انقطع نكاحها يف احلال وإن كانت موطوءة؛ لزوال ملكها 

 عن نفسها، فزوال ملك الزوج عنها أوىل، والمتناع نكاح املسلم األمة الكافرة ابتداء ودواماً.
ال توطأ حامل حىت تضع، وال »موم خرب: ولو سيب الزوجان احلران، أو أحدمها .. انقطع نكاحهما؛ لع

إذ مل يفرق بني املنكوحة وغريها، وحمله: يف سيب الزوج الكامل وحده إذا أرق، « حائل حىت حتيض
 وكذا لو كان أحدمها حراً واآلخر رقيقا.

ومن لزمه دين .. قضي مما غنمناه من ماله بعد رقه، وال يسقط إال إن كان حلريب، ويبقى دين من رق 
، ولو أسلم أو أمن حربيان معاً، أو مرتباً وألحدمها على اآلخر دين عقد ال إتالف .. مل على حريب إال

 يسقط.
 ]مىت حيكم إبسالم الصيب[

 اخلامسة: حيكم إبسالم الصيب؛ أي: والصبية يف ثالث مسائل:
 له تعاىل:األوىل: الوالدة؛ أبن كان أحد أصوله مسلماً وقت العلوق به، أو أسلم قبل بلوغه، لقو 
كل مولود »}والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم إبميان أحلقنا هبم ذريتهم{ ولقوله صلى هللا عليه وسلم: 

فجعل موجب كفره كفرمها مجيعاً، وألن اإلسالم يعلو وال « يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه
 وغريه. يعلى عليه، وانعقد اإلمجاع عليه يف إسالم األب، وسواء املميز

اجملنون احملكوم بكفره كالصغري يف تبعيته ألحد أصوله يف اإلسالم وإن طرأ جنونه بعد بلوغه على و 



 األصح.
ومشل تعبري الناظم ب )أحد أصوله(: أحد األجداد أو اجلدات، الوارث وغريه؛ كأب األم ولو مع 

ن أسلم بنفسه مث ، فأشبه محياة األب واألم، فإن بلغ ووصف كفرًا .. فمرتد؛ لسبق احلكم إبسالمه
 ارتد.
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ن، وادعى الشيخ الثانية: إذا سباه مسلم ومل يكن معه أحد من أصوله؛ ألنه صار حتت واليته كاألبوي
 أبو حامد وغريه اإلمجاع عليه.

وخرج بقوله: )حني انفرد عنهم( ما إذا كن معه أحد أصوله .. فإنه ال حيكم إبسالمه، فإن تبعيتهم 
السايب، فلو مات أحد أصوله بعد سبيه معه .. استمر كفره ومل حيكم إبسالمه؛ ألن أقوى من تبعية 

 .التبعية إمنا تثبت يف ابتداء السيب
ومعىن قوهلم: )أن يكون معه أحد أصوله(: أن يكوان يف جيش واحد وغنيمة واحدة، وال يشرتط  

من تعبري غريه ب )أحد كوهنما يف ملك رجل واحد، وتعبري الناظم يف هذا ب )أحد أصوله( أعم 
 أبويه( وكالصغري فيما ذكره اجملنون.

اإلسالم .. فإنه ال حيكم إبسالمه إذا  وخرج بقوله: )إن سباه مسلم( ما لو سباه ذمي قاطن ببالد
 دخل به دار اإلسالم؛ ألنه كونه من أهل الدار مل يؤثر فيه وال يف أوالده اإلسالم، فغريه أوىل.

ط إذا وجد بدار اإلسالم ولو كان فيها أخل ذمة؛ كدار فتحها املسلمون، مث الثالثة: الصغري اللقي
ية، أو دار غلبهم عليها الكفار وسكنوها، أو بدار كفر أقروها بيد كفار صلحاً؛ أو بعد ملكها جبز 

وقد سكنها مسلم ميكن أن يولد له ذلك اللقيط؛ تغليباً لدار اإلسالم، وخرب اإلمام أمحد والدارقطين: 
 «سالم يعلو وال يعلى عليهاإل»

؛ إذ ال وخرج بقوله: )حيث مسلم هبا سكن( ما إذا مل يسكن هبا أو كان فيها جمتازًا .. فإنه كافر
مسلم ساكن فيها حيتمل إحلاقه به، واحلكم إبسالم الصيب بوجدانه يف أرض إسالم هو أضعف 

الكفر، وارتفع ما ظنناه من إسالمه؛ ألن التبعات، وهلذا لو أقام ذمي بينة أبنه ابنه .. حلقه وتبعه يف 
 حكم الدار حكم ابليد، والبينة أقوى من اليد اجملردة.

( ابلقصر للوزن، واأللف يف قوله: )األجودًا( و )أسلما( لإلطالق، وقوله: )أو وقول الناظم: )النسا



 قوله: )اعصما( رق( )أو أسرى( بدرج اهلمزة فيهما للوزن، و )ماله( ابلنصب وجيوز رفعه، واأللف يف
 بدل من نون التوكيد اخلفيفة.
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 ابب الغنيمة
يرمها كما يعلم مما سيأيت، ويف بعض النسخ: )قسم الفيء والغنيمة( أي: بفتح القاف، واملشهور تغا

وقيل: يقع اسم كل منهما على اآلخر إذا انفرد، فإن مجع بينهما .. افرتقا؛ كالفقري واملسكني، وقيل: 
 فيء يقع على الغنيمة دون العكس، ومن هذين قوهلم: )يسن وسم نعم الفيء(اسم ال

}واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن  واألصل فيهما: قوله تعاىل: }ما أفاء هللا على رسوله{ وقوله تعاىل:
 «.وأن تعطوا من املغنم اخلمس»هلل مخسه{ اآليتني، وخرب وفد عبد القيس وقد فسر هلم اإلميان: 

ل الغنيمة إال هلذه األمة، والغنيمة كما يؤخذ من كالم الناظم اآليت يف تعريف الفيء: ما أخذانه ومل حت
ل، ويف السفن، أو التقى الصفان فاهنزموا عنه قبل شهر من احلربيني قهراً؛ كاملأخوذ بقتال الرجا

اجد أو مجع من السالح، وما صاحلوان عليه عند القتال، وما أهدوه لنا واحلرب قائمة، وما أخذه و 
 دار احلرب سرقة، أو وجد كهيئة اللقطة ومل ميكن كونه ملسلم.
 )خيتص منها قاتل ابلسلب ... ومخس الباقي، فخمس للنيب(

  مصاحل ومن نسب ... هلاشم وألخيه املطلب()يصرف يف
 )لذكر أضعف ولليتامى ... بال أب إن مل ير احتالما(

 بيل يف الزكاة قدما()والفقراء واملساكني كما ... البن الس
 )وأربع األمخاس قسم املال ... لشاهد الوقعة للقتال(
 )لراجل سهم، كما الثالثه ... لفارس إن مات للوراثه(

 ألنثى وطفل يغين ... وكافر حضرها إبذن()والعبد وا
 )إمامنا سهم أقل ما بدا ... قدره اإلمام حيث اجتهدا(

 كالعشر من جتار(  )والفيء: ما يؤخذ من كفار ... يف أمنهم
 )فخمسه كاخلمس من غنيمه ... والباق للجند، حووا تقسيمه(
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 ]اختصاص قاتل احلريب بسلبه[
لقتال يف احلرب بسلبه؛ وإن كان كل منهما أي: خيتص من الغنيمة مسلم قاتل للحريب املقبل على ا

أم ال، وسواء أكان قتال احلريب معه أم رقيقاً، أو أنثى أو صغريًا بقيده اآليت، سواء أشرطه له اإلمام 
، وخرب أيب داوود وغريه: )أنه صلى هللا «من قتل قتيالً ... فله سلبه«: »الصحيحني»مع غريه؛ خلرب 

 وألن ذلك مسلوب من يد احلريب، وطمع القاتل ميتد إليه غالباً. عليه وسلم قضى ابلسلب للقاتل(
قاتل إبذن اإلمام، ومثل القاتل: من ارتكب غررًا كفى  وخرج ب )املسلم(: الكافر، فال سلب له وإن

به شر حريب يف حال احلرب .. فيستحق سلبه؛ كأن قطع يديه أو رجليه، أو يدًا ورجاًل، أو قلع 
قتله غري من أسره .. فال سلب له؛ إذا كفي ابألسر شره؛ خبالف ما لو أمسكه عينيه، أو أسره، فلو 

قتله آخر ... فإهنما يشرتكان يف السلب؛ ألنه كفاية شره إمنا واحد ومنعه اهلرب، ومل يضبطه و 
حصلت هبما، أما إذا مل يرتكب غررًا يف قتله؛ كأن قتله انئماً، أو مشغوالً أبكل أو غريه، أو رماه من 

 أو صفنا .. فال سلب له؛ ألنه يف مقابلة ارتكاب اخلطر وهو منتف. حصن
مرأة أو عبدًا مل يقاتل .... مل يستحق سلبه؛ ألن قتله حرام واحلالة فإن كان املقتول صبياً أو جمنوانً أو ا

 هذه.
)والسلب(: ما يصحبه احلريب؛ من ثيابه امللبوسة، واخلف والران، والطوق والسوار، واملنطقة 

هلميان، ودراهم النفقة، وآالت احلرب؛ كالدرع والسالم واملركوب وإن كان ماسكاً بعنانه وهو يقاتل وا
 وآالته؛ كالسرج واللجام واجلنيبة اليت تقاد معه. راجاًل،

فلو كان معه جنائب ... قال أبو الفرج الزاز: ال يستحق إال واحدة، قال الرافعي: وهل يرجع فيها 
و يقرع بني اجلنائب؟ فيه نظر؛ قال النووي: ويف التخصيص جبنيبة نظر، وإذا قيل إىل تعيني اإلمام، أ

اتل جنيبة منها، ألن كل واحد منها جنيبة قتيله فهذا هو املختار، بل به .. فينبغي أن خيتار الق
 ي.الصواب خبالف ما أبداه الرافعي، وما قاله الزاز ... نقله ابن الرفعة عن الشيخ أيب حامد واملاورد

(1/923) 

 

األمتعة  ما فيها منوال يدخل يف السلب املهر التابع ملركوبه، وال احلقيبة املشدودة على الفرس، وال 
 والدراهم، وال الغالم الذي معه.

 ]ختميس الباقي من الغنيمة بعد السلب[



مخسة أقسام متساوية  -كأجرة احلمال  -مث بعد السلب خيمس الباقي من الغنيمة بعد إخراج مؤهنا
مث ويؤخذ مخس رقاع متساوية ويكتب على واحدة منها )هلل( أو )للمصاحل( وعلى أربع )للغامنني( 

بنادق مستوية، وخيرج لكل قسم رقعة، فما خرج عليه سهم هللا أو املصاحل .. جعله بني  تدرج يف
أهل اخلمس يقسم على مخسة، فتكون القسمة من مخسة وعشرين، ويقدم عليه قسمة ما للغامنني، 

 حلضورهم واحنصارهم.
دار اإلسالم بال  خريها إىلوتستحب القسمة بدار احلرب؛ كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم، بل أت

 عذر مكروه.
 بيان مصرف مخس الغنيمة[

أحد أمخاس اخلمس: للمصاحل، وكان قبل ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأهله 
ومصاحله، ما فضل .. جعله يف السالح عدة يف سبيل هللا وسائر املصاحل، وإضافته هلل؛ للتربك 

ن جعل نفسه فيه كغريه تكرماً، وال يورث عنه، بل يصرف بعده ميلكه، لك ابالبتداء ابمسه، وكان
ملصاحل املسلمني، كسد الثغور وعمارة احلصون، القناطر واملساجد، وأرزاق القضاة والعلماء 

 واملؤذنني، وجيب تقدمي األهم فاألهم.
كان ونوفل وإن  والثاين: ملن نسب من جهة األب هلاشم وألخيه املطلب، دون من نسب لعبد مشس 

األربعة أوالد عبد مناف، القتصاره صلى هللا عليه وسلم يف القسمة على بين األولني مع سؤال بين 
األخريين له، رواه البخاري، وأما بنو هاشم ... فألنه منهم، وأما بنو املطلب .. فألهنم مل يفارقوه يف 

الف بين األخريين، بل كانوا بوا عنه، خبجاهلية وال إسالم، حىت إنه ملا بعث ابلرسالة ... نصروه وذ
 يؤذونه.

أما من نسب هلما من جهة األم .. فال شيء له؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم مل يعط الزبري وعثمان مع 
 أن أم كل منهما هامشية، سواء يف ذلك غنيهم وفقريهم، وكبريهم وصغريهم،
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لألنثى؛ ألنه  موم اآلية، وللذكر ضعف ماوقريبهم وبعيدهم/ واحلاضر مبوضع الفيء والغائب عنه؛ لع
 عطية من هللا تعاىل، فيسحتق بقرابة األب؛ كاإلرث.

وقال اإلمام: ولو كان احلاصل قدرًا لو وزع عليهم ال يسد مسدًا ... قدم األحوج فاألحوج وال 
 يستوعب للضرورة.



ب له ولو كان له جد أو والثالث: لليتامى؛ وهو صغري ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى؛ أي: معسر ال أ
رواه أبو داودد وحسنه النووي، لكن ضعفه املنذري « لن يتم بعد احتالم»، أما صغره .. فلخرب: أم

وغريه، وأما إعسره .. فإلشعار لفظ اليتم به، وألن غناه مبال أبيه إذا منع استحقاقه، فغناه مباله أوىل 
 ط من سهم اليتامى.شيء من الثالثة .. مل يع مبنعه، وأما فقد األب .. فللوضع والعرف، فلو اختل

 والرابع: للفقراء واملساكني.
 واخلامس: البن السبيل، وسبق بيان الثالثة يف قسم الصدقات.

قال املاوردي: وجيوز لإلمام أن جيمع للمساكني بني سهمهم من الزكاة، وسهمهم من اخلمس، وحقهم 
 من الكفارات، فتصري هلم ثالثة أموال.

سكنة .. أعطي ابليتم دون املسكنة؛ ألن اليتم وصف الزم، إذا اجتمع يف واحد يتم ومقال: و 
واملسكنة زائلة، وال جيوز االقتصار من كل صنف على ثالثة، بل يعم كما يف الزكاة إذا صرفها اإلمام، 

ري لآلية، ولو فقد بعضهم .. وزع سهمه على الباقني كالزكاة، وجيوز التفاوت بني آحاد كل صنف غ
ابحلاجة وهي تتفاوت، خبالف الثاين ال تفاوت فيه بغري الذكورة واألنوثة كما الثين؛ ألن استحقاقهم 

 إال من سهم املصاحل عند املصلحة.«: الكفاية»مر، وال جيوز الصرف لكافر، قال يف 
.. مل يقبل ومن ادعى أنه فقري، أو مسكني، أو ابن سبيل .. قبل قوله بال بينة، أو أنه قريب، أو يتيم 

 ة.قوله إال ببين
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 ]قسمة األمخاس األربعة للغامنني[
خذًا من اآلية، اقتصر فيها بعد اإلضافة إليهم على واألمخاس األربعة عقارها ومنقوهلا للغامنني؛ أ

إخراج اخلمس، وهم: من شهد الوقعة ألجل القتال وإن مل يقاتل، حضر يف ول القتال أو يف أثنائه، 
دها ال ألجل القتال وقاتل؛ كاألجري حلفظ أمتعة، والتاجر واحملرتف، ومن شهدها غري كامل ومن شه

انقضاء القتال ولو قبل حيازة املال، ولو حضر قبل انقضائها  ولو الرضخ، وال شيء ملن حضر بعد
.. فال حق له فيما غنم قبل حضوره، وللراجل سهم، وللفارس ثالثة سهام؛ سهمان للفرس، وسهم 

، / فال يزاد عليها وإن حضر أبكثر من فرس، كما ال ينقص عنها، «الصحيحني»؛ لألتباع كما يف له
. أعطيها أيضا؛ ألنه قد حيتاج إىل الركوب؛ نص عليه ومحله ابن كج فلو كان يف سفينة ومعه فرس .

 على من بقرب الساحل، واحتمل أن خيرج ويركب، وإال .. فال معىن إلعطائه.



أنه لو ضاع فرسه، فأخذه غريه وقاتل عليه ... كان سهمه « العدة»عن صاحب « الروضة»ويف 
 إزالة يده، فصار كما لو كان معه ومل يقاتل عليه.ملالكه؛ فإنه شهد الوقعة، ومل يوجد منه اختيار 

ولو حضر اثنان بفرس مشرتك بينهما .. فهل يعطى كل منهما سهم فرس أو ال يعطيان هلا شيئاً، أو 
مناصفة؟ أوجه، قال النووي: لعل الثالث أصحها، وصححه السبكي فلو ركباه .. فيه وجه يعطيانه 

ابن كج، وهو إن كان يصلح للكر والفر مع ركوهبما .. فلهما رابع، قال النووي: إنه حسن، واختاره 
 أربعة أسهم، وإال فسهمان.

هما، واهلجني، وهو العريب وسواء يف ذلك الفرس العتيق؛ وهو عريب األبوين، والربذون؛ وهو عجمي
نياً، أبوه فقط، واملقرف؛ وهوالعريب أمه فقط؛ لصالحية اجلميع للكر والفر، ويعترب كونه جذعاً، أو ث

 نبه عليه الرافعي يف )املسابقة(
 وال يسهم لفرس مهزول، أو ال نفع فيه، لكونه كسريًا أو هرماً، أو صغريًا أو ضعيفاً أو
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والفر اللذين   وفيل وبغل وغريها؛ ألهنا ال تصلح للحرب صالحية اخليل هلا ابلكرحنوها وال لبعري
 حتصل هبما النصرة.

نعم؛ يرضخ هلما، ورضخ الفيل فوق رضخ البغل، ورضخ البغل فوق رضخ احلمار، ولو مات بعضهم 
ت يف القتال .. بعد انقضائه واحليازة .. فحقه لوارثه؛ بناء على أن الغنيمة متلك ابالنقضاء، ولو ما

 ه؛ ألنه متبوع والفرس اتبع.فال شيء له، خبالف موت فرسه حينئذ فإنه يستحق سهم
وللعبد واألنثى وطفل يغين، أي: ينفع يف القتال، وكذا كافر حضر الوقعة إبذن إمامنا بال أجرة .. 

. قدره اإلمام سهم أقل ما بدا؛ أي: أقل من سهم راجل وإن كانوا فرساانً، وهذا هو املسمى ابلرضخ
 ابجتهاده.

اتل ومن قتاله أكثر على غريه، والفارس على الراجل، ويفاوت بني أهله حبسب نفعهم: فريجح املق
واملرأة اليت تداوي اجلرحى وتسقي العطاش على اليت حتفظ الرحال، واألصل يف ذلك: االتباع، رواه 

، ويف قوم من اليهود أو داوود بلفظ يف العبد الرتمذي وصححه، ويف الصيب واملرأة البيهقي مرسالً 
 م ليسوا من أهل فرض اجلهاد، ولكنهم كثروا السواد فال حيرمون.)أسهم( ومحل على الرضخ، وألهن

وأما اجملنون .. فقال املاوردي: يرضخ له كالصيب، وقال اإلمام: ال يرضخ له وفاقاً، قال األذرعي: 
ييز، فإن كان .. فقد يكون أجرأ وأشد قتاالً من ولعل هذا الوفاق الذي ذكره إذا مل يكن له مت



 العقالء.
ذن اإلمام للكافر .. فال سهم له وإن أذن له غريه من األجناد؛ لكونه متهماً مبواالة أهل فإن مل أي

 دينه، بل يعزره على ذلك أن أدى إليه اجتهاده، وإن أذن له أبجرة .. اقتصر عليها.
 كالطفل يف الرضخ.  واملشكل والزمن واألعمى وحنوهم ..

ريب إذا حضروا إبذن اإلمام، حيث جتوز االستعانة هبم  ومشل تعبري ب )الكافر(: املعاهد واملستأمن واحل
 كالذمي، وقد قال الزركشي" إنه املتجه، قال: وأما املبعض ..
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 وإال رضخ.فالظاهر أنه كالعبد، وحيتمل أن يقال: إن كانت مهاأية وحضر يف نوبته .. أسهم له 
ولو زال نفص أهل الرضخ قبل انقضاء احلرب .. أسهم هلم، بل لو ابن بعد انقضائها ذكورة اخلنثى 

 .. أسهم له.
 وال سلب وال سهم وال رضخ ملخذل، وال مرجف، وال خائن

 ]بيان الفيء[
العشر والفيء: ما يؤخذ من كفار يف أمنهم بال قتال، وال إجياف خيل وال ركاب من منقول وعقار، ك

املأخوذ من التجار واجلزية، وما أهدوه يف غري احلرب، ومال ذمي مات بال وارث، أو فضل عن 
وارثه، ومال مرتد قتل أو مات، فخمس مال الفيء يقسم كخمس مال الغنيمة كما تقدم، والباقي 

 وهو األربعة أمخاس لألجناد املرصدين للجهاد.
قبيلة أو مجاعة عريفاً ويبحث عن حال كل واحد ويستحب أن يضع اإلمام دفرتًا، وينصب لكل 

وعياله ما حيتاجون إليه، فيعطي كل واحد مؤنته ومؤنتهم، ويراعي الزمان واملكان، والرخص والغالء، 
ومروءة السخص وضدها، وال يثبت يف الدفرت العميان والزمين، والصبيان واجملانني، والنسوة والعبيد، 

 يعجز عنه؛ كاألقطع وشبهه. والكفار واجلهلة ابلقتال، ومن
وإذا طرأ على بعض املقاتلة مرض أو جنون يرجى زواله .. أعطي ومل يسقط من الدفرت، وإن مل يرج .. 

 أسقط منه ويعطي، وإذا مات .. تعطى زوجته إىل أن تنكح، وأوالده إىل أن يستقلوا.
وله: )والعبد( وما عطف عليه ابجلر وقول الناظم: )قدماً( ببنائه للفاعل أو املفعول، وألفه لإلطالق وق

 عطفاً على )راجل( واأللف يف قوله: )اجتهدا( لإلطالق، وقوله )والباق( حبذف الياء للوزن

(1/928) 



 

 ابب اجلزية
نهم، وقيل: من اجلزاء مبعىن تطلق على العقد وعلى املال امللتزم، وهي مأخوذة من اجملازاة لكفنا ع

 يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا{ أي: ال تقضي.القضاء، قال تعاىل: }واتقوا 
والعقود اليت تفيد الكافر األمان ثالثة: أمان، وهدنة، وجزية؛ ألن التأمني إن تعلق مبحصور .. فهو 

اهلدنة، أو ال إىل غاية .. فهو األمان، أو بغري حمصور كأهل إقليم أو بلد: فإن كان إىل غاية ... فهو 
 مام، خبالف األمان، كذا قاله األكثرون.اجلزية، ومها خمتصان ابإل

وقضيته/ أن أتمني اإلمام غري حمصورين ال يسمى أماانً، وأن اجلزية ال تصح يف حمصورين، وليس 
 مرادًا.

{ إىل قوله تعاىل: }حىت يعطوا واألصل يف اجلزية قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }قتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل
، وقد أخذ صلى هللا عليه وسلم اجلزية من جموس هجر؛ كما رواه اجلزية عن يدو وهم صغرون{

البخاري، ومن أهل جنران، كما رواه أو داوود، ومن أهل أيلة؛ كما رواه البيهقي، وقال: إنه منقطع 
 ا حيملهم ذلك على اإلسالم.واملعىن يف ذلك: أن يف أخذها معونة لنا وإهانة هلم، ورمب

 فاألحسن أن نذكر شيئاً من أحكامهما. ومل يتعرض الناظم لألولني ..
 ]أمان الكافر[

فيصح أمان حريب حمصور من كل مسلم مكلف خمتار ولو امرأة أو رقيقاً لكافر لفظ يفيد الغرض 
نت على ما حتب(، أو بصريح؛ ك )أجرتك( و )أنت جمار( أو )أمنتك( أو )أنت آمن( أو كناية؛ ك )أ

 فهمة.)كن كيف شئت( وتكفي رسالة أو إشارة م
ويشرتط علم الكافر ابألمان، وكذا قبوله على الراجح، وأال تزيد مدته على أربعة أشهر، فإن زاد .. 

 بطل يف الزائد، ويبلغ بعدها املأمن، وأال يتضرر ابملؤمن املسلمون، كجاسوس
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تعدي األمان إىل أهله يأو طليعة، وحقه أن يغتال، وال يبلغ املأمن، وأال يكون املؤمن أسريًا معهم، وال 
 وماله إال ابشرتاطه، وليس لإلمام نبذ األمان إن مل خيف خيانة.

واملسلم بدار احلرب إن أمكنه إظهار دينه .. سن له اهلجرة، وإال وجبت إن قدر، وإال ... فهو 
أو  ،معذور إىل أن يقدر، ولو قدر األسري على اهلرب .. لزمه، ولو أطلقوه بال شرط .. فله اغتياهلم



على أهنم يف أمانه .. حرم، فإن تبعه قوم .. فليدفعهم ولو بقتلهم، ولو شرطوا أال خيرج من دارهم .. 
 حرم الوفاء به، ولو قالوا: )ال نطلقك حىت حتلف أال خترج( فحلف .. مل حينث ابخلروج.

 ]شروط اهلدنة[
 وأم اهلدنة ... فشروطها أربعة:

 لعام أهل إقليم، أو يهادن وإىل اإلقليم أهل بلد.ااألول: أن يهادن اإلمام، أو انئبه 
 الثاين: كوهنا للمصلحة.

الثالث: كوهنا إىل أربعة أشهر فأقل إن مل يكن ابملسلمني ضعف، وإال .. جازت الزيدة إىل عشر 
سنني حبسب احلاجة، وال جتوز الزيدة عليها، لكن إن انقضت املدة واحلاجة ابقية .. استؤنف العقد، 

أال يؤقت اإلمام اهلدنة، ويشرتط انقضاءها مىت شاء، وجيوز أن يقول: )هادنتكم ما شاء فالن(  وجيوز
 وهو مسلم عدل ذو رأى.

الرابع: اخللو عن الشروط الفاسدة، كشرط أال ينزع أسرى املسلمني منهم، أو يرد إليهم الذي أسروه 
اخلمر يف داران، أو ترد إليهم النساء  وأفلت منهم، أو يقيموا ابحلجاز، أو يدخلوا احلرم، أو يظهروا

 إذا جئن مسلمات.
 وإذا انقضت أو نقضت .. فحكمهم كما قبلها.

ولو نقض بعضهم، ولو ينكر الباقون بقول وال فعل .. انتقض فيهم أيضا، وإن أنكروا ابعتزاهلم، أو 
 تبلغيهم املأمن.و إعالم اإلمام ببقائهم على العهد .. فالن ولو خاف خيانتهم .. فله نبذ العهد، 

 وللجزية مخسة أركان: صيغة، وعاقد، ومعقود له، ومال معقود عليه، ومكان قابل للتقرير فيه.
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 )وإمنا تؤخذ من حر ذكر ... مكلف له كتاب اشتهر(
 ؤه من بعد بعثة اهلدى()أو اجملوس دون من هتودا ... آاب

 لرتب()أقلها يف احلول دينار ذهب ... وضعفه من متوسط ا
 )ومن غين أربع إذا قبل ... واشرط ضيافة ملن هبم نزل(

 )ثالثة, ويلبسوا الغيارا ... أو فوق ثوب جعلوا زانرا(
 )ويرتكوا ركوب خيل حربنا ... وال يساؤوا املسلمني يف البنا(

 منع ... وحكم شرع بتمرد دفع()وانتفض العهد جبزية 



 املسلمني النقض, لو()الهرب, ابلطعن يف اإلسالم أو ... فعل يضر 
 )شرط ترك, واإلمام خريا ... فيه كما يف كامل قد أسرا(

 ]صيغة اجلزية[
الركن األول: الصيغة؛ كأن يقول اإلمام أو انئبه: )قررتكم( , أو )أذنت لكم يف اإلقامة يف دار 

هم اللسان أن تبذلوا كذا, وتنقادوا ألحكام اإلسالم(. ويشرتط التعرض لقدرها, ال لكفاإلسالم على 
عن هللا تعاىل ودينه رسوله صلى هللا عليه وسلم, والبد من القبول لفظاً؛ كـ )قبلت( أو )رضيت 

بذلك( , وال يصح مؤقتاً, وإذا عقد فاسدًا .. مل جيب الوفاء, وال يغتال, ولو بقي على حكم ذلك 
مدة, مث اطلعنا العقد سنة, أو أكثر .. وجب لكل سنة مضت دينار, ولو دخل حريب داران وبقي 

عليه, مل يلزمه شيء ملا مضى, وجيوز قتله واسرتقاقه, وأخذ ماله واملن عليه, والتقرير ابجلزية, ولو 
 قال: )دخلت لرسالة( , أو )أبمان مسلم( .. صدق بيمينه.

 ]عاقد اجلزية[
مل تصح, ولو قد؛ وال تصح إال من اإلمام أو انئبه فيها, فلو عقدها واحد من الرعبة .. الثاين: العا

 أقام سنة فأكثر .. فال شيء عليه.
 ]املعقود له اجلزية[

الثالث: املعقود له؛ وإمنا تعقد حلر ذكر مكلف, فال تؤخذ ممن فيه رق, وال من امرأة وخنثى, وال من 
 م وهو حاصل هلم, وقد كتب عمرصيب وجمنون؛ ألن بذهلا حلقن الد
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رواه البيهقي إبسناد  جناد: )أال أتخذوا اجلزية من النساء والصبيان(رضي هللا تعاىل عنه إىل أمراء األ
صحيح, وروي: ال جزية على العبد. وأحلق ابملرأة اخلنثى, فلو ابنت ذكورته .. فهل تؤخذ منه للسنني 

املاضية؟ وجهان, قال يف "الروضة": ينبغي أن يكون األصح: األخذ, وجزم به "اجملموع" يف )ابب 
خل حريب داران وبقي مدة مث وقال يف "املهمات": ينبغي تصحيح عكسه؛ كما لو داألحداث( , 

اطلعنا عليه .. ال أنخذ منه شيئاً ملا مضى على الصحيح, ورد أبنه ال جامع بينهما؛ ألن اخلنثى 
عقدت له اجلزية وقد ابنت ذكورته, فعملنا مبا يف نفس األمر؛ كما يف البيع خبالف احلريب. للمكلف 

توراة واإلجنيل, وصحف إبراهيم, وزبور داوود ور كتاب اشتهر أمره أبنه من الكتب املنزلة؛ كالاملذك
صلى هللا عليهما وسلم, أو له شبهة كتاب؛ وهم اجملوس؛ لزعمهم ذلك, واألظهر: أنه كان هلم كتاب 



ألواثن فرفع, وقد تقدم: صلى هللا عليه وسلم أخذ اجلزية من جموس هجر. وخرج مبا ذكره: عبدة ا
لنصراين, أو حنوه ممن زعم التمسك بكتاب؛ كمن أحد واملالئكة والكواكب, فتعقد لليهودي أو ا

أبوية كتايب واآلخر وثين إن دخل جده األعلى يف ذلك الدين قبل نسخه ولو بعد تبديله, وإن مل 
أن جده األعلى جيتنب املبدل منه, أو شككنا يف وقته؛ تغليباً حلقن الدم. وخرج بذلك ما لو علمنا 

عد بعثة عيسى عليه السالم, أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه دخل يف ذلك بعد نسخه؛ كمن هتود ب
الصالة والسالم, فال يقر ابجلزية, والصائبة من النصارى, والسامرة من اليهود يقرون هبا إن وافقوهم 

لم اثنان من أهل ذلك يف أصل دينهم, وإال .. فال. ولو عقدت ملن زعم التمسك بكتاب, مث أس
قبل شهادهتما, وشهدا خبالف ما زعمه .. اغتيل, وال يبلغ املأمن؛ الدين, وحسن حاهلما حبيث ت

 لتدليسه, واألمان الفاسد إمنا مينع االغتيال عند ظن الكافر صحته, وهو منتف هنا.
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 ]املعقود عليه وبيان مقدار اجلزية[
هب يف كل سنة عن كل واحد ممن ذكر؛ لقوله صلى هللا زية: دينار ذالرابع: املعقود عليه, وأقل اجل

دينارًا" رواه أبو داوود والرتمذي -أي: حمتلم -عليه وسلم ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن: "خذ من كل حامل
والنسائي, وصححه ابن حبان واحلاكم. نعم؛ إن مضى حول, ومل يدفع اإلمام عنهم ما جيب هلم 

جزية ذلك احلول؛ ذكره البغوي وغريه, وإذا عقدها بدينار .. فله هم .. مل جتب ابلعقد من الذب عن
أن أيخذ عنه عوضاً؛ كسائر الديون املستقرة؛ بشرط أال ينقص عن قدر دينار؛ ألن احلق للمسلمني, 

وإمنا امتنع عقدها مبا قيمته دينار؛ ألهنا قد تنقص عن دينار آخر املدة. ويستحب لإلمام مماكسة 
ملوكله حىت يزيد على دينار, بل إن أمكنه أن يعقدها أبكثر من دينار .. مل جيز أن قد لنفسه, أو العا

يعقد بدونه إال ملصلحة. ويسن أن يفاوت: فيأخذ من فقري ديناراً, ومن متوسط دينارين, ومن غين 
 رب الغىن وضدهأربعة إذا أجابوا لذلك وقبلوه, فإن امتنعوا من الزيدة .. وجب قبول الدينار, ويعت

وقت األخذ, ال وقت العقد, وحيتمل أن يكون ضابط الغين واملتوسط كما يف النفقة, وحيتمل الرجوع 
فيه إىل العرف, وإن قال بعضهم: أان فقري, أو متوسط .. قبل قوله, إال أن تقوم بينة خبالفه. وإذا 

من مثن مثله, فإن  ى شيئاً أبكثرعقدت أبكثر, مث علموا جواز دينار .. لزمهم ما التزموه؛ كمن اشرت 
امتنعوا من أداء الزيدة .. فهم انقضون؛ كما لو امتنعوا من أداء اجلزية, وحينئذ يبلغون املأمن, فإن 
عادوا وطلبوا العقد بدينار .. لزمت إجابتهم, ومن تقطع جنونه قليالً؛ كساعة من شهر .. لزمته, أو  



وجبت. ولو أسلم, أو مات, أو جن يف أثناء  ا بلغت سنة ..كثريًا كيوم ويوم .. لفقت اإلفاقة, فإذ
سنة .. وجب قسط املاضي. ولو اجتمع دين آدمي وجزية يف تركة .. سوي بينهما, وجتب على زمن 
وشيخ هرم, وأعمى وراهب, وأجري وفقري عجز عن كسب, فإذا متت سنة وهو معسر .. ففي ذمته 

 عدها.حىت يوسر, وكذا حكم السنة الثانية فما ب
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ن مير هبم من ويستحب لإلمام أو انئبه إذا أمكنه أن يشرتط عليهم إذا صوحلوا يف بلدهم: ضيافة م
املسلمني زائدًا على قدر أقل جزية على غنيهم ومتوسطهم ال فقريهم؛ ألهنا تتكرر فال يتيسر للفقري 

لصالة والسالم صاحل أهل أيلة على القيام هبا, واألصل يف اشرتاطها ما رواه البيهقي: )أنه عليه ا
لمني( , وروى الشيخان: ثالث مئة, وكانوا ثالث مئة رجل, وعلى ضيافة من مير هبم من املس

)الضيافة ثالثة أيم( , والطعام واألدم: كاخلبز والسمن, والعلف: كالتنب واحلشيش, وال حيتاج إىل 
حبيث يدفع احلر والربد, وال خيرجون أهل  ذكر قدره, وإن ذكر الشعري .. بني قدره, وليكن املنزل

الصغار أن جيري عليهم احلكم مبا ال  املنازل منها. وتؤخذ اجلزية برفق كأخذ الديون, ويكفي يف
 يعتقدونه, وهبذا فسر األصحاب )الصغار( وتفسريه بغري ذلك مردود.

 ]مكان تقرير اجلزية[
ة واملدينة, واليمامة والطائف ووج الطائف, اخلامس: املكان؛ وهو كون قراره غري احلجاز؛ وهو مك

طرقه املمتدة, روى البيهقي عن أيب عبيدة وما يضاف إىل ذلك, فيمنع كل كافر من اإلقامة به ولو ب
 ابن اجلراح: آخر ما تكلم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: : أخرجوا اليهود من احلجاز".

 أهل الذمة[]ما يرتتب على صحة عقد اجلزية وبعض أحكام 
رب عنهم ومىت صح العقد .. لزمنا الكف عنهم, وضمان ما نتلفه عليهم نفساً ومااًل, ودفع أهل احل

إن مل يستوطنوا دار احلرب, ومننعهم إحداث كنيسة وبيعة ببلد أحدثناه, أو أسلم أهله عليه, أو فتح 
 املعجمة, أو جيعلوا فوق عنوة أو صلحاً بشرط األرض لنا. ويلزمهم أن يلبسوا الغيار بكسر الغني

ط ذلك عليهم؛ للتمييز, وألن ثياهبم الزانر بضم الزاي؛ أي: سواء الرجال والنساء بداران وإن مل يشرت 
عمر رضي هللا تعاىل عنه صاحلهم على تغيري زيهم مبحضر من الصحابة؛ كما رواه البيهقي, وإمنا مل 

 يفعله
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وفني, فلما كثروا يف املدينة, ونصارى جنران؛ ألهنم كانوا قليلني معر النيب صلى هللا عليه وسلم بيهود 
زمن الصحابة .. احتاجوا إىل متييز. قال يف "الروضة" و"أصلها": و )الغيار(: أن خييطوا على ثياهبم 
الظاهرة ما خيالف لونه لوهنا مبوضع ال تعتاد اخلياطة عليه كالكتف, وإلقاء منديل وحنوه على الكتف  

لنصارى األزرق أو األكهب؛ ويسمى الرمادي, اطة, مث األوىل ابليهود العسلي وهو األصفر, وابكاخلي
وابجملوس األسود أو األمحر. و )الزانر(: خيط غليظ تشد به أوساطهم خارج الثياب, وليس هلم 

ويف  إبداله مبنطقة ومنديل وحنومها, قال الشيخ أبو حامد: وجيعل الزانر فوق إزار املرأة كالرجل,
بد من ظهور شيء منه, وإذا خرجت خبف .. فليكن "التهذيب" وغريه: حتته؛ ألنه اسرت, لكن ال

أحدمها بلون واآلخر آبخر, وإن لبسوا قالنس .. ميزوها عن قالنسنا. ويؤخذ من تعبري الناظم: بـ 
 عنه أتكيد, )أو( االكتفاء ابلغيار أو الزانر, وهو كذلك, فجمعهما املنقول عن عمر رضي هللا تعاىل

وإذا دخل محاماً فيه مسلمون متجردًا, أو جترد عن ثيابه يف غري فإن انفردوا مبحلة .. فلهم تركه. 
محام بني مسلمني .. جعل يف عنقه خامت حديد أو رصاص, أو جلجاًل من حديد, أو طوقاً, ويلجأ إىل 

مه جدار, وال يوقر وال يصدر أضيق الطرق عند زمحة املسلمني فيه؛ حبيث ال يقع يف وهدة, وال يصد
ون, ويلزمهم أن يرتكوا ركوب خيل حرب املسلمني حىت الرباذين النفسية؛ ألن يف يف جملس فيه املسلم

ركوبنا إيها إرهاابً لألعداء وعزًا للمسلمني. نعم؛ إن انفردوا ببلد, أو قرية يف غري داران .. ففي 
لو  ال األذرعي: واألقرب إىل النص: عدم املنع, قال:متكينهم من ركوهبا وجهان, حكامها املاوردي, ق

استعنا هبم يف حرب حيث جيوز .. فالظاهر متكينهم من ركوهبا زمن القتال. وخرج بـ )اخليل(: وغريها؛  
كالبغال واحلمري, فلهم ركوهبا إبكاف وركاب خشب ال حديد أو حناس أو حنوه عرضاً؛ متييزًا هلم عنا 

 تقليد السيف ومحل السالح, وجلم الذهب والفضة. ليعطى كل حقه, ومينع من
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يل. ويلزمون أال قال ابن الصالح: وينبغي منعهم من خدمة امللوك واألمراء؛ كما مينعون من ركوب اخل
يساووا جرياهنم املسلمني يف ارتفاع بنائهم؛ أبن يكون أنزل منه؛ خلرب: "اإلسالم يعلو وال يعلى عليه", 

اءان, ولئال يطلع على عورات املسلمني, وال يؤثر فيه رضا جاره املسلم بعدم نزوله؛ ألن وليتميز البن
ن بناء املسلم معتدالً, أم يف غاية االخنفاض, املنع حلق الدين احملض, ال حملض حق اجلار, سواء أكا

يعتاد فيها, ألنه مل قال البلقيين: وحمل املنع إذا كان بناء املسلم مما يعتاد للسكىن, فلو كان قصريًا ال 



يتم بناؤه, أو ألنه هدمه, أو اهندم إىل أن صار كذلك .. مل مينع الذمي من بناء جداره على أقل ما 
ال يتعطل عليه حقها الذي عطله املسلم ابختياره, أو تعطل عليه إلعساره. يعتاد يف السكىن؛ لئ

 عنها, فيجوز رفع البناء.وخرج بـ )اجلار(: غريه؛ كأن انفردوا مبحل بطرف البلد منفصل 
 ]ما ينقض عقد الذمة[

وانتقض العهد؛ أي: عقد الذمة مبنع أداء اجلزية, قال يف "الروضة" كـ"أصلها": هكذا قال 
اب, وخصه اإلمام ابلقادر, أما العاجز إذا استمهل .. فال ينقض عهده بذلك, قال: وال يبعد األصح

ص قوهلم ابملتغلب املقاتل. انتهى, وما ذكره اإلمام أخذها من املوسر قهراً, وال ينتقض عهده, وخي
حلكامنا مفهوم من تعبري األصحاب ابملنع. وبتمرد دفع به حكم الشرع؛ وهو االمتناع من االنقياد 

ابلقوة والعدة, ال ابهلرب من أداء اجلزية, أو من االنقياد حلكم الشرع؛ كما صرح به الناظم؛ تبعاً 
ريمها ذلك, وهو ما يف "املنهاج" وغريه, وسواء أشرط االنتقاض بذلك أم ال, لإلمام والغزايل, وأطلق غ

فته ملقتضى العقد, ويؤخذ من ذلك وهلذا أطلق فيه, وقيد ابلشرط فيما أييت. ووجه االنتقاض به: خمال
 انتقاض العقد بقتال املسلمني من ابب أوىل؛ ألن عقد الذمة؛ للكف عن القتال, فيناقضه القتال.
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وينتقض العقد ابلطعن يف اإلسالم؛ أي: أو القرآن, أو النيب صلى هللا عليه وسلم مبا ال يعتقده؛  
كنسبته إىل الزان, أو الطعن يف نسبه, خبالف ما لو وصفه على وفق اعتقاده؛ كقوله: إنه ليس بنيب, 

قض العقد بفعل وينتأو أنه قتل اليهود بغري حق .. فال ينتقض العقد بذلك وإن شرط االنتقاض به. 
يضر املسلمني؛ كأن زىن مبسلمة, أو أصاهبا بنكاح, أو دل أهل احلرب على عورة املسلمني, أو فنت 

مسلماً عن دينه, أو دعاه إىل دينه, أو قطع عليه الطريق إن شرط ترك الطعن والفعل املذكور يف 
ا ذكره: إمساعه املسلمني رج مبالعقد؛ أي: وشرط انتقاضه بفعل أحدمها, وإال .. فال ينتقض به. وخ

شركاً, وقوهلم يف عزير واملسيح, وإظهار اخلمر واخلنزير, والناقوس والعيد, فال ينتقض العقد هبا وإن 
شرط. ومن انتقض عهده بقتال .. قتل, أو بغريه .. ختري اإلمام فيه بني قتل ورق ومن وفداء؛ كما يف 

ع. واأللف يف قول الناظم: )هتودا( و )الغيارا( و امتناألسري الكامل, فإن أسلم قبل االختيار .. 
)خريا( و )أسرا( لإلطالق, وقوله: )النقض( مبتدأ مؤخر خربه قوله: )ابلطعن( أي: والنقض حاصل 

 أو حيصل ابلطعن, وقوله: )شرط ترك( ببنائه للمفعول, وإدغام الطاء يف التاء, و )ترك( مرفوع به.
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 ابب الصيد والذابئح
وقوله تعاىل: }إال ما ذكيتم{ ,  مجع ذبيحة, واألصل فيه: قوله تعاىل: }وأحل لكم صيد البحر{ ,

 وقوله تعاىل: }وإذا حللتم فاصطادوا{
 )من سلم وذي كتاب حال ... وال وثين واجملوس أصال(

 )فالشرط فيما حللوا إن يقدر ... عليه: قطع كل حلق ومري(
 ارح ال ظفر أو عظم()حيث احلياة مستقر احلكم ... جب

 أو تردى()وغري مقدور عليه صيدا ... أو البعري ند 
 )اجلرح إن يزهق بغري عظم ... أو جرحه أو موته ابلغم(
 )إرسال كلب جارح أو غريه ... من سبع معلم أو طريه(

 )يطيع غري مرة إذا ائتمر ... ودون أكل ينتهي إن ينزجر(
 ذبوح حال احلركه()وإمنا حيل صيد أدركه ... ميتاً أو امل

 لبعري قائماً()وسن أن يقطع األوداج, كما ... ينحر لبة ا
 )ووجه املذبوح حنو القبله ... وقبل أن تصل قل: )ابسم هللا((

 )وسم يف أضحية وكربا ... وابلدعاء ابلقبول فاجهرا(
 ]ما يعترب حلل احليوان ابلصيد والتذكية[
 يد والتذكية أمور:يعترب يف حل احليوان املأكول الربي ابلص

سلم والكتايب بشرطه السابق يف )كتاب النكاح( , قال األول: أن يكوان ممن حتل مناكحته؛ وهو امل
تعاىل: }وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم{ , وحتل ذكاة أمة كتابية وصيدها وإن مل حتل مناكحتها؛ 

ذبيحة الكتايب بني ما اعتقدوا حله؛  إذ ال أثر للرق يف الذبيحة, خبالف املناكحة, وال فرق يف حل 
 كاإلبل, خالفاً ملالك رضي هللا تعاىلكالبقر والغنم, وحترميه؛  
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سلماً يف ذبح, أو عنه, وال اعتبار ابلصيد والتذكية من الوثين واجملوسي وحنومها. فلو شارك جموسي م
م أو كلب .. حرم املذبوح اصطياد قاتل؛ كأن أمرا سكيناً على حلق شاة, أو قتال صيدًا بسه

واملصطاد؛ تغليباً للحرام. لو أرسال كلبني أو سهمني: فإن سبق آلة املسلم فقتل, أو أهناه إىل حركة 



ذفف أحدمها .. حرم؛ تغليباً مذبوح .. حل, ولو انعكس, أو جرحاه معاً, أو جهل, أو مرتباً ومل ي
املذبوح صيد, ويف الصائد أيضاً: أن يكون بصريا, للحرام. ويعترب يف الذابح أيضاً: أال يكون حمرماً و 

فيحرم صيد األعمى برمي وكلب؛ ألنه ليس له قصد صحيح. وحيل ذبح أعمى وصيب ولو غري مميز, 
ميتة السمك واجلراد ولو صادها جموسي,  وجمنون وسكران؛ ألن هلم قصدًا وإرادة يف اجلملة. وحتل

إذا أكل معه ميتاً, وال يقطع بعض مسكة حية, فإن فعل وكذا الدود املتولد من طعام؛ كخل وفاكهة 
 ذلك, أو بلع مسكة حية .. حل.

الثاين: يعترب يف حل احليوان الربي املقدور عليه: قطع كل احللق؛ أي: احللقوم: وهو جمرى التنفس, 
, ومات ملد واهلمز: وهو جمرى الطعام والشراب, فلو ترك شيئاً من احللق أو املريء وإن قلواملريء اب

 احليوان .. فهو حرام.
الثالث: كون القطع املذكور حال استقرار احلياة يف املقطوع, إما قطعاً, وإما ظناً, وحيصل الظن 

ت احللق, وقوام الدم على ابنفجار الدم وتدفقه, وبشدة احلركة بعد القطع, وبعالمات أخر؛ كصو 
تفاء مبا حيصل به غلبة الظن منها, وهو ما طبيعته, وشرط اإلمام اجتماع هذه األمور, واألوجه: االك

صححه النووي يف شدة احلركة, واقتضاه كالم اإلمام فيها. واعتربت احلياة املستقرة؛ ليخرج ما إذا 
نبات ضار, أو حنوها؛ لوجود ما حيال  فقدت وكان فقدها بسبب من جرح, أو أهندم سقف, أو أكل

 فقدها.عليه اهلالك, أما إذا كان ملرض .. فيحل مع 
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, الرابع: كون القطع جبارح؛ كحديد وحناس, وذهب وفضة, ورصاص وخشب, وقصب وحجر وزجاج
ال ظفر أو عظم؛ خلرب "الصحيحني" عن رافع بن خديج قال: ي رسول هللا؛ إان القوا العدو غدًا, 

وه, ليس السن ليس معنا مدى أفنذبح ابلقصب؟ فقال: "ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه .. فكل
ا ابقي والظفر, وسأحدثكم عن ذلك, أما السن .. فعظم, وأما الظفر .. فمدى احلبشة", وأحلق هبم

العظام. ومعلوم مما سيأيت حل ما قتله الكلب أو حنوه بظفره أو انبه, فال حاجة إىل استثنائه. والنهي 
 "شرح مسلم": معناه: ال تذحبوا عن الذبح ابلعظام قيل: تعبد؛ وبه قال ابن الصالح, وقال النووي يف
ا زاد إخوانكم من اجلن, ومعىن هبا؛ ألهنا تنجس ابلدم, وقد هنيتم عن تنجيسها يف االستنجاء؛ لكوهن

 قوله: "وأما الظفر فمدى احلبشة": أهنم كفار, وقد هنيتم عن التشبيه هبم.
 ]ذكاة غري املقدور عليه[



داً, أو البعري ند؛ أي: ذهب على وجهه شارداً, أو تردى وغري املقدور عليه من احليوان حال كونه صي
. تصري أعضاؤه كلها مذحباً, ففي أي: عضو منه حصل يف بئر أو حنوها وتعذر قطع حلقومه ومريئه .

اجلرح .. أجزأ إذا أزهق احلياة املستقرة جبارح غري عظم وظفر كما علم مما مر؛ لقوله عليه السالم يف 
هم فحبسه هللا: "إن هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش, فما غلبكم منها .. بعري ند, فضربه رجل بس
 لشيخان.فاصنعوا به هكذا" رواه ا

 ]ذكاة الصيد[
وذكاة الصيد حتصل جبرحه؛ إبرسال حنو سهم, أو موته ابلغم من الكلب, أو الطري, أو إرسال كلب 

وشاهني. ويشرتط كون اجلارح معلماً؛ جارح, أو غريه من جوارح السباع والطيور؛ ككلب وفهد, وابز 
د شدة عدوه, وميسك الصيد ليأخذه أبن أيمتر أبمر صاحبه؛ أي: يهيج إبغرائه, وينزجر بزجره ولو بع

الصائد, وال أيكل منه, يشرتط تكرر هذه األمور؛ حبيث يظن أتدب اجلارحة, والرجوع يف ذلك إىل 
 أهل اخلربة ابجلوارح.
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[ , وقوله 4م مِ َن اجْلََوارِِح{ ]املائدة: قوله تعاىل: }ُقْل ُأِحلر َلُكُم الطريِ َباُت َوَما َعلرْمتُ  واألصل يف ذلك:
ما صدت بكلبك »صلى هللا عليه وسلم أليب ثعلبة اخلشين ملا قال له: إين أصيد بكليب املعلم وبغريه: 

« مبعلم فأدركت ذكاته .. فكل املعلم .. فاذكر اسم هللا عليه وكل, وما صدت بكلبك الذي ليس
فإن أكل .. فال أتكل, فإمنا أمسكه على نفسه " رواه »وسلم:  رواه الشيخان", وقوله صلى هللا عليه

 الشيخان".
وال حيل املرتدي إبرسال الكلب أو حنوه يف األصح وإن اقتضى كالم الناظم خالفه, وفارق إرسال 

 رة, خبالف عقر الكلب.السهم أبن احلديد يستباح به الذبح مع القد
 بعد الطريان, خبالف جارحة السباع؛ نقل ذلك عنه يف قال اإلمام: وال مطمع يف انزجار جارحة الطري

على اشرتاط « األم»لكن نص يف « , أصله»كـ « املنهاج»كل أصلها( , واقتضاه كالم « )الروضة
مث ذكر « , البسيط»اعتربه يف  ذلك فيها أيضاً, قال البلقيين: ومل خيالفه أحد من األصحاب, وقد

 مقالة اإلمام بلفظ: )قيل(.
كونه معلماً, مث أرسله على صيد فأكل منه عقب إمساكه, أو صار يقاتل دونه. . مل حيل   ولو ظهر

 ذلك الصيد, فيشرتط تعليم جديد.



ركة املذبوح, وإمنا حيل الصيد إذا أدركه ميتاً بسبب اجلرح املزهق, أو بغم اجلارحة, أو أدركه يف حال ح
ه؛ كأن سل السكني فمات قبل إمكان ذحبه, أو أو أدركه وفيه حياة مستقرة وتعذر ذحبه بال تقصري من

اشتغل بطلب املذبح, أو بتوجيهه للقبلة, أو وقع منكساً فاحتاج إىل قلبه ليقدر على الذبح, أو حال 
 بينهما سبع, أو امتنع منه بقوته ومات قبل القدرة عليه.

ن معه سكني, آو  التمكن من ذكاته. . حل يف األظهر, وإن مات لتقصريه؛ كأن ال يكو ولو شك يف
 غصبت, أو نشبت يف الغمد ... حرم.

 ]ما يستحب يف الذبح[
وسن أن يقطع الذابح األوداج: مجع ودج بفتح الواو والدال, وليس يف كل حيوان غري ودجني, ومها 

 قيل: ابملريء, فلو مل يقطعهماعرقان يف صفحيت العنق حييطان ابحللقوم, و 
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, ولطول عنق الذابح. . حل, وينحر لبة اإلبل, ويذبح حلق البقر والغنم؛ لالتباع, رواه الشيخان
اإلبل فيكون أسرع خلروج روحها, ولو عكس فقطع حلقوم اإلبل ولبة غريها .. مل يكره؛ إذ مل يرد فيه 

 هني.
 ا اإلبل خيالفها فيما ذكر, وقضية التعليل السابق: أنوقضية كالم الناظم: أن مجيع ما عد

 ما طال عنقه كالنعام والكركي. . مثلها.
 فل العنق.و)اللبة( بفتح الالم: من أس

ويندب أن يكون البعري قائماً على ثالث معقول الركبة اليسرى, وإال .. فباركاً, وأن تكون البقرة 
اليمىن لتسرتيح بتحريكها, وتشد ابقي القوائم؛ لئال والشاة مضجعة جلنبها األيسر, وترتك رجلها 

 تضطرب حال الذبح فيزل الذابح.
ا أشرف اجلهات, ويسن أن يقول عند الذبح: )ابسم هللا( , ويندب توجيه مذبح املذبوح للقبلة؛ ألهن

ريك, ويصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم, وال جيوز أن يقول: )ابسم هللا واسم حممد( إليهامه التش
ودليل اإلضجاع والتوجيه والتسمية؛ االتباع يف أحاديث الشيخني وغريمها يف األضحية ابلضأن", 

 وإحلاق غري ذلك به.
 م من توجيه املذبوح للقبلة: توجه الذابح هلا, وسن الصالة على النيب صلى هللا عليهويفه

 وسلم يف حالة الذبح كغريها؛ نص عليه الشافعي رضي هللا تعاىل عنه.



ويسن يف األضحية خاصة أن يسمي هللا تعاىل عند ذحبها, ويكرب بعدها؛ ألهنا أيم تكبري, وجيهر 
لهم؛ منك وإليك فتقبل( , ولو قال: )كما تقبلت من إبراهيم خليلك ابلدعاء ابلقبول فيقول: )ال

 وحممد عبدك ورسولك صلى هللا عليهما وسلم( .. مل يكره, ومل يسن.
اج( بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن الصحيح قبلها, )تصل( حبذف الياء, ويف وقول الناظم: )االود

الق, ويف قوله: )كربا( و )فاجهرا( بدل من نون نسخة بدهلا )تصيد( , واأللف يف قوله: )حالً( لإلط
 التوكيد.

 
* * * 
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 ابب األضحية
د وكسرها, ويقال: أضحاة الضا بضم اهلمزة وكسرها مع ختفيف الياء وتشديدها, ويقال: ضحية بفتح

بفتح اهلمزة وكسرها, وهي ما يذبح من النعم تقرابً إىل هللا تعاىل من يوم العيد إىل آخر أيم التشريق  
 كما سيأيت.

[ أي: صل صالة العيد 2واألصل فيها قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }َفَصلِ  ِلَربِ َك َواحْنَْر{ ]الكوثر: 
س رضي هللا تعاىل عنه قال: )ضحى النيب صلى هللا عليه وسلم عن أنواحنر النسك, وخرب مسلم 

بكبشني أملحني أقرنني, ذحبهما بيده الشريفة صلى هللا عليه وسلم, ومسى وكرب, ووضع رجله على 
 صفاحهما(.

وليست التضحية واجبة؛ ملا روى البيهقي وغريه إبسناد حسن: أن أاب بكر وعمر رضي هللا تعاىل 
يان خمافة أن يرى الناس ذلك واجباً، بل هي سنة كفاية تتأدى بفعل واحد من  يضحعنهما كاان ال

أهل البيت هلا, ويكره تركها, وامنا تسن ملسلم قادر حر كله أو بعضه, وأم ا املكاتب. . فهي منه 
 تربع, فيجري فيها ما جيري يف سائر تربعاته.

(ُلو )َوَوقْـتُـَها َقْدُر صالِة ركَعَتنْيْ ... ِمَن الطُّ  َقِضي وُخْطبَـَتنْيْ  ِع تـَنـْ
 )وُسنر ِمَن بعِد ارتفاِعَها إىل ... ثالثِة الترشرِيِق َأْن ُتَكمرال(

 )َعن واِحدٍّ َضْأٌن َلُه َحْوٌل َكَمْل ... أْو َمَعٌز يف اثلِث احلَْوِل َدَخْل(
 ()َكبَـَقرٍّ َلِكْن عِن السبِع َكَفْت ... وِإِبلٍّ مَخَْس سننَي اْسَتْكَمَلتْ 



 مَلْ جَتُْز بـَيِ َنُة اهلَُزاِل ... وَمَرضٍّ وَعَرجٍّ يف احلاِل()و 
 )وانِقُص اجلُْزِء كبعِض ُأْذِن ... َأْو َذَنبٍّ َكَعَورٍّ يف الَعنْيِ(

 )أو الَعَمى أو َقْطِع بعِض األَْلَيِة ... وجاَز نـَْقُص قـَْرهِنَا واخُلْصَيِة(
 ْل ِمَن املنُدوِب دوَن النرْذِر(. وكُ )والَفْرُض بعُض الرلحِم َلْو بِنَـْزِر ..

 فيها أربع مسائل:

(1/943) 

 

 ]وقت األضحية[
لوع الشمس يوم النحر, األوىل: يدخل وقت التضحية مبضي قدر ركعتني, وخطبتني خفيفات بعد ط

وأتخريها إىل ارتفاعها كرمح أفضل, ويبقى حىت تغرب مشس آخر أيم التشريق الثالثة, سواء الليل 
هار, ولكن يكره الذبح ليالً؛ ألنه قد خيطئ املذبح, وألن الفقراء. . ال حيضرون فيه حضورهم والن

 ابلنهار.
أول ما نبدأ به يف يومنا هذا: «: »الصحيحني»فلو ذبح قبل ذلك, أو بعده .. مل تقع أضحية؛ خلرب 

هو حلم قدمه نصلي, مث نرجع فننحر, من فعل ذلك .. فقد أصاب سنتنا, ومن ذبح قبل. . فإمنا 
 «.يف كل أيم التشريق ذبح»وخلرب ابن حبان: « , ألهله, ليس من النسك يف شيء

 نعم؛ إن مل يذبح الواجب حىت فات الوقت. . ذحبه بعده قضاء.
 ا جيزئ يف األضحية[]م

الثانية: جتزئ الشاة عن واحد, فإن كان له أهل بيت. . حصلت السنة جلميعهم, وهي جذع ضأن له 
يف الثانية, أو أجذع قبلها, أو ثين معز له سنتان وطعن يف الثالثة, سواًء فيما ذكر الذكر سنة وطعن 

ثالثة, وال من اإلبل إال الثين أيضاً وهو واألنثى, وال جيزئ من البقر إال ما استكمل سنتني وشرع يف ال
 ما استكمل مخس سنني وشرع يف السادسة.

األشخاص؛ وإن كان لكل واحد منهم أهل بيت، أو مل يرد  وجيزئ الثين من اإلبل والبقر عن سبعة من
التضحية، وإجزاء كل منهما عن السبعة مقيس على ما يف خرب مسلم عن جابر: )حنران مع رسول هللا 

هللا عليه وسلم ابحلديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة( أي: يف التحلل لإلحصار عن  صلى
اإلبل ذكرًا كان أو أنثى, فال جيزئ إال اجلذع من الضأن, والثين من العمرة, و )البدنة(: الواحد من 



ان قوله والبن ماجه حنوه، وروى الشيخ« ضحوا ابجلذع من الضأن فإنه جائز»غريها؛ خلرب أمحد: 
 صلى هللا عليه وسلم أليب بردة يف التضحية جبذعة
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 قر واإلبل.والثنية, ويقاس ابملعز الب أي: وإمنا جيزئ الثين« ولن جتزئ عن أحد بعدك»املعز: 
وأفضلها: سبع شياه, مث بعري, مث بقرة, مث ضأن, وشاة أفضل من مشاركة بقدرها يف بدنة أو بقرة؛ 

 لالنفراد إبراقة الدم.
 ]شرط إجزاء األضحية[

ب الثالثة: شرط إجزاء األضحية: سالمتها من عيب ينقص حلماً, فال جتزئ بينة اهلزال, وهي اليت ذه
 ة مرضي, وبينة عرج حبيث تسبقها املاشية إىل الكأل الطيب.خمها من شدة هزاهلا, وبين

وقوله: )يف احلال( تصريح أبن العربة ابلعيب املوجود عند الذبح, حىت لو كانت سليمة، فاضطربت 
عند إضجاعها للذبح فعرجت عرجاً بيناً .. مل جتزئ على األصح, واختار السبكي إجزاءها، وبينة 

، خبالف يسري اجلرب؛ ألنه يفسد اللحم والودك، ويف السنن األربعة عور كالعمى، وال يضر يسريها
أربع ال جتزئ يف األضاحي: العوراء البني عورها, واملريضة البني مرضها, والعرجاء البني »وغريها خرب: 

 «.وصححه ابن حبان وغريه« عرجها, والعجفاء
أو ضرع أو غريها؛ لذهاب جزء  ة من أذن, أو ذنب أو ألية,وال جيزئ انقص اجلزء ولو فلقة يسري 

 مأكول منه.
 نعم؛ ال يضر فلقة حلم يسرية من عضو كبري كفخذ؛ ألن ذلك ال يظهر, ذكره يف

 «.أصلها»و « الروضة»
؛ ألن األذن عضو الزم  وجتزئ املخلوقة بال ضرع وألية؛ كما جيزئ ذكر املعز, خبالف املخلوق بال أذنٍّ

 والذنب كاأللبة. «:أصلها»كـ « الروضة»ال يف غالباً ق
وجاز نقص قرهنا واخلصية فال يضر فواهتما؛ ألن اخلصى يزيد اللحم طيباً وكثرة, والقرون ال يتعلق هبا  

 كبري غرضٍّ وإن كانت ذات القرون أفضل من غريها.
 نعم؛ إن انكسر القرن وآاثر انكساره يف اللحم. . ضر؛ كما نقل الشيخان عن
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صر مع سيالن القفال, قاال: وجتزئ العشواء؛ وهي اليت ال تبصر ليالً, والعمشاء؛ وهي ضعيفة الب
 الدمع, وذات كي وصغر أذن, واليت ذهب بعض أسناهنا.

 ]التصدق ببعض األضحية املتطوع هبا[
ه تعاىل: الرابعة: الغرض يف األضحية املتطوع هبا: التصدق ببعض حلمها ولو بنزر قليل منه؛ لقول

ساكني, وال حيصل ذلك مبجرد [ , وألهنا شرعت إرفاقاً ابمل28}َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقرَي{ ]احلج: 
 إراقة الدم.

واملراد ابلتصدق: متليك الفقري املسلم الشامل للمسكني؛ ولو واحدًا حرًا أو مكاتباً, شيئاً من حلمها 
كما يف الكفارات, فال يكفي جعله طعاماً ودعاء الفقري إليه؛ نيئاً؛ ليتصرف فيه مبا شاء من بيع وغريه  

له, وال متليكه له مطبوخاً, وال متليكه غري اللحم؛ من جلد وكرش وكبد ألن حقه يف متلكه ال يف أك
وطحال وعظم وحنوها, وشبه املطبوخ هنا ابخلبز يف الفطرة, فلو أكل الكل. . ضمن ذلك البعض؛ 

 له االقتصار على التصدق به ابتداء. وهو القدر الذي كان جيوز
جلزار منها شيئاً، وله إطعام األغنياء منها ال ومؤنة الذبح على املضحي كمؤنة احلصاد, فال يعطي ا

متليكهم, وأيكل ثلثاً ويتصدق ابلباقي, واألفضل التصدق بكلها إأل لقماً يتربك أبكلها, فإهنا مسنونة, 
سلم كان أيكل من كبد أضحيته( , ويتصدق جبلدها, أو ينتفع به روى البيهقي: )أنه صلى هللا عليه و 

 ون بيعه وإجارته.يف استعماله, وله إعارته د
وحيرم عليه أن أيكل شيئاً من املنذور؛ يعين: الواجب بنذر أو غريه كما يف الكفارة, سواء وجب 

 .. غرم قيمة اللحم؛ كما لو ابلتزام كالواجب ابلنذر, أم بغريه كدم القران والتمتع, فلو أكل منه شيئاً 
م متقوم, واألصح: أنه مثلي فيجب عليه أتلفه غريه, هذا ما ذكره الشيخان", وهو مبين على أن اللح

 مثل ما أكله.
 واأللف يف قول الناظم: )يكمال( لإلطالق.

* * * 
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 ابُب العقيقة
د, وشرعاً: ما يذبح عند املولو من عق يُعق بكسر العني وضمها, وهي لغة: الشعر الذي على رأس 



حلق شعره, وهي كاألضحية يف جنسها وسنيتها, وسنها, وسالمتها, واألفضل منها, واألكل, 
والتصدق واإلهداء, وامتناع بيعها, وتعينها إذا عينت, واعتبار النية وغري ذلك, لكن ال جيب 

 .التمليك من حلمها نيئاً كما سيأتى, ويندب أن يعطى رجلها للقابلة
ها: من حني والدة الولد إىل بلوغه, فال جتزئ قبلها, وأتخريها عن بلوغه يسقط بعد النبوة, رواه ووقت

 أمحد.
ولو مات الولد قبل السابع. . مل يبطل االستحباب, والعاق عنه: من تلزمه نفقته بتقدير عسره, وعقه 

ه ما عق به عنهما, أو أن و أعطاصلى هللا عليه وسلم عن احلسن واحلسني مؤول أبنه أمر أابمها به, أ
 أبويهما كاان معسرين فيكوانن ىف نفقة جدمها.

وال يعق العاق عنه من ماله, قال الرافعي: فإن كان معسرًا عند الوالدة, وأيسر ىف السبعة .. خوطب 
« واراألن»هبا, أو بعد مدة النفاس. . فال, أو بينهما .. فاحتماالن؛ لبقاء أثر الوالدة, ومقتضى كالم 

 رجيح خماطبته هبا.ت
 )ُتَسنُّ يف ساِبِعِه واْسٌم َحَسْن ... وَحْلُق َشْعرٍّ واألَذاُن يف اأُلُذْن(

 )والشراُة لألُنـَْثى وللُغالِم ... شااتِن دوَن الَكْسِر للِعظَاِم(
أي: تسن العقيقة يوم سابع والدته, فهو أفضل من غريه, وحيسب منها يوم والدته, ويسن ذحبها يف 

نهار عند طلوع الشمس, وأن يقول عند ذحبها: )ابسم هللا وهللا أكرب, اللهم؛ لك وإليك, صدر ال
 اللهم؛ عقيقة فالن(.
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هللا وعبد واألفضل: أن يسميه يوم سابع والدته ولو سقطاً أو ميتاً, وتسميته ابسم حسن كعبد 
، «مسلم»وأفلح وجنيح وبركة؛ للنهي عنه يف الرمحن, وتكره ابسم قبيح وما يتطري بنفيه؛ كنافع ويسار 

 وبست الناس أو العلماء وحنوه أشد كراهة.«: اجملموع»قال يف 
وحلق شعره فيه ذكراً كان أو أنثى أو خنثى, ويستحب أن يكون احللق بعد الذبح على األصح كما 

 أذنه اليسرى, والتصدق بزنته من ذهب أو فضة, واألذان يف أذنه اليمىن, واإلقامة يفيف احلاج, 
 وحينك بتمر, فان مل يكن. . فبحلو.

الغالم مرهتن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع, وحيلق رأسه ويسمى ", »واألصل فيها: أخبار؛ كخرب: 
م سابعه, ووضع األذى عنه والعق( وكخرب: )أنه صلى هللا عليه وسلم أمر بتسمية املولود عند يو 



سن صحيح، ويف الثاين: حسن, واملعىن فيه: إظهار البشر روامها الرتمذي, وقال يف األول: ح
 والنعمة, ونشر النسب.

من أحب أن ينسك عن ولده .. فليفعل ", وخرب أيب داوود إبسناد »ومنع من وجوهبا خرب أيب داوود: 
أحب »ائكم وأمساء آابئكم, فأحسنوا أمساءكم ", وخرب مسلم: إنكم تدعون يوم القيامة أبمس»جيد: 
وأصدقها: حارث ومهام, وأقبحها: »زاد أبو داوود: « , إىل هللا تعاىل: عبد هللا وعبد الرمحن األمساء

زين شعر »وخرب احلاكم وصححه: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر فاطمة فقال: « , حرب ومرة
رواه احلاكم وصححه, وقيس ابلفضة « ة, وأعطي القابلة رجل العقيقةاحلسني وتصدقي بوزنه فض

 ذهب, وابلذكر األنثى.ال
 والشاة لألنثى, قال اإلسنوي: واملتجه: أن اخلنثى مثلها فهى أحب من شرك ىف بدنة أو
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 «.جمموعه»بقرة، فيجزئ سبع إحدامها؛ كما حبثه الرافعي, وجزم به النووي يف 
لسنة؛ ملا روى م شااتن؛ أي: أحب من شاة, ومن ِشرك يف بدنة أو بقرة وإن أتدى بذلك أصل اوللغال

الرتمذي وقال: حسن صحيح عن عائشة: )أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نعق عن الغالم 
 بشاتني, وعن اجلارية بشاة(.

ني اً، وال يكسر عظم من العقيقة ما ويسن طبخها حبلو: تفاؤالً حبالوة أخالق الولد, وأال يتصدق به 
 فلو كسره .. مل يكره.أمكن؛ تفاؤاًل بسالمة أعضاء املولود, 

* * * 
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 ابُب اأَلِطعمة
 ِإيَلر حُمَررًما َعَلى طَاِعمٍّ َيْطَعُمُه{ ]األنعام: أي: حلها وحترميها, قال تعاىل: }ُقْل اَل َأِجُد يف َما ُأوِحيَ 

[ , وقال 157اِئَث{ ]األعراف: [ اآلية, وقال تعاىل: }َوحيُِلُّ هَلُُم الطريِ َباِت َوحُيَر ُِم َعَلْيِهُم اخْلَبَ 145
[ أي: ما تستطيبه النفس 4ئدة: تعاىل: }َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلر هَلُْم ُقْل ُأِحلر َلُكُم الطريِ َباُت{ ]املا

وتشتهيه, وال جيوز أن يراد احلالل؛ ألهنم سألوه عما حيل هلم, فكيف يقول: أحل لكم احلالل؟ ! وقد 



 يء منها فقال:أشار الناظم إىل بيان ش
َتةٍّ ِمن اجلََراِد والسرَمْك(  )حيَِلُّ ِمنها طاِهٌر ِلْمن َمَلْك ... َكَميـْ

 ْقَوى ... حَيُْرُم كالتِ مَساِح واْبِن آَوى()وما مبَْخَلبٍّ وانبٍّ يَـ 
 )أو َنصِ  حَتِْرميٍّ ِبِه أو يـَْقُرُب ... ِمنُه َكَذا ما استخبثته الَعَرُب(

َة الَعَمْل()ال ما اْسَتطَابـَْتُه  َتةٍّ ما َسدر قـُور  وللُمْضَطرِ  َحْل ... ِمْن َميـْ
 فيها ثالث مسائل:

 ]بيان ما حيل من األطعمة[
حيل من األطعمة طعام طاهر ملن ملكه, سواء أكان مجادًا أم حيواانً, مسكاً أو حيوان بر األوىل: 

اط وبصاق, وخبالف مذكى؛ ألنه من الطيبات, خبالف غري الطعام؛ كزجاج وحجر وثوب, وخم
 النجس؛ كدقيق عجن مباء جنس وخبز.

ال منفرداً، والطعام الطاهر   نعم؛ دود الفاكهة واجلنب واخلل وحنوها, حيل أكله معها وإن مات فيها
كميتة من اجلراد والسمك؛ وهو ما يعيش يف البحر, وإذا خرج منه. . كان عيشه عيش مذبوح وإن  

ُأِحلر َلُكْم َصْيُد »ولقوله تعاىل: « , أحلت لنا ميتتان»وذلك خلرب:  كان نظريه يف الرب حمرماً ككلب؛
 «.هو الطهور ماؤه احلل ميتته»[ , وخلرب: 96ئدة: ]املا« اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكمْ 
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 إراحة له.قال يف "الروضة" و"أصلها": ويكره ذبح السمك، إال كبريًا يطول بقاؤه، فبسن ذحبه 
ومذكى الرب: ما يستطاب ولو ذبح لغري مأكلة مع اجلنني الذي وجد ميتاً يف بطنه، أو خرج متحركاً 

حركة مذبوح، سواء أشعر أم ال إذا ظهرت صورة احليوان فيه، ويف "الروضة" و"أصلها" عن اجلويين: 
سه، وبه حيتة ولو خرج رألو بقي الولد بعد الذبح زمناً طوياًل، يتحرك يف البطن، مث سكن .. حرم 

 مستقرة.
 قال البغوي تبعاً للقاضي: ال حيل إال بذجبه، وقال القفال: حيل، وصححه النووي.

 وحيل العضو األشل من املذكى.
والذي حيل من حيوان الرب: كضبع وأرنب، وفنك ودلق، وثعلب وقاقم، وأم حبني وحوصل، وزاغ 

ز ودجاج، وكل طري ذي طوق؛ كزرزور وكركي، وإو وبربوع، ووبر ودلدل، وبنت عرس وقنفذ، وضب 
وعصفور، وصعوة ونغر، وعندليب وبط، ومسور وسنجاب، وظيب ونعام وبقر وحش ومحاره، فتحل  



 كلها؛ ألهنا من الطيبات.
 ]ما حيرم من احليوان[

 من الطري؛ كالباز والصقر والشاهني؛ –بكسر امليم  –الثانية: حيرم من احليوان ما يتقوى مبخلبه 
لعقاب، وحنوها من جوارح الطري، أو يتقوى بنابه؛ كالتمساح وابن آوى ابملد بعد اهلمزة؛ والنسر وا

 وهو فوق الكلب، طويل املخالب واألظفار، فيه شبه من الذئب، وشبه من الثعلب واألسد.
 وخرج بقوله: )يقوى( به: ما انبه ضعيف كضبع وثعلب.

له إبرة كعقرب وزنبور؛ لضررها، وما أمر الناس  ب كحية، أووحيرم أيضاً ما مل سم وإن مل يكن له ان
 بقتله، أو هنوا عن قتله، فاألول كاحلدأة والفأرة، والغراب األبقع واألسود
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ائة، والببغاء املسمى ابلغداف الكبري، والعقعق والوزغ، والثاين كاخلطاف والصرد، واهلدهد والبغ
والضفدع؛ لسقوط حرمته بذلك، وإال .. جلاز اقتناء  والبوم، واللقلق والنمل السليماين، والنحل

 األول، وذبح الثاين لألكل.
أو نص الكتاب أو السنة على حترميه؛ كخرب أيب داوود إبسناد على شرط مسلم: )هناان رسول هللا 

ينهنا عن اخليل(، أو يقرب منه كاملتولد من احلمر  صلى هللا عليه وسلم عن البغال واحلمري، ومل
 ة وغريها.األهلي

 واملتولد من شيء له حكمة يف التحرمي، واملتولد من مأكول وغريه .. حرام.
مما ال نص فيه، يف احلالة  –بضم العني، وإسكان الراء، وبفتحهما  –وكذا حيرم ما اتسخبثته العرب 

الدين عريب، ع سليمة، وإمنا اعترب هبم؛ ألهنم املخاطبون أواًل، وألن الرفاهية إذا كانوا أهل يسار وطبا 
 والنيب صلى هللا عليه وسلم عريب.

واحرتزوا حبال الرفاهية عن حال الضرورة، وابلطبع السليم عن طبع أهل البوادي؛ الذين يتناولون ما 
 دب ودرج، ويعترب أيضاً أال تغلب عليهم العيانة الناشئة من التنعم.

هد النيب صلى هللا عليه وسلم"؛ ألن ل الرافعي: وذكر مجاعة أن العربة ابلعرب الذي كانوا يف عقا
اخلطاب هلم، مث قال: ويشبه أن يرجع يف كل زمن إىل عربه، وما قاله أوال .. هو منصوص الشافعي 

سبق فيه كالم العرب رضي هللا تعاىل عنه، ومراده مبا قاله اثنياً: أن يرجع يف كل زمن إىل عربه فيما مل ي
ده صلى هللا عليه وسلم؛ فإن ذلك قد عرف حاله، واستقر الذين كانوا العرب الذين كانوا يف عه



 أمره.
واملستخبث لكم كاحلشرات، وهي صغار دواب األرض؛ كالذابب والنمل والنحل، والضفدع يكسر 

 .الضاد والدال على األشهر، والسرطان والسلحفاة بضم السني وفتح الالم
، فإن مسوه ابسم حيوان حالل .. ولو جهل اسم حيوان .. سئل العرب عنه، وعمل بتسميتهم له

حل، أو حرام .. حرم، فإن اختلفوا .. اتبع األكثر، فإن استوي .. فقريش؛ ألهنم قطب العرب، فإن 
اسم ..  اختلفوا وال ترجيح أو شكوا، أو مل جندهم وال غريهم من العرب، أو مل يكن له عند اجلميع

  يكن له شبه، أواعترب ابألشبه به صورة أو طبعاً أو طعماً، فإن مل
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}قل ال أجد ما تعادل الشبهان .. فاألصح يف "أصل الروضة" و"اجملموع": احلل؛ لظاهر قوله تعاىل: 
[، والظاهر االكتفاء خيرب عدلني منهم؛ كما يف جزاء 145أوحى إىل حمرما على طاعم{ اآلية ]األنعام: 

 الصيد.
 ]حل امليتة للمضطر[
األكل من ميتة؛ كلحم خنزير ما يسد رمقه؛ وهو:  –أي: يلزمه  –طر املعصوم ]الثالثة[: وحيل للمض

أيكله، وخاف على نفسه مواتً، أو مرضاً خموفاً، أو أجهده اجلوع، القوة على العمل إذا مل جيد حالاًل 
وعيل صربه، أو جوز تلف نفسه وسالمتها على السواء، أو حنو ذلك، قال تعاىل: }فن اضطر غري 

 [.173[ أي: سد اجلوعة }فال إمث{ ]البقرة: 115عاد{ ]النحل: ابغ وال 
نثاهم وأنثاهم؛ ليأكلهم إذا مل جبد غريهم، وامتناع واستثىن قتل طفل أهل اخلرب، وجمنوهنم ورقيقهم وخ

قتلهم يف غري حال الضرروة؛ حلق الغامنني ال لعصمتهم، وله قتل احلريب واملرتد، واترك الصالة، والزاين 
ولو بغري إذن اإلمام، وإمنا اعترب إذنه يف غري حال الضرورة؛ أتدابً معه، وحال الضرورة ليس  احملصن،

اإلمام، وإمنا اعترب إذنه يف غري حال الضرورة؛ أتدابً معه، وحال الضرورة ليس فيها فيها رعاية إذن 
عظم، إال إذا كان امليت رعاية أدب، فلو مل جيد إال آدمياً معصوماً ميتاً .. حل أكله؛ ألن حرمة احلي أ

 س يف "الروضة".نبياً .. فال يباح؛ كما قاله املروذى، وكذا إذا كان مسلماً واملضطر ذمياً على القيا
وإذا أحبنا ميتة اآلدمي املعصوم .. فال املاوردي: حيرم طبخه وشيه؛ ملا فيه من هتك حرمته مع اندفاع 

كله إن فقد امليتة وحنوها، وكان اخلوف يف قطعه أقل الضرر بدونه، ويتخري يف غريه، وله قطع بعضه أل
 وم لنفسه.من اخلوف يف ترك األكل، وحيرم قطعه لغريه، وقطعه من معص



ولو وجد طعام غائب .. أكل منه ما يسد رمقه، وغرم قيمته، أو حاضر مضطر .. مل يلزمه بذله إن مل 
 ذمياً أو غري مضطر .. يفضل عنه، فإن آثر مسلماً .. جاز خبالف الكافر، وإن كان
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ه .. فال شيء لزمه إطعام مسلم أو ذمي أو حنوه، فإن منع .. فللمضطر قهره وأخذ الطعام، وإن قتل
 يف قتله، إال إن كان مسلماً واملضطر غري مسلم، مث املقهور عليه ما يسد الرمق.

عوض؛ فلو أطعمه ولو يذكر عوضاً  وإمنا يلزمه بعوض انجز إال حضر وإال .. فبنسيئة، وال يلزمه بال
ولو وجد .. فاألصح: ال عوض؛ محاًل على املساحمة املعتادة يف الطعام، سيما يف حق املضطر، 

مضطر ميتة وطعام غائب، أو حمرم ميتة وصيدًا .. أكلها، وإمنا جيب عليه شراء الطعام بثمن مثله، أو 
 بزيدة يتغابن مبثلها.

املهملة أو املعجمة، وقال الطربي يف "شرح التنبيه": إعحامها أنسب من وقول الناظم: )سد( ابلسني 
 إمهاهلا.
* * * 
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 ابب املسابقة على اخليل والسهام وحنومها
 صد هبا التأهل للجهاد.فاملسابقة تعم املناضلة، وهي سنة إذا ق

[ اآلية، 60]األنفال:  واألصل فيها قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة{
وفسر النيب صلى هللا عليه وسلم القوة فيها ابلرمي؛ كما رواه مسلم ما ضمر من اخليل من احلفياء إىل 

ق( قال سفيان: )من احلفياء إىل ثنية الوداع ثنية الوداع، وما مل يضمر من الثنية إىل مسجد بين زري
زريق ميل(، وخرب أنس: كانت العضباء انقة  مخسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إىل مسجد بين

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن حقاً على هللا تعاىل أال يرفع شيئاً من هذه الدنيا إال وضعه"، 
ى هللا عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون فقال: "ارموا وخرب سلمة بن األكوع: خرج النيب صل

رواه البخاري، وخرب: "ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل"  بين إمساعيل؛ فإن أابكم كان رامياً"
رواه األربعة، وحسنه الرتمذي، وصححه ابن حبان، يروى: )سبق( بسكون املوحدة مصدرًا، 



 السابق.وبفتحها؛ وهو املال الذي يدفع إىل 
 قال املزين: وهذا الباب مل يسبق الشافعي إىل تصنيفه.

 علمت مسافة املرامي()تصح يف الدواب والشهام ... إن 
 )وصفة الرمي، سوا يظهر ... املال شخص منهما أو آخر(

 )إن أخرجا فهو قمار منهما ... إال إذا حملل بينهما(
 يغرما()ما حتته كفء ملا حتتهما ... يغنم إن يسبقهما مل 
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 ]ما تصح املسابقة عليه[
ألهنا تصلح للكر والفر بصفة  صل؛أي: تصح املسابقة على جنس من الدواب؛ كاخليل وهي األ

الكمال، ويلحق هبا الغيل واإلبل واحلمار؛ كاخليل اليت مل يسهم هلا، وال تصح على الطري كمسابقة 
احلمام، وال على الصراع، وتصح املسابقة على السهام أبنواعها، سواء فيها السهام العربية وهي 

جزم به يف "أصل الروضة"، وكذا مزاريق كما النبل، والعجمية وهي النشاب، واملسالت واإلبر؛  
ورماح، ورمي أبحجار ابليد، وابملقالع ومنجنيق، وكل انفع يف احلرب غري ما ذكر، ال علة صوجلان 

وبندق، وسباحة وشطرنج وخامت، ووقوف على رجل، ومعرفة ما بيده من الفرد والزوج؛ ألن هذه 
 األمور ال تنفع يف احلرب.
 ]شروط صحة املسابقة[

ح على ما ذكر إن علمت مسافة الرمي ابلذرعان، أو ابملشاهدة وهي املوضوع الذي يبدائن منه، وتص
والغاية اليت ينتهيان إليها، ولو كان فيها عادة غالبة .. نزل العقد عليها، وقد الغرض طوالً وعرضاً، 

 إال أن يعقد مبوضع فيه غرض معلوم .. فيحمل املطلق عليه.
وقف والغاية، فلو شرط تقدم موقف أحدمها أو غايته .. مل يصح، وال بد من  املويشرتط تساويهما يف

إمكان سبق كل منهما؛ ليحصل غرض العقد، وتعيني املركوبني ابملشاهدة أو الوصف، واالستباق 
عليهما، وأن ميكنهما قطع املسافة، وال يشرتط بيان صفة الرمي من كونه مبادرة؛ أبن يبدر أحدمها 

املشروط، أو حماطة أبن تقابل إصابتهما، ويطرح املشرتك، فمن زاد بعدد كذا .. عدد إبصابة ال
 استحق املال املشروط، واإلطالق حممول على املبادرة؛ ألهنا الغالب.

ويتشرط بيان عدد نوب الرمي وعدد اإلصابة، فإن بينا صفة الرمي يف اإلصابة من قرع؛ وهو إصابة 



والزاي؛ وهو أن يثقبه وال يثبت فيه، أو خسق وهو أن يثبت  عجمةالشن ال خدش له، أو خزق ابمل
 فيه، أو مرق وهو أن ينفذ من اجلانب اآلخر .. اتبع، وإن أطلقا .. اقتضى القرع؛ ألنه املتعارف.
وسواء يف صحة املسابقة على ما ذكر أظهر املال املعلوم اجلنس والقدر والصفة أحد املتعاقدين؛  

 ك علي كذا، وإن سبقتك .. أحرزت مايل، وال شيء. فلكقوله: )إن سبقتين .
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ملال كذا(، أو يل عليك(، أو أخرج غريمها؛ كقول اإلمام أو غريه: )من سبق منكما .. فله يف بيت ا
 )له علي كذا(.

حمرم؛ ألن كل واحد منهما مرتدد  –بكسر القاف  –وإن أخرج كل واحد منهما ماالً .. فهو قمار 
غنم وأن يغرم، واملقصود املال ال الركض والفروسية، إال أن يكون معهما حملل اثلث ويكفي بني أن ي

 واحد ولو بلغوا مئة.
املركوب كفؤًا للمركوبني اللذين حتتهما، وميكن أن يسبقهما، إن  وشرط احمللل: أن يكون ما حتته من

اً، وإن سبقاه وجاءا معاً .. فال شيء سبق .. أخذ ماهلما جاءا معاً أو مرتباً، وإن سبق .. مل يغرم شيئ
ألحد، وإن جاء مع أحدمها وأتخر اآلخر .. فمال هذا لنفسه، ومال املتأخر للمحلل وللذي معه؛ 

، وإن جاء أحدمها مث اجمللل مث اآلخر .. فمال اآلخر لألول؛ لسبقه االثنني، فالصور ألهنما سبقاه
تبان، أو يسبقاه ومها معاً، أو مرتبان، أو يتوسط بينهما، املمكنة مثانية: أن يسبقهما ومها معاً، أو مر 

 أو يكون مع أوهلما، أو اثنيهما، أو جييء الثالثة معاً.
 ما( لإلطالق.واأللف يف قول الناظم: )يغر 

* * * 

(1/957) 

 

 ابب اإلميان
م{ ]البقرة ابللغو يف أميانك مجع ميني، واألصل فيها قبل اإلمجاع: آيت؛ كقوله: }ال يؤاخذكم هللا

[، 77[ اآلية، وقوله تعاىل: }إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثناً قلياًل{ ]آل عمران: 225
وأخبار؛ منها: أنه صلى هللا علية وسلم كان حيلف: "ال ومقلب القلوب" رواه البخاري، وقوله: "وهللا؛ 



 واه أبو داوود.: "إن شاء هللا" ر ألغزون قريشاً" ثالث مرات، مث قال يف الثالثة
واليمني واحللف واإليالء والقسم ألفاظ مرتادفة، وأصلها يف اللغة: اليد اليمىن، وأطلقت على احللف؛ 
ألهنم كانوا إذا حتالفوا أخذ كل واحد بيمني صاحبه، وقيل: ألهنا حتفظ الشيء على احلالف كما حتفظه 

 اليد.
ستقبالً، نفياً أو إثبااتً، ممكناً؛ كحلفه ليدخلن ه ماضياً كان أو مويف الشرع: حتقيق ما مل جيب وقوع

الدار، أو ممتنعاً؛ كحلفه ليقتلن زيدًا امليت، صادقة كانت اليمني أو كاذبة، مع العلم ابحلال أو اجلهل 
به، والكاذبة مع العلم ابحلال تسمى اليمني الغموس؛ ألهنا تغمس صاحبها يف اإلمث أو النار، وهي من 

 الكبائر.
)التحقيق(: لغو اليمني وسيأيت، وبـ )ما مل جيب(: الواجب؛ كقوله: )وهللا؛ ألموتن(، أو )ال وخرج بـ 

أصعد إىل السماء(، فليس مييناً؛ لتحققه يف نفسه، فال معىن لتحقيقه، وألن ال يتصور يف احلنث، 
تناع احلنث ال دن السماء: أبن اموفارق انعقادها مبا ال يتصور فيه الرب؛ كحلفه ليقتلن امليت أو ليصع

 خيل اسم هللا تعاىل، وامتناع الرب خيل به فيحوج إىل التكفري، وقد ذكر الناظم أشياء منها فقال:
 )وإمنا تصح ابسم هللا ... أو صفة ختتص ابإلله(

 )أو التزام قربة أو نذر ... ال اللغو إذا سبق اللسان جيري(
 (ث ابلواحد من هذين)وحالف ال يفعل األمرين ... ال حن

(1/958) 

 

 )وليس حانثاً إذا ما وكال ... يف فعل ما حيلف أال يفعال(
 به ... مؤمنة سليمة من معيبه()كفارة اليمني: عتق رق

 )أو عشرة متسكوا قد أدى ... من غالب األقوات مدا مدا(
 )أو كسوى مبا يسمى كسوة ... ثوابً قباء أو ردًا أو فروه(

 األفضل الوال، وجاز التفريق()وعاجز صمام ثالاثً كالرقيق ... و 
 فيها أربع مسائل:

 ]ما تصح به اليمني[
وتنعقد ابسم هللا، وهو ما ال حيتمل غريه، وهلذا لو قال: أردت به غري هللا األوىل: إمنا تصح اليمني 

تعاىل .. مل يقبل ظاهراً وال ابطناً؛ ألن اللفظ ال يصلح لغريه، وساء كان من أمسائه احلسىن؛ كاهلل 



رمحن ورب العاملني ومالك يوم الدين، أم ال كالذي أعبده، أو أسجد له، أو أصلي له، أو الغالب وال
إطالقه على هللا تعاىل؛ أبن ينصرف إليه عند اإلطالق؛ كالرحيم واخلالق والرازق والرب، إال أن يريد 

الغين .. فليس بيمني، به غريه، وأما ما استعمل فيه ويف غريه سواء؛ كالشيء واملوجود والعامل واحلي و 
الله وكربيئه، وكالمه وعلمه، إال بنية له تعاىل، أو بصفة ختتص ابإلله؛ كوعظمة هللا تعاىل، وعزته وج

وقدرته ومسعه، وبقائه ومشيئته وحقه، والقرآن واملصحف .. فينعقد بكل منها اليمني، إال أن يريد به 
رة املقدور، وابحلق العبادات، وابلقرآن اخلطبة أو ظهور آاثرها على اخللق، وابلعلم املعلوم، وابلقد

 احلروف واألصوات الدالة عليه، وابلسمع املسموع.الصالة، وابملصحف الورق واجللد، وابلكالم 
وخرج بذكر اسم هللا تعاىل وصفته: احللف بغريمها؛ كالنيب والكعبة فال تنعقد به اليمني، بل بكره؛ خلرب 

كم أن حتلفوا آبآبئكم، فمن كان حالفاً .. فليحلف ابهلل أو ليصمت"، "الصحيحني": "إن هللا ينها 
يين يف ميينك(، أو )يلزمين مثل ما يلزمك(، وكقوله: )إن فعلت كذا .. وكقول الشخص ملن حلف: )مي

فأان يهودي( أو )نصراين(، أو )بريئ من هللا( أو )رسوله(، أو حنو ذلك؛ فال كفارة بفعل ذلك، مث إن 
 نفسهقصد تبعيد 

(1/959) 

 

مد رسول هللا(، عنه .. مل يكفر، وليقل ندابً؛ كما صرح به النووي يف "نكته": )ال إله إال هللا حم
 ويستغفر هللا تعاىل، وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله .. كفر يف احلال.

يمني إن وتنعقد اليمني ابلكناية مع النية؛ كما لو قال: )هللا( ورفع أو نصب أو جر )ألفعلن كذا( ف
 نواها.

.. فيمني إن ولو قال: )أقسمت( أو )أقسم(، أو )حلفت( أو )أحلف(، أو )أويل ابهلل ألفعلن كذا( 
 نواها، أو أطلق، وإن قصد خربًا ماضياً، أو مستقبالً .. صدق.

ولو قال لغريه: )أحلف( أو )حلفت(، أو )أقسم( أو )قسمت(، أو )أويل( أو )آليت عليك ابهلل(، أو 
( أو )سألتك ابهلل لتفعلن كذا( وأراد ميني نفسه .. فيمني يستحب للمخاطب إبراره فيها، )أسألك

 ال، وحيمل كالمه على الشفاعة يف فعله.وإال .. ف
وتنعقد اليمني ابلتزام قربة أو نذر أو كفارة ميني؛ كقوله: )إن كلمت زيدًا(، أو )إن مل أكلمه .. فعلي 

 ميني(، وهذا نذر اللجاج، فإذا وجد املعلق به .. لزمه كفارة ميني. صالة( مثالً، أو )نذر( أو )كفارة
هبا، أما يف األولني .. فلخرب مسلم: "كفارة النذر كفارة ميني"، وألن وأما يف الثالث .. فللتصريح 



القصد منهما املنع أو احلث، فأشبها اليمني ابهلل تعاىل، وما ذكره هنا من لزوم الكفارة فيهما .. هو ما 
ححه الرافعي يف "احملرر"، واعتمده البلقيين وقال: إنه الذي أفىت به الشافعي رضي هللا عنه، ص

 حابة والتابعون رضي هللا عنهم، وصححه كثري من أصحابه.والص
وصحح النووي: التخيري بينهما وبني ما التزمه؛ لوجود شبه اليمني والنذر، أما شبه اليمني .. فمن 

النذر .. فمن جهة التزام قربة، وال سبيل إىل اجلمع بينهما، وال إىل تعطيلهما  جهة االمتناع، وأما شبه
ال الرافعي: إن إيراد العراقيني يقتضي أنه املذهب، وعليه: يتخري يف قوله: )فعلي فوجب التخيري، وق

باً حلكم نذر( بني كفارة ميني وقربة من القرب اليت تلتزم ابلنذر، وقال املاوردي: تتعيم الكفارة؛ تغلي
 اليمني؛ ألن كفارهتا معلومة، وموجب النذر املطلق جمهول.

(1/960) 

 

كالمه يف )ابب أما الكفارة يف الثالث .. فمتعينة كما جزم به يف "الروضة" و"أصلها"، وسيأيت يف  
 النذر( حكاية اخلالف.

كما سيأيت يف اببه، وخرج )بنذر اللجاج(: نذر التربر الشامل لنذر اجملازاة، فيجب فيه ما التزمه  
والفرق بني نذر اللجاج ونذر اجملازاة: أن السبب يف األول يرغب عنه، ويف الثاين يرغب فيه كالشفاء، 

قصد، فلو قال: )إن رأيت فالانً .. فعلي صوم(: فإن ذكره ويرجع يف ذلك كما قاله الرافعي إىل ال
 ازاة.لكراهته الرؤية .. فندر جلاج، أو لرغبته فيها .. فنذر جم

وخرج بـ )التحقيق(: لغو اليمني؛ أبن سبق لسانه إىل لفظها بال قصد؛ كقوله يف حالة غضب أو جلاج، 
 تنعقد؛ إذ ال يقصد هبا حتقيق شيء، ولقوله أو صلة كالم: )ال وهللا( اترة، و )بلى وهللا( أخرى، فال

ه صاحب "الكايف": ما إذا دخل [، وجعل من89تعاىل: }ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم{ ]املائدة: 
 على صاحبه، فأراد أن يقوم له فقال: )ال وهللا(، وهو مما تعم به البلوى.

اوردي: األوىل لغو، والثانية منعقدة؛ ألهنا ولو قال: ال وهللا وبلى وهللا يف كالم واحد .. قال امل
 ىل غريه.استدراك مقصود منه، ويف معىن اللغو: ما لو حلف على شيء فسبق لسانه إ

ولو حلف وقال: )مل أقصد اليمني( .. صدق، ويف الطالق والعتاق واإليالء .. ال يصدق يف الظاهر؛ 
 بال قصد خبالف الطالق واتلييه، فدعواه لتعلق حق الغري به، وألن العادة جرت إبجراء لفظ اليمني

 فيها ختالف الظاهر فال تقبل.
 يقبل قوله يف احلكم. ولو اقرتن ابليمني ما يدل على القصد .. مل



ولو حلف ال يدخل الدار، مث قال: )أردت شهراً(: فإن كانت اليمني بطالق أو عتاق .. مل يقبل يف 
دمي، وإن كانت ابهلل تعاىل ومل تتعلق حبق آدمي .. قبل احلكم، ويلحق هبما اإليالء؛ لتعلقه حبق آ

 ظاهرًا وابطناً.
 ]لو حلف ال يفعل أمرين[

ال يفعل أمرين؛ كأن ال يلبس هذين الثوبني، أو ال أيكل هذين الرغيفني، أو اللحم  الثانية: إذا حلف
 والعنب، أو التمر والزبيب، أو ال يدخل الدارين .. مل حينث أبحدمها.

(1/961) 

 

وخرج بقول الناظم: )وحالف ال يفعل األمرين( ما لو حلف ال يفعل كال منهما؛ أبن أعاد حرف 
؛ ال آكل اللحم وال العنب(، أو )ال آكل التمر وال الزبيب( .. فإنه حينث النفي؛ كقوله: )وهللا

(، )وهللا؛ ال أبحدمها؛ كما لو أعاد احمللوف به؛ كأن قال: )وهللا؛ ال آكل اللحم، وهللا؛ ال آكل العنب
 آكل التمر، وهللا؛ ال آكل الزبيب(.

أو بـ )مث( .. كان حالفاً على عدم أكل وصوره ما ذكره: ما إذا كان العطف ابلواو، فإن كان ابلفاء، 
العنب بعد اللحم، أو الزبيب بعد التمر بال مهلة يف الفاء، ومبهلة يف )مث( يف قوله: )وهللا؛ ال آكل 

 العنب(، أو )التمر فالزبيب(، أو )مث الزبيب( .. فال حينث إذا أكلهما معاً، اللحم فالعنب(، أو )مث
 قبل التمر أو بعده مبهلة يف الفاء، وبال مهلة يف )مث(.أو العنب قبل اللحم، أو الزبيب 

 ]إذا حلف ال يفعل شيئاً فوكل يف فعله[
كيله، فلو حلف ال يبيع أو ال الثالثة: لو جلف أال يفعل شيئاً، فوكل من فعله .. مل حينث بفعل و 

؛ ألنه مل يفعله، يشرتي، أو ال يزوج أو ال يطلق، أو ال يعتق أو ال يضرب، فوكل من فعله .. مل حينث
 سواء أجرت عادته ابلتوكيل فيه أم ال، وسواء الق به أم ال.

بعثد وكيله نعم؛ إن نوى أال يفعل ذلك بنفسه وال بغريه .. حنث، أو ال ينكح أو ال يتزوج .. حنث 
له، ال بقبوله هو لغريه؛ ألن الوكيل يف قبول النكاح سفري حمض ال بد له من تسمية املوكل؛ وهذا ما 
جزم به يف "املنهاج" كـ"أصله"، وحكاه يف "الروضة" و"أصلها" عن البغوي، ومقابله عن الصيدالين 

 والغزايل.
مث وكل من يراجعها، سواء أقلنا: الرجعة وحيري مثل ذلك: فيما لو حلف ال يراجع من طلقها رجعياً، 

 ابتداء نكاح أم استدامة.



ث، وإال .. فال حنث؛ لفساد البيع، وهو يف احللف ولو حلف ال يبيع مال زيد، فباعه إبذنه .. حن
منزل على الصحيح، أو ال يهب له، فأوجب له فلم يقبل .. مل حينث؛ لعدم متام العقد، وكذا إن قبل 

ح؛ ألن مقصود اهلبة من نقل امللك مل حيصل، وحينث بعمرى ورقىب وصدقة؛ ألهنا ومل يقبض يف األص
ووقف؛ ألهنا ليست هببة، أو ال يتصدق .. مل حينث هببة يف األصح؛ أنواع من اهلبة، ال إبعارة ووصية 

 ألهنا الصدقة أخص من اهلبة، أو ال أيكل

(1/962) 

 

اشرتاه( يف األصح، طعاماُ اشرتاه زيد .. مل حينث مبا اشرتاه مع غريه شركة، وكذا لو قال: )من طعام 
 وحينث مبا اشرتاه سلماً؛ ألنه نوع من الشراء.

ما اشرتاه مبشرتى غريه .. مل حينث ابألكل من املختلط حىت يتيقن أكله من ماله؛ أبن  ولو اختلط
أيكل كثريًا كالكف والكفني؛ خبالف القليل كعشر حبات وعشرين حبة، فيمكن أن يكون من مال 

 اآلخر.
 ]كفارة اليمني[

مل؛ كما سبق يف الظهار، الرابعة: يتخري يف كفارة اليمني بني عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب خيل ابلع
وإطعام عشرة مساكني، كل مسكني مد حب من غالب قوت بلده، وكسوهتم مبا يسمى كسوة؛ لآلية 

أو أكثر كل السابقة أول الباب، فال جيوز أن يصرف إىل دون عشرة ولو يف عشرة أيم، وال إىل عشرة 
 واحد دون مد، وال أن يطعم مخسة ويكسو مخسة.

هم يف الكسوة وقد بني نوعها بقوله: )ثوابً قباء أو ردا أو فروه( أي: أو إزارًا أو وجيوز أن يفاوت بين
عمامة أو سراويل، أو مندياًل أو مقنعة، أو طيلساانً صوفاً وكتاانً وقطناً، وشعرًا ولبدًا اعتيد لبسه ولو 

قوته، أو ملبوس  ، وحرير للنساء والرجال وإن مل يكن هلم لبسه، ولو كان ذلك عتيقاً مل تذهباندراً 
 طفل أعطاه لكبري ال يصلح له؛ لوقوع اسم الكسوة عليه؛ كما يعطي ما للمرأة للرجل وعكسه.

وه من وال يشرتط كونه خميطاً، وال سائر العورة، خبالف اخلف أو املنطقة، أو الدرع من حديد، أو حن
لقصادية؛ إذ ال تسمى هذه آالت احلرب، أو النعل أو املداس، أو القبع أو اخلامت، أو التكة أو ا

األشياء كسوة، وإن كانت لبوساً .. جيب على احملرم الفدية بلبسها، واملبعض ال يعتق وإن كان له مال 
 يفي ابلعتق؛ لنقصه عن أهلية الوالء املستلزم للوالية واإلرث.

 سيده. احلر أو املبعض عما مر .. صام ثالثة أيم كالرقيق ولو مكاتباً مل أيذن له وإذا عجز



واألفضل الوالء بني صومها؛ خروجاً من خالف من أوجبه، وجاز التفريق بينها؛ إلطالق اآلية، 
ولبنائها على التخفيف، خبالف كفارة الظهار والقتل، وإمنا تعني الصوم على من ذكر؛ لآلية السابقة، 

؛ لعجز السيد عليه ويزيد العبد ابنتفاء أهلية امللك، لكن ذلك ال يشمل املكاتب فهو ملحق ابلقن
 يف اجلملة.

 والسفيه يصوم كالعبد، فلو فك حجره قبل الصوم: فإن اعتربان حال األداء .. مل جيزه، أو
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 الوجوب .. فوجهان، فإن كان من أهل الصوم إال أنه كان موسرًا.
كان الرقيق   ه سيده يف التكفري أو الكسوة .. جاز، أو ابإلعتاق .. فال، فإنواملكاتب إن أذن ل

احلانث أمة أو عبدًا وضره الصوم؛ لطول النهار وشدة احلر، وكان حلف وحنث إبذن سيده فيهما .. 
صام بال إذن منه، أو وجدا بال إذن .. مل يصم إال إبذن منه؛ ألن حقه على الفور والكفارة على 

اإلذن يف احلنث إذن يف  وإن أذن يف أحدمها فقط .. فاألصح: اعتبار احلنث ال احللف؛ ألنالرتاخي، 
التكفري؛ كاإلذن يف اإلحرام ابحلج، فإنه إذن يف أفعاله، واإلذن يف احللف ال يستلزم اإلذن يف احلنث 

 املستلزم للكفارة، فال يكون اإلذن فيه إذانً يف التكفري.
 لقصر للوزن.كال( و )يفعال( لإلطالق، وقوله: )ردًا( ابلتنوين، و )الوال( ابواأللف يف قول الناظم: )و 

* * * 
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 ابب النذر
عد خبري خاصة، وقال غريه: ابلذال املعجمة هو لغة: الوعد خبري أو شر، وشرعاً: قال املاوردي: الو 

[، 29التزام قربة غري واجبة عيناً كما سيأيت: واألصل فيه: قوله تعالة: }وليوفوا نذورهم{ ]احلج: 
[، وخرب البخاري: "من نذر أن يطيع هللا .. فليطعه، ومن 7ان: وقوله تعاىل: }يوفون ابلنذر{ ]اإلنس

"ال نذر يف معصية هللا تعاىل، وال فيما ال ميكله  نذر أن يعصي هللا تعاىل .. فال يعصه"، وخرب مسلم:
 ابن آدم".

 ]حكم النذر[



ال: "إنه ال وعن النص أنه مكروه، وجزم به النووي يف "جمموعه" ألنه صلى هللا عليه وسلم هنى عنه وف
 يرد شيئاً، وإمنا يستخرج به من البخيل".

 الرافعي: النذر تقرب فال يصح من الكافر.وقال القاضي واملتويل والغزايل: إنه قربة، وهو قضية قول 
وقال النووي: النذر عمدًا يف الصالة ال يبطلها يف األصح؛ ألنه مناجاة هلل تعاىل كالدعاء، وأجيب 

 ن ظن أنه ال يقوم مبا التزمه، أو أن للنذر أتثرياً؛ كما يلوح به اخلرب.عن النهي حبمله على م
 ر: أنه قربة يف نذر التربر دون غريه.وقال ابن الرفعة يف "الكفاية": والظاه

وقال يف "املطلب": ال شك يف كونه قربة إذا مل يكن معلقاً، وإال .. فليس بقربة، بل قد يقال 
 ابلكراهة.
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 أخذ يف بياهنا فقال:مان: نذر تربر، وهو نوعان: نذر جمازاة والتزام ابتداء، ونذر جلاج، وقد مث هو قس
 )يلزم ابلتزامة لقربة ... ال واجب العني وذي اإلابحة(

 )ابللفظ إن علقه بنعمة ... حادثة أو أبندفاع نقمة(
 )أو جنز النذر، كـ )هلل علي ... صدقة(، نذر املعاصي ليس شيء(

 ق فعل شيء ابلغضب ... أو ترك شيء أبلتزامه القرب()ومن يعل
 من حلف ... كفارة اليمني مثل ما سلف()إن وجد الشرط وألزم 

 )كما به أفىت اإلمام الشافعي ... وبعض أصحاب له كالرافعي(
 )أما النواوي فقال: )خريا ... ما بني تكفري وما قد نذرا(

 كعتني قائما()ومطلق القربة: نذر لزما ... نذر الصالة: ر 
 )والعتق ما كفارة قد حصال ... صدقة أقل ما متوال(

 النذر وما يشرتط فيها[]أركان 
 للنذر ثالثة أركان: انذر، ومنذور، وصيغة، وقد أشار إليها مبا ذكره.

 أما الناذر: فيعترب كونه ابلغاً عاقاًل مسلماً ولو رقيقاً أو مفلساً على ما سيأيت.
 كسائر تصرفاته.نعم؛ يصح نذر السكران  

ي كذا( بدون )هلل( إذا العبادات إمنا يؤيت وأما الصيغة: فكقول من يصح نذره: )هلل علي كذا(، أو )عل
 هبا هلل تعاىل، فاملطلق فيها كاملقيد على األصح، خبالف قوله: )مايل صدقة( لعدم االلتزام.



ن شاء زيد؛ لعدم اجلزم الالئق ولو قال: )هلل علي كذا إن شاء(، أو )إن شاء زيد( .. مل ينعقد وإ
 ابلقرب.

فإن نوى اليمني .. فيمني، وإن أطلق .. فوجهان، وجزم يف ولو قال: )نذرت هلل ألفعلن كذا( 
 "األنوار" أبنه نذر، ولو قال: )نذرت لفالن كذا( .. مل ينعقد.

 وأما املنذور: فهو قربة غري واجبة وجوب عني، سواء أكانت عبادة مقصودة أبن وضعت
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حج، للتقرب هبا وعرف من الشارع االهتمام بتكليف اخللق إبيقاعها عبادة؛ كصالة وصوم و 
واعتكاف وصدقة، أو فرض كفاية وإن مل حيتج يف أدائه إىل بذل مال ومشقة؛ كصالة جنازة، أم ال 

قد يبتغي أبن مل تكن كذلك، وإمنا هي أعمال وأخالق مستحسنة رغب الشارع فيها؛ لعظم فائدهتا، و 
العاطس، وزيرة هبا وجه هللا تعاىل فيثاب عليها؛ كعيادة املريض، وتطييب الكعبة وكسوهتا، وتشميت 

 القادم والقبور، وإفشاء السالم على املسلمني، وتشييع اجلنائز.
وخرج بـ )القربة(: املعصية، فال يصح نذرها، واملباح كأكل ونوم، فال يصح نذره؛ خلرب أيب داوود: "ال 

وضة" نذر إال فيما ابتغي به وجه هللا"، فلو نذر ذلك وخالف .. مل تلزمه كفارة؛ كما صححه يف "الر 
و"أصلها"، وصوبه يف "اجملموع"، ورجح يف "املنهاج" كـ"أصله" لزومها، وكذا يف "الروضة" يف نذر 

 اللجاج.
زامه ابلنذر. ويشرتط يف وبـ )غري الواجبة(: فرض العني ولو عوضاً فال يصح نذره؛ إذ ال معىن اللت

صح نذره إال إذا علقه مبلكه؛  املال املعني من صدقة وإعتاق وغريمها: أن يكون ملكه، وإال .. مل ي
كقوله: )إن ملكت عبد فالن .. فعلي عتقه( فيصح، مث إن قصد الشكر على متلكه .. فنذر تربر، 

 أو االمتناع منه .. فنذر جلاج؛ ذكره يف "الروضة" و"أصلها".
: )إن هللا وإمنا يلزم النذر ابلتزامه قربة ... إىل آخره إن علقه بنعمة حادثة، أو اندفاع نقمة؛ كقوله

رزقين هللا تعاىل ولدًا(، أو )شفى مريضي .. فعلي كذا(، أو جنز النذر؛ كقوله: )هلل علي صوم( أو 
 )صدقة( أو )عتق( فيلزمه؛ كما لو قال: )هلل علي أن أصحي(، أو )أعتكف(.

من يعلق فعل شيء من أفعاله، أو ترك شيء منها يف حال الغضب، ابلتزام فربة، ويسمى نذر و 
والغضب مث وجد املشروط .. لزمه كفارة ميني ملا مر؛ كذا أفىت به اإلمام  –بفتح الالم  –ج اللجا 

 الشافعي رضي هللا تعاىل عنه، وذهب إليه اإلمام أمحد، وهو قول عمر وابن عباس وابن
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هللا عمر وعائشة، وبه قال عطاء وطاووس وعكرمة، ورجحه مجع كثري من أصحاب الشافعي رضي 
تعاىل عنهم؛ منهم الفوراين واإلمام والبغوي واخلوارزمي، قال البلقيين: وهو املعتمد عندهم يف الفتوى، 

 قال: ومل أجد التخيري يف منصوصاته، وصححه الرافعي يف "احملرر".
؛ ملا مر النووي رمحه هللا تعاىل فقال: احلالف خمري بني كفارة اليمني وبني الوفاء مبا نذره أما حميي الدين

 يف )ابب األميان(.
وإذا نذر مطلق القربة .. لزمه نذر؛ يعين: أقل واجب يف الشرع من ذلك، فإذا نذر الصالة وأطلقها 

قدرة؛ ألنه أقل ما أوجبه الشرع، وهذا .. لزمه ركعتان جيب القيام فيهما، وال جيوز القعود فيهما مع ال
 . فله القعود قطعاً؛ كما لو صرح بركعة، فتجزئه قطعاً.إذا أطلق، فإن قيد؛ أبن قال: )أصلي قاعدًا( .

وإن نذر العتق وأطلق .. لزمه ما حتصل به الكفارة؛ وهو عتق رقبة مؤمنة سليمة مما خيل ابلعمل من 
كما يف نذر الصالة وهو املنصوص يف "األم"، ومقتضى كالم   العيوب؛ تنزيالً له على واجب الشرع؛

 الرافعي.
نذره على جائز الشرع، فتجزئ عنده الكافرة واملعيبة، قال: وهو األرجح عند وصحح النووي محل 

األكثرين، والراجح يف الدليل؛ ألن األصل براءة الذمة فاكتفي مبا يقع عليه االسم، خبالف الصالة، 
اإلعتاق ختليص الرقبة، وذلك ال يتفاوت فيه املعيب والسليم، واملقصود من الصالة فإن املقصود من 

ثرة، فحمل اإلطالق عليه، وإن نذر صدقة وأطلق .. لزمه أقل متمول؛ فإن ذلك قد جيب يف الك
 اخللطة.

والنذر ينزل على أقل واجب من جنسه، ولو نذر عتق كافرة معيبة .. أجزاه كاملة، فإن عني انقصة 
 . تعينت؛ لتعلق النذر ابلعني..
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قوله: وقول الناظم: )ليس شيء( ابلنصب خرب ليس، ووقف عليه حبذف األلف على لغة ربيعة، و 
)وألزم( فعل أمر، أو ماض مبين للفاعل فـ )كفارة( منصوبة به، أو مبين للمفعول فـ )كفارة( مرفوعة 

( و )متوال( لإلطالق، وكذا يف قوله: )خريا( إن بين به. واأللف يف قوله: )نذرا( و )لزما( و )حصال



 للمفعول، وإال .. فبدل من نون التوكيد.
* * * 
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 كتاب القضاء
ذلك؛ ألن القاضي يتمم أي: احلكم، وهو يف األصل يقال إلمتام الشيء وإمضائه وإحكامه، مسي ب

 األمر وحيكمه وميضيه.
[، 49تعاىل: }وأم احكم بينهم مبا انزل هللا{ ]املائدة:  واألصل فيه قبل اإلمجاع: آيت؛ كقوله

[، وقوله تعاىل: }إان أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتحكم 42وقوله: }فاحكم بينهم ابلقسط{ ]املائدة: 
رب "الصحيحني": "إذا اجتهد احلاكم فأخطأ .. فله أجر، وإن [، وأخبار: كخ2بني الناس{ ]الزمر: 

 رواية صحح احلاكم إسنادها: "فله عشرة أجور"، وروى البيهقي خرب: أصاب .. فله أجران"، ويف
"إذا جلس احلاكم للحكم .. بعث هللا تعاىل له ملكني يسددانه ويوفقانه، فإن عدل .. أقاما وإن جار 

 .. عرجا وتركاه".
 يف التحذير من القضاء؛ كقوله: "من جاء قاضياً .. ذبح بغري سكني". حممول على عظم وما جاء

 اخلطر فيه، أو على من يكره له القضاء، أو حيرم على ما سيأيت.
 ]حكم تويل القضاء[

وهو فرض كفاية يف حق الصاحلني له يف الناحية، فيويل فيها أحدهم ليقوم به، فإن تعني له فيها واحد؛ 
ه: فإن كان يصلح غريه .. لزمه طلبه، وقبوله إذا وليه، وإن مل يتعني له واحد؛ أبن كان معه غري أبن مل 

غريه أصلح وكان يتواله .. فللمفضول القبول، ويكره طلبه، ويستحب للفاضل الطلب والقبول، وإن  
إن كان  كان األصلح ال يتواله .. فهو كاملعدوم، وإن كان مثله .. فله القبول، ويندب له الطلب

ملال، وإال .. فاألوىل له خاماًل يرجو به نشر العلم، أو كان حمتاجاً إىل الرزق، وحيصل به من بيت ا
 تركه، ويكره له الطلب، واالعتبار يف التعني وعدمه ابلناحية.
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 )وإمنا يليه مسلم ذكر ... مكلف حز مسيع ذو بصر(
 رف أحكام القرآن والسنن()ذو يقظه عدل وانطق، وأن ... يع

 )ولغة واخللف مع إمجاع ... وطرق االجتهاد ابألنواع(
 ]شروط القاضي[

ذكر يف هذه األبيات أنه يشرتط يف القاضي عشرة أشياء: كونه مسلماً، ذكرًا، مكلفاً، حرًا، مسيعاً، 
 متيقظاً، انطقاً، جمتهداً.

الة من نصب حاكم هلم .. فهو تقليد ريسة فال يتواله كافر ولو على كفار، وما جرت به عادة الو 
 م ال إبلزامه.وزعامة، ال تقليد حكم، وإمنا يلزمهم حكمه اباللتزا

 وال امرأة؛ إذ ال يليق هبا جمالسة الرجال، ورفه صوهتا بينهم، وال خنثى كاملرأة.
 وال غري مكلف؛ ألنه ال يعترب قوله على نفسه، فعلى غريه أوىل.

 نقصه وعدم فراغه.وال رقيق أو مبعض؛ ل
 وال أصم وال أعمى، وال مغفل وال فاسق، وال أخرس وإن فهمت إشارته.

ل أو مقلد، أو خمتل الرأي بكر أو مرض، لعجزهم عن تنفيذ األحكام وإلزام احلقوق. وال جاه
واالجتهاد لغة: استفراغ الوسع يف حتقيق ما يستلزم املشقة، واصطالحاً: استفراغ الوسع يف حتصيل 

 حبكم شرعي.ظن 
شريعة هبا، وألن وشرطه: أن يعرف أحكام القرآن، والسنن، ولغة العرب مفرداهتا ومركباهتا؛ لورود ال

هبا يعرف عموم اللفظ وخصوصه، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إمجاعاً واختالفاً؛ لئال 
 اس مع األنواع املذكورات.خيالفهم يف اجتهاده، وطرق االجتهاد من حال الرواة قوة وضعفاً، والقي

ل واملبني، والنص والظاهر، والناسخ فمن أنواع القرآن والسنة: العام واخلاص، واملطلق واملقيد، واجملم
 واملنسوخ.

 ومن أنواع الستة: املتواتر واآلحاد، واملسند واملرسل.
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لى التأفيف ومن أنواع القياس: األوىل واملساوي واألدون، فيعمل هبا؛ كقياس الضرب للوالدين ع
لتفاح على الرب يف )ابب الراب( هلما، وقياس إحراق مال اليتيم على أكله يف التحرمي فيهما، وقياس ا

جبامع الطعم املشتمل عليه مع القوت والكبل الرب، ويقدم اخلاص على العام املعارض له، واملقيد على 



 املطلق، والناسخ واملتصل والقوي.
ون يف كل نوع من هذه مربزاً؛ حىت يكون يف النحو كسيبويه، ويف قال القاضي: وال يشرتط أن يك

 بل يكون يف الدرجة الوسطى من مجيع ما تقدم.اللغة كاخلليل، 
قال الشيخان: قال األصحاب: وأن يعرف أصول االعتقاد، قال الغزايل: وعندي أنه يكفي اعتقاد 

وال يشرتط حفظها عن ظهر القلب، بل  جازم، وال التبحر يف هذه العلوم، بل يكفى معرفة مجل منها،
وقت احلاجة إليها، مث اجتماع هذه األمور إمنا يشرتط يف  يكفي أن يعرف مظائها من أبواهبا، فرياجعها

اجملتهد املطلق؛ الذي يفيت يف مجيع أبواب الشرع، وجيوز جتزي االجتهاد؛ أبن يكون الشخص جمتهداً 
 لباب الذي جيتهد فيه.يف ابب دون ابب، فيكفيه علم ما يتعلق اب

شوكة فاسقاً أو حنوه .. صحت واليته،  فإن تعذر مجع هذه الشروط؛ كما يف زمننا، فوىل سلطان ذو
 ونفذ قضاؤه للضرورة؛ لئال تتعطل مصاحل الناس، وهلذا ينفذ قضاء أهل البغي.

ه .. مل يستخلف، ويستحب لإلمام إذا وىل قاضياً: أن أيذن له يف االستخالف إعانة له، فإن هناه عن
ته فيما ال يقدر إال على بعضه .. ويقتصر على ما ميكنه إن كانت توليته أكثر منه، فإن أطلق تولي

استخلف فيما يعجز عنه؛ حلاجته إليه، ال فيما يقدر عليه يف األصح، والقادر على ما وليه ال 
 يستخلف فيه أيضاً يف األصح.

 ابن كج أبنه يستخلف يف املقدور عليه كغريه. ولو أذن له اإلمام يف االستخالف .. قطع
اخلاص؛ كتحليف ومساع بينة .. فقطع القفال جبوازه، قال غريه:  وما ذكر يف االستخالف العام، أما

 هو على اخلالف؛ وهو مقتضى إطالق األكثرين، كذا يف "الروضة" كـ"أصلها".
 ينة، فيكفي علمه مباوشرط املستخلف كالقاضي، إال أن يستخلف يف أمر خاص كسماع ب
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نفذ قضاء املقلد، اجتهاد مقلده إن كان مقلدًا حيث ييتعلق به، وحيكم ابجتهاده إن كان جمتهدًا، أو 
وال جيوز أن يشرتط عليه خالفه، فلو شرطه .. مل يصح االستخالف، وكذا لو شرطه اإلمام يف تولية 

 القاضي .. مل تصح توليته.
ولو حكم خصمان رجاًل يف غري حدود هللا تعاىل .. جاز مطلقاً بشرط أهليته للقضاء، وال ينفذ 

يف ضرب الدية عليهم، وإن رجع أحدمها قبل احلكم   على راض به، فيشرتط رضا العاقلةحكمه إال
 .. امتنع احلكم، وال يشرتط الرضا بعده.



ولو نصب اإلمام قاضيني ببلد، وخص كال منهما مبكان منه أو زمن، أو نوع؛ كاألموال أو الدماء أو 
على  والوصيني، إال أن يشرتط اجتماعهماالفروج .. جاز، وكذا إن مل خيص يف األصح؛ كالوكيلني 

 احلكم، فال جيوز؛ ملا يقع منهما من اخلالف يف حمل االجتهاد.
 وقول الناظم: )الفران( بنقل حركة اهلمزة إىل الراء، وقوله: )االجتهاد( بنقل حركة اهلمزة إىل الالم.

 ]ما يستحب يف القاضي[
 اً ينزل()ويستحب كاتباً، ويدخل ... بكرة االثنني، ووسط

تباً؛ ألنه قد يكتب إىل غريه، ويكتب غريه إليه، فال حيتاج إىل كاتب، أي: يستحب كون القاضي كا
 وال قارئ وال يشرتط؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم كان أمياً ال يكتب.

ويستحب أيضاً: أن يكون وافر العقل، حليماً متثبتاً، ذا فطنة وتيقظ، كامل احلواس واألعضاء، عاملاً 
الشحناء، بعيدًا من الطمع، صدوق اللهجة، ذا رأي وسكينة لغة الذين يقضي بينهم، بريئاً من ب

ووقار، وال يكون جبارًا هتابه اخلصوم، فال يتمكنون من استيفاء احلجة، وال ضعيفاً يستخفون به، 
وتبعه واألوىل أن يكون قرشياً، ورعاية العلم والتقوى أهم من رعاية النسب، وصحح ابن الصالح 

اشرتاط معرفة احلساب؛ لتصحيح املسائل الفقهية ابلنسبة إىل املفيت؛  النووي يف مقدمة "اجملموع":
 وهو جار يف القاضي، قال يف "املطلب": وهو الصواب.

 ويندب لإلمام أن يكتب ملن يوليه القضاء ببلد كتاابً به؛ مبا حيتاج إليه فيه، ويشهد ابلكتاب
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هبا من غري كتاب،  معه إىل البلد، خيربان ابحلال من التولية وغريها، ويكفي إخبارمها شاهدين خيرجان
وتكفي االستفاضة هبا ال جمرد كتاب هبا، ويبحث القاضي عن علماء البلد وعدوله قبل دخوله، فإن 

 مل يتيسر .. فحني يدخل، ويدخل بلد حكمه بكرة يوم اإلثنني.
إن تعسر يوم اإلثنني .. فاخلميس، وإال .. فالسبت، وينزل قال يف "الروضة": قال األصحاب: ف

 بفتح السني؛ ليتساوى أهله يف القرب منه، وينظر أواًل يف أهل احلبس؛ ألنه عذاب. وسط البلد
قال املاوردي: وقبل النظر فيهم يتسلم من املعزول احملاضر والسجالت، وأموال اليتامى، والضوال 

به البلقيين: أنه يقدم على النظر فيهم أيضاً كل ما كان أهم منه؛  واألوقاف، ويؤخذ منه ما جزم 
النظر يف احملاجري الذين حتت نظره، وما أشرف على اهلالك من احليوان يف الرتكات وغريها، وما ك

 أشرف من األوقاف وأمالك حماجريه على السقوط؛ حبيث يتعني الفور يف تداركه.



مناديً ينادي يوماً، أو أكثر حبسب احلاجة: أال إن القاضي ينظر  وقبل جلوسه للنظر يف احملبوسني أيمر
 أمر احملبوسني يوم كذا، فمن له حمبوس .. فليحضر، ويبعث إىل احلبس أميناً أو أمينني؛ ليكتب يف

 اسم كل حمبوس وما حبس به، ومن حبس له يف ورقة.
وأخذ واحدة واحدة، ونظر يف فإذا جلس اليوم املوعود وحضر الناس .. صبت األوراق بني يديه، 

قال: )أان خصمه( .. بعث معه ثقة إىل احلبس ليأخذ بيد االسم املثبت فيها، وسأل عن خصمه، فمن 
 حمبوسه وحيضره.

فإذا حضر عنده .. سأل احملبوس عن سبب حبسه، فإن اعرتف ابحلق .. عمل معه مقتضى 
ه حبسه حبق، فإن مل يقمها .. صدق االعرتاف، وإن قال: )حبست ظلماً( .. فعلى خصمه حجة أبن

 ا ادعاه حبلفه أو بينة، أو اعرتاف خصمه، أو يعلم القاضي.احملبوس بيمينه، ويطلقه إن ثبت م
 )وإن كان خصمه غائباً ... خاله يف احلبس وحبث عنه(

وإن ادعى اجلهل بسبب حبسه، أو قال: )ال خصم يل( .. نودي عليه لطلب اخلصم ثالثة أيم؛ كما 
 فإن "البحر" وغريه، وال حيبس مدة النداء، وال خيلى ابلكلية، بل يراقب،يف 
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لك .. حضر خصمه يف هذه واليت قبلها وأقام حجة على احلق، أو على أن القاضي حكم عليه بذ
 فذاك، وإال .. أطلقه، وحيلف النايف على ما يدعيه؛ ألن احلبس بال خصم خالف الظاهر.

 زيز إن رأى إطالقه، وإن رأى مصلحة يف إدامة حبسه .. أدامه.ويطلق من حبس للتع
مث ينظر يف األوصياء على األطفال وحنوهم؛ ألهنم يتصرفون يف حق من ال ميلك املرافعة، فمن ادعى 

. سئل عن حاهلا، وعن حاله وتصرفه، فمن وجده مستقيم احلال قويً .. أقره، أو فاسقاً. وصاية .
 فاً .. عضده مبعني.أخذ املال منه، أو ضعي

فإن قال املوصي: )فرقت ما أوصى به( فإن كان ملعينني .. مل يتعرض له، أو جبهة عامة وهو عدل .. 
فرق ما هو ملعينني .. وقع املوقع؛ ألن هلم أن  أمضاه، أو فاسق .. ضمنه بتعديه، وغري الوصي إذا

 أيخذوه من غري واسطة، أو جلهة عامة .. ضمن.
 الثنني( بنقل حركة اهلمزة إىل الالم.وقول الناظم: )ا

 )وجملس احلكم يكون ابرزًا ... متسعاً من وهج حر حاجزاً(
 )يكره ابملسجد حيث قصدا ... حكم، خالف مالك وأمحدا(



 جب بال ... عذر، وإال فأميتا عاقالً()ونصب بواب وحا
 يكره( –كغصب حلظ نفس   –)وحكمه مع ما خبل فمره ... 

 .. حقن نعاس ملل وشيع()ومرض وعطش وجوع .
 )حر وبرد فرح وهم ... والقاض يف ذي انفذ للحكم(

 ]ما يستحب يف جملس القضاء[
احد، فسيحاً متسعاً، حىت ال أي: يستحب كون جملس احلكم ابرزاً؛ أي: ظاهرًا ليهتدي إليه كل و 

 يزدحم فيه اخلصوم ويتضرر الشيخ الكبري والعجوز وحنومها.
مصوانً من وهج احلر أذى الربد والريح، والغبار والدخان؛ كأن يكون يف وأن يكون حاجزًا؛ أي: 

الصيف يف مهب الريح ويف الشتاء يف كن، هذا إن احتد اجمللس، فإن تعدد وحصل زحام .. اختذ 
 لس بعدد األجناس، فلو اجتمع رجال وخناثي ونساء .. اختذ ثالثة جمالس؛ قاله ابن القاص.جما
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ش ووسادة؛ فاع حمل جلوسه كدكة، وأن يتوجه للقبلة غري متكئ، وحسن أن يوضع له فراوينبغي ارت
 ليعرفه الناس، ويكون أهيب للخصوم، وأرفق به فال ميل.

ويكره القضاء يف املسجد إذا اختذ بقصد احلكم فيه؛ صوانً له عن ارتفاع األصوات واللغط الواقعني 
انني والصغار، واحليض والكفار، وخلرب ابن ماجه مبجلس احلكم عادة، وقد حيتاج إلحضار اجمل

": "جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم"، والطرباين يف "الكبري
 خبالف اختاذه جملساً للفتوى، وتعليم القرآن والعلم فال يكره.

أبس بفصلها؛ لالتباع، ولو اتفقت قضية أو قضاي وقت حضوره يف املسجد لصالة أو غريها .. فال 
: ال يكره القضاء يف املسجد، فقد روي عن عمر رواه البخاري، وهذا خمالف ملالك وأمحد حيث قاال

وعثمان وعلي رضي هللا تعاىل عنهم: أهنم كانوا يقضون يف املسجد، وقال مالك رضي هللا تعاىل عنه: 
عمر رضي هللا عنه مستنداً؛ يعين: إىل القضاء يف املسجد من أمر الناس القدمي، وقال الشعيب: رأيت 

 لقضاء قرية وإنصاف بني الناس فلم يكره يف املسجد.القبلة، يقضي بني الناس، وألن ا
 ]ما يكره للقاضي[

ويكره للقاضي حال جلوسه للحكم نصب حاجب حيجب الناس عن الوصول إليه؛ خلرب الرتمذي: 
هم .. احتج هللا دون حاجته، وفقره وفاقته"، "من ويل من أمور املسلمني شيئاً واحتجت دون حاجت



يغلق الباب دوهنم، خصوصاً إن كان يغلقه عن الفقراء ويفتحه لألغنياء واختاذ بواب مينع الناس و 
والرؤساء، وهذا مل يكن عذر، فإن كان لزحام، أو مل جيلس للحكم؛ أبن كان يف وقت خلواته .. مل 

 يكره نصبهما.
احلاجب إذا كان وصول اخلصم موقوفاً على إذنه، وأما من وظيفته ترتيب قال املاوردي: إمنا يكره 

خلصوم وإعالمه مبنازل الناس؛ وهو املسمى يف زماننا ابلنقيب .. فال أبس ابختاذه، وصرح القاضي ا
أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ ابستحبابه فقالوا: يستحب أن يتخذ حاجباً يقوم على رأسه إذا 

 اخلصم ويؤخرهم.قعد، ويقدم 
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أميناً عفيفاً عاقاًل؛  قال ابن أيب الدم: وهذا هو الصحيح يف زماننا، وإن مل يكره .. فيشرتط كونه عدالً 
 صرح به املاوردي والروابين.

 واستحب ابن خريان: كونه كهاًل كثري السرت على الناس.
ال وجه له؛ ألن الشيخ الكبري يؤمن  واسحب ابن املنذر كونه خصياً ملكان النساء، قال الصيمري:

 منه اخلوف عليهن.
ظ نفسه، ومرض مؤمل، وعطش وجوع، ويكره حكم القاضي مع وجود شيء مما خيل بفكره؛ كغضب حل

وحقن ونعاس، وملل وشبع، وحر وبرد، وفرح وهم؛ خلرب "الصحيحني": "ال حيكم أحد بني اثنني وهو 
القاضي ... "، ويف "صحيح أيب عوانة": "ال يقضي  غضبان"، ورواه ابن ماجه بلفظ: "ال يقضي

ئع"، ويف معىن ذلك سائر ما خيل القاضي وهو غضبان مهموم، وال نصاب حمزون، وال يقضي وهو جا
 ابلفكر.

وخرج بقول الناظم: )حلظ نفس(: الغضب هلل تعاىل، وقد استثناه البغوي واإلمام وغريمها، واستغربه 
 يف "البحر".

واملعتمد: االستثناء؛ ألن الغضب هلل تعاىل يؤمن معه التعدي، خبالف الغضب حلظ  قال البقلقيين:
ح من حيث املعىن، واملوافق إلطالق األحاديث وكالم الشافعي رضي النفس، وقال األذرعي: الراج

 هللا عنه واجلمهور: أنه ال فرق؛ ألن احملذور تشويش الفكر، وهو ال خيتلف بذلك.
ذا دعت احلاجة إىل احلكم يف احلال، وقد يتعني احلكم على الفور يف صور كثرية، نعم؛ تنتفي الكراهة إ

فذ حكمه؛ لقصة الزبري املشهورة، وفعله صلى هللا عليه وسلم حممول ولو حكم يف هذه األحوال .. ن



 على التشريع.
 واأللف يف قول الناظم: )قصدا( و )أمحدا( لإلطالق، وقوله: )والقاض( حبذف الياء.
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 )تسوية اخلصمني يف اإلكرام ... فرض، وجاز الرفع ابإلسالم(
 عتد ... قبل القضا: حرم قبول ما هدى()هدية اخلصم ملن مل ي

 )ومل جيز تلقني مدع، وال ... تعيني قوم غريهم لن يقبال(
 )وإمنا يقبل قاض ما كتب ... قاض إليه حني مدع طلب(

  خصم جحدا()بشاهدين ذكرين شهدا ... مبا حواه جني
 فيها أربع مسائل:

 ]التسوية بني اخلصمني فرض[
يف كل إكرام فرض على القاضي يف دخول عليه، أبن أيذن هلما فيه،  األوىل: التسوية بني اخلصمني

وقيام هلما، ونظر إليهما، واستماع لكالمهما، وطالقة وجه هلما، وجواب سالم منهما، وجملس؛ أبن 
ني يديه، أو أحدمها عن ميينه واآلخر عن مشاله، وكذا سائر أنواع اإلكرام، جيلسهما إن كاان شريفني ب

ا بشيء منها؛ ألن ختصيص أحدمها بكسر قلب اآلخر، ومينعه أن يلحن حبجته، فلم فال خيص أحدمه
سلم اخلصمان معاً. أجياهبما، أو أحدمها .. قال الرافعي: قال األصحاب ينتظر سالم اآلخر 

يتوقف فيه مع طول الفصل، وذكروا أنه ال أبس أن يقول لآلخر: سلم، فإذا سلم  فيجيبهما معاً، وقد
، قال: وفيه اشتغال منه بغري اجلواب، ومثله يقطع اجلواب عن اخلطاب، وكأهنم احتملوا .. أجاهبما

ذلك؛ لئال يبطل معىن التسوية، وما نقله عن األصحاب أواًل .. قال الزركشي: حكاه اإلمام عن 
عد حده مث زيفه، وحكى املاوردي يف ذلك ثالثة أوجه: أحدها: يرده عليه يف احلال، اثنيها: بالقاضي و 

احلكم، اثلثها: يرد عليهما معاً يف احلال، ومل حيك ما نقله الرافعي وجهاً، بل عزاه لبعض الفقهاء؛ 
جزم القاضي أبو  يعين: من غري أصحابنا، واملختار ما مال إليه اإلمام: من وجوب الرد يف احلال، وبه

سنوي وأطال فيه، مث قال: الطيب، وشريح الرويين وغريمها، وصححه اجلرجاين. انتهى، وسبقه إىل اإل
 فتلخص أن ما نسبه الرافعي إىل
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 األصحاب .. غلط أوقعه فيه البغوي للقاضي. انتهى.
رب إىل القاضي؛ كما جلس كافر يف اجمللس؛ أبن جيلس املسلم أقوجاز القاضي رفع املسلم على ال

على رضي هللا عنه جبنب شريح يف خصومه له مع يهودي، وقال: لو كان خصمي مسلماً .. جللست 
معه بني يديك، ولكين مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: "ال تساووهم يف اجمللس" وراه البيهقي 

 كما حبثه بعضهم.  اإلكرام حىت يف التقدمي يف الدعوى؛ يف "سننه"، ويف سائر وجوه
ويقدم القاضي عند اجتماع اخلصوم املسافر الذي هتيأ للسفر وخاف انقطاعه عن رفقته إن أتخر 

 على املقيم؛ لئال يتضرر، مث يقدم بعد املرأة على غريها؛ طلباً لسرتها.
 ر.لقرعة؛ كما يف بعض كل منهما مع اآلخنعم؛ إن كثر املسافرون أو النساء .. قدم ابلسبق، مث اب

قال يف "الروضة" كـ"أصلها": وينبغي أال يفرق بني كوهنم مدعني ومدعى عليهم، وتقديهم رخصة غري 
 واجب، وقيل: واجب، واختار يف الروضة: أنه مندوب.

مث من مث بعد املرأة يقدم وجوابً السابق جمللس احلكم، والعربة بسبق املدعي دون املدعى عليه، 
راع لكثرهتم .. كتب أمسائهم يف رقاع ووضعت بني جييه؛ ليأخذ خرجت له القرعة، فإن عسر اإلق

واحدة واحدة، فيسمع دعوى من خرج امسه، ويقدم السابق والقارع يف خصومة واحدة، فال يثىن 
 أبخرى؛ دفعاً للضرر عن الباقني، فينتظر فراغهم، أو حيضر يف جملس آخر.

ن كانت قليلة أو خفيفة حبيث ال تضر ابلباقيني سفر .. فقال النووي: األرجح: أهنا إوأما املقدم ابل
إضرارًا بيناً .. قد جبميعها، وإال .. فبواحدة؛ ألهنا مأذون فيها، وقد يقنع بواحدة ويؤخر الباقي إىل أن 

ا قاله: أن حيضر، واعرتضه اإلسنوي: أبن ما ذكره من التقدمي بواحدة .. ممنوع، بل القياس على م
 ابلباقني. انتهى. يسمع يف عدد منها ال يضر

 وقال بعضهم: والظاهر: أن املرأة يف ذلك كاملسافر، وأن اخلنثى كاملرأة.

(1/979) 

 

 ]حكم اهلدية للقاضي وما يتعلق به[
فيحرم عليه قبوهلا ولو عهد ذلك منه قبل القضاء؛ الثانية: هدية من له خصومة إىل القاضي حرام، 

إبسناد حسن، وروي: "هداي العمال مسحت"، وروي:  خلرب: "هداي العمال غلول" وراه البيهقي
"هداي السلطان سحت"، وألهنا تدعو إىل امليل إليه، فال ميلكها القاضي لو قبلها، فيجب عليه ردها 



يت املال؛ كمن مل يعتد قبل القضاء اهلدية إىل القاضي وال إىل مالكها، فإن تعذر .. وضعها يف ب
ي قبول هديته يف حمل هديته يف حمل واليته؛ للخرب السابق، وألن خصومة له؛ فإنه حيرم على القاض

 سببها العمل ظاهراً، خبالفها يف غري حمل واليته؛ فإهنا ال حيرم قبوهلا؛ كما يف "الروضة" و"أصلها".
قبل واليته القضاء وال خصومة له .. جاز قبوهلا إذا كانت بقدر العادة؛ ألهنا  وإن كان يهدي إليه

بسبب العمل، واألوىل أال يقبلها؛ ألنه أبعد عن التهمة أو يثبت عليها، أما إذا زادت  ليست حادثة
 على العادة .. فكما لو مل يعهد منه؛ قاله يف "الروضة" كـ"أصلها"، وقضيته: حترمي اجلميع.

ألوف، لرويين نقاًل عن املذهب: إن كانت الزيدة من جنس اهلدية .. جاز قبوهلا؛ لدخوهلا يف املوقال ا
 وإال .. فال، والضيافة واهلبة كهدية.

 وأما الرشوة: وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغري احلق، أو ليمتنع من احلكم ابحلق .. فحرام مطلقاً.
يف املشرتك، وأصله وفرعه، ورقيق كل منهما، وشريكه  وال ينفذ حكم القاضي لنفسه ورقيقه وشريكه

 ، أو قاض أو انئبه.يف املشرتك، وحيكم له وهلؤالء اإلمام
وإذا أقر املدعى عليه، أو نكل فحلف املدعي، أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد على إقراره أو 

عليه وسأله اإلشهاد ليكون  ميينه، أو احلكم مبا ثبت واإلشهاد به .. لزمه، وكذا إذا حلف املدعى
 حجة له .. فال يطالب مرة أخرى.
 نص الكتاب أو السنة، أو اإلمجاع أز قياس جلي .. تبني وإذا حكم ابجتهاد مث ابن خالف

(1/980) 

 

 رًا ال ابطناً.بطالنه، خبالف القياس اخلفي، والقضاء فيما ابطن األمر فيه خبالف ظاهره ينفذ ظاه
فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة .. مل حيصل حبكمه احلل ابطناً، سواء املال والنكاح وغريمها، 

مر فيه كظاهره؛ أبن ترتب على أصل صادق ينفذ القضاء فيه ابطناً أيضاً قطعاً إن كان وما ابطن األ
ن يف حمل اختالفهم وإن كان القضاء يف حمل اتفاق اجملتهدين، وعلى األصح عند البغوي وغريه: إن كا

 ملن ال يعتقده؛ لتتفق الكلمة ويتم االنتفاع.
ملدعي أبرأ املدعي عليه مما ادعاه، وأقام به بينة، أو وال يقضي خبالف علمه ابإلمجاع؛ كأن علم أن ا

 حي، فال يقضي ابلبينة فيما ذكر. -وقامت به بينة-أن املدعي قتله 
ق والعتق؛ كما يقضي ابحلجة، بل أوىل سواء أعلم ذلك يف زمن واليته ويقضي بعلمه ولو يف الطال

، وذكر املاوردي والرويين: أنه ال ينفذ احلكم ومكاهنا، أم يف غريمها، وسواء أكان يف الواقعة بينة أم ال



ابلعلم إال مع التصريح أبن مستنده علمه بذلك؛ كأن يقول: )قد علمت أن له عليك ما ادعاه، 
ك بعلمي( كما يقضي بعلمه يف تعديل الشهود وجرحهم، ويف التقومي ملا حيتاج لتقوميه وحكمت علي

 تعاىل وتعازيره؛ لندب السرت يف أسباهبا، خبالف عقوابت وإن مل يكن معه مقوم آخر، إال يف حدود هللا
 اآلدمي وحقوقه تعاىل املالية.

 ]حرمة تلقني املدعي[
كيف يدعي؛ ملا فيه من كسر قلب اآلخر، وتعيني قوم من الثالثة: حيرم على القاضي تلقني مدع  

إضرارَا ابلناس؛ ألن   الشهود وال يقبل غريهم؛ لقوله تعاىل: }وأشهدوا ذوي عدل منكم{، وألن فيه
كثريًا من الوقائع اليت حيتاج إىل البينة فيها ال يطلع عليها املعينون، لكن له أن يرتب شهودًا يشهدهم 

 هادهم عن تعديلهم، ويستغين احلاكم عن الكشف عن حاهلم.الناس، فيستغنون إبش
 ]القضاء على الغائب[

اب القاضي على الغائب إذا مسع البينة على الغائب الرابعة: إمنا يقبل القاضي الذي يف بلد اخلصم كت
وقبلها، وثبت عنده املال على الغائب، وكتب إىل قاضي البلد الذي فيه املدعي عليه، وذلك حني 

 املدعي منه ذلك ويكتب، فإذا وصل الكتاب إىل القاضي .. ال يقبله يطلب

(1/981) 

 

وختم  اه كتابه حني أشهدمها على نفسه،إال بشاهدين عدلني ذكرين شهدا على القاضي مبا حو 
 الكتاب، وذكر فيه نقش خامته الذي ختم به من نسخة مع الشاهدين غري خمتومة للمطالعة.

 ويكتب القاضي اسم نفسه، واسم املكتوب إليه يف ابطن الكتاب، وعلى العنوان.
. شهد الشاهدان عليه مث املكتوب إليه حيضر اخلصم، فإن أقر .. استوىف احلق منه، وإن جحد ذلك .

 ه.مبا يعلمان
وجيوز القضاء على الغائب بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني أو رجل وميني كاحلاضر، وجيب أن حيلف 

مييناً أخرى؛ لنفي املسقط يف الصر الثالث، والقاضي بعد مساع البينة قد حيكم وينهي إىل حاكم آخر، 
 ن يشهد عدلني بذلك.وقد يقرت على السماع وينهيه، و )اإلهناء(: أ

يذكر فيه ما يتميز به احملكوم عليه، وخيتمه كما مر، فإن قال: )لست املسمى فيه(  ويستحب كتاب
.. صدق بيمينه، وعلى املدعي البينة على أنه امسه ونسبه، فإن أقامها فقال: )لست احملكوم عليه( .. 

ف وم عليه، وإن وجد املشارك واعرت لزمه إن مل يكن هناك مشارك له يف االسم والصفات عاصر احملك



 .. طولب به، وخلص األول، وإال .. فيحتاج إىل مزيد صفة يتميز هبا املشهود عليه.
ولو حضر قاضي بلد الغائب إىل بلد احلاكم فشافهه حبكمه .. أمضاه إذا عاد إىل بلده، واألوىل 

البينة ال مُيضي إال فيما فوق تسمية البينة، وكتاب احلكم مُيضي مع قرب املسافة وبعدها، ومساع 
 سافة العدو.م

 واأللف يف قول الناظم: )يقبال( و )جحدا( لإلطالق.

(1/982) 

 

 كتاب القسمة
 }وإذا حضر القسمة{ هي: متييز احلصص بعضها عن بعض، واألصل فيها قبل اإلمجاع: قوله تعاىل

يقسم الغنائم بني أرابهبا( رواه اآلية، وخرب: "الشفة فيما مل يقسم"، )وكان صلى هللا عليه وسلم 
 الشيخان، واحلاجة داعية إليها، فقد يتربم الشريك من املشاركة، ويقصد االستبداد ابلتصرف.

ر طالباً للقسمة ... وقسم رد )جيرب حاكم عليها املمتنع ... يف متشابه وتعديل شرع( )إن مل يض
يف احلساب مهرا( )ويشرط اثنان إذا يقوم  ابلرضا والقرعة( )وينصب احلاكم حرا ذكرا ... كلف عدالً 

 ... وحيث ال تقومي فرد يقسم(
 األعيان املشرتكة قسما:

 ]قسمة ما يعظم الضرر بقسمته[
ف، إن طلب الشركاء كلهم أحدمها: ما يعظم الضر يف قسمته؛ كجوهرة وثوب نفيسني، وزوجي خ

مل تبطل منفعته؛ كسيف يكسر، قسمته .. مل جيبهم القاضي، وال مينعهم إن قسموا أبنفسهم إن 
خبالف ما تبطل منفعته .. فإنه مينعهم؛ ألنه سفه، وما يبطل نفعه ابملقصود؛ كحمام وطاحونة صغريين 

 ... ال جُياب طالب قسمته، ومل جيرب عليها اآلخر؛ لوجود الضرر
 ]قسمة ما ال يعظم الضرر بقسمته[

 وما ال يعظم ضرره .. قسمته أنواع ثالثة:
 فراز[]قسمة اإل

أحدها: قسمة املتشاهبات ابألجزاء؛ كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان وحنوها، ودار متفقة األبنية، 
 وأرض مشتبهة األجزاء، فتعدل السهام كيالً يف املكيل، أو وزانً يف املوزون،

(1/983) 



 

ل رقعة اسم ك  أو ذرعاً يف املذروع بعدد األنصباء إن استوت؛ كأثالث لزيد وعمرو وبكر، ويكتب يف
ريك، أو جزء مميز حبد أو جهة، وتدرج يف بنادق، مث جتعل الرقاع يف حجر من مل حيضرها حني الكتابة 

واإلدراك، مث خيرج رقعة على اجلزء األول إن كتب األمساء، فيعطي ملن خرج امسه، أو على اسم زيد 
خرجها على اجلزء الثاين، أو فيإن كتب األجزاء، فيعطي ذلك اجلزء، ويفعل ذلك يف الرقعة الثانية 

 على اسم عمرو، ويتعني الثالث للباقي إن كانت أثالاثً.
وتعيني من يبتدئ به من الشركاء واألجزاء منوط بنظر القاسم، فإن اختلفت األنصباء؛ كنصف وثلث 
وسدس يف أرض .. جزئت األرض على أقل السهام وهو السدس، فتكون ستة أجزاء، وقسمت كما 

ز عن تفريق حصة واحد، وهو يف غي األقل يف كتابة األجزاء يف ست رقاع إذا بدئ رت سبق، وحي
بصاحب السدس، وخرج على امسه اجلزء الثاين أو اخلامس، فنتفرق حصة غريه، فيبدأ مبن له النصف 

مثاًل، فإن خرج على امسه اجلزء األول أو الثاين .. أعطيهما والثالث، ويثين بصاحب الثلث، فإن 
 امسه اجلزء الرابع .. أعطيه واخلامس، وتعيني السادس لصاحب السدس. لىخرج ع

ويف كتابة األمساء زيد وعمرو وبكر يف ثالث رقاع أو ست، إن خرج اسم بكر صاحب السدس على 
اجلزء األول .. أخذه، وإن خرج على الثاين اسم عمرو صاحب الثلث .. أخذه مع الثالث، وتعينت 

حب النصف، وال خيفى احلكم لو خج اسم زيد قبل عمرو، أو اسم أحدمها صاالثالثة الباقية لزيد 
 أواًل وتوسط بينهما اسم بكر، وال تفريق حلصتهما يف ذلك.

 ]قسمة التعديل[
اثنيها: قسمة التعديل؛ أبن تعدل السهام ابلقيمة؛ كأرضٍّ ختتلف قيمة أجزائها حبسب قوة إثبات 

ة ثلثها املشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها اخلايل عن ذلك يموقرب ماء، فإذا كانت الثنني نصفني وق
.. جعل الثلث سهماً والثلثان سهماً، وأقرع بكتابة االمسني أو اجلزأين حنو ما تقدم، فمن خرج له 

 جزء .. أخذه.
ولو استوت قيمة دارين أو حانوتني الثنني ابلسوية فطلب جعل كل منهما لواحدٍّ .. فال إجبار يف 

 ما ذكر أو تباعد؛ لشدة اختالف األغراض ابختالف احملال واألبنية. ورذلك، جتا
ولو اشرتكا يف دكاكني صغار متالصقة ال حتتمل آحادها القسمة، فطلب أحدمها قسمتها أعياانً .. 

فاألصح: اإلجبار، أو استوت قيمة عبيدٍّ، أو ثياب من نوع .. اجرب املمتنع؛ لقلة اختالف األغراض 
 كعبدين تركي وهندي، أو ثوبني إبريسم وكتان .. فال إجبار يف ذلك.  فيها، أو نوعني

(1/984) 



 

 ]قسمة الرد[
ال متكن قسمته، فريد من  اثلثها: قسمة الرد؛ كأن يكون يف أحد اجلانبني من األرض بئر، أو شجر

 خيرج له ابلقرعة قسط قيمته، فإن كانت ألفاً وله النصف .. رد مخس مئة.
 إفراز مبعىن أهنا تعني أن ما خرج لكل من الشريكني مثاًل هو الذي ملكه.وقسمة املتشاهبات 

 ]إجبار احلاكم املمتنع على القسمة[
القسمة املمتنع منها يف قسمة املتشاهبات  وكل من قسمة التعديل والرد بيع، وجيب احلاكم على

وي يف األجزاء، وإمنا دخلها وقسمة التعديل؛ إذ ال ضر عليه فيها، وإحلاقاً للتساوي يف القيمة ابلتسا
 اإلجبار للحاجة؛ كما يبيع احلاكم مال املديون جرباً.

عشر دار ال يصلح  وإمنا جيرب احلاكم املمتنع فيما ذكر إن مل تضر القسمة طالبها، فلو كان له
للسكىن، والباقي آلخر يصلح للسكىن فطلبها .. مل جيرب اآلخر؛ ألن طلبه تعنت خبالف اآلخر، 

الرد ال إجبار فيها؛ ألن الزيدة املأخوذة ال شركة فيها، وإمنا يقع اإلجبار يف املشرتك، بل البد وقسمة 
الرضا؛ كقوهلما: )رضينا هبذه القسمة(، أو  من الرضا بعد خروج القرعة؛ ألهنا بيع، والبيع البد فيه من

 )مبا أخرجته هذه القرعة(.
 مام.مث قد يقسم الشركاء، أو منصوهبم أو منصوب اإل

 ]الشرط يف القاسم[
ويشرتط أن ينصب حرًا ذكراً مكلفاً عداًل يف احلساب مهر؛ أبن يعلم املساحة واحلساب؛ ألنه يلزم  

 كاحلاكم، وليوصل إىل كل ذي حق حقه.
 قال املاوردي: وأن يكون نزهاً قليل الطمع حىت ال يدلس وال خيون.

لتقومي، قال ابن الرفعة: وهو الذي أورده القاضي أبو وأفهم كالم الناظم ككثري: أنه ال يشرتط معرفته ا
 الطيب والبندنيجي وابن الصباغ.

عدم اشرتاط الذكورة أيضاً، ومنصوب الشركاء ال يشرتط فيه العدالة واحلرية؛ ألنه وكيل هلم، وقضيته: 
 وهو واضح، وحمكم كمنصوب اإلمام.

(1/985) 

 



 هنما شاهدان ابلقيمة.ويشرتط للقسمة إذا كان فيها تقومي اثنان؛ أل
إلمام القاسم حاكماً يف التقومي .. جاز فيعمل فيه بعدلني، ويقسم بنفسه، وله أن نعم؛ إن جعل ا

يقضي فيه بعلمه، وحيث ال تقومي يف القسمة .. فيكفي فيها قاسم واحد كاحلاكم، سواًء أنصبه اإلمام 
مل يكن .. فأجرته على الشركاء، فإن  أم الشركاء، وجيعل اإلمام رزق منصوبه من بيت املال، فإن

استأجروه ومسى كل قدراً .. لزمه، وإن أطلقوا املسمى .. فاألجرة موزعة على قدر حصصهم 
 املأخوذة، ال بعدد رؤوسهم؛ ألهنا من مؤن امللك كالنفقة.

 واأللف يف قول الناظم: )مهرا( لإلطالق، واملهارة يف الشيء: احلذق فيه.
* * * 

(1/986) 

 

 ب الشهادةاب
 مصدر شهد، وهي لغة: اخلرب القاطع، وشرعاً: إخبار حبق لغري املخرب على غريه على وجه خمصوص.

واألصل فيها: آيت؛ كقوله تعاىل: }واستشهدوا شهيدين من رجالكم{، وقوله: }وال تكتموا 
 هللا عليه الشهادة{، وأخبار؛ كخرب الصحيحني: ))ليس لك إال شاهداك أو ميينه((، وخرب: أنه صلى

وسلم سئل عن الشهادة، فقال للسائل: "ترى الشمس؟ "، فقال: عم، فقال: "على مثلها فاشهد أو 
 دع" رواه البيهقي واحلاكم وصحح إسناده.

 وتتحقق: بشاهد، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود به، وبدأ ابألول فقال:
كبرية ما أقدما ... طوعاً، وال دالً، على  )وإمنا تقبل ممن أسلما ... كلف، حرا، انطقا، قد علما( )ع

صغرية ما لزما( )أو انب مع قرائن أن قد صلح ... واالختيار سنة على األصح( )مروءة املثل له، 
وليس جار ... لنفسه نفعاً وال دافع ضار( )أو أصل أو فرع ملن يشهد له .. كما على عدوه لن 

تلق( )وبتسامع نكاح ومحام ... وقف أو مبقر اعنقبله( )ويشهد األعمى ويروي إن سبق ... حتمل 
 والء نسب بال اهتام(

 فيها مسألتان:
 ]ما يعترب لقبول الشهادة[

 األوىل: يعترب يف قبول الشهادة أمور:



أوهلا: اإلسالم؛ فال نقبل شهادة الكافر ولو على أهل دينه؛ لقوله تعاىل: }واستشهدوا شهيدين من 
 رجالكم{.
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 لتكليف؛ فال نقبل شهادة غري املكلف كإقراره بل أوىل.اثنيها: ا
فال تقبل شهادة غري احلر ولو مكاتباً أو مبعضاً كسائر الواليت؛ إذ يف الشهادة نفوذ اثلثها: احلرية؛ 

 قول على الغري.
رابعها: النطق؛ فال تقبل شهادة األخرس وإن فهمت إرادته؛ ألهنا ال تفصح عن املراد، وإمنا صحت 

 اته هبا للحاجة.تصرف
 تثبت عدالته كالفاسق؛ لقوله تعاىل: خامسها: العلم ابلعدالة وظهورها؛ فال تقبل شهادة من مل

}واشهدوا ذوي عدل منكم{، ولقوله تعاىل: }ممن ترضون من الشهداء{، وألن احلاكم ال حيكم إال 
 بشهادة من يغلب على ظنه صدقها.

؛ وهي ما حلق صاحبها ووعيد شديد ينص كتاب أو سنة؛  و)العدل(: من مل يقدم على كبرية خمتاراً 
واط، وشرب املسكر والسرقة، والغصب والقذف، والنميمة وشهادة الزور، واليمني كالقتل والزان والل

الفاجرة وقطيعة الرحم، والعقوق والفرار، وإتالف مال اليتيم والراب، والسحر والوطء يف احليض 
الصالة على وقتها أو أتخريها عنه، والكذب على سيدان رسول هللا  وخيانة الكيل أو الوزن، وتقدمي

 عليه وسلم، وضرب املسلم وسب الصحايب، وكتمان الشهادة، والرشوة والديثة والقيادة صلى هللا
والسعاية، ومنع الزكاة واليأس من الرمحة، واألمن من املكر، وأكل حلم اخلنزير وامليتة، والفطر يف 

ر عليها: احملاربة، وال الزم صغرية وأصر عليها؛ وهي كل ذنب ليس بكبرية، واإلصرارمضان والغلول و 
اإلكثار من نوع أو أنواع منها، فتنتفي به العدالة إال أن تغلب طاعات املصر على ما أعليه فال يضر، 

 والصغرية: كالنظر إىل ما ال جيوزن والغيبة والسكوت عليها، والكذب الذي ال حد فيه وال ضرر،
يناساً هلم، واللعب واإلشراف على بيوت الناس، وهجر املسلم فوق ثالث، واجللوس مع الفساق إ

ابلنرد، واستعمال آلة من شعار شربة اخلمر؛ كطنبور وعود، وصنج ومزمار عراقي، واستماعها، 
 واللعن ولو لكافر أو هبيمة، وليس حرير وجلوس عليه، واهلجو والسفاهة.

 وعاً(: من أقدم على كبرية مكرهاً؛ فإنه عدل.وخرج يقول الناظم: )ط
دم على كبرية خمتارًا، وال أصر على صغرية، أو فعل ذلك لكنه اتب مع قوله: )أو اتب( أي: ما أق



 قرائن تغلب على الظن أبنه قد صلح.
 فيشرتط يف توبة معصية قولية القول؛ فيقول القاذف: )قذيف ابطل، وأان اندم عليه،
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 ليها(.ود إليه(، ويقول شاهد الزور: )شهاديت ابطلة، وأان اندم عليها، وال أعود إوال أع
ويشرتط يف توبة املعصية الفعلية؛ كالزان والشرب والسرقة: إقالع عنها، وندم عليها، وعزم أال يعود 

ي، إليها، ورد ظالمة آدمي إن تعلقت به من مال وغريه، فيؤدي الزكاة ملستحقيها، واملغصوب إن بق
 وبدله إن تلف ملستحقه، وميكن مستحق القصاص والقذف من االستيفاء.

ط اختباره بعد توبته مدة يظن هبا صدقه؛ وهي سنة على األصح؛ ألن ملضي الفصول األربعة ويشرت 
أثرًا يف هتييج النفوس ملا تشتهيه، فإذا مضت ابلسالمة .. أشعر ذلك حبسن السرية، وقد اعترب الشرع 

 نة والزكاة واجلزية.السنة يف الع
وأقربه ليحد .. تقبل شهادته عقب توبته؛  نعم؛ من قذف بصورة شهادة مل يتم نصاهبا، أو خفي فسقه

وكذا من أسلم بعد ردته؛ إلتيانه بضد الكفر، فلم يبق معه احتمال، وقيده املاوردي مبا إذا أسلم 
ابل األصح: أهنا تقدر بستة أشهر، مرساًل، فإن أسلم عند تقدميه للقتل .. اعترب مضي املدة، ومق

 اص وأمارات الصدق.وقيل: ال تقدر مبدة، وخيتلف الظن ابألشخ
 وما ذكر يف بيان التوبة .. حمله يف التوبة يف الظاهر؛ وهي املتعلق هبا الشهادة والوالية.

ضي مدة، وحد هللا أما التوبة فيما بينه ويبني هللا تعاىل؛ وهي اليت يسقط هبا اإلمث .. فال يشرتط فيها م
ره ويقربه؛ ليقام عليه احلد، وله أن يسرت تعاىل كالزان والشرب إن مل يظهر عليه أحد .. فله أن يظه

 على نفسه وهو األفضل، وإن ظهر .. فقد فات السرت، فيأيت اإلمام ويقر به ليقيم عليه احلد.
نه، فمن ال مروءة له .. ال حياء سادسها: أن تكون له مروءة؛ وهي ختلقه خبلق أمثاله يف زمانه ومكا

املروءة يشعر برتك املباالة، وبدل على خيل يف العقل،  له، ومن ال حياء له .. يقول ما شاء، وترك
فاألكل يف سوق، والشرب فيها لغري سوقي، إال إذا غلبه اجلوع أو العطش، واملشي فيها مكشوف 

بلة زوجة أو أمة حبضرة الناس، وإكثار حكايت الرأس أو البدن غري العورة ممن ال يليق به مثله، وق
لنسوة يف بلد ال يعتاد للفقيه، وإكباب على لعب الشطرنج، أو على مضحكة، وليس فقيه قباء، أو ق

 اللعب ابحلمام ابلتطيري واملسابقة، أو على غناء أو مساعه، وإدامة رقص .. يسقطها.
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ن اكن، فيستقبح من شخص دون آخر، ويف حال دو وخيتلف مسقطها ابألشخاص واألحوال واألم
حال، يف بلد د آخر كما علم مما مر، وحرفة دنية كحجامة وكنس ودبغ ممن ال يليق به .. تسقطها، 

 إلشعارها ابخلسة إن مل يعتدها، وإال .. فال يف األصح.
، فرتد شهادته لعبده سابعها: عدم التهمة، وهتمته أن جير إليه بشهادته نفعاً، أو يدفع عنه هبا ضرراً 

تب، وغرمي له ميت، أو عليه حجر فلس، ومبا هو وكيل فيه، وبرباءة من ضمنه، املأذون له أو املكا
وجبراحة مورثه قبل اندماهلا، وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل حيملونه، وغرماء مفلس بفسق 

 شهود دين آخر.
ن تتضمن شهادته دفع ضرر عنه؛ كأن يشهد وترد شهادته لفرعه، أو أصله وإن قبلت عليه، ومنه أ

 صل الذي ضمنه فرعه، أو أصله ابألداء أو اإلبراء.لأل
نعم؛ لو ادعى السلطان على شخص مبال لبيت املال، فشهد له به أصله أو فرعه .. قبل؛ كما قاله 

ل من املاوردي؛ لعموم املدعي به، ولو شهد ألصله أو فرعه وألجنيب .. قبلت لألجنيب، وتقبل لك
للتهمة، فرتد شهادته بزان –وإن قبلت له  -ته على عدوه دنياالزوجني، وألخ وصديق، وال تقبل شهاد

 زوجته ولو مع ثالثة.
وتقبل شهادة املسلم على الكافر، وكذا السين على املبتدع وعكسه؛ إذ العداوة دينيه وهو من 

ه، وذلك قد يكون من اجلانبني، وقد يبغضه، حبيث يتمىن زوال نعمته، وحبزن بسروره، ويفرح مبصيبت
ن أحدمها فيختص برد شهادته على اآلخر، وإن أفضت العداوة إىل الفسق .. ردت شهادته يكون م
 مطلقاً.

ومن خاصم من يريد أن يشهد عليه وابلغ، فلم جيبه مث شهد عليه .. قبلت شهادته، وإال .. الختذ 
 اوة مث أعادها .. مل تقبل.ذلك ذريعة إىل إسقاط الشهادات، ولو زالت العد

ة مغفل ال يضبط، وال مبادر ابلشهادة قبل أن يسأهلا؛ إذ كل منهما متهم، لكن تقبل وال تقبل شهاد
شهادة احلسبة يف حقوق هللا تعاىل؛ كالصالة والزكاة والصوم؛ أبن يشهد برتكها، وفيما له فيه حق 

؛ أبن يشهد مبا ذكر ليمنع من خمالفة ما مؤكد؛ كطالق وعتق وعفو عن قصاص، وبقاء عدة وانقضائها
 رتتب عليه، وحد هللا تعاىل؛ أبن يشهد مبوجبه، واألفضل فيهي

(1/990) 

 



 السرت، وكذا النسب على الصحيح؛ ألن يف وله حق هللا تعاىل.
هود للقاضي ابتداًء: )نشهد على فالن بكذا، فأحضره لنشهد عليه(، فإن وصورهتا: أن يقول الش

الوا: )فالن زىن( .. فهم قذفة، وإمنا تسمع عند احلاجة إليها، فلو شهد اثنان أن فالانً ابتدؤوا وق
أعتق عبده، أو أنه أخو فالنة من الرضاع .. مل يكف حىت يقوال: )إنه يسرتقه(، أو )إنه يريد 

 )متزوج هبا(.نكاحها(، أو 
نه ال حق للمدعي فيه ومن له وما تقبل فيه: هل تسمع فيه الدعوى؟ فيل: ال؛ اكتفاء ابلبينة، وأل

احلق مل أيذن يف الطلب، وقيل: نعم؛ ألن البينة قد ال تساعد، ويراد استخراج احلق إبقرار املدعى 
آخر )القضاء(: ترجيح الثاين، عليه؛ كذا يف "الروضة" و"أصلها" هنا، وقضية كالمهما يف )السرقة( و 

، فقد جزم يف "الروضة" و"أصلها" يف صححه البلقيين، وهو حممول على غري حدود هللا تعاىل
 )الدعاوي( بعدم مساعها فيها؛ أي: إذا مل يتعلق هبا حق آدمي.

 ]شهادة األعمى وروايته[
ود له وعليه معرويف االسم الثانية: تقبل شهادة األعمى وروايته إن سبق حتمله العمى، وكان املشه

 أذنه بطالق أو عتق، أو مال لرجل معروف والنسب، خبالف جمهوليهما، أو أحدمها، أو تعلق مبقر يف
االسم والنسب حىت شهد عليه عند قاض، وتقبل شهادته أيضاً فيما يثبت ابالستفاضة كالبصري؛ 

لعلم، أو الظن القوي خبربهم من وهي التسامع من مجع يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ لكثرهتم، فيقع ا
نسب وعتق، وملك بال اهتام؛ أي: معارض، أما نكاح ومحام بكسر احلاء؛ أي: موت، ووقف، ووالء و 

يف املوت .. فألن أسبابه كثرية ومنها ما خيفى، وألنه يقع يف األفواه فينتشر كالنسب وغريه، وأما 
 ابتدائها، فمست احلاجة إىل إثباهتا ابلتسامع. ابقيها .. فألن مدهتا تطول فتعسر إقامة البينة على

اء وحنوه، واجلرح والتعديل، وكذا الرشد كما أفىت به ابن الصالح، ومما يثبت ابلتسامع: والية القض
 واإلرث؛ أبن شهد ابلتسامع أن فالانً وارث فالن ال وارث له غريه؛ كما نص عليه يف "البويطي".
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نازع له يف أما إذا كان هناك معارض؛ كإنكار املنسوب نسبه إليه، أو طعن بعض الناس فيه، أو م
 شهود له به .. فال جتوز الشهادة ابلتسامع؛ الختالف الظن حينئذ.امللك امل

وال يكفي يف التسامع ول الشاهد: )أشهد أين مسعت الناس يقولون كذا( وإن كانت شهادته مبنية 
 عليه، بل يشهد أن هذه زوجة فالن، أو أن فالانً مات، أو أن هذا وقف، أو أن هذا ابن فالن؛ ألنه



 ، وألن ذكره يشعر بعدم جزمه ابلشهادة.قد يعلم خلف ما مسعه
واأللف يف قول الناظم: )أسلما( و )علما( و )أقدما( و )لزما( لإلطالق، وقوله: )قرائن أن قد( 

بصرفه ودرج مهزة )أن( للوزن، وجيوز يف قوله: )أصل أو فرع( رفعهما وجرمها عطفاً على جار اجملرور 
قاعدٍّ ابخلفض على توهم دخول الباء يف خرب ليس، وكقول ليس زيد قائماً وال  على التوهم؛ كقوهلم:

 زهري:
 )بدا يل أين لست مدرك ما مضى ... وال سابق شيئاً إذا كان جاثياً(

 فيكون التقدير هنا: وليس الشاهد أبصل أو فرع للمشهود له.
 وقوله: )وقف والء نسب( معطوفات على )نكاح( مع حذف العاطف.

.. يف فرجها كمرود يف مكحله( )وغريه اثنان كإقرار الزان ... وهلالل الصوم: ان: أربعة أن أدخله .)وللز 
عدل بينا( )ورجل وامرأاتن، أو رجل ... مث اليمني: املال أو مهما يؤل( )إليه، كاملوضحة اليت جهل 

واحلوالة( )ورجل ... تعيينها أو حق مال كاألجل( )أو سبب للمال كاإلقالة ... والبيع والضمان 
 أات، أربع ... ان ملا الرجال ال تطلع( )عليه كالرضاع والوالدة ... وعيبها واحليض والبكارة(وامر 

 ]ما يشرتط للشهادة على الزان واللواط[
أي: يشرتط للزان؛ أي: وللواط، ووطء امليتة أو البهيمة أربعة من الرجال موصوفني مبا مر؛ لقوله 

 أبربعة شهداء{، وقوله تعاىل: }لوال جاءوا عليهاحملصنت مث مل أيتوا تعاىل: }والذين يرمون 
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ه من القبائح أبربعة شهداء{، وقوله تعاىل: }فاستشهدوا عليهن أربعة منكم{، وملا فيه ويف إاثرت
الشنيعة فغلظت الشهادة فيه؛ ليكون أسرت، ويشرتط أن يذكروا فيها املزين هبا، فقد يظنون وطء 

وأن يفسروا الزان كما ذكره بقوله: )أن أدخله( بفتح مهزة )أن( أي: يشهدون املشرتكة وأمة ابنه زانً، 
، فقد يظنون املفاخذة زان، ويف أبنه أدخل ذكره، أو حشفته أو قدرها منه يف فرجها على سبيل الزان

اخلرب: ))زان العينني النظر((، خبالف شهادهتم بوطء الشبهة يكفي إطالقها؛ ألن املقصود املال، وهلذا 
 يثبت مبا يثبت به املال.

وقوله: )كمرود يف مكحلة( ليس شرطاً، بل أحوط، قال ابن الرفعة: واعترب القاضي أبو الطيب وابن 
مكان الزان وزمانه؛ وهو ما يف "التنبيه" يف املكان تبعاً للشيخ أيب حامد، ورأى  الصباغ وغريمها ذكر

 الباقني عنه، وإال .. فال. املاوردي: أنه إن صرح بعض الشهود بذلك .. وجب سؤال



 ]ما يشرتط للشهادة على ما ليس مااًل وال يؤول إليه[
جال غالباً: رجالن موصوفان مبا مر، وذلك  ويشرتط لغيه مما ليس مااًل وال يؤول إليه ويطبع عليه الر 

ت، كاإلقرار ابلزان أو غريه، والطالق والرجعة، واإلسالم والشهادة على الشهادة، والنكاح واملو 
واإلعسار والعتق، وانقضاء العدة ابألشهر، واخللع من جانب املرأة، والوالية، واجلرح والتعديل، 

الد والوكالة، والوصاية واإلحصان، والظهار واللعان، والنسب والكتابة من جهة الرقيق والتدبري، واإلي
الطريق والقتل ابلردة، أو  واستيفاء العقوابت، والكفالة ابلبدن، وعقوبة هلل تعاىل؛ كحد الشرب وقطع

آلدمي؛ كالقصاص يف النفس أو الطرف وإن عفي على مال؛ ألنه تعاىل نص على الرجلني يف الطالق 
ح يف اخلرب: ))ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل((، وروى مالك عن الزهري: والرجعة والوصية، وص

 والطالق. مضت السنة أنه ال جتوز شهادة النساء يف احلدود، وال يف النكاح
 وقيس ابملذكورات غريها مما يشاركها يف الضابط املذكور.

 نتويشرتط إلثبات هالل صوم رمضان ألجل وجوب الصوم فقط: عدل واحد عدالته اب
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شهر معني، وظهرت؛ ملا مر يف اببه، وذكره هنا تتمة للتقسيم، وقد يشمل كالمه ما لو نذر صوم 
قضية ما يف ))اجملموع(( من أن فيه اخلالف يف رمضان، قال بعضهم: فشهد به عدل .. فيكفي، وهو 

 لكن املشهور املفهوم من قول غريه: )هلالل رمضان(: خالفه.
وخرج بقوله: )عدل بينا( مستور العدالة فال تكفي شهادته، وهو أحد وجهني صحح يف ))اجملموع(( 

 مقابلة كما مر.
 ا يشرتط للمال أو ما يؤول إليه[]م

ط رجالن، أو رجل وامرأاتن، أو رجل مث ميني املدعي للمال، أو ما يؤول إليه كاملوضحة اليت ويشرت 
 جهل تعيينها؛ أبن شهدوا هبا وعجزوا عن تعيني حملها؛ فإهنا ال توجب قصاصاً، وإمنا جتب املال فقط.

وإن صريح   . معدود من مفردات ))احلاوي الصغري((،وما قيل: من أن التمثيل ابملوضحة املذكورة .
كالم الغزايل والرافعي وغريمها يف )اجلنايت(: أن البينة الناقصة ال تثبت األرش يف هذه الصور .. 
ممنوع، فقد صرح الشيخان أبن كل جناية موجبة للمال؛ كقتل الوالد ولده، واحلر العبد .. تثبت 

 ابحلجة الناقصة. انتهى.
للمال؛ كاإلقالة والبيع، والضمان واحلوالة واإلجارة، ايل؛ كاخليار واألجل والشفعة، أو سبب أو حق م



والوصية ابملال والرد بعيب؛ لعموم قوله تعاىل: }واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكوان جلني 
يف تيسري  فرجل وامرأاتن{، مع خري مسلم: )أنه صلى هللا عليه وسلم قضى بشاهد وميني(، واملعىن

 عموم البلوى هبا.ذلك: كثرة جهات املعامالت و 
وفهم من قوله: )رجل وامرأاتن( أنه ال فرق بني أن تتقدم شهادة الرجل على املرأتني وبني أن تتأخر، 

وال بني أن يقدر على رجلني ويبني أن ال، وأنه خمري فيما يثبت برجل وامرأتني بني إثباته هبم وبرجل 
 وميني، وهو كذلك.

 أن أييت بيمينه بعد شهادة الرجل مبا يدعيه، وفهم من قوله: )مث اليمني( أنه يشرتط
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وإين  وتزكيته وتعديله، وجيب أن يذك فيحلفه صدق شاهده فيقول: )وهللا؛ إن شاهدي لصادق،
 مستحق لكذا(.

قال اإلمام: ولو قدم ذكر احلق وآخر تصديق الشاهد .. فال أبس، وذكر صدق الشاهد؛ ليحصل 
 دة املختلفيت اجلنس.االرتباط بني اليمني والشها

 ]ما يشرتط ملا خيتص مبعرفته النساء[
يطلع عليه الرجال  ويشرتط رجالن، أو رجل وامرأاتن، أو أربع نسوة ملا خيتص مبعرفته النساء، أو ال

غالباً؛ كالرضاع من الثدي أو أن اللنب الذي شربه من هذه املرأة، والوالدة، وعيب املرأة؛ كرتق وقرن 
هها وكفيها، واحليض واالستحاضة، والبكارة والثيوبة، واستهالل الولد، روى ابن أيب وبرص ولو يف وج

يما ال يطلع عليه غريهن؛ من والدة النساء شيبة عن الزهري: )مضت السنة أبنه جتوز شهادة النساء ف
 وعيوهبن(، وقيس بذلك غريه مما شاركه يف الضابط املذكور.

 .. فقبول الرجلني والرجل واملرأتني أوىل.وإذا قبلت شهادهتن يف ذلك منفردات 
، وعلم مما مر: أن ما ال يثبت برجل وامرأتني ال يثبت برجل وميني، وأن ما ثبت هبم ثبت برجل وميني

 إال عيوب النساء وحنوها، وأنه ال يثبت شيء ابمرأتني وميني.
وله: )جهل( مبين وقول الناظم: )بينا( حال من )عدل(، وقوله: )يؤل( حبذف الواو للوزن، وق

للمفعول أو للفاعل، وقوله: )املال( و )سبب للمال( جمروران عطفاً على قوله: )بتسامع(، وقوله 
 زة للوزن.)نساً( ابلتنوين وحذف اهلم

* * * 
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 ابب الدعوى
وشرعاً: إخبار عن وجوب حق هي لغة: الطلب، ومنه قوله تعاىل: }وهلم ما يدعون{، وألفها للتأنيث، 

للمخرب على غريه، واملدعي به قد حيتاج يف إثباته إىل البينة؛ وهي الشهود، ومسوا هبا؛ ألن هبم تبيني 
 احلق.

واألصل يف ذلك: أخبار؛ كخرب مسلم: ))لو يعطي الناس بدعواهم .. الدعى انس دماء رجال 
لبينة على املدعي يهقي إبسناد حسن: ))ولكن اوأمواهلم، ولكن اليمني على املدعي عليه((، وروى الب

واليمني على من أنكر(( واملعىن فيه: أن جانب املدعى ضعيف؛ لدعواه خالف األصل، فكلف 
 احلجة القوية، جانب املنكر قوي؛ فاكتفى منه ابحلجة الضعيفة.

 ... )إن متت الدعوى بشيء علماً ... سأل قاض خصمه وحكما( )إن يعرتف خصم، فإن جيحد ومث
وحيث ال بينة فاملدعى ... عليه حلف حيث مدع دعا( )فإن أىب ردت على بينة حبق مدع حكم( )

من أدعى ... وابليمني يستحق املدعى( )واملدعي عينا هبا ينفرد ... إحدامها فهي ملن له اليد( 
ى )وحيث كانت معهما وشهدت .. بينتان حلفا وقسمت( )وحلف احلاكم من توجهت ... عليه دعو 

وشاهد واملنكر التوكيال( )بتا كما أجاب دعوى  -ولو معزوالً –قاضي يف سوى حد ثبت( )هلل وال
 حلفا ... ونفسي علم فعل غريه نفى(

 ]شروط مساع الدعوى[
أي: إن متت الدعوى بشيء معلوم .. سأل القاضي خصمه؛ أي: املدعى عليه ابجلواب، فيطالب 

 قصاص وحد قذف، والسيد يفالعبد ابجلواب فيما يقبل إقراره به؛ ك
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 طلب املدعي. غريه؛ كأرش تعلق برقبته، واحلرة أ, اجملرب يف دعوى النكاح، وال يتوقف سؤاله على
 ومتامها؛ أبن يكون املدعي واملدعي عليه مكلفني ملتزمني لألحكام.

وأن يذكر التلقي إن أقر ابملدعي به للمدعي عليه أو ملكه له، وأال يسبقها ما يناقضها، فلو ادعى 
 خص شيئاً، مث ادعى به على غريه .. مل تسمع.على ش



ين( .. مل تسمع حىت يقول: )ويلزمه التسليم إىل(، وكوهنا ملزمة، فلو قال: )غصب يل كذا( أو )ابع
ويف الدين: )يل يف ذمته كذا وهو ممتنع من األداء الواجب عليه(، وال تسمع الدعوى ابلدين املؤجل، 

 ى به.وهذا إذا قصد ابلدعوى حتصيل املدع
و له بينة تشهد له فإن كان املقصود هبا دفع املنازعة؛ أبن يكون املدعى به يف يده وغريه ينازعه فيه، أ

مبلكه وخيشى غيبتها وقت منازعته .. فال يشرتط التعرض لوجوب التسليم، فلو قال: )هذه الدار يل 
كذا وقبضه وهو يطالبين به   وهو مينعنيها( .. صحت دعواه ومسعت بينته، وكذا لو قال: )كان له على

 ظلماً(.
كقذف .. فتسمع، ولو ادعى سرقة مال .. وأال تكون حبد هلل تعاىل، إال أن تعلق هبا حق آلدمي؛  

مسعت دعواه ابملال، وحلف املدعى عليه، فإن نكل .. حلف املدعي وثبت املال، وال يقطع؛ ألن 
 حدود هللا تعاىل ال تثبت ابليمني.

( أي: أبن ذكر يف النقد جنسه ونوعه، وقدره وصفته إن اختلف هبا الغرض، وقوله: )بشيء علما
دينار ينصرف إىل الشرعي، فال حاجة إىل بيان وزنه، ويف العني اليت تنضبط ومطلق الدرهم أو ال

 ابلصفة؛ كاحلبوب واحليوان والثبات صفات السلم.
وهي مثلية، فإن كانت متقومة .. وال يشرتط ذكر القيمة ولو كانت متقومة، وكذا إن كانت اتلفة 

السكة واحلدود، وهذا إذا ادعى مبعني، فإذا اشرتط ذكر القيمة، ويف العقار الناحية والبلدة، واحمللة و 
ادعى ليعني له القاضي .. صحت دعواه مع كون املدعى به جمهوالً؛ كاملفوضة تطلب الفرض، 

، وكالغرة واحلكومة والوصية مبجهول واإلقرار والزوجة تطلب النفقة والكسوة، واملطلقة تطلب املتعة
 به، وحنو ذلك من مسائل كثرية.

 وجيها بويل وشاهدي عدل، ورضاها إن اعترب، ويف نكاح األمة العجز عنويف النكاح تز 
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س رضعات طول احلرة، وخوف العنت، ويف دعوى الرضاع أنه ارتضع منها، أو معها يف احلولني مخ
 اللنب إىل جوفه. متفرقات، ووصل

 ]إذا اعرتف اخلصم حبقه بعد الدعوى[
وبعد الدعوى إن يعرتف اخلصم حبقه .. حكم القاضي عليه، بطلب املدعي أن حيكم به، ويلزم 

القاضي املقر ابخلروج من احلق الذي عليه، ويثبت احلق ابإلقرار من غري قضاء القاضي، وإن جحد 



ال يستحق على شيئاً(، أو أصر على السكوت .. جعل  عين: أنكر؛ كأن قال: )املدعي عليه؛ ي
–كاملنكر الناكل عن اليمني، وللقاضي أن يقول للمدعي: )ألك بينة؟ ( وأن يسكت، فإن كان مث 

بينة تشهد حبق املدعي .. حكم هبا بطلب املدعي أن حيكم له هبا؛ كأن  -بفتح املثلثة؛ أي: هناك
به( أو )ألزمت خصمه احلق(، وال جيوز له احلكم قبل كذا(، أو )نفذت احلكم يقول: )حكمت له ب

 أن يسأل.
 ومن قامت عليه بينة حبق .. ليس له حتليف املدعي على استحقاقه؛ ألنه كطعن يف الشهود.

فإن ادعى أداءه، أو إبراءه منه، أو شراء عني من مدعيها، أو هبتها وإقباضها منه .. حلف خصمه 
احلق، وال أبرأه منه، وال ابعه العني، وال وهبه إيها؛ الحتمال ما وهو أنه ما أتدى منه  على نفيه؛

 يدعيه، وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه؛ ألنه لو أقر بذلك .. بطلت الشهادة.
 فإن استمهل من قامت عليه البينة ليأيت بدافع .. أمهل ثالثة أيم؛ ألهنا مدة قريبة، وحيث ال؛ أي:

نة أصالً، أو كانت وطلب املدعي ميينه .. حلف املدعى عليه إن دعي؛ أي: وإن مل يكن للمدعي بي
 طلب املدعي مييه، فإن مل يطلبها .. مل حيلفه القاضي، فإن حلفه بدون طلبه .. مل يعتد بيمينه.

كذا حيلف؛ فإن ادعى عليه عشرة، فقال: )ال تلزمين العشرة( .. مل يكف حىت يقول: )وال بعضها(، و 
عشرة مدعٍّ لكل جزء منها، فاشرتط مطابقة اإلنكار واليمني دعواه، فإن حلف على نفي ألن مدعي ال

 العشرة واقتصر عليه .. فناكل، فيحلف املدعي على استحقاق دون عشرة جبزء وأيخذه.
ق علي وإذا ادعى مااًل مضافاً إىل سبب؛ كـ )أقرضتك كذا( .. كفاه يف اجلواب واحللف: )ال يستح

 شيئاً(.
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 مل هبا.واليمني يفيد قطع اخلصومة يف احلال؛ ال براءة، فلو أقام بعدها بينة مبدعاه .. ع
وتعترب نية القاضي املستحلف للخصم، فلو ورى أو أتول خالفها أو استثىن؛ حبيث ال يسمعه 

(، القاضي .. ألم يدفع ذلك إمث اليمني الفاجرة، ويف ذلك خرب مسلم: ))اليمني على نية املستحلف(
 وهو حممول على القاضي.

خصم أو غريه .. فاالعتبار بنية  ولو حلف اإلنسان ابتداء، أو حلفه غري القاضي من قاهر، أو
 احلالف، وتنفعه التورية.

 ولو حلفه القاضي ابلطالق أو العتاق .. نفعته التورية، ألنه ليس له التحليف هبما.



قد حلفين مرة على ما ادعاه عند قاض، فليحلف ولو قال املدعى عليه حني طلب املدعي حتليفه: )
له حمتمل غري مستبعد، فإن قال: )قد حلفين مرة عندك أيها أنه مل حيلفين عليه( .. مكن؛ ألن ما قا

القاضي(، فإن حفظ القاضي ما قاله .. مل حيلفه ومنع املدعى مما طلبه، وإن مل حيفظه .. حلفه، فإن 
ليمني؛ كأن قال: )أان انكل(، أو قال له القاضي: احلف، فقال: )ال أىب؛ أي: امتنع املدعى عليه من ا

ني على املدعي فيحلف؛ لتحول احللف إليه؛ فإذا حلف اليمني املردودة .. أحلف( .. ردت اليم
استحق ما ادعاه، وقضى له به، وال يقضي له بنكوله؛ ألنه عليه الصالة والسالم رد اليمني على 

  واحلاكم، وقال: صحيح اإلسناد.طالب احلق رواه الدارقطين
 منزلة إقراره؛ ألنه به توصل إىل احلق. واليمني املردودة؛ كإقرار املدعي عليه لتنزل نكوله

فلو أقام املدعي عليه بينة بعدها أبداء أو إبراء .. مل تسمع؛ لتكذيبه هلا إبقراره، فإن مل حيلف املدعي، 
يس له مطالبة اخلصم يف هذا اجمللس وال غريه، ويصري ومل يتعلل بشيء .. سقط حقه من اليمني، ول

.. لرفع خصمه كل يوم إىل القاضي، واخلصم انكل وهو ال حيلف  امتناعه كحلف املدعى عليه، وإال
 اليمني املردودة، ويطول اخلطب.

دعى وله أن يقيم البينة، وإن تعلل إبقامة بينة أو مراجعة حساب .. أمهل ثالثة أيم، وإن استمهل امل
قرار أو اليمني، عليه حني استحلف لينظر حسابه .. مل ميهل إال برضا املدعي؛ ألنه مقهور بطلب اإل

 خبالف املدعي.

(1/999) 

 

ميينه، وعلى هذا: وإن ادعى اثنان عيناً وال بينة ألحدمها، وانفرد أحدمها ابليد عليها. فهي له مع 
ا لو كانت بيده وأقام غريه هبا بينة، مث أقام هبا فالشخص تسمع دعواه مبا يف يده وحيلف عليه، وكذ

بينة .. قدمت بينة صاحب اليد وقضي له هبا، لكن ال تسمع بينته إال بعد بينة اخلارج؛ ألنه وقت 
 إقامتها.

يل إزالة يده، واعتذر بغيبة شهوده .. مسعت ولو أزيلت يده ببينة، مث أقام بينة مسنداً إىل ما ق
يلت لعدم احلجة وقد ظهرت، فينقض القضاء، وحيث كانت معهما؛ أي: يف وقدمت؛ ألهنا إمنا أز 

يدمها، وأقام كل منهما بينة .. بقيت كما كانت؛ لتساقطهما، وحلف كل واحد منهما أهنا ملكه دون 
كانت يف يد اثلث وأقام كل منهما بينة هبا .. تساقطتا غرميه .. قسمت العني بينهما نصفني، وكذا إذا  

 نة، وتقسم بينهما.وكأن ال بي



 ومىت أقاما بينتني متعارضتني .. رجحت إحدامها على األخرى أبسباب:
 منها: اليد كما م.

 ومنها: إقرار صاحب اليد ألحدمها.
ه .. رجح الشاهدان، إال إذا  ومنها: قوة البينة؛ فلو أقام أحدمها شاهدين، واآلخر شاهداً وحلف مع

 كانت اليد مع اآلخر .. فريجح ابليد.
ومنها: زيدة العلم؛ فلو قال اخلارج: )هو ملكي اشرتيته منك( وأقام به بينة، وأقام الداخل بينة أبنه 

 ملكه .. قدمت بينة اخلارج.
هنا ملكه من سنتني .. ومنها: زيدة التاريخ؛ فلو أقام أحدمها بينة أبهنا ملكه من سنة وآخر بينة أب

من يومئذ، إال إن كان لصاحب متأخرة التاريخ يد .. فإهنا  قدمت بينته، وله األجرة والزيدة احلادثة
 تقدم.

ولو أطلقت بينة، وأخت بينة أخرى .. فهما سواء، ولو شهدت بينة إبقرار املدعى عليه أمس ابمللك 
 للمدعي .. استدمي اإلقرار.

موجودة، وال لك يف احلال، ولو أقامها مبلك جارية أو شجرة .. مل يستحق مثرة وأن تصرح البينة ابمل
 ولدًا منفصاًل، ويستحق محلها.

ولو اشرتى شيئاً أخذ منه حبجة مطلقة .. رجع على ابئعه ابلثمن، ولو ادعى ملكاً مطلقاً، فشهدوا له 
 مع سببه .. مل يضر.
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 ]حتليف من توجهت عليه دعوى صحيحة وما يستثىن من ذلك[
ى صحيحة ـ كدعوى الضرب والشتم املوجبني للتعزيز ن توجهت عليه دعو وحَلف احلاكم وجوابً كَل م

، ويستثىن من طرد هذه القاعدة صور؛ «اليمني على املدعى عليه»ـ لو أقر مبطلوهبا .. ألزم به؛ خلرب: 
 ذكر الناظم بعضها:

يه, بل ال األوىل: حدود هللا تعاىل؛ كحد الزان والشرب ال جيري فيها التحليف, فال خيلف املدعى عل
لدعوى هبا عليه؛ ألهنا ليست حقاً للمدعي, ومن له احلق مل أيذن يف الطلب, بل أمر ابلسرت تسمع ا

 واإلعراض ما أمكن.
نعم؛ لو تعلق ابحلد حق آدمي؛ كما إذا قذف إنساانً, فطلب املقذوف حد القذف, فقال القاذف: 



 حلفوه أنه ما زىن .. حلف؛ كما مر يف القذف.
على تركه الظلم يف حكمه وإن كانت الدعوى عليه بعد عزله ألن منصبه  ه ال حيلف القاضيالثانية: أن

 أيىب التحليف واالبتذال.
الثالثة: أنه ال حيلف الشاهد إذا ادِعَي عليه أنه تعمد الكذب, أو ما يوجب سقوط شهادته وإن انتفع 

 املدعي إبقراره لذلك؛ ألنه منصبه أيىب التحليف.
لة من طالبه حبق على نفي علمه هبا؛ ألنه لو أعرتف هبا .. مل يلزمه ال حيلف منكر وكاالرابعة: أنه 

 التسليم إليه؛ ألنه ال أيمن أن جيحدها املستحق؛ فال معىن لتحليفه.
ويستثىن أيضاً: كال لو قال املدعى عليه: )أان صيب( وهو حمتمل. . مل حيلف, وقف األمر حىت يبلغ؛ 

 ففي حتليفه إبطال حتليفه. صباه يبطل ميينه,ألن حلفه يثبت صباه, و 
وإذا حلف على فعل نفسه .. حلف بت اً, أي: قطعاً يف حاليت النفي واإلثبات؛ ألنه يعرف حال نفسه 

 ويطلع عليها؛ كما أجاب به يف الدعوى.
فإن ادعى عليه عشرة مثالً, أو أنه أقرضه عشرة, أو أنه غضبها منه: فإن اقتصر على اجلواب 

يستحق علًي شيئاً( أو )ال يلزمين تسليم ما ادعى به إليه( .. حلف كذلك,  لق؛ كأن قال: )الاملط
 وإن تعرض ىف اجلواب للجهة؛ كأن قال: )ما أقرتضتها منه( , أو )ما غضبتها منه( .. حلف كذلك.
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ن يف اإلثبات؛ ألفإن أراد أن يقتصر على النفي املطلق .. مل ميكن منه, وكذا إن حلف على فعل غريه 
الوقوف عليه سهل, وإن كان على نفيه .. حلف على نفي علمه به؛ لعسر الوقوف على النفي 

املطلق, وهلذا ال جتوز الشهادة به, ولو حلف على البت .. اعتد به؛ كما قاله القاضي أبو الطيب 
, , أو خط مورثهوغريه, وحيمل على نفي العلم, وجيوز البت يف احللف بظن مؤكد؛ كأن اعتمد خطه

وحيلف على البت يف نفي جنابة رقيقه؛ ألنه ماله وفعله كفعله, وكذلك جنابة هبيمته؛ ألن ضماهنا 
 بتقصريه يف حفظها ال بفعلها.

واأللف يف قول الناظم: )ُعلما( و )حكما( و )التوكيال( و )حلفا( يف البيت األخري لإلطالق, وقوله: 
مها, وقوله: )واملنكِر( ابجلر عطفاً على )حد? ( , ا( مبعىن أحد)َحلرْف( فعل أمر, وقوله )إحدامه

 )ونفَي علم( ابلنصب.
* * * 
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 ابُب الِعتق
 مبعىن اإلعتاق؛ وهو إزالة الرق عن اآلدامي.

{ : قوله تعاىل: }َفكُّ رَقـََبةٍّ{ , وقوله تعاىل: }َوِإْذ تـَُقوُل لِلرِذي أَنـَْعَم اّلِلرُ َعَلْيهِ واألصل فيه قبل اإلمجاع
أي: اإلسالم, }َوأَنـَْعْمَت َعَلْيِه{ أي: ابلعتق, كما قال املفسرون, وأمر هللا تعاىل بتحرير الرقبة يف  

أميا رجل أعتق امرًأ مسلماً .. »ال كواضع من الكفارة, ويف "الصحيحني": أنه صلى هللا عليه وسلم ق
 النصوص واإلمجاع على أنه قربه. ، وتظاهرت«استنفذ هللا بكل عضوًا منه من النار حىت الفرج ابلفرج

 وأركانه ثالثة: معتق, وعتيق, وصيغة.
 )ِيصح ِعْتٌق ِمْن ُمَكلرفٍّ َمَلْك ... َصِرحُيُه: ِعْتٌق وحَترِيٌر َوَفْك(

 ْلِكَنايَْه ... َمْع نِيرةٍّ ِمْنُه َكـ )َي َمْواليَْه(()رَقـََبةٍّ, َوَصح  ابِ 
 ... َأْو ِشرَْكةٍّ َمْع َغريِِه ِإْذ أْيَسَرا( )َوِعْتُق ُجْزءٍّ ِمن رَِقيِقِه َسَرى

 )فَأْعِتْق َعَلْيِه َما بَِقي ِبِقيَمِتْه ... يف احْلَاِل, َواملُْعِسِر: َقْدَر ِحصرِتْه(
 اْلُفُروِع ... يـُْعِتُق َكاملريَاِث واْلَمِبيِع()َوَماِلُك اأُلُصوِل وَ 

  ِلَمْن بِنَـْفِسِه تـََعصرَبا()ِلُمْعِتقٍّ َحقُّ اْلَوالَء َوَجَبا ... مثُر 
ُعُه َواَل اهْلَِبْه(  )َوَلو َمَع اْخِتالِف ِدينٍّ َأوَجَبْه ... َوال َيِصحُّ بـَيـْ

 ]صريح العتق وكنايته[
التصرف ولو كافرًا, َمَلَك إعتاق ما أعتقه, فال يصح إعتاق غري أي: يصح إعتاق كل مكلف مطلق 

تصرف, وال غري املالك بغري إذن, وال إعتاق رقيق تعلق به املكلف إال السكران, وال غري مطلق ال
 حال اإلعتاق حق الزم؛ كجناية ورهن ومالُكه معسر.

ق, وفك رقبة, واملراد: الصبغ وال يصح اإلعتاق إال بلفظ صريح أو كناية, وصرحيه: حترير, وإعتا
 املشتملة على املشتقات من هذه األلفاظ: كـ )أنت عتيق( , أو )معتق( ,
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لك, ومل يقصد أو )أعتقتك( , أو )حر( , أو )حمرر( , أو )حررتك( , )ي حر( إذا مل يقصد مدحه بذ
نداءه ابمسه القدمي, أو )فكيك الرقبة( , أو )مفكوكها( , أو )فكيتها( , أو )فككتها( , فلو قال: 

 طأ يف التذكري والتأنيث.)أنت إعتاق( , أو )حترير( , أو )فك الرقبة( .. فهو كناية وال أثر للخ
عليك( , )ال سلطان( , )ال ويصح ابلكناية مع نية منه: كـ )مواليْه( هباء السكت, )ال ملك يل 

خدمة( , )أنت سائبة( , و )ي حر( للمسمى به يف احلال, وألفاظ الطالق والظهار, ويستثىن قوله 
 د( , أو )استربئ رمحك(.)أان منك طالق( , أو )مظاهر( , أو )حر( , وقوله للعبد: )اعت

نفسه يف احلال .. عتق, ولو ولو قال: )عتقك إليك( , أو )خريتك( ونوى تفويض العتق إليه, فأعتق 
قال: )أعتقتك على ألف( فقبل, أو )بعت نفسك أبلف( فقبل, أو )أعتقين على ألف( فأجابه .. 

 عتق يف احلال ولزمه األلف, والوالء لسيده.
تق محلها معها إن كان له وإن استثناه, ولو أعتقه وقد نفخ فيه الروح عتق ولو أعتق حاماًل .. ع

ا, ولو قال: )مضغة هذه حر( فهو إقرار أبن الولد أنعقد حرًا وتصري به أم ولد إن دوهنا، وإال .. لغ
 أقر بوطئها.

 ]سرية العتق يف مسألتني[
 قوله: )وعتق جزء( أي: وعتق اجلزء يسري يف مسألتني:

ا أعتق املالك جزءًا من رقيقه ]شائعاً كنصف, أو معيناً كيد .. عتق ذلك اجلزء[ مث سرى األوىل إذ
 ق إىل الباقي موسراً لقوته كما يف الطالق.العت

الثانية: إذا أعتق نصيبه من رقيق .. سرى العتق إىل ابقية يف احلال إن أيسر بقيمته حينئذ, وإن أيسر 
من أعتق »سر يعتق عليه قدر حصته؛ خلرب "الصحيحني": بقيمة بعضه .. سرى إليه كذلك, واملع
العبد .. قوم العبد عليه قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصصهم شركاً له يف عبد, وكان له مال يبلغ مث 

 ويف« وعتق عليه العبد, وإال .. فقد عتق منه ما عتق
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إذا كان »ىف رواية: ,و « عبد .. فهو عتيقمن أعتق شركاً له يف عبد, وكان له مال يبلغ قيمه ال»رواية: 
 «.العبد بني اثنني, فأعتق أحدمها نصيبه وكان له مال .. فقد عتق كله

فإن مل يكن له مال .. قوم العبد عليه قيمه عدل, مث استسعى لصاحبه يف قيمته غري »وأمرا رواية: 
 فمدرجة ىف اخلرب كما قاله احلفاظ.« .. مشقوق عليه



سر بكله يف السراية، والقول ىف قدر القيمة قول املعتق, وال فرق بعض الباقي على املو ويقاس املوسر ب
يف السراية بني كون املعتق مسلماً وكونه كافرًا, واستيالد أحد الشريكني املوسر يسري كالعتق, وعليه 

وال  قيمة حصة شريكه وقسطها من مهر املثل, وال قيمتها من الولد فإن كان معسرًا .. مل يسر,
  مينع السراية دين مستغرق.يسري تدبري, وال

ولو قال شريكه املوسر: )أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصييب( .. صدق بيمينه, فإن نكل .. حلف 
املدعي واستحق القيمة, وال يعتق نصيب املدعى عليه هبذه اليمني؛ ألن الدعوى إمنا توجهت عليه 

وى به مؤاخذة له إبقراره, ويعتق نصيب ت إال ما توجهت الدعألجل القيمة, واليمني املردودة ال تـُْثبِ 
 املدعي إبقراره, وال يسري إىل نصيب املنكر.

ولو قال لشريكه: )إن أعتقت نصيبك فنصييب حر بعد نصيبك( , فأعتق وهو موسر .. سرى إىل 
ة السراية موزعة نصيب املعلًّق وعليه قيمته فإن كان معسرًا .. مل يسر وعتق على املعلق نصيبه, وقيم

عدد الرؤوس, وشرط السراية: إعتاقه ابختياره, فلو ورث بعَض بعَضه .. مل يسر عتقه إىل ابقيه,  على
 وأالر تكون مستولدة ملعسر, واملريض معسر إال يف ثلث ماله, وامليت معسر.

جدة  قوله: )ومالك األصول والفروع يعتق( أي: ومن ملك أحد أصوله من أب أو جد , أو أم أو
لن »حد فروعه من ولد أو ولد ولد أو سلفوا .. عتق عليه مبجرد امللك؛ خلرب مسلم وإن علوا, أو أ

أي: ابلشراء, وقوله تعاىل: }َوقَاُلوا اخترََذ الررمْحَُن « جيزي ولد والده إال أن جيده مملوكاً فيشرتيه فيعتقه
ية والعبدية, وسواء امللك االختياري لى نفي اجتماع الولدَوَلًدا ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن{ دلر ع

 ابلشراء وحنوه, والقهري ابإلرث.
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ال يشرتي لطفل وخرج بـ )األصول والفروع( غريهم من األقارب؛ كاإلخوة فال يعتق أحد منهم عليه, و 
قبوله ويعتق عليه, وينفق  أو حنوه بعضه, ولو وهب له, أو أوصي له به: فإن كان كاسباً .. فعليه الويل

من كسبه, وإال .. فإن مل تلزمه نفقته .. وجب على الويل القبول, ونفقته يف بيت املال, وإن لزمته .. 
 رأس املال.حرم القبول, ولو ملك يف مرض موته بعضه بال عوض عتق من 

 ]ثبوت حق الوالء للمعتق[
أمنا »أو عتق عليه؛ خلرب "الصحيحني": ويثبت للمعتق حق الوالء على عتيقه وإن أعتقه بعوض, 

فريثه إن مل يكن له وارث من النسب, أو مل يستغرق, فريث الفاضل, مث الوالء « الوالء ملن أعتق



رواه ابن حبان وابن « حلمة كلحمة النسب الوالء»لعصبة املعتق بنفسه األقرب فاألقرب؛ خلرب: 
 أة بوالء إال من عتيقها وأوالدها وعتقائه.خزمية واحلاكم, وقال: صحيح اإلسناد, فال ترث امر 

ويثبت الوالء للمعتق ولو مع اختالف الدين وإن مل يتواراث, ولعصابته يف حياته, وال يصح بيع الوالء 
 ابلبيع واهلبة كالقرابة. وال هبته؛ ألنه معىن يورث به فال ينتقل

قوله: )فأعتق( فعل أمر حذف واأللف يف قول الناظم: )أيسرا( و )وجبا( و )تعصبا( لإلطالق, و 
 مهزته للوزن, وقوله: )بقي( بسكون الياء وصله بنية الوقف.

* * * * 
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 ابُب التدبري
 هو لغًة: النظر يف عواقب األمور, وشرعاً: تعليق عتق ابملوت.

النيب  أن رجالً دبرر غالماً ليس له مال غريه, فباعه»ل فيه قبل اإلمجاع: خرب "الصحيحني": واألص
 فتقريره له وعدم إنكاره له: يدل على جوازه.« صلى هللا عليه وسلم

 وأركانه ثالثة: حمل, وصيغة, وأهل.
 األول: احملل؛ وهو الرقيق غري املستولدة ولو مكاتباً, أو معلقاً بصفة.

 : الصبغة وستأيت.الثاين
رتد موقوف؛ إن أسلم .. صح, الثالث: األهل؛ فال يصح تدبري غري املكلف إال السكران, وتدبري امل

 وإال .. فال.
 )َكَقْوِلِه ِلَعْبِدِه: )َدبـرْرُتَكا( ... َأْو )أَْنَت ُحرٌّ بعَد َمويت( َذِلَكا(

 الترْدِبرُي َحيُث امِلْلُك زالْ  يـَْعِتُق بَعَدُه ِمن الثُـّْلِث ِلَماْل ... َويـَْبُطلُ 
,أو )أنت مدبر( ,أو )أنت حر بعد مويت( , أو  أي: التدبري؛ كقول الشخص لعبده أو أمته: )دبرتك(

 )أعتقتك بعد مويت(.
وينعقد ابلكناية مع النية؛ كـ )خليت سبيلك بعد مويت( , ومضافاً إىل جزء كـ )دبرت ربعك( , وال 

)إن مت يف ذا الشهر أو املرض .. فأنت حر( , فإن مات على الصفة  يسرى كما مر, ومقيداً؛ كـ
 .. فال, أو )إن قرأت القرآن .. فأنت حر بعد مويت( فقرأه مجيعاً .. صار املذكورة .. عتق وإال

مدبرًا, أو بعضه .. فال, ومعلقاً؛ كـ )إن دخلت الدار .. فأنت حر بعد مويت( فيعتق بعد موته إن 



 قال: )إن مت مث دخلت .. اشرتط دخوله بعد املوت(دخلها قبله, فإن 
 قبل الدخول.وهو على الرتاخي, وليس للوارث بيعه 
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 ولو قال: )إذا مت ومضى شهر .. فأنت حر( .. فللوارث استخدامه يف الشهر ال بيعه.
ولو قال: )إن شئت .. فأنت مدبر( , أو )أنت حر بعد مويت إن شئت( .. اشرتطت املشيئة على 

 لسيد.الفور، فإن قال: )مىت شئت( .. فللرتاخي ويشرتط املشيئة يف الصورتني قبل موت ا
ويعتق املدبر بعد موت سيده من ثلث ماله بعد الدين كالوصية, فيعتق كله إن خرج من الثلث, وإال 

 تق منه بقدره, وسواء يف اعتباره من الثلث وقع يف الصحة أو يف املرض... ع
ولو علق عتقاً على صفة ختتص ابملرض؛ كـ )إن دخلت الدار يف مرض مويت .. فأنت حر( .. عتق 

ث، وإن احتملت الصحة واملرض فوجدت يف املرض .. عتق من رأس املال إن مل توجد من الثل
 الثلث. ابختيار السيد، وإال .. فمن

وللسيد إزالة ملكه عن املدبر ببيع أو حنوه؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم ابع مدبر رجل من األنصار 
زال ملكه عنه .. بطل التدبري, ولو  رواه الشيخان، وألنه تعليق عتق بصفة ال وصية للعبد بعتقه, فلو

 عاد ملكه إليه .. مل بعد التدبري، وال يصح رجوعه عنه ابلقول.
 ق بصفة .. صح وعتق ابألسبق, ففي سبق املوت العتق ابلتدبري.ولو عل

وله وطء مدبرته وال يكون رجوعاً عن التدبري، فإن أولدها .. بطل تدبريه، ويتبع املدبرَة محُلها 
 د التدبري, أو موت السيد.احلاصل عن

 ولو ادعى رقيقه التدبري فأنكر .. فليس برجوع, بل حيلف أنه ما دبره.
ع مدبر مال فقال: كسبته بعد موت السيد, وقال الوارث: قبله .. صدق املدبر بيمينه؛ ولو وجد م

 ألن اليد له, وتقدم بينته.
 واأللف ىف قول الناظم: )دبرتكا( و )ذلكا( لإلطالق.

.. ** * . 
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 ابُب الِكتابة
: عقد عتق بلفظها بعوض بكسر الكاف, وقيل: بفتحها كالعتاقة, وهى لغة: الضم واجلمع, وشرعاً 

منجم بنجمني فأكثر, وهي خارجة عن قواعد املعامالت؛ لدوراهنا بني السيد ورقيقه؛ وألهنا بيع ماله 
 مباله.

تَـُغوَن اْلِكَتاَب ممرا َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن واألصل فيها قبل اإلمجاع: قوله تعاىل: }َوا لرِذيَن يـَبـْ
من أعان غارما أو غازي, أو مكاتباً يف فك رقبته .. أظله هللا تعاىل يف »ِفيِهْم َخرْيًا{، وخرب: َعِلْمُتْم 

احلاكم وصحح  روامها« املكاتب عبد ما بقى عليه درهم(»وخرب: « , ظله يوم ال ظل إال ظله
 إسنادهم.

 وأركاهنا أربعة: سيد, ومكاتب, وعوض, وصيغة.
 َلْب ... ِمْن غرِي حَمُْجورٍّ عليِه ُتسَتَحب()ِإذا َكُسوٌب ُذو َأَمانَةٍّ طَ 

َها ال َأَقْل(  )َوَشْرُطَها: َمْعُلوُم َمالٍّ َوَأَجْل ... جَنَْماِن أو أكثـَُر ِمنـْ
 َفَصْل ... الَ َسيِ دٍّ ِإالر إذا َعْجٌز َحَصْل()َوالَفْسُخ ِللْعبِد َمىَت شاَء انْـ 

 رَبُّعاً وَخَطَرًا إذ فـََعالَ()َأِجْز َلُه َتَصرُّفَاً َكاحلُرِ  اَل ... تَ 
 )َوَحطُّ شيءٍّ الزٌِم للَمْوىَل ... َعنُه, َويف النرْجِم اأَلِخرِي َأْوىَل(

 ئِِه إليِه()َوْهَو رقيٌق َما بَِقي َعَلْيِه ... َشيٌء ِإىَل َأَدا
 إذا طلبها الرقيق[ باب الكتابة]استح

ما فسر الشافعي رضي هللا تعاىل عنه )اخلري( ىف أي تستحب الكتابة إذا طلبها رقيق كسوب أمني, وهب
اآلية, واعتربت األمانة؛ لئال يضيع ما حيصله فال يعتق, والقدرة على الكسب؛ ليوثق بتحصيل 

  على التدبري وشراء القريب,النجوم, وإمنا مل جتب حينئذ؛ قياساً 
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ى املالكني, وال تكره حبال؛ ألهنا عند فقد الوصفني قد ولئال يبطل أثر امللك, وحتتكم املماليك عل
 تفضي إىل العتق.

نعم؛ إن كان الرقيق فاسقاً بسرقة أو حنوها, وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب الكتسب 
 األذرعي: فال يبعد حترميها؛ لتضمنها التمكني من الفساد. بطريقة الفسق .. قال

 رًى.وال تصح كتابة مرهون وُمك



 ]شرط السيد وعوض الكتابة[
 وشرط السيد: أهلية التربع, فال تصح من صيب وجمنون وحمجور عليه بسفه وأوليائهم, ومكره.

؛ إتباعا للسلف, وألن وشرط العوض: كونه معلوماً مؤجاًل أبجل معلوم ولو كان املكاتب مبعضاً 
أو أكثر؛ إتباعاً للسلف واخللف, ولو   الرقيق ال قدرة له يف احلال, بنجمني ولو قصريين يف مال كثري

 كفى جنم .. لفعلوه مبادة إىل القرابت, وألن الكتابة عقد إرفاق, ومن تتمة اإلرفاق التنجيم.
روع فيها، ومن التنجيم بنجمني يف املنفعة وال أبس بكون املنفعة ولو يف الذمة حالة؛ لقدرته على الش

تني معلومني, وشرط املنفعة اليت ميكن الشروع فيها يف أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتني يف وق
احلال كاخلدمة: اتصاهلا ابلعقد، وال بد فيها من ضميمة, كخدمة شهر اآلن, ودينار بعد يوم منه, 

 أبن كل شهر جنم. خبالف ما لو اقتصر على خدمة شهرين وصرح
ه, ولو كاتب بعض رقيق .. وتصح كتابة من ابقيه حر, ولو كاتبه كله .. صح يف الرق وبطل يف غري 

فسدت مطلقاً؛ ألنه عقد معاوضة فاشرتط فيه معرفة العوض كالبيع, ولو ترك لفظ التعليق ونواه ..  
 كفى, ويقول املكاتب: )قبلت(

 ]فسخ الكتابة[
الكتابة جائزة من جهة املكاتب؛ ألن احلظ له فيها, فأشبه املرهتن، فله قوله: )والفسخ( أي: إن 

ء, فينفصل منها وله ترك األداء وغن كان معه وفاء, فال جيرب على األداء, والزمة من فسخها مىت شا
 جهة السيد فليس له فسخها كالراهن؛ ألهنا حق عليه, إال إذا حصل من
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له .. فللسيد فسخها إن شاء بنفسه؛ كالبائع عند م أو بعضه عند حماملكاتب عجز عن أداء النج
إفالس املشرتى ابلثمن، وإن شاء ابحلاكم، وليس على الفور، وكعجزه امتناعه من األداء مع القدرة 

 عليه، وحلول النجم وهو غائب، أو غيبته بعد حلوله بغري إذن السيد.
مه إمهاله لبيعها؛ ألهنا مدة قريبة، ن معه عروض .. لز ولو استمهل عند احللول .. سن إمهاله، وأن كا

فأن عرض كساد .. فله أال يزيد على ثالثة أيم؛ للضرر الناجز يف حقه، كما لو استمهله إلقامة البينة 
 على أداء املال، وإن كان ماله غائباً .. أمهله إىل إحضاره إن كان دون مرحلتني، وإال .. مل جيب.

ي األداء منه، وميكن السد من الفسخ؛ ألنه رمبا عجز ضر .. فليس للقاضولو غاب وله مال حا
 نفسه لو كان حاضراً.



وال تنفسخ جبنون املكاتب، ويؤدي القاضي عنه إن وجد له مااًل، ورأى له مصلحة يف احلرية، وإن مل 
يد وحكم جيد له مااًل .. مكن السيد من الفسخ، فإذا فسخ مث أفاق وظهر له مال .. دفعه إىل الس

 نقض التعجيز.بعتقه، و 
وال تنفسخ جبنون السيد، فإن دفع املال إىل وليه .. عتق، أو إىل سيده .. مل يعتق، فإن تلف يف يده 

 .. مل يضمن، ولوليه تعجيزه، وال إبغماء السيد واحلجز عليه بسفه، وال إبغماء املكاتب.
 ]تصرف املكاتب[

كاحلر يف معظم التصرفات، فيبيع   للمكاتب أن يتصرفقوله: )أجز له تصرفاً كاحلر( أي: جيوز 
ويشرتى، ويؤجر ويستأجر، وأيخذ ابلشفعة، ويقبل اهلبة والصدقة والوصية، ويصطاد وحيتطب، ولو 
أجر نفسه أو ماله مدة فعجزه السيد فيها .. انفسخ العقد، وال يصح منه تصرف فيه تربع أو خطر 

يف املالبس واملآكل، وإنفاقه على ، وتصدقه وتبسطه إال إبذن سيده؛ كهبته وقراضه، وإقراضه
األقارب، وشرائه ابحملاابة، وتسليمه الثمن قبل قبض املبيع، واهتاب من يعتق عليه إن عجز عن 

 الكسب، وإال .. استحب قبوله ويكاتب عليه، وليس له اإلعتاق والتسري ولو إبذن سيده.
 ]لزوم حط شيء من جنوم الكتابة[

أي: وحط شيء من جنوم الكتابة عن املكاتب الزم لسيده، ويقوم يء الزم للموىل( قوله: )وحط ش
 مقامه دفعه إليه بعد قبضه، وغريه من جنسه؛ لقوله تعاىل: }وآتوهم من مال هللا
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الذي آاتكم{ فسر اإليتاء مبا ذكر؛ ألن القصد منه اإلعانة على العتق، واحلط أوىل من الدفع؛ ألنه 
ل عن أكثر الصحابة رضى هللا تعاىل عنهم، وألن ما يدفعه إليه قد ينفقه يف جهة أخرى، ويف املنقو 

بكثرة املال وقلته،  النجم األخري أوىل؛ ألنه أقرب إىل العتق، ويكفى ما يقع عليه االسم، وال خيتلف
 فإن اختلفا فيه .. قدره احلاكم ابجتهاده.

لكتابة، وبعد األداء والعتق قضاء، ويستحب الربع، وإال ووقت ووجوبه: قبل العتق، وجيوز من حني ا
 .. فالسبع.

 ]املكاتب رقيق ما بقي عليه شيء[
 يؤديه إىل السيد؛ خلرب: رقيق ما بقي عليه شيء من مال الكتابة وإن قل، حىت -أي: املكاتب -وهو

"، وقال يف "املكاتب قن ما بقي عليه درهم" رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان يف "صحيحه



 "الروضة": إنه حديث حسن.
 وخرج بقوله: )ما بقي عليه شيء إىل أدائه إليه(: إبراؤه منه، فإنه يعتق به كما يعتق ابألداء.

هو حرام( .. صدق املكاتب، ويقال لسيده: )خذه أو أبرئه عن ولو أتى املكاتب مبال فقال السيد: )
النجوم .. عتق، فإن نكل .. حلف السيد لغرض قدره(، فإن أىب .. قبضه القاضي، فإن كان قدر 

 امتناعه من احلرام، وتسمع بينته.
أن ولو خرج املؤدى مستحقاً .. رجع السيد ببدله وهو مستحقه، فإن كان يف النجم األخري .. ابن 

ال عتق وإن قال عند أخذه: )أنت حر( ألنه بناه على ظاهر احلال من صحة األداء وقد ابن عدمها، 
 اً .. رده وأخذ بدله، وله أن يرضى به.أو معيب

 ]املكاتبة الباطلة والفاسدة[
 وهذه األحكام املتقدمة يف الكتابة الصحيحة، وغريها تنقسم إىل ابطلة، وفاسدة.

ا اختل بعض معترباهتا؛ كأن كان السيد صبياً أو جمنوانً أو مكرهاً، أو الرقيق  فأما الباطلة: وهي م
موليه، أو كان عوضها غري مقصود؛ كالدم واحلشرات، أو مل جير فيها  كذلك، أو كاتب الويل رقيق

 ذكر عوض .. فهي الغية.
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رم مقصود، أو شرط فاسد؛ كشرط أن يبيعه كذا، أو وأما الفاسدة: وهي ما اختلت صحتها لعوض حم
ليه، ومهر أجل فاسد .. فهي كالصحيحة يف أمور؛ منها: استقالله ابلكسب، وأخذ أرش اجلناية ع

 شبهة يف األمة، وعتقه ابألداء، وتبعية كسبه له، وكالتعليق يف أمور منها:
وت سيده قبل األداء، وتصح الوصية برقبته، أنه ال يعتق إببراء، وال أبداء الغري عنه تربعاً، وتبطل مب

 وال يصرف له سهم املكاتبني.
اكم، وأنه ال ميلك ما أيخذه بل يرجع وختالفهما يف أمور؛ منها: أن للسيد فسخها بنفسه أو ابحل

 املكاتب به إن كان متقوماً خبالف غريه؛ كاخلمر فال يرجع فيه بشيء، فإن تلف ..
يرجع عليه السيد بقيمته يوم عتقه، فإن كاان من جنس واحد من نقد البلد رجع عليه مبثله أو قيمته، و 

 ، ويرجع صاحب الفضل به... تقاصا، فيسقط أحد الدينني املتساويني ابآلخر بال رضا
 وتبطل الفاسدة جبنون السيد وإغمائه واحلجر عليه بسفه، ال جبنون الرقيق وإغمائه.



إطالق اجلمع على اثنني كما هو أحد الرأيني؛ إذ هو راجع  وقول الناظم: )منها( إبفراد الضمري من
 كون الياء وصله بنية الوقف.إىل قوله: )جنمان(، واأللف يف قوله: )فعال( لإلطالق، وقوله: )بقي( بس
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 ابب اإليالد
 ويف نسخة: )عتق أم الولد(

 مة له تكون ملكا ... أو بعضها يوجب عتق تلكا()أل
 )مبؤته، ونسلها هبا التحق ... من غريه من بعد اإليالد عتق(

 )من رأس مال قبل دين، واكتفي ... بوضع ما فيه تصور خفي(
 ... ال هبة، والرهن، وابتياع( )جاز الكرا، وخدمة، مجاع

 ()ومولد ابالختيار جارية ... لغريه منكوحة أو زانية
 )فالنسل قن مالك، والفرع حر ... من وطؤه بشبهة أو حيث غر(

 )أو بشراء فاسد، فإن ملك ... ذي بعد مل تعتق عليه إن هلك(
 )لكن عليه قيمة احلر ثبت ... حبمد رىب "زبد الفقه" انتهت(

 ث مسائل:فيها ثال
 ]ما يرتتب على إيالد الرجل أمته[

ميلك بعضها بوطء مباح، أو حرام بسبب نسب، أو رضاع أو  األوىل: إذا أولد الرجل أمة ميلكها، أو
مصاهرة، أو حيض أو إحرام، أو نكاح أو حنوها، أو ابستدخال ذكره أو منيه احملرتم .. انعقد الولد 

بار؛ منها: قوله عليه الصالة والسالم يف مارية أم ولده: حرًا، وعتقت مبوته، األصل يف ذلك: أخ
هلا حق احلرية، رواه ابن ماجه وغريه، وصححه احلاكم وغريه، وقوله صلى "أعتقها ولدها" أي: أثبت 

هللا عليه وسلم: "أميا أمة ولدت من سيدها .. فهي حرة عن دبر منه" رواه ابن ماجه وغريه، وصحح 
مهات األوالد ال يبعن وال يوهنب وال يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حياً، احلاكم إسناده، وخرب: "أ

 مات ..فإذا 
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وقفه على عمر رضى هللا تعاىل عنه، وصحح ابن فهي حرة" رواه الدارقطين والبيهقي، وصححا 
 القطان رفعه وحسنه وقال: رواته كلهم ثقات.

عاىل عنها: )مل يرتك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ديناراً واستشهد البيهقي بقول عائشة رضى هللا ت
 ت مبوته.وال درمهاً، وال عبدًا وال أمة( وكانت مارية من مجلة املخلف عنه، فدل على أهنا عتق

وسبب عتق أم الولد انعقاده حرًا؛ لإلمجاع، وخلرب "الصحيحني": أن من أشراط الساعة: "أن تلد 
"رهبا" أي: سيدها، وولد املشرتكة ينعقد حراً، ويسري االستيالد إىل حصة  األمة ربتها"، ويف رواية:

أمة فرعه اليت مل يستولدها،  شريكه منها إن أيسر بقيمتها، وعتقت مبوته، وإال ... عتق نصيبه، وكأمته
وأمة مكاتبه، وحمل ما ذكره: إذا مل يزاحم حق الغري، وإال ... فال ينفذ اإليالد؛ كإيالد املعسر 

 ملرهونة.ا
ونسلها؛ أي: أوالد أم الولد بعد إيالدها من غري السيد من زوج، أو زان، حكمهم كحكمها: 

وإن ماتت يف حياته؛ ألن الولد يتبع أمه يف الرق  يلتحقون هبا يف حكم احلرية، فيعتقون مبوت السيد
 واحلرية، وكذا يف سبيها.

من زوج أو زان، فإهنم ال يعتقون مبوت السيد،  وخرج بقوله: )من بعد اإليالد(: أوالدها قبل اإليالد
 وله بيعهم؛ حلدوثهم قبل ثبوت حق احلرية لألم، ومشل )موته(: ما لو قتلته أو ولده.

 وأوالدها من رأس مال السيد مقدماً على دينه؛ ألن إيالدها مبنزلة استهالكها. وعتق املستولدة
.. يثبت حكمه، ويكتفى بوضع املضغة اليت ظهر فيها وكما يثبت اإليالد ابنفصال الولد حياً أو ميتاً 

 تصور خفي من خلقة اآلدميني ولو ألهل اخلربة؛ ملا روى البيهقي عن عمر رضى هللا تعاىل عنه: أنه
 قال يف أم الولد: )أعتقها ولدها وإن كان سقطاً(.
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لتصور، فال يثبت به اإليالد،  أصل آدمي، ولو بقي .. وخرج بقوله: )تصور خفي(: ما لو قالوا: إنه
 وال جتب به غرة؛ ألنه ال يسمى ولدًا.

 ]كراء املستولدة ووطؤها[
الثانية: جاز للسيد كراء املستولدة واستخدامها، وكذا وطؤها إذا مل مينع منه مانع، وله أرش جناية 

جيها بغري إذهنا، وال جيوز قاء ملكه هلم، وله تزو عليها وعلى أوالدها التابعني هلا، وقيمتهم إن قتلوا؛ لب
له هبتها وال رهنها وال بيعها؛ أي: أو حنوه مما يؤول إىل نقل ملكها إىل غريه؛ ملا مر، وألن اهلبة والبيع 



 نقل امللك إىل الغري، والرهن تسلط عليه، وكما حترم هذه األمور .. تبطل.
 يف احلقيقة. نعم؛ يصح بيعها من نفسها؛ ألنه عقد عتاقة

 أولد جارية غريه[]حكم من 
الثالثة: من أولد ابختياره غري مكره جارية غريه بنكاح ال غرور فيه، أو زانً .. فولده رقيق ملالكها 

ابإلمجاع، وولده حر من وطئه أمة غريه بشبهة؛ كأن ظنها أمته، أو زوجته احلرة، أو بنكاح غر حبريتها 
 ماًل بظنه.فيه، أو بشراء فاسد ظن صحته؛ ع

الختيار( بيان لكون الوطء زان، ال لكون ولد املكره ينعقد حراً، ولو ظن ابلشبهة أهنا زوجته وقوله: )اب
األمة .. فالولد رقيق، فإن ملك املولد أمة الغري بعد أن أولدها .. مل تعتق مبوته، أما يف احلال األول 

علوقها ابحلر، وعلى املولد  فالنتفاء ملكه هلا حنيوالثالث .. فالنتفاء علوقها حبر، وأما يف الثاين .. 
 قيمة ولده احلر يوم انفصاله لسيد أمه؛ لتفويته رقه بظنه.

 واأللف يف قول الناظم: )تلكا( لإلطالق، وقوله: )اإليالد( بنقل حركة اهلمزة إىل الالم قبلها.
ا كانت هذه احلمد لغة وعرفاً، وملمث إن الناظم محد هللا تعاىل على انتهاء "زبد الفقه"، وقد مر معىن 

املنظومة مسماة بـ"الصفوة" اليت اشتق منها علم التصوف .. انسب أال ختلو عن قطعة منه؛ ليوافق 
االسم املسمى، وكان اخلتم به أوىل؛ لتكون خامتة الفقيه تطهري قلبه، وتصفية سريرته؛ ليلقى هللا الكرمي 

 :بقلب سليم، وهلذا ختمها الناظم به فقال
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 خامتة
  علم التصوف[]يف

علم التصوف املصفي للقلوب( وهو كما قال الغزايل: جتريد القلب هلل سبحانه  ويف بعض النسخ: )يف
 وتعاىل، واحتقار ما سواه، قال: وحاصله يرجع إىل عمل القلب واجلوارح.

 )من نفسه شريفة أبيه ... يرأب عن أموره الدنيه(
 الليايل()ومل يزل جيتح للمعايل ... يسهر يف طالهبا 

 .. تصور ابتعاده من قربه()ومن يكون عارفاً بربه .
 )فخاف وارجتى وكان صاغيا ... ملا يكون آمراً وانهيا(

 )فكل ما أمره يرتكب ... وما هنى عن فعله جيتنب(



 )فصار حمبوابً خلالق البشر ... له به مسع وبطش وبصر(
 )وكان هلل ولياً، إن طلب ... أعطاه، مث زاده مما أحب(

 ها[]تعاطى معايل األمور واجتناب دني
أي: من نفسه شريفة أبية؛ أي: أتىب إال العلو األخروي .. يرأب ابهلمز؛ أي: يرتفع عن أموره الدنية من 

األخالق املذمومة؛ كالكرب والغضب، واحلقد واحلسد، وسوء اخللق وقلة االحتمال، ومل يزل جينح 
واضع والصرب، وسالمة أموره من األخالق احملمودة؛ كالت بفتح النون وضمها؛ أي: مييل للمعايل من

الباطن والزهد، وحسن اخللق وكثرة االحتمال، ويسهر الليايل يف طلبها؛ كما يقال: ومن طلب العال 
 سهر الليايل.

وحاصله: أنه يتعاطى معايل األمور يف الظاهر والباطن، ويتجنب رديئها، والدنيا اليت قال فيها النيب 
 عند هللا تعاىل جناح بعوضة .. ما سقى  عليه وسلم: "لو كانت الدنيا تزنصلى هللا
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ونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله، أو عامل أو متعلم"، منها كافراً شربة ماء"، وقال: "الدنيا ملع
 ولو مل يكن يف حمبة الدنيا من املفسدة إال االشتغال هبا عن هللا تعاىل.

ل بعضهم لولده: ي بىن؛ ال تغبطن أهل الدنيا عن دنياهم، فوهللا؛ ما انلوها رخيصة، ووهللا؛ ما وقد قا
 انلوها حىت فقدوا هللا تعاىل.

ما ذكره الناظم هو عايل اهلمة، وسيأيت دنيها، وهذا مأخوذ من حديث: "إن هللا حيب معايل األمور، و 
اإلميان"، والطرباين يف "الكبري" و"األوسط"،  ويكره سفسافها" أي: دنيها رواه البيهقي يف "شعب

 فاملعايل والسفساف: كلمتان جامعتان ألسباب السعادة والشقاوة.
 سبحانه وتعاىل[]آاثر معرفة هللا 

ومن يكون عارفاً بربه مبا يعرف به من صفاته .. تصور ابتعاده لعبده إبضالله، وإرادة الشر به من 
ف عقابه، ورجا ثوابه، وكان عبدًا صاغياً ملا يكون آمراً به وانهياً عنه، قربه له هبدايته وتوفيقه .. فخا

تنبه، فصار حمبوابً خلالق البشر، واملخلوقات فكل ما أمره به .. يرتكبه، وكل ما هني عن فعله .. جي
 أبسرها.

هللا،  له بربه مسع وبطش وبصر، فرتتب على حمبة هللا تعاىل له صيانة جوارحه وحواسه، فال يسمع إال
وال يبصر إال له، وال يبطش إال ألجله؛ كما قال صلى هللا عليه وسلم: "من أحب هلل، وأبغض هلل، 



قد استكمل اإلميان"، وكما كانت حاله صلى هللا عليه وسلم: أنه ما انتقم وأعطى هلل، ومنع هلل .. ف
 لنفسه يف شيء يؤتى إليه إال أن تنتهك حرمات هللا، فيكون هو ينتقم هلل.

 وكان هلل ولياً، إن طلب منه .. أعطاه، وإن استعاذ به .. أعاذه، مث زاده مما أحب.
حلق تعاىل أبمسائه وصفاته، مث صدق هللا تعاىل يف قال بعضهم: العارف عند أهل التصوف: من عرف ا

 مجيع معامالته، مث تنقى عن أخالقه املذمومة وآفاته، مث طال ابلباب
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عاىل جبميع آماله، وصدق هللا تعاىل يف مجيع أحواله، لقلب عكوفه، فحظي من هللا توقوفه، ودام اب
 وانقطعت عنه هواجس نفسه، ومل يصغ بقلبه إىل خاطر يدعوه إىل غريه.

وقال ابن عبد السالم يف "قواعده" يف إصالح القلوب؛ اليت تصلح األجساد بصالحها، وتفسد 
إىل هللا ويزلف لديه، من األحوال هللا، وحتليها بكل ما يقرب بفسادها: تطهريها من كل ما يباعد عن 

واألقوال واألعمال، وحسن املآل، ولزوم اإلقبال عليه، واإلصغاء إليه، واملثول بني يديه كل وقت من 
 األوقات وحال من األحوال، على حسب اإلمكان من غري أداء إيل السآمة واملالل.

جة عن الشريعة، بل الشريعة طافحة احلقيقة، وليست احلقيقة خار قال: ومعرفة ذلك هي امللقبة بعلم 
 إبصالح القلوب ابملعارف واألحوال والعزوم والنيات، وغري ذلك. انتهى.

قال بعضهم: عالمة حمبة هللا تعاىل: بغض املرء نفسه؛ ألهنا مانعة له من احملبوب، فإذا وافقته نفسه يف 
 ألهنا حتب حمبوبه.احملبة .. أحبها، ال ألهنا نفسه، بل 

الناظم .. مأخوذ من حديث البخاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم عن هللا تعاىل: "من  وما ذكره
آذى يل ولياً .. فقد آذنته ابحلرب، وما تقرب إيل عبدي مبثل ما افرتضته عليه، وما يزال عبدي 

به، وبصره الذي يبصر به،  يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته .. كنت مسعه الذي يسمع
يده اليت يبطش هبا، ورجله اليت ميشي هبا، وإن سألين .. أعطيته، وإن استعاذ يب .. ألعيذنه"، زاد و 

 ابن أيب الدنيا: "وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به".
كما أن أبوي الطفل   واملراد: أن هللا تعاىل يتوىل حمبوبه يف مجيع أحواله، فحركاته وسكناته به تعاىل؛

ا له اليت أسكنها هللا يف قلوهبما .. يتوليان مجيع أحواله، فال أيكل إال بيد أحدمها، وال ميشى حملبتهم
 إال برجله ... إىل غري ذلك، ففنيت صفاته، وقامت صفات األبوين مقامها؛ لشدة اعتنائهما حبفظه.



اىل، واختاذ هللا ل الويل مع الرب سبحانه وتعويف احلديث: "اللهم؛ كالءة ككالءة الوليد"، فكذلك حا
 ولياً حيتمل أن يكون فعياًل مبعىن فاعل؛ أي: ويل أمر هللا تعاىل، أو
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. فتح عليه ابب ذكره، فإذا استلذ الذكر .. فتح عليه ابب قال بعضهم: إذا أراد هللا أن يوايل عبده .
لى كرسي التوحيد، مث رفع عنه احلجب، وأدخله دار القرب، مث رفعه إىل جمالس األنس، مث أجلسه ع

القرب، وكشف له اجلالل والعظمة، فإذا وقع بصره على اجلالل والعظمة .. خرج من حبسه 
علم ابهلل فال يتعلم ابخللق، بل بتعليم هللا تعاىل وجتليه لقلبه، ودعاوى نفسه، وحيصل حينئذ يف مقام ال

 م.فيسمع ما ال يسمع، ويفهم ما ال يفه
 )وقاصر اهلمة ال يبايل ... جيهل فوق اجلهل كاجلهال(

 ]قاصر اهلمة جاهل ال يبايل مبعايل األمور[
فال يرفع نفسه ابجملاهدة؛ أي: وقاصر اهلمة دنيها؛ أبن جنح إىل سفساف األمور، وعدل عن معاليها، 

أبعده؟ ! فال يتعلم أمره وال ألنه أسرته الشهوة وميل النفس إىل الراحة، فصار ال يبايل هل قربه هللا أو 
هنيه، وال يعمل مبقتضى واحد منهما لو علمه، وال يبايل مبا اكتسبه من املال هل هو من حالل أو 

رع أو ال؟ ! وال يبايل يف أفعاله هل تسخط الرب أو حرام؟ ! وال ما عمله من األعمال هل يوافق الش
 ترضيه؟ ! وقد أعرض عن أخراه واهنمك يف دنياه.

قال العلماء: اخلسيس: من ابع دينه بدنياه، وأخس األخساء: من ابع دينه بدنيا غريه، وهو وقد 
 اهلني.متكل جبهله وغروره على عفو هللا تعاىل وكرمه بال خوف وال عمل، فيجهل فوق جهل اجل
بفوز فاجلهل أول داء النفس، مث حب األشياء، مث قلة املباالة، مث اجلرأة، مث قلة احلياء، مث املىن 

اآلخرة، وهذا حال من ركبته النفس األمارة ابلسوء، وأول منزل من منازل السالك ذبح نفسه بسكني 
 الريضة.

 ]ما يرتتب على معرفة عايل اهلمة ودنيها[
 سادا ... أو سخطاً أو تقريباً أو إبعادا()فدونك الصالح أو ف

 ، وعلمت أن هللا تعاىلأي: فدونك أيها املخاطب بعد أن عرفت حال عايل اهلمة ودنيها
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ازيك على مجيع أعمالك من ثواب أو عقاب، فخذ مطلع على أقوالك وأعمالك وما يف قلبك، وجم
لنفسك أيهما ترضاه: صالحاً منك موجباً للفوز ابلنعيم املقيم، أو فساداً تستحق به العذاب األليم 

 واجلنة أو إبعادًا عنهما، أو سعادة من هللا تعاىل أو يف انر اجلحيم، أو رضاً أو سخطاً، أو تقريباً من هللا
 ه وجحيماً.شقاوة، أو نعيماً من

فأفاد الناظم بـ )دونك(: اإلغراء ابلنسبة إىل الصالح وما يناسبه، والتحذير ابلنسبة إىل الفساد وما 
 يناسبه، ونظريه: }اعملوا ما شئتم إنه مبا تعملون بصري{.

 اً أو إبعادًا( حبذف اهلمزة فيهما للوزن.وقوله الناظم: )أو تقريب
 كن مأموره فبادر()وزن حبكم الشرع كل خاطر ... فإن ي

 )وال ختف وسوسة الشيطان ... فإنه أمر من الرمحن(
 )وإن ختف وقوعه منك على ... منهي وصف مثل إعجاب فال(

 )وإن يك استغفاران يفتقر ... ملثله فإننا نستغفر(
 ث خيطر ... مستغفراً، فإنه يكفر()فاعمل وداو العجب حي

 فاحذرنه( )وإن يكن مما هنيت عنه ... فهو من الشيطان،
 )فإن متل إليه كن مستغفراً ... من ذنبه، عساه أن يكفرا(

 ]أقسام خواطر النفس[
أي: وزن أنت حبكم الشرع كل خاطر خطر لك، وال خيلو حاله ابلنسبة إليك من حيث الطلب من 

 ه، أو منهياً عنه، أو مشكوكاً فيه، فإن كان اخلاطر مأموراً به؛ إما على طريقأن يكون مأمورًا ب
 الوجوب أو االستحباب .. فبادر إىل فعله، فإنك إن توقفت برد األمر .. وهبت ريح التكاسل.

وال ختف؛ أي: ال ترتك املأمور به من صالة أو غريها؛ خوفاً من وسوسة الشيطان، فإنك ال تقدر على 
فس  وسوسة، فقد اجتهد األكابر أن يصلوا ركعتني بال وسوسة من الشيطان وحديث النصالة بال

 أبمور الدنيا فعجزوا، وال مطمع فيه ألمثالنا، فإنه أمر من الرمحن رمحك به حيث أخطره ببالك.
 مث اخلاطر الذي من الرمحن ينقسم إىل: ملكي، وإهلامي؛ فامللكي: ما يلقيه امللك
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ع شيء يف القلب ينشرح له الصدر، والفرق بينهما: أن لى ميني القلب فيه، واإلهلامي: إيقا الذي ع
إلقاء امللك قد تعارضه النفس والشيطان ابلوساوس، خبالف اخلواطر اإلهلية؛ فإهنا ال يردها شيء، بل 

مها .. فجدد له تنقاد هلا النفس والشيطان طوعاً وكرهاً، وإذا كان اخلاطر مباحاً؛ كاألكل والنوم وغري 
أمورًا به؛ كأن تنام وقت القيلولة؛ لتنشط للعبادة يف الليل؛ كما تقدم يف )املقدمة( نية صاحلة؛ ليصري م

 يف قول الناظم:
 )لكن إذا نوى أبكله القوى ... لطاعة هللا له ما قد نوى(

 ]خوف العجب ليس مانعاً من العمل[
س عليك يف ي عنه؛ مثل: إعجاب أو ريء .. فال أبوإن ختف وقوعه؛ أي: املأمور به على وصف منه

وقوعه عليه من غري قصد له، فال يكون ذلك مانعاً لك من املبادرة إليه، أقم األمر واحرتز عن 
 املنهي.

وخرج بقوله: )وقوعه(: إيقاعه؛ أبن أوقعته عليه قاصدًا له، فإن ذلك حمبط للعمل، موجب لإلمث، 
 منه كما سيأيت. فاستغفر هللا تعاىل، وتب إليه

عمل ألجل الناس شرك، وترك العمل ألجل الناس ريء، واإلخالص أن يعافيك وقد قال الفضيل: ال
 هللا منهما.

وإن يك استغفاران يفتقر الستغفار مثله؛ لنقصه بغفلة قلوبنا معه، خبالف استغفار اخللص ورابعة 
فار هضماً لنفسها .. ال يوجب ترك االستغالعدوية منهم، وقد قالت: )استغفاران حيتاج إىل استغفار( 

منا املأمور به؛ أبن يكون الصمت خريًا منه، بل نستغفر وإن احتاج إىل استغفار؛ ألن اللسان إذا ألف 
 ذكرًا ... أوشك أن أيلفه القلب فيوافقه فيه.

فار من حيث قال الغزايل يف "اإلحياء" يف )ابب التوبة(: ال تظن أن رابعة تذم حركة اللسان ابالستغ
تذم غفلة القلب، فهو حمتاج إىل االستغفار من غفلة قلبه ال من حركة لسانه، إنه ذكر هللا تعاىل، بل 

فإن سكت عن االستغفار ابللسان أيضاً .. احتاج إىل استغفاريني، قال: وهذا معىن قول القائل 
 الصادق: )حسنات األبرار سيئات املقربني(
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 ]دواء العجب[
صاحب "عوارف املعارف"، وقد سأله  -بضم السني -قول السهروردياستشهد الناظم ملا قرره ب مث



بعض أئمة خرسان فقال: القلب مع األعمال يداخله العجب، ومع ترك األعمال خيلد إىل البطالة، 
فأجابه بقول: ال ترتك األعمال، وداو العجب حيث لك؛ أبن تعلم أن ظهوره من النفس، فاستغفر 

 ذلك كفارنه، وال تدع العمل رأساً؛ فإنه من مكائد الشيطان. منه إذا وقع قصدًا؛ فإن هللا
قال اإلمام يف "املطلب": من مكائد الشيطان ترك العمل؛ خوفاً من أن يقول الناس: إنه مرائي، وهذا 

. لتعذر ابطل، فإن تطهر العمل من نزغات الشيطان ابلكلية متعذر، فلو وقتنا العبادة على الكمال .
 العبادات، وذلك مبوجب البطالة، وهي أقصى غرض الشيطان.االشتغال بشيء من 

وقال النووي: ولو فتح اإلنسان عليه ابب مالحظة الناس واالحرتاز من تطرق ظنوهنم .. الستد عليه 
 أكثر أبوب اخلري، وضيع على نفسه شيئاً عظيماً من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفني.

  عرجاً ومكاسري، وال تنتظروا الصحة، فإن انتظار الصحة بطالة.أحسن من قال: سريوا إىل هللا ولقد
وحكي عن الشافعي رضى هللا تعاىل عنه أنه قال: إذا خفت على عملك العجب .. فاذكر رضا من 
تطلب، ويف أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، وأي عافية تشكر، وأي بالء تذكر، فإنك إذا 

 . صغر يف عينك عملك.يف واحدة من هذه اخلصال . فكرت
وإن يك اخلاطر مما هناك هللا تعاىل عنه .. فاحذر من فعله، فإنه من وسوسة الشيطان، أو من دسيسة 

 النفس األمارة ابلسوء.
والفرق بينهما: أن خاطر النفس ال ترجع عنه، وخاطر الشيطان قد ينقله إىل غريه إن صمم اإلنسان 

 خصوص قضية معينة، فإن متل النفس إىل فعله،عله؛ ألن قصده اإلغواء ال على عدم ف

(1/1023) 

 

ئفاً منه مستغفرًا، وال تيأس من رمحة هللا تعاىل؛ قال تعاىل: أو فعلته .. فكن اتئباً إىل هللا تعاىل خا
 }والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوهبم{.

ء الداخلة على اجلواب، وهو قوله: )كن( للضرورة عند اجلمهور، وأجازه املربد يف وحذف الفا
 أو ندور، ويقاس هبذا نظائره السابقة والالحقة. االختيار، وقال بعضهم: ال جيوز إال يف ضرورة

 واأللف يف قوله: )يكفرا( لإلطالق.
 ]مراتب ما يقع يف النفس من املعصية[

 .. هم إذا مل تعمل أو تكلما()فيغفر احلديث للنفس وما .
 ما يقع يف النفس من املعصية له مراتب:



اً؛ ألنه ليس من فعل العبد، وإمنا هو وارد ال األوىل: اهلاجس؛ وهو ما يلقى فيها، وال يؤاخذ به إمجاع
 يستطاع دفعه.

 الثانية: اخلاطر، وهو جرينه فيها، وهو مرفوع أيضاً.
بني ]فعل[ اخلاطر املذكور وتركه، وهو مرفوع أيضاً؛ خلرب  الثالثة: حديث النفس، وهو ترددها

 أو تتكلم به". "الصحيحني": "إن هللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها، ما مل تعمل
الرابعة: اهلم، وهو قصد الفعل، وهو مرفوع أيضاً؛ لقوله تعاىل: }إذ مهت طائفتان{ اآلية، ولو كانت 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: "من هم بسيئة ومل يعملها .. مل تكتب" مؤاخذة .. مل يكن هللا وليهما، و 
ده حسنة كاملة"، زاد يف أخرى: "إمنا تركها أي: عليه، رواه مسلم، ويف رواية له: "كتبها هللا تعاىل عن

 من جراي" أي: من أجلي، وهو بفتح اجليم وتشديد الراء.
 سكر .. انضم إىل املؤاخذة بذلكوقضية ذلك: أنه إذا تكلم كالغيبة، أو عمل كشرب امل
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تبة تفرتق احلسنة والسيئة؛ فإن احلسنة له تكتب، مؤاخذة حديث النفس واهلم به، ويف هذه املر 
والسيئة ال تكتب عليه، خبالف الثالث األول؛ فإهنا ال يرتتب عليها ثواب وال عقاب، واقتصر الناظم 

 ألوليني.على هذين املرتبتني؛ لوضوح األمر يف ا
يؤاخذكم مبا كسبت اخلامسة: العزم، وهو قوة القصد واجلزم به وهو مؤاخذ به؛ لقوله تعاىل: }ولكن 

قلوبكم{، وخلرب "الصحيحني": "إذا التقى املسلمان بسيفيهما .. فالقاتل واملقتول يف النار"، قيل: ي 
 لى قتل أخيه".رسول هللا؛ هذا القاتل، فما ابل املقتول؟ قال: "إنه كان حريصاً ع

 الق.وقول الناظم: )أو تكلما( بنقل حركة مهزته إىل الساكن قبلها، وألفه لإلط
 ]جماهدة النفس إذا مهت ابملعصية[

 )فجاهد النفس أبال تفعال ... فإن فعلت تب وأقلع عجاًل(
ت عنه أي: فجاهد النفس األمارة ابلسوء وجوابً إذا مهت مبعصية هللا تعاىل؛ حلبها ابلطبع ما هني
األبدي  لتطيعك يف االجتناب؛ كما جتاهد من يقصد اغتيالك، بل أعظم؛ ألهنا تقصد لك اهلالك

ابستدراجها لك من معصية إىل أخرى حىت توقعك فيما يؤديك إىل ذلك، فإهنا حينئذ أكرب أعدائك، 
 ويف احلديث: "أعدى عدو لك نفسك اليت بني جنبيك".

طرت حىت ال تقع .. أهون من معاجلة التوبة حىت تقبل؛ ألن ذلك وقال بعضهم: معاجلة املعصية إذا خ



م واألسف والبكاء، مث ال يدرى أقبلت توبته أم ال؟ فإن فعلت اخلاطر بكف النفس، والتوبة ابلند
املذكور لغلبة اإلمارة عليك .. فتب على الفور وجوابً، وأقلع عن املعصية عاجاًل؛ لريتفع عنك إمث 

 وعد هللا تعاىل بقبوهلا فضاًل منه، ومما تتحقق به اإلقالع كما سيأيت.فعله ابلتوبة اليت 
الكفر قطعي، ويف قبول التوبة من املعصية قوالن: قال النووي: األصح: أنه ظين،  وقبول التوبة من

 وقال بعضهم: الصحيح: أنه قطعي، والواقع يف املعصية إن كان الهياً 
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 فأنساهم أنفسهم، وإن استحضر النهي والوعيد وأقدم ن الذين نسوا هللاعن النهى والوعيد .. فهو م
عليها جترؤًا .. فهو هالك، أو تسويفاً .. فمغرور؛ لرتكه ما وجب عليه وتعلقه مبا قد ال يقدر عليه 

 وهو التوبة.
 والنفوس ثالثة:

 األمارة: وهي أشرهن.
ر ابحلسنة؛ كما قال صلى هللا وتلوم عليه وتس الثانية: اللوامة: اليت يقع منها الشر، لكنها تساء به

 عليه وسلم: "من سرته حسنته وساءته سيئته .. فهو مؤمن".

 الثالثة: املطمئنة: اليت اطمأنت إىل الطاعة، ومل تواقع معصية.
 واأللف يف قول الناظم: )تفعال( لإلطالق.

 )وحيث ال تقلع الستلذاذ ... أو كسل يدعوك ابستحواذ(
 . وفجأة الزوال والفوات(هاذم اللذات .. )فاذكر هجوم

 )وإعرض التوبة، وهي الندم ... على ارتكاب ما عليك حيرم(
 )حتقيقها إقالعه يف احلال ... وعزم ترك العود يف استقبال(

 )وإن تعلقت حبق آدمي ... البد من تربئة للذمم(
 )وواجب إعالمه إن جهال ... فإن يغب فابعث إليه عجال(

 إن مل يكن فأعطها للفقرا( و لوارث يري ...)فإن ميت فه
 )مع نية الغرم له إذا حضر ... ومعسر ينوي األدا إذا قدر(

 )فإن ميت من قبلها ترجى له ... مغفرة هللا أبن تناله(
 ]ذكر املوت ابعث على اإلقالع عن فعل املعصية[



إليه، أو  يف قلبك يدعوك  أي: وحيث ال تقلع عن فعل اخلاطر املذكور؛ الستلذاذ به وبقاء حالوته
كسل عن اخلروج منه يدعوك إىل ترك العمل مع استحواذ الشيطان عليك، فالباء يف قوله: 

)ابستحواذ( مبعىن مع، أو سببية .. فتذكر هجوم هاذم اللذات، وفجأة الزوال، والفوات للتوبة 
 أو وغريها من الطاعات؛ فإن تذكر ذلك ابعث شديد على اإلقالع عما يستلذ به،
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ومقصر لألمل، وابعث على العمل؛ قال صلى هللا ما يكسل عن اخلروج منه؛ ألنه مكدر للعيش، 
عليه وسلم: "أكثروا ذكر هاذم اللذات" رواه الرتمذي، زاد ابن حبان: "فإنه ما ذكره أحد يف ضيق .. 

 إال وسعه، وال ذكره يف سعة .. إال ضيقها عليه".
 مة؛ أي: قاطع، واللذات املقطوعة ابملوت ثالثة:)وهاذم( ابلذال املعج

 سية؛ وهي قضاء شهويت البطن والفرج ومقدماته.أدوهنا: احل
وأوسطها: اللذات اخليالية احلاصلة من االستعالء والريسة؛ وهي أشدها التصاقاً ابلعقالء، ولذلك 

 قيل: آخر ما خيرج من قلوب الصديقني حب الريسة.
اللذة على  لية احلاصلة بسبب معرفة األشياء والوقوف على حقائقها؛ وهيوأعالها: اللذات العق

 احلقيقة.
وإن كان عدم اإلقالع للقنوط واليأس من رمحة هللا تعاىل وعفوه عما فعلت لشدته، أو الستحضار 

عظمة هللا ونقمته .. فخف مقت ربك؛ أي: شدة عقاب مالكك الذي له أن يفعل يف عبده ما يشاء، 
روح هللا{ أي: رمحته }إال إىل الذنب اليأس من العفو عنه، وقد قال: }إنه ال أييس من حيث أضفت 

 القوم الكافرون{.
واذكر سعة رمحته اليت ال حييط هبا إال هو؛ أي: استحضرها .. لرتجع عن قنوطك، وكيف تقنط وقد 

ن هللا يغفر الذنوب قال تعاىل: }قل ي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إ
}إن هللا ال يغفر أن يشرك به{، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: مجيعًا{ أي: غري الشرك؛ لقوله تعاىل: 

"والذي نفسي بيده؛ لو مل تذنبوا .. لذهب هللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هلم" رواه 
من رجل أضل راحلته أبرض فالة عليها  مسلم، وقال صلى هللا عليه وسلم: "هلل أفرح بتوبة عبده

 ديث املشهور.طعامه وشرابه .. " احل
 ]بيان التوبة وشروطها[



واعرض التوبة، وهي الندم على ارتكاب ما عليك حيرم من حيث إنه حمرم، فالندم على شرب اخلمر؛ 
 إلضراره ابلبدن ليس التوبة اليت هي الندم املذكور، على قلبك وحماسنها
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ابني وحيب املتطهرين{، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "التائب وفضائلها؛ لقوله تعاىل: }إن هللا حيب التو 
 حبيب هللا، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له"، واذكر مقدماهتا الثالث:

 إحداها: فبح الذنوب.
 والثانية: ذكر عقوبة هللا تعاىل، وأليم سخطه الذي ال طاقة لك به.

رطي، وقرصة منلة، كيف تقدر على حر كر ضعفك، وكونك ال حتمل حر الشمس، ولطمة شالثالثة: ذ 
 انر جهنم اليت أوقد عليها ثالثة آالف سنة؟ !

فإذا عرضا هذه األشياء على قلبك .. محلتك على التوبة، وذكر القشريي إبسناده إىل احلنيد قال: 
ال: دخل علي شاب فسألين عن التوبة؟ دخلت على السري يوماً فرأيته متغريًا، فقلت: مالك؟ فق

ه: أال تنسى ذنبك، فعارضين وقال: بل التوبة أن تنسى ذنبك، فقلت: األمر عندي ما قال فقلت ل
الشاب، فقال: مل؟ فقلت: ألين إذا كنت يف حال اجلفاء، ونقلين إىل حال الوفاء .. فذكر اجلفاء يف 

 حال الصفاء جفاء.
روى ابن ماجه إبسناد لني: نه روحها الذي حتيا به، وركنها األعظم، و وفسر الناظم التوبة ابلندم؛ أل

"الندم توبة" ومعناه: أن الندم لتعظيم هللا وخوف عقابه مما يبعث على التوبة، فلما كان من أجزائها أو 
 أسباهبا .. مساه هبا جمازاً.

إىل ابرئكم فاقتلوا أنفسكم{، وقد كانت التوبة يف بين إسرائيل بقتل النفس؛ كما قال تعاىل: }فتوبوا 
مة: إفناء نفوسهم عن مرادها مع بقاء رسوم اهلياكل، ومثل هذا اإلفناء كمثل من أراد  وتوبة هذه األ

كسر لوزة يف قارورة، فحقيقة التوبة إقالعه عن املعصية يف احلال؛ حياء من هللا تعاىل وخوفاً من 
عزمه ء مع بقائه عليه، ومالزمته له يف احلال، و عقابه؛ إذ يستحيل أن حيصل الندم احلقيقي على شي

على أال يعود إليه يف االستقبال؛ كما ال يعود اللنب إىل الضرع بعد أن خرج منه، وهذه هي التوبة 
 النصوح.

فإن قلت: إمنا مينعين من التوبة أين أعلم من نفسي أين أعود إىل الذنب، وال أثبت على التوبة فال 
 ن، من أين لكم أن هذا كما قال الغزايل: من غرور الشيطافائدة يف ذلك .. فاعل



(1/1028) 

 

ة الذنب، وأما خوف العود .. فعليك العزم والصدق يف هذا العلم؟ فعسى أن متوت اتئباً قبل معاود
 ذلك، فبذلك تتخلص من أمل الذنب، وتكون بني إحدى احلسنيني، وهللا ويل التوفيق واهلداية.

وهي أشكل وأصعب من غريها .. فال بد فيها من براءة الذمة عنه، سواء وإن تعلقت حبق آدمي 
ين، فما كان من املال .. فيجب أن ترده إىل مالكه، أكانت يف مال أن نفس، أم عرض أم حرمة أم د

 أو من يقوم مقامه من ويل أو وصي، أو من يقوم مقامهما.
 يقتصوا منك أو جيعلك يف حل. وما كان يف النفس .. فتمكنه من القصاص، أو أولياءه حىت

ن فعلت وما كان يف العرض؛ كأن اغتبته أو هبته أو شتمته .. فحقك أن تكذب نفسك بني يدي م
ذلك عنده، وتستحل من صاحبه إن أمكنك إذا مل ختض هيجان فتنة، وإال .. فالرجوع إىل هللا تعاىل 

 لريضيه عنك واالستغفار الكثري لصاحبه.
ن خنته يف أهله أو ولده أو أمته .. فال وجه لالستحالل واإلظهار؛ فإنه يولد وما كان يف حرمة؛ أب

إىل هللا سبحانه وتعاىل لريضيه عنك، وجيعل له خرياً يف مقابلته، فتنة وحقداً يف القلوب، بل تتضرع 
 فإن أمنت الفتنة وهيجاهنا وهو اندر .. فتستحل منه.

ضللته يف دينه .. فهو أصعب، فتحتاج إىل تكذيب وما كان يف الدين؛ أبن كفرته أو بدعته، أو 
.. فاالبتهال إىل هللا  نفسك بني يدي من قلت ذلك له، أو تستحل من صاحبه إن أمكنك، وإال

 تعاىل أبن يرضيه عنك، والندم على فعله.
وواجب عليك إعالم املستحق مبا وجب له عليك إن جهل استحقاقه؛ أبن تعرتف عند ويل الدم 

كمه يف نفسك، فإن شاء .. عفا عنك، وإن شاء .. قتلك، وال جيوز لك اإلخفاء، خبالف مثاًل، وحت
ا جيب فيه حد هللا تعاىل .. فإنه ال يلزمه أن يفضح نفسه، بل عليه أن ما لو زان أو شرب، أو ابشر م

 يسرتها.
صل به فإن يغب املستحق عن البلد .. فاذهب إليه، أو ابعث له ما يستحقه يف ذمتك، أو ما حي

 اإلبراء عجاًل بال أتخري، فإن انقطع خربه .. رفع أمره إىل قاض مرضي.
مة أو تربئة ذمتك لوارث ترى؛ أي: تعلمه بدفع احلق إليه، أو فإن ميت املستحق .. فهي؛ أي: الظال

 إبرائه إيك منه.
 عذرفإن مل يكن له وارث، أو انقطع خربه .. فادفعه إىل قاض تعرف سريته ودينته، فإن ت
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ء صدقة عن املستحق، قال اإلسنوي: وال خيتص احلاكم املرضي .. فأعط قدر ما عليك للفقرا
ابلصدقة، بل هو خمري بني أن يدفعه إىل مصاحل املسلمني، وبني أن يدفعه إىل قاض بشرطه ليصرفه يف 

جده، أو وارثه وقدر املصاحل إن وجده، وبني أن يتصدق به عن املستحق مع نية الغرم للمالك إن و 
 على وفائه.

يه .. نوى الغرامة إذا قدر عليه، أو على شيء منه، وإن مل ميكن شيء من فإن كان معسرًا ال يقدر عل
ذلك .. فليكثر من احلسنات؛ ليؤخذ منها عوضاً عنه يوم القيامة، ويكثر الرجوع إىل هللا تعاىل 

يامة ويعوضه عنه، وإن ميت من عليه الظالمة من ابلتضرع واالبتهال إليه؛ لريضي عنه خصمه يوم الق
 استيفائها .. فاملرجو من تكرم هللا تعاىل أن تناله مغفرته.قبلها؛ أي: 

قال النووي: ظواهر السنة الصحيحة تقتضي ثبوت املطالبة ابلظالمة وإن مات معسرًا عاجزاً إذا كان 
تدانة فيه، واستمر عجزه عن الوفاء، أو أتلف عاصياً ابلتزامه، فأما إذا استدان يف موضع يباح له االس

و عن غرامته .. فالظاهر أن هذا ال مطالبة يف حقه يف اآلخرة؛ إذ ال معصية منه، شيئاً خطأ وعج
واملرجو من هللا سبحانه وتعاىل أن يعوض صاحب احلق؛ كما أشار إليه إمام احلرمني يف أول )كتاب 

 النكاح(.
 لإلطالق، وقوله: )األدا( ابلقصر للوزن. واأللف يف قول الناظم: )جهال(

 نتقضت ... ابلذنب ال يضر صحة مضت()وإن تصح توبة وا
 )وجتب التوبة من صغرية ... يف احلال كالوجوب من كبرية(

 )ولو على ذنب سواه قد أصر ... لكن هبا يصفو عن القلب الكدر(
 فيها ثالث مسائل:

 ضية[]نقض التوبة ابلذنب ال يقدح يف صحتها املا
التوبة بذنب آخر ولو كبريًا .. مل يقدح يف  األوىل: إذا صحت توبة العبد من الذنب بشرطها، مث نقض

توبته، وال يضر ذلك يف صحتها املاضية؛ هذا معىن قوله: )ال يضر صحة مضت(، ويف بعض النسخ: 
املبالغة الدالة على )توبة مضت(، وذلك؛ لقوله تعاىل: }إن هللا حيب التوابني{ و )التواب( من أبنية 

 نه التوبة مرات،التكرار، فال يطلق إال على من تكرر م

(1/1030) 



 

 أوقعت منه معصية أخرى مع التوبة أم ال. وإطالقه يقتضي أنه تتكرر منه التوبة، سواء
وروى مسلم والنسائي عن أيب موسى: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إن هللا عز وجل 

لليل؛ ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده ابلنهار؛ ليتوب مسيء الليل، حىت تطلع يبسط يده اب
 الشمس من مغرهبا".

 ملرء أن يطول عمره، ويرزقه هللا تعاىل اإلانبة(.وروى احلاكم عن جابر: )من سعادة ا
وروى ابن ماجه عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم: "لو أخطأمت حىت تبلغ خطايكم 

 سماء مث تبتم .. لتاب هللا عليكم".ال
وروى عن أيب عبيدة بن عبد هللا، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 لتائب من الذنب كمن ال ذنب له"، ومل يقل: التائب من الذنوب كلها."ا
يشرتط الندم عن كل  وروى عن عبد هللا، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "الندم توبة" ومل

ذنب، وروى أبو داوود عن أيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
من استغفر وإن عاد يف اليوم مئة مرة"، ولفظ الرتمذي: "ولو فعله" أي: فعل الذنب  وسلم: "ما أصر

 "يف اليوم سبعني مرة".
اض توبته األوىل، فيؤاخذ بذلك الذنب الذي اتب منه، وخالف فيه القاضي أبو بكر فقال ابنتق

ها صحت والصحيح خالفه؛ كمن ترك صالة فقضاها، مث ترك أخرى، فاألوىل اليت قضاها بشروط
منه، وبرئت ذمته منها، وسقط التكليف هبا، فال يطالب هبا اثنياً؛ ملا روى أبو هريرة رضي هللا تعاىل 

فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: "إذا أذنب عبدي ذنباً فقال: ي عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
فر الذنب، وأيخذ به .. فغفر له، رب؛ إين أذنبت ذنباً فاغفر يل، فقال ربه: علم عبدي أن له رابً يغ

 مث عاد فأذنب فقال: أي رب؛ اغفر يل ... " فذكر مثله
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"، قال القرطيب: فيه دليل على صحة التوبة بعد لكمرتني، ويف آخره: "اعمل ما شئت؛ فقد غفرت 
نقضها مبعاودة الذنب؛ ألن التوبة األوىل طاعة قد انقضت وصحت، وهو حمتاج بعد مواقعة الذنب 

الثاين إىل توبة أخرى مستأنفة، والعود إىل الذنب أقبح من ابتدائه؛ ألنه انضم إىل الذنب نقض التوبة، 
ائها؛ ألنه انضم إليها مالزمة اإلحلاح بباب الكرمي، وأنه ال غافر تدوالعود إىل التوبة أحسن من اب



 للذنب سواه، وهذه فائدة امسه تعاىل )الغفار( و )التواب(.
 ]وجوب التوبة[

الثانية: جتب التوبة؛ لقوله تعاىل: }وتوبوا إىل هللا مجيعاً أيه املؤمنون{، قال بعضهم: وإمنا وجبت توبة 
وافل العبادة منه، فإن رب الدين ال يقبل اهلدية ممن هو غضبان عليه ن العبد من املعصية لتقبل

 إبصراره على املعاصي، وكيف يقبل منك تربعك ابهلدية ودينه الذي فرضه عليك مل تقضه؟ !
وكما جتب التوبة من الكبائر .. جتب من الصغائر خالفاً أليب هاشم، ومل يستحضر إمام احلرمني يف 

ذلك، فحكى اإلمجاع على األول، وتوقف السبكي يف وجوب التوبة منها عيناً  "اإلرشاد" خمالفته يف
وقال: لعل وقوعها مكفرة ابلصالة واجتناب الكبائر يقتضي أن الواجب إما التوبة أو فعل ما 

 يكفرها، وخالفه ولده اتج الدين فقال: الذي أراه: وجوب التوبة عيناً على الفور عن كل ذنب.
توبة عن الصغرية، مث جاءت املكفرات .. كفرت الصغريتني، ومها تلك الصغرية النعم؛ إن فرض عدم 

 وعدم التوبة منها.
 ]صحة التوبة مع اإلصرار على ذنب آخر[

الثالثة: جتب التوبة، وتصح عن كل ذنب مع اإلصرار على ذنب آخر، خالفاً للمعتزلة يف قوهلم: ال 
صلهم يف القبيح العقلي؛ ألن الكل يف القبح على أ يكون اتئباً من أصر على ذنب سواه؛ بناء على

حد سواء، ويرد عليهم قوله تعاىل: }وآخرون اعرتفوا بذنوهبم خلطوا عماًل صاحلاً وآخر سيئاً عسى 
 هللا أن يتوب عليهم{.
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 وب مع االعرتاف هبا.قال الكليب: العمل الصاحل: التوبة من الذن
عرتاف ]و[ التوبة والندم على الذنوب، قال ابن عباس رضي هللا وقال الطربي وغريه: الصاحل: اال

 تعاىل عنه: )"عسى" من هللا تعاىل واجبة(.
وإذا صحت التوبة من العبد .. صفا قلبه من كدورات املعصية، لكن التصفية من سائر املعاصي من 

 من شروطها.أوصاف كمال التوبة ال 
 تصري مفتاحاً للمقامات حىت يتوب عن مجيع الذنوب؛ وعند الصوفية: توبة السالك من املعاصي ال

ألن كدورة بعض القلب واسوداده ابلذنب مينع من السري إىل هللا سبحانه وتعاىل، ويبعد عنه، وعالمة 
 قبول التوبة: أن يفتح على التائب ابب من الطاعة مل يكن قبل ذلك.



 ب اإلمساك عن الفعل إذا تشكك فيه أو اشتبه عليه[]وجو 
 واجب يف الفعل إذ تشكك ... أمرت أو هنيت عنه متسك()و 

أي: وواجب على املكلف إذا شك يف الفعل الذي خطر يف سره: أهو مما أمر به، أو مما هني عنه .. 
، والنهي هني حترمي، فإذا أن ميسك عن فعله؛ حذرًا من الوقوع يف املنهي عنه إذا كان األمر أمر إابحة

ا إذا شك يف امرأة هل أجنبية داخلة يف قوله تعاىل: }فانكحوا{، أو حمرم اشتبه .. غلب التحرمي؛ كم
داخلة يف قوله تعاىل: }حرمت عليكم أمهاتكم{ اآلية، أو شك يف حلم هل هو مما أبيح أكله بقوله 

قوله تعاىل: }حرمت عليكم امليتة{ فيجب تعاىل: }كلوا من طيبات ما رزقناكم{، أو مما هنى عنه ب
 عن نكاح املرأة، وأكل اللحم. عليه أن ميسك

وال جيوز له أن جيتهد يف املرأة واللحم؛ إذ ال عالمة متتاز هبا احملرم عن األجنبية، وكذلك اللحم، لكن 
د يرتجح لو اشتبهت أبجنبيات غري حمصورات .. جاز له النكاح؛ لئال يؤدي إىل سد ابب النكاح، وق

ها ورع ال وجوب؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: "دع ما اإلمساك وال جيب؛ فإنه من ابب الشبهة، وترك
 يريبك إىل ما ال يريبك" رواه الرتمذي وابن ماجه.
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ىل ما ال تشك فيه؛ كما إذا شك هل طلق زوجته، أو قال بعضهم: ما أهون الورع دع ما تشك فيه إ
طئها إىل أن يراجعها علق طالقها على فعل شيء؟ وشك هل فعله أو ال؟ فاألفضل أن ميسك عن و 

 إن كان الطالق رجعياً، أو جيدد نكاحها إن كان ابئناً.
صيل أبن يقال: واعلم: أن املكلف إذا شك يف اخلاطر هل هو مأمور به أو منهي عنه .. فينبغي التف

األمر إما أن يكون للوجوب أو االستحباب، والنهي إما للتحرمي أو للكراهة، وينبين على هذا 
وع كثرية، فمن فكر فيما خطر له من الكالم فلم يدر أهو مصلحة أم مفسدة .. التفصيل فر 

هلل واليوم فليمسك عن التكلم به حىت تظهر له املصلحة فيه؛ خلرب "الصحيحني": "من كان يؤمن اب
 اآلخر .. فليقل خريًا أو ليصمت".

ينجر الكالم إىل حمرم أو  وقال النووي: مىت استوى الكالم وتركه .. فالسنة اإلمساك عنه؛ فإنه قد
 مكروه.

وقال اجلويين يف املتوضئ يشك أيغسل اثلثة فيكون مأمورًا هبا، أم رابعة فيكون منهياً عنها: ال يغسل؛ 
ي عنه؛ إذ ترك سنة أهون من ارتكاب بدعة، وقال اجلمهور: يغسل؛ ألن خوف الوقوع يف املنه



يت هبا، وهلذا: لو شك أصلى ثالاثً أم أربعاً .. أتى التثليث مأمور به، ومل يتحقق قبل هذه الغسلة فيأ
 برابعة وجوابً مع احتمال وقوع املنهي عنه ابلزيدة.
يخ أاب إسحاق الشريازي يتوضأ، فغسل وجهه أكثر وذكر ابن السمعاين يف "اترخيه": أن رجالً رأى الش

 من ثالث فأنكر عليه، فقال الشيخ: لو صحت يل الثالث .. مل أزد.
 اخلري والشر بقدرة هللا، وخلقه ألفعال العباد[ ]وقوع

 )واخلري والشر معاً جتديده ... بقدرة هللا كما يريده(
  ينتسب()وهو الذي أبدع فعل املكتسب ... والكسب للعبد جمازاً 

أي: واخلري والشر معاً جتديده؛ أي: وقوع كل منهما بقدرة هللا تعاىل كما يريده؛ خلرب مسلم عن أيب 
 ال: )جاء مشركو قريش إىل النيب صلى هللا عليه وسلم خياصمونه يفهريرة ق
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يف ضالل وسعرٍّ{ إىل: }إان كل شيء خلقناه بقدر{،  هذا القدر، فنزلت هذه اآلية: }إن اجملرمني
ولفظ ابن ماجه يف "صحيحه": )خيالفونه يف هذا القدر(، ولقوله تعاىل: }فمن يرد هللا أن يهديه يشرح 

 لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجًا{. صدره
ظ، وسبق به علمه وإرادته، وكل ذلك واملراد ابلقدر: ما قدره هللا تعاىل وقضاه، وكتبه يف اللوح احملفو 

 يف األزل معلوم هلل تعاىل.
ه قال اخلطايب: وقد حيسب كثري من الناس أن معىن القضاء والقدر إجبار هللا تعاىل على ما قدر 

وقضاه، وليس األمر كما يتومهونه، وجيب أن يعتقد أن كل ما وقع يف املوجودات واقع بقدرة هللا 
طر اليت ختطر ابلقلب، وذهب من مل يتشرع من الفالسفة إىل نفي القدر مجلة، تعاىل، ومن مجلته اخلوا

ت، وأحسن ما يرد وذهبت املعتزلة إىل نفيه يف الكفر واملعاصي دون الطاعات، واختلفوا يف املباحا
عليهم إثبات العلم هلل تعاىل، وهلذا قال الشافعي رضي هللا تعاىل عنه: القدرية إذا سلموا العلم .. 

موا، واحتج عليهم مالك بقوله عليه الصالة والسالم: "هللا أعلم مبا كانوا عاملني"، وهللا خالق خص
 ألفعال عباده، كما أنه خالق ألعياهنم.

تاب االعتقاد(: قال تعاىل: }ذالكم هللا ربكم خلق كل شيء{ فدخل فيه األعيان قال البيهقي يف )ك
جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشبه اخللق عليهم قل هللا  واألفعال من اخلري والشر، وقال تعاىل: }أم

خلق كل شيء{ فنفى أن يكون خالق غريه، ونفى أن يكون شيء سواه غري خملوق، فلو كانت 



خملوقة له .. لكان خالق بعض شيء ال كل شيء، وهو خمالف لآلية، ومن املعلوم أن  األفعال غري
تعاىل خالق األعيان والناس خالقي األفعال .. لكانت  األفعال أكثر من األعيان، فلو كان هللا

 خملوقات الناس أكثر من خملوقات هللا عز وجل، تعاىل هللا عن ذلك.
 ، وقال تعاىل: }وهللا خلقكم وما تعملون{وقال تعاىل: }هل من خلق غري هللا{
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اآلية دليل على أن أعمال العباد خملوقة هلل تعاىل  أي: خلقكم وخلق األعمال الصادرة منكم، ففي
ومكتسبة هلم، حيث أثبت هلم عماًل يعملونه؛ وهو عبادة األصنام دون هللا تعاىل، وقد جاء يف 

 انع وصنعته".احلديث: "إن هللا تعاىل خلق كل ص
ا يعاقب خلقاً فإن قيل: إذا كان هللا تعاىل خالق الفعل .. فكيف يعاقب على شيء خلقه؟ ! قلنا: كم

خلقه، فليست عقوبته على ما خلق أببعد من عقوبته من خلق يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد }ال 
نف فيه البخاري  يسأل عما يفعل وهم يسألون{، وعلى هذا درج السلف والصحابة والتابعون، وص

 كتاب "خلق األفعال".
 كسب للعبد فيها .. فكذلك حركة غريه، وملا كانت حركة املرتعش اجملمع على أهنا خلق هللا تعاىل ال

لكن هللا تعاىل خلق هلذا حركة واختياراً، ومل خيلق لآلخر اختيارًا وإن خلق له حركة، ولكن هللا قدر 
ال لإلبداع، خبالف قدرة هللا تعاىل؛ فإهنا لإلبداع ال  للعبد قدرة هي استطاعته، تصلح للكسب

كتسب غري خالق، فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي للكسب، فاهلل خالق غري مكتسب، والعبد م
خيلقه هللا عقب قصده له؛ قال تعاىل: }وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى{ فأثبت له الرمي ونفاه 

 عنه ابعتبارين.
القدرة القدمية .. مسب خلقاً، والقادر: خالقاً، وإذا نسب إىل القدرة احلادثة ..  فإذا نسب الفعل إىل

القادر: كاسباً، والبد من القول ابلكسب تصحيحاً للتكليف ابلثواب والعقاب؛ المتناع مسي كسباً، و 
 اجلمع بني اعتقاد اجلرب احملض والتكليف.

ة عليهم، وال فاعل يف احلقيقة إال هللا تعاىل إذ وحاصله: أن األفعال تنسب للخلق شرعاً؛ إلقامة احلج
ىل العبد جمازاً، وقد نسب تعاىل الكسب إليهم هو الذي أبدع فعل املكتسب، ولكن الكسب ينسب إ

بقوله تعاىل: }جزاء مبا كانوا يكسبون{، وبقوله: }فبما كسبت أيديكم{، فمراعاة الظاهر شريعة، 
ينهما، وهلذا حكي عن علي رضي هللا تعاىل عنه أنه قال: ومراعاة الباطن حقيقة، ويف هذا مجع ب



 ال تفويض(.)القدر سر هللا تعاىل يف األرض ال جرب و 
وكون فعل العبد مكتسباً للعبد خملوقاً هلل خملوقاً هلل تعاىل توسط بني قول املعتزلة: إن العبد خالق 

 ضة؛ كالسكني يف يدلفعله، وبني قول اجلربية: إنه ال فعل للعبد أصاًل؛ وهو آلة حم
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 القاطع، وقد تقدم شيء مما يتعلق أبفعال العباد عند قول الناظم يف )املقدمة(: )منفرد ابخللق(.
ومن أجل أن قدرة العبد للكسب ال لإلبداع فال توجد إال مع الفعل .. كان الصحيح أهنا ال تصلح 

الن، وال ميان توفيق، واستطاعة الكفر خذللتعليق ابلضدين؛ الستحالة اجتماعهما، فاستطاعة اإل
 تصلح إحدامها ملا تصلح له األخرى، وإمنا تصلح للتعليق أبحدمها الذي يقصده.

وقيل: تصلح للتعليق أبحدمها على سبيل البدل؛ أي: تتعلق هبذا بداًل عن تعلقها ابآلخر وابلعكس، 
نت ابلكفر .. صلحت له دون ومعناه: إن اقرتنت ابإلميان .. صلحت له دون الكفر، وإن اقرت 

ميان، أما على القول أبن العبد خالق لفعله .. فقدرته كقدرة هللا تعاىل يف وجودها قبل الفعل، اإل
 وصالحيتها للتعليق ابلضدين.

 والصحيح أيضاً: أن عجز العبد صفة وجودية قائمة ابلعاجز تقابل القدرة تقابل الضدين.
لتقابل بينهما تقابل العدم وامللكة؛  ما من شأنه أن يكون قادراً، واوقالت الفالسفة: هو عدم القدرة ع

كما أن األمر كذلك على القول أبن العبد خالق لفعله، فعلى األول: يف الزمن معىن ال يوجد يف 
املمنوع من الفعل مع اشرتاكهما يف عدم التمكن من الفعل، وعلى الثاين ال، بل الفرق: أن الزمن 

 طريق جري العادة.نوع قادر؛ إذ من شأنه القدرة بليس بقادر، واملم
 )واختلفوا؛ فرجع التوكل ... وآخرون: االكتساب أفضل(

 )والثالث املختار: أن يفصال ... وابختالف الناس أن ينزال(
 )من طاعة هللا تعاىل آثرا ... ال ساخطاً إن رزقه تعسرا(

 ()ومل يكن مستشرفاً للرزق ... من أحد بل من إله اخللق
 وىل، وإال االكتساب أفضل()فإن ذا يف حقه التوكل ... أ

 )وطالب التجريد وهو يف السبب ... خفي شهوة دعت فليجتنب(
 )وذو جتردٍّ ألسباب سأل ... فهو الذي عن ذروة العز نزل(

 )واحلق: أن متكث حيث أنزلك ... حىت يكون هللا عنه نقلك(
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 سباب منك أبداه( صورة األ)قصد العدو طرح جانب هللا ... يف
 )أو لتماهن مع التكاسل ... أظهره يف صورة التوكل(

 )من وفق هللا تعاىل: يلهم ... ألبحث عن هذين مث يعلم(
 هباء( -إن مل يرد -)أال يكون غري ما يشاء ... فعلمنا

 ]اخلالف يف أفضلية التوكل واالكتساب[
ة التوكل: الكف عن االكتساب وال، وحقيقاختلف يف التوكل واالكتساب أيهما أفضل على أق

واإلعراض عن األسباب؛ اعتمادًا للقلوب على هللا تعاىل، عماًل بقوله تعاىل: }فاختذه وكياًل{، }وعلى 
 هللا فتوكلوا{.

قال السري: التوكل: االخنالع من احلول والقوة؛ أي: أبال ترى ألحد حواًل؛ أي: حيلة، وال قوة إال 
لقاء النفس يف العبودية وإخراجها عن صفة الربوبية فيبقى حاله كالطفل ن قوهلم: إابهلل، وهو قريب م

مع أبيه وأمه؛ فإنه ال يعرف غريمها، وهو معىن قوهلم: أن يكون بني يدي هللا تعاىل يف حركاته وسكناته  
ا كامليت بني يدي الغاسل، وهذه احلالة أعلى من حالة الطفل؛ ألن الطفل يصيح ابألم ويتعلق هب

 لتحمله.
وهذا املقام يف التوكل يثمر ترك السؤال؛ اعتمادًا على علمه به وعنايته، وهو مقام اخلليل عليه 

 الصالة والسالم حيث قال جلربيل: )حسيب من سؤايل علمه حبايل(.
فرجح قوم التوكل على االكتساب؛ ألنه حال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحال أهل الصفة؛ قال 

لى هللا فهو حسبه{، ويف احلديث الصحيح يف صفة الذين يدخلون اجلنة بغري من يتوكل عتعاىل }و 
حساب: "وعلى رهبم يتوكلون"؛ وألنه ينشأ عن جماهدة النفس، واألجر على قدر النصب، واملراد به: 

 ذو الرتبة العليا يف التوكل.
النفع؛ بل ألنه من  الرزق وجيرورجح آخرون: أن االكتساب أفضل ال جلمع املال، واعتقاد أنه جيلب 

النوافل اليت أمر هللا هبا يف قوله: }وابتغوا من فضل هللا{، وطلب التعاون ابملسلمني والرفق هبم، 
 ولقوله صلى هللا عليه وسلم: "ما أكل أحد طعاماً قط .. أطيب مما
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الة والسالم كان ال أيكل إال من اً: "إن داوود عليه الصكسبت يده" رواه البخاري، وفيه أيضاً مرفوع
 عمل يده"، وألنه فعل األكابر من الصحابة وغريهم من السلف.

والقول الثالث وهو املختار: التفصيل؛ وهو أنه خيتلف ابختالف أحوال الناس، فمن آثر طاعة هللا 
يستشرف  يكن مستشرفاً، أو مل على طاعة غريه طلباً لرضاه، ومل يتسخط إذا عسر عليه رزقه، ومل

نفسه إىل أحد من الناس، بل إىل هللا تعاىل، ال ينزل حاجته إال به، وال يرفعها إال إليه؛ اعتمادًا على 
قوله تعاىل: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{ أي: من يثق ابهلل .. كفاه ما أمهه }إن هللا بلغ أمره{ 

عنه سيئاته ويعظم له أجرًا{ فالتوكل يف  أن املتوكل عليه }يكفر توكل على هللا أم مل يتوكل عليه، غري
حقه أفضل، ويف احلديث: "لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله .. لرزقكم كما يرزق الطري، تغدوا 

 مخاصاً وتعود بطاانً".
 وإال أبن تسخط عند تعسر الرزق، أو اضطراب قلبه، أو تشوف إىل ما يف أيدي الناس .. فالكسب

بني اختالف األدلة، وهو نظري عدم كراهة التصدق جبميع املال ملن يصرب له أرجح، ويف هذا مجع 
 على اإلضافة، وكراهته ملن مل يصرب، قال البيهقي يف "شعب اإلميان": وعليه أكثر أهل املعرفة.

 ]طلب التجريد مع اإلقامة يف األسباب وعكسه[
سنته، فمن ضعف عن حاله ..  عليه وسلم، والكسب وقال بعضهم: التوكل حال رسول هللا صلى هللا

 فليسلك سنته.
وذكر أبو حممد بن أيب مجرة أن فقريًا كتب فتيا: ما تقول السادة الفقهاء يف الفقري املتوجه إىل هللا 
تعاىل؟ هل جيب عليه الكسب؟ فأجاب: من نور هللا بصريته، إن كان توجهه دائماً ال فرتة فيه .. 

 عض األوقات فرتة ما .. فالكسب عليه واجب.حرام، وإن كان له يف ب فالتسبب عليه
قال بعضهم: ويف جعل املصنف االكتساب يف مقابلة التوكل نظر، فإن االكتساب ال ينايف التوكل، 

 فإن التوكل ركون القلب إىل هللا، واالعتماد عليه ال على التسبب، ويف احلديث: أن
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ل، أو أعقلها وأتوكل؟ فقال: "اعقلها وتوكل" رواه البيهقي كرجاًل قال: ي رسول هللا؛ أرسل انقيت وأتو 
 وغريه.

وروى معاوية بن قرة: أن عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه أتى على قوم فقال: )ما أنتم؟ ( فقالوا: 
حنن املتوكلون، فقال: )بل أنتم املتكلون، أال أخربكم ابملتوكلني؟ رجل ألقى حبة يف بطن األرض مث 



 ربه( قال البيهقي: يعين املتوكلني على أموال الناس. ىتوكل عل
وقال اجلنيد: ليس التوكل الكسب وال ترك الكسب، التوكل: سكون القلب إىل موعود هللا، قال 

البيهقي: فعلى هذا ينبغي أال يكون جتريد هذا السكون عن الكسب شرطاً يف التوكل، بل هو 
تعاىل؛ كما قال بعضهم: أكتسب ظاهرًا وتوكل ابطناً، فهو  مكتسب بظاهر العلم يعتمد بقلبه على هللا

 مع كسبه ال يكون معتمدًا على كسبه، بل معتمدًا يف كفاية أمره على هللا تعاىل.
وطالب التجريد عن األسباب الشاغلة عن هللا تعاىل وهو قد أقامه يف األسباب اليت هي احلرف 

سؤال، وحفظاً لعزة نفسه عن منن املخلوقني أال مين لوالبيعات اليت يصون هبا وجهه عن االبتذال اب
عليك أحد اشرتى منك، أو أستأجرك على عمل شيء له، ويف القيام ابألسباب رمحة للمتجردين 
عنها املتوجهني لطاعة رهبم، فلوال قيام أهل األسباب .. ملا صح لصاحب اخللوة خلوته وجماهدته 

سباب كاخلدمة للمقبلني عليه، فطلب التجريد مع إقامته يف لعبادة ربه، فإن هللا تعاىل جعل أهل األ
األسباب من الشهوة اخلفية الداعية إىل طلب الراحة، وإمنا كانت من الشهوة؛ لعدم وقوفه مع هللا 

 تعاىل من إقامته إيه فيما أقامه فيه.
ألسباب سالمة يف وعالمة إقامته يف األسباب أن حتصل له مثرته ونتيجته؛ أبن جيد يف حال تشاغله اب

دينه، وقطعاً لطعمه فيما عند غريه، وحسن نية يف صلة رحم مبا يتسبب به، وإعانة فقري معدم، أو 
 متجرد مقبل على هللا، وغري ذلك من فوائد املال املتعلقة بصالح الدين.

منه،  جوذو جتريد؛ أي: من أقامه هللا تعاىل يف التجريد عما يشغل عن هللا تعاىل، إذا طلب اخلرو 
والدخول يف األسباب واالهتمام بتحصيلها .. فهو احنطاط، ونزول عم ذروة العز العلية إىل الرتبة 

الدنية، وسوء أدب مع هللا تعاىل؛ ملا فيه من مصادمة الربوبية ابلتدبري معه، ولعله ال يقع كثري مما 
 قصده.
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تضاه لك، وترك التدبري لنفسك واالختيار؛ فيه وار  واحلق واألصلح لك: أن متكث حيث اقامك هللا
 فإهنما يكدران املعيشة.

وقال أبو احلسن الشاذيل: إن كان والبد من التدبري .. فدبر أال تدبر حىت يكون احلق سبحانه وتعاىل 
هو الذي نقلك، وتوىل إخراجك مما أنت فيه، ومسألة ترك التدبري أساس طريق الصوفية، والكالم 

 فرد ابلتصنيف.يل وقد أفيها طو 



 ]التحذير من كيد الشيطان ألهل التجريد والكسب[
وقصد العدو اللعني منك: أن أيتيك فيما أنت فيه فيحقره عندك فيتشوش قلبك، ويتكدر وقتك، 
وذلك أنه أييت للمتسببني فيقول هلم، لو تركتم األسباب وجتردمت .. ألشرقت لكم األنوار، ولصفت 

لك صنع فالن وفالن، ويكون هذا العبد ليس مقصودًا للتجريد وال رار، وكذمنكم القلوب واألس
طاقة له به، إمنا صالحه يف األسباب فيرتكها، فيتزلزل إميانه ويذهب إيقانه، ويتوجه إىل الطلب من 
اخللق، وإىل االهتمام ابلرزق، وكذلك أييت للمتجردين ويقول هلم: إىل مىت ترتكون األسباب؟ ! أمل 

يطمع القلوب ملا يف أيدي الناس، وال ميكنك اإليثار، وال القيام ابحلقوق، وعرض ما أن ذلك  تعلموا
تكون منتظرًا ما يفتح به عليك من غريك، فلو دخلت يف األسباب. .بقي غريك منتظراً ما يفتح عليه 

به ال يزال منك، ويكون هذا العبد قد طاب وقته، وانبسط نوره، ووجد الراحة ابالنقطاع عن اخللق، و 
 حىت يعود إىل األسباب فتصيبه كدرهتا، وتغشاه ظلمتها، ويعود الدائم يف سببه أحسن حااًل منه.

وإمنا يقصد الشيطان بذلك أن مينع العباد من الرضا عن هللا تعاىل فيما هم فيه، وأن خيرجهم عما 
عليه، وما دخلت فيه   إعانتكاختار هللا هلم إىل خمتارهم ألنفسهم، وما أدخلك هللا تعاىل فيه .. توىل

بنفسك .. وكلك هللا إليه: }وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من 
لدنك سلطاانً نصريًا{ فاملدخل الصدق: أن تدخل فيه ال بنفسك، واملخرج الصدق: أن خترج منه ال 

 بنفسك.
عدو وتلبيسه أن حيث املقبل مكائد القوله: )أو لتماهن( وهو االحتقار والصغار والعجز؛ أي: ومن 

على هللا تعاىل ابلطاعة على ترك جانب هللا تعاىل، وترك االجتهاد يف العبادة؛ مومهاً بتلبيسه أن هذا 
مقام التوكل على هللا، وفتح ابب الرجاء، وحسن الظن بربه، وإمنا هو عجز ومهانة، وميل إىل 

 الكسل، وطلب الراحة.
 البحث عن هذين األمرين؛ اللذين أييت هبما الشيطان يف. يلهمه ومن وفقه هللا تعاىل .

(1/1041) 

 

ا، ومن متويهه واغتياله ومكائده، أعاذان هللا تعاىل منها صورة غريمها؛ كيدًا منه لعله أن يسلم منهم
 وأوالدان وإخواننا ومجيع املؤمنني واملؤمنات.

يشاؤه ويريده، فعلمنا مبا ال يريده هباء مث يعلم مع حبثه عنهما أنه ال يكون يف ملكه تعاىل إال ما 
هلم أم مل يكن؛ ألن اخللق  منثور، يفعل بعباده ما يشاء، وحيكم فيهم مبا يريد، سواء أكان أصلح



 خلقه، واألمر أمره، ال يسأل عما يفعل وهم يسألون.
( ببنائه واأللف يف قول الناظم: )يفصال( و )ينزال( و )آثرا( و )تعسرا( لإلطالق، وقوله: )يلهم

للفاعل أو املفعول، فـ )البحث( على األول منصوب، وعلى الثاين مرفوع، ويف بعض النسخ بدل 
 رك(.)طرح(: )ت

 )واحلمد هلل على الكمال ... سائل توفيق حلسن احلال(
 )مث الصالة والسالم أبدا ... على النيب اهلامشي أمحدا(

 ، وكفى()واآلل والصحب ومن هلم قفا ... وحسبنا هللا تعاىل
 قد تقدم الكالم على احلمد والصالة يف أول الكتاب، و )اهلامشي(: نسبة لبين هاشم.

 ( لإلطالق، وقوله: )قفا( مبعىن تبع.واأللف يف )أمحدا
كان الفراغ من تعليقه من نسخة مؤلفة يف يوم االثنني املبارك سادس عشرين يف شهر شوال سنة 

 اترخيه سنة أربعة وسبعني وتسع مئة.
 واحلمد هلل وحده

 متت بعون هللا تعاىل
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