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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 (1)كتاب الجنائز

 
اسم للميت أو  (3)والفتح لغة (2)بفتح اجليم مجع جنازة بالكسر

 .(4)للنعش عليه ميت
                                         

أي صفة عيادة املريض وتلقينه، وتغسيل امليت وتكفينه، والصالة عليه ودفنه، ( 1)
 .وغري ذلك
الفاا هلدي سائر امأمم، يف اجلنائز أكمل اهلدي، خم وكان هديه : قال ابن القيم

مشتمالا على إقامة العبودية هلل تعاىل على أكمل امأحوال، وعلى اإلحسان 
للميت، ومعاملته مبا ينفعه يف قربه، ويوم معاده، من عبادة وتلقني، وتطهري، 
وجتهيز إىل اهلل تعاىل على أحسن أحواله وأفضلها، فيقفون صفوفاا على جنازته، 

، ويسألون له املغفرة والرمحة عليه، ويصلون على نبيه حممد حيمدون اهلل ويثنون 
والتجاوز، مث على قربه يسألون له التثبيت، مث الزيادة إىل قربه والدعاء له، كما 

 .يتعاهد احلي صاحبه يف الدنيا، مث اإلحسان إىل أهله وأقاربه وغري ذلك
 .واجلنائز بالفتح ال غري، قاله النووي واحلافظ وغريمها( 2)
 .حكاه ابن قتيبة ومجاعة والكسر أفصح( 3)
بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت، بدل عكسه، حكاه صاحب : ويقال( 4)

اجلنازة امليت ويفتح، أو بالكسر : املطالع، وقيل مها لغتان فيهما، ولفظ القاموس
 .امليت، وبالفتح السرير، أو عكسه، أو بالكسر السرير مع امليت
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عليه ميت فال يقال نعش، وال جنازة، بل سرير،  فإن مل يكن
وذكره ها مّأن أهم ما  (2)رتواشتقاقه من َجنَ َز إذا س (1)قاله اجلوهري

واالستعداد  (4)ويسن اإلكثار من ذكر املوت (3)يفعل بامليت الصالة
 .(5)له

                                         

والنعش سرير امليت، مسي بذلك الرتفاعه، فإذا مل يكن عليه ميت، فهو : ولفظه( 1)
اجلنازة امليت على السرير، فإذا مل يكن ميت فهو سرير ونعش عن : وقال. سرير

 .ال يسمى جنازة حىت يشد امليت عليه مكفناا: امأصمعي، وقال امأزهري
قال . زه سرته ومجعهجنزه جين: وبابه ضرب، قاله ابن فارس وغريه، ويف القاموس( 2)

واملضارع جيتز بكسر النون، وقيل ملناسبة موجودة، مأنه إما ساتر أو : النووي
 .مستور، فكان معناه لغة السرت

عليه ملا فيها من فائدة الشفاعة له، والدعاء له بالنجاة من العذاب، ال سيما ( 3)
لفرائض، وأفرده عذاب القرب الذي سيدفن فيه، وإال فحقه أن يذكر بني الوصايا وا

وأخره ملغايرهتا ملطلق الصالة نظراا لتلك املغايرة، فإهنا ليست صالة من كل وجه، 
 .ولتعلقها بآخر ما يعرض للحي وهو املوت

باتفاق أهل العلم، مأنه أدعى إىل امتثال امأوامر، واجتناب النواهي، واملوت ( 4)
ء وختفيف امليم، فهو مفارقة  الروح واجلسد، وقد مات ميوت وميات بفتح اليا

ميت، وميت باإلسكان، وليس املوت بإفناء وإعدام، وإمنا هو انتقال، وتغري 
 .حال، وفناء للجسد دون الروح، إال ما استثىن من عجب الذنب

أي التأهب وأخذ العدة، باملبادرة إىل التوبة من املعاصي، واخلروج من املظامل، ( 5)
طها، ملن كان عنده مظلمة مأحد من نفس مأنه شرط لصحة التوبة، بل أهم شرو 

أو مال أو عرض، وباجلملة فيسن مبادرته إىل اإلقبال على اخلري، وجمانبة الشر، 
لئال يفجأه املوت املفوت له، فيالحظ اجلوف من اهلل، والعرض والسؤال مما يقع 
= 
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 «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» :لقوله عليه الصالة والسالم
 .(1)هو بالذال املعجمة

                                         
= 

له بعد املوت، ونقل عن أمحد أنه استحسن استعداد الكفن، حلل أو لعبادة فيه، 
ال يستحب للرجل أن حيفر قربه قبل أن : ا فيه من أرر الطاعة، وقال الشي مل

مل يفعل ذلك هو وال أصحابه، والعبد ال يدري أين ميوت،  ميوت، فإن النيب 
 .وإذا كان مقصود الرجل االستعداد للموت، فهذا إمنا يكون بالعمل الصاحل

اكم وغريمها، وهاذم رواه اخلمسة بأسانيد صحيحة، وصححه ابن حبان واحل( 1)
اللذات هو املوت، فيسن اإلكثار من ذكره، واالستعداد له، والتوبة قبل نزوله، 

 «فيما ذكر يف كثري إال قلله، وال يف قليل إال كثره»واهلذم القاطع، ومتام احلديث 
أي ما ذكر يف قليل الرزق إال استكثره اإلنسان، الستقالل ما بقي من عمره، وما 

إال قلله، مأن كثري الدنيا إذا َعلّم انقطاَعُه باملوت قّلل ما عنده،  ذكر يف كثري
إنا : قالوا «استحيوا من اهلل حق احلياء»وللرتمذي وغريه عن ابن مسعود مرفوعاا 

ليس كذلك، ولكن من استحيا من اهلل حق »نستحي يا نيب اهلل واحلمد هلل؛ قال 
وما حوى، وليذكر املوت والبلى، احلياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن 

 «ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من اهلل حق احلياء
أنه أبصر مجاعة حيفرون قرباا، فبكى حىت بل الثرى : والبن ماجه عن أنس مرفوعاا

كن يف »وإسنادمها حسن، ويف الصحيح  «ملثل هذا فاستعدوا»بدموعه، وقال 
الكيس من دان نفسه، وعمل ملا »وروي عنه  «غريب أو عابر سبيل الدنيا كأنك
أكثرهم للموت ذكراا، »أي الناس أكيس وأحزم؟ قال : وسئل «بعد املوت

رواه  «وأحسنهم ملا بعده استعدادا، أولئك امأكياس، ذهبوا بشرف، الدنيا واآلخرة
 .ابن ماجه وغريه
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 .(1)ويكره امأنني
                                         

ه أن يستحضر ما وعد اهلل ما مل يغلبه مأنه يرتجم عن الشكوى، بل علي( 1)
وجيب  ِإنََّما يـَُوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساب   الصابرين، وفإنه قال 

الصرب إمجاعاا، فإن الثواب يف الصائب معلق على الصرب عليها، والصرب حبس 
النفس عن اجلزع، وحبس اللسان عن التشكي، واجلوارح عن لطم اخلدود وشق 

و ذلك، والصرب اجلميل صرب بال شكوى إىل املللوق، والشكوى إىل اجليوب وحن
اهلل ال تنايف الصرب، بل مطلوبة شرعاا مندوب إليها اتفاقاا، وأما الرضا فمنزلة فوق 
الصرب، فإنه يوجب رضي اهلل عز وجل، ومن شكى إىل الناس وهو يف شكواه 

دين مغموماا، أجدين أج»راض بقضاء اهلل، مل يكن ذلك جزعا، لقوله جلربائيل 
ا: وقال له ابن مسعود «بل أنا وارأساه»وقوله  «مكروباا ا شديدا . إنك لتوعك وعكا
ِنَي الضُّرُّ  متفق عليه، وقول أيوب  «أجل كما يوعك رجالن منكم»قال   َمسَّ
 وحنو ذلك مما يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق اإلنسان من

 .ك شكوىاملصائب، وال يكون ذل
إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك، فإذا محد : ويف الصحيحني عن ابن مسعود

، ال  اهلل تعاىل، مث أخرب بعلته، مل يكن شكوى منه، إال أن أخرب هبا تربماا وتسلطا
وكقول أيب هريرة عن . ما لقي أحد ما لقيت: لالعتبار والتسلية، كقول خباب
ملصيبة مما ميكن كتماهنا فكتماهنا من أعمال اهلل جوعه وربطه احلجر، وإذا كانت ا

اخلفية، وذكر الشي  أن عمل القلب من التوكل وغريه واجب باتفاق امأئمة، 
ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن ظنه »أنه قال  وحيسن ظنه باهلل، فصح عنه 

 أي أن يغفر له ويرمحه، ويتدبر ما ورد من اآليات وامأحاديث من كرم اهلل «باهلل
وعفوه ورمحته، وما وعد به أهل توحيده، وما يبدهلم من الرمحة يوم القيامة، ويف 

إن ظن يب خرياا فله، وإن ظن يب »زاد أمحد  «أنا عند ظن عبدي يب»الصحيح 
 . «أنا عند ظن عبدي يب، فليظن يب خرياا»وقال  «شراا فله

قاء اهلل كره اهلل من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، ومن ذكره ل»ويف الصحيحني 
= 
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 .(1)ومتىن املوت
                                         

= 

فتأكد أن على العبد أن حيسن ظنه عند إحساسه بلقاء اهلل، لئال يكره  «لقاءه
لقاء اهلل، ويسن ملن عنده حتسني ظنه، وتطعيمه يف رمحه ربه، ويذكر له اآليات 
وامأحاديث يف الرجاء، وينشطه لذلك، وقيل بوجوبه إذا رأى منه أمارات اليأس 

ذلك فيهلك، فهو من النصيحة  الواجبة، ويغلب الرجاء والقنوط، لئال ميوت على 
وأما يف الصحة فيغلب اخلوف، ليحمله َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيء  :لقوله

ا، فأيهما غلب على صاحبه : على العمل، ونص أمحد يكون خوفه ورجاءه واحدا
هذا العدل، مأن من غلب عليه اخلوف أوقعه يف نوع من : قال الشي . هلك

اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه يف نوع من امأمن من مكر اهلل، والرجاء 
حبسب رمحة اهلل جيب ترجحيه وأما اخلوف فيكون بالنظر إىل تفريط العبد، ومن 

 .أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التفريط
حلديث  أي ويكره متين املوت لضر نزل به من مرض، أو ضيق دنيا أو غري ذلك،( 1)

ال يتمنني أحدكم املوت، وال يدع به من قبله أن يأتيه، إذا مات أحدكم انقطع »
وإن من »رواه مسلم، ومأمحد وغريه  «عمله، وإنه ال يزيد املؤمن عمره إال خرياا

إن كان : وعن بعض السلف «السعادة أن يطول عمر العبد، حىت يرزقه اهلل اإلنابة
وعن أنس . وإن كان من أهل النار فما يعجله إليهامن أهل اجلنة فالبقاء خري له، 

ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به، فإن كان ال بد فاعالا فليقل اللهم أحيين »
ال »متفق عليه، وهلما  «ما كانت احلياة خرياا يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خرياا يل

وملا  «عله أن يستعتبيتمنن أحدكم املوت، إما حمسناا فلعله يزداد، وإما مسيئاا فل
يف التمين املطلق من االعرتاض ومراغمة القدر، ويف هذه الصورة وحنوها نوع 

 .تفويض وتسليم للقضاء، واملرض كفارة له، وموعظة يف املستقبل
 وأما متين املوت لضرر يف الدين، أو وقوع يف فتنة وحنوها فال يكره، بل 

 «نة فاقبضين إليك غري مفتونوإذا أردت بقوم فت»يستحب، للحديث املشهور 
َنا ُمْسِلِمينَ  صححه الرتمذي وغريه، ولقوله َوفَـّ ْيَتِني  وقال عن مرمي َوتـَ َيا َل

= 
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وحيرم مبحرم مأكول  (2)وتركه أفضل (1)ويباح التداوي مبباح
 .(3)وغريه

                                         
= 

ْبَل َهَذا اللهم بعلمك »ولعل املراد أيضاا مع عدم الضرر، حلديث عمار  ِمتُّ قـَ
ت الغيب؛ وقدرتك على اخللق، أحيين إذا كانت احلياة خرياا يل، وتوفين إذا كان

احلديث رواه أمحد وغريه بسند جيد، ومراد امأصحاب غري متين  «الوفاة خرياا يل
الشهادة، فإنه مستحب، ال سيما عند حضور أسباهبا، ملا ربت يف الصحيح وغريه 

وفيه عن  «من متىن الشهادة خالصاا من قلبه، أعطاه اهلل منازل الشهداء» عنه 
 .«، واجعل مويت يف بلد رسولكاللهم ارزقين شهادة يف سبيلك»: عمر قال

إمجاعاا، وال جيب عند مجهور العلماء، ولو ظن نفعه، واختار القاضي وابن عقيل ( 1)
وابن اجلوزي وغريهم فعله، وفاقاا مأكثر الشافعية، وعند احلنفية أنه مؤكد، حىت 

 .يداىن به الوجوب، ومذهب مالك أن التداوي وتركه سواء
، خلرب السبعني ألفاا يدخلون اجلنة، ومأنه أقرب إىل هذا املشهور يف املذهب( 2)

التوكل، وجاءت امأحاديث بإربات امأسباب واملسببات، وامأمر بالتداوي، وأنه ال 
ينبغي أن يعلق : ينايف التوكل، كما ال ينافيه دفع أمل اجلوع والعطش، قال الشي 

ق الرجاء بغري اهلل شرك، الرجاء باهلل ال مبللوق، وال بقوة العبد وال عمله، فإن تعلي
وإن كان اهلل جعل هلا أسباباا، فالسبب ال يستقل بنفسه، بل ال بد له من معاون، 

االلتفات إىل امأسباب شرك يف التوحيد وحمو امأسباب أن تكون : وهلذا قيل
 .أسباباا نقص يف العقل، والقدح يف امأسباب بالكلية قدح يف الشرع

، ملا يف الصحيح عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنه وهو مذهب مجاهري العلماء( 3)
مرفوعاا،  ورواه ابن حبان وغريه «إن اهلل مل جيعل شفاء أميت فيما حرم عليها»: قال

إن اهلل أنزل الدواء وأنزل الداء، وجعل »ومأيب داود وغريه عن أيب هريرة مرفوعاا 
 هنى رسول اهلل : عنه ومأمحد والرتمذي وغريمها «لكل داء دواء، وال تداووا حبرام

إنه ليس بدواء ولكنه »ويف صحيح مسلم وغريه يف اخلمر . عن الدواء باخلبيث
= 
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= 

فهي أم اخلبائث، وحسم الشارع عن قرباهنا، حىت يف تناوهلا على وجه  «داء
 .التداوي

ظ ويف بعض ألفاَوال تـُْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكةِ ، لقوله«سم»وحيرم التداوي ب 
فإن كان الداء مسموماا، وغلبت . يعين السم: حديث النهي عن الدواء باخلبيث

منه السالمة، ورجي نفعه أبيح، لدفع ما هو أعظم منه، كغريه من امأدوية، وكذا 
نبات فيه مسية إن غلبت السالمة مع استعماله، ويدخل فيما تقدم ترياق فيه حلوم 

عن قتل الضفدع لذلك، وكتب  حيات، أو مخر أو ضفدع، وقد هنى النيب 
إن اهلل قد حرم : عمر إىل خالد بن الوليد، وكان قد بلغه أنه يتدلك باخلمر، فقال

ظاهر اخلمر وباطنها، وقد حرم مس اخلمر، كما حرم شرهبا، فال متسوها 
 .أجسادكم، فإهنا جنسة

وز الصحيح أنه جي: وقال شي  اإلسالم يف التداوي بالتلط  به مث يغسله بعد ذلك
للحاجة، كما جيوز استنجاء الرجل بيده، وإزالة النجاسة بيده، وكلبس احلرير 

وذكر . للتداوي به، ال ما أبيح للضرورة، كاملطاعم اخلبيثة، فال جيوز التداوي هبا
الدليل والتعليل يف غري موضع، وجوز هو وغريه االكتحال مبيل الذهب والفضة 

 .للحاجة
ملريض من تناول ما يضره، وحترم التميمة، وهي عوذ أو وال بأس باحلمية، وهي منع ا

، ويف رواية «من تعلق متيمة فال أمت اهلل له»خرز أو خيوط وحنوها يتعلقها، لقوله 
وذلك ملا فيها من تعلق القلب على غري اهلل، يف  «من تعلق متيمة فقدِ أشرك»

ا من هذه احليثية، وال بأس بكت ب قرآن ذكر جلب نفع، أو دفع ضر، فكان شركا
 .يف إناء مث يسقى فيه مريض وحامل لعسر الولد
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وجيوز ببول إبل فقط، قاله يف  (1)من صوت ملهاة وغريه
وأن يأخذ منه  (3)رورةويكره أن يستطب مسلم ذمياا، لغري ض (2)املبدع

دواءا مل يبني له مفرداته املباحة
(4). 

                                         

امللهاة بكسر امليم آلة اللهو، كالعود والطنبور والطبل وحنو ذلك، وغري صوت ( 1)
امللهاة كسماع الغناء احملرم، وأما السماع الطيب فهو طيب امأنفس، وراحة 

، ويقوى أفعال القلوب، وغذاء امأرواح، ومن أجل الطب الروحاين، وسبب السرور
القوى، ويدفع أمراضاا وخيصب أبداناا، ويالئم أصحاب العلل، وأنفعه مساع كتاب 

، مما ربت عنه يف الرقائق، وأبيات موزونة يف الزهد، وقال اهلل وأحاديث رسوله 
وكل طبيب ال يداوي العليل بتفقد قلبه، وصالحه وتقوية أرواحه : ابن القيم وغريه

اخلري واإلحسان، واإلقبال على اهلل والدار اآلخرة، فليس  وقواه بالصدقة، وفعل
بطبيب، ومن أعظم العالج فهو اخلري واإلحسان، والذكر والدعاء، والتضرع إىل 

 .اهلل، والتوبة، وتأرريه أعظم من امأدوية، لكن حبسب استعداد النفس وقبوهلا
جيوز ببول : نقل مجاعةأي وجيوز التداوي ببول إبل فقط، ال غريه مما أكل حلمه، و ( 2)

 .ما أكل حلمه، قياساا على اإلبل، وتقدم أمره العرنني أن يشربوا من أبواهلا وألباهنا
أي يكره أن يستوصف مسلم ذمياا أو يطلب منه مداواته، وال يأمنه وقد خونه ( 3)

اهلل، إال لضرورة نزلت به، أما إذا كان حبال ضرورة فال كراهة، فإن الضرورة تبيح 
 .ظوراحمل

من أي جنس من أجناس امأدوية املركبة، وذلك لئال جيعل يف حنو معاجني يكون ( 4)
 .منها حنو مخر
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 .(1)(تسن عيادة املريض)و

                                         

أي زيادة وافتقاده، من العود وهو الرجع، حكاه النووي وغريه إمجاعاا ملا يف ( 1)
وذكر عيادة املريض، ويف  «مخس جتب للمسلم على أخيه»الصحيحني وغريمها 

وغري ذلك من  «عودوا املريض»ويف الصحيح  «سلمحق املسلم على امل»لفظ 
الذي يقتضيه النص وجوب عيادة املريض، كرد : امأحاديث، وقال شي  اإلسالم

السالم، وأوجبها أبو الفرج وغريه، ولعل املراد مرة، أو على الكفاية، اختاره 
 الشي ، والسنة تدل على أهنا واجبة أو مندوبة مؤكدة، شبيهة بالواجب الذي ال

 .ينبغي تركه، أو يف حق بعض دون بعض
إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم، »منها ما رواه مسلم وغريه : وورد يف فضلها آرار كثرية
وورد عن حنو عشرة من  «حىت يرجع»أي خيرتف من مثارها  «مل يزل يف خمرفة اجلنة
من عاد مريضاا خاض يف الرمحة حىت جيلس، فإذا جلس »الصحابة مرفوعاا 

من عاد مريضاا نادى مناد من السماء طبت وطاب »وللرتمذي أنه قال  «رتهغم
ويسن أكثر من مرة إمجاعاا، لقصة سعد، ومن كل  «ممشاك وتبوأت من اجلنة منزالا 

مرض، ولو من وجع ضرس، أو رمد، أو دمل وحنوه، وكان عليه الصالة والسالم 
واا، ومن ال يعرفه، وكذا ذمي يعود من الرمد، وغريه، رواه أبو داود وغريه، ولو عد

 .قريب، أو جار وحنومها، ومن يرجى إسالمه
حترم عيادة املبتدع، ومن : وعنه الداعية فقط، ويف النوادر. ال يعاد املبتدع: ونص أمحد

جهر باملعصية، ومن فعل حبيث يعلم جريانه ولو يف داره فمعلن، واملسترت من ال 
غري من حضره، واعترب الشي  املصلحة يف  يعلم به غالباا، إما لبعده أو حنوه،

ال بأس هبا، فإنه قد يكون يف ذلك مصلحة، : ذلك، وقال يف عيادة النصراين
غالماا له يهودياا فأسلم، وعاد عمه وهو  وعاد النيب . لتأليفه على اإلسالم، اه 

 مشرك، وال تكره عيادة رجل المرأة غري حمرم، لقصة أيب بكر مع أم أمين وغريها،
 .إال مع خوف الفتنة
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وتكون بكرة  (2)ويغب هبا (1)والسؤال عن حاله، لأَلخبار
وعشياا
(3). 

                                         

وكان عليه الصالة والسالم يدنو من . كيف حالك؟، وكيف جتدك؟: حنو( 1)
ويسأل  «كيف جتدك؟»املريض، وجيلس عند رأسه، ويسأله عن حاله، ويقول 

عما يشتهيه، وخيربه املريض مبا جيده، بال شكوى، احلديث بشر بن احلارث، وملا 
 .أجد كذا، أجد كذا: بلغ أمحد قال

عد يوماا ودع يوماا، أو : يقول «أغبوا يف عيادة املريض، وأربعوا»أي بالعيادة وروي ( 2)
 .دع يومني وعد اليوم الثالث، أي ال تعودنَّ يف كل يوم، ملا جيده من رقل العواد

وصوب يف اإلنصاف اختالفه باختالف حال الناس، وقطع به ابن عبد القوي وغريه 
نس به املريض، أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم، فنحو القريب والصديق ممن يستأ

 .يسن هلم املواصلة، ما مل يفهموا أو يعلموا كراهية، ومراد امأصحاب يف اجلملة
 :شعراا
 جرن علـــــــــــيه  فـــــــــــي مســـــــــــائلهضـــــــــــال ت

 
ــــــــــــين يــــــــــــومين  ــــــــــــوم ب ــــــــــــاوم ي  إن العي

ــــــه  ــــــه ل ــــــه واو  ا ل ــــــل ســــــله عــــــن حال  ب
 

 واجلــــــ  بقــــــدر فــــــوا  بــــــين حلبــــــين 
ـــــــــا   ـــــــــهمـــــــــن أار  ب ـــــــــا أ    وامـــــــــت مووت

 
ا لل ليلـــــــــــــين   وكـــــــــــــان ذال صـــــــــــــهح 

 
 
: قال أمحد عن وسط النهار« أو»أي يف أول النهار أو آخره، فالواو هنا مبعىن ( 3)

: ويف رمضان ليالا، مأنه أرفق بالعائد، وقال ابن القيم وغريه. ليس هو موضع عيادة
مأمته ذلك يوماا من امأيام، وال وقتاا من امأوقات بعيادة، بل شرع  مل خيص 

إذا مرض »وتكون العيادة من أول املرض خلرب . اه . ليالا وهناراا، ويف سائر امأوقات
وال يطليل اجللوس عنده يف اجلملة، بل خيتف باختالف الزائر، أو يعمل  «فعده

 .بالقرائن، وظاهر احلال
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لفعله . ال بأس طهور إن شاء اهلل تعاىل: ويأخذه بيده، ويقول
ه عن أيب وينفس له يف َأجله، خلرب رواه ابن ماج (1)عليه السالم

 .(4)ويدعو له مبا ورد (3)فإن ذلك ال يرد شيئاا (2)سعيد
                                         

كان إذا دخل على من : رواه البلاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال( 1)
 .«كفارة وطهور»ورمبا قال  «ال بأس طهور إن شاء اهلل»ه قال يعود

ورواه الرتمذي وغريه، فيهون  «إذا دخلتم على املريض فنفسوا له يف أجله»ولفظه ( 2)
 .عليه مما هو فيه

أي من القضاء والقدر، وال بأس عليكم بتنفيسكم، وإمنا هو تطييب لنفسه، ( 3)
هون : ده من الكرب، وقيل هلارون وهو عليلوإدخال للسرور عليه، وختفيف ملا جي

. عليك، وطيب نفسك، فإن الصحة ال متنع من الفناء، والعلة ال متنع من البقاء
 . واهلل لقد طيبت نفسي، وروحت قليب: فقال

اللهم اشف »يدعو للمريض رالراا، كما قال لسعد  صلى اهلل عليه وسلمفإنه ( 4)
ا، اللهم اشف ا، اللهم اشف سعدا رواه مسلم، وكان أحياناا يضع يده  «سعداا سعدا

وكان ميسح بيده  «اللهم اشفه»على جبهة املريض، مث ميسح صدره وبطنه، ويقول 
أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشايف، ال »اليمىن على املريض ويقول 

ا ما »أخرجاه، ومأمحد وأيب داود وغريمها  «شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما
أسأل اهلل الكرمي، رب : لم يعود مريضاا مل حيضر أجله فيقول سبع مراتمن مس

صلى وعن أيب سعيد أن جربائيل عاد النيب  «إال عويف. العرش العظيم، أن يشفيك
بسم اهلل أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل شر أو »فقال  اهلل عليه وسلم

 .رواه مسلم «عني حاسد، اهلل يشفيك، باسم اهلل أرقيك
يرقي من به قرحة، أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته  صلى اهلل عليه وسلموكان 

 بسم اهلل برتبة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى »بامأرض مث يرفعها، ويقول 
= 
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وهو  (1)مأهنا واجبة على كل حال( تذكريه التوبة)يسن ( و)
 .(2)أحوج إليها من غريه

                                         
= 

أخرجاه، ويستحب أن يقرأ عنده فاحتة الكتاب، وسورة  «سقيمنا، بإذن ربنا
كان ينفث على نفسه   أنه صلى اهلل عليه وسلماإلخالص واملعوذتني، ملا ربت عنه 
: وقل, ضع يدك على الذي يأمل من جسدك»هبا، وقال لعثمان بن أيب العاص 

أعوذ بعزة اهلل وقدرته، من شر ما أجد : باسم اهلل، رالراا، وقل سبع مرات
إنا هلل وإنا إليه »: إذا أيس من املريض قال صلى اهلل عليه وسلموكان  «وأحاذر
 .«راجعون

كل وقت، فقد يأيت املوت بغتة، ومن متام نعمة اهلل على عبده من كل ذنب، ويف  ( 1)
توفيقه للتوبة النصوح، واالستغفار بني يدي ربه، ليلقاه طاهراا مطهراا من كل 
ذنب، فيقدم عليه مسروراا راضياا مرضياا عنه، وتتأكد يف حق املريض، والتوبة 

توبة من ظلم الناس برد الندم، واإلقالع عن الذنب، والعزمية على أن ال يعود، وال
أمواهلم، وحتللهم من أعراضهم، وإال فامأمر إىل اهلل، وال بد للمظلوم من 
االنتصاف يوم القيامة، ومن مل يتمكن فليكثر من فعل اخلري لريجح ميزان 
احلسنات، ومن تاب توبة عامة كانت مقتضية لغفران الذنوب كلها، وإن مل 

بعض الذنوب لو استحضره مل يتب عنه،  يستحضر أعيان الذنوب، إال أن يكون
 .لقوة إرادته إياه، أو العتقاده أنه حسن

إن اهلل يقبل توبة العبد ما » صلى اهلل عليه وسلملنزول مقدمات املوت به، قال ( 2)
املانع أي تبلغ روحه إىل حلقه، فإن قرب املوت ال مينع من قبوهلا، بل  «مل يغرغر

لم عندها على سبيل االضطرار، فال تقبل توبة اليائس، مشاهدة امأهوال اليت حيصل الع
 جبامع عدم االختيار، وخروج النفس من البدن، وينبغي له أن حيرص 
على حتسني خلقه، واالشتغال بنفسه، وما يعود عليه، وأن جيتنب امللاصمة، واملنازعة 

فيلتمها ، يف أمور الدنيا، وأن يستحضر يف ذهنه أن هذا آخر أوقاته يف دار العمل
= 
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ما حق امرٍئ مسلم له شيءٌ »لقوله عليه السالم  (1)(والوصية)
ن متفق عليه عن اب «يوصي به، يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده

 .(2)عمر

                                         
= 

خبري، ويستحل أهله وجريانه، ومن بينه وبينه معاملة، ويوصي أهله بالصرب عليه، 
 .والدعاء له، وجيتهد يف ختم عمره بأكمل امأحوال

أي ويسن أن يذكر املريض الوصية، ويرغبه فيها، ولو كان مرضه غري خموف، مأن ( 1)
الوصية، ذلك مطلوب حىت من الصحيح، وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب 

واجلمهور على استحباهبا، وهذا يف املتربع هبا، وأما الوصية بأداء الديون ورد 
 .امأمانات فواجب عليه

أي ليس احلزم واالحتياط واملعروف شرعاا « رالراا»ويف رواية « ليلة»ويف رواية ( 2)
يوصي »ومجلة « امرئ»صفة « له شيء»نافية، ومجلة « ما»المرئ إال ذلك، و 

اخل، حال، واملعىن « ووصيته»خرب، ومجلة « يبيت ليلتني»لشيء، ومجلة صفة « به
ال ينبغي له أن ميضي عليه زمان وإن كان قليالا، يف حال من امأحوال، إال أن 
يبيت هبذه احلال، وهي أن تكون وصيته مكتوبة عنده، وذكر الليلتني تأكيد ال 

إال ووصيته مكتوبة عنده،  حتديد، فال ينبغي أن ميضي عليه زمان وإن كان قليالا 
من مات ومل يوص ال »وقد روي : مأنه ال يدري مىت يدركه املوت، قال الشي 

ويعتمد على اهلل عز وجل فيمن حيب من بنيه وغريهم، ويراه  «يستطيع الكالم
أهالا، ويوصي بقضاء ديونه، وتفرقة وصيته، وحنو غسله، والصالة عليه، وعلى غري 

ا، من قريب أو بالغ رشيد من أوالده  لألرجح يف نظره، أمانة، وعدالة، وإصالحا
اتفقوا على استحباب الوصية ملن له أو : أجنيب، مأنه املصلحة، وقال الوزير وغريه

عليه ما يفتقر إىل اإليصاء به، من أمانة وضيعة وغري ذلك مع الصحة، وعلى 
 . تأكدها مع املرض
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سن ) (1)أي نزل به ملك املوت لقبض روحه( وإذا نُزل به)
وندي  (2)بل حلقه مباٍء أو شراب)أرفق أهله وأتقاهم لربه ب ( تعاهد
ويسهل عليه  (4)مأن ذلك يطفُئ ما نزل به من الشدة (3)بقطنة( شفتيه

 .(6)(ولقنه ال إله إال اهلل) (5)النطق بالشهادة
                                         

، وخروج الروح، والروح هنا يف وأيس من حياته، وظهر عليه عالمات املوت( 1)
 .النفس الناطقة املستعدة للبيان، وفهم اخلطاب، وال تفين بفناء اجلسد

أي تعاهد ورعاية ألطف أهله، من والد وولد وقريب، وأتقاهم وأحناهم، وأعرفهم ( 2)
مبداراة املريض، فيجرع املاء أو الشراب ندباا، بل وجوباا إن ظهرت أمارة تدل على 

له، كأن يهش إذا فعل به ذلك، مأن العطش يغلب حينئذ، لشدة النزع، احتياجه 
وأمجع العلماء على وجوب احلضور عنده، لتذكريه وتأنيسه، وتغميضه والقيام 
حبقوقه، ويستحب مأهل املريض ومن خيدمه الرفُق به، واحتمال الصرب على ما 

لقوله عليه  يشق من أمره، وكذا من قرب موته بسبب حد أو قصاص أو حنومها،
 .«أحسن إليها فإذا وضعت فأتين هبا»الصالة والسالم لويل اليت زنت 

 .أي بل شفتيه عند نشافهما بقطنة( 3)
: أي مأن تعاهد بل حلقه وشفتيه يربد ما نل به من شدة النزع، قال يف اإلنصاف( 4)

 .بال نزاع
 .مأن تعاهده بذلك يسهل عليه التلفظ بال إله إال اهلل( 5)
ي ويسن إمجاعاا لقنه، بفتح فسكون، يعين أي تذكريه عند االحتضار بكلمة أ( 6)

اإلخالص ليموت عليها فتنفعه حبصول ما وعده اهلل عليها، ومأن تلك احلالة 
يتعرض فيها الشيطان إلفساد اعتقاد اإلنسان، فيحتاج إىل مذكر له ومنبه على 

 المه بال إله إال اهلل، ، واملراد ختم كصلى اهلل عليه وسلمالتوحيد، ولفعله 
فإنه ليس مسلم يقوهلا عند املوت إال أجناه اهلل من النار، وروي من حديث عطاء 
= 
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رواه مسلم عن  «نوا موتاكم ال إله إال اهلللق»لقوله عليه السالم 
 .(2)لئال يضجره( مرة، ومل يزد على رالث) (1)أيب سعيد

                                         
= 

، واقتصر «دخل اجلنة. من لقن عند املوت ال إله إال اهلل»عن أبيه عن جده 
ا رسول اهلل  .عليها مأنه يلزم من قوهلا االعرتاف بأن حممدا

عن أيب هريرة مبثل حديث أيب سعيد، وصرح  وأهل السنن، وملسلمورواه أمحد ( 1)
املناوي وغريه بتواتره، والتلقني سنة مأرورة هلذا اخلرب وغريه، عمل هبا املسلمون، 

من كان آخر كالمه »وأمجعوا عليها، وعلى مجيع القيام حبقوقه، وعن معاذ مرفوعاا 
يعلم أن ال إله من مات وهو »رواه أمحد وغريه، وملسلم  «ال إله إال اهلل دخل اجلنة

ال إله إال اهلل؛ مث مات على : ما من عبد قال»: وله أيضاا« إال اهلل دخل اجلنة
وروى غريه حنو ذلك من طرق كثرية، وروى سعيد عن  «ذلك، إال دخل اجلنة
أشهد أن ال إله إال اهلل، : من كان آخر قوله عند املوت»معاذ بن جبل مرفوعاا 

 «قبلها من اخلطايا والذنوب، فلقنوها موتاكم هدمت ما كان. وحده ال شريك له
واستفاض من غري وجه يف  «أهدم وأهدم»فكيف هي لألحياء؟ قال : فقيل

الصحيحني وغريمها، أن قول ال إله إال اهلل من موجبات دخول اجلنة، من غري 
تقييد حبال املوت، فبامأوىل أن توجب ذلك إذا كان يف وقت ال تعقبه معصية، 

أي من قرب منه املوت، مساه ميتاا باعتبار ما يؤول إليه، كقوله  «كمموتا »وقوله 
 . «من قتل له قتيل»

قل، بل يتشهده عنده، وال يكثر التكرار، وكره أهل العلم اإلكثار : وال يقال له( 2)
أو يتكلم بغريها مما ال يليق، لضيق . ال أقول: عليه، واملواالة، لئال يضجره، فيقول

: أو يكره ذلك بقلبه، وقال ابن املبارك مع ورعه ملن أكثر عليه حاله، وشدة كربه،
واجلمهور على تلقينه مرة، وذكره يف . إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما مل أتكلم

 .الفروع اتفاقاا
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ليكون آخر كالمه ال إله إال ( إال أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه)
مأنه مطلوب يف كل  (2)أي بلطف ومداراة( برفق)ويكون  (1)اهلل

لقوله عليه السالم  (4)(يس)سورة ( ويقرُأ عنده) (3)موضع، فهنا أوىل
 .(5)رواه أبو داود «اقرؤا على موتاكم سورة يس»

                                         

وكذا إن مل جيب أعاد  «أن من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة»وتقدم ( 1)
فلم يزل رسول اهلل : ة، ويف قصة وفاة أيب طالبتلقينه، ليكون آخر كالمه الشهاد

 .يعرضها عليه صلى اهلل عليه وسلم
 .لئال ينفر، ذكره النووي وغريه إمجاعاا( 2)
أي اللطف واملداراة ملا نزل به، ويسره برفق، مأنه مشغول مبا هو فيه، فرمبا حصل ( 3)

ونه وارراا، أو عدواا له التأذي به إذا كان بعنف، وينبغي أن ال يلقنه من يتهمه، لك
ا وحنوهم، واستحب الشي  وغريه تطهري ريابه قبل موته  .أو حاسدا

 .بسكون النون على احلكاية، واستحب شي  اإلسالم وغريه قراءهتا عند احملتضر( 4)
أراد من حضرته املنية، ال أن امليت : ورواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان، وقال( 5)

أي من حضره املوت « عند موتاكم»القيم رواية وذكر ابن . يقرأ عليه كذلك
القراءة على امليت بعد موته بدعة، : منهم، مأن امليت ال يقرأ عليه، وقال الشي 

احلكمة يف قراءهتا : وقيل( يس)خبالف القراءة على احملتضر، فإهنا تستحب ب 
ة وعذاب اشتماهلا على أحوال القيامة وأهواهلا، وتغري الدنيا وزواهلا، ونعيم اجلن

وعرض امأديان : جهنم، فيتذكر بقراءهتا تلك امأحوال املوجبة للثبات، قال الشي 
عند املوت، ليس عاماا لكل أحد، وال منفياا عن كل أحد، بل من الناس من 
تعرض عليه امأديان،ومنهم من ال تعرض عليه، وذلك كله من فتنة احمليا، 

 .قت املوتوالشطيان أحرص ما يكون على إغواء بين آدم و 
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 (2)ويقرُأ عنده أيضاا الفاحتة (1)ومأَنه يسهل خروج الروح
قبلتكم »لقوله عليه السالم عن البيت احلرام  (3)(ويوجهه إىل القبلة)

وعلى جنبه امأمين أَفضل إن كان  (4)رواه أبو داود «َأحياءا وأَمواتاا
ن واسعاااملكا

وإال فعلى ظهره مستلقياا، ورجاله إىل القبلة (5)
(6). 

                                         

عند احملتضر يسهل عليه خروج الروح، ملا فيها من ذكر تغري ( يس)أي مأن قراءة ( 1)
 .الدنيا، وزواهلا وغري ذلك

َباَرَل الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلكُ  لفضلها، و( 2) لفضلها أيضاا، وورد أهنا املنجية من تـَ
 .بالقرآن يقرأ عند امليت إذا حضر، ليلفف عنه: وقال أمحد. عذاب القرب

قبل النزول به وتيقن موته، مأنه الذي عليه الناس، خلفاا عن سلف، وقال ( 3)
 .ال يوجه قبل النزول به، وتيقن موته، وبعد تيقن املوت يوجه إمجاعاا: بعضهم

وحلديث أيب قتادة أخرجه البيهقي وغريه، وأوضح منه قصة الرباء بن معرور يف ( 4)
 «أصاب السنة» صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل إيصائه أن يوجه إىل القبلة، ف

رواه احلاكم والبيهقي وغريمها، وروي عن حذيفة أنه أمر أصحابه عند موته أن 
 .يوجهوه إىل القبلة، وكذا روي عن فاطمة وغريها

أي لتوجيهه على جنبه، لألدلة على توسد اليمني عند النوم، فإنه ينبغي أن يكون ( 5)
 .و مذهب اجلمهور مالك وأيب حنيفة ووجه للشافعيةاحملتضر كذلك، وه

أي وإن مل يكن املكان واسعاا لتوجيهه على جنبه، بل ضاق عن ذلك، فعلى ( 6)
يوجه مستلقياا : ظهره مستلقياا، ورجاله إىل القبلة، كوضعه على مغتسله، وعنه

على قفاه، سواء كان املكان واسعاا أو ضيقاا، اختاره أكثر أصحاب امأئمة 
وغريهم، مأنه أيسر خلروج الروح، ولتغميضه، وشد حلييه، وأمنع من تقويس 

 .وحيتمل أن جيعل على ظهر بكل حال: أعضائه، قال املوفق وغريه
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فإذا مات سن ) (1)ويرفع رأسه قليالا، ليصري وجهه إىل القبلة
إن املالئكة »مأّنه عليه السالم َأغمض أَبا سلمة، وقال  (2)(تغميضه

بسم اهلل، وعلى وفاة : ويقول (3)رواه مسلم «يؤمنون على ما تقولون
رسول اهلل 

وكره من حائض  (5)ويغمض ذات حمرم وتغمضه (4)
 .(6)وجنب

                                         

 .دون السماء، قاله مجاعة، ولعله ما مل يشق( 1)
إمجاعاا، لللرب، ال قبله، فذكر أبو داود أن أبا ميسرة غمض جعفراا املعّلم يف حالة ( 2)

أعظم ما كان علي تغميضك يل قبل املوت، ومات : وت فرآه يف منامه يقولامل
 .اإلنسان ميوت وميات، فهو َميَّت وَمْيت، إذا فارقت روحه جسده

أي فال يتكلم  «إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فال تقولوا إال خرياا»أول احلديث ( 3)
امليت فأغمضوا البصر،  إذا حضرمت»من حضره إال خبري، ومأمحد عن شداد مرفوعاا 

ومأهنا إذا  «فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خرياا، فإنه يؤمن على ما قال أهل امليت
أغمض عينيه : مل تغمض بقيت مفتوحة، فيقبح منظره، ويساء به الظن، ويقال

اللهم اغفر مأيب » صلى اهلل عليه وسلموغمضها، لغتان، ويف قصة أيب سلمة قال 
ه يف املهديني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا وله يا سلمة، وارفع درجت

 .فينبغي أن يقال مثل ذلك «رب العاملني، وأفسح له يف قربه، ونور له فيه
يعين حال تغميضه، نص عليه، ملا رواه البيهقي وغريه، عن بكر بن عبد اهلل ( 4)

 .صلى اهلل عليه وسلموعلى ملة رسول اهلل : املزين، ولفظه
كأمه وأخته وأم زوجته، وأخته من رضاع، وكأبيها وأخيها، وظاهره ال يباح لغري ( 5)

 .حمرم، ولعله إن أدى إىل ملسه، أو نظر ما ال جيوز، ممن لعورته حكم
 أي كره تغميض امليت من حائض أو جنب، نص عليه، وكره أن يقرباه ( 6)

لى اجلنب جبامع لعدم دخول املالئكة البيت الذي فيه جنب، وقيس احلائض ع
= 
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( وشد حلييه) (2)ويغمض امأنثى مثلها أو صيب (1)وأن يقرباه
فريد ذراعيه  (4)ليسهل تغسيله( وتليني مفاصله) (3)لئال يدخله اهلوام

ويرد ساقيه إىل فلذيه،  (5)إىل عضديه، مث يردمها إىل جنبيه مث يردمها
فإن  (6)مها، ويكون ذلك عقب موته، قبل قسوهتاومها إىل بطنه، مث يرد

 .(7)شق ذلك تركه

                                         
= 

 .العذر
لتحضره املالئكة، وحكى ابن املنذر اإلمجاع جوازه، ولكن امأوىل أن يكون املتويل ( 1)

 .واحلاضر طاهراا، مأنه أكمل وأحسن
 . أي يغمض امأنثى أنثى مثلها، أو صيب مل يبلغ احللم( 2)
رأسه،  أي ويسن إذا مات شد حلييه، بعصابة وحنوها، جتمع حلييه ويربطها فوق( 3)

إذا رأيت روحي بلغت هلايت، فضع  : وعن عمر ملا حضرته الوفاة قال البنه عبد اهلل
ا. كفك اليمىن على جبهيت، واليسرى حتت ذقين ويتشوه , ولئال يبقى ذقنه مفتوحا

 .خلقه، وتدخله اهلام، أو املاء وقت غسله
ب موته، أي وينبغي تليني مفاصل أعضاء يديه ورجليه، مجع مفصل، ويكون عق( 4)

قبل قسوهتا، لبقاء احلرارة يف البدن عقب املوت، فإهنا إذا ألينت املفاصل حينئذ 
 .النت، فسهل تغسيله، وال ميكن تليينها بعد برودته

 .ويرد أصابع يديه إىل كفيه مث يبسطهما( 5)
 .وبرودة أعضائه، فال تلني عند الغسل( 6)
 ، لألمر بالرفق بهأي فإن شق تليني مفاصله على ما تقدم، تركه( 7)
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وسرته ) (1)لئال حيمي جسده فيسرع إليه الفساد( وخلع ريابه)
حني تويف سجي بربد حربة،  ملا روت عائشة أن النيب  (2)(بثوب

وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رْأسه ورجليه، لئال  (3)متفق عليه
 .(5)(على بطنه)أو حنوها ( ع حديدةووض) (4)يرتفع بالريح

                                         

ويتغري بدنه بسببها، ورمبا خرجت منه جناسة فلورتها، واحرتاماا له، وصوناا له عن ( 1)
 .اهلوام

 .أي ويسن سرت وجهه وسائر بدنه بثوب، إمجاعاا( 2)
يوم االرنني، لثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع  صلى اهلل عليه وسلموكانت وفاته ( 3)

وات اهلل وسالمه عليه، ودفن ليلة امأربعاء صلى امأول، سنة عشر من هجرته صل
ا كثرياا، و بضم السني وشد اجليم املكسورة، أي « سجي»اهلل عليه وسلم تسليما
. سجيت امليت تسجية، إذا مددت عليه روباا: غطي مجيع بدنه، قال اجلوهري

وحكمته صيانته من االنكشاف، وسرت عورته املتغرية عن امأعني، والتسجية بعد 
ع ريابه اليت تويف فيها، والربد أكسية معروفة، أو روب خمطط، واحلربة بكسر نز 

 .احلاء وفتح الباء، روب فيه أعالم، أي خمطط وحمسن
 .وعلل الشافعية بأن ال ينكشف( 4)
أي ويسن وضع حديدة كمرآة وسيف وسكني وحنوها، كقطع طني على بطنه، ( 5)

هذا ال : وقال ابن عقيل وغريه فوق روبه املسجي به، وهو مستلق على ظهره،
يتصور إال وهو على ظهره، فيجعل حتت رأسه شيء عال، ليحصل مستقبالا 

 .بوجهه القبلة، وقدموا احلديد مأنه أبلغ يف دفع النف 
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ضعوا على بطنه شيئاا من حديد، لئال ينتف  : لقول أنس
ا) (2)مأنه يبعد عن اهلوام( ووضعه على سرير غسله) (1)بطنه ( متوجها

أي أن يكون ( منحدراا حنو رجليه) (3)إىل القبلة، على جنبه امأمين
 وإسراع) (4)هرأسه أعلى من رجليه، لينصب عنه املاء وما خيرج من

ال ينبغي جليفة »: لقوله عليه السالم (5)(جتهيزه إن مات غري فجَأة
 .(6)رواه أبو داود «مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله

                                         

أنه مات موىل مأنس، عند مغيب : فيقبح منظره، رواه البيهقي وغريه، ولفظه( 1)
ا: الشمس، فقال أنس قدر بعضهم ما يوضع على بطنه و . ضعوا على بطنه حديدا

 . بقدر عشرين درمهاا، ويصان عنه مصحف، وكتب حديث وفقه وحنومها
ويرتفع عن نداوة امأرض، لئال يتغري بنداوهتا، أو حيمي على فراش، فيتغري، فإن  ( 2)

 .كانت امأرض صلبة، جاز جعله عليها، لزوال العلة وهو سرعة تغريه
 .لى ظهره مستلقيااملا تقدم، وتقدم أنه يوضع ع( 3)
أي من امليت، لئال ينفجر بعد، ويستحب أن يلي ذلك منه أرفق الناس به بأرفق ( 4)

 .ما يقدر عليه
أي يسن إسراع يف جتهيزه، من غسل وتكفني وصالة ودفن إمجاعاا، فإن مات ( 5)

يومني أو رالرة، ما : فجأة انتظر به من غدوة إىل الليل، نص عليه، وقال القاضي
املوت بغتة، من غري تقدم : ف فساده، والفجاءة بضم الفاء واملد وكتمرةمل خي

 .سبب من مرض وغريه، وتيقن موته أو من غري مرض وال نزع وحنوه
وعن علي حنوه، رواه أمحد وغريه، ويشهد له أيضاا أحاديث اإلسراع باجلنازة، ( 6)

 يله، كرامة امليت تعج: ومأنه أحفظ له، وأصون من التغري، قال أمحد
ما أراه إال قد حدث فيه املوت، فإذا مات فآذنوين، حىت أصلي »وأول احلديث 

 .اخل «عليه، وعجلوا به، فإنه ال ينبغي
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وال بْأس أن ينتظر به من حيضره، من وليه أو غريه، إن كان 
قريباا، ومل خيش عليه، أو يشق على احلاضرين
َأو  (2)فإن مات فجَأة (1)

وميل  (3)انتظر به حىت يعلم موته، باخنساف صدغيه شك يف موته
 .(4)أنفه، وانفصال كفيه

                                         

نص عليه، ملا يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه، ويباح إعالم الناس مبوت ( 1)
ي قريبهم، للمبادرة لتهيئته، وشهود جنازته، والصالة عليه وغري ذلك، خبالف نع
: اجلاهلية، وهو النداء مبوت الشلص، وذكر مآرره ومفاخره، قال ابن العريب وغريه

يؤخذ من جمموع امأحاديث يف النعي رالث حاالت، إعالم امأقارب وامأصحاب 
وأهل الصالح، فسنة، ودعوة احلفل للمفاخرة فتكره، واإلعالم بنوع آخر كالنياحة 

النجاشي يف اليوم الذي   عليه وسلمصلى اهللونعي النيب . وحنو ذلك فتحرم اه 
أخرب مبوته، والنعي ليس ممنوعاا كله، وإمنا  «ونعى امليت»مات فيه، ونعى امأمراء، 

هني عما كان أهل اجلاهلية يصنعونه، يرسلون من يعلن خبرب موت امليت، على 
 .أبواب الدور وامأسواق

سبع أو ترد من  أي بغتة بسبب صعقة أو هدم أو حرق، أو خوف من حرب أو( 2)
جبل، أو يف بئر أو حنو ذلك، وكذا املطعون واملبطون، وحنوهم، انتظر به حىت 
يتيقن موته، بالعالمات الدالة عليه، لئال يكون مغىن عليه، أو انطبق حلقه، أو 

 .غلب املرار عليه، أو غري ذلك
لعني إىل أصل وغيبوبة سواد عينيه يف البالغني، وهو أقواها، والصدغ ما بني حلظ ا( 3)

 .امأذن، مثل قفل
أي اخنالعهما من ذراعيه، بأن تسرتخي عصبة اليد، فتبقى كأهنا منفصلة يف ( 4)

 .جلدهتا عن عظم الزند
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 (2)ملا فيه من تعجيل امَأجر( وإنفاذ وصيته) (1)واسرتخاء رجليه
 .(3)(يف قضاِء دينه)اإلسراع ( وجيب)

                                         

أي لينها واسرتساهلا، بعد خروج الروح لصالبتها قبله، وكذا امتداد جلدة وجهه، ( 1)
ائحته، وال ريب وجلدة خصيتيه النشمارمها باملوت، وأوضح عالمات موته تغري ر 

أن هذه العالمات دالة على موته يقيناا، ووجه تأخري من مات فجأة، أوشك يف 
موته احتمال أن يكون عرض له سكتة وحنوها، وقد يفيق بعد يوم أو يومني أو 
رالرة، وقد يعرف موت غري الفجأة هبذه العالمات أيضاا وغريها، وموت الفجأة 

ه موت الفوات، ولعله ملا فيه من خوف حرمان أكر : أشق، وفيه أرر، ومأمحد، قال
الوصية، وفوات االستعداد للمعاد، بالتوبة وغريها من امأعمال الصاحلة، وعن 

وذكر . موت الفجأة راحة للمؤمن، وأسف على الفاجر: عائشة وابن مسعود
وهو موت الصاحلني، : أن اخلليل ومجاعة من امأنبياء ماتوا فجأة، قال: املدائين
إنه لطف ورفق بأهل االستعداد للموت، : فيف على املؤمنني، وقد يقالوهو خت

احملروم من حرم »وغضب ممن له تعلقات حيتاج إىل إيصاء وتوبة، ويف اخلرب 
 .فينبغي لولده أن يستدرك من أعمال الرب ما أمكنه، مما يقبل النيابة «وصيته

يكره تركه يف : مات عشيةوينبغي أن ال يرتك امليت يف بيت وحده، قال اآلجري فيمن 
كانوا ال يرتكونه يف بيت وحده، : وقال النلعي. بيت وحده، بل يبيت معه أهله

 .يتالعب به الشيطان: يقولون
وقدمها تعاىل على الدين حثاا على إخراجها مل أشبهت املرياث، يف كوهنا بال ( 2)

ليت ا« أو»عوض، وكان يف إخراجها مشقة على الوارث، ولذلك جيء بكلمة 
تقتضي التسوية، فاستويا يف االهتمام، وعدم التضييع، وإن كان الدين مقدماا 

 .عليها
وما فيه إبراء ذمته، قبل الصالة عليه، لرتكه عليه الصالة والسالم الصالة على من ( 3)

فإن تعذر قضاء دينه يف احلال استحب  «صلوا على صاحبكم»عليه دين، وقوله 
 .نه، لئال حيبس على دينهلوارره أو غريه أن يتكفل ع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

16 

ملا روى الشافعي وأمحد  (1)سواٌء كان هلل تعاىل أو آلدمي
نف  المؤمن معلقة بدينه » :والرتمذي وحسنه عن أيب هريرة مرفوعاا

 و بعد  ظر إليه، ول أس بتقبيله والن وال ب (2)«ضى عنهـحتى يق
 .(3)تكفينه

                                         

أي سواء كان الدين على امليت هلل تعاىل، من زكاة أو حج أو نذر طاعة أو كفارة ( 1)
وحنو ذلك، أو كان آلدمي، كرد أمانة وغصب وعارية وغري ذلك، وسواء أوصى 
بذلك أو مل يوص به، ويقدم على الوصية اتفاقاا، وإمنا قدم ذكرها يف القرآن ملشقة 

ى الوارث، فقدمت حثاا على اإلخراج، ال تقدمياا هلا على قضاء إخراجها عل
واستمر عمل  صلى اهلل عليه وسلمالدين، كما هو معروف عن رسول اهلل 

 .املسلمني عليه
أي مطالبه مبا عليه، وحمبوسة عن مقامها، حىت يقضى عنه، والنفس هلا رالث ( 2)

الروح الذي إذا ( الثالث)، الدم يف جسد احليوان( الثاين)بدنه، ( أحدها)معان 
ومأمحد عن . فارق البدن مل يكن بعده حياة، وهو املراد بالنفس يف هذا احلديث

أي حىت يقضي عنه  «إن صاحبكم حمتبس على باب اجلنة يف دين عليه»مسرة 
صلى اهلل عليه قضى النيب : وارره وحنوه، ففيه احلث على إسراع قضائه، وحلديث

وهو مقيد مبن له مال يقضى منه دينه، ومن ال مال له . ةبالدين قبل الوصي وسلم
ومات عازماا على القضاء فقد ورد أحاديث تدل على أن اهلل يقضي عنه بل حمبته 

 .لقضائه موجبة لقضاء اهلل عنه، وأن يقضي عنه من بيت مال املسلمني
ول رأيت رس: ممن يباح له ذلك يف حال احلياة، نص عليه، حلديث عائشة قالت( 3)

يقبل عثمان بن مظعون، وهو ميت، حىت رأيت الدموع  صلى اهلل عليه وسلماهلل 
ملا قتل أيب جعلت أكشف الثوب عن وجهه، وأبكي، والنيب : وقال جابر. تسيل

ولتقبيل . واحلديثان صحيحان: قال الشارح وغريه. ال ينهاين صلى اهلل عليه وسلم
 .، فكان إمجاعااومل ينكر صلى اهلل عليه وسلمأيب بكر للنيب 
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 (1)فصل

 

 
لقول النيب  (3)فرض كفاية( وتكفينه) (2)املسلم( غسل امليت)

  اغسلوه مباٍء وسدر، وكفنوه يف روبيه»يف الذي وقصته راحلته» 
 .(5)فرض كفاية( ة عليهوالصال) (4)متفق عليه عن ابن عباس

                                         

 .يف غسل امليت وما يتعلق به( 1)
مرة، أو ييمم لعذر من عدم املاء، أو عجز عن استعماله خلوف حنو تقطع أو ( 2)

هتّر، فرض كفاية إمجاعاا، على من علم به وأمكنه، وخالف بعض املالكية، ورد 
َل الطاهُر ابن العريب وغريه على من مل يقل به، وقد توارد به القول والعمل، وُغسَّ 

فكيف مبن سواه، وهو حق هلل تعاىل، فلو أوصى بعدمه مل يسقط، وإن مل يعلم به 
 .إال واحد تعني عليه، وكذا جار بقربه

بإمجاع املسلمني على كل من أمكنه، على ما تقدم يف تغسيله، وقد تواتر به ( 3)
 .القول والعمل، كما قاله ابن العريب وغريه

بعرفة، إذا  صلى اهلل عليه وسلما رجل واقف مع رسول اهلل بينم: وأول احلديث( 4)
وقع عن راحلته فأوقصته، أي ألقته عن ظهرها، والوقص كسر العنق، فقال 

اخل، وأمجعوا على وجب تغسيله باملاء مع القدرة، وعلى استحباب  «اغسلوه»
 «روبيه»جعل سدر يف املاء، وعلى وجوب التكفني، كما هو نص اخلرب وغريه، و

 .إزاره ورداؤه
 .بإمجاع املسلمني( 5)
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رواه  «صلوا على من قال ال إله إال اهلل» :لقوله عليه السالم
 (2)(ودفنه فرض كفاية) (1)اخلالل والدارقطين، وضعفه ابن اجلوزي

 (3)معناه أكرمه بدفنه: قال ابن عباس ُثمَّ َأَماَتُه َفَأقْـبَـَرهُ  لقوله تعاىل 
وكره اإلمام للغاسل أخذ  (5)وإتباعه سنة (4)ومحله أيضاا فرض كفاية

ا، فيعطى من بيت املال أجرة على عمله إال أن يكون حمتاجا
(6). 

                                         

. ال إله إال اهلل: وله طرق ال ختلو من مقال، وهو عند أيب نعيم وغريه، ومن قال( 1)
اا مبعناها، عامالا مبقتضاها، فهو مسلم، وهو إمجاع، ويصلي عليه، ولو أصاب 

عامل
 .شيئاا من املعاصي دون الشرك، ويأيت

اية أنه من فعله من فيه كفاية سقط احلرج عن إمجاعاا، وتقدم معىن فرض الكف( 2)
 .الباقني، وإن تركوه كلهم أمثوا كلهم

. ومل جيعله ملقى للسباع والطيور، وهذا مكرمة لبين آدم، دون سائر احليوانات( 3)
وقد أرشد اهلل قابيل إىل  َأْحَياء  َوَأْمَوات ا *َأَلْم َنْجَعِل اأَلْرَض ِكَفات ا وقال تعاىل
ْبَحُث ِفي اأَلْرِض ِلُيرَِيُه َكْيَف يـَُواِري ه هابيلدفن أخي بَـَعَث اهلُل ُ َراب ا يـَ فـَ

فكانت سنة يف سائر بين آدم، ويذكر أن الغراب وكثرياا من السباع َسْوَءَم َأِ يهِ 
ومأن يف ترك جثة ابن . إذا أحس باملوت غيب جثته، يف مكان ال يطلع عليه غالباا

ا حل ال نعلم فيه : رمته، فوجب دفنه، قال املوفق وغريهآدم أذى للناس، وهتكا
 .خالفاا

 .إمجاعاا، مأنه وسيلة لدفنه، والوسائل هلا حكم الغايات( 4)
 .ويأيت الندب إليه( 5)
مأنه ملصاحل املسلمني، وهذا منها، والظاهر ما خيتص أن يكون فاعله من أهل ( 6)

لصحة الغسل من الكافر، إذا والغسل ليس خمتصاا، . القربة كما يأيت يف اإلجارة
 .حصل مسلم ينوبه
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وامأفضل أن  (1)فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله يف املبدع
( وأوىل الناس بغسله وصيه) (2)خيتار لتغسيله رقة، عارف بأحكامه

أنس أن  وأوصى (4)مأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أمساء (3)العدل
 .(6)الختصاصه باحلنو والشفقة( مث أبوه) (5)أن يغسله حممد بن سريين

 .(6)والشفقة

                                         

يكره أخذ أجرة على شيء من ذلك، يعين الغسل والتكفني : وقال يف اإلقناع( 1)
واحلمل والدفن، ويأيت يف اإلجارة أن كل عمل خيتص أن يكون فاعله من أهل 
والا القربة، ال جيوز أخذ امأجرة عليه، وأما الصالة عليه فيحرم أخذ امأجرة عليها، ق

 .واحداا
 .وأوجبه أبو املعايل. ال ينبغي إال ذلك: ونقل حنبل( 2)
وكذا غري الوصي لعدم . اه . يتجه ولو ظاهراا، وظاهره ولو كان أنثى: قال اخللويت( 3)

 .الفرق
أخرجه مالك يف املوطأ، وال نزاع يف جوازه، حكاه أمحد وابن املنذر وابن عبد الرب ( 4)

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل : ائشةوغريهم، ويشهد له قول ع
وأمساء هي بنت . رواه أمحد وغريه. إال نساؤه صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

عميس اخلثعمية، أسلمت قدمياا مبكة، وهاجرت مع جعفر، مث تزوجها بعده أبو 
 .بكر، مث علي رضي اهلل عنهم

سنة عشر ومائة، ومأنه حق للميت، امأنصاري الثقة العابد، كبري القدر املتويف ( 5)
 .فقد فيه وصيه على غريه، كباقي حقوقه

خاف عليه  «وأشفق على الشيء»أي الختصاص امأب بالعطف والشفقة عليه، ( 6)
 .ووجل
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مث امأقرب ) (1)وإن عال، ملشاركته امأب يف املعىن( مث جده)
مث امأخ  (3)بن، مث ابنه وإن نزلفيقدم اال (2)(فامأقرب من عصباته

( مث ذووا أرحامه) (4)مأبوين، مث امأخ مأب، على ترتيب املرياث
وأجنبية أوىل  (7)وأجنيب أوىل من زوجة وأمة (6)مث امأجانب (5)كاملرياث

 .(8)أوىل من زوج وسيد

                                         

 .وجاء امسه به يف الكتاب والسنة( 1)
 .رواه أمحد وغريه «ليلة أقربكم، إن كان يعلم»لقوله عليه الصالة والسالم ( 2)
 .ربه، وملا يأيت أن من الرب أن يصلي عليه، فالتغسيل كذلك، وهو أحىن العصبةلق( 3)
 .فيقدم عم مأبوين، مث مأب وهكذا، مث املعتق مث عصبته امأقرب فامأقرب( 4)
 .فامأخ مأم، واجلد هلا، والعم هلا، وابن امأخت وحنوهم( 5)
ليلة »ة والسالم ويقدم امأصدقاء منهم، مث غريهم امأدين، لقوله عليه الصال( 6)

 «أقربكم إن كان يعلم، فإن مل يكن يعلم فمن ترون عنده حظاا من ورع وأمانة
 .رواه أمحد، ويقدم اجلار على أجنيب وفاقاا، ال على صديق

إمنا هي : لللروج من اخلالف يف تغسيلهما الزوج والسيد، لكن قال النووي وغريه( 7)
وأكثر امأصحاب مل يذكروا . اه . رواية عن أمحد، فإن ربتت فمحجوج باإلمجاع

هذه الرواية عنه رمحهم اهلل، منهم القاضي والشريف، وأبو اخلطاب والشريازي 
 .وغريهم

ا له ( 8) ا من اخلالف يف منعه غسلها، وبعض امأصحاب مل يذكر خالفاا، قياسا خروجا
ما ضرك لو مت »أنه صلى اهلل عليه وسلم قال : عليها، ومأمحد وغريه عن عائشة

 .«قبلي فغسلتك،وكفنتك، مث صليت عليك ودفنتك
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امأوىل ( و) (2)وزوجة أوىل من أم ولد (1)زوج أوىل من سيد
 (4)(مث القرىب فالقرىب من نسائها) (3)العدل( أنثى وصيتها) غسل ( ب)

مث القرىب   (6)مث بنتها وإن نزلت (5)فتقدم أمها وإن علت (4)(نسائها
وكذا بنت أخيها وبنت  (8)وعمتها وخالتها سواء (7)القرىب كاملرياث

( من الزوجني)واحد ( ولكل) (9)أختها، الستوائهما يف القرب واحملرمية
 (10)(غسل صاحبه)إن مل تكن الزوجة ذمية ( الزوجني

                                         

يعين إذا ماتت رقيقة مزوجة، فزوجها أوىل بغسلها من سيدها، إلباحة استمتاعه ( 1)
 .هبا، إىل حني موهتا، خبالف سيدها

أي إذا مات رجل له زوجة وأم ولد، فزوجته أوىل بغسله من أم ولده، لبقاء علقة ( 2)
  .الزوجية من اإلعداد واإلحداد

 .ولو ظاهراا، كما تقدم يف الرجال( 3)
وليس غسلها أوىل الناس هبا، وإال »ملا رواه البيهقي وغريه، عن أم سليم مرفوعاا ( 4)

 .«فامرأة ورعة
 .كأم أمها وهكذا( 5)
 .وبنت ابنها وإن نزل( 6)
 . فيقدم منهن من يقدم باإلرث( 7)
 .الستوائهما يف املرياث (8)
 .يف الرجالمث امأجنبيات كما  (9)
فتغسل املرأة زوجها، حكاه أمحد وابن املنذر ومجاعة إمجاعاا، وحكاه الوزير ( 10)

اتفاقاا، ويغسل زوجته، وفاقاا ملالك والشافعي ومجهور العلماء، وخالف أبو حنيفة، 
لزوال الزوجية، واملعتمد القياس على غسلها له، واحرتز عن الذمية، مأهنا ليست 

 .أهالا لغسله
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ملا تقدم عن أيب بكر، وروى ابن املنذر أن علياا غسل فاطمة
(1) 

ا ومأن آرار النكاح من عدة الوفاة واإلرث باقية، فكذ (1)فاطمة
وأهنا تغسله وإن مل تكن يف  (3)ويشمل ما قبل الدخول (2)الغسل

 (5)واملطلقة الرجعية إذا أُبيحت له (4)عدة، كما لو ولدت عقب موته
 .(6)أي أمته املباحة له، ولو أم ولد( وكذا سيدمع سريته) (5)له

                                         

شتهر، ومل يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأمساء، فكان إمجاعاا، وا( 1)
وغسل أبو موسى زوجته، رواه أمحد، وأوصى جابر وعبد الرمحن ابن امأسود 

 لو استقبلت : امرأتيهما أن تغسالمها، روامها سعيد، ومأمحد عن عائشة
. نساؤهإال  صلى اهلل عليه وسلممن أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهلل 

 .وتقدم
 .أي يصري باقياا، كبقاء آرار النكاح( 2)
 .أي يشمل كالم املاتن لو مات أحد الزوجني قبل الدخول، لثبوت احملرمية بالعقد( 3)

 .أي ومل تتزوج( 4)
أي واملطلقة الرجعية تغسل زوجها، إن قلنا مباحة، أي مل تلزمها عدة من غريه، ( 5)

 .ما إذا وطئت بشبهة فالوإال فال، جزم به يف املغين، وأ
ومدبرة ومكاتبة، ذكره مجاعة، وفاقاا جلمهور العلماء، مالك والشافعي وغريمها، ( 6)

وسواء شرط وطء املكاتبة أو ال، مأنه يلزمه كفنها، ومؤونة جتهيزها، قال يف 
يغسل الرجل أمه وال جيوز أن . اه . ومىت جاز، َنَظَر كل منهما غري العورة: الفروع
هو قول أكثر أهل : ، وغريمها من حمارمه، وفاقاا مأيب حنيفة، وقال املوفق وغريهوابنته

إنه كالرجل بالنسبة إليه يف العورة : العلم، وأجازه مالك والشافعي عند الضرورة، وقالوا
يعجبهم وذلك أهنا حمرمة حال احلياة، فكذا  واخللوة، واستعظمه أمحد وغريه، ومل

= 
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ذكراا كان أو ( ولرجل وامرأة ُغْسل من له دون سبع سنني فقط)
 (3)غسله النساء ومأن إبراهيم ابن النيب  (2)همأنه ال عورة ل (1)أنثى

وإن مات ) (4)فتغسله جمرداا، من غري سرتة، ومتس عورته، وتنظر إليها
 .(5)ليس فيهن زوجة وال أمة مباحة له ميم( رجل بني نسوة

                                         
= 

هي امأمة اليت بوأهتا بيتاا، منسوبة إىل السر وهو : جلوهريبعد املوت، والسرية قال ا
اجلماع أو اإلخفاء، مأن اإلنسان كثرياا ما يسرها ويسرتها عن امرأته، وضمت 
سينه مأن امأبنية قد تغري يف النسبة خاصة، ومسي اجلماع سراا مأنه يكون يف السر، 

 .وليس آلمث بقتل حق يف غسل مقتول
أمجع كل من حنفظ عنه أن املرأة تغسل الصيب الصغري، فتغسله : قال ابن املنذر( 1)

. سبع سنني: جمرداا، من غري سرتة، ومتس عورته، وتنظر إليها، وكذا قال مالك
ا يشتهيان فيه  .ومذهب الشافعية ما مل يبلغا حدا

 .أي يف احلياة، فكذا بعد املوت( 2)
ر ابن كثري أن علياا هو الذي ذكر ابن املنذر أهنا مرضعته، فدل على جوازه، وذك( 3)

 .غسله، ورواه أمحد وغريه
مأن عورته ال حكم هلا يف حياته، فكذا بعد وفاته، وليس لرجل غسل ابنة سبع ( 4)

 .فأكثر، ولو حمرماا، وال المرأة غسل ابن سبع فأكثر ولو حمرماا، غري ما تقدم
اشرت غسله، نص وفاقاا حبائل، فإن كان فيهن صغرية تطيق الغسل علموها وب( 5)

 .ال أعلم فيه خالفاا: عليه، وقال اجملد
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بأن ماتت امرأة بني رجال، ليس فيهم زوج وال ( أو عكسه)
مأنه ال  (2)له فييمم مل حتضره أمة( كلنثى مشكل  (1)ميمت)سيد هلا 

 (3)حيصل بالُغسل من غري َمّس تنظيف، وال إزالة جناسة، بل رمبا كثرت
وعلم منه أنه ال مدخل للرجال يف ُغْسل امأقارب من النساء، وال 

وأن حيمله، أو يكفنه، أو  (5)(وحيرم أن يغسل مسلم كافراا) (4)بالعكس
 .(6)أو يتبع جنازته، كالصالة عليه

                                         

وفاقاا حبائل، وحيرم بدونه لغري حمرم، فإن كان فيهم صيب ال شهوة له علموه الغسل ( 1)
وتأمل ما يأيت من عدم . ال أعلم فيه خالفاا: وباشره، نص عليه وفاقاا، ويف اهلداية

 ونظر من يلي خدمة مريض اشرتاط مباشرة الغاسل، وما يف النكاح من جواز مل
يغسل يف روب، : ولو أنثى يف وضوء واستنجاء إىل آخره، وروي عن امأوزاعي

 .ويلف الغاسل خرقة
 .وفاقاا، فإن كان معهم صغري أو صغرية باشر الُغْسل اتفاقاا( 2)
وفيه نظر، مأنه لو حضر من يصلح لغسل امليت، ونوى وترك حتت ميزاب وحنوه ( 3)

 .أجرأ، حيث عممه
 .أي وال مدخل النساء يف ُغْسل امأقارب من الرجال( 4)
وفاقاا ملالك، سواء كان قريباا هلم أو ال، مأنه ال يصلي عليه، وال يدعو له، فلم ( 5)

 .يكن له ُغسله، ومأن غسله تعظيم وتطهري، أشبه الصالة عليه
أن يتبع  أي حيرم أن حيمل املسلم الكافر، وحيرم عليه أن يكفنه، وحيرم عليه( 6)

 .بإمجاع املسلمني. جنازته، كما أنه حيرم عليه الصالة عليه
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ْوم ا َ ِضَب اهلُل َعَلْيِهمْ  اللقوله تعاىل تَـَولَّْوا قـَ تـَ
أو )(1)

إللقاء قتلى  (3)من يواريه( لعدم)وجوباا ( بل يوارى) (2)لآلية( يدفنه
 .(5)ويشرتط لغسله طهورية ماء، وإباحته (4)بدر يف القليب

                                         

ولعنهم، واستحقوا الطرد واإلبعاد، فدل عمومها على حترمي محل جنازة الكافر، أو ( 1)
َوال ُتَصلِّ َعَلى َأَحد  وال تكفينه، أو اتباع جنازته، كالصالة عليه، لقوله تعاىل

قُ  ا َوال تـَ ُهْم َماَت َأَبد  َما َكاَن ِللنَِّبيِّ وقولهْم َعَلى قَـْبِرِه ِإنَـُّهْم َكَفُروا ِباهللِ ِمنـْ
 .اآليةَوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا ِلْلُمْشرِِكينَ 

 «لو أخاكم» صلى اهلل عليه وسلمقال : ومأن ابن اليهودي ملا أسلم عند موته( 2)
والسنة، وغسله ومحله  وللنهي عن مواالة الكفار يف غري موضع من الكتاب

وتكفينه واتباع جنازته تعظيم له، فلم جيز، كالصالة عليه، وما روي يف غسل أيب 
ليس يف غسل املشرك سنة تتبع، وذكروا حديث : فقال ابن ملنذر وغريه. طالب

 .علي باملواراة فقط
به، من أقاربه الكفار أو من الكفار، فيلقيه يف حفرة، ويواري جثته لئال يتضرر ( 3)

 .وهو متعني قطعاا
رواه البلاري وغريه، ولقوله عليه الصالة والسالم لعلي ملا أخرب مبوت أيب طالب ( 4)

رواه أبو داود والنسائي والشافعي وغريهم، وال فرق بني احلريب  «اذهب فواره»
والذمي واملستأمن واملرتد يف ذلك، مأن تركه مثلة به، وقد هني عنها، ومأنه يتضرر 

ا كل صاحب بدعة مكفرة يوارى لعدم، وال يغسل وال يصلى عليه، وال به، وكذ
تتبع جنازته، ومن جهل إسالمه ووجد عليه عالمة املسلمني ُغِسل وصلي عليه 

 .وفاقاا، ولو أقلف بدارنا، ال بدار حرب، بال عالمة نص عليه
 .كباقي امأغسال( 5)
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وإسالم غاسل، إال نائباا عن مسلم نواه
وعقله ولو مميزاا (1)

أو  (2)
حايضاا أو جنباا
وجوباا، ( يف غسله سرت عورته)أي شرع ( وإذا أخذ) (3)

ندباا، مأنه أمكن يف تغسيله، ( وجرده) (4)وهي ما بني سرته وركبته
 .(5)وأبلغ يف تطهريه

                                         

يصح من كافر، وحكي  أي ويشرتط لُغْسله إسالم غاسل، العتبار نية، وال( 1)
وقدمه يف . يصح إذا كان الكافر نائباا عن مسلم نوى غسله: إمجاعاا، وقيل

لو »الفروع، وظاهر كالم أمحد ال يصح مطلقاا، لقوله عليه الصالة والسالم 
ومأن الغسل عبادة، وليس الكافر من أهلها، ومأنه جنس، فال يطهر  «أخاكم

العلم، أيب حنيفة ومالك وغريمها، وقول غسله املسلم، وهذا مذهب مجهور أهل 
 .الشافعي

فيعترب العقل وفاقاا، ولو كان الغاسل مميزاا، فإنه ال يشرتط بلوغه، لصحة غسله ( 2)
 .لنفسه

بال كراهة، وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي، لصحة ُغْسله بنفسه، ومأنه ال يشرتط يف ( 3)
نب، ويغسل حالل حمرماا، الغاسل الطهارة، ومأهنما طاهران، وكره مالك اجل

وعكسه وفاقاا، وال تعارض بني احلكم بعدم كراهة ذلك، وبني احلكم بكراهة 
 .قرباهنما للميت، مأذية املالئكة اليت حتضره مأخذ الروح

رواه  «وال تنظر إىل فلذ حي وال ميت»على ما تقدم من حدها، وحلديث علي ( 4)
وهذا فيمن له . ته، بغري خالف علمناهجيب سرت عور : أبو داود، قال املوفق وغريه

سبع سنني فأكثر، وتقدم أن عورة ابن سبع إىل عشر الفرجان، ومل يستحب مالك 
 .والشافعي واجلمهور تغطية وجهه، ونقل عن ابن سريين

 وأشبه بغسل احلي، وأهون له التنجيس، إذ حيتمل خروجها منه، ( 5)
 وال بد أن يكون أمرهم به، . ناكما جنرد موتا: ولفعل الصحابة، بدليل قوهلم

= 
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مأن فضالته طاهرة، فلم خيش تنجس  (1)يف قميص وغسل 
إن  (4)حتت سرت يف خيمة أو بيت (3)(ه عن العيونرت وس) (2)قميصه

 .(5)أمكن، مأنه أسرت له

                                         
= 

أو أقرهم عليه، فإن قوهلم يدل على ذلك، وكأنه إمجاع منهم، بل حكي إمجاعاا 
سوى عورته، وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة، ولو غسل يف قميص : منهم، واملراد

 .خفيف، واسع الكمني وحنومها جاز، وجتريده أمكن لتطهريه
ون بالقميص، دون أيديهم، رواه أمحد وأبو يصبون املاء فوق القميص، ويدلك( 1)

أو ال؟ فأوقع اهلل  صلى اهلل عليه وسلمداود، وذلك أهنم اختلفوا هل جيردونه 
عليهم النوم، حىت ما منهم رجل إال وذقنه يف صدره، مث كلمهم مكلم من ناحية 

. وعليه ريابه صلى اهلل عليه وسلمغسلوا رسول اهلل : البيت، ال يدرون من هو
 .موا فغسلوه وعليه قميص، احلديثفقا

طيب حياا وميتاا، والصواب أنه لعظم حرمته صلوات  صلى اهلل عليه وسلمومأنه ( 2)
، واحتمال املفسدة صلى اهلل عليه وسلماهلل وسالمه عليه، وهو من خصائصه 

 .صلى اهلل عليه وسلممنتفية يف حقه 
يعه صار عورة، فلهذا شرع أي ويسن سرت امليت حال الغسل عن العيون، مأن مج( 3)

سرت مجيعه، مأنه رمبا كان به عيب يسرته يف حياته، أو تظهر عورته، ومأنه يكره 
 .النظر إىل امليت إال حلاجة

، فأمرنا صلى اهلل عليه وسلمغسلنا بعض بنات النيب : وذكر القاضي عن عائشة( 4)
ابن سريين  أن جنعل بينها وبني السقف روباا، وأوصى به الضحاك، واستحبه

 .وغريه، لئال يستقبل السماء بعورته
ويكره . أي من مجيع جهاته، حىت من جهة السماء، وإن مل يكن فظاهره اجلواز( 5)

 .النظر إليه لغري حاجة، حىت الغاسل، فال ينظر إال ملا ال بد منه غري العورة
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مأنه رمبا كان يف امليت  (1)(ويكره لغري معني يف ُغْسله حضوره)
واحلاجة غري داعية إىل حضوره،  (2)ما ال حيب إطالع أحد عليه

 (5)غري أنثى حامل (4)أي رأس امليت( مث يرفع رأسه) (3)خبالف املعني
ويعصر . )(6)حبيث يكون كاحملتضن يف صدر غريه( إىل أقرب جلوسه)
 .(7)يلرج ما هو مستعد لللروجل( ويعصر بطنه برفق)

                                         

أن حيضره إال من ال جيوز : إال لضرورة، وأما العورة فيحرم مطلقاا، وقال ابن عقيل( 1)
. يعني يف أمره، مأن مجيعه صار عورة، فلهذا شرع سرت مجيعه بالكفن، فيحرم نظره

 . اه 
وأما وجهه فحكي يف الفروع وغريه كراهة تغطيته اتفاقاا، واملراد حال الغسل، 

 .خبالف التسجية كما تقدم
 .فيتحدث به، فيكون فضيحة( 2)
ف شاء، ويستحب خضب حلية رجل، أي بصب وحنوه، فله الدخول عليه كي( 3)

اصنعوا مبوتاكم ما تصنعون : ورأس امرأة حبناء، ولو غري شائبني، لقول أنس
 .بعرائسكم

 .برفق، يف أول غسله، وفاقاا ملالك والشافعي، وعند أيب حنيفة بعد الُغْسل( 4)
ا فال يرفع رأسها، وال يعصر بطنها، لئال يتأذى الولد، وحلديث أم سليم مرفوعا ( 5)

ا رفيقاا، »  إذا توفيت املرأة، فأرادوا غسلها، فليبدأ ببطنها، فليمسح مسحا
رواه اخلالل وابن خزمية  «إن مل تكن حبلى، فإن كانت حبلى فال حتركها

 .والبيهقي
 .وال يشق عليه، يل حينيه حنياا رفيقاا، وال يبلغ به اجللوس، مأن يف اجللوس أذية له( 6)

 يمر يده على بطنه، ليلرج ما معه من جناسة، أي يعصر بطن امليت، ف( 7)
= 
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ليدفع ما خيرج ( ويكثر صب املاء حينئذ) (1)ويكون هناك خبور
أي ميسح ( فينجيه (3)على يده خرقه)الغاسل ( مث يلف) (2)بالعصر
بغري حائل،  ( وال جيعل مس عورة من له سبع سنني) (4)فرجه هبا

 .(6)مأن التطهري ميكن بدون ذلك (5)كحال احلياة

                                         
= 

ا رفيقاا، مأن امليت يف حمل الشفقة والرمحة،  كيال خيرج بعد ذلك، ويكون مسحا
رواه أمحد وغريه،  «إن كسر عظم امليت ككسره حياا» صلى اهلل عليه وسلمولقوله 

ورجاله رجال الصحيح، وفيه دليل على وجوب الرفق بامليت يف غسله، وتكفينه 
 .ومحله وغري ذلك

أي ويكون يف املكان الذي يغسل فيه امليت خَبُور، على وزن رسول، ما يتبلر به ( 1)
 .أي يتدخن به من عود وحنوه، لئال يتأذى برائحة اخلارج

 .وال تظهر رائحته فيتأذى هبا( 2)
خشنة، أو يدخل يده يف كيس، لئال ميس عورته، مأن النظر إىل العورة حرام، ( 3)

صلى اهلل بطريق امأوىل، وذكر املروذي عن أمحد أن علياا حني غسل النيب فمسها 
 .لف على يده خرقة، حني غسل فرجه عليه وسلم

كما يستنجي احلي وفاقاا، إزالة للنجاسة، وطهارة للميت، من غري تعدي ( 4)
 .النجاسة إىل الغاسل

يكره ملس بدن امليت : ريهإمجاعاا، وال حيل النظر إليها إمجاعاا، وقال ابن القيم وغ( 5)
 .لغري غاسله، مأن بدنه مبنزلة عورة احلي، تكرمياا له

أي بدون مس عورته مباشرة بال حائل، وتقدم استعمال علي للحائل، يف غسل ( 6)
 .وال خالف يف ذلك صلى اهلل عليه وسلمفرج النيب 
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لفعل علي مع النيب ( ال ميس سائره إال خبرقة ويستحب أن)

فحينئذ يعد الغاسل خرقتني، إحدامها للسبيلني، وامُأخرى لبقية  (1)
ملا روت أم عطية أن النيب  (3)كوضوئه للصالة( مث يوضيه ندباا) (2)بدنه
  رواه  «ابدأن مبيامنها، ومواضع الوضوء منها»قال يف غسل ابنته

تأخريه عن نية الغسل، كما يف املنتهى  وكان ينبغي (4)اجلماعة
 .(5)وغريه

                                         

اء، ويدلكونه رواه أبو داود عن عائشة أهنم غسلوه وعليه قميص، يصبون عليه امل( 1)
 صلى اهلل عليه وسلممن فوقه، وليأمن مس العورة احملرم مسها، ومأن ما فعل به 
 .أكمل، وهو مذهب الشافعي، ومل يستحبه مالك وأبو حنيفة

استحباباا، لئال يتلوث باملنجي هبا، وجيب غسل جناسة بامليت، مأن املقصود ( 2)
 .بُغْسله تطهريه

مأنه ال يؤمن منهما وصول املاء إىل : ق، قال أمحدما خال املضمضة واالستنشا( 3)
جوفه، فيفضي إىل املثلة، ورمبا حصل منه االنفجار، أو يفسد وضوءه، واستثىن 

 .وال يدخل املاء؛ اخل: املاتن ذلك بقوله
أي يف  «ومواضع الوضوء»أي يف الغسالت اليت ال وضوء فيها  «ابدأن مبيامنها»( 4)

هي زينب، كما يف صحيح  صلى اهلل عليه وسلموابنته الغسلة املتصلة بالوضوء، 
مسلم، ويف غريه أم كلثوم، وميكن اجلمع، فإن ابن عبد الرب وغريه جزموا بأن أم 

 .عطية غاسلة امليتات
 .كاإلقناع، وذلك مأن حمل استحباب الوضوء بعد نية الُغْسل( 5)
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 (1)خشية حتريك النجاسة( وال يدخل املاء يف فيه وال يف أنفه)
أي عليهما خرقة مبلولة ( مبلولتني)إهبامه وسبابته ( ويدخل أصبعيه)
بعد  (3)(ويف منلريه فينظفهما (2)باملاء بني شفيته فيمسح أسنانه)

سح فيهما مقام غسلهما، خوف حتريك فيقوم امل (4)غسل كفي امليت
أي الفم وامأنف ( وال يدخلهما) (5)النجاسة، بدخول املاء جوفه

 .(6)ملا تقدم( املاء)

                                         

 .مأنه إذا وصل املاء إىل جوفه حركه( 1)
، ويكون ذلك برفق، وال يرفع أسنانه بعضها عن بعض، بل ويزيل ما عليها( 2)

 . َفاتَـُّقوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتمْ  ميضمضه فوقها، لقوله تعاىل 
فاقتضى أن ميضمضه  «ومواضع الوضوء منها»بإزالة ما عليهما من امأذى، لقوله ( 3)

نية تث« منلريه»وينشقه، وقياساا على الوضوء، وهو مذهب مجهور العلماء، و
 .منلر بفتح امليم وكسر اخلاء نقب امأنف

 .يعين فغسل كفيه هو أول ما يبدأ به من توضئته كاحلي( 4)
أي فيقوم املسح يف أسنانه ومنلريه مقام غسلهما حال احلياة، خوف حتريك ( 5)

النجاسة اليت يف جوفه، بسبب دخول املاء إىل جوفه، واملسح يقوم مقام الغسل يف 
 .ليهمواضع، للحاجة إ

يف قول أكثر أهل العلم، مث : قال املوفق وغريه. خشية حتريك النجاسة: من قوله( 6)
 .يغسل وجهه ويتمم وضوءه، وكما أن احلي يبدأ بالوضوء يف غسله
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مأنه طهارة تعبدية، فاشرتطت له النية، كغسل ( مث ينوي غسله)
وجوباا، ملا تقدم( ويسمي) (1)اجلنابة

( ويغسل برغوة السدر) (2)
والرغوة  (4)مأن الرأس أشرف امأعضاء (3)(رأسه وحليته فقط)املضروب 

( امأيسر)شقه ( مث يغسل شقه امأمين مث) (5)والرغوة ال تتعلق بالشعر
 .(6)للحديث السابق

                                         

ومأهنا إمنا أوجبت على الغاسل لتعذرها من امليت، ولو مل تعترب ملا وجب ُغْسل ( 1)
 .و قول اجلمهورمنظف، وصححه املوفق والشارح وغريمها، وه

 .وعليه فتسقط سهواا وجهالا . كغسل اجلنابة: من قوله( 2)
اغسلوه مباء »وسائر جسده، لقوله : قدمه يف الفروع وغريه، ويف املبدع وغريه( 3)

، والرغوة مثلثة الراء معروفة، وزبد  صلى اهلل عليه وسلمولقصة غسل ابنته  «سدر
 .مادة حادة تشبه الصابون كل شيء رغوته، وعني الشارع السدر مأن فيه

 .وهلذا جعل كشفه شعار اإلحرام، وهو جممع احلواس الشريفة( 4)
وتزيل الدرن، فناسب ذلك، ولتزول الرغوة مبمر جري املاء عليها، خبالف رفل ( 5)

 .السدر، ويغسل باقي بدنه بالثفل
ره وفلذه فيبدأ بالشق امأمين املقبل، من عنقه وصد «ابدأن مبيامنها»وهو قوله ( 6)

وساقه، مث يغسل شقه امأيسر كذلك، مرة يف دفعتني، وقيل مرة يف أربع، يده 
اليمىن، وصفحة عنقه، وشق صدره، وفلذه وساقه، مث امأيسر كذلك، مث يرفعه 
من جانبه امأمين فيغسل الظهر وما هناك، من وركه وفلذه وساقه، مث امأيسر  

وأشبه بغسل  «ابدأن مبيامنها»له وامأول أقرب إىل قو : كذلك، قال أبو الربكات
 .اجلنابة، وكيفما فعل أجزأ، وال يكبه على وجهه، إكراماا له
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يفعل ما تقدم  (1)يفيض املاء على مجيع بدنه( كله)يغسله ( مث)
من ( مير يف كل مرة) (2)إال الوضوء ففي املرة امأوىل فقط( رالراا)

( فإن مل ينق بثالث) (3)لرج ما ختلفلي( يده على بطنه)الثالث 
 .(5)(ولو جاوز السبع (4)زيد حىت ينقي)غسالت 

                                         

 .ويكون ذلك غسلة واحدة( 1)
فإنه ليس للغاسل أن يوضئه يف أول كل غسالته، إن مل خيرج منه شيء، فإن ( 2)

 وسلمصلى اهلل عليه خرج منه شيء أعاد وضوءه وندبية غسله رالراا، امتثاالا لقول 
واستحب أمحد وغريه كونه  «إن رأينت ذلك، مباء وسدر»وفيه  «اغسلنها رالراا»

 .هو أنقى: يف الثالث الغسالت، وقال
 .ويأمن من فساد الغسل مبا خيرج منه بعد( 3)
« ينقي»أي فإن مل ينق الغسل الوس  بثالث غسالت زيد حىت ينقي، وفاقاا، و( 4)

ا ع ا بضم الياء، ويكون الضمري عائدا لى الغاسل، وبفتحها، ويكون الضمري عائدا
 .على احملل، من نقي بكسر القاف، ينقى

واملراد اغسلنها  «اغسلنها رالراا أو مخساا أو سبعاا» صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 5)
 .وتراا، وليكن رالراا

فإن احتجنت إىل زيادة عليها لإلنقاء فليكن مخساا، فإن احتجنت إىل زيادة اإلنقاء 
متفق عليه، وأرجع الشارع النظر  «أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك»يكن سبعاا فل

أي  «إن رأينت»إىل الغاسل، ويكون ذلك حبسب احلاجة ال التشهي، لقوله 
احتجنت، واحلاصل أن اإليتار مأمور به، والثالث مأمور هبا ندباا، فإن حصل 

 =نقاء، ويندب كوهنا وتراا، اإلنقاء بثالث مل تشرع الرابعة، وإال زيد حىت حيصل اإل
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إن مل خيرج منه شيٌء،  (1)وكره اقتصاره يف ُغْسله على مرة
وسن  (2)فيحرم االقتصار ما دام خيرج منه شيٌء على ما دون السبع

وال جتب مباشرة الُغْسل، فلو ترك حتت ميزاب وحنوه،  (3)قطع على وتر
 .(4)حضر من يصلح لغسله، ونوى ومسى، وعمه املاءُ كفى

                                         
= 

إذا مل حيصل اإلنقاء بالسبع مل يزد عليها، : واتفقوا على استحبابه، وقال بعضهم
ا : وكذا إن خرج منه شيء بعد السبع مل يزد عليها، قال ابن عبد الرب ال أعلم أحدا

وصرح أمحد واملاوردي وابن املنذر أهنا مكروهة، ويف . قال مبجاوزة السبع
وامأوىل محل كالمهم على أنه مل . يزاد على السبع، رواية واحدة ال: اإلنصاف

 .يبلغهم اخلرب
احلديث، ومأنه ال حيصل هبا كمال النظافة، وجتزئ   «اغسلنها رالراا»وفاقاا، لقوله ( 1)

كاحلي، وكذا لو نوى ومسي، وغمسه يف ماء مرة واحدة أجزأ كاحلي، واحلائض 
: العلماء كافة إال احلسن، وقال ابن املنذرواجلنب كغريمها يف الغسل، وهو قول 

 .هذا قول من حنفظ عنه من علماء امأمصار
فيعاد إىل . مأن الشارع إمنا كرر امأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة واهلل أعلم( 2)

 .سبع فأكثر لللرب
من غري  «إن اهلل وتر حيب الوتر»وحديث  «اغسلنها وتراا»حلديث أم عطية ( 3)

 .كما تقدم  إعادة وضوء
: وهذا يرد على ما سبق فيما إذا ماتت امرأة بني رجال وعكسه، وميكن أن يقال( 4)

 .كالمهم املتقدم مقيد هبذا، وأن حمل ذلك إذا مل تأت هذه الصورة
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وسدراا، مأنه  (1)(كافوراا)ندباا ( وجيعل يف الغسلة امأخرية)
يستعمل ( واملاُء احلار) (3)ويطرد عنه اهلوام برائحته (2)يصلب اجلسد
 .(5)يستعمل إذا احتيج إليه( وامأشنان) (4)إذا احتيج إليه

                                         

واجعلن يف » صلى اهلل عليه وسلمبأن يضعه يف املاء، حبيث ال يتغري املاء، لقوله ( 1)
عليه، وهو قول العلماء كافة، وحكي عن أيب حنيفة متفق  «الغسلة امأخرية كافوراا

فإذا كان يف »خالف يف استحبابه، واحلديث حجة عليه، ويف حديث أم سليم 
آخر غسلة من الثالثة أو غريها فاجعلي ماء فيه شيء من كافور، وشيء من 

 .«سدر، مث أفرغيه عليها، وابدئي برأسها حىت يبلغ رجليها
اجلماعة جعله مع السدر، واختاره اجملد وغريه، وصححه غري ويطيبه ويربده، ونقل ( 2)

يطرح فيه شيء يسري ال يغريه، : وقال ابن حامد. وعليه العمل: واحد، قال اخلالل
 .ليجمع بني العمل باحلديث، ويكون املاء باقياا على إطالقه

 ويردع ما يتحلل من الفضالت، ومينع إسراع الفساد إليه، وكونه يطيب رائحة( 3)
وهو أقوى امأراييح الطيبة يف ذلك، , احملل، وذلك يف وقت حتضر فيه املالئكة

وهذا هو السر يف جعله يف اآلخرة، لئال يذهب به املاء، وإن عدم قام غريه مقامه، 
مما فيه هذه اخلواص أو بعضها، وظاهر العبارة غري مراد، بل املراد أن الغسلة 

 .رب، فال تنايف كوهنا يف غريهاامأخرية يسن أن ال ختلو من السدر للل
لشدة برد، أو وس  ال يزول إال به، واستحبه بعضهم، مأنه ينقي ما ال ينقي ( 4)

البارد، واستحب بعضهم البارد، مأن املّسن يرخيه، ومل ترد به السنة، فإن كثر 
 .وسله، ومل يزل إال باحلار كان مستحباا

 املريض غسل بامأشنان، يعين أنه إذا طال ضىن: إلزالة وس  وحنوه، قال أمحد( 5)
 .يكثر وسله، فيحتاج إىل امأشنان، ليزيل ذلك الوس 
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فإن مل حيتج إليها   (1)(إليهواخلالل يستعمل إذا احتيج )
ندباا إن طاال( ويقص شاربه، ويقلم أظفاره) (2)كرهت

ويؤخذ شعر  (3)
 .(5)وجيعل املْأخوذ معه، كعضو ساقط (4)إبطيه

                                         

مأن إزالة ذلك مطلوبة شرعاا، . لشيء بني أسنانه من وس  أو حنوه، بال خالف( 1)
اخلالل العود الذي : وامأوىل أن يكون من شجر ينقي، وال جيرح، قال اجلوهري

 .مع امأخلةيتللل به، وما خيل به الثوب، واجل
أي فإن مل حيتج إىل املاء احلار وامأشنان واخلالل إلزالة شيء مما تقدم كرهت، ( 2)

بال نزاع، لعدم احلاجة إليها، فتكون كالعبث، ومأن السنة مل : قال يف اإلنصاف
 .ترد هبا

: أي شاربه وأظفاره، وهو قول سعيد بن جبري وإسحاق وغريمها، لقول أنس( 3)
 .واجلمهور أن ال يؤخذا. ا تصنعون بعرائسكماصنعوا مبوتاكم م

مأن ذلك تنظيف ال يتعلق بقطع عضو، أشبه إزالة امأوساخ وامأدران، ويعضد ( 4)
ال يؤخذ من امليت شيء، ال شعره وال : ذلك العمومات يف سنن الفطرة، وعنه

 ومأنه قطع شيء منه، فلم. ظفره وفاقاا، مأن أجزاء امليت حمرتمة، فال تنتهك هبذا
، وال عن الصحابة يف صلى اهلل عليه وسلميستحب، كاخلتان، ومل يصح عن النيب 

 .هذا شيء، فيكره فعله، وهو ظاهر اخلرقي وغريه، ومأنه ال حاجة إىل قصها
: أي وجيعل املأخوذ من امليت من شعر وظفر معه يف كفنه، مأنه جزء منه، وقيل( 5)

ه، وهذا التشبيه وإن كان ظاهره بعد إعادة غسل ندباا، كعجل عضو ساقط منه مع
ا من كل وجه، ومأمحد عن أم عطية قال يغسل رأس امليتة، : الوجوب، فليس تشبها
ومأن دفن الشعر . فما سقط من شعرها يف أيديهم غسلوه مث ردوه يف رأسها

والظفر مستحب يف حق احلي، فامليت أوىل، وإن كان مقطوع الرأس، أو كانت 
إىل بعض بالتمقيط والطني احلر حىت ال يتبني  أعضاؤه مقطعة لفق بعضها

 .تشويهه
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( وال يسرح شعره) (2)وأخذ عانته، كلنت (1)وحرم حلق رأسه
 .(3)أي يكره ذلك، ملا فيه من تقطيع الشعر من غري حاجة إليه

                                         

وهو مذهب اجلمهور، مأن ذلك إمنا يكون لزينة ونسك، وليس من السنة يف ( 1)
 . ال يكره: احلياة، وظاهر كالم مجاعة

ومذهب اجلمهور أوىل، لعدم امأمر به، وعدم نقل . وهو أظهر: قال يف الفروع
 .فعله

ه، يف قول مجهور أهل العلم، ملا فيه من ملس عورته أو أي وحيرم حلق شعر عانت( 2)
نظرها، وهو حمرم، فال يرتكب مأجل مندوب، وهذا لو ندب إليه، بل حيرم كما 
حيرم خنت ميت أقلف، ولو يف حال وجوبه قبل موته، مأنه قطع لعضو منه، وقد 

 .زال املقصود منه
غري خمتون أنه يرتك على  أمجعوا على أن امليت إذا مات وهو: وقال الوزير وغريه
 .حاله، وال خينت

وهو مذهب مالك وأيب حنيفة، وروي عن عائشة أهنا مرت بقوم يسرحون شعر ( 3)
 .ميتهم، فنهتهم عن ذلك

يسرح تسرحياا خفيفاا، واستحبه ابن حامد وأبو اخلطاب، وتسرحيه : وقال الشافعي
باملشط، واستلرج مشطه، وأصل التسريح اإلرسال، والشعر بتلبيده، فيسرتسل 

: ابن دقيق العيد من اخلرب استحباب تسريح شعر املرأة وتضفريه، وورد يف مسلم
: وأنكر املشط، ويف البلاري. أي ضفرناها: لكن قال أمحد. مشطناها رالرة قرون

 .نقضنه مث غسلنه، مث جعلنه رالرة قرون
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كما فعل به ( بثوب)باا ند( مث ينشف)
ندباا ( ويضفر) (1)

: لقول أم عطية (3)(ويسدل وراَءها (2)رالرة قرون)أي امأُنثى ( شعرها)
 .(4)رواه البلاري. فضفرنا شعرها رالرة قرون، وألقيناه خلفها

 (5)غسالت( شيٌء بعد سبع)أي امليت ( وإن خرج منه)
 .(6)ليمنع اخلارج، كاملستحاضة( بقطن)احملل ( حشي)

                                         

بتل كفنه فيفسد به، رواه أمحد، وتنشيفه متفق عليه عند امأئمة وغريهم، ولئال ي( 1)
 .وال ينجس ما نشف به وفاقاا

أي رالث ضفائر قرنيها وناصيتها، والقرن اخلصلة من الشعر، وأصل الضفر ( 2)
وهذا مذهب مالك والشافعي، ومجهور . مشطناها رالرة قرون: الفتل، وقالت

 .العلماء
مع : ، وقيلأي يرسل ويرخى خلفها، وفاقاا للشافعي وإسحاق وابن املنذر وغريهم( 3)

 .اجلانبني واحلديث حجة عليهم
ضفرنا رأسها ناصيتها : قالت أم عطية «اجعلن رأسها رالرة قرون»والبن حبان  (4)

واضفرن شعرها رالرة »ويف حديث أم سليم . وقرنيها رالرة قرون، وألقيناه خلفها
بضاد وفاء خمففة، وفيه استحباب ضفر شعر املرأة، وجعله « وضفرنا» «قرون
رة قرون، وهي ناصيتها وقرناها، يعين جانيب رأسها، وتسمية الناصية قرناا رال

 .تغليب، وفيه استحباب جعل ضفائرها خلفها
 .حصل اإلنقاء هبا، مل يزد عليها، وتقدم أن ذلك راجع إىل الغاسل (5)
يلجم احملل بالقطن، فإن مل ميتنع حشاه به، إذ احلشو : وقال أبو اخلطاب وغريه( 6)

 .حملل، فال يفعل إال عند احلاجةيوسع ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

43 

مأن فيه  (1)أي خالص( فبطني حر)بالقطن ( فإن مل يستمك)
امليت ( ويوضأُ ) (3)املتنجس باخلارج( مث يغسل احملل) (2)قوة متنع اخلارج

وجوباا، كاجلنب إذا أحدث بعد الغسل
(4). 

دفعاا  (5)(بعد تكفينه مل يعد الغسل)منه شيء ( وإن خرج)
 .(7)وحنوه. رمحك اهللانقلب ي: وال بأس بقول غاسل له (6)للمشقة

                                         

 .طني أبيض، ال رمل فيه، واحلر الطيب، وخيار كل شيء( 1)
 .ولو قبل السبع( 2)
 .إمجاعاا كاحلي( 3)
 .لتكون طهارته كاملة( 4)
 .وفاقاا، سواء كان يف السابعة أو قبلها( 5)

ق يف اخلارج ال نعلم فيه خالفاا، إذا كان اخلارج يسرياا، وظاهره ال فر : وقال املوفق
وإن وضع على الكفن، ومل يلف، مث . من الكثري: أن يكون قليالا أو كثرياا، وعنه
 .يعاد غسله: خرج منه شيء، فقال ابن متيم

مأنه حيتاج إىل إخراج وإعادة غسله، وتطييب أكفانه، وجتفيفها، أو إبداهلا، ( 6)
ال حيتاج إىل إعادة فيتأخر دفنه، وهو خالف السنة يف تعجيله، مث ال يؤمن بعد، و 

 .وضوئه، وال غسل موضع النجاسة، دفعاا هلذه املشقة
طبت حياا : وقول علي. أرحين: صلى اهلل عليه وسلمكأرحين، لقول الفضل للنيب ( 7)

 .وميتاا
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 (2)ميت كحي)حبج أو عمرة ( وحمرم) (1)وال بغسلة يف محام
  .(3)ال كافور( يغسل مباٍء وسدر

من قميص ( وال يُلبس ذكر خميطاا) (4)مطلقاا( وال يقرب طيباا)
 .(7)حمرمة( وال وجه أنثى (6)وال يغطى رأسه) (5)وحنوه

                                         

 .نقله مهنا، وكحي واحلمام هو املغتسل املشهور، وتقدم( 1)
م يف حياته، لبقاء اإلحرام، أي يف أحكامه، لبقاء إحرامه، فيجنب ما جينب احملر ( 2)

 .والطيب واحلنوط غري واجبني، بل مستحبني
مأنه طيب، وتقدم تعريف الكافور، وهو طيب مشهور، ويأيت هنيه أن يقرب طيباا، ( 3)

 .مأنه حيرم حبال اإلحرام، فكذا بعد موت احملرم
ويف رواية  ذكراا كان أو أنثى، يف بدنه أوالا، ما مل حيصل التحلل امأول، لللرب،( 4)

لكن ال : قال يف اإلنصاف «وال متسوه بطيب»وليب داود وغريه  «وال تقربوه طيباا»
جيب الفداء على الفاعل به، ما يوجب الفدية لو فعله حياا، على امأصح من 

 .املذهب، فإن حصل التحلل امأول فال مينع كحي
 .كسراويل، وال ما يعمل كاملليط، كما يأيت يف اإلحرام( 5)
فال يغطى وجهه، وامأشهر يف أكثر  «وال تغطوا وجهه»لللرب اآليت، ويف رواية ( 6)

. يغطى وجهه ورجاله وسائر بدنه: الروايات وامأصح ذكر الرأس فقط، فقال أمحد
والعمل على أنه يغطى مجيع احملرم إال رأسه، وجتوز الزيادة على روبيه : قال اخلالل

 .إذا كفن، كبقية كفن حالل
يغطى وجه املرأة احملرمة، فتلبس القميص وختمر، كما تفعل يف حياهتا، وال أي وال ( 7)

تقرب طيباا، وال يغطى وجهها، مأنه حيرم عليها يف حياهتا، على ما سيأيت فكذا 
 .بعد موهتا
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 الصحيحني من ملا يف (1)وال يؤخذ شيٌء من شعرمها وظفرمها
اغسلوه مباٍء »قال يف حمرم مات  حديث ابن عباس، أن النيب 

وسدر، وكفنوه يف روبيه، وال حتنطوه وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم 
وتزال اللصوق لغسل  (3)وال متنع معتدة من طيب (2)«القيامة ملبياا

 . (4)واجب، عن مل يسقط من جسده شيء بإزالتها

                                         

وهو مذهب أيب حنيفة وأحد قويل الشافعي، وشدد مالك فيه، حىت اوجب ( 1)
 .احملرم أوىلالتعزير على فاعله يف غري احملرم، ففي 

وال متسوه »وللنسائي  «وال متسوه طيباا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبداا»ويف رواية ( 2)
يدل على  «اغسلوه مباء وسدر»وقوله  «بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة حمرماا

أنه يكفن  «وكفنوه يف روبيه»وجوب الُغسل باملاء، وهو إمجاع، وبالسدر، وقوله 
 «وال حتنطوه» مات فيها، لتلبسه فيها بتلك العبادة الفاضلة، احملرم يف ريابه اليت

أي ال تغطوه، وفيه داللة  «وال ختمروا رأسه»يعين بالطيب الذي يوضع للميت، 
ويف  «يبعث يوم القيامة ملبياا»على بقاء حكم اإلحرام، وأصرح منه التعليل بأنه 

أنه جيب جتنيبه ما جيب  ، وجامع الكالم فيه«حمرماا»ويف رواية « ملبداا»رواية 
 .اجتنابه حال إحرامه، وهو مذهب اجلمهور، لللرب املذكور

إذا ماتت وهي يف العدة، لسقوط اإلحداد مبوهتا، ومنعها منه حال احلياة، مأنه ( 3)
 .يدعو إىل نكاحها، وقد فات ذلك مبوهتا

ق بفتح فتزال ويغسل ما حتتها، ليحصل تعميم البدن بالغسل، وكاحلي، واللصو ( 4)
الالم ما يلصق على اجلرح من الدواء، مث أطلق على اخلرقة وحنوها، إذا شدت على 

 .العضو، وكذا اجلبائر املانعة من إيصال املاء إىل اجلسد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

51 

 (2)ويزال خامت وحنوه ولو بربده (1)رية احليفيمسح عليها كجب
 .(3)(وال يغسل شهيد معركة)

                                         

أي فإن خيف سقوط شيء من جسده مسح عليها، كما ميسح على جبرية ( 1)
 .احلي

 .معه إضاعة مال بغري مصلحة باملربد، يعين اخلامت وحنوه، كسوار وحلقة، مأن تركه( 2)
وهو املقتول بأيديهم، وأضيف إىل املعركة لتعلق احلكم هبا، واملعركة واملعرك ( 3)

فعيل مبعىن مفعول، من « وشهيد»واملعرتك موضع العراك واملعاركة، أي القتال، 
ا يف سبيل اهلل أي فيكره  أبنية املبالغة يف شاهد، والشهيد يف امأصل من قتل جماهدا

سيله، كما يف التنقيح واملنتهى، ملا يتضمنه الغسل من إزالة أرر العبادة، تغ
وقطع أبو املعايل واملوفق وابن مفلح وغريهم بالتحرمي رواية , املستطاب شرعاا

واحدة، وهو مذهب مجهور امأئمة مالك والشافعي وأيب حنيفة وغريهم من 
 .السلف واخللف
حرمي، وال يُ َوضيَّان، حيث ال يُ َغّسالن، ولو وجب فاملذهب إذاا الت: ويف حاشية التنقيح

إبقاء أرر الشهادة  –واهلل أعلم  –قبل، مأنه أرر العبادة والشهادة، واحلكمة 
عليهم، والتعظيم هلم، وقيل الرتك عالمة، مأنا ال نعلم فضلهم إال بذلك، 

ا: ، قيلَأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم يـُْرَأُقونَ وهم لذلك، وقيل مأن  مسي الشهيد شهيدا
اهلل ورسوله شهدا له باجلنة، أو مأن مالئكة الرمحة يشهدونه، أو مأنه ممن يشهد 

أو مأنه شهد له باإلميان وخامتة اخلري، بظاهر عمله، أو . يوم القيامة على امأمم
ا حباله وهو دمه، أو مأن روحه تشهد دار السالم  .مأن له شاهدا

ه من حياة الشهيد ورزقه، وما جاء يف احلديث من وما أخرب اهلل ب:قال شي  اإلسالم
دخول أرواحهم اجلنة، ليس خمتصاا به، كما دل على ذلك النصوص الثابتة، 
وخيتص بالذكر، لكون الظان يظن أنه ميوت فينكل عن اجلهاد، فأخرب بذلك، 
= 
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ا) يف  مأنه  (2)ولو أنثيني أو غري مكلفني (1)(ومقتول ظلما
 .(3)شهداء ُأحد أمر بدفنهم بدمائهم، ومل يغسلهم

                                         
= 

لتزول املانعة من اإلقدام على اجلهاد والشهادة، كما هني عن قتل امأوالد خشية 
والشهداء رالرة، . اه . الق، مأنه هو الواقع، وإن كان ال جيوز مع عدم خشيتهاإلم

شهيد يف الدنيا واآلخرة، وهو من قاتل يف سبيل اهلل حىت قتل، لرتتب أحكام 
الشهداء عليه، من ترك تغسيل وحنوه، وإلرادته وجه اهلل والدار اآلخرة، ويف اآلخرة 

ات منه بعد مدة، ويف الدنيا فقط، وهو فقط، من أصابه جرح يف سبيل اهلل، مث م
من قاتل يف سبيل اهلل، وسريرته باطلة، فتجرى عليه أحكام الشهيد، من ترك 

 .غسل وغريه
 .كمن قتله حنو لص، ومن قتله الكفار صرباا، يف غري احلرب ال يغسل وفاقاا( 1)
افعي، يغسل ويصلى عليه، وهو مذهب مالك والش: واختار اخلالل واملوفق وغريمها 

مأن رتبته دون رتبة شهيد املعركة، واستأنسوا بقصة عمر وعلي وابن الزبري وغريهم، 
ا يف  ومل ينكر، واملقتول مبثقل يغسل ويصلى عليه إمجاعاا، وقيس عليه املقتول ظلما
البلد حبديد أو غريه، وهو مذهب مجهور أهل العلم مالك والشافعي وأمحد 

 .وغريهم
افعي وصاحيب أيب حنيفة، ومجاهري أهل العلم، مأهنم وهو مذهب مالك والش( 2)

مسلمون، أشبهوا املكلف، وشذ أبو حنيفة يف غري املكلف، واحتج بأنه ال ذنب 
 .له، وهو باطل من وجوه عديدة

 رواه البل        اري وغ        ريه، ومأيب داود بإس        ناد عل        ى ش        رط مس        لم، ع        ن ج        ابر ( 3)
يف رياب ه كم ا ه و، وحن ن  رمي رج ل بس هم يف ص دره أو حلق ه فم ات، ف أدرج: قال

= 
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 مسعت رسول اهلل : وروى أبو داود عن سعيد بن زيد، قال
ن قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، وم»يقول 

 «ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد
 .(1)وصححه الرتمذي

                                         
= 

وذك  ر اإلم  ام أمح  د أن  ه هن  ى ع  ن تغس  يلهم، . ص  لى اهلل علي  ه وس  لمم  ع رس  ول اهلل 
ال تغس  لوهم، ف  إن  »: أن  ه ق  ال يف قتل  ى أح  د ص  لى اهلل علي  ه وس  لموروى ع  ن الن  يب 

ا يوم القيام ة زمل وهم ب دمائهم، »: ول ه أيضا ا ق ال« كل جرح أو كل دم يفوح مسكا
سبيل اهلل إال أت ى ي وم القيام ة جرح ه ي دمي، لون ه ل ون دم،  فإنه ليس أحد يكلم يف

ورب   ت م  ن غ   ري وج   ه أن   ه ال يغس  ل، وعثم   ان مل يغس   ل، مأن   ه  «ورحي  ه ري   ح مس   ك
 .أجهز عليه يف مصرعه

أنه مل يصل عليهم، ومل يغسلوا، : معتمدنا امأحاديث الصحيحة: وقال إمام احلرمني
الة، مأن يلقوا اهلل بكلومهم، ملا لعل احلكمة يف ترك الغسل والص: قال الشافعي

جاء أن ريح دمهم ريح املسك، واستغنوا بإكرام اهلل هلم، عن الصالة عليهم، مع 
التلفيف على من بقي من املسلمني، ملا يكون فيمن قاتل يف الزحف من 
اجلراحات، وخوف عود العدو، ورجاء طلبهم، ومههم بأهلهم، وهم أهلهم هبم، 

 .رر العبادة املطلوب بقاؤها، كما دلت عليه امأخباروالصحيح لئال يزول أ
، ومأهنم مقتولون بغري حق، أشبهوا قتلى صلى اهلل عليه وسلموهو مستفيض عن النيب ( 1)

الغريق »: أنه قال صلى اهلل عليه وسلموقد صح عن النيب : الكفار، قال شي  اإلسالم
شهيدة، وصاحب اهلدم  شهيد، واملبطون شهيد، واحلريق شهيد، واملرأة النفساء

وجاء ذكر غري هؤالء، وذكر أن من غلب على ظنه عدم السالمة، ليس  «شهيد
إنه شهيد، وذكر يف اإلقناع : له ركوب البحر للتجارة، فإن فعل فغرق فيه ال يقال

وغريه أن الشهداء غري شهيد املعركة كثريون، منهم املطعون واملبطون والغريق 
= 
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ا ( إال أن يكون) أو وجب  (1)(جنباا)الشهيد أو املقتول ظلما
 .(2)عليهما الغسل حليض أو نفاس أو إسالم

                                         
= 

اهلدم، وذات اجلنب، واجملنون، والنفساء، واللديغ، والشريق واحلريق، وصاحب 
ومن قتل دون ماله، أو دمه أو أهله أو دينه، أو مظلمة، وفريس السبع، ومن 
صرعته دابته، واملرتدي من رؤوس اجلبال، ومن مات يف سبيل اهلل، ومن طلب 
ن الشهادة بنية صادقة، وموت املرابط، وأمناء اهلل يف أرضه، وصاحب الفتوة، وم

أغرهبا موت الغريب، وأغرب منه موت العاشق إذا عف وكتم، واملراد أهنم شهداء 
وكل متجرد هلل : يف رواب اآلخرة، ال يف أحكام الغسل والصالة، وقال ابن اجلوزي
رجعنا من اجلهاد : يف جهاد نفسه فهو شهيد، كما ورد عن بعض الصحابة

لب العلم تأليفاا أو تدريساا أو ومن مات وهو يط. اه . امأصغر إىل اجلهاد امأكرب
حضوراا، وعدهم السيوطي وامأجهوري رالرني، وزيدت إىل أربعني، وإىل مخسني، 

 .من سعى على من ميونه: ومنهم
أي قبل أن يقتل، فيغسل، وهذا الصحيح من املذهب، وفاقاا مأيب حنيفة وإحدى ( 1)

ا، وهو مذهب مالك ال يُ َغّسل الشهيد ولو جنبا : الروايتني عن الشافعي، وعنه
 .وغريه

يعين حنظلة، فسألوا أهله،  «إن صاحبكم لتغسله املالئكة»وروى ابن إسحاق 
 صلى اهلل عليه وسلمخرج وهو جنب، حني مسع اهلائعة، فقال رسول اهلل : فقالت

 .ورواه أبو داود وغريه «فلذلك غسلته املالئكة»
جب عليه الغسل قبل قتله، حليض أو فيغسل شهيد املعركة، واملقتول ظلماا إن كان و ( 2)

ال : نفاس، مأن ذلك الغسل واجب لغري املوت، فلم يسقط كغسل اجلنابة، وعنه
غسل ال عن حنو جنابة  يغسل الشهيد حليض ونفاس، وفاقاا ملالك وغريه،وكل شهيد

 صلي عليه وجوباا، وأما اإلسالم فجزم يف املغين والشرح وغريمها أنه 
كرا خالفه، مأن أصرم بين عبد امأشهل أسلم يوم أحد، مث ال يغسل له، ومل يذ 

= 
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يف ) (2)إال أن ختالطه جناسة فيغسال (1)(بدمه)وجوباا ( ويدفن)
ملا روى أبو  (4)(بعد نزع السالح واجللود عنه) (3)اليت قتل فيها (ريابه

أمر بقتلى أُحد أن ينزع  داود وابن ماجه عن ابن عباس، أن النيب 
 .(5)عنهم احلديد واجللود، وأن يدفنوا يف رياهبم بدمائهم

                                         
= 

بغسله، وإن قتل وعليه حدث أصغر مل يوضأ،  صلى اهلل عليه وسلمقتل، ومل يأمر 
 . خبالف جناسة، وفاقاا، ال الدم وفاقاا

ال : ملا تقدم من أمره عليه الصالة والسالم بدفن قتلى أحد بدمائهم، قال املوفق( 1)
، إال عن احلسن، وابن املسيب، ومأنه أرر عبادة، يستطاب شرعاا، نعلم فيه خالفاا
 .فاستحب بقاؤه

مقدم على جلب  –ومنه غسل النجاسة  –أي الدم والنجاسة، مأن درء املفاسد ( 2)
لو مل : املصاحل، ومنه بقاء دم الشهيد عليه، جزم به غري واحد، وقال أبو املعايل

 .تزل إال بالدم مل جيز
وعليه اجلمهور، وقال  «وزملوهم يف رياهبم»للرب، وروى أمحد وغريه وجوباا ل( 3)

ومل يستفصل،  «كفنوه يف روبيه»وهو قول العلماء كافة، حلديث : النووي وغريه
قال يف . وظاهره ولو كانت حريراا: وال يزاد على ريابه، وال ينقص منها، ويف اإلقناع

 .ويأيت. ولعله غري مراد: املبدع
 .وة وخف، وهو مذهب مجهور أهل العلممن حنو فر ( 4)
وله شواهد يف الصحيح وغريه، تقضي مبشروعية دفن الشهيد مبا قتل فيه من ( 5)

الثياب، ونزع احلديد، واجللود عنه، وكل ما هو آلة حرب، وروي عن علي أنه 
ينزع من الشهيد الفرو واخلف، والقلنسوة والعمامة، واملنطقة والسراويل، إال : قال

 .ون أصاهبا دمأن يك
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وجوباا( وإن سلبها كفن بغريها)
( وال يصلى عليه) (1)

 .(2)لأَلخبار

                                         

 .كغريه من سائر املوتى( 1)
أمر بدفنهم يف دمائهم، ومل يغسلوا، ومل يصل : منها حديث جابر يف قتلى أحد( 2)

مل يغسلوا، ومل : رواه البلاري وغريه، ومنها حديث أنس يف شهداء أحد. عليهم
 جاءت امأخبار كأهنا: يصل عليهم، رواه أمحد وأبو داود وغريمها، قال الشافعي

مل يصل على قتلى أحد،  صلى اهلل عليه وسلمعيان، من وجوه متواترة، أن النيب 
 .وتقدم عنه احلكمة يف ذلك

تركها مشروع، وال يالئم علو مقام الشهيد أن حيضر فيه من هو دون : قال الوزير
منزلته، يف مقام الشفيع فيه، واملتوسل له، ومأن املوطن موطن اشتغال باحلرب، فال 

 .ما يشغل عن احلرب، شغالا ال يؤمن معه استظهار العدو يشرع فيه
حديث جابر يف ترك الصالة عليهم صحيح صريح، والذي يظهر من : وقال ابن القيم

أمر شهداء أحد أنه مل يصل عليهم عند الدفن، وذكر ما ورد يف الصالة عليهم، 
بكل واحد من  والصواب أنه خمري بني الصالة عليهم وتركها، جمليء اآلرار: مث قال
 . امأمرين

وأصح امأقوال أهنم ال يغسلون، وخيرب يف الصالة عليهم، وهبذا تتفق مجيع 
امأحاديث، والشهيد بغري قتل، كاملبطون واملطعون والغريق وحنو ذلك مما تقدم 

 . يغسل ويصلى  عليه بال نزاع
ساء، وقد ال نعلم فيه خالفاا إال ما حكي عن احلسن يف النف: وقال الشارح وغريه
وهو قول العامة ومأنه ليس بشهيد معركة،  صلى اهلل عليه وسلمصلى عليها النيب 

 .وال ملحقاا به
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أو شاهق  (2)(وإن سقط عن دابته) (1)ند رهبملكوهنم أحياء ع
  .(3)بغري فعل العدو

 .(5)أو مات حتف أنفه (4)(أو وجد ميتاا وال أرر به)

                                         

واملراد حياة برزخية، ال كحياة الدنيا، والصالة إمنا شرعت على امأموات، وقيل ( 1)
 .لغناهم عن الشفاعة، فإن الشهيد يشفع يف سبعني من أهله

العدو، فمات غسل وصلي عليه، وفاقاا ملالك وأيب  حاضر صف القتال، بغري فعل( 2)
حنيفة واجلمهور، لعدم مباشرهتم قتله، أو تسببهم فيه، أشبه من مات مبرض، قال 

 .وشرطه أن يكون بغري فعل العدو، فأما إذا كان بفعلهم فال: يف املبدع
ومأن غسل وصلي عليه، وفاقاا ملالك وأيب حنيفة وغريمها، لعدم مباشرهتم قتله ( 3)

والشاهق املرتفع من . امأصل وجوب الغسل والصالة، فال يسقط باالحتمال
 .اجلبال وامأبنية وحنوها

غسل وصلي عليه، وفاقاا ملالك والشافعي وغريمها، مأن امأصل وجوب الغسل، ( 4)
فال يسقط يقني ذلك بالشك يف مسقطه، فإن كان به أرر مل يغسل ومل يصل 

 .عليه
قتال، غسل وصلي عليه، وفاقاا مأيب حنيفة ومالك، واحلتف يعين حاضر صف ال( 5)

اهلالك، واملراد مبوته حتف أنفه املوت على فراشه، كأنه سقط مأنفه فمات، وذلك 
مات حتف أنفه، : مأهنم كانوا يتليلون أن روح املريض خترج من أنفه، فقولون
 .مأنه ميوت ونفسه خترج من أنفه، فإن جرح خرجت من جراحته
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أو شرب أو ( أو محل فأكل) (1)أو برفسة أو عاد سهمه عليه
أو طال بقاُؤه عرفاا، غسل وصلي )نام أو بال أو تكلم أو عطس 

 .(3)ليهويغسل الباغي ويصلى ع (2)كغريه( عليه

                                         

ي فقتله، أو عاد سيفه عليه فقتله، أو رفسته دابة، أي صدمته برجلها يف صدره أ( 1)
وحنوه فقتلته، غسل وصلي عليه، وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة، مأنه مل ميت 

ال : بفعل العدو، وال مباشرته، وال تسببه، ومذهب الشافعي، ونصره القاضي
يوم خيرب، فعاد عليه  يغسل وال يصلى عليه، مأن عامر بن امأكوع بارز رجالا 

 .سيفه فقتله، فلم يفرد عن الشهداء حبكم
من وجوب غسل وصالة وفاقاا، مأن سعد بن معاذ أصابه سهم يوم اخلندق، ( 2)

 صلى اهلل عليه وسلمفحمل إىل املسجد، مث مات بعد ذلك، فغسله رسول اهلل 
ذلك وصلى عليه، وعمر محل، وغسل وصلي عليه حبضرة الصحابة، ومل ينكر 

 . أحد، فثبت أنه إمجاع
وال بد أن تكون هذه امأمور بعد محله من املعركة، فأما لو كانت قبل محله من 
املعركة، مثل أن أكل أو شرب بعد جرحه، وهو يف املعركة، مث مات فيها، فحكمه 
حكم شهيد املعركة، ال يغسل وال يصلى عليه، فإن قتلى أحد تكلموا بعد 

مل يصل عليهم، إال أن يطول مكثه فيها، فيحتمل أن جراحهم، ومل يغسلوا، و 
يغسل، كما نقل عن أمحد فيمن أقام فيها يوماا إىل الليل، يغسل، وقيل يصلى 
عليه إن محل فأكل، وأما الشرب والكالم فال، صححه اجملد وأبو حممد، مأن 

 .الشرب والكالم يوجد ممن هو يف السياق، وصوبه يف اإلنصاف
ا، أو غريهم، قال   وكذا كل عاص،( 3) كسارق وشارب مخر، ومقتول قصاصاا أو حدا

ترك الصالة على أحد إال على الغال  صلى اهلل عليه وسلمما نعلم أنه : أمحد
 .وقاتل نفسه
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 (1)ويقتل قاطع الطريق، ويغسل ويصلى عليه، مث يصلب
 (2)وإن مل يستهل( والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه)

والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه باملغفرة »لقوله عليه السالم 
 .(3)رواه أمحد وأبو داود «والرمحة

                                         

أي بعد الصالة عليه، وال نزاع يف أنه يصلى عليه، كسائر املسلمني، وصلبه مد ( 1)
 .باعيه على جذع وحنوه

الصوت، أي يصوت عند الوالدة، وفاقاا للشافعي، فهو  أصل االستهالل رفع ( 2)
كمولود حياا، ومأنه نسمة نف  فيها الروح، ومأنه يبعث فيسمى، ليدعى بامسه يوم 

إذا أتى عليه أربعة : مىت حتب أن يصلى على الطفل؟ قال: القيامة، وسئل أمحد
قوله أشهر، مأنه ينف  فيه الروح، اعتمد يف ذلك على حديث ابن مسعود، يف 

 .متفق عليه، وهذا مذهب أهل الظاهر «مث ينف  فيه الروح»يعين بعد امأربعة 
إن كان له أربعة أشهر ومل يتحرك، مل يصل عليه عند مجهور العلماء، : وقال العبدري

: وقال الوزير وغريه. وإن مل يكن له إال دون أربعة أشهر مل يصل عليه بال خالف
مأنه ال يبعث قبلها : بلغ أربعة أشهر اتفاقاا قالواال يغسل وال يصلى عليه إذا مل ي

يلف يف خرقة ويدفن، وال يغسل : وهو قول كثري من الفقهاء، وقال املوفق وغريه
وال يصلى عليه، لعدم وجود احلياة، بال خالف، وقبل امأربعة امأشهر ال يكون 
نسمة، بل كسائر اجلمادات، والسقط بكسر السني وضمها وفتحها، رالث 

 . ات مشهورات، الولد لغري متاملغ
السقط »على شرط البلاري بلفظ : ورواه ابن حبان واحلاكم وصححه، وقال( 3)

وله شواهد، ورواه النسائي والرتمذي  «يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرمحة
، واحتج به أمحد، ويف سنن «والطفل يصلى عليه»أيضاا وصححه، لكن بلفظ 

وحكى املوفق وابن  «صلوا على أطفالكم، فإهنم من أفراطكم» ابن ماجه مرفوعاا
= 
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بصاحل  فإن جهل َأذكر هو أَم أُنثى؟ مسي (1)وتستحب تسميته
لعدم املاء َأو غريه كاحلرق واجلذام والتبضيع ( ومن تعذر غسله) (2)هلما
وإن تعذر ُغْسل بعضه ُغِسل  (3)كاجلنب إذا تعذر عليه الغسل( ميم)

 .(4)ما أَمكن، وميم للباقي

                                         
= 

املنذر وغري واحد إمجاع املسلمني على وجوب الصالة على الطفل، هلذا اخلرب، 
ولعموم النصوص الواردة بالصالة على املسلمني، وهو داخل يف عمومهم، وإن 

نذر وجد بدار حرب، وعليه عالمة املسلمني، غسل وصلي عليه، ونقل ابن امل
وغريه اإلمجاع أنه إذا وجد الطفل يف بالد املسلمني ميتاا، جيب غسله ودفنه يف 

 .مقابرنا
ولو ولد قبل أربعة أشهر، مأنه يبعث فيسمى، ليدعى يوم القيامة بامسه، : قيل( 1)

 .وهو ظاهر كالم أمحد
 .كهبة اهلل وطلحة، قاله الشي  وغريه( 2)
عند العجز  –طهارة على البدن، فقام التيمم وفاقاا للشافعي، مأن غسل امليت ( 3)

مقامه كاجلنابة، وكذا من به جدري وحنوه مينع الغسل، فإنه ييمم  –عن الغسل 
 .ويصلى عليه، على حسب حاله

أي ملا تعذر غسله كاجلنابة، وإن أمكن صب املاء عليه بال عرك صب عليه املاء، ( 4)
امليت لعدم املاء، وصلي عليه، مث وجد حبيث يعم بدنه، وترك عركه لتعذره، وإن ميم 

فيها كاحلي، ولو  املاء قبل دفنه، وجب  غسله إلمكانه، وتعاد الصالة عليه، وكذا
دفن قبل الغسل من أمكن غسله وجب نبشه، إن مل خيف تفسله أو تغريه، 
ا إىل غري القلة، وهذا مذهب مالك  ومثله من دفن قبل تكفينه، أو موجها

بشه لغرض صحيح، كتحسني كفنه، وكدفنه يف بقعة فاضلة، والشافعي، وجيوز ن
= 
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إن مل يكن )من امليت ( سل سرت ما رآهاعلى الغ)جيب ( و)
ونرجو للمحسن،  (2)فيلزمه سرت الشر، ال إظهار اخلري (1)(حسناا

 .(3)وخناف على املسيء

                                         
= 

وجماورة رجل صاحل، إال الشهيد فال ينقل، ولو نقل رد إىل مصرعه، كما فعل النيب 
 .، ومحل امليت إىل غري بلده لغري حاجة مكروهصلى اهلل عليه وسلم

ا رواه ابن ماجه بسند ضعيف، وكونه أمينا  «ليغسل موتاكم املأمونون»حلديث ( 1)
ليورق به يف تكميل الغسل، وسرت العيب، وغري ذلك، ومأمحد عن عائشة مرفوعاا 

من غسل ميتاا، وأدى فيه امأمانة، ومل يفش عيبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته »
من »وعموم قوله  «من غسل ميتاا وكتم عليه، غفر له أربعني مرة»وللحاكم  «أمه

ا سرته اهلل يوم القيامة وغري  «ذكرك أخاك مبا يكره»يف الغيبة : وقوله «سرت مسلما
إال على مشهور ببدعة أو فجور وحنوه، فيتسحب إظهار شره، : ذلك، وقال مجع

ال تسبوا امأموات، فإهنم قد أفضوا إىل ما »وسرت خريه، لريتدع نظريه، ويف احلديث 
 .«قدموا

ن يف ومأ «اذكروا حماسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم»والبن حبان واحلاكم ( 2)
إظهار الشر إذاعة للفاحشة، وغيبة له، وهي حمرمة، وأما إظهار اخلري فيباح ليرتحم 

 .عليه، ويكثر املصلون عليه، والدعاء له
هذا أمر كلي، أي ونرجو للمحسن أن يوىف أجره كما وعد تبارك وتعاىل، وخناف ( 3)

اَوال َيْظِلُم رَبُّ على املسيء من عذاب اهلل أن يؤاخذه بإساءته  .َك َأَحد 
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وال نشهد إال ملن شهد له النيب 
وحيرم سوء الظن مبسلم . (1)

 .(3)ويستحب ظن اخلري باملسلم (2)ظاهر العدالة
                                         

أو تتفق امأمة على : قال الشي . يعين جبنة أو نار، بإمجاع أهل السنة واجلماعة( 1)
الثناء عليه، أو اإلساءة، ولعله مراد امأكثر، وأنه امأكثر ديانة، وظاهر كالمه 

ولو مل تكن أفعال امليت موافقة لقوهلم، وإال مل تكن عالمة مستقلة، ويف : أيضاا
مث بأخرى فأرنوا عليها « وجبت»جبنازة فأرنوا عليها خرياا، فقال  الصحيحني أنه مر

هذا أرنيتم عليه خرياا، فوجبت »ما وجبت؟ قال : فقال عمر« وجبت»شراا فقال 
 «له اجلنة، وهذا أرنيتم عليه شراا، فوجبت له النار، أنتم شهداء اهلل يف امأرض

ن دليالا، سواء كانت أفعاله واحلديث على عمومه، فمن أهلم الناس الثناء عليه، كا
 .اه . مقتضية أو ال، وهذا اإلهلام يستدل به على تعيينها 

ويشرع رناء الناس على امليت، وهو جائز مطلقاا، خبالف احلي على تفصيل فيه، 
ما من مسلم ميوت، فيشهد له رالرة أبيات من جريانه امأدنني »وروى اإلمام أمحد 
هادة عبادي على ما علموا، وغفرت له ما مل قد قبلت ش: خبري، إال قال اهلل

 . «يعلموا
جنازة فالن الفالين، كان حيب اهلل : قالوا «ما هذه اجلنازة؟»: وللحاكم قال

وقال ضد ذلك يف اليت « وجبت»ورسوله، ويعمل بطاعة اهلل، ويسعى فيها، فقال 
عة، وجبت، أنتم شهداء يف أرضه، أميا مسلم شهد له أرب»أرنوا عليها شراا، 

إذا أردمت أن تعلموا ما للميت »ويف امأرر  «ورالرة، وارنان خبري، أدخله اهلل اجلنة
وتواطؤ الرؤيا كتواطيء : قال الشي  «عند اهلل، فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء

 .الشهادات
 «إياكم والظن»خبالف من ظاهره الفسق، فال حرج بسوء الظن به، وحديث ( 2)

 .ه قرينة، تدل على صدقهحممول على ما مل تعضد
حياا وميتاا، وال ينبغي حتقيق ظنه يف ريبة، وعلم منه أنه ال حرج بظن السوء ملن ( 3)

 .ظاهره الشر
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 (1)فصل في الكفن

 

كفنوه يف »يف احملرم  لقوله  (2)(جيب تكفينه يف ماله)
 (4)من وصيٍة وإْرث( وغريه)ولو برهن ( مقدماا على دين) (3)«روبيه

 .(5)مَأن املفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا امليت

                                         

ملا فرغ من الكالم يف غسل امليت وما يتعلق به، أتبعه الكفن ومؤونة التجهيز، وما ( 1)
ن علم به يتعلق بذلك، وتقدم أن كفن امليت ومؤونة جتهيزه فرض كفاية على م

 .وحنوطه وطيبه، وفاقاا ملالك وقول للشافعي: وأمكنه إمجاعاا، وقيل
أي لف امليت يف كفن، روب فأكثر من ماله، للنص واإلمجاع، وكذا مؤونة جتهيزه ( 2)

 .مبعروف، وفاقاا، غري حنوط وطيب فمستحب
بالتكفني  مصلى اهلل عليه وسلمتفق عليه، وتقدم، وملا رواه اجلماعة من أمر النيب ( 3)

 .قال بذلك مجيع أهل العلم: يف النمرة، وال مال له غريها، وقال ابن املنذر
وإرث جناية، ولو كانت متعلقة برقبة اجلاين، وغري ذلك مما يتعلق بعني املال، ( 4)

 .امجعوا على تكفني امليت من ماله، وأنه مقدم على الدين والوررة: وقال الوزير
ومأن سرتته واجبة يف احلياة، فكذا بعد املوت، ولللرب  يقدم عليه، بل أوىل،( 5)

املتقدم وغريه، ويكون ذلك من رأس ماله، ومأن محزة ومصعباا مل يوجد لكل منهما 
 .إال روب، فكفنا فيه
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فيجب حلق اهلل وحق امليت روب ال يصف البشرة، يسرت 
 (4)واجلديد أفضل (3)ما مل يوص بدونه (2)من ملبوس مثله (1)مجيعه

على من )فكفنه ومؤونة جتهيزه ( (5)مال)أي للميت ( فإن مل يكن له)
 .(6)(من تلزمه نفقته

                                         

أي مجيع بدن امليت، ذكراا كان أو أنثى، ما مل يكن حمرماا، مأن العورة املغلظة ( 1)
يت أوىل، ولو أوصى أن يكفن بأقل منه مل جيزئ يف سرتها روب واحد، فكفن امل

ويشرتط أن ال يصف : تسمع وصيته، ملا فيه من إسقاط حق اهلل، وعبارة اإلقناع
 .البشرة، مأن ما يصفها غري ساتر، فوجوده كعدمه

يف اجلمع وامأعياد، مأنه ال إجحاف فيه على امليت، ويكره بأعلى من ملبوس ( 2)
ة للمال، وللنهي عن التغايل يف الكفن، رواه أبو مثله، ولو أوصى به، مأنه إضاع

 . داود وغريه بإسناد جيد
وال ينايف امأمر بتحسينه، فإن  «ال تغالوا يف الكفن، فإنه يسلب سريعاا»ولفظه 

 .حتسينه بياضه ونظافته، وسبوغه وكثافته، ال كونه مثيناا، ووالية شراء الكفن لوارره
له، وقد تركه، فإذا أوصى بذلك جاز إمجاعاا، أي دون ملبوس مثله، مأن احلق ( 3)

 .ونقل أبو الربكات اإلمجاع على جواز الوصية بالثوب الواحد
، ولألمر بتحسينه، رواه مسلم صلى اهلل عليه وسلمأي من العتيق، كما فعل به ( 4)

كفنوين يف رويب : وغريه، وذلك ما مل يوص امليت بغريه فيمتثل، لقول الصديق
رواه . ي أحوج إىل اجلديد من امليت، وإمنا مها للمهلة والرتابهذين، مأن احل

 .البلاري وغريه، واملهلة الصديد
 .بأن مل خيلف شيئاا، أو تلف قبل جتهيزه( 5)
 .ويأيت ذلك يف كتاب النفقات إن شاء اهلل تعاىل( 6)
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إال الزوج ال ) (1)مأن ذلك يلزمه حال احلياة، فكذا بعد املوت
ولو غنياا، مأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية  (2)(يلزمه كفن امرأته

فإن عدم مال  (3)والتمكن من االستمتاع، وقد انقطع ذلك باملوت
ا امليت، ومن تلزمه نفقته، فمن بيت املال، إن كان مسلما
فإن مل  (4)

 .(5)املسلمني العاملني حبالهيكن، فعلى 

                                         

 أي فكما أن نفقته تلزمه حال احلياة، فكفنه ومؤونة جتهيزه تلزمه بعد املوت،( 1)
 .وجيب كفن الرقيق على مالكه

 .وهو رواية عن أيب حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك( 2)
فإن : فأشبهت امأجنبية، وعليه ال يلزمه كفنها ومؤونة جتهيزها، وفارقت الرقيق( 3)

نفقته جتب حبق امللك، ال باالنتفاع، فتكفن من ماهلا إن كان، وإال على من تلزمه 
ا، وهو رواية عن مالك وأيب حنيفة والشافعي، قال يف يلزمه كفنه: نفقتها، وعنه

وهو قول أكثر العلماء، ورجح بأن من تلزمه كسوهتا يف احلياة يلزمه كفنها : املبدع
 .بعد الوفاة كامأمة مع السيد

: وفاقاا، مأنه للمصاحل، وهذا من أمهها، وكنفقته، ويكفن بثوب، ويف الفروع وغريه( 4)
ى امأكفان إن كان، وخرج الكافر ولو ذمياا، فال يكفن ويتوجه روب من الوقف عل

 .من بيت املال، مأن الذمة إمنا أوجبت عصمتهم، فال نؤذيهم، ال إلرفاقهم

أي فإن مل يوجد بيت مال، فكان هنا تامة، أو وجد وتعذر امأخذ منه، فكفن ( 5)
 .امليت على املسلمني العاملني حباله، كنفقة احلي وكسوته
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من ظن أن غريه ال يقوم به تعني : قال الشي  تقي الدين
 (2)فإن أراد بعض الوررة أن ينفرد به مل يلزم بقية الوررة قبوله (1)عليه

  .(3)لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه

وإذا مات إنسان مع مجاعة يف سفر، كفنوه من ماله، فإن مل 
 (4)فنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوعيكن ك

 .(5)من قطن( ويستحب تكفني رجل يف رالث لفائف بيض)
                                         

واء تركوا جهالا أو عجزاا أو خبالا، ولو من والة بيت املال، وقال النووي ظاهره سو ( 1)
لو مات إنسان ومل يوجد ما يكفن به إال روب مع مالك له، غري حمتاج : وغريه

 .إليه، لزمه بذله بقيمته، كالطعام للمضطر
 .ملا فيه من املنة عليه وعليهم، وكذا لو تربع به أجنيب( 2)
يته إسقاط حق مملوك مأحد منهم، وإمنا هو حق للمتربع، ال مأنه ليس يف تبق( 3)

دخل مأحد فيه، ومن نبش وسرق كفنه، كفن من تركته رانياا ورالثاا، ولو قسمت، 
 .ما مل تصرف يف دين أو وصية

أي أو رجعوا على من تلزمه نفقته، لوجوبه عليه إن نووا الرجوع يف ذلك، ولو مل ( 4)
 .يستأذن احلاكم

أحسن ما »والبن ماجه . «وكفنوا فيها موتاكم»: اليت لوهنا البياض، لقولهالبيض ( 5)
 واستمر عليه عمل الصحابة ومن بعدهم،  «زرمت اهلل يف قبوركم البياض
 بضم القاف وسكون الطاء وحترك، معروف، : واستحبابه جممع عليه، والقطن

كالم أكثر   رولو كان عليه دين، أو يف الوررة صغري، وهو ظاه: وظاهر عبارته
= 
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يف رالرة أرواب بيض،  كفن رسول اهلل : لقول عائشة
ا؛  ُسحوليَّة جدد، ميانية، ليس فيها قميص وال عمامة، أدرج فيها إدراجا

 .(2)بغسلويقدم بتكفني من يقدم  (1)متفق عليه

                                         
= 

تقدم الثالرة على اإلرث والوصية، ال الدين، اختاره يف احملرر، : امأصحاب، وقيل
 .وجزم به أبو املعايل

حديث عائشة،  صلى اهلل عليه وسلمأصح امأحاديث يف كفن النيب : قال أمحد( 1)
 . مأهنا أعلم من غريها

ايات خمتلفة، رو  صلى اهلل عليه وسلمقد روي يف كفن النيب : وقال الرتمذي
وحديث عائشة أصح الروايات اليت رويت يف كفنه، والعمل عليه عند أكثر أهل 

 . العلم، من الصحابة وغريهم
تواترت امأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد اهلل : وقال احلاكم وغريه

يف رالرة أرواب بيض، ليس  صلى اهلل عليه وسلمبن مغفل وعائشة يف تكفينه 
وال عمامة، أي مل يكن يف أكفانه قميص وال عمامة، وإمنا كفن يف  فيها قميص

رالرة أرواب، وهو املستحب عند مجاهري العلماء، وال يكره إن جعل فيها قميص، 
: لقصة ابن أيب، وال عمامة، لفعل ابن عمر، والُسحولية بضم أوله، ويروى بفتحه

بالضم الثياب، مجع سحل، نسبة إىل سحول، قرية باليمن، وقيل بالفتح املدينة، و 
ليست يف « جدد»وهو امأبيض النقي، وال يكون إال من قطن، ولفظ 

أي قطن، واليمانية بتلفيف الياء « من كرسف»الصحيحني، ويف رواية هلما 
 .منسوب إىل اليمن، وليست الياء للنسبة إذ امألف عوض عنها

 .خلوصيه، مث أبوه مث جده، مث امأقرب، ا: وتقدم يف الغسل( 2)
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أي تبلر بعد رشها ( جتمر) (1)ونائبه كهو، وامَأوىل توليه بنفسه
  .(2)مباء ورد أو غريه، ليعلق

أوسعها وأحسنها َأعالها،  (3)(مث تبسط بعضها فوق بعض)
وهو ( وجيعل احلنوط) (4)مَأن عادة احلي جعل الظاهر أَفلر ريابه

 .(5)(فيما بينها)َأخالط من طيب يُ َعّد للميت خاصة 

                                         

أي توىل الوصي الغسل بنفسه، وكذا امأب، اخل، لقيامه مقامه، وامأوىل استثناؤه ( 1)
 .الوصي إال أن جيعل إليه

أي رائحة البلور إن مل يكن حمرماا، ويكون البلور بالعود أو حنوه، جيعل العود ( 2)
على النار يف جممر، مث يبلر به الكفن، حىت تعبق رائحته، أوصى به أبو سعيد 

ابن عمر وابن عباس وأمساء، ومأن هذا عادة احلي، والبن حبان واحلاكم عن و 
 .«إذا أمجرمت امليت فأمجروه رالراا»جابر مرفوعاا 

ليوضع امليت عليها مرة واحدة، وال حيتاج إىل محله ووضعه على واحدة بعد ( 3)
 .واحدة

 .فيجعل أحسنها كذلك، ليظهر الناس، كعادي احلي( 4)
صلى اهلل عليه ما بني اللفائف، وهو مشروع، بدليل اخلطاب من قوله أي يذر في( 5)

 . وال يقال يف غري طيب امليت حنوط «وال حتنطوه»يف احملرم  وسلم
يدخل يف احلنوط الكافور والصندل وذريرة القصب، ولو خلط : قال امأزهري

احلنوط كل طيب خيلط للميت، وروي أنه كن : باملسك فال بأس، ويف القاموس
هو من فضل حنوط رسول اهلل : عند علي مسك، فأوصى أن حينط به، وقال

 .، وروي حنو ذلك عن أنس وابن عمر وغريهمصلى اهلل عليه وسلم
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امليت ( مث يوضع) (1)ال فوق العليا، لكراهة عمر وابنه وأيب هريرة
وجيعل ) (2)مأَنه أمكن إلدراجه فيها( مستلقياا)أي اللفائف ( عليها)
لريد ما خيرج عند  (3)(يف قطن بني أليتيه)أي من احلنوط ( منه

  .(4)حتريكه

وهو السراويل بال ( ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان)
من القطن احملنط ( وجيعل الباقي (6)جتمع أليتيه ومثانته) (5)أكمام

 .(7)عينيه ومنلريه وأُذنيه وفمه( على منافذ وجهه)

                                         

وذكره يف الفروع وفاقاا، وال جيعل على الثوب الذي على النعش وفاقاا، لكراهة ( 1)
 .السلف لذلك

ا ندبااوطويها عليه كما سيأيت، وجيب سرته حال محله بث( 2)  .وب، ويوضع متوجها
 .برفق ويكثر ذلك( 3)
 .حال التكفني واحلمل والوضع( 4)
التبان بالضم والتشديد سروال صغري، بقدر شرب، يسرت العورة : وقال اجلوهري( 5)

 .املغلظة فقط، يكون للمالحني
أي َمْوضع بوله، لريد ما خيرج، وخيفى ما يظهر من الروائح، ويصنع كذلك يف ( 6)

 .اح النافذةاجلر 
 .لئال حيدث منها حادث، ويبدأ هبا لشرفها، وكذلك جيعل يف اجلراح النافذة( 7)
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مأن يف جعلها على املنافذ منعاا من دخول اهلوام
على ( و) (1)

ركبتيه ويديه وجبهته وأَنفه، وَأطراف قدميه، تشريفاا ( مواضع سجوده)
ي ركبتيه، وحتت إبطيه وسرته، مَأن ابن عمر  وكذا مغابنه، كط (2)هلا

  .(3)كان يتتبع مغابن امليت ومرافقه باملسك

ا طلي باملسك، ( كله فحسن)امليت ( وإن طيب) مَأن أنسا
وأن يطيب بورس  (5)وكره داخل عينيه (4)وطلى ابن عمر ميتاا باملسك

 .(6)بورس وزعفران

                                         

 .أي يف تلك املنافذ الشريفة( 1)
أي وجيعل الباقي من القطن احملنط على تلك املواضع، تشريفاا هلا، لكوهنا خمتصة ( 2)

 .بالسجود
صلى اهلل عليه عن النيب  كذا يروى: فيفعل به كما يفعل بالعروس، قال الزركشي( 3)

 .ويطيب رأسه وحليته: وقال يف اإلقناع. وسلم
 .وذكر السامري أنه يستحب تطييب مجيع بدنه بالصندل والكافور، لدفع اهلوام( 4)
 .مأنه يفسدمها. نص عليه وفاقاا( 5)
أي ويكره أن يطيب بورس وزعفران، مأهنما إمنا يستعمالن لغذاء أو زينة، وهو ( 6)

ق بامليت، ومأنه ال يعتاد التطيب به، ورمبا ظهر لونه على الكفن، وال فرق غري الئ
 .يف ذلك بني املرأة والرجل، والورس نبت كالسمسم باليمن
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للفافة مث يرد طرف ا) (1)وطليه مبا ميسكه كصرب ما مل ينقل
( على شقه امَأمين، ويرد طرفها اآلخر فوقه)من اجلانب امأَيسر ( العليا

أي  ( الثانية والثالثة كذلك)يفعل ب ( مث) (2)أي فوق الطرف امَأمين
 (4)لشرفه( على رُأسه)من كفنه ( وجيعل أكثر الفاضل) (3)كامأُوىل

ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد مجعه، ليصري الكفن كالكيس 
 .(7)(وحتل يف القرب) (6)لئال ينتشر( مث يعقدها) (5)فال ينتشر

                                         

أي امليت من مكان إىل آخر، حلاجة دعت إليه، فيباح للحاجة بال مفسدة، ( 1)
شجر  والصرب بكسر املوحدة ويسكن لضرورة الشعر، وهو دواء ُمّر، من عصارة

 .ُمر  
مث يرد طرفها امأمين على شقه امأيسر، جزم به املوفق : وعبارة اإلقناع وشرحه( 2)

وغريه، لئال يسقط عنه الطرف امأمين إذا وضع على ميينه يف القرب، ومأنه عادة 
لبس احلي، يف قباء ورداء وحنومها، وحنوه يف املنتهى وشرحه، وقدمه يف الفروع 

 .ن امأصحاب، ووجه يف الفروع احتماالا أهنما سواءوغريه، وجزم به مجاعة م
ا( 3)  .مأهنما يف معناها، فيدرج فيها إدراجا
أي على الرجلني، ومأنه أحق بالسرت منهما، فاالحتياط ليسرته بتكثري ما عنده ( 4)

 .أوىل، فيجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه
 .أي عند محله ووضعه( 5)
إن خاف انتشارها يعين اللفائف : ن حمرماا، ويف اإلقناعيعين الكفن، ما مل يك( 6)

 من باب ضرب« وعقد»عقدها 
 .بال نزاع، إذ عقده لللوف من انتشاره، وقد أمن ذلك بدفنه: قال يف اإلنصاف( 7)
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إذا أَدخلتم امليت القرب فحلوا العقد؛ رواه : لقول ابن مسعود
وإن كفن يف قميص ) (2)وكره ختريق اللفائف، مأَنه إفساد هلا (1)امأَررم

مأنه عليه السالم ألبس عبد اهلل بن أيب قميصه  (3)(ومئزر ولفاقة جاز
وعن عمرو بن العاص َأن امليت يؤزر  (4)ت، رواه البلاريملا ما

 .(5)ويُ َقمَّص، ويلف بالثالرة
                                         

ملا أدخل نعيم بن مسعود يف  صلى اهلل عليه وسلموعن مسرة حنوه، وروي أنه ( 1)
انتشاره قد زال، ويفهم منه أنه ال حيل اإلزار  القرب، نزع امأخلة، ومأن اخلوف من

إذا كان هناك، وصرح به يف اإلقناع وغريه، وذكر أبو املعايل وغريه أنه لو نسي 
وحلت، مأنه سنة،  –ولو كان بعد تسوية الرتاب قريباا  –امللحد أن حيلها نبش 
 إن خيف انتشار امأكفان عند احلمل شدت بشداد يعقد: قال الشافعي وغريه

 .مأنه يكره أن يكون يف القرب شيء معقود: عليها، فإذا أدخلوه القرب حلوه، قيل
وتقبيح، مع امأمر بالتحسني، قاله أبو الوفاء وغريه، وذلك واهلل أعلم أنه كان من ( 2)

عادة أولئك، لئال ينبش فيؤخذ، وجوز أبو املعايل ختريقه إن خيف نبشه، وكرهه 
 .إهنم يتزاورون فيها: اإلمام أمحد، وقال هو وغريه

إمجاعاا من غري كراهة، ولو مل تتعذر اللفائف، إال أن امأول أفضل، واملئزر اإلزار، ( 3)
 .جيعل على احلقوين وما حتتهما، واللفافة بالكسر ما يلف به الشيء

أعطين : مكافأة له ملا كان كسا العباس حني أسر، ويف الصحيحني أن ابنه قال( 4)
 .قميصك أكفنه فيه

ال يكره : فيؤزر باملئزر، ويلبس القميص، مث يلف باللفافة بعد ذلك، ويف الفروع( 5)
ومن أخرج فوق العادة : وقال ابن عقيل. يف مخسة وفاقاا، وال يكره تعميمه وفاقاا

فهو على طريق املروءة، ال بقدر الواجب فممنوع، فإن كان من الرتكة فمن 
 .الثالرة، ملا فيه من إضاعة املال تكره الزيادة على: نصيبه، وقال املوفق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

74 

ويكون القميص بكمني ودخاريص ال  (1)وهذا عادة احلي
بيض من ( يف مخسة أرواب)واخلنثى ندباا ( وتكفن املرأة) (2)ِبِزر  
 . (4)(إزار ومخار وقميص ولفافتني) (3)قطن

: الت وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قملا روى أمحد وأبو داود، 
 كان ، فكنت فيمن غسل أُم كلثوم، بنت رسول اهلل 

                                         

صلى اهلل عليه كونه يأتزر ويتقمص، ويرتدي وحنوه، وامأفضل ما اختار اهلل لنبيه ( 1)
 .وسلم

ومأنه ال يسن للحي زره فوق إزار، لعدم احلاجة، والكم بالضم مدخل اليد ( 2)
 وخمرجها من القميص، والدخاريص دخالت جيعلن يف جوانبه، وال يكره تكفني

وكفنوه يف »يف احملرم  صلى اهلل عليه وسلمرجل يف روبني، ملا تقدم من قوله 
 . «روبيه

وأنه لو جاز  –ال جيزئ أقل من رالرة ملن يقدر عليها : وقول القاضي: قال املوفق
ال يصح، فإنه ال جيوز التكفني  –أقل منها مل جيز التكفني هبا يف حق من له أيتام 

 .مبا دونه باحلسن، مع حصول اإلجزاء
أكثر من حنفظ عنه من أهل : وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة، وقال ابن املنذر( 3)

 .العلم يرى أن تكفن املرأة يف مخسة أرواب
اإلزار غري ما تضم به فلذاها، يف خرب أم سليم وغريه، واخلمار تقنع به بعد أن ( 4)

تلبس املليط يف تلبس القميص، مث تلف باللفافتني، كما يأيت، وملا كانت 
 .اإلحرام، وهو أكمل أحوال احلياة، استحب إلباسها إياه بعد موهتا
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أول ما أعطانا احلِقاء، مث الدرع، مث اخلمار، مث امللحفة، مث 
زار، والدرع إلاحلقاُء ا: قال أمحد (1)أُدرجت بعد ذلك يف الثوب اآلخر

 تلف فتؤزر باملئزر، مث تلبس القميص، مث ختمر، مث (2)القميص
ويباح يف رالرة، ما مل يرره غري  (4)ويكفن صيب يف روب (3)باللفافتني
 .(6)وصغرية يف قميص ولفافتني (5)مكلف

                                         

وكفناها يف مخسة أرواب، ومخرناها كما خنمر احلي، : وروى اخلوارزمي عن أم عطية( 1)
صحيح اإلسناد، وإمنا استحب هلا اخلمسة، مأهنا تزيد حال حياهتا : وقال احلافظ

عورهتا على عورته، فكذلك بعد املوت، وليلى هي على الرجل يف السرتة، لزيادة 
 .بنت قانف

واحلقا بكسر احلاء املهملة، وختفيف القاف مقصور لغة يف احلقو، وهو اإلزار،  ( 2)
 .كما ذكره اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل

قاله يف املبدع وغريه، ونص أمحد أن اخلامسة تشد هبا فلذاها حتت املئزر، وقال ( 3)
خرقة تشد هبا فلذاها مبئزر حتت درع، ويلف فوق الدرع اخلمار : هاخلرقي وغري 

 .باللفافتني، مجعاا بني امأخبار، وظاهره أهنا ال تنتقب
أي ويسن أن يكفن صيب يف روب واحد وفاقاا، مأنه دون الرجل، وال خالف يف ( 4)

 .أنه جيزئه
ز الزيادة على رشيد، من صغري أو جمنون أو سفيه، فإن ورره غري مكلف، مل جت( 5)

 . روب، مأن الزائد تربع
حكمه كالكبري يف استحباب الثالرة، واختاره ابن املنذر، : ومذهب الشافعي
 .ومجهور العلماء

أي ويسن أن تكفن صغرية يف قميص ولفافتني بال مخار، نص عليه، لعدم ( 6)
 .احتياجها إىل اخلمار يف حياهتا، فكذا بعد موهتا
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مَأن العورة  (1)(روب يسرت مجيعه)للميت مطلقاا ( والواجب)
ويكره  (2)املغلظة جيزئ يف سرتها روب واحد، فكفن امليت َأوىل

 .(5) حرير لضرورة فقطوجيوز يف (4)وحيرم جبلود (3)بصوف وشعر

                                         

واء كان رجالا أو امرأة، صغرياا أو كبرياا، ويف الصحيح عن أم أي مجيع امليت، س( 1)
أي الففنها فيه، ومل يزد  «أشعرهنا إياه»ألقى علينا ِحْقَوه، فقال : عطية، قالت

الواجب سرت العورة، لقصة مصعب يف الصحيحني، غطي هبا : على ذلك، وقيل
عد أن يكون معه رأسه، وبدت رجاله، فأمرهم أن جيعلوا على رجليه اإلذخر، ويب

 .ما يشرتي به ما يسرت مجيعه، ولو مل يوجد، فمن بيت املال
 . وال فرق بني الرجل واملرأة( 2)

وتقدم أنه ال جيزئ مبا يصف البشرة، يعين من بياض وسواد، ويكره برقيق حيكي اهليئة، 
يعين تقاطيع البدن، وأعضاءه، وجيوز تكفني املرأة يف روب الرجل، إلعطائهن 

 .يشعرنه ابنته، وحكاه ابن بطال اتفاقااحقوه 
مأنه خالف فعل السلف رضي اهلل عنهم، ويكره مبزعفر ومعصفر، ولو المرأة، ( 3)

 .مأنه ال يليق باحلال
ولو لضرورة، مأمره عليه الصالة والسالم بنزع اجللود عن الشهداء، ومأهنا من ( 4)

 .مالبس أهل النار
ا، ذكراا كان إن مل جيد ما يسرته غريه، وفا( 5) قاا، لوجوب سرته، ويكون روباا واحدا

امليت أو أنثى، مأنه إمنا أبيح احلرير للمرأة حال احلياة، مأنه حمل زينة وشهوة، وقد 
 . زال مبوهتا، فلم يبح تكفينها به وفاقاا، إال لضرورة

 ال أعلم فيه خالفاا، وعلم منه أنه إذا مل تكن ضرورة حرم تكفني: وقال ابن املنذر
 .حبرير ومذهب ومفضض، ولو المرأة
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والباقي  (1)رة، كحال احلياةو فإن مل جيد إال بعض روب سرت الع
وحرم دفن حلي ورياب غري الكفن، مأَنه إضاعة  (2)حبشيش أو ورق

 .(4)وحلي َأخذ كفن ميت حلاجة حر َأو برد بثمنه (3)مالٍ 

                                         

وإن بقي شيء سرت به رأسه وما . يف وجوب تقدميها بالسرت على سائر البدن( 1)
 .يليه، لشرفه على باقيه

ملا روى البلاري وغريه من قصة مصعب ملا قتل يوم أحد ومل يوجد له شيء ( 2)
عت على يكفن به إال منرة، فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجاله، وإذا وض

أن يغطى رأسه، وجيعل على  صلى اهلل عليه وسلمرجليه بدا رأسه، فأمر النيب 
رجليه إذخر، وكان مستعمالا إذ ذاك عند العرب، فإن مل يوجد فما تيسر من 
نبات امأرض، فإن مل يوجد إال روب واحد، ووجد مجاعة من امأموات، مجع فيه 

سم بينهم، ويسرت عورة كل واحد، يق: قال شيلنا: ما ميكن مجعه، وقال ابن متيم
 . وال جيمعون فيه، اه 

ولو قيل حيث جاز دفن ارنني فأكثر فاجلمع، وإال فيسرت عورة كل لكان حسناا، 
يسن تغطية نعش : ومنبوش طري يكفن كالذي مل يدفن، ويف اإلقناع وغريه

 .وحيرم حبرير ومنسوج بذهب أو فضة: بأبيض،ويكره بغريه، ويف شرحه
 .ة جاهلية، وقد هنى عنه عليه الصالة والسالموعاد( 3)
إن خشي التلف، وإن كان حلاجة الصالة فيه فامليت أحق : قال اجملد وغريه( 4)

 .بكفنه، ولو كان لفافتني، ويصلى احلي عليه عرياناا
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 فصل
 

 (1)في الصهم على الميت
 (2)تسقط مبكلف

                                         

ا وتقدم، ملفهوم : وهي فرض كفاية إمجاعاا، غري شهيد معركة، وقيل( 1) ومقتول ظلما
ا َوال قوله تعاىل  دليل : قال الشي   ُتَصلِّ َعَلى َأَحد  ِمنْـُهْم َماَت َأَبد 

هبا، وفعله املستفيض  صلى اهلل عليه وسلماخلطاب أن املؤمن يصلى عليه، ومأمره 
 «صلوا على أطفالكم»وقوله  «صلوا على صاحبكم»يف غري ما حديث كقوله 

ت اهلل وسالمه عليه، وتواتر فعلها منه صلوا «صلوا على من قال ال إله إال اهلل»
وأمجع املسلمون عليها، ويكفر منكرها، وتقدم أنه إن مل يعلم به إال واحد، 
وأمكنه تعينت عليه، وهي من أكرب القربات، ويف فعلها امأجر اجلزيل، كما يف 

الصالة على امليت من خصائص هذه امأمة، : الصحاح وغريها، وقال الفاكهي
 .وكوهنا تفعل بعدهوأتبعت التكفني ملناسبتها له، 

أي تسقط الصالة على امليت بصالة مكلف عليه، ذكر، ولو أنثى، أو عبد، ( 2)
أو مميز، مأهنا فرض : وفاقاا مأيب حنيفة ومالك، وقول للشافعي، وقدم يف احملرر

صلى اهلل تعلق به، فسقط بالواحد، وقيل تسقط بثالرة وفاقاا، ملا جاء أنه صلى 
أيب طلحة يف منزهلم، وأبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء على عمري بن  عليه وسلم
 .أيب طلحة

وفروض الكفايات إذا قام هبا رجل سقط عن الباقني، مث إذا فعل : قال شي  اإلسالم
الكل ذلك كان فرضاا، ذكره ابن عقيل حمل وفاق، وال تسقط بالصالة عليه بعد 

 .الدفن، بل تقدميها واجب، فيأمثون بدفنه قبلها
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السنة )و (2) تنقص الصفوف عن رالرةوأن ال (1)وتسن مجاعة
 .(3)أي صدر ذكر( أن يقوم اإلمام عند صدره

                                         

صلى اهلل عليه ي تسن الصالة على امليت مجاعة، بإمجاع املسلمني، لفعله أ( 1)
، وفعل أصحابه رضوان اهلل عليهم، واستمرار عمل املسلمني عليه، وتسن وسلم

تسوية الصفوف، كما يف الصحيحني، يف صالته على النجاشي فصف هبم، وقال 
على جنازة،  يسوون صفوفهم، فإهنا صالة، وعن أيب املليح أنه صلى: أمحد

وجتوز فرادى كنساء، عند مالك . استووا، ولتحسن شفاعتكم: فالتفت فقال
والشافعي، واملذهب يصلني عليه مجاعة، وتقف إمامتهن وسطهن، وفاقاا مأيب 

 .حنيفة
كان إذا صلى على ميت جزأ الناس رالرة صفوف، مث : حلديث مالك بن هبرية( 2)

من صلى عليه رالرة صفوف من » سلمصلى اهلل عليه و قال رسول اهلل : قال
ما من ميت »رواه الرتمذي واحلاكم وصححه، ويف رواية  «الناس، فقد أوجب

 . حسنه الرتمذي «ميوت، فيصلي عليه رالرة صفوف، إال غفر له
شهد جنازة، وهو  صلى اهلل عليه وسلموروى ابن بطة عن أيب أمامة أن رسول اهلل 

ا سابع سبعة، فأمرهم أن يصفوا رال رة صفوف خلفه، فصف رالرة وارنني وواحدا
خلف الصف، فصلى على امليت مث انصرف، وصرح القسطالين وغريه أن الثالرة 
يف الفضيلة سواء، وأنه إمنا مل جيعل امأول أفضل حمافظة على مقصود الشارع من 

ما من »الثالرة الصفوف، وكلما كثر اجلمع كان أفضل، ملا يف صحيح مسلم 
 «يه أمة من املسلمني، يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شفعوا فيهميت يصلي عل

 .«أربعون»ويف حديث ابن عباس 
عند رأس الرجل، وفاقاا للشافعي ومجاهري العلماء، ومل : وفاقاا مأيب حنيفة، وعنه( 3)

 . يذكر ابن املنذر وغريه عن أمحد غريها، وهي عبارة املقنع
 .فإن الواقف عند أحدمها واقف عند اآلخر وهو قريب من امأول،: قال الشارح
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وامَأوىل  (2)واخلنثى بني ذلك (1)أي وسط أُنثى( وعند وسطها)
 .(4)َفسيَّد ِبَرِقِيِقهِ  (3)هبا وصيه العدل

                                         

ملا رواه الرتمذي، وإسناده رقات، عن أنس أنه صلى على رجل، فقام عند رأسه، ( 1)
هكذا رأيت رسول : مث صلى على امرأة، فقام حيال وسط السرير، فقال له العالء

؟ قام على اجلنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه صلى اهلل عليه وسلماهلل 
وأخرج اجلماعة من حديث مسرة، أنه صلى « احفظوا»: فلما فرغ قال. نعم: قال

على امرأة ماتت يف نفاسها، فقام وسطها،  صلى اهلل عليه وسلموراء رسول اهلل 
 . وهذا مذهب مجهور العلماء الشافعي وغريه، وما سوى ذلك ال مستند له

ومنفرد كإمام، واحلكمة  وكذا روي عن ابن مسعود وغريه، وصححه الوزير وغريه،
يف ذلك واهلل أعلم أن القلب يف الصدر، ووسط املرأة حمل محلها، وقيل لسرتها، 

 .وظاهر إطالقهم أن الصيب والصبية كذلك، وهو ظاهر الوجيز وغريه
أي بني الصدر والوسط، الستواء االحتمالني فيه، والسنة وضع رأسه مما يلي ميني ( 2)

 .اإلمام، كما هو املعروف
أي وامأوىل بإمامة الصالة املفروضة على امليت وصي امليت العدل، إلمجاع ( 3)

الصحابة، فإهنم ما زالوا يوصون بذلك، ويقدمون الوصي، فأوصى أبو بكر أن 
يصلي عليه عمر، وعمر صهيباا، وأم سلمة سعيد بن زيد، وأبو بكرة أبا برزة، وابن 

وخلفاا، وجاء أمري الكوفة عمرو بن  مسعود الزبري، وغريهم ممن ال حيصون سلفاا
أيها امأمري إن أيب أوصى أن يصلي : حريث ليصلي على أيب سرحية، فقال ابنه

ا، وهذه قضايا اشتهرت، من غري إنكار وال خمالف،  عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا
فكانت إمجاعاا، وهو قياس مذهب مالك، وكاملال، بل امليت خيتار لذلك من هو 

 .ا، وأقرب إجابةأظهر صالحا 
 .أي أوىل باإلمامة يف الصالة عليه، بعد وصيه وفاقاا، مأنه مالكه( 4)
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 .(2)فامَأوىل بغسل رجل (1)فالسلطان، فنائبه امأمري، فاحلاكم
                                         

أي فالسلطان بعد وصي امليت وسيده أوىل باإلمامة يف الصالة عليه، وفاقاا مأيب ( 1)
حنيفة ومالك، مأنه صلى اهلل عليه وسلم وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على 

أدركت الناس : ان العصبة، ويف الصحيح عن احلسناملوتى، ومل ينقل عنهم استئذ
: وقال علي وابن مسعود. وأحقهم بالصالة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم

 .اإلمام أحق من صلى على اجلنازة، ولو تقدم غري امأوىل صح
الوايل أحق من الويل، عند مالك وأيب حنيفة، والقدمي من قويل : وقال الوزير

ويف . ليس تقدمي اخلليفة والسلطان على سبيل الوجوب: روعالشافعي، وقال يف الف
فبعد الوصي واحلاكم أبوه، مث جده، مث أقرب العصبة، على الصحيح : اإلنصاف

مث نائب السلطان، يعين امأمري على بلد . اه . من املذهب، وعليه امأصحاب
هو شهدت حسيناا حني مات احلسن، و : امليت، مأنه يف معناه، وقال أبو هريرة

. لوال السنة ما قدمتك: يدفع يف قفا سعيد بن العاص أمري املدينة، وهو يقول
ومل ينكر، فكان : خلفه يومئذ مثانون من الصحابة، قال املوفق,ومقتضاه أنه سنة، 

وكاجلمع وامأعياد، مث احلاكم أي القاضي، وقدم امأمري هنا على القاضي، . إمجاعاا
ال يؤمنَّ امأمري يف »ر فيه للقوة والبأس، ولقوله عكس ما يف النكاح، مأنه هنا منظو 

 .وهو أقوى بسلطنته من احلاكم «سلطانه
أي فامأوىل باإلمامة يف الصالة على امليت، بعد من تقدم، امأوىل بغسل رجل، ( 2)

على ما تقدم يف الغسل، وإن كان امليت أنثى، فيقدم أب فأبوه وإن عال، مأنه 
الدعاء زاد عليه باحلنو والشفقة، وهبا حيصل مقصود يشارك االبن يف العصوبية، و 

ومن »الذي هو مقصود صالة اجلنازة، مث ابن، مث ابنه وإن نزل، ويف حديث أسيد 
ونقل أبو الطيب اإلمجاع على تقدميه على امأخ، مث أخ  «برمها الصالة عليهما

باإلمامة، امأوىل  مأبوين، مث مأب، وهكذا على ترتيب املرياث، ومع التساوي يقدم
وقيل امأسن، وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي، مأن دعاءه أقرب إجابة، مأهنم أفجع 
= 
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ومن قدمه ويل مبنزلته، ال من قدمه  (1)فزوج بعد ذوي امأرحام
 .(3)قدم إىل اإلمام أفضلهم، وتقدم: وإذا اجتمعت جنائز (2)وصي

                                         
= 

بامليت من غريهم، وهو أكرب املقصود، فكانوا يف التقدمي أحق، فإن استووا يف 
 .الصفات أقرع

 .مأن له مزية على باقي امأجانب، فقدم مأجلها( 1)
نزلته، يف إمامة الصالة على امليت، مع أي ومن قدمه ويل من أولياء امليت صار مب( 2)

أهليته، كوالية النكاح، ال من قدمه وصي يف الصالة على امليت، فإن ذلك ملا 
أمله امليت يف الوصي من اخلري، فإن مل يصل الوصي فإىل من بعده، وهذا إذا مل 
جيعل املوصي له ذلك، فإن جعله صح، وإن تقدم أجنيب بغري إذن ويل أو وصي 

نه ليس فيه كبري افتيات تشح هبا امأنفس عادة، فإن صلى الويل خلفه صح، مأ
 . صار إذناا، وإال فله أن يعيد الصالة عليه، مأهنا حقه

يعين يف باب صالة اجلماعة، من أنه يليه الرجال، مث الصبيان، مث النساء وفاقاا، ( 3)
وإذا دفنوا يف  وهو قول عثمان وعلي ومجهور الصحابة والتابعني، وكذا يف املسري،

قرب واحد، وروى البيهقي عن ابن عمر، أنه صلى على تسع جنائز، رجال ونساء، 
فجعل الرجال مما يلي اإلمام، والنساء مما يلي القبلة، وأخرج أبو داود والنسائي 

شهدت جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغالم : وغريمها، بسند صحيح، قال عمار
ك عليه، ويف القوم ابن عباس، وأبو سعيد اخلدري، مما يلي اإلمام، فأنكرت ذل
وحنٌو من مثانني من : ويف رواية البيهقي. هذه السنة: وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا

 ، وذكر املصلي صلى اهلل عليه وسلمأصحاب النيب 
سعيد بن العاص، ومل يذكر ابن املنذر وغريه عنهم خالف ذلك، وكان عليه 

م يف القرب من كان أكثر قرآناا، فيقدم حر مكلف امأفضل الصالة والسالم يقد
= 
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 (3)ومجعهم بصالة أفضل (2)ويقرع مع التساوي (1)فَأسن فَأسبق
( ويكرب أربعاا) (4)وجيعل وسط أُنثى حذاَء صدر رجل، وخنثى بينهما

 .(5)يهعلى النجاشي أربعاا، متفق عل لتكبري النيب 

                                         
= 

وال : فامأفضل، َفعْبٌد كذلك،، فصيب كذلك، مث خنثى، مث امرأة كذلك، قال املوفق
 .نعلم خالفاا يف تقدمي اخلنثى على املرأة

 «كرب كرب» صلى اهلل عليه وسلمأي فإن استووا يف الفضل قدم أسن، لعموم قوله ( 1)
 .السن فسابق لسبقه فإن تساووا يف

 .يف الكل، فقدم إىل اإلمام من خترج له القرعة كاإلمامة( 2)
أي من إفراد كل ميت بصالة، وهو مذهب مالك، ومأنه أسرع، وأبلغ يف توفر ( 3)

ويتوجه احتمال بالتسوية، : اجلمع، وقيل عكسه، وفاقاا للشافعي، قال يف الفروع
وتى قدم من امأولياء للصالة عليهم أوالدهم وإذا اجتمع م. اه . وفاقاا مأيب حنيفة

 .باإلمامة، فإن تساووا أقرع، ولويل كل ميت أن ينفرد بصالته على ميته
ويسوى بني . إذا اجتمعوا، ليقف اإلمام أو املنفرد من كل واحد من املوتى موقفه( 4)

رؤوس كل نوع، وتكون عن ميني اإلمام ندباا، فلو كانت عن يساره أجزأت، صرح 
ه املالكية، ووسط بفتح السني، وكل ما كان مصمتاا،وما كان يبني بعضه من ب

 .بعض كوسط الصف فبالسكون
كرب على اجلنازة   صلى اهلل عليه وسلممن غري وجه، ويف الصحيح عن أنس أنه ( 5)

صلى على قرب، بعدما دفن،  صلى اهلل عليه وسلمأربعاا،وفيهما عن ابن عباس أنه 
 .ويأيت, وكرب أربعاا
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َأي بعد التكبرية امأُوىل، وهي تكبرية اإلحرام ( يقرُأ يف امأُوىل)
سراا ولو ليالا ( الفاحتة)والبسملة ( بعد العوذ)و

ملا روى ابن ماجه  (1)
أن نقرَأ على  أَمرنا رسول اهلل : عن أم شريك امأنصارية قالت

ويصلي ) (2)اجلنازة بفاحتة الكتاب، وال نستفتح، وال نقرأ سورة معها
( التشهد)كالصالة يف ( الثانية)أي بعد التكبرية ( يف على النيب 

 .(3)امَأخري

                                         

ال يتعوذ وفاقاا، وأما البسملة فأمجعوا على : وفاقاا يف غري التعوذ، لألمر به، وعنه( 1)
اإلتيان هبا، وتقدم أهنا آية من القرآن، قبل كل سورة سوى براءة، وأما االستفتاح 
فأكثر العلماء أنه ال يستفتح، خالفاا مأيب حنيفة، مأن مبناها على التلفيف، كما 

ة بعد الفاحتة، ومأنه مل يرد االستفتاح فيها، فرتكا لطوهلما، ونقل أنه ال يقرأ السور 
 .إمام احلرمني اإلمجاع على أنه ال يستحب قراءة سورة معها

السنة يف الصالة على اجلنازة أن يقرأ : وملا رواه النسائي وغريه، عن أيب أمامة قال( 2)
وإسناده . والتسليم عند اآلخرةيف التكبرية امأوىل بأم القرآن خمافتة، مث يكرب رالراا، 

على شرطهما، وأبو أمامة هذا صحايب، وحنوه عن الضحاك، وللبلاري عن ابن 
وقال . لتعلموا أهنا سنة: عباس أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاحتة الكتاب، وقال

عن  صلى اهلل عليه وسلمسألت مثانية عشر رجالا من أصحاب النيب : جماهد
وكالصلوات، ومأنه فعل السلف، واستمر . يقرأ: فكلهم قالالقراءة على اجلنازة، 

 .العمل عليه
 .لنقل اخللف عن السلف من طرق متعددة، وعمل املسلمني عليه( 3)
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ملا روى الشافعي عن أيب أمامة بن سهل، أنه أخربه رجل من 
، أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام، أصحاب النيب 

يصلي  مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبرية امأوىل، سراا يف نفسه، مث
( ويدعو يف الثالثة) (1)، وخيلص الدعاَء للميت، مث يسلمعلى النيب 
 .(2)ملا تقدم

                                         

ورجاله خمرج هلم يف : وأخرجه احلاكم وابن اجلارود وغريمها، قال احلافظ( 1)
 وسلمصلى اهلل عليه أن رجاالا من أصحاب النيب : الصحيحني، ولفظ احلاكم

والسنة أن يفعل من وراء اإلمام مثل ما : وزاد امأررم وغريه. أخربوه أنه من السنة
صلى اهلل يفعل اإلمام، وذكر أبو أمامة عن مجاعة من الصحابة الصالة على النيب 

كيف : ملا سألوه صلى اهلل عليه وسلم، يف الصالة على اجلنازة، ومأنه عليه وسلم
إذا وضعت، يعين اجلنازة  كربت : أبو هريرة نصلي عليك؟ علمهم ذلك، وقال

 .رواه مالك صلى اهلل عليه وسلمومحدت اهلل، وصليت على نبيه 
إذا صليتم »وقال عليه الصالة والسالم . وخيلص الدعاء للميت: أي من قوله( 2)

رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، ويدعو  «على امليت فأخلصوا له الدعاء
وامأوىل أن يدعو لنفسه ولوالديه، : قال املوفق. دعاءبأحسن ما حيضره من ال

، وال توقيت فيه، صلى اهلل عليه وسلموللميت، وللمسلمني مبا روي عن النيب 
سألت : وأخرج عن أيب الزبري. ادع بأحسن ما حيضرك: ونص عليه أمحد، وقال

، سلمصلى اهلل عليه و ما أتاح لنا رسول اهلل : جابراا عما يدعى به للميت، فقال
أتاح؛ قدر، وامأمر املطلق بإخالص الدعاء للميت : ومعىن. وال أبو بكر وال عمر

 يقضي بأن خيلص للمسيء كاحملسن، فإن مالبس املعاصي أحوج إىل دعاء 
= 
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وصغرينا  (1)اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا: فيقول)
وأنت على كل  (3)إنك تعلم منقلبنا ومثوانا (2)وكبرينا، وذكرنا وأُنثانا

إلسالم والسنة، ومن اللهم من َأحييته منا فَأحيه على ا (4)شيٍء قدير
 .(5)(توفيته منَّا فتوفه عليهما

                                         
= 

إحساناا، وإن   إن كان حمسناا فزده: إخوانه املسلمني، ولذلك قدموه بني أيديهم، قيل
وإخالص الدعاء له، ويف صحيح كان مسيئاا فأنت أوىل بالعفو عنه خالف 

ما من ميت يصلي عليه أمة من املسلمني، يبلغون مائة، كلهم »مسلم عن عائشة 
 .«يشفعون له، إال شفعوا فيه

 .الغائب ضد الشاهد، والشاهد احلاضر( 1)
. اللهم اغفر للمسلمني واملسلمات: املقصود الشمول واالستيعاب، كأنه قيل( 2)

 .الدرجاتوذكر الصغري لعله لرفع 
إنك تعلم : أي. جيوز أن يكونا مصدرين، أي انقالبنا وروانا، وأن يراد هبما املنزل( 3)

 .مرجعنا ومنصرفنا، ومأوانا ومنزلنا الذي نعود إليه
قادر على املغفرة لنا معشر املسلمني، والعفو والرمحة أو النقمة، فلك القدرة العامة ( 4)

 .مل تشأ مل يكنالشاملة لكل شيء فما شئت كان، وما 
واإلسالم هو العبادات  . فتوفه على اإلميان: أي على اإلسالم والسنة، ويف رواية( 5)

كلها، واإلميان شرط فيها، ووجودها يف حال احلياة ممكن، خبالف حالة املوت، 
فإن وجودها متعذر، فلهذا اكتفى باملوت على اإلميان خاصة، وطلب احلياة على 

جزء منه، ويفسر اإلسالم بامأعمال الظاهرة، واإلميان  اإلسالم، الذي اإلميان
بامأعمال الباطنة إذا اقرتنا، وإذا افرتقا فسر كل منهما باآلخر، والسنة يف اللغة 

، وشرع االجتماع عليها، صلى اهلل عليه وسلمالسرية والطريقة اليت سنها رسول اهلل 
 .مجعها سنن، كغرفة وغرف
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لكن  (1)رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه، من حديث أيب هريرة
اللهم ) (2)السنة: ولفظة. وأنت على كل شيٍء قدير: زاد فيه املوفق

بضم الزاي وقد ( وأكرم نزله (3)اغفر له، وارمحه وعافه واعف عنه
بفتح امليم مكان الدخول، ( دخلهوَأوسع م) (4)تسكن، وهو القرى
ونقه من الذنوب  (6)واغسله باملاء والثلج والربد) (5)وبضمها اإِلدخال

 (7)الذنوب واخلطايا، كما ينقى الثوب امأَبيض من الدنس

                                         

قال  «اللهم ال حترمنا أجره، وال تضلنا بعده»آخره  وأصله يف صحيح مسلم، ويف( 1)
 .روي من طرق تدل على أن له أصالا : ابن القيم وغريه

. السنة: وأنت على كل شيء قدير؛ ولفظة: أي زاد املوفق رمحه اهلل يف املقنع لفظ( 2)
 .لكونه الئقاا باحملل، ونبه عليه ليعلم أنه ليس يف منت احلديث

 .امليت، فال حيول الضمري الضمري عائد إىل( 3)
 .وقه فتنة القرب، وعذاب القرب: يهيأ للضيف أول ما يقدم، ويف رواية( 4)
 .وأوسع مكان الدخول: وليس هذا موضعه، فالفتح أوىل، ليكون املعىن( 5)
بالتحريك، يعين املطر املنعقد، ومجع بينها مبالغة يف التطهري، وليس املراد بالغسل ( 6)

 .وإمنا هو استعارة بديعة، للطهارة العظيمة من الذنوب .هنا على ظاهره
أي نقه من الذنوب بأنواع املغفرة، كما أن هذه امأشياء أنواع املطهرات من ( 7)

 .الدنس
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وأبدله داراا خرياا من داره، وزوجاا خرياا من زوجه
وأدخله اجلنة،  (1)

ن عوف بن رواه مسلم ع (2)(وأعذه من عذاب القرب، وعذاب النار
يقول ذلك على جنازة، حىت متىن أن يكون  مالك، أنه مسع النيب 

وزاد  (4)«وأبدله أهالا خرياا من أهله، وأدخله اجلنة»وفيه  (3)ذلك امليت
مأَنه ( وافسح له يف قربه، ونور له فيه) (5)من الذنوب: وزاد املوفق لفظ
 .(6)مأَنه الئق باحملل

                                         

واملراد . والزوج، بغري هاء، يقال للذكر وامأنثى، وقد يقال للمرأة زوجة باهلاء( 1)
لو تزوج، إذ منهم من ليس له دار  باإلبدال الفعلي أو التقديري، أي خرياا من زوج

 .بالدنيا
عذاب القرب، غري فتنته بدالئل من : وهذا من أمجع امأدعية، وقال ابن عبد الرب( 2)

 .السنة الثابتة
 صلى اهلل عليه وسلمفتمنيت أن لو كنت أنا امليت لدعاء رسول اهلل : قال: ولفظه( 3)

أدخل اجلنة، وجني من عذاب لذلك امليت، هبذا الدعاء اجلامع الشامل، إذ من 
 .القرب، وعذاب النار فقد متَّ فوزه

ا »: قال «وأبدله داراا خرياا من داره»: أي بعد قوله( 4) وأهالا خرياا من أهله، وزوجا
 .اخل «...خرياا من زوجه، وأدخله اجلنة 

أي فليست يف صحيح مسلم، ورواه البيهقي وغريه بدوهنا، والذنب هو اإلمث، ( 5)
 .ئة الذنبواخلطي

اللهم إنه عبدك، وابن أمتك، : بفتح السني أي وسع، زاد اخلرقي وغريه« افسح»( 6)
 وحفظ من دعاء : وقال ابن القيم. أمتك، نزل بك، وأنت خري منزول به

= 
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هذا : ان خنثى قالوإن ك (1)وإن كان امليت أُنثى أَنث الضمري
وإن  )وال بْأس باإلشارة باإلصبع حال الدعاء للميت  (2)امليت وحنوه

ذكراا أو أنثى، أو بلغ جمنوناا واستمر( صغرياا)امليت ( كان
( قال) (3)

اللهم اجعله ذخراا لوالديه) (4)ومن توفيته منا فتوفه عليهما: بعد
(5). 

                                         
= 

اللهم إن فالن بن فالن يف ذمتك، وحبل جوارك، فقه » صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
لوفاء واحلق، فاغفر له وارمحه، إنك من فتنة القرب، ومن عذاب النار، فأنت أهل ا

اللهم أنت رهبا، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت »: ومنه «أنت الغفور الرحيم
هديتها لإلسالم، وأنت قبضت روحها، وتعلم سرها وعالنيتها، جئنا شفعاء، 

 . ورواه أبو داود وغريه «فاغفر هلا
من رمحة اهلل، إىل ماله  وأصل الشفع الزيادة، فكأهنم طلبوا أن يزاد بدعائهم

 .بتوحيده وعمله
 .اللهم اغفر هلا، وارمحها؛ وامأوىل أن ال حيول، لعوده على امليت: فيقول( 1)
 .كهذه اجلنازة، مأنه يصلح هلما، وينبغي عوده على امليت اتباعاا، إلطالق النص( 2)
 .يعين على جنونه، حىت مات( 3)
ال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده، واغفر لنا  اللهم»: وكذا إن أكمل احلديث، فقال( 4)

لفعل السلف واخللف، وملناسبته للحال، استحب أن يقول مكان االستغفار  «وله
 .للميت هذا الدعاء اآليت

 .شبه تقدمه هلما بشيء نفيس يكون أمامهما مدخراا، إىل وقت حاجتهما له( 5)
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اآلخرة، سواءا مات يف أي سابقاا مهيئاا ملصاحل والديه يف ( وفرطاا
وأجراا وشفيعاا جماباا) (1)حياة والديه أو بعدمها

اللهم رقل به  (2)
 (5)وَأحلقه بصاحل سلف املؤمنني (4)وأعظم به أجورمها (3)موازينهما

 .(6)واجعله يف كفالة إبراهيم

                                         

إىل املاء، ليهيء هلم أسباهبم يف  وأصل الفرط والفارط فيمن يتقدم اجلماعة الواردة( 1)
املنزل، أي فاجعله سابقاا أمام والديه، مهيئاا ملصاحلهما، مبدخر نفيس يف اآلخرة، 

 . إىل وقت حاجتهما له بشفاعته هلما
وهو يف هذا الدعاء الشافع يشفع لوالديه، وللمؤمنني املصلني عليه، : قال القاضي

أما حتب أنك ال تأيت باباا من »محد وغريه وقال عليه الصالة والسالم فيما رواه أ
 .«أبواب اجلنة إال وجدته ينتظرك

أي أجراا لوالديه، وشفيعاا هلما، جماب الشفاعة، وللبيهقي عن أيب هريرة مرفوعاا ( 2)
وعظة »وزاد بعضهم « وأجراا»ويف لفظ  «اللهم اجعله لنا سلفاا وفرطاا وذخراا»

 .«واعتبارا
 .فقده أو الرضى به أي بثواب الصرب على( 3)
 .وسيأيت ذكر ما يف الصرب عليه من امأجر اجلزيل( 4)
أي آبائهم املتقدمني، ومن فضل اهلل وكرمه أنه يلحق بالذين آمنوا وعملوا ( 5)

 .الصاحلات ذريتهم
إن يف اجلنة لشجرة »إشارة إىل ما رواه ابن أيب الدنيا وغريه عن خالد بن معدان ( 6)

ضروع، من مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من  يقال هلا طوىب، كلها
 .«طوىب، وحاضنهم إبراهيم خليل الرمحن عليه السالم
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وال يستغفر له، مأَنه شافع غري  (1)(وقه برمحتك عذاب اجلحيم
 . (2)ه قلممشفوع فيه، وال جرى علي

ويقف بعد الرابعة ) (3)وإذا مل يعرف إسالم والديه دعا ملواليه
 .(5)وال يدعو، وال يتشهد، وال يسبح (4)(قليالا 

                                         

والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه باملغفرة »حلديث املغرية بن شعبة مرفوعاا، ( 1)
« والطفل»روامها أمحد، ولفظ الرتمذي وغريه  «بالعافية والرمحة»ويف رواية  «والرمحة
دعاء دعا به مما ذكر وحنوه أجزأ، واجلحيم اسم من أمساء النار، قال  اخل وأي
 .هي النار الشديدة: اخلليل

فالدعاء لوالديه أوىل من الدعاء له، وما ذكر من الدعاء الئق باحملل، مناسب ملا ( 2)
 .هو فيه، فشرع فيه االستغفار للبالغ

إسالمهم لقيامهما مقام  أي موايل الصغري واجملنون، حيث كان له موال يعلم( 3)
ومن كان من : ذخراا ملواليه اخل، قال شي  اإلسالم: والديه يف املصاب به، فيقول

. اه . أمة أصلها كفار، مل جيز أن يستغفر مأبويه، إال أن يكونا قد أسلما لآلية
وأما ولد الزنا فيدعى مأمه فقط، لثبوت نسبه منها، خبالف أبيه، وإن كان كل 

 .، وكذا املنفي بلعانمنهما زانياا
كان يكرب أربعاا، مث يقف ما شاء اهلل، فكنت أحسب أن : حلديث زيد بن أرقم( 4)

هذه الوقفة ليكرب آخر الصفوف رواه اجلوزجاين، وملا يأيت من حديث ابن أيب أوىف 
 .وغريه

: وفاقاا يف امأخريتني، ملا تقدم من أن مبناها على التلفيف، وأما الدعاء فعنه( 5)
 عو بعد الرابعة كالثالثة، اختاره اجملد وغريه، وفاقاا جلمهور العلماء، يد
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روى اجلوزجاين عن  (1)(واحدة عن ميينه)تسلمية ( ويسلم)
 .(2)على اجلنازة، تسليمة واحدةسلم  عطاء بن السائب أن النيب 

                                         
= 

أمر به وفعله، رواه  صلى اهلل عليه وسلمومأن ابن أيب أوىف فعله، وأخرب أن النيب 
هو أصلح ما روي، : أمحد وابن ماجه، والبيهقي، واحلاكم وصححه، وقال أمحد

بل : ، أشبه الذي قبله، وقال يف احملرروال أعلم شيئاا خيالفه، ومأنه قيام يف جنازة
َيا َحَسَنة  َوِفي جيوز يف الرابعة، ومل يذكر خالفاا، فقول نـْ َربَـَّنا آتَِنا ِفي الدُّ

وصح أن أنساا كان ال يدعو بدعاء إال ختمه اآلِ َرِم َحَسَنة  َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
اللهم ال حترمنا أجره وال : مهبذا الدعاء، واختار أبو بكر، وفاقاا للشافعية وغريه

 .ومأنه الئق باحملل. تفتنا بعده، واغفر لنا وله
 .وفاقاا ملالك، جيهر هبا اإلمام كاملكتوبة( 1)
أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان : وقيل مأمحد« وحتليلها التسليم»ولقوله ( 2)

صلى ال؛ ولكن عن ستة من أصحاب النيب : يسلم على اجلنازة تسليمتني؟ قال
وذكره البيهقي عن . أهنم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة اهلل عليه وسلم

وهو املعروف : ، قال ابن القيمصلى اهلل عليه وسلمعشرة من أصحاب رسول اهلل 
وتقدم، ومأنه أشبه باحلال، وأكثر ما روي يف التسليم، . اه . عن ابن أيب أوىف

، ومأن صالة اجلنازة مبنية على وقول أكثر العلماء من الصحابة والتابعني
من سلم على جنازة تسليمتني فهو جاهل جاهل، : التلفيف، وقال ابن املبارك

واختار القاضي أن املستحب تسليمتان، وواحدة جتزئ، وهو قول الشافعي 
وقول القاضي خمالف لقول إمامه وأصحابه، وإلمجاع : وأصحاب الرأي، قال املوفق

وزجاين هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، رقة مات سنة واجل. الصحابة والتابعني
 .ه 631ه  وعطاء بن السائب أبو حممد الثقفي الكويف، صدوق مات سنة 952
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ويرفع ) (2)وسن وقوفه حىت ترفع (1)وجيوز تلقاء وجهه، ورانية
( وواجبها) (3)ملا تقدم يف صالة العيدين( مع كل تكبرية)ندباا ( يديه

 .(4)أي الواجب يف صالة اجلنازة مما تقدم

                                         

أي وجيوز أن يسلم من صالة اجلنازة تلقاء وجهه، من غري التفات، وجيوز أن ( 1)
اكم وغريه يسلم تسليمة رانية عن يساره، وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي، ملا ذكر احل

إين ال أزيدكم : مث سلم عن ميينه، وعن مشاله، فلما انصرف قال: عن ابن أيب أوىف
ويتابع اإلمام : قال يف املبدع. يصنع صلى اهلل عليه وسلمعلى ما رأيت رسول اهلل 

: يف الثانية كالقنوت، وظاهر كالم ابن اجلوزي ُيِسرُّ هبا وفاقاا، وجيزئ وإن مل يقل
السالم عليكم، لكن ذكر الرمحة : روى اخلالل عن علي، وفيه وقال ورمحة اهلل؛ ملا

 .أليق باحلال، فكان أوىل
أي ويسن وقوف املصلي على اجلنازة مكانه، إماماا كان أو مأموماا، حىت ترفع ( 2)

رأيت ابن عمر ال يربح من مصاله، حىت يراها : اجلنازة من بني أيديهم، قال جماهد
ال تنَفضُّ الصفوف حىت ترفع اجلنازة، وهو : امأوزاعيوقال . على أيدي الرجال
 .قول عامة العلماء

ترفع لألرر، والقياس على السنة يف الصالة، ورواه هو والبيهقي : وقال الشافعي( 3)
وغريمها عن ابن عمر وأنس، وسعيد عن ابن عباس، وامأررم عن عمر وزيد بن 

ن فيها الرفع، كالصالة، رابت، ومأنه ال يتصل طرفها بسجود وال قعود، فس
وحكى الشارح أن الرفع يف التكبرية امأوىل إمجاع، وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق، 

كان يرفع   صلى اهلل عليه وسلمأن النيب : وروى الرتمذي وغريه، بسند فيه ضعف
 .يديه يف أول التكبري، ويضع اليمىن على اليسرى

من إضافة الشيء إىل « صالة اجلنازة»يعين من املطلوب يف صفتها ستة أشياء، و( 4)
 .سببه
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 .(2)أربع( وتكبريات) (1)يف فرضها( قيام)
                                         

أي قيام قادر، إن كانت الصالة على امليت فرضاا وفاقاا، حكاه الوزير وغريه،  ( 1)
ا»كسائر الصلوات املفروضة، لعموم  فال تصح من قاعد، وال راكب « صل قائما

راحلة بال عذر، وعلم منه أهنا لو تكررت مل جيب القيام على من صلى على 
 .، بعد أن صلى عليها غريه، لسقوط الفرضية بامأوىلجنازة

أمجاعاا، ملا يف الصحيحني وغريمها من غري وجه، عن ابن عباس وأيب هريرة، وجابر ( 2)
وأنس وغريهم، أنه صلى اهلل عليه وسلم كرب أربعاا، ومجع عمر الناس على أربع 

ع أصحاب اجتم: ال جيوز النقص عن امأربع، وقال النلعي: تكبريات، وقال
يف بيت أيب مسعود، فأمجعوا على أربع، وذكر ابن  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

عبد الرب وغريه أنه قد أمجع الفقهاء، وأهل الفتوى بامأمصار على أربع، على ما 
 .جاء يف امأحاديث الصحيحة، وما سوى ذلك عندهم شذوذ

التكبري املشروع مخس، أم قد كان لبعض الصحابة وغريهم خالف يف أن : وقال النووي
أربع، أم غري ذلك، مث انقرض ذلك اخلالف، وأمجعت امأمة اآلن على أنه أربع 

ا بطلت، . اه . تكبريات، بال زيادة وال نقص فإن ترك غري مسبوق تكبرية عمدا
وسهوا يكربها ما مل يطل الفصل، فإن طال، أو وجد مناف، من كالم أو حنوه 

 رالراا قيل له؛ فكرب الرابعة، رواه البلاري وغريه، ورواه استأنف، لفعل أنس، ملا كرب
حرب وغريه من طريق آخر، أنه رجع فكرب أربعاا، ولعل امأوىل مع عدم املنايف، ويف 
الرواية الثانية أنه تكلم، وعوده إىل ذلك دليل إمجاعهم على أنه ال بد من أربع، 

 .لى الفضيلةوامأوىل أن ال يزيد على أربع، مأن املداومة تدل ع
صحت امأحاديث بأربع تكبريات ومخس، وهو من االختالف : وقال النووي أيضاا

صلى وكان : املباح، وليس إخالالا بصورة الصالة، فال تبطل به، وقال ابن القيم
 يكرب أربع تكبريات، وصح أنه كرب مخساا، وكان  اهلل عليه وسلم

هذه : عاا، وقال سعيد بن منصورالصحابة بعده يكربون أربعاا ومخساا، وستاا وسب
وال جيوز الزيادة على : آرار صحيحة، فال موجب للمنع منها، وقال يف الشرح
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والصالة على النيب ) (1)ويتحملها اإلمام عن املْأموم( والفاحتة)

 .(3)(المودعوة للميت، والس (2)

                                         
= 

ال خالف يف أنه ال يتابع يف : سبع تكبريات، ال خيتلف املذهب فيه، وقال غريه
وحكى . وال تستحب إمجاعاا. هو أكثر ما جاء فيه اه : الزائد عليها، قال أمحد

ال يتابع ما زاد على : حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أمحدالوزير عن أيب 
وذكر ابن حامد . وهو املذهب، مأنه زاد على القدر املشروع: أربع، قال أبو املعايل

ا ا، وقال الشافعي؛ واحتج حبديث النجاشي، قال : وجها تبطل مبجاوزة أربع عمدا
 .ه، نص عليه أمحد وغريهوال جيوز للمأموم أن يسلم قبل إمام. واحلجة له: أمحد

أي وجتب قراءة الفاحتة على اإلمام واملنفرد، على امأصح، وفاقاا للشافعي، لقوله ( 1)
ال جتب، قال : وغري ذلك مما تقدم، وعنه «ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب»

ال جتب قراءة الفاحتة، بل هي سنة، وفاقاا ملالك والشافعي، : شي  اإلسالم
 .ة الفاحتة اإلمام عن املأموم كالفريضةويتحمل قراء

وحنوه، وال يتعني  «صلى اهلل عليه وسلمال صالة ملن مل يصل على نبيه »لقوله ( 2)
 .لفظ صالة خمصوص، مأن املقصود مطلق الصالة

أي واخلامس دعوة للميت أي دعاء له، وفاقاا، مأنه هو املقصود، فال جيوز ( 3)
صلى اهلل ينقل يف القراءة، والصالة على النيب  اإلخالل به، وقد نقل فيه ما مل

الدعاء واجب يف الثالثة بال خالف، وليس : ، فهو أوكد، وقال النوويعليه وسلم
صلى وإمنا قدم الثناء على اهلل، والصالة على النيب . لتلصيصه هبا دليل واضح اه 

راد واحدة، كما ، مأهنما سنة الدعاء، والسادس السالم إمجاعاا، واملاهلل عليه وسلم
للعهد، مأنه عليه الصالة والسالم يسلم يف صالة « َألْ »هو قول اجلمهور، ف 

 .«صلوا كما رأيتموين أصلي»اجلنائز، وقال 
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وال يضر جهله  (2)فينوي الصالة على امليت (1)ويشرتط هلا النية
وإن  (4)على من يصلي عليه اإلمام: فإن جهله نوى (3)بالذكر وغريه

على هذا الرجل، فبان امرأَة : وإن نوى (5)نوى َأحد املوتى اعترب تعيينه
 .(6)َأو بالعكس َأجزأَ، لقوة التعيني، قاله أبو املعايل

                                         

وأهنا القصد، وأن  «إمنا امأعمال بالنيات»أي للصالة على امليت، وتقدم حديث ( 1)
يشرتط ملكتوبة، إال  ويشرتط هلا ما: التلفظ هبا بدعة، وعبارة اإلقناع واملنتهى

 .الوقت، وحكاه غري واحد اتفاقاا، مع حضور امليت وإسالمه وتطهريه
 .ذكراا كان أو أنثى، أو على هؤالء املوتى، وإن كانوا مجاعة فمعرفة عددهم أوىل( 2)
وال يشرتط معرفة عني : أي غري الذكر، وهو امأنثى أو اخلنثى، قال يف الرعاية( 3)

دم توقف املقصود على ذلك، فينوي الصالة على اجلنازة امليت يف الصالة، لع
 . احلاضرة، أو على هذه اجلنازة، وحنو ذلك

وامأوىل معرفة ذكوريته وأنوريته، وامسه وتسميته يف دعائه له، وال : وقال يف اإلقناع
 .يعترب ذلك

 .واجزأت، وعليه العمل، ومل يرو أن كل مصل يسأل عمن يصلي عليه( 4)
هالة، وإذا عينه مل تصح على غريه، مأن قوة التعيني تصري ما سوى املعني لتزول اجل( 5)

فإن نوى الصالة على معني من موتى،  : غري مراد، وال مقصود، ولفظ أيب املعايل
ا فبان غريه مل تصح، قال يف الفروع  .وهو معىن كالم غريه: كأن يريد زيدا

أ، لعدم اختالف املقصود وعكسه إن نوى على هذه املرأة، فبان رجالا أجز ( 6)
 .باختالف ذلك
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 .(2)وطهارته من احلدث واجلنس مع القدرة (1)الم امليتوإس

                                         

َوال ُتَصلِّ  مأن الصالة شفاعة له ودعاء، والكافر ليس أهالا لذلك، قال تعاىل ( 1)
ا  .  َعَلى َأَحد  ِمنْـُهْم َماَت أََبد 

أهل البدع إن مرضوا فال : وقال. الرافضة واجلهمية ال يصلى عليهم: وقال أمحد
ترك الصالة  صلى اهلل عليه وسلمعليهم، مأن النيب  تعودوهم، وإن ماتوا فال تصلوا

 .على من به دون ذلك، فامأوىل أن ترتك الصالة عليهم
من كان مظهراا لإلسالم، فإنه جيرى عليه أحكام اإلسالم : وقال شي  اإلسالم

الظاهرة، من تغسيله والصالة عليه، ودفنه يف مقابر املسلمني، وحنو ذلك، لكن 
والزندقة، فإنه ال جيوز ملن علم ذلك منه الصالة عليه، وإن  من علم من النفاق 

 اْستَـْغِفْر َلُهْم َأْو ال َتْستَـْغِفْر َلُهمْ كان مظهراا لإلسالم، وذكر اآلية، وقوله
 .اآلية
وأما من كان مظهراا للفسق، مع ما فيه من اإلميان، كأهل الكبائر، فال بد أن : مث قال

صلى اهلل ن امتنع زجراا مأمثاله كما فعل النيب يصلي عليهم بعض املسلمني، وم
، كان حسناا، وإن صلى يرجو رمحة اهلل، ومل يكن يف امتناعه مصلحة عليه وسلم

راجحة كان حسناا، وإن امتنع يف الظاهر، ودعا يف الباطن، كان أوىل، وكل من مل 
به، كما يعلم منه النفاق، وهو مسلم، جيوز االستغفار له، والصالة عليه، ويؤمر 

وإن اختلط املسلمون  َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ :قال تعاىل
باملشركني، ومل يتميزوا غسل اجلميع، وصلي عليهم، سواء كان عدد املسلمني أقل 

صلى اهلل عليه أو أكثر، وهذا مذهب مالك والشافعي، قياساا على ما ربت عنه 
 .على اجمللس الذي فيه أخالط من املسلمني واملشركني يف السالم وسلم

 .وفاقاا، مأن العجز عن الطهارة، ال يسقط فرض الصالة كاحلي، وكباقي الشروط( 2)
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وحضور  (2)واالستقبال والسرتة كمكتوبة (1)وإال صلي عليه
 (4)فال تصح على جنازة حممولة، وال من وراء جدار (3)امليت بني يديه

مَأن القضاءَ  (5)(على صفته)ندباا ( ومن فاته شيٌء من التكبري قضاه)
 .(6)لصلواتحيكي امَأداَء، كسائر ا

                                         

 .أي وإن عجز عن طهارته من احلدث أو النجس ميم وصلي عليه( 1)
ط أي كما يشرتط للمكتوبة، من االستقبال إىل جهة القبلة، وسرت العورة، فيشرت ( 2)

يف صالة اجلنازة استقبال القبلة، وسرت أحد عاتقيه على املذهب، خبالف النفل 
 .فال يشرتط له ذلك

أي يدي املصلي، واملراد قبل الدفن، وصرح به مجاعة يف املسبوق وفاقاا، ومأنه ال ( 3)
لو كرب على جنازة، مث جيء بأخرى، كرب رانية : صالة بدون امليت، وقال عثمان

جيء بثالثة كرب الثالثة، ونوى اجلنائز الثالث، فإن جيء برابعة كرب  ونوامها، فإن
الرابعة ونوى الكل، فيصري مكرباا على امأوىل أربعاا، وعلى الثانية رالراا، وعلى 
الثالثة ارنتني، وعلى الرابعة واحدة فيأيت بثالث تكبريات أخر، فيتم سبعاا يقرأ يف 

 .خامسة ما ذكر يف املنت
ن، نص عليه وفاقاا، وال من وراء خشب، كالتابوت املغطى خبشب، فال قبل الدف( 4)

تصح على امليت وهو فيه، خبالف السرتة من غري ذلك، فإهنا ال متنع الصحة، 
وكذا يشرتط تكفينه، فال تصح قبل أن يغسل، أو ييمم لعدم، ويكفن، وسن دنوه 

 .الدنو منها قرهبا من اإلمام مقصود، مأنه يسن: منها، وقال اجملد وغريه
 .أي أتى بالتكبري نسقاا، ويقضي الثالث استحباباا( 5)
فيتابع إمامه فيما أدركه فيه، وال ينتظر تكبرية اإلمام املستقبلة، بل يدخل معه يف ( 6)

وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن  «فما أدركتم فصلوا»احلال، كالفريضة، ولقوله 
 .ا، واحملاكاة املضاهاة أي املشاهبةمالك، وقول مجهور العلماء، وحكي إمجاعا 
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وإن خشي  (1)واملقضي أول صالته، يْأيت فيه حبسب ذلك
وإن سلم مع اإلمام، ومل يقضه  (2)رفعها تابع التكبري، رفعت أَم ال

ومن فاتته ) (3)«ما فاتك ال قضاء عليك»لعائشة  صحت، لقوله 
 .(4)(صلى على القرب)أي على امليت ( الصالة عليه

                                         

فإذا سلم إمامه كرب وقرأ الفاحتة، مث راعى باقي التكبريات ترتيب نفسه، ال ما ( 1)
يقوله إمامه، وفاقاا للشافعي، وعنه يقضيه على صفته، على ما تقدم يف أحكام 

قبل  املسبوق، ومىت أدرك اإلمام يف امأوىل، فكرب وشرع يف القراءة، مث كرب اإلمام
 .أن يتمها، قطع القراءة وتابعه

أي وايل بني التكبري، من غري ذكر وال دعاء، رفعت اجلنازة أو مل ترفع من بني ( 2)
 . يديه، قدمه يف الفروع، وحكاه نصاا

ال يقضي، : واختاره أكثر امأصحاب وفاقاا، ملا روى نافع عن ابن عمر أنه قال
ومل يعرف له خمالف من الصحابة، فكان : قال املوفق. فإن كرب متتابعاا فال بأس

 .إمجاعاا
يقضيه بعد سالم إمامه، ال يأيت به مث يتابع اإلمام، يف أصح الروايتني : وعنه( 3)

وفاقاا، واختاره أبو بكر، واآلجري واحللواين وابن عقيل وشيلنا وغريهم، 
 .ويستحب للمسبوق أن يدخل ولو بني التكبريتني إمجاعاا

من يشك يف الصالة  : الصالة على القرب بال نزاع، وقال أمحدأي استحب له ( 4)
استحب له إذا وضعت أن : على القرب؟ ويكون امليت بينه وبني القبلة، ويف اإلقناع
 .يصلي عليها، قبل الدفن أو بعده، ولو مجاعة على القرب
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صحيحني من حديث أيب هريرة ملا يف ال (1)إىل شهر من دفنه
وعن سعيد بن املسيب، . (2)رب صلى على ق وابن عباس أن النيب 

د  دم صلى عليها وق غائب، فلما ق أن أُم سعد ماتت، والنيب 
 .مضى لذلك شهر

                                         

 .وجتوز قريباا منه، لداللة اخلرب عليه( 1)
صلى ة سوداء كانت تقم املسجد، ففقدها النيب أن امرأ: ولفظ حديث أيب هريرة( 2)

أفال آذنتموين؟ دلوين على »ماتت، قال : فسأل عنها، فقالوا اهلل عليه وسلم
أنه انتهى إىل قرب رطب، : ولفظ حديث ابن عباس. فدلوه فصلى عليها «قربها

 . فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكرب أربعاا، وجاء يف الصالة على القرب أحاديث كثرية
 . اه . رابتة باتفاق من أصحاب احلديث: قال ابن رشد

فأما من مل يصل عليه، ففرض الصالة عليه الثابت بامأدلة واإلمجاع باق؛ قال 
من ستة أوجه أو مثانية، أنه صلى على  صلى اهلل عليه وسلميروى عن النيب : أمحد

 .قرب بعدما دفن
مهور، ومن اعتذر عن هذه ومن ُصلَّي عليه فقد قال مبشروعية الصالة عليه اجل

ال يصلى عليه : السنة املشهورة فلعلها مل تبلغه من طريق يثق به، ويف الفصول
مرتني كالعني، وقيل يصلى، اختاره يف الفنون، وشي  اإلسالم، ومجهور السلف، 

 . مأنه دعاء، وجيوز مجاعة وفرادى
ويف . عليه وسلمصلى اهلل ال بأس به، قد فعله عدة من أصحاب النيب : قال أمحد

تستحب إعادهتا تبعاا مع الغري، وال : يصلي تبعاا، وإال فال، إمجاعاا وقال: احملرر
 . اه . تستحب ابتداء

وكما لو ُصلَّي عليه بال إذن ويل حاضر، أو ويل بعده حاضر، فإهنا تعاد تبعاا 
ريه ال تعاد الصالة عليها إال لسبب، مثل أن يعيد غ: وفاقاا، وقال شي  اإلسالم

 .فيعيد معهم، أو يكون أحق باإلمامة من الطائفة الثانية، فيصلي هبم
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 (1)أكثر ما مسعت هذا: رواه الرتمذي، ورواته رقات، قال أمحد
عن ( على غائب)ي يصل( و) (2)وحترم بعده، ما مل تكن زيادة يسرية

 .(3)البلد، ولو دون مسافة قصر
                                         

يعين إىل شهر، فحد الصالة على القرب بشهر، إذ هو أكثر ما روي عن النيب ( 1)
أنه صلى بعده، واحلديث رواه البيهقي، وروى حنوه عن ابن  صلى اهلل عليه وسلم
شافعي مبا إذا مل يبل امليت، إسناده مرسل صحيح، وحده ال: عباس، وقال احلافظ

صلى النيب : ومنع منه مالك وأبو حنيفة، إال للويل إذا كان غائباا، وقال ابن القيم
على القرب بعد ليلة، ومرة بعد رالث، ومرة بعد شهر، ومل  صلى اهلل عليه وسلم

جيوز مطلقاا، لقيام الدليل على : يوقت يف ذلك وقتاا انتهى، وقال ابن عقيل
صلى على  صلى اهلل عليه وسلموما وقع من الشهر فاتفاق، ويؤيده أنه اجلواز، 

قتلى أحد، بعد مثان سنني، رواه البلاري وغريه، ويف السنن وغريها أنه صلى على 
 .قرب بعد شهرين

إن شك يف نقصان املدة صلى حىت يعلم فراغها، ويؤخذ : كيوم أو يومني، وقالوا( 2)
الشارع، وتقدم يف الصحيح أنه صلى على من كالمهم الشك يف التوقيت من 

قتلى أحد بعد مثان سنني، ومل يثبت توقيت جيب املصري إليه، وأما الصالة عليه 
 .ال يصلى عليه اآلن إمجاعاا صلى اهلل عليه وسلممطلقاا فباطل، فإن قرب النيب 

مل : وبذلك قال الشافعي وأمحد، ومجهور السلف، وقال ابن جزم: قال احلافظ( 3)
الصالة على امليت دعاء له، : أت عن أحد من الصحابة منعه، قال الشافعيي

إن مل يكن صلي عليه، وإال : فكيف ال يدعى له وهو غائب أو يف القرب، وقيل
وقال ابن . وال ُيصلَّى كل يوم على غائب، مأنه مل ينقل: اختاره الشي ، وقال. فال
وإمنا صلى على النجاشي، مات خلق عظيم وهم غيب، فلم يصل عليهم، : القيم

وفعله سنة، وتركه سنة، وصوب أنه إن مات ببلد مل يصل عليه صلي عليه، كما 
 .اه . على النجاشي، وإال فال صلى اهلل عليه وسلمصلى النيب 

= 
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لصالته  (1)(بالنية إىل شهر)فتجوز صالة اإلمام واآلحاد عليه 
وكذا غريق  (2)عليه السالم على النجاشي كما يف املتفق عليه عن جابر

 .(3)وَأسري وحنومها

                                         
= 

وال يصلى على غائب يف أحد جانيب البلد، ولو كان كبرياا، ولو ملشقة مطر أو مرض، 
هو مراد من أطلق، : دوه بالكبري، ويف اإلنصافوالقائلون باجلواز قي: قال الشي 
وأقرب احلدود ما جتب فيه اجلمعة، مأنه إذاا من أهل الصالة يف البلد، : قال الشي 

وال بد من انفصاله عن البلد، مبا يعد الذهاب إليه نوع : فال يعد غائباا عنها، قال
 .سفر

يحها اجلواز، وتقدم ومل يوقت يف ذلك وقتاا، وصحح يف تصح: قال يف الفروع( 1)
 .جوازه إىل سنة أو ما مل يبل

صلى على أصحمة النجاشي، فكرب عليه  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب : ولفظه( 2)
تويف اليوم رجل صاحل من »: قال صلى اهلل عليه وسلمأنه : ويف لفظ. أربعاا

فصففنا خلفه فصلى عليه، وحنن صفوف، وحنوه  «احلبشة، فهلموا فصلوا عليه
نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه، وخرج هبم إىل : لجماعة عن أيب هريرةل

والنجاشي هو ملك احلبشة، وكان . املصلى، فصف هبم، وكرب عليه أربع تكبريات
ومعناه بالعربية عطية، ويسمى كل من ملك احلبشة النجاشي،  « أصحمة»امسه 

الروم قيصر، والفرس  كما يسمى كل خليفة للمسلمني أمري املؤمنني، ومن ملك 
 .كسرى، والرتك خاقان، والقبط فرعون، ومصر العزيز

فيصلى عليه، واملذهب إىل شهر، ويسقط شرط احلضور للحاجة، والغسل ( 3)
 .للتعذر، وإن حضر استحب أن يصلى عليه رانياا، جزم به ابن متيم وغريه
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إال الشعر  (1)وإن وجد بعض ميت مل يصل عليه فككله
مث إن وجد الباقي  (3)ويكفن ويصلى عليهفيغسل  (2)والظفر والسن

وال  (5)وال يصلى على مْأكول ببطن آكل (4)فكذلك، ويدفن جبنبه
 .(7)وال على بعض حي مدة حياته (6)مستحيل بإحراق وحنوه

                                         

 .أي كل امليت لو وجد، يغسل ويكفن، ويصلى عليه( 1)
 .ه يف حكم املنفصل حال احلياة، بل وال حياة فيهافال مأن( 2)
وجوباا، إن مل يكن صلي عليه، مأن أبا أيوب صلى على رجل إنسان، رواه أمحد، ( 3)

وصلى عمر على عظام بالشام، وأبو عبيدة على رؤوس، روامها عبد اهلل بن اإلمام 
 . أمحد والبيهقي
ا مبكة، من وقعة اجل: وقال الشافعي مل، عرفت باخلامت، وكانت يد ألقى طائر يدا

عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة، وهذا مذهب مالك 
هو إمجاع الصحابة، ومأنه بعض من : والشافعي، ومجاهري أهل العلم، وقال املوفق

ميت، فثبت له حكم اجلملة، فإن كان بعضاا من ميت صلي عليه فندباا، وإن  
يصلى عليه مطلقاا، وأما تغسيله وتكفينه، ودفنه : وقيلكان الباقي أكثر فوجوباا، 

 .فيجب وفاقاا
أي مث إن وجد الباقي بعد غسل بعض امليت وتكفينه ودفنه، يغسل ويكفن، ( 4)

 .ويصلى عليه، ويدفن جبنب القرب، أو يف جانبه، وال ينبش ليضاف إليه
لغسل أي من سبع أو غريه، ولو مع مشاهدة اآلكل، لفقد شرطها من ا( 5)

 .والتكفني
 .كما لو وقع يف مالحة، أو حلة صابون، مأنه مل يبق منه ما يصلى عليه( 6)
كيد وساق قطعت يف سرقة، أو آلكلة، مأن الصالة على امليت دعاء له ( 7)

 .وشفاعة، وهذا عضو ال حكم له يف الثواب والعقاب
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امَأعظم، وال إمام كل قرية، وهو ( يصلي اإلمام)يسن أن ( وال)
ملا روى . (1)غنمهوهو من كتم شيئاا مما ( على الغال)واليها يف القضاء 
تويف رجل من جهينة يوم خيرب، فذكر ذلك لرسول : زيد بن خالد قال

فتغريت وجوه القوم، فلما رَأى  «صلوا على صاحبكم»فقال  اهلل 
ففتشنا متاعه، فوجدنا  «إن صاحبكم غل يف سبيل اهلل»ما هبم قال 

 الفيه خرزاا من خرز اليهود، ما يساوي درمهني، رواه اخلمسة إ
ا، ملا روى ( وال على قاتل نفسه) (2)رتمذي، واحتج به أمحدال عمدا

جاؤه برجل قد قتل نفسه مبشاقص، فلم  جابر بن مسرة، أن النيب 
 .(3)يصل عليه، رواه مسلم وغريه
                                         

لكنه صار يف : ليأخذه لنفسه وخيتص به، ويف اللغة اخلائن، قال القاضي عياض( 1)
 .غل وأغل: عرف الشرع خليانة املغامن خاصة، يقال

الصالة عليه  صلى اهلل عليه وسلمورجال إسناده رجال الصحيح، وإمنا ترك النيب ( 2)
زجراا مأمثاله عن الغلول، كما امتنع من الصالة على املديون، وأمرهم بالصالة 

أهنم أحق بالشفاعة، وأحوج  عليه، ويف احلديث جواز الصالة على العصاة، وتقدم
إليها، وحترمي الغلول حمتم، وإن كان حقرياا، وقد ورد يف الوعيد عليه أحاديث  

 .، إلخباره بذلك، وانكشاف امأمرصلى اهلل عليه وسلمكثرية، وفيه معجزة للنيب 
واختار اجملد وغريه أنه ال يصلى على كل من . فرواه أصحاب السنن واملساند وغريهم( 3)

من الصالة  صلى اهلل عليه وسلموامتناع النيب , على معصية ظاهرة بال توبةمن مات 
عليه وعلى الغال، وهو اإلمام امأعظم، عليه أفضل الصالة والسالم، يدل على 
ذلك، وما ربت يف حقه ربت يف حق غريه، ما مل يقم دليل على اختصاصه، 
= 
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واملشاقص مجع مشقص كمنرب، نصل عريض أو سهم فيه 
 .(1)و نصل طويل، أو سهم فيه ذلك، يرمى به الوحشأذلك، 

                                         
= 

هبا عليهما، فيصلى وامأصل عدم اخلصوصية وأمره بالصالة عليهما، يدل على وجو 
ا أو  عليهما، وعلى سائر العصاة، كسارق وشارب مخر، ومقتول قصاصاا أو حدا

 .صلى على الغامدية، وعلى امأسلمي صلى اهلل عليه وسلمحنوه، فإنه 
وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي ومجهور العلماء، إىل أنه يصلي على الفاسق، وأن 

الصالة على الغال وقاتل نفسه زجراا للناس،  إمنا ترك صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
 «صلوا على من قال ال إله إال اهلل»وصلت عليهما الصحابة، ويدل عليه قوله 

 . «أما أنا فال أصلي عليه»وقوله 
مذهب العلماء كافة الصالة على كل مسلم، وحمدود : وقال النووي وغريه

من استقبل قبلتنا، وصلى : دومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنا، وحنوهم، وقال أمح
وإن كان منافقاا، كمن علم : صالتنا، نصلي عليه، وندفنه، قال شي  اإلسالم

ولو صلى اإلمام امأعظم عليهما فال بأس، كبقية . نفاقه، مل يصل عليه، اه 
يصلي على كل، اختاره ابن عقيل وغريه، وذكره يف الفروع وفاقاا، : الناس، وعنه

ين زجراا فهو أوىل، وإن صلى يرجو رمحة اهلل، ومل يكن يف وإن تركهما أئمة الد
االمتناع مصلحة راجحة فحسن، وإن امتنع يف الظاهر، ودعا له يف الباطن 

 .فحسن أيضاا وتقدم
نصل السهم إذا كان طويالا غري عريض، فإذا كان : كما يف القاموس، ويف النهاية( 1)

 .عريضاا فهو املعبلة
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إن أَمن ( يف املسجد)أي على امليت ( بالصالة عليهوال بْأس )
على سهيل بني بيضاء يف  لقول عائشة صلى رسول اهلل  (1)تلويثه

 .(3)وصلي على أيب بكر وعمر فيه، رواه سعيد (2)املسجد؛ رواه مسلم

                                         

املسجد حرم، خشية تنجيسه، وهذا مذهب الشافعي وابن  وإن مل يؤمن تلويث( 1)
مل : املنذر، وغريهم من الفقهاء، وبعض أصحاب مالك، وقال ابن القيم وغريه

يكن من هديه الراتب الصالة على اجلنائز يف املسجد، وإمنا كان يصلي خارجه، 
فضل ورمبا صلى عليها فيه، ولكن مل يكن من سنته وعادته، وكالمها جائز، وامأ

 .خارجه
على ابين بيضاء يف  صلى اهلل عليه وسلملقد صلى رسول اهلل : بألفاظ منها( 2)

أمرت أن متر جبنازة سعد بن أيب وقاص يف : ويف رواية. املسجد، سهيل وأخيه
ما أسرع ما نسي : املسجد، فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت

على سهيل بن البيضاء إال يف  سلمصلى اهلل عليه و ما صلى رسول اهلل ! الناس
حنوه، وبنوا بيضاء رالرة،  صلى اهلل عليه وسلمأرسل أزواج النيب : املسجد، ويف رواية

سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء، وصف هلا، وامسها دعد، وأبوهم وهب بن 
 .ربيعة الفهري القرشي

وأخرجهما ابن أيب شيبة  امأول عن عروة، والثاين عن ابن عمر، ورواه مالك أيضاا،( 3)
أن عمر صلى على أيب بكر يف املسجد، وأن صهيباا صلى على عمر يف : بلفظ

شهدوا ربت ذلك، ومعلوم أن عامة املهاجرين وامأنصار : املسجد، قال اخلطايب
صلى اهلل عليه ذلك، وذكره ابن املنذر عن أيب بكر وعمر وغريمها، وعن سائر أزواج النيب 

من »واحتجوا مبا روي و مذهب اجلمهور، وكرهه أبو حنيفة ومالك، وغريهن، وه وسلم
ضعيف، ال حيتج به، ويف : قال أمحد وغريه «صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له
فال حجة فيه، وال ينبغي  «فال شيء عليه»النس  املشهورة احملققة من سنن أيب داود 

 .سلمو  صلى اهلل عليهأن يكره شيء مما فعله رسول اهلل 
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وله بتمام  (1)وللمصلي قرياط، وهو أمر معلوم عند اهلل تعاىل
 .(2)من الصالة حىت تدفندفنها آخر، بشرط أن ال يفارقها 

                                         

من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله »ففي الصحيحني وغريمها من غري وجه ( 1)
مثل »وما القراطان؟ قال : قيل «قرياط، ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان

من خرج معها مث تبعها حىت »وملسلم « من شيع»وللبلاري،  «اجلبلني العظيمني
معرفة املراد بالقرياط، حىت رأى وذكر ابن القيم أنه مل يزل حريصاا على  «تدفن

البن عقيل أنه نصف سدس درهم مثالا، أو نصف عشري دينار، وأنه ال جيوز أن 
يكون املراد هنا جنس امأجر، مأن ذلك يدخل فيه رواب امأعمال الصاحلة،  
كالصالة واحلج، وليس يف صالة اجلنازة ما يبلغ إليه، وأنه مل يبق إال أن يرجع إىل 

د، وهو العائد إىل امليت، ويتعلق به صرب على املصيبة فيه، وجتهيزه، امأجر املعهو 
وغسله ودفنه، وغري ذلك، فكان للمصلي من ذلك امأجر قرياط، نصف دانق، 
سدس درهم، وإن تبعه كان له قرياطان، فيكون نسبة القرياط إىل امأجر الكامل، 

كان القرياط   وهو حبسب عظم ذلك امأجر الكامل يف نفسه، وكلما كان أعظم،
 .وال سيما حبسب املشقة واإلخالص. اه . منه حبسبه

وملا كان املتعارف به حقرياا، نبه الشارع على عظم القرياط احلاصل ملن فعل ذلك، 
ويف رواية يف القرياطني « مثل أحد»وأخرب أنه مثل اجلبل العظيم، ويف رواية 

ذلك العمل مثل اجلبلني  ، فبني أن زنة الثواب املرتتب على«أصغرمها مثل أحد»
العظيمني، وكثرياا ما ميثل الشارع أمور اآلخرة بأمور الدنيا للتقريب إىل امأفهام، 
وإال فذرة من ذرات اآلخرة خري من الدنيا بأسرها وأمثاهلا معها، وخص الصالة 

 .عليه والدفن بالذكر لكوهنما املقصود، خبالف باقي أحوال امليت، فإهنا وسائل
وظاهره أن من شرط حصول القرياط  «حىت تدفن» صلى اهلل عليه وسلم لقوله( 2)

 .بدل تدفن «حىت توضع يف اللحد»الثاين شهود الصالة، ومأمحد 
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 فصل
 

 (1)في حمل الميت ووفنه
يسن )و . (2)ويسقطان بكافر وغريه كتكفينه، لعدم اعتبار النية

ملا روى سعيد وابن ماجه، عن أيب عبيدة بن عبد  (3)(الرتبيع يف محله
من اتبع جنازة فليحمل جبوانب السرير  : اهلل بن مسعود عن أبيه، قال

إسناده . ، مث إن شاء فليطوع، وإن شاَء فليدعكلها، فإنه من السنة
 .(4)رقات، إال أن أبا عبيدة مل يسمع من أبيه

                                         

هو مشروع بالكتاب والسنة، وتقدم أن محله ودفنه من فروض الكفاية، وكذا ( 1)
ْجَعِل اأَلْرَض  َأَلْم نَ مؤهنما، واملراد على من علم، كباقي ُمؤن التجهيز، قال تعاىل

ُثمَّ  يكونون فيها أحياء، ويدفنون فيها أمواتاا، وقالَأْحَياء  َوَأْمَوات ا *ِكَفات ا 
جعله مقبوراا، وقربه دفنه، وامأحاديث به مستفيضة، وفعله بر َأَماَتُه َفَأقْـبَـَرهُ 

وطاعة، وإكرام للميت وأهله، وفعله الصحابة وأهل الفضل، واستمر عمل 
 .عليهاملسلمني 

أي يف محله ودفنه وفاقاا، وال خيتص أن يكون الفاعل من أهل القربة، خبالف ( 2)
 .الغسل والصالة، ويكره أخذ امأجرة على ذلك، مأنه يذهب بامأجر

هو وبني العمودين : وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي وأصحاب مالك، وقال مالك( 3)
 .سواء

من متام أجر اجلنازة أن ُتَشي ََّعها : درداءوالبن أيب شيبة بسند صحيح، عن أيب ال( 4)
َو يف القرب، وهذا يقتضي أنه  ُُ من أهلها، وأن حتمل بأركاهنا امأربعة، وأن حَتْش

 .يف ذلك صلى اهلل عليه وسلمسنة النيب 
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فيسن أن حيمله  (1)لكن كرهه اآلجري وغريه إذا ازدمحوا عليها
والرتبيع أن يضع قائمة السرير اليسرى يف املقدمة على كتفه  (2)أربعة
اليمىن املقدمة على   مث يضع قائمته (4)مث ينتقل إىل املؤخرة (3)امأمين

أن حيمل كل واحدة ( ويباح) (6)مث ينتقل إىل املؤخرة (5)كتفه اليسرى
 .(7)(بني العمودين)على عاتقه 

                                         

يعين على اجلنازة، ولو كان ازدحام احلاملني، كما يفعل يف بعض البلدان مسنوناا، ( 1)
على نقله، نقالا ال يقبل االختالف، ولكان السلف امأول لتوفرت اهلمم والدواعي 

أوىل باملسارعة إليه، فعلم أنه مل يكن امأمر كذلك، وأن االزدحام املوجب للدبيب 
 .هبا بدعة، مللالفة اإلسراع املأمور به

 .يأخذ كل واحد بقائمة من قوائم السرير، ولنسبة الرتبيع يف محله إليهم( 2)
 .هنا تلي ميني امليت من عند رأسهأي حال السري، مأ( 3)
 .فيضعها على كتفه اليمىن أيضاا، مث يدعها لغريه( 4)
 .مأهنا تلي يسار امليت من عند رأسه( 5)
فيضعها على كتفه اليسرى، فتكون البداءة من اجلانبني بالرأس، واخلامتة من ( 6)

والشافعي، اجلانبني بالرجلني، ونقله اجلماعة عن أمحد، وهو مذهب أيب حنيفة 
وملا فيها من . وهو الصحيح، مأن الصحابة فعلوه، وفيهم أسوة حسنة: قال املوفق

 .املوافقة لكيفية غسله، ولعله ما مل يَ ْزَد مِحُوا، ومينعوا اإلسراع به
ومها قائمتا السرير، كل عمود على  عاتق، نص عليه، وهو امأفضل عند ( 7)

حاجة، كجنازة ابن عمر رضي اهلل الشافعية، وال بأس حبمله على أعمدة، لل
 .عنهما
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 (1)مأَنه عليه السالم محل جنازة سعد بن معاذ بني العمودين
ويستحب أن  (2)وإن كان امليت طفالا فال بْأس حبمله على امأَيدي

رأة استحب تغطية نعشها مبكبة، مأَنه فإن كان ام (3)يكون على نعش
ل فوق عوجي (5)ويروى أن فاطمة صنع هلا ذلك بَأمرها (4)َأسرت هلا

 .(6)املكبة روب

                                         

وروي عن سعد وابن عمر وأيب هريرة وابن الزبري أهنم . رواه الشافعي وابن سعد( 1)
فعلوا ذلك، وعثمان محل سريراا بني العمودين، فلم يفارقه حىت وضع، ويبدأ من 
 عند رأسه، مث من عند رجليه، لكن املؤخر إن توسط بني العمودين، مل ير ما بني

 .مها سواء، وفاقاا ملالك: قدميه، فال يهتدي إىل املشي، فيحمله حينئذ رالرة، وعنه
جليبيباا على ذراعيه حىت دفن، رواه مسلم،  صلى اهلل عليه وسلمحلمل النيب ( 2)

 .وغريه، واستمر العمل عليه صلى اهلل عليه وسلموحلمل علي إبراهيم بن النيب 
ا على ظهره، مأنه أمكن، والنعش تقدم أنه سرير بعد أن يغسل ويكفن، مستلقيا ( 3)

 .امليت، وأنه ال يسمى نعشاا إال وعليه امليت، وإال فهو سرير
واملكبة تعمل من خشب أو جريد أو قصب، مثل القبة، فوقها روب، تكون فوق ( 4)

 .السرير
هي أول من غطي نعشها يف : أي صنع هلا مكبة تغطي نعشها، قال ابن عبد الرب( 5)

 .سالم، مث زينب بنت جحش، وقيل هي أول من اختذ ذلكاإل
يعين إن كان امليت امرأة استحب تغطية نعشها مبكبة، وجعل فوقها روب، مأنه ( 6)

 .أسرت هلا
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 (2)وكره تغطيته بغري أبيض (1)وكذا إن كان بامليت حدب وحنوه
ويسن اإلسراع ) (3)وال بْأس حبمله على دابة لغرض صحيح، كبعد قربه

أسرعوا باجلنازة، فإن تك »ليه السالم لقوله ع (4)دون اخلبب( هبا
صاحلة فلري تقدموهنا إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 

 .(5)متفق عليه «رقابكم
                                         

املقطع تلفق أعضاؤه : كمن مل ميكن تكره على النعش إال مبثله، ويف الفصول( 1)
مل شكلها من طني، بطني حر ويغطى، حىت ال يتبني تشويهه، فإن ضاعت مل يع
 .والواجب مجع أعضائه يف كفن واحد، وقرب واحد، وتقدم

 .كرهه العلماء: قال اآلجري. ويسن به، ويكره مرقعة: حكاه يف الفروع، قال( 2)
وكسمن مفرط، واحلمل على سرير أو لوح أو حممل، وأي شيء محل عليه أجزأ، ( 3)

هم ال حيرم محله على هيئة وعلى امأيدي والرقاب للحاجة، وظاهر كالمهم كغري 
مزرية، كحمل يف قفة، وغرارة وزنبيل ومكتل، أو على هيئة خياف معها سقوطه، 

 .وفاقاا للشافعي. يتوجه احتمال حيرم: بل يكره، ويف الفروع
اإلسراع سجية، فوق : وفوق السعي، وقال الشافعي: باتفاق امأمة، زاد بعضهم( 4)

 .ب بفتحتني، ضرب من السري فسيح سريعاملشي املعتاد، ودون اخلبب، واخلب
ومأيب داود وغريه بأسانيد صحيحة، عن أيب . «وإن كانت غري ذلك»ويف لفظ ( 5)

، يعين صلى اهلل عليه وسلملقد رأيتنا، وحنن نرمل رمالا، مع رسول اهلل : بكرة
ال يفرط يف اإلسراع، فتملض خمضاا، ويؤذي متبعها، : باجلنازة، وذكر غري واحد

 مر عليه جبنازة متلض خمضاا،  صلى اهلل عليه وسلمد أنه ومأمح
ال خيرج هبا عنا ملشي املعتاد، : وذكر مجع «عليكم بالقصد يف جنائزكم»فقال 

= 
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ربت أن : قال ابن املنذر (1)(كون املشاة أمامها)يسن ( و)
 .(2)وأبا بكر وعمر كانوا ميشون أَمام اجلنازة النيب 

                                         
= 

وتراعى املصلحة واحلاجة وفاقاا، فإن خيف عليه من اإلسراع، مشى به اهلوينا، وال 
وقال ابن  ينبغي اإلبطاء يف شيء من حاالهتا، من غسل ووقوف عند القرب،

وأما دبيب الناس اليوم، خطوة خطوة، فبدعة مكروهة، خمالفة للسنة، : القيم
صلى اهلل وكان امليت على عهده : ومتضمنة للتشبيه بأهل الكتاب، قال الشي 

خيرج به الرجال، حيملونه إىل املقربة، ال يسرعون وال يبطئون، بل  عليه وسلم
بقراءة وال غريها، وهذه هي السنة باتفاق  عليهم السكينة، وال يرفعون أصواهتم ال

 .املسلمني
 .وال يكره خلفها. وهو مذهب مالك والشافعي، ومجهور أهل العلم( 1)
كان أصحاب : ورواه أمحد وأهل السنن وغريهم، واحتج به أمحد، وقال أبو صاحل( 2)

روي عن بعض : وقال الرتمذي. ميشون أمام اجلنازة صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
الصحابة أهنم يتقدمون اجلنازة، فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم، وال يكره أن 

: إنه أفضل، مأهنا متبوعة، لكن قال البيهقي وغريه: يكونوا خلفها، قال امأوازعي
اآلرار يف املشي أمامها أصح وأكثر، وهو املذهب، وفاقاا ملالك والشافعي ومجاهري 

، عن ميينها أو يسارها، أو خلفها أو العلماء، وال يكره أن ميشوا حيث شاؤا
 صلى اهلل عليه وسلمأمامها، حبيث يتقدمون تابعني هلا، ملا روى املغرية أن النيب 

، رواه أمحد «الراكب ميشي خلف اجلنازة، واملاشي كيف شاء منها»قال 
والنسائي، والرتمذي وصححه، وكذلك أمحد يف رواية أمحد بن أيب  عبيدة، وقال 

كل ذلك يف الفضل : حيث مشى فحسن، وقال سفيان الثوري: هاملوفق وغري 
سواء، والقرب من اجلنازة أفضل، فإن بعد أو تقدم إىل القرب فال بأس، لكن حبيث 

 «من تبع جنازة وكان معها حىت يفرغ من دفنها»أن ينسب إليها، ويف الصحيح 
 .احلديث
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لرتمذي وصححه، عن ملا روى ا (1)(الركبان خلفها)كون ( و)
وكره ركوب لغري  (2)«الراكب خلف اجلنازة»املغرية بن شعبة مرفوعاا 

 .(3)حاجة وعود
                                         

، وقال اخلطايب( 1) ا يف أن الراكب خلفها، ال أعلمهم اختلفو : أي يسن ذلك وفاقا
 .بال نزاع: ويف اإلنصاف

ومأن سريه . أي سنة الراكب يف املشي مع اجلنازة أن ميشي خلف اجلنازة، وتقدم( 2)
 .كانوا يكرهونه: أمامها يؤذي متبعها، قال النلعي

أي وكره ركوب تابع اجلنازة لغري حاجة، وهو مذهب مالك والشافعي، ملا رواه ( 3)
أال »أنه عليه الصالة والسالم رآى رجالا راكباا مع جنازة، فقال الرتمذي وغريه 

وأما حلاجة فال  «تستحيون، مالئكة اهلل على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب
يكره، وكذلك ال يكره عوده راكباا، ولو لغري حاجة، ملا روى جابر بن مسرة أن 

ا، ورجع على فرس، رواه تبع جنازة أيب الدحداح ماشيا  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
فلما انصرف أيت بفرس : أمحد وغريه، وصححه الرتمذي وغريه، ولفظ مسلم

: بضم امليم وسكون العني، وفتح الرائني، ويف رواية« ُمْعَرْوَرى»و. ُمْعَرْوَرى فركبه
ُعْري؛ واتباع اجلنازة سنة باتفاق امأئمة امأربعة وغريهم، وحكى غري واحد إمجاع 

أمرنا رسول : ى استحبابه، وحضورها حىت تدفن، ويف حديث الرباءاملسلمني عل
فرض كفاية لألمر : ويف الرعاية. باتباع اجلنازة؛ متفق عليه صلى اهلل عليه وسلماهلل 

 .به، وهو حق للميت وأهله
لو قدر أنه لو انفرد امليت مل يستحق هذا احلق، ملزاحم أو لعدم : قال الشيح

ه، إحساناا إليهم، لتألف أو مكافأة أو  غريه، وذكر فعل استحقاقه، تبعه مأجل أهل
 القضاء مع عبد اهلل بن أيب، وذكر اآلجري أنه من  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
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بامأرض للدفن، إال ملن ( ويكره جلوس تابعها حىت توضع)
 «من تبع جنازة فال جيلس حىت توضع»لقوله عليه السالم  (1)بعد

مرت به وهو وكره قيامه هلا إن جاَءت َأو  (2)متفق عليه عن أيب سعيد
 .(3)جالس

                                         
= 

أن يصلي عليها مث ( أحدها)حلق أخيه املسلم، واتباعها على رالرة أضرب 
ن يقف أ( والثالث)أن يتبعها إىل القرب، مث يقف حىت تدفن ( والثاين)ينصرف، 

 .بعد الدفن على القرب، ويسأل له التثبيت، ويدعو له باملغفرة والرمحة
ا حىت تصل إليه وتوضع من املشقة؛ ومأيب ( 1) أي سبق إىل القرب، ملا يف انتظاره قائما

يف جنازة،  صلى اهلل عليه وسلمخرجنا مع رسول اهلل : داود وغريه عن الرباء
وتقدم أنه روي . مستقبل القبلة، وجلسنا معهفانتهينا إىل القرب ومل يلحد، فجلس 

 .عن بعض الصحابة أهنم يتقدمون اجلنازة، فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم
باب من شهد جنازة فال : وقال البلاري «حىت توضع يف امأرض»وعن أيب هريرة ( 2)

ما رأيناه شهد جنازة فجلس : وللنسائي. جيلس حىت توضع عن مناكب الرجال
: مذهب اجلمهور استحبابه، وللبيهقي عن علي: ال النووي وغريهق. حىت توضع

رأى ناساا قياماا ينتظرون اجلنازة حىت توضع، فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن 
قد جلس، بعدما كان يقوم وقد  صلى اهلل عليه وسلماجلسوا، فإن رسول اهلل 

، وحيتمل صحت امأحاديث بالقيام، ومل يثبت يف القعود شيء إال حديث علي
القعود لبيان اجلواز، أو نس  قيام القاعد، دون استمرار قيام متبعها، كما هو 

 .املعروف من مذهب مالك وأمحد وأيب حنيفة
قام، فقمنا تبعاا له، وقعد  صلى اهلل عليه وسلمرأينا رسول اهلل : حلديث علي قال( 3)

آخر امأمرين : املوفق وقال. قام مث قعد: وللنسائي عن ابن عباس. فقعدنا تبعاا له
= 
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 .(2)وأن تتبعها امرأة (1)ورفع الصوت معها، ولو بقراءة

                                         
= 

ترك القيام هلا، وقال قوم بالتليري وأن به تتفق  صلى اهلل عليه وسلممن رسول اهلل 
إذا رأيتم »إن قام مل أعبه، وإن قعد فال بأس، ويف الصحيحني : امأدلة، وقال أمحد

 . «اجلنازة فقوموا
وكلها ترجع وروي غري ذلك،  «إن املوت فزع، فإذا رأيتم اجلنازة فقوموا»وملسلم 

صلى اهلل عليه إىل تعظيم أمر اهلل، وتعظيم أمر القائمني به، ويف الصحيح أنه 
يستحب، اختاره الشي  وابن عقيل، والنووي : قام جلنازة يهودي، وعنه وسلم

 .، متفق عليهصلى اهلل عليه وسلموغريهم، فيستحب القيام هلا ولو كافرة، لفعله 
اتفاقاا، مأنه بدعة، ولنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم  أو هتليل، حكاه الشي  وغريه (1)

وقد . أن تتبع اجلنازة بصوت أو نار، رواه أبو داود، وكان من فعل أهل الكتاب
شرط عليهم أن ال يفعلوا ذلك، وهنينا عن التشبه هبم، فيما ليس هو من طريق 

وحرمه :  سلفنا امأول، فكيف وقد هنينا عنه، وحرمه أبو حفص وغريه، قال الشي
 . مجاعة من احلنفية وغريهم اه 

استغفروا له؛ وحنوه بدعة حمرمة، قال ابن عمر وسعيد بن جبري لقائل : وكذا قوهلم
وكذا اتباعها بنار حيرم إمجاعاا، إال حلاجة، وروى ابن . ال غفر اهلل لك بعد: ذلك

ين ال تتبعو : اوصى أبو موسى حني حضره املوت فقال: ماجة عن أيب بردة قال
نعم من رسول اهلل صلى اهلل عليه : أو مسعت فيه شيئاا؟ قال: جبمر فقالوا له

 .ولئال يكون آخر زاده من الثناء، أو تفاؤالا . وسلم
سواء كانت مميزة أو ال، وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي، ورواية عن مالك يف العجوز،  (2)

، وفاقاا ملالك ومجهور وظاهره التحرمي. هنينا عن اتباع اجلنائز: حلديث ام عطية
العلماء، ومل يكن خيرجن على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم، وما روي من 

رأي هلا رضي اهلل عنها، ظنت انه ليس هني حترمي، واحلجة يف . ومل يعزم علينا: قوهلا
 .قول الشارع، ال يف ظن غريه
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 (2)وإال وجبت (1)وحرم أن يتبعها مع منكر، إن عجز عن إزالته
ويكره لرجل  (3)(فقط)وخنثى ( قرب امرأة)أي يغطى ندباا ( ويسجي)

وقد مر بقوم دفنوا ميتاا، وبسطوا على قربه  –لقول علي  (4)بال عذر
 .(5)إمنا ُيْصنُع هذا بالنساء رواه سعيد –وب، فجذبه وقال الث

                                         

ه يؤدي إىل أي املنكر، بنحو طبل، ونياحة ولطم، وتصفيق، ورفع صوت، مأن( 1)
استماع حمظور، ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك، وعنه يتبعها، وينكره حبسبه، وهو 

 .مذهب أيب حنيفة
أي وإن مل يعجز عن إزالة املنكر تبعها، ووجبت اإلزالة، بل لو ظن أنه إن اتبعها ( 2)

أزيل املنكر، اتبعها إجراء للظن جمرى العلم، وحلصول املقصودين، قال شي  
وضرب النساء بالدف منكر، هني عنه باالتفاق، ومن دعي لغسل : ماإلسال

ا، فقال يف تصحيح الفروع الصواب إن غلب على : ميت، فمسح طبالا أو نوحا
 . ظنه زوال الطبل والنوح ذهب لغسله، وإال فال

تّبع اجلنازة اخلشوع والتفكر يف مآله، واالتعاظ باملوت، وما يصري إليه 
ُ
ويستحب مل
ما تبعت جنازة فحدرت نفسي بغري ما هو مفعول : سعد بن معاذ امليت، قال

 .ويكره التبسم، والضحك أشد منه، والتحدث يف أمر الدنيا. هبا
ال نعلم فيه خالفاا بني أهل العلم، : لللرب اآليت، وقال املوفق وصاحب املبدع( 3)

أمرها على  ومأهنا عورة، فال يؤمن أن يبدو منها شيء، فرياه احلاضرون، ومأن بناء
 .السرت، ولو كانت صغرية، واخلنثى كامأنثى يف ذلك احتياطاا

 .كمطر وحنوه، ولئال يشبه باملرأة( 4)
 .ومأنه ليس بعورة، وكشفه أبعد عن التشبه بالنساء( 5)
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ا، : لقول سعد (1)(واللحد أفضل من الشق) احلدوا يل حلدا
. (2)رواه مسلم. وانصبوا على اللنب نصباا، كما صنع برسول اهلل 

واللحد هو َأن حيفر إذا بلغ قرار القرب، يف حائط القرب، مكاناا يسع 
 .(3)امليت

                                         

وفاقاا، وحكى الوزير االتفاق على أن السنة اللحد، وأن الشق ليس بسنة، وأمجع ( 1)
للحد، ويف الشق جائزان، واللحد أصله امليل، وكل العلماء على أن الدفن يف ا

مائل عن االستواء حلد، بفتح الالم وضمها، لغتان مشهورتان، وحَلْدُت وَأحَلْدُت 
 .لغتان، والشق بفتح الشني

كان باملدينة رجالن، : قاله رضي اهلل عنه يف مرضه الذي مات فيه، وقال عروة( 2)
أيهما : صلى اهلل عليه وسلمب النيب أحدمها يلحد، واآلخر يشق، فقال أصحا

صلى اهلل عليه فجاء الذي يلحد، فلحد لرسول اهلل . جاء أوالا، عمل عمله
واتفق الصحابة على ذلك، ونقلوا َعَدَد اللنب تسعاا، ولوال مزيد فضله ما . وسلم

اللحد لنا، »فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد ويف السنن : عانوه، كما يف اخلرب
 . «لشق لغريناوا

فيسن نصب اللنب عليه نصباا وفاقاا، وجيوز ببالط  «مأهل الكتاب»ويف رواية مأمحد 
وغريه، كأحجار كبرية، واللنب بفتح الالم وكسر الباء، وجيوز إسكاهنا مع فتح الالم 

 .وكسرها
أي يف جانب القرب مما يلي القبلة، إذا نصب اللنب، وال يعمق، حبيث ينزل فيه ( 3)

امليت كثرياا، بل يقدر ما يكون اجلسد مالصقاا للنب، هذا إذا كانت امأرض جسد 
صلبة، وإن كانت رخوة اختذ هلا من امأحجار وحنوها ما يسندها باللحد، وال 

 .يلحد منها، لئال خير القرب على امليت

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

338 

والشق أن حيفر يف وسط القرب   (1)يلي القبلة أفضلوكونه مما 
كإدخاله خشباا، وما   (3)وهو مكروه بال عذر (2)كالنهر ويبىن جانباه

 .(5)ودفن يف تابوت (4)مسته النار

                                         

 .فيكون ظهره إىل جهة ملحده( 1)
أو يشق وسطه، فيصري كاحلوض مث يعين باللنب أو غريه، مما ال يكره إدخاله القرب، ( 2)

يوضع امليت فيه، ويسقف عليه بأحجار وحنوها، ويرفع السقف قليالا، حبيث ال 
 .ميس امليت

فإن كان مث عذر،  «اللحد لنا، والشق لغرينا»ال أحب الشق، حلديث : قال أمحد( 3)
 بأن كانت امأرض رخوة، ال يثبت فيها اللحد، وال ميكن دفع اهنيارها بنصب لنب
وال حجارة وحنومها، شق فيها للحاجة، وإن أمكن جعل شبه اللحد من اجلنادل 

 .واحلجارة واللنب فعل به، ومل يعدل إىل الشق، نص عليه
فيكره، كما يكره إدخال القرب خشباا، تفاؤالا بأن ال متسه النار، ومأمحد عن عمرو ( 4)

السلف لذلك، ومأنه  ال جتعلوا يف قربي خشباا، وال حجراا، ولكراهة: بن العاص
َسَّ الناِر، وما َمْسته نار كآُجر  

كانوا يكرهون اآلُجرَّ والبناء : قال النلعي. ُمعَدٌد مل
 . باآلجر

رواه امأررم، وعن زيد بن رابت أنه منع منه،وكذا حديد وحنوه، بل حكى الوزير 
 .اإلمجاع على جواز اللنب، وكراهة اآلجر واخلشب

كانوا : بوت، ولو امرأة، إمجاعاا، قال إبراهيم النلعيأي ويكره دفن يف تا( 5)
. يستحبون اللنب، ويكرهون اخلشب، وال يستحبون الدفن يف تابوت مأنه خشب

 . ، وال عن أصحابه، وامأرض أنشف لفضالتهصلى اهلل عليه وسلمومل ينقل عنه 
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ويكفي ما مينع من  (1)وسن أن يوسع ويعمق قرب بال حد
ر ومن مات يف سفينة، ومل ميكن دفنه، أُلقي يف البح (2)السباع والرائحة

 .(3)َسالَّ، كإْدخاله القرب
                                         

ل قا «احفروا وأوسعوا وعمقوا»لقوله عليه الصالة والسالم يف قتلى أحد ( 1)
أوسع من قبل رأسه، وأوسع من قبل »ومأيب داود . حسن صحيح: الرتمذي
ومأن التوسيع أطيب مأنفس أهله، والتعميق هو الزيادة يف النزول، وهو  «رجليه

أنفى لظهور الرائحة اليت يستضر هبا امأحياء، وأبعد لقدرة الوحش على نبشه، 
 .وآكد لسرت امليت

السباع والرائحة، مأنه مل يرد فيه تقدير فريجع أي ويكفي من التعميق ما مينع ( 2)
قامة وسط، وأوصى ابن عمر : إليه، فرجع إىل ما حيصل به املقصود، وقال بعضهم

 .أن يعمق قربه قامة، ومل ينكر، فهو إمجاع
وفاقاا للشافعي، ورواية عن مالك، وصفة إدخاله القرب َسال أن جيعل رأس امليت ( 3)

رجاله إذا دفن، مث يسل فيه سالا رفيقاا، مأنه عليه  يف املوضع الذي تكون فيه
الصالة والسالم سل من قبل رأسه، رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، 

 . وأدخل عبد اهلل بن يزيد احلارث قربه من قبل رجلي القرب
رواه أمحد وأبو داود، والبيهقي وصححه، وعن أنس، أنه   «هذا من السنة»وقال 

أمر بامليت فسل من عند رجلي القرب، رواه أمحد وغريه، ومأنه كان يف جنازة، ف
ليس موضع توجه، بل دخول، فدخول الرأس أوىل، ومأنه املعروف عند الصحابة، 

ال خيتلف يف أنه : وهو عمل املهاجرين وامأنصار، رواه الشافعي وغريه عنهم، وقال
ل، أدخل من حيث وإن مل يكن إدخاله القرب من قبل رجليه أسه. اه . يسل سالا 

 .سهل، إذ املقصود الرفق بامليت
 يوضع عرضاا من ناحية القبلة، مث يدخل القرب معرتضاا، : وقال أبو حنيفة

= 
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ويقول ) (1)بعد  غسله وتكفينه، والصالة عليه، وتثقيله بشيءٍ 
مَأمره عليه السالم  (2)(بسم اهلل وعلى ملة رسول اهلل)ندباا ( مدخله

 .(3)بذلك، رواه َأمحد عن ابن عمر

                                         
= 

كالمها سواء، واستظهر يف املبدع أنه حبسب احلاجة، وإن أمكن : وقال مالك
دفن من مات يف سفينة، بأن كان الرب قريباا، وجب دفنه فيه، ولو حبسوه يوماا أو 

. أرجو أن جيدوا له موضعاا للدفن: يومني، ما مل خيافوا عليه الفساد، قال أمحد
وروى البيهقي بإسناد صحيح، أن أبا طلحة ركب البحر، فمات، مل جيدوا له 

 .جزيرة إال بعد سبعة أيام، فدفنوه فيها، ومل يتغري
أخرج ليستقر يف قرار البحر، فيحصل السرت املقصود به، وإن مات يف بئر، ( 1)

وجوباا، ليغسل ويكفن، ويصلى عليه ويدفن، وإال طمت عليه إن مل حيتج هلا، 
 .ومع احلاجة خيرج مطلقاا، سواء تغري أو ال

أنه   صلى اهلل عليه وسلم، وملته دينه وشريعته، ويذكر عنه صلى اهلل عليه وسلم( 2)
اهلل عليه  صلىبسم اهلل، وعلى ملة رسول اهلل »كان إذا وضع امليت يف القرب قال 

 صلى اهلل عليه وسلمأي بسم اهلل وضعناك، وعلى سنة رسول اهلل  «وسلم
 .سلمناك

: إذا وضعتم موتاكم يف القبور، فقولوا»قال  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب : ولفظه( 3)
كان إذا وضع : ويف لفظ «صلى اهلل عليه وسلمبسم اهلل، وعلى ملة رسول اهلل 

رواه اخلمسة إال  «صلى اهلل عليه وسلملى ملة رسول اهلل بسم اهلل، وع»امليت قال 
ِمنْـَها َ َلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيدُُكْم َوِمنْـَها النسائي، وحسنه الرتمذي، وإن قرأ

أو أتى بذكر أو دعاء الئق باحملل فال بأس به، لفعله ُنْ ِرُجُكْم َتاَرم  ُأْ َرى
 .، وفعل أصحابهصلى اهلل عليه وسلم

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

313 

مأَنه يشبه النائم، ( يف حلده، على شقه امَأمين)ندباا ( ويضعه)
وبعد امَأجانب  (2)ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله (1)وهذه سنته

 (5)وبدفن امرأة حمارمها الرجال (4)مث امَأجنبيات (3)حمارمه من النساء
 .(6)فزوج فَأجانب

                                         

كان ينام على شقه : سنة النائم أن ينام على شقه امأمين، ويف احلديث أي( 1)
 .يستحب على جنبه امأمين بال نزاع: رواه البغوي وغريه، ويف اإلنصاف. امأمين

ومأنه عليه الصالة والسالم توىل دفنه العباس وعلي وأسامة، وهم الذين تولوا ( 2)
إمنا يلي : ع عليه، وقال عليغسله، ومأنه أقرب إىل سرت أحواله، وقلة اإلطال

 .الرجل أهله
أي وبعد الرجال امأجانب حمارم امليت من النساء، وإمنا قدم امأجانب على احملارم ( 3)

من النساء لضعفهن عن ذلك، وخشية انكشاف شيء منهن، ومأنه ال مدخل 
 .هلن يف إدخال القرب والدفن إال لضرورة

 .نظر، خبالف الغسل للحاجة إىل دفنه، وليس فيه مس وال( 4)
انتم أحق هبا، ومأهنم : امأقرب فامأقرب، مأن امرأة عمر ملا توفيت قال مأهلها( 5)

أوىل هبا حال احلياة، فكذا بعد املوت، واملراد من كان حيل له النظر إليها والسفر 
الزوج أوىل بدفنها من احملارم، : وهذا مما ال خالف فيه، وعنه: هبا، قال الزركشي

وعلى كال الروايتني : ملالك والشافعي، ورواية مأيب حنيفة، قال يف اإلنصاف وفاقاا
 .ال يكره دفن الرجال للمرأة، وإن كان حمرمها حاضراا نص عليه

أي مث بعد حمارمها الرجال على املذهب زوج، مأنه أشبه مبحارمها من امأجانب، ( 6)
 عليه  ها، مأنهمث امأوىل بعد الزوج امأجانب، فيقدمون على نساء حمارم
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لقوله عليه السالم  (1)(مستقبل القبلة)وجيب أن يكون امليت 
 وينبغي أن يدىن من احلائط، لئال (2)«قبلتكم َأحياءا وأَمواتاا»يف الكعبة 

وجيعل  (4)وَأن يسند من ورائه برتاب، لئال ينقلب (3)ينكب على وجهه
 .(6)ويشرح اللحد باللنب (5)حتت رأسه لبنة

                                         
= 

الصالة والسالم أمر أبا طلحة أن ينزل قرب ابنته، وهو أجنيب، فال يكره مع حضور 
صلى اهلل حمرمها، ومأن تويل النساء لذلك لو كان مشروعاا لفعل يف عصر النيب 

، وعصر خلفائه، ومل ينقل، ورأى عليه الصالة والسالم نسوة يف جنازة، عليه وسلم
فارجعن مأزورات »قال . ال: قلن «أتدفنه؟»ال، قال : قلن «هل حتملن؟»فقال 

رواه ابن ماجه، وهو استفهام إنكار، فيدل على أنه غري مشروع  «غري مأجورات
هلن، ويأيت لعنه زوارات القبور، وظاهر كالمهم أن الرتتيب مستحب ال واجب، 

 .ومأنه حيل عقد الكفن، وينبغي أن ال ينظر إىل وجهها، لعدم احلاجة
 .إمجاعاا، تنزيالا له منزلة املصلي( 1)
رواه أبو داود وغريه، تقدم، ومأن ذلك طريق املسلمني بنقل اخللف عن السلف، ( 2)

 .هكذا دفن، وكأهنم نزلوه منزلة املصلي مضطجعاا صلى اهلل عليه وسلمومأن النيب 
 .فيسند وجهه ورجاله إىل جدار القرب، أو يسند أمامه برتاب( 3)
 .ره، فهذا مينعه االستلقاء، وذلك مينعه االنكبابأي على ظه( 4)
فإن مل توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب، وتكره خمدة وفاقاا، واملنصوص ( 5)

 .ما أحبهما، وكذا قطيفة وحنوها: ُمَضرََّبة وفاقاا، وقال أمحد
 .أي يبىن عليه باللنب، وعمل املسلمني عليه( 6)
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وحثو  (2)مث بطني فوق ذلك (1)ويتعاهد خالله باملَدر وحنوه
 .(4)وتلقينه (3)الرتاب عليه رالراا باليد، مث يهال

                                         

يه من طني وحنوه، واملدر قطع اللنب، يوضع بني كاحلجارة، ليتحمل ما يوضع عل( 1)
 .خالل اللنب وحنوه

وليس هذا »مث قال  «سدوا خالل اللنب»لئال ينتلل عليه الرتاب منها، لقوله ( 2)
 .رواه أمحد وغريه عن جماهد مرفوعاا «بشيء، ولكن يطيب نفس احلي

أي « ويهال»ن، يعين الرتاب على القرب، مبساح وحنوها، إسراعاا بتكميل الدف( 3)
هلت الرتاب والدقيق وغريمها، أهيله هيالا، صببته، فاهنال أي : يصب، يقال

انصب، وهتيل تصبب، فيسن ذلك ملن حضره، وفاقاا للشافعي وغريه، حلديث أيب 
حثى عليه من قبل رأسه رالراا، رواه ابن ماجه،  صلى اهلل عليه وسلمهريرة أنه 

هقي، عن عامر بن ربيعة، ومأن مواراته فرض  بسند جيد، وحنوه للدارقطين والبي
كفاية، وباحلثي يكون فيمن شارك فيها، ومأن يف ذلك أقوى عربة واستذكاراا، 

ملا  –فاستحب ذلك، ومأمحد بسند ضعيف أنه عليه الصالة والسالم قال 
َها َ َلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيدُُكْم َوِمنْـَها ُنْ ِرجُ –وضعت ابنته يف القرب  ُكْم َتاَرم  ِمنـْ

واستحب بعض أهل العلم أن يقال ذلك عند حثي الرتاب، استئناساا هبذا ُأْ َرى
 .اخلرب

أي وينبغي تلقني امليت بعد الدفن، فيقوم امللقن عند رأسه، بعد تسوية الرتاب ( 4)
يا فالن اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن ال إله إال اهلل، : عليه، فيقول
ا  عبده ورسوله، وأنك رضيت باهلل رباا، وباإلسالم ديناا، ومبحمد نبياا، وأن حممدا

وبالكعبة قبلة، وباملؤمنني إخواناا، وأن اجلنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية، 
واستجبه امأكثر، وكرهه مجاعة من . ال ريب فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور

 ة مكروهة، وقال العلماء، وأنكره آخرون، العتقاد أنه بدع
= 
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 .(1)والدعاء له بعد الدفن عند القرب
                                         

= 

صلى اهلل عليه تلقني امليت امأظهر أنه مكروه، مأنه مل يفعله : شي  اإلسالم
اسألوا له التثبيت، فإنه : ، بل املستحب الدعاء له، يقوم على قربه فيقولوسلم

مل يكن من عمل املسلمني، املشهور بينهم، على عهد النيب : اآلن يسأل، وقال
، بل ذلك مأرور عن طائفة من الصحابة، كأيب وخلفائه صلى اهلل عليه وسلم

أمامة ووارلة، فمن امأئمة من رخص فيه كأمحد، وقد استحبه طائفة من أصحابه، 
ومل ينقل عن الشافعي فيه شيء، ومن العلماء من يكرهه،  . وأصحاب الشافعي

كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغريه، العتقاده أنه بدعة، فامأقوال فيه 
 .، االستحباب، والكراهة واإلباحة، وهذا أعدل امأقوالرالرة
وقد ربت أن املقبور يسأل وميتحن، وأنه مأمور بالدعاء له، فلهذا قيل إن : قال

إنه »التلقني ينفعه، فإن امليت يسمع النداء، كما ربت يف الصحيح أنه قال 
مرنا بالسالم وأنه أ «ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم»وأنه قال  «ليسمع قرع نعاهلم
ما من رجل مير بقرب رجل كان يعرفه يف الدنيا، فيسلم عليه، »على املوتى، فقال 
 .اه . وروي فيه حديث، لكنه ما مل حيكم بصحته «إال رد عليه السالم

وهو وإن مشله اللفظ فليس مبراد،   «لقنوا موتاكم»واحتج بعض الفقهاء حبديث 
له اخللف عن السلف، وشاع، ومال بعض كما صرح به يف الفروع وغريه، وإال لنق

صلى مل يكن : احملققني إىل أن امأوىل تركه، اقتفاء ملا عليه السلف، وقال ابن القيم
 .يقرأ عند القرب، وال يلقن امليت، وحديث التلقني ال يصح اهلل عليه وسلم

ْبِرهِ واقفاا، نصل عليه وفاقاا، ملفهوم قوله تعاىل( 1) ُقْم َعَلى قـَ : املفسرينقال أكثر َوال تـَ
صلى اهلل فيدل على أن ذلك كان عادة للنيب . بالدعاء واالستغفار، بعد الفراغ من دفنه

عن  صلى اهلل عليه وسلمملا هنى نبيه : يف املسلمني، قال شي  اإلسالم عليه وسلم
أن املؤمن يصلى  الصالة على املنافقني، وعن القيام على قبورهم، كان دليل اخلطاب

بل الدفن، ويقام على قربه بعد الدفن، واستحب هو وغريه من أهل العلم عليه ق
= 
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ويرفع القرب عن امَأرض ) (1)بعد وضع حصباَء عليهورشه مباٍء 
 .(2)(قدر شرب

                                         
= 

وقوفه، وفعله علي وامأحنف وغريمها، ومأيب داود عن عثمان أنه عليه الصالة 
استغفروا مأخيكم، واسألوا له »والسالم إذا فرغ من دفن امليت، وقف عليه وقال 

 .«التثبيت، فإنه اآلن يسأل
يستحب الوقوف : شروعيته اجلمهور، وقال اآلجري وغريهقال مب: وقال ابن املنذر

اللهم هذا عبدك، وأنت أعلم به منا، : بعد الدفن قليالا، والدعاء للميت، فيقال
وال نعلم منه إال خرياا، وقد أجلسته لتسأله، اللهم فثبته بالقول الثابت يف اآلخرة، 

 .ضلنا بعده وال حترمنا أجرهكما ربته يف الدنيا، اللهم ارمحه، وأحلقه بنبيك، وال ت
الوقوف على القرب، والسؤال للميت يف وقت الدفن، مدد للميت : قال الرتمذي

بعد الصالة عليه، مأن الصالة جبماعة املسلمني كالعسكر له، قد اجتمعوا بباب 
امللك، يشفعون له، والوقوف على القرب، وسؤال التثبيت، مدد للعسكر، وتلك 

 .ه استقبله هول املطلع، وسؤال الفتاننيساعة شغل امليت، مأن
ملا روى الشافعي وغريه أنه عليه الصالة والسالم رش على قرب ابنه إبراهيم ماء، ( 1)

 . ووضع عليه حصباء، ومأنه فعل بقرب سعد بن معاذ، رواه ابن ماجه
يف قرب عثمان بن مظعون، رواه البزار، ومأن ذلك  صلى اهلل عليه وسلموأمر به 
ه، وأبعد لدروسه وأمتع لرتابه من أن تذهب به الرياح والسيول، وروي أنه أربت ل

 .واستمر عمل املسلمني عليه صلى اهلل عليه وسلمفعل ذلك بقرب النيب 
 . ليعرف فيزار وحيرتم( 2)
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مأَنه عليه السالم رفع قربه عن امأرض قدر شرب، رواه الساجي 
ملا  (3)(ُمَسنَّماا)ويكون القرب  (2)ويكره فوق شرب (1)من حديث جابر

ا روى البلاري عن سفيان التمار أنه رأى قرب النيب  مسنما
(4). 

                                         

قلت لعائشة يا أمة اكشفي : ورواه الشافعي وابن حبان يف صحيحه، وعن القاسم( 1)
وصاحبيه، فكشفت يل عن رالرة  هلل عليه وسلمصلى ايل عن قرب رسول اهلل 

رواه أبو داود وغريه، . قبور، ال مشرفة وال الطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء
 .بإسناد صحيح

وال قرباا مشرفاا إال »لعلي  صلى اهلل عليه وسلمأي يكره رفع القرب فوق شرب، لقوله ( 2)
كثرياا، بدليل ما سبق عن القاسم رواه مسلم وغريه، واملشرف ما رفع   «َسوَّيته

 صلى اهلل عليه وسلممسعت رسول اهلل : وغريه، وأمر فضالة بقرب فسوي، وقال
يأمر بتسويتها، رواه مسلم، ويكره زيادة الرتاب عليه، للنهي، وفاقاا مأيب حنيفة 

 صلى اهلل عليه وسلمهنى رسول اهلل : والشافعي، إال أن حيتاج إليه، حلديث جابر
 على القرب، أو يزاد عليه رواه النسائي وأبو داود، ومأن العادة أنه يفضل أن يبىن

 .من الرتاب ما يكفي لتسنيمه، فال حاجة إىل الزيادة
أي حُمَدباا كهيئة السنام، خالف املسطح وهو املربع، وهو مذهب أيب حنيفة، ( 3)

 .ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء
رأيت قبور شهدا أحد مسنمة، وحكاه الطربي : شعيبوعن احلسن مثله، وقال ال( 4)

والغرض يف رفعه عن مجاعة أن السنة التسنيم، ومل يزل املسلمون يسنمون قبورهم، 
ليعلم أنه قرب فيتوّقى، وسفيان التمار هو ابن دينار الكويف، رقة أدرك كبار الصحابة، 

م القرب حبجر أو بأس بتعلي روى عن مصعب وغريه، وعنه ابن املبارك وغريه، وال
خشبة أو حنومها، ملا روى أبو داود وغريه، عن املطلب، أنه أمره عليه الصالة 
والسالم ملا تويف عثمان بن مظعون أن يأتيه حبجر فوضعها عند رأسه، وقال 
= 
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حرب لتعذر نقله، فامَأوىل تسويته بامَأرض  لكن من دفن بدار
 . (2)وتزويقه، وختليقه، وهو بدعة( ويكره جتصيصه) (1)وإخفاُؤه

أن  هنى رسول اهلل : لقول جابر (3)عليه الصَقُة َأوال( والبناء)
 .(4)رواه مسلم. قرب، وأن يقعد عليه، وَأن يبىن عليهلجيصص ا

                                         
= 

ورواه ابن ماجه وغريه عن  «أعلم هبا قرب أخي، أدفن إليه من مات من أهل»
 .أنس

 .أخفى الصحابة قرب دانيال خشية االفتنان به لئال ينبش فيمثل به، وقد( 1)
منكرة، أول من أحدرها الرافضة واجلهمية، وبنوا عليها املساجد، وجتصيصه بنيه ( 2)

وتبيضه باجلص، وقيل باجلري، وختليقه طَْليه بالطيب، وكذا تبلريه وتقبيله، 
ليه، ودسها والتمسح به، والتربك به، والعكوف عنده، والطواف به، وكتابة الرقاع إ

يف امأنقاب، واالستشفاء بالرتبة، وحنو ذلك، كله من البدع احملدرة يف الدين، فمنه 
ما هو من الوسائل املفضية إىل الشرك بأهل القبور، ومنه ما هو شرك أكرب،  
كتقبيله وما عطف عليه، وكسؤاله النفع والضر، وعبادة القبور أول شرك حدث 

 .على وجه امأرض
 .صق البناء امأرض أو مل يالصقها، ولو يف ملكه من قبة أو غريهاأي سواء ال( 3)
ورواه أبو داود والرتمذي وغريمها وصححه، وتقدم حديث علي وأمره عليه الصالة ( 4)

والبن « أو يزاد عليه»والسالم بتسويته، وحديث فضالة، ومأيب داود بسند صحيح 
ت يف الصحيح والسنن من فقد رب. هنى أن ينىب على القبور. ماجه عن أيب سعيد

غري وجه هنيه عليه الصالة والسالم عن البناء على القبور، وامأمر هبدمه، وقال 
= 
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........................................................  
ملا روى الرتمذي وصححه، ( الكتابة واجللوس والوطء عليه)تكره ( و)

هنى أن جتصص القبور، وأن يكتب عليها، : من حديث جابر مرفوعاا

                                         
= 

ومن : ويف شرح الرسالة. رأيت العلماء مبكة يأمرون هبدم ما ينىب عليها: الشافعي
البدع اختاذ املساجد على مقربة الصاحلني، ووقد القنديل عليها، والتمسح بالقرب 

 .اه .ة، وهو من فعل النصارى، وكل ذلك ممنوع، بل حمرمعند الزيار 
ا  صلى اهلل عليه وهو من وسائل الشرك وعالماته وشعائره، فإن اهلل عز وجل بعث حممدا

هبدم امأوران، ولو كانت على قرب رجل صاحل، مأن الالت رجل صاحل،  وسلم
أهل الطائف، فلما مات عكفوا على قربه، وبنوا عليه بنية، وعظموها، فلما أسلم 

أمر عليه الصالة والسالم هبدمها فهدمت، وفيه أوضح دليل على أنه ال جيوز 
إبقاء شيء من هذه القبب اليت بنيت على القبور، واختذت أوراناا، وال حلظة، وإذا  
كانت تعبد فهي أوران، كالالت والعزى، ومناة، بال نزاع، بل تعظيم القبور، 

رك العامل، الذي أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، بالبناء عليها وحنوه، هو أصل ش
بالنهي عنه، والوعيد على فاعله باخللود يف النار، وكره أمحد الِفْسطاط واخليمة 
: على القرب، ويف الصحيح أن ابن عمر رأى فسطاطاا على قرب عبد الرمحن، فقال

 .انزعه يا غالم، فإمنا يظله عمله
اتفق امأئمة على أنه منكر إذا فعل بقبور : يابقال شي  اإلسالم يف كسوة القرب بالث
واملراد كراهة التحرمي، وهو مراد إطالق . اه . امأنبياء والصاحلني، فكيف بغريهم

 صلى اهلل عليه وسلمأمحد رمحه اهلل الكراهة، يف البناء عليه، ملا تقدم من هني النيب 
ريها أوراناا تعبد، كما عن ذلك، وامأمر هبدمه، ومأنه من الغلو يف القبور، الذي يص

املتلذين عليها املساجد  صلى اهلل عليه وسلمهو الواقع، وقد لعن رسول اهلل 
والسرج، وأخرب أن من بىن على قبور الصاحلني فهو من شرار اخللق عند اهلل، ومن 

 .ظن أن امأصحاب أرادوا كراهة التنزيه، دون التحرمي، فقد أبعد النجعة
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مأن جيلس أحدكم »وروى مسلم عن أيب هريرة مرفوعاا . (1)وأن توطأ
لى على مجرة، فتلرق ريابه، فتللص إىل جلده، خري من أن جيلس ع

رأى عمرو  ملا روى أمحد أن النيب ( اإلتكاُء إليه)يكره ( و) (2)«قرب
 .(4)ودفن بصحراء أفضل (3)«ال تؤذه»بن حزم متكئاا على قرب فقال 

                                         

، ملا فيه من االستلفاف بأصحاهبا، واملراد بالكتابة كتابة أي بامأرجل والنعال( 1)
 .اسم صاحب القرب وحنوه، يف لوح أو غريه

ال جتلسوا على »قال  صلى اهلل عليه وسلموله عن أيب مررد الغنوي أن النيب ( 2)
 صلى اهلل عليه وسلمربت أن رسول اهلل : وقال اخلطايب «القبور، وال تصلوا إليها

 .لقبورهنى أن توطأ ا
وهو مذهب اجلمهور، ودل على أن اجللوس عليه والوطء من باب أوىل، وذلك ( 3)

ملا فيه من االستلفاف حبق املسلم، إذا القرب بيت املسلم، وحرمته ميتاا كحرمته 
 .حياا

أي من الدفن بعمران، والصحراء امأرض املستوية، أو الفضاء الواسع، ال آكام ( 4)
 .به وال جبال
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سوى النيب  (1)مأنَه عليه السالم كان يدفن َأصحابه بالبقيع

وجاءت أخبار تدل  (3)تشرفاا وتربكاا هواختار صاحباه الدفن عند (2)

 (5)ويكره احلديث يف أمر الدنيا عند القبور (4)فنهم كما وقععلى د
 .(6)واملشي بالنعل فيها

                                         

شهور بظاهر املدينة، والدفن فيه صحيح متواتر، معروف فيه قبور أهلها،  موضع م( 1)
هو من العضاه، وهو كل شجر : كان به شجر الغرقد، وهو العوسج، وقال اهلروي

مسي بشجرات كانت به قدمياا، فذهبت وبقي امسه، ومأنه أقل ضرراا . اه . له شوك
ر للدعاء له، والرتحم عليه، على امأحياء من الوررة، وأشبه مبساكن اآلخرة، وأكث

 .ومل تزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يدفنون يف الصحراء
خشي أن يتلذ قربه : فإنه قرب يف بيته، صلوات اهلل وسالمه عليه، قالت عائشة( 2)

ورأى أصحابه  «تدفن امأنبياء حيث ميوتون»رواه البلاري، وملا روي . مسجداا
ن يف الدار، الختصاص هذه السنة بامأنبياء، ختصيصه بذلك، وال ينبغي أن يدف

 .بل ينقل إىل مقابر املسلمني
، واستأذن عمر صلى اهلل عليه وسلمفأبو بكر أوصى أن يدفن إىل جنب النيب ( 3)

 .عائشة أن يدفن معهما
دخل هو وأبو بكر وعمر، وخرج : كرؤيا عائشة رالرة أقمار يف حجرهتا، وأخبار( 4)

 .انوا مجيعاا أحياء وأمواتااهو وأبو بكر وعمر، فك
مأنه موضع مذكر للموت، وحالة املوتى، والعد معهم، ومأنه غري الئق باحلال، بل ( 5)

 . هو مزهد يف الدنيا، ومرغب يف االستعداد لآلخرة
 «ألق سبتيتيك»لبشري بن اخلصاصية  صلى اهلل عليه وسلمأي يف املقربة، لقوله  (6)

 سناده جيد ومأن خلع النعلني أقرب إ: رواه أبو داود، وقال أمحد
إىل اخلشوع، وزي أهل التواضع، واحرتام أموات املسلمني، وذكر ابن القيم أن 
= 
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وحيرم  (2)وتبسم، وضحك أشد (1)إال خوف جناسة أو شوك
 .(4)واختاذ املساجد (3)إسراجها

                                         
= 

من تدبر هنيه عن : إكرامها عن وطئها بالنعال، من حماسن هذه الشريعة، وقال
اجللوس على القرب، واإلتكاء عليه، والوطء عليه، علم أن النهي إمنا كان احرتاماا 

والقبور دار املوتى، ومنازهلم، وحمل : ها، أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم، قاللساكن
تزاورهم، وعليها تنزل الرمحة، فهي منازل املرحومني، ومهبط الرمحة، ويلقى بعضهم 
بعضاا على أفنية قبورهم، يتجالسون ويتزاورون، كما تظافرت به اآلرار، وقال 

وهلذا روي أهنا : شاءت، قال الشي بلغين أن الروح مرسلة، تذهب حيث : مالك
 .على أفنية القبور، وأهنا يف اجلنة، واجلميع حق

وحنومها مما يتأذى منه، كحرارة امأرض أو برودهتا، فال يكره املشي بالنعال فيها، ( 1)
مأنه عذر، وال يكره خبف، مأنه ليس بنعل، وال يف معناه، وأما وطء القرب نفسه 

 .فمكروه مطلقاا، لألخبار
 .أي من التبسم كراهة، ملنافاته حالة احملل( 2)
أي إسراج القبور إمجاعاا، لللرب اآليت وغريه، والوقوف عليها باطلة، وتصرف على ( 3)

 .املساجد، ويف املصاحل
يتعني إزالتها، ال أعلم فيه : أي على القبور أو بينها إمجاعاا، قال شي  اإلسالم( 4)

لعن اهلل »قبور أنبياء أو غريها، ملا يف السنن وغريها خالفاا بني العلماء، سواء كانت 
لعن اهلل اليهود و »ويف الصحيح  «زوارات القبور، واملتلذين عليها املساجد والسرج

اختذوا قبور أنبيائهم  قاتل اهلل اليهود،»وهلما  «النصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
 . ليه وسلمصلى اهلل عوالنهي عنه مستفيض عن النيب  «مساجد

لو وضع املسجد والقرب معاا مل جيز، ومل يصح الوقوف وال الصالة، : قال ابن القيم
= 
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دفن )أي يف قرب واحد ( وحيرم فيها) (1)والتللي عليها، وبينها
معاا( ارنني فأكثر

ا بعد آخر (2) مأَنه عليه  (3)، قبل بالء السابقأو واحدا
السالم كان يدفن كل ميت يف قرب، وعلى هذا استمر فعل الصحابة، 

 .(4)ومن بعدهم

                                         
= 

وتعظيم القبور بالبناء عليها، وإسراجها، واختاذها أعياداا ومساجد، هو أصل شرك 
 .العامل

مأن أطأ على مجرة أو »ملا روى ابن ماجه وغريه عن عقبة بن عامر، مرفوعاا ( 1)
من أن أطأ على قرب مسلم، وال أبايل أوسط القبور قضيت سيف، أحب إيل 

بل القبور أوىل، وتقدم، مأن حرمة املسلم ميتاا كحرمته  «حاجيت أو وسط السوق
 .حياا

إذا : أي مجيعاا، يف حال االختيار من جنس، ال من غري جنس، ونقل أبو طالب( 2)
ا ميتاا، فدفن معها، جعل بينها وبني حاجز من تراب،  ماتت امرأة، وقد ولدت ولدا
ولعله خيتص مبا إذا كانا . أو حيفر له يف ناحية منها، وإن مل يدفن معها فال بأس

يكره، وفاقاا مأيب : أو أحدمها ممن ال حكم لعورته لصغره، مأجل النص، وعنه
حنيفة والشافعي، واختاره ابن عقيل والشي  وغريمها، واستظهره يف الفروع، وجزم 

 .رم رواية واحدةال حي: يف احملرر
 .أي صريورته تراباا، ويكفي الظن يف ذلك، ويرجع إىل أهل اخلربة يف تلك الناحية( 3)
من السلف واخللف، ال ينازع يف ذلك مسلم، وإمنا جيعل اإلرنان فأكثر يف قرب ( 4)

 .عند احلاجة
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 (2)وحفر يف مكان آخر (1)وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها
ككثرة املوتى، وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد ( إال لضرورة)

 .(3)عليهم

                                         

 .أي يف حملها، ومل جيز دفن ميت آخر عليه( 1)
ش قرب ميت باق، لدفن ميت آخر، ومىت ظن أنه لكي يدفن ميته فيه، وحيرم نب( 2)

ا جازت الزراعة واحلرث وغري ذلك،  بلي امأول جاز عند امأكثر، ومىت كان رميما
اتفق العلماء على أن : ما مل خيالف شرط واقف إمجاعاا، وإال فال، ويف املدخل

 املوضع الذي دفن فيه امليت وقف عليه، ما دام منه شيء موجود فيه، حىت يفىن،
فإذا فين حينئذ يدفن غريه فيه، فإن بقي شيء ما من عظامه فاحلرمة باقية  
كجميعه، وال جيوز أن حيفر عليه، وال يدفن معه غريه، وال يكشف عنه اتفاقاا، 

فالسرت يف احلياة سرت َأْحَياء  َوَأْمَوات ا *َأَلْم َنْجَعِل اأَلْرَض ِكَفات ا قال تعاىل
يف امأجساد، وتغري أحواهلا، فالبنيان يف القبور وحنو العورات، ويف املمات سرت ج

ذلك سبب خلرق هذا اإلمجاع، وانتهاك حرمة موتى املسلمني، يف حفر قبورهم، 
. والكشف عنهم، وصرح غري واحد أنه ال جيوز تغيريها، وال حررها، وال غري ذلك

انب عليهم، ومن نبش القبور اليت مل تبل أرباهبا، وأدخل أج: وقال غري واحد. اه 
فهو من املنكر الظاهر، وليس من الضرورة املبيحة جلمع ميتني فأكثر يف قرب، أما 
إن صار امأول تراباا، ومل ميكن أن يعد لكل ميت قرب، ال سيما يف امأمصار 

 .الكبرية، جاز، وإال لزم أن تعم القبور السهل والوعر
َفاتَـُّقوا اهلَل َما وقال تعاىل فإذا كان ذلك جاز، مأن الضرورات تبيح احملظورات،( 3)

ا، وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي اْسَتَطْعُتمْ  وإن انتفت الضرورة، كان مكروها
 .واجلمهور
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ا االرنني والثالرة يف قرب ادفنو »لقوله عليه السالم يوم ُأحد 
وجيعل بني كل ) (2)ويقدم امَأفضل للقبلة وتقدم (1)رواه النسائي «واحد

وكره  (3)ليصري كل واحد كأنه يف قرب منفرد( ارنني حاجز من تراب
 .(4)الدفن عند طلوع الشمس، وقيامها، وغروهبا

                                         

احلفر علينا لكل : صلى اهلل عليه وسلموصححه الرتمذي، وذلك ملا قالوا له ( 1)
يف القرب وروى عبد الرزاق، عن وارلة أنه كان يدفن الرجل واملرأة . إنسان شديد

الواحد، فيقدم الرجل، وجيعل املرأة وراءه، وكأنه كان جيعل بينهما حائالا من تراب، 
وال سيما إن كانا أجنبني، وإذا دفن ارنني فأكثر يف قرب واحد، فإن شاء سوى بني 
رؤوسهم، وإن شاء حفر قرباا طويالا، وجعل رأس كل واحد عند رجلي اآلخر أو 

 .ملفضول عند رجلي الفاضلوسطه كالدرج، وجيعل رأس ا
يعين يف تقدمي امأفضل إىل اإلمام، يف الصالة عليه مفصالا، فكذلك مثله يقدم ( 2)

شكي إىل : امأفضل فامأفضل إىل القبلة يف القرب، حلديث هشام بن عامر قال
احفروا وأوسعوا، »كثرة اجلراحات يوم أحد، فقال   صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

يعين إىل  «وا االرنني والثالرة يف قرب واحد، وقدموا امأكثر قرآنااوأحسنوا، وادفن
 .القبلة، صححه الرتمذي

حجزه حجزاا منعه، وحجز بينهما فصل، واحلاجز احلائل، واملراد على : ويقال( 3)
 .سبيل السنة ال الوجوب، كما صرح به يف اإلقناع وغريه

ك، وعند غروهبا وفاقاا ملالك أيضاا، نص عليه عند طلوعها، وفاقاا مأيب حنيفة ومال( 4)
قامت به دابته، أي وقفت، : وخالف عند قيامها، وقيامها وقت الزوال، من قوهلم

واملعىن أن الشمس إذا بلغت وسط السماء، أبطأت حركة الظل، إىل أن يزول، 
وتقدم اختيار الشي  وغريه، أنه إذا وقع الدفن يف هذه امأوقات بال تعمد فال 

 .يكره
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ويستحب مجع امأَقارب يف بقعٍة، لَتْسُهَل  (1)وجيوز ليالا 
قريباا من الشهداء والصاحلني، لينتفع مبجاورهتم (2)مزيارهت

(3) 

                                         

صلى ذكره النووي واحلافظ وغريمها قول مجهور العلماء، وذكره الوزير إمجاعاا، مأنه  (1)
مل ينكر عليهم، وإمنا أنكر عدم إعالمه بذلك، والصحابة دفنوا أبا  اهلل عليه وسلم

بكر ليالا، وكان ذلك كاإلمجاع منهم على اجلواز، وصح أن علياا دفن فاطمة ليالا، 
حاديث الصحيحة املشهورة، وليحضره كثري من الناس، وهناراا أوىل إمجاعاا، لأل
صلى ولعل النيب : عن رداءة الكفن، فال يبني يف الليل، قيل: فيصلون عليه، وقيل
ال يفعل إال لضرورة، فيتأكد استحبابه هناراا : قصدمها، وعنه اهلل عليه وسلم

ريه إىل إن رجي بتأخ: لإلمجاع، وامأخبار، واخلروج من اخلالف، وقال احلافظ
 .الصباح صالة من ترجى بركته عليه استحب، وإال فال

ملا دفن عثمان بن مظعون، وعلم قربه،  –ملا تقدم من قوله عليه الصالة والسالم ( 2)
وغري ذلك، ومأنه أبعد الندراس قبورهم،  «مأدفن إليه من مات من أهلي» -قال 

 .والبقعة القطعة من امأرض وواحدة البقاع
ب أيضاا الدفن قريباا مما كثر فيه الشهداء والصاحلون، لينتفع أي ويستح( 3)

 . مبجاورهتم، ومأنه أقرب إىل الرمحة
إنه خيفف العذاب عن امليت، مبجاورة الرجل الصاحل، كما جاءت : وقال الشي 

بذلك اآلرار املعروفة، ولتناله بركتهم، ولذلك التمس عمر الدفن عند صاحبيه، 
 .ذنت لهوسأل عائشة ذلك، حىت أ
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ولو َوصَّى أن يدفن يف ملكه دفن مع . (1)يف البقاع الشريفة
وإن ماتت ذمية  (3)ومن سبق إىل مسبلة قدم، مث يقرع (2)املسلمني

 .(4)حامل من مسلم، دفنها مسلم وحدها إن أَمكن

                                         

أي ويستحب الدفن يف البقاع الشريفة، فقد سأل موسى ربه أن يدنيه من امأرض ( 1)
صلى اهلل املقدسة، وعمر سأل الشهادة يف سبيل اهلل، واملوت يف بلد رسول اهلل 

 «ادفنوا القتلى يف مصارعهم»، متفق عليهما، وأما القتلى فال، حلديث عليه وسلم
له، واجلار ما قرب من املنازل، وحقيقته إمنا يتناول صار جاراا  «جاوره جماورة»و 

املالصق، واجملاورة املالصقة، أو يتناول املالصق وغريه ممن يسكن حملته، وال بأس 
بتحويل امليت ونقله إىل مكان آخر بعيد، لغرض صحيح، كبقعة شريفة وجماورة 

أيب  إن سعد بن: مسعت غري واحد يقول: صاحل، مع أمن التغري، قال مالك
وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق، فحمال إىل املدينة فدفنا هبا، وأوصى ابن عمر 

دفن مع أيب رجل، فلم تطب نفسي حىت أخرجته : أن يدفن بسرف، وقال جابر
رواه البلاري، وحول طلحة، وحولت عائشة رضي اهلل . فجعلته يف قرب على حدة

 بن أيب، بعدما دفن، فنفث عنهما، فيجوز نبشه لغرض صحيح، وأخرج عبد اهلل
فيه ريقه الشريفة، صلوات اهلل وسالمه عليه، وألبسه قميصه، متفق عليه، قال ابن 

 .وفيه دليل على جواز إخراج امليت من القرب بعد الدفن، لعلة أو سبب: القيم
ال »مأن دفنه مبلكه يضر بالوررة، ملنعهم من التصرف فيه، فيكون منتفياا، حلديث ( 2)

وال بأس بشراء موضع قربه، ويوصي بدفنه فيه، فعله عثمان  «ال ضرارضرر و 
 .وعائشة رضي اهلل عنهما

 .أي فإن مل حيصل السبق بل جا آمعاا أقرع( 3)
 أي دفنها وحدها، يف مكان غري مقابر املسلمني، وغري مقابر الكفار، ( 4)

شي   نص عليه، وحكاه عن وارلة بن امأسقع، ورواه البيهقي وغريه، وقال
= 
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وال تكره ) (1) القبلةوإال فمعنا، على جنبها امأَيسر، وظهرها إىل
قال من دخل املقابر، فقرأَ »ملا روى أَنس مرفوعاا  (2)(القراَءة على القرب

 .(3)«، خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات(يس)فيها 
                                         

= 

ال تدفن يف مقابر املسلمني، وال مقابر النصارى، مأنه اجتمع مسلم : اإلسالم
. اه . وكافر فال يدفن الكافر مع املسلم، وال املسلم مع الكفار، بل تدفن منفردة

مأهنا إذا دفنت يف مقربة املسلمني، تأذوا بعذاهبا، وإذا دفنت يف مقربة النصارى، 
هذا ضرورة، وهو : فالولد يتأذى بعذاهبا؟ قيل: تأذى الولد بعذاهبم، فإن قيل

 .أخف من عذاب اجملموع
أي وإال ميكن دفنها منفردة، إما خلوف، أو لعدم حمل تدفن فيه، فتدفن معنا، ( 1)

على جنبها امأيسر، وظهرها إىل قبلة، ليكون اجلنني على جنبه امأمين، مستقبل 
فإذا دفنت كذلك، كان وجه : القبلة، مأن ظهر اجلنني لوجه أمه، قال الشي 

ا بإسالم أبيه، وإن كانت أمه   الصيب املسلم مستقبل القبلة، والطفل يكون مسلما
ال بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر : وقال. كافرة، باتفاق العلماء

املسلمني، متيزاا ظاهراا، حبيث ال خيتلطون هبم، وال يشبه قبور املسلمني بقبور 
هذا آكد من التمييز بينهم حال احلياة، بلبس الغيار وحنوه، فإن مقابر الكفار، و 

املسلمني فيها الرمحة، ومقابر الكفار فيها العذاب، بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن 
 .مقابر املسلمني، وكلما بعدت عنها كانت أصلح

 . وال يف املقربة، بل تستحب، وفاقاا للشافعي، ملا ذكر من اخلربين: قالوا( 2)
 مل يع         زه إىل ش         يء م         ن كت         ب احل         ديث املعروف         ة، وإمن         ا رواه عب         د العزي         ز ( 3)

ص   احب اخل   الل، بس   نده ع   ن أن   س، ولل   دارقطين حن   وه ع   ن عل   ي، يف ق   راءة س   ورة 
اإلخ   الص، وحن   وه أيضا   ا ع   ن اللج   الج عن   د الط   رباين، وكله   ا ض   عيفة ال تق   وم هب   ا 

يف النه  ي  حج  ة، ول  يس في  ه ح  ديث ص  حيح وال حس  ن، وامأحادي  ث الص  حيحة،
= 
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وصح عن ابن عمر أَنه َأوصى إذا دفن، َأن يقرَأ عنده بفاحتة 
اء واستغفار، من دع( وَأّي قربة) (1)البقرة وخامتتها، قاله يف املبدع

 .(2)مسلم( فعلها)وصالة وصوم، وحج وقراءة وغري ذلك 

                                         
= 

 .عن العكوف عند القبور، واعتيادها متظاهرة
وكان أمحد ينكر ذلك، وال ريب أن القراءة على القرب عكوف، يضاهي العكوف ( 1)

يكره، وفاقاا مأيب حنيفة ومالك وعامة السلف، بل : يف املساجد بالقرب، وعنه
ل مجهور نقل اجلماعة كراهته، وهو قو : أنكروه وشددوا فيه، قال شي  اإلسالم

صلى اهلل ولو كان مشروعاا َلَسّنُه رسول اهلل . اه . السلف، وعليه قدماء امأصحاب
مأمته، وفيه مفسدة عظيمة، كما يف الصالة عنده، بل هو عكوف  عليه وسلم

عند القبور، مضاهاة ملا كان يعتاده عباد القبور، عن العكوف عندها بأنواع 
بدعة، وفاقاا للشافعي، مأنه ليس من فعله : القرب، بل وسيلة إىل عبادهتا، وعنه

: عليه الصالة والسالم، وال من فعل أصحابه، فعلم أنه حمدث، وسأله عبد اهلل
 .بدعة: حيمل مصحفاا إىل القرب، فيقرأ فيه عليه؟ قال

ومل يقل أحد من العلماء املعتربين أن القراءة عند القبور أفضل، : وقال شي  اإلسالم
ا عند أحد منهم، كاعتياد القراءة عنده يف وقت معلوم، أو وال رخص يف اختاذه
واختاذ املصاحف عنده ولو للقراءة فيها بدعة، ولو نفع : الذكر، أو الصيام قال

إنه : امليت لفعله السلف، وال أجر للميت بالقراءة عنده، كمستمع، ومن قال
 .اعفقوله باطل، خمالف لإلمج. ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ

سواء كان من أقارب املدعو له أو  غريهم، كما ينتفع بصالة املصلني عليه، ( 2)
 .ودعائهم له عند قربه

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

313 

: قال أمحد (1)(وجعل رواهبا مليت مسلم أو حي نفعه ذلك)
ذكره اجملد . امليت يصل إليه كل شيء من اخلري، للنصوص الواردة فيه

 .(2)وغريه
                                         

من صام أو صلى أو تصدق، وجعل روابه لغريه، من امأموات : قال ابن القيم( 1)
وامأحياء جاز، ويصل رواهبا إليهم عند أهل السنة واجلماعة، وحيصل له الثواب 

فعل، أهداه أو ال، ولكن ختصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل، بنيته له قبل ال
ويدعو كما ورد يف الكتاب والسنة، وأمجعت عليه امأمة، واعترب بعضهم إذا نوى 

. اللهم اجعل روابه لفالن: الثواب حال الفعل أو قبله، واستحب بعضهم أن يقول
م ال ينفعه، ويثاب كل من املهدي واملهدى له، وظاهره أنه إذا جعلها لغري مسل

اآلية، وغريها من اْستَـْغِفْر َلُهْم َأْو ال َتْستَـْغِفْر َلُهمْ وهو صحيح لقوله تعاىل
 .اآليات وامأحاديث

ومبا أئمة اإلسالم متفقون على انتفاع امليت بدعاء اخللق له، : وقال شي  اإلسالم( 2)
دل عليه الكتاب  يعمل عنه من الرب، وهذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم، وقد

وذكر استغفار املالئكة والرسل . والسنة واإلمجاع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع
واملسلمني للمؤمنني، وما تواتر من الصالة على امليت، والدعاء له، وما صح عن النيب 

« نعم»أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال : فيمن توفيت أمه، وقال صلى اهلل عليه وسلم
هل هلا أجر إن تصدقت : ببستان، ومن توفيت ومل توص، وقال ابنهاوتصدق هلا 
لو أقر أبوك بالتوحيد فصمت عنه، أو »وقال لعمرو بن العاص « نعم»عنها؟ قال 

وذكر اتفاقهم على وصول الصدقة وحنوها، وتنازعهم يف  «تصدقت عنه، نفعه ذلك
يف الصحيحني من حديث  العبادات البدنية، كالصالة والصوم واحلج والقراءة، وذكر ما

فصومي عن »وعن ابن عباس وفيه  «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»عائشة 
 صاموا عن املسلم  إذا»وحديث َعْمرو  «أمك

= 
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جاز، ووصل إليه  صلى اهلل عليه وسلموحىت لو أهداها للنيب 
 .(1)الثواب

                                         
= 

فهذا الذي ربت بالكتاب والسنة : ، وما ورد يف احلج وغري ذلك، مث قال«نفعه
رحية من واإلمجاع علم مفصل مبني، ومل خيالف هذه امأحاديث الصحيحة الص

 .بلغته، وإمنا خالفها من مل تبلغه
وأما احلي فيجزئ، عند عامتهم، ليس فيه إال اختالفاا شاذاا، وما تقدم ال ينايف قوله 

َوَأْن َلْيَ  ِلإِلْنَساِن ِإال َما َسَعى إذا مات ابن آدم انقطع عمله»وال قوله» 
وهذا العامل على  اخل، مأن ذلك ليس من عمله، واهلل تعاىل يثيب هذا الساعي،

سعيه وعمله، ويرحم هذا امليت يسعي هذا احلي، وعمله بسعي غريه، وليس من 
، صلى اهلل عليه وسلمعمله، ولكن ذكر أن أفضل العبادات ما وافق هدي النيب 

من كان مستناا فليسنت مبن قد مات، أولئك : وهدي أصحابه، وقول ابن مسعود
وأن الذي كان معروفاا بني املسلمني، . مصلى اهلل عليه وسلأصحاب رسول اهلل 

يف القرون املفضلة، أهنم كانوا يعبدون اهلل بأنواع العبادات املشروعة، فرضها 
ونقلها، ويدعون للمؤمنني واملؤمنات، كما أمر اهلل بذلك، مأحيائهم وأمواهتم، يف 

ك من قيام الليل وغريه، ويف صالهتم على اجلنائز، وعند زيارة القبور، وغري ذل
مواطن اإلجابة، ومل يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاا، أو صاموا تطوعاا، أو 
حجوا أو قرؤا القرآن، يهدون ذلك ملوتاهم املسلمني، بل كان من عادهتم الدعاء 

 .كما تقدم، فال ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فهو أفضل وأكمل
التحقيق، فإن له صلوات اهلل وسالمه عليه كأجر ومل يره شي  اإلسالم وغريه من أهل ( 1)

العامل، فلم حيتج إىل أن يهدي إليه رواب صالة، أو صوم، أو صدقة أو قراءة من 
ال : أحد، ورآه هو وبعض الفقهاء بدعة، ومل يكن الصحابة يفعلونه، ويف االختيارات

الصواب هذا هو  ، بل هو بدعة،صلى اهلل عليه وسلميستحب إهداء القرب للنيب 
 .الولد وذلك خبالف الوالد، فإن له أجراا كأجر. اه . املقطوع به
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رالرة ( ويسن أن يصلح مَأهل امليت طعام، يبعث به إليهم)
اصنعوا آلل جعفر طعاماا، فقد جاءهم ما »لقوله عليه السالم  (1)أيام

 .(2)رواه الشافعي وأمحد، والرتمذي وحسنه «يشغلهم
                                         

حاضراا كان امليت، أو غائباا وأتاهم نعيه، وأهل امليت عائلته الذين كانوا يف نفقته ( 1)
الذين كانوا يأوون معه يف بيته، : وكلفته، استظهره ابن نصر اهلل وغريه وقيل

 .املعروف يف اللغةويتولون أمره وجتهيزه، وامأول هو 
من رواية عبد اهلل بن جعفر، ورواه أمحد وابن ماجه أيضاا من رواية أمساء بنت ( 2)

إىل  صلى اهلل عليه وسلمفعمدت سلمى موالة رسول اهلل : عميس، قال الزبري
ولشغلهم باملصيبة، وهو . شعري فطحنته، وآدمته بزيت جعل عليه، وبعث به إليهم

فما زالت تلك السنة : عبد اهلل بن أيب بكر أنه قال قول الشافعي، ويروى عن
ويقصد به أهل امليت، ال من جيتمع عندهم، قال شي  . فينا، حىت تركها من تركها

لكن إمنا يطيب إذا كان بطيب نفس املهدي، وكان على سبيل : اإلسالم
املعاوضة، مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله، فإن علم الرجل أنه ليس مبباح 
مل يأكل منه، وإن اشتبه أمره فال بأس بتناول اليسري منه، إذا كان فيه مصلحة 

 .اه . راجحة، مثل تأليف القلوب وحنو ذلك
، وأحد صلى اهلل عليه وسلموجعفر رضي اهلل عنه هو ابن أيب طالب، ابن عم النيب 

ل إنه أفض: السابقني امأولني، شقيق علي، ولد قبله بعشر سنني، قال أبو هريرة
 «أشبهت َخْلقي وُخُلقي»ويف الصحيح . صلى اهلل عليه وسلمالناس بعد النيب 

أسلم النجاشي على يده، وقتل رضي اهلل عنه يف مجادى، سنة مثان من اهلجرة، يف 
غزوة مؤتة، موضع معروف بالشام، عند الكرك، اقتحم عن فرسه فعقرها، وكان 

ووجدنا ما يف جسده : ابن عمر أول من عقر يف اإلسالم، مث قاتل حىت قتل، قال
ومسي ذا اجلناحني، مأنه قاتل حىت قطعت يداه، . بضعاا وتسعني، من طعنة ورمية

 صلى اهلل عليه وسلمملا جاءت وفاته رؤي يف وجه رسول اهلل : قالت عائشة
 .احلزن
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 (1)(للناس)أي فعل الطعام ( فعله)َأي مَأهل امليت ( ويكره هلم)
عد االجتماع إىل أهل امليت، كنا ن: ملا روى َأمحد عن جرير قال

 .(2)وإسناده رقات. وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة
                                         

مأنه معونة على مكروه، وهو اجتماع الناس عند أهل امليت، بل بدعة وخالف ( 1)
م مأمورون أن يصنعوا مأهل امليت طعاماا، فلالفوا، وكلفوهم صنع للسنة، فإهن

مبا هم فيه من الشغل مبصاهبم، ويف  صلى اهلل عليه وسلمالطعام لغريهم، وقد علل 
وأما إصالح أهل امليت طعاماا، ومجع الناس عليه، فقد كرهه مجاعة، : الطراز

 .ع الوالئموعدوه من البدع، مأنه مل ينقل فيه شيء، وليس ذلك موض
مجع أهل املصيبة الناس على طعامهم، ليقرؤا ويهدوا له، : وقال شي  اإلسالم( 2)

ليس معروفاا عند السلف، وقد كرهه طوائف من العلماء من غري وجه، وقرب دفنه 
منهي عنه، عده السلف من النياحة، وذكر خرب جرير، وهذا يف احملتسب، فكيف 

ن يقرأ ويهدي للميت بدعة، مل يفعلها السلف، واكرتاء م: من يقرأ بالكراء، قال
وال استحبها امأئمة، والفقهاء تنازعوا يف جواز اإلكرتاء على تعليمه، فأما اكرتاء 
ا ذكره، وال رواب له، فال شيء للميت، قاله  من يقرأ ويهدي فما علمت أحدا

، وقال هو من فعل أهل اجلاهلية: وقال أمحد. اه . العلماء، وال تنفذ وصيته بذلك
إال من حاجة، كأن جييء من حيضر ميتهم، من أهل القرى البعيدة، : املوفق وغريه

 .اه . ويبيت عندهم، فال ميكن إال أن يطعموه
أما املآمت فممنوعة بإمجاع العلماء، واملأمت : ويكره امأكل مما صنع، وقال الطرطوشي

ء، وكذا ما بعده هو االجتماع على املصيبة، وهو بدعة منكرة، مل ينقل فيه شي
من االجتماع يف الثاين والثالث، والرابع والسابع، والشهر والسنة، فهو طامة، وإن  
كان من الرتكة، ويف الوررة حمجور عليه، أو من مل يأذن حرم فعله، وحرم امأكل 
 منه، وجرير هو ابن عبد اهلل بن جابر بن مالك البجلي، 
= 
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ال عقر يف »خلرب أنس  (1)ويكره الذبح عند القرب، وامَأكل منه
ويف معناه الصدقة عند القرب،  (2)رواه أمحد بإسناد صحيح «اإلسالم

 .(3)فإنه حمدث، وفيه رياءٌ 

                                         
= 

إىل ذي اخللصة، فهدمها،  يه وسلمصلى اهلل علالصحايب الشهري، بعثة النيب 
وقدمه عمر يف حروب العراق على جبيلة، وأرسله علي إىل معاوية، مث اعتزل، 

 .اه . وسكن قرقيساا، ومات سنة إحدى ومخسني
حيرم الذبح والتضحية عند القرب، ولو نذره، ولو شرطه واقف  : وقال شي  اإلسالم( 1)

 .كان شرطاا فاسداا
صلى اهلل ائم البعري أو الشاة بالسيف وهو قائم، فنهى عنه أصل العقر ضرب قو ( 2)

إنه  : ، مأهنم كانوا إذا مات امليت عقروا عند قربه شاة أو بعرياا، ويقولونعليه وسلم
ا  كان يعقر لألضياف أيام حياته، فيكافيه مبثل صنيعه بعد وفاته، أو ليكون مطعما

 .بعد وفاته
دقة عنده، فإنه حمدث، مل يفعله السلف، ومل أي ويف معىن الذبح عند القرب الص( 3)

 . وفيه أيضاا رياء، وهو حمرم «وكل حمدرة بدعة، وكل بدعة ضاللة»يرد امأمر  به 
إخراج الصدقة مع اجلنازة بدعة مكروهة، وهو يشبه الذبح : قال شي  اإلسالم

 :عند القرب، وال يشرع شيء من العبادات عند القبور، ال صدقة وال غريها، قال
 .وأنكر من ذلك أن يوضع عند القرب الطعام أو الشراب ليأخذه الناس

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

344 

  (1)فصل

لقوله عليه  (3)حكاه النووي إمجاعااو  (2)(تسن زيارة القبور)
رواه مسلم،  «كنت هنيتكم عن زيارة القبور، فزوروها»السالم 

 .(4)«فإهنا تذكر اآلخرة»والرتمذي وزاد 

                                         

يف سنية زيارة القبور، وهي مشروعة بالسنة واإلمجاع، فإهنا تورث رقة القلب، ( 1)
 .وتذكر املوت والبلى، وينتفع املزور بدعاء الزائر له

:  رالرة مساجدال تشد الرحال إال إىل»للذكور بال َشدَّ َرْحٍل، ملا يف الصحيحني ( 2)
وأمجعوا على العمل به يف  «املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد امأقصى

 . اجلملة
الختصاصها مبا اختصت به، والزمة منع  «إمنا يسافر إىل رالرة مساجد»وملسلم 

 .السفر إىل كل موضع غريها
من الرجال، وكذا حكاه املوفق وغريه، للذكور دون النساء، وملا ينشأ بقلب زائرها ( 3)

 .دون النساء لضعفهن
 . من طرق كثرية صلى اهلل عليه وسلمواحلديث متواتر عن النيب ( 4)

قرب أمه، فبكى وأبكى من حوله،  صلى اهلل عليه وسلمأبو هريرة زار النيب : وقال
استأذنت ريب أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل، واستأذنته أن أزور قربها فأذن »وقال 

متفق عليه، ومأمحد وغريه عن أيب سعيد  «ر فإهنا تذكر املوتيل، فزوروا القبو 
ولفظ ابن ماجه بسند  «كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عربة»

َوال وقال تعاىل «فإهنا تزهد يف الدنيا، وتذكر اآلخرة»صحيح عن ابن مسعود 
ْبِرهِ  ُقْم َعَلى قـَ غفار، هي من هذا القيام فزيارة امليت املشروعة بالدعاء واالستتـَ

 . املشروع
= 
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وسن أن يقف زائر أمامه، قريباا منه، كزيارته يف حياته
إال ) (1)

 .(2)فتكره هلن زيارهتا( للنساء
                                         

= 

شرعية وبدعية، فالشرعية املقصود هبا : وذكر شي  اإلسالم أن الزيارة على قسمني
السالم على امليت، والدعاء له، كما يقصد بالصالة على جنازته، من غري شد 
رحل، والبدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك امليت، وهذا 

و يقصد الدعاء عند قربه، أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة، ووسيلة شرك أكرب، أ
وال استحبه أحد من سلف  صلى اهلل عليه وسلمإىل الشرك، وليس من سنة النيب 

واملقصود من زيارة القبور االعتبار، ونفع املزور، والزائر، . اه . امأمة، وأئمتها
فسه، وللميت، وال عن االعتبار بالدعاء، فال ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لن

حباله، كيف تقطعت أوصاله، وتفرقت أجزاؤه، وكيف يبعث من قربه، وأنه عما 
ينبغي أن يتأدب بآداهبا، وحيضر قلبه يف إتياهنا : قريب يلحق به، وقال القرطيب

 .ويتعظ بأهلها وأحواهلم، ويعترب هبم، وما صاروا إليه
جهة رأسه، بقدر ما يدنو من صاحبه يف احلياة، وتقدم، فينبغي أن يدنو منه، من ( 1)

ويكون مستقبالا وجهه مستدبراا القبلة، وال يتمسح به، وال يصلي عنده، وال 
ليس هذا وحنوه من دين : يقصده مأجل الدعاء عنده، قال شي  اإلسالم

: وقال. املسلمني، بل مما أحدث من البدع القبيحة اليت هي من شعب الشرك
، أو  غريه صلى اهلل عليه وسلمئمة على أن من سلم على النيب اتفق السلف وامأ

من امأنبياء والصاحلني، فإنه ال يتمسح بالقرب، وال يقبله، بل اتفقوا أنه ال يستلم 
 .وال يقبل إال احلجر امأسود، والركن اليماين يستلم وال يقبل، على الصحيح

وعلى هذا : وغريه، وقاليعين كراهة حترمي، لصراحة احلديث، ورجحه الشي  ( 2)
العمل يف أظهر قويل أهل العلم، واحتج أهل القول اآلخر باإلذن، وليس جبيد، 
فإن اللفظ لفظ مذكر، وهو خمتص بالذكور، أو متناول لغريهم، فإن كان خمتصاا 
= 
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بيه رضي اهلل ، وقربي صاحصلى اهلل عليه وسلمغري قربه 
روى أمحد والرتمذي وصححه عن أيب هريرة، أن رسول اهلل  (1)عنهما

 .(2)لعن زوارات القبور صلى اهلل عليه وسلم
                                         

= 

فال ذكر للنساء، وإن كان متناوالا كان لفظ احلديث اآليت وغريه خمتصاا، ومل يعلم 
لرخصة، فكان مقدماا على العام، عند عامة أهل العلم، كما لو أنه متقدم على ا
، ومأيب يعلى من حديث أنس «واحتملها الرجال»: ويف اخلرب. اه . علم أنه بعدها

فارجعن مأزورات، غري »قال . ال: قلن« أتدفنه؟»ال قال : قلن« أحتملنه؟»قال 
 .ونقل النووي أنه ال خالف يف ذلك« مأجورات

صلى كر وعمر، وهذا االستثناء فيه نظر ظاهر، فإهنا حترم زيارهتن لقربه يعين أبا ب( 1)
، وقربيهما رضي اهلل عنهما لعدم االستثناء يف النصوص الصحيحة اهلل عليه وسلم

 .الصرحية يف هنيهن مطلقاا، ولبقاء العلة املعلل هبا يف زيارة القبور
لعن : وعن ابن عباس مرفوعااوهذا صريح يف التحرمي، « زائرات القبور»ويف لفظ ( 2)

رواه اخلمسة، وحسنه الرتمذي، . زائرات القبور، واملتلذين عليها املساجد والسرج
ويف نس  صحيحة تصحيحه، وقد تعددت طرقها، وليس : قال شي  اإلسالم

فيها متهم، وال خالفها أحد من الثقات، وقد روي هذا عن صاحب وهذا عن 
يف امأصل معروف، ويف الصحيح أنه هنى  صاحب آخر، وذلك يبني أن احلديث

النساء عن اتباع اجلنائز، ويف السنن، وصححه أبو حامت من حديث ابن عمر، 
، صلى اهلل عليه وسلماهلل انصرف رسول  –يعين من دفن امليت  –فلما فرغنا : قال

فقال  وانصرفنا معه، فلما توسطنا الطريق، إذا حنن بامرأة مقبلة، فلما دنت إذا هي فاطمة،
لعلك بلغت »أتيت أهل هذا البيت فعزيناهم مبيتهم، فقال : قالت« ما أخرجك؟»هلا 

معاذ اهلل أن أكون بلغت معهم الكدى، وقد مسعتك تذكر يف : قالت «معهم الكدى؟
وقد  «اجلنة، حىت يراها جد أبيكلو بلغتيها معهم، ما رأيت »فقال . ذلك ما تذكر
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السالم عليكم دار ) (1)أو مر هبا( يقول إذا زارها)يسن أن ( و)
 (2)قوم مؤمنني

                                         
= 

لبة، مأن مقابرهم كانت يف مواضع صلبة، فسر الكدى بالقبور، وبامأرض الص
علل اإلذن للرجال بأن ذلك يذكر باملوت، ويرقق  صلى اهلل عليه وسلموالنيب 

 .القلب، ويدمع العني
ومعلوم أن املرأة إذا فتح هلا هذا الباب، أخرجها إىل اجلزع والندب والنياحة، ملا فيها 

ذلك سبب لتأذى امليت من الضعف، وكثرة اجلزع، وقلة الصرب، وأيضاا فإن 
فإنكن تفنت احلي، وتؤذين »ببكائها، والرجال بصوهتا وصورهتا، كما يف اخلرب 

وإذا كانت مظنة، فمن أصول الشريعة أن احلكمة إذا كانت خفية، أو غري  «امليت
ا للذريعة، وليس يف ذلك من  منتشرة علق احلكم مبظنتها، فيحرم هذا الباب سدا

ملفسدة، فإنه ليس يف ذلك إال دعاؤها للميت، وذلك املصلحة ما يعارض هذه ا
إذا علمت من نفسها أهنا إذا زارت املقربة بدا : ممكن يف بيتها، وهلذا قال الفقهاء

إذا كانت : وقال. منها ما ال جيوز، من قول أو عمل، مل جتز هلا الزيارة بال نزاع
حيد املقدار الذي ال  زيارة النساء فطنة ومنشأ لالمور احملرمة، فغنه ال ميكن أن

يفضي إىل ذلك، وال التمييز بني نوع ونوع، اما لو مرت يف طريقها على مقربة 
وإن اجتازت بقرب يف طريقها، ومل : وسلمت فال بأس، مأهنا ال تسّمى زائرة، وقال

 .تكن خرجت له، فسلمت عليه ودعت له فحسن
ا ذلك، أو مر هبا على ط( 1)  .ريقه، من غري قصد زيارهتاأي زار قبور املسلمني قاصدا
ودار منصوب على . لفظ حديث أيب هريرة: فاملنت. أو أهل الديار من املؤمنني( 2)

جيوز جره يعين أهل دار، وعلى : ويف املطالع. على االختصاص: النداء، وقيل
 .البدل
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وإنا إن شاَء اهلل بكم لالحقون، يرحم اهلل املستقدمني منكم 
اللهم ال حترمنا أجرهم،  (2)نسأل اهلل لنا ولكم العافية (1)نواملستْأخري

 .(4)لألخبار الواردة يف ذلك (3)(وال تفتنا بعدهم، واغفر لنا وهلم

                                         

منا »أي املتقدمني بالوفاة، واملستأخرين هبا، ليعم أوهلم وآخرهم، ولفظ مسلم ( 1)
 .«كمومن

من كل مكروه، وعافاه اهلل معافاة وعفاء وعافية، أو العافية اسم منه وهب له ( 2)
العافني من كل سوء، واحلديث يف الصحيح من حديث أيب هريرة، وملسلم من 

السالم »كان يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقول قائلهم : حديث بريدة
اهلل بكم الحقون، نسأل اهلل لنا عليكم أهل الديار من املسلمني وإنا إن شاء 

 .«ولكم العافية
السالم عليكم »رواه أمحد من حديث عائشة، وللرتمذي من حديث ابن عباس ( 3)

الشيء « حرَمهُ »و  «يا أهل القبور، يغفر اهلل لنا ولكم، أنتم سلفنا، وحنن بامأرر
أنس : قال حيرُمه حرماناا إذا منعه إياه، وكان بعض السلف إذا وقف على املقابر
ما »وروي . اهلل وحشتكم، ورحم غربتكم، وجتاوز من سيئاتكم، وقبل َحَسناتكم

امليت يف قربه إال كالغريق املبهوت، ينتظر دعوة تلحقه، من ابنه أو أخيه أو 
صديقه، فإذا حلقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن هدايا امأحياء 

املقصود منها رالرة أشياء، الدعاء : ة الشرعيةوالزيار  «لألموات الدعاء واالستغفار
للميت، واإلحسان إليه بذلك الدعاء، واعتبار الزائر حباله، والتفكر يف مآله، 

 . وتذكر اآلخرة كما يف اخلرب
 .املستفيضة مما تقدم وغريه، ولإلمجاع، واستمرار فعلها خلفاا عن سلف( 4)
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استثناء للتربك، أو راجع  «إن شاء اهلل بكم لالحقون»وقوله 
ويعرف  (2)ويسمع امليت الكالم (1)للحوق ال للموت، َأو إىل البقاع

يعرفه  : ، بعد الفجر، قبل طلوع الشمس، ويف الغنيةزائره يوم اجلمعة
 .(3)كل وقت، وهذا الوقت آكد
                                         

هو أصحها، مأن املوت واقع ال حمالة،  :فامأول قاله أكثر العلماء، وقال النووي( 1)
ا وامتثااُل لقوله ُقوَلنَّ ِلَشْيء  ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َ د  والثاين  ِإال َأْن َيَشاَء اهللُ  *َوال تـَ

ذكره البغوي وغريه،والثالث ذكره يف الشايف وغريه، والتربك التّ َيمُُّن والفوز بالربكة، 
للحوق اللزوم يف اإلسالم، واللحاق اإلدراك، والتربك به تفاؤل بالربكة منه، وا

 .والبقاع والبقعة القطع والقطعة من امأرض يف الدفن معهم فيها
وقال يف  «إنه ليسمع خفق نعاهلم»يف اجلملة ملا يف الصحيحني وغريمها، قال ( 2)

وأمر  «إهنم ليسمعون اآلن»وقال  «ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم»قتلى بدر 
أهل القبور، ومل يكن ليأمر بالسالم على من ال يسمع، وغري ذلك بالسالم على 

من الرباهني الدالة على أن امليت يسمع يف اجلملة، وقال الشي ، وابن كثري 
مساع املوتى هو الصحيح من كالم أهل العلم، وهذا السمع مسع إدراك، : وغريمها

مسع فال ميكنه إجابة ال يرتتب عليه جزاء، وال هو السمع املنفي يف القرآن، وإن 
ا، بل قد  الداعي، وال ينتفع بامأمر والنهي، وال جيب أن يكون السمع له دائما

 .يسمع حبال دون حال، كما يعرض للحي
وامأحاديث واآلرار تدل على أن الزائر مىت جاء، علم به املزور، : قال ابن القيم( 3)

اء وغريهم، وال توقيت ومسع كالمه، وأنس به، ورد عليه، وذلك عام يف حق الشهد
استفاضت اآلرار مبعرفة امليت بأحوال أهله : وقال شي  اإلسالم. اه . يف ذلك

 وأصحابه يف الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت اآلرار 
= 
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املصاب )املسلم ( وتسن تعزية) (1)وتباح زيارة قرب كافر
ولو صغرياا، قبل الدفن وبعده (2)(بامليت

(3). 
                                         

= 

ا . بأنه يرى، ويدري مبا فعل عنده، وُيَسرُّ مبا كان حسناا، ويتأمل مبا كان قبيحا
، وعرض أعمال امأحياء على امأموات، جاءت اآلرار بتالقيهم وتساؤهلم: وقال

فيجتمعون إذا شاء اهلل، كما جيتمعون يف الدنيا، مع تفاوت منازهلم، وسواء كانت 
املدافن متباعدة يف الدنيا أو متقاربة، لكن امأعلى ينزل إىل امأسفل، وامأسفل ال 
لة يصعد إىل امأعلى، وللروح اتصال بالبدن مىت شاء اهلل، وذلك يف اللحظة مبنز 

نزول امللك وظهور الشعاع يف امأرض، وانتباه النائم، كما تظاهرت به اآلرار، 
 .بلغنا أن امأرواح مرسلة، تذهب حيث شاءت: وقال مالك

وال يسلم عليه، كحال احلياة، وال يدعو له، مأن الدعاء واالستغفار له منهي ( 1)
يه الصالة والسالم قرب جتوز زيارته لالعتبار، ولزيارته عل: عنه، وقال شي  اإلسالم

 .أمه
أي تسليته، صغرياا كان أو كبرياا، بال خالف، وحثه على الصرب، بوعد امأجر، ( 2)

: ساله وصربه، وأمره بالصرب، وقال له «وعزاه تعزية»والدعاء للميت واملصاب، 
: أي رزقك الصرب احلسن، وعزى وتعزى عنه تعزياا تصرب، وقيل. أحسن اهلل عزاك
قال  «من مل يتعز بعزاء اهلل فليس منا»أي تشددت، ويف احلديث أصله تعززت 

والعزاء اسم أقيم مقام . اه . أصلها التصبري ملن أصيب مبن يعز عليه: امأزهري
التعزية، ويف الصحيحني ملا أرسلت إحدى بناته، ختربه أن صبياا هلا يف املوت، قال 

ه بأجل مسمى، فمرها أخربها أن اهلل ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عند»
ال ميوت مأحد رالرة، من الولد فتمسه النار »وتواتر حديث  «فلتصرب ولتحتسب
 .«إال حتلة القسم

أي تس  ن تعزيت  ه، ول  و ك  ان ص  غرياا، لعم  وم امأخب  ار، وك  ذا ص  ديق للمي  ت، وج   ار ( 3)
 وحنومه            ا، وس            واء قب            ل ال            دفن أو بع            ده، م            ن ح            ني امل            وت، وفاقا            ا 
= 
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ملا روى ابن ماجه وإسناده رقات، عن عمرو بن حزم مرفوعاا 
كساه اهلل من حلل الكرامة يوم   ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة، إال»

َأعظم اهلل : فيقال ملصاب مبسلم (2)وال تعزية بعد رالث (1)«القيامة
 .(3)َأجرك، وَأحسن عزاك، وغفر مليتك

                                         
= 

الش  تغال أه  ل املي  ت بتجهي  زه، إال أن ي  رى م  نهم جزعا  ا، للش  افعي، وبع  ده، أوىل، 
وال ب  أس ب   اجللوس بق   رب دار املي   ت، ليتب   ع اجلن  ازة، أو خي   رج ولي   ه فيعزي   ه، ق   ال يف 

 .فعله السلف: اإلنصاف وغريه
أي من عمد إىل  «من عزى مصاباا فله مثل أجره»وله عن ابن مسعود مرفوعاا ( 1)

بآيات الوعيد، ورواب الصرب، وذم اجلزع، حىت  قلب قد أقلقه أمل املصيبة، فداواه
يزيل ما به، أو يقلله، فيصري رواب املسلي كثواب املصاب، مأن كليهما دفع 

والثكلى  «من عزى ركلى كسي برداا يف اجلنة»اجلزع، ورواه الرتمذي وغريه، وله 
اه اهلل من عزى مصاباا كس»املرأة تفقد ولدها، أو من يعز عليها، وللطرباين مرفوعاا 

 .«حلتني، من حلل اجلنة، ال تقوم هلما الدنيا
ومل : إال إن كان غائباا، فال بأس بتعزيته بعدها، ما مل ينس املصيبة، قال يف الفروع( 2)

 .حيدها مجاعة، منهم شي  اإلسالم، فالظاهر تستحب مطلقاا، وهو ظاهر اخلرب
و مبا ينفع، قال املوفق وال تعيني يف ذلك، بل يدع: قاله شي  اإلسالم وغريه( 3)

 وسلمصلى اهلل عليه ال أعلم يف التعزية شيئاا حمدوداا، إال أنه يروى أن النيب : وغريه
أعطاه أجره، وجزاه « آجره اهلل»و. رواه أمحد «رمحه اهلل، وآجرك»عزى رجالا فقال 

أي رزقك الصرب احلسن، وروي أنه عزى « أحسن عزاك»صربه، ومهه يف مصيبته، و
ولكل أجل مسمى، وكل إليه  إن هلل ما أخذ، وله ما أعطي،»يف ابنها فقال امرأة 

وللطرباين عن  «راجع، فاحتسيب واصربي، فإن الصرب عند أول الصدمة امأوىل
= 
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 (2)وحترم تعزية كافر (1)ظم اهلل َأجرك، وأحسن عزاكعأَ : وبكافر
 .(4)«اب اهلل دعاءك، ورمحنا وإياكجاست»ويرد معزى ب  (3)وكره تكرارها

                                         
= 

إين أمحد » صلى اهلل عليه وسلممعاذ أنه مات ابن له، فكتب إليه رسول اهلل 
امأجر، وأهلمك الصرب،  إليك اهلل الذي ال إله إال هو، أما بعد فأعظم اهلل لك

ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأهلينا وأوالدنا من مواهب اهلل عز وجل، 
الرهينة، وعواريه املستودعة، متعك اهلل به يف غبطة وسرور، وقبضه منك يف أجر  
كبري، الصالة والرمحة واهلدى، فاصرْب وال حيبط جزعك أجرك، فتندم، واعلم أن 

وإن شاء أخذ بيد  «وال يدفع قدراا، وما هو نازل فكائن مدرك اجلزع ال يرد شيئاا،
 .من عزاه

ويهون عليه املصيبة، ويسليه منها وحيظه على الرضا بالقضاء، ويدعو له جيزيل ( 1)
الثواب، إذ ال ميتنع أن يؤجر به، وميسك عن الدعاء للميت الكافر، مأن الدعاء 

 .واالستغفار له منهي عنه
ا للكافر، كبداءته بالسالم، سواء كان املي( 2) ا أو كافراا، مأن فيها تعظيما ت مسلما

 .ويأيت كالم الشي  أهنا جتوز
أعاده مرة بعد أخرى، فال يعزى عند القرب من عزي  «كرر الشيء»أي التعزية، و( 3)

قبله، وال بعده من عزي عنده، ويكره اجللوس هلا، ملا يف ذلك من استدامة احلزن، 
شافعي، وقيل بقدرها، إال بقرب دار امليت ليتبع جنازته، أو ليلرج وفاقاا ملالك وال

 .وليه فيعزيه
« معزى»وهكذا رد اإلمام أمحد وكفى به قدوة، وال تعيني يف ذلك، كما تقدم، و( 4)

 .بفتح الزاي املشددة، من أصابته املصيبة
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وجيوز ) (1)وإذا جاءته التعزية يف كتاب ردها على الرسول لفظاا
صلى اهلل عليه رأيت رسول اهلل : لقول أَنس (2)(البكاُء على امليت

إن اهلل ال يعذب بدمع العني، وال حبزن »وقال . وعيناه تذرفان وسلم
متفق  «َأو يرحم –وَأشار إىل لسانه  –القلب، ولكن يعذب هبذا 

 .(3)عليه
                                         

 .استجاب اهلل دعاءه، ورمحنا وإياه: فيقول( 1)
وال نياحة، فإن أخبار النهي حممولة على بكاء معه ندب إذا مل يكن معه ندب ( 2)

أو نياحة، أو أنه كثرة البكاء، والدوام عليه أياماا كثرية، فالبكاء املباح، واحلزن 
: اجلائز هو ما كان ِبَدْمع العني، ورقة القلب، من غري سلط مأمر اهلل، قال الشي 

احة، وحنو ذلك، وما وال بد من محل احلديث على البكاء الذي معه ندب وني
هيج املصيبة، من وعظ، وإنشاد شعر، فمن النياحة، وأما البكاء فيستحب، رمحة 

هذه رمحة جعلها اهلل » صلى اهلل عليه وسلمللميت، وهو أكمل من الفرح، لقوله 
مهما كان من العني والقلب »متفق عليه، ومأمحد وغريه مرفوعاا  «يف قلوب عباده

واالعتدال يف  «وما كان من اليد واللسان فمن الشيطانفمن اهلل، ومن رمحته، 
امأحوال، هو املسلك امأقوم، فمن أصيب مبصيبة عظيمة، ال يفرط يف احلزن، 
حىت يقع يف احملذور، من الّلْطِم والشق، وال يفرط يف التجلد، حىت يفضي إىل 

ا البكاء ميد ويقصر، فإذ: القسوة، واالستلفاف بقدر املصاب، قال اجلوهري
مددت أردت الصوت الذي يكون معه البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع 

 .وخروجها
أي يعذب إن قال بلسانه سوءاا، أو يرحم إن قال خرياا، فمجرد البكاء بدمع ( 3)

 العني، من غري زيادة عليه، ال يضر، وكذا جمرد احلزن، واحلزن اهلم، 
= 
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 .(1)الصرب والرضىويسن 
                                         

= 

هما، وفيهما أنه عليه أي جيري دمع« وتذرفان»وضده السرور، ومجعه أحزان، 
الصالة والسالم رفع إليه ابن ابنته، ونفسه تقعقع، كأهنا شن، يعين هلا صوت 

ما هذا : فقال له سعد: وحشرجة، كصوت ما ألقي يف قربة بالية، ففاضت عيناه
هذه رمحة، جعلها اهلل يف قلوب عباده، وإمنا يرحم اهلل من »يا رسول اهلل؟ قال 

وملا  «تدمع العني، وحيزن القلب، وال نقول إال ما يرضي ربنا»وقال  «عباده الرمحاء
يعرف يف وجهه احلزن،  صلى اهلل عليه وسلمقتل زيد وجعفر وابن رواحة، جلس 

ِإنََّما َأْشُكو وكذلك حزن ملا قتل القراء، وقال تعاىل عن يعقوب عليه السالم 
ن أرضى اخللق عن اهلل يف والبث شدة احلزن، ولذلك كابـَثِّي َوُحْزِني ِإَلى اهللِ 

ا، فالبكاء على امليت على وجه الرَّمْحَِة حسن مستحب،  قضائه، وأعظمهم له محدا
 .وال ينايف الصرب، بل وال الرضي، خبالف البكاء عليه لفوات حظه منه

أما الصرب فواجب إمجاعاا، حكاه شي  اإلسالم وغريه، وذكر يف الرضى قولني، مث ( 1)
أن يشكر اهلل على املصيبة، ملا يرى من إنعام اهلل عليه هبا،  وأعلى من ذلك: قال
والصرب املنع واحلبس، وشرعاا حبس النفس عن اجلزع، وحبس اللسان عن . اه 

التشكي، واجلوارح عن لطم اخلدود، وشق اجليوب، وحنوها، وهو خلق فاضل، 
ْصِبُروا ِإنَّ َوا ميتنع به من فعل ما ال حيسن، وقوة به صالح العبد، قال تعاىل 

وغري ِإنََّما يـَُوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساب  وقالاهلَل َمَع الصَّاِبرِينَ 
 .ذلك يف أكثر من تسعني موضعاا
وقد وردت أخبار يف رواب أهل  «والصرب ضياء»وقال عليه الصالة والسالم 
أشد الناس بالء »وقوله  «صب منهمن يرد اهلل به خرياا ي»البالء، وأجر الصابرين كقوله 

فما يزال به، حىت »إىل قوله  «امأنبياء، مث امأمثل فامأمثل، يبتلى املرء على حسب دينه
 اجلزاء مع عظم  إن عظم»وقال  «ميشي على امأرض وليس عليه خطيئة

البالء، وإن اهلل إذا أحب قوماا ابتالهم، َفَمْن رضي فله الرضى، ومن سلط فله 
= 
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......................................

                                         
= 

إذا أراد اهلل بعبده اخلري، عجل له العقوبة يف »ه الرتمذي، وله حسن «السلط
 .وغري ذلك «الدنيا

ال »ويف الصرب على موت الولد أجر كبري، وردت به امأخبار، منها يف الصحيحني 
وفيهما  «ميوت مأحد من املسلمني رالرة من الولد، فتمسه النار إال حتلة القسم

ما من مسلم يتوىف له رالرة من الولد مل »ما وفيه «وكانوا حجاباا له من النار»
ويدخل الكبري يف ذلك بطريق : قال ابن املنري «يبلغوا احلنث، إال أدخله اهلل اجلنة

ما لعبدي املؤمن جزاء إذا قبضت صفيه : يقول اهلل تعاىل»الفحوى، ويف الصحيح 
ت ولد إذا ما»ومأمحد والرتمذي وحسنه  «من أهل الدنيا مث احتسبه إال اجلنة

قبضتم مثرة : نعم، فيقول: قبضتم ولد عبدي؟، فيقولون: العبد، قال اهلل ملالئكته
. محدك واسرتجع: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: فؤاده؟، فيقولون
عن صهيب : وفيه «ابنوا لعبدي بيتاا يف اجلنة، ومسوه بيت احلمد: فيقول اهلل تعاىل

أمره كله له خري، وليس ذلك مأحد إال للمؤمن،  عجباا مأمر املؤمن، إن»مرفوعاا 
 .«إن أصابته سراء شكر، فكان خرياا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياا له

ما من مسلم وال مسلمة يصاب »ومأمحد وابن ماجه وغريمها عن احلسن مرفوعاا 
مبصيبة، فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث عند ذلك اسرتجاعاا، إال جدد اهلل له 

ومن نظر يف كون املصيبة مل تكن يف  «ند ذلك، فأعطاه مثل أجرها يوم أصيبع
دنيه، هانت عليه مصيبته بال شك، والثواب يف املصائب على الصرب عليها، ال 
على املصيبة نفسها، فإهنا ليست من كسب ابن آدم، وإمنا يثاب على صربه، وأما 

: ختار الشي  استحبابه، وقالالرضى فمنزلة فوق الصرب، فإنه يوجب رضى اهلل، وا
 .مل جييء امأمر به، كما جاء بالصرب، وإمنا جاء الثناء على أصحابه ومدحهم
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اللهم آجرين يف » (1)(إنا هلل وإنا إليه راجعون)واالسرتجاع، فيقول 
وال يلزم الرضى مبرض وفقر  (2)«مصيبيت، وَأِخلف يل خرياا منها

 .(3)وعاهة

                                         

ِر الصَّاِبرِينَ االسرتجاع سنة إمجاعاا، قال تعاىل( 1) أي على الرزايا والباليا، َوَبشِّ
ا ما أي عبيد له، وملك له، يفعل فين( إنا هلل)استعاذ بقوله  «واسرتجع يف املصيبة»

: يوم القيامة، فيجازي كال بعمله، وقال ابن كثري وغريه( وإنا إليه راجعون)يشاء 
تسلوا بقوهلم هذا، عما أصاهبم، وعملوا أهنم ملك هلل، عبيد له، يتصرف فيهم مبا 
يشاء، وعلموا أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث هلم ذلك 

وهلذا أخرب عما أعطاهم . ه يف الدار اآلخرةاعرتافهم بأهنم عبيده، وراجعون إلي
أي رناء من اهلل  ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ على ذلك فقال

فهذه الكلمة من أبلغ . اه . يف الدنيا واآلخرةَوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ  عليهم
ه إذا حتقق مبعرفتها تسلى عن عالج املصاب وأنفعه له يف العاجلة واآلجلة، فإن

مصيبته، وإذا علم أن ما أصابه مل يكن ليلطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبه، 
 .هانت عليه املصيبة

بقطع اهلمزة، وكسر الالم، يقال « اخلف»آجرين باملد والقصر، وكسر اجليم، و( 2)
ب أي رد عليك مثله، فإن ذه. أخلف اهلل عليك: ملن ذهب منه ما يتوقع مثله

أي كان اهلل خليفة منه عليك، ويف . خلف اهلل عليك: منه ما ال يتوقع مثله
إنا : ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول»صحيح مسلم وغريه عن أم سلمة مرفوعاا 

إال آجره اهلل . هلل وإنا إليه راجعون، اللهم آجرين يف مصيبيت وأخلف يل خرياا منها
 .«يف مصيبته، وأخلف له خرياا منها

مأن الرضى إمنا جيب بالقضاء والقدر، ال باملقضي واملقدور، مأهنما صفتان للعبد،  (3)
وامأوليان صفتان للرب، والعاهة اآلفة، وأصلها عوهة، ومجعها عاهات، وأهل 

 .العاهات املصابون هبا
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وتعطيل  (2)وكره ملصاب تغيري حاله (1)وحيرم بفعل املعصية
وهجره للزينة وَحسن  (4)جعل عالمة عليه، ليعرف فيعزىال  (3)معاشه

 .(5)الثياب رالرة أيام

                                         

أي حيرم الرضى بفعل املعصية منه أو من غريه، حكاه ابن عقيل ومجع إمجاعاا، ( 1)
حبسب اإلمكان فالرضى أوىل، والرضى بالكفر كفر إمجاعاا، قال  لوجوب إزالتها
إذا نظر إىل إحداث الرب تعاىل لذلك، للحكمة اليت حيبها : شي  اإلسالم

ويرضاها، رضي هلل مبا يرضاه لنفسه، فريضاه وحيبه مفعوالا خملوقاا هلل، ويبغضه 
 .ويكرهه فعالا للمذنب امللالف مأمر اهلل

 .لع ردائه ونعله وعمامته، وحنو ذلكأي هيئته، من خ( 2)
كغلق حانوته ودكانه،وحنو ذلك، ملا يف ذلك من إظهار اجلزع، ومن علم أن ما ( 3)

اتفق العقالء من كل أمة : قضي ال بد منه، قل حزنه وفَ َرُحُه، وقال إبراهيم احلريب
 .أن من مل يتمش مع القدر مل يَ تَ َهنَّ بعيش

بني الناس، ليلص بالدعاء له بأحسن اهلل عزاك وحنوه،  العالمة امأمارة يعرف هبا( 4)
أي فال يكره جعل عالمة للتعزية، هذا قول بعض املتأخرين رمحهم اهلل، وهو 

 .مكروه، بل منكر عند السلف، وكرهه الشي  وتلميذه
أي وما بعد الثالث فحرام، وهجر الزينة ترك ما يتزين به، واإلعراض عنها، ونظَّره ( 5)

م وغريه، وأنكره شي  اإلسالم وغريه، وذكر أنه ال ريب أن السلف مل ابن القي
يكونوا يفعلون شيئاا من ذلك، فال جيعلون عالمة يعرف املصاب هبا ليعزى، ومل 
يكونوا يغريون شيئاا من زيهم قبل املصيبة، وال كانوا يرتكون ما كانوا يعملونه قبلها، 

ة أياماا، واآلرار صرحية يف رد هذا فإن ذلك كله مناف للصرب، فكيف يهجر الزين
القول، منها كراهة بعضهم ترك لبس ما عادته لبسه، وصرح بعض امأصحاب 

 .بكراهة ليس خالف زيه املعتاد
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واسيداه، : كقوله  (1)أي تعداد حماسن امليت( وحيرم الندب)
وشق ) (3)وهي رفع الصوت بالندب( والنياحة) (2)وانقطاع ظهراه

 .(4)كصراخ( الثوب ولطم اخلد وحنوه

                                         

ندب امليت؛ بكاه وعدد حماسنه، واالسم الندب، ملا يتفجع عليه أو يتوجع : يقال( 1)
 .منه، واحملاسن مجع حسن ضد القبح

. واجباله، واسيداه: ما من ميت ميوت، فيقوم باكيهم فيقول»ه ويف الرتمذي وغري ( 2)
حيرم : ويف الفصول «أهكذا كنت؟: إال وكل اهلل به ملكني يلهزانه، ويقوالن له

النحيب والتعداد، أي تعداد احملاسن واملزايا، وإظهار اجلزع، مأن ذلك ُيْشِبُه التظلم 
خلقه مبا شاء، مأهنم ملكه من ظامل، وهو عدل من اهلل، مأن له أن يتصرف يف 

وتصرفه فيهم مبا تقتضيه حكمته، اليت حيبها ويرضاها، ومما يستحق أن حيمد 
عليه، وقطع اجملد بأنه ال بأس بيسري الندب، إذا مل خيرج خمرج النوح، وال قصد 

، وجعل صلى اهلل عليه وسلمنظمه، كفعل أيب بكر وفاطمة ملا رقل رسول اهلل 
فلما مات  «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»فقال . أبتاه واكرب: يتغشاه الكرب

يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إىل جربيل : قالت
 .رواه البلاري. ننعاه

وقال القاضي . ذكر حماسن امليت وأحواله: ويقال. البكاء مع تعدادها: ويقال( 3)
ساء للبكاء على امليت، متقابالت، والتناوح النوح والنياحة اجتماع الن: عياض

 .التقابل، مث استعمل يف صفة بكائهم بصوت ورنة وندب
ا وصرخياا( 4) صاح : بضم الصاد الصوت، أو الشديد منه، وصرخ يصرخ صراخا
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يف الصحيحني  ملا (1)ونتف شعر ونشره، وتسويد وجه ومخشه
ليس منا من لطم اخلدود، »قال  صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وفيهما أنه  (2)«وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية
والصالقة اليت ترفع صوهتا . برئ من الصالقة واحلالقة والشاقة: وسلم

 .(3)عند املصيبة
                                         

= 

ا، واستغاث وأغاث، وشق الثوب من شق الشيء يشقه شقاا، صدعه وفرقه،  شديدا
اواخلد مجعه خدود، وهو من احملجر إ : ىل الّلْحِي من اجلانبني، ولطمه يلطمه لطما

ضربه، وَخصَّ اخلد لكونه الغالب يف ذلك، وإال فضرب بقية الوجه داخل يف 
 .ذلك

وحنو ذلك إمجاعاا، ونشر الشعر خالف طيه، والسواد لون مظلم، والتسويد ( 1)
 التلطي  به، ومخش وجهه خيمشه مخشاا خدشه ولطمه، واخلمش يف البدن والوجه،

خدشته ولطمته، حزناا على من : مثل اخلدش، مجعه مخوش، ومخشت وجهها
 .فجعت به، وبظفرها جرحت ظاهر البشرة

واملراد . هي النياحة، وندبة امليت، والدعاء بالويل، وشبهه: قال القاضي وغريه( 2)
باجلاهلية ما كان يف الفرتة قبل اإلسالم، وهذا احلديث عن ابن مسعود رضي اهلل 

أي من النياحة وحنوها، وكذا الدعاء بالويل  «بدعوى أهل اجلاهلية»ملسلم عنه، و 
لعن اخلامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل : والثبور، والبن ماجه

ا، وال ندعو ويالا، وال ننشر : ومأيب داود. والثبور أخذ علينا أن ال خنمش وجها
يفتح من الثوب ليدخل فيه شعراا، وجيب القميص طوقه، ومجعه ُجُيٌب، وما 

 .الرأس، واملراد بشقه إكمال فتحه إىل آخره، وحنوه وهو من عالمات التسلط
وجع أبو موسى، فغشي عليه، ورأسه يف حجر : وهذا احلديث عن أيب بردة قال( 3)

أنا : امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة، فلم يستطيع أن يرد عليها، فلما أفاق قال
، إنه برئ من الصالقة احلديث، صلى اهلل عليه وسلمه رسول اهلل بريء مما برئ من
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النائحة لعن : صلى اهلل عليه وسلمويف صحيح مسلم أنه 
 .(1)واملستمعة

                                         
= 

والصالقة بالصاد املهملة والقاف، ويقال بالسني والقاف، واحلالقة اليت حتلق 
هذا : شعرها عند املصيبة، والشاقة اليت تشق رياهبا عند املصيبة، قال النووي وغريه

أنا بريء ممن »ويف رواية الصلق بضرب الوجه، : املشهور املعروف، وقال آخرون
والسلق والصلق الصوت الشديد، وإمنا هني عن ذلك ملا فيه  «حلق وسلق وخرق

من إظهار اجلزع، وعدم الرضا بقضاء اهلل، والتسلط من فعله، ويف شق اجليوب 
 .أيضاا إفساد للمال من غري حاجة

: اسنه، وقيلناحت املرأة على امليت، إذا ندبته أي بكت عليه، وعددت حم: يقال( 1)
النوح بكاء وصراخ، واملراد هبا اليت تنوح على امليت، وعلى ما فاهتا من متاع 
الدنيا، فإنه ممنوع منه، واملستمعة اليت تقصد السماع، ويعجبها، وملسلم من 

ارنتان يف الناس مها هبم كفر، الطعن يف النسب، والنياحة على »حديث أيب هريرة 
مل تتب قبل موهتا، تقام يوم القيامة، وعليها سربال من النائحة إذا »وقال  «امليت

أخذ علينا رسول : ويف الصحيحني عن أم عطية قالت «قطران، ودرع من جرب
امليت »وهلما عن عمر مرفوعاا . يف البيت أن ال ننوح صلى اهلل عليه وسلماهلل 

عليه، وتواترت امأحاديث بتعذيب امليت بالنياحة  «يعذب يف قربه مبا نيح عليه
 .والبكاء عليه، فيتأمل من ذلك، وال يقال أنه يعاقب بذنب احلي

يتأذى بالبكاء عليه، كما نطقت به امأحاديث : ..... قال شي  اإلسالم
من ينح عليه، يعذب »ويف لفظ  «أن امليت يعذب ببكاء أهله عليه»الصحيحة، من 
أنه من باب  وأنكرت ذلك طوائف من السلف واخللف، واعتقدوا «مبا نيح عليه

مبثله تلك  تعذيب، اإلنسان بذنب غريه، وتنوعت طرقهم يف ذلك، مبا ال يرد
يعاقب، والعذاب أعم من : ومل يقل« يعذب»امأحاديث الصحيحة، والشارع قال 
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....................................................... 

                                         
= 

العقاب، فإن العذاب هو امأمل، وليس كل من يتأمل بسبب، كان ذلك عقاباا له 
واإلنسان يعذب  «طعة من العذابأن السفر ق»على ذلك السبب، وذكر الشارع 

بامأمور املكروهة، اليت يشعر هبا، مثل امأصوات اهلائلة، وامأرواح اخلبيثة، والصور 
القبيحة، فهو يتعذب بذلك، ومل يكن عمالا له عوقب عليه، فكذا اإلنسان يف 
قربه، يعذب بكالم بعض الناس، ويتأمل برؤية بعضهم، وبسماع كالمه، فيتأمل إذا 

نده املعاصي، كما جاءت به اآلرار، كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم، عملت ع
 .اه . مث النياحة سبب العذاب، وقد يندفع حكم السبب مبا ميانعه

وينبغي أن يوصي برتك النياحة عليه، حيث كان من عادة أهله، مأنه مىت غلب على 
اجملد وغريه، ظنه فعلهم هلا، ومل يوص برتكها مع القدرة، فقد رضي هبا، صححه 

 .فيكون كتارك املنكر مع القدرة، وتقدم أنه ال بأس بتعريف أصدقائه وحنوهم مبوته
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 (1)كتاب الزكام

                                         

أي ذكر أحكامها وشروطها، وبيان من جتب عليه، وما جتب فيه من امأموال، ( 1)
وغري ذلك، والزكاة أحد أركان اإلسالم، ومبانيه العظام، كما تظاهرت به دالئل 

عاىل بالصالة يف كتابه يف ارنني ومثانني موضعاا، على  الكتاب والسنة، وقرهنا ت
َوَأِقيُموا الصَّهَم كقوله. كمال االتصال، لعظم شأهنا وكمال االتصال بينهما

ُوا الزََّكاَم َفَ لُّوا وقولهَوآُتوا الزََّكامَ  َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّهَم َوآتـَ
فذكر الشهادتني  «بين اإلسالم على مخس»وقال عليه الصالة والسالم َسِبيَلُهمْ 

صلى اهلل عليه بايعت رسول اهلل : والصالة، ورلث بالزكاة، ويف الصحيح عن جرير
 .«وتؤدي الزكاة املفروضة»وفيه أيضاا . على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة وسلم

 عن وأمجع املسلمون على ركنيتها وفرضيتها، وصار أمراا معلوماا، مقطوعاا به، يستغين
: االحتجاج له، وذكر شي  اإلسالم وغريه أهنا فرضت باملدينة، وقال يف الفروع

فرضت يف السنة : ولعل املراد طلبها، وبعث السعاة لقبضها، وقال الدمياطي
صلى اهلل عليه أمرنا رسول اهلل : بدليل قول قيس بن سعد. الثانية، بعد زكاة الفطر

إسالم، : وجعل تعاىل دينه رالث درجات. اةبزكاة الفطر قبل نزول آية الزك وسلم
مث إميان، مث إحسان، ويف الزكاة اإلحسان إىل اخللق، وقد أفهم الشرع أهنا شرعت 
طهرة للمال، وعبودية للرب، وتقرباا إليه، بإخراج حمبوب العباد له للفقراء، يف 

مو بنفسه،  امأموال اليت حتتمل املواساة، ويكثر فيها الربح، وتنمو، فمن ذلك ما ين
وما ينمو بالتغيري فيه والتصرف كالعني، وجعل املال املأخوذ . كاملاشية واحلرث

على حساب التعب، فما وجد من أموال اجلاهلية ففيه اخلمس، وما فيه التعب 
ومن طرفني ربع اخلمس، ويف طول السنة كالعني . من طرف واحد فنصف اخلمس

 .مثن اخلمس
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وتطلق  (1)زكا الزرع، إذا منا وزاد: النماُء والزيادة، يقال: لغة
 .(3)والتطهري، والصالح (2)على املدح

                                         

وقال ابن . ومنه نفس زكية. كثر ريعه: وقال القتيب. وكل شيء ازداد فقد زكا( 1)
زكا : الزكاة من الزكاء والنماء، مسيت بذلك مأهنا تثمر املال وتنميه، يقال: قتيبة

ُ ْذ ِمْن  وأصل التسمية قوله. وزكت النفقة، إذا بورك فيها. الزرع إذا كثر ريعه
يِهْم بِ  ُرُهْم َوتـُزَكِّ فسميت زكاة مأهنا تزكي املال، أي َهاَأْمَواِلِهْم َصَدَقة  ُتَطهِّ

تزكي الفقراء، أي : وقال امأزهري. تنميه من حيث ال يرى باخللق أو تنمي أجرها
زكا : والزرع يقال فيه. لفظ الزكاة يف اللغة يدل على النمو: وقال الشي . تنميهم
ة ومسيت صدقة مأهنا دليل لصح. فسميت شرعاا زكاة للمعىن اللغوي. اه . إذا منا

 .إميان مؤديها وتصديقه
ُفَسُكمْ قال تعاىل( 2) ال مَتَْدحوها والزكاة ميدح : قال ابن عباس وغريهَفه تـُزَكُّوا َأنـْ

 .هبا الدافع، ويثين عليه باجلميل
مأهنا تطهر مؤديها من اإلمث، أي تنزهه عنه، وتنمي أجره، ومسي بذلك لوجود ( 3)

اَهاَقْد تلك املعاين كلها فيه، قال تعاىل َلَح َمْن أَكَّ ، أي طهرها من َأفـْ
َلَح َمْن تَـزَكَّىامأدناس، نفس املتصدق تزكو، وماله يزكو يطهر ويزيد يف َقْد َأفـْ

رجل زكي، أي زائد اخلري، من قوم أزكياء، وزّكى القاضي الشهود : املعىن، ويقال
ال ينمو إال إذا  إذا بني زيادهتم يف اخلري، فلفظ الزكاة يدل على الطهارة، مأن الزرع

حكمتها التطهري من امأدناس، ورفع : خلص من الدغل، وقال بعض أهل العلم
الدرجة، وحكمها سقوط الواجب يف الدنيا، وركنها اإلخالص ولفظها يعم الفرض 

لكن الزكاة ال تطلق غالباا إال على املفروض، دون التطوع، . وكذا الصدقة. والنفل
وجه، ولفظ الصدقة من حيث اإلطالق على فهي أخص من التطوع من هذا ال

الفرض مرادف الزكاة، ال من حيث اإلطالق على النفل، وقد يتكرر لفظ الصدقة 
 .على املفروض، ولكن امأغلب التفرقة
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ويف  (1)ومسي امللرج زكاة مأَنه يزيد يف امللرج منه ويقيه اآلفات
لطائفة خمصوصة، يف وقت  (2)حق واجب يف مال خاص: لشرعا

، واخلارج من (4)الزكاة يف سائمة هبيمة امأنعام( جتب) (3)خمصوص
 .(6)ض التجارة، ويْأيت تفصيلهاو ، وامَأمثان، وعر (5)امأرض

                                         

طهرة للمال ولصاحبه، : ويوفره يف املعىن، حكاه الواحدي وغريه، وقال ابن القيم( 1)
ا للنعمة، وحفظاا وتنمية، ودفعاا ل وامللرج بفتح . اه . آلفات، وحصناا وحارسااوقيدا

 .الراء فيهما
أي الزكاة عند إطالقها يف الشرع تنصرف إىل واجب عشر أو نصفه أو ربعه، ( 2)

 .وحنوه مما يأيت مفصالا 
قاله املاوردي وغريه، وهو متام احلول يف املاشية وامأمثان، وعروض التجارة، وعند ( 3)

الثمرة، وعند حصول ما جتب فيه من العسل، اشتداد احلب، وعند بدو صالح 
واستلراج ما جتب فيه من املعادن، وعند غروب الشمس لوجوب زكاة الفطر، 

أقل املال ما جتب فيه : واملال اسم جلميع ما ميلكه اإلنسان، وحكي عن رعلب
. والطائفة امللصوصة هم امأصناف الثمانية، ويأيت بياهنم، ولو عرب بشرعاا. الزكاة
 .بق ما قبله لكان أوىلليطا

سامت : مسيت هبيمة ملا يف صوهتا من اإلهبام، والسائمة هي الراعية، قال اجلوهري( 4)
 .واحرتز بالسائمة عن املعلوفة والعوامل. املاشية رعت، وأمستها أخرجتها إىل الرعي

 .من حبوب ومثار وعسل وحنوه، ومعدن وركاز على ما يأيت( 5)
وذكر غري واحد أن الزكاة ال تكون إال يف العني واحلرث واملاشية، يف أبواهبا مرتبة، ( 6)

أمجع أهل العلم على أن : الزكاة فيها إمجاع، وقال ابن املنذر: وقال ابن عبد الرب
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

365 

فال جتب على عبد، مأَنه ال ( حرية)َأحدها ( بشروط مخسة)
 .(2)لكه غري تاموال على مكاتب، مأَنه عبد، وم (1)مال له

                                         
= 

الزكاة جتب يف تسعة أشياء، اإلبل والبقر والغنم والذهب والفضة والرب والشعري 
والشارع اعتىن . اه . ب فيه الزكاةوالتمر والزبيب، إذا بلغ من كل صنف منها ما جت

ببيان ما جتب فيه، مأنه خارج عن امأصل، فيحتاج إىل بيانه، ال ببيان ما ال جتب 
فال جتب يف غري ذلك من خيل وبغال ومحري . فيه، اكتفاء بأصل عدم الوجوب

ال خالف يف عدم وجوب : وقال ابن رشد. ورقيق وغريها من أموال القنية اتفاقاا
أمجعوا على أنه ليس : وقال الوزير.  العبد املتصرف، والفرس املعد للركوبالزكاة يف

يف دور السكىن، ورياب البذلة، وأراث املنزل، ودواب اخلدمة، وعبيد اخلدمة، 
ليس على املسلم يف عبده، وال يف »وسالح االستعمال زكاة، ملا يف الصحيحني 

يف أن أموال القنية ال زكاة هذا احلديث أصل : ، قال النووي وغريه«فرسه صدقه
. اه . فيها، وهو قول العلماء من السلف واخللف، إال أبا حنيفة يف اخليل

واحلديث حجة عليه، ورباط اخليل من جنس آالت السالح واحلرب، فما كان 
 .ومل يكن للتجارة مل يكن فيه زكاة –ما عساه أن يكون  –منها 

لية، وليست بنامية أيضاا، وكل منهما مانع فسائر أموال القنية مشغولة باحلاجة امأص
 .من وجوب الزكاة

فزكاة ما بيده على سيده، مأنه مالكه، وهو مذهب مجهور العلماء مالك ( 1)
والشافعي وأصحاب الرأي وسائر العلماء، إال ما حكي عن عطاء وأيب رور، وعن 

الكتاب وفرضيتها على املسلم احلر ظاهر، لعموم . على العبد إذا ملك: أمحد
 .والسنة واإلمجاع

 فلم جتب عليه الزكاة، عند أحد من العلماء إال أبا رور، قال ابن املنذر ( 2)
ا خالف فيه إال أبا رور، وحكاه الوزير : واملوفق والشارح وغريهم ال نعلم أحدا

ليس يف مال املكاتب زكاة حىت »إمجاعاا، وروى الدارقطين، من حديث جابر 
= 
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فال جتب ( إسالم)الثاين ( و) (1)وجتب على مبعض بقدر حريته
الثالث ( و) (3)فال يقضيها إذا َأسلم (2)على كافر، أصلي أو مرتد

 .(4)(ملك نصاب)

                                         
= 

بن عمر، ومل يعرف هلما خمالف، فكان كاإلمجاع، وحلاجته وقاله جابر وا «يعتق
إىل فك رقبته، وكذا ال جتب على مدبر، وال أم ولد وفاقاا، فإن عجز استقبل 
سيده مبا يف يده حوالا، كالذي ورره، أو اهتبه وحنوه، وإن أدى وفضل بيده نصاب 

 . استقبل به حوالا، الستقرار ملكه عليه حينئذ
 .حبريته، مأنه ملكه عليه تام، أشبه احلر فيزكي ما ملك( 1)
يعين وجوب أداء بال نزاع، إذ الزكاة قربة وطاعة، والكافر ليس من أهلها، ( 2)

والفتقارها إىل نية، وهي ممتنعة من الكافر، وأما وجوب اخلطاب، مبعىن العقاب يف 
هلل، فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال ا»اآلخرة فثابت وتقدم، ويف حديث معاذ 

ا رسول اهلل فإن هم أطاعوك لذلك فأعملهم »وذكر الصالة، مث قال  «وأن حممدا
متفق عليه،  «أن اهلل افرتض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم

 .فجعل اإلسالم شرطاا لوجوب الزكاة
 .«اإلسالم جيب ما قبله» «إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف»لعموم ( 3)
الزكاة فيما دون النصاب للنصوص، حكاه الوزير والنووي وغريمها فال جتب ( 4)

إمجاعاا، وعمل املسلمني عليه، وهو سبب وجوب الزكاة، فال زكاة يف مال حىت 
قدر معلوم ملا جتب فيه الزكاة، ويأيت : يبلغ نصاباا، ملا يأيت، والنصاب بكسر النون

جتب فيه الزكاة إذا بلغه،  النصاب من املال القدر الذي: تفصيله، وقال اجلوهري
 .حنو مائيت درهم ومخس من اإلبل
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فإن  (2)وأقوال الصحابة (1)ولو لصغري أو جمنون، لعموم امَأخبار
 .(3)نقص عنه فال زكاة إال الركاز
                                         

رواه  «أعلمهم أن عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فرتد على فقرائهم»كقوله ( 1)
رواه الشافعي  «ابتغوا يف أموال اليتامى، ال تستهلكها الصدقة»اجلماعة، وقوله 
 .وغريه، ولغري ذلك

عن : وقال. رمحه اهلل وغريه على أقوال الصحابةعمر وعلي وغريمها، واعتمد أمحد ( 2)
، وال يعرف هلم خمالف من صلى اهلل عليه وسلممخسة من أصحاب رسول اهلل 

جتب يف مال اليتامى عند مالك والشافعي وأمحد وغريهم، : وقال الشي . الصحابة
اجتروا يف أموال : وهو مروي عن عمر وعائشة وعلي وابن عمر وجابر، قال عمر

وروي عن احلسن بن علي، وهو قول عطاء وجابر بن . مى، ال تأكلها النفقةاليتا
وأبو حنيفة . ومأهنا مواساة، ومها من أهلها. اه . زيد، وجماهد وابن سريين وغريهم

وافق يف املعشرات والفطر، وعلل ما سوى ذلك بأهنا تطهري وال ذنب هلما، 
العشر والفطر، وإن كان  والغالب أهنا تطهر وليس شرطاا، واتفقنا على وجوب

املراد رفع اإلمث والوجوب، وهي إمنا  «رفع القلم عن رالرة»تطهرياا يف أصله وقوله 
جتب يف ماهلما، ويطالب هبا وليهما، ومقصود الزكاة سد خلة الفقري يف مال 

 .امأغنياء، شكراا هلل، وتطهرياا للمال، وماهلما قابل مأداء القربات والنفقات
ط فيه بلوغ نصاب، مأن شبهة بالغنيمة أكثر من الزكاة، فلهذا وجب فيه فال يشرت ( 3)

اخلمس، وال مينعه الدين، وظاهر عباراهتم إطالق النقص فيما سوى الركاز ولو 
فينبغي أن ال وهو ظاهر امأخبار، : يسرياا، وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي، قال الشارح

املذهب والذي عليه أكثر امأصحاب ويف الفروع وغريها أن الصحيح من . يعدل عنه
الكيل، وجزم به غري واحد  أهنا ال تضر حبة وحبتان، وأنه ال اعتبار بنقص داخل يف

من امأئمة، وحكي اتفاقهم عليه، وجيب فيما زاد على النصاب باحلساب يف 
= 
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فال زكاة يف  (1)أي متام امللك يف اجلملة( رارهاستق)الرابع ( و)
اخلامس ( و) (2)دين الكتابة لعدم استقراره، مأنه ميلك تعجيز نفسه

ال » صلى اهلل عليه وسلملقول عائشة عن النيب . (3)(مضي احلول)
 رواه «زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول

                                         
= 

احلب وحنوه اتفاقاا، ويف النقدين عند اجلمهور، خلرب رواه امأررم وغريه، وروي عن 
ال يف أوقاص السائمة . بن عمر، ومل يعرف هلما خمالف يف الصحابةعلي وا
 .لألخبار

إمجاعاا كسائمة وغلة أرض، وشجر وقف على معني، إن بلغت نصاباا وليست ( 1)
ا تاماا، فإن معىن متام امللك أن ال يتعلق به حق غريه، حبيث يكون له التصرف  ملكا

 .فيه على حسب اختياره، وفوائده عائدة عليه
بغري خالف علمناه، وهلذا ال : وميتنع من امأداء، فال جتب وفاقاا، وقال املوفق( 2)

وفاقاا ملالك والشافعي، كاملوقوف . يصح ضماهنا، وال جتب فيما ليس بتام امللك
ا، وكاملساكني أو مسجد ورباط وحنومها، كمال موصي  على غري معني قوالا واحدا

ما على معني فاملذهب وجوبه للعموم، وأما به يف وجوه بر، أو يشرتى به وقف، وأ
املرأة إذا طلقت قبل الدخول وتنصف املهر فإنه ال يلزمها زكاة ما سقط منه، 

 .وذكر غري واحد هذه امأربعة شروطاا للوجوب كاحلول
على نصاب تام من أمثان وماشية وعروض جتارة، إمجاعاا، وهذا الضرب يعترب فيه ( 3)

، والضرب الثاين ما جتب الزكاة بوجوده كاحلبوب والثمار احلول عند عامة املسلمني
 .ال يعترب فيها احلول، وإمنا يستقر وجوهبا فيها جبعلها يف البيدر
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ويعفى  (2)نهورفقاا باملالك ليتكامل النماءُ فيواسي م (1)ابن ماجه
 .(4)أي احلبوب والثمار( يف غري املعشر) (3)فيه عن نصف يوم

                                         

وهو من رواية حاررة بن حممد، وقد ضعفه مجاعة، وروى الرتمذي معناه من ( 1)
وعن  «من استفاد ماالا فال زكاة عليه حىت حيول عليه احلول»حديث ابن عمر 
إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها احلول ففيها مخسة »احلارث عن علي 

فال : قال احلارث «فما زاد فبحساب ذلك»وذكر يف الذهب حنو ذلك  «دراهم
؟ صلى اهلل عليه وسلمأم رفعه إىل رسول اهلل . فبحساب ذلك: أدري أعلّي قال

وأخرج مالك أن أبا  رواه أبو داود، «وليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول»
املعتمد يف : بكر مل يكن يأخذ من مال زكاة حىت حيول عليه احلول، قال البيهقي

. اشرتاط احلول على اآلرار الصحيحة عن أيب بكر وعثمان وابن عمر وغريهم
احلول شرط يف وجوب الزكاة يف العني واملاشية، كما كان : وقال شي  اإلسالم

عث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك يب صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
وعليه مجاعة الفقهاء قدمياا : اخللفاء، ملا علموه من سنته، قال ابن عبد الرب

 .وحديثاا
والنماء ال يتكامل قبل احلول، ومأن الزكاة تتكرر يف هذه امأموال، فال بد هلا من ( 2)

ىن املال، واملقصود ضابط، لئال يفضي إىل تعاقب الوجوب يف الزمن املتقارب، فيف
املواساة على وجه ال يصري فقرياا، بأن يعطي من ماله قليالا من كثري بعد احلول، 

 .ليتمكن من حتقيقها يف الوجود فيحصل النماء املانع من حصول ضد املقصود
مأنه ال : وقطع به يف املبدع واملنتهى، وصححه يف تصحيح الفروع، قال يف احملرر( 3)

 .ال يسمى يف العرف نقصااينضبط غالباا، و 
فال يشرتط فيها مضي احلول، إمنا هي مناء يف نفسها، تؤخذ الزكاة منها عند ( 4)

 .وجودها، مث ال جتب فيها زكاة رانية، لعدم إرصادها النماء
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وكذا املعدن  (1) َوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِوهِ  لقوله تعاىل 
والركاز والعسل، قياساا عليهما
فإن استفاد ماالا بإرث أو هبة  (2)

ئمة، اإلنتاج السا) (4)، فال زكاة فيه حىت حيول عليه احلول(3)وحنومها
 .(5)وربح التجارة

                                         

 .فنفى اعتبار احلول يف احلبوب وحنوها، وأربت الوجوب وقت حصوهلا( 1)
منها عند وجودها، مث ال جتب فيها إال أن  أي على احلبوب والثمار، فإهنا تؤخذ( 2)

يكون املعدن أمثاناا فتجب عند كل حول، مأهنا مظنة النماء من حيث أهنا قيم 
أما الذهب والفضة ففيه الزكاة عند أخذه عند مالك : امأموال، وقال الشي 

الياقوت والزبرجد، والبلور والعقيق والكحل، : والشافعي وأمحد، وزاد أمحد
، وأبو حنيفة جيعل فيها اخلمس، وأما ما خيرج من البحر كاللؤلؤ واملرجان والزرني 

 .فال زكاة فيه عند اجلمهور
 .كأجرة وصداق وعوض خلع( 3)
ويستقبل بالصداق وعوض اخللع وامأجرة بالعقد حوالا، : ملا تقدم، وقال يف الفروع( 4)

عي، وكذلك مالك يف غري عيناا كان أو ديناا، مستقراا أو ال، نص عليه، وفاقاا للشاف
نقد، للعموم، ومأنه ظاهر إمجاع الصحابة، وعنه حىت يقبض ذلك وفاقاا مأيب 
حنيفة، وعنه ال زكاة يف صداق قبل الدخول حىت يقبض، فيثبت االنعقاد 

لكن يستقبل بصداق وحنوه من . باإلمجاع: والوجوب قبل الدخول، قال اجملد
 .عقد، ومببهم من تعيني

جتر يتجر بضم اجليم، جتراا : كسر النون الولد، والتجارة بكسر التاء، يقالالنتاج ب( 5)
بإسكاهنا وجتارة، فهو تاجر، وقوم جتر كصاحب وَصْحب، وجِتَاٌر وجُتَّاٌر بالضم 

 .وتشديد اجليم كفجار وفجار
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نصاباا، فإن حوهلما حول )النتاج أو الربح ( ولو مل يبلغ
: لقول عمر. (1)(إن كان نصاباا)فيجب ضمها إىل ما عنده ( أصليهما

: ولقول علي (2)رواه مالك. اعتد عليهم بالسللة وال تْأخذها منهم
فنتجت فلو ماتت واحدة من امأُمَّات  (3)بار ُعّد عليهم الصغار والك

 م  تجت ر و ن ا ل لالف م سللة انقطع، ب

                                         

يبين كل واحد منهما على حوله، ويزكي النتاج والربح حلول امأصل وفاقاا، وقال ( 1)
 .وعند مالك إذا مت عند احلول برحبه ففيه الزكاة. ند مجهور أهل العلمع: الشي 

وروى عن سفيان الثقفي أن عمر بعث مصدقاا، وكان يعد عليهم السلل، ( 2)
تعد علينا السلل، وال تأخذ منها شيئاا، فلما قدم على عمر ذكر ذلك : فقالوا

ذها، وال نأخذ نعد عليهم السللة حيملها الراعي، وال نأخ: له، فقال عمر
امأكولة وال الرىب، وال املاخض، وال فحل الغنم، ونأخذ اجلذعة والثنية، وذلك 

والسللة بفتح السني وإسكان اخلاء، مجعها سلال . عدل بني غذاء املال وخياره
بكسر السني وسلل، وهي من ولد الضأن، واملعز، تطلق على الذكر وامأنثى، من 

أشهر، فإذا بلغتها وفصلت عن أمها، فأوالد  حني تولد إىل أن تستكمل أربعة
املعز جفار، الواحدة جفرة، والذكر جفر، فإذا رعى وقوي فهو عتود، ومجعه 
عتدان، وهو يف ذلك جدي، وامأنثى عناق بفتح العني، ما مل يأت عليه احلول، 

 .فإذا أتى عليه احلول فالذكر تيس، وامأنثى عنز، ذكره امأزهري وغريه
ومل يعرف هلما خمالف من الصحابة، وقول الفقهاء عامة، : ملبدع وغريهقال يف ا( 3)

ومأن السائمة ختتلف وقت والدهتا، فإفراد كل واحدة يشق، فجعلت تبعاا مأماهتا، 
ومأهنا تابعة هلا يف امللك، فتتبعها يف احلول، وربح التجارة كذلك معىن، فوجب أن 

ا  .يكون مثله حكما
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من  ) حول اجلميع ( ف)يكن امَأصل نصاباا ( وإال)، (1)ماتت
نصاباا( كماله

فلو ملك مخساا ورالرني شاة، فنتجت شيئاا فشيئاا،  (2)
وكذا لو ملك مثانية عشر مثقاالا  (3)فحوهلا من حني تبلغ أربعني

وال يبين الوارث على  (4)غت عشرينورحبت شيئاا فشيئاا، فحوهلا منذ بل
ويضم املستفاد إىل نصاب بيده من جنسه أو يف  (5)حول املوروث

 .(6)حكمه
                                         

إال نتاج السائمة، وال ينقطع مبوت امأمات : ريع على قولهأي مل ينقطع، وهذا تف( 1)
أمهات : وإمنا يقال« أُمَّاتٍ »كذا يقال : والنصاب تام بالنتاج اتفاقاا، قال بعضهم
 .يف بنات آدم فقط، ويقل أُمَّاٍت بدون هاء

أي فمبتدأ حول اجلميع يعين امأمات والنتاج، أو رأس املال ورحبه، من كماله ( 2)
وكمل بفتح امليم وضمها وكسرها، والكمال التمام، وفيه رالث لغات نصاباا، 

 .أردأها الكسر، حكاه اجلوهري وغريه
أي فابتداء حوهلا من حني كملت أربعني، وإذا مت احلول من حني كملت وجبت، ( 3)

وإن كان قد خالف معاوية وابن . وتقدم حكاية اإلمجاع يف اشرتاط مضي احلول
على من خالفهم، وهو مذهب فقهاء املدينة، وفقهاء عباس، فاخللفاء حجة 

 .امأمصار
 .يعين مثقاالا ووزنه رنتان وسبعون حبة من الشعري، ويأيت( 4)
ذكره اإلمام أمحد وابن عبد الرب وغريمها إمجاعاا، بل يستأنف حوالا من حني ( 5)

 .ملكه
يد من جنس أي يضم املستفاد من إرث أو هبة وحنو ذلك إىل نصاب بيد املستف( 6)

 ما استفاد، كذهب إىل ذهب أو عرض إىل عرض، وحنو ذلك، أويف 
= 
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من ( ومن كان له دين أو حق) (1)ويزكي كل واحد إذا مت حوله
،  (من صداق وغريه)مغصوب أو مسروق أو موروث جمهول وحنوه 

ته إذا قبضه أو غريه أدى زكا)باذل ( على مليء) (2)كثمن مبيع وقرض
 .(3)روي عن علي( ملا مضى

                                         
= 

حكمه أي حكم جنسه كفضة إىل ذهب، أو عروض جتارة، كما لو ملك عشرين 
مثقاالا ذهباا يف احملرم، مث عشرة يف صفر، فتضم إىل العشرين، فمثال ما هو من 

عدها عشرين جنسه امأول، ومثال ما هو يف حكمه كمائة درهم فضة، ملك ب
 .مثقاالا ذهباا

أي ويزكي كل واحد من النصاب إذا مت حوله، ومن املستفاد كذلك، فلو كان ( 1)
بيده مئتا درهم، مضى عليها ستة أشهر، مث ملك مائة درهم بإرث أو هبة، زكى 
النصاب إذا مضت الستة امأشهر الباقية، وزكى املستفاد باإلرث أو اهلبة إذا مضى 

إذا كان عنده أربعون من الغنم : ت استفادته، قال ابن قندسعليه حول من وق
مضى عليها بعض حوهلا، فاشرتى أو اهتب مائة، فال جتب عليه حىت ميضي عليه 

اتفقوا على أن املستفاد ال زكاة فيه حىت حيول عليه : قال الوزير. اه . حول أيضاا
 .حكم نفسهاحلول، كبقية امأموال، وما ليس من جنسه، وال يف حكمه فله 

بيان لقول الشارح وحنوه، واملراد بالصداق املعني واملبهم، إال أن حول املعني من ( 2)
 .حني العقد، واملبهم من وقت التعيني كما تقدم

ومل يعرف هلم خمالف، : وابن عمر وعائشة، رواه أمحد وغريه، قال يف املبدع وغريه( 3)
اهلداية واحملرر ظاهر املذهب، واختاره امأكثر، وذكره صاحب : قال يف الفروع

وفاقاا ملالك والشافعي، وجزم به مجاعة يف املؤجل، وفاقاا مأيب حنيفة، ولصحة 
 من دينه حال على مليء باذل زكاه : وقال. احلوالة به واإلبراء

يلزمه إذا كان على مليء باذل يف : على امأصح وفاقاا، إذا قبضه ملا مضى، وعنه
 –ابن عمر، والشافعي وإسحاق وغريهم، وقال الشي  وهو قول عثمان و . احلال

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

374 

قصد ببقائه عليه الفرار  (1)مأَنه يقدر على قبضه واالنتفاع به
 .(2)من الزكاة أوال

                                         
= 

أقرب امأقوال قول من ال يوجب فيه شيئاا حبال : -يف الصداق متر عليه السنون 
حىت حيول عليه احلول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، وامأول قول أيب 
ن حنيفة، والثاين قول مالك، وقيل هبما يف مذهب أمحد، وأضعف امأقوال قول م

يوجبها للسنني املاضية، حىت مع العجز عن قبضه، فإن هذا القول باطل من 
مليء الرجل وملؤ صار مليئاا أي رقة، فهو غين : واملليء الثقة، يقال. اه . وجوه

باذل، وإذا كان على معسر مث قبضه بعد سنتني مثالا، فإنه يزكيه لسنة من املاضي، 
شي  حممد بن عبد الوهاب وحفيده، وقال أصحاب الرأي، واختاره الشي ، وال

وال زكاة يف دين مؤجل، أو على معسر، : وقال يف الفروع وغريه. وعليه اجلمهور
أو مماطل، أو جاحد قبضه، ومغصوب ومسروق وضال رجع فيه، وما دفنه 
ونسيه، وموروث له أو غريه وجهله، أو جهل عند من هو، يف رواية صححها 

بعضهم، واختاره ابن شهاب وشيلنا، وفاقاا صاحب التلليص وغريه، ورجحها 
وروي عن عثمان وابن عمر، مأنه غري تام امللك، وهو : مأيب حنيفة، قال يف املبدع

خارج عن يده وتصرفه، ومأن الزكاة وجبت يف مقابلة االنتفاع بالنماء حقيقة أو 
وهو رواية عن أمحد، واختارها وصححها : مظنة، وهو مفقود هنا، وقال الشي 

ائفة من أصحابه، وذكر أن دين االبن على أبيه مبنزلة الضال، فإنه غري متمكن ط
 .من املطالبة به، ووجه أنه مبنزلة دين الكتابة

 .أي فنجب فيه ملا مضى، وتعليله غري مؤرر فيما على غري املليء( 1)
أو مل . أي قصد من له حق على مليء أو غريه ببقائه الفرار من أداء زكاته( 2)

 .ه، زكاه إذا قبضه ملا مضىيقصد
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وكذا لو كان بيده دون نصاب  (1)ولو قبض دون نصاب زكاه
وال ) (3)واحلوالة به أو اإلبراء كالقبض (2)وباقيه دين أو غصب أو ضال
فالدين وإن مل يكن من  (4)(ينقص النصابزكاة يف مال من عليه دين 

 . (5)جنس املال مانع من وجوب الزكاة يف قدره
                                         

 .أي من حني قبضه ملا مضى( 1)
ا تاماا، أْشَبَه َما لو قبضه  ( 2) يرجو وجوده زكى ما بيده حبسبه، مأنه ملك نصاباا ملكا

كله، أو كان بيده كله، ويزكي باقيه إذا قبضه، وجتب يف مودع، وليس للمودع 
 .إخراجها بغري إذن مالكها، لتوقف اإلجزاء على النية

أي واحلوالة به كالقبض، وكذا احلوالة عليه، أو اإلبراء به كالقبض يف وجوب ( 3)
 .أدائها

: وقال أمحد: يف امأموال الباطنة، كالنقدين والعروض، على املذهب، قال الوزير( 4)
: الدين مينع وجوب الزكاة يف امأموال الباطنة رواية واحدة، وقال شي  اإلسالم

عند مالك وأيب حنيفة وأمحد، وأحد قويل الشافعي، وهو الدين يسقط زكاة العني 
: واحتجوا مبا رواه مالك عن السائب قال. قول عطاء واحلسن وامأوزاعي وغريهم

هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حىت ختلص : مسعت عثمان يقول
فاقهم وقد قاله مبحضر من الصحابة فدل على ات. اه . أموالكم تؤدون منها الزكاة

 .عليه، ومأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء، وحاجة املدين كحاجة الفقري أو أشد
فيسقط من املال بقدر الدين املانع، كأنه غري مالك له، مث يزكي ما بقي من املال ( 5)

إن كان عنده عروض تويف الدين زكى العني، وجعلها : إن بلغ نصاباا، قال مالك
إن كان عليه دين وله دين مثله، جعل الدين يف : عيف مقابلة الدين، ويف املبد 

مقابلة ما يف يده، نص عليه، فلو كان له مائة من الغنم، وعليه ما يقابل ستني 
منها، فعليه زكاة امأربعني، فإن قابل الدين إحدى وستني فال زكاة عليه لنقص 
= 
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 (1)كاملواشي واحلبوب والثمار( ظاهراا)املزكى ( ولو كان املال)
 .(3)وكذا نذر مطلق (2)(وكافرة كدين)

                                         
= 

 .النصاب
دين مطالب به إال يف  هذا املذهب، وحكاه الوزير رواية عنه، وعند أيب حنيفة كل( 1)

خيرج ما استدان على مثرته وأهله، ويزكي ما : املعشر، وقال ابن عباس وابن عمر
ا مل : قال أمحد. بقي وإليه أذهب، مأن املصدق إذا جاء فوجد إبالا أو بقراا أو غنما

ال مينع الدين وجوهبا يف امأموال : يسأل أي شيء على صاحبها، وعن أمحد
 «يف مخس من اإلبل صدقة»الك والشافعي وغريمها، لعموم الظاهرة، وفاقاا مل

ومأنه عليه الصالة والسالم كان يبعث السعاة إىل  «فيما سقت السماء العشر»
هل : أرباب امأموال الظاهرة، وكذلك اخللفاء بعده، ومل ينقل أهنم سألوا أرباهبا
ل أبو عليكم دين؟ ومأن أنفس الفقراء تتشوف إليها، خبالف الباطنة، وقا

مل أجد فيها نصاا عن أمحد، : وقال شي  اإلسالم. ال مينع الظاهر مطلقاا: الربكات
والظواهر الواردة بإجياب : واستظهر أنه ال مينع، وقال احلافظ الزركشي الشافعي

وأما الركاز فال مينع الدين اخلمس منه . الزكاة يف امأموال تشهد هلذا القول بالصحة
 .مة أشبهمأنه بالغني. بال نزاع

أي إذا كان عليه كفارة تنقص النصاب فال زكاة عليه، كما أنه ال زكاة يف مال من ( 2)
 .عليه دين ينقص النصاب، ال سيما يف امأموال الباطنة

 .هلل علي مائة درهم، كدين يف حكم نقص النصاب: ضد املعني، مثل أن يقول( 3)
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مأنه جيب قضاؤه، أشبه دين  (1)وزكاة ودين حج وغريه
 (3)«دين اهلل أحق بالوفاء» سلمصلى اهلل عليه و ولقوله  (2)اآلدمي

وإن ملك نصاباا صغاراا انعقد حوله حني ) (4)ومىت برئ ابتدأ حوالا 
مأهنا تقع  «يف أربعني شاةا شاةٌ »لعموم قوله عليه السالم  (5)(ملكه

 .(6)على الكبري والصغري

                                         

بل، وأربعون من الغنم، وحول كإطعام يف قضاء رمضان، فلو كان له مخس من اإل( 1)
وجب عليه دين شاة يف الغنم، فينقص نصاهبا، فال . اإلبل متقدم على حول الغنم

جيب فيها زكاة، سواء أخرج الشاة بالفعل أو ال، فإن كان حول الغنم سابقاا 
 .وجب عليه شاتان

، فأشبه أي مأن الكفارة والنذر املطلق والزكاة ودين احلج وحنوه جيب عليه قضاؤه( 2)
 .دين اآلدمي يف املنع من وجوب الزكاة يف قدره

متفق عليه، أي أحق أن يقضى، كما هو رواية يف الصحيحني وغريمها، ويف رواية ( 3)
أي اقضوا اهلل حقه الالزم عليكم من نذر وغريه،  «اقضوا اهلل، فاهلل أحق بالوفاء»

شرع، أو بإجيابه على فاهلل أحق بأداء الواجبات، وال فرق بني الواجب بأصل ال
 .نفسه

زيد من دينه « وبرئ»ومل ينب على حوله قبل شغل ذمته بدين اهلل، أو دين آدمي ( 4)
يربأ مهموز، من باب تعب، براءة سقط عنه طلبه، وبرئ منه مثل سلم وزناا 

 .ومعىن
 .كفصالن وعجاجيل وسلال( 5)
بل، والعتداد عمر وعلي من الغنم، وكذا يف رالرني من البقر، ومخس ذود من اإل( 6)

 .وغريمها عليهم بالسللة
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وإن نقص ) (1)لكن لو تغذت باللنب فقط مل جتب، لعدم السوم
لكن يعفى يف  (2)نقطع، لعدم الشرطا( النصاب يف بعض احلول

 (3)امأمثان وقيم العروض عن نقص يسري كحبة وحبتني، لعدم انضباطه
أو أبدله ) (4)بغري جنسه انقطع احلول –ولو مع خيار  –( أو باعه)

 .(5)ملا تقدم( بغري جنسه، ال فراراا من الزكاة انقطع احلول

                                         

ال لعدم الكرب، ويتصور فيما لو أبدل كباراا بصغار يف أرناء احلول، أو نتجت ( 1)
 .الكبار مث ماتت قبل احلول

وسواء كان النقص . مأن وجود النصاب يف مجيع احلول شرط للوجوب ومل يوجد( 2)
ينه أو قيمته، فلو كان عنده أربعون يف وسط احلول أو طرفيه، وسواء وجبت يف ع

من الغنم، فمضى عليها عشرة أشهر، مث ماتت واحدة انقطع احلول، مث إن ملك 
 .شاة ابتدأ حوالا من حني متامها أربعني

لكون النصاب يف ذلك ليس حتديداا، خبالف نصاب الثمار واحلبوب وحنوها، ( 3)
 .وتقدم أنه ال يضر عند اجلمهور

بائع أو املشرتي أو هلما، ولو حال عليه احلول يف مدة اخليار كانت سواء كان لل( 4)
زكاته على املشرتي، فإن عاد إليه بفس  أو غريه استأنف احلول، وال ينقطع بيع 

 .فاسد
إقالة، من عدم الشرط لوجوب الزكاة ومل يوجد، وكذلك ما خرج به عن ملكه من ( 5)

وهبة، وجعله مثناا أو مثمناا  إقالة، أو فس  بنحو عيب، ورجوع واهب يف هبة، ووقف
 : يغين عنه قوله... أو أَْبَدَله : قوله: وقال اخللويت. أو صداقاا أو أجرة

وقال  .والثاين عن املعاطاة. إال أن حيمل امأول على ما فيه إجياب وقبول. أو باعه
= 
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ما كاجلنس ويستْأنف حوال، إال يف ذهب بفضة وبالعكس، مَأهن
وإذا اشرتى عرضاا لتجارة  (2)وخيرج مما معه عند الوجوب (1)الواحد

مَأن الزكاة جتب يف قيم  (3)بنقد، أو باعه به، بين على حول امَأول
وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة مل  (4)العروض، وهي من جنس النقد

 .(6)مأَنه قصد به إسقاط حق غريه فلم تسقط (5)تسقط
                                         

= 

ال فراراا اخل، استدراك مما يفهم من اإلطالق يف مبدأ احلول، فإن : وقوله: عثمان
ا، والواقع أنه ليس على إطالقه، بل منه ما يكون ظا هر كالمهم أنه من امللك دائما

 .مبدؤه من امللك، ومنه ما يكون من التعيني، كما بينه املصنف
فلم ينقطع احلول بإبدال أحدمها باآلخر، بل يضم كل منهما إىل اآلخر، خبالف ( 1)

 .أو أحدها بنقد أو بعرض. حنو إبل بغنم أو بقر
 .ي وخيرج عنه مما معه منهما عند متام احلول، وجيوز من اآلخرأ( 2)
يعين اخلارج عن ملكه إمجاعاا، وكذا أموال صيارف، تكرر اإلبدال أوالا، وفاقاا، ( 3)

 .لئال يفضي إىل سقوطها فيما ينمو، ووجوهبا يف غريه، وامأصول تقتضي العكس
 .ل بعضها ببعضأي يف ضم بعضها إىل بعض، فال ينقطع احلول بإبدا( 4)
وصحح . إذا كان قبل احلول بنصف عام: يعين الزكاة بذلك مطلقاا، ونص أمحد( 5)

 .ابن متيم تأرري ذلك بعد مضي أكثر احلول
يعين حق غريه، عقوبة له بنقيض قصده، وقد . أي الزكاة بذلك القصد، وبالياء( 6)

َلْوَناهُ :عاقب اهلل تعاىل الفارين من الصدقة فقال َلْوَنا َأْصَحابَ ِإنَّا بـَ  ا ْم َكَما بـَ
اآليات، عاقبهم بذلك لفرارهم من الزكاة، ولئال يكون ذريعة إىل إسقاطها اْلَجنَّةِ 

قول أمحد يف االحتيال، : مجلة، ملا جبلت عليه النفوس من الشح، قال الشي 
: وغريها من الدالئل، وقال( نون)ووجوهبا معه كقول مالك، كما دلت عليه سورة 

= 
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فإن ادعى عدم الفرار ومث قرينة  (1)رض املوتكاملطلق يف م
كأربعني ( جنسه) نصاب من (وإن أبدله ب ) (3)وإال فقوله (2)عمل هبا

والزائد تبع لأَلصل يف حوله   (4)(بىن على حوله)شاة مبثلها أو أكثر 
فلو أَبدل مائة شاة مبائتني، لزمه شاتان إذا حال حول  (5)كنتاج
 .(7)صاب انقطعوإن أَبدله بدون ن (6)املائة

                                         
= 

 .ل االحتيال إلسقاط الزكاة، وال غريها من حقوق اهلل عز وجلال حي
 .ويأيت يف الفرائض إن شاء اهلل تعاىل. أي فراراا من اإلرث فإهنا ترره( 1)
لداللة القرينة على كذبه، وذلك كملاصمة مع ساٍع جاء : يعين بالقرينة، ورد قوله( 2)

 .يف أرناء احلول
قوله بال ميني يف عدم الفرار، مأنه امأصل، وال يعلم أ ي وإن مل يكن مث قرينة قبل ( 3)

 .إال منه، ولو اهتم، وإذا مضى احلول وجبت يف عني املال
وهذا مذهب مالك، وإن ظهر على عيب بعد وجوب الزكاة فله الرد، وال تسقط ( 4)

 .عنه الزكاة، الستقرارها مبضي احلول
يعه بنقد، أو يشرتيه به، يبين وفاقاا، وقاسه املوفق وغريه على عرض جتارة يب( 5)

باالتفاق، وحكى النووي وغريه إمجاع املسلمني على وجوب الزكاة فيما زاد على 
 .النصاب لألخبار

 .وإن باع مائتني مبائة زكى املائة( 6)
 .أي احلول لعدم وجود الشرط( 7)
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  (1)الذي لو دفع زكاته منه أجزأت( وجتب الزكاة يف عني املال)
لقوله عليه السالم  (2)كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة وحنوها

 (3)وحنو ذلك «وفيما سقت السماُء العشر» «يف أربعني شاةا شاةٌ »
 (5)ينوتعلقها باملال كتعلق َأرش جناية برقبة اجلا (4)للظرفية" يف"و

 .(6)فللمالك إخراجها من غريه

                                         

 .احرتازاا مما دون مخس وعشرين من اإلبل، فإهنا ال جتب يف عينها( 1)
وب ومثار، خبالف عرض التجارة، فتجب يف ذمة املزكي، فعليه لكل حول كحب( 2)

قال . زكاة، وما وجبت يف عينه فليس عليه إن مل يزك حولني فأكثر إال زكاة واحدة
 .بال نزاع: يف اإلنصاف

اِئِل  *َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم مما سيأيت وغريه، ولقوله تعاىل( 3) ِللسَّ
وهو مذهب مجهور العلماء، أيب حنيفة ومالك، وإحدى الروايتني عن اْلَمْحُرومِ وَ 

 .الشافعي
فتدل على كون مدخوهلا ظرفاا ملتعلقها، ومأن الزكاة ختتلف باختالف أجناس املال ( 4)

 .وصفاته، حىت وجبت يف اجليد والرديء، فكانت متعلقة بعينه
ل، كتعلق دين برهن وحنوه، فال تصري الفقراء وكتعلق الدين بالرتكة، ال يف عني املا( 5)

شركاء لرب النصاب، ولو كان املال غائباا مل يقدر على اإلخراج منه مل تلزمه، 
 .حىت يتمكن من امأداء

أي إخراج الزكاة من غري النصاب، بال رضى الساعي وفاقاا، فله أن يستدين مثالا ( 6)
 .ين فداؤه بغري مثنهمن غري النصاب من جنسه وخيرج، كما لسيد اجلا
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وله  (2)وإن أَتلفه لزمه ما وجب فيه (1)والنماُء بعد وجوهبا له
أي ذمة ( وهلا تعلق بالذمة)فلذلك قال  (3)التصرف فيه ببيع وغريه
 .(5)(وال يعترب يف وجوهبا إمكان امأداء) (4)املزكي، مأَنه املطالب هبا

                                         

 .أي للمالك وفاقاا، كولد اجلانية ال يتعلق به أرش اجلناية( 1)
أ ي وإن أتلف املالك النصاب، بعد وجوب الزكاة، لزمه ما وجب يف التالف، ( 2)

وهو قدر زكاته وفاقاا، ال قيمة النصاب، ولو باع النصاب، تعلقت بذمته، بغري 
 .خالف، كما لو تلف

التصرف يف النصاب، ببيع وحنوه، ووطء أمة للتجارة، وغري ذلك  أي وللمالك( 3)
من سائر التصرفات، وله إتالفه وفاقاا، وال يرجع بائع بعد لزوم بيع يف قدرها، إن 

 .قدر على إخراجها من غريه، فإن تعذر، فس  يف قدرها
 جتب يف الذمة، وتتعلق بالنصاب، اختاره اخلرقي وأبو اخلطاب والشي : وعنه( 4)

 . وغريهم
فعلى املذهب لو مل يزك نصاباا حولني فأكثر . هو امأشبه مبذهبنا: وقال ابن عقيل

 .لزمه زكاة واحدة، وعلى هذا القول يزكي لكل حول
فإنه يدل على  «ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول»وفاقاا للشافعي، ملفهوم ( 5)

عترب فيها إمكان امأداء، كدين الوجوب بعد احلول مطلقاا، ومأهنا حق للفقري، فلم ي
اآلدمي، ومأنه لو اشرتط مل ينعقد احلول الثاين حىت يتمكن من امأداء، وهو ينعقد 
عقب امأول إمجاعاا، واحتج القاضي وغريه بأن للساعي املطالبة، وفاقاا ملالك، وال 

 . يكون إال حلق سبق وجوبه
مكان امأداء أن الزكاة ال فهم جممعون على أن املال إذا تلف بعد إ: قال الوزير
 .تسقط
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 (1)لى املريض واحلائضكسائر العبادات، فإن الصوم جيب ع
فتجب يف الدين واملال  (2)والصالة جتب على املغمي عليه والنائم

 (4)لكن ال يلزمه اإلخراج قبل حصوله بيده (3)الغائب وحنوه كما تقدم
فال تسقط بتلفه، فرط أو  (5)(بقاُء املال)يعترب يف وجوهبا أيضاا ( وال)

 .(6)مل يفرط

                                         

 .والعاجز عن أدائه، وكذا الزكاة عبادة، فال يعترب يف وجوهبا إمكان أدائها( 1)
أي فكما أن الصالة جتب على املغمي عليه والنائم، فكذا الزكاة ليس من شرطها ( 2)

 .إمكان امأداء بل هو شرط للزوم اإلخراج
 .تقدم كالم أهل العلم يف ذلكو . اخل. من مغصوب ومسروق: يف قوله( 3)
يفيد أن إمكان امأداء شرط . وال يعترب اخل: استدراك من قوله املتفرع عن قوله( 4)

لوجوب اإلخراج، ال لوجوب الزكاة، فيعترب التمكن من امأداء، وفاقاا ملالك 
والشافعي، فال يضمنها قبل التمكن، وظاهر اخلرقي مطلقاا، واختاره يف النصيحة 

 .واملستوعب وشي  اإلسالم، وذكره مجاعة روايةواملغين 
بيده؛ ال حنو غائب مأن ما ليس بيده ال يلزمه أن خيرج : الذي وجبت فيه، ويتجه( 5)

أي ليس شرطاا يف كل من وجوب الزكاة ولزوم : زكاته قبل حصوله، وقال عثمان
 .إخراجها خبالف سابقه

ه عني تلزمه مؤونة تسليمه إىل أي فال تسقط زكاة النصاب الذي تلف بيده، مأن( 6)
وما مل . سواء فرط أو مل يفرط. مستحقه، فيضمنه بتلفه يف يده، كعارية وحنوها

تسقط إذا مل يفرط، فيعترب التمكن من امأداء : يكن حتت يده تسقط زكاته، وعنه
الروايتني أما لو  تسقط بتلفه إذا مل يفرط على كال: مطلقاا، واختار الشي  ومجع

= 
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أو مثر جبائحة قبل حصاد إال إذا تلف زرع  (1)كدين اآلدمي
 (3)(كالدين يف الرتكة)إذا مات من وجبت عليه ( والزكاة) (2)وجذاذ

فإن وجبت، وعليه دين  (4)«فدين اهلل أحق بالوفاء»لقوله عليه السالم 
 .(5)برهن، وضاق املال قدم

                                         
= 

وجوب : وقال ابن رجب. داء فلم يزك مل تسقط، كزكاة الفطر وكاحلجأمكنه امأ
والصحيح : وقال املوفق. الزكاة عن الغائب إذا تلف قبل قبضه خمالف لكالم أمحد

تسقط بتلف املال إذا مل يفرط، مأهنا جتب على املواساة، فال جتب مع عدم املال، 
بل قبضه مل يتعوض عنه وكل دين سقط ق: وقال يف الفروع. وفقر من جتب عليه
 .سقطت زكاته وفاقاا

 .أي كما ال يسقط دين اآلدمي بتلف مال وحنوه( 1)
وكذا بعدمها قبل الوضع يف اجلرين وحنوه، لعدم استقرارها قبل ذلك، كما سقط ( 2)

. قيل اإلحراز: الثمن إذا تلفت الثمرة جبائحة وأوىل، وعبارة املوفق ومن تابعه
قال . إذ الوجوب منوط بالوضع يف اجلرين: قال الزركشي. قبل جذه: وعبارة اجملد
 .لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه وفاقاا: يف الفروع

أنه ال : فال تسقط باملوت وفاقاا، ولو مل يوص هبا كالعشر، إال عند أيب حنيفة( 3)
 .خيرج إال أن يوصى به، واجلمهور على خالفه

اقضوا اهلل، » «فدين اهلل أحق أن يقضى»ا، ويف لفظ رواه البلاري ومسلم وغريمه( 4)
فيلرجها وارث وغريه، مأهنا حق واجب، فال تسقط باملوت،  . «فاهلل أحق بالوفاء

 .كدين اآلدمي، وهو ال يسقط باملوت
 .أي دين اآلدمي من الرهن على الزكاة، فإن فضل شيء صرف يف الزكاة( 5)
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 .(2)ويقدم نذر معني، وُأضحية معينة (1)وإال حتاصَّا

                                         

الزكاة ودين اآلدمي، للتزاحم كديون أي وإن مل يكن الدين برهن حتاصا، ( 1)
 . اآلدميني

 .ومقتضى تعلقها بعني املال تقدميها على دين بال رهن: ويف شرح املنتهى
أ ي ويقدم نذر معني، كهذه الشاة وحنو ذلك على الزكاة، وعلى الدين، وتقدم ( 2)

مأنه  أضحية معينة على الدين، فال جيوز بيعها فيه، سواء كان له وفاء أو مل يكن،
 . تعني ذحبها، فلم تبع يف دينه، كما لو كان حياا

وكذا لو أفلس حي وله أضحية معينة، أو نذر معني فيلرج، مث دين برهن، مث 
 .يتحاص بقية ديونه من زكاة وغريها
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 (1)باب أكام بهيمة األنعام

ومسيت هبيمة امأَنعام مَأهنا ال  (2)ي اإلبل والبقر والغنموه
 .(4)خبايت أو عراب( يف إبل)الزكاة ( جتب) (3)تتكلم

                                         

وأصحابه، ومأن أكثر العرب إذ ذاك  صلى اهلل عليه وسلمبدأ هبا اقتداء بالشارع ( 1)
م؛ ودلت امأحاديث الصحيحة املستفيضة، وكتب النيب حول املدينة بادية أهل نع
على وجوهبا، وكذلك كتب أيب بكر وعمر وغريمها من  صلى اهلل عليه وسلم

 .الصحابة، وأمجع عليه املسلمون
دخل فيها البقر « امأنعام»فإذا قيل . النعم اإلبل خاصة: وقال القاضي عياض( 2)

للتلفيف، وال واحد هلا من لفظها،  واإلبل بكسر الباء، وقد تسكن. اه . والغنم
وهي مؤنثة، واجلمع آبال، والبقر اسم جنس، الواحدة بقرة للذكر وامأنثى، ويقال 
الوحدة باقورة، والبقور والتبقري والبقرات كلها مبعىن البقر، والغنم اسم جنس 

 .مؤنثة، ال واحد هلا من لفظها، يطلق على الذكور واإلناث
 .صوهتاوتقدم أنه إلهبام ( 3)
، حني فرض زكاة امأنعام، وبالصديق صلى اهلل عليه وسلموبدأ هبا اقتداء بالنيب ( 4)

 يف كتابه مأنس، ومأهنا أعظم النعم قيمة وأجساماا، وأكثر أموال العرب وأنفسها 
ْنُظُروَن ِإَلى اِ ِبِل َكْيَف ُ ِلَقتْ  والبلايت مجع خبيت، وهو املتولد بني   َأَفه يـَ

العجمي، منسوب إىل خبتنصر، وهي إبل غالظ ذات سنامني، والعراب العريب و 
 مجع عريب، إبل جرد ملس، حسان امألوان، وإمنا كانت سواء مأن 
= 
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ضْأن أو ( وغنم) (1)أهلية أو وحشية، ومنها اجلواميس( وبقر)
وكانت  (3)لَدر  ونسل، ال لعمل( إذا كانت) (2)معز، َأهلية أو وحشية

 .(4)أي راعية للمباح( سائمة)

                                         
= 

اسم اإلبل يتناوهلما، واختالفهما يف الصنف ال خيرجهما من النوع، قال الوزير 
 .أمجعوا على أن البلايت والعراب، والذكور واإلناث يف ذلك سواء: وغريه

أنواع البقر منها اجلواميس، وهي : واحدها جاموس، فارسي معرب، قال امأزهري( 1)
أنبل البقر، وأكثرها ألباناا، وأعظمها أجساماا، ومنها العراب، وهي جرد ملس 
: حسان امألوان كرمية، ومنها الدرنانية، اليت تنقل عليها امأمحال، قال ابن فارس

وال نزاع يف اجلواميس، خبالف البقر الوحشية، برق أظالفها وجلودها، وهلا أسنمة، 
 .فاجلمهور على أنه ال زكاة فيها كما سيأيت

هي غنم معروفة توجد يف بعض املواضع، وليست هي الظباء، مأن الظباء ال زكاة ( 2)
 .فيها بغري خالف

مأهنا تكثر منافعها، فيطيب مناؤها بالكرب والنسل، فاحتملت املواساة، زاد يف ( 3)
أي فال تكون السائمة . وتسمني، الحرتازهم عن املتلذة للعمل اه : وعالفر 

املستلزمة شرعاا لوجوب الزكاة، كما لو أسامها للتجارة مل يكن فيها إال زكاة 
فإن كانت لعمل فال زكاة فيها، وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي، وقال . التجارة

فعلى : و بأجرة، قال احلجاويال زكاة يف عوامل أكثر السنة ول: ابن متيم وغريه
 .هذا إن مل تكن تعمل أكثر السنة ففيها الزكاة، وال شيء خيالفه

ال اململوك، سواء كان رعيها بنفسها أو بفعل غاصب ملا ترعاه، فليست معلوفة، ( 4)
وال عوامل، وإمنا هي ترعى بغري كلفة، وال مشقة، وال خسارة، والسوم الرعي، 

وأمستها أي أخرجتها إىل املرعى، ومسيت . وم سومااسامت املاشية تس: ويقال
 .سائمة مأهنا َتِسم امأرض أي تعلمها
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حلديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده،  (1)(احلول أو أكثره)
يف كل إبل »يقول  صلى اهلل عليه وسلممسعت رسول اهلل : قال

ويف  (2)رواه أمحد وأبو داود والنسائي «سائمة، يف كل أربعني ابنة لبون
 .(3)إىل آخره «ويف الغنم يف سائمتها»حديث الصديق 

                                         

نص عليه، مأن علف السوائم يقع عادة يف السنة كثرياا، ويندر وقوعه يف مجيعها، ( 1)
لعروض موانعه، من حنو مطر ورلج، فاعتباره يف كل العام إجحاف بالفقراء، 

املالك، فاالعتبار بامأكثر تعديل بينهما؛ قال واالكتفاء به يف بعضه إجحاف ب
إذا كانت راعية أكثر العام، مثل أن يشرتي هلا رالرة أشهر أو أربعة، فإنه : الشي 

 .يزكيها؛ هذا أظهر قويل العلماء
إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعني شاة شاة واحدة »: ويف آخره أيضاا( 2)

فقيد بالسوم، وأبدل البعض من الكل، وأعاد  «فليس فيها شيء، إال أن يشاء رهبا
 .املقيد مرة أخرى، وذلك أدل دليل على اشرتاط السوم

أي جتب يف سائمتها، فجعل الوجوب خمتصاا بالسائمة، واإلبل يف معىن الغنم، ( 3)
وهذا احلديث يف الصدقة، فرقه البلاري يف عشرة مواضع من كتابه، بإسناد 

وذلك أنه ملا استللف أبو بكر كتبه مأنس، وكان  واحد، وهو أصل عظيم يعتمد،
عليه نقش اخلامت، رالرة أسطر، حممد رسول اهلل، حممد سطر، ورسول سطر، 

ومل خيرجه إىل العمال، حىت  صلى اهلل عليه وسلمكتبه . واالسم الشريف سطر
ال أعلم يف الصدقة أحسن : أخرجه أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه، قال أمحد

رواه أبو داود، والدارقطين، عن ابن  «ليس يف العوامل شيء»وعن علي . اه . منه
عباس، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واملعىن يف ذلك أن القصد منها 

 .االنتفاع بظهرها، ال الدر والنسل، أشبهت البغال واحلمري
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هلا ما تْأكله، َأو مجع هلا  فال جتب يف معلوفة، وال إذا اشرتى
فيجب يف مخس وعشرين من اإلبل بنت ) (1)من املباح ما تْأكله

مسيت بذلك مأن أمها قد  (3)وهي ما مت هلا سنة (2)إمجاعاا( خماض
وإمنا  (5)واملاخض احلامل، وليس كون أمها ماخضاا شرطاا (4)محلت

 .(6)ذكر تعريفاا هلا بغالب أحواهلا

                                         

 .لعدم السوم، وكذا لو اعتقلت بنفسها، أو علقها غاصب( 1)
مة يف ذلك خالئق، ملا يف الصحيح من حديث أنس أن أبا بكر ملا نقل إمجاع امأ( 2)

صلى اهلل هذه فريضة الصدقة، اليت فرض رسول اهلل : وجهه إىل البحرين، كتب له
فإذا بلغت مخساا »على املسلمني، واليت أمر اهلل هبا ورسوله، وفيه  عليه وسلم

لك يف كتاب عمرو وعند ما «وعشرين، إىل مخس ورالرني، ففيها بنت خماض أنثى
. يف مخس وعشرين مخس شياه: حنوه، وغريمها من الصحابة، وما روى عن علي

ال يصح ذلك عنه؛ : وقال ابن املنذر. اتفقوا على ضعفه: فقال النووي وغريه
 .وحكاه إمجاعاا، وامللاض بفتح امليم، أي بنت ناقة خماض

نقصت منها واو أو هاء  ودخلت يف الثانية، بال خالف، والسنة واحدة السنني،( 3)
وأصلها سنهة وسنوة، ومجعها سنهات وسنوات، حذفت المها، ونقلت حركتها 

 .إىل النون
 .أي يف الغالب( 4)
 .مأهنا إذا مت هلا سنة أجزأت، ولو مل حيصل الوصف( 5)
وليس تسميتها بذلك شرطاا، فإن عدمها أجز ابن لبون ذكر إمجاعاا، حلديث ( 6)

 .رواه أبو داود «ها بنت خماض، ففها ابن لبون ذكرفإن مل يكن في»أنس 
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يف كل مخس )أي دون مخس وعشرين ( افيما دوهن)جيب ( و)
ففي مخس من اإلبل كرام  (2)بصفة اإلبل إن مل تكن معيبة (1)(شاة

فإن كانت اإلبل معيبة، ففيها شاة صحيحة،  (3)مسان شاة كرمية مسينة
وال جيزُئ بعري وال بقرة، وال نصفا  (4)تنقص قيمتها بقدر نقص اإلبل

 .(5)شاتني
                                         

يف أربع »إمجاعاا، حكاه املوفق والوزير وغريمها، ملا يف الصحيح من حديث أنس ( 1)
وحنوه يف املوطإ وغريه عن عمر  «وعشرين من اإلبل فما دوهنا، يف كل مخس شاة

فيما دون  ليس»وغريه، وال جيب فيما دون مخس شيء إمجاعاا، ملا يف الصحيحني 
ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل، فليس فيها »وقوله  «مخس ذود صدقة

حديث أيب سعيد هذا أصل يف مقدارها، : وقال اخلطايب وغريه. «صدقة
وإسقاطها فيما دونه، ويأيت، والشاة الواحدة من الغنم، تقع على الذكر وامأنثى 

: صغرت عادت اهلاء، فقيلمن الضأن واملعز، وأصلها شاهة وشوهة، وهلذا إذا 
 .شويهة واجلمع شياه

أي تكون الشاة امللرجة عن اإلبل كحال اإلبل، يف اجلودة والرداءة والتوسط، ( 2)
 .فإن كانت اإلبل صحيحة، أخرج شاة صحيحة، على قدر قيمة املال

 .نسبتها يف الكرم والسمن نسبة اإلبل امللرج عنها( 3)
مت لو كانت صحاحاا مبائة، وكانت الشاة فيها فلو كانت اإلبل مراضاا، وقو ( 4)

 .قيمتها مخسة، مث قومت مراضاا بثمانني، فتجب فيها شاة قيمتها أربعة
ذكراا كان البعري أو أنثى، نص عليه، ولو كان البعري أو البقرة أو نصفا الشاتني ( 5)

يمة أكثر قيمة من الشاة، مأهنا غري املنصوص عليه، وقيل جتزئ إن كانت قيمته ق
شاة وسط فأكثر، بناء على إخراج القيمة، وفاقاا مأيب حنيفة حلديث أيب بن كعب 
= 
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شرة رالث شياه، ويف عشرين ويف العشر شاتان، ويف مخس ع
 .(2)(ويف ست ورالرني بنت لبون) (1)َأربع شياه، إمجاعاا يف الكل

                                         
= 

مصدقاا، فمررت برجل، فلما مجع يل  صلى اهلل عليه وسلمبعثين رسول اهلل : قال
. أد بنت خماض، فإهنا صدقتك: ماله، فلم أجد فيه إال بنت خماض، فقلت له

ت مأقرض اهلل ما ال لنب فيه وال ذلك ما ال لنب فيه، وال ظهر، وما كن: فقال
ما أنا بآخذ ما مل أومر، وهذا : فقلت. ظهر، ولكن هذه ناقة فتية مسينة فلذها

، فإن أحببت أن تعرض عليه ما عرضت علي صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
ذلك الذي عليك، فإن »فلرج هبا معي، حىت قدمنا عليه، فقال له . فافعل

فقبلها ودعا له . ها هي ذه: ، فقال«ه، وقبلناه منكتطوعت خبري آجرك اهلل في
بالربكة؛ رواه أمحد وأبو داود بإسناد صحيح أو حسن، وزاد عبد اهلل أن الراوي 

فلو بذل احلامل وحنوها قبلت منه : أخذ منه زمن معاوية رالرني حقه، وقال النووي
واجبها الشاة : اوقال أيضا . عند أهل العلم كافة، إال داود، وقوله مزيف ال أصل له

فإن أخرج بعرياا أجزأ وهو قول مجهور العلماء من السلف واخللف، مأنه جيزئ عن 
مخس وعشرين، فعن ما دوهنا أوىل، وحكى املوفق وغريه اإلمجاع على جواز سن 
أعلى من الفرض من جنسه، والبعري يقع على الذكر وامأنثى، ومجعه أبعرة وأباعر، 

إمنا : وقال اجلوهري. ري من اإلبل مبنزلة اإلنسان من الناسوالبع. مسي به مأنه يبعر
 .يقال له بعري إذا أجذع

وهذا كله جممع عليه، ورابت بسنة رسول : حكاه غري واحد، وقال املوفق وغريه( 1)
 .صلى اهلل عليه وسلماهلل 

فإذا بلغت ستاا ورالرني، إىل مخس وأربعني ففيها »إمجاعاا، حلديث أنس، وفيه ( 2)
 .«ت لبون أنثىبن
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ما مت هلا سنتان، مَأن أُمها قد وضعت غالباا، فهي ذات لنب
(1) 

ما مت هلا رالث سنني، مَأهنا استحقت أن  (2)(ويف ست وأربعني حقة)
وستني  ويف إحدى) (3)يطرقها الفحل، وَأن حيمل عليها وتركب

بالذال املعجمة، ما مت هلا َأربع سنني، مَأهنا جتذع إذا سقط  (4)(جذعة
 .(5)سنها

                                         

 .وليس شرطاا، بل تعريفاا هلا بغالب أحواهلا كما تقدم( 1)
فإذا بلغت ستاا وأربعني، إىل »إمجاعاا، ملا يف الصحيح من حديث أنس وفيه ( 2)

 .وملا يف املوطإ وغريه «ستني، ففيها حقة طروقة اجلمل
 .وتعريفها بذلك جممع عليه، وقد دخلت يف السنة الرابعة( 3)
فإذا بلغت إحدى وستني، إىل مخس وسبعني، »اعاا، ملا يف الصحيح وغريه إمج( 4)

وهو غاية كماهلا، وهذا آخر أسنان الزكاة، وهو هناية احلسن دراا . «ففيها جذعة
 .ونسالا وقوة، واعترب يف اجلميع امأنورة، ملا فيها من رفق الدر والنسل

ا مخس سنني، وامأسنان وقد دخلت يف السنة اخلامسة، وجتزئ عنها رنية هل( 5)
إذا : وقال امأزهري وغري واحد. املذكورة لإلبل قول أهل اللغة، واتفاق امأئمة

وضعت الناقة ولداا يف أول النتاج، فولدها ربع، وامأنثى ربعة، وإن كان يف آخره 
فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، فإذا استكمل احلول، . فهو َهْبع، وامأنثى َهَبعة

فهو ابن خماض، وامأنثى بنت خماض، وواحدة امللاض خلفة،  ودخل يف الثانية
وإمنا مسي بذلك مأن أمها قد ضرهبا الفحل فحملت، . من غري جنس امسها

. وحلقت بامللاض من اإلبل وهي احلوامل، فال يزال ابن خماض السنة الثانية كلها
، فإذا فإذا استكمل سنتني، ودخل يف الثالثة فهو ابن لبون، وامأنثى بنت لبون

 مضت الثالثة، ودخل يف الرابعة فهو حق، وامأنثى حقة، مسيت 
= 
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ويف ست وسبعني بنتا لبون، ) (1)وهذا أعلى سن جيب يف الزكاة
فإذا زادت عن مائة وعشرين ) (2)إمجاعاا( ويف إحدى وتسعني حقتان
 .(3)(واحدة فثالث بنات لبون

                                         
= 

بذلك مأهنا استحقت أن تركب، وحيمل عليها، فإذا دخلت يف اخلامسة، فالذكر 
فإذا دخلت يف السادسة، فالذكر رين، وامأنثى رنية، فإذا . جذع، وامأنثى جذعة

خل يف الثامنة، فالذكر دخلت يف السابعة، فالذكر رباع، وامأنثى رباعية، فإذا د
سدس وسديس، لفظ الذكر وامأنثى فيه سواء، فإذا دخل يف التاسعة، فهو بازل، 

: فإذا دخل يف العاشرة، فهو خملف، مث ليس له اسم، لكن يقال. وامأنثى بازل
خملف عام، وخملف عامني، وبازل عام، وبازل عامني، لطلوع بازله وهو نابه، مث ال 

 .اسم له بعد ذلك
 .يعين اجلذعة باإلمجاع (1)
حكاه الوزير والشي  وغريمها ممن حيكي إمجاع أهل العلم، ملا يف الصحيح وغريه (2)

فإذا بلغت ستاا وسبعني، إىل تسعني ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى »قال 
، وروى مالك كتاب «وتسعني، إىل عشرين ومائة، ففيها حقتان، طروقتا اجلمل

هذا جممع : ا تقدم من حديث أنس، قال ابن املنذر وغريهعمرو بن حزم، بنحو م
 .عليه إىل عشرين ومائة

وهو قول الزهري وأيب رور وأيب عبيد، وحممد بن إسحاق، وأئمة : قال أبو عمر( 3)
وهو : قال الشي . وهو امللتار للعامة: أهل احلجاز، وصححه الوزير؛ ويف املبدع

واحدة على عشرين ومائة، فالساعي  إذا زادت: أوىل عند العلماء، قال مالك
باخليار، بني أن يأخذ حقتني، أو رالث بنات لبون، وعند الكوفيني يستقبل 
الفريضة، وحجة اجلمهور حديث أنس، وهو صحيح صريح، وما خالفه ضعيف 

 .أو دونه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

334 

، صلى اهلل عليه وسلماهلل حلديث الصدقات الذي كتبه رسول 
 (1)رواه أبو داود والرتمذي وحسنه. وكان عند آل عمر بن اخلطاب

ففي مائة  (2)(م يف كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقه ر)
بون، ويف  عني حقتان وبنت ل ائة وَأرب قة وبنتا لبون، ويف م ورالرني ح

 ي  قاق، وف ائة ومخسني رالث ح م

                                         

فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل مخسني حقة، ويف كل أربعني »ولفظه ( 1)
ورواه أبو داود . والعمل على هذا احلديث، عند عامة الفقهاء :وقال «بنت لبون

فإذا كانت مائة وإحدى وعشرين، ففيها رالث بنات »عن سامل مرسالا، وفيه 
فإذا زادت على عشرين »ولظاهر كتاب أيب بكر الذي يف الصحيح، ولفظه  «لبون

حزم،  ولكتاب عمرو بن «ومائة، ففي كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقة
إىل أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن،  صلى اهلل عليه وسلمالذي كتبه رسول اهلل 
وهبذه . إسناده صحيح، وهو من قواعد اإلسالم: قال احلاكم. وذكر حنواا مما تقدم

 .وخلفائه صلى اهلل عليه وسلمالفرائض اشتهرت كتب الصدقات، من رسول اهلل 
. مرو بن حزم وغريمها، وعليه مجاهري العلماءملا يف الصحيح، عن أنس وكتاب ع( 2)

صلى اهلل عليه اإلمام أمحد وأهل احلديث متبعون يف الزكاة لسنة النيب : قال الشي 
وخلفائه، آخذين بأوسط امأقوال الثالرة، أو بأحسنها، فأخذوا يف أوقاص  وسلم

بنت  اإلبل بكتاب الصديق ومتابعيه، املتضمن أن يف اإلبل الكثرية يف أربعني
صلى اهلل عليه لبون، ويف كل مخسني حقة، مأنه آخر امأمرين من رسول اهلل 

، خبالف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين، فإنه متقدم وسلم
على هذا، مأن استعمال عمرو بن حزم على جنران كان قبل موته مبدة، وأما كتاب 

 .حىت أخرجه أبو بكرالصديق فإنه كتبه ومل خيرجه إىل العمال، 
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بنات لبون، ويف مائة وسبعني حقة ورالث مائة وستني أربع 
فإذا بلغت مائتني، خري بني أربع حقاق،  (1)بنات لبون، وهكذا
ومن وجبت عليه بنت لبون مثالا وعدمها، أو   (2)ومخس بنات لبون

اناا، أو إىل رب كانت معيبة، فله أن يعدل إىل بنت خماض، ويدفع ج
 .(3)حقة ويْأخذه

                                         

  –ويقال فيما بني الفرضني . أي يف كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة( 1)
واملشهور يف  . بفتح القاف وإسكاهنا. َوَقص، وَوْقص: -كما بني مخس وعشر 

وقد يستعمل فيما ال زكاة فيه  . كتب اللغة فتحها، ويف كتب الفقهاء إسكاهنا
خيتص : الشنق مثل الوقص، قال امأصمعي: قاضيومجعه أوقاص، وقال ال. كأربع

وأخرج الدارقطين عن عبيد بن . بأوقاص اإلبل، والوقص هنا خيتص بالبقر والغنم
ليس يف »إىل عماله على اليمن  صلى اهلل عليه وسلمعهد رسول اهلل : صلر، قال

 .ويف السنن حنوه من حديث ابن عباس «امأوقاص شيء
ضني، فيلري لألخبار، وليس للساعي تكليفه غري ما لوجود مقتضى كل من الفر ( 2)

وجد منهما وفاقاا؛ وإذا بلغت أربعمائة خري بني مثان حقاق، أو عشر بنات لبون، 
 .بال خالف: وإن أخرج أربع حقاق ومخس بنات لبون جاز، وقال ابن رجب

ن أي اجلربان إذا دفع احلقة عن بنت اللبون، فإن عدم انتقل إىل ران ورالث م( 3)
وعند أيب حنيفة إن شاء أخذ القيمة، وإن شاء . أسفل أو فوق؛ وهذا مذهب الشافعي

ومالك رمحه اهلل إمنا روى كتاب عمرو بن : قال الشي . أخذ أفضل منها وأعطي الزيادة
وكتاب أيب . اه . وليس فيه ما يف كتاب أيب بكر من الزيادة، وهذا شأن العلماء. حزم

من اإلبل صدقة اجلذعة، وليست  ومن بلغت عنده»بكر يف الصدقات قال فيه 
عنده جذعة، وعنده حقة فإهنا تقبل منه احلقة، وجيعل معها شاتني إن استيسرتا 
= 
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 .(1)جيزُئ شاة وعشرة دراهموهو شاتان أو عشرون درمهاا، و 

                                         
= 

وعنده . له أو عشرين درمهاا، ومن بلغت عنده صدقة احلقة، وليست عنده حقة
 .جذعة فإهنا تقبل منه اجلذعة ويعطيه املصدق عشرين درمهاا أو شاتني

نده صدقة احلقة، ولسيت عنده إال بنت لبون، فإهنا تقبل منه بنت لبون، ومن بلغت ع
ويعطي شاتني، أو عشرين درمهاا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وعنده 
حقة، فإهنا تقبل منه، ويعطيه املصدق عشرين درمهاا أو شاتني، ومن بلغت صدقته 

بنت خماض،  بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت خماض، فإهنا تقبل منه
ومن بلغت صدقته »رواه البلاري وفيه  «ويعطي معها عشرين درمهاا أو شاتني

بنت خماض، ولسيت عنده، وعنده بنت لبون، فإهنا تقبل منه، ويعطيه املصدق 
عشرين درمهاا أو شاتني، فإن مل يكن عنده بنت خماض على وجهها، وعنده ابن 

مالك كتاب عمرو مبثل هذا أو وروى  «لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء
احلّق واجلذع والثين أوىل : قريب منه، إال ذكر البدل مع العشرين، ويف املغين وغريه

باإلجزاء عن بنت خماض من ابن اللبون، لزيادة سنه، وال جيرب نقص بالذكورية يف 
غري بنت خماض، لظاهر احلديث، واملصدق بتلفيف الصاد الساعي، واملالك 

 .بشدها
بل جيوز . إنه ال بد أن يكون امللرج إما شاتني أو عشرين درمهاا: فال يقال( 1)

النصف دراهم، والنصف شاة، وكذا يف ران ورالث، كما جيوز إخراج الكفارتني 
جعل إمنا  صلى اهلل عليه وسلميشبه أن يكون النيب : من جنس، قال اخلطايب

والنقصان، ومل يكل امأمر يف ذلك إىل الشاتني أو عشرين درمهاا تقديراا يف جربان الزيادة 
اجتهاد الساعي وغريه، مأن الساعي إمنا يأخذ منهم الزكاة عند املياه غالباا، وليس هناك 
حاكم، وال مقوم يفصل بينهما إذا اختلفا، فضبطت بقيمة شرعية، قطعاا للتنازع وأخذ 

 .واخلرية لرب املال الشاتني أو دفعهما ال نزاع فيه،
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وال دخل  (1)ويتعني على ويل حمجور عليه إخراج أَدون جمزئٍ 
 .(2)جلربان يف غري إبل

                                         

 .حلظ احملجور عليه، وال جيوز له أن يعطي الفضل من ماهلمامراعاة ( 1)
مأن النص إمنا ورد فيها، فيقتصر عليه، والقياس ممتنع، مأن غريها ليس يف معناها، ( 2)

وما بني الفريضتني يف البقر خيالف . مأن الغنم ال ختتلف فريضتها باختالف سنها
 .ما بني الفرضني، فامتنع القياس
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 (1)فصل في أكام البقرم
مَأهنا تبقر امأرض  (2)إذا شققته. بقرت الشيءَ : وهي مشتقة من

 .(3)باحلرارة

                                         

صلى مسعت رسول اهلل : السنة واإلمجاع، ففي الصحيح عن جابر وامأصل فيها( 1)
ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي زكاهتا، إال »يقول  اهلل عليه وسلم

 «جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأمسنه، تنطحه بقروهنا، وتطؤه بأخفافها
صل ال يلزم منه ونس  امأ. احلديث، وإذا ربت الوعيد يف هذا احلق، فالزكاة أوىل

صلى اهلل قد ربت عن معاذ أن النيب : نس  الفحوى، على امأشهر، وقال الشي 
ملا بعثه إىل اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر، من كل رالرني تبيعاا،  عليه وسلم

صلى اهلل عليه وكذلك يف كتاب النيب . رواه أمحد والرتمذي. ومن كل أربعني مسنة
ورواه مالك يف موطئه عن معاذ، وحكى أبو . ن حزم، الذي كتبه لعمرو بوسلم

عبيد واملوفق وغريمها اإلمجاع عليه، وإمنا مل يذكر زكاة البقر يف حديث أيب بكر، 
فلما بعث معاذاا إىل اليمن، . والكتاب الذي عند آل عمر، لقلة البقر يف احلجاز

: جممع عليهذكر له حكم البقر، لوجودها عندهم، مع أن وجوب الزكاة يف البقر 
ومن شرطها أن . واجلواميس مبنزلة البقر؛ حكى ابن املنذر فيه اإلمجاع: قال الشي 

رواه أبو داود، وروي  «ليس يف العوامل صدقة»تكون سائمة، ملا يف حديث علي 
ومأن النماء معترب يف . ال صدقة يف البقر العوامل: عن علي ومعاذ وجابر أهنم قالوا

 .ري السائمةالزكاة، وال مناء يف غ
 .بفتح التاء فأصل التبقر التفتح والتوسع( 2)
أي تشقها فيوضع البذر وحنوه يف تلك الشقوق، والبقر اسم جنس، يعم الذكر ( 3)

وامأنثى والعراب واجلواميس، وكذا البقرة، ودخلت عليها اهلاء على أهنا واحدة 
 .البقرات
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و تبيع أ)(1)َأهلية كانت َأو وحشية( وجيب يف رالرني من البقر)
وال شيء فيما دون الثالرني، حلديث معاذ  (2)لكل منهما سنة( تبيعة

 .(3)إىل اليمن صلى اهلل عليه وسلمحني بعثه النيب 
                                         

: وقال ابن القيم. إذا كانت امأمات: وقال مالك وأبو حنيفة. وكذا ما تولد بينهما( 1)
فأما نصاب كامل . إمنا يتصور يف واحد أو ارنني، أو رالرة يكمل هبا النصاب

ال زكاة يف الوحشية : وعن أمحد. متولد من الوحش وامأهلي فال وجود لذلك
. اتفقوا أنه ال زكاة فيها، إال يف إحدى الروايتني عن أمحد: وفاقاا، وقال الوزير وغريه

هو قول : وقال املوفق وغريه. ال زكاة يف بقر الوحش عند اجلمهور: ل الشي وقا
أكثر أهل العلم، وهو أصح، مأن اسم البقر عند اإلطالق، ال ينصرف إليها؛ 
وليست من هبيمة امأنعام،وال جتزئ يف امأضحية، وال جتب يف الظباء إمجاعاا، قال 

ال تثبت احتياطاا، وصححه الشارح، اختيار املوفق أوىل، مأن الواجبات : يف املبدع
ا، واإلجياب من الشرع ومل يرد، وال يصح  مأهنا تفارق البقر الوحشية صورة وحكما

 .القياس، لوجود الفارق
ودخل يف الثانية، وهو جذع البقر، ومسي تبيعاا مأنه يتبع أمه يف املسرح، واجلمع ( 2)

: أذنه غالباا، وقال القاضي أتبعة وتبائع، وهو الذي استوى قرناه، قد حاذى قرنه
 .هو املفطوم من أمه، فهو يتبعها ويقوى على ذلك

حني بعثين إىل  صلى اهلل عليه وسلمأمرين رسول اهلل : سنة عشر من اهلجرة، قال( 3)
رواه البيهقي وغريه، . اليمن، أن ال آخذ من البقر شيئاا، حىت تبلغ رالرني

كل أمره أن يأخذ من  ى اهلل عليه وسلمصلوللدارقطين والبزار عن ابن عباس أنه 
أوجب يف الثالرني؛ وأمجع  صلى اهلل عليه وسلمومأنه . رالرني بقرة تبيعاا أو تبيعة

املسلمون عليه، حكاه ابن املنذر والوزير وغريمها، وامأصل عدم الوجوب فيما دوهنا، 
 حكي عن ابن  فليس فيما دوهنا شيء؛ وهو قول مجهور العلماء، إال ما

وليس فيما حكي عنهما نص وال إمجاع وال قول . ملسيب والزهري لعدهلا باإلبلا
 .صاحب، بل النص دال على خالفه
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وال جيزُئ مسن، وال  (1)هلا سنتان( يف أربعني مسنة)جيب ( و)
 (3)(يف كل رالرني تبيع، ويف كل أربعني مسنة)جيب ( مث) (2)تبيعان

 .(4)فرضان كمائة وعشرين خريفإذا بلغت ما يتفق فيه ال

                                         

. وأمرين أن آخذ من كل رالرني من البقر تبيعاا أو تبيعة: إمجاعاا، حلديث معاذ( 1)
وصححه النسائي وابن . ومن كل أربعني مسنة، رواه اخلمسة، وحسنه الرتمذي

وال خالف بني . هو حديث متصل رابت: ، قال ابن عبد الربحبان واحلاكم
العلماء أن السنة يف زكاة البقر على ما يف حديث معاذ، وأنه النصاب اجملمع 
عليه، وروي من حديث علي مرفوعاا، وابن مسعود، وجيزئ إخراج أنثى أعلى منها 

ال هلا رنية، بدهلا، واملسنة هي اليت قد صارت رنية مسيت مسنة لزيادة سنها، ويق
وهي اليت ألقت سناا غالباا، وجتذع البقرة يف الثانية، وتثين يف الثالثة، وال فرض فيها 
غري هذين السنني، مث هو رباع يف الرابعة، وسدس يف اخلامسة، مث ضالع يف 

 .ضالع سنة، وضالع سنتني فما زاد: السادسة، وهو أقصى أسنانه، يقال
لعدم إجزاء الذكر يف الزكاة غري التبيع يف رالرني بقرة، وابن إذا كانت ذكوراا وإناراا، ( 2)

اللبون، أو ذكر أعلى منه مكان بنت خماض إذا عدمها، مأن امأنثى أفضل، ملا 
ويف . فيها من الدر والنسل، وقد نص الشارع على اعتبارها، وكامأربعني من البقر

 .ويف ستني تبيعان: بعض النس 
ه عند اخلمسة، ورواية أمحد اآلتية، وال نزاع يف ذلك يعتد خلرب معاذ رضي اهلل عن( 3)

 .به
أي بني أن خيرج أربعة أتبعة، أو رالث مسنات وفاقاا، لللرب، وكإبل والتفاق ( 4)

 .الفرضني
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وهو التبيع يف ( وجيزئ الذكر هنا) (1)حلديث معاذ، رواه أمحد
وحق ( ابن لبون)جيزُئ ( و) (2)الثالرني من البقر، لورود النص به

إذا كان )جيزئ الذكر ( و) (3)عند عدمها( مكان بنت خماض)وجذع 
مأن الزكاة  (4)سواء كان من إبل أو بقر أو غنم( النصاب كله ذكوراا

 .(5)مواساة، فال يكلفها من غري ماله
                                         

أمرين أن آخذ من كل رالرني تبيعاا، ومن  : من حديث حيىي بن احلكم، عن معاذ( 1)
السبعني مسنة وتبيعاا، ومن التسعني كل أربعني مسنة، ومن الستني تبيعني، ومن 

رالرة أتباع، ومن املائة مسنة وتبيعني، ومن العشرة ومائة مسنتني وتبيعا، ومن 
وأمرين أن ال آخذ فيما بني : العشرين ومائة رالث مسنات أو أربعة أتباع، قال

 .ذلك سناا إال أن يبلغ ُمِسّنةا أو جذعاا، وزعم أن امأوقاص ال فريضة فيها
 .«من كل رالرني تبيع أو تبيعة» صلى اهلل عليه وسلمهو قوله و ( 2)
لنص الشارع، ومأنه ميتنع من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه، ويرد املاء، ( 3)

لكن ليس بأصل، لكونه ال جيزئ مع وجودها، خبالف التبيع فيجزئ يف الثالرني، 
وإن . ال اإلناث للنصوما تكرر منها، وأما امأربعون وما تكرر منها فال جيزئ إ

شاء أخرج مكان الذكور إناراا لورود النص هبا، فإذا بلغت مائة وعشرين، خري 
 .املالك بني إخراج رالث مسنات أو أربعة أتباع

باتفاق امأئمة، ومفهومه أنه لو كان أكثر النصاب ذكوراا، مل جيز له أن خيرج ( 4)
مذهب مالك والشافعي؛ وقال  ذكراا، وهو كذلك، صرح به يف اإلقناع وغريه، وهو

مأن امأنثى أفضل، ملا فيها من . اه . وهو مذهب أمحد ومجاعة من العلماء: الشي 
وقد نص الشارع على اعتبارها يف اإلبل، ويف امأربعني من البقر غري . الدر والنسل

 .التبيع
ىل اخل وتقدم ولقوله تعا «إن كانت عنده، فإن مل تكن عنده»ويف كتاب الصديق ( 5)

  َْفاتَـُّقوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتم . 
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 (1)فصل في أكام الغنم
ضْأناا كانت أو معزاا، َأهلية أو ( وجيب يف أربعني من الغنم)
 .(3)جذع ضْأن أو رين معز (2)(شاة)وحشية 

                                         

مسيت بذلك مأنه ليس هلا آلة الدفاع، فكانت غنيمة لكل طالب، وامأصل يف ( 1)
هذه : ففي الصحيح وغريه عن أنس أن أبا بكر كتب له. وجوهبا السنة واإلمجاع

 على املسلمني، واليت صلى اهلل عليه وسلمفريضة الصدقة اليت فرضها رسول اهلل 
إذا كانت  –يف سائمتها  –ويف صدقة الغنم »إىل أن قال . أمر اهلل هبا ورسوله

أربعني إىل عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان؛ فإذا 
فإذا زادت على رالمثائة ففي كل مائة . زادت على مائتني ففيها رالث شياه

والضأن . نم، عند أهل العلموهذا متفق عليه يف صدقة الغ: قال الشي . «شاة
 .واملعز سواء، والسوم شرط يف الزكاة، إال عند مالك وتقدم

وكذا ما تولد . إمجاعاا يف امأهلية، وأما الوحشية فتقدم أن أمحد انفرد بوجوهبا فيها( 2)
. إن كانت امأمات أهلية: بينهما أي ففية الزكاة، ومذهب أيب حنيفة ومالك

 .وحشية اتفاقااوتقدم أنه ال زكاة يف ال
صلى اهلل أتانا مصدق رسول اهلل : عند اجلمهور، حلديث سريد بن غفلة، قال( 3)

أمرنا أن نأخذ اجلذعة من الضأن والثنية من املعز، ومأهنما : وقال عليه وسلم
وجذع الضأن ما مت له ستة أشهر عند امأكثر؛ . جيزيان يف امأضحية، فكذا هنا

وهو مجع، واحده ضائن، كراكب . باإلسكانوالضأن مهموز، وجيوز ختفيفه 
وركب، ويقال يف اجلمع أيضاا ضأن، كحارس وحرس، وجيمع أيضاا على ضئني، وهو 

ضوائن ورين املعز  فعيل بفتح أوله، وامأنثى ضائنة، هبمزة بعد امألف مث نون، ومجعها
معوز ما مت له سنة، واملعز اسم جنس، الواحد ماعز، وامأنثى ماعزة، واملعزى وامأ

 .بضم اهلمزة واملعيز بفتح امليم مبعىن املعز
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ويف مائة وإحدى وعشرين ) (1)وال شيء فيما دون امأربعني
تستقر ( مث  (3)الث شياهويف مائتني وواحدة ر) (2)إمجاعاا( شاتان

ففي مخسمائة مخس شياه، ويف ستمائة  (4)(يف كل مائة شاة)الفريضة 
 .(5)ست شياه، وهكذا

                                         

فإذا كانت »إمجاعاا حكاه الوزير وغريه، حلديث أيب بكر يف الصحيح وغريه ( 1)
سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة شاة واحدة، فال شيء فيها إال أن يشاء 

 .«رهبا
عوا على أن أول أمج: وقال الوزير وغريه. حكاه غري واحد، حلديث أيب بكر وغريه( 2)

النصاب يف الغنم أربعني فيها شاة، وأنه ال شيء يف زيادهتا إىل مائة وعشرين، فإذا 
 .زادت واحدة وجب فيها شاتان

إمجاعاا، إىل أربعمائة ففيها أربع شياه وفاقاا؛ وحكى الوزير اإلمجاع على أهنا إذا ( 3)
بلغت أربعمائة ففيها أربع  زادت على املائتني ففيها رالث شياه إىل رالمثائة؛ فإذا

 .والضأن واملعز سواء. مث يف كل مائة شاة. شياه
وهو : قال الشي . وفاقاا، فعلى هذا ال جيب شيء إىل أربعمائة، فيجب أربع شياه( 4)

أصح الروايتني عن أمحد، واختيار القاضي ومجهور امأصحاب، حلديث أيب بكر، 
 .والكتاب الذي عند آل عمر وغريمها

ملا تقدم . ي سبعمائة سبع شياه، ومثامنائة مثان شياه، وكلما زاد يف كل مائة شاةفف( 5)
يف الصحيح وغريه، ويف كتابه يف الصدقات الذي عمل به أبو بكر بعده حىت 

ويف الغنم من أربعني شاة شاة، »وفيه . وعمر حىت توف يرضي اهلل عنهما. تويف
= 
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وال تؤخذ هرمة وال معيبة ال يضحى هبا، إال إن كان الكل  
وال طروقة  (2)وال حامل، وال الرُّىب اليت تريب ولدها (1)كذلك
 .(3)الفحل

                                         
= 

إىل مائتني، فإذا زادت واحدة  فإذا زادت شاة ففيها شاتان. إىل عشرين ومائة
ففيها رالث شياه، إىل رالمثائة، فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء حىت تبلغ 

 .رواه اخلمسة إال النسائي «فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. أربعمائة
أي هرمات أو معيبات بذهاب عضو أو غريه، فيجزئ منه، مأن الزكاة مواساة، ( 1)

ماله؛ وإن مل يكن الكل كذلك فال، حلديث أيب بكر يف فال يكلفها من غري 
وال خيرج يف الصدقة هرمة، وال ذات عوار، وال تيس، إال »الصحيح وغريه؛ قال 

وعليه مجاعة فقهاء امأمصار، مأن املأخوذ يف : قال الشي  «أن يشاء املصدق
. وتقدم. وذلك عدل بني غذاء املال وخياره: الصدقات العدل، كما قال عمر

ْنِفُقونَ وقال تعاىل ولقوله عليه الصالة والسالم  َوال تَـَيمَُّموا اْلَ ِبيَث ِمْنُه تـُ
واهلرمة  «ولكن من أوسط أموالكم، فإن اهلل مل يسألكم خياره، ومل يأمركم بشراره»

الشاة الشارف، وهي كبرية السن، وذات عوار بفتح العني اليت هبا عيب، وبالضم 
 .زئ ذلك يف الصدقةوال جي. اليت ذهبت عينها

هي قريبة العهد : وقال أهل اللغة. اتفاقاا، وقيل هي اليت يف البيت مأجل اللنب( 2)
يقال هي يف رباهبا بكسر الراء، ما بينها وبني مخس عشرة : بالوالدة، قال امأزهري

الرىب من املعز : قال أبو زيد. هي ما بينها وبني شهرين: وقال امأموي. ليلة
ا جاء يف اإلبل بضم الراء، على وزن فعلى، ومجعها رباب، واحلامل والضأن، ورمب

ال تأخذ الرىب وال : قال عمر. وعرب بعضهم باملاخض. هي اليت يف بطنها ولدها
 .املاخض وهي اليت قد حان والدها

 .أي اليت طرقها مأهنا حتمل غالباا( 3)
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وتؤخذ مريضة من  (2)ن يشاء رهباإال أ (1)وال كرمية، وال َأكولة
ال إبل وبقر، فال جيزُئ فصالن  (4)وصغرية من صغار غنم (3)مراض

 .(5)وعجاجيل

                                         

ملمكن يف حقها، من والكرمية واحدة الكرائم، وهي النفيسة اجلامعة للكمال ا( 1)
غزارة لنب، ومجال صورة، وكثرة حلم وصوف، وهي اليت تتعلق هبا نفس صاحبها، 

السمينة املعدة لألكل، أو  : وامأكولة بفتح اهلمزة وضم الكاف. وضدها الئيمة
 صلى اهلل عليه وسلمكثرية امأكل، فتكون مسينة، وضدها اهلزيلة؛ وفاقاا، لقوله 

تفق عليه، وفيه إشارة إىل أن أخذها ظلم، وال يؤخذ فحل م «إياك وكرائم أمواهلم»
 .الضراب اتفاقاا

أي يشاء إخراج الرىب وهي احلامل، أو طروقة الفحل، أو الكرمية أو امأكولة، ( 2)
سناا  صلى اهلل عليه وسلمفيجوز وفاقاا، مأن املنع حلقه، فله إسقاطه؛ ولقبوله 

 .«فإن تطوعت خبري آجرك اهلل»أعلى، وقوله 
مأن الزكاة وجبت مواساة، . أي من نصاب كله مراض، وتكون وسطاا يف القيمة( 3)

ولكن من أوسط »وتكليف الصحيحة عن املراض إخالل هبا؛ وملا تقدم من قوله 
 .أمجعوا على أنه يؤخذ من املراض بصفتها: ، وقال الوزير«أموالكم

إمنا يؤخذ من : لشافعيوهي ما دون ستة أشهر من الضأن؛ وستة من املعز، قال ا( 4)
 .الصغار صغرية من الغنم خاصة

حبيث لو أبدل كباراا بصغاٍر يف أرناء احلول، أو نتجت الكبار، مث ماتت قبل ( 5)
وقيل يشرتي كباراا، ومل يفرق، . قيل يأخذ منها: احلول، وقال شي  اإلسالم

دفعوها، ومل وال يدل أهنم . لو منعنوين عناقاا: والفقهاء استدلوا بقول أيب بكر
 ، وإمنا خاطبهم «عقاالا »ينقل، ولقوله يف بعض روايات احلديث 

= 
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وإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث 
وإن كان  (1)ُأخذت أُنثى صحيحة كبرية، على قدر قيمة املالني

معز، النصاب نوعني، كبلايت وعراب، وبقر وجواميس، وضْأن و 
 .(2)ُأخذت الفريضة من أحدمها على قدر قيمة املالني

                                         
= 

بذلك من باب التحدي، وأمجعوا أهنا ال تؤخذ العناق يف الكبار، ال من صغار 
وهو : قال املوفق. اعتد عليهم بالسللة، وال تأخذها منهم: وكبار؛ لقول عمر

 .إمجاعاا مذهب علي، وال يعرف هلما خمالف يف الصحابة، فكان
أي الصغار والكبار وما عطف عليها، وفاقاا، فيقوم كباراا ويعرف الفرض، مث ( 1)

صغاراا كذلك، مث يؤخذ بالقسط، وكذا صحاح ومعيبات، أو ذكور وإناث؛ فلو  
ا عشرين، وقيمته إذا كان صغاراا  كانت قيمة امللرج إذا كان النصاب كباراا صحاحا

والنصف من هذا، وجب إخراج صحيحة   مراضاا عشرة، وكان النصف من هذا
ْنِفُقونَ ال مريضة لقوله. كبرية قيمتها مخسة عشر  َوال تَـَيمَُّموا اْلَ ِبيَث ِمْنُه تـُ

وال خيرج يف الصدقة هرمة، وال ذات عوار، إال أن » صلى اهلل عليه وسلمولقوله 
 .«يشاء املصدق

ال نعلم خالفاا : وفق وغريهوقال امل. بال خالف بني الفقهاء: قال شي  اإلسالم( 2)
: وحكاه ابن املنذر مث قال. بني أهل العلم يف ضم أنواع اجلنس بعضها إىل بعض

إذا ربت هذا فإنه خيرج يف الزكاة من أي امأنواع أحب، سواء دعت احلاجة إىل 
وامأوىل أن خيرج من النوع، ومن أخرج عن النصاب من غري نوعه ما . ذلك أو ال

إن مل تنقص قيمته عن الواجب، وجيزئ من أعلى فرض من  ليس يف ماله جاز،
ال القيمة يف سائمة أو غريها، وفاقاا ملالك . جنسه وفاقاا، حلديث كعب وغريه

خذ احلب من احلب، واإلبل من اإلبل، والبقر من البقر، والغنم »والشافعي، لقوله 
قدرة يف خرب ولغريه من امأحاديث، واجلريانات امل. رواه أبو داود «من الغنم

 .الصديق وغريه، تدل على أن القيمة ال تشرع
= 
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...................................................... 

                                         
= 

. صدقة املال جتب بسبب املال، من جنس ما أعطاه اهلل: وقال الشي  وغريه
أي . باب العرض يف الزكاة: وقال. وجوزه أبو حنيفة وسفيان والبلاري وغريهم

؛ لكن وافق البلاري احلنفية، مع كثرة خمالفته هلم: جواز أخذه، قال ابن رشيد
اإلجزاء بكل : وحكى الشي  عن الناس فيه رالرة أقوال. قاده إىل ذلك الدليل

حال، كما قاله أبو حنيفة، وعدم اإلجزاء كما قاله مالك والشافعي، والقول 
الثالث اإلجزاء عند احلاجة، مثل ما جيب عليه شاة يف زكاة اإلبل، وليست عنده، 

هذا املنصوص عن أمحد صرحياا، وهو و : ومن يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس؛ قال
ومعلوم . فإن امأدلة املوجبة للعني نصاا وقياساا كسائر أدلة الوجوب. أعدل امأقوال

أن مصلحة وجوب العني، قد يعارضها أحياناا يف القيمة من املصلحة الراجحة، 
 .ويف العني من املشقة املنتفية شرعاا

للعدول إىل احلاجة واملصلحة، مثل أن يبيع  جيوز إخراج القيمة يف الزكاة،: وقال أيضاا
مثرة بستانه؛ إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أمحد على جواز ذلك؛ ومثل أن 

. اه . جيب عليه شاة وليست عنده، أو يكون املستحقون طلبوا القيمة لكوهنا أنفع هلم
ائتوين : هتممأخذ زكا صلى اهلل عليه وسلمولقول معاذ مأهل اليمن حني بعثه النيب 

بعرض رياب، مخيص أو لبيس يف الصدقة، مكان الشعري والذرة، أهون عليكم، وخري 
وملا . ذكره البلاري تعليقاا بصيغة اجلزم. باملدينة صلى اهلل عليه وسلممأصحاب النيب 

. «يف مخس وعشرين بنت خماض، فإن مل تكن فابن لبون»تقدم يف الصحيح وغريه 
ومأنه مال زكوي فجازت قيمته، كعروض التجارة، . وغري ذلكوهذا نص يف دفع القيمة 

بأن خيرج زكاة  –ومأن القيمة مال، فأشبهت املنصوص عليه، ومأنه ملا جاز العدول 
جاز العدول من جنس إىل جنس، ومأن اخلليط يرجع على  –غنمه غريها باإلمجاع 

خيتلف ذلك باختالف  شريكه بالقيمة وغري ذلك، ومقصود الزكاة سد فاقة الفقراء، وال
 .هذا فيما عدا صدقة الفطر: صور امأموال إذا حصلت القيمة، قال يف الشرح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

118 

امللتلطني ( تصري املالني) (1)بضم اخلاء َأي الشركة( واخللطة)
إن كان نصاباا من ماشية (2)(الواحد) املال (ك )

واخلليطان من أهل  (3)
 .(5)لطة أعيان بكونه مشاعااسواء كانت خ (4)وجوهبا

                                         

ومثل العشرة وزناا ومعىن، جائزة يف اجلملة، وهي ضربان، أن يكون املال مشرتكاا، ( 1)
مشاعاا بينهما، أو أن يكون بينهما ماشية متميزة، وال اشرتاك بينهما، لكنهما 

، على ما يأيت، فامأوىل خلطة اشرتاك وأعيان، والثانية خلطة متجاوران خمتلطان
أوصاف وجوار؛ وكل واحدة تؤرر يف الزكاة، إجياباا وإسقاطاا، وتغليظاا وختفيفاا، 
وحكى أبو حامد يف تعليقه إمجاع املسلمني على أنه ال فرق بني اخللطتني يف 

 .، أو يف تغيري الفرضاإلجياب، وسواء كان تأرريها يف إجياب الزكاة أو إسقاطها
يف املؤن، فوجب أن تكون زكاته زكاة املال الواحد، مأنه لو مل يكن كذلك ملا هنى ( 2)

 .الشارع عن مجيع املتفرق، وعكسه، خشية الصدقة، وهو مذهب مالك والشافعي
حوالا كامالا، فال تؤرر فيما دونه إمجاعاا، وأما سائر املال فال جتب فيه، مأن ما زاد ( 3)

 .تؤرر مطلقاا، وخصها امأكثر خبلطة امأعيان: سابه فال تأرري، وقيلحب
أي الزكاة، فلو كان أحدمها ليس من أهل الزكاة ككافر أو مكاتب أو مستغرق ( 4)

 .فوجوده كعدمه
: يعين املال بني ارنني فأكثر، مسيت خلطة أعيان مأن أعياهنا مشرتكة، وقال الشي ( 5)

فإن مل يكن متميزاا . ن مال كل منهما متميزاا عن اآلخراخللطاء يف املاشية إذا كا
 .فهما شريكان
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أو خلطة أوصاف بأن متيز  (1)بَأن يكون لكل نصف أو حنوه
، (3)بضم امليم وهو املبيت واملْأوى «مراح»واشرتكا يف  (2)ما لكل

وهو  «حملب»و (4)وهو ما جتتمع فيه لتذهب للمرعى «مسرح»و
 .(5)موضع احللب

                                         

 .كثلث أو ربع، بأن ملكوه بنحو إرث أو شراء، واستمر بال قسمة( 1)
أي من اخلليطني أو اخللطاء عن اآلخر، كأن يكون مأحدمها شاة، ولآلخر تسع ( 2)

أيت ومسيت بذلك مأن ورالرون، أو مأربعني أربعون، أو لثالرة مائة وعشرون، كما ي
 .نصيب كل واحد موصوف بصفة متيزه عن اآلخر

أي يشرتط يف خلطة امأوصاف اشرتاكهما يف مراح، قال اجلوهري املراح بالضم ( 3)
حيث تأوي إليه اإلبل والغنم بالليل، وبالفتح املوضع الذي تروح منه، واملبيت من 

واملأوى بفتح امليم والواو،  مدر أو شعر أو ال، وهو الذي تبيت فيه، وتأوي إليه،
 .مأن اسم الزمان واملكان من معتل الالم مفتوح العني مطلقاا

: جزم به يف التلليص والرعاية وغريمها، وقدمه يف الفروع وغريها، قال الزركشي( 4)
املرعى واملسرح شرط : وهو الصحيح، وقال ابن حامد. وهو أوىل، رفعاا للتكرار
هو املرعى، : سرح، ليكون فيه راع واحد، وقال الشارحواحد، وإمنا ذكر أمحد امل
 .تبيت وترعى فيه املاشية

ال احتاد اإلناء، فلو حلب هذا ماشيته يف أهله، واآلخر يف موضع آخر فال ( 5)
بفتح امليم والالم، من باب نصر، وأما بكسر امليم فاإلناء « حملب»خلطة، و

راد هنا، ال اإلناء كما وضحه، قال حيلب فيه، وهو احلالب أيضاا، واملكان هو امل
ليس املراد خلط اللنب يف إناء واحد، مأن هذا ليس مبرفق، بل مشقة، ملا : املوفق

 .فيه من احلاجة إىل قسمة اللنب
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وهو  «عىمر »و (1)بَأن ال خيتص بطرق َأحد املالني «فحل»و
ال جيمع بني » صلى اهلل عليه وسلملقوله  (2)موضع الرعي ووقته

 (3)مفرتق، وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة

                                         

ا أن ال يكون : املللوطني إن احتد النوع، قال املوفق( 1) معىن كون الفحل واحدا
ختلف كالضأن واملعز واجلاموس والبقر فإذا ا. اه . فحولة أحد املالني ال تطرق غريه

مل يضر اختالف الفحل للضرورة، وكما لو كان مال أحدمها ذكوراا واآلخر إناراا 
ا هلما، والفحل هو املعد للضراب  .وال يعترب أن يكون مملوكا

يقول  صلى اهلل عليه وسلمنص عليه، حلديث سعد بن أيب وقاص مسعت النيب ( 2)
وأبو . رواه الدارقطين وغريه «ى احلوض والفحل والراعياخلليطان ما اجتمعا عل»

عبيد، وفيه بدل الراعي املرعى، وضعفه أمحد؛ والرعي يلزم من احتاده احتاد 
موضعه، ففيه استعمال املشرتك يف معنيني، وهو سائغ عند مجهور العلماء؛ وقال 

وض تعترب بثالرة شروط، وقيل بشرطني، وقيل بشرط، وهو الدلو واحل: الشي 
واملراح واملبيت والراعي والفحل؛ وقيل بالراعي وحده؛ فإن به جيتمعون يف غري 

ووجه يف الفروع العرف يف ذلك، وال تعترب النية يف اخللطة إمجاعاا، بل تؤرر . ذلك
 .اخللطة ولو وقعت اتفاقاا، أو بفعل راع

يئاا خطاب للمالك من جهة؛ وللساعي من جهة، أمر كل واحد أن ال حيدث ش( 3)
من اجلمع والتفريق، خشية الصدقة؛ فرب املال خيشى أن تكثر الصدقة، فيجمع 

والساعي خيشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق لتكثر الصدقة،  . أو يفرق لتقل
. كما لو كان لثالرة مائة وعشرون شاة، ومجعوها، أو كان هلم تسعون ففرقوها

ختفيف املؤن، فجاز أن تؤرر يف  وعكسه الساعي، ومقتضاه أن للللطة تأررياا يف
 .الزكاة كالسوم
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رواه  (1)«وما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان بينهما بالسوية
فلو كان إلنسان شاة، وآلخر تسعة ورالرون، أو  (2)الرتمذي وغريه

واحد شاة، واشرتكا حوالا تاماا، مأربعني رجالا أربعون شاة، لكل 
وإذا كان لثالرة مائة وعشرون  (3)فعليهم شاة على حسب ملكهم

شاة، لكل واحد أربعون، ومل يثبت مَأحدهم حكم اإلنفراد يف شيء 
 .(4)من احلول، فعلى اجلميع شاة أرالراا

                                         

أي العدالة مبقتضى احلصص، فشمل أنواع املشاركة، واملراد هنا خلطة امأوصاف،  ( 1)
كأن يكون بينهما أربعون لكل واحد عشرون، فيأخذ املصدق من أحدمها شاة، 
فريجع املأخوذ من ماله على خليطه بنصف شاة، وقاله الشي  وغريه، وجيزئ 

 .خراج خليط بدون إذن خليطه ولو مع حضوره، واالحتياط بإذنهإ
: عن سامل عن أبيه، ورواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه الرتمذ، وقال البلاري( 2)

وله يف صحيحه من حديث أنس وحنوه، وللدارقطين . أرجو أن يكون حمفوظاا
 يفرق بني ال جيمع بني متفرق، وال»وغريه من حديث سعد بن أيب وقاص مرفوعاا 

واخلليطان ما اجتمعا يف احلوض والفحل والراعي كما تقدم  «جمتمع خشية الصدقة
يف اخلرب، وبقية الشروط يف معىن هذه الثالرة، ومأن هذه الشروط تؤرر يف الرفق 
باخللطاء، فوجب اعتبارها كالراعي والفحل، وخالف احلنفية هلذا النص غري 

طل حكمها، لفوات شرطها؛ وصار مسموع، وإن اختل شرط من الشروط ب
 .وجودها كالعدم، فيزكى كل مال على حدته إن بلغ نصاباا

على امأول ربع عشر شاة، وباقيها على اآلخر، وعلى كل واحد من امأربعني ربع ( 3)
 .عشر شاة، وهكذا حكم ما زاد أو نقص من نصيب كل من اخللطاء

خوذ منه على خليطه بقيمة وللساعي أخذها من أي أمواهلم شاء، ويرجع مأ( 4)
القسط الذي قابل ماله من امللرج يوم امأخذ، ويرجع بقسط زائد أخذه ساع 
= 
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وال فيما دون  (1)وال أرر خللطة من ليس من أهل الزكاة
 .(3)وبوال خللطة مغص (2)نصاب

                                         
= 

إذا أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو : بقول بعض أهل العلم، قال ابن متيم
وإطالق : قال يف الفروع. أخذ القيمة أجزأت يف امأصح، ورجع عليه بذلك

وهل يرجع على . واإلجزاء هو الصواب: وقال الشي . امأصحاب يقتضي ذلك
ا؟ حكى شي  اإلسالم قولني، واستظهر أنه يرجع  شريكه مبا أخذ الساعي ظلما

 .على شريكه مبا أخذ منه
من صودر على مال فأكره أقاربه أو شركاؤه فلهم الرجوع، مأهنم ظلموا مأجله : وقال

لنفوس ترضى مأنه يلزم العدل يف هذا الظلم، ومأن ا: وقال. ومأجل ماله
واحتج . بالتلصص، ومن مل يقل به لزمه من الفساد، ما ال يعلمه إال رب العباد

فيمن ألزمهم اإلمام بزكاة، وفيهم من ليس له  –بقضية ابن اللتبية، حىت قال 
إن كان املطلوب هو مقدار ما فرضه اهلل على من جتب عليه الزكاة  –نصاب 

م اشرتك فيه اجلميع حبسب أمواهلم، اختصت بأدائه، وإن كان على سبيل الظل
وإن ربت حكم اإلنفراد هلما أو مأحدمها يف بعض احلول، قدم اإلنفراد عليها، 
مأن امأصل اجملمع عليه، فيزكي كل واحد ماله على حدته، ويف أرنائه مثل أن 
يكون لرجل نصاب وآلخر دونه، مث اختلطا يف أرناء احلول، فإذا مت حول امأول 

 .فإذا مت حول الثاين من اخللطة، فعليه زكاة اخللطة رلث شاةفعليه شاة، 
وفاقاا كالكافر واملكاتب، واملدين ديناا يستغرق ما بيده، مأنه ال زكاة يف ماله، فلم ( 1)

 .يكمل به النصاب
إمجاعاا، مأنه ال شيء فيه، لو كان لواحد، فبني الشركاء من باب أوىل، وكذا إن  ( 2)

 .تاره املوفق وغريهكان بينهما مسافة، اخ
 .إللغاء تصرف الغاصب يف املغصوب( 3)
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وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة ، فوق مسافة قصر فلكل حمل 
وحيرمان فراراا ملا  (2)وال أَرر للللطة وال للتفريق يف غري ماشية (1)حكمه
 .(3)تقدم

                                         

أي بنفسه، يعترب على ِحَدِتِه، إن كان نصاباا وجبت فيه الزكاة، وإال فال، نص ( 1)
يضم مال : وعنه. ال أعلم هذا القول عن غري أمحد: عليه، لكن قال ابن املنذر

هي قول أكثر : بدعقال يف امل. الواحد بعضه إىل بعض مطلقاا، وفاقاا للعموم
فإن كان بينهما دون . العلماء، واختيار أيب اخلطاب، وصححه يف املغين والشرح

وأما يف غري . املسافة فهي كاجملتمع، يضم بعضها إىل بعض، ومل تؤرر التفرقة إمجاعاا
 . املاشية، فال تؤرر تفرقة البلدان قطعاا

لك، وحكي إمجاعاا، مأن اخلرب أي من النقود، وعروض التجارة، والثمار، وحنو ذ( 2)
ال ميكن محله على غري السائمة، لوروده فيها؛ ومأن الزكاة تقل جبمعها تارة، وتكثر 
أخرى، ملا فيها من الوقص فتؤرر نفعاا تارة، وضرراا أخرى، وسائر امأموال، ال 
وقص فيها، فلو أررت مأررت ضرراا حمضاا برب املال، فإذا اشرتك ارنان يف شيء 

وعلم . ك، مل تؤرر الشركة، فإذا بلغت حصة كل واحد نصاباا زكاه، وإال فالمن ذل
مما تقدم اختصاص زكاة السائمة باخللطة، واجلربان يف اإلبل والوقص، وتأرري 

 .التفرق يف مسافة القصر على القول املرجوح
صلى اهلل ه أي حيرم التفريق واخللطة فراراا من الزكاة، ملا تقدم من النهي عنه، يف قول( 3)

 .«ال جيمع بني متفرق، وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة» عليه وسلم
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 (1)باب أكام الحبوب والثمار
يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما  قال اهلل تعاىل 

ا َأْ َرْجَنا َلُكْم ِمَن اأَلْرضِ َكَسْبتُ  ْم َوِممَّ
 (3)والزكاة تسمى نفقة (2)

 .(4)كاحلنطة والشعري وامَأرز والدخن( يف احلبوب كلها)الزكاة ( جتب)

                                         

والعسل واملعدن والركاز وغري ذلك، وامأصل يف زكاة احلبوب والثمار الكتاب ( 1)
 .والسنة واإلمجاع

هذا أمر بإخراج العشور : من الثمار واحلبوب اليت أنبتناها لكم؛ قال البغوي وغريه( 2)
: قال ابن عباسَوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِوهِ وقال تعاىل . واحلبوبمن الثمار 

وقد استفاضت السنة بذلك، ويأيت بعضه، وأمجع املسلمون . حقه الزكاة املفروضة
على وجوهبا يف الرب والشعري، والتمر والزبيب، حكاه ابن املنذر وابن عبد الرب 

 .والشي  وغريهم
َهَب َواْلِفضََّة َوال يـُْنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اهللِ  َوالَِّذينَ لقوله تعاىل( 3)  َيْكِنُزوَن الذَّ

. 
احلنطة معروفة، ومجعها حنط، كقربة وقرب، وتطلق على الرب والقمح والسمراء، ( 4)

والعلس بفتح العني وهو نوع منها باتفاق، يكون منه يف الكمام حبتان ورالث، 
، ال يزول إال بالرحى اخلفيفة، أو مبهراس، ويبقى بعد دياسه كل حبتني منه كمام

والسلت بالضم نوع منه، لونه لون احلنطة، وطبعه طبع الشعري يف الربودة، وقال يف 
وامأرز هو احلب املعروف، . هو أشبه احلبوب بالشعري يف صورته: الفروع وغريه

والدخن بالضم اجلاورس  . وفيه ست لغات كأمن وأسد وعتل وعضد ومد وقفل
حب اجلاورس أو الدخن أصغر أملس : يف القاموس والصحاح، ويف احملكمكما 
 .جداا
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ولو مل تكن )وسائر احلبوب  (1)والباقالء والعدس واحلمص
 .(3)كحب الرشاد والفجل والقرطم  (2)(قوتاا

                                         

. واجللبان والذرة واللوبيا، والرتمس والقت، واملاش والكرسفة واحللبة واخلشلاش( 1)
بكسر القاف « القطنيات»والسمسم نبات يستلرج من حب الشريج، ويقال هلا 

قطن إذا : ت أي تتلذ؛ يقالوتشديد الياء، مسيت بذلك مأهنا تقطن يف البيو 
ميد « والباقالء»هي احلبوب املقتاتة سوى الربى والشعري، : أقام، قال املاوردي

خمففاا، ويكتب بامألف، ويقصر مشدداا ويكتب بالياء؛ ويقال له الفول؛ 
بضمتني « واحلمص». نبات له حب معروف يؤكل، الواحدة  عدسة« والعدس»

فيقال له « اجللبان»فتحها الكوفيون، وأما وشد امليم، وكسرها البصريون، و 
حب ونبات معروفان، « الذرة»اهلرطمان، حب متوسط بني احلنطة والشعري، و

بوزن بندق، حب عريض أصغر من « الرتمس»ميد ويقصر معرب، و« اللوبيا»و
حب  « املاش»و. حب يطب ، ويدق وخيتبز منه يف اجملاعات« القت»الباقالء، و

ا، الواحدة ماشةكالكرسفة، يؤكل مطب القطنة، ولعلها مصحفة « الكرسفة»و. وخا
معروفة، « احلُلْبةُ »من الكرسنة بالنون، نبات له حب يف غلف، تعلفه الدواب، و

 .نبات حيمل ألواناا بيضاا منوم خمدر« اخلشلاش»و
ويقتات؛ : مما ييبس ويبقى، مما يكال ويدخر، وهو مذهب مالك، زاد الشافعي( 2)

ضروري للحياة، فأوجب الشارع منه شيئاا مأرباب الضرورات، مأن اإلقتيات 
ا أو تأدماا  .خبالف ما يؤكل تنعما

ليس فيما »وحنوها من سائر احلبوب، مما تقدم وغريه، لقوله عليه الصالة والسالم ( 3)
مفهومه أنه إذا بلغ مخسة أو ساق  «دون مخسة أو ساق من حب وال متر صدقة

امل بظاهره كل حب، وكذا علل أمحد وغريه أنه من حب ففيه الصدقة، وهو ش
يطلق عليه اسم حبوب، واسم طعام وحب الرشاد معروف؛ والرشاد نبات حريف 
= 
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وبزر الكتان والقثاء  (1)كمونوامأَبازير كلها كالكسفرة وال
فيما سقت السماءُ » صلى اهلل عليه وسلملعموم قوله  (2)واخليار

 .(3)رواه البلاري «والعيون العشر

                                         
= 

الطعم، مفرض الورق، والفجل بضم الفاء، وزن قفل، بقلة معروفة، والقرطم 
بكسر القاف والطاء وضمهما، لغتان مشهورتان، وصحح ابن قندس وغريه 

 .رالكسر، وهو حب العصف
والكراويا والشونيز، والشمر واخليار، والبطي  بأنواعه، وامأبازير مجع بزر، حب ( 1)

يبذر للنبات، واملراد أبازير القدر، والكسفرة بضم الكاف والفاء، وفيها لغات  
كسربة وكزبرة، بضم أول كل منهما ورالثه، وقيل إنه معرب، والكمون بفتح 

 .الكاف وتشديد امليم معروف
ها من البزور والبقول، كحب الرشاد والفجل واخلردل والباذجنان، والبقلة وحنو ( 2)

احلمقاء واخلس واجلزر وحنوها، وكبزر البقول كلها، كاهلندباء والكرسف والبصل 
وبزر قطونا وحنوها، وبزر الرياحني مجيعها، وبزر بفتح الباء وكسرها، كل حب 

اجلمع أبازير، والكتان بفتح الكاف يبذر، الواحدة بزرة، ومجعه بزور وأبزار، ومجع 
نبات له زهر أزرق، تنسج منه الثياب، وله بزور، يعتصر منه زيت يستصبح به، 
والقثاء بفتح القاف وقد تضم، نوع من النبات، مثره يشبه مثر اخليار، واخليار 

 .ليس بعريب: بكسر اخلاء املعجمة، نوع من القثاء، قال اجلوهري
وغري ذلك وقوله  «وفيما سقي بالسانية نصف العشر»بر وملسلم من حديث جا( 3)

يعين باملطر أو الثلج أو الربد أو الطل، فما عالك فهو  «فيما سقت السماء»
مساء، والعيون امأهنار اجلارية اليت يسقى منها بإساحة املاء، من غري اغرتاف له، 

 .لك أهل العلموأمجع على ذ «ما سقت امأهنار، أو كان َعَثرِياا العشر»ويف لفظ 
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 صلى اهلل عليه وسلملقوله  (1)(ويف كل مثر يكال ويدخر)
 .(3)فدل على اعتبار التوسيق (2)«ليس فيما دون مخسة َأوسق صدقة»

                                         

ما كان يكال : وهذا مذهب مالك والشافعي يف االدخار، وقال أمحد وغريه( 1)
الذي جيب فيه احلق : وقال مالك والشافعي. ويدخر، ويقع فيه القفيز، ففيه الزكاة

وفائدة اخلالف، أن اإلمام امحد جيب عند العشر يف . هو ما ادخر خاصة
ث واخلردل، واللوز والفستق وحنوها، السمسم وبزر الكتان، والكمون والكرا

 .وعندمها ال جتب فيه، وأما أبو حنيفة فعنده جتب يف اخلضروات كلها
ليس فيما دون مخسة أو ساق من مثر وال »متفق عليه، وملسلم وأمحد وغريمها ( 2)

وامأوسق وامأوساق مجع وسق، ووسقت الشيء ضميت بعضه إىل  «حب صدقة
 .والصدقة الزكاة. بعض

هذا : فإن التقدير بالكيل يدل على صحة إناطة احلكم به، قال اخلطايب وغريه( 3)
احلديث وحنوه دليل يف أن الزكاة إمنا جتب فيما يوسق ويدخر من احلبوب والثمار، 
دون ما ال يكال وال يدخر، من الفواكه واخلضراوات وحنوها، وعليه عامة أهل 

من فقهاء احلديث، فيوجبون الزكاة يف وأما أمحد وغريه : وقال شي  اإلسالم. العلم
احلبوب، كالثمار اليت تدخر، وإن مل تكن متراا أو زبيباا، كالفستق والبندق، جعال 
للبقاء يف املعشرات مبنزلة احلول يف املاشية واجلرين، فيفرق بني اخلضروات وبني 

يف  املدخرات، وقد يلحق باملوسق املوزونات، كالقطن على إحدى الروايتني، ملا
تؤخذ من الثمار ذوات : ذلك من اآلرار عن الصحابة رضي اهلل عنهم، وزاد مالك

امأصول كلها، ما ادخر وما مل يدخر، ورجح يف مواضع أن املعترب يف وجوهبا نية 
 .االدخار، لوجود املعىن املناسب إلجياهبا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

138 

 (1)ه النعمة، لعدم النفع به مآالوما ال يدخر ال تكمل في
 .(3)وال جتب يف سائر الثمار (2)ولوز وفستق وبندق( كتمر وزبيب)

                                         

يدخر مل  أي يف الزمن املستقبل، فال جتب فيه عند مجهور أهل العلم؛ مأن ما ال( 1)
 .تكمل ماليته، لعدم التمكن من االنتفاع به يف املآل، أشبه اخلضر

ومساق وحنو ذلك، فتجب يف الثمر املكيل املدخر، كتمر بأنواعه، وزبيب بأنواعه، ( 2)
خترص كما خيرص النلل، فتؤدى زكاته زبيباا،  »حلديث عتاب بن أسيد يف الكرم 

اود والرتمذي وغريه عن عتاب مرسالا، ومأن رواه أبو د «كما تؤدي زكاة النلل متراا
مثرة النلل والكرم تعظم منفعتها، مأهنا من امأقوات، وامأموال املدخرة، وقد أمجع 

معروف « لوز»و. الصحابة والتابعون ومن بعدهم على وجوهبا يف التمر والزبيب
إما حلو أو مر، وشجره يقارب الرمان، وورقه مستطيل، وعلل بأنه مكيل، 

« بندق»بضم الفاء والتاء معرب، وحكي فتح التاء مثرة معروف، و« تقفس»و
بضم الباء والدال معرب، مث شجرة البندقية، فتجب فيها الزكاة، مأهنا مكيلة 

: قال يف املبدع. ما كان يكال ويدخر ففيه العشر: مدخرة، ونقل صاحل وعبد اهلل
 .اختاره مجاعة، وجزم به آخرون

الكمثرى والتفاح، واخلوج والسفرجل، والرمان والنبق والزعرور كاجلوز وامأجاص، و ( 3)
هي من : واملوز وامأترج وحنو ذلك، مأهنا ليست مكيلة وال مدخرة، وقال عمر

والتني والتوث واملشمش والزيتون والعناب وحنو ذلك، : وقال امأصحاب. العضاه
خر، واستظهر يف واختار الشي  وغريه وجوهبا يف التني، مأنه يد. النتفاء كيلها

ويف التوث واملشمش مأنه يدخر كالتمر، وكذا . الفروع واإلقناع وغريمها وجوهبا فيه
الزيتون، وفاقاا مأيب حنيفة ومالك، واختاره اجملد والقاضي وغريمها؛ وصوبه يف 
تصحيح الفروع، مأنه حب مكيل، ينتفع بدهنه اخلارج منه، أشبه السمسم؛ 

فيزكى، نص عليه؛ وإخراج زيته أفضل، وفاقاا هلما،  والكتان إذا بلغ مخسة أوسق
= 
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 .(1)وال يف اخلضر والبقول

                                         
= 

جتب يف العناب على الصحيح، واستظهره يف الفروع، وجزم به : ويف اإلنصاف
 .املوفق وابن عقيل وغريمها، مأنه مدخر

اخلضر بضم ففتح، واخلضروات مجع، والبقول مجع بقل، ما نبت يف بزره، ال يف ( 1)
اخلضر كاللفت وحنوه، وال يف البقول كفجل أصل رابت أي وال جتب الزكاة يف 

وروم وبصل وكراث، وجزر وبطي  وقثاء وخيار، وباذجنان وسلق وكرنب وقنبيط 
وعن عائشة معناه،  «ليس يف اخلضراوات صدقة»وحنو ذلك، حلديث علي مرفوعاا 

صلى اهلل روامها الدارقطين، وروى الرتمذي وغريه وضعفه أن معاذاا كتب إىل النيب 
وحنوه عن موسى بن  «ليس فيها شيء»يف اخلضراوات فكتب إليه  وسلم عليه

صلى اهلل طلحة، رواه امأررم، وروي بألفاظ متعددة، عن عدة من أصحاب النيب 
العمل عليه عند أهل : ال يصح فيه شيء، وقال: ، وقال الرتمذيعليه وسلم

طرق خمتلفة، إال أهنا من : وقال البيهقي. العلم، أنه ليس يف اخلضروات صدقة
يؤكد بعضها بعضاا؛ ومعها أقوال الصحابة، مث روى عن عمر وعلي وعائشة 

 .وغريهم
أهنا ال  «ليس فيما دون مخس أوسق صدقة»يستدل حبديث : وقال اخلطايب وغريه

جتب يف شيء من اخلضراوات، وهو دليل يف أهنا إمنا جتب فيما يوسق ويدخر، 
ن الفواكه واخلضروات وحنوها؛ وعليه عامة من احلبوب والثمار، دون ماال يكال م

وهي تزرع  –وخلفائه من بعده  صلى اهلل عليه وسلموتركه . اه . أهل العلم
يدل على عدم وجوهبا فيها، وأن تركها هو السنة  –جبوارهم، وال تؤدي زكاهتا هلم 

زكاة، ما كان مثل اخليار والقثاء، والبصل والرياحني، فليس فيه : وقال أمحد. املتبعة
وجزم به مجاعة، وال جتب يف قطن وكتان، . إال أن يباع، وحيول على مثنه احلول

وقنب وزعفران وورس ونيل، وفوة وغبرياء، وبقم وحناء، ونارجيل وهو جوز اهلند، 
 .شبيه بالنللة، لكنها متيل بصاحبها حىت تدنيه من امأرض
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وورق شجر  (2)غري صعرت وأشنان ومُسَّاق (1)والزهور وحنوها
 (4)كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها، مَأهنا مكيلة مدخرة  (3)يقصد

بعد ( قدره (5)بلوغ نصاب)يع ذلك لوجوب الزكاة يف مج( ويعترب)
 .(6)تصفية حب من قشره، وجفاف غريه، مخسة أوسق

                                         

وفر، واخلريي وهو املنشور، كالورد والعصفر والزعفران، والبنفسج والنرجس والين( 1)
وال يف حنو ذلك، كالطلع والورق، والسعف واخلوص والليف، والتنب وقشور 
احلب، واحلطب واخلشب وأغصان اخلالف، واحلشيش والقصب الفارسي وفاقاا، 

 .وحكى اإلمجاع اجملد وغريه، وكذا لنب املاشية وصوفها
، ويقال سعرت، نبت طيب «صعرت»وحنوها، فتجب فيها، مأهنا مكيلة مدخرة، و( 2)

نوع من احلمض، معروف يغسل به، « أشنان»الرائحة، بزره دون بزر الرحيان، و
 .ومساق بوزن رمان مثر يشتهى شديد احلموضة

 .أي لالدخار( 3)
وذكره أبو يعلى، ومأن . ال زكاة فيه رواية واحدة: أشبهت الرب، وقال يف الفصول( 4)

هو : والشرح، وقال الزركشي. وىل، وجزم به يف املغينمثر النبق ال جتب فيه، فورقه أ
 .اختيار العامة

 .أي يف مجيع ما تقدم، مما جتب فيه، كمال نصاب، وهذا الشرط امأول( 5)
كل شيء مجعته : قال اهلروي. واحدها وسق بفتح الواو وكسرها، وامأشهر الفتح( 6)

ال خري فيه، وتصفية احلب فقد وسقته، والتصفية التنقية من امأغثاء، والنبت الذي 
تنقيته من قشره الذي عليه، واجلفاف اليبس، وغريه احلب الثمر والورق، واعتربت 
التصفية واجلفاف مأن التوسيق وكمال االدخار ال يكون إال بعدمها، فوجب 

إال امأرز والَعلس يدخر يف قشره، فإن نصاب كل : اعتبارمها، قال املوفق وغريه
عشرة أوسق، ولو صفي امأرز والعلس فنصاب كل منهما  واحد منهما مع قشرة

 .بال نزاع: مخسة أوسق، قال يف اإلنصاف
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ليس فيما دون مخسة أوسق »حلديث أيب سعيد اخلدري يرفعه 
وتقدم أنه مخسة  (2)والوسق ستون صاعاا (1)رواه اجلماعة «صدقة

 .(4)(ألف وستمائة رطل عراقي)فهي  (3)أرطال ورلث عراقي

                                         

من »أمحد والبلاري ومسلم وأهل السنن امأربعة، ورواه غريهم، وتقدم ملسلم ( 1)
حديث أيب سعيد : باملثلثة، وله حنوه عن جابر، وقال اخلطايب وغريه «حب وال مثر

تمل امأموال من املواساة، وإجياب الصدقة فيها، أصل يف بيان مقادير ما حي
وإسقاطها عن القليل الذي ال حيتملها، لئال جيحف بأرباب امأموال، وال يبلس 

وإذا بلغتها أنواع هذه امأموال وجب فيها احلق، وقال ابن عبد . الفقراء حقوقهم
العلم أمنا فيه إجياب الصدقة يف هذا املقدار، ونفيها عما دونه، وأمجع أهل : الرب

زاد ففيه الزكاة، وحكاه النووي وغريه، وأهنا ال جتب يف أقل من مخسة أوسق، وهو 
 .مذهب مجاهري العلماء، مالك والشافعي وأمحد وغريهم

بغري خالف، وأنه املعتمد يف تقديره، والبن ماجه وغريه : قال ابن املنذر وغريه( 2)
 .«الوسق ستون صاعاا»

 .الغسليعين الصاع، يف باب ( 3)
: قال الشي . وهو الصواب: تقريباا، فال يؤرر النقص اليسري، قال يف اإلنصاف( 4)

والرطل البغدادي مثانية وعشرون درمهاا، والدراهم هي هذه اليت هي من زمان عبد 
 . امللك، كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل، فبلغ النصاب هبا ألفاا وستمائة رطل
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مثانية وعشرون رطالا، وأربعة أسباع رطل وألف وأربعمائة و 
مصري، ورالمثائة وارنان وأربعون رطالا وستة أسباع رطل دمشقي، 

والوسق واملد  (1)ومائتان وسبعة ومخسون رطالا، وسبع رطل قدسي
وتعترب بالرب  (2)والصاع مكاييل، نقلت إىل الوزن، لتحفظ وتنقل

ف به ما بلغ حد فمن اختذ مكيال يسع صاعاا منه، عر  (3)الرزين
 .(4)الوجوب من غريه

                                         

 .وتقدموما وافق تلك يف الزنة، ( 1)
أي قدرت بالوزن، فال يزاد وال ينقص منها، وتنقل من احلجاز إىل غريه، والنقل ( 2)

ا. حتويل الشيء من موضع إىل آخر  .فال بد من حتديد، وليست صنجا
وهو الذي يساوي العدس يف وزنه، واعتربوا الصاع به، مأنه املتوسط من املكيالت ( 3)

 .وزناا
املكيل خيتلف يف الوزن فمنه رقيل كتمر وأرز، ومنه أي غري الرب الرزين، فإن ( 4)

متوسط كرب وعدس،ومنه خفيف كشعري وذرة، فاالعتبار يف ذلك باملتوسط، فمن 
أخذ مخسة أرطال ورلثا من الرب، مث كال به ما شاء من خفيف ورقيل عرف ما 
 بلغ حد الوجوب، من غريه الذي مل يبلغه بالوزن، ونص أمحد وغريه من امأئمة أن
الصاع مخسة أرطال ورلث، باحلنطة من الرزين، وهو الذي يساوي العدس، وقال 

معياره الذي ال خيتلف أربع حفنات، بَكّفي الرجل املعتدل : الداودي وغريه
ا، وأما َعَلس وأْرز . اخللقة وذكر صاحب القاموس وغريه أنه جربه فوجده صحيحا

فى منهما النصف وتقدم، يدخران يف قشريهما فعشرة أوسق، إذا كان خيرج مص
وال يقدر غريمها من حنطة وحنوها، لعدم جريان العادة به، ونصاب ما ال يكال، 

اختاره وصححه ... كالزعفران والقطن والورس بالوزن، ألف وستمائة رطل عراقي 
 .أكثر امأصحاب
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بعضها إىل )وزرعه ( مثرة العام الواحد)أنواع اجلنس من ( وتضم)
لعموم  (1)(يف تكميل النصاب)ولو مما حيمل يف السنة محلني ( بعض
سواء اتفق وقت  (3)وكما لو بدا صالح إحدامها قبل امُأخرى (2)اخلرب

 .(4)أو الإطالعها وإدراكها َأو اختلف، تعدد البلد 

                                         

ة عام وفاقاا، ولو اختلف النوع، وتعدد البلد، كما سيأيت، الحتاد اجلنس، ومأهنا مثر ( 1)
واحد، كمعقلي وإبراهيمي، فيضمان يف تكميل النصاب، وكعلس إىل حنطة، مأنه 
نوع منها، وسلت إىل شعري، مأنه نوع منه، وذكر اجلويين أن متر املدينة مائة 
وعشرون نوعاا ستون أمحر وستون أسود، وليس املراد بالعام هنا ارين عشر شهراا، 

، وأكثره عادة ستة أشهر، بقدر فصلني، بل وقت استغالل املغل من العام عرفاا
وهلذا اجتمعنا أن من استغل حنطة أو رطباا، آخر مَتّوز من : قال ابن نصر اهلل

عام، مث عاد واستغل منه يف العام املقبل أول مَتّوز أو قبله يف حزيران مل يضما، مع 
ا تضم احلبوب، وكذ: أن بينهما دون من اإلرين عشر شهراا، ويأيت قول الشي 

. القطاين بعضهما إىل بعض، ولو كان بعضه صيفياا وبعضه شتوياا، وكذلك الثمرة
إىل آخره، وما حيمل يف السنة مرتني، كالذرة والنلل الذين حيمالن يف السنة مرتني 

 .فضم بعضه إىل بعض، مأنه مثرة عام واحد
ما فإنه دليل على وجوهبا في «ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة»يعين قوله ( 2)

 .يوسق ويكال من احلبوب والثمار
 .وهو حممول على اختالف امأنواع كالربين واملعقلي: قال يف املبدع( 3)
ولعامل كل . نص عليه يف العام الواحد، كما تقدم، و ال تأرري مأجل تعدد البلد( 4)

 .بلد أخذ حصته وفاقاا
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فال يضم بر لشعري، وال متر لزبيب، يف ( ال جنس إىل آخر)
أيضاا لوجوب الزكاة فيما تقدم ( ويعترب) (1)تكميل نصاب، كاملواشي

ا له وقت وجوب الزكاة)  (2)وهو بدو الصالح( أن يكون النصاب مملوكا
وكذا ما ملكه  (4)(أو يْأخذه حبصاده (3)فال جتب فيما يكتسبه اللقاط)

 .(5)بدو الصالح بشراء أو إرث أو غريه بعد

                                         

وال إىل غريمها من فإنه ال يضم جنس الرب إىل الشعري، وال التمر إىل الزبيب، ( 1)
الثمار، كما أنه ال تضم غنم إىل إبل أو بقر إمجاعاا، وال تضم امأمثان وال احلبوب 

. تضم احلنطة إىل الشعري: إىل السائمة، وال السائمة إىل احلبوب والثمار، وعنه
يضم القمح والشعري والسلت يف : وهي أظهر الروايتني، وفاقاا ملالك، وقال الشي 

القطاين بعضهما إىل بعض، ولو كان بعضه صيفياا وبعضه شتوياا،  الزكاة، وتضم
 .إذا كان لواحد، وإال فال

يف الثمر، واشتداد احلب يف الزرع، وهذا هو الشرط الثاين، ولو باعه وحنوه بعد ( 2)
 .بدو الصالح فزكاته عليه، خرص أم ال، كما لو باع السائمة بعد احلول

 .لعدم ملكه وقت الوجوب( 3)
: أو دياسه وحنوه أو تصفيته أو نطارته وحنو ذلك، واحلصاد قطع الزرع وحنوه من (4)

ا  .حصدته أحصده حصدا
كهبة وعطية وصدقة وعوض خلع أو صلح أو إجارة وحنو ذلك، مأنه مل يكن ( 5)

ا له وقت الوجوب  .مالكا
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بوزن جعفر، وهو ( وال فيما جيتنيه من املباح، كالبطم والزعبل)
مأنه ال ( ولو نبت يف أرضه)وحب منام ( وبزر قطونا) (1)شعري اجلبل

فإن نبت بنفسه ما يزرعه اآلدمي، كمن سقط  (2)ميلكه مبلك امأرض
الزكاة، مأنه ميلكه وقت له حب حنطة يف أرضه، أو أرض مباحة ففيه 

 .(3)الوجوب

                                         

 .قاله املوفق وغريه، والبطم احلبة اخلضراء أو شجرها، الواحدة بطمة( 1)
ذا هو املشهور من املذهب، وكذا كزبرة، وعفص وأشنان ومساق وحنو ذلك، ه( 2)

هو : جتب فيه الزكاة وفاقاا، مأنه مكيل ومدخر قوتا، وقال ابن اجلوزي: وعنه
. مأنه أوجبه يف العسل، فهنا أوىل. هو قياس املذهب: وقال غريه. املذهب

هو حب الربلة، بفتح القاف وضم الطاء، ميد ويقصر، بزر معروف، « وقطونا»
باملوحدة نبت طيب الرائحة، مسي بذلك لسطوع رائحته، وباملثلثة نبت « منام»و

 .قصري ضعيف، ال يطول، وحبه معروف يؤكل
ومأنه ال يشرتط لوجوهبا فعل الزرع، وكذا إن كانت مملوكة للغري، وكان ال على ( 3)

مه من التقييد فما يومهه كال: وجه الغصب ومل يتملكه رب امأرض، قال اخللويت
 .ليس مراداا
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 (1)فصل
( فيما سقي بال مؤنة) (2)وهو واحد من عشرة( جيب عشر)

 .(3)كالغيث والسيوح، والبعل الشارب بعروقه

                                         

قد اتفق العلماء على : يف قدر الواجب يف احلبوب والثمار، قال شي  اإلسالم( 1)
 .املقدار املأخوذ من املعشرات لللرب

بضم الشني وإسكاهنا، وكذا التسع وما قبله إىل « وعشر»إمجاعاا، : قال يف املبدع( 2)
 .معشارعشر بفتح العني وكسر الشني، و : الثلث، ويقال

فما »إمجاعاا حكاه النووي والشي  وغريمها، ملا يف الصحيح من حديث ابن عمر ( 3)
فيما سقت »وملسلم عن جابر . «سقت السماء والعيون، أو كان عثرياا العشر

صلى اهلل عليه بعثين النيب : وللشافعي وغريه عن معاذ قال «امأهنار والغيم العشر
 «العيون والبعل»ويف املوطإ وغريه . اء العشروأن آخذ مما سقت السم: وفيه وسلم

هو ما شرب بعروقه، ميتد هبا يف امأرض، وال حيتاج إىل سقي، : وقال الشي  وغريه
هو ما يكون يف أرض ندية، تشرب عروقه : وأطلق غريه فقال. من الكرم والنلل

: من رطوبة امأرض، ال ما يعيش بغيث، عكس املعروف اليوم بنجد، قال الشي 
. لعثري ما تسقيه السماء، وقيل جيمع له ماء املطر فيصري سواقياا، يتصل املاء هباوا
مسي عثرياا مأنه جيعل يف جمرى املاء عاروراا، فإذا صدمه املاء تراد، فدخل : وقيل. اه 

والسيوح مجع سيح، وهو املاء اجلاري على وجه امأرض من . تلك اجملاري فتسقيه
ساح يسيح، ولو كان بإجراء ماء حفريه أو رراه، : قالامأهنار والسواقي وحنوها، ي

مفعلة من املأن وهو : والغيث املطر، واملؤنة هتمز وال هتمز فعولة، وقال الفراء
إذا قمت بكفايته، وامأصل . منت فالناا أمونة: التعب والشدة، وقال امأزهري

ر مؤنة حفر وال يؤر. «رأيت»اهلمز، غري أن العرب آررت تركه كأرى، وأربتوه يف 
وتنقيتها وسقي، يف نقص الزكاة، لقلة املؤنة، وكذا من حيول املاء . امأهنار والسواقي

 .يف السواقي، مأنه ال بد منه، وكحرث امأرض
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أي مع املؤنة،  ( معها)أي نصف العشر ( نصفه)جيب ( و)
لقوله عليه السالم  (1)كالدوالب تديره البقر، والنواضح يستقى عليها

رواه  «وما سقي بالنضح نصف العشر»بن عمر يف حديث ا
أي فيما ( هبما)أي أرباع العشر ( رالرة أرباعه)جيب ( و) (2)البلاري

 (3)بغري خالف نعلمه: يشرب بال مؤنة ومبؤنة نصفني، قال يف املبدع
 (بأكثرمها نفعاا)االعتبار ( ف)أي السقي مبؤنة وبغريها ( فإن تفاوتا)

                                         

إمجاعاا حكاه غري واحد، والدوالب للدوايل، مجعه دواليب، ومثله الناعورة يديرها ( 1)
 امأرض، والنواضح مجع ناضح، وهي املاء، وكل آلة حيتاج إليها يف ترقية املاء إىل

اإلبل والبقر وسائر احليوانات، يستقى هبا املاء من بئر أو هنر، للزروع والنليل 
 .وامأشجار وغريها

وللشافعي  «وفيما سقي بالسانية نصف العشر»وغريه، وملسلم وغريه عن جابر ( 2)
هو قول : قال النووي وغريه «وما سقي بالدوايل نصف العشر»وغريه عن معاذ 

والنضح السقي بالسواين، من إبل أو بقر، وغريمها من احليوانات، مسي . أهل العلم
بذلك مأنه ينضح املاء أي يصيبه، ومسيت سواين مأهنا يستقي هبا املاء من البئر، 

 .إذا سقى به. سنا يسنو: يقال منه
السنة  وحكى اإلمجاع عليه غري واحد، ومأن كل واحد منهما لو وجد يف مجيع( 3)

 .مأوجب مقتضاه، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه
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ومنواا
السقي، وما يسقى به يف كل وقت  مأن اعتبار عدد (1)
( العشر)بأكثرمها نفعاا ( ومع اجلهل) (2)رب امأكثر كالسومتيشق، فاع

وإذا كان له حائطان، أحدمها  (3)ليلرج من عهدة الواجب بيقني
ولكل منهما حكم  (4)يسقى مبؤنة، واآلخر بغريها ضما يف النصاب

 (6)سقى به ويصدق مالك فيما (5)نفسه، يف سقيه مبؤنة أو غريها
 .(7)(وإذا اشتد احلب، وبدا صالح الثمر وجبت الزكاة)

                                         

 .فإن كان أحدمها أكثر، فاحلكم له وفاقاا: ال املدة وعدد السقي، ويف الفروع( 1)
أي فإنه اعترب يف السوم أكثر احلول، فمثله السقي بفتح السني وبكسرها ما ( 2)

 .يسقى به امأرض أو الزرع
 .ومأن امأصل وجوبه كامالا ( 3)
 .انا من جنس واحد، وإن كان أحدمها مغايراا لآلخر، كنلل وعنب فالإن ك( 4)
 .فيلرج مما يشرب مبؤنة نصف عشره، ومما يشرب بغريها عشره( 5)
بال ميينه مأنه مؤمتن، ومأن الناس ال يستحلفون على صدقاهتم، مأهنا حق هلل، فال ( 6)

 .يستحلف فيه كالصالة
فعي ومجهور أهل العلم، فلو باعه أو وهبه بعد أي على مالكه، وفاقاا ملالك والشا( 7)

« وبدا»ذلك، قبل اخلرص أو بعده فزكاته عليه، ال على املشرتي واملوهوب له، 
 .بإسكان امألف غري مهموز، أي ظهر نضجه، وطاب أكله
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فلو باع احلب أو  (1)مأنه يقصد لأَلكل واإلقتيات كاليابس
وإن قطعهما أو باعهما قبله  (2)الثمرة، أو تلفا بتعديه بعد، مل تسقط

وال يستقر الوجوب إال جبعلها ) (4)إن مل يقصد الفرار منها (3)فال زكاة
 وحنوه، وهو موضع تشميسها( رجبعلها يف البيد

                                         

 .ومأنه وقت خرص الثمرة، حلفظ الزكاة، ومعرفة قدرها، فدل على تعلق وجوهبا به( 1)
ناء على الضم، حلذف املضاف إليه، ونية معناه، أي بعد اشتداد بالب« بَ ْعدُ »( 2)

احلب، وبدو الصالح، مل تسقط الزكاة، سواء خرصت الثمرة أو مل خترص، وإن 
 .اشرتطها على املشرتي صح، للعلم هبا، فكأنه استثىن قدرها، ووكله يف إخراجها

ض صحيح، كأكل أو بيع أي عليه وفاقاا، وقاله الشي  وغريه، وهو ما إذا كان لغر ( 3)
أو حتسني بقيتها، وينبغي تقييده يف صورة البيع بأنه مع أصله، أو أن على املشرتي 
القطع، وجتب فيما إذا كان البيع مع أصله على املشرتي، إن كان من أهل الزكاة، 

 .وال جيوز شرطها على البائع
د انعقاد سببه، هذا فإن قصد الفرار من الزكاة وجبت عليه، لتفويته الواجب، بع( 4)

هل جتب عليه كما : يف صورة القطع واإلتالف واضح، وأما يف صورة البيع، فينظر
ولعلها ال جتب : جتب على املشرتي، فتجب زكاتان علي عني واحدة؟ قال مرعي

ولو ملك مثرة قبل صالحها، مث صلحت بيده، لزمته : وقال يف الفروع. عليه
لو صلحت يف مدة خيار، زكاها من قلنا امللك زكاهتا، لوجود السبب يف ملكه، و 

له، ومىت صلحت بيد من ال زكاة عليه، فال زكاة فيها، إال أن يكون امأول قصد 
 .الفرار
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 (2)مأنه قبل ذلك يف حكم ما مل تثبت اليد عليه (1)وتيبيسها
بغري )أي قبل جعلها يف البيدر ( قبله)احلبوب أو الثمار ( فإن تلفت)

وإن تلف البعض،  (4)مأهنا مل تستقر (3)(سقطت)وال تفريط ( تعد منه
 .(5)وإال فالفإن كان قبل الوجوب، زكى الباقي إن بلغ نصاباا، 

                                         

أي البيدر بالشام والشرق، ويسمى مبصر اجلرين، وكذا بالعراق، واملربد باحلجاز، ( 1)
القوع، وغري ذلك، واجلوخان بالبصرة، ويسمى أيضاا املصطاح والطباية والفداء و 

لكل أهل جهة اصطالح، واجلميع اسم للموضع الذي جتمع فيه الثمرة، حىت 
يتكامل جفافها، والتيبيس بسط الشيء حىت جيف، والتشميس بسط الشيء يف 
الشمس، وال يلزم منه أن ال توضع يف خمزهنا بدونه، فقد توضع فيه الثمرة أو 

 .بعضها
 .مثرة فتلفت بعطش وحنوه، رجع على البائعفلم جتب فيه، فإنه لو اشرتى ( 2)
أمجع : يعين الزكاة، خرصت أو مل خترص، قال ابن املنذر وابن عبد الرب وغريمها( 3)

أهل العلم على أن اخلارص إذا خرص الثمر مث أصابته جائحة قبل اجلذاذ، فال 
 .فائدة اخلرص أمن اخليانة من رب املال، ال الوجوب: وقيل. شيء عليه

 .على املالك بدون وضعها يف بيدرها وحنوه أي( 4)
ليس » صلى اهلل عليه وسلمأي وإن مل يكن الباقي نصاباا، فال زكاة فيه، لقوله ( 5)

 .وهو يعم حالة الوجوب، ولزوم امأداء «فيما دون مخسة أوسق صدقة
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وإن كان بعده زكى الباقي مطلقاا، حيث بلغ مع التالف 
نصاباا
(1). 

                                         

يعين سواء بلغ الباقي نصاباا، أو مل يبلغ، لوجوب التالف عليه، مأنه متعد أو ( 1)
رد، وإن ادعى تلفاا قبل قوله وفاقاا، بال ميني، إال أن يدعيه جبائحة ظاهرة، فال مف

بد من بينة وفاقاا، وحيرم القطع مع حضور ساع بال إذنه، ويسن أن يبعث اإلمام 
خارصاا، إذا بدا صالح الثمر، وهو مذهب مالك والشافعي ومجاهري العلماء، ملا 

كان يبعث عبد اهلل بن   ى اهلل عليه وسلمصلروى أمحد وأبو داود وغريمها، أنه 
: رواحة إىل يهود خيرب، خيرص عليهم النلل، قبل أن يؤكل؛ ويف الرتمذي وغريه

ال خترص : ويف املنتهى وغريه. يبعث إىل الناس من خيرص عليهم كرومهم ومثارهم
وعمل املسلمني على خالفه، إلمكانه فيه كالثمر، . اه . احلبوب بال خالف

اخلارص العلم باخلرص، والعدالة واحلرية والذكورية، وجيب أن يرتك يف وشرط يف 
إذا خرصتم فلذوا ودعوا الثلث، فإن مل تدعوا »اخلرص الثلث أو الربع حلديث 

رواه أمحد وأبو داود والرتمذي، وتركه توسعة حلاجة املالك،  «الثلث فدعوا الربع
خففوا على الناس، فإن يف » سلمصلى اهلل عليه و اختاره الشي  وغريه، وقال النيب 

الوطية السابلة، مسوا بذلك : رواه أبو عبيد، وقال «املال الوطية وامأكلة والعرية
لوطئهم بالد الثمار جمتازين، والعرية هي هبة مثر خنلة أو خنالت ملن يأكله، 

يرتك قدر : وقال ابن عقيل، واآلمدي وغريمها. وامأكلة أهل املال يأكلون منه
هديتهم باملعروف، بال حتديد، لألخبار اخلاصة، وللحاجة إىل امأكل أكلهم و 

وتسقط فيما : قال الشي . واإلطعام والتنارر وغري ذلك، وهو قول أكثر العلماء
خرج من مؤنة الزرع والثمر منه، مأن الشارع أسقط يف اخلرص زكاة الثلث أو 

م ابن السبيل، وهو تربع، الربع، مأجل ما خيرج من الثمرة باإلكراء والضيافة وإطعا
فما خيرج عنه ملصلحته اليت ال حيصل إال هبا أوىل بإسقاط الزكاة عنه، قال يف 

وأسقط أمحد عن أرباب الزرع الزكاة يف مقدار ما يأكلون، وإن ترك : اخلالف
الساعي شيئاا من الواجب وجب إخراجها، مأهنا ال تسقط برتكه، وال يزكي ما 

 .زكاة عليه فيما ليس يف ملكهنقص عما قال، مأنه ال 
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ومثر يابساا (1)ويلزم إخراج حب مصفى
وحيرم شراُء زكاته أَو  (2)

 .(4)ويزكي كل نوع على حدته (3)صدقته، وال يصح
                                         

ويعترب عندهم اليبس والتصفية يف احلبوب، واجلفاف يف : إمجاعاا، قال الشي ( 1)
 .والتصفية التنقية والتنظيف من حنو تنب وقشر ال يؤكل وال يدخر معه. اه . الثمار

أمره أن خيرص  صلى اهلل عليه وسلمإمجاعاا حلديث عتاب بن أسيد أن النيب ( 2)
زبيباا، كما خيرص النلل، وتؤخذ زكاته زبيباا، كما تؤخذ زكاة النلل متراا، وال  العنب

الزيت فيه من : يسمى زبيباا ومتراا إال اليابس، وقيس عليهما الباقي، وقال الشي 
الزيتون، وما ال يزبب من العنب، وال يتمر من الرطب، خترج الزكاة من مثنه أو 

وجتب . عه قبل كماله أخرج منه رطباا وعنبااإن احتيج لقط: ويف اإلنصاف. غريه
 .فيه إمجاعاا، وإن قطعه قبل سقطت، وفراراا جتب

محلت : بأن يشرتيها بعد دفعها، ولو من غري من أخذها منه، حلديث عمر قال( 3)
على فرس يف سبيل اهلل، فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أشرتيه، وظننت أنه 

ال تشرته، وال تعد »، فقال صلى اهلل عليه وسلم يبيعه برخص، فأتيت رسول اهلل
متفق  «يف صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد يف صدقته كالعائد يف قيئه

ومأنه وسيلة إىل اسرتجاع شيء . يلزم من ذلك فساد البيع: عليه، قال ابن املنذر
لق، وإن وهو مراد من أط. لغري ضرورة: منه، استحياء أن مياكسه، وقيده يف الوجيز

وجب أجرك، »رجعت إليه بإرث جاز، ملا رواه مسلم وغريه من حديث بريدة قال 
 .وكذا لو عادت إليه هببة أو وصية وحنو ذلك «وردها عليك املرياث

فيزكى اإلبراهيمي على حدته، واملعقلي على حدته، والرب على حدته، والقمح ( 4)
ا أخذ منه بال نز  اع، وإن كان أنواعاا، فاختار على حدته، وإن كان نوعاا واحدا

 املوفق وغريه أنه جيمع وخيرج من الوسط، بني أعلى وأدىن، مأن كل شيء 
على حدته يشق، وقد رفعت املشقة واحلرج شرعاا، وكالسائمة، ويؤخذ الواجب 
ا أو رديئاا، منه أو من غريه وفاقاا، وال جيوز إخراج  من الزرع والثمر حبسبه، جيدا
= 
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دون مالكها ( على مستْأجر امَأرض)أو نصفه ( وجيب العشر)
ُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِوهِ َوآلقوله  (1)كاملستعري

وجيتمع العشر  (2)
 .(3)واخلراج يف أرض خراجية

                                         
= 

وفاقاا، وال اإللزام بإخراج اجليد عن الرديء وفاقاا، وله أن خيرج الرديء عن اجليد 
الواجب منه مشاعاا أو مقسوماا، بعد اجلذاذ أو قبله باخلرص، وفاقاا ملالك 

 .والشافعي مأهنا مواساة
أي جيب على املستأجر، مأنه مالك للزرع، كاملستعري وفاقاأ وحكي إمجاعاا، لعموم ( 1)

ة يف املستأجر، دون صاحبيه، مأن الغرم يتبع الغنم، فإذا امأخبار، إال أبا حنيف
استأجر إنسان من أهل الزكاة، فزرع أو غرس، فما أمثر مما جتب فيه فعلى 
املستأجر أو املستعري، دون املالك أو املعري، وكتاجر استأجر حانوتاا، ويف إجياهبا 

ا زكاة مال، على املالك إجحاف ينايف املواساة، وهو من حقوق الزرع، ومأهن
فكانت على مالكه كالسائمة، وأما املزارعة جيزء فعلى رب امأرض عشر سهمه، 

باتفاق امأئمة، ومل يقل أحد من املسلمني إن رب امأرض يقاسم : قال الشي 
العامل، ويكون العشر كله على العامل، فمن قال هذا فقد خالف إمجاع 

 . املسلمني
الكيل، وحقه الزكاة املفروضة، أمرهم تعاىل بأدائها  أي يوم اجلذاذ والقطع، أو يوم( 2)

 .بعد أن ذكر ما أنعم به على عباده من الثمار، وأنه أباح هلم امأكل منها
وفاقاا ملالك والشافعي ومجاهري العلماء، للعموم، فاخلراج يف رقبتها، والعشر يف ( 3)

وامأرض غلتها، ومن سبب اخلراج التمكني من النفع، وسبب العشر الزرع 
اخلراجية هي ما فتحت عنوة ومل تقسم، أو جال أهلها خوفاا منا، أو صوحلوا أهنا 

 .لنا ونقرها معهم باخلراج
ومجع اإلمام أمحد وأهل احلديث بني العشر واخلراج، مأن العشر حق : قال الشي 

= 
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........................................................... 

                                         
= 

. الزرع، واخلراج حق امأرض، وصاحبا أيب حنيفة قوهلما قول أمحد أو قريب منه
وضوع خمتلف، وهو نفس امأرض والغلة، والسبب كذلك وهو االنتفاع ومأن امل

بامأرض، وحصول النابت هبا، فاخلراج يف رقبتها، والعشر يف غلتها، إن كانت 
ملسلم، وهو مذهب مالك والشافعي ومجهور أهل العلم للعموم، وامأرض العشرية 

أهنا هلم خبراج، أو ال خراج عليها، وهي اململوكة بإحياء، أو أسلموا عليها، أو 
وقال . أقطعها اخللفاء، أو قسمت كأرض خيرب، وهو مذهب مالك والشافعي

ا له، أو استأجرها، أو أقطعها له اإلمام يستغل : الشي  سواء كانت امأرض ملكا
 .منفعتها، أو استعارها، أو كانت موقوفة عليه

أرض أسلم أهلها  أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل: قال ابن املنذر
فأرض الصلح كما . عليها قبل قهرهم، أهنا هلم، وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة

قال، وكذلك أرض العنوة، إذا كان عليها خراج أدى اخلراج وزكى ما بقي، فمن 
استأجر أرضاا للزرع، فعليه الزكاة، عند مجهور العلماء، كمالك والشافعي وأمحد 

. لك املقطعة، عليهم العشر، وهذا قول علماء اإلسالموأيب يوسف وحممد، وكذ
يأخذ العشر من الصحابة يعطيه ملستحقه،  صلى اهلل عليه وسلموقد كان النيب 

ويأمرهم أن جياهدوا مبا بقي من أمواهلم، فمن أقطعه اإلمام أرضاا لالستغالل 
شر واجلهاد، ونبت الزرع على ملكه يف أرض عشرية، فما يقول عامل أنه ال ع

إن العشر الذي أوجبه اهلل ملستحقي الصدقات يسقط؛ فقد : من قال: وقال. عليه
إذا كانت املقامسة نصفني، فعلى الفالح تعشري نصفه، : وقال. خالف اإلمجاع

وعلى املقطع تعشري نصفه، هذا على القول الصحيح، الذي عليه علماء املسلمني 
 .قدمياا وحديثاا
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وإذا َأخذ من ) (1)وال زكاة يف قدر اخلراج، إن مل يكن له مال آخر
من العسل مائة وستني رطالا ) (2)كرُؤوس اجلبال( ملكه أو موات

قيااعرا
أَذهب إىل َأن يف العسل زكاة، : قال اإلمام( ففيه عشره (3)

 .(4)العشر، قد َأخذ عمر منهم الزكاة

                                         

نه كدين اآلدمي، وتقدم أنه مينع، فكذا اخلراج، فإن كان أي يقابل قدر اخلراج، مأ( 1)
وإن مل . يف غلتها ما ال زكاة فيه، جعله يف مقابلة اخلراج إن أوىف به، مأنه أحوط

 .يكن هلا غلة إال ما فيه الزكاة، أدى اخلراج من غلتها، وزكى الباقي إن بلغ نصاباا
امأرض كالصيد، وسواء كانت  أو أخذ من ملك غريه، مأن العسل ال ميلك مبلك( 2)

 .امأرض عشرية أو خراجية
ومجلته رالرون صاعاا نبوية، وتقديره هبا ملا رواه اجلوزجاين عن عمر، أن ناساا ( 3)

أقطع لنا وادياا باليمن، فيه خاليا  صلى اهلل عليه وسلمإن رسول اهلل : سألوه فقالوا
إن أديتم صدقتها، من كل عشرة أفراق : فقال عمر. من حنل، وإن ناساا يسرقوهنا

 .فرقاا، محيناها لكم
يشري إىل ما تقدم، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول اهلل ( 4)

قرب  كان يأخذ يف زمانه من قرب العسل، من كل عشر  صلى اهلل عليه وسلم
رواه ابن ماجه وامأررم، وأبو عبيد وغريهم، والبن ماجه وغريه عن أيب سيارة، . قربة
: قال. جبلهافاحم هلا : قال« فأد العشور»قال . يا رسول اهلل، إن يل حنالا : قلت

أوجبها اإلمام أمحد يف : وغري ذلك من اآلرار، قال شي  اإلسالم. فحمى هلا جبلها
ر اليت مجعها، وإن كان غريه قد مل يبلغه إال من طريق العسل، ملا فيه من اآلرا

وملا . أخرجه من امأرض ضعيف، وتسوية بني جنس ما أنزل اهلل من السماء، وما
وهلذا جتب الزكاة عندنا يف : رجع أن املعترب يف اخلارج من امأرض اإلدخار، قال

= 
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. (1)وال زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر، كاملن والرتجنبيل
ومن زكى ما ذكر من املعشرات مرة، فال زكاة فيه بعد، مأنه غري مرصد 

 .(2)للنماء

                                         
= 

كول، ومأن العسل مأ. اه . العسل، وهو رطب، وال يوسق لكونه يبقى ويدخر
القياس عدم الوجوب، : متولد من الشجر، يكال ويدخر، فأشبه التمر، وقال اجملد

 .لوال اآلرار
« واملن»والشريخشك والالذن وحنوها، لعدم النص، ومأن امأصل عدم الوجوب، ( 1)

هو كل طل ينزل من السماء، على شجر أو حجر، حيلو وينعقد عسآلا، وجيف 
. اه . املن كالرتجنبني: بني، ويف الصحاحجفاف الصمغ، كالشريخشت والرتجن

والرتجنبني هو املن املذكور يف القرآن، شيء كان يسقط على الشجر، حلو 
 .يشرب

فإن الزكاة، إمنا تتكرر يف . فهو كعرض القنية، بل أوىل، ولنقصه بامأكل وحنوه( 2)
علق امأموال النامية، وما ادخر فهو منقطع النماء، متعرض للنفاد، ومأن اهلل 

وجوب الزكاة حبصاده، واحلصاد ال يتكرر، وهذا قول مجيع الفقهاء إال احلسن، 
ال جتب زكاة : وقال غري واحد من أهل العلم. خالف اإلمجاع: قال املاوردي

املعشرات بعد امأول، إذا كان زكاها زكاة معشرات، ولو ادخرها للتجارة، مأهنا ال 
ال إن كان بذره من عرض جتارة، وبذره بنية تصري هلا إال بعد البيع، كعرض القنية، 

التجارة ففيه الزكاة، إذا حال عليه احلول، وأما تضمني أموال العشر واخلراج 
هو أن يتقبل بالقرية، : «يف القباالت رباا»فباطل، قال أمحد يف حديث ابن عمر 

 :وعن ابن عباس. أي يف حكمه يف التحرمي والبطالن« رباا»فيها العلوج والنلل 
 .والقبيل الكفيل والعريف. أال وهي القباالت
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فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصاباا واملعدن إن كان ذهباا أو
(1) 

وإن كان غريمها ففيه ربع عشر قيمته، إن بلغت نصاباا
(2). 

                                         

ا َأْ َرْجَنا َلُكْم يف احلال وفاقاا، لقوله تعاىل( 1) َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ
بالل بن احلارث املعادن القبلية،  صلى اهلل عليه وسلموأقطع النيب ِمَن اأَلْرضِ 

رواه أبو داود ومالك وغريمها، وكانوا . إىل اليوم فتلك ال يؤخذ منها إال الزكاة: قال
وهو مذهب مالك : يؤدون عنها احلق، وهو عمل املسلمني، قال الشي 

وإمنا مل نلحقه بالركاز مأن . اه . والشافعي، وأما أبو حنيفة فيجعل فيه اخلمس
 له الركاز مال كافر، ِأشبه الغنيمة، وهذا وجب مواساة، وشكراا لنعمة الغىن، فاعترب

النصاب، كسائر امأموال، ومأنه مستفاد من امأرض، أشبه الزرع والثمر، والواجب 
واملعدن املكان الذي عدن فيه شيء  «يف الرقة ربع العشر»فيه ربع العشر لقوله 

من جواهر امأرض، وكل متولد يف امأرض من غري جنسها، ليس نباتاا، ومسي 
 –بكسر الدال  –دن باملكان يعدن ع: معدناا لعدون ما أنبته اهلل فيه، يقال

 .مسي معدناا إلقامة الناس فيه: أقام، وقال اجلوهري: عدونا
أي وإن كان ما أخذ من املعدن غري الذهب والفضة، ففيه ربع عشر قيمته، إن ( 2)

بلغت قيمته نصاباا من الذهب أو الفضة يف احلال وفاقاا، بعد السبك والتصفية، 
، مأهنما قيم امأشياء، وما سوامها من املعادن كثرية، وجتب وإمنا اعترب النصاب هبما

فيها الزكاة عندنا، فمنها اجلواهر والبلور والعقيق، والكحل والزرني  واملغرة، 
والسندوس والنورة والكربيت، والزفت وامللح والزئبق، والقار والنفط والياقوت، 

ان، واليتم والرخام والربام، وغري والبنفش والزبرجد، والزاج والفريوزج، والزجاج واملومي
فوجدوها سبعمائة أحصيت املعادن : قال ابن اجلوزي. ذلك مما يسمى معدناا

كل ما وقع عليه اسم املعدن، ففيه الزكاة، حيث كان يف ملكه، : وقال أمحد. معدن
 إن كان  جزم به يف الرعاية وغريها، وكذا. أو يف الرباري

وإال فلمالك املكان، مأنه جزء من أجزاء امأرض، يف ملك غريه، إن كان جارياا، 
= 
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إن كان امللرج له من أهل وجوب  (1)بعد سبك وتصفية
بكسر الدال أي ( والركاز ما وجد من دفن اجلاهلية) (2)الزكاة

أو من تقدم من كفار، عليه أو على بعضه عالمة كفر  (3)مدفوهنم
 .(4)فقط

                                         
= 

وال تتكرر زكاته كاملعشرات، غري نقد، مأنه معد للنماء، وال زكاة يف مسك وزباد، 
 .وخمرج من حبر كلؤلؤ ومرجان وزبرجد، ومسك ومسك وغريها وفاقاا

إن كان أمثاناا، مأنه قبل ذلك ال يتحقق إخراج الواجب، فلم جيب كاحلبوب، أو  ( 1)
كان منطبعاا كصفر ورصاص وحديد، أو ال كياقوت وعقيق، ويستقر الوجوب 

 .بإحرازه
فلرج الكافر واملكاتب، واملدين ديناا يستغرق النصاب أو ينقصه، فإنه ال زكاة ( 2)

بكسر « خمرج»و. عليه يف املعدن وال غريه، إال نصارى بين تغلب فعليهم زكاتان
 .الراء اسم فاعل من الثالري املزيد

قطع من ذهب أو : قاله القاضي واملوفق وغريمها، وقال اخلليل وابن سيده وغريمها( 3)
فلعل ما فسروه به لغة، وما فسره اآلخرون . فضة خيرج من امأرض أو املعدن

شرعاا، ومسي ركازاا مأنه ركز يف امأرض أي أقر، أو من الركوز أي التغييب، كما 
. كاف، ودفن الشيء يدفنه دفناا سرتهركزت الرمح، وركزه يركزه بضم ال: يقال

واجلاهلية ما كان قبل اإلسالم، مسوا بذلك لكوهنم قبل اإلسالم على اجلهل 
ا املوجود ظاهراا خبراب جاهلي، أو طريق . الصرف وأحلق الشي  باملدفون حكما

 .غري مسلوك وحنوه
أو صلباهنم، ال عالمة إسالم، فيعرف دفن اجلاهلية بأن يوجد عليه أمساء ملوكهم ( 4)

امأمر الذي ال اختالف فيه عندنا، والذي مسعت أهل : وحنو ذلك، وقال مالك
العلم يقولونه، إمنا هو دفن يوجد من دفن اجلاهلية، ما مل يطلب مبال، ومل يكلف 

 .فيه بنفقة، وال كبري عمل، وال مؤنة

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

113 

صلى اهلل عليه لقوله  (1)ولو عرضاا( ففيه اخلمس يف قليله وكثريه)
ويصرف  (2)متفق عليه عن أيب هريرة «ويف الركاز اخلمس» وسلم

وباقيه لواجده، ولو أجرياا لغري  (3)مصرف الفيء املطلق، للمصاحل كلها
 .(4)طلبه

                                         

قل أو كثر، من أي نوع كان من أنواع املال، كالنقدين واحلديد والرصاص وحنوها ( 1)
يف احلال وفاقاا، فال يعترب له حول، خبالف املعدن والزرع، لكوهنما حيتاجان إىل  

إشارة إىل خالف أيب حنيفة، وأما « لو»كلفة، فاعترب هلما النصاب، وإتيانه ب 
 .النقد فإمجاع كما يأيت

ه ال أعلم أحداا خالف يف هذا احلديث إال احلسن، ومأن: قال ابن املنذر وغريه( 2)
مال مظهور عليه من مال الكفار، فوجب فيه اخلمس كالغنيمة، وسواء كان 

 .واجده ذمياا أو صغرياا أو جمنوناا
وفاقاا مأيب حنيفة ومالك، ومجهور العلماء، لفعل عمر رضي اهلل عنه، ملا أتاه رجل ( 3)

ل، وجد ألفاا مدفونة خارج املدينة، فأخذ منها مائيت دينار، ودفع بقيتها إىل الرج
 .رواه أبو عبيد، ومأنه مال خمموس كلمس الغنيمة

الباقي أي الباقي بعد اخلمس من الركاز، إن كان قد أخرج اخلمس من عينه، أو ( 4)
بعد ما يقابل امللرج عنه من غريه لواجده، لفعل عمر وعلي، فإهنما دفعا باقي الركاز 

اخلمس كالغنيمة، ولو   لواجده، وتقدم أنه مال كافر مظهور عليه، فكان لواجده بعد
فهو له ال . بئر وحنوها كان الواجد له أجرياا لغري طلبه، كنقض جدار، وحفر

ملستأجره، فإن كان واجده أجرياا فيه، فلمن آجره، مأن الواجد نائب عنه يف 
استلراجه، لكن لو آجره لطلب ركاز، فوجد غريه، فهو لواجده، مأنه ليس أجرياا 

اج اخلمس من غريه، ولإلمام رده أو بعضه عليه، أو لطلب ما وجده، وجيوز إخر 
 .تركه له قبل قبضه كاخلراج، مأنه يفء
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وكذا إن مل  (1)وإن كان على شيء منه عالمة املسلمني فلقطة
 .(2)عالمةتكن 

                                         

أي فإن كان ما وجد، عليه عالمة املسلمني بأمساء ملوكهم أو أنبيائهم، أو آية ( 1)
على باقيه عالمة الكفار، أو كان ما ,من القرآن، وحنو ذلك، أو على بعضه، 

مة الكفر، فليس ذلك بركاز، مأن ذلك قرينة عليه عالمة اإلسالم عليه عال
صريورته إىل مسلم، وكذا إن مل يوجد عليه عالمة، كامأواين واحللي والسبائك 
فلقطة، جيرى عليه أحكام اللقطة اآلتية يف باهبا، النتفاء الشرط، وهو عالمة 

 .الكفار
إن وجد الركاز يف مطلقاا فلقطة، تغليباا حلكم دار اإلسالم، وال يعلم زوال ملكه، و ( 2)

فالة أو يف ملك أحياه وحنوه، فله بال نزاع، وإن وجده يف ملك انتقل إليه، أو يف 
ملن انتقل عنه إن : ملك آدمي معصوم، فله يف اصح الروايتني، والرواية الثانية

وإن وجده يف أرض احلرب فركاز، وإن وجده جبماعة هلم . اعرتف به، وإال فال
 .منعة فغنيمة
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 باب أكام النقدين
جيب يف الذهب إذا بلغ عشرين ) (1)أي الذهب والفضة

 .(2)مثقاالا 

                                         

املصوغ منهما، والتحلي هبما، وما يتعلق بذلك، ومها امأمثان، فال تدخل  وحكم( 1)
فيهما الفلوس، ولو كانت رائجة، وامأصل يف زكاة النقدين الكتاب والسنة 

َهَب َواْلِفضََّة َوال يـُْنِفُقونـََها ِفي واإلمجاع، قال تعاىل َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ
ْرُهْم بِ  ما من صاحب ذهب وال »ويف الصحيحني  َعَذاب  َأِليمَسِبيِل اهلِل فـََبشِّ

 «فضة، ال يؤدي حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار
احلديث واتفق أئمة الفتوى بأن املراد بالكنز املذكور يف القرآن واحلديث كل ما 

يء وجبت فيه الزكاة، فلم تؤد زكاته، وما أخرجت منه فليس بكنز، والكنز كل ش
جمموع بعضه على بعض، سواء كنزه يف بطن امأرض أم على ظهرها، وقال الشي  

دل القرآن واحلديث على إجياب الزكاة يف الذهب، كما وجبت يف الفضة، : وغريه
وحكى اإلمجاع غري واحد ممن حيكي اإلمجاع، وسيما بالنقدين لألخذ هبما 

 .واإلعطاء، أو جلودهتما، أو إلخراج الزيف منهما
وفاقاا، وذكر ابن املنذر والشي  وغريمها أن الزكاة جتب يف عشرين ديناراا، كما ( 2)

جتب يف مائيت درهم، وأنه قد حكى مالك إمجاع أهل املدينة، وما حكى خالفاا 
إن مل تكن قيمته : إال على احلسن، وأما ما دون العشرين، فقال الشي ، وغريه

كان أقل من عشرين، وقيمته مائيت درهم،   وإن. مائيت درهم، فال زكاة فيه باإلمجاع
فإن كان أقل، وعنده ذهب أو عرض . اه . ففيه الزكاة بعض العلماء من السلف

 .جتارة، أكمل به بال نزاع
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ربع العشر ) (1)إسالمي( ويف الفضة إذا بلغت مائيت درهم
حلديث ابن عمر وعائشة مرفوعاا، أنه كان يْأخذ من كل  (2)(منهما

 (3)عشرين مثقاالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه، وعن علي حنوه
 .(4)متفق عليه «يف الرقة ربع العشر»وحديث أنس مرفوعاا 

                                         

 .بال نزاع، حكاه ابن املنذر وابن عبد الرب والشي  وغريهم( 1)
 .إمجاعاا، مضروبني أو غري مضروبني، واحلول شرط إمجاعاا كما تقدم( 2)
حىت يكون لك »يعين يف الذهب  «وليس عليك شيء»رواه سعيد وامأررم، وفيه ( 3)

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده  «عشرون ديناراا، ففيها نصف دينار
ليس يف أقل من عشرين مثقاالا من الذهب، وال يف أقل من مائيت درهم »مرفوعاا 
ملعول فيه على اإلمجاع، وليس ا: رواه أبو عبيد وغريه، وقال النووي وغريه «صدقة

يف امأحاديث الصحيحة حتديد كالفضة، ولكن أمجع من يعتد به يف اإلمجاع على 
 .ذلك، وتقدم أهنا مل تتغري املثاقيل يف جاهلية وال إسالم

وملسلم عن  «ليس فيما دون مخس أواق صدقة»وفيهما من حديث أيب سعيد ( 4)
. يه إجياهبا يف هذا املقدار، ونفيها عما دونهف: جابر حنوه، قال ابن عبد الرب وغريه

وهو نص على العفو فيما دوهنا، وإجياب هلا يف اخلمس فما : وقال الشي  وغريه
وذكروه مذهب امأئمة الثالرة، وأيب يوسف وحممد . فوقها، وعليه أكثر العلماء

يعرف هلما خمالف من ومل : وغريهم، وحكاه املوفق عنهم وعلي وابن عمر، وقال
فإن مل يكن إال تسعني ومائة، فليس »الصحابة فكان إمجاعاا، ويف الصحيح وغريه 

وليس »ومأمحد وغريه عن علي وغريه حنوه، ويف رواية  «فيها شيء إال أن يشاء رهبا
والزيادة فيهما . عندي صحيح كالمها: وقال البلاري «فيما دون املائتني زكاة

= 
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 .(1)واالعتبار بالدرهم اإلسالمي، الذي وزنه ستة دوانق

                                         
= 

 –« والرقة»اع، وباملثاقيل مائة وأربعون مثقاال حبسابه، وامأوقية أربعون درمهاا بال نز 
الفضة اخلالصة، مضروبة كانت أو غري مضروبة،  –بكسر الراء وختفيف القاف 

 . أصلها الورق فحذفت الواو وعوض عنها اهلاء: قيل
بكسر النون وفتحها، والكسر أفصح، وأمجع أهل العصر امأول على أنه ستة ( 1)

« بغلية»ي، وكانت الدراهم يف اجلاهلية خمتلفة، دوانق، فهو سدس درهم إسالم
أربعة، ويف اإلسالم ستة، وأمجع أهل العصر امأول عليه، « طربية»مثانية دوانق، و

ال يصح أن تكون الدراهم وامأوقية جمهولة يف زمن النيب : وقال القاضي وغريه
أعداد  وخلفائه، إىل زمن عبد امللك، وقد وجبت الزكاة يف صلى اهلل عليه وسلم

منها، وتصح هبا املبايعات وامأنكحة، كما يف امأخبار الصحيحة، وإمنا معىن ما 
نقل، أنه مل يكن شيء منها من ضرب اإلسالم، وعلى صفة ال ختتلف فرأوا 
صرفها إىل ضرب اإلسالم ونقشه، فجمعوا أكربها وأصغرها، وضربوه على وزهنم، 

صلى اهلل ، ووافقت سنة رسول اهلل فصار عدالا بني الصغري والكبري: قال الزركشي
 .، ودرمهه الذي قدر به املقادير الشرعيةعليه وسلم

واختار الشي  وغريه أنه ال حد للدرهم والدينار، فلو كان أربعة دوانق أو مثانية، 
: خالصة أو مغشوشة إال درمهاا أسود، عمل به يف الزكاة والسرقة وغريمها؛ وقال

يف كل زمن، من خالص ومشوب، وصغري وكبري، وال نصاب امأمثان هو املتعارف 
الراشدين، رتبوا على ومعناه أن الشارع واخللفاء : قال يف الفروع. قاعدة يف ذلك

الدراهم أحكاماا؛ فمحال أن ينصرف كالمهم إىل غري موجود ببالدهم أو زمنهم، 
وم، فيعم كل بلد مأهنم ال يعرفونه، وال يعرفه امللاطب، وال يراد وال يفهم، وغايته العم

كالمهم واعتباره بأمر حادث خاصة، غري   وزمنه حبسبه وعادته، وعرفه، أما تقييد
قد اصطلح الناس : موجود ببالدهم وزمنهم، من غري دليل كيف ميكن، وقال أمحد

 .على درامهنا ودنانرينا هذه، ال اختالف فيها
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فالدرهم نصف مثقال  (1)والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل
والعشرون مثقاالا مخسة  (2)ومخسه، وهو مخسون حبة ومخسا حبة شعري
التحديد بالذي زنته درهم  وعشرون ديناراا وسبعا دينار وتسعه، على

ويزكى مغشوش، إذا بلغ خالصه نصاباا وزناا (3)ومثن درهم
(4). 

                                         

كان، مث غلب إطالقه على إمجاعاا، واملثقال يف امأصل مقدار من الوزن، أي شيء  ( 1)
الدينار، واملثقال وزنه رنتان وسبعون حبة، من حب الشعري املمتلئ، غري اخلارج 

 .عن مقادير حب الشعري غالباا
 .من املتوسط، مساحة ست شعرات من شعر البغل( 2)
على التحديد، والدنانري كانت تأتيهم مضروبة من بالد الروم، وأول من ضرهبا يف ( 3)

عبد امللك بن مروان، وحرر نصاب الذهب باجلنيه اإلنكليزي أحد عشر اإلسالم 
جنيها ورالرة أسباع جنيه، والفضة بالريال العريب ستة ومخسون رياالا، مائة وأربعون 
مثقاالا، على ما اختاره الشي ، وقواه شيلنا، وعلى القول الثاين خالصة ارنان 

يزيد على وزن الفضة، املساوي  وزن الذهب: وستون رياالا، قال ابن أيب الفتح
 . جرمها جلرمه رالرة أسباع الفضة

وهذا مذهب مالك والشافعي، سواء كان من الذهب أو الفضة، وامأفضل أن ( 4)
خيرج عنه ما ال غش فيه، فإن زكاه منه، فإن علم قدر الغش يف كل دينار جاز، 

أسقط الغش، وزكى على وإال مل جيز، إال أن يستظهر، فيلرج قدر الزكاة بيقني، وإن 
فأسقطه وأخرج نصف  قدر الذهب، كمن معه أربعة وعشرون ديناراا، سدسها غش،

دينار جاز، مأنه ال زكاة يف غشها، إال أن يكون فيه الزكاة كالفضة، والغش أن 
ليس مأهل اإلسالم أن يضربوا إال : خيلط مبا يرديه، من حديد وحنوه، وقال أمحد
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فلو  (1)بامَأجزاء( ويضم الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب)
 ملك عشرة مثاقيل، ومائة درهم، فكل منهما نصف 

                                         
= 

ا ال يصلح : وقال أمحد. جتوز املعاملة به، لعموم البلوى: وقال غري واحد. جيدا
ضرب الدراهم إال يف دار الضرب، بإذن السلطان، مأن الناس إذا رخص هلم، 

 .وكذا قال غريه، ملا فيه من اإلفتيات عليه. ركبوا العظائم
ينبغي للسلطان أن يضرب للرعايا فلوساا، تكون بقيمة العدل يف : قال الشي 

غري ظلم هلم، وال يّتجر ذو السلطان يف الفلوس، بأن يشرتي  معامالهتم، من
حناساا، فيضربه فيتجر فيه، وال بأن حيرم عليهم الفلوس اليت بأيديهم، ويضرب هلم 
غريها، بل يضرب بقيمته، من غري ربح فيه، للمصلحة العامة، ويعطي أجرة 

م فلوساا الصناع من بيت املال، فإن التجارة فيها ظلم عظيم، وإذا ضرب هل
صلى أخرى، أفسد ما كان عندهم من امأموال، بنقص أسعارها، ويف السنن عنه 

، أنه هنى عن كسر سكة املسلمني، اجلائزة بينهم، إال من بأس، اهلل عليه وسلم
الكيمياء غش، وهي تشبيه املصنوع من ذهب أو فضة باملللوق، باطلة يف : وقال

ويقرتن  «من غشنا فليس منا»لمني، حلديث العقل، حمرمة بال نزاع بني علماء املس
هبا كثرياا الكيمياء اليت هي من السحر، ومن طلب زيادة املال مبا حرمه اهلل، 

 .عوقب بنقيض قصده، كاملرايب، وهي أشد حترمياا منه
كالنصف والربع، ال بالقيمة، وفاقاا ملالك وأيب حنيفة، وصححه غري واحد، وأنه ( 1)

ن الضم بامأجزاء متيقن، ورجع أمحد عن القول بعدم ال يسع الناس غريه، مأ
 .الضم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

146 

وجيزُئ إخراج زكاة أحدمها من  (1)نصاب، وجمموعهما نصاب
وال  (3)وزكاهتما متفقة، فهما كنوعي جنس مأن مقاصدمها (2)اآلخر

أي عروض التجارة ( وتضم قيمة العروض) (4)فرق بني احلاضر والدين
كمن له عشرة مثاقيل، ومتاع قيمته عشرة ُأخرى،   (5)(إىل كل منهما)

ولو كان ذهب وفضة  (6)َأو له مائة درهم، ومتاع قيمته مثلها
 .(7)وعروض، ضم اجلميع يف تكميل النصاب

                                         

أي جمموع النصفني، العشرة من الذهب، واملائة من الفضة، نصاب كامل، ( 1)
خبالف عشرة مثاقيل، وتسعني درمهاا، تبلغ قيمتها عشرة، فال ضم إذاا وإن بلغ 

 .أحدمها نصاباا، ضم إليه ما نقص من اآلخر
أحد النقدين من اآلخر، فيلرج ذهباا عن فضة، وعكسه  أي جيزئ إخراج زكاة( 2)

 .بالقيمة، ال فلوساا عنهما
 .من حب أو مثر، يف ضم أحدمها إىل اآلخر، ويف االجتزاء بأحدمها عن اآلخر( 3)
أي ال فرق فيما تقدم من الذهب أو الفضة، يف وجوب الزكاة، بني احلاضر ضد ( 4)

 .كقرضالغائب، والدين وهو ماله أجله أو ال  
 .ال أعلم فيه خالفاا، وحكاه ابن اهلمام إمجاعاا: قال املوفق وغريه( 5)
أي مائة درهم، مأن الزكاة إمنا جتب يف قيمة العروض، وهي تقوم بكل منهما، ( 6)

ا  .فكانا مع القيمة جنساا واحدا
 أي ضم اجلميع من الذهب والفضة وعروض التجارة، بعضها إىل بعض ( 7)
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وخيرج من   (1)ضم جيد كل جنس ومضروبه، إىل رديئه وتربهوي
وجيزيُء إخراج رديء عن  (3)وامأفضل من امَأعلى (2)كل نوع حبصته
مأَنه عليه السالم ( ويباح للذكر من الفضة اخلامت) (4)أعلى مع الفضل

 .(5)اختذ خامتاا من ورق، متفق عليه

                                         
= 

، جزم به املوفق وغريه، فلو ملك مخسة مثاقيل، ومائة درهم، يف تكميل النصاب
وعروض جتارة، تساوي مخسة مثاقيل، ضم الكل وزكاه، مأن العروض مضموم إىل  

 .هنا تامة أي وجد« كان»و. كل واحد منهما، فوجب ضمهما إليه
وفاقاا، كما تضم املواشي واحلبوب والثمار، ومأنه إذا ضم أحد اجلنسني إىل ( 1)

بالكسر الذهب والفضة يف تراب « الترب»خر، فضم أحد النوعني أوىل، واآل
 .معدهنما، أو قبل أن يصاغا، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة

كاحلب والثمر، وتقدم اختيار املوفق أنه يزكى كل نوع من الوسط، وإن كان املال ( 2)
الفضة أنواعاا، متساوية القيمة، جاز إخراجها من أحدمها، وخيرج الذهب عن 

 .وعكسه، وصوبه يف اإلنصاف
نه أنفع للفقراء، وخيرج عن اجليد الصحيح من جنسه بال نزاع، مأن إخراج غري مأ( 3)

 .ذلك خبيث، فلم جيز وكاملاشية، وجيزئ من الرديء من جنسه، مأهنا مواساة
أي الزيادة، كدينار ونصف رديء، عن دينار جيد، مع تساوي القيمة، مأنه أدى ( 4)

قدراا وقيمة، أشبه ما لو أخرج من عينه، وإن أخرج من امأعلى بقدر  الواجب
 .القيمة دون الوزن، مل جيزئه وفاقاا

يعمد أحدكم إىل »وملسلم  «واهلل ال ألبسه أبداا»وفيه أنه نزع خامت الذهب، وقال ( 5)
 أما خامت الفضة، فيباح اختاذه، باتفاق : قال الشي  «مجرة من نار

وأصحابه اختاذ ذلك، خبالف  صلى اهلل عليه وسلمعن النيب امأئمة، فإنه صح 
= 
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ه ومن وله جعل فصه من (1)وامَأفضل جعل فصه مما يلي كفه
 .(3)وامَأوىل جعله يف يساره (2)غريه

                                         
= 

صلى اهلل عليه الذهب، فإنه حرام باتفاق امأئمة الربعة، فإنه قد صح عن النيب 
وال بأس جبعل خامت الفضة أكثر من مثقال، ما مل . اه . أنه هنى عن ذلك وسلم

م بالتحرمي، مل لبس الفضة إذا مل يكن فيه لفظ عا: خيرج عن العادة، وقال الشي 
يكن مأحد أن حيرم منه إال ما قام الدليل الشرعي على حترميه، فإذا أباحت السنة 
خامت الفضة، دل على إباحة ما يف معناه، وما هو أوىل منه باإلباحة، وما مل يكن  
كذلك، فيحتاج إىل نظر يف حتليله وحترميه، والتحرمي يفتقر إىل دليل، وامأصل 

لواو وكسر الراء، وجيوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها عدمه، والورق بفتح ا
يطلق على كل الفضة، : وقال مجاعة. هو خمتص بالدراهم املضروبة: قال امأكثر

 .وإن مل تكن مضروبة، كما جزم به الشارح
وكان . كان يفعل ذلك، متفق عليه  صلى اهلل عليه وسلمأي استحباباا، مأن النيب ( 1)

ا يلي ظهر كفه، وكذا علي بن عبد اهلل بن جعفر، قال يف ابن عباس جيعله مم
أحاديث : قال العلماء: وقال السيوطي. وأكثر الناس يفعلون ذلك: اإلنصاف

 .الباطن أكثر وأصح، فهو أفضل
وقال . كان فصه حبشياا: وملسلم« فصه منه»ملا يف الصحيح وغريه عن أنس ( 2)

وجيوز بال فص، وحكى ابن حزم واحتج بفعل ابن عمر، . ليس به بأس: أمحد
 .االتفاق على أن التلتم جبميع امأحجار مباح، من الياقوت وغريه

قال . كان يتلتم يف يساره  صلى اهلل عليه وسلماحملفوظ أن النيب : قال الدارقطين( 3)
أخرجه . وردت رواية ضعيفة أنه ختتم أوالا يف اليمني، مث حوله إىل اليسار: احلافظ

 مد عليه البغوي، فجمع بني امأحاديث، وكان ابن عدي، واعت
التلتم يف اليمني أو اليسار كالمها صح : وقال النووي. اه . ذلك آخر امأمرين
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ويكره أن يكتب عليه ذكر اهلل، قرآنا  (1)ويكره بسبابة ووسطى
 .(2)أو غريه

                                         
= 

، ولكنه يف اليمني أفضل، مأنه زينة، واليمني صلى اهلل عليه وسلمفعله من النيب 
وختتمه يف اليمني يف الصحيح عن ابن عمر، وأنس عند مسلم، . اه . به أوىل

صلى اهلل عليه وعند غريمها عن ابن عباس وعلي، وعشرة من أصحاب النيب 
، ويف اليسار عند مسلم عن أنس، وابن عمر عند أيب داود، وقال أبو زرعة وسلم
 .يف اليمني أكثر وأصح: وغريه

هناين أن أجعل خامتي يف هذه : للنهي الصحيح عن ذلك يف صحيح مسلم وغريه( 1)
ال يكره بغري : سطى واليت تليها، ال إهبام وخنصر، وظاهر اخلربيعين الو . واليت تليها

السبابة والوسطى، وإن كان اخلنصر أفضل، اقتصاراا على النص، ويؤخذ منه أن 
خمالفة السنة بال قصد امللالفة، ال كراهة فيها، حيث مل يرد هني خاص، ما مل 

كها، ويأمث كما تقدم، تتأكد السنة، كالوتر والرواتب، فإنه تكره املداومة على تر 
 .وأمجع املسلمون على أن السنة للرجل جعل خامته يف خنصره

ا، كاسم مأبيه مشتمالا ( 2) لدخول اخلالء به، ولعل املراد ما مل يكن املكتوب علما
وكتابة القرآن على : أو ذكر رسوله وقال الشي : على اسم اهلل، ويف الرعاية

كروهة، فإنه يفضي إىل ابتذال القرآن احلياصة، والدرهم والدينار وحنوها م
وامتهانه، ووقوعه يف املواضع اليت ينزه القرآن عنها، وإن كان من العلماء من 
رخص يف محل الدراهم املكتوب عليها القرآن، فذلك للحاجة، ومل يرخص يف  

ال يكره ذلك، وفاقاا ملالك : ويتوجه احتمال: ويف الفروع. كتابة القرآن عليها
صلى اهلل عليه وأكثر العلماء، ملا يف الصحيح يف نقش خامت النيب والشافعي 

وورد عن كثري من السلف كتابة ذكر اهلل على خواتيمهم، وال جيوز نقش . وسلم
 .صورة حيوان بال نزاع، للنصوص الثابتة يف ذلك، وحيرم لبسه
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ولو اختذ لنفسه عدة خواتيم، مل تسقط الزكاة فيما خرج عن 
قبيعة )يباح له ( و) (2)ده أو عبدهلإال أن يتلذ ذلك لو  (1)العادة
كانت قبيعة : قال أَنس (3)قبضةوهي ما جيعل على طرف ال( السيف

يباح له ( و) (4)رواه امأَررم. فضة صلى اهلل عليه وسلمسيف رسول اهلل 
 .(5)وهي ما يشد هبا الوسط، وتسميها العامة احلياصة( حلية املنطقة)

                                         

ال مباح، فإن مل خيرج عن العادة ولو تعدد، مل جتب زكاته، مأنه حلي أعد الستعم( 1)
إذا مل خيرج : واملراد. امأظهر جواز لبس خامتني فأكثر مجيعاا: قال يف اإلنصاف

عن العادة، وكذا لبسهما يف إصبع واحد، إال إذا حصل تشبه بالنساء، قال ابن 
وهذا يدل على منع لبس أكثر من خامت واحد، مأنه خمالف للعادة، وهذا : رجب

 .خيتلف باختالف العوائد
جتب قوالا : تسقط، وإن كان لسرف أو مباهاة فقط، فقال يف الفروعيعين ف( 2)

 .واحداا
 .يعني مقبضة من فضة، واتفق امأئمة على جوازها( 3)
لبيس يف حلية سيف الرجل : ورواه أبو داود والرتمذي وغريمها، وعبارة اخلرقي( 4)

بن أعم، وهي مقتضى كالم أمحد، وعليه اعتمد املوفق يف شرحه، قال ا. زكاة
رواه امأررم، ومأهنا حلية معتادة للرجل، . كان سيف الزبري حملى بالفضة: هشام

 .أشبهت اخلامت
قاله اخلليل، من احلوص، يف امأصل التضييق بني شيئني، وامأصل احلواصة، سري ( 5)

وأما احلياصة، إذا كان هبا فضة يسرية فإهنا : يشد به حزام السرج، قال الشي 
ولو اختذ لنفسه عدة مناطق وحنوها، فاستظهر يف . اه . نيتباح، على أصح القول

اإلقناع وغريه جواز ذلك، إن مل خيرج عن العادة، وأما حياصة الذهب فمحرمة 
 .لللرب
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أي حنو ما ( وحنوه) (1)واختذ الصحابة املناطق، حمالة بالفضة
مأن  (2)ومحائل السيف ذكر، كحلية اجلوشن واخلوذة، واخلف والران

ذلك يساوي املنطقة معىن، فوجب أن يساويها حكماا
، قال الشي  (3)

 .(4)وتركاش النشاب والكالليب: تقي الدين

                                         

 .ومأن حلية املنطقة معتادة للرجل، فهي كاخلامت( 1)
،  وكذا املغفر والنعل، ورأس الرمح، وشعرية السكني، وحنو ذلك، كل حتليتها مباحة( 2)

البيضة، « واخلوذة»بالفتح والدرع، مجعه جواشن، « واجلوشن»كحلية املنطقة، 
واحد اخلفاف، وهو « واخلف»وهي املغفر، مجعه خوذ كغرف، فارسي معرب 

كاخلف، إال أنه « والران»اخلف املشهور، مأن هذه معتادة للرجل، فهي كاخلامت، 
الة، بالكسر عند واحدها مح« احلمائل»ال قدم له، وهو أطول من اخلف، و

ال واحد هلا من لفظها وإمنا واحدها حممل، وهي : اخلليل، وقال امأصمعي
 .عالئقه، وحنو ذلك، مباحة التحلية

 .يعين يف إباحة التحلية، وهذا مذهب أيب حنيفة( 3)

غشاء القوس والنشاب والقوقل، وحلية املهماز، : أي بيسري وحنو ذلك، وقال( 4)
وأما : وقال. ال حدَّ للمباح من ذلك: وقال. ب اخليلالذي حيتاج إليه لركو 

الكالليب اليت متسك هبا العمامة، وحيتاج إليها، إذا كانت بزنة اخلواتيم، كاملثقال 
وذكر . وحنوه، فهو أوىل باإلباحة من اخلامت، فإن اخلامت يتلذ للزينة، وهذا للحاجة

 وباب اللباس : شعرية السكني، وحلقة اإلناء، مث قال
= 
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وال يباح غري ذلك، كتحلية املراكب، ولباس  (1)مأنه يسري تابع
اخليل، كاللجم وحتلية الدواة، واملقلمة والكمران واملشط واملكحلة 

من الذهب قبيعة )يباح للذكر ( و) (2)والقنديل وامليل، واملرآة
 .(3)(السيف

                                         
= 

وسع من باب اآلنية، وأنه يباح للرجل ما حيتاج إليه من ذلك، ويباح يسري الفضة أ
للزينة، وكذلك يسري الذهب التابع لغريه، كالطراز وحنوه، يف أصح القولني يف 

 .هنى عن الذهب إال مقطعاا صلى اهلل عليه وسلممذهب أمحد وغريه، فإن النيب 
 .وعلل اجملد بأنه يسري فضة يف لباسه( 1)
ويكسر، ويصرف يف : عند مجهور العلماء، وهو املصباح من زجاج، قال الشي ( 2)

ولباس »مصلحة املسجد وعمارته، واملراكب من سرج وأقتاب، وكحلية الركاب، 
ما جيعل على اخليل، كاللجم مجع جلام معروف، حديدة جتعل يف فم « اخليل

يوره وآلته جلاماا، وحتلية الفرس، فارسي معرب، وكثر استعماله حىت مسوا اللجام بس
وعاء قلم الكتابة، : هباء« واملقلمة»الدواة، هو ما جيعل على الدواة من الفضة، 

آلة من خشب وغريه ميشط هبا الشعر، وكحلى املواشط، وكذا حتلية : واملشط
املسرجة، واملروحة واملشربة، واملدهنة واجملمرة واآلنية، وكتب العلم وحنو ذلك، واملنع 

اذه هو مذهب مالك والشافعي، وفيه الزكاة عند مجاهري العلماء، إذا بلغ من اخت
نصاباا، سواء حل له لبسه أو ال، أعد للتجارة كحلي الصيارف، أو لقنية أو 
ادخار أو ال، مأهنا إمنا سقطت يف املباح، املعد لالستعمال، لصرفه عن جهة 

التحلية بفضة أو  النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى امأصل، وسواء كانت
 .ذهب

وكذا خصصها أكثر امأصحاب، وهي ما على مقبضه من فضة أو حديد، وتقدم ( 3)
 .تعميم اخلرقي وغريه
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مأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن 
وقيدمها  (1)حنيف كان يف سيفه مسمار من ذهب، ذكرمها أمحد

  صلى اهلل عليه وسلمباليسري، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول اهلل 
كانت ذهباا وفضة، وقد رواه كان وزهنا مثانية مثاقيل، فيحتمل أهنا  

كرباط ( وما دعت إليه ضرورة كأنف وحنوه) (2)الرتمذي كذلك
مأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الُكالب، فاختذ أنفاا من  (3)أسنان

فاختذ أنفاا من  صلى اهلل عليه وسلمأمره النيب  ضة، فأننت عليه، ف ف
 ب؛ ذه

                                         

مسر »والسبائك مجع سبيكة كسفينة، القطعة املذوبة، واملسمار معروف، وتقول ( 1)
من باب نصر، ومسره أيضاا تسمرياا، وظاهرمها إباحة حتلية السيف، « الشيء
ملة للقبيعة وغريها، كما هو مقتضى كالم أمحد، وعليه مشى اخلرقي، واختار الشا

 .الشي  واآلمدي وغريمها إباحته يف السالح واحللي
يوم  صلى اهلل عليه وسلمدخل رسول اهلل : عن مزيدة بن مالك العبدي، قال( 2)

 صلى اهللهنى رسول اهلل : ومأيب داود عن معاوية. الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة
 . عن لبس الذهب إال مقطعاا عليه وسلم

ورواه النسائي وغريه، وله عن ابن عمر حنوه، ومذهب أمحد واجلمهور إباحة 
 .اليسري منه، يف السالح واحللي وغريمها، واختاره الشي  وغريه

وإن أمكن اختاذه من فضة، مأنه ضرورة، فأبيح مأجلها، وربطه شده، وبابه ضرب ( 3)
 .ونصر
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ى امأررم عن ورو  (1)رواه أبو داود وغريه، وصححه احلاكم
موسى بن طلحة، وأيب مجرة الضبعي، وأيب رافع، ورابت البناين، 
وإمساعيل بن زيد بن رابت، واملغرية بن عبد اهلل، أهنم شدوا أسناهنم 

ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادهتن بلبسه ) (2)بالذهب
 .(3)(ولو كثر

                                         

فأخرجه أهل السنن وغريهم من عرفجة بن أسعد بن كرز التيمي  وغريه،( 1)
السعدي، أحد فرسان اجلاهلية، وكان قطع أنفه يوم الُكالب بالضم، ماء بني 
الكوفة والبصرة، وقع فيه حرب يف اجلاهلية، بني ملوك كندة ومتيم، مث أسلم فاختذ 

ه، بذهاب أنفه، أنفاا مصنوعاا على صنعة امأنف من فضة، ليمنع به تشوه منظر 
صلى اهلل عليه فأننت عليه، أي فسد وتغري رحيه، فشق بقاؤه عليه منتناا، فأمره النيب 

 .فاختذ أنفاا من ذهب، فدل على جواز اختاذ أنف من ذهب وسلم
ويتوجه : وهو ضرورة، فأبيح كامأنف إمجاعاا، وكالقبيعة بل أوىل، قال يف املبدع( 2)

حيرم يسري ذلك منفرداا كاإلصبع واخلامت إمجاعاا، : هرهجوازه يف امأمنلة كالسن، وظا
يعمد أحدكم إىل »نزعه وطرحه، وقال : ويف الصحيحني وغريمها يف خامت الذهب
وأما إذا كان فص اخلامت ذهباا، وكان يسرياا   «مجرة من نار جهنم، فيجعلها يف يده

م أمحد يف كمسمار ذهب يف اخلامت جاز، اختاره اجملد والشي ، وهو ظاهر كال
العلم، ومال إليه ابن رجب، وصوبه يف اإلنصاف، وذكره املذهب على ما 
اصطلحوه، وذكر أهل اخلربة أن الذهب ال يننت، وال يبليه الثرى، وال يصديه 
الندى، وال تنقصه امأرض وال تأكله، فأما الفضة فإهنا تبلى وتصدى، ويعلوها 

 .السواد وتننت
هلن التحلي مطلقاا، فال جيوز حتديده بالرأي والتحكم،  وفاقاا، مأن الشارع أباح( 3)

 واتفقوا أنه جيوز هلا لبس خامت الفضة، كما جيوز هلا لبس خامت الذهب 
= 
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ق واملقالد وما يف امللان (1)كالطوق واخلللال، والسوار والقرط
أحل الذهب » صلى اهلل عليه وسلملقوله  (2)والتاج، وما أشبه ذلك

ويباح هلما حتل جبوهر  (3)«واحلرير إلناث أميت، وحرم على ذكورها
 .(4)وحنوه

                                         
= 

وظاهره أن ما مل جتر العادة بلبسه، كالثياب املنسوجة : إمجاعاا، ويف املبدع
 .الزكاة بالذهب، والنعال، ال يباح هلن، النتفاء التجمل، فلو اختذته حرم، وفيه

بالفتح حلي جيعل للعنق، وكل ما « والطوق»والقالدة والتاج واخلامت وحنو ذلك، ( 1)
كبلبال حلي معروف، « واخلللال»استدار بشيء فهو طوق، واجلمع أطواق، 

بالكسر ويضم، « والسوار»تلبسه النساء يف سوقهن، مجعه خالخل وخالخيل، 
بالضم الشنف، املعلق يف « والقرط»ما تستعمله املرأة يف يديها، مجعه أسورة، 

شحمة امأذن، أو القرط هو املعلق فيها، سواء كان درة، أو رومة من فضة، أو 
ما مينع إحداكن أن تضع »معالقاا من ذهب، مجعه أقراط وقراط، ويف احلديث 

 .«قرطني من فضة
دراهم  من حلي النساء املعتاد وفاقاا، قل أو كثر، ولو زاد على ألف مثقال، حىت( 2)

يف : القالدة الواقعة على امللنق، يقال« وامللنقة»ودنانري معراة، أوىف مرسلة، 
« والتاج»هي القالئد من احللي، جتعل يف عنق املرأة، « واملقالد»أجيادهن خمانق 

 .اإلكليل
رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي من طرق، عن مجاعة من الصحابة، ( 3)

حة التحلي هبما هلن، وأمجع العلماء على ذلك، هلذا وصححاه، فدل على إبا
اخلرب وغريه، ومأن املرأة حمتاجة للتجمل والتزين لزوجها، فأباح الشارع هلا ما جتمل 

 .به
 : كزمرد وماص، ولؤلؤ وياقوت، ولو يف حلي، قال ابن حزم( 4)

= 
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وال زكاة يف ) (1)وكره ختتمهما حبديد وصفر وحناس ورصاص
املعد لالستعمال أو ) (2)أي حلي الذكر وامأنثى املباح( حليهما

رواه الطرباين عن  «ليس يف احللي زكاة»لقوله عليه السالم  (3)(اريةالع
 .(4)جابر

                                         
= 

وتقدم . اتفقوا على جواز حتلي النساء باجلوهر والياقوت، واختلفوا يف ذلك للرجال
اتفاقهم على جواز التلتم هلما جبميع امأحجار، وال زكاة فيه، مأنه يعد 
لالستعمال، كثياب البذلة، إال أن يعد للكراء أو التجارة، فيقوم ما فيه، تبعاا 

 .للنقد
أي وكره لرجل وامرأة ختتمهما حبديد وصفر وحناس ورصاص، نص عليه يف رواية ( 1)

حلديد، مأنه حلية أهل النار، وكذا دملج وحنوه، مما أكره خامت ا: اجلماعة، وقال
وهو مذهب  «ولو خامتاا من حديد»يف معىن اخلامت، وربت يف الصحيحني قوله 

 «إنه حلية أهل النار»احلنفية، وعليه فال يكره، وما رواه أبو داود وغريه مرفوعاا 
 .ففي صحته نظر، واهلل أعلم

هب مالك، وإحدى الروايتني عن الشافعي، وإن مل يستعمله أو يعره، وهذا مذ( 2)
واحللي بضم احلاء وتكسر، والضم أشهر وأكثر، وقد قرئ هبما يف السبع، والالم 
مكسورة، والياء مشددة فيهما، مجع حلي بفتح احلاء وإسكان الالم، ما يزين به، 

 .من مصوغ املعدنيان واحلجارة
يه، ونقل الشي  عن غري واحد من أي املعد للبسه وحنوه أو عاريته، فال زكاة ف( 3)

والذي ينبغي إذا مل خترج الزكاة أن : قال. زكاة احللي عاريته: الصحابة أنه قال
 .يعريه، وهو رواية عن أمحد

بسند ضعيف، لكن يعضده االستعمال يف عصر النبوة بدون زكاة، وكونه مل ( 4)
 .يرصد للنماء، والزكاة إمنا شرعت يف امأموال النامية
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حىت  (1)وهو قول أنس وجابر، وابن عمر وعائشة وأمساء ُأختها
إن مل يكن  (2)ولو اختذ الرجل حلي النساء إلعارهتن أو بالعكس

فراراا
كسرج ( أو كان حمرماا (4)للكرى أو النفقة)احللي ( عدوإن أُ ) (3)
 .(5)جلام وآنيةو 

                                         

صلى اهلل عليه فيه عن مخسة من أصحاب النيب : ال الشي  وغريه؛ وقال أمحدق( 1)
فأمر أرر عائشة وابن عمر فرواه مالك، وأمساء وأنس رواه الدارقطين، وكونه  وسلم

ال زكاة فيه هو مذهب مالك والشافعي وأيب عبيد وغريهم، وذكره امأررم عن 
فعل مباح، أشبه رياب البذلة، مخسة من التابعني، ومأنه عدل به عن النماء إىل 

جتب، للعمومات، وحديث املسكتني عند : وعبيد اخلدمة، ودور السكىن، وعنه
أهل السنن، وحديث عائشة عند أيب داود، وفيهما كالم، وأجيب بالتلصيص أو 

ال : النس ، لتظاهر اآلرار عن الصحابة، واإلمجاع على اإلباحة، وقال الرتمذي
 .يصح يف هذا الباب شيء

بأن تتلذ املرأة حلي الرجال إلعارهتم، وأما تشبه الرجل باملرأة وعكسه فيحرم ( 2)
 .لللرب

 .أي من الزكاة يف الصورتني فال تسقط، معاملة له بنقيض قصده( 3)
كحلي املواشط، أو أعده للنفقة إذا احتاج إليه، أو لقنية أو ادخار، أو مل يقصد ( 4)

. ي  وغريه، فهو باق على أصله يف وجوب الزكاةبه شيئاا، وكذا املكروه، قال الش
مأن الذهب والفضة جتب فيهما الزكاة، مث إن الصياغة واإلعداد للباس والزينة . اه 

واالنتفاع، غلبت على إسقاط الزكاة، مث جاء اإلعداد للكرى فغلب على 
 .االستعمال، وصار سبباا إلجياب الزكاة، فصار أقوى مما قوي على إسقاطها

ومرآة ومشط ومكحلة وميل، ومسرجة ومروحة، ومشربة ومدهنة ومسعط، وجممرة ( 5)
وملعقة، وقنديل، ومراكب احليوان، وقالئد الكالب، وحلية الركاب، وطوق 
الرجل، وسواره وخامته الذهب، وحلية كتب العلم، خبالف املصحف فيكره، 

 .وغريهوحلية الدواة واملقلمة، والكمران واملشط، وحنو ذلك مما تقدم 
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إن بلغ نصاباا وزناا( ففيه الزكاة)
مأهنا إمنا سقطت مما أُعد  (1)

فيبقى ما عداه على مقتضى  (2)لالستعمال بصرفه عن جهة النماء
ا للتجارة، وجبت الزكاة يف قيمته، كالعروض (3)امأصل  (4)فإن كان معدا

ويف  ومباح الصناعة إذا مل يكن للتجارة، يعترب يف النصاب بوزنه،
 .(5)اإلخراج بقيمته

                                         

وقال الزركشي . وما حيرم اختاذه كامأواين ففيه الزكاة: وفاقاا، قال الشي  وغريه( 1)
واملتلذ آنية الذهب والفضة عاص، وفيها الزكاة، ومل حيك مجهور : وغريه

إن كانت تكريه ففيه : امأصحاب فيه خالفاا، وحكاه الوزير اتفاقاا، وقال الشي 
 .الزكاة، عند مجهور العلماء

 .فلم حتتمل الزكاة، كالعقار وامأراث (2)
وإن كان ليتيم ال يلبسه، فلوليه إعارته، : من وجوب الزكاة فيه، قال غري واحد( 3)

 .فإن فعل فال زكاة فيه، وإن مل يعره ففيه الزكاة، نص عليه
 .إذا بلغ نصاباا وزناا وفاقاا، بلغت قيمته النصاب أو مل تبلغ( 4)
ناعة، لعدم استعمال أو إعارة وحنوه، إذا مل يكن للتجارة،  أي واحللي املباح الص( 5)

 . كاملعد للكرى أو النفقة، يعترب يف النصاب بوزنه
ويف اإلخراج بقيمته، مأنه لو أخرج ربع عشره وزناا، لفاتت الصنعة املتقدمة شرعاا على 

كاة فلو كان وزن مائيت درهم، وقيمته مائتني ومخسني، زكاه ز الفقراء، وهو ممتنع، 
 مائتني ومخسني، والصناعة بالكسر والفتح، أخص من احلرفة، إذ ال بد فيها من

 . املباشرة
= 
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وجتب  (1)وحيرم أن حيلى مسجد، أو ميوه سقف أو حائط بنقد
 .(3)إال إذا استهلك، فلم جيتمع منه شيٌ  (2)هإزالته وزكاته بشرط

                                         
= 

وإن انكسر احللي، وأمكن لبسه، فهو كالصحيح وفاقاا، وإن : قال يف الفروع
احتاج إىل جتديد صنعة زكاه وفاقاا، وال زكاة يف اجلوهر واللؤلؤ وحنومها، وإن كثرت 

 .ال أن يكون لتجارة، فيقوم مجيعه تبعاا لنقدقيمته، أو كان يف حلي، إ
أو حمراب وحنوه، بنقد ذهب أو فضة، وكذا سرج وجلام، ودواة ومقلمة وحنوها، ( 1)

صلى اهلل عليه بذهب أو فضة، كما تقدم، مأنه سرف وخيالء، وقد هنى النيب 
 .عن التلتم خبامت الذهب، فتمويه حنو السقف أوىل وسلم

 .ا بنفسه، أو بضمه إىل غريه، للعمومأي إذا بلغ نصابا ( 2)
أي بعرضه على النار، فإذا عرض عليها، ومل جيتمع منه ذهب وال فضة، فال جتب ( 3)

إزالته، وال زكاته، لعدم املالية، وملا ويل عمر بن عبد العزيز، أراد مجع ما يف مسجد 
 .إنه ال جيتمع منه شيء فرتكه: دمشق، مما موه به من الذهب، فقيل له
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 (1)باب أكام العروض
مجع عرض بإسكان الراء، وهو ما أُعد لبيع وشراء مَأجل 

 .(2)ربح
                                         

 ُ ْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقة  امأصل يف وجوب الزكاة فيها عموم قوله تعاىل( 1)
ومال التجارة أعم امأموال، فكانت َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلومٌ وقوله

يأمرنا أن خنرج  صلى اهلل عليه وسلمكان : أوىل بالدخول، ومأيب داود عن مسرة
مايل إال جعاب : فقال. أدَّ زكاة مالك: وقال عمر حلماس. الزكاة مما نعده للبيع

واشتهرت القصة من غري نكري، واحتج به أمحد . قومها وأدَّ زكاهتا: فقال. وأدم
ومأنه مال ناٍم، فوجبت فيه الزكاة كالسائمة، وقال . هو إمجاع: وغريه، وقال اجملد
اة التجارة،وهو قول فيه وجوب زك: «قد احتبس أدراعه وأعتده»النووي يف قوله 

أمجع أهل العلم أن يف : وقال ابن املنذر والوزير وغريمها. مجهور السلف واخللف
العروض اليت يراد هبا التجارة الزكاة، إذا حال عليها احلول، سواء يف ذلك اخليل 

امأئمة امأربعة، وسائر امأمة إال من شذ، : وقال شي  اإلسالم. والرقيق وغريمها
ا أو مسافراا، وسواء  متفقون على وج وهبا يف عرض التجارة، سواء كان التاجر مقيما

كان مرتبصاا، وهو الذي يشرتي التجارية وقت رخصها، ويدخرها إىل وقت ارتفاع 
السعر، أو مديراا كالتجار الذين يف احلوانيت، سواء كانت التجارة بزاا من جديد 

ذلك، أو كانت آنية  أو لبيس أو طعاماا من قوت أو فاكهة او أدم أو غري 
كالفلار وحنوه، أو حيواناا من رقيق أو خيل أو بغال أو محري أو غنم، معلفة أو 
غري ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل امأمصار الباطنة، كما أن احليوانات 

وال تصري للتجارة إال بشرطني، أن يكون . اه . املاشية هي أغلب امأموال الظاهرة
 .بنية التجارة، كما سيأيت: ينملكها بفعله، والثا

 هو مجيع صنوف امأموال، غري الذهب : ولو من نقد، وقال أهل اللغة( 2)
والفضة، من احليوانات والثياب وغريها، وحكى الوزير وغريه اإلمجاع على أن اخليل 
= 
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نه يعرض مث أو مأ (1)مسي بذلك مأنه يعرف ليباع ويشرتى
، كالبيع والنكاح واخللع، (بفعله)أي العروض ( إذا ملكها) (2)يزول

 . (4)عند التملك( بنية التجارة) (3)وقبول اهلبة والوصية، واسرتداد املبيع

                                         
= 

والبغال واحلمري، إذا كانت معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة، إذا بلغت نصاباا، 
وهي أمشل، وأما الذهب « زكاة التجارة»للتجارة فال، وترجم غريه ب  وإن مل تكن

فهو مجيع متاع الدنيا، من الذهب  –بفتح الراء  –والفضة فعني، وأما العرض 
والفضة، فكل عرض بالسكون، داخل يف العرض بالفتح، وليس كل عرض 

ها مبنياا عرضاا، وله معان أخر معروفة، وأخرها مأهنا تقوم بالنقدين، فكان حكم
 .عليهما

ا( 1)  .تسمية للمفعول باسم املصدر، كتسمية املعلوم علما
هو الذي ال مير عليه : ويفىن، تسمية له مبا يؤول إليه، ويف اصطالح املتكلمني( 2)

 .زمنان
مأن ما ال يثبت به حكم الزكاة، بدخوله يف ملكه، ال يثبت مبجرد النية، فاشرتط ( 3)

إما مبعاوضة حمضة، كالبيع واإلجارة، والصلح عن املال : ويف اإلقناع. الفعل معها
مبال، وامأخذ بالشفعة، واهلبة املقتضية للثواب، أو اسرتداد ما باعه، أو غري حمضة  
كالنكاح واخللع، والصلح عن دم العمد، أو بغري معارضة، كاهلبة املطلقة، والغنيمة 

وجتب يف مجيع : ي قال الش. والوصية، واإلحتشاش واالحتطاب، واالصطياد
 .أجناس امأجر املقبوضة

. ما نعده للبيع: بأن يقصد التكسب هبا، مأن امأعمال بالنيات، وحديث( 4)
 والتجارة عمل، فوجب اقرتان النية به كسائر امأعمال، ومأهنا مل تكن 
للتجارة خلقة، فال تصري هلا إال بقصدها فيها، فهذان شرطان، ال تصري العروض 

 .هبماللتجارة إال 
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وبلغت ) (1)أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها
مأهنا حمل الوجوب، ( زكى قيمتها) (2)من أحد النقدين( قيمتها نصاباا

 .(4)وال جتزُئ الزكاة من العروض (3)عتبار النصاب هباال

                                         

أي استصحاب حكم نية التجارة، يف مجيع احلول، بأن ال ينوي قطعها فيما ( 1)
تعوض عن عرضها، بنية قنية، مأنه شرط أمكن اعتباره يف مجيعه، فوجب  

ال خيتلف : كالنصاب، ومىت نواها للقنية صارت هلا، وسقطت الزكاة، قال املوفق
صري للقنية، وهو قول الشافعي املذهب أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية، أنه ي

 .وأصحاب الرأي
فإنه يشرتط لوجوب الزكاة، فيما أعد للتجارة من العروض، أن يبلغ قيمته نصاباا ( 2)

من الذهب أو الفضة، ال يف نفس العرض، وربت أهنا جتب يف قيمتها بال نزاع، 
لصالة ويعترب النصاب يف مجيع احلول، مأنه مال نام، كاملاشية، ولقوله عليه ا

ال نعلم فيه : قال الشارح. «ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول»والسالم 
 .خالفاا

جتب يف عينها، ولكنه يعترب : وقال أبو حنيفة. وهو مذهب مالك والشافعي( 3)
القيمة، والقيمة إن مل توجد عيناا، فهي مقدرة شرعاا، وقدر الواجب ربع العشر بال 

 .نزاع
ويقوى : مأهنا امأصل، اختاره الشي  وغريه، قال. جتزئ: ، وعنهلتعلقها بالقيمة( 4)

 جيوز العدول إىل : وقال. على قول من يوجب الزكاة يف عني املال
احلاجة واملصلحة، أو يكون املستحق طلب القيمة، لكوهنا أنفع له، واختار يف 

 .الصحيح إخراج القيمة، واحتج خبرب معاذ
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بفعله بغري نية )ملكها ( أو (1)إرث)غري فعله ك ( فإن ملكها ب )
مأهنا  (2)أي للتجارة( مل تصر هلا)، أي التجارة هبا (التجارة مث نواها

إال حلي  (3)خالف امأصل يف العروض، فال تصري هلا مبجرد النية
 .(4)، مث نواه للتجارة فيزكيهةلبس، إذا نواه لقني

                                         

تصر للتجارة، مأنه ليس من جهات التجارة، ومأنه وحنوه مما يدخل قهراا، مل ( 1)
تصح بنية التجارة فيما : ملكها بغري فعل، فجرى جمرى االستدانة، قال ابن اهلمام

يشرتيه باإلمجاع، وال تصح فيما يرره باإلمجاع، مأنه ال صنع له فيه أصالا، فال 
 .يصري هلا

 .وفاقاا، حىت يبيعها، وحيول على مثنها احلول( 2)
كاملعلوفة، وجمرد النية ال ينقل العرض عن امأصل وهو القنية وفاقاا، بل ال بد من ( 3)

الفعل من النية، إال أن يكون اشرتاها بعرض جتارة، فال حيتاج إىل نية التجارة، بل 
 .يكفيه استصحاب حكمها

مأن احللي أصله النقدان، وامأصل فيهما وجوب الزكاة، فإذا نواها هلا، فقد رده ( 4)
وحلي استعمال، نوى به القنية أو التجارة، فينعقد :  امأصل، قال يف الفروعإىل

وإن كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول، فنوى هبا . عليه احلول وفاقاا
اإلسامة، انقطع حول التجارة واستأنف حوالا، وهذا مذهب أيب حنيفة، وقال 

حلول، وجبت فيها عند امأشبه بالدليل، أهنا مىت كانت سائمة من أول ا: املوفق
والقنية . متامه، مأن السوم سبب لوجوهبا، وجد يف مجيع احلول، فوجبت الزكاة به

قنوت الغنم وغريها، : اإلمساك لالنتفاع، قال اجلوهري –بضم القاف وكسرها  –
قنوة وقنوة، بكسر القاف وضمها، وقنيت أيضاا قنية وقنية بالكسر والضم، إذا 

 .تجارةاختذهتا لنفسك، ال لل
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( احلول بامَأحظ للفقراء من عني)متام ( عند)العروض ( وتقوم)
فإذا بلغت قيمتها نصاباا بأحد  (1)أي فضة( أو ورق)أي ذهب 

النقدين، دون اآلخر اعترب ما تبلغ به نصاباا
وال يعترب ما اشرتيت ) (2)

ال قدراا وال جنساا، روي عن عمر( به
(3). 

                                         

سواء كان من نقد البلد أو ال، وفاقاا مأيب حنيفة، مأن تقوميه بأحدمها أحظ هلم، ( 1)
ومأنه  «ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول»فيقوم به عند متام احلول، لعموم 

إن كان مديراا، ال يعرف حول ما يشرتي ويبيع، : وقت الوجوب، وقال مالك
م فيه ما عنده ويزكيه مع ناضَّ ماله، وإن كان جعل لنفسه شهراا يف السنة، يقو 

يرتبص هبا النفقات، مل جيب تقوميها عند كل حول، وختصيص الفقراء ال مفهوم 
بامأحظ : له، فيعترب امأحظ مأصناف أهل الزكاة، ولعله ذكره اكتفاء، ولو قال

 .لكان أجود. مأهل الزكاة
قد يقومها بأكثر : وقال الشي  ويؤدي منها، مأهنا حمل املوجب، ال من العروض،( 2)

من السعر، وقد يأخذها من ال حيتاج إليها، ورمبا خسرت، فيكون يف ذلك ضرر 
على الفقراء، وامأصناف اليت يتجر فيها، جيوز أن خيرج عنها مجيعها دراهم 
بالقيمة، فإن مل يكن عنده دراهم، فأعطى مثنها بالقيمة، فامأظهر أنه جيوز، مأنه 

وإن بلغت بكل نقد نصاباا، خري . اه . اء فأعطاهم من جنس مالهقد واسى الفقر 
وصوبه يف . بينهما، وفاقاا مأيب حنيفة، وصحح غري واحد بامأنفع مأهل الزكاة

 .اإلنصاف
وأد زكاهتا؛ واشتهرت القصة ومل تنكر، ومأن يف . قومها: رضي اهلل عنه، حيث قال( 3)

مأنفع، فإن بلغت قيمتها نصاباا بالدراهم تقوميها مبا اشرتيت به إبطاالا للتقومي با
 .فقط، قومت به، وإن كان اشرتاها بالذهب، وكذا عكسه
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واخلصي  (2)وتقوم املغنية ساذجة (1)و كان عرضااوكما ل
وإن اشرتى عرضاا ) (4)وال عربة بقيمة آنية ذهب وفضة (3)بصفته

مأن وضع التجارة  (5)(بنصاب من أمثان أو عروض، بىن على حوله
فلو انقطع احلول به،  (6)على التقليب واالستبدال بالعروض وامأمثان

 .(7)لبطلت زكاة التجارة

                                         

بإسكان الراء، وهو ما سوى النقدين، أي فإنه ال يعترب ما اشرتيت به من ( 1)
 .العرض، فكذا أحد النقدين

« ةساذ»ولعل أصلها . ليست بعربية: بفتح الذال املعجمة، أي غري مغنية، وقيل( 2)
السذاج الذي ال نقش فيه، ومثلها الزامرة، والضاربة بآلة اللهو، : ويف أقانيم العجم

 .وكل ذات صنعة حمرمة، مأن الصنعة احملرمة ال قيمة هلا شرعاا
 .أي خصياا، مأن االستدامة فيه ليست حمرمة، وإمنا احملرم الفعل، وقد انقطع( 3)
 .بل بالوزن، مأهنا صنعة حمرمة( 4)
 .حلول امأول وفاقااأي ا( 5)
ومأن الزكاة يف املوضعني تتعلق بالقيمة وهي امأمثان، وامأمثان يبىن حول بعضها ( 6)

أخذه مكانه، « واستبدل الشيء بغريه»على بعض، والتقليب التصرف والنقل، 
 .والبدل العوض

 أي فلو قلنا بانقطاع احلول، بأن مل ينب على حوله، لبطلت زكاة التجارة اجملمع( 7)
عليها، ومأن الزكاة يف املوضعني، تتعلق بالقيمة وهي امأمثان، وامأمثان يبىن حول 
بعضها على بعض، وإن مل يكن النقد نصاباا، فحوله من حني ملك قيمته نصاباا، 

 .ال من حني اشرتاه
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 (1)على حوله( سائمة مل ينب)نصاب (ب )أو باعه ( اهوإن اشرت )
إال أن يشرتي نصاب سائمة  (2)الختالفهما يف النصاب والواجب

مأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة  (3)للتجارة مبثله للقنية
ومن ملك  (5)فبزوال املعارض يثبت حكم السوم لظهوره (4)لقوهتا

وإن مل تبلغ قيمتها  (6)فعليه زكاة جتارةنصاباا من السائمة لتجارة، 
 .(7)نصاب جتارة، فعليه زكاة السوم

                                         

أي وإن اشرتى عرض جتارة بنصاب من السائمة، أو باع عرض جتارة بنصاب من ( 1)
 .بال نزاع فيهما: ى حوله وفاقاا، ويف اإلنصافالسائمة، مل ينب عل

 .فيكون ابتداء حوله من وقت اشرتائه أو بيعه( 2)
 .فإنه يبين على حوله( 3)
أي التجارة، لكونه يكفي يف وجوب الزكاة فيها نيتها حني التملك، ولوجوهبا فيما ( 4)

 .أعد للتجارة، حصل السوم أو ال
 .ئمةأي على التجارة، فيزكى زكاة سا( 5)
وفاقاا مأيب حنيفة، مأن وضع التجارة على التقليب فهي تزيل سبب زكاة السوم ( 6)

مأهنا . زكاة السوم، وفاقاا ملالك والشافعي: وهي االقتناء، لطلب النماء معه، وقيل
 .امأحظ للفقراء: أقوى، لإلمجاع عليها، وتعلقها بالعني، واختار اجملد وغريه

بال خالف، لوجود سبب الزكاة بال معارض، وإن : وغريمهاقال يف املغين واملبدع ( 7)
سبق نصاب السوم زكي، وإذا حال حول التجارة زكى الزائد على النصاب، 
صوبه يف اإلنصاف، وإن اشرتى أرضاا أو خنالا للتجارة، فأمثر النلل، وزرعت 
امأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكي امأصل للتجارة، وحيث أخرج عن امأصل 

 .رة والزرع زكاة القيمة، مل يلزمه عشر للزرع والثمرة، وحكي اتفاقااوالثم
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فهو  (1)وإذا اشرتى ما يصبغ به ويبقى أرره، كزعفران ونيل وحنوه
وكذا ما يشرتيه دباغ ليدبغ به   (2)عرض جتارة، يقوم عند حوله

وال شيء يف آالت الصباغ،  (4)وما يدهن به كسمن وملح (3)كعفص
 .(6)إال أن يريد بيعها معها (5)تجارة، وقوارير العطارالصباغ، وأمتعة ال

 .(6)معها

                                         

 .كعصفر وكشك وبقم وفوة، وحنو ذلك من سائر امأصباغ( 1)
وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي، العتياض الصباغ عن الصبغ القائم بنحو الثوب، ( 2)

 .ففيه معىن التجارة
شجرة من البلوط، حتمل سنة مولد أو عريب، أو « والعفص»يقوم عند حوله، ( 3)

 .بلوطاا، وسنة عفصاا، يتلذ منه احلرب، ويدبغ به، وكذا القرظ وحنوه
مائي أو معدين، والسمن من امأنعام، أو امأشجار كالزيتون والسمسم، وحنو ذلك ( 4)

 .أي فهو عرض جتارة، يقوم عند حوله
له أرر، وال زكاة فيما ال والسمان والزيات، والعسال، وحنوهم وفاقاا، مأنه ال يبقى ( 5)

 .يبقى له أرر
 . فيزكيه مال جتارة، وكذا آالت الدواب حلفظها، إال أن يبيعها معها فمال جتارة( 6)
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وال يف قيمة ما أُعد للكراء، من  (1)وال زكاة يف غري ما تقدم
ولو َأكثر من شراء العقار : وظاهر كالم امأكثر (2)عقار وحيوان

 .(3)فارا

                                         

 .مما ذكره املاتن، وكذا الشارح، من العروض وغريها( 1)
 .وغريمها وفاقاا، مأنه يل مبال جتارة( 2)
نماء، وصوب يف تصحيح الفروع، أي من الزكاة، فال زكاة فيه، مأنه مل يرصد لل( 3)

يزكيه إذا كان فاراا، معاملة له بنقيض قصده، كالفار من الزكاة : وتبعه يف اإلقناع
 .ببيع أو غريه

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

163 

 (1)باب أكام الفطر

أَفطر الصائم إفطاراا: هو اسم مصدر، من
وهذه يراد هبا  (2)

وإضافتها إىل الفطر، من إضافة الشيء إىل  (3)دقة عن البدنالص
 .(4)سببه

                                         

َلَح َمْن :امأصل يف وجوهبا عموم الكتاب والسنة واإلمجاع، قال تعاىل( 1) َقْد َأفـْ
 . زكاة الفطر: قال بعض السلفتـَزَكَّى

عاا، واملعىن أهنا وجبت على اخللقة، تزكية للنفس، وتنمية ورواه ابن خزمية مرفو 
فرض : ويف الصحيحني وغريمها، من غري وجهَوآُتوا الزََّكامَ لعملها، ولعموم

وحكى ابن املنذر وغريه إمجاع أهل . زكاة الفطر صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 . هو كاإلمجاع: العلم على وجوهبا، وقال إسحاق

بالفطر من رمضان، طهرة للصائم من اللغو والرفث، فعن ابن  وهي صدقة جتب
زكاة الفطر، طهرة للصائم  صلى اهلل عليه وسلمفرض رسول اهلل : عباس مرفوعاا

وتقدم ما يدل أهنا فرضت مع رمضان، يف . من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني
 .السنة الثانية من اهلجرة، ومصرفها كزكاة

 .فطارمأن املصدر منه اإل( 2)
ََ َعَليْـَها ِ والنفس، وأما الفطرة فهي اخللقة، لقوله( 3)  ْطَرَم اهلِل الَِّتي َفَطَر النَّا

وزعم بعضهم أنه مما يلحن فيها العامة، وليس كذلك، الستعمال : قال يف املبدع
والصدقة عطية يراد هبا املثوبة من اهلل، مسيت هبا مأن هبا يظهر صدق . الفقهاء هلا

 .يف تلك املثوبةالرغبة 
واملقصود هنا املضاف ال املضاف إليه، وسبب وجوهبا الفطر من رمضان، ( 4)

 .فأضيفت إليه لوجوهبا به، وأما مناسبتها هنا فألهنا من الوظائف املالية
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وجتب يف  (1)من أهل البوادي وغريهم( جتب على كل مسلم)
 صلى اهلل عليه وسلمفرض رسول اهلل : لقول ابن عمر (2)مال اليتيم

زكاة الفطر، صاعاا من بر، أو صاعاا من شعري، على العبد واحلر، 
 .(3)لصغري والكبري من املسلمنيوالذكر وامأُنثى، وا

                                         

ا، وإن  ( 1) ممن تلزمه مؤنة نفسه، ذكراا كان أو أنثى، صغرياا كان أو كبرياا، حراا أو عبدا
لدخوله يف عموم النص، ومأنه مسلم . بال نزاع:  اإلنصافكان مكاتباا، قال يف

تلزمه نفقته، فلزمته فطرته كاحلر، وال جتب على كافر وال مرتد إمجاعاا، وذكر 
البوادي مأن بعضاا قال بعدم وجوهبا عليهم، منهم عطاء وربيعة، وظاهر امأخبار 

 .العموم
نعلم أحداا خالف فيه، إال حممد ال : وخيرج عنه وليه من ماله، قال املوفق وغريه( 2)

 .بن احلسن، وعموم اخلرب يرده
إىل آخره، ونص  «أمر بزكاة الفطر صاعاا»ويف رواية . ألزم وأوجب: فرض مبعىن( 3)

صاعاا من طعام، أو »أمحد وغريه على ذلك كله وفاقاا، ويأيت حديث أيب سعيد 
ومل  «اعاا من زبيبصاعاا من أقط، أو صاعاا من شعري، أو صاعاا من متر، أو ص

باملثناة، « من متر»باملوحدة، وإمنا فيهما « من بر»يرد يف البلاري وال يف مسلم 
 . ليس مبحفوظ: وقال« من حنطة»ومأيب داود 

متييز أو بدل أو مفعول ران، وذكر العبد واحلر، والذكر وامأنثى، والصغري « صاعاا»و
البوادي، بإمجاع من يعتد به  والكبري وهو إمجاع، وسواء كان من أهل القرى أو

إمجاعاا، دون الكافرين، مأهنا طهارة، والكافر ال يطهره إال « من املسلمني»
اإلسالم، فال جتب عليه عن نفسه، باتفاق أهل العلم، وال عن مستولدته املسلمة، 

 .حكاه ابن املنذر إمجاعاا، وال املسلم عن عبده الكافر، عند اجلمهور
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متفق عليه، . قبل خروج الناس إىل الصالة ىوأمر هبا أن تؤد
يوم العيد وليلته صاع، عن )أي عنده ( فضل له) (1)ولفظه للبلاري
صلى اهلل لقوله  (3)مأن ذلك أهم، فيجب تقدميه (2)(قوته وقوت عياله

 .(4)«ابدأ بنفسك مث مبن تعول» عليه وسلم

                                         

َلَح َمْن تَـزَكَّىعيد، باتفاق أهل العلم، قال عكرمةأي قبل صالة ال( 1) : َقْد َأفـْ
وكانوا يعطون : وزاد البلاري. هو الرجل يقدم زكاته يوم الفطر، بني يدي صالته

 .قبل الفطر بيوم أو يومني، فكان إمجاعاا منهم –يعين الصحابة  –
من مل يفضل له صاع وال فطرة على . هو قول اجلمهور: وفاقاا، وقال الشي  وغريه( 2)

ال جتب إال على من ميلك نصاباا أو قيمته، فاضالا عن : وفاقاا، إال أبا حنيفة قال
ما يقوم ببدن اإلنسان من الطعام، وهو املؤنة « والقوت»قوته ومسكنه وحنوه، 

بفتح الضاد « وضل»يقوته قوتاا بالفتح، وقياته، واالسم القوت بالضم « وقاته»
املفتوح بالضم، ومن املكسور مضموم أيضاا، ومفتوح،  وتكسر، واملضارع من

 .امأوالد، وعيال الرجل أهل بيته، الذين جتب نفقتهم عليه« والعيال»
أي تقدم قوته وقوت عياله على الفطرة، مأن القوت ضروري، وحفظ النفس ( 3)

وال واجب مع  «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم»مقدم، ويف احلديث، 
 .ضرورة

أي قدم نفسك، مث مبن متون، فإن فضل عنده فضل، لزم اإلخراج عنه، وإال فهو ( 4)
ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل »أحق بإغناء نفسه، ويف صحيح مسلم 

 .«شيء فلذي قرابتك
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وإن فضل بعض صاع  (1)رب لوجوهبا ملك نصابوال يعت
( و) (3)«إذا أَمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم»حلديث  (2)أخرجه

، لنفسه، أو ملن تلزمه (حوائجه امأصلية)يعترب كون ذلك كله بعد 
 .(5)ودابة ورياب بذلة، وحنو ذلك (4)مؤنته، من مسكن وعبد

                                         

وقاله شي  اإلسالم وغريه، مأنه قد حصل له غىن هذا اليوم، فاحتمل ماله ( 1)
أما غنيكم فيزكيه اهلل، »مر، وملا رواه أبو داود قال املواساة، ولعموم حديث ابن ع

صلى فرض رسول اهلل : وقال أمحد «وأما فقريكم فسريد اهلل عليه أكثر مما أعطاه
وظاهره صحة هذا احلديث . صدقة الفطر، على الغين والفقري اهلل عليه وسلم

 .عنده
 .لكفارةصححه يف التصحيح وغريه، كنفقة القريب وفرقوا بينه وبني ا( 2)
ومأهنا طهرة، فوجب منها ما قدر َفاتَـُّقوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتمْ وغريه، وقوله تعاىل( 3)

 .عليه، كالطهارة باملاء
ملن خيدم مثله، بيان حلوائجه، مجع حاجة، وامأصلية ضد الفرعية، واملؤنة فعولة، ( 4)

. مأنتهم: ويقالاحلرج، « امأون»التعب والشدة، أو من « أمأين»وقيل مفعلة، من 
برتكه، بناء على املؤنة، وكذا حلي امرأة للبس وكرى، حيتاج إليه، . باهلمز، ومنتهم

مأنه مما تتعلق به حاجته امأصلية، فلم يلزمه بيعه، كمؤنة نفسه يوم العيد، وما 
 .فضل عن حوائجه امأصلية وأمكن بيعه، أو صرفه يف الفطرة وجبت به

بالكسر والفتح، أي « وبذلة»ن، وما يشبهها وفاقاا، كفراش وغطاء ووطاء وماعو ( 5)
جتب، : مهنة يف اخلدمة، ومىت كان معسراا مل جتب، وإن أيسر يوم العيد، فعنه

 .اختاره الشي 
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( إال بطلبه) (1)املال ، مأهنا ليست واجبة يف(وال مينعها الدين)
مأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء  (2)أي طلب الدين، فيقدمه إذاا

عن ( و) (4)ملا تقدم( عن نفسه)زكاة الفطر ( فيلرج) (3)الدين أهم
وخادم زوجته إن لزمته  (5)من الزوجات وامأقارب( مسلم ميونه)

 .(8)وقريبه الذي يلزمه إعفافه (7)، وزوجة عبده احلرة(6)مؤنته

                                         

وقاله ابن عقيل وغريه، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أيب حنيفة، لتأكدها  ( 1)
 .اله يوم العيدكما يطعم عي: كالنفقة، وكاخلراج واجلزية، وقال الشي 

ال صدقة إال عن ظهر »أي الدين على زكاة الفطر، لوجوب أدائه عندها، ولقوله ( 2)
 . رواه أمحد «غىن

: فيبدأ به، نص عليه، وهو رواية عن مالك، مأنه ال فضل عنده، قال يف الفروع( 3)
 .واختاره امأكثر

ك، واملراد وامأحاديث صاحلة بذل« ابدأ بنفسك»من خرب ابن عمر، وقوله ( 4)
 .إخراجها عن نفسه من ماله، وأما من أخرجها من مال من تلزمه نفقته فال جتزئه

من أوالده الصغار، ومماليكه املسلمني، الذين ليسوا : إن قدر وفاقاا، وقال الوزير( 5)
 .للتجارة

 .بأن مل يكن مكرى وال معاراا، وإال فال تلزمه مؤنته، فكذلك فطرته( 6)
 .تها، خبالف امأمة إذا تسلمها ليالا فقط، فعلى سيدهاكما جتب نفق( 7)
 .وهو من جتب عليه نفقته وفاقاا، وترتيبها كالنفقة( 8)
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 (1)«َأدوا الفطرة عمن متونون» صلى اهلل عليه وسلملعموم قوله 
وال تلزمه فطرة من ميونه من الكفار، مأهنا طهرة للملرج عنه، والكافر 

ا وال تلزمه فطرة أجري  (2)ال يقبلها، مأنه ال يطهره إال اإلسالم، ولو عبدا
وال من وجبت نفقته يف بيت  (3)أجري وظئر استأجرمها بطعامهما

 (5)، أدى فطرته(شهر رمضان)تربع مبؤنة شلص مجيع ( ولو) (4)لاملا
 .(6)لعموم احلديث السابق (5)فطرته

                                         

رواه البيهقي والدارقطين، وإسناده ضعيف، وصوب وقفه، ورواه أبو بكر يف ( 1)
كأهنا من الفطرة اليت هي اخللقة، املرادة « والفطرة»الشايف، من حديث أيب هريرة، 

قيل هلا فطرة، مأن الفطرة اخللقة، ويف بعض طرق : قال ابن متيمِفْطَرَم اهللِ بقوله
فرض صدقة الفطر، عن كل صغري وكبري، وحر وعبد، ممن »حديث ابن عمر 

 .وغريه «ابدأ بنفسك مث مبن تعول»رواه الدارقطين، وإلطالق  «متونون
عبده املسلم وفاقاا، لظاهر نص عليه، وفاقاا ملالك والشافعي، وال تلزم الكافر عن ( 2)

 .اخلرب
وفاقاا، مأن الواجب هنا أجرة تعتمد الشرط يف العقد، فال يزاد عليها، كامأمثان، ( 3)

 .وكما لو كانت دراهم، وكذلك الضيف وفاقاا
كلقيط، مأن ذلك ليس بإنفاق، بل إيصال حق إىل مستحقه، وال لقن ال مالك ( 4)

 .له معني، كعبد الغنيمة والفيء
 .نص عليه، وعليه أكثر امأصحاب (5)
 وحكاه الوزير . ال تلزمه وفاقاا: وعنه «أدوا الفطرة عمن متونون» (6)

اتفاقاا، إال ما روي عن أمحد، واختاره أبو اخلطاب، وصاحب الفائق، واملوفق 
= 
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( فإن عجز عن البعض) (1)خبالف ما لو تربع به بعض الشهر
مأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا ( بدأ بنفسه)وقدر على البعض 

وآلكديتها، ومأهنا  (3)لوجوب نفقتها مطلقاا( فامرأته) (2)فطرهتا
 .(5)لوجوب نفقته مع اإلعسار( فرقيقه) (4)معاوضة

                                         
= 

وصوبه يف . وهو الصحيح: قال الشارح. هو قول أكثر أهل العلم: وغريهم، وقال
ديث حممول على من تلزمه مؤنته، ال حقيقة املؤنة، بدليل تصحيح الفروع، واحل

وجوهبا على اآلبق، وحيمل قول أمحد على االستحباب، لعدم الدليل، ومأن سبب 
 .الوجوب وجوب النفقة، بدليل وجوهبا ملن جتب له

ولو مل يبق إال ليلة، مأنه يصدق عليه اسم البعض، ولو كان الكثري، هذا على ما ( 1)
مأكثر، وعلى القول الثاين، الذي عليه اجلمهور؛ ال تلزمه من باب مشى عليه ا

 .أوىل، وكذا إن مانه مجاعة، جزم به يف اإلقناع وغريه
أنفقه »وخرب  «ابدأ بنفسك»مقدمة على فطرة غريه، فهي تبىن على النفقة، خلرب ( 2)

 .بدأ بنفسه، بال نزاع: ويف اإلنصاف «على نفسك
، وموسرة هي أو معسرة، خبالف امأقارب، وحكم فطرهتا معسراا كان أو موسراا( 3)

 .فيمن تدفع إليه، حكم فطرته، وكذا غريها
أي ووجه البداءة بفطرة امرأته، آكدية نفقتها عليه، ومأن نفقتها معاوضة، فتأكد ( 4)

 .تقدميها
وحيتمل تقدميهم على الزوجة، مأن : فتجب فطرته عليه إمجاعاا، وقال ابن عقيل( 5)

م متفق عليها، وكذا عبيده، مأهنم ملكه وفاقاا، ولعله ما مل جتب نفقتهم فطرهت
 .على العبد، فكذا فطرهتم
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ولو مرهوناا أو مغصوباا، أو غائباا، أو لتجارة
لتقدميها ( مهفأُ ) (1)

لوجوب ( فولده) (3)من أَبر يا رسول اهلل؟: حلديث( بيهفأَ ) (2)يف الرب
 .(4)نفقته يف اجلملة

                                         

ال يلزمه ذلك، مأهنا زكاة، وال جتب يف مال واحد : اتفاقاا، إال أبا حنيفة فقال( 1)
وعموم امأحاديث يف وجوهبا على احلر والعبد، يشملهم، ويف احلديث . زكاتان

وهي إمنا جتب على البدن،  «يف عبده صدقة، إال صدقة الفطرليس على املسلم »
الذي ال تعلم حياته، جتب فطرته، إذا « والغائب»ونفقتهم واجبة، فكعبيد القنية، 
اململوك، واحد أو « والرقيق»يف قول أهل العلم : علم أنه حي، قال ابن املنذر

م مارق من ماء بالكسر العبودية، وبالفتح ما يكتب فيه، وبالض« والرق»مجع 
 .البحر والنهر

أي على امأب وغريه من سائر امأقارب، وتكرير حقها وتأكده، وضعفها عن ( 2)
 .التكسب

وحلديث « أباك»مث من؟ قال : قال« أمك»مث من؟ قال : قال« أمك»قال ( 3)
 . «أنت ومالك مأبيك»

الفطر عن  زكاة –وإن سفل  –اتفقوا على أنه جيب على االبن املوسر : وقال الوزير
 .إال عن أجداده: أبويه، وإن عليا، إذا كان معسرين، إال أبا حنيفة، وقال مالك

مأن الفطرة كالنفقة، أي فال جتب له على كل حال، كما ال جتب النفقة على كل ( 4)
لكان أوىل، فأما ولده الصغري، . لقربه، ولوجوب نفقته بالنص: حال، ولو قال

مجاع، فكذلك فطرته، حىت قيل بتقدميه على الزوجة، فألن نفقته رابتة بالنص واإل
وأما الكبار فاجلمهور على أنه جيب عليه أن خيرج عنهم؛ إذا كانوا يف عياله، إال 

 .أبا حنيفة
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فإن استوى ارنان  (1)مأنه أوىل من غريه( فأقرب يف مرياث)
( والعبد بني شركاء عليهم صاع) (2)فضل إال صاع، أُقرعفأكثر، ومل ي

وكذا حر وجبت نفقته على ارنني  (3)حبسب ملكهم فيه، كنفقته
 (5)مأن الفطرة تابعة للنفقة (4)فأكثر، يوزع الصاع بينهم، حبسب النفقة

وال  (6)لفعل عثمان رضي اهلل عنه( عن اجلنني)أن خيرج ( ويستحب)
 .(7)جتب عنه

                                         

 .«فإن فضل شيء، فلذي قرابتك»فقدم كاملرياث، وحلديث مسلم ( 1)
لتساويهم،  ومل يفضل ما يكفيهم أقرع بينهم،. بينهم كأوالد، وإخوة، وأعمام( 2)

 .وعدم املرجح
وأهنم اتفقوا على . ال جتب عليهم: وحكاه الوزير وغريه اتفاقاا، إال أبا حنيفة فقال( 3)

أنه ال يلزم املكاتب أن خيرج عن نفسه، إال أمحد، وحكي عن مالك والشافعي أن 
 .السيد يزكي عنه

 .كجد، وأخ لغري أم( 4)
 .وغريه« عمن متونون»لقوله ( 5)
كان يعجبهم الفطر عن : عليه امأئمة امأربعة وغريهم، وعن أيب قالبة واتفق( 6)

 .احلمل، يف بطن أمه
. إمجاع من حيفظ عنه، من علماء امأمصار: يعين عن اجلنني، حكاه ابن املنذر( 7)

 . واجلنني ما استرت يف بطن أمه، فإن خرج حياا فهو ولد، وإن خرج ميتاا فهو سقط
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 (1)علقت به قبل ظهوره، لتعلقت الزكاة بأجنة السوائممأهنا لو ت
وكذا من مل  (3)مأهنا ال جتب عليه نفقتها (2)(ناشز)زوجة ( وال جتب ل )

وال  (5)، مأهنا كامأجنبية، ولو حامالا (4)مل جتب نفقتها لصغر وحنوه
ومن لزمت غريه ) (7)وجتب على سيدها (6)مَأمة تسلمها ليالا فقط

أي ( فأخرج عن نفسه بغري إذنه) (8)سيب املعسركالزوجة والن( فطرته
 .(9)(َأجزَأت)إذن من تلزمه 

                                         

اجلنني كذلك، ال جتب عنه، ومأنه ال تثبت له أحكام وال قائل بذلك، فصار ( 1)
 .الدنيا، إال يف اإلرث والوصية، بشرط خروجه حياا

أي ال جتب على الزوج فطرة الزوجة الناشز، وقت وجوب زكاة الفطر، وفاقاا ملالك ( 2)
 .والشافعي

 .كغري املدخول هبا، إذا مل تسلم إليه( 3)
 .و حج نفل، ولو بإذنهكحبسها، وسفرها لقضاء حاجتها أ( 4)
 .خبالف النفقة، فإهنا ال جتب هلا، بل حلملها( 5)
 .دون هنار، مأهنا زمن الوجوب عند السيد( 6)
مأن نفقتها على سيدها، فكذا فطرهتا، إال أن يشرتط تسلمها هناراا، أو يبذله له ( 7)

 .سيد
كأخيها وحنوه، أي القريب، ملا تقدم، وليس املراد به من كان من جهة الزوجة،  ( 8)

 .فإهنا لغة عامية
أي من مال نفسه، وهل جيزئ إخراج أهله عنه، أم البد من الوكالة؟ استظهر ابن ( 9)

ال جتزئ إال بوكالة، إال إن أخرج عنه املتصرف وامللرج يف حضوره وغيبته : ذهالن
 وأما من أخرجها من مال، من تلزمه نفقته بدون إذنه،. جاز، مأنه كالوكيل املطلق

 .فال جتزئ
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مأنه امللاطب هبا ابتداءا، والغري متحمل
ومن َأخرج عمن ال  (1)

بغروب )الفطرة ( وجتب) (2)ال تلزمه فطرته بإذنه َأجزأَ، وإال فال
ضافتها إىل الفطر، واإلضافة تقتضي إل (3)(الفطر)عيد ( الشمس ليلة

وأول زمن يقع فيه الفطر من مجيع رمضان،  (4)صاص والسببيةاالخت
أي بعد ( فمن أسلم بعده) (5)مغيب الشمس من ليلة الفطر

ا) (6)الغروب  .(7)بعد الغروب( أو ملك عبدا

                                         

لكوهنا طهرة له، ال أصيل، وإن كان خماطباا هبا، ولو مل خيرج من تلزمه فطرة غريه ( 1)
 . مع قدرته، مل يلزم الغري شيء، وله مطالبته باإلخراج، كنفقته

هذا قول فقهاء : أي وإن مل يكن إخراجه عنه بإذنه، فال جتزئ عنه، قال اآلجري( 2)
 .املسلمني

 .الشافعيوفاقاا ملالك و ( 3)
فتجب بغروب مشس ليلة الفطر،  «زكاة الفطر» صلى اهلل عليه وسلميعين يف قول ( 4)

 .حيث أضيفت إليه
فرض صدقة الفطر من رمضان؛ فرض : ملا تقدم من حديث ابن عمر وابن عباس( 5)

والفطر من رمضان يف . زكاة الفطر للصائم صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
الشمس من آخر يوم من رمضان، فوجب أن يتعلق احلقيقة، حيصل بغروب 

 .الوجوب به
 .مل تلزم فطرته، لعدم وجود السبب املوجب هلا( 6)
 .مل تلزم سيده فطرته( 7)
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بعد الغروب ( أو ولد له ولد) (1)زوجة بعد الغروب( أو تزوج)
إن ( و) (2)يف مجيع ذلك، لعدم وجود سبب الوجوب( مل تلزمه فطرته)

الفطرة ملن ذكر، ( تلزم)أي قبل الغروب ( قبله)وجدت هذه امأشياء 
 (4)(قبل العيد بيومني فقط)معجلة ( وجيوز إخراجها) (3)لوجود السبب

فرض رسول اهلل : ملا روى البلاري بإسناده عن ابن عمر (4)(فقط
 صلى اهلل عليه وسلم

                                         

 .مل تلزم الزوج فطرة زوجته، لعدم وجود السبب( 1)
وهو وجود ما ذكر، قبل الغروب ليلة الفطر، فال فطرة، وكذا لو أيسر بعد ( 2)

إن أيسر يوم العيد وجبت، اختاره أبو العباس، : ة وفاقاا، وعنهالوجوب، فال فطر 
حلصول اليسار يف وقت الوجوب، فهو كاملتمتع إذا قدر على اهلدي يوم النحر، 

من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوهبا : وقال الشي . خيرج مىت قدر: وعنه
 .عليه، مث أيسر فأداها، فقد أحسن

الوجوب، بأن أسلم، أو تزوج، أو ولد له، أو ملك اتفاقاا، فإن االعتبار حبال ( 3)
ا، أو أيسر، وإال فال، وال تسقط بعد وجوهبا، مبوت وال غريه، قال يف  عبدا

وذكره اجملد إمجاعاا يف عتق عبد، وخترج من مال من وجبت . بال نزاع: اإلنصاف
 عليه، فإن مات قبل أدائها، أخرجت من ماله، فإن كان عليه دين، وله مال يفي

 .هبما قضيا، وإال قضي بني الدين والفطرة باجلصص
باتفاق امأئمة امأربعة وغريهم، وأجاز أبو حنيفة والشافعي أكثر من يومني، حىت ( 4)

جيوز بثالث وحنوها، إىل من : من أول الشهر، والنص يدل ملالك وأمحد، وقيل
كان يبعث زكاة   ويف املوطأ أن ابن عمر. جتمع عنده، ليفرقها يوم العيد قبل الصالة

 .الفطر، إىل الذي جتمع عنده، قبل الفطر بيومني أو رالرة
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وكانوا يعطون قبل : وقال يف آخره. صدقة الفطر يف رمضان
، (2)أهنا ال جتزٌئ قبلهما. فقط: وعلم من قوله. (1)طر بيوم أو يومنيالف

 (3)«َأغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم» صلى اهلل عليه وسلملقوله 
يوم )إخراجها ( و) (4)ومىت قدمها بالزمن الكثري، فات اإلغناُء املذكور

حلديث ابن عمر، السابق  (5)(الصالة أفضل)مضيه إىل ( العيد قبل
 .(6)لبابأول ا

                                         

ففيه اإلشارة إىل مجاعتهم، فيكون باإلمجاع، ومل خيتلف امأصحاب يف ذلك، وال ( 1)
ال يدفع ذلك، إذ ما قارب  «أغنوهم عن السؤال يف ذلك اليوم»امأئمة، وقوله 

 .الشيء، أعطي حكمه
 .مذهب مالكأي اليومني، كما هو ( 2)
رواه الدارقطين واحلاكم وغريمها، واإلغناء عن الطلب يوم العيد وحنو ذلك، ( 3)

يقتضي أنه ال جيوز التقدمي مطلقاا، خرج منه التقدمي باليوم واليومني ملا تقدم، 
 .فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل

بل وجوهبا، إال ومذهب مالك املنع ق «أغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم»يف قوله ( 4)
 .إىل نائب اإلمام ليقسمها يف وقتها، بغري مشقة

أي صالة العيد، وبعد طلوع الفجر الثاين وفاقاا، وصرح به غري واحد، من ( 5)
قبل : وقوله. امأفضل إذا خرج إىل املصلى: امأصحاب وغريهم، وقال غري واحد

 .يقبل قدر صالة العيد، حيث ال تصل: ليس شرطاا، بل مثله. مضيه
 . وأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة: وهو قوله فيه( 6)

= 
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ويقضيها ) (1)أي باقي يوم العيد، بعد الصالة( وتكره يف باقيه)
صلى اهلل عليه مللالفته أمره  (2)بتْأخريها عنه( آمثاا)ويكون ( بعد يومه
رواه الدارقطين، من حديث ابن  «أغنوهم يف هذا اليوم»بقوله  وسلم
 . (3)عمر

                                         
= 

وأن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة، ومأيب داود، : لفظ مسلم، ولفظ البلاري
من أداها قبل الصالة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد »من حديث ابن عباس 

يقدم الرجل زكاته يوم الفطر، : وقال عكرمة. «الصالة، فهي صدقة من الصدقات
َلَح َمْن تـَزَكَّىبني يدي صالته، فإن اهلل تعاىل يقول َوذََكَر اْسَم َربِِّه  *َقْد َأفـْ

وامأوىل االقتصار على امأمر باإلخراج، يف الوقت اخلاص، : قال يف الفروعَفَصلَّى
 .خرج التقدمي باليوم واليومني لفعلهم

ا( 1) إن : من اخلالف يف حترميها، وقال شي  اإلسالم وغريه مللالفة امأمر، وخروجا
فمن أداها قبل الصالة، »أخرها بعد صالة العيد، فهي قضاء، خلرب ابن عباس 

وقال ابن  «فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة، فهي صدقة من الصدقات
صالة  أنه ال جيوز تأخريها عن. اخل. «من أداها قبل الصالة»مقتضى قوله : القيم

 .قواه شيلنا ونصره: العيد، وأهنا تفوت بالفراغ من الصالة، وصوبه، وقال
ا إمجاعاا، وقال ابن رشد( 2) . تأخريها عن يوم العيد، حرام باالتفاق: إذا أخرها عمدا

اتفقوا على أهنا ال تسقط عمن وجبت عليه بتأخري، وهو دين عليه، : وقال الوزير
 .حىت يؤديها

يعه، وكان عليه الصالة والسالم يقسمها بني مستحقيها بعد وهو عام يف مج( 3)
الصالة، فدل على أن امأمر بتقدميها على الصالة لالستحباب، ومأهنا عبادة، فلم 

 .تسقط خبروج الوقت كالصالة
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وملن وجبت عليه فطرة غريه، إخراجها مع فطرته مكان 
 .(1)نفسه

                                         

أي احملل الذي امللرج فيه، بال نزاع، كما لو وجبت عليه زكاة قريب، وهو يف ( 1)
ها مع زكاته يف مكانه، وظاهر عبارته اجلواز، مكان غري الذي هو فيه، فيلرج

ومن وجبت عليه فطرة غريه، : وعرب غريه بالوجوب، وعليه أكثر امأصحاب، قالوا
أخرجها مكان نفسه مع فطرته، وصوبه يف تصحيح الفروع، مأهنا طهرة للملرج 

خيرجها مكاهنما، : عنه، خبالف زكاة املال، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقيل
ا، قال يف الفروعقريبا  قدمه بعضهم، وفاقاا مأيب يوسف، وحكي عن : ا كان أو بعيدا

 .أيب حنيفة، مأهنا كمال مزكى يف غري بلد مالكه
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 (1)فصل
 (2)أربعة أمداد، وتقدم يف الغسل( صاع)يف الفطرة ( وجيب)

أي سويق الرب أو ( أو دقيقهما أو سويقهما (3)من بر أو شعري)
 .(4)الشعري، وهو ما حيمص مث يطحن

                                         

 .أي يف قدر الواجب، ونوعه، ومستحقه، وما يتعلق بذلك( 1)
وكذا تقدم تعريفها، يف زكاة احلبوب والثمار، وأن الصاع أربع حفنات، بكفي ( 2)

، وهو مخسة صلى اهلل عليه وسلمبصاع النيب : ل اخللق، وعرب بعضهمالرجل املعتد
واحلكمة كفاية الصاع للفقراء أيام العيد، . أرطال ورلث بالعراقي، عند اجلماهري

 .وإن أخرج فوق صاع فأجره أكثر
 :هذا مذهب اجلمهور يف الرب، وأما الشعري فإمجاع، وما أحسن ما قيل( 3)

 طرهمأكام رؤوَ الناَ في يوم ف
 

 إذا تم شهر الصوم صا  من البر 
  

 «أغنوهم عن السؤال يف هذا اليوم»رواه سفيان وهو رقة، فتقبل زيادته، ولقوله ( 4)
بل هو : وهو مذهب أيب حنيفة، وال ريب أن الغىن حيصل بالدقيق أكثر، قال اجملد

. والشافعيال جيزئ؛ وفاقاا ملالك : أوىل، مأنه كفي مؤنته، كتمر منزوع نواه، وعنه
وهذه كانت غالب أقواهتم باملدينة، فأما : وقال ابن القيم ملا ذكر اخلمسة امأنواع

أهل بلد أو حملة قوهتم غري ذلك، فإمنا عليهم صاع من قوهتم، فإن كان قوهتم من 
غري احلبوب، كاللنب واللحم والسمك، أخرجوا فطرهتم من قوهتم، كائناا ما كان، 

وهو الصواب الذي ال يقال بغريه، إذ املقصود سد خلة  هذا قول مجهور العلماء،
ما يقتات أهل بلدهم، وعلى هذا،  املساكني يوم العيد، ومواساهتم، من جنس

فيجزئ إخراج الدقيق، وإن مل يصح فيه احلديث، وأما إخراج اخلبز أو الطعام، 
أنفع هلم، فإنه وإن كان أنفع للمساكني، لقلة املؤنة والكلفة فيه، فقد يكون احلب 

إال أن يكون أهل بلد، عادهتم اختاذ امأطعمة يوم العيد، : مث قال. لطول بقائه
 .فيسوغ القول به
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أو  (2)متر)صاع من ( أو) (1)ويكون الدقيق َأو السويق بوزن حبه
: لقول أيب سعيد اخلدري (4)يضيعمل من اللنب املل (3)(زبيب َأو أَقط

 - صلى اهلل عليه وسلمإذ كان فينا رسول اهلل  –كنا خنرج زكاة الفطر 
صاعاا من طعام، أو صاعاا من شعري، أو صاعاا من متر، أو صاعاا من 

 .(5)متفق عليه. زبيب، أو صاعاا من أقط

                                         

 . لتفرق امأجزاء بالطحن، ولو بال خنل، مأنه بوزن حبه( 1)
 .خيرج بالوزن، مأن الدقيق يريع إذا طحن: وقال الشي 

بأن يتلذ ما يسع صاعاا من إمجاعاا، وال عربة بوزنه، بل مكيل مثل مكيل الرب، ( 2)
 .جيد الرب كما تقدم، وحيتاط يف رقيل التمر، وجوباا إن أخرجه وزناا

وفاقاا، ومكيله مثل مكيل الرب، وهو بفتح اهلمزة وكسر القاف، وجيوز إسكاهنا مع ( 3)
 .فتح اهلمزة وضمها وكسرها

احلليب  غري منزوع الزبد، معروف يابس، واختار شي  اإلسالم إخراج اللنب( 4)
 . اه . اخلالص، عند فقد غريه، مأن امأصل املواساة

وظاهر كالم اإلمام أمحد إجزاء اللنب، وقواه يف تصحيح : وقال ابن متيم وابن محدان
 .الفروع، عند عدم امأقط

 حىت : وفيه. كنا خنرج صاعاا من طعام: وفيهم من حديث أيب سعيد( 5)
= 
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فدقيقهما،  (3)فشعري (2)فرب، فأَنفع (1)وامَأفضل متر، فزبيب
 .(4)ا، فأَقطفسويقهم

                                         
= 

. ين من مسراء الشام، تعدل صاعاا من مترإين مأرى مد: قدم معاوية املدينة، فقال
 . فأخذ الناس بذلك، ومأيب داود

وله وغريه، عن ابن . جعل نصف صاع حنطة، مكان صاع: من حديث ابن عمر
ال جيزئ نصف صاع من بر، وفاقاا ملالك والشافعي، : املسيب وغريه حنوه، وعنه

 «أدوا صاعاا من بر» :أو صاع من قمح، رواه الدارقطين، وله: ويف خرب أيب هريرة
صلى اهلل عليه مل تثبت عن النيب . نصف صاع: وذكر ابن املنذر وغريه أن أخبار

أي بر، مأن الطعام هو الرب، يف عرف أهل  «صاعاا من طعام»، وقوله وسلم
تستعمل يف احلنطة عند « الطعام»قد كانت لفظة : احلجاز، وقال اخلطايب وغريه

ام هنا احلنطة،وأنه اسم خاص له، ويدل عليه ذكر املراد بالطع: اإلطالق، وقال
الشعري، وغريه من امأقوات، واحلنطة أعالها، فلوال أنه أرادها بذلك، لكان ذكرها 

خالف معاوية أبو سعيد : على التفصيل، كغريها من امأقوات، واجلمهور يقولون
وقال . صلى اهلل عليه وسلموغريه، ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بأحوال النيب 

وظاهر احلديث والقياس على اشرتاط الصاع من احلنطة كغريه، فوجب : النووي
 .اعتماده

ولو كان التمر غري غالب قوت البلد، لفعل ابن عمر، ومأنه قوت وحالوة، وأقرب ( 1)
: جزم به يف الكايف، وفاقاا ملالك، ومذهب الشافعي. الرب: تناوالا، وأقل كلفة، وعنه

 .اامأفضل الرب مطلقا 
 .أي مما سوى الثالرة املذكورة( 2)
 .أي فإن استوت فشعري( 3)
سواء كان قوته، أو مل يكن، أو وجدت امأربعة الباقية، أو عدمت، وجيزئ أحدها ( 4)

 .وإن كان يقتات غريه، بال خالف
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ومثر )يقتات ( َأجزَأ كل حب)املذكورة ( فإن عدم اخلمسة)
( ال)و  (1)كالذرة، والدخن، وامَأرز، والعدس، والتني اليابس( يقتات
 .(2)كمسوس، ومبلول، وقدمي تغري طعمه( معيب)جيزئ 

                                         

وكذا الدبس، واملظال، وحنو ذلك وفاقاا، إذا كان قوته، لظاهر احلديث، والعدول ( 1)
جيزئ كل حب ومثر يقتات، ولو مل تعدم : املنصوص عنه، وعنهعنه عدول عن 

هو قول مجهور العلماء، مالك والشافعي : اخلمسة، اختاره الشي  وغريه، وقال
صاع »وبقوله  ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكمْ واحتج بقوله. وأمحد وغريهم

خيرج من قوت بلده، مثل : والطعام قد يكون براا أو شعرياا، وقال أيضاا «من طعام
امأرز وغريه، ولو قدر على امأصناف املذكورة يف احلديث، وهو رواية عن أمحد، 

هو قول أكثر العلماء، وهو أصح : وقال يف موضع آخر. وقول أكثر العلماء
وذكر . امأقوال، فإن امأصل يف الصدقات، أهنا جتب على وجه املساواة للفقراء

مأن هذا كان قوت أهل املدينة، ولو كان هذا ليس قوتاا : اآلية واحلديث، مث قال
وكذا قال غري . اه . هلم، بل يقتاتون غريه، مل يكلفهم أن خيرجوا مما ال يقتاتونه

أي أهل بلد أو حملة قوهتم غري ذلك، فإمنا عليهم صاع من قوهتم، كائناا ما  : واحد
هو الصواب الذي ال و : وقال ابن القيم وغريه. كان، وأنه قول مجهور العلماء

يقال بغريه، إذ املقصود سد خلة املساكني يوم العيد، ومواساهتم، من جنس ما 
وصحح النووي أنه يتعني عليه  «أغنوهم يف هذا اليوم»يقتات أهل بلدهم، لقوله 

 .غالب قوت بلده
كان تغرياا ظاهراا، لآلية وفاقاا، إذ املعلوم أن القدمي ليس كاحلديث يف الطعم، ولو  ( 2)

مأن السوس أكل جوفه، « واملسوس»مأن البلل ينفله، « املبلول»أقل قيمة، و
 .وما مل يتغري طعمه وال رحيه أجزأ لصالحيته، واجلديد أفضل
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فإن قل زاد بقدر ما يكون  (1)وكذا خمتلط بكثري مما ال جيزئ
وكان ابن سريين حيب أن ينقى  (2)قة تنقيتهاملصفى صاعاا، لقلة مش

خلروجه ( خبز)جيزئ ( وال) (4)وهو َأحب إيل: وقال أمحد (3)الطعام
ما )من أهل الزكاة ( وجيوز َأن يعطى اجلماعة) (5)عن الكيل واالدخار

 (6)يلزم الواحد
                                         

مأنه ال يعلم قدر اجملزئ، كقمح اختلط بكثري زوان، وهي حبوب غري صاحلة ( 1)
 .لألكل، ذكر امأطباء أن أكلها يورث خباالا يف العقل

فإن قل اخللط مما ال جيزئ، زاد بقدر ما يكون املصفى امللرج صاعاا، وأجزأ، أي ( 2)
 .لقلة مشقة تنقية الصاع اجملزئ

 .وكذا غريه من السلف، وتقدم وجوب إخراج احلب مصفى( 3)
 .أي تنقية امللرج يف صدقة الفطر، كالزكاة( 4)
اتفقوا : ، وقال الوزيرفال يعلم قدره، ويتغري بالبقاء، فتفوت منفعته على املساكني( 5)

. اه . جيوز: على أنه ال جيوز إخراج القيمة يف زكاة الفطر، إال أبا حنيفة، فإنه قال
، وال صلى اهلل عليه وسلمإنه خالف السنة، ومل ينقل عن النيب : قال بعض احلنفية

. ال يعطي القيمة: عن أحد من أصحابه إخراج القيمة يف زكاة الفطر، قال أمحد
يدعون قول : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة؟ قال: قوم يقولون :قيل له

فرض : قال فالن، وقد قال ابن عمر: ، ويقولونصلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 .«اخل... زكاة الفطر صاعاا صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

فرتد إىل »وقوله ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراءِ مأهنا صدقة، فيدخل حتت قوله( 6)
ومينع منها من مينع من صدقة . ال أعلم فيه خالفاا: وقال املوفق وغريه «فقرائهم

نص يف ذلك فتجرى  «طعمة للمساكني»امأموال، ومن لغري حاجة نفسه، فقوله 
جمرى الكفارات، وتعطى ملن هو أحوج، حلاجة نفسه، ال يف املؤلفة والرقاب، وهذا 
= 
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وامَأفضل أن ال  (1)بَأن يعطى الواحد ما على اجلماعة( وعكسه
وإذا دفعها إىل  (2)ر، أو نصف صاع من غريهينقص معطى عن مدَّبّ 

، أو مجعت الصدقة عند (3)مستحقها، فَأخرجها آخذها إىل دافعها
 .(4)اإلمام، ففرقها على َأهل السهمان

                                         
= 

وال جيوز دفعها إال ملن : قال الشي . ى جمرى زكاة املالجتر : أقوى دليالا ممن قال
 .يستحق الكفارة، وهم اآلخذون حلاجة أنفسهم

أي جيوز أن يدفع للواحد فيها ما يلزم اجلماعة، كصدقة املال، وملا تقدم من ( 1)
امأدلة، وذكره النووي وغريه اتفاقاا، إال ما روي عن الشافعي، وذكر الشي  أنه قول 

فإهنم جيوزون دفع صدقة الفطر إىل واحد، كما عليه : لماء، وقالمجهور الع
 صلى اهلل عليه وسلموذكر أن ما كان على عهده . املسلمون، قدمياا وحديثاا

وخلفائه وصحابته دفعها إىل الواحد، وأهنم لو رأوا من يقسم الصاع على بضعة 
صاع من متر أو عشر نفساا مأنكروه، وعدوه من البدع، فإنَّ قدر املأمور به، 

شعري، ومن الرب إما نصف صاع، وإما صاع، على قدر الكفاية التامة للواحد من 
املساكني، فإذا أخذ املسكني حفنة، مل ينتفع هبا، وكذلك من عليه دين، وإن جاز 
أن يكون مقصوداا يف بعض امأوقات، كما لو فرض أن عدداا مضطرون، وإن قسم 

بعضهم مات الباقون، فهنا ينبغي تفريقه بني بينهم الصاع عاشوا، وإن خص به 
 .مجاعة، لكن هذا يقتضي أن التفريق هو املصلحة

 .أي الرب، كتمر وشعري، ليغنيه عن السؤال ذلك اليوم( 2)
أجزأت، مأن قبضه أزال ملك امللرج، وعادت إليه بسبب آخر، أشبه ما لو ( 3)

 .عادت إليه مبرياث
 .بضم السني، أجزأت( 4)
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 .(1)فعادت إىل إنسان صدقته جاز، ما مل يكن حيلة

                                         

اطاا على عدم إخراج الزكاة، كأن يشرتط عليه عند اإلعطاء أن يردها إليه أي تو ( 1)
 .عن نفسه، فيمتنع اإلجزاء، كسائر احليل احملرمة، وهو املشهور يف املذهب

مذهب أمحد ال كشرائها فيجوز رجوع الصدقة فرضاا أو نفالا إىل : وقال أبو بكر
و نائبه مث ردها إليه، مأهنا من تصدق هبا يف رالث صور، إذا دفعها إىل اإلمام أ

بلغت حملها، وأما إن تركها اإلمام أو نائبه لصاحبها قبل القبض، مل حتل له، 
والثانية إذا ردها إليه املرياث، والثالثة إذا دفعها إىل من له عليه دين وردها إليه 

 .وفاء، بعد التمكن، إن مل يكن حيلة
ثر، وال ميكن دفعها إليه، فإن وإذا كان من تدفع إليه ببلد، مسافة قصر فأك

اقبضها لفالن : املستحق يوكل من يقبضها، فإن دفعها إىل جاره وحنوه، وقال
 .مل جتزه، صرح به أبا بطني وغريه. الغائب
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 (1)باب إ راج الزكام
 (2)جيوز ملن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعاا قبل إخراجها

كنذر مطلق   (3)(على الفور مع إمكانه)إخراج الزكاة ( وجيب)
 .(5)مَأن امأَمر املطلق يقتضي الفورية (4)وكفارة

                                         

 .أي زكاة املال املستقرة، وما يتعلق به، من حكم النقل والتعجيل وحنوه( 1)
والباطنة قبل اإلخراج، فكان  ومل يزل املسلمون يتصدقون من امأموال الظاهرة( 2)

 .إمجاعاا، خبالف صوم التطوع، فإنه ال يقدم على الفرض
يعين قدرته على إخراجها يف اجلملة، وهو مذهب مالك والشافعي، لقوله تعاىل ( 3)

 َِوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِوه ،واملراد الزكاة املستقرة، كزكاة املال، وأما زكاة الفطر
بدخول ليلة العيد، مع أن امأفضل إخراجها يوم العيد قبل  فتقدم أهنا جتب

 .الصالة
ومل . هلل علي أن أصلي أربع ركعات: أي كما جيب إخراج النذر املطلق، كأن يقول( 4)

ومل يقيدها بشهر، ومثله موقت دخل . أن أصوم عشرة أيام: يقيدها بوقت، أو
 .وقته، وإخراج كفارة على الفور

َقاَل َما َمنَـَعَك َأال َتْسُجَد ِإْذ فإنه يقتضي الفورية بدليلزََّكامَ َوآُتوا الومنه( 5)
إما إىل غري : وبدليل أن املؤخر يستحق العقاب، ولو جاز التأخري لكانَأَمرُتكَ 

صلى : غاية؛ وهو مناف للوجوب، وإما إىل غاية، وال دليل عليه، ويف الصحيح
وللشافعي  «ت ترباا من الصدقةخلفت يف البي»العصر فأسرع، فقيل له؛ فقال 

ومأهنا عبادة  «ما خالطت الصدقة ماالا إال أهلكته»: وغريه عن عائشة، قال
تتكرر، فلم جيز تأخريها، فإن أخرها أمث، وفاقاا ملالك والشافعي، وقول بعض 

 .احلنفية
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ومَأن حاجة الفقري ناجزة،  (1)وكما لو طالبه هبا الساعي
( إال لضرورة) (3)ورمبا أَدى إىل الفوات (2)والتْأخري خمل باملقصود
وله تْأخريها  (5)ماله، وحنوهَأو على نفسه، َأو  (4)كلوف رجوع ساع

 .(7)وقريب، وجار (6)مَأشد حاجة

                                         

فإن مطالبة الساعي بالزكاة، تقتضي الفورية إمجاعاا، فكذا بطلب اهلل تعاىل، ( 1)
ني مغصوبة، قال اجملد بلزومه، وأما أبو حنيفة فإمنا يوجب الفورية إذا طلبها وكع

يسعى؛ عمل وكسب، وكل من  «وسعى الرجل»هو العامل، « والساعي»الساعي 
 .ويل شيئاا على قوم فهو ساع عليهم، وأكثر ما يقال ذلك، يف والة الصدقة

 .أي فيجب إخراجها على الفور لذلك( 2)
فالس، أو موت؛ ومأن النفوس طبعت على الشح، وهو أيضاا بنحو طروء إ( 3)

أخلص للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعد من املطل املذموم، وأرضى للرب، وأحمى 
 .للذنب

أي على صاحب املال، إذا أخرجها هو بنفسه، مع غيبة الساعي، فله تأخريها ( 4)
 .إذاا

ال ضرر »ضرر، ويف احلديث، كمعيشته، فله تأخريها حينئذ، ملا يف تعجيلها من ال( 5)
 .ومأنه جيوز تأخري دين اآلدمي لذلك، فالزكاة أوىل «وال ضرار

أي ليدفعها ملن حاجته أشد ممن هو حاضر، وكذا مأفضل، وقيده كثري من ( 6)
احملققني بالزمن اليسري، مأنه قد تقرر أنه ال جيوز ترك واجب ملندوب، وظاهر كالم 

 .مجاعة املنع
له أن يعطي قريبه كل : لقريب صدقة وصلة، واجلار يف معناه، وعنهمأهنا على ا( 7)

شهر شيئاا، وينبغي أن يقيد الكل مبا إذا مل يشتد ضرر احلاضر، مأن دفع ضررهم 
 .فرض، فال يرتك حليازة فضيلة
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أي ( فإن منعها) (1)ولتعذر إخراجها من املال، لغيبة وحنوها
ا لوجوهبا، كفر عارف باحلكم)الزكاة  وكذا جاهل عرف  (2)(جحدا

 (4)وكذا جاحد وجوهبا، ولو مل ميتنع من َأدائها (3)فعلم وأصر
 .(5)منه)الزكاة ( وَأخذت)

                                         

أي لغيبة املال، وحنو الغيبة، كاملنع من التصرف فيه، وكغصبه، وسرقته، وكونه ( 1)
ليه، أو كان املالك فقرياا، حمتاجاا إىل زكاته، ختتل كفايته ومعيشته ديناا، إىل قدرته ع

بإخراجها، وتؤخذ منه عند يساره، لفعل عمر، ومأهنا مواساة، فال يكلفها من 
 . غريه

ولو قدر أن خيرجها من غريه، وإلمام وساع تأخريها عند رهبا ملصلحة، كقحط 
 .هلل عنهولفعل عمر رضي ا «هي علي ومثلها»وحنوه، لقوله 

 . إمجاعاا، لتكذيبه هلل ورسوله، وإمجاع امأمة( 2)
ا لوجوهبا جاهل به، لقرب عهده من اإلسالم، أو  ( 3) أي ومثل من منعها جحدا

كونه نشأ ببادية بعيدة عن القرى، حبيث خيفى عليه وجوهبا، وعرف وجوهبا لريجع 
ورسوله،  أي على جحوده، كفر إمجاعاا، مأنه مكذب هلل« فأصر»عن اخلطأ، 

وكذا مل . عرف فأصر: ليس بقيد، وهلذا مل يذكره امأكثر، بل قالوا« فعلم»وقوله 
 .يذكره يف الصالة

يكفر إمجاعاا، لظهور أدلة الوجوب من الكتاب والسنة، وإمجاع امأمة، فال عذر ( 4)
 .له
إن كانت وجبت عليه، لوجوهبا عليه قبل كفره، فلم تسقط به كالدين، ( 5)

 .أهل الزكاة هلاوالستحقاق 
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أو ) (1)لردته، بتكذيبه هلل ورسوله، بعد َأن يستتاب رالراا( وقتل
فقط قهراا،  ( ُأخذت منه)أي ومن منعها خبالا، من غري جحد ( خبالا 

وقوتل إن  (3)إن علم حترمي ذلك( وعزر) (2)كدين اآلدمي، ومل يكفر
 .(4)احتيج إليه

                                         

ال إله : أمرت أن أقاتل الناس، حىت يقولوا» صلى اهلل عليه وسلمإمجاعاا، لقوله ( 1)
مأقاتلن من فرق بني : وقال أبو بكر «إال اهلل؛ ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة

 .متفق عليه. الصالة والزكاة
العشر وفاقاا وإمنا تؤخذ منه الزكاة، وهو مذهب مالك والشافعي، كما يؤخذ ( 2)

بضم الباء وفتحها، وسكون اخلاء وبفتحها، منع الفضل، والبلل « والبلل»
منع ما يعد مانعه : والعريف. منع الواجب؛ كالزكاة وحنوها: شرعي وعريف، فالشرعي

من سأل فوق »أي من غري زيادة وفاقاا، حلديث الصديق « فقط»وقوله . خبيالا 
 ينقل عنهم أخذ الزيادة، وال قول به، ومأنه مع توفر الصحابة، ومل «ذلك فال يعطه

وشطر ماله؛ إن علم : ال يزاد على أخذ احلق من املظامل، كسائر احلقوق، وقيل
، وهو من رواية هبز، قال الشافعي «فإنا آخذوها وشطر ماله»حترميه، حلديث 

وإن غيب، أو كتم، . حديث هبزال يثبته أهل العلم، ولو ربت لقلنا به: وغريه
كن أخذها، أخذت من غري زيادة، وهو قول أكثر الفقهاء، مأنه مل ينقل أن وأم

 .الصحابة أخذوا زيادة عليها
كحديث عهد   –يعزره إمام عادل أو نائبه، الرتكابه حمرماا، وإن كان جاهالا ( 3)

 .مل يعزر، مأنه معذور، وعرف وبصر، وأخذت منه فقط –باإلسالم 
ها، التفاق الصحابة مع الصديق على قتال مانعي يقاتله إمام يضعها يف مواضع( 4)

ا، وأخذت  الزكاة، ومأهنا أحد مباين اإلسالم، فإن تاب، وأخرجها، وإال قتل حدا
ا،  من تركته، من غري زيادة، وكذا إن غيب، أو كتم، واستتيب فلم خيرج قتل حدا

ها، وذكر الشي  أن من أدا. على امأصح، لظاهر الكتاب والسنة: قال يف املبدع
 .مل جتز مقاتلته، للللف يف إجزائها
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ن وم (2)وال يكفر بقتاله لإلمام (1)ووضعها اإلمام يف مواضعها
َأو َأن ما بيده لغريه  (3)ادعى َأداَءها، أو بقاَء احلول، أو نقص النصاب

 .(4)وحنوه، صدق بال ميني

                                         

 .أي وعلم أن اإلمام يضعها يف مواضعها قوتل، وإال يضعها يف مواضعها فال( 1)
: وفاقاا، مأن الصحابة مل يعتقدوا كفرهم، حني امتنعوا، ولقول عبد اهلل بن شقيق( 2)

ه كفر ال يرون شيئاا من امأعمال ترك صلى اهلل عليه وسلمكان أصحاب رسول اهلل 
رواه الرتمذي، وما ورد من التكفري فيه، حممول على جاحد الوجوب، . إال الصالة
ولو كان ملانعي الزكاة ديون، مل تقم يوم القيامة بالزكاة، : قال الشي . أو التغليظ

 .مأن عقوبة الزكاة أعظم
 أي ومن ادعى أداء الزكاة وقد طولب هبا، صدق بال ميني وفاقاا، أو ادعى بقاء( 3)

احلول، أو ادعى نقص النصاب، أو زوال ملكه عن النصاب يف احلول، أو جتدده 
 .قريباا، صدق بال ميني وفاقاا

أي وإن ادعى أن ما بيده من مال زكوي لغريه، أو أنه منفرد، أو خمتلط، وحنوه مما ( 4)
مينع وجوهبا، أو ينقصها، كدعوى علف سائمة نصف احلول أو أكثره، أو نية قنية 

جتارة، أو أقر بقدر زكاته، ومل يذكر قدر ماله، صدق بال ميني وفاقاا، مأهنا بعرض 
: عبادة مؤمتن عليها، فال يستحلف عليها، كالصالة والكفارة، قال يف املبدع

ال يسأل املصدق عن شيء، وال يبحث، إمنا يأخذ : نقل حنبل. وظاهره ال تشرع
 .ن اهتمإ: يتوجه احتمال: ما أصابه جمتمعاا، ويف الفروع
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فيلرجها ) (1)، ملا تقدم(يف مال صيب وجمنون)الزكاة ( وجتب)
مَأن ذلك حق  (3)كصرف نفقة واجبة عليهما  (2)يف ماهلما( وليهما

أي ( جيوز إخراجهاوال ) (4)تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه
 (6)«إمنا امأعمال بالنيات»حلديث  (5)من مكلف( إال بنية)الزكاة 

 .(7)وامأوىل قرن النية بدفع

                                         

 .«يف كل أربعني شاة شاة»من العمومات، كقوله ( 1)
 .أي الصيب واجملنون، وتعترب نيته، كما تعترب من رب املال، وحكي اتفاقاا( 2)
 .أي خيرجها عنهما كما أنه يصرف النفقة الواجبة عليهما( 3)
 .أي يف اإلخراج، كما صحت النيابة عنهما يف النفقة وحنوها( 4)
ة غري املكلف مأداء الواجب، ومأن أداء الزكاة تصرف مايل، أشبه سائر لعدم أهلي( 5)

 .التصرفات
َوَما  :وقال تعاىل «ال عمل إال بنية» صلى اهلل عليه وسلموأداؤها عمل، وقال ( 6)

ينَ  وال نزاع عند امأصحاب يف ذلك، ُأِمُروا ِإال ِليَـْعُبُدوا اهلَل ُمْ ِلِصيَن َلُه الدِّ
 . هو املالك، أو النائب عنه، كويل صيب وجمنونإذا كان امللرج 
: قال الوزير. مذهب عامة أهل العلم أن النية شرط يف إخراج الزكاة: وقال الشارح

 .أمجعوا على أن إخراج الزكاة ال يصح إال بالنية
فاعترب بعضهم النية عند الدفع، وفاقاا ملالك والشافعي، فلو عزهلا مل تكف النية، ( 7)

وجوز بعضهم النية عند . ال يصح أداؤها إال بالنية مقارنة امأداء: نيفةوقال أبو ح
 .عزل مقدار الواجب منها، فاكتفي بوجود النية حالة العزل تيسرياا
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فينوي الزكاة، َأو الصدقة  (1)وله تقدميها بزمن يسري كصالة
وإذا أُخذت منه قهراا َأجزَأت ظاهراا (2)الواجبة، وحنو ذلك

وإن  (3)
حنوه، فَأخذها اإلمام أو نائبه، تعذر وصول إىل املالك، حلبس أو 

َأجزَأت ظاهراا وباطناا
ليكون على يقني ( وامَأفضل أن يفرقها بنفسه) (4)

 .(5)يقني من وصوهلا إىل مستحقها

                                         

أي جيوز له تقدمي النية قبل اإلخراج بزمن يسري، كما جيوز تقدمي النية على الصالة ( 1)
 .بزمن يسري، وتقدم، وكالطهارة واحلج

املال أو الفطرة، ال صدقة مطلقة، فلو نوى صدقة مطلقة مل جتز، ولو كصدقة ( 2)
تصدق جبميع ماله، كصدقة نصاب من غري جنسه وفاقاا، ومأهنا عبادة يتكرر 
وجوهبا، فافتقرت إىل تعيني النية، وفاقاا كالصالة، ومأن مصرف املال إىل الفقراء له 

 .جهات، فاعتربت نية التمييز
رب املال، فال يطالب هبا رنانياا، بال نزاع، وأما باطناا فال جتزئ،  يعين من غري نية( 3)

لعدم النية، اختاره أبو اخلطاب وابن عقيل، والشي  وغريهم، إذ الزكاة عبادة، فال 
ما يأخذه والة امأمور، بغري اسم : جتزئ بغري نية من وجبت عليه كالصالة، وقال

 .الزكاة، ال يعتد هبا
ية على املمتنع، فقامت نيته مقام نيته، كويل صيب، وكالدين، ومأن مأن له إذاا وال( 4)

له أخذها من املمتنع باالتفاق، ولو مل جتزئه ملا أخذها، وسواء املال الظاهر 
جيب دفع زكاة املال الظاهر إىل اإلمام، وال جتزئ بدونه، وهو قول : والباطن، وقيل

 .احلنفية واملالكية، والقول القدمي للشافعي
وصيانة حلقهم عن اجلنابة عليه، وتفريج كربة مستحقها، مع إعطائها لألوىل هبا، ( 5)

ويفرقها بنفسه، بشرط أمانته، فإن مل يثق بنفسه، فامأفضل : هبا، ويف املنتهى وغريه
= 
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يقول عند )أن ( و) (2)ويسن إظهارها (1)وله دفعها إىل الساعي
 .(3)(وآخذها ما ورد)أي مؤديها ( دفعها هو

                                         
= 

له دفعها إىل الساعي، مأنه رمبا منعه الشح من إخراجها أو بعضها، وعند أيب 
، واختاره ابن أيب موسى وغريه، لللروج دفعها إىل اإلمام العادل أفضل: اخلطاب

 .من اخلالف، وزوال التهمة
ال خيتلف املذهب أن دفعها لإلمام جائز، سواء كان عدالا أو غري : قال الشارح( 1)

عدل، وسواء امأموال الظاهرة والباطنة، ويربأ بدفعها، تلفت يف يد اإلمام أو ال، 
م يقلدون هبا الكالب، ويشربون إهن: صرفها من مصارفها أو ال، وقيل البن عمر

ادفعها إليهم، ولإلمام طلبها من امأموال الظاهرة والباطنة إن : فقال. هبا اخلمر
أدها، وإال ادفعها : وضعها يف أهلها وفاقاأ وإن علم أنه ال يزكي، فعليه أن يقول

: وما يأخذه الوالة من العشر، وزكاة املاشية، وغري ذلك، فقال الشي  وغريه. إيل
يسقط عن صاحبه، إذا كان اإلمام عادالا، يصرفه يف مصارفه، باتفاق العلماء، 
ا، ال يصرفه يف مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه أن ال يدفع الزكاة 

ا
فإن كان ظامل

إليه، بل يصرفها هو إىل مستحقها، فإن أكره على دفعها إىل الظامل، حبيث لو مل 
وللمالك أن يفرق . اه . يف هذه الصورة يدفعها إليه حيصل له ضرر، فإنه جيزئه
وهذا ال خالف فيه، ونقل أصحابنا فيه : زكاة ماله الباطن بنفسه، قال النووي

 .إمجاع املسلمني
سواء كان مبوضع خيرجها أهله، أم ال، وسواء نفى عنه ظن السوء أم ال، لتنتفي ( 2)

 .ة على صدقة التطوعحممول  َوِإْن ُتْ ُفوَها عنه التهمة، ويقتدي به، وقوله 
ندباا، لآلية وامأخبار، والصالة هنا الدعاء والتربيك، وليس بواجب، مأنه مل يأمر ( 3)

 .معاذاا به، وال جيب على الفقري

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

133 

 (1)«، وال جتعلها مغرماااللهم اجعلها مغنماا»فيقول دافعها 
آجرك اهلل فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، : ويقول آخذها

وجعله لك طهوراا
وإن وكل مسلماا رقة جاز. (2)

وَأجزَأت نية موكل  (3)
ووكيل عند دفع  (5)وإال نوى موكل، عند دفع لوكيل (4)مع قرب
 .(6)لفقري

                                         

ا»رواه ابن ماجه، وحيمد اهلل على توفيقه مأدائها ( 1) أي مثمرة، مأن التثمري  « ومغنما
 .امةأي منقصة، مأن النقص كالغر « ومغرماا»كالغنيمة 

يِهْم ِبَها َوَصلِّ مأنه مأمور به يف قوله ( 2) ُرُهْم َوتـُزَكِّ ُ ْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقة  ُتَطهِّ
 صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل : أي ادع هلم، قال عبد اهلل بن أوىف َعَلْيِهمْ 

دافع متفق عليه، وهذا إذا كان ال «اللهم صل عليهم»إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال 
 .رهبا، وإال دعا له بالغيبة، وللرسول احلاضر، كرد السالم

مأهنا عبادة، والكافر ليس من أهلها، وغري الثقة ال يؤمن عليها، وظاهره ولو مميزاا، ( 3)
واشرتط بعضهم التكليف، مأن املميز ليس أهالا للعبادة، وصوبه يف تصحيح 

زه مع القرب، دون البعد، الفروع، وتوسط عثمان وغريه، فاستحسن القول جبوا
 .وجيوز التوكيل يف إخراج الزكاة وفاقاا

أي قرب زمن اإلخراج، من زمن التوكيل، مأن الفرض متعلق باملوكل، وال يضر ( 4)
 .تأخري امأداء بزمن يسري

 .لتعلق الفرض باملوكل، ووقوع اإلجزاء عنه( 5)
ححه الشارح وغريه، لئال أي وينوي وكيل عند الدفع أيضاا، كما ينوي املوكل، ص( 6)

خيلو الدافع إىل املستحق من نية مقارنة أو مقاربة، وال جتزئ نية وكيل وحده 
إمجاعاا، ويشرتط إلجزائها، وملك فقري هلا قبضها، وال يصح تصرفه قبله، ولو وكل 
 .الفقري رب املال يف القبض من نفسه، وأن يشرتي هبا بعد ذلك روباا أو حنوه صح
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عادته، ال  ومع عدم (1)ومن علم َأهلية آخذ، كره إعالمه هبا
وامَأفضل إخراج زكاة كل مال يف فقراء ) (2)ال إن َأعلمهإجيزئه الدفع له 

وجيوز نقلها إىل دون مسافة قصر، من بلد املال، مأَنه يف  (3)(بلده
إىل ما تقتصر فيه )مطلقاا ( وال جيوز نقلها) (4)حكم بلد واحد

 .(5)(الصالة

                                         

ته؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إىل أن يقرعه؟، واملراد بالعلم : قال أمحد( 1) مِلَ يُبكِّ
 .هنا الظن

أي ومن علم أهليته، مع علمه بعدم عادته لألخذ، مل جيزئه دفعها له، مأنه ال ( 2)
 .يقبل زكاة ظاهراا

أي املال ولو تفرق، أو كن املالك بغريه، بدليل امأحكام، ورخص السفر، ما مل ( 3)
كاة سائمة، ففي بلد واحد، وعلل اجملد عدم النقل يف اجلملة، بأن فقراء  تتشقص ز 

كل مكان، ال يعلم هبم غالباا إال أهله، وكذلك جتب نفقة الفقري، على من علم 
حباله، ويبذل الزكاة للمضطر، وحيرم نقلها إىل مضطر، أو حمتاج، يف مكان آخر، 

رواه  «فقد برئت منهم ذمة اهللأميا أهل عرصة، أصبح فيهم امرؤ جائع، »ويؤيده 
 .أمحد

ويبدأ بامأقرب فامأقرب، فإن نقلها إىل البعيد، لتحري قرابة، أو من كان أشد ( 4)
 . حاجة، ال بأس به

 .ال بأس أن يعطي زكاته يف القرى اليت حوله: قال أمحد
وفاقاا للشافعي، سواء نقلها لقريب، أو أشد حاجة، أو لثغر أو غريه، أو ( 5)

 .عاب امأصناف، وسواء كان الناقل هلا رهبا أو غريهالستي
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َأعلمهم َأن » اليمن ملعاذ ملا بعثه إىل صلى اهلل عليه وسلملقوله 
اهلل قد افرتض عليهم صدقة، تؤخذ من َأغنيائهم، فرتد على 

 .(1)«فقرائهم

                                         

خرج من خمالف إىل خمالف، »يف كتاب معاذ : متفق عليه، وعن طاووس قال( 1)
رواه امأررم، فيفرقها الساعي، يف مكان  «فإن صدقته وعشره يف خمالف عشريته

نقل، جيوز ال: رب املال وما قاربه، ويبدأ بأقاربه الذين ال تلزمه مؤنتهم، وعنه
وهو قول أكثر أهل العلم، مأنه دفع احلق إىل مستحقه، : وجيزئ، قال الشارح

 والضمري للمسلمني، ولقوله  «فرتد على فقرائهم»فربئ كالدين، ولعموم قوله 
إىل آخر اآلية، ومل يفرق بني فقراء وفقراء، وقوله   ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراءِ 

فدل على أهنا كانت تنقل إليه،  «صدقة، فنأمر لك هباأقم حىت تأتينا ال»لقبيصة 
فيفرقها يف فقراء املهاجرين وامأنصار، واختار أبو اخلطاب وغريه اجلواز، مأن امأدلة 

 .يف املسألة متقاربة، وقد وصلت إىل الفقراء، فدخلت يف عموم اآلية
الزكاة إىل  جيوز نقل الزكاة وما يف حكمها، ملصلحة شرعية، وإذا نقل: وقال الشي 

املستحقني باملصر اجلامع، مثل أن يعطي من بالقاهرة، من العشور اليت بأرض 
مصر، فالصحيح جواز ذلك، فإن سكان املصر إمنا يعانون من مزارعهم، خبالف 

جريان : النقل من إقليم إىل إقليم، مع حاجة أهل املنقول عنها، وإمنا قال السلف
زكاة، إىل بلد السلطان وغريه، ليكتفي أهل كل املال أحق بزكاته، وكرهوا نقل ال

من انتقل من خمالف إىل »ناحية مبا عندهم من الزكاة، وهلذا يف كتاب معاذ 
عندهم كما يقال « وامللالف» «خمالف، فإن صدقته وعشره يف خمالف جريانه

وهو ما يكون فيه الوايل والقاضي، وهو الذي يستللف فيه ويل امأمر « املعاملة»
ا، يأخذ الزكاة من أغنيائهم، فريدها إىل فقرائهم، ومل يقيد ذلك مبسرية يومني، جابيا 

 .وحتديد املنع من نقل الزكاة، ليس عليه دليل شرعي
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أي نقلها إىل ( فإن فعل) (1)خبالف نذر، وكفارة، ووصية مطلقة
مأنه دفع احلق إىل مستحقه، فربَئ من  (2)(َأجزَأت)مسافة قصر 
ال فقراَء )ان أو مك( يف بلد)املال ( إال َأن يكون) (3)عهدته، ويْأمث

 .(4)مَأهنم أوىل( فيه، فيفرقها يف أقرب البالد إليه

                                         

أي مل تقيد تلك مبكان معني، فله نقلها، ولو إىل مسافة قصر، والفرق كون الزكاة ( 1)
إن كان النذر معيناا، مواساة راتبة، فكانت جلريان املال، خبالف هذه امأشياء، ف

بأن عينه الناذر لفقراء بلده، أو مكان معني، وجب صرفه هلم، لتعينهم، وكذا  
كفارة معينة، بأن قيدها احلالف مبكان معني، أو وصية، مل جيز إال ملا قيده به، 

 .من بلد معني، أو مكان معني
ا، وظاهر كالمهم للعمومات، وفاقاا ملالك، واختاره أبو اخلطاب، واملوفق، وغريمه( 2)

 .يعين مع احلرمة
يعين على القول بتحرمي النقل، ولو مأجل رحم، أو شدة حاجة، والساعي وغريه ( 3)

 .يف ذلك سواء، وله جعل الصرف إىل رب املال
أو ما بقي منها بعد مستحقي مكانه، وبعث معاذ إىل عمر صدقة من اليمن، ( 4)

ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس، مل أبعثك جابياا، : فأنكر ذلك عمر، وقال
. ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مين: فقال معاذ. فرتدها يف فقرائهم

وأمجعوا على أنه إذا استغىن أهل بلد عنها، جاز نقلها : رواه أبو عبيد، قال الوزير
واملسافر يفرقها يف موضع أكثر اإلقامة فيه، ما مل يفض إىل . إىل من هم أهلها

 .تأخريها
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يف )املالك ( فإن كان) (1)وعليه مؤنة نقل، ودفع، وكيل، ووزن
أي بلد به املال،  ( آخر أخرج زكاة املال يف بلده)بلد ( بلد وماله يف

مأن امأطماع إمنا  (2)كل احلول أو أكثره، دون ما نقص عن ذلك
باا مبضي زمن الوجوب، أو ما قاربهتتعلق به غال

فطرته )أخرج ( و) (3)
وإن مل يكن له به مال، مأن الفطرة إمنا تتعلق بالبدن ( يف بلد هو فيه

 .(4)كما تقدم

                                         

أي وعلى من وجبت عليه مؤنة نقل زكاة، مع حله أو حرمته، وعليه مؤنة ( 1)
تسليمها إىل مستحقها كاملة، وذلك من متام التوفية، وكتسليم املبيع، وهل جيوز 
أن يوكل الفقري من يقبضها من بلد املالك مأن وكيله كهو، وهي بعد قبض الوكيل 

 .م امأوليف ملك املوكل أم ال؟ استحسن بعضه
ومع تساٍو : نص عليه وفاقاا، وكذا إذا كان أكثر إقامته به فيه، وقال يف الغاية( 2)

 .خيري
ولئال تنقل الصدقة عن بلد املال، ومأن املال سبب الزكاة، فوجب إخراجها حيث ( 3)

وجد السبب، متفرقاا كان البلد أو جمتمعاا، إال يف نصاب سائمة يف بلدين، فيجوز 
لئال يفضي إىل تشقيص زكاة احليوان، واملراد بامأطماع أطماع الفقراء، يف أحدمها، 

 .حرص عليه «وطمع يف الشيء وبه»
 .ومن وجبت عليه فطرة غريه، أخرجها مع فطرته، مكان نفسه: أي من قوله( 4)
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وجيب على اإلمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب، لقبض زكاة 
املال الظاهر، كالسائمة، والزرع، والثمار، لفعله عليه الصالة والسالم، 

وجيوز تعجيل الزكاة حلولني ) (1)ل خلفائه رضي اهلل عنهم بعدهوفع
أن النيب : ملا روى أبو عبيد يف امأموال، بإسناده عن علي (2)(فأقل

 . (3)تعجل من العباس صدقة سنتني صلى اهلل عليه وسلم

                                         

يعين لقبض الزكاة كل عام، كما هو مستفيض، وجرى عليه عمل املسلمني، وقال ( 1)
يِهْم ِبَهاُ ْذ ِمْن أَ تعاىل ُرُهْم َوتـُزَكِّ ومن الناس من ال ْمَواِلِهْم َصَدَقة  ُتَطهِّ

يزكي، وال يعلم ما عليه، فإمهال ذلك، إضاعة للزكاة، وعن عبد اهلل بن عمرو 
رواه أمحد وأبو داود، ويف رواية  «تؤخذ صدقات املسلمني على مياههم»مرفوعاا 

سنة : قال مالك «مياههم ال جلب وال جنب، وال تؤخذ صدقاهتم إال على»
السعاة أن خيرجوا أول الصيف، عند اجتماع أرباب املواشي مبواشيهم على املياه، 
للتلفيف عليهم، وعلى السعاة، واستظهر يف الفروع عدم الوجوب، وأنه مل يذكر 

 .مجاعة هذه املسألة بالكلية
ا من اخلالف، وقال أ( 2) بو حنيفة اقتصاراا على ما ورد، وتركه أفضل، خروجا

ا: والشافعي وما . أكثر من حول: ويف الرواية امأخرى. جيوز تقدميها حوالا واحدا
 .زاد عن احلولني فال جيوز عندنا، رواية واحدة

يف تعجيل  صلى اهلل عليه وسلمأن العباس سأل النيب : ولفظ أمحد وأيب داود( 3)
الفقيه، القاسم بن هو احلافظ « وأبو عبيد». صدقته قبل أن حتل، فرخص له يف ذلك

ولد سنة مائة وأربع ومخسني، وله . كان أبوه رومياا: سالم، امأزدي، البغدادي، يقال
: وغريمها، قال احلافظ« امأموال كتاب»و« غريب احلديث»مصنفات كثرية، منها 

 .أحسن من صنف يف الفقه وأجوده، تويف سنة مائتني وأربع وعشرين
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وإمنا جيوز تعجيلها  (1)«فهي علي ومثلها»ويعضده رواية مسلم 
 .(3)ستفيدهالعمَّا ي (2)إذا كمل النصاب

                                         

ولفظ  «إنا تعجلنا منه صدقة عامني»مسلم  أي تعجلتها منه، ويف لفظ غري( 1)
نصره وأعانه،  «وعضده»، «هي على صدقة، ومثلها معها»البلاري والنسائي 

تعجلت منه : أي يتقوى ما رواه أبو عبيد برواية مسلم، مأنه حيتمل أن معناه
قبض منه صدقة عامني، العام الذي : صدقة سنتني، فصارت ديناا علي، وقيل

وتعجل صدقة عام ران، وكما لو تعجل لعام واحد، ومأنه حق  شكا فيه العامل،
مال، أجل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله كالدين، وقطع يف الشرح واملنتهى 
بصحة التعجيل قبل الشروع فيه، وقدمه يف الفروع، ونصره ابن نصر اهلل وغريه، 

 .فهو كتعجيله عن احلول الثاين قبل دخوله

بغري خالف نعلمه : ، فلم جيز تقدميها عليه، قال املوفقوفاقاا، مأهنا سببها( 2)
: بتثليث امليم، والضم أفصح، ويستعمل يف الذوات والصفات، يقال« وكمل»

 .إذا متت أجزاؤه، وكملت حماسنه، مبعىن التمام. كمل

أي ال جيوز تعجيل الزكاة عما يستفيده من النصاب، مأنه تعجيل عما ليس يف ( 3)
، فلو ملك بعض نصاب، فعجل زكاته، أو زكاة نصاب، مل ملكه، لعدم وجوده
واستظهر يف املبدع اإلجزاء بعد طلوع الطلع . وال قبل السوم: جيزئه، ويف اإلقناع

واحلصرم، واختاره أبو اخلطاب، وقدمه يف الفروع، مأن وجود ذلك كالنصاب، 
الزكاة قبل جيوز تعجيل : واإلدراك كاحلول، وحكم الزرع كذلك، وقال الشي  وغريه

وجوهبا، بعد سبب الوجوب، عند مجهور العلماء، أيب حنيفة والشافعي وأمحد، 
 فيجوز تعجيل زكاة املاشية، والنقدين، وعروض التجارة، 
= 
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 (1)وإذا مت احلول، والنصاب ناقص قدر ما عجله، صح وَأجزأَه
فلو عجل عن مائيت شاة شاتني،  (2)مأن املعجل كاملوجود يف ملكه

وإن مات قابض معجلة، َأو  (3)فنتجت عند احلول سللة، لزمته رالثة
ال إن دفعها إىل من يعلم غناه فافتقر،  (4)استغىن قبل احلول، َأجزَأت

باراا حبال الدفعاعت
(5). 

                                         
= 

إذا ملك النصاب، وجيوز تعجيل العشريات قبل وجوهبا، إذا كان قد طالع الثمر، 
حبه، وبدا صالح  قبل بدو صالحه، ونبت الزرع، قبل اشتداد حبه، فإذا اشتد

 . الثمر، وجبت الزكاة، وصرح ابن نصر اهلل وغريه جبواز تعجيلها من ويل كمالك

 .ولو ظن ماله ألفاا، فعجل زكاته، فبان مخسمائة، أجزأه املعجل عن عامني( 1)
حقيقة أو تقديراا، وهلذا يتم به النصاب، وجيزئه من ماله، وإن عجل عن أربعني ( 2)

 .، ال جيزئه عنهما، وينقطع احلول لنقص النصابشاتني منها، حلولني
مأن املعجل كاملوجود يف : فكأن احلول حال على مائتني وواحدة، تفريع على قوله( 3)

ولو عجل من أربعني شاة شاة، فتم احلول عليها كذلك أجزأت، فلو . ملكه
نقصت شاة أخرى، ومت عليها احلول كذلك، استأنف حوالا إذا متت، ولو جتزئه 

ملعجلة، ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف، مل يصرفه إىل اآلخر، كما لو عجل ا
 .شاة عن مخس من اإلبل فتلفت، وله أربعون شاة، مل جتزئه عنها وفاقاا

مأنه أداها ملستحقها، كالدين إذا عجله املدين، وكما لو عدمت عند احلول، مأنه ( 4)
 .يعترب وقت القبض، لئال ميتنع التعجيل

يها غري مستحق هلا لغناه، وكذا لكافر فأسلم، مأنه مل يدفعها إىل وهو ف( 5)
 .مستحقها، أشبه ما لو مل يفتقر، أو يسلم
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وملن َأخذ الساعي منه زيادة َأن  (1)تعجيل الزكاة( وال يتسحب)
 .(3)إن نوى التعجيل: قال املوفق (2)يعتد هبا من قابلة

                                         

ا من اخلالف، قال يف ( 1) يف ظاهر كالم امأصحاب، وتقدم أن تركه أفضل، خروجا
 .ويتوجه احتمال بأن تعترب املصلحة: الفروع

لزكاة، ولو فوق النصاب بال تأويل، ما أخذه باسم ا: ذكره الشي  وغريه، ولفظه( 2)
اعتد به، وإال فال، وظاهره أن ما أهداه لعامل، أو أخذه العامل ال باسم الزكاة، 

 .بل غصباا، ال حيتسب به من الزكاة
مجعاا بني رواية عدم االحتساب بالزيادة، وبني االحتساب، وكذا محل اجملد رواية ( 3)

نية الزكاة، إذا نوى التعجيل، فإن علم أهنا اجلواز، على أن الساعي أخذ الزيادة ب
 .ليست عليه، وأخذها، مل يعتد هبا على امأصح، مأنه أخذها غصباا
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 (1)باب أهل الزكام
 .(3)ال جيوز صرفها إىل غريهم (2)أصناف( مثانية)وهم 

                                         

أي من جيزئ دفع الزكاة إليه، ومن ال جيزئ، وما يتعلق بذلك، من بيان ( 1)
 .شروطهم، وقدر ما يعطاه كل واحد، وصدقة التطوع، وحكم السؤال

 حمالا لدفعها إليهم، ال جيوز صرف شيء منها إىل أي أهلها الذين جعلهم اهلل( 2)
هي ملن مساهم اهلل تعاىل، وأخرج أبو داود وغريه، عن : غريهم إمجاعاا، قال أمحد
إن اهلل مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقات، حىت »: زياد بن احلارث مرفوعاا

ك امأجزاء إن كنت من تل»وقال للسائل  «حكم فيها هو، فجزأها مثانية أجزاء
يف  صلى اهلل عليه وسلموذلك ملا اعرتض بعض املنافقني على النيب  «أعطيتك

الصدقات، بني اهلل تعاىل أنه هو الذي قسمها، وبني حكمها، وتوىل أمرها 
 .بنفسه، ومل يكل قسمتها إىل أحد غريه، فجزأها تعاىل هلؤالء املذكورين

ال نعلم خالفاا أنه ال جيوز : الشارح وغريهأي غري الذين جعلهم اهلل حمالا هلا، قال ( 3)
دفعها إىل غريهم، إال ما روي عن أنس واحلسن، وال يلتفت إىل قول خيالف 

لو فقدت امأصناف الثمانية، فهل يسقط وجوهبا، أو : النص، وقال ابن نصر اهلل
وإن كانت  –امأداء خاصة؟ مأن امأصناف شرط لألداء، ال للوجوب، مأن إجياهبا 

ال خيتلف حكمه لفقد ما شرع  –إغناء امأصناف فإمنا شرع مأمر عام حكمته 
لسببه، كالقصر يف حق من سافر، فلم جيد مشقة، فيبقى الواجب يف ذمته، مىت 

وجيب صرفها إىل امأصناف الثمانية إن  : وقال الشي . وجد مستحقه دفع إليه
: وقال. يوجدونكانوا موجودين، وإال صرفت إىل املوجود منهم، ونقلها إىل حيث 

و ال ينبغي أن يعطى منها من ال يستعني هبا على طاعة اهلل، فإن اهلل فرضها 
معونة على طاعته، ملن حيتاج إليها من املؤمنني، أو من يعاوهنم، فمن ال يصلي 

 .من أهل احلاجات ال يعطى منها، حىت يتوب، ويلتزم أداء الصالة
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، من بناِء املساجد، والقناطر، وسد البثوق، وتكفني املوتى
ِإنََّما لقوله تعاىل  (1)ووقف املصاحف، وغريها من جهات اخلري

 .(2)اآلية الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكينِ 

                                         

نه ال جيوز وال جيزئ دفع الزكاة يف بناء اتفق امأئمة على أ: قال الوزير وغريه( 1)
مساجد، وقناطر، وحنو ذلك، وال تكفني موتى وحنوه، وإن كان من القرىب، لتعيني 

مجع قنطرة، بالقاف والنون، اجلسر يبىن على املاء، « والقناطر»الزكاة ملا عينت له، 
 .للعبور معه، والبثق منبعث املاء من الكسر، يف شط أو هنر وحنومها

َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي ومتامها( 2) َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ
ِبيِل َفرِيَضة  ِمَن اهلِل َواهلُل َعِليٌم َحِكيمٌ  : قال الشي َسِبيِل اهلِل َواْبِن السَّ
 . اه . عروفوصدقة التطوع تدخل يف آية الزكاة، بإمجاع املسلمني، وكذا سائر امل

املفيدة للحصر تفصح بإربات ما بعدها، ونفي ما سواه، وكذلك تعريف « إمنا»و
للحصر، وإمنا يثبت « إمنا»: فإهنا تستغرقها، وقال الشي « ألْ »الصدقات ب 

ليست الصدقة لغري هؤالء، بل هلؤالء؛ ومعلوم : املذكور، ويبقى ما عداه، واملعىن
د تبيني احلل، أي ال حتل لغري هؤالء، فيكون أنه مل يقصد تبيني امللك، بل قص

للمتويل : وذكر ابن جرير وغريه أن عامة أهل العلم يقولون. بل حتل هلم: املعىن
قسمتها، وضعها يف أي امأصناف الثمانية شاء، وإمنا مسى اهلل امأصناف الثمانية، 

ا بقسمتها إعالماا منه أن الصدقة ال خترج من هذه امأصناف إىل غريها، ال إجيابا 
بني امأصناف الثمانية، والصواب أن اهلل جعل الصدقة يف معنيني، أحدمها سد 

 .خلة املسلمني، والثاين معونة اإلسالم وتقويته
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َأشد حاجة من املساكني، مأن اهلل ( الفقراء، وهم)أحدهم 
( من ال جيدون شيئاا)فهم  (1)تعاىل بدأ هبم، وإمنا يبدأ بامأهم فامأهم

وإن تفرغ  (3)أي دون نصفها( دون بعض الكفايةأو جي) (2)من الكفاية
 (4)للعلم ال للعبادة، وتعذر اجلمع أُعطي –قادر على التكسب  –
أو )أي أكثر الكفاية ( جيدون أكثرها)الذين ( املساكني)الثاين ( و)

 .(5)(نصفها

                                         

وبدأ هبما املصنف كغريه، اتباعاا للنص، وهم يف أحكام الزكاة، غري املساكني، ( 1)
ر الظهر، فعيل مبعىن مأهنم إذا اجتمعوا افرتقوا، وبالعكس، والفقري مشتق من فق

 .مفعول، أي مفقور، وهو الذي نزعت فقرة ظهره، فانقطع صلبه
 .البتة، وال قدرة هلم على شيء بالكلية، وذلك أشد احلاجة( 2)
من كسب أو غريه، مما ال يقع موقعاا من الكفاية، ومثله بعضهم بالزمن وامأعمى، ( 3)

ِلْلُفَقراِء ء أصالا، قال تعاىلمأهنما يف الغالب كذلك، ورمبا ال يقدرون على شي
وهو الصحيح عندي، مأن اهلل : اآلية، قال الوزيرالَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اهللِ 

 .اآليةِلْلُفَقراءِ عز وجل بدأ به، فقال
أي تعذر اجلمع بني التكسب واالشتغال بالعلم، أعطي من الزكاة بقدر حاجته، ( 4)

وجيوز أخذه ما حيتاج : ن العلم الزماا له، قال الشي الشتغاله بالعلم، وإن مل يك
إليه، من كتب العلم، اليت ال بد ملصلحة دينه ودنياه منها، خبالف العبادة، والفرق 

 .بني العلم والعبادة تعدي العلم، وقصور العبادة
من كسب أو غريه، مفعيل من السكون، وهو الذي أسكنته احلاجة، قال تعاىل ( 5)

 َّْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحرِ َأمَّا الس فسماهم مساكني وهلم ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن يـَ
= 
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ومن ملك  (1)فيعطى الصنفان متام كفايتهما مع عائلتهما سنة
 .(2)وم بكفايته، فليس بغينما ال يق –ولو من أمثان  –

                                         
= 

وال جيوز أن يسأل شدة احلاجة، فدل على  «اللهم أحيين مسكيناا»سفينة، وروي 
أنه فقري، وامأول مسكني، وأن : أن املسكني أحسن حاالا من الفقري، وعنه
َأْو  قاا مأيب حنيفة ومالك، لقولهاملسكني أشد حاجة، اختاره رعلب وغريه، وفا

وأجيب بأنه جيوز التعبري عن الفقري باملسكني، ومها صنفان يف ِمْسِكين ا َذا َمتْـَرَبة  
الزكاة، وصنف واحد يف سائر امأحكام، مأن كل واحد من االمسني ينطلق 

 .عليهما
حد من من الزكاة وجوباا، يتكرر بتكرر احلول، ما يكفيه إىل مثله، وكل وا( 1)

عائلتهما مقصود دفع حاجته، فيعترب له ما يعترب للمنفرد، ومن متام الكفاية ما 
 .يأخذه الفقري ليتزوج، إن مل يكن له زوجة، واحتاج إىل النكاح

وكفاي ة عيال ه؛ أي فل يس ب ذي غ ىن، مينع ه م ن أخ ذ الزك اة، وإن  : ويف الوجيز وغريه( 2)
ح  ىت يص  يب »تق  وم بكفايت  ه، لقول  ه كث رت قيمت  ه، أو مل  ك عق  ارات أو غريه  ا، ال 

رواه مس   لم، والس   داد الكفاي   ة، ومل حي   ك  «قواما   ا م   ن ع   يش، أو س   داداا م   ن ع   يش
نافي  ة، والغ  ين م  ا ع  ده الن  اس « ال»موص  ولة، و« م  ا»متق  دموا امأص  حاب خالفا  ا و

قد يكون الرجل بالدرهم غنياا مع كس به، وال يغني ه امأل ف م ع : غنياا، قال الشافعي
إذا ك  ان ل  ه عق  ار وض  يعة، يس  تغلهما : وق  ال أمح  د. ه، وكث  رة عيال  هض  عفه يف نفس  

يك   ون ل   ه ال   زرع : وقي   ل ل   ه. عش   رة آالف، أو أكث   ر، ال تكفي   ه، يأخ   ذ م   ن الزك   اة
ويف : ق  ال الش  ي . نع  م: الق  ائم، ول  يس عن  ده م  ا حيص  ده، أيأخ  ذ م  ن الزك  اة؟ ق  ال
ؤن  ة، وك  ذا م  ن ل  ه كت  ب معن  اه م  ا حيت  اج إلي  ه إلقام  ة مؤن  ة، وإن مل ينفق  ه بعين  ه يف امل

حيتاجها، للحفظ واملطالعة، أو هلا حلي لل بس أو ك راء، حتت اج إلي ه، ف ال مين ع ذل ك 
 والغ                         ىن يف ب                        اب الزك                         اة : ق                        ال. امأخ                        ذ م                        ن الزك                         اة

= 
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السعاة، الذين يبعثهم اإلمام ( العاملون عليها وهم)الثالث ( و)
 (2)وكتاهبا، وقسامها(  جباهتا، وحفاظها)ك   (1)مأخذ الزكاة من أرباهبا
ا، وشرط كونه مكلفاا،  أميناا، كافياامسلما

(3). 

                                         
= 

نوعان، نوع يوجبها، ونوع مينعها، والغىن هنا ما حيصل به الكفاية على الدوام، إم ا 
ري ذل ك، فم  ن ك ان حمتاجا  ا، حل ت ل  ه م ن جت  ارة، أو ص ناعة، أو أج  رة عق ار، أو غ  

الزك   اة، وإن مل   ك نص   باا، وم   ن مل يك   ن حمتاجا   ا، مل حت   ل ل   ه، وإن مل ميل   ك ش   يئاا، 
ال حتل املسألة إال مأح د رالر ة، رج ل أص ابته فاق ة، ح ىت يق ول رالر ة م ن »حلديث 

لق  د أص  ابت فالنا  ا فاق  ة، فحل  ت ل  ه املس  ألة ح  ىت يص  يب : ذوي احلج  ى م  ن قوم  ه
أعط   وهم وإن راح   ت : وذك   ر ق   ول عم   ر «يش، أو س   داد م   ن ع   يشقواما   ا م   ن ع   

عليهم من اإلبل كذا وكذا، ومأن يف العرف أن م ن ك ان حمتاجا ا فه و فق ري، في دخل 
 .يف عموم النص

 .للنص والعمل املستمر اجملمع عليه( 1)
بني مستحقيها، وعدادها وكياهلا، ووزاهنا، ومجاع املواشي، ورعاة ومجال، ومن ( 2)

 صلى اهلل عليه وسلمإليه فيها، لدخوهلم يف مسمى العاملني عليها، وكان حيتاج 
يبعث على الصدقة سعاة، ويعطيهم عليها، فبعث عمر، وأبا موسى، وغريمها، 

 .وليس فيه اختالف، مع ما ورد من النص
أي قادراا على ذلك العمل وفاقاا، مأهنا ضرب من الوالية، ولعل هذا الشرط ( 3)

ا بفرائض الصدقة، فقد قيل: متضمن لكونه
ا
من شرطه معرفة ما جتب فيه : عامل

وال تشرتط حريته، وفاقاا . إن كان من عمال التفويض: وقيل. الزكاة، وجنسه
وال يشرتط فقره إمجاعاا،  «وإن استعمل عليكم عبد حبشي»للشافعي، لقوله 

= 
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ويعطى قدر َأجرته منها، ولو غنياا (1)من غري ذوي القرىب
(2) 

 .(3)وجيوز كون حاملها، وراعيها ممن منع منها

                                         
= 

راد احلديث، وامل «ال حتل لغين، إال خلمسة، لعامل عليها»حلديث أيب سعيد 
ا، مأهنا  بامأمانة هنا العدالة، ومأن غري امأمني ال جتوز توليته، وشرط كونه مسلما

َيا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال والية على املسلمني، فاشرتط اإلسالم فيها، وقال تعاىل
تَِّ ُذوا ِبَطاَنة  ِمْن ُووِنُكمْ  ويأيت املنع . ال تأمنوهم وقد خوهنم اهلل: وقال عمرتـَ

مأن ما . ال يشرتط: ن تولية أهل الذمة، يف اجلهاد إن شاء اهلل تعاىل، وقيلم
يأخذه حبق جبايته، وجيوز أن يكون حاملها وراعيها وحنومها، وشرط التكليف، 

 .مأن غري املكلف موىل عليه، لعدم أهليته
ال وهم مؤمنوا بين هاشم، وكذا مواليهم، وفاقاا للشافعي، ومأن الفضل واملطلب سأ( 1)

إهنا ال حتل حملمد، وال »العمالة على الصدقة، فقال  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
 .رواه مسلم وغريه، إال أن يدفع إليه أجرة من غريها «آلل حممد

أي يعطي العامل قدر أجرته منها، ولو كان غنياا، بغري خالف، لللرب سواء ( 2)
وإن تلفت بال . إمجاعاا :جاوزت الثمن أو ال، مأنه أجرة، وقال ابن عبد الرب

ويلزمه رفع حساب ما تواله إذا طلب : تفريط، فمن بيت املال، وقال الشي  وغريه
ملا جاءه ابن اللتبية حاسبه،  صلى اهلل عليه وسلمويف الصحيحني أن النيب . منه

 .يلزمه مع التهمة: وقال يف الفروع
مأن ما يأخذه . خالفبغري : حنو كافر، أو من ذوي القرىب، قال يف اإلنصاف( 3)

للعمل، ال للعمالة، خبالف اجلايب وحنوه، وال جيوز للجايب قبول هدية من أرباب 
 .امأموال، وال رشوة، وما خان فيه، أخذه اإلمام، لريده إىل مستحقه
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وهو السيد املطاع  (1)مجع مؤلف( الرابع املؤلفة قلوهبم)الصنف 
أو يرجى بعطيته قوة  (3)ممن يرجى إسالمه، َأو كف شره) (2)يف عشريته

 .(5)أو إسالم نظريه (4)(إميانه

                                         

كفار، ومسلمون، واملسلمون : من التأليف، وهو مجع القلوب، وهم قسمان( 1)
 .أقسام

حكمهم منسوخ، وعن مالك : وقال أبو حنيفةومن مل يكن كذلك فال، ( 2)
والشافعي قوالن، الصواب امأول للنصوص، فيعطون إن احتيج إليهم، لوجود 

 .القبيلة أبو بنو امأب امأدنون« والعشرية»العلة، وبقاء املصلحة، 
فيعطى من يرجى إسالمه، لتقوى نيته يف اإلسالم، ومتيل نفسه إليه، ليسلم، ( 3)

أو ليحسن إسالمه، كما أعطى صناديد الطلقاء، ’ يةلقصة صفوان بن أم
وأشرافهم، أو من خيشى شره، فريجى بعطيته كف شره، وشر غريه معه، قال ابن 

، وكان يرض  هلم من الصدقات، صلى اهلل عليه وسلمكانوا يأتون النيب : عباس
ة ولو كان املؤلف امرأة، كملك. وإال عابوه. هذا دين صاحل: فإذا أعطاهم قالوا

 .الفرس
أعطى  صلى اهلل عليه وسلمأو نصحه يف اجلهاد، ملا يف الصحيحني أن النيب ( 4)

ا الطائي، فقالت قريش تعطي صناديد : امأقرع بن حابس، وعينيه بن حصن، وزيدا
وال حيل للمؤلف املسلم ما خيذه إن أعطي لكف شره،   «مأتألفهم»جند؟ فقال 

ا، خالفاا ملا يف اإلقناع، : لعله: كاهلدية للعامل، وإال حل، وقال اخللويت ولو مسلما
واإلقناع مثل باهلدية، فعلم منه أنه . اه . وعمومه يشمل اخلوراج وغريهم كالعرب

املؤلف املعطى لكف شره، ال خيتص بالكافر؛ كما تومهه بعضهم، وعلى هامش 
ا على ما يف اإلقناع فال خمالفة: املنتهى، خبط أبا بطني  .ولو مسلما

 .مثله «ونظري الشيء»رجاء إسالم نظرائهما : أبا بكر أعطى عدياا والزبرقان مأن( 5)
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 ويعطى ما (2)أو دفع عن املسلمني (1)أو جبايتها ممن ال يعطيها
فرتك عمر وعثمان وعلي  (3)حيصل به التْأليف، عند احلاجة فقط

فإن  (4)إعطاءهم، لعدم احلاجة إليه يف خالفتهم، ال لسقوط سهمهم
اخلامس الرقاب، وهم ) (5)تعذر الصرف إليهم، رد على بقية امأصناف

 .(6)(وهم الكاتبون
                                         

 .بأن يكونوا إذا أعطوا منها، جبوها ممن ال يعطيها( 1)
بأن يكونوا يف طرف بالد اإلسالم، وإذا أعطوا منها، دفعوا الكفار، عمن يليهم ( 2)

 .من املسلمني، فيعطون من الزكاة، لدخوهلم يف مسمى املؤلفة
 .أي ال غريها، لرتك اخللفاء اإلعطاء مع عدم احلاجة( 3)
املؤلفة، من املسلمني  صلى اهلل عليه وسلمفإن حكمهم باق، إلعطاء النيب ( 4)

صلى اهلل عليه واملشركني، وكذلك أبو بكر رضي اهلل عنه، وخري اهلدي هديه 
ة على ، ومنع وجود احلاجصلى اهلل عليه وسلم، وأعدل السياسة سياسته وسلم

ممر الزمان، واختالف أحوال النفوس، يف القوة والضعف، ال خيفى فساده، واتباع 
وجيوز بل جيب اإلعطاء لتأليف من : قال الشي . أحق صلى اهلل عليه وسلمسريته 

حيتاج إىل تأليف قلبه، وإن كان ال حيل له أخذ ذلك، كما يف القرآن العزيز، وكما  
 .يعطي املؤلفة من الفيء صلى اهلل عليه وسلمكان النيب 

 .ال أعلم فيه خالفاا: قال اجملد وغريه( 5)
أي الذين ال جيدون وفاء، ولو مع القوة والكسب، لعموم اآلية، وقال أبو حنيفة ( 6)

ال خيتلف املذهب أهنم من : مأهنم من سهم الرقاب، ويف املبدع: والشافعي
ى سيده، ويصرف إليه أرش ومأنه ميلك املال علَفَكاِتُبوُهمْ الرقاب، لقوله

جنايته، فكان له امأخذ من الزكاة، إن مل جيد وفاء، كالغرمي، وأما الرقاب فال نزاع 
 .يف ربوت سهمهم
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فيعطى املكاتب وفاَء دينه، لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع 
 . (1)على التكسب، ولو قبل حلول جنمقدرته 

وجيوز أن يشرتي منها رقبة ال تعتق عليه، فيعتقها، لقول ابن 
مَأن فيه فك رقبة ( يفك منها امأسري املسلم)جيوز أن ( و) (2)عباس

 .(4)ال أن يعتق قنه َأو مكاتبه عنها (3)من امَأسر

                                         

لئال يؤدي إىل فسلها عند حلول النجم وال شيء معه، وامأوىل دفعها إىل سيده، ( 1)
 .ولو تلفت بيده أجزأت، كالغارم وابن السبيل: قال يف اإلقناع وشرحه

وهو متناول للقن، بل صريح فيه، مأن الرقبة مىت َوِفي الرَِّقابِ ولعموم قوله( 2)
ال تعتق عليه : أطلقت، انصرف اإلطالق إليه، وهذا مذهب مالك، وظاهر عبارته

مطلقاا، سواء كان برحم، أو تعليق، أو شهادة، بأن شهد على سيد عبد أنه 
ولو علق العتق : عليه، قال يف الفروع أعتقه، وردت شهادته، فإنه إذا اشرتاه يعتق

بشرط، مث نواه من الزكاة عند الشرط، مل جيزئه وفاقاا، وجعله اجملد أصالا للعتق 
 .بالرحم وفاقاا، لعود نفعها إليه

أشبه ما يدفع إىل الغارم، لفك رقبته من الدين، وهو من أفضل امأعمال، املنجية ( 3)
َفكُّ ام العقبة، أخرب أن املنجي منهامن العذاب، فإنه تعاىل ملا ذكر اقتح

 .َرقَـَبة  
مأنه مبنزلة إخراج العروض أو القيمة، ويشرتط يف الزكاة متيك املعطى وفاقاا، ( 4)

ليحصل اإليتاء، وال يدفع زكاته إىل سيده، اختاره القاضي وغريه، وهو مذهب أيب 
أشد من تعلق هي أقيس، مأن تعلق حقه مباله، : حنيفة والشافعي، وقال اجملد

 .الوالد مبال ولده
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 إلصالح ذات)غارم : وهو نوعان، أحدمها (1)(السادس الغارم)
كقبيلتني، أو أهل   –بأن يقع بني مجاعة عظيمة  (2)أي الوصل( البني

تشاجر، يف دماء وأموال، وحيدث بسببها الشحناء،  –قريتني 
فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم يف ذمته ماالا، عوضاا  (3)والعداوة

ا، فكان من  (4)عما بينهم، ليطفئ النائرة فهذا قد أتى معروفاا عظيما
محله عنه من الصدقة، لئال جيحف ذلك بسادات القوم  املعروف

 .(5)املصلحني، َأو يوهن عزائمهم

                                         

لزوم ما يشق على النفس، ومسي الدين غراماا  –يف امأصل  –وهو املدين، والغرم ( 1)
 .لكونه شاقاا على اإلنسان

فالغارم إلصالح ذات البني، هو من غرم إلصالح حال الوصل الفاسد، قال ( 2)
ْيِنُكمْ تعاىل َِ الوقَفاتَـُّقوا اهلَل َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَ ْيَن النَّا  َأْو ِإْصهح  بـَ

أقم، حىت تأتينا الصدقة، »حتملت محالة، فقال له : وتقدم حديث قبيصة قال
 .«فنأمر لك هبا

ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك، والتشاجر بالتاء، والشني، واجليم ( 3)
 .أي يقع ختاصم« يقع»املضمومة، فاعل 

بينهم نائرة أي عداوة، وعند العامة : قالبالنون مهموز، العداوة والشحناء، ي( 4)
رارت الفتنة بينهم : بالثاء املثلثة، وأما الثور، والثوران، فاهليجان، والورب، ومنه

ا« ويتوسط»  .أي بني املتلاصمني، فيكون وسيطاا ومصلحا
عن تسكني الفنت، وكف املفاسد، وكانت العرب تفعل ذلك، فيحتمل الرجل ( 5)

فأقرت الشريعة ذلك، . القبائل يسأل، حىت يؤديه احلمالة، مث خيرج يف
إذا ذهب . أجحف به: بضم الياء، وسكون اجليم، وكسر احلاء، من« وجيحف»و
 .به
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فجاَء الشرع بإباحة املسألة فيها، وجعل هلم نصيباا من 
النوع الثاين ما ُأشري  (2)إن مل يدفع من ماله( ولو مع غىن) (1)الصدقة

و حمرم يف شراء من كفار، َأو مباح، أَ ( لنفسه)تدين ( أو)إليه بقوله 
 .(3)(مع الفقر)وتاب 

                                         

أقم حىت تأتينا »حتملت محالة، فقال : ملا يف صحيح مسلم وغريه، عن قبيصة قال( 1)
 وذكر «ال حتل لغين إال خلمسة»وحديث أيب سعيد  «الصدقة، فنأمر لك هبا

منهم الغارم، وكذا لو حتمل إتالفاا أو هنباا عن غريه، أو ضمن عن غريه ماالا، ومها 
 .معسران

أي فيأخذ من الزكاة، ولو كان غنياا، مأنه من املصاحل العامة، فأشبه املؤلف ( 2)
والعامل، هذا إن مل يدفع من ماله، فإن دفع فال، مأنه قد سقط الغرم، فلرج عن  

مالة، وكذا إن مل يكن محل الدين، أو كان ما لزمه ضماناا كونه مديناا بسبب احل
 .وأعسر، فلكل منهما امأخذ منها لوفاء دينه

ومثله لو دفع إىل فقري مسلم، : بأن يشرتي نفسه من الكفار، قال أبو املعايل( 3)
غرمه السلطان ماالا، ليدفع جوره، أو يستدين يف نفقة نفسه، أو عياله، أو  

إلصالح ال خالف يف استحقاق الغارمني : قال الشارح وغريه .كسوهتم مع الفقر
. نفوسهم، وربوت سهمهم يف الزكاة، وأن املدينني، العاجزين عن وفاء ديوهنم، منهم

: وإال مل جيز، وتقدم قول الشي . أو يستدين يف معصية، وشرب مخر، وزنا، وتاب. اه 
فمن أظهر بدعة، : وقال طاعة؛إنه ال ينبغي أن يعطى منها من ال يستعني هبا على ال

 .أو فجوراا، فإنه يستحق العقوبة، باهلجر وغريه، واستتابته، فكيف يعان على ذلك
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وال جيوز له صرفه يف غريه، ولو  (1)ويعطى وفاَء دينه ولو هلل
فقرياا
السابع ) (3)وإن دفع إىل الغارم لفقره، جاز أن يقضي منه دنيه (2)

 .(4)(يف سبيل اهلل، وهم الغزاة املتطوعة الذين ال ديوان هلم

                                         

 أي يعطى غارم وفاء دينه، بال نزاع كمكاتب، الندفاع حاجتهما، لقوله( 1)
ولو كان ما غرمه هلل، فدين اهلل كدين اآلدمي، وحكى ابن عبد الرب  َواْلَغاِرِمينَ 
بيد اإلمجاع على أنه ال يقضى منها دين على ميت، غرم ملصلحة نفسه أو وأبو ع
 . غريه

جيوز أن يوىف منها الدين على امليت، يف أحد قويل العلماء، مأن اهلل : وقال الشي 
، الغارم ال يشرط متليكه على هذا، وعلى َواْلَغاِرِمينَ ومل يقلَواْلَغاِرِمينَ قال

 .ميلك لوارره ولغريههذا جيوز الوفاء عنه، وأن 
ا مراعى( 2)  .أي غري ما أعطي له، وإن كان فقرياا، مأنه إمنا يأخذ أخذا
ا تاماا،ومن فيه سببان، أخذ هبما وفاقاا، واملذهب أن من أخذ ( 3) مللكه إياه ملكا

بسبب يستقر امأخذ به، وهو الفقر، واملسكنة، والعمالة، والتأليف، صرفه فيما 
دفع املالك إىل الغرمي، بال إذن الفقري صح، كقضاء اإلمام  شاء، كسائر ماله، وإن

 .عن احلي بال وكالة

ِإنَّ أي ال حق هلم يف الديوان، ومسوا به مأن السبيل عند اإلطالق هو الغزو، لقوله ( 4)
ري ذلك من وغ َوقَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اهللوقوله،اهلَل ُيِحبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّا

اآليات وامأحاديث، وإمنا استعملت هذه الكلمة يف اجلهاد، مأنه السبيل الذي يقاتل 
 حكمهم  فيه على عقد الدين، وال خالف يف استحقاقهم، وبقاء

= 
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ولو غنياا َأوهلم دون ما يكفيهم، فيعطى ما يكفيه لغزوه،
(1) 

ال َأن يشرتي منها  (2)وجيزُئ أن يعطى منها حلج فرض فقري وعمرته
فرساا حيبسها، أو عقاراا يقفه على الغزاة
 .(4)وإن مل يغز رد ما َأخذه (3)

                                         
= 

يف الديوان، إذا كانوا متطوعة، مأن من له رزق من بيت املال راتب يكفيه، فهو 
يأخذ : ، ومالك والشافعي وأمحد قالوامستغن به وفاقاا، وأبو حنيفة خيص به الفقري

فعوض من « دوَّان»بالكسر، وأصله « والديوان»الغين منهم، كما يأخذ الفقري، 
إحدى الواوين ياء، لقوهلم يف مجعه دواوين، وأول من دون الدواوين يف اإلسالم 

 .عمر رضي اهلل عنه
صلحة عامة، ومىت ذهاباا وإياباا، ومثن سالح، ودرع، وفرس، وحنو ذلك، مأنه م( 1)

ادعى أنه يريد الغزو، قبل قوله، ودفع إليه، دفعاا مراعى، من سائر ما حيتاج إليه، 
 .من آالت ونفقة

ويستعني به فيه، مأنه حيتاج إىل إسقاط الفرض، ولو مل جيب لفقره، ومأن احلج  ( 2)
 رواه أمحد «احلج والعمرة يف سبيل اهلل»، صلى اهلل عليه وسلمكالغزو، لقوله 

وغريه، ومأيب داود يف رجل جعل ناقته يف سبيل اهلل، فأرادت امرأته احلج، فقال 
وظاهر كالم أمحد  «اركبيها، فإن احلج من سبيل اهلل» صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

واخلرقي وغريمها، جوازه يف النفل أيضاا، وصححه مجع، مأنه من سبيل اهلل، وال 
 .عنه هبا، وال يغزيحيج بزكاة ماله، وال يغزو، وال حيج 

وفاقاا، وكذلك ال يشرتى هبا درعاا وحنوه، وال داراا، أو ضيعة، وحنومها للرباط ( 3)
 .وحنوه، مأن الشراء املذكور لوقفه، ليس من اإليتاء املأمور به

أي وإن مل يغز من أخذ فرساا وغريها من الزكاة، رد الذي أخذه على اإلمام ( 4)
 .ومل يعمله وفاقاا، مأنه أعطي على عمل
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 (1)إذا خرج يف سبيل اهلل، أكل من الصدقة: نقل عبد اهلل
اح، َأو أي بسفره املب( املسافر املنقطع به)وهو ( الثامن بن السبيل)

إىل غريها، مأَنه ليس ( دون املنشئ للسفر من بلده) (2)احملرم إذا تاب
مأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل،   (3)يف سبيل
، لطريه، "وابن املاء"ولد الليل؛ ملن يكثر خروجه فيه، : كما يقال
 ولو وجد( ما يوصله إىل بلده)ابن السبيل ( فيعطى) (4)ملالزمته له
 .(5)مقرضاا

                                         

ال جيوز له امأكل قبل اخلروج، مأن نفسه ليست مصرفاا لزكاته، كما ال : ومفهومه( 1)
 . يقضي هبا دينه

مأن التوبة جتب ما قبلها، وإال فال، مأنه إعانة على املعصية، وال يعطى يف سفر ( 2)
ر مكروه، أو نزهة، مأنه ال حاجة إليه، ونبه باملباح على ما هو أوىل منه، كسف

الطاعة حلج، أو طلب  علم، أو صلة رحم، وليس معه ما يوصله إىل بلده، أو 
ال فرق بني السفر الطويل : منتهى قصده، وعوده إىل بلده، وظاهر كالمهم
 .والقصري، وتقدم أن ما مسي سفراا تعلق احلكم به

 حال، مأن االسم ال يتناوله حقيقة، نص عليه وفاقاا، وإمنا يصري ابن سبيل يف راين( 3)
يدفع : ومأنه مل يصح عليه امسه، بل مقامه ببلده مظنة الرفق به، وقال الشافعي

 .إليه كاجملتاز، يف جواز امأخذ، وهو رواية عن أمحد
 .أي للماء، ولولد الليل لليل، وكل من الزم شيئاا مسي به يف الغالب( 4)
ن الوصول ملاله، كمن أو متربعاا بامأوىل، وكذا لو كان موسراا يف بلده، لعجزه ع( 5)

 .سقط متاعه يف حبر، أو ضاع منه، أو غصب فعجز عنه
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ا واحتاج قبل وصوله إليها، أُعطي ما يصل به  ،وإن قصد بلدا
وإن فضل مع ابن  (1)إىل البلد الذي قصده، وما يرجع به إىل بلده
وغريهم يتصرف مبا  (2)سبيل، َأو غاز، َأو غارم، َأو مكاتب شيٌء رده

شاء، مللكه له مستقراا
 .(4)(ومن كان ذا عيال، َأخذ ما يكفيهم) (3)

                                         

وإن كان فقرياا يف بلده، أعطي لفقره ما يكفيه سنة، ولكونه ابن سبيل ما يوصله، ( 1)
وال خالف يف استحقاق ابن السبيل، وبقاء سهمه، ويدخل يف ابن السبيل 

ها، وذكر غري واحد أهنا الضيف، قاله ابن عباس وغريه، والسائلون يعطون من
جعلت لسد خلة املساكني، ومعونة اإلسالم، وتقويته، فيلحق به من كان يف 

 .مصلحة عامة للمسلمني، مدة قيامه هبا
ا مراعى، ولزوال السبب، فيجوز رد ( 2) مأهنم ال ميلكون ذلك من كل وجه، بل ملكا

 .ول اآليةالفاضل، بزوال احلاجة، خبالف امأصناف امأربعة، املذكورين أ
ا مستقراا، فأهل الزكاة ( 3) فال يردون شيئاا، مأن الالم يف ذلك للملك، فثبت هلم ملكا

قسمان، قسم يأخذ بسبب يستقر امأخذ به، بال نزاع يف اجلملة، وهو الفقر، 
واملسكنة، والعمالة، والتأليف، وقسم يأخذ بسبب ال يستقر امأخذ به، وهو 

بيل، فالقسم امأول، من أخذ شيئاا، صرفه فيما شاء،  الكتابة، والغرم، والغزو، والس
كسائر ماله؛ والثاين إذا أخذ شيئاا منها، صرفه فيما أخذه له فقط، لعدم ربوت 
ملكه عليه، من كل وجه، فإمنا ملكه مراعى، فإن صرفه يف اجلهة اليت استحق 

قسم الثاين امأخذ هبا، وإال اسرتجع منه، فالتعبري يف اآلية بالالم للملك، ويف ال
 .وهي للظرفية« يف»ينادي على املراعاة يف ذلك ب 

أي ومن كان من الفقراء واملساكني ذا عيال، أخذ ما يكفي عياله، مأن الدفع ( 4)
 .للحاجة، فيتقدر بقدرها
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ويصدق من  (1)مَأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته
ادعى عياالا، َأو فقراا، ومل يعرف بغىن
(2). 

                                         

 .فيعترب له ما يعترب للمنفرد( 1)
إال منه، مأن الظاهر صدقه، وال يكلف مييناا، وال إقامة بينة، مأن ذلك ال يعلم ( 2)

ا، خيربه أهنا ال حتل لغين، وال : ومن جهل حاله، وقال ال كسب يل؛ ولو كان جلدا
لقوي مكتسب، وهو مذهب أيب حنيفة، ومالك، ويعطيه بال ميني وفاقاا، لللرب 

وإخباره بذلك يتوجه وجوبه، وال يعطى أحد منهم مع : الصحيح، قال يف الفروع
إال »وتقدم، وحديث أيب سعيد  «رالرةال حتل إال مأحد »غىن، حلديث قبيصة 

، «خلمسة، العامل عليها، ومشرتيها، والغارم، والغازي، ومسكني أهدى منها لغين
، وإن كان غنياا يف بلده، وهذا جممع عليه، «وابن سبيل منقطع به»ويف رواية 
 . «ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي»ولقوله 

م اآلية، ولو ادعى الفقر من عرف بغىن، مل رواه أبو داود والرتمذي، وهو مفهو 
من ادعى أنه : ويف اإلنصاف. يعترب رالرة، لللرب: يقبل إال ببينة، وعن أمحد

مكاتب، أو غارم، أو ابن سبيل، مل يقبل إال ببينة بال نزاع، وإن ادعى أنه غارم 
 .لذات البني، أغىن عن إقامة البينة

تعفف يعفه اهلل، ومن يستغن يغنه ومن يس»ويستحب التعفف، ملا يف احلديث 
مأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب، خري له من أن يسأل الناس، أعطوه »، «اهلل
وال يأخذ الغين صدقة، وال يتعرض هلا، فإن أخذها مظهراا للفاقة حرم، ويف  «منعوهأو 

 ومن يأخذ ماالا حبقه يبارك له فيه، ومن يأخذ ماالا بغري حقه، فمثله مثل»الصحيحني 
بالرغبة فيه، وامليل  –شبهه  «إن هذا املال حلوة خضرة»وقال  «الذي يأكل وال يشبع

امأخضر واحللو مرغوب  بالفاكهة اخلضراء املستلذة، فإن –إليه، وحرص النفوس عليه 
 بورك »أي بغري سؤال  «فمن أخذه بغري شره وال إحلاح»فيهما 

= 
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لقوله تعاىل  (1)(إىل صنف واحد)أي الزكاة ( وجيوز صرفها)
 ٌْر َلُكم ُهَو َ يـْ َوِإْن ُتْ ُفوَها َوتـُْؤُتوَها اْلُفَقَراَء فـَ

وحلديث  (2)
 : قال من، ف إىل الي عليه وسلمصلى اهلل عثه النيب  ني ب معاذ، ح

                                         
= 

 «وكان كالذي يأكل وال يشبعله فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، مل يبارك له فيه، 
 .ويقبح السؤال مع احلاجة

ومن له قدرة على الكسب، فصحح بعضهم أنه حرام، لألخبار، وكرهه بعضهم 
بشروط، إن مل يذل نفسه، وال يلح يف السؤال، وال يؤذي املسئول، فإن فقد 
أحدها حرم اتفاقاا، ومن أبيح له أخذ شيء من زكاة، وصدقة، وحنومها أبيح له 

وهذا مذهب مالك  «للسائل حق، وإن جاء على فرس»اله، لظاهر سؤ 
: والشافعي، ومأنه يطلب حقه، وحيرم سؤال ما ال يباح أخذه، قال ابن حزم وغريه

اتفقوا على أن املسألة حرام على كل قوي على التكسب، أو غين، إال من حتمل 
ألة شرب املاء وال بأس مبس. اه . محالة، أو من السلطان، أو ما ال بد له منه

وحنوه، واالستعارة، واالستقراض، وسؤال الشيء اليسر، صرح به أمحد وغريه، ومن 
أعطي من غري مسألة، وال استشراف نفس، مما جيوز له أخذه، استحب له أخذه، 

فال بأس . سيبعث إىل فالن؛ سيعطيين فالن: فإن استشرف، بأن حدث نفسه
يستحب : الذي عليه اجلمهور: قال النوويبالرد، واختار أمحد وغري واحد الرد، و 

إن  غلب احلرام حرمت، وإال أبيحت، : القبول، يف غري عطية السلطان، وصحح
 .إن مل يكن يف القابض مانع

وهو مذهب مالك وأيب حنيفة، وقول عمر، وحذيفة، وابن عباس وغريهم، ويأيت ( 1)
 .ذكر جواز صرفها إىل شلص واحد، فالصنف أوىل

 .ر تعاىل يف هذه اآلية إال الفقراءفلم يذك( 2)
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َأعلمهم َأن اهلل قد افرتض عليهم صدقة، تؤخذ من َأغنيائهم، »
فلم يذكر يف اآلية واخلرب إال صنفاا  (1)متفق عليه «فرتد على فقرائهم

ا ولو غرميه أَو  (3)وجيزئ االقتصار على إنسان واحد (2)واحدا
 .(4)مكاتبه

                                         

 .أي فقراء املسلمني باإلمجاع( 1)
فدل على جواز صرفها إليه، وملا يف استيعاب الثمانية من العسر، ويستحب  (2)

ا من اخلالف،  صرفها يف امأصناف الثمانية، حيث وجب اإلخراج، خروجا
وأيب حنيفة، كما  وحتصيالا لإلجزاء يقيناا، وال جيب االستيعاب، وهو مذهب مالك

اآلية قاضية باختصاصهم هبا، ووجوب : لو فرقها الساعي إمجاعاا، فإن قيل
وتقدم قول علماء . ليست قاضية بذلك: قيل. الصرف إىل كل صنف منهم

اإلسالم أن املراد أهنا ال خترج عنهم، ال إلجياب قسمتها بينهم، وهو مدلول 
، وخلفائه، والسلف بعدهم، وسلم صلى اهلل عليهالكتاب والسنة، وفعل الرسول 

 .وجيب حتري العدل حبسب اإلمكان: قال الشي 
هو قول مجاهري العلماء، ونص عليه، : اختاره يف احملرر واإلنصاف، وقال يف املبدع( 3)

ْبُدوا الصََّدَقاتِ واختاره امأصحاب، لقوله  .اآلية وحلديث معاذ وغريهِإْن تـُ
ولو كان ذلك اإلنسان غرميه، أو مكاتبه، أما الغرمي أي وجيوز الدفع إىل إنسان، ( 4)

فلكونه داخالا يف مجلة الغارمني، ليقضي هبا دينه، سواء دفعها إليه ابتداء، أو 
استوىف حقه منها، مث دفعها إليه، وأما املكاتب فلكونه معه كامأجنيب يف جريان 

سيده حبكم الوفاء  الربا بينهما، ومأن الدفع متليك، وهو من أهله، فإذا ردها إىل
 .جاز، كوفاء الغرمي
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 .(1)إن مل يكن حيلة

                                         

إن أراد إحياء ماله مل يصح، ومل جيزئه، وقيده يف الوجيز وغريه : نص عليه وقال( 1)
املراد باحليلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه، : بعدم احليلة، قال بعضهم

ا صحيحاا، فإذا شرط الرجوع مل يوجد،  ومأهنا هلل، فال جيزئه، مأن من شرطها متليكا
إذا أفلس، وأعطاه منها بقدر ما عليه، : وقال ابن القيم. فال يصرفها إىل نفعه

ا للوفاء، فيطالبه به، وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء، أو  فيصري مالكا
منعه من التصرف فيما دفعه إليه، أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه، فكل 

ا هلا، ال شرعاا وال عرفاا، كما لو أسقط  هذا ال يسقط عنه الزكاة، وال يعد خمرجا
 .دينه، وحسبه من الزكاة

الذي عليه الدين ال يعطيه، ليستويف دينه، وقال يف إسقاط الدين عن : وقال الشي 
أما زكاة العني فال جيزئ بال نزاع، وأما قدر زكاة دينه، ففيه قوالن، أظهرمها : املعسر

وهنا قد أخرج من جنس ما ميلك، خبالف ما إذا كان  اجلواز، مأن الزكاة دين،
ماله عيناا، وأخرج ديناا، فالذي أخرجه دون الذي ميلك، فكان مبنزلة إخراج 

املتصدق من شراء  صلى اهلل عليه وسلماخلبيث عن الطيب، وهذا ال جيوز، ومنع 
ا لذريعة العود فيما خرج عنه هلل،  ولو صدقته، ولو وجدها تباع يف السوق، سدا

بعوضه، فإن املتصدق إذا منع من متلك صدقته بعوضها، فتملكه إياها بغري 
 .عوض أشد منعاا، وأفطم للنفوس عن تعلقها مبا خرجت عنه هلل

، من املنع من شرائها صلى اهلل عليه وسلموالصواب ما حكم به النيب : قال ابن القيم
لى الفقري، بأن يدفع إليه مطلقاا، وال ريب أن يف جتويز ذلك، ذريعة إىل التحيل ع

صدقة ماله، مث يشرتيها منه، بأقل من قيمتها، فمن حماسن الشريعة، سد هذه 
العلة الثانية قطع طمع نفسه عن العود يف شيء أخرجه هلل، بكل : وقال. الذريعة
 .طريق
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سالم أَمر بين زريق بدفع صدقتهم إىل سلمة بن مأنه عليه ال
أَقم يا قبيصة، حىت تْأتينا الصدقة، فنْأمر لك »: وقال لقبيصة (1)صلر
كلاله   (3)(إىل أقاربه الذين ال تلزمه مؤنتهم)دفعها ( ويسن) (2)«هبا

لقوله عليه السالم  (4)وخالته، على قدر حاجتهم، امَأقرب فامَأقرب
 .(5)«ة صدقة وصلةصدقتك على ذي القراب»

                                         

قال لسلمة  صلى اهلل عليه وسلمأنه : رواه أمحد، وفيه ابن إسحاق، ولفظه( 1)
 .«حب صدقة بين زريق، فقل له فليدفعها إليكاذهب إىل صا»

أي بالصدقة، رواه مسلم وغريه، فدل احلديثان وغريمها على جواز االقتصار على ( 2)
شلص واحد، من امأصناف الثمانية، ومأنه ملا مل ميكن استغراق امأصناف، محل 

 .عااعلى اجلنس، وكالعامل اتفاقاا، وملا يف االستيعاب من العسر، وهو منتِف شر 
 .وال يررونه، بقدر حاجتهم إمجاعاا( 3)
وامأحوج فامأحوج، إمجاعاا، وهي أفضل من العتق، خلرب ميمونة، مراعياا املصلحة ( 4)

واحلاجة، فيفرقها فيهم، على قدر حاجتهم، وإن كان امأجنيب أحوج، فال يعطى 
عاا، والعامل، القريب ومينع البعيد، بل يعطى اجلميع، واجلار أوىل من غري اجلار إمجا

والدَّيَّن، وذو العيلة، يقدمون على ضدهم، والصدقة زمن اجملاعة ال يعدهلا شيء، 
 .الوصية بالصدقة، أفضل من الوصية باحلج، ومن اجلهاد: حىت قيل

رواه اخلمسة، وحسنه الرتمذي، من حديث سلمان بن عامر، أي إحسان، ( 5)
حاديث، ومأمحد وغريه من وعطف، ورفق، وهم أوىل من أعطي، لآليات، وامأ

ملا فيه من  «أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح»حديث أيب أيوب 
 .اجلمع بني الصدقة والصلة، واإلحسان إىل من أساء إليه، وقهر النفس على بره
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 (1)فصل

أي من ينسب إىل هاشم،  (2)(تدفع إىل هامشي)جيزئ أن ( وال)
فدخل فيهم آل عباس، وآل علي، وآل  (3)بَأن يكون من ساللته

 (4)جعفر، وآل عقيل، وآل احلارث بن  عبد املطلب، وآل أيب هلب
 إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد، إمنا هي َأوساخ» :لقوله عليه السالم

 .(5)أخرجه مسلم «الناس

                                         

 .فيمن ال جيزئ دفع الزكاة إليه، وفضل صدقة  التطوع( 1)
 . جتزئ إىل هامشيةحكاه الوزير وغريه اتفاق امأئمة، وكذا ال( 2)
 .بضم السني ما انسل من الولد( 3)
ال نعلم خالفاا يف أن بين هاشم ال حتل هلم : ابن عبد املطلب، قال الشارح وغريه( 4)

وحكى االتفاق على مخسة البطون غري واحد من أهل العلم، . الصدقة املفروضة
مة هلم، وأخرج بعض أهل العلم آل أيب هلب، مأن حرمة الصدقة عليهم كرا

ولذريتهم، حيث نصروه، يف جاهليتهم وإسالمهم، وأبو هلب كن حريصاا على 
أذاه، فلم يستحقها بنوه، وعتبة ومعتب ابناه أسلما عام الفتح، وشهدا حنيناا، 

 .والطائف، وهلما عقب
أن املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، والفضل ابن : وأول احلديث( 5)

مث تكلم أحدنا : ، قال املطلبصلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  العباس انطلقا إىل
يا رسول اهلل جئنا لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس : فقال

 «إن الصدقة ال حتل آلل حممد»فقال . من املنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس
= 
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لكن جتزئ إليه إن كان غازياا، أو غارماا إلصالح ذات البيت، 
ملشاركتهم لبين هاشم يف اخلمس، ( مطليب)ال إىل ( و) (1)أو مؤلفاا

اختاره القاضي وأصحابه، وصححه ابن املنجا، وجزم به يف الوجيز 
 جتزئ إليهم، اختاره اخلرقي، والشيلان،: وامَأصح. (2)وغريه

 .(3)وغريهم

                                         
= 

علها يف فيه، أخذ احلسن مترة من متر الصدقة، فج: احلديث، وعن أيب هريرة قال
ك  ك ، إرم هبا، أما علمت أنا ال نأكل » صلى اهلل عليه وسلمفقال رسول اهلل 

يعين املفروضة، متفق عليه، وعن  «إنا ال حتل لنا الصدقة»ويف رواية  «الصدقة
إمنا حرمت علينا الصدقة املفروضة، فكل من : جعفر بن حممد، عن أبيه، قال

ة وفاقاا، مأكله مما تصدق به على أم عطية، حرمت عليه الزكاة، فله أخذها هدي
كل معروف »وال خالف يف إباحة املعروف إىل اهلامشي، ويف الصحيحني 

 .«صدقة
جلواز امأخذ بذلك مع الغىن، وعدم املنة فيه، واختار الشي ، والقاضي، وأبو ( 1)

: البقاء، وأبو صاحل، وأبو طالب البصري، وأبو يوسف، واإلصطلري، وغريهم
: وقال الشي . امأخذ لبين هاشم إذا منعوا اخلمس، مأنه حمل حاجة وضرورة جواز

 .جيوز هلم امأخذ من زكاة اهلامشي
 .وفاقاا ملالك والشافعي( 2)
كشي  اإلسالم وجزم به ابن البناء، وصاحب املنور، واملنتهى، واإلقناع قال يف ( 3)

اب الشيلني، فاملراد وآل حممد، بنو هاشم ومواهليم، وإذا أطلق امأصح: العمدة
شي  اإلسالم أمحد ابن : هبما املوفق واجملد، ويف العصور امأخرية املراد بالشي 

 .تيمية رمحهم اهلل تعاىل
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 (1)تتناوهلم –وغريها من العمومات  –مَأن آية امَأصناف 
ومشاركتهم لبين هاشم يف اخلمس، ليس جملرد قرابتهم، بدليل َأن بين 

وإمنا  (2)نوفل وبين عبد مشس مثلهم، ومل يعطوا شيئاا من اخلمس
مل »شاركوهم بالنصرة مع القرابة، كما َأشار إليه عليه السالم بقوله 

 (4)والنصرة ال تقتضي حرمان الزكاة (3)«رقوين يف جاهلية وال إسالميفا
 «وإن موىل القوم منهم»لقوله عليه السالم  (5)(مواليهما)ال إىل ( و)

 رواه أبو داود، 

                                         

 .وخرج بنو هاشم بالنص، فبقي من عداهم على امأصل( 1)
ومأن بين املطلب يف درجة بين أمية، وهم ال حترم عليهم الزكاة إمجاعاا، فكذا هم، ( 2)

 صلى اهلل عليه وسلمم على بين هاشم ال يصح، مأهنم أقرب إىل النيب وقياسه
 .وأشرف

 .«وإمنا حنن وهم شيء واحد»رواه أبو داود وغريه وفيه ( 3)
بكوهنا أوساخ الناس، فحرمت  صلى اهلل عليه وسلموتقدم أنه كرامة هلم، وعلله ( 4)

 .شرفهمعليه صلى اهلل عليه وسلم، وآله بين هاشم، ومواليهم فقط، ل
فهو . وهم الذين أعتقهم بنو هاشم، يعين وبنو املطلب، أما موايل بن هاشم( 5)

املذهب، وفاقاا مأيب حنيفة، وأكثر الشافعية، والصحيح من مذهب مالك، وحترمي 
صلى تواترت عنه : الصدقة على موايل بين هاشم، كتحرميها عليهم، قال الطحاوي

كر بعض امأصحاب موايل آل بين املطلب، ومل يذ . اآلرار بذلك اهلل عليه وسلم
وامأكثر ذكرهم، وأومأ أمحد يف رواية إىل اجلواز، وهو مذهب مالك، مأهنم ليسوا 

 .من آل حممد
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لكن على امَأصح، جتزئ إىل  (1)والنسائي، والرتمذي وصححه
أَو ووصية  (3)ولكل َأخذ صدقة التطوع (2)موايل بين املطلب كإليهم

 .(6)(وال إىل فقرية حتت غين منفق) (5)ال كفارة (4)نذر لفقراء

                                         

بعث رجالا من بين خمزوم  صلى اهلل عليه وسلممن حديث أيب رافع أن رسول اهلل ( 1)
ال، حىت آيت : اصحبين، كيما تصيب منها، فقال: على الصدقة، فقال مأيب رافع

صلى اهلل عليه فانطلق إىل رسول اهلل . ، فأسألهصلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
وجتوز ملوايل  «إنا ال حتل لنا الصدقة، وإن موىل القوم منهم»فسأله، فقال  وسلم

 .مواليهم، مأهنم ليسوا من القوم، وال من مواليهم
« بامأصح»واملراد . ف فيهم روايةال نعر : ومل يتعرض املوفق ملواليهم، قال القاضي( 2)

 .ما اصطلحوه وتقدم
أي ممن سبق أنه ال جيوز دفع الزكاة إليهم، من بين هاشم وغريهم إمجاعاا، لقوله ( 3)

: قال يف املبدع «إمنا حرمت علينا الصدقة املفروضة»وقوله  «كل معروف صدقة»
: جبواز املعروف موادهم: ويف الفروع. وال خالف يف جواز اصطناع املعروف إليهم

ومأهنم إمنا منعوا من  «كل معروف صدقة»االستحباب؛ وهلذا احتجوا بقوله 
 .الزكاة، مأهنا من أوساخ الناس، والتطوع ليس كذلك

ومعلوم أن هذا : إمجاعاا، مأنه ال يقع عليهما اسم الزكاة، قال يف الفروع( 4)
 .خيتلف يف حترميهلالستحباب إمجاعاا، وإمنا عربوا باجلواز، مأنه أصل مل 

مأهنا صدقة واجبة بالشرع، أشبهت الزكاة، بل أوىل، مأن مشروعيتها حملو الذنب، ( 5)
 .فهي من أشد أوساخ الناس

وهو مذهب مالك والشافعي، كغناها بدينها عليه، وفاقاا، وكولد صغري فقري، أبوه ( 6)
 .موسر وفاقاا، بل أوىل، للمعاوضة
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وال إىل فقري ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أَقاربه، 
َأي ولده وِإن سفل، من ولد ( وال إىل فرعه) (1)الستغنائه بذلك

كأَبيه، وأُمه، وجده، ( َأصله)ال إىل ( و) (3)َأو ولد البنت (2)االبن
 .(4)ا وإن علوامهوجدته، من قبل

                                         

ال جيوز دفعها إىل غين، : دفعها إليه، قال يف اإلنصاف أي بتلك النفقة، فلم جيز( 1)
بسبب نفقة الزمة، على الصحيح من املذهب، وأختاه امأكثر، وحكي إمجاعاا، 

 .يف الولد الصغري
يف حال جتب نفقتهما إمجاعاا، وكذا إن مل جتب، وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي، ( 2)

ا لنفسه، وجوزها مالك، لسقوط التصال منافع امللك بينهما عادة، فيكون صارفا 
أي نزل، « سفل»نفقتهم عنده، وشي  اإلسالم وغريه، مع حاجتهم وعجزه و 

 .بفتح الفاء من النزول، وبضمها، اتضع قدره بعد رفعة
 .نص عليه، وهو مذهب أيب حنيفة، والشافعي( 3)
ن وإذا كان كذلك مل يزل ملكه عنه، وم. مأن ملك أحدمها يف حكم ملك اآلخر( 4)

شرط الزكاة زوال امللك، ومأن اإلمجاع قد انعقد على أنه ال جيوز دفع الزكاة إىل 
والديه، يف احلال اليت جتب عليه نفقتهما، وإن كانت ال جتب مل جتز على 

جيوز دفع الزكاة إىل الوالدين والولد، : الصحيح من املذهب، وقال شي  اإلسالم
ليهم، وهو أحد القولني يف مذهب إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن اإلنفاق ع

امأقوى جواز دفعها إليهم يف هذه احلال، مأن : وقال. أمحد، ويشهد له العمومات
املقتضى موجود، واملانع مفقود، فوجب العمل باملقتضى، السامل عن املعارض 

ا إىل النفقة، وليس مأبيه ما ينفق عليه، ففيه : وقال أيضاا. املقاوم إن كان حمتاجا
وامأظهر أنه جيوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنياا بنفقة أبيه، فال نزاع، 

 . حاجة به إىل زكاته
= 
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إال أن يكونوا عماالا، أو مؤلفني، أو غزاة، أو غارمني لذات 
ما مل يكن عامالا،  (2)وال جيزئ أيضاا إىل سائر من تلزمه نفقته (1)بني
 ن  كاتباا، أو اب ؤلفاا أو م ازياا، أو م أو غ

                                         
= 

إذا كانت امأم فقرية، وهلا أوالد صغار، وهلم مال، ونفقتها تضر هبم، : وقال
أعطيت من زكاهتم، وإذا كان على الولد َدْيٌن ال وفاء له، جاز أن يأخذ النفقة من 

 . هر القولني، يف مذهب أمحد وغريهزكاة أبيه، يف أظ
يف الرجل الذي وضع صدقته عند رجل، فجاء ولد املتصدق  –ويف الصحيح 

لك ما »للمتصدق  صلى اهلل عليه وسلمفقال النيب  –فأخذها ممن هي عنده 
 . «لك ما أخذت»وقال لآلخذ  «نويت

باة، وإذا إمنا مينع من دفع زكاته إىل ولده، خشية أن تكون حما: قال ابن رجب
 .وصلت إليه من حيث ال يشعر، كانت احملاباة منتفية، وهو من أهل االستحقاق

مأهنم إذا كانوا عماالا، إمنا يعطون أجرة عملهم، أو مؤلفني فللتأليف، ( 1)
 .أشبه ما لو كانوا أجانب

من أقاربه، أو مواليه، ممن يرره بفرض أو تعصيب، كأخت، وعم، وعتيق، ( 2)
: لغناه بوجوب النفقة، ومأن نفعها يعود إىل الدافع، ويف املبدعحيث ال حاجب، 

أنه جيوز دفعها إىل غر عمودي نسبه، ممن  –وقدمه يف الفروع  –ظاهر املذهب 
فلم يفرق  «والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة»يرره بفرض أو تعصيب، لقوله 

 . بني الوارث وغريه، وذكر الرواية الثانية، وأهنا امأشهر
جيزئ الدفع إليه، قال يف  –ولو ورره  –أن من ال تلزمه نفقته : وظاهره: قالمث 

اإلنصاف، وهو املذهب، نقله اجلماعة، وكذا إذا مل يفضل عنه ما ينفقه عليهم، 
 .فأما ذووا امأرحام فامأصح أنه يدفع إليهم، لضعف قرابتهم
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سبيل، أو غارماا إلصالح ذات بني
وجيزُئ إىل من تربع  (1)

أو تعذرت نفقته من زوج، أو قريب، بنحو  (2)عيالهبنفقته، بضمه إىل 
غري عامل أو  (4)كامل رق( إىل عبد)جتزُئ ( وال) (3)غيبة أو امتناع

فال جيزئها دفع زكاهتا إليه، وال ( زوج)ال إىل ( و) (5)مكاتب
 .(6)بالعكس

                                         

الواجبة، وتقدم أن فتجزئ، ال ختتلف الرواية يف ذلك، مأنه يعطى لغري النفقة ( 1)
 .عمودي النسب يعطون لذلك، فهؤالء أوىل

كيتيم غري وارث، اختاره امأكثر، منهم املوفق، والشارح، والشي  وغريهم، وفاقاا ( 2)
مأيب حنيفة والشافعي، لوجود املقتضي، ولدخوله يف العمومات، وال نص وال 

 لى اهلل عليه وسلمصإمجاع خيرجه، ويف الصحيح أن امرأة عبد اهلل سألت النيب 
وهلذا لو دفع إليه « نعم»عن بين أخ هلا، أيتام يف حجرها، أفتعطيهم زكاهتا؟ قال 

 .شيئاا يف غري مؤنته اليت عوده إياها، جاز وفاقاا
كمن غصب له مال وفاقاا، وكذا من تعطلت منافع عقاره، جاز له امأخذ، ( 3)

 .لوجود املقتضي مع عدم املانع
ال أعلم فيه خالفاا، مأن : ، ومعلق عتقه بصفة، وقال أبو حممدمن قن ومدبَّرٍ ( 4)

ولو كان سيده فقرياا، وذكره يف : وظاهره. نفقته واجبة على سيده، فهو غين بغناه
اإلنصاف الصحيح من املذهب، ومفهومه أن من بعضه حر يأخذ بقدر حريته، 

 .بنسبته من كفايته
 .أجرة عمله مأن املكاتب يف الرقاب، والعامل يأخذ( 5)
أي وال جيزئ دفع زكاته إليها، حكاه ابن املنذر وغريه إمجاعاا، مأهنا مستغنية ( 6)

 بنفقتها عليه، كما لو دفعها إليها على سبيل اإلنفاق عليها، وحكاه 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

115 

 .(1)وجتزئ إىل ذوي أرحامه، من غري عمودي النسب

                                         
= 

ا فيهما، مأن كل واحد منهما يتبسط يف مال اآلخر، وعنه : امأصحاب قوالا واحدا
وأبو حممد، وهو مذهب الشافعي، لدخوهلا يف جيوز؛ اختاره القاضي، وأصحابه، 

وحلديث زينب امرأة عبد اهلل بن مسعود، ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراءِ عموم
تصدقن يا معشر النساء، ولو من » صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : قالت
إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن : فرجعت إىل عبد اهلل، فقلت: قالت «حليكن
إن كان ذلك جيزئ : أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله صلى اهلل عليه وسلمل اهلل رسو 

: قالت. بل ائتيه أنت: فقال عبد اهلل: قالت. عين، وإال صرفتها إىل غريكم
صلى وكان رسول اهلل : فانطلقت، فإذا امرأة من امأنصار، حاجتها حاجيت، قالت

ائت : رج علينا بالل، فقلنافل: قد ألقيت عليه املهابة؛ قالت اهلل عليه وسلم
، فأخربه أن امرأتني بالباب، يسأالنك أجتزئ صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

. الصدقة عنهما، على أزواجهما، وعلى أيتام يف حجورمها، وال خترب من حنن
. امرأة من امأنصار، وزينب: قال «من مها؟»فدخل بالل، فسأله فقال له : قالت
هلا أجران، أجر القرابة، وأجر »فقال . امرأة عبد اهلل: لقا «أي الزينبات؟»قال 

إن كان يصرفه يف غري نفقتها، مأوالد فقراء : متفق عليه، وقال مالك «الصدقة
 .عنده من غريها، أو حنو ذلك جاز

ممن ال يرره بفرض، أو تعصيب، بنسب أو والء، كأخ، وابن عم، مأن الوارث ( 1)
كاته إليه، وغري الوارث جيوز بال نزاع، قال ابن منهما تلزمه مؤنته، فال يدفع ز 

. اه . إذا كان ذو قرابة ال يعوهلم، يعطيهم من زكاة ماله، وإال فال يعطهم: عباس
: ومن سواهم جيوز إعطاؤه، كعمته وبنت أخيه، ولو ورره، لضعف قرابتهم، وعنه

ذي الصدقة على املسكني صدقة، وهي ل»جيوز ولو لعمودي نسبه، لعموم قوله 
رواه أمحد، والرتمذي وغريمها، والصدقة والرحم عامان،  «الرحم رنتان صدقة وصلة

 .«أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»ومأمحد وغريه عن أيب أيوب 
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مل جتزئه، ( فبان أهالا )ها مأخذ( إن أعطاها ملن ظنه غري أهل)
أو ) (1)ظنه غري أهل هلان لعدم جزمه بنية الزكاة، حال دفعها مل

مأنه ال  (2)(مل جتزئه)بأن دفعها لغري أهلها، ظاناا أنه أهلها ( بالعكس
خيفى حاله غالباا
( لغين ظنه فقرياا)إذا دفعها ( إال) (4)وكدين اآلدمي (3)

 .(5)فتجزئه

                                         

ويتوجه ختريج من الصالة، إذا : كما لو هجم وصلى، فبان يف الوقت، ويف الفروع( 1)
 .أصاب القبلة، ومأن العربة املواساة وقد حصلت

بأن دفعها هلامشي، أو عبده، أو وارره، أو كافر، وهو ال يعلم، مل جتزئه، وتقدم، ( 2)
أهنا ال جتزئ الكافر إمجاعاا، ويف الصحيحني : وأما الكافر فحكى ابن املنذر وغريه

 «أخربهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة  تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم»
جتب للمسلم على املسلم، فلم جتب للكافر   والكافر ليس منهم، مأهنا مواساة

: كالنفقة، ويستثىن منه ما إذا كان مؤلفاا، أو عامالا، على رواية، زاد يف املستوعب
 .أو غارماا لذات البني، أو غازياا، وذلك خبالف صدقة التطوع، لقصة أمساء

ومأنه ال  رواية واحدة، ومأنه ليس مبستحق هلا،: وال يعذر باجلهالة، قال الشارح( 3)
يربأ بالدفع إىل من ليس من أهلها، فاحتاج إىل العلم به، لتحصل الرباءة، والظن 

 .يقوم مقام العلم، لتعذره، أو عسر الوصول إليه
إذا دفع مِديُنه َديْ َنه الذي عليه، إىل غري ربه، ظاناا أنه ربه، فبان أنه غريه، ضمن، ( 4)

 .الشرتاط متليك املعطى
حنيفة، وأحد القولني عن الشافعي، واختاره أكثر امأصحاب، وهو مذهب أيب ( 5)

 .وجزم به يف الوجيز، للمشقة، وخلفاء ذلك عادة
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دين، وقال لأعطى الرجلني اجل ليه وسلمصلى اهلل عمأن النيب 
إن شئتما أعطيتكما منها، والحظ فيها لغين، وال لقوي »

 .(2)(وصدقة التطوع مستحبة) (1)«مكتسب

                                         

رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي وغريهم، من حديث عبيد اهلل بن عدي بن اخليار ( 1)
يسأالنه من الصدقة،  صلى اهلل عليه وسلمأن رجلني أخرباه أهنما أتيا رسول اهلل 

فيهما البصر، ورآمها جلدين، احلديث، وللنسائي، يف الذي وضعها يف يد فقلب 
صلى اهلل وتقدم حديث الذي أخذ ولده صدقته، فقال  «قد تقبلت»غين قال 
وهلذا لو دفع : قال ابن رجب وغريه «لك ما نويت، وله ما أخذ» عليه وسلم

لى الصحيح، مأنه صدقته إىل من يظنه فقرياا، وكان غنياا يف نفس امأمر، أجزأته ع
إمنا دفع إىل من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي، ال يكاد يطلع على حقيقته، 

ال جتزئه، اختاره اآلجري، واجملد وغريمها، وفاقاا ملالك والشافعي، كما لو بان : وعنه
وكحق اآلدمي، ولبقاء ملكه، لتحرمي امأخذ، ويرجع على الغين، هبا . عبده وحنوه

ره القاضي وغريه رواية واحدة، مأن اهلل حصرها يف الفقراء، أو بقيمتها ذك
ال حتل الصدقة لغين وال للذي مرة »وللرتمذي وأيب داود، عن عمر مرفوعاا 

الحظ »وللنسائي عن أيب هريرة قال  «وال لذي مرة قوي»، ويف رواية له «سوي
أو غاز، ال حتل لغين إال خلمسة عامل، »: وتقدم «فيها لغين، وال لقوي مكتسب

فإن دفعها لغين غري : قال الباجي «أو غارم، أو مشرتيها مباله، أو مهداة إليه
ا بغناه، مل جتزئه بال خالف، وقال أمحد

ا
الغين املانع من أخذ الزكاة، : هؤالء، عامل

أن يكون له كفاية على الدوم، بتجارة، أو صناعة، أو أجرة عقار وغريه، وإال فال، 
 .وإن ملك نصباا

مجاعاا، بل سنة كل وقت، إلطالق احلث عليها يف الكتاب والسنة، وقال غري إ( 2)
 هي أفضل من اجلهاد، ال سيما إذا كان زمن جماعة، على : واحد

= 
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وقال عليه  (1)حث اهلل عليها يف كتابه العزيز، يف آيات كثرية
رواه  «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء»السالم 

 .(2)الرتمذي وحسنه

                                         
= 

احملاويج، خصوصاا صاحب العائلة، خصوصاا القرابة، ومن احلج، مأنه متعد، 
ريه، واحلج قاصر، وهو ظاهر كالم اجملد وغريه، وصوبه يف تصحيح الفروع وغ

متفق  «لو أعطيتها أخوالِك، كان أعظم مأجركِ »وأفضل من العتق، لقوله مليمونة 
 .عليه

اآلية، وعده من َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبىورغب فيها، فقال تعاىل( 1)
ْعَلُمونَ الرب وقال ُقوا َ يْـٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَ يات يف وغري ذلك من اآلَوَأْن َتَصدَّ

َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اهلَل قـَْرض ا َحَسن ا فَـُيَضاِعَفُه وقال. احلث على الصدقة
 .َلُه َأْضَعاف ا َكِثيَرم  

وذكر منهم  «سبعة يظلهم اهلل يف ظله، يوم ال ظل إال ظله»ويف الصحيحني ( 2)
حبان والبن  «رجالا تصدق بصدقة فأخفاها، حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه»

من »ويف الصحيحني  «كل امرئ يف ظل صدقته، حىت يقضي بني الناس»وغريه 
فإن اهلل  –وال يصعد إليه إال الطيب  –تصدق بعدل مترة، من كسب طيب 

وغري ذلك مما هو  «يقبلها بيمينه، مث يربيها لصاحبها، حىت تكون مثل اجلبل
ُهَو َ يْـٌر َلُكمْ َوِإْن ُتْ ُفوَها َوتـُْؤُتو معلوم، وسراا أفضل، لقوله  َها اْلُفَقَراَء فـَ

مأنه أبعد عن الرياء، إال أن يرتتب مصلحة راجحة، من اقتداء الناس به، والكل 
طيبة هبا »مقبول إذا كانت النية صادقة، وبطيب نفس أفضل منها بدونه، خلرب 

وأنت صحيح شحيح تأمل »: ويف الصحة أفضل منها يف غريها، لقوله «نفسه
 .«ى الفقرالغىن وختش
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وكان زمان ومكان فاضل، كالعشر، ( يف رمضان)هي ( و)
صلى اهلل عليه كان رسول اهلل : لقول ابن عباس (1)واحلرمني أَفضل

ن َأجود ما يكون يف رمضان، حني يلقاه اَأجود الناس، وك وسلم
 (3)(أوقات احلاجات أفضل)يف ( و) (2)احلديث، متفق عليه. جربئيل

 .(5)عداوة، وجار ال سيما مع (4)وكذا على ذي رحم

                                         

ما من أيام العمل فيهن »مأجل مضاعفة احلسنات، وهذا مما ال نزاع فيه، ويأيت ( 1)
 .وفضل احلرمني الشريفني مشهور، ويأيت «أحب إىل اهلل من هذه امأيام العشر

أجود الناس يف خصال اخلري، وأكثرهم جوداا،  صلى اهلل عليه وسلمكان : أي( 2)
فإن احلسنة فيه بسبعني حسنة فيما سواه، وكان أجود ما يكون يف رمضان، 

صدقة يف »أي الصدقة أفضل؟ أي أعظم أجراا، قال : وللرتمذي عن أنس مرفوعاا
ا كان له مثل  «رمضان وفيه إعانة على أداء الصوم املفروض، ومن فطر صائما

 .أجره، وكذا الصدقة
من أطعم »سعيد مرفوعاا  ومأيبَأْو ِإْطَعاٌم ِفي يـَْوم  ِذي َمْسَغَبة  لقوله تعاىل( 3)

مؤمناا جائعاا، أطعمه اهلل من مثار اجلنة، ومن سقى مؤمناا على ظمأ، سقاه اهلل من 
 .«الرحيق امللتوم يوم القيامة

قرابة، وهم عشريتك امأدنون، ويشمل امأصول، والفروع، واحلواشي، والصدقة ( 4)
 .عليهم أفضل، إمجاعاا

ولقوله  «من منعك، وتعفو عمن ظلمكأن تصل من قطعك، وتعطي »لقوله ( 5)
 .أي العدو، املظهر للعداوة «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»
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ا َذا َمْقَربَة  لقوله تعاىل  َرَبة   *يَِتيم  َأْو ِمْسِكين ا َذا َمتـْ
(1) 

الصدقة على املسكني صدقة، وعلى ذي الرحم »ولقوله عليه السالم 
( بالفاضل عن كفايته و)الصدقة ( وتسن) (2)«ارنتان، صدقة وصلة

ليا، خري من اليد اليد الع»لقوله عليه السالم  (3)(من ميونه)كفاية 
 السفلى، وابدْأ مبن تعول،

                                         

ا ذا قرابة بينه وبينه، أو فقرياا مدقعاا، لقد لصق بالرتاب،( 1) ُثمَّ َكاَن أي أطعم يتيما
َواَصْوا ِباْلَمْرَحَمةِ  َواَصْوا ِبالصَّْبِر َوتـَ أي برمحة الناس، ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتـَ

وقوله َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبىوالشفقة عليهم، ولقوله تعاىل
 َِيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيل  .وغري ذلكَوِلِذي اْلُقْرَبى َواْل

رواه اخلمسة وغريهم، والصدقة هي ما دفع حملض التقرب إىل اهلل، فرضاا كانت أو ( 2)
وعاا، وهي واحدة على املساكني، وعلى ذي القرابة رنتان، صدقة، وصلة، تط

 «أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة»إحسان، وعطف، ورفق، ويف الصحيحني 
ومأنه أوىل الناس باملعروف، ويسن أن يفرقها فيهم، على قدر حاجتهم، ويبدأ 

ومينع البعيد، بل  بامأحوج فامأحوج، وإن كان امأجنيب أحوج، فال يعطي القريب،
 .يعطي اجلميع، واجلار أوىل من غريه، والعامل، وذو العيلة كما تقدم

بسبب متجر، أو  غلة ملك، أو وقف، أو صنعة، أو عطاء من بيت املال، وحنو ( 3)
، يعين الفضل عن َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ ذلك، قال تعاىل

ذلك أن ال جيهد مالك، مث تقعد تسأل الناس، ويف اخلرب حاجته، وحاجة عياله، و 
ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خري لك، وإن متسك شر لك، وال تالم على  »

 .«كفاف
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من تصدق ( ويْأمث) (1)متفق عليه «وخري الصدقة عن ظهر غىن
وكذا لو َأضر بنفسه، َأو غرميه،  (2)أي ينقص مؤنة تلزمه( مبا ينقصها)

كفى باملرء إمثاا أن يضيع من »لقوله عليه السالم  (3)َأو كفيله
 .(4)«يقوت

                                         

 «اليد العليا»قال له  صلى اهلل عليه وسلممن حديث حكيم بن حزام، أن النيب ( 1)
مبن »املتصدق أيها  «وابدأ»وهي السائلة  «خري من اليد السفلى»وهي املعطية 

أي متون، ممن تلزمك نفقته، فقدمه على التصدق على غريهم، تقدمياا  «تعول
وخري الصدقة، ما  »للواجب، على املندوب، فيبدأ بنفسه، وعياله، مأهنم امأهم، 

أي عفواا، فقد فضل عن غىن، أو فضل عن العيال، والظهر  «كان عن ظهر غىن
ومتكيناا، كأن صدقته مستندة إىل ظهر قوي قد يزاد يف مثل هذا، إشباعاا للكالم، 

من املال، فأفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغنياا، بقي له ما 
 .يستظهر به على حوائجه، ومصاحله

هذه : يأيت أحدكم مبا ميلك، فيقول»لرتكه الواجب، ومأيب داود عن جابر مرفوعاا ( 2)
 .«ا كان عن ظهر غىنمث يقعد يتكفف الناس، خري الصدقة م! صدقة

يف مال أو بدن، فاالختيار للمرء أن يبقي لنفسه قوتاا، فال يضر هبا، ويرتك واجباا ( 3)
ملندوب، مع اليسار، فكيف مع ترك حق واجب لنفسه، أو غرميه، أو كفيله، وإذا 

 .مل يضر فامأصل االستحباب
 ى اهلل عليه وسلمصلأمر النيب : رواه أبو داود وغريه، وله عن أيب هريرة قال( 4)

 «تصدق به على نفسك»فقال . يا رسول اهلل عند دينار: بالصدقة، فقال رجل
قال . عندي آخر: قال «تصدق به على ولدك»قال . عندي آخر: فقال
 «تصدق به على خادمك»قال . عندي آخر: قال «تصدق به على زوجتك»

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

141 

كله، وله عائلة، هلم كفاية، أو يكفيهم ومن َأراد الصدقة مباله  
وكذا لو كان وحده، ويعلم من  (2)لقصة الصديق (1)مبكسبه، فله ذلك

 .(3)نفسه حسن التوكل، والصرب عن املسأَلة، وإال حرم

                                         
= 

الرجل، دينار أفضل دينار ينفقه »وملسلم  «أنت أبصر»قال . عندي آخر: قال
وأي رجل أعظم أجراا، من رجل ينفق على : وقال أبو قالبة «ينفقه على عياله

 عيال صغار، يعفهم، أو ينفعه اهلل هبم، ويغنيهم؟
ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم لقوله تعاىل. بال نزاع: قال يف اإلنصاف( 1) َويـُْؤِثُروَن َعَلى َأنـْ

سبق درهم »رواه أبو داود، وخرب  «املقلأفضل الصدقة جهد »وقوله َ َصاَصةٌ 
لداللة املقل على الثقة باهلل، والزهد يف الدنيا، فصدقته أفضل  «ألف درهم
 .الصدقة

ما أبقيت » صلى اهلل عليه وسلموهي أنه جاء جبميع ماله، فقال له النيب ( 2)
وكان تاجراا، ذا مكسب، وظاهر عبارته اإلباحة . اهلل ورسوله: فقال «مأهلك؟

 .فقط، وقصة الصديق تقتضي االستحباب
أي وكذا من أراد الصدقة مباله كله، وال عيال له، ويعلم من نفسه حسن التوكل، ( 3)

يعين الثقة مبا عند اهلل، واليأس مما يف أيدي الناس، والصرب عن املسألة مما يف 
 جوزه مجهور العلماء، وأئمة امأمصار،: أيديهم، استحب له ذلك، وقال القاضي

ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َ َصاَصةٌ وقوله خري الصدقة جهد »وخرب َويـُْؤِثُروَن َعَلى َأنـْ
اليقني، وكمال وقصة الصديق، وغري ذلك، يدل على امأفضلية، مع قوة  «املقل

اإلميان، وإن مل يعلم من نفسه حسن التوكل، والصرب على الضيق، أو مما ال عادة له 
أنه جاء : مينع منه، وحيجر عليه، لتبذيره، ويقويه خرب جابربه، حرم عليه ذلك، و 
 ذهب،  مبثل بيضة من صلى اهلل عليه وسلمرجل إىل النيب 
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= 

 .فحذفه هبا. خذها، ما أملك غريها: وقال
هذه صدقة، مث يقعد يتكفف الناس، خري : يأيت أحدكم مبا ميلك، فيقول»وقال 

لف باختالف أحوال الناس، يف وال ريب أنه خيت «الصدقة ما كان عن ظهر عىن
أقسم باهلل لو : الصرب على الفاقة والشدة، واالكتفاء بأقل الكفاية، وقال ابن عقيل

عبس الزمان يف وجهك مرة، لعبس يف وجه أهلك وجريانك، مث حث على إمساك 
 .املال

امأوىل أن يدخر حلاجة تعرض، وأنه قد يتفق له مرفق، فيلرج ما يف : وقال ابن اجلوزي
يده، فينقطع مرفقه، فيالقي من الضراء، ومن الذل، ما يكون املوت دونه، فال 
ينبغي لعاقل أن يعمل مبقتضى احلال، بل يصور كل ما جيوز وقوعه، وأكثر الناس 
ال ينظر يف العواقب، وقد تزهد خلق كثري، فأخرجوا ما بأيديهم، مث احتاجوا، 

ده، واإلمساك يف حق الكرمي فدخلوا يف مكروهات، واحلازم من حيفظ ما يف ي
 .جهاد، كما أن إخراج ما يف يد البليل جهاد

حنن يف زمان من احتاج فيه فأول ما يبذل دينه، واحلازم حيفظ ما يف : وقال غري واحد
يده، وإذا صدقت نية العبد وقصده، رزقه اهلل، وحفظه، من الذل، ودخل يف 

تَِّق اهلَل َيْجَعْل َلُه َم ْ قوله ا َوَمْن يـَ  .َويـَْرأُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ  *َرج 
 (تتمة)

ويف املال حقوق سوى الزكاة، حنو مواساة قرابة، وصلة إخوان، وإعطاء سائل، وإعارة 
حمتاج لنحو دلو أو ركوب ظهر، أو إطراق فحل، أو سقي منقطع، أو من حضر 

إعطاء السائل و : حالب نعم، وهو قول مجاعة من أهل العلم، وقال شي  اإلسالم
 «لو صدق ملا أفلح من رده»فرض كفاية إن صدق، وهلذا جاء يف احلديث 

وظهر . أنا جائع: واستدل أمحد هبذا احلديث، وأجاب بأن السائل إذا قال
 *َحقٌّ َمْعُلوٌم  َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهمْ صدقه، وجب إعطاؤه، وهذا من تأويل قوله
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 (1)كتاب الصيام

                                         
= 

ن ظهر كذهبم، مل جيب إعطاؤهم، ولو سألوا مطلقاا، لغري وإِللسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ 
 .اه . معني، مل جيب إعطاؤهم

اتفق العلماء على أنه إذا نزل باملسلمني حاجة، بعد أداء الزكاة، فإنه : وقال القرطيب
جيب على الناس فداء أسراهم، وإن استغرق : جيب صرف املال إليها، وقال مالك

 .د إمجاعااوحكاه غري واح. ذلك أمواهلم
وإطعام اجلائع وحنوه واجب إمجاعاا، مع أنه ليس يف املال حق : ويف اإلقناع وغريه

هي الزكاة َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلومٌ واجب سوى الزكاة وفاقاا، وقوله
عند اجلمهور، وما جاء غري ذلك محل على الندب، ومكارم امأخالق، ال راتباا، 

 .ئع وعار وحنومها، فيجب عند وجود سببهوما يعرض جلا
هو أحد أركان اإلسالم، وفرض من فروض اهلل، املعلوم من الدين بالضرورة، ( 1)

وإمجاع املسلمني، بل من العلم العام، الذي تواررته امأمة، خلفاا عن سلف، وقد 
دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع، وأمجعوا على أن من أنكر وجوبه كفر، قال 

ْبِلُكْم أي فرضُكِتبَ ىلتعا َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَ َعَلْيُكُم الصِّ
ُقونَ  فهو وصلة إىل التقوى، ملا فيه من قهر النفس، وترك الشهوات، َلَعلَُّكْم تَـتَـّ

ْلَيُصْمهُ وقال وامأمر للوجوب، ملا يف من تزكية َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَ
 .ارهتا، وتنقيتها من امأخالط الرديئة، وامأخالق الرذيلةالنفس، وطه

وذكر منها صوم رمضان،  «بين اإلسالم على مخس» صلى اهلل عليه وسلموقال 
 .وامأحاديث كثرية يف الداللة على فرضيته وفضله

ويأيت، وقال  «كل عمل ابن آدم له، إال الصوم، فإنه يل، وأنا أجزي به»ويف احلديث 
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صائم؛ إلمساكه عن : يقال للساكت (1)لغة جمرد اإلمساك
 .(2)الكالم

                                         
= 

 .«والصوم جنة»
فإذا  «إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم، فضيقوا جماريه باجلوع بالصوم»وقال 

أكل أو شرب انبسطت نفسه إىل الشهوات، وضعفت إرادهتا، وحمبتها للعبادات، 
وملا فيه من التزهيد يف الدنيا، وشهواهتا، والرتغيب فيما عند اهلل، والرمحة، والعطف 

 .حمل ما يتحملون أحيانااعلى املساكني، وموافقتهم، يت
أمسك، ويف اللسان،  «صام يصوم صوماا»والكف، واالمتناع، والرتك، من ( 1)

وكان معقوالا عندهم . الصوم ترك الطعام، والشراب، والنكاح، والكالم: واحملكم
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى أن الصيام هو اإلمساك عن هذه، لقوله ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

كانوا يعرفونه قبل اإلسالم، ويستعملونه كما يف : قال الشي ِمْن قَـْبِلُكمْ  الَِّذينَ 
 .يوم عاشوراء كان يوماا تصومه قريش يف اجلاهلية: الصحيحني

كل ممسك : وامسك عن الشيء، وكف عنه، وتركه، فهو صائم، وقال ابن قتيبة( 2)
ا وقف سري صام النهار إذ: ويقال. عن طعام، أو كالم، أو سري، فهو صائم

الشمس، وصام الفرس، أمسك عن العلف وهو قائم، أو عن الصهيل يف موضعه، 
 : قال الشاعر

  يل صيام و يل  ير صائمة
 

 تحت العجاج وأ رى تعلك اللجما 
 .أي ممسك عن الصهيل 
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 (2)إمساك بنية: ويف الشرع (1)(إين نذرت للرمحن صوماا)ومنه 
 (5)من شلص خمصوص (4)يف زمن معني (3)عن أشياء خمصوصة

 .(6)وفرض صوم رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة

                                         

ا عن الكالم، وأشار ب ( 1) فصالا له عما قبله، لللالف يف « ِمْنهُ »أي سكوتاا وإمساكا
 .، وكانوا ال يتكلمون يف صيامهم(صياماا)ئ به ذلك، وقد قر 

 .للمناسبة« وشرعاا»فال جيزئ بدون النية إمجاعاا، وكذا سائر العبادات، وامأوىل ( 2)
هي مفسداته اآلتية يف الباب بعده، من أكل، وشرب، ومجاع، وغريها مما ورد به ( 3)

 .الشرع، ويتبع ذلك اإلمساك عن الرفث، والفسوق
َتبَـيََّن َلُكُم طلوع الفجر الثاين، إىل غروب الشمس، قال تعاىلمن : وهو( 4) َحتَّى يـَ

َيُض ِمَن اْلَ ْيِط اأَلْسَوِو ِمَن اْلَفْجرِ  يعين بياض النهار، من سواد اْلَ ْيُط اأَلبـْ
ُثمَّ  الليل، فاخليط امأبيض هو الصباح، وال يكون السحور إال قبله إمجاعاا،

فظاهره أنه ال : وهذا جممع عليه، قال ابن نصر اهللى اللَّْيلِ َأِتمُّوا الصَِّياَم ِإلَ 
جيب إمساك جزء من الليل يف أوله، واملذهب وجوبه، وكذا يف آخره، مأن ما ال 

 .يتم الواجب إال به فهو واجب
وهو املسلم، البالغ، العاقل، القادر، املقيم، غري احلائض والنفساء، فال يتحتم ( 5)

ر، بل جيب القضاء مع زوال العذر، كما سيأيت، والصوم مخسة فعله مع قيام العذ
أنواع، املفروض بالشرع، وهو صوم شهر رمضان أداء، وقضاء، والصوم الواجب 

 .يف الكفارات، والصوم الواجب بالنذر، وصوم التطوع
 .إمجاعاا، حكاه غري واحد من أهل العلم( 6)
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فصام  (1)انتهى. يف شعبان: قال ابن حجر يف شرح امأربعني
جيب صوم ) (2)تسع رمضانات إمجاعاا صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر لقوله تعاىل  (3)(رمضان برؤية هالله
ْلَيُصْمهُ  فـَ

(4). 

                                         

صائم، ونية، : أركانه رالرة: وفيه أي انتهى كالم ابن حجر، وصوبه يف اإلمداد،( 1)
يعين حقيقة وحكما، وحكمه امأخروي نيل الثواب، . اه . وإمساك عن املفطرات

 .والدنيوي سقوط الواجب إن كان الزماا
حكاه غري واحد من أهل العلم بامأخبار والسري، لفرضه يف السنة الثانية يف ( 2)

أحياناا، ويكمل، ورواهبما  شعبان، وأكثر صيامه تسعاا وعشرين، والشهر ينقص
 .واحد، يف الفضل املرتب على رمضان، ال املرتتب على كل يوم، فيفوق الكامل

بإمجاع املسلمني، ويستحب ترائي اهلالل، ليلة الثالرني من شعبان، احتياطاا ( 3)
صلى اهلل عليه كان رسول اهلل : لصومهم، وحذاراا من االختالف، وعن عائشة

ان، ما ال يتحفظ من غريه، مث يصوم لرؤية رمضان، فإن يتحفظ من شعب وسلم
هذا : رواه أمحد، وأبو داود، والدارقطين، وقال. غم عليه، عد رالرني، مث صام

اللهم أهله »رالراا  «اهلل أكرب»ويستحب قول ما ورد إذا رآه، ومنه . إسناد صحيح
وترضى، ريب وربك علينا بامأمن واإلميان، والسالمة واإلسالم، والتوفيق ملا حتب 

احلمد هلل الذي جاء بشهر رمضان، وذهب بشهر  «اهلل، هالل رشد وخري
 .شعبان

وهذا إجياب من اهلل حتم، على من شهد شهر رمضان كله، فليصم الشهر كله، ( 4)
َيامُ وقبله قوله فرض َكَماأي فرض عليكم وأوجبُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

 َْعَلى الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلُكم إىل قوله ََشْهُر َرَمَضان أي كتب عليكم صيام
 .شهر رمضان، وال نزاع يف ذلك
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 (1)«صوموا لرْؤيته، وأَفطروا لرْؤيته»ولقوله عليه السالم 
: وال يكره قول (2)شهر رمضان؛ كما قال اهلل تعاىل: واملستحب قول

من شعبان ( مع صحٍو، ليلة الثالرني)اهلالل ( فإن مل ير) (3)رمضان
 .(5)وكره الصوم، مأَنه يوم الشك املنهي عنه (4)(مفطرين َأصبحوا)

                                         

أي صوموا لرؤية هالل شهر رمضان، فيجب صومه برؤيته، بإمجاع املسلمني ( 1)
أي هالل شوال إمجاعاا، هو حديث متواتر، قاله الطحاوي  «وأفطروا لرؤيته»

للعلم بدخوله رالث طرق، الرؤية، وغريه، والنعقاد اإلمجاع على وجوبه بالرؤية، و 
 .والشهادة عليها أو اإلخبار، وإكمال شعبان رالرني

َِ أي يف كتابه العزيز( 2) ى ِللنَّا  .َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهد 
ال تقولوا رمضان، فإنه »لوروده يف السنة الصحيحة، ومل يثبت فيه هني، وما روي ( 3)

موضوع، قاله الشي  وغريه، وال يسمى به إمجاعاا، ومسي « أمساء اهلل تعاىلاسم من 
. شدة احلر: حلر جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضاء: شهر الصوم رمضان، قيل

ملا نقلوا أمساء الشهور عن اللغة القدمية، مسوها بامأزمنة اليت وقعت فيها، : وقيل
وروي مرفوعاا، . مأنه حيرق الذنوب: وقيل. فوافق هذا الشهر أيام شدة احلر ورمضه

 .«رمضان سيد الشهور»وقيل غري ذلك، وربت 
بال نزاع، وهو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان، مأنه ال يعلم كونه من ( 4)

رمضان، ومسي شعبان من تشعب القبائل، وتفرق اللغات، ويقال مأول ليلة ورانية 
إىل أن يستدير خبطة : وقيل. لثانيةامأوىل وا: ورالثة هالل، مث هو قمر، وقيل

 .إىل أن يبهر ضوءه سواد الليل، والصحو ذهاب الغيم: دقيقة، وقيل
 : وه         و م         ذهب مال         ك، والش         افعي، ومجه         ور أه         ل العل         م، وق         ال عم         ار( 5)

رواه . ص لى اهلل علي ه وس لممن صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عص ى أب ا القاس م 
ورواه . العم   ل علي   ه عن   د أكث   ر أه   ل العل   م: أب   و داود، والرتم   ذي وص   ححه، وق   ال
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 .(1)َأي دون هالل رمضان( وإن حال دونه)

                                         
= 

مرفوعا  ا ع  ن حذيف  ة،  –م  ن غ  ري وج  ه النه ي ع  ن ص  ومه  –البل اري تعليقا  ا، وروي 
ع   ن ص   وم ي   وم  ص   لى اهلل علي   ه وس   لمهن   ى : واب   ن عب   اس، وغريمه   ا، ق   ال أب   و عم   ر

ا مأعمال الشك وهذا أصل عظيم من الفقه أن ال يدع اإلنسان م ا . الشك، اطراحا
 .احلال املتيقنة، إال بيقني يف انتقاهلاهو عليه، من 

هو يوم شك أو يقني من شعبان، ينهى عن صومه بال توقف، مأن : وقال الشي 
صلى اهلل امأصل والظاهر عدم اهلالل، فصومه تقدم لرمضان بيوم، وقد هنى النيب 

عنه، وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غريه، فإن  عليه وسلم
وجوبه ال جيب فعله، وال يستحب، بل يستحب ترك فعله احتياطاا، املشكوك يف 

وكذا إن كان غري . اه . فلم حترم أصول الشريعة االحتياط، ومل توجبه مبجرد الشك
ال تقدموا رمضان بيوم وال »فقال  صلى اهلل عليه وسلميوم شك، فقد هنى عنه 

واه اجلماعة، من ر  «بيومني، إال أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك الصوم
والعمل عليه عند أهل العلم وله : حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال الرتمذي

ومأيب داود  «ال تصوموا قبل رمضان» -وصححه، من غري وجه  –عن ابن عباس 
« ال تقدموا الشهر حىت تروا اهلالل، أو تكملوا العدة»وغريه، عن حذيفة مرفوعاا 

وذلك لئال يتلذ  «ف من شعبان فال تصومواإذا بقي نص»وللرتمذي وصححه 
ذريعة إىل أن يلحق بالفرض ما ليس منه، ويستثىن النذر، والورد، كمن عادته صوم 
اخلميس، فوافق آخر الشهر، وصوم يوم وفطر يوم، لللرب، ومن عليه قضاء، وكره 

 .الشافعي وأمحد صومه قضاء، فتطوع أوىل
 .تنع مع وجوده رؤية اهلالل، صغرياا كان أو كبريااأيُّ حائل، ومرادهم املانع الذي مي( 1)
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( َأو قرت (1)غيم)بأن كان يف مطلعه ليلة الثالرني من شعبان 
 .(3)(فظاهر املذهب جيب صومه) (2)بالتحريك َأي غربة، وكذا دخان

                                         

أن ال يرى مشساا من : وهو السحاب، ومجعه غيوم وغيام، وكذلك الضباب، وقيل( 1)
 .شدة الدجن

العثان، : أي حال بني امأبصار وبني رؤية اهلالل دخان، وهو معروف، ويقال له( 2)
من الغبار، فلحق بالسماء، والغربة  القرتة ما ارتفع: والغربة يف اهلواء، وقال أبو زيد

ما كان أسفل يف امأرض، وذكر بعضهم أن البعد مانع كالغيم، وكمن بينه وبينه 
 .شيء حيول، كاجلبل وحنوه، وكاملسجون

أي الظاهر البائن، الذي ليس خيفى أنه املشهور يف املذهب، أنه جيب صومه، ( 3)
شعبان رالرني، نص عليه وجزم ال جيب صومه قبل رؤية هالله، أو إكمال : وعنه

هي املذهب الصريح، املنصوص : به صاحب اإلقناع وغريه وفاقاا، وقال الشي 
عنه، وذهب إليها احملققون يف مذهب أمحد وغريهم، بل يكره أو حيرم، ورواية 
حنبل حترميه، وفاقاا لألئمة الثالرة واختاره القاضي، وأبو اخلطاب، وابن عقيل، 

مندة، والشي ، ومجيع أصحابه، وهو ما دلت عليه امأحاديث وابن رزين، وابن 
 .الصحيحة املتواترة

واختاره إمام هذه الدعوة، ومن أخذ عنه، وهنوا عن صيامه، لوجوه، منها أن تلك الليلة 
من شعبان، حبسب امأصل، وال تكون من رمضان إال بيقني، ومنها النهي 

، ومن صامه فقد تقدم رمضان، الصحيح الصريح عن تقدم رمضان بيوم أو يومني
فإن غم عليكم، »ومنها امأحاديث الصحيحة الصرحية بالنهي عن صيامه، كقوله 

من غريه وجه، وامأمر بالشيء هني عن ضده، ومنها  «فأكملوا العدة رالرني
صلى اهلل من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم : حديث عمار
 . عليه وسلم

إن يوم الثالرني من : وابن عباس، وغريمها، ومنها رواية املروذي وحنوه عن حذيفة،
= 
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ا ظنياا، احتياطياا ، بنية َأي صوم يوم تلك الليلة، حكما
وهو املذهب عند امأصحاب، ونصروه، : قال يف اإلنصاف (1)رمضان

 .(2)وصنفوا فيه التصانيف
                                         

= 

شعبان إذا غم اهلالل، يوم الشك؛ وهو قول مجهور أهل العلم وامأئمة امأربعة 
وغريهم، وجزم به شي  اإلسالم وغريه، وامأصحاب كرهوا صومه كما ترى، 

ة مع عدم واستدلوا بفعل صحايب، خالفه غريه من الصحابة، وقوله إمنا هو حج
 .امللالف، فكيف إذا خالف نصوص السنة

ال جيوز : لللروج من عهدة الوجوب، بنية أنه من رمضان، وقال ابن عقيل وغريه( 1)
نقله حنبل، وهو . للتحرمي: تقدمي يوم ال يتحقق من رمضان، للنهي عنه، وقيل

ه من بناء على ما تأولو  «احتياطاا»قوهلم : وقال الشي . مذهب مالك، والشافعي
احلديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون امأظهر طلوع 

كابن . ال جيوز: اهلالل، كما هو الغالب، فيجب بغالب الظن، وقالت طائفة
عقيل، واحللواين، وهو قول أيب حنيفة، ومالك، والشافعي، استدالالا مبا جاء من 

ي عن صوم يوم الشك، ملا امأحاديث، وبناء على أن الوجوب ال يثبت، بل هن
 .خيالف، من الزيادة يف الفرض

يف رد اللوم والضيم، »للقاضي أيب يعلى و «إجياب الصوم ليلة الغمام»من ذلك ( 2)
ليوسف بن عبد اهلادي وغريهم، وقابلهم  «درء اللوم»البن اجلوزي و «صوم يوم الغيم

د اهلادي، وال ترتك آخرون، فصنفوا أيضاا يف كراهته وحترميه، منهم حممد بن عب
امأحاديث الصحيحة لقول مقلد بال حجة وال برهان، وال حيتج بقول على قول، بل 

جيوز صومه، وجيوز فطره، وهو : يتعني امأخذ باحلجج الشرعية، وقال شي  اإلسالم
 الصريح مذهب أيب حنيفة وغريه، وهو مذهب أمحد املنصوص 

أو أكثرهم، وأصول الشريعة كلها  عنه، وهو مذهب كثري من الصحابة، والتابعني
= 
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 (1)نصوص َأمحد تدل عليه انتهى: وردوا حجج امللالف، وقالوا
وهذا قول عمر وابنه، وعمرو بن العاص، وأيب هريرة، وأنس، ومعاوية، 

 .(2)موعائشة، وأمساء ابنيت أيب بكر الصديق، رضي اهلل عنه
                                         

= 

متقررة على أن االحتياط ليس بواجب، وال حمرم، وحترميه، وإجيابه فيه بعد عن 
أصول الشريعة، وامأحاديث املأرورة يف الباب إذا تؤملت، إمنا يصرح غالبها 
بوجوب الصوم بعد إكمال العدة، ولو قيل جبواز امأمرين، واستحباب الفطر، 

 .لكان أوىل
كذا قالوا، ومل أجد عن أمحد أنه صرح بالوجوب وال أمر به، فال : قال يف الفروع( 1)

ال أصل للوجوب يف كالم أمحد، وال يف  : تتوجه إضافته إليه، وهلذا قال شيلنا
واحتج امأصحاب حبديث ابن عمر وفعله، وليس . كالم أحد من الصحابة

تجوا بأقيسة تدل على بظاهر يف الوجوب، وإمنا هو احتياط قد عورض بنهي، واح
االحتياط فيما ربت وجوبه، أو كان امأصل، كثالرني من رمضان، ويف مسألتنا مل 

ولكن الثابت عن أمحد، أنه كان : وقال. يثبت الوجوب، وامأصل بقاء الشهر
يستحب صيامه، اتباعاا لعبد اهلل بن عمر، وغريه من الصحابة، ومل يكن عبد اهلل 

بل كان يفعله احتياطاا، وكان الصحابة فيهم من  بن عمر يوجبه على الناس،
يصوم احتياطاا، ومنهم من ال يصوم، مثل كثري من الصحابة، ومنهم من كان 

 .ينهى عنه، كعمار وغريه، فأمحد كان يصومه احتياطاا، وأما إجيابه فال أصل له
 وقد روي عنهم وعن غريهم النهي عن صوم يوم الشك، : قال الشي ( 2)

كمال العدة، وذكره عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن وامأمر بإ
عباس، وأيب سعيد، وأنس، وأيب هريرة، وحذيفة، وعمار، وعائشة، رضي اهلل 
عنهم، فيقابل ما روي عنهم مبا ذكر الشارح، وتبقى النصوص اليت ال دافع هلا، 

اشم، بن سعيد، وما عليه مجاهري العلماء، وعمرو بن العاص، هو ابن وائل، بن ه
= 
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إمنا الشهر تسعة وعشرون يوماا، » صلى اهلل عليه وسلملقوله 
فال تصوموا حىت تروا اهلالل، وال تفطروا حىت تروه، فإن غم عليك 

كان عبد اهلل بن عمر إذا مضى من الشهر : قال نافع (1)«فاقدروا له
تسعة وعشرون يوماا، يبعث من ينظر له اهلالل، فإن رؤي فذاك، وإن 

حيل دون منظره سحاب وال قرت؛ أصبح مفطراا، وإن حال  مل ير، ومل
 دون منظره سحاب

                                         
= 

بن سهم، بن عمرو، بن هصيص، بن كعب بن لؤي، القرشي، السهمي، أحد 
، ومعاوية 22ه ، وله 33دهاة العرب، وأمري مصر، أسلم قبل الفتح، وتويف سنة 

هو ابن أيب سفيان، بن صلر، بن حرب، بن أمية، بن عبد مشس، بن عبد 
ولد قبل البعثة خبمس، مناف، القرشي امأموي، أمري املؤمنني، كاتب الوحي، 

وتأمر عشرين سنة، وعشريناا خليفة، حلمه، وفقهه، وفصاحته مشهورة، مات سنة 
ستني، وأمساء بنت أيب بكر، كانت حتت الزبري، وهي ذات النطاقني، توفيت بعد 

 .قتل ابنها عب داهلل بيسري، وهلا مائة سنة
، بكسر الدال قدرت الشيء، أقدره، وأقدره: بكسر الدال وضمها، يقال( 1)

أي حال بينكم وبينه سحاب  «وغم»وضمها؛ وقدرته، وأقدرته؛ كلها مبعىن، 
 .غممت الشيء؛ إذا غطيته: من «غم»وحنوه، ويف لفظ غيب وغمي، وهو مبعىن 
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أو قرت أصبح صائماا
أي ضيقوا، بأن  «اقدروا له»ومعىن . (1)

جيعل شبعان تسعاا وعشرين، وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو راويه، 
 . (2)وأعلم مبعناه، فيجب الرجوع إىل تفسريه

                                         

ربت أن ابن عمر روى : رواه أمحد، وأبو داود، وعبد الرازق، وغريهم، قال الشي ( 1)
 .رة رالرني، والفارق بينهما هو الرؤية فقطأن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين، وم

ال تصوموا حىت »بل جيب الرجوع إىل روايته، وربت عنه مرفوعاا، من غري وجه ( 2)
عن الصوم قبل رؤيته،  صلى اهلل عليه وسلمفنهى  «تروه، وال تفطروا حىت تروه

ف كي: وعن الفطر قبل رؤيته، ورؤيته إحساس امأبصار به، فمىت مل يره املسلمون
اقدروا »جيوز ذلك؟ وذهب مجاهري أهل العلم، من السلف واخللف، إىل أن معىن 

احسبوا متام رالرني، وربت من غري وجه، من حديث : إمتام العدد رالرني، أو «له
 «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فعدوا رالرني»أيب هريرة وغريه 

ه عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل العمل علي: وصححه الرتمذي وغريه، وقال
الرجل بصيام، قبل دخول رمضان، ملعىن رمضان، وإن كان يصوم صوماا، فوافق 

ال تصوموا قبل رمضان، »وله عن ابن عباس مرفوعاا , صيامه، فال بأس به عندهم
 «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غيابة، فأكملوا رالرني يوماا

 .نه روي من غري وجهوصححه، وذكر أ
فتفسري الشارع وبيانه، أوىل . اه . السنة الصحيحة ترد تأويلهم: وقال احلافظ الزركشي

صلى من رجوع إىل ظن تفسري، بفعل ربت عنه تفسريه خبالفه، مرفوعاا إىل النيب 
صوموا » صلى اهلل عليه وسلم، وال جيوز خالف ما تواتر عنه اهلل عليه وسلم
 «فاقدروا له» «لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا شعبان رالرنيلرؤيته، وأفطروا 

ليس من الضيق يف . قدر الشيء: معناه، احسبوا له قدره، وذلك رالرون، من
= 
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وتصلى الرتاويح تلك  (1)وجيزئ صوم ذلك اليوم، إن ظهر منه
 .(2)الليلة

                                         
= 

، تصرحياا ال صلى اهلل عليه وسلمشيء، وصرح الراوي مبعناه، عن أفصح العرب 
ل جيب يقبل التأويل، وأيضاا فليس قول أحدهم، حجة على اآلخر باالتفاق، ب

فاصل يف املسألة، وابن  «فإن غم عليكم فأكملوا العدة»الرد إىل الشرع، وقوله 
عمر رضي اهلل عنه له أفعال انفرد هبا، مل يتابع عليها، كغسل داخل عينيه يف 

، ليصلي فيها، وغري صلى اهلل عليه وسلمالوضوء، وتتبع املواضع اليت مر هبا النيب 
وكل يؤخذ من قوله، وكذا فعله، ويرتك إال  ذلك، وكذلك لغريه من امأفاضل،

 .صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
أي من رمضان، بأن ربتت رؤيته مبوضع آخر، مأن صومه وقع بنية رمضان، ( 1)

إن صام بنية مطلقة، أو معلقة، بأن : ملستند شرعي، أشبه الصوم، وقال الشي 
ا من رمضان، كان عن رمضان، وإال ف: ينوي ال، فإن ذلك جيزئه، يف إن كان غدا

ال جيزئه إال بنية أنه من رمضان، وأصلها : مذهب أيب حنيفة، وأمحد، والقول الثاين
ال جيزئه « احدها»أن تعيني النية لشهر رمضان، هل هو واجب؟ فيه رالرة أقوال 

إال أن ينوي رمضان، فإن صام بنية مطلقة، أو معلقة، أو بنية النفل، أو النذر مل 
ملشهور من مذهب الشافعي وأمحد، وحتقيق املسألة أن النية تتبع العلم، جيزئه، كا

ا من رمضان، فال بد من التعيني يف هذه الصورة، فإن نوى نفالا،  فإن علم أن غدا
أو صوماا مطلقاا مل جيزئه، مأن اهلل تعاىل أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، فإذا مل 

ا من رمضان، فهنا ال يفعل الواجب، مل تربأ ذمته، وأما إذا   كان ال يعلم أن غدا
جيب عليه التعيني، ومن أوجب التعيني مع عدم العلم، فقد أوجب اجلمع بني 

 .الضدين
 احتياطاا، مأنه عليه الصالة والسالم وعد من صامه وقامه بالغفران، وال ( 2)

يتحقق قيامه كله إال بذلك، وتثبت سائر أحكامه، كوجوب كفارة، وحنو ذلك، 
= 
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ال عتق أو طالق معلق  (1)وجيب إمساكه على من مل يبيت نيته
فهو لليلة )ولو قبل الزوال ( هناراا)اهلالل ( وإن رؤي) (2)برمضان
 .(4)كما لو رؤي آخر النهار  (3)(املقبلة

                                         
= 

ال تصلي : مل يتحقق أنه من شعبان، واختار أبو حفص والتميميون وغريهم ما
وهو : الرتاويح، وال تثبت بقية امأحكام، اقتصاراا على النص، قال يف الفروع

 .امأشهر، عمالا بامأصل
أي جيب إمساك يوم الغيم وحنوه، يف اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من ( 1)

الواطئ فيه الكفارة، ما مل يتحقق أنه من شعبان،  وكذا جيب على: شعبان، قالوا
وامأوىل العمل بامأصل، وال خيرج عنه إال بيقني، فال إمساك، كما أنه ال يصام 

 .مأنه يوم شك
وال تثبت بقية امأحكام الشهرية بالغيم، فال حيل دين مؤجل به، وال تنقضي به ( 2)

 .عدة، وال عدة إيالء به وحنوه، عمالا بامأصل
إشارة إىل اخلالف عن أمحد، أنه إذا رؤي « لو»إمجاعاا، ولعل إتيان الشارح هنا ب ( 3)

قبل الزوال، فهو لليلة املاضية، وال أرر لرؤية اهلالل هناراا، وإمنا يعتد بالرؤية بعد 
الغروب، أول الشهر، أو آخره، فال جيب به صوم، وال يباح به فطر، وروى 

إن امأهلة بعضها أكرب من : ا كتاب عمرجاءن: الدارقطين عن أيب وائل قال
بعض، فإذا رأيتم اهلالل هناراا، فال تفطروا حىت متسوا، أو يشهد رجالن مسلمان، 

 .أهنما رأياه بامأمس عشية
. أما بعد الزوال فللمقبلة، بال نزاع نعلمه، لقربه منها، ولقصة عمر: قال الزركشي( 4)

الصحيح أنه ال عربة برؤية اهلالل  وقد صرحت أئمة املذاهب امأربعة، بأن. اه 
 .هناراا، وإمنا املعترب رؤية اهلالل ليالا 
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من َأشراط الساعة، َأن يروا »وروى البلاري يف تْأرخيه مرفوعاا 
أي مىت ربتت ( وإذا رآه أهل بلد) (1)«هو ابن ليلتني: يقولوناهلالل، 

 .(2)(لزم الناس كلهم الصوم)رْؤيته ببلد 
                                         

مرادهم بإيراده أهنا تكرب امأهلة، وإن صح، فمن أجل ظنون املتأخرين، وتقدم ( 1)
وال شك أن اهلل أجرى العادة بسري . إن امأهلة بعضها أكرب من بعض: قول عمر

، فقوهلم راجع إىل كربه املعهود الشمس والقمر، وإن ربت ما رواه البلاري
ْرنَاُه َمَناِأَل َحتَّى َعاَو  املتعارف، ال إىل تغري املنازل، فقد قال تعاىل َواْلَقَمَر َقدَّ

ْنَبِغي َلَها َأْن ُتْدِرَل اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق *َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديمِ  ال الشَّْمُ  يـَ
َهارِ  سري الشمس عنه، فيظهر نورها عليه أكثر، قال وكرب اهلالل، لتقدم النَـّ
إن رؤي اهلالل صبيحة مثان وعشرين، فالشهر تام، وإن : وقول من يقول: الشي 

مل ير فهو ناقص؛ هذا بناء على أن االستسرار ال يكون إال ليلتني، وليس 
 .بصحيح، بل قد يستسر ليلة تارة، ورالث ليال أخرى

اتفقوا على : من رآه، أو كان قريباا منه، وقال الوزيرال خالف يف لزوم الصوم على ( 2)
ولو : وظاهره. أنه إذا رؤي بالليل، رؤية فاشية، فإنه جيب الصوم على أهل الدنيا

اختلفت املطالع، وهو الصحيح من املذهب، والصواب أنه إمنا يلزم من قرب 
زير، وقال مطلعهم، ومأصحاب أيب حنيفة قول، فيما خيتلف فيه املطالع، حكاه الو 

أمجعوا على أن الرؤية : وقال ابن عبد الرب. إذا كانت البَ َلداِن متقاربتني: الشافعي
ال تراعى مع البعد، كامأندلس من خراسان، وخولف، وصحح النووي وغريه 
اعتبار اختالف املطالع، فإن اختالف املنازل ال نزاع فيه، حبيث أنه يطلع يف 

لما حتركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر إحدى البلدتني دون امأخرى، بل ك
لقوم، ومشس آلخرين، وغروب لبعض، ونصف ليل لغريهم، وقدر مبسرية شهر 

 . فأكثر
= 
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وهو  «صوموا لرْؤيته وافطروا لرؤيته» صلى اهلل عليه وسلملقوله 
فإن رآه مجاعة ببلد، مث سافروا لبلد بعيد، فلم  (1)خطاب لألُمة كافة

 .(2)ير اهلالل به يف آخر الشهر أفطروا
                                         

= 

إن اتفقت : وذكر شي  اإلسالم أن املطالع ختتلف، باتفاق أهل املعرفة هبذا، وقال
وقطع به غري واحد، وصححوه، وتأخر سري القمر عن . اه . لزم الصوم، وإال فال

مس، معلوم باحلس، فإنه يطلع خلفها، ويغرب بعدها، يف أخر نصف كرة الش
امأرض، فضالا عن كلها، فرؤية أهل املغرب، ال تكون مأهل املشرق، خبالف 

 .عكسه
خطاب عام، ومأنه إذا  «ال تصوموا حىت تروه، وال تفطروا حىت تروه»وكذا قوله ( 1)

كل إنسان إمجاعاا، ومأن الشهر   رآه أهل بلد، فقد رآه املسلمون، وال يشرتط رؤية
يف احلقيقة ما بني اهلاللني، وقد ربت أن هذا اليوم منه يف مجيع امأحكام، وهذا 
مع اتفاق املطالع كما تقدم، وإذا أخرب عدالن عن أهل بلد أهنم أفطروا، وفيهم 
قاض، اعتمد هذا اخلرب، وكذا جرت العادة، على االعتماد على كتاب القاضي، 

 .قبول شهادة الفرع عن امأصل وتقرر فيه
لتعلق احلكم هبم، وأما أهل تلك البلد فباعتبار املطالع كما يأيت، وكذلك إذا رآه ( 2)

مجاعة ببلد، مث سارت هبم ريح، يف سفينة أو حنو ذلك، فوصلوا آخر الليل إىل 
، بلد بعيدة مل ير اهلالل به، مل يلزمهم الصوم أول الشهر، ومل حيل هلم الفطر آخره

قدمت الشام، واستهل علي هالل رمضان وأنا بالشام، : وملسلم عن كريب، قال
فأخربته، . فرأيناه ليلة اجلمعة، مث قدمت املدينة يف آخر الشهر، فسألين ابن عباس

: فقال. لكنا رأيناه ليلة السبت، فال نزال نصوم، حىت نكمل رالرني أو نراه: فقال
صلى اهلل عليه ال، هكذا أمرنا رسول اهلل : الأال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فق

 . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: قال الرتمذي. وسلم
= 
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ويكفي خربه  (1)مكلف( برْؤية عدل)وجوباا ( ويصام)
 .(2)بذلك

                                         
= 

واملناظر ختتلف، باختالف املطالع والعروض، فكان اعتبارها أوىل، ونبه غري واحد 
على أنه يلزم من الرؤية يف البلد الشرقي، الرؤية يف البلد الغريب، من غري عكس، 

حديث كريب، وجزم الشي  وغريه، بأن الشمس تطلع على أهل  وعليه حيمل
املشرق، قبل أهل املغرب بنصف يوم، وهو نصف منزلة للقمر، وانفصال اهلالل 
من شعاع الشمس، خبروجه من حتتها، جيعل اهلل فيه النور، مث هو يزداد كلما بعد، 

دهم، كما يف حىت يقابلها، فيلتلف باختالف امأقطار، وكل قوم خماطبون مبا عن
صوموا لرؤيته، »أوقات الصالة، وأمجعوا على أنه ال اعتبار باحلساب، لقوله 

 .للحساب: ومل يقل «وأفطروا لرؤيته
املعتمد على احلساب يف اهلالل، كما أنه ضال يف الشريعة، مبتدع يف : وقال الشي 

أن الرؤية الدين، فهو خمطئ يف العقل، وعلم احلساب، فإن العلماء باهليئة يعرفون 
ال تنضبط بأمر حسايب، وإمنا غاية احلساب منهم، إذا عدل، أن يعرف كم بني 
اهلالل والشمس، درجة، وقت الغروب مثالا، لكن الرؤية ليست مضبوطة 
بدرجات حمدودة، فإهنا ختتلف باختالف حدة النظر، وكالله، وارتفاع املكان 

ء اجلو، وكدره، وقد يراه الذي يرتاءى فيه اهلالل، واخنفاضه، وباختالف صفا
بعض الناس لثمان درجات، وآخرون ال يرونه لثنيت عشرة درجة، فيجب طرحه، 

 .واملعول مبا عول عليه الشرع
ال صغري وال مستور، فيعترب كونه عدالا باطناا وظاهراا، والعدالة ملكة حتمل على ( 1)

 .مالزمة التقوى واملروءة
: ولو مل يقل. رأيت اهلالل: باب الرواية، فيصام بقولهأي بدون لفظ الشهادة، مأنه من ( 2)

إن كان بعد ما شرعوا يف الصيام مل : وإن رجع امللرب فهل يقال. أشهد أو شهدت
 .كاذب؟  أو يقبل مطلقاا، كما إذا أقر الراوي أنه. يقبل، وإال قبل كالشهادة
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صلى ئى الناس اهلالل، فأخربت رسول اهلل اتر : لقول ابن عمر
، (1)رواه أبو داود. أين رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه اهلل عليه وسلم

ا أو بدون لفظ الشهادة( أُنثى)كان ( ولو) وال خيتص  (2)أو عبدا
 . (4)الصوم من مسع عدالا خيرب برؤيته فيلزم (3)حباكم

                                         

يب داود وغريه ورواه غريه، وصححه ابن حبان، واحلاكم، وابن حزم، وغريهم، ومأ( 1)
يعين رمضان، فقال النيب . إين رأيت اهلالل: جاء أعرايب فقال: عن ابن عباس

وتشهد أين »قال . نعم: قال «تشهد أن ال إله إال اهلل؟» صلى اهلل عليه وسلم
وأقره املنذري،  «قم يا بالل فناد يف الناس فليصوموا»قال . نعم: قال «رسول اهلل؟

تقبل شهادة رجل واحد : ه عند أكثر أهل العلم، قالواوالعمل علي: وقال الرتمذي
وهو امأصح، : يف الصيام وبه يقول الشافعي وأمحد، وأهل الكوفة، وقال النووي
 .ومأنه خرب ديين، ال هتمة فيه، خبالف آخر الشهر، ومأنه امأحوط

ا، كالرواية، أو كان إخبار امأنثى والع: أي( 2) بد ولو كان امللرب به أنثى، أو عبدا
بدون لفظ الشهادة، كسائر امأخبار، وال جيوز ملن مل يره الشهادة برؤيته، أو مبا 

 .يفيدها، وإن أخربه هبا عدد متواتر
 .أي وال خيتص ربوته حبكم حاكم( 3)
ولو : مأنه من باب الرواية، ويلزم اإلمساك، إن كان أهالا للوجوب، قال بعضهم( 4)

علمه حبال امللرب، وقد جيهل احلاكم من  رد احلاكم قوله، جلواز أن يكون لعدم
 .وجزم به املوفق وغريه، ويأيت أن الصوم يوم يصوم الناس. يعلم غريه عدالته
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وال يقبل يف شوال وسائر الشهور إال  (1)وتثبت بقية امأحكام
ولو صاموا مثانية وعشرين يوماا، مث رأوه،  (2)ذكران، بلفظ الشهادة

قضوا يوماا فقط
وإن صاموا بشهادة واحد رالرني يوماا، فلم ير ) (3)

وإن شهد ارنان » ليه وسلمصلى اهلل علقوله  (4)مل يفطروا( اهلالل
 .(5)«فصوموا وأفطروا

                                         

إذا ربت رؤيته بواحد، من حلول ديون وحنوها تبعاا، وكذا توابع الصوم، من ( 1)
 .تراويح، واعتكاف وحنومها

ال جييز على   عليه وسلمصلى اهللكان رسول اهلل : لقول ابن عمر وابن عباس( 2)
مل خيتلف أهل العلم يف : وقال الرتمذي وغريه. شهادة اإلفطار إال شهادة رجلني

اإلفطار أنه ال يقبل إال بشهادة رجلني، أي عدلني يشهدان، مأنه مما يطلع عليه 
إال أبا رور جوزه . الرجال غالباا، وإمنا اجتزي بواحد يف الصوم احتياطاا للعبادة اه 

أمجعوا أنه ال يقبل يف شوال إال عدلني ومأنه ليس مبال، وال : وقال الوزير. بعدل
بوزن صوام، مصروف، « شوال»يقصد به املال، وال احتياط فيه، أشبه احلدود، و

 .مسي بذلك مأن اإلبل فيه حال التسمية شواالا 
 صلى اهللاحتج بقول علي، ومأنه يبعد الغلط بيومني، وربت من غري وجه، عنه ( 3)

، أي الشهر الالزم الثابت، الذي ال بد منه، «الشهر تسعة وعشرون»: عليه وسلم
وزيادة اليوم عن التسعة والعشرين، قد تدخل  «رالرون»وقال . تسعة وعشرون

 .فيه، وقد خترج منه، وهذا معلوم بالشرع واحلس
 .كما أنه ال يعترب عند الفطر، احتياطاا للعبادة( 4)
. أن يفطروا صلى اهلل عليه وسلمشهد أعرابيان، فأمرهم : حلديثرواه النسائي، و ( 5)

 صححه ابن املنذر وغريه، ومأن الفطر ال يستند إىل شهادة واحد، 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

161 

مل )رالرني يوماا، ومل يروا اهلالل ( أو صاموا مأجل غيم)
وعلم  (2)مأن الصوم إمنا كان احتياطاا، وامأصل بقاء رمضان (1)(يفطروا

منه أهنم لو صاموا بشهادة ارنني رالرني يوماا ومل يروه أفطروا، صحوا  
ا، ملا تقدم كان أو غيما
(3). 

                                         
= 

كما لو شهد هبالل شوال، باإلمجاع، خبالف غروب الشمس وحنوه، ملا عليه من 
 .فاد العلمالقرائن اليت تورث غلبة الظن، فإذا انضم إليها إخبار الثقة قوي، ورمبا أ

ا، قال الشارح وغريه، الستناده إىل غري بينة، وامأصل كونه من ( 1) ا واحدا وجها
 .شعبان

فموافقة امأصل أوىل، فلو غم لشعبان ولرمضان، وجب تقدير رجب وشعبان ( 2)
ناقصني، فال يفطروا قبل ارنني ورالرني بال رؤية، وكذا الزيادة، لو غم رمضان 

مضان، وكانا ناقصني، وكذا لو غم رجب، وال يقع وشوال، وأكملنا شعبان ور 
: النقص متوالياا يف أكثر من أربعة أشهر، ذكره النووي عن أهل العلم، وقال الشي 

قد يتواىل شهران ورالرة وأكثر، رالرني رالرني، وقد يتواىل شهران ورالرة وأكثر 
ن وعشرين، إن رؤي اهلالل صبيحة مثا: قول من يقول: وقال. تسعة وعشرين يوماا

هذا بناء على أن اإلستسرار ال يكون إال . فالشهر تام، وإن مل ير فهو ناقص
 .ليلتني، وليس بصحيح، بل قد يستسر ليلة تارة، ورالث ليال أخرى، وتقدم

وحكاه يف  «وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» صلى اهلل عليه وسلممن قوله ( 3)
ا، ومأن شهادة الع ا واحدا دلني يثبت هبا الفطر ابتداء، فتبعاا لثبوت املستوعب وجها

الصوم أوىل، ومأن شهادهتما بالرؤية السابقة إربات إخبار به، عن يقني ومشاهدة، 
فكيف يقابلها اإلخبار بنفي وعدم، وال يقني معه، وذلك أن الرؤية حيتمل 

 .حصوهلا مبكان آخر
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لزم الصوم، ومجيع ( ومن رأى وحده هالل رمضان، ورد قوله)
 .(2)لعلمه أنه من رمضان (1)أحكام الشهر، من طالق وغرية، معلق به

                                         

 إذا مل ير احلاكم أي الطالق وحنوه، وكعتق، وظهار معلق هبالل رمضان، يعين( 1)
 .الصيام بشهادة واحد، وحنو ذلك

وفاقاا، للعموم، وكعلم فاسق بنجاسة، فلزمه حكمه، وإمنا جعل من شعبان يف ( 2)
حق غريه ظاهراا، لعدم علمهم، ويلزمه إمساكه لو أفطر فيه، والكفارة إن جامع 

ذا املذهب، فيه، وإذا مل جيب صومه، وجب عليه أداء الشهادة، وإن مل يسأهلا، ه
وروي عن احلسن وابن سريين، مأنه حمكوم أنه من . ال يلزمه الصوم: ونقل حنبل

ال يلزمه الصوم، وال : شعبان، أشبه التاسع والعشرين، واختاره الشي  وغريه، وقال
 .امأحكام املعلقة باهلالل، من طالق وغريه

صلى اهلل عليه وله يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وهذا أظهر امأقوال، لق: وقال
فسر بعض أهل : وقال «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» وسلم

إمنا معىن هذا الصوم والفطر مع اجلماعة، وعظم : العلم هذا احلديث، فقال
الناس، وأنه لو رأى هالل النحر وحده، مل يقف دون سائر احلاج، وأصل هذه 

اهلالل والشهر، كالصوم والفطر املسألة أن اهلل علق أحكاماا شرعية، مبسمى 
َِ َواْلَحجِّ والنحر، فقال وقال َيْسَأُلوَنَك َعِن اأَلِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّا

 َُيام أنه أوجب شهر رمضان، َشْهُر َرَمَضانَ إىل قولهُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
لكن النحر : الوذكر تنازع الناس يف الصوم، مث ق. وهذا متفق عليه بني املسلمني

ا قال وذكر تنازعهم يف . من رآه يقف وحده، دون سائر احلاج: ما علمت أن أحدا
وتناقض هذه امأقوال، يدل على أن الصحيح صنعه : مث قال. الصوم وتناقضهم

 : مثل يف ذي احلجة، وحينئذ فشرط كونه هالالا وشهراا
مل يشتهر ذلك عند شهرته بني الناس، واستهالل الناس به، حىت لو رآه عشرة، و 

عامة أهل البلد، لكون شهادهتم مردودة، أو لكوهنم مل يشهدوا به، كان حكمهم 
= 
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 .(1)ومل يفطر( هالل شوال صام)وحده ( َأو رَأي)
الفطر يوم يفطر الناس، وامأضحى » صلى اهلل عليه وسلملقوله 

                                         
= 

حكم سائر املسلمني، فلذلك ال يصومون إال مع املسلمني، فكما ال يقفون، وال 
ينحرون، وال يصلون العيد إال من املسلمني، فكذلك ال يصومون إال مع 

. م تصومون وحنركم وأضحاكم احلديثاملسلمني، وهذا معىن قوله صومكم يو 
يد : وقال. يصوم مع اإلمام، ومجاعة املسلمني، يف الصحو والغيم: وهلذا قال أمحد
 .اهلل على اجلماعة

وعلى هذا تفرتق أحكام الشهر، هل هو شهر يف حق أهل البلد كلهم، : قال الشي 
ِمْنُكُم الشَّْهَر  َفَمْن َشِهدَ أو ليس شهراا يف حقهم كلهم، يبني ذلك قوله تعاىل

ْلَيُصْمهُ  فإمنا أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود ال يكون إال لشهر اشتهر فـَ
إذا » صلى اهلل عليه وسلمبني الناس، حىت يتصور شهوده والغيبة عنه، وقوله 

وحنو  «صوموا من الوضح، إىل الوضح»و  «رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا
. لكن من كان يف مكان ليس فيه غريه، إذا رآه صامه خطاب للجماعة،: ذلك

فإنه ليس هناك غريه، وعلى هذا فلو أفطر، مث تبني أنه رؤي يف مكان آخر، وربت 
نصف النهار، مل جيب عليه القضاء، وهو إحدى الروايتني عن أمحد، فإنه إمنا 
 صار شهراا يف حقهم، من حني ظهر واشتهر، ومن حينئذ وجب اإلمساك، كأهل
. عاشوراء، الذين أمروا بالصوم يف أرناء اليوم، ومل يؤمروا بالقضاء على الصحيح

وال يلزم طالقه وعتقه، املعلق هبالل رمضان، وغري ذلك من خصائص . اه 
 .أنه قول أكثر العلماء: الرمضانية، واختاره وفاقاا مأيب حنيفة، وذكر ابن عبد الرب

ومالك، وقاله عمر وعائشة وغريمها، قال  نقله اجلماعة، وهو مذهب أيب حنيفة( 1)
هو أصح : وقال الشي . ومل يعرف هلما خمالف يف عصرمها، فكان إمجاعاا: املوفق

القولني، والحتمال خطئه وهتمته، فوجب االحتياط، وعند مالك يفطر سراا، 
باتفاق العلماء : وحكى بعضهم اإلمجاع أنه ال جيوز له إظهار الفطر، وقال الشي 

 .ن يكون له عذر يبيح الفطر، كمرض وسفرإال أ
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 .(1)رواه الرتمذي وصححه «يوم يضحي الناس
                                         

أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر وامأضحى، فإذا : قال الشي ( 1)
مل تعلموه مل يرتتب عليه حكم، وامأصل أن اهلل علق احلكم باهلالل والشهر، 
فه واهلالل اسم ملا يستهل به، أي يعلن به، وجيهر به، فإذا طلع يف السماء،ومل يعر 

الناس، ويستهلوا، مل يكن هالالا، وكذا الشهر، مأخوذ من الشهرة، فإن مل يشتهر 
بني الناس، مل يكن الشهر قد دخل، ومأيب داود حنو حديث أيب هريرة، عن 
عائشة وأيب موسى، أن رجلني قدما املدينة، وقد رأيا اهلالل، وقد أصبح الناس 

. بل مفطر: أصائم أنت؟ قال: مهاصياماا، فأتيا عمر فذكرا ذلك له، فقال مأحد
وقال لآلخر، . مل أكن مأصوم وقد رأيت اهلالل: ما محلك على هذا؟ قال: قال
. مل أكن مأفطر والناس صيام: ما محلك على هذا؟ قال: قال. أنا صائم: قال

أن : مث نودي يف الناس. لوال مكان هذا، مأوجعت رأسك: فقال للذي أفطر
إن اعتقده من شوال يقيناا، فال يثبت به اليقني يف وهو و . رواه سعيد. أخرجوا

نفس امأمر، جلواز أنه خيل إليه، فينبغي أن يتهم يف رؤيته، احتياطاا للصوم، 
 .وموافقة للجماعة

وتقدم قول الشي  يف صومه؛ ففي فطره أوىل، ومأنه ال يسمى هالالا إال بالظهور 
يوم يفطر لسبب أن الفطر وا: واالشتهار، كما دل عليه الكتاب والسنة، وقال

الناس، وهو يوم العيد، والذي صامه، املنفرد برؤية اهلالل، ليس هو يوم العيد، الذي 
هني عن صومه، واملنفرد مبفازة يبين على يقني رؤيته، مأنه ال يتيقن خمالفة اجلماعة، 
وإن رآه عدالن، ومل يشهدا عند احلاكم، جاز ملن مسع شهادهتما الفطر، إذا عرف 

عرف عدالة اآلخر، هذا  دالتهما، ولكل واحد منهما أن يفطر بقوهلما، إذا ع
كالمهم، وهو واضح فيمن كان مبكان ليس فيه غريه، وإال فمع اجلماعة، وإن 
شهدا عند احلاكم، فرد شهادهتما، جلهله حباهلما، فلمن علم عدالتهما الفطر،  

إن رآه : الفروع وقال يف. كما لو ربتت عدالتهما بعد ذلك، وإن ردت فال
عدالن، ومل يشهدا عند احلاكم، أو شهدا فردمها، جلهله حباهلما، مل جيز مأحدمها، 
= 
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وَأجزأَه  (1)وإن اشتبهت امَأشهر، على حنو مْأسور، حترى وصام
ا أو أيام تشريق (2)إن مل يعلم أنه تقدمه  .(3)ويقضي ما وافق عيدا

                                         
= 

وال ملن عرف عدالتهما الفطر بقوهلما، يف قياس املذهب، قاله اجملد؛ وملا فيه من 
وما : االختالف، وتشتيت الكلمة، وجعل مرتبة احلكم لكل إنسان؛ قال الشي 

ا، مصيباا كان أو خمطئاا أو مفرطاا، ربت من احلكم، ال خيت لف احلال فيه، جمتهدا
 .فإنه إذا مل يظهر اهلالل ويشتهر، مل يصر هالالا 

أي اجتهد يف معرفة شهر رمضان، وصام ما غلب على ظنه أنه رمضان بأمارة، ( 1)
مأنه غاية جهده، وحنو املأسور من طمر، أو أسلم بدار كفر، ومن مبفازة، 

 .وحنوهم
ا، كمن حترى يف غيم وصلى، وشك هل صلى قبل الوقت، أو بعده؛ كما لو وفاقا ( 2)

وافقه وما بعده، وإن علم أنه تقدمه، كصومه شعبان مثالا، مل جيزئه وفاقاا، مأنه 
أتى بالعبادة قبل وقتها، وإن ظن أن الشهر مل يدخل، فصام مل جيزئه، ولو 

ت عليه الشهور، واجتهد أمجعوا على أن امأسري إذا اشتبه: أصاب، قال الوزير
وصام، أجزأه إن وافق صومه أو ما بعده، سوى أيام العيد والتشريق، ال ما قبله 

 .فال
 .يعين لو صام ذا احلجة باجتهاده، قضى تلك، لعدم صحة صومها( 3)
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ولو  (1)ال كافر( لكل مسلم)يف شهر رمضان ( ويلزم الصوم)
 .(3)ال صغري وجمنون( مكلف) (2)َأسلم يف أَرنائه قضى الباقي فقط

                                         

َيامُ إمجاعاا، لقوله تعاىل( 1) والضمري عائد إىل املسلم، دون ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
ا، مأنه عبادة بدنية حمضة تفتقر إىل الكافر إمجاعا  ا، فال جيب عليه الصوم ولو مرتدا

نية، فكان من شرطه اإلسالم، وال يصح صوم كافر، بأي كفر كان إمجاعاا، والردة 
متنع صحته إمجاعاا، مأن الصوم عبادة حمضة، فنافاها الكفر، كالصالة، بال 

باإلسالم، دون الكفر  خالف، ويقضي ما فاته زمن الردة، مأنه التزم الوجوب
 .امأصلي إمجاعاا، وترغيباا يف اإلسالم

قدموا : أي فال يلزمه قضاء ما مضى من امأيام، وهو إمجاع، حلديث وفد رقيف( 2)
يف رمضان، وضرب عليهم قبة يف املسجد، فلما أسلموا، صاموا ما بقي من 
ند الشهر، فمن أسلم فيه صام بال خالف، ويلحق به من كلف أو أفاق، ع

اجلمهور، أو زال عذره املانع له من الصوم إمجاعاا، ومأن كل يوم عبادة مفردة، وما 
لو أسلم الكافر يف أرناء اليوم، أمسك بقية يومه، : قبله ال يلحق به، ومراد الشارح

وقضى ذلك اليوم الذي أسلم فيه، جزم به املوفق وغريه، ويف عبارته غموض، 
بقية يومه، وال يقضي، وهو مذهب أيب حنيفة، ميسك : وقال شي  اإلسالم وغريه

أن العبادات : وهذا أصل عند الشي  وغريه، وهو. وإحدى الروايتني عن الشافعي
 .ال تلزم قبل بلوغها املكلف

رفع القلم عن رالرة، جمنون حىت »باتفاق امأئمة، حكاه الوزير وغريه، حلديث ( 3)
وال يصح من اجملنون، لعدم إمكان  ومأهنما غري خماطبني، «يفيق، وصغري حىت يبلغ

 .النية منه، ويصح من مميز كصالته، وال جيب حىت يبلغ عند أكثر أهل العلم
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ويل صغري مطيق،  ىوعل (1)عنه، لآلية ال مريض يعجز( قادر)
( وإذا قامت البينة يف أَرناء النهار) (2)أمره به، وضربه عليه، ليعتاده

لذلك اليوم الذي ( وجب اإلمساك، والقضاء)برْؤية اهلالل تلك الليلة 
أي وجوب ( على كل من صار يف أرنائه أهالا لوجوبه)أَفطره 
 .(3)الصوم

                                         

ٌم ِمْن َأيَّام  ُأَ رَ وهي قوله تعلى( 1)  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيض ا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ
فدخل يف عبارته فإطاقته معتربة، حساا وشرعاا، وكذا جيب على مقيم إمجاعاا، 

املقيم واملسافر، والصحيح، واملريض، والطاهر، واحلائض، والنفساء، واملغمى عليه، 
فإن هؤالء كلهم جيب عليهم الصوم يف ذممهم، حبيث أهنم خياطبون بالصوم، 
ليعتقدوا الوجوب يف الذمة، والعزم على الفعل، إما أداء، وإما قضاء، مث منهم من 

لشهر أداء، وهو الصحيح املقيم، إال احلائض والنفساء، خياطب بالفعل يف نفس ا
ومنهم من خياطب بالقضاء فقط، وهو احلائض، والنفساء، واملريض الذي ال يقدر 
على الصوم أداء، وهو يقدر عليه قضاء، ومنهم من خيري بني امأمرين، وهو 
ذا املسافر، واملريض الذي ميكنه الصوم مبشقة شديدة، من غري خوف التلف، وه

 .مما ال نزاع فيه
وينشأ عليه، كالصالة، وذلك إصالح، ال عقوبة، إال أن الصوم أشق، فاعتربت له ( 2)

ال : الطاقة، مأنه قد يطيق الصالة من ال يطيق الصوم، وال يتقيد بسن، وقال اجملد
. يؤاخذ به، ويضرب عليه فيما دون العشر كالصالة، وهو قول أكثر أهل العلم

 .العشر أوىل لللربواعتباره ب: قال
وفاقاا، لثبوته من رمضان، ومل يأتوا فيه بصوم صحيح، فلزمهم قضاؤه، وإمساك ( 3)

كل من أفطر لغري عذر، ومن : بقية اليوم من خواص رمضان، وقال املوفق وغريه
ظن أن الفجر مل يطلع، وقد طلع، أو أن الشمس قد غابت ومل تغب، والناسي 
= 
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وكذا حائض ) (1)هل وجوبهوإن مل يكن حال الفطر من أَ 
كذا ( و) (2)يف أَرناء النهار، فيمسكان ويقضيان( ونفساُء طهرتا

 .(3)ميسك، ويقضي( مسافر قدم مفطراا)

                                         
= 

وتقدم قول الشي  . ساك بغري خالف بني أهل العلمللنية، وحنوهم، يلزمهم اإلم
يف القضاء، وكذا إن مل يعلم بالرؤية إال بعد الغروب، ومن شرط صحة الصوم 

 .اإلمساك عن امأكل والشرب واجلماع إمجاعاا
بأن أسلم كافر، أو أفاق جمنون، أو بلغ صغري، لزمهم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه، ( 1)

: نة فيه بالرؤية، وإلدراكه جزءاا منه كالصالة، وقال الشي حلرمة الوقت، ولقيام البي
 .والقضاء يف حقهم من املفردات. ميسك وال يقضي

أما اإلمساك فعلى امأصح، وفاقاا مأيب حنيفة، واختاره الشي  وغريه، وأما القضاء ( 2)
. ال خالف فيه: فحكي إمجاعاا، وحكاه الوزير وغريه اتفاقاا، وقال املوفق وغريه

ٌم ِمْن َأيَّام  وله تعاىللق َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيض ا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ
. كنا نؤمر بقضاء الصوم: ويف الصحيحني عن عائشة. فأفطر: والتقديرُأَ رَ 

ربت بالسنة واتفاق املسلمني، أنه ينايف الصوم، : وحيرم فعله إمجاعاا، قال الشي 
وهو فق : من فعله منهن حاله، مل يصح منه، قالفال حيل مع احليض أو النفاس و 

القياس، فإن الشرع جاء بالعدل يف كل شيء، فصيامها وقت خروج الدم، يوجب 
نقصان بدهنا، وضعفها، وخروج صومها عن االعتدال، فأمرت أن تصوم يف غري 
أوقات احليض، فيكون صومها يف ذلك صوماا معتدالا، ال خيرج فيه الدم، الذي 

دن، الذي هو مادته، خبالف املستحاضة، ومن ذرعه القيء، مما ليس له يقوي الب
 .وقت حمدد، ميكن االحرتاز منه، فلم جيعل منافياا للصوم

ا، فلزمه اإلمساك، والقضاء، كالصالة، وكمقيم ( 3) إلدراكه جزءاا من الوقت مقيما
 .تعمد الفطر، وفاقاا
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َأو بلغ صغري يف أرنائه مفطراا،  (1)وكذا لو برَئ مريض مفطراا
وإن علم مسافر أنه  (3)فإن كانوا صائمني َأجزَأهم (2)أَمسك وقضى
ا، لزمه  ا، لعدم تكليفه (4)الصوميقدم غدا  . (5)ال صغري علم أنه يبلغ غدا

                                         

يفة، ويلزمه القضاء إمجاعاا، يلزمه اإلمساك، على امأصح، وهو مذهب أيب حن( 1)
وكذا كل من أفطر يف صوم جيب عليه، فإنه يلزمه اإلمساك، والقضاء، كالفطر 

 .لغري عذر
 –ذكراا كان أو أنثى يف أرناء هنار رمضان، بسن أو احتالم  –أي وإن بلغ صغري ( 2)

ا أمت صومه بال نزاع، وقضى عند أيب اخلطاب، وهو مذهب أيب حنيفة، مأنه  صائما
َمْعىن لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ أوجب اإلمساك، وقال يف 

ال قضاء عليه إن نوى من الليل وأجزأه، كالبالغ، وال ميتنع أن يكون : اإلقناع وغريه
 .أوله نفالا، وباقيه فرضاا، كنذر إمتام نفل

فاقاا، كمقيم أي املسافر، واملريض، إذا كانوا صائمني، ونووه من الليل، أجزأهم و ( 3)
صائم مرض، مث مل يفطر حىت عويف وفاقاا، وأما الصغري فمشكل على ما تقدم، 

 .وعلى ما يف اإلقناع وغريه فظاهر، لعدم امتناع ذلك
أي غلب على ظنه ذلك، وإال فالعلم بالشيء قبل حصوله متعذر، مأنه قد خيطئ ( 4)

ل اجملد، إن علم مبقتضى بعائقة قد حتصل له، متنعه من القدوم يف ذلك اليوم، وقا
 .الظاهر

: يستحب وفاقاا؛ لوجود سبب الرخصة، قال اجملد: يعين قبل دخول الغد، وقيل( 5)
 .وهو أقيس
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أطعم لكل يوم  (1)ومن أفطر لكرب، أو مرض ال يرجى برُؤه)
، أو نصف صاع من غريه: ما جيزئ يف كفارة (2)(مسكيناا  (3)مدبُ ر 

َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم يف قوله تعاىل  –لقول ابن عباس 
. ليست مبنسوخة، هي للكبري الذي ال يستطيع الصوم: - ِمْسِكين  

 .(5)واملريض الذي ال يرجى برُؤه، يف حكم الكبري (4)رواه البلاري

                                         

كشي  هرم، وعجوز جيهدمها الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، وكسل، وله ( 1)
 الذلك إمجاعاا، لعدم وجوبه عليه، مأنه عاجز عنه، فال يكلف به، لقوله تعاىل 

 .ُتَكلَُّف نـَْفٌ  ِإال ُوْسَعَها
وهو مذهب أيب حنيفة، والشافعي، ومجهور العلماء، وصححه ابن كثري وغريه، ( 2)

. بال نزاع: ويف اإلنصاف. وعليه أكثر العلماء، كما قاله ابن عباس وغريه: وقال
وال قضاء عليه، مأنه ليس له حال يصري إليها، يتمكن فيها من القضاء، وقال ابن 

 .وال يصار إىل الفدية إال عند اليأس من القضاء: لقيما
 .متر، أو زبيب، أو شعري، أو أقط( 3)
ومعناه عن ابن أيب ليلى عن معاذ، رواه أمحد وغريه، ومأنه صوم واجب، فجاز أن ( 4)

ينوب عنه املال، كالصوم يف كفارة الظهار، وال جيزئ أن يصوم عنه غريه، مأنه 
ت بأصل الشرع، فلم تدخله النيابة، كالصالة إمجاعاا، عبادة بدنية حمضة، وجب

وإن تربع إنسان بالصوم عمن ال يطيقه، لكرب وحنوه، أو عن ميت : وقال الشي 
 .توجه جوازه، مأنه أقرب إىل املمارلة من املال، ويأيت –ومها معسران  –

 أي فيطعم لكل يوم مسكيناا، ما يطعم كبري عاجز عن صوم، ويقضي عدد ما( 5)
ٌم ِمْن َأيَّام  ُأَ رَ  َ أفطره من امأيام، لقوله تعاىل  .ِعدَّ
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لكن إن كان الكبري، أو املريض الذي ال يرجى برُؤه مسافراا، 
الفطر ( وسن) (1)فال فدية، لفطره بعذر معتاد، وال قضاء، لعجزه عنه

 .(3)(وملسافر يقصر) (2)الصوم( ملريض يضره)

                                         

مسلم مكلف، أفطر يف رمضان، مل يلزمه قضاء، وال كفارة؛ : فيعايا هبا، فيقال( 1)
مأنه . وكذا نذر، وقضاء، وكفارة. كبري، عاجز عن الصوم، كان مسافراا: وجوابه

، مث قدر على القضاء، جاء عن مجع من الصحابة، وال خمالف هلم، وإن أطعم
 . فكمعضوب

أمجعوا على أن املريض، إذا كان الصوم : وهذا باإلمجاع يف اجلملة، وقال الوزير( 2)
ومل يذكروا خالفاا يف . يزيد يف مرضه، أنه يفطر ويقضي، وإذا احتمل وصام أجزأ

إن خاف املريض زيادة مرضه، أو طوله، أو صحيح : اإلجزاء، ويف اإلنصاف
يومه، أو خاف مرضاا مأجل العطش، استحب له الفطر، وكره صومه مرضاا يف 

: وكره، وقيل. بال خالف: وإمتامه إمجاعاا، وإن خاف التلف وصام أجزأ، وقيل
 .واختار الشي  الفطر للتقوي على اجلهاد. حيرم

وقاله ابن حبيب . الفطر للمسافر أفضل، وإن مل جيهده الصوم: قال أمحد( 3)
السنن أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريبته، ويذكر  املالكي، وربت يف

، ومأنه آخر امأمرين من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأن ذلك سنة رسول اهلل 
واملريض إذا خاف الضرر، واملسافر استحب : ، وعبارة املقنعصلى اهلل عليه وسلم

سواء  : ، وقال الشي وأما كونه جائزاا، فبالنصوص، وإمجاع املسلمني. هلما الفطر
كان سفر حج، أو جهاد، أو جتارة، وحنو ذلك من امأسفار، اليت ال يكرهها اهلل 
ورسوله، وتنازعوا يف سفر املعصية، فأما السفر الذي تقصر فيه الصالة، فإنه جيوز 

 .جيوز يف كل ما يسمى سفراا، ولو كان قصرياا: وقال. فيه الفطر باتفاق امأمة
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َوَمْن َكاَن َمرِيض ا َأْو َعَلى َسَفر  لقوله تعاىل  (1)ولو بال مشقة
ٌم ِمْن َأيَّام  ُأَ رَ  َفِعدَّ

(2). 
                                         

جهده، كره له فعله، وكان الفطر أفضل، وصومه صحيح حكاه فإن شق، بأن ( 1)
الوزير وغريه اتفاقاا، وذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وامأكثرون إىل أن 
الصوم أفضل ملن أطاقه، بال مشقة ظاهرة وال ضرر، فإن تضرر، فالفطر أفضل من 

به براءة وبعض أصحابه، ومأنه حيصل  صلى اهلل عليه وسلمالصوم، لصوم النيب 
باتفاق امأئمة، سواء كان قادراا على : الذمة يف احلال، وأما جوازه، فقال الشي 

إن الفطر ال : الصيام، أو عاجزاا، وسواء شق عليه الصوم، أو مل يشق، ومن قال
فإنه يستتاب، فإن تاب وإال قتل، وكذلك من . جيوز إال ملن عجز عن الصيام

إن املفطر عليه إمث، فإنه : ذلك، ومن قالأنكر على املفطر، فإنه يستتاب من 
يستتاب من ذلك، فإن هذه امأقوال خالف كتاب اهلل، وخالف سنة رسول اهلل 

 .، وخالف إمجاع امأئمةصلى اهلل عليه وسلم
الشارع أطلق السفر، ومل يقيد، فما عد سفراا جاز فيه القصر، والفطر، إذا : وقال

جاوزها، فهو حاضر، غري مسافر، فيدخل يف ترك البيوت وراء ظهره، فإنه ما مل يت
ْلَيُصْمهُ قوله ويفطر من عادته السفر، إذا  : وقالَفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَ

كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر واجلالب، واملكاري، والربيد، وحنوهم، وكذلك 
ومجيع الذي له مكان يف الرب يسكنه، وأما من كان يف السفينة، ومعه أهله، 

مصاحله، وال يزال مسافراا، فال يقصر وال يفطر، وأهل البادية، الذي يشتون يف 
مكان، ويصيفون يف آخر، يفطرون يف حال ظعنهم، ال يف حال نزوهلم، ويتتبعون 

 .املراعي
ُيرِيُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم أي فليفطر، وليقض عدد ما أفطره( 2)

ويف  «ما خريت بني أمرين، إال اخرتت أيسرمها» صلى اهلل عليه وسلمل وقااْلُعْسرَ 
 ويف املسند  ويذكر أنه متواتر، «ليس من الرب الصيام يف السفر»الصحيحني 

= 
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 .(2)وجيوز وطء ملن به مرض ينتفع به فيه (1)ويكره هلما الصوم

                                         
= 

ويف احلديث  «إن اهلل حيب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته»وغريه 
رجالا قال للنيب ويف الصحيح أن  «خياركم الذين يف السفر يقصرون ويفطرون»

إن »إين رجل أكثر الصوم، أفأصوم يف السفر؟ فقال : صلى اهلل عليه وسلم
هي رخصة من اهلل، »ويف صحيح مسلم  «أفطرت فحسن، وإن صمت فال بأس

ومن كمال حكمة  «فمن أخذ هبا فحسن، ومن أحب أن يصوم، فال جناح عليه
من العذاب، وهو يف  الشارع، أن خفف أداء فرض الصوم يف السفر، فإنه قطعة

نفسه مشقة وجهد، ولو كان املسافر من أرفه الناس، فإنه فيه مشقة، وجهد 
حبسبه، واتفق أئمة املسلمني على أنه جيوز للمسافر أن يصوم ويفطر، واستحباب 

ٌم ِمْن َأيَّام  ُأَ رَ  الفطر مقيد برمضان، مأن له فأما صيام عاشوراء، فنص َفِعدَّ
، وهو قول طائفة من السلف، وقياسه يوم عرفة لغري حاج أمحد على استحبابه

 .هبا، وكل ما يفوت حمله لعدم املانع
أي يكره الصوم وإمتامه، ملريض يضره الصوم، أو خياف زيادة مرضه، أو طوله، أو ( 1)

لصحيح مرض يف يومه، أو خاف مرضاا بعطش، أو غريه، ويكره الصوم وإمتامه 
إضرارمها بأنفسهما، وترك ختفيف اهلل تعاىل، ملسافر يقصر، وعلة الكراهة 

ورخصته، املطلوب إتياهنا، ومأن بعض العلماء ال يصحح صومه، كما نقل عن أيب 
هريرة، وعبد الرمحن بن عوف، لكن لو فعل أجزأ إمجاعاا، إلتيانه بامأصل الذي 
: دهو العزمية، وصار كمن أبيح له ترك القيام يف الصالة، فتكلف وقام، وقال اجمل

وعندي ال يكره ملسافر قوي عليه، واختاره اآلجري، وفاقاا للجمهور، وال يفطر 
مريض ال يتضرر بالصوم وفاقاا، فيشرتط أن خياف زيادة املرض، أو بطء الربء، قيل 

وأي : مثل احلمى؟ قال: قيل. إذا مل يستطع: مىت يفطر املريض؟ قال: مأمحد
 .مرض أشد من احلمى؟

 .اع يف مرضهأي ينتفع باجلم( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

175 

وخياف تشقق  (1)أو به شبق، ومل تندفع شهوته بدون وطء
 (4)ما مل يتعذر لشبق، فيطعم كالكبري (3)قضيوال كفارة وي (2)أنثييه

وإن نوى حاضر صوم يوم، مث سافر يف ) (5)وإن سافر ليفطر حرما
 .(6)(أَرنائه فله الفطر

                                         

كاإلستمناء بيد زوجته، أو بوطء فيما دون الفرج، فله الفطر، مأنه خياف على ( 1)
بفتح الشني املعجمة، والباء املوحدة، شدة « والشبق»نفسه، فهو كاملريض، 

 .الشهوة
 .فإن اندفعت شهوته بدونه مل جيز، لعدم احلاجة إليه( 2)
ن القضاء، ومىت مل ميكنه إال بإفساد أي بدل ما وطيء فيه، وال كفارة، إلمكا( 3)

 .صوم موطوءة، جاز للضرورة، وصائمة أوىل من حائض، وتتعني من مل تبلغ
أي ما مل يتعذر عليه القضاء، لدوام شبقه فيطعم، كما يطعم الكبري العاجز عن ( 4)

 .الصوم، وال قضاء، إال مع عذر معتاد، كمرض أو سفر
ة للسفر إال الفطر، فأما الفطر فلعدم العذر أي السفر واإلفطار، حيث ال عل( 5)

: املبيح، وهو السفر املباح، وأما السفر فألنه وسيلة إىل الفطر احملرم، قال عثمان
ومنه يعلم أنه لو أراد السفر لتجارة مثالا، فأخر السفر إىل رمضان ليفطر أنه جيوز 

 .له ذلك
بة أنه السنة، وقال ابن حكي اتفاقاا، وملا يف السنن وغريها عن بعض الصحا( 6)

جاءت اآلرار عن الصحابة، يف الفطر ملن أنشأ السفر يف أرناء يوم ومبا : القيم
شاء، وهو مذهب أيب حنيفة، والشافعي، من أكل، أو مجاع أو غريه، مأن من له 
امأكل فله اجلماع، وال كفارة، حلصول الفطر بالنية قبل الفعل، وعدم لزوم 

 .اح له الفطر، وكما يفطر بعد سفره إمجاعاااإلمساك، وكذا مريض يب
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لظاهر اآلية، وامأخبار  (1)إذا فارق بيوت قريته وحنوها
أفطرت ( وإن أفطرت حامل، أو) (3)وامأفضل عدمه (2)الصحيحة

أي قضتا ( قضتاه)قط، أو مع الولد ف( مرضع، خوفاا على أنفسهما)
 .(4)من غري فدية( فقط)الصوم 

                                         

مما تقدم يف قصر الصالة، مأنه قبله ال يسمى مسافراا، وتقدم قول الشي  قريباا، ( 1)
 .فال يفطر قبل خروجه وفاقاا

وامأخبار منها ما روى عبيد بن جبري، َأْو َعَلى َسَفر  فاآلية هي قوله تعاىل( 2)
من الفسطاط، يف شهر رمضان، مث قرب ركبت مع أيب بصرة الغفاري، : قال

أترغب عن سنة رسول اهلل : ألست ترى البيوت؟ قال: قلت. اقرتب: غداءه، فقال
رواه أبو داود وغريه، وعن أنس أنه رحلت له . ؟ فأكلصلى اهلل عليه وسلم

سنة، مث ركب، رواه الرتمذي وغريه، وقال ابن : راحلته، فدعا بطعام فأكل، وقال
فصرح هذان الصحابيان أنه سنة، ومأن السفر مبيح للفطر،   .صحيح: العريب

كما ربت يف السنن أن : كاملرض الطارئ، واستظهر الشي  وغريه جوازه، وقال
من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة رسول اهلل 

نه أ صلى اهلل عليه وسلم، وقد ربت يف الصحيح، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
وأما اليوم . نوى الصوم يف السفر، مث إنه دعا مباء، فأفطر، والناس ينظرون إليه

الثاين، فيفطر بال ريب، وإن كان مقدار سفره يومني، يف مذهب مجهور امأئمة 
 .امأربعة وغريهم

ا ( 3) أي وامأفضل ملن سافر يف أرناء يوم نوى صومه، إمتام صوم ذلك اليوم، خروجا
له الفطر، وهو قول أكثر العلماء، وحكاه الوزير وغريه  من خالف من مل يبح

 .اتفاق امأئمة إال أمحد يف رواية عنه
 : وفاقاا، وحكاه الوزير وغريه، مع اختالف عن مالك، ويف املبدع( 4)

= 
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إن أفطرتا ( و) (1)مأهنما مبنزلة املريض، اخلائف على نفسه
أي ( وأطعمتا) (2)عدد امأيام( قضتا)فقط ( على ولديهما)خوفاا 

ما ( لكل يوم مسكيناا) (3)وجب على من ميون الولد أن يطعم عنهما
 .(4)جيزُئ يف كفارة

                                         
= 

بغري خالف نعلمه، كاملريض إذا خاف على نفسه، ولقدرهتما عليه، خبالف 
 .الكبري

ه صومهما مع خوف الضرر وفاقاا، وذكر ابن فإنه يقضي من غري إطعام، وكر ( 1)
إن خافت حامل ومرضع، على محل وولد، حال الرضاع، مل حيل الصوم، : عقيل

وإن صامتا أجزأ، كاملريض . اه . وعليها الفدية، وإن مل ختف مل حيل الفطر
 .واملسافر

 .ريضأي عدد أيام فطرمها فوراا، لقدرهتما على القضاء، وال يؤخران القضاء كامل( 2)
على الفور، مأنه مقتضى امأمر، كسائر الكفارات، وال يؤخر إىل القضاء، وجيزئ ( 3)

فيه ما جيزئ يف كفارة، وال يسقط هذا اإلطعام بالعجز، وكذا عن الكبري، واملأيوس 
 .منه

وظاهره الوجوب على من ميون الولد من ماله، مأن اإلفطار مأجله، وعبارة املاتن ( 4)
: عليها نفسها، فألجل ذلك صرفها الشارح، ويف الفروع توهم أن اإلطعام

حيتمل أنه على امأم، وهو أشبه مأنه تبع هلا، : ويف الفنون. واإلطعام على من ميونه
 .مأن اإلرفاق هلما. وحيتمل أنه بينها وبني من تلزمه نفقته من قريب، أو من ماله
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َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكين  له تعاىل لقو 
(1) 

كانت رخصة للشي  الكبري، واملرأَة الكبرية، ومها : قال ابن عباس
واملرضع  (2)يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكيناا

 (3)داودرواه أبو . واحلبلى، إذا خافتا على أوالدمها، أَفطرتا وَأطعمتا
 .(5)وجتزئ هذه الكفارة إىل مسكني واحد مجلة (4)وروي عن ابن عمر

                                         

كل يوم مسكيناا، رطالا   تفطر وتقضي، عن كل يوم يوماا، وتطعم عن: قال الشي ( 1)
 .من خبز بأدمه

: أي إذا أفطر، واحلامل واملرضع يطيقان الصوم، فدخال يف اآلية الكرمية، ال يقال( 2)
ْلَيُصْمهُ إهنا منسوخة مبا بعدها من قوله هكذا يف  َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَ

. واملرضع أربتت للحبلى: الصحيحني عن سلمة بن امأكوع، قال ابن عباس
وظاهره نس  احلكم يف حق غري احلامل واملرضع، وبقاء احلكم فيهما، وقوله 

إهنا حمكمة غري منسوخة، وإهنا إمنا أريد هبا هؤالء؛ من باب إطالق العام، : اآليت
وإرادة اخلاص، وهو أوىل من ادعاء النس ، فإنه خالف امأصل، فالواجب عدمه، 

 .أو تقليله مهما أمكن
 .غريه من غري وجه، بألفاظ متقاربةورواه ( 3)
أي حنو ما روى أبو داود وغريه عن ابن عباس، وال يعرف هلما خمالف يف ( 4)

أفىت ابن عباس وغريه من الصحابة يف احلامل واملرضع، : الصحابة، وقال ابن القيم
إذا خافتا على ولديهما، أن تفطرا، وتطعما كل يوم مسكيناا، إقامة لإلطعام مقام 

 .امالصي
 .بال نزاع: واحدة، لظاهر اآلية، وقال غري واحد( 5)
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 (1)ومىت قبل رضيع ردي غريها وقدر أن يستْأجر له، مل تفطر
وجيب الفطر على من احتاجه إلنقاذ معصوم من هلكة   (2)وظئر كأُم
 .(3)كغرق

                                         

 .ولعله مراد من أطلق: أي أمه، لعدم احلاجة إليه، واستؤجر له، قال يف اإلنصاف( 1)
أي وحكم ظئر مرضعة لغري ولدها، كأم يف إباحة فطر، إن خافت على نفسها، ( 2)

نها، أو نقص، أو الرضيع، وعدمه، وفدية، وعدمها، فإن مل تفطر، وتغري لب
فلمستأجر الفس ، وجترب على فطر، إن تأذى الرضيع، جزم به اخلطايب وغريه، 
إلمكان تداركه بالقضاء، وإن قصدت اإلضرار أمثت، وللحاكم إلزامها بطلب 

 .مستأجر
جزم به غري واحد من أهل العلم، وصوبه يف تصحيح الفروع وغريه، ومثله من ( 3)

إنسان، أو مغصوب ليدركه، واحلشاش والرعاة،  ذهب يف طلب تائه، من مال، أو
وحنوهم، إذا اشتد هبم العطش، فلهم الفطر، فإن الضرورة تبيح مثل هذا، وال يرتك 

وتضرر . من صنعته شاقة: التكسب من أجل خوف املشقة، وقال اآلجري
هذا : وقال. برتكها، وخاف تلفاا، أفطر وقضى، وإن مل يضره تركها أمث، وإال فال

لفقهاء رمحهم اهلل تعاىل، وذكر احلنفية وغريهم أنه لو ضعف عن الصوم قول ل
الشتغاله باملعيشة، فله أن يفطر ويقضي، إن أدرك عدة من أيام أخر، وإال أطعم 
عن كل يوم نصف صاع، وأنه ال شك يف احلصاد وحنوه، إذا مل يقدر عليه مع 

وكذا البناء . اه . يه القضاءالصوم، ويهلك الزرع بالتأخر مثالا، جاز له الفطر، وعل
 .وحنوه إذا خاف على املال إن صام، وتعذر العمل ليالا، جزم به غري واحد

 وأسباب الفطر أربعة، السفر، واملرض، واحليض، واخلوف : قال ابن القيم
على هالك من خيشى عليه بصوم، كاملرضع، واحلامل، ومثله مسألة الغريق، وأجاز 

وى على اجلهاد، وفعله، وأفىت به ملا نزل العدو دمشق يف شي  اإلسالم الفطر للتق
هذا : فقال الشي . ليس ذلك بسفر: رمضان، وأنكر عليه بعض املتفقهة، وقال

= 
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ومن نوى ) (1)وليس ملن أُبيح له فطر رمضان، صوم غريه فيه
جن، َأو أُغمي عليه، مجيع النهار، ومل يفق جزءاا منه، مل الصوم مث 
 .(2)(يصح صومه

                                         
= 

فطر للتقوى على جهاد العدو، وهو أوىل من الفطر للسفر، واملسلمون إذا قاتلوا 
القتال، عدوهم وهم صيام، مل ميكنهم النكاية فيهم، ورمبا أضعفهم الصوم عن 

فاستباح العدو بيضة اإلسالم، وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا، أوىل من فطر 
يف غزوة الفتح باإلفطار، للتقوى  صلى اهلل عليه وسلماملسافر؟ وقد أمرهم النيب 

إذا جاز فطر احلامل واملرضع، خلوفهما، وفطر من : قال ابن القيم. على عدوهم
اجلواز، وهذا من باب قياس امأوىل، ومن باب خيلص الغريق، ففطر املقاتلني أوىل ب

فإن أفطر لضرر العطش فزال بالشرب، لزمه اإلمساك . اه . داللة النص وإميائه
 .حىت يضربه رانياا، وال جيوز أن يعمل عمالا يصل به إىل الضعف

مريضاا كان، أو مسافراا، أو حامالا،  –أي ال جيوز ملن أبيح له الفطر يف رمضان ( 1)
صوم غري رمضان يف رمضان، وفاقاا ملالك  –عاا يضرمها، وحنوهم أو مرض

والشافعي، مأن الفطر أبيح ختفيفاا ورمحة، فإذا مل يؤده لزمه اإلتيان بامأصل،  
كاملقيم الصحيح، ومأنه ال يسع غري ما فرض فيه، ولو من رمضان آخر، أو عن 

ظاهراا، وإن   يوم من رمضان، يف يوم ران منه، وينكر على من أكل يف رمضان
 .كان هناك عذر

 .وهذا مذهب مالك والشافعي( 2)
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فال يضاف للمجنون،  (1)مَأن الصوم الشرعي اإلمساك مع النية
فإن أفاق جزءاا من النهار، صح الصوم (2)وال للمغمى عليه

سواءا   (3)
فال مينح ( ال إن نام مجيع النهار) (4)كان من أول النهار، أو آخره

 .(6)مأن النوم عادة، وال يزول به اإلحساس بالكلية (5)صومهصحة 

                                         

ا( 1)  .ومىت مل يوجد إمساك وال نية، مل يصر صائما
يعين الصوم لعدم حصول اإلمساك من اجملنون واملغمى عليه، فلم جيزئهما، والنية ( 2)

كل عمل ابن آدم »يقول اهلل تعاىل : وحدها ال جتزئ، ملا يف الصحيحني وغريمها
فأضاف ترك « إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجليله 

الطعام والشراب إليه، ومن جن، أو أغمى عليه مجيع النهار، مل يضف إليه 
 .إمساك البتة، فال يصح صومه، إذ املركب ينتفي بانتفاء جزئه

النية له، صح  أي فإن أفاق اجملنون، أو املغمي عليه، جزءاا من النهار الذي بيت( 3)
الصوم منه، حيث بيت النية، لللرب، ولوجود اإلمساك يف اجلملة، ولصحة إضافة 

 .الرتك إليه
: أي سواء كانت إفاقة اجملنون أو املغمى عليه من أول النهار، أو آخره، قال الوزير( 4)

اتفقوا على أن من وجد منه إفاقة يف بعض النهار، مث أغمي عليه باقيه، فإن 
يح، وقليل اإلغماء ال يفسد الصوم وفاقاا، واجلنون كاإلغماء وفاقاا، صومه صح

 .ومن جن يف صوم قضاء، أو كفارة وحنومها، قضاه بالوجوب السابق، كالصالة
 .وهو إمجاع قبل اإلصطلري من الشافعية، وإن استيقظ حلظة منه صح إمجاعاا( 5)
 .مأنه مىت نبه انتبه، فهو كذاهٍل وساهٍ ( 6)
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أي قضاُء الصوم الواجب زمن ( ويلزم املغمى عليه القضاءُ )
مَأن مدته ال تطول غالباا، فلم يزل به التكليف (1)اإلغماء

( فقط) (2)
وجيب تعيني ) (3)خبالف اجملنون، فال قضاء عليه، لزوال تكليفه

نه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر، أو  بَأن يعتقد أ (4)(النية
 .(5)كفارة

                                         

ال نعلم فيه خالفاا، مأنه نوع مرض، وهو مغط : مأصح وفاقاا، وقال الشارحعلى ا( 1)
 .على العقل

وال نزاع يف ذلك، مأن الوالية ال تثبت عليه، فلم يزل به : وقال الزركشي وغريه( 2)
 .التكليف كالنوم، وهلذا جاز على امأنبياء عليهم الصالة والسالم

ذا مذهب أيب حنيفة، والشافعي، وليس سواء فات باجلنون الشهر أو بعضه، وه( 3)
يف الشرع ما يوجب القضاء عليه، من نص، وال قياس، خبالف الصرع، وهو اخلنق 
مث يصحو منه وقتا، فصفاه ملحق باإلغماء، خبالف اجلنون، فإنه يزيل العقل 
خاصة، فيلحق بالبهائم، وينبغي تقييده مبا إذا مل يتصل جنونه بشرب حمرم، كما 

 .صالةتقدم يف ال
 .يف كل صوم واجب، وفاقاا ملالك والشافعي( 4)
وهذا مذهب مالك، والشافعي، واجلماهري، فإن مل يعني مل جيزئه، وكذا إن نوى ( 5)

ال بد من نية رمضان، فال جيزئ : صوما مطلقاا، أو تطوعاا، مل جيزئه، قال الشي 
إنه : وقال. روايتيهنية مطلقة، وال معينة بغريه، وهو قول الشافعي وأمحد يف إحدى 
 .مع العلم جيب عليه تعيني النية، ومع عدم العلم كمن مل يعلم
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 (2)(من الليل) (1)«وإمنا لكل امرئ ما نوى»لقوله عليه السالم 
من مل يبيت »ملا روى الدارقطين بإسناده عن عمرة، عن عائشة مرفوعاا 

 (3)إسناده كلهم رقات: وقال «الصيام قبل طلوع الفجر، فال صيام له
 .(4)، ووسطه، وآخرهوال فرق بني أول الليل

                                         

فالعامل ال حيصل له إال ما نواه، ومأن التعيني مقصود يف نفسه، فال بد من ( 1)
حصوله، وأما أصل النية يف الصوم وإن كان تطوعاا، فبإمجاع املسلمني، لقوله 

ينَ َوَما ُأِمُروا ِإال ِليَـْعبُ تعاىل وهلذا اخلرب وغريه، فال ُدوا اهلَل ُمْ ِلِصيَن َلُه الدِّ
 .يصح صوم إال بنية، كالصالة، والزكاة، واحلج، وسائر العبادات إمجاعاا

أي جيب تعيني نية الواجب من الليل، ال من النهار، مأن النية ال تنعطف على ( 2)
ذلك اليوم، الذي  املاضي، فإذا فات جزء من النهار مل توجد فيه، مل يصح صوم

 .فات جزء منه
: أنه قال صلى اهلل عليه وسلمولللمسة عن ابن عمر عن حفصة، عن النيب ( 3)

أي يعزم  «من مل جيمع»ويف لفظ  «من مل يبيت الصيام قبل الفجر، فال صيام له»
الصيام من الليل، فال صيام له، وروي موقوفاا على ابن عمر، وصححه الرتمذي، 

أهل العلم، أن من مل جيمع الصيام من الليل، مل جيزئه إال يف  وهو مذهب مجهور
التطوع، ومأن النية عند ابتداء الصيام، كالصالة، واحلج، وحكى الشي  رالرة 
أقوال، رالثها أن الفرض ال جيزئ إال بتبييت النية من الليل، كما دل عليه حديث 

ة ال تنعطف على حفصة وابن عمر، مأن مجيع الزمان جيب فيه الصوم، والني
 .هذا أوسط امأقوال: املاضي، وقال

 : قال مالك، والشافعي، وأمحد: فأي جزء نواه فيه أجزأ، قال الوزير( 4)
= 
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 (1)ولو أتى بعدها ليالا مبناف للصوم، من حنو أكل ووطء
مأن كل يوم عبادة مفردة، ال يفسد صومه  (2)(لصوم كل يوم واجب)

أي ال يشرتط أن ينوي كون ( ال نية الفرضية) (3)بفساد صوم غريه
ا إن : ومن قال (4)الصيام فرضاا، مأن التعيني جيزئ عنه أنا صائم غدا

 .(5)مرتدداا، فسدت نيته. اهلل شاء

                                         
= 

جيوز يف مجيع الليل، وأول وقتها بعد غروب الشمس، وآخره طلوع الفجر الثاين، 
واتفقوا على أنه ما ربت يف الذمة من الصوم، كقضاء رمضان، وكقضاء النذور 

 .الكفارات، ال جيوز صومه إال بنية من الليلو 
مل تبطل نيته وفاقاا، إلطالق احلديث، ومأن اهلل أباح امأكل، والشرب، واجلماع ( 1)

إىل آخر الليل، فلو بطلت به فات حملها، ال إن أتى مبا ينايف النية كالردة، والشك 
لنية من إتيانه فيها، فإهنا تزيل التأهل للعبادة من كل وجه، وال بد يف صحة ا
 .بشرطها الذي هو اإلسالم، وأما اجملنون فبمجرد إفاقته تصح عبادته

 .أي نية مفردة، وفاقاا ملالك، والشافعي( 2)
. تكفي النية أول الشهر، ما مل يقطعها: أي فيجب التعيني لصوم كل يوم، وعنه( 3)

ولو خطر . هاجيزئه بنية واحدة جلميع الشهر، ما مل يفسل: وكذا قال مالك وغريه
ا: بقلبه ليالا   .فقد نوى. أنه صائم غدا

فال يتعني نية الفرضية، ومأن الواجب ال يكون إال فرضاا، فأجزأ التعيني عنه، وكذا ( 4)
 .ال جيب تعيني الوجوب يف واجبه

 .لعدم اجلزم هبا( 5)
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غري . أنا مؤمن إن شاء اهلل: ال متربكاا، كما ال يفسد إميانه بقوله
 (2)ويكفي يف النية امأكل والشرب بنية الصوم (1)مرتدد يف احلال

لقول  (3)(النفل بنية من النهار، قبل الزوال وبعده)صوم ( ويصح)
دخل على النيب : وحديث عائشة (4)معاذ، وابن مسعود، وحذيفة

 ذات صلى اهلل عليه وسلم

                                         

يف  مل تفسد نيته، إذ قصده أن فعله للصوم مبشيئة اهلل، وتوفيقه، وتيسريه، وكذا( 1)
 «غري مرتدد يف احلال»سائر العبادات، ال تفسد بذكر املشيئة يف نيتها، وقوهلم 

جرى على طريقة امأشاعرة، مأن االستثناء عندهم يف اإلميان مأجل املوافاة، والذي 
 .عليه السلف أن االستثناء للتقصري يف بعض خصال اإلميان

شى عشاء من يريد الصوم، هو حني يتعشى يتع: أي بدل نية الصوم، قال الشي ( 2)
كل من علم أن : وقال. وهلذا يفرق بني عشاء ليلة العيد، وعشاء ليايل رمضان

ا من رمضان، وهو يريد صومه، فقد نوى صومه، وهو فعل عامة املسلمني  .غدا
اتفقوا على أن صوم النفل  : أي بعد الزوال، اختاره أكثر امأصحاب، وقال الوزير( 3)

. ال يصح إال بنية من الليل: نهار قبل الزوال، إال مالكاا، فقالكله جيوز بنية من ال
وأما النفل فيجزئ بنية من الزوال، كما دل : وقال الشي . واجلمهور على خالفه

كما أن الصالة املكتوبة، جيب فيها   «إين صائم» صلى اهلل عليه وسلمعليه قوله 
ب يف التطوع، توسيعاا من من امأركان كالقيام، واالستقرار على امأرض، ما ال جي

ا أوسع من أنواع  اهلل على عباده طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما
 .املفروضات، وهذا أوسط امأقوال

ومجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم، وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، ( 4)
 .وغريهم
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فإين إذاا »قال . ال: فقلنا «هل عندكم من شيء؟»يوم، فقال 
وأمر بصوم يوم عاشوراء يف  (1)رواه اجلماعة إال البلاري «صائم
 .(3)وحيكم بالصوم الشرعي، املثاب عليه، من وقتها (2)أَرنائه

                                         

 «فإين صائم»قال . ال: وافإن قال «هل من غداء؟»وله ألفاظ، منها أنه يقول ( 1)
وفيه دليالن، أحدمها . تغدى. نعم: أنه إن قلنا: وقاله أبو الدرداء وغريه، ومنها

اليت هي لالستقبال،  «إذا»طلبه امأكل، ويظهر منه أنه كان مفطراا، والثاين قوله 
فلص عموم احلديث السابق، وأربت جواز تأخري نية الصوم، إذا كان تطوعاا، 

يوجد مناف، غري نية اإلفطار، اقتصاراا على مقتضى الدليل، ونظراا وشرطه أن ال 
فإن فعل : إىل أن اإلمساك هو املقصود امأعظم، فال يعفى عنه أصالا، قال الشارح

 .اه . قبل النية ما يفطره، مل جيز الصيام، بغري خالف
ن وال يصح صوم من أكل، مث نوى بقية يومه وفاقاا، لعدم حصول حكمة الصوم، ومأ

من عادة املفطر امأكل بعض النهار، وإمساك بعضه، وأمجع املسلمون على أنه 
 .يدخل فيه بالفجر الثاين، وينقضي ويتم بتمام الغروب

 .فدل على جوازه أرناء النهار بشرطه( 2)
وهو نص أمحد، : إذ ليس للمرء إال ما نوى، بنص الشرع، قال الشي : أي النية( 3)

. ، ومأن ما قبله مل يوجد فيه قصد القربة، فال يقع عبادةأن الثواب من حني النية
فيصح تطوع حائض طهرت، وكافر أسلم يف يوم، ومل يأكال، بصوم بقية . اه 

 .اليوم
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ا من رمضان فهو فرضي؛ مل جي: ولو نوى)  (1)(زئهإن كان غدا
: وإن قال ذلك ليلة الثالرني من رمضان، وقال (2)لعدم جزمه بالنية
مأَنه بىن على أصل، مل  (3)فبان من رمضان، َأجزأَه. وإال فأَنا مفطر

أي صار كمن مل ينو،  (5)(ومن نوى اإلفطار أَفطر) (4)يثبت زواله
 .(6)لقطعه النية

                                         

ا، دل على تقديره قوة « وغداا»أي التعيني، ( 1) بالنصب، أي إن كان الصيام غدا
 .بياء املتكلم، أي الذي فرض اهلل علي« وفرضي»الكالم 

ا من رمضان فهو عنه، وإال فعن واجب غريه: كذا لو قالو ( 2) وكذا إن . إن كان غدا
عينه عن واجب، من قضاء، أو نذر، أو كفارة بنية، مل جيزئه، إن بان من رمضان، 

ا من رمضان فهو فرضي: أو غريه، لعدم جزمه بالنية مأحدمها، وعنه . إن كان غدا
 .مضان، وتقدم حتقيق املسألةأجزأه، بناء على أنه ال جيب تعيني النية لر 

 .وال يقدح تردده يف النية( 3)
 . وهو حكم صومه مع اجلزم، خبالف ما لو قاله ليلة الثالرني من شعبان( 4)
 .نص عليه، وفاقاا للشافعي ومالك( 5)
إن وجد : أي قطع نية الصوم، بنية اإلفطار، فكأنه مل يأت هبا ابتداء، أو نوى( 6)

 وحنوه، بطل، كصالته، وأما ما خيالف فيه الصوم الصالة، طعاماا، أكل، وإال أمت
ففيما إذا عزم على فعل حمظور يف الصوم، كامأكل وحنوه، فإنه يبطل صومه، 

 .خبالف ما إذا عزم على مبطل للصالة، فإهنا ال تبطل، ما مل يفعله
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غري وليس كمن أكل، أو شرب، فيصح أن ينويه نفالا ب
ومن قطع نية نذر، أو كفارة، مث نواه نفالا أو قلب نيتهما  (1)رمضان

 .(3)كما لو انتقل من فرض صالة إىل نفلها  (2)إىل نفل صح

                                         

فنوى  فال يصح أن ينوبه نفالا يف رمضان، أما بغري رمضان ونوى اإلفطار، مث عاد( 1)
صومه نفالا، صح نفالا، جزم به يف الفروع والتنقيح، وكره لغري غرض صحيح، أما 

 .إن قلب صومه رمضان إىل النفل، فسد صومه، ولزمه اإلمساك
بأن ينوي االنتقال من أحدمها إىل النفل، وهو صائم صح، جزم به يف الفروع، ( 2)

 .مأن التابع يغتفر فيه، ما ال يغتفر يف االستقالل
 .فيصح نقالا كما تقدم، إال أنه يكره، لغري غرض صحيح( 3)
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 (1)باب ما يفسد الصوم
 (2)ويوجب الكفارم

 .(4)من أكل، أو شرب) (3)وما يتعلق بذلك

                                         

وهو كل ما ينافيه، من أكل، وشرب، ومجاع، وحنوها، واإلفساد اإلبطال، وضد ( 1)
 .اإلصالح

كالوطء يف هنار رمضان، والكفارة عقوبة، أو زاجر، وتكفري جلرم الفاعل، ( 2)
 .واستدراك لفرطه

 .أو يسن، أو يباح مما حيرم فيه، أو يكره، أو جيب،( 3)
ا، ذاكراا لصومه، فسد صومه، بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، ( 4) ا، عامدا صحيحاا مقيما

َيُض ِمَن اْلَ ْيِط قال تعاىل َتبَـيََّن َلُكُم اْلَ ْيُط اأَلبـْ وَُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى يـَ
َياَم ِإَلى اللَّْيلِ  فعقل منه : قال الشي  وغريه.اأَلْسَوِو ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوا الصِّ

أن املراد الصيام من امأكل والشرب، فإنه تعاىل أباحه إىل غاية، مث أمر باإلمساك 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن عنهما إىل الليل، وقال ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

ْبِلُكمْ  يدع »ديث وكان معقوالا عندهم أن الصيام هو اإلمساك عنهما، ويف احلقـَ
وحكى الشي ، والوزير واملوفق، وغري واحد اإلمجاع  «طعامه وشرابه من أجلي

على ذلك، وال فرق بني القليل والكثري، وال بني املعذور وغريه، وامأكل إيصال 
جامد إىل اجلوف من الفم، ولو بغري مضغ، ولو مل يتناول عادة، والشرب إيصال 

، وأما أكل ما ال يتغذى به، فيحصل به مائع إىل اجلوف من الفم، ولو وجوراا
يف قول عامة أهل العلم، إال ما روي عن احلسن بن صاحل أنه : الفطر، قال املوفق
وداللة الكتاب والسنة على العموم، . ليس بطعام، وال شراب: يأكل الربد، ويقول

 .فال يلتفت إىل خالفه
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و أَ ) (1)بدهن، َأو غريه، فوصل إىل حلقه، أو دماغه( َأو استعط
 (2)(إىل حلقه)َأي مبا يعلم وصوله ( احتقن، َأو اكتحل مبا يصل

 .(3)لرطوبته، َأو حدته

                                         

إىل :  عند مالك، ويف الكايفأفطر بوصوله إىل حلقه وفاقاا، وكذا إىل دماغاا، إال( 1)
، إذا جعل يف أنفه سعوطاا، بفتح السني، «سعط»مطاوع « واستعط»خياشيمه؛ 

ما جيعل يف امأنف من دواء وغريه، لقوله : وهو دواء جيعل يف امأنف، واملارد هنا
ا» صلى اهلل عليه وسلم فلوال أنه يؤرر،  «وبالغ يف االستنشاق، إال أن تكون صائما

ال يفطر، وهو مذهب مالك، واختاره : ، وكما لو دخل إىل احللق، وعنهمل ينه عنه
 .بغري مغذ: الشي ، ولعل املراد

يعين من حقنة، أو كحل؛ فسد صومه، وال يكفي الظن، بل ال بد من العلم ( 2)
وإال . يتحقق الوصول إليه، وهذا الصحيح من املذهب: بذلك، ويف اإلنصاف

حكاه . ال يفطر: م، وقال أبو حنيفة والشافعيفال، لعدم حتقق ما ينايف الصو 
أنه كان يكتحل : عن أنس مرفوعاا –وضعفه  –الوزير وغريه، ويف الرتمذي وغريه 

ال بأس بالكحل : وروى عبد الرزاق، عن احلسن، بإسناد صحيح. وهو صائم
وروى أبو داود . نعم: قال. أيكتحل الصائم؟: وروى سعيد، عن إبراهيم. للصائم
ا من أصحابنا يكره الكحل للصائم؛ واختار الشي  : مشعن امأع ما رأيت أحدا

ا، فلم يفطر به، كما لو دهن رأسه، وإن اكتحل  أنه ال يفطر، مأهنا ليست منفذا
ليالا فوجده يف حلقه هناراا، مل يفطر، مأنه مل يتسبب إليه يف النهار، واحلقنة ما 

ي استعمل ذلك الدواء من أ «وقد احتقن الرجل»حيقن به املريض من الدواء، 
 .الدبر، مأنه يصل إىل اجلوف، وغري املعتاد كاملعتاد يف الواصل، بل قد يكون أبلغ

أي رطوبة ما حيتقن به، أو يكتحل به، من دواء أو غريه، أو حدة ذلك، وهي ( 3)
 .سورته وشدته
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أو إمثد كثري، أو  (2)أو قطور أو ذرور (1)من كحل، َأو صرب
 (4)مأن العني منفذ، وإن مل يكن معتاداا (3)يسري مطيب، فسد صومه

 .(5)َأو َأدخل إىل جوفه شيئاا من أي موضع كان)

                                         

فيصل إىل حلقه أفطر، والكحل بضم الكاف اإلمثد وكل ما يوضع يف العني ( 1)
تشفى به، والصرب بفتح الصاد، وكسر الباء، عصارة شجر مر، كثرياا ما تداوى يس

 .به العني
بفتح « الذرور»فيصل إىل حلقه أفطر، والقطور بالفتح، ما يقطر يف العني، وكذا ( 2)

 .الذال، ما يذر فيها، من أي شيء كان، من امأدوية وغريها
بكسر اهلمزة، حجر « إمثدو »نص عليه، وهو مذهب أيب حنيفة، والشافعي، ( 3)

أو إمثد : بالكسر نعت ليسري فقط، ويف الفروع« مطيب»الكحل، معروف، و
ال يفطر اإلمثد غري املطيب إذا كان يسرياا، نص : مطيب؛ وقال ابن أيب موسى

 .عليه
أي من املنفذ، مأن غري املعتاد كاملعتاد يف الواصل، فكذا يف املنفذ، وفساد الصوم ( 4)

 .خبالف املسام، كدهن رأسه متعلق هبما،
ينفذ إىل معدته أفطر، سواء كان مبائع ويغذي أو غري مغذ، كحصاة، وقطعة ( 5)

حديد، ورصاص، وحنوها، ولو كان خيطاا ابتلعه كله، وسواء كان من مداواة 
جائفة أو مأمومة، أو قطر يف أذنه مبا يصل إىل دماغه، مأنه أحد اجلوفني، وهذا 

شافعي، مأنه يف اجلميع أوصل إىل جوفه مأكوالا، وكذا إذا مذهب أيب حنيفة وال
حبلقه، أو وصل إىل فمه خنامة مطلقاا، وحيرم بلعها،  –مضغه  –وجد طعم علك 

 .أو قيء وحنوه، أو تنجس ريقه، فابتلع شيئاا من ذلك، فسد صومه
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فلو قطر فيه، أو غيب فيه شيئاا، فوصل إىل املثانة، ( هلغري إْحلي
 .(1)مل يبطل صومه

                                         

ا، كمداواة جرح عميق، مل يصل إىل جوف( 1) ه، لعدم املنفذ، وإمنا خيرج البول رشحا
: بتلفيف الطاء، قال اجلوهري« وقطر»واإلحليل خمرج البول من ذكر اإلنسان، 

املوضع الذي « واملثانة»قطر املاء وغريه يقطر، وقطرته أنا، يتعدى وال يتعدى، 
جيتمع فيه البول، قال شي  اإلسالم، اإلمام العادل، فارس املعقول واملنقول، أبو 

، واحلقنة، وما يقطر يف إحليله، ومداواة وأما الكحل: العباس، قدس اهلل روحه
املأمومة، واجلائفة، فمما تنازع الناس فيه، فمنهم من مل يفطر بشيء من ذلك، 
ومنهم من فطر بشيء دون شيء، وامأظهر أنه ال يفطر بشيء من ذلك، فإن 
الصيام من دين املسلمني، الذي حيتاج إىل معرفته اخلاص والعام، فلو كانت هذه 

ا حرمها اهلل ورسوله يف الصيام، ويفسد الصوم هبا، لكان هذا مما جيب امأمور مم
بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغوه  صلى اهلل عليه وسلمعلى الرسول 

صلى اهلل امأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما مل ينقل أحد من أهل العلم عن النيب 
ا، وال ضعيفا  عليه وسلم ا، وال مرسالا، علم يف ذلك ال حديثاا صحيحا ا، وال مسندا

مل يذكر شيئاا من ذلك، واحلديث املروي يف الكحل  صلى اهلل عليه وسلمأنه 
 .ال يصح فيه شيء: ضعيف،وقد عورض حبديث ضعيف، وقال الرتمذي

صلى اهلل عليه مل يكن معهم حجة عن النيب . إن هذه امأمور تفطر: والذين قالوا
وبالغ يف »أوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله ، وإمنا ذكروا ذلك مبا ر وسلم

ا فدل ذلك على أن كل ما وصل إىل : قالوا «االستنشاق، إال أن تكون صائما
الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إىل جوفه بفعله، 
وم ومن حقنة وغريها،وإذا كان عمدهتم هذه امأقيسة وحنوها، مل جيز إفساد الص

 . هبذه امأقيسة، لوجوه
 أن القياس، وإن كان حجة، فامأحكام الشرعية، بينتها النصوص،  «أحدها»

مل حيرم الشيء، ومل يوجبه، علمنا أنه  صلى اهلل عليه وسلمفإذا علمنا بأن الرسول 
= 
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ليس حبرام، وال واجب، وحنن نعلم أنه ليس يف الكتاب، وال يف السنة، ما يدل 
 .على اإلفطار هبذه

صلى أن امأحكام اليت حتتاج امأمة إىل معرفتها ال بد أن يبينها الرسول  «الثاين»
، بياناا عاماا، وال بد أن تنقله امأمة، فإذا انتفى هذا علمنا أن هذا اهلل عليه وسلم

ليس من دينه، ولو كان مما يفطر لبينه، كما بني اإلفطار بغريه، فلما مل يبني ذلك، 
يب، والبلور، والدهن؛ والبلور قد يتصاعد إىل الدماغ، علمنا أنه من جنس الط

والدهن يشربه البدن، ويدخل إىل اجلوف، ويتقوى به البدن، وكذلك يتقوى 
بالطيب، فلما مل ينه الصائم عن ذلك، دل على جوازه، وقد كان املسلمون يف 
ه، عهده جيرح أحدهم مأمومة، وجائفة؛ فلو كان يفطر لبينه هلم، فلما مل ينه عن

 .علم أنه مل جيعله مفطراا
ا،وليس يف امأدلة  «الثالث» إربات التفطري بالقياس، حيتاج إىل أن يكون صحيحا

أن املفطر الذي جعله اهلل ورسوله مفطراا، هو ما كان واصالا إىل : ما يقتضي
دماغ، أو بدن، أو ما كان داخالا من منفذ، أو واصالا إىل اجلوف، وحنو ذلك، 

 جيعلها أصحاب هذه امأقاويل هي مناط احلكم عند اهلل ورسوله، من املعاين اليت
إن اهلل ورسوله إمنا جعل الطعام والشراب مفطراا هلذا املعىن املشرتك، من : ويقولون

الطعام والشراب، ومما يصل إىل الدماغ واجلوف، من دواء املأمومة واجلائفة، وما 
 يف اإلحليل، وحنو ذلك، وإذا يصل إىل اجلوف من الكحل، ومن احلقنة، والقتطري

إن : مل يكن على تعليق اهلل ورسوله للحكم هبذا الوصف دليل، كان قول القائل
إن اهلل حرم على : اهلل ورسوله إمنا جعل هذا مفطراا هلذا؛ قوالا بال علم، وكان قوله

بال علم، وذلك يتضمن ( هذا حالل، وهذا حرام)الصائم أن يفعل هذا؛ قوالا بأن 
 .ل على اهلل مبا ال يعلم، وهذا ال جيوزالقو 

أن القياس إمنا يصح، إذا مل يدل كالم الشارع على علة احلكم، إذا سربنا  «الرابع»
= 
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أوصاف امأصل، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة، إال الوصف املعني، وحيث أربتنا 
 :علة، فال بد من السرب، فإذا كان يف امأصل وصفان مناسبان، مل جيز أن نقول

 . احلكم هبذا دون هذا
 صلى اهلل عليه وسلمومعلوم أن النص واإلمجاع أربتا الفطر بامأكل والشرب والنيب 

ا، وقياسهم على  هنى املتوضئ عن املبالغة يف االستنشاق إذا كان صائما
االستنشاق، أقوى حججهم، وهو قياس ضعيف، وذلك مأن من نشق املاء 

 جوفه، فحصل له بذلك ما حيصل للشارب مبنلريه، ينزل املاء إىل حلقه، وإىل
بفمه، ويغذي بدنه من ذلك املاء، ويزول العطش، ويطب  الطعام يف معدته، كما 
حيصل بشرب املاء، وليس كذلك الكحل، واحلقنة، ومداواة اجلائفة، واملأمومة، 
فإن الكحل ال يغذي البتة، وال يدخل أحد كحالا إىل جوفه، ال من أنفه، وال من 

وكذلك احلقنة، ال تغذي، بل تستفرغ ما يف البدن، كما لو شم شيئاا من فمه، 
املسهالت، أو فزع فزعاا أوجب استطالق جوفه، وهي ال تصل إىل املعدة 
(*) ،

والدواء الذي يصل إىل املعدة، يف مداواة اجلائفة، واملأمومة، ال يشبه ما يصل إليها 
ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما  ولمن غذائه، بل ليس فيه تغذية، واهلل تعاىل يق

، وقال «الصوم جنة» صلى اهلل عليه وسلموقال ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلُكمْ 
 «إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم، فضيقوا جماريه باجلوع والصيام»

فالصائم هني عن امأكل والشرب، مأن ذلك سبب التقوى، فرتك امأكل والشرب، 
الذي يولد الدم الكثري، الذي جيري فيه الشيطان، إمنا يتولد من الغذاء، ال عن 
حقنة، وال كحل، وال ما يقطر يف الذكر، وال ما يداوى به املأمومة واجلائفة، فإذا  
كانت هذه املعاين وغريها، موجودة يف امأصل الثابت بالنص واإلمجاع، فدعواهم 

 أن الشارع علق احلكم
              

كالمه رمحه اهلل على املعروف يف عصره، ويوجد اآلن حقن أخر، وهو إيصال املواد )*(  
الغذائية لألمعاء وغريها، يغذي هبا املرضى وغريهم، فاإلعتبار مبا كان يف عصره، وما 

  .سواه يعطي حكمه
= 
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 .(1)أي استدعى القيء فقاء، فسد أيضاا( أو استقاء)

                                         
= 

مبا ذكروه من امأوصاف، معارض هبذه امأوصاف، واملعارضة تبطل كل نوع من  
 .مل يتبني أن الوصف الذي ادعوه، هو العلة دون هذا امأقيسة، إن

أنه ربت بالنص واإلمجاع منع الصائم من امأكل والشرب، وقد ربت عن  «اخلامس»
 «إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم»أنه قال  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

جماري  وال ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل، أو شرب، اتسعت
الشياطني، وإذا ضاقت، انبعثت القلوب إىل فعل اخلريات، وترك املنكرات، 
وصفدت الشياطني، فهذه املناسبة، ظاهرة يف منع الصائم من امأكل والشرب، 
واحلكم رابت على وفقه، وكالم الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف، وتأرريه، 

بل الكحل قد ينزل : ك، فإن قيلوهذا املنع منتف يف احلقنة، والكحل، وحنو ذل
هذا كما يقال يف البلار، الذي يصعد من : قيل. إىل اجلوف، ويستحيل دما

امأنف إىل الدماغ، فيستحيل دماا، وكالدهن الذي يشربه اجلسم، واملمنوع منه إمنا 
ا  هو ما يصل إىل املعدة، فيستحيل دماا، ويتوزع على البدن، وجنعل هذا وجها

كحل واحلقنة، وحنو ذلك، على البلور، والدهن، وحنو ذلك، سادساا فنقيس ال
جلامع ما يشرتكان فيه، من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن، ويستحيل يف املعدة 

 .دماا، وهذا الوصف هو الذي أوجب أن ال تكون هذه امأمور مفطرة
ا، أو أي فسد صومه، وفاقاا ملالك والشافعي، سواء كان القيء طعاماا، أو مرارا ( 1)

اختاره ابن عقيل وغريه، وهو إمجاع، وإن عاد . مبلء الفم: غريمها، ولو قل، وعنه
ال أعلم خالفاا بني أهل العلم، يف أن من استقاء : بنفسه فال، وقال اخلطايب وغريه

ا فعليه القضاء واستقاء، »ليس عليه إال القضاء : وقال عامة أهل العلم. عامدا
 .تكلف القيء «وتقيأ
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ا فليقض»لقول عليه السالم  حسنه  «من استقاء عمدا
دون الفرج، أو ( أو باشر) (2)فأمىن أو أمذى( أو استمىن) (1)الرتمذي

 .(3)فأمىن، أو أمذى)قبل، أو ملس 
                                         

العمل عليه عند أهل العلم، ورواه : واه من حديث أيب هريرة وله شواهد، وقالفر ( 1)
وعن ابن عمر حنوه . إسناده كلهم رقات: أبو داود، والدارقطين، وغريهم، وقال
قاء فأفطر، رواه  صلى اهلل عليه وسلمأنه : موقوفاا، ويؤيده حديث أيب الدرداء

فنهى عن : قال الشي . لبابهو أصح شيء يف هذا ا: أمحد، والرتمذي، وقال
إخراج ما يقويه، ويغذيه، من الطعام، والشراب، الذي به يتغذى، ملا يوجب 
إخراجه من نقصان بدنه، وضعفه، فإنه إذا مكن منه ضره، وكان متعدياا يف 

 .عبادته، ال عادالا فيها
 اس  تدعى خ  روج امل  ين، بي  ده، أو ي  د زوجت  ه، أو غ  ري ذل  ك، ف  أمىن، أو« اس  تمىن»( 2)

أمذى، أفطر وفاقاا، ووجب علي ه القض اء، ف إن مل ين زل، فق د أت ى حمرما ا، ومل يفس د 
ص   ومه، وإن أن   زل بغ   ري ش   هوة ف   ال، ك   البول، مأن   ه خي   رج م   ن غ   ري اختي   ار من   ه، وال 

 .سبب
فس د ص ومه، أم ا اإلمن  اء فوفاقا ا، ملش اهبته اإلمن اء جبم  اع، مأن ه إن زال مبباش رة، وأم  ا ( 3)

ة ل  ه، وخروج  ه باملباش  رة، فيش  به امل  ين، وه  ذا الص  حيح م  ن اإلم  ذاء فلتحل  ل الش  هو 
اخت   اره . ال يفط   ر بامل   ذي: امل   ذهب، ن   ص علي   ه، وعلي   ه أكث   ر امأص   حاب، وعن   ه

اآلج  ري، وأب  و حمم  د، والش  ي ، واس  تظهره يف الف  روع، وص  وبه يف اإلنص  اف، وه  و 
ر مذهب أيب حنيفة، والشافعي، عمالا بامأصل، وقياس ه عل ى امل ين ال يص ح، لظه و 

الف  رق، وأم  ا م  ن هاج  ت ش  هوته، ف  أمىن، أو أم  ذى، ومل مي  س، مل يفط  ر، ج  زم ب  ه 
ص احب اإلنص  اف وغ  ريه ومفهوم  ه أن القبل ة، أو املباش  رة ال تفط  ر، إذا خل  ت ع  ن 
 إن                                     زال، وال ري                                     ب يف ذل                                     ك، وال ن                                     زاع، مل                                     ا يف 
= 
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منياا، فسد صومه( أو كرر النظر فأنزل
أو ) (2)ال إن أَمذى (1)
ا ذاكراا ( لصومه فسد)يف الكل ( حجم، َأو احتجم، وظهر دم، عامدا

 .(3)صومه
                                         

= 

ك ان يقب  ل وه  و ص ائم، ويباش  ر وه  و ص ائم، ولكن  ه أملكك  م : الص حيحني وغريمه  ا
أرأي    ت ل    و »املباش    رة هن    ا امل    س بالي    د، وه    و م    ن التق    اء البش    رة، وق    ال و . إلرب    ه

وه    ذا فق    ه ب    ديع، وه    و أن املضمض    ة ال ت    نقض، وه    ي أول  «متضمض    ت بامل    اء؟
الش  رب، ومفتاح  ه، فك  ذلك القبل  ة، وه  ي م  ن دواع  ي اجلم  اع، وأوائل  ه، ال  يت تك  ون 

ا له، وفيه إربات القياس، واجلمع بني الشيئني يف احلكمة  .مفتاحا
مأنه إنزال بفعل يتلذذ به، ميكن التحرز عنه، أشبه اإلنزال باملس، وعليه القضاء، ( 1)

وأمجعوا على أن القضاء يوم، مكان يوم، ال خالف بينهم يف ذلك، وظاهر كالم 
وهو مذهب أيب حنيفة، والشافعي، مأنه من غري . ال يفطر، وال قضاء عليه: أمحد

كان ميكن صرفه، لكن ملا يف املؤاخذة به من مباشرة، أشبه اإلنزال بالفكر، وإن  
 .احلرج

يعين بتكرار النظر، فال يفطر بذلك على الصحيح، وفاقاا، مأنه إنزال ال عن ( 2)
مباشرة، فلم يلتحق باملين لضعفه، أو مل يكرر النظر فأنزل، لعدم إمكان التحرز، 

لة، أو ملس، أو وال يفطر مبذي بسبب قب: وال إمث بفكر غالب وفاقاا، وقال الشي 
 .تكرار نظر، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، ومنصوص أصحابنا

وما بعده، وتقدم مفصالا، وإن مل يظهر دم مل يفطر، « أكل»يف كل ما تقدم من ( 3)
وهو : مأهنا ال تسمى إذاا حجامة، اختاره الشي ، وضعف خالفه، وقال يف الفروع

شرط ظاهر اجللد املتصل : جامةواحل. متجه، وأنه ظاهر كالم أمحد وامأصحاب
ا، إلخراج الدم من اجلسد، دون العروق وال يفطر إال بشرط أن يكون . قصدا

= 
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رواه أمحد  «أَفطر احلاجم واحملجوم»لقوله عليه السالم 
صلى اهلل ربتت امأخبار عن رسول اهلل : قال ابن خزمية (1)والرتمذي
 .(2)ذلكب عليه وسلم

                                         
= 

ا للفعل، مأن من مل يقصد فهو غافل غري مكلف، وال يلزم تكليف  ا، قاصدا عامدا
ما ال يطاق، وأن يكون ذاكراا، غري ناس لصومه، يف الصور السابقة كلها، وجيب 

 .بااالقضاء إن كان واج
إنه أصح حديث يف : من حديث رافع بن خديج، وقال أمحد والبلاري وغريمها( 1)

ومأيب داود وأمحد وصححه من حديث روبان حنوه، وعن شداد بن أوس . الباب
، أتى على رجل بالبقيع وهو حيتجم، لثمان صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل 

رواه أهل السنن، واحلاكم  «أفطر احلاجم واحملجوم»عشرة خلت من رمضان فقال 
إنه وحديث : وأمحد وصححاه، وإسحاق وابن املديين والدارمي وغريهم، وقال

. والبن ماجه من حديث أيب هريرة مثله، رواه أمحد. روبان أصح شيء يف الباب
وله من حديث عائشة وأسامة، ومصعب وبالل، وصفية وأيب موسى، وعمرو بن 

متواتر عن عدة من الصحابة : لطحاوي وغريهشعيب، ارين عشر صحابياا، قال ا
 .رضي اهلل عنهم

وقد كره غري . امأحاديث الواردة فيه كثرية، قد بينها امأئمة احلفاظ: وقال الشي ( 2)
واحد من الصحابة احلجامة للصائم، وكان أهل البصرة يغلقون حوانيت 

إسحاق، احلجامني، والقول بأهنا تفطر، مذهب أكثر فقهاء احلديث، كأمحد و 
وابن خزمية وابن املنذر، وأهل احلديث، الفقهاء فيه، العاملون به، أخص الناس 

، وهو وفق امأصول والقياس؛ والذين مل يروه صلى اهلل عليه وسلمباتباع حممد 
  صلى اهلل عليه وسلمأنه احتجم : احتجوا مبا يف صحيح البلاري

= 
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 .(1)وال يفطر بفصد، وال شرط، وال رعاف
                                         

= 

. وهو صائم: ة وهي قولهطعنوا يف هذه الزياد: وأمحد وغريه. وهو صائم حمرم
. ليس بصحيح «وهو صائم»: قال أمحد. الثابت أنه احتجم وهو حمرم: وقالوا

وقال أيضاا، عن . هو خطأ من قبل قبيصة: وأنكره حيىي بن سعيد، وقال أمحد
أصحاب ابن عباس، ال : وقال رمحه اهلل« صائم»ليس فيه : حديث ابن عباس

 .«صائم»يذكرون 
ي ذكره أمحد، هو الذي اتفق عليه الشيلان، وهلذا أعرض مسلم وهذا الذ: قال الشي 

وأما احلاجم، فإنه جيتذب اهلواء الذي يف : قال. عنه، ومل يثبت إال حجامة احملرم
القارورة بامتصاصه، واهلواء جيتذب ما فيها من الدم، فرمبا صعد مع اهلواء شيء 

ت خفية أو مسترتة، من الدم، ودخل يف حلقه وهو ال يشعر، واحلكمة إذا كان
علق احلكم باملظنة، كالنائم خترج منه الريح وال يدري، يؤمر بالوضوء فكذلك 
احلاجم، يدخل شيء من الدم مع ريقه، إىل بطنه وهو ال يدري، والدم من أعظم 
املفطرات، فإنه حرام يف نفسه، ملا فيه من طغيان الشهوة، واخلروج من العدل، 

والدم يزيد الدم، فهو من جنس احملظور، فيفطر  والصائم مأمور حبسم مادته،
احلاجم هلذا، وأما الشارط فليس حباجم، وهذا املعىن منتف فيه، وكذلك لو قدر 
حاجم ال ميص القارورة، بل ميتص غريه، أو يأخذ الدم بطريق أخرى مل يفطر، 

 .خرج كالمه على احلاجم املعتاد املعروف صلى اهلل عليه وسلموالنيب 
بضع : «والشرط»شق العرق الستلراج الدم : «والفصد»املذهب وفاقاا،  هذا( 1)

وكذا جرح بدل حجامة للتداوي، وال خروج دم . اجللد وبزغه، الستفراغ الدم
مأن خروج الدم مع امأنف، وتقدم، : كغراب« والرعاف». يقطر على وجه القيء

ره صاحب الفائق، يفطر بالفصد وحنوه، اختا: القياس عندهم ال يقتضيه، وعن أمحد
 أنه  :والرعايتني، وصححه الزركشي وغريه، وجزم الوزير وغريه

وقد بينا أن الفطر باحلجامة، على وفق امأصول : قال الشي . مذهب أمحد
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

411 

ا)إن كان  (ال) ولو بوجور مغمى عليه  (1)(ناسياا أو مكرها
 .(2)معاجلة

                                         
= 

والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم احليض، واإلستقاءة وباإلستمناء، وإذا كان  
و رعاف أفطر، كما أنه كذلك، فبأي وجه أراد إخراج الدم، بفصاد أو شرط، أ

بأي وجه أخرج القيء أفطر، فتلك طرق إلخراج القيء، وهذه طرق إلخراج الدم، 
واملعىن املوجود يف احلجامة، موجود يف الفصاد وحنوه، ويدل عليه كالم العلماء 
قاطبة، وصوبه أبو املظفر الوزير العامل العادل وغريه، وهلذا كان إخراج الدم، هبذا 

 . باب الطهارة، فتبني بذلك كمال الشرع، واعتداله وتناسبهوهذا، سواء يف
. إن احتاج إليه ملرض افتصد، وعليه القضاء، وإال أخره، يف أحد قويل العلماء: وقال

. وال يفطر إن جرح نفسه، أو جرحه غريه بإذنه، ولو كان بدل احلجامة: قالوا. اه 
يف احلجامة، فيفسد به  وهو كالشرط، والفصد، مأنه إخراج دم، ومعناه موجود

الصوم، كاحلجامة، ويفسد الصوم بالردة مطلقاا، وكل عبادة أشرك فيها، لقوله 
: وملنافاهتا له كالصالة، قال املوفق وغريهَلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ تعاىل

 .بال خالف
ا على أي ال إن فعل شيئاا مما تقدم، ناسياا لصومه فال يؤاخذ بنسيانه، ( 1) أو مكرها

فعل أحد تلك امأمور فعفو، وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي، وسواء أكره على 
ا، أو أدخل  ا أو نائما الفعل حىت فعله، أو فعل به، بأن صب يف حلقه املاء، مكرها

 .فيه ماء املطر كالناسي، بل أوىل، بدليل اإلتالف
الدواء يوجر : ائه، والوجورأي ولو كان إكراهه بوجور مغمى عليه، معاجلة إلغم( 2)

 . زاوله وداواه« وعاجله». يف الفم
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عفي مأُميت »لقوله عليه السالم  (1)فال يفسد صومه، وَأجزأَه
وحلديث أيب هريرة مرفوعاا  (2)«عن اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه

أو شرب فليتم صومه، فإمنا َأطعمه اهلل  من نسي وهو صائم، فأكل»
من طريق أو ( أو طار إىل حلقه ذباب أو غبار) (3)متفق عليه «وسقاه

 (4)دقيق أو دخان، مل يفطر

                                         

لعدم تعمده املفسد، كالناسي، وال ينازع فيه من تأمل امأصول الشرعية، ويدخل ( 1)
 .فيه النائم، إذا فعل به شيء، فهو كالناسي أيضاا، لعدم قصده

قد »ويف صحيح مسلم طَْأَناَربَـَّنا ال تـَُؤاِ ْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأ ْ وقال تعاىل( 2)
 .ال ُتَكلَُّف نـَْفٌ  ِإال ُوْسَعَهاوقال «فعلت

وللدارقطين،  «من أكل أو شرب ناسياا، فإمنا هو رزق رزقه اهلل إياه»ويف لفظ ( 3)
من أكل يف » -على شرط مسلم : وقال –وللحاكم « وال قضاء»: معناه، وزاد

وهذا من لطف اهلل يف حق عباده،  .«رمضان ناسياا، فال قضاء عليه، وال كفارة
دليل أن مث صوم يتم،  «فليتم صومه»تيسرياا عليهم، ودفعاا للحرج، ففي قوله 

إضافة الفعل إىل الرب تعاىل، أنه سبحانه هو  «إمنا أطعمه اهلل وسقاه»وقوله 
الذي أطعمه إياه، فدل على أنه ال أرر لذلك امأكل والشرب، بالنسبة إىل 

وال »ويف لفظ  «إمنا هو رزق ساقه اهلل إليه، وال قضاء عليه»طين الصائم، وللدارق
ويقاس عليه ما عداه، مأنه يف معناه، ومأن  «قضاء عليه، مأن اهلل أطعمه وسقاه

النسيان واخلطأ ضرورة، وامأفعال الضرورية غري مضافة يف احلكم إىل فاعلها، وال 
يكون مبنزلة من مل يفعل، : هو مؤاخذ هبا، كما جاء به الكتاب، والسنة، وحينئذ

 .فال تبطل عبادته
أمجعوا على أن الغبار، والدخان، : وفاقاا، كالنائم يدخل حلقه شيء، وقال الوزير( 4)

 .والذباب، والبق، إذا دخل حلق الصائم، فإنه ال يفسد صومه
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مل ( أو فكر فأنزل) (1)لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم
عفي مأميت ما حدرت به أنفسها، ما مل »لقوله عليه السالم  (2)يفطر

وقياسه على تكرار النظر غري مسلم، مأَنه  (3)«تتكلم به تعمل به أو
 .(5)مل يفسد صومه( َأو احتلم) (4)دونه

                                         

يف عدم إمكان التحرز، وهو ال يفطر بشيء من ذلك، فكذا من طار إىل حلقه، ( 1)
قصد، فإن قصد ذلك أفطر، ومثلوا بقصد الطيب، لعامل بالصوم، ولو من غري 

 .وشم الروائح الطيبة، ال بأس به للصائم: وقال الشي . جهل أنه يفطر به
وفاقاا، وأطلق بعضهم حكاية اإلمجاع، بأن اإلنزال بالفكر ال يفطر، ونوزع فيه، ( 2)

مباشرته هناراا، مل يفطر، وكذا لو أمىن من وطء ليل، وفاقاا، أو أمىن ليالا، من 
. أمجعوا على أن من ملس فأمذى، أن صومه صحيح إال أمحد: وقال الوزير. وفاقاا

 .إعمال اخلاطر يف الشيء: والفكر
متفق عليه، من حديث عائشة، فدل على أنه ال يفطر إن فكر فأنزل، ومأنه ال ( 3)

 .م، والفكرة الغالبةوبغري مباشرة، وال نظر، فأشبه االحتال. نص فيه، وال إمجاع
 .أي دون التكرار، يف استدعاء الشهوة، وإفضائه إىل اإلنزال، وخيالفه يف التحرمي( 4)
بالضم  –أي أنزل يف نومه منياا، واحللم « واحتلم». باتفاق الناس: قال الشي ( 5)

 .ما يراه النائم، لكن غلب اسم الرؤيا على اخلري، واحللم على الشر –وبفتحتني 
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َأي : وكذا لو ذرعه القيء (1)مأن ذلك ليس بسبب من جهته
 (3)أي طرحه، مل يفسد صومه( أو أصبح يف فيه طعام فلفظه) (2)غلبه

، مل يفسد، وكذا لو شق عليه َأن يلفظه، فبلعه مع ريقه، من غري قصد
 .(4)ملا تقدم

                                         

ا كان من غري جهته فغري مؤاخذ به، وكذا لو أنزل بنظرة واحدة، أو هليجان وم( 1)
شهوة بال مس ذكره، أو لغري شهوة، كمرض وسقطة، أو أنزل بعد يقظة بغري 

 .اختياره مل يفسد صومه بال نزاع
ال : مل يفسد صومه وفاقاا، خلروجه بغري اختياره، أشبه املكره، وقال اخلطايب وغريه( 2)

وحكاه الوزير . فاا بني أهل العلم يف أن من ذرعه القيء فال قضاء عليهأعلم خال
ولسبق القيء،  «من ذرعه القيء فال قضاء عليه»وغريه إمجاعاا، حلديث أيب هريرة 

عفي مأميت اخلطأ والنسيان وما »وانتفاء االختيار، ويلحق به ما يف معناه، ولقوله 
تياره، مأنه ال ميكنه التحرز منه، فلم ولو عاد إىل جوفه بغري اخ «استكرهوا عليه

« وذرعه»جيعل منافياا للصوم، ومأن من مل يقصد غافل، والغافل غري مكلف، 
بالذال املعجمة، أي سبقه وغلبه يف اخلروج، كما قال الشارح، أي قهره، فليس يف 
ا  ا، ولو مل ميلء الفم، أو قاء ما ال يفطر به مث أعاده عمدا وسعه، ولو أعاده عمدا

ا وهو : أفطر، كبلعه بعد انفصاله عن الفم وفاقاا، وقال ابن رشد إن رده متعمدا
إن : وقال غري واحد. قادر على طرحه، فال ينبغي أن خيتلف يف فساد صومه

 .أعاده أفطر إمجاعاا
رمى به  «وطرح الشيء»وال خيلو منه صائم غالباا، . بال نزاع: قال يف اإلنصاف( 3)

 .وأبعده
وعه، ملشقة التحرز منه وفاقاا، وحكاه ابن املنذر إمجاعاا، أو بلع ريقه أي من جمم( 4)

 .ببقية طعام تعذر رميه، أو بلغ ريقه عادة، مل يفطر وفاقاا
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وال يفطر إن لط   (1)وإن متيز عن ريقه، وبلعه باختياره أَفطر
َأو اغتسل أَو ) (2)باطن قدميه بشيء، فوجد طعمه يف حلقه

يف ( َأو زاد على الثالث) (3)يعين استنشق( متضمض، َأو استنثر
مل فدخل املاُء حلقه، )فيهما ( َأو بالغ) (4)املضمضة، َأو االستنشاق

 .(5)صومه، لعدم القصد( يفسد

                                         

نص عليه، وهو قول اجلمهور، مأنه ميكنه لفظه باختياره، فكما لو بلعه ابتداء من ( 1)
 .خارج، خبالف ما جيري به ريقه، فإنه ال ميكنه لفظه

أشبه ما لو دهن رأسه، فوجد طعمه يف حلقه، فمجرد الطعم ال يفطر، كمن ( 2)
لط  باطن قدميه حبنظل إمجاعاا، واملراد باملنفذ ماله شكل مفتوح، والقدم غري نافذ 

 .للجوف
فوصل املاء حلقه بال قصد، أو بلع ما بقي من أجزاء املاء بعد املضمضة، مل ( 3)

بعد الصبح، ومأن اهلل أباح اجلماع وغريه إىل  يفطر إمجاعاا، ملا ربت من اغتساله
طلوع الفجر، فيلزم جواز اإلصباح جنباا، ولو كان السنة أن يغتسل قبله، وخلرب 

 «أرأيت لو متضمضت باملاء وأنت صائم؟»عمر سأله عن القبلة للصائم، قال 
وكذا العموم يف املضمضة واالستنشاق، مأنه واصل « فمه؟»قال . ال بأس: قلت
 . قصدبغري

 .مل يفسد صومه، وكره له، ما مل يكن لنجاسة وحنوها فكوضوء( 4)
ومن مل يقصد غافل، فهو غري مكلف، أشبه الذباب، وغبار الدقيق، إذا دخل ( 5)

 .حلقه، وصححه  غري واحد، وهو مذهب الشافعي وغريه
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 (1)وتكره املبالغة يف املضمضة واالستنشاق للصائم، وتقدم
ا له عبثاا أو إسرافاا، َأو حلر، أو عطش وكرها
كغوصه يف ماء لغري   (2)

وال يفسد صومه مبا دخل حلقه من غري  (3)غسل مشروع، َأو تربد
 شاكاا)َأو شرب، َأو جامع ( ومن َأكل) (4)قصد

                                         

وبالغ يف االستنشاق، »أي يف باب سنن الوضوء، وربت بالسنة من حديث لقيط ( 1)
ا وذلك مأن من نشق املاء مبنلريه، ينزل املاء : قال الشي  «إال أن تكون صائما

إىل حلقه، وإىل جوفه فيحصل له ما حيصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك 
 .وتقدم. املاء، ويزول العطش بشرب املاء

يرش على صدره : نص عليه، مأهنما مظنة وصول املاء إىل اجلوف، وقال أمحد( 2)
أنه صب على رأسه املاء بالعرج، وهو صائم، من : ومأيب داود. يلأعجب إ

 .وهذا مذهب اجلمهور. العطش، أو من احلر
من حر، أو عطش، أي فيكره، والتشبيه ال من كل وجه، بل من جهة العبث ( 3)

رأيت رسول : واإلسراف، وال يكره أن يغتسل من اجلنابة هناراا، خلرب عائشة وغريها
ومأنه يصبح جنباا، مث يغتسل . بالعرج احتلم فاغتسل ليه وسلمصلى اهلل عاهلل 

مأن فيه إزالة الضجر من العبادة، كجلوسه : قال اجملد. ويصوم، وكذا التربد وحنوه
يف الظل البارد، واختار أن غوصه يف املاء كصب املاء عليه، وهو مذهب الشافعي 

. ه، أو مسامعهال بأس به، إذا مل خيف أن يدخل املاء حلق: ونقل حنبل
ا من  ويستحب ملن لزمه الغسل ليالا أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاين، خروجا

 .اخلالف، واحتياطاا للصوم
إن : وحكمه حكم الداخل من الزائد على الثالث، من أنه مكروه، وقال اجملد( 4)

 . فعله لغرض صحيح، فكاملضمضة املشروعة، وإن كان عبثاا فكمجاوزة
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وال قضاء  (1)(صح صومه)ومل يتبني له طلوعه ( وع الفجريف طل
ا )وحنوه ( ال إن َأكل) (2)عليه، ولو تردد، مَأن امَأصل بقاُء الليل شاكا

ومل يتبني  (3)من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه( يف غروب الشمس
 .(4)بعد ذلك أهنا غربت، فعليه قضاءُ الصوم الواجب

                                         

وال جناح عليه . ه، مأن اهلل أباح امأكل، والشرب، واجلماع باالتفاقولو طرأ شك( 1)
إذا استمر الشك، وله امأكل، حىت يتيقن طلوع الفجر، وهو مذهب الشافعي 
وأصحاب الرأي، واهلل تعاىل جعل الفجر غاية إلباحة اجلماع، والطعام، والشراب، 

سل، وليتم صومه، وال ملن أراد الصيام، وهو دليل على أن من أصبح جنباا فليغت
وهذا مذهب امأئمة امأربعة، ومجهور العلماء، : حرج عليه، قال ابن كثري وغريه

كان يصبح جنباا، : سلفاا وخلفاا، وحكاه الوزير وغريه إمجاعاا، ملا يف الصحيحني
 «وأنا تدركين الصالة وأنا جنب فأصوم»وملسلم . من مجاع، مث يغتسل، ويصوم

ا واآلرار يف ذلك متوات رة، ومن ضرورة حل الرفث يف مجيع الليل أن يصبح صائما
جنباا، وأمجعوا على أنه إذا انقطع دم احلائض والنفساء قبل الفجر، مث طلع الفجر 

 .قبل أن يغتسال، فصومهما صحيح
بعد، فيكون الشك منه، ما مل يعلم يقني زواله، لظاهر اآلية، ولو أكل بعد ( 2)

فجر، أو مل يطلع؟ مأن امأصل بقاء الليل، فله أن هل طلع ال: امأذان، وهو شاك
 .يأكل ويشرب، حىت يتبني الطلوع

اتفقوا على وجوب : ودام شكه قضى، مأن امأصل بقاء النهار، وقال الزركشي( 3)
ا يف غروب الشمس، ال يف طلوع الفجر، نظراا لألصل  القضاء فيما إذا أكل شاكا

 .فيهما
 القضاء إمجاعاا، وإن أكل يظن بقاء عليه : نص عليه، ويف اإلنصاف( 4)

= 
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ا أَنه ليل، )َأكل وحنوه ( وأ) (1)مَأن امَأصل بقاُء النهار معتقدا
 (3)أو عدم غروب الشمس قضى (2)أي فبان طلوع الفجر( فبان هناراا

وكذلك يقضي إن َأكل وحنوه يعتقده هناراا، فبان  (4)مأنه مل يتم صومه
 .(5)ليالا، ومل جيدد نية لواجب

                                         
= 

النهار قضى إمجاعاا، والفرق بني الشك والظن، أن الشك الرتدد بني أمرين ال 
 .يرتجح أحدمها على اآلخر، والظن أن يرتجح أحد امأمرين على اآلخر

 .فوجب القضاء، عمالا بامأصل، فإن بان ليالا فيهما مل يقض( 1)
َتبَـيَّ قضى، لقوله( 2) وقد تبني، وهذا املشهور يف مذاهب الفقهاء امأربعة، نَ َحتَّى يـَ

ا أنه ليل، فبان هناراا،  واختار الشي  أنه ال قضاء على من أكل أو جامع معتقدا
 .وقال به طائفة من السلف واخللف

ا أنه ليل، فبان عدم غروب الشمس قضى، وحكي ( 3) أي فإن أكل وحنوه معتقدا
 .وفاقاا

ربت يف : اختاره الشي  وغريه، وقال. ال قضاء عليه: لصوم، وعنهواهلل أمر بإمتام ا( 4)
، مث طلعت الشمس، صلى اهلل عليه وسلمالصحيح أهنم أفطروا على عهد النيب 

ومل يذكر يف احلديث أهنم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، 
برأيه، . دٌّ من قضاءأَو بُ : فلما مل ينقل، دل على أنه مل يأمرهم به، وقول هشام

. ال نقضي، فإنا مل نتجانف إلمث: وربت عن عمر أنه أفطر، مث تبني النهار، فقال
 .وهذا القول أقوى أرراا ونظراا، وأشبه بداللة الكتاب، والسنة، والقياس: قال

 مأنه أكل أو شرب وحنوه بنية فطر، وهو فطر بالفعل، وقطع لنية ( 5)
، وطلع الفجر، مل يصح صومه، مأنه صدق عليه أنه مل الصوم، فإذا مل جيدد النية

يبيت النية، إذ النية السابقة انقطعت حقيقة، فإن جدد نية قبل الفجر صح، 
= 
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 .(1)ال من َأكل ظاناا غروب الشمس ومل يتبني له اخلطأُ 

                                         
= 

جتزئه عن غري الواجب، فإنه لو َجدََّدها يف غري ذلك الوقت، ولو جزءاا : ومفهومه
ل من النهار، وهو مل يأكل، صح وأريب عليه من ذلك الوقت، ويقضي إن أك

 .ناسياا، فظن أنه قد أفطر فأكل عامداا
فال قضاء عليه، مأنه مل يوجد يقني يزيل ذلك الظن، كما لو صلى باالجتهاد، مث ( 1)

شك يف اإلصابة بعد صالته، ومأن امأصل براءته، ولو شك يف غروب الشمس 
بعد امأكل وحنوه، ودام شكه، فال قضاء عليه، مأنه مل يوجد يقني أزال ذلك الظن 

 .لذي بين عليه، جلواز الفطر بغلبة الظنا
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 (1)فصل

 .(2)(مع يف هنار رمضانومن جا)

                                         

فيما يتعلق باجلماع يف هنار رمضان، وهو مفسد للصيام، بالكتاب، والسنة، ( 1)
اآلية فدلت على أن الصيام املأمور َفاآلَن َباِشُروُهنَّ واإلمجاع، لقوله تعاىل

، وأما بإمتامه، ترك الوطء، وامأكل، فإذا وجد فيه اجلماع، مل يتم، فيكون باطالا 
 .السنة فمشهورة، وكذا اإلمجاع يف اجلملة

ال يقضي : حضرا، يف قبل أو دبر، فعليه القضاء والكفارة وفاقاا، وقال الشي ( 2)
متعمد بال عذر صوماا وال صالة، وال يصح منه، وأنه ليس يف امأدلة ما خيالف 

ه، ويف وضعف أمر اجملامع بالقضاء، لعدول البلاري ومسلم عن. هذا، بل يوافقه
صلى اهلل عليه جاء أعرايب إىل النيب : الصحيحني وغريمها، عن أيب هريرة، قال

. وقعت على امرأيت يف رمضان: قال «وما أهلكك؟»قال . هلكت: فقال وسلم
فهل تستطيع أن تصوم شهرين »: قال. ال: قال «هل جتد ما تعتق رقبة؟»قال 

ال، مث جلس : قال «مسكيناا؟ فهل جتد ما تطعم ستني»ال، قال : قال «متتابعني؟
أعلى : فقال «تصدق هبذا»بعرق فيه متر، فقال  صلى اهلل عليه وسلمفأيت النيب 

صلى اهلل عليه أفقر منا؟، فما بني مأبتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النيب 
 .«اذهب فأطعمه أهلك»حىت بدت نواجذه، قال  وسلم

أنه سبب وأما اجلماع فاعتبار : واإلمجاع، قالوملا ذكر الشي  انقسام املفطرات بالنص 
إنزال املين، جيري جمرى االستقاءة، واحليض، واالحتجام، فإنه من نوع االستفراغ، 

صلى ومن جهة أنه إحدى الشهوتني، فجرى جمرى امأكل والشرب، وقد قال النيب 
 فرتك  «يدع طعامه وشرابه من أجلي» اهلل عليه وسلم
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أو رأى اهلالل ليلته، وردت  (1)ولو يف يوم لزمه إمساكه
ولو  (2)(أو دبر)أصلي ( يف قبل)شهادته، فغيب حشفة ذكره امأصلي 

ناسياا
(3). 

                                         
= 

، هو عبادة مقصودة، يثاب عليها، واجلماع من أعظم نعيم اإلنسان ما يشتهيه هلل
البدن، وسرور النفس، وانبساطها، وهو حيرك الشهوة والدم والبدن، أكثر من 

 .امأكل
فإذا كان الشيطان جيرى من ابن آدم جمرى الدم، والغذاء يبسط الدم، فتنبسط نفسه 

رادة النفس للشهوات؛ إىل الشهوات، فهذا املعىن يف اجلماع أبلغ، فإنه يبسط إ
ويضعف إرادهتا عن العبادة أعظم، بل اجلماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم 
من شهوة الطعام والشراب، وهلذا أوجب على اجملامع كفارة الظهار، فوجب عليه 
العتق، أو ما يقوم مقامه، بالسنة واإلمجاع، مأن هذا أغلظ، ودواعيه أقوى، 

م احلكمتني يف حترمي اجلماع، وأما كونه يضعف البدن  واملفسدة به أشد، فهذا أعظ
كاالستفراغ، فذاك حكمة أخرى، فصار فيها كاإلستقاء واحليض، وهو يف ذلك 

وذكر عدل . أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم، أعظم من إفساد امأكل واحليض
الشرع يف العبادات، وأن الصائم هني عن أخذ ما يقويه، وإخراج ما يضعفه، ولو 

 .مكن ضره، وكان متعدياا يف عبادته ال عادالا 
أي ولو كان جامع يف يوم من هنار رمضان لزمه إمساكه، لنحو ربوته هناراا، وعدم ( 1)

 .تبييت النية، مأنه حيرم عليه تعاطي ما ينايف الصوم
فعليه القضاء والكفارة وفاقاا، حكاه الوزير وغريه، جلماعه يف يوم من رمضان، وال ( 2)

 .يف حق نفسه يتهم
 : فعليه القضاء والكفارة، مأنه عليه الصالة والسالم مل يستفصل، وعنه( 3)
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ا، أو جاهالا   .(1)(فعليه القضاءُ والكفارة)أو مكرها
                                         

= 

وهو : وهو مذهب أيب حنيفة، والشافعي، قال النووي. ال قضاء عليه، وال كفارة
قول مجهور العلماء، والصحيح من مذاهبهم، مأنه صح احلديث أن أكل الناسي 

وهذا ال . هلكت: يث يف العامد، لقولهال يفطر، واجلماع يف معناه، وامأحاد
لو : وقال يف اإلنصاف. يكون إال يف العامد، فإن الناسي ال إمث عليه باإلمجاع

أكل ناسياا، واعتقد الفطر، مث جامع، فحكمه حكم الناسي وامللطئ، إال أن 
يعتقد وجوب اإلمساك، فيكفر على الصحيح، يعين على املذهب، واجلمهور على 

 .خالفه
أن اعتقده ليالا فبان هناراا، أو قامت البينة أنه من رمضان، صرح به يف املغين، ك( 1)

مل يستفصل املواقع عن حاله، ومأن الوطء يفسد  صلى اهلل عليه وسلممأنه 
واملكره كامللتار، وفاقاا مأيب : الصوم، فأفسده على كل حال كاحلج، ويف الفروع

ب عليه الصائم، فليس عليه قضاء كل أمر غل: حنيفة ومالك، ونقل ابن القاسم
وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة، وقال : قال أكثر امأصحاب. وال كفارة

الصحيح يف امأكل والوطء، إذا غلب عليهما، ال يفطرانه، وكذا : ابن عبد الرب
اجلماع كامأكل، فيما مر فيه، من الشك، : قال غري واحد من أهل العلم

وإن : قال الوزير. وعنه ال يكفر، وعليه أكثر العلماء: املبدع ويف. واإلكراه، واجلهل
وطيء ظاناا أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر مل يطلع، فبان خبالفه، فالقضاء 

ال قضاء على من : واجب، ومل يوجب الكفارة الثالرة، وإمنا أوجبها أمحد، وعنه
وكذا . محد وغريههو قياس أصول أ: جامع جاهالا بالوقت، اختاره الشي ، وقال

لو كان جاهالا باحلكم، مأن الكفارة ماحية، ومع النسيان، واإلكراه، واجلهل، ال 
 .إمث ميحى
 فإنه قد ربت بالكتاب والسنة أن من فعل حمظوراا، خمطئاا، : وقال أيضاا
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ولو أَوجل خنثى مشكل ذكره يف قبل خنثى مشكل،  (1)أَنزل أوالا 
َأو َأوجل رجل ذكره يف قبل خنثى مشكل، مل يفسد  (2)قبل امرأة َأو

وكذا إذا أَنزل جمبوب،  (4)إال َأن ينزل، كالغسل (3)صوم واحد منهما
 . (5)أو امرأتان مبساحقة

                                         
= 

أو ناسياا، مل يؤاخذه اهلل، وحينئذ يكون مبنزلة من مل يفعله، فال يكون عليه إمث، 
عليه، مل يكن عاصياا، وال مرتكباا ملا هني عنه، ومثل هذا ال تبطل  ومن ال إمث

اختاره ابن بطة، قال . ال يكفر: وعنه –يف الناسي  –ويف اإلنصاف . عبادته
ال : وعنه. ولعله مبين على أن الكفارة ماحية، ومع النسيان ال إمث ميحى: الزركشي

: وصاحب الفائق، وعنهيقضي، اختاره اآلجري، وأبو حممد اجلوزي، والشي ، 
كل أمر غلب عليه الصائم، فليس عليه قضاء، وال غريه، وقاله أكثر امأصحاب، 

 .فدل على إسقاط القضاء، والكفارة مع اإلكراه والنسيان، وهو اختيار الشي 
 .فال فرق بني أن ينزل أو ال، مأنه يف مظنة اإلنزال( 1)
 .أي أو أوجل خنثى مشكل ذكره يف قبل امرأة( 2)
 .الحتمال الزيادة، اختاره وصححه غري واحد( 3)
 .فإن أنزل وجب عليه القضاء فقط( 4)
جب الرجل، : أي وكذا إن أنزل جمبوب، أي مقطوع الذكر، أو اخلصيتني، يقال( 5)

فهو جمبوب، إذا استؤصلت مذاكريه، أو أنزل ممسوح مبساحقة، فعليه القضاء 
السحق السهك، أو الدق، أو دون الدق، والكفارة، أو أنزلت امرأتان مبساحقة، و 

ال كفارة على واحد منهم، وهو املشهور، وصرح : فعليهما القضاء والكفارة، وعنه
حكمه حكم الواطئ دون الفرج، فإنه ال  : به يف اإلقناع وغريه، ويف حاشية التنقيح

كفارة عليه من اإلنزال، كما صححه املنقح وغريه، وحكاه يف اإلنصاف عن 
، ومأنه ال كفارة بغري الوطء، أطلقه امأصحاب، فما ذكر الشارح امأصحاب
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ا  (وإن جامع دون الفرج) منياا َأو مذياا( فأَنزل)ولو عمدا
أو  ) (1)

، َأو إكراه، فالقضاُء، جبهل، َأو نسيان( معذورة)اجملامعة  (كانت املرأة
 . (2)وال كفارة

                                         
= 

خالف املذهب، مأن ذلك مباشرة دون الفرج، وليس بوطء حقيقة، وحقيقة 
 .الوطء إيالج الذكر يف الفرج، فليس فيه غري القضاء، وهو قول اجلمهور

فالقضاء، وال كفارة، اختاره وصححه غري واحد، وهو مذهب أيب حنيفة، ( 1)
الشافعي، مأن قوة النص تقتضي أنه جامع يف الفرج وكىن عن ذلك باملواقعة، و 

وامأصل براءة الذمة من الكفارة، وأما القضاء فيجب، باتفاق امأئمة، حكاه الوزير 
وغريه، وإن مل ينزل فال قضاء، وال كفارة عليه، إذ مع عدم اإلنزال ضعف اعتباره، 

يمة يف الفرج أفطر، مأنه وطء يف فرج، فصار مبنزلة اللمس وحنوه، وإن وطئ هب
أشبه وطء اآلدمية يف فرجها، ومل يقيده املوفق باإلنزال، إلقامة املظنة مقام احلقيقة، 

 .واختار أنه ال كفارة عليه
وفاقاا مأيب حنيفة، ومالك، والشافعي، يف أحد قوليه، واختاره املوفق، واجملد، ( 2)

مأهنا : يف تصحيحها، قال يف املبدعومجاعة، واستظهره يف الفروع، وصححه 
وهذه الشروط، . وعليها القضاء، بغري خالف نعلمه: قال يف الشرح. معذورة

معتربة يف وجوب الكفارة، فإن كانت جاهلة، أو ناسية، أو مكرهة، أو نائمة، فال  
كفارة، حكاه الوزير وغريه اتفاقاا، إال يف إحدى الروايتني عن أمحد، وذكر أن 

مأخرى عنه، يف إسقاط الكفارة أصح وأظهر، والفرق بينها وبني الرجل يف الرواية ا
اإلكراه، أن الرجل له نوع اختيار، يدل على الرغبة، خبالفها فأما النسيان فإن 
جهة الرجل يف اجملامعة ال تكون إال منه غالباا، خبالف املرأة، فكان الزجر يف حقه 

 .، وتقدمأقوى، فوجبت عليه يف حالة النسيان دوهنا
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َأو جامع من نوى ) (1)وإن طاوعت عامدة عاملة فالكفارة أيضاا
أَفطر، )، َأو يف مرض يبيح الفطر (2)املباح فيه القصر( الصوم يف سفره

ومأَنه يفطر  (4)مأنه صوم ال يلزم املضي فيه، َأشبه التطوع (3)(وال كفارة
 . (5)بعدهبنية الفطر، فيقع اجلماع 

                                         

وهو مذهب مالك، وأيب حنيفة، وأحد القولني للشافعي، مأهنا هتكت حرمة ( 1)
صوم رمضان، باجلماع مطاوعة، فهي كالرجل، ومأن متكينها كفعله يف حد الزنا، 

ال كفارة عليها، مأن الشارع مل يأمرها هبا، واتفقوا على : ففي الكفارة أوىل، وعنه
كرهها، بامأسهل، وإن أدى إىل قتله، ولو طاوعته أن عليها القضاء، وتدفعه إذا أ

أمته كفرت بالصوم، ولو استدخلت ذكر نائم، أو صيب، أو جمنون، بطل صومها، 
 .ووجب عليها القضاء والكفارة

أمجعوا أنه : ، وال كفارة عليه، وقال الوزيرصلى اهلل عليه وسلمفله الفطر، لفعله ( 2)
: وإذا صام وجامع، فقال أبو حنيفة والشافعي إذا أفطر يف السفر يباح له اجلماع،

وعن مالك وأمحد روايتان، لكن ينبغي أن يفطر بنية الفطر، فيقع . ال كفارة عليه
 .اجلماع بعده

أي أو جامع من نوى الصوم يف مرض يبيح له الفطر، أفطر باجلماع، وال كفارة،  ( 3)
 . عد نية الفطركاملسافر، عند اجلمهور، إال أنه ينبغي أن يقع اجلماع ب

 .«أن املتطوع أمري نفسه»ويأيت ( 4)
 .أي بعد نية الفطر، إن نواه قبل فعل اجلماع، وهو أوىل( 5)
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أي  ( أو كرره) (1)متفرقني، أو متواليني (وإن جامع يف يومني)
فكفارة واحدة يف ) (2)للوطء امأول( يف يوم، ومل يكفر)كرر الوطء 

قال يف املغين  (3)وهي ما إذا كرر الوطء يف يوم، قبل َأن يكفر (الثانية
وهي ما إذا جامع يف يومني ( ويف امأوىل) (4)بغري خالف: والشرح

 . (5)مأن كل يوم عبادة مفردة( ارنتان)

                                         

 .من رمضان واحد، أو رمضانني( 1)
 .من اليومني املتفرقني، أو املتواليني، وال من الوطء امأول، املتكرر يف يوم( 2)
 .لتداخلهما( 3)
د مأن الكفارات زواجر، مبنزلة احلدود، فتتداخل  وحكي اإلمجاع فيه غري واح( 4)

كاحلدود، فلو كفر بالعتق، للوطء امأول، مث به للثاين، مث استحقت الرقبة امأوىل، 
مل يلزمه بدهلا، وأجزأته الثانية عنهما، ولو استحقت الثانية وحدها، لزمه بدهلا، 

ود السبب الثاين، ولو استحقتا مجيعاا، أجزأته رقبة واحدة، مأن حمل التداخل وج
 .قبل أداء موجب امأول

تعلق الكفارة بفساده، فإذا عمهما الفساد، وجب أن تتعلق بكل منهما كفارة، ( 5)
وكون كل يوم مبنزلة عبادة مفردة، بدليل أن فساد بعضها، ال يسري إىل بقيتها، 
واحتياج كل يوم إىل نية، وكيومني من رمضانني، وهو مذهب مالك، والشافعي، 

ححه يف تصحيح الفروع وغريه، وكما لو كفر عن اليوم امأول، فإنه يلزمه لليوم وص
 .الثاين كفارة رانية، ذكره ابن عبد الرب وغريه إمجاعاا
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مأَنه  (1)(وإن جامع مث كفر، مث جامع يف يومه، فكفارة رانية)
وكذلك من لزمه ) (2)وطٌء حمرم، وقد تكرر، فتكرر هي، كاحلج

َأو  (4)كمن مل يعلم برؤية اهلالل إال بعد طلوع الفجر  (3)(اإلمساك
ا  عليه الكفارة، هلتكه حرمة ف (5)(إذا جامع)نسي النية، َأو َأكل عامدا

 .(6)الزمن

                                         

 .هذا املذهب، نص عليه يف رواية حنبل وامليموين( 1)
أي فتكرر الكفارة، كما لو كرر احملظور يف احلج، قبله وبعده، فالتشبيه معترب يف ( 2)

سألتني، ومأنه وطء حمرم حلرمة رمضان، فوجب أن تتعلق به الكفارة، كالوطء امل
امأول، وعبادة جيب باجلماع هبا كفارة، فجاز أن تتكرر الكفارة مع الفساد، 

أمجعوا : مأنه عبادة واحدة، وهو قول اجلمهور، وقال الوزير. ال كفارة عليه: وعنه
 يومه ذلك، أنه ال جيب عليه كفارة أنه إذا وطيء وكفر، مث عاد فوطيء رانياا يف

 .رانية، وإن أخرج بعض الكفارة، مث وطيء يف يومه، دخلت بقية امأوىل يف الثانية
 . أي وكذا حكم كل مفطر يلزمه اإلمساك، إذا جامع، فعليه الكفارة وفاقاا( 3)
 .إذا جامع فعليه الكفارة( 4)
 .؛ وتقدمولو ناسياا، أو جاهالا : يف هنار رمضان، وظاهره( 5)
أي باجلماع، ومأهنا جتب على املستدمي الوطء وال صوم هناك، وكذا هنا، فمراده ( 6)

يف مسافر قدم مفطراا مث  –بالتشبيه وجوب الكفارة، ال التكرار، لكن نص أمحد 
ال كفارة عليه، مأنه سنة عند أكثر العلماء، ومحله بعضهم على رواية : -جامع 

 .عدم لزوم اإلمساك
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مل : أو سافر (1)ومن جامع وهو معاىف، مث مرض، أو جن)
وال جتب ) (3)كما لو مل يطرأ العذر  (2)الكفارة عنه، الستقرارها (تسقط

وغريه  (5)مأَنه مل يرد به نص (4)(الكفارة بغري اجلماع يف صيام رمضان
 .(6)وغريه ال يساويه

                                         

حاضت، أو نفست، مل تسقط الكفارة، مأمره عليه الصالة والسالم امأعرايب أو ( 1)
 .بالكفارة، ومل يسأله، وهذا مذهب مالك، وأحد أقوال الشافعي

هل طرأ له : مل يسأل امأعرايب صلى اهلل عليه وسلمأي الكفارة عليه وفاقاا، مأنه ( 2)
كم لسأله عنه، ومأنه بعد وطئه مرض أو غريه؟ بل أمره بالكفارة، ولو اختلف احل

 .أفسد صياماا واجباا من رمضان جبماع، فاستقرت كفارته
يعين من مرض، أو جنون، أو سفر، أو حيض، أو نفاس وحنو ذلك، ولو مات ( 3)

يف أرناء النهار بطل صومه، فإن كان نذراا، وجب اإلطعام من تركته، وإن كان 
 .صوم كفارة ختيري، وجبت يف ماله

ال كفارة مبباشرة، أو قبلة وحنوها، ولو مع اإلنزال وفاقاا، ولو كرر النظر، إمجاعاا، ف( 4)
 .وال باجلماع يف قضائه أو نذر، أو كفارة، مأن الكفارة هلتك حرمة شهر رمضان

ومأن امأصل براءة الذمة، فال يثبت شغلها إال بدليل من نص، أو إمجاع، أو ( 5)
ص وربت اإلمجاع يف اجلماع، يف هنار قياس، ومل يوجد واحد منها، وإمنا ورد الن

 . رمضان
أي غري رمضان ال يساوي رمضان، الحرتامه، وتعينه للعبادة، وليس يف معناه، ( 6)

 .فال يقاس عليه
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 .(1)والنزع مجاع

                                         

يتلذذ به كاإليالج، فلو طلع عليه الفجر وهو جمامع، فنزع يف احلال، قضى وكفر، ( 1)
قريباا من طلوع الفجر، مع الصواب أنه إن تعمد الوطء : وقال يف تصحيح الفروع

عليه القضاء فقط وفاقاا، وقال : وعنه. اه . علمه بذلك فعليه القضاء والكفارة
ا: وقال ابن أيب موسى. يقضي فقط، وهو أصح عندي: اجملد . يقضي قوالا واحدا
وهو مذهب أيب حنيفة، والشافعي، واختاره أبو . ال قضاء عليه، وال كفارة: وعنه

هذا قول طوائف من السلف، : ق، والشي ، وغريهم، وقالحفص، وصاحب الفائ
كسعيد بن جبري، وجماهد، واحلسن، وإسحاق، وداود، وأصحابه، واخللف، 

ا عدم طلوع الفجر، مث تبني أنه طلع، فال قضاء : وهؤالء يقولون من أكل معتقدا
وهذا القول أصح امأقوال، وأشبهها بأصول الشريعة، وداللة الكتاب . عليه
ة، وهو قياس أصول أمحد وغريه، فإن اهلل رفع املؤاخذة عن الناسي وامللطئ، والسن

َيُض ِمَن وهذا خمطئ، وقد أباح اهلل امأكل، والوطء، حىت يتبني اْلَ ْيُط اأَلبـْ
واستحب تأخري السحور، ومن فعل ما ندب إليه،  اْلَ ْيِط اأَلْسَوِو ِمَن اْلَفْجرِ 

 . اه . لعذر من الناسيوأبيح له، مل يفرط، فهذا أوىل با
من طلع عليه الفجر، وهو : وقال ابن القيم. إمنا النزع ترك للجماع: وقال غري واحد

جمامع، فالواجب عليه النزع عيناا، وحيرم عليه استدامة اجلماع واللبث، وال شيء 
عليه، اختاره شيلنا، وهو الصواب، واحلكم يف حقه وجوب النزع، واملفسدة يف 

وإن استدام، فعليه القضاء . اه . مغمورة يف مصلحة إقالعه ونزعهحركة النزع، 
والكفارة، وهو مذهب مالك، والشافعي وغريهم، مأنه مجاع يف هنار رمضان 
باختيار، فال فرق بني ابتدائه ودوامه، وال حيرم وطء قبل كفارة رمضان، وال يف 

 . ليايل صيامها، عكس كفارة الظهار
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أي  ( وهي) (1)ال باملساحقة كاجلماع، على ما يف املنتهىواإلنز 
مؤمنة، سليمة من العيوب ( عتق رقبة) (2)كفارة الوطء يف هنار رمضان

فإن  (4)فصيام شهرين متتابعني)رقبة،  (فإن مل جيد) (3)الضارة بالعمل
 .(5)(فإطعام ستني مسكيناا)الصوم  (مل يستطع

                                         

أنه ليس فيه غري القضاء، : ، والكفارة، وجزم يف اإلقناعيعين من وجوب القضاء( 1)
 .وهو قول اجلمهور وكذا اإلنزال هبا من جمبوب أو امرأة، وتقدم

 . على الرتتيب، وهو مذهب أيب حنيفة، والشافعي، ورواية عن مالك( 2)
 .على ما يأيت يف الظهار، وكون الكفارة عتق رقبة، ال نزاع فيه( 3)
رقبة، وال مثنها، وجب عليه، صيام شهرين متتابعني، إمجاعاا،  أي فإن مل جيد( 4)

فهل » «فهل تستطيع؟»حلديث أيب هريرة املتقدم، فإنه نص فيه على الثالرة بقوله 
واللفظ  «أو يطعم» «أو يصوم»وهو ظاهر يف الرتتيب، وجاء بلفظ  «جتد؟

، ومشتمل على لمصلى اهلل عليه وسامأول، رواه أكثر من رالرني، ومأنه لفظ النيب 
ال : قال «أعتق رقبة»زيادة، وأنص منه، ما رواه ابن ماجه يف احلديث، أنه قال 

 «أطعم ستني مسكيناا»قال ال أطيق، قال  «صم شهرين متتابعني»أجدها، قال 
فأمره بالعتق أوالا، وظاهر امأمر الوجوب، ومل ينقله إىل الصيام، إال عند العجز، مث 

، بالتتابع، ويشرتط التتابع يف أربعة مواضع، يف كفارة الوطء أمره يف صيام الشهرين
يف هنار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة اليمني، وحكى الوزير 

 .اإلمجاع على وجوب التتابع فيها: وغريه
أمجع عليه العلماء، يف امأعصار املتأخرة، وهو اشرتاط إطعام ستني : قال النووي( 5)

سأل : فلو قدر ال بعد شروع فيه لزمته، مأنه عليه الصالة والسالم.  اه. مسكيناا
املواقع عما يقدر عليه، حال املواقعة، وهي حالة الوجوب، واملعترب وقت الوجوب، 

 .شرع فيه أوالا 
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ر، َأو زبيب، أو لكل مسكني مدبر، َأو نصف صاع من مت
( سقطت)شيئاا يطعمه للمساكني، ( فإن مل جيد) (1)شعري، أو أقط

التمر  صلى اهلل عليه وسلممأن امأعرايب ملا دفع إليه النيب  (2)الكفارة
ومل يأمره  «أطعمه اهلك»ليطعمه للمساكني، فأخربه حباجته قال 
 (4)جخبالف كفارة ح (3)بكفارة أخرى، ومل يذكر له بقاءها يف ذمته

 .(6)ويسقط اجلميع، بتكفري غريه عنه بإذنه (5)وظهار وميني وحنوها

                                         

 .مما جيزئ يف فطرة، وملا يأيت يف الظهار( 1)
الوجوب، سقطت، أمجعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء، حني : قال الوزير( 2)

وكذا كفارة الوطء يف احليض، تسقط بالعجز، . اه . إال الشافعي، يف أحد قوليه
 .دون ما عدامها

 .فدل احلديث، على أنه ملا مل جيد شيئاا، يطعمه املساكني، سقطت عنه الكفارة( 3)
 .أي فدية جتب يف احلج، على ما سيأيت، فتبقى يف الذمة( 4)
قى يف الذمة، لعموم أدلتها للوجوب حال اإلعسار، ومأنه ككفارة قتل، فإهنا تب( 5)

وليس الصوم سبباا، وإن مل : القياس، خولف يف رمضان للنص، قال القاضي وغريه
 .جتب إال بالصوم واجلماع، مأنه ال جيوز اجتماعهما

إن كان حياا، وبدونه إن كان ميتاا، وال يفتقر إىل إذن وليه، أو فعله، سواء كان ( 6)
ارة وطء هنار رمضان أو حج، أو ظهار أو ميني، أو قتل، وإن كفر عنه عن كف

 .غريه بإذنه فله أكلها، إن كان أهالا، وكذا لو ملكه ما يكفر به
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 باب ما يكره ويستحب في الصوم 
 وحكم القضاء

 (2)(مجع ريقه فيبتلعه)لصائم ( يكره) (1)أي قضاء الصوم
بلع )على الصائم ( وحيرم) (3)لللروج من خالف من قال بفطره

 .(4)دماغه، سواءا كانت من جوفه أو صدره أو (النلامة

                                         

لرمضان أو غريه، وما يتعلق بذلك، ويقع القضاء مبعىن امأداء، ممن أفطر بسبب ( 1)
: وقوهلم: وغريهمباح، أو حمرم، كمن أبطل صومه، جبماع أو غريه، وقال الشي  

بطل صومه، وحنو ذلك، مبعىن وجب القضاء، ال مبعىن أنه ال يثاب عليه بشيء، 
وجاءت السنة بثوابه على ما فعله، وعقابه على ما تركه، وأنه لو كان باطالا  

ْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ كعدمه، وال رواب فيه، مل جيرب بالنوافل شيء وقوله ليس َوال تـُ
 .يثاب على ما فعله، فال يكون مبطالا جلميع عمله بطالن مجيعه، بل قد

 .الرضاب، وهو ماء الفم: فرضاا كان الصوم، أو نفالا، إلمكان التحرز منه، والريق( 2)
ا؛ وقال ( 3) يشري إىل خالف أيب حنيفة، وأقل أحوال امللتلف فيه، أن يكون مكروها

تيه، وال يفطر ببلعه يفطر؛ فيحرم ذلك كعوده وبلعه من بني شف: وقيل: يف الفروع
ا، ال يفطر إمجاعاا، فكذا إن مجعه  جمموعاا، وفاقاا، مأنه إذا مل جيمعه، وابتلعه قصدا

ا، مأنه يصل إىل جوفه من معدنه، أشبه ما لو مل جيمعه  .مث بلعه قصدا
إذا حصلت يف فيه، لالختالف يف الفطر هبا، فانبىن التحرمي، وينبغي أن يقيد ( 4)

 : النلاعة، حكاه اجلوهري وغريه، ويف املطالع: بالفرض، والنلامة
النلاعة من الصدر، والنلامة : وقال غريه. النلامة؛ يف الصدر، وهو البلغلم اللزج

 .من الرأس
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مأهنا  (إن وصلت إىل فمه) (1)أي ال بالريق (ويفطر هبا فقط)
وكذلك إذا تنجس فمه بدم، أو قيء، وحنوه فبلعه،  (2)من غري الفم

وإن أخرج من فمه حصاة، أو  (4)إلمكان التحرز منه (3)وإن قل
ولو  (6)وإال فال (5)درمهاا، أو خيطاا مث أعاده، فإن كثر ما عليه أفطر

 .(7)انه مث أعاده مل يفطر مبا عليهأخرج لس

                                         

فال يفطر ببلع ريقه إمجاعاا، مأن النلامة تنزل من الرأس، أو خترج من اجلوف، ( 1)
 .والريق من الفم

تحرز منها، وهذا مذهب الشافعي وغريه، ال إن كالقيء وتقدم، وذلك إلمكان ال( 2)
 .بلع خنامة مل تصل إىل فمه

أفطر إن حتقق كونه بلع شيئاا جنساا، نص عليه، ال إن بالغ يف تفله، مث بلع ريقه ( 3)
 .بعد، مل يضر

ومأن الفم يف حكم الظاهر، فيقتضي الفطر بكل ما يصل منه، وإن تنجس فمه ( 4)
جنساا، فابتلع ريقه مل يفطر، قطع به أبو الربكات، مأنه فبصق النجاسة، وبقي الفم 

ال يتحقق ابتالعه لشيء من أجزاء النجاسة، وإن استقصى يف البصق، مث وجد 
طعمه يف حلقه مل يفطر، وإال أفطر على الصحيح من املذهب، قاله يف 

 .اإلنصاف
 .مأنه واصل من خارج، ال يشق التحرز منه( 5)
 . إفطار، لعدم حتقق انفصاله، وامأصل بقاء الصومأي وإن مل يكثر، فال( 6)
 .وفاقاا( 7)
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ويفطر بريق أخرجه إىل ما  (1)ولو كثر، مأنه مل ينفصل عن حمله
: قال اجملد (3)(ويكره ذوق طعام بال حاجة) (2)بني شفتيه مث بلعه

وحكاه هو والبلاري  (4)املنصوص عنه أنه ال بْأس به حلاجة ومصلحة
 .(6)(مضغ علك قوي)يكره ( و) (5)والبلاري عن ابن عباس

                                         

 .خبالف ما على الدرهم، وحنوه( 1)
وكذا لو خرج ريقه إىل روبه، أو بني أصابعه، مث عاد فابتلعه، لكونه فارق معدنه، ( 2)

مع إمكان التحرز منه عادة، أشبه امأجنيب، ال ما قل عن درهم، أو حصاة، أو 
 .عاد إىل فمه، كما على لسانهخيط وحنوه، إذا 

أحب أن جيتنب : إىل ذوقه مأنه ال يأمن أن يصل إىل حلقه فيفطره، وقال أمحد( 3)
 .ذوق الطعام، فإن فعل فال بأس، وظاهره اإلطالق، وهو مذهب مالك

ككون زوجها أو سيدها سيء اخللق، فتذوقه لذلك، أو ال جتد من ميضغ ( 4)
 .وم ما يف املنتلصبيها، ممن ال يصوم، وهو مفه

أي حكى اجملد والبلاري، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، جواز ذوق الطعام ( 5)
وقال . حلاجة ومصلحة، واختاره يف التنبيه،وابن عقيل، وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي

أما إذا ذاق طعاماا ولفظه، أو وضع يف فيه عسالا وجمه، فال بأس به : الشي 
وعلى قول اجملد ومن تابعه، إذا استقصى يف . ستنشاقللحاجة، كاملضمضة، واال

البصق، مث وجد طعمه يف حلقه مل يفطر، وإن مل يستقص أفطر، قال يف 
 .على الصحيح من املذهب: اإلنصاف

ال يتحلل منه أجزاء، نص عليه وفاقاا، وهو أنواع، أقواه أبيض، ممضوغ ملتئم، ( 6)
 صطكى واللبان، وقال ابن ويطلق على كل ما ميضغ ويبقى يف الفم، كامل

= 
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مأنه حيلب البلغم،  (1)وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي
أي طعم  (وإن وجد طعمهما) (2)وجيمع الريق، ويورث العطش

( وحيرم) (4)مأنه أوصله إىل جوفه (3)(يف حلقه أفطر)الطعام، والعلك 
( إن بلع ريقه) (5)مطلقاا، إمجاعاا، قاله يف املبدع( العلك املتحلل)مضغ 
 .(6)وإال فال

                                         
= 

بالكسر، صمغ الصنوبر، وامأرزة، : ويف القاموس. ضرب من صمغ الشجر: سيده
 .والفستق، والسرو، والينبوت، والبطم، وهو أجودها

 .يعجبين أن يبزق -: يف الرجل يفتل اخليط –ومل يتحلل منه أجزاء، وقال أمحد ( 1)
خلط من أخالط « البلغم»يه؛ واستلرج ما ف« حلب الشيء»فكره له ذلك، و( 2)

 .البدن، وهو أحد الطباع امأربع
أنه ال فطر إذا قلنا : صوبه يف تصحيح الفروع، وغريه، إلطالق الكراهة، ومقتضاه( 3)

بعدم الكراهة، للحاجة، كما صرح به يف شرح املنتهى، وذلك مأنه ال ينزل منه 
 .م ال يفطرشيء، أشبه ما لو لط  باطن رِْجِله حبنظل، وجمرد الطع

 .أشبه ما لو تعمد امأكل( 4)
وقاله يف الفروع وغريمها، مأنه يكون قاصداا إليصال شيء من خارج، إىل جوفه ( 5)

إن بلع »مع الصوم، وهو حرام، وتعريض لفساد صومه، وإطالقه خمالف لقوله 
وإن كان مراده به؛ على الصحيح من املذهب، فمحله القول الثاين أنه حيرم  «ريقه
 .و مل يبتلعه، فمعىن اإلطالق هنا أنه سواء ابتلع ريقه أو الول

 .أي وإن مل يبتلع ريقه، مل حيرم( 6)
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مَأن احملرم إدخال  (1) ما ذكره يف املقنع واملغين والشرحهذا معىن
والصحيح من : وقال يف اإلنصاف (2)ذلك إىل جوفه، ومل يوجد

. اه . املذهب أَنه حيرم مضغ ذلك، ولو مل يبتلع ريقه، وجزم به امأكثر
ويكره أن يدع بقايا الطعام، بني  (3)وجزم به يف اإلقناع واملنتهى

وتكره ) (5) يؤمن أن جيذبه نفسه، كسحيق مسكوشم ما ال (4)أسنانه
 .(6)(ملن حترك شهوته)ودواعي الوطء ( وتكره القبلة)

                                         

 .وغريمها، بل تابعهما الشراح، وهو ظاهر الوجيز وغريه( 1)
أي اإليصال إىل اجلوف، فلم حيرم، مأن القاعدة أنه إذا انتفت العلة، انتفى ( 2)

 .املعلول
 .املبدع، والفروع وغريمها وهو مقتضى إطالق صاحب( 3)
 .خشية خروجه، فيجري به ريقه إىل جوفه( 4)
وكافور، ودهن، وخبور بنحو عود، خشية وصوله مع نفسه إىل جوفه، وال يكره ( 5)

 .شم حنو ورد، وقطع عنرب، ومسك غري مسحوق
اية أمجعوا على كراهة القبلة، ملن حترك شهوته، وإال فال، إال رو : قال الوزير وغريه( 6)

حترم ملن حترك شهوته وجزم به يف املستوعب وغريه، وفاقاا : وعنه. اه . عن مالك
قبلة من تباح قبلته يف الفطر، كزوجته، وسريته تلذذاا، : ملالك، والشافعي، ومرادهم

ال رمحة وتودداا، فأما من حترم قبلته يف الفطر، ففي الصوم أشد حترمياا، وكذا دواعي 
وتكرار نظر للتلذذ، والشهوة، وأما اللمس لغري شهوة،  الوطء كمعانقة وملس، 

 .كلمس اليد ليعرف مرضها وحنوه، فال يكره وفاقاا
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رواه أبو  «هنى عنها شاباا ورخص لشي »مأَنه عليه السالم 
ورواه سعيد عن أيب هريرة، وأيب  (1)داود، من حديث أيب هريرة

يه صلى اهلل علوكان  (3)وكذا عن ابن عباس، بإسناد صحيح (2)الدرداء
وغري ذي الشهوة يف  (4)يقبل وهو صائم، ملا كان مالكاا إلربه وسلم
 .(6)وحترم إن ظن إنزاالا  (5)معناه

                                         

، عن التقبيل وهو صائم، صلى اهلل عليه وسلموذلك أن رجالا شاباا، سأل النيب ( 1)
فنهاه، خشية أن تغلبه الشهوة، فلذلك ذهب قوم إىل حترميه، على من حترك 

ة لذلك، خبالف الشي ، فإنه ملا سأله عن املباشرة للصائم، شهوته، والشاب مظن
جري على الغالب، فلو انعكس امأمر، : رخص له، والتعبري بالشي  والشاب

 .انعكس احلكم
الشي  ميلك »: وقال. أنه سأله شاب، فنهاه، وسأله شي ، فرخص له: والبيهقي( 2)

 .«إربه
و ما تقدم، وقد أقام الشارع أي وكذا روى سعيد يف سننه، عن ابن عباس حن( 3)

 .املظنة، مقام احلقيقة يف مواضع، وتقدم
متفق . كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم إلربه: ولفظه( 4)

أي أملككم لنفسه، وآمنكم من الوقوع يف قبلة، يتولد منها إنزال، أو . عليه
مزة والراء، وبعضهم بكسر شهوة، أو هيجان نفس، ورواه أكثر احملدرني، بفتح اهل

العضو، : اهلمزة، وسكون الراء، حاجة النفس ووطرها، وقيل بالتسكني
 .احلاجة: وبالتحريك

 .صلى اهلل عليه وسلمأي غري ذي الشهوة، يباح له، لفعله ( 5)
بغري خالف، لتعريضه للفطر، مث إن أنزل أفطر، وتقدم، وإن مل ينزل، : قال اجملد( 6)

 .بن عبد الرب إمجاعاامل يفطر، ذكره ا
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( وشتم)ومنيمة ( اجتناب كذب وغيبة) (1)مطلقاا( وجيب)
من مل يدع قول الزور، والعمل » صلى اهلل عليه وسلملقوله  (2)وحنوه

واه أمحد، والبلاري، ر  «به، فليس هلل حاجة يف َأن يدع طعامه وشرابه
 .(3)وأبو داود، وغريهم

                                         

أي يف كل وقت، وكل مكان، ويف رمضان، ومكان فاضل آكد، مأن احلسنات ( 1)
 .والسيئات، تتضاعف بالزمان واملكان الفاضل

اجتناب الكذب إذا كان حمرماا، مأن من : كفحش، إمجاعاا يف اجلملة، واملراد( 2)
صالح بني الكذب ما هو واجب، كتلليص مسلم من قتل، وما هو مباح، كإ

هو اإلخبار مبا ال يطابق امللرب عنه، خالف الصدق؛ : الزوجني، والكذب
هي ذكر اإلنسان مبا فيه مما يكره، سواء ذكره بلفظه، أو كتابة أو إشارة « والغيبة»

كل ما أفهم به غريه نقصان مسلم، فهو : إليه بعينه، أو يده أو رأسه، وضابطها
لى املغتاب، حيرم استماعها، وإقرارها، واستثىن غيبة حمرمة باإلمجاع، وكما حترم ع

 :منها ما نظمه اجلوهري
 ن واستفت حذرعتظلم واست

 
 وعرف واذكرن فسق المجاهر 

مأن تلك أغراض صحيحة شرعية، ال ميكن الوصول إليها إال بذكره مبا فيه،  
أظهره على وجه اإلشاعة، واإلفساد، وزينه « من احلديث»اسم من « والنميمة»
هو رمي أعراض الناس : السب، والكالم القبيح، ويقال« والشتم»لكذب با

 .باملعايب، ورلبهم، وذكرهم بقبيح القول، حضراا وغيباا
وه  و « واجله  ل»ومأمح  د . ومعن  اه الزج  ر، والتح  ذير م  ن ق  ول ال  زور، وه  و الك  ذب( 3)

مل أي مبقتض   اه، مل   ا حيص   ل م   ن اإلمث، املق   اوم للص   وم، ومأن   ه « والعم   ل ب   ه»الس   فه 
 حيص           ل من            ه مقص           ود الص            ائم، أو أهن           ا ق            د ت           ذهب ب            أجر الص            وم، 
= 
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ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، وال : قال أمحد
: وكانوا إذا صاموا، قعدوا يف املساجد وقالوا (1)مياري، ويصون صومه

 .(3)وال يعمل عمالا جيرح به صومه (2)حنفظ صومنا، وال نغتاب أحداا

                                         
= 

ف  إذا ك  ان ي  وم ص  وم أح  دكم، ف  ال يرف  ث وال يص  لب، ف  إن س  ابه »وي  أيت ح  ديث 
ْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعض ا  :وقال تعاىل «إين امرؤ صائم: أحد أو قاتله، فليقل َوال يـَ

َم َأِ يــِه َمْيت ــ  َل َلْحــ دُُكْم َأْن َيْأُكــ بُّ َأَحــ وهُ َأُيِحــ إن »ويف الص  حيحني ا َفَكِرْهُتُمــ
ع  رج ب  ه، فم  ر : وح  ديث. احل  ديث «دم  اءكم، وأم  والكم، وأعراض  كم عل  يكم ح  رام

ي ا جربئي ل »على قوم هلم أظف ار م ن حن اس، خيمش ون وج وههم، وص دورهم؛ فق ال 
وح   ديث . ال   ذين ي   أكلون حل   وم الن   اس، ويقع   ون يف أعراض   هم: ق   ال «م   ن ه   ؤالء؟

 .وغري ذلك «ون من لسانه ويدهاملسلم من سلم املسلم»
ا، وإن كان ذلك ال ينبغي كل ( 1) فال يرفث، وال يفسق، وال جيادل، وال يغتب أحدا

 .وقت، ففي حالة الصوم آكد
 .صيانة لصيامهم( 2)
لو كانت : من املعاصي، فيسقط أجره، وال يفطر بغيبة وحنوها، وفاقاا، وقال أمحد( 3)

كره املوفق إمجاعاا، مأن فرض الصوم بظاهر وذ . الغيبة تفطر، ما كان لنا صوم
القرآن، اإلمساك عن امأكل، والشرب، واجلماع، وظاهره صحته، إال ما خصه 

من اغتاب برتك صيامه، ولكن قد يكثر، فيزيد  صلى اهلل عليه وسلمدليل ومل يأمر 
وقال . وهذا مما ال نزاع فيه: على الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان، قال الشي 

اتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم، وال يفطرانه، وإن صومه : زيرالو 
 .صحيح يف احلكم
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 (2)كف لسانه عما يكرهو  (1)كثرة قراءة، وذكر، وصدقة( وسن)
صلى اهلل عليه لقوله  (3)(إين صائم)جهراا ( ملن شتم قوله)وسن 
( و) (4)«إين امرؤ صائم: فإن شامته أحد، أو قاتله، فليقل»: وسلم
 .(5)(تْأخري سحور)سن 

                                         

لتضاعف احلسنات به، وكان مالك يرتك احلديث فيه، ويقبل على تالوة القرآن، ( 1)
تسبيحة يف رمضان خري من ألف :وكان الشافعي خيتم ستني ختمة، وقال إبرهيم

ة امأعمال الصاحلة، يف رمضان، متظاهرة، تسبيحة فيما سواه وأخبار مضاعف
 .والصدقة فيه أفضل، لألخبار الواردة يف ذلك

فيسن له أن يسعى يف حفظ لسانه، عن مجيع الكالم، إال ما ظهرت فيه ( 2)
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فليقل »مصلحته، قال عليه الصالة والسالم 

 .«ن إسالم املرء تركه ما ال يعنيهمن حس»وعن املباح لقوله  «خرياا أو ليصمت
إين صائم؛ وهو ظاهر املنتهى، واختاره : أي قول الصائم جهراا، يف رمضان وغريه( 3)

الشي ، مأن القول املطلق باللسان، ويف الفرض ال نزاع فيه، حكاه ابن العريب 
ا عن الرياء  .وغريه، وإمنا اخلالف يف التطوع بعدا

إذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث »هريرة، ولفظه متفق عليه، من حديث أيب ( 4)
: احلديث، وظاهره أنه جيهر بذلك، واختار اجملد «يومئذ، وال يصلب فإن شامته

يف رمضان، لبعده عن الرياء، وليس خمتصاا بالصائم، لكنه يف حقه آكد، 
قريب منه، وهو خالف « واجلهل»هو السلف، وفاحش الكالم، « والرفث»

 .نازعه ودافعه« وقاتله»أي شتمه، متعرضاا ملشامتته، « هوشامت». الصواب
 أن السنة للصائم، : إمجاعاا، حكاه الوزير وغريه، وجزم الشي  وغريه( 5)

: اسم ملا يؤكل يف السحر، وبالضم –بفتح السني  –أن يؤخر السحور، والسحور 
ا الفعل يف اسم الفعل الفتح أيضاا، واملراد هن: اسم للفعل على امأشهر، وقيل

= 
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تسحرنا مع : لقول زيد بن رابت (1)إن مل خيش طلوع فجر ران
كم كان : قلت. صالة، مث قمنا إىل الصلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 .(2)متفق عليه. قدر مخسني آية: بينهما؟ قال
                                         

= 

فيكون بالضم على الصحيح امأشهر، وكل ما حصل من أكل، أو شرب، حصل 
نعم »ومأيب داود  «ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماء»به فضيلة السحور، لقوله 

 .«سحور املؤمن التمر
بطلوع الفجر وفاقاا، بل يف : ذكره أبو اخلطاب، وامأصحاب، وحيرم امأكل وغريه( 1)

آلية وامأخبار، وما بعد الفجر من النهار، ال من الليل قول عامة الفقهاء، ل
 .إمجاعاا

: رواه الرتمذي وغريه، وقال «كلوا واشربوا، حىت يعرتض لكم امأمحر»ولقوله ( 2)
، وفيه «كلوا واشربوا حىت يؤذن ابن مكتوم»ولقوله . العمل عليه عند أهل العلم

ال »: ومأمحد عن أيب ذراالعتماد على صوت املؤذن، وجواز امأكل بعد النية، 
ومأنه أقوى على الصوم، وما   «تزال أميت خبري، ما أخروا السحور، وعجلوا الفطر

 .كان أقرب إىل الفجر، كان أعون عليه، وال نزاع يف مطلوبيته
ينتشر بياض امأفق معرتضاا، وقال  «كلوا واشربوا حىت يستطري الفجر»: ويف احلديث
َيُض ِمَن اْلَ ْيِط اأَلْسَوِو ِمَن وَُكُلوا َواْشَرُبوا حَ تعاىل تَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَ ْيُط اأَلبـْ
وهل العربة أول  «سواد الليل وبياض النهار»واخليط اللون، ويف احلديث اْلَفْجرِ 

طلوعه، أو االستطارة، أو االنتشار؟ استظهر امأكثر االنتشار، لتعريفهم الصادق 
فيه دليل على استحباب السحور، وتأخريه، : مهابه، قال ابن كثري، والنووي وغري 

مأنه من باب الرخصة، وامأخذ هبا حمبوب، ووردت السنة باحلث عليه ويف 
السحور كله »ومأمحد  «تسحروا، فإن يف السحور بركة»: الصحيحني وغريمها

بركة، فال تدعوه، ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماء، فإن اهلل ومالئكته يصلون 
= 
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يسن ( و) (1)وكره مجاع مع شك يف طلوع فجر، ال سحور
 .(2)(تعجيل فطر)

                                         
= 

ومأنه يقوي على الصيام، وينشط له، وحتصل بسببه الرغبة يف  «رينعلى املتسح
فصل ما بني صيامنا »االزدياد من الصيام، خلفة املشقة فيه على املتحسر، وملسلم 

مأن اهلل أباح لنا الطعام، وحرمه عليهم بعد أن  «وصيام أهل الكتاب آكلة السحر
إن هذا الدين »عمة، وفيه يناموا،وخمالفتنا إياهم تقع موقع الشكر، لتلك الن

فحكمته التقوى، أو خمالفة أهل الكتاب، وأحاديث امأمر بالتسحر، . «يسر
وال جيب . واحلث عليه وتأخريه، وتعجيل الفطر، متواترة، حكاه الطحاوي وغريه

 .السحور، حكاه ابن املنذر وغريه إمجاعاا
ليس مما يتقوى به،  ملا يف اجلماع مع الشك من التعرض لوجوب الكفارة، ومأنه( 1)

: وال يستحب وفاقاا، وأما السحور مع الشك فال يكره، وظاهر كالم املوفق
كل، ما شككت، : وقال ابن عباس. يأكل حىت يتيقن: قال أمحد. يستحب

وال يعرف . يا غالم أجف الباب، ال يفجأنا الفجر: وقال الصديق. حىت ال تشك
حىت يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال »هلما خمالف، خبالف اجلماع، ويف الصحيحني 

ومأيب  «أصبحت، أصبحت: حىت يقال له»، ويف لفظ «يؤذن حىت يطلع الفجر
 «إذا مسع أحدكم النداء، واإلناء يف يده، فال يضعه حىت يقضي حاجته منه»داود 
ما مل يعلم طلوع الفجر، وإلمكان سرعة أكله وشربه،  –واهلل أعلم  –واملراد 

دراك حاجته، واستشراف نفسه، وقوة هنمته، وتوجه شهوته، لتقارب وقته، واست
جبميع مهته، مما يكاد خياف عليه أنه لو منع منه ملا امتنع، فأجازه الشارع رمحة 

 .عليه، وأما إذا علم انتشار الصبح، فيحرم اتفاقاا
 .إمجاعاا، حكاه الوزير وغريه، وجزم به الشي  وغريه( 2)
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ال يزال الناس خبري، ما عجلوا » صلى اهلل عليه وسلملقوله 
 .(1)متفق عليه «الفطر

                                         

كان يعجل اإلطار، : الا للسنة، وحلديث عائشةأي مدة فعلهم ذلك، امتثا( 1)
يقول اهلل تعاىل إن أحب عبادي »صححه الرتمذي، وحلديث أيب هريرة مرفوعاا 

ال يزال الدين ظاهراا، ما »رواه أمحد، والرتمذي؛ ومأيب داود  «إيل، أعجلهم وفطراا
ال وحنوه يف الصحيحني، أي  «عجل الناس الفطر، مأن اليهود والنصارى يؤخرون

ا، وهم خبري، ما داموا حمافظني على هذه السنة، وقوام  يزال أمر هذه امأمة معظما
الدين على خمالفة امأعداء، وملسلم يف رجلني، أحدمها يعجل اإلفطار، ويعجل 

هكذا كان : -يف الذي يعجلهما  –املغرب، واآلخر بالعكس، قالت عائشة 
من البدع املنكرة ما أحدث الناس و : وقال احلافظ. صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

من إيقاع امأذان الثاين، وطفي امأنوار، قبل رلث ساعة لتحرمي امأكل والشرب، 
لالحتياط، وجرهم إىل أهنم ال يؤذنون املغرب إال بعد الغروب بدرجة، فأخروا 
الفطور، وعجلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم اخلري، وكثر فيهم 

 .الشر
. أحاديث تعجيل الفطور، وتأخري السحور، صحيحة متواترة: ن عبد الرب وغريهوقال اب

َياَم ِإَلى اللَّْيلِ وقوله تعاىل  يقتضي اإلفطار عند غروب الشمس، ُثمَّ َأِتمُّوا الصِّ
ا شرعياا، ملا يف الصحيحني وغريمها  إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار »حكما

أي دخل يف وقت الفطر، وجاز  «أفطر الصائم من ههنا، وغربت الشمس، فقد
له أن يفطر، أو انقضى صومه ومت، وال يوصف بأنه صائم، فإن بغروب الشمس 

 .خرج النهار، وليس الليل حمالا للصوم
هي متالزمة، وإمنا مجع بينهما مأنه قد يكون يف واد وحنوه، حبيث ال : وقال النووي

 إدبار الضياء، وأمجعوا على أن يشاهد غروهبا، فيعتمد إقبال الظالم، و 
= 
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 .(2)وله الفطر بغلبة الظن (1)واملراد إذا حتقق غروب الشمس
                                         

= 

: الصوم ينقضي ويتم، بتمام الغروب، وأنه يدخل فيه بالفجر الثاين، وقال الشي 
إذا غاب مجيع القرص، أفطر الصائم، وال عربة باحلمرة الشديدة، الباقية يف امأفق، 

 صلى اهلل عليه وسلموإذا غاب مجيع القرص، ظهر السواد من املشرق، كما قال 
ويعرف يف . «قبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، فقط أفطر الصائمإذا أ»

العمران بزوال الشعاع، وإقبال الظالم من املشرق، للنهي عن الوصال، ومن أحب 
فأيكم أراد أن يواصل، »أن ميسك إىل السحر فله ذلك، ملا يف الصحيحني 

 .«فليواصل إىل السحر
 .إمجاعاا، فإن شك كره( 1)
صلى اهلل اقاا، إقامة له مقام اليقني، ومأن الناس أفطروا على عهد رسول اهلل وف( 2)

كذلك، وكذلك أفطر عمر والناس يف عهده كذلك، ومأن ما عليه   عليه وسلم
ومع الغيم : أمارة، يدخله التحري كالوقت، واالحتياط إىل أن يتيقن، قال الشي 

بعد أن يذهب وقت طويل من  املطبق، ال ميكن اليقني الذي ال يقبل الشك، إال
الليل، يفوت املغرب، ويفوت تعجيل الفطور، واملصلي مأمور بصالة املغرب، 

أفطرنا يوماا من رمضان يف غيم، : وتعجيلها، وربت يف صحيح البلاري، عن أمساء
فدل على أنه ال . ، مث طلعت الشمسصلى اهلل عليه وسلمعلى عهد رسول اهلل 

إىل أن يتيقن الغروب، فإهنم مل يفعلوا ذلك، ومل  يستحب التأخري مع الغيم،
يأمرهم به، والصحابة مع نبيهم أعلم، وأطوع هلل ورسوله، والفطر قبل صالة 

ما رأيت رسول : املغرب أفضل، باالتفاق، وخلرب عائشة، رواه مسلم، وخلرب أنس
عبد  رواه ابن. يصلي حىت يفطر، ولو على شربٍة من ماء صلى اهلل عليه وسلماهلل 

الرب، وقد يستثىن ما لو أقيمت اجلماعة، وكان حبيث لو أفطر على حنو متر، بقي 
بني أسنانه، ولو اشتغل به فاتته اجلماعة، أو فضيلة اإلحرام مع اإلمام، ما مل يكن 

 .حبضرة طعام
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على )ويكون  (1)وحتصل فضيلته بشرب، وكماهلا بَأكل
يفطر  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل : حلديث أنس (2)(رطب

على رطبات، قبل أن يصلي، فإن مل تكن فعلى مترات، فإن مل تكن 
: رواه أبو داود، والرتمذي، وقال. مترات، حسا حسوات من ماء

 .(3)حسن غريب
                                         

وكمال  «ولو أن جيرع جرعة من ماء»أي وحتصل فضيلة الفطر بشرب، لقوله ( 1)
 .نوع من املأكوالت الفضيلة بأكل، من أي

أي ويسن أن يكون الفطور على رطب، نضيج البسر قبل أن ييبس، مجع ( 2)
 .بضم ففتح« رطبة»

حسن باعتبار سنده، غريب باعتبار كونه من طريق واحد، : أي قال الرتمذي( 3)
فإن مل يكنَّ : وختفيفها، فالتشديد على معىن« تكن»وجيوز تشديد النون من 

واستظهر التشديد ابن نصر . فإن مل يكن رطب: لى معىنوالتلفيف ع. رطبات
اهلل وغريه، وفيه سنية تعجيل الفطور، وأنه على رطب، قدمه على اليابس، فيقدم 

وإذا مل يكن : عليه إن وجد، فإن مل يوجد فيفطر على مترات، ولفظ الطرباين
ر، مأن التمر حلو، وكل حلو يقوي البص. رطب، مل يصل حىت يأتيه بتمر وماء

إذا أفطر أحدكم، فليفطر على متر، فإن مل جيد فعلى ماء فإنه »وله وصححه 
صام مبكة عام الفتح أياماا من  صلى اهلل عليه وسلمولو كان مبكة، مأنه  «طهور

رمضان، ومل ينقل عنه يف ذلك ما خيالف عادته املستقرة، من تقدمي التمر، ويف 
مأنه يرد للبصر ما زاغ منه بالصوم معىن الرطب والتمر كل حلو مل متسه النار، 

 .أي شرب شربات من ماء «وحسا حسوات»
 على أمته، ونصحه  صلى اهلل عليه وسلمهذا من كمال شفقته : وقال ابن القيم

= 
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ملا ( ماء)على ( فإن عدم ف  (1)فتمر)الرطب ( فإن عدم)
اللهم لك صمت، وعلى »ومنه  (3)عند فطره( وقول ما ورد) (2)تقدم

رزقك أفطرت، سبحانك وحبمدك، اللهم تقبل مين، إنك أنت 
 .(4)«السميع العليم

                                         
= 

القوى  هلم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء احللو، مع خلو املعدة، أدعى إىل قبوله، وانتفاع
به، وأما املاء، فإن الكبد حيصل هلا به، ال سيما القوى الباصرة، فإهنا تقوى 

بالصوم نوع يبس، فإن رطبت باملاء، كمل انتفاعها بالغذاء وبعده، هذا مع ما يف 
التمر واملاء من اخلاصية، اليت هلا تأرري يف صالح القلب، ال يعلمها إال أطباء 

 .القلوب
 .أي فإن عدم الرطب، أفطر على متر، وهو يابسه( 1)
فإن مل تكن مترات، : وقوله يف حديث أنس. ل فضيلته بشربوحتص: من قوله( 2)

وهو خلط السويق  «فاجدح لنا»ويف صحيح مسلم . حسا حسوات من ماء
باملاء، فنزل فجدح له، فشرب، وروي عن مجاعة من الصحابة آرار تدل على أن 

 .اإلفطار مبا ذكر سنة
رواه  «طره دعوة ال تردللصائم عند ف»فإن للصائم دعوة ال ترد، كما يف احلديث ( 3)

 .«الصائم حىت يفطر»منهم  «رالرة ال ترد دعوهتم»ابن ماجه، وللرتمذي وحسنه 
إذا أفطر أحدكم، »رواه الدارقطين وغريه من حديث أنس، وابن عباس، وأوله ( 4)

اللهم إين أسألك رمحتك اليت : فدل على أنه قبل الفطر، وعن ابن عمر «فليقل
اللهم لك صمت، »وإن شاء قال بعد . يل ذنويبوسعت كل شيء، أن تغفر 

فاغفر يل ما قدمت، وما أخرت،وما أسررت، وما أعلنت، : «وعلى رزقك أفطرت
 وما أنت أعلم به مين، أنت املقدم، وأنت املؤخر، ال إله إال أنت، 

ويستحب تفطري الصائم، حلديث . اللهم إنك عفو، حتب العفو، فاعف عين
= 
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مأن  (1)(متتابعاا)قضاء رمضان، فوراا : أي (ويستحب القضاء)
وإن مل  (3)أو ال وسواء أفطر بسبب حمرم، (2)القضاء حيكي امأداء

 .(4)يقض على الفور، وجب العزم عليه
                                         

= 

ا فله مثل» رواه  «أجره، من غري أن ينقص من أجر الصائم شيء من فطر صائما
 .املراد أن يشبعه: الرتمذي وغريه وصححه، قال الشي 

وفاقاا، مسارعة لرباءة ذمته، وال بأس أن يفرقه وفاقاا، وقاله البلاري عن ابن ( 1)
ٌم ِمْن َأيَّام  ُأَ رَ عباس، لقوله قضاء رمضان إن شاء »وعن ابن عمر مرفوعاا َفِعدَّ

بلغين أن رسول : رواه الدارقطين، وعن حممد بن املنكدر قال «رق، وإن شاء تابعف
ذاك إليك، أرأيت »سئل عن تقطيع قضاء رمضان، قال  صلى اهلل عليه وسلماهلل 

لو كان على أحد دين، فقضاه الدرهم والدرمهني، أمل يكن قضى؟ فاهلل أحق أن 
نه ال يتعلق بزمان معني، فلم رواه الدارقطين، وحسن إسناده، ومأ «يعفو ويغفر

إال إذا مل يبق من شعبان إال قدر ما عليه، . جيب فيه التتابع، كالنذر املطلق
فيجب التتابع إمجاعاا، لضيق الوقت، كأداء رمضان، يف حق من ال عذر له، وال 

واستحبه ابن عمر، ,يكره يف عشر ذي احلجة، مأهنا أيام عبادة، كعشر احملرم، 
على نذر ال خياف فوته، لتأكد القضاء، فإن خاف فوت النذر ويقدم رمضان 

 .قدمه، ومن فاته رمضان، قضاه عدد أيامه، تاماا كان، أو ناقصاا إمجاعاا
 .أي يساويه، وفيه خروج من اخلالف( 2)
 .أي أو أفطر بسبب غري حمرم، يستحب القضاء على الفور متتابعاا( 3)
فقهاء وأهل امأصول فيه، ويف كل واجب الصحيح عند حمققي ال: قال النووي( 4)

موسع، أنه جيوز تأخريه، بشرط العزم عليه، وأجاز مجاعة من الصحابة وغريهم 
 جيوز تأخري قضاء رمضان بال عذر، ما مل يدرك : امأمرين، وقال اجملد

وكذا ذكر غري واحد، مذهب امأئمة، ومجاهري . رمضان ران، وال نعلم فيه خالفاا
ن القضاء جيب على الرتاخي، وال يشرتط املبادرة به يف أول السلف واخللف، أ
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 (1)(إىل رمضان آخر، من غري عذر)تأخري قضائه  (وال جيوز)
كان يكون على الصوم من رمضان، فما أستطيع أن : لقول عائشة

متفق . صلى اهلل عليه وسلمأقضيه إال يف شعبان، ملكان رسول اهلل 
 .(3)صحفال جيوز التطوع قبله، وال ي (2)عليه

                                         
= 

إنه ال يأمث بتأخري قضاء رمضان ولو مات، مأنه : اإلمكان، وتقدم قول الشي 
 .وقت موسع

وكذا  « آخر»مصروف، مأنه نكرة، لوصفه ب  «ورمضان آخر»نص عليه وفاقاا، ( 1)
 .فإهنا تنكر« آخر»كل معرفة وصفت ب 

، مرتبصة الستمتاعه يف مجيع صلى اهلل عليه وسلمهيئة نفسها له أي من كوهنا م( 2)
أوقاهتا، إن أراد ذلك، وهذا من امأدب، وال ريب يف إطالعه على ذلك، واتفق 
أهل العلم أهنا ال حيل هلا صوم التطوع وزوجها حاضر، إال بإذنه، وإمنا كانت 

عظم شعبان، فال كان يصوم م  صلى اهلل عليه وسلمتصومه يف شعبان، مأن النيب 
حاجة له فيها حينئذ يف النهار، ومأنه إذا جاء شعبان، يضيق قضاء رمضان، فال 

 .جيوز تأخريه عنه
من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء مل يقضه، مل يتقبل »نص عليه خلرب ( 3)

ال جيوز، بل يبدأ : ونقل حنبل. مرتوك: لكن قال املوفق وغريه «منه صومه
: ومأن املبادرة إىل إبراء الذمة، من أكرب العمل الصاحل، وعنه. هبالفرض حىت يقضي

جيوز، ويصح وفاقاا، وصوبه يف تصحيح الفروع وغريه، للعموم، وكالتطوع بصالة 
يف وقت فرض متسع قبل فعله، فامأوجه أن يصوم العشر وحنوها تطوعاا وقضاء، 

هر صاحب التنقيح والتطوع أفضل، كالسنن الراتبة، يف أول وقت الصالة، واستظ
= 
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فعليه مع )وحينئذ  (1)َأخره بال عذر، حرم عليه: أي (فإن فعل)
ما جيزئ يف كفارة، رواه سعيد،  (2)(القضاء إطعام مسكني لكل يوم
والدارقطين بإسناد صحيح، عن أيب  (3)بإسناد جيد، عن ابن عباس

 .(5)وإن كان لعذر، فال شيء عليه (4)هريرة

                                         
= 

 .وغريه اجلواز مع سعة الوقت، وصححه يف تصحيح الفروع
مأن مقتضاه وجوب القضاء على الفور، وكما ال تؤخر الصالة امأوىل إىل الثانية، ( 1)

 .خولف يف املعذور، فيبقى ما عداه على امأصل
ري عذر أمجعوا أنه إن أخره لغ: وجوباا، وفاقاا، ملالك والشافعي، وقال الوزير( 2)

 .إن ترك امأداء لغري عذر وجبت، وإال فال: وقال الشي . يقضي، وعليه الفدية
 .فإذا قضى أطعم: ولفظه( 3)
ورواه مرفوعاا من حديث أيب هريرة، لكن فيه ضعف، وروي حنوه عن ابن عمر، ( 4)

. ال أعلم هلم خمالفاا: وذكره غريه عن مجاعة من الصحابة، وقال حيىي بن أكثم
اِن، وجيوز قبل القضاء وبعده، وقال اجملدواجملزئ  : من الربُمدُّ، ومن غريه ُمدَّ

 .امأفضل عندنا تقدميه، مسارعة إىل اخلري، وختلصاا من آفات التأخري
أي وإن كان التأخري إىل رمضان آخر لعذر، كمرض، أو سفر، أو ضيق وقت، ( 5)

الرمضانني، مث زال،  وحنو ذلك فيقضي فقط، بال إطعام وفاقاا، ومن دام عذره بني
 .صام الرمضان الذي أدركه، مث قضى ما فاته، وال إطعام وفاقاا
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ولغري عذر  (1)ال شيء عليهبعد َأن َأخره لعذر، ف( وإن مات)
 (3)(ولو بعد رمضان آخر) (2)َأطعم عنه، لكل يوم مسكني، كما تقدم
واإلطعام من رأس ماله،  (4)مأَنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه

 .(5)َأوصى به أو ال

                                         

أي ال شيء عليه، وذكره النووي اتفاق أهل العلم، ولو مضى عليه أحوال، مأنه ( 1)
حق هلل تعاىل، وجب بالشرع، ومات من وجب عليه، قبل إمكان فعله، فسقط 

 .لكفارة، دون القضاء، إلمكانهإىل غري بدل، كاحلج، وأما احلي، فتسقط ا
إذا مرض : قال ابن عباس: أي من خرب ابن عباس، وأيب هريرة، ولفظ أيب داود( 2)

الرجل يف رمضان، مث مات ومل يصم، أطعم عنه، ومل يكن عليه قضاء، وإن نذر 
من مات وعليه صيام شهر »قضى عنه وليه، وللرتمذي عن ابن عمر مرفوعاا 

الصحيح أنه موقوف، وهذا مذهب : وقال «يوم مسكني رمضان، فليطعم عنه كل
يطعم عن الفرض، : يف قول ابن عباس –امأئمة امأربعة وغريهم، وقال ابن القيم 

هذا أعدل امأقوال، وعليه يدل كالم الصحابة، وبه يزول : -ويقضى عن النذر 
 .اإلشكال

 .فأكثر، مل يلزمه لكل سنة فدية( 3)
ات من غري تفريط، ومأنه إمنا لزمه للتأخري عن وقته، وكثرة بالتأخري، أشبه ما لو م( 4)

التأخري ال يزاد هبا الواجب، كما لو أخر احلج لسبب، مل يكن عليه أكثر من 
 .فعله

 .أي أو مل يوص به، خيرج من رأس ماله، كسائر الديون( 5)
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وال  (1)وإن مات وعليه صوم كفارة، أطعم عنه،كصوم متعة
 .(2)صوميقضى عنه ما وجب بَأصل الشرع، من صالة و 

                                         

 أي أطعم عنه لكل يوم مسكني، كما يطعم عنه فيما إذا مات وعليه صوم متعة( 1)
 .حج، وال جيزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به، وفاقاا

مأنه ال تدخله النيابة يف احلياة، فكذا بعد املوت، وكذا االعتكاف، وال فدية، ( 2)
ال »لعدم ورود ذلك، ونقل مجيع اإلمجاع، واملراد إمجاع امأكثر، والنسائي وغريه 

وعن ابن  «نهيصلي أحد عن أحد، وال يصومن أحد عن أحد، ولكن يطعم ع
ومل أمسع عن أحد من الصحابة، وال من : عمر حنوه، رواه عبد الرزاق، قال مالك

وفاقاا، . ال تفعل عنه: التابعني أمر بصوم، أو صالة عن أحد، ونقل اجلماعة
وأمجعوا على أن الصالة املفروضة، من الفروض اليت ال تصح فيها النيابة، بنفس، 

حمضة، ال خيلفها مال، وال جيب بإفسادها، ونقل وال مال، مأهنا عبادة بدنية، 
القاضي وغريه اإلمجاع على أنه ال يصلى عنه صالة فائتة، وأنه ال يصام عن أحد 

 .يف حياته
يصام عنه النذر، دون الفرض امأصلي، وهذا مذهب أمحد وغ ريه، : وقال ابن القيم

هما، وهبذا يظهر واملنصوص عن ابن عباس، وعائشة؛ وال تعارض بني روايتهما ورأي
اتفاق الروايات، وموافقة فتاوى الصحابة، وهو مقتضى الدليل والقياس، مأن الن ذر 
ليس واجباا بأصل الشرع، وإمن ا أوجب ه العب د عل ى نفس ه، فص ار مبنزل ة ال دين، وهل ذا 

بال دين، وأم ا الص وم ال ذي فرض ه اهلل علي ه ابت داء،  صلى اهلل عليه وسلمشبهه النيب 
ن اإلس     الم، ف     ال تدخل     ه النياب     ة حب     ال، كم     ا ال ت     دخل الص     الة فه     و أح     د أرك     ا

والشهادتني، فإن املقصود منهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه حبق العبودية اليت خل ق 
هلا، وأمر هبا، وهذا ال يؤديه عنه غريه، وال يص لي عن ه غ ريه، وهك ذا م ن ت رك احل ج 
ا، م                                                 ع الق                                                 درة علي                                                 ه ح                                                 ىت   عم                                                 دا
= 
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 .(2)نذر (أو حج) (1)نذر (وإن مات وعليه صوم)

                                         
= 

م خيرجه ا ح ىت م ات، ف إن مقتض ى ال دليل، وقواع د الش رع مات، أو ترك الزكاة، فل 
 .إن فعلها عنه أحد بعد املوت، ال يربئ ذمته، وال تقبل منه، واحلق أحق أن يتبع

يطعم عنه كل يوم مسكني، وبذلك أخذ أمحد وإسحاق، وغريمها، وهذا : وقال الشي 
ة، فيفعل عنه مقتضى النظر، كما هو موجب امأرر، فإن النذر كان رابتاا يف الذم

بعد املوت، وأما صوم رمضان، فإن اهلل مل يوجبه على عاجز عنه، بل أمر العاجز 
بالفدية، طعام مسكني، والقضاء إمنا جيب على من قدر عليه، ال على من عجز 
عنه، فال حيتاج أن يقضي أحد عن أحد، وأما الصوم وغريه من املنذورات، فيفعل 

ة، والواجب بالشرع، أيسر من الواجب عنه بال خالف، لألحاديث الصحيح
وأما الصالة فال يصلي أحد عن أحد، ولكن إذا صلى عن امليت : وقال. بالنذر

وقال يف . أحد أبويه تطوعاا، وأهداه له، أو صام عنه تطوعاا، وأهداه له، نفعه ذلك
إنه إن تربع بصوم عمن ال  «من مات وعليه صوم، صام عنه وليه»حديث 

وه، أو عن ميت، ومها معسران، يتوجه جوازه، مأنه أقرب إىل يطيقه، لكرب وحن
 .املمارلة من املال

استحب لوليه قضاء نذر الصوم عنه، نص عليه، وعليه امأصحاب، وتقدمت ( 1)
وال إطعام فيه بعد املوت، خبالف رمضان، : امأدلة عليه، مع ما يأيت، قال املوفق

 .صوم عنه، وال إطعاموال كفارة مع ال: وقال هو والشي  وغريمها
استحب لوليه حج النذر عنه، وهو مذهب الشافعي، لصريح خرب ابن عباس ( 2)

نعم، حجي »فيمن نذرت أن حتج، فلم حتج حىت ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال 
ومن اعتذر عن ترك : رواه البلاري وغريه، من غري وجه، قال يف الفروع «عنها

امأخبار، فهو عذر باطل، لصحة القول بذلك هنا، أو يف الصوم، باضطراب 
 .ذلك عن أئمة احلديث
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 (2)(أو صالة نذر، استحب لوليه قضاؤه) (1)نذر (أو اعتكاف)
، صلى اهلل عليه وسلمأن امرأة جاءت إىل النيب : ملا يف الصحيحني

إن أُمي ماتت وعليها صوم نذر، أَفَأصوم عنها؟، قال : فقالت
عبادة حبسب خفتها، وهو أخف ومأن النيابة تدخل يف ال (3)«نعم»

ا من الواجب بأصل الشرع حكما
 .(5)هو الوارث: والويل (4)

                                         

استحب لوليه االعتكاف عنه، نقله اجلماعة، وهو قول الشافعي، وقال سعد بن ( 1)
فقال . إن أمي ماتت وعليها نذر مل تقضه: صلى اهلل عليه وسلمعبادة للنيب 

، رواه أبو داود، والنسائي، بسند صحيح، ومعناه يف الصحيحني «اقضه عنها»
ومأنه يروى عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، ومل يعرف هلم خمالف من 

 .الصحابة
 .نص عليه، وعليه امأصحاب( 2)
أفرأيت لو كان على أمك دين، فقضيتيه عنها، »فقال : أي صومي عنها، وفيه( 3)

ويف الباب  «فصومي عن أمك»قال . نعم: قالت «أكان ذلك يؤدي عنها؟
 .أحاديث أخر

لنذر أخف من الواجب بأصل الشرع يف احلكم، لكونه مل جيب بأصل أي وا( 4)
 .الشرع، وإمنا أوجبه الناذر على نفسه، فصحت النيابة فيه

فإن مل خيلف الناذر وحنوه تركة، مل يلزم الويل شيء اتفاقاا، لكن يسن فعله عنه، ( 5)
نسباا، وارراا، الويل القريب، عصبة أو : لتفرغ ذمته، كقضاء دينه، قال النووي وغريه

 .أو غري وارث
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وإن خلف تركة وجب  (1)فإن صام غريه جاز مطلقاا، مأنه تربع
ويدفع يف الصوم  (3)فيفعله الويل، أو يدفع إىل من يفعله عنه (2)الفعل

وهذا كله فيمن أَمكنه صوم ما نذره فلم  (4)عن كل يوم مسكني
 .(5)يصمه

                                         

غري ويل امليت، جاز  –الذي وجب عليه النذر  –أي وإن صام عن امليت ( 1)
مطلقاا، بإذن الويل والوررة وعدمه، مأن ذلك الصيام من امأجنيب تربع، فجاز منه،  

 .كقضاء الدين، مأنه عليه الصالة والسالم شبهه بالدين
 .اء الدينأي فعل النذر على ما تقدم، وكقض( 2)
أي يفعل الويل ذلك النذر، وكذا حجة اإلسالم، بنفسه استحباباا، أو يدفع من ( 3)

تركته إىل من يفعل عنه ذلك، وجيوز أن حيج عنه بإذن وليه، بال نزاع، وبدونه على 
الصحيح من املذهب، وجيزئ صوم مجاعة عنه يف يوم واحد، عن عدهتم من 

بع، فال تصح النيابة إال من واحد، ال من مجاعة، امأيام، إال فيما يشرتط فيه التتا
 .اختاره اجملد، والنووي، واستظهره يف الفروع، وصححه يف تصحيحها

أي فإن مل يفعل الويل، فعليه أن يدفع يف الصوم، عن كل يوم طعام مسكني، ( 4)
مأنه فدية الصوم، وال كفارة مع الصوم عنه، أو اإلطعام، وكذا اختار الشي  وغريه 

 .ن الصوم عنه بدل، جيزئ بال كفارةأ
أي كل ما تقدم ال يلزم إال يف حق شلص أمكنه صوم ما نذره، بأن مضى ما ( 5)

يتسع لفعله قبل موته فلم يصمه، فيفعل عنه، لثبوته يف ذمته، كقضاء دينه من 
 .تركته
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والعمرة يف ذلك  (1)فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط
 .(2)كاحلج

                                         

أي دون البعض اآلخر، كمن نذر صوم شهر، ومات قبل رالرني يوماا، فيصام ( 1)
ا مضى منه، دون الباقي، مأنه مل يثبت يف ذمته، خبالف املقدار الذي عنه م

أدركه، فإنه يثبت يف ذمته، وإن كان مريضاا، مأن املرض ال ينايف ربوت الصوم يف 
ذمته، بدليل وجوب قضاء رمضان مع املرض وحنوه، وكذا لو نذر صوم شهر 

يفعله ملرض وحنوه،  معني، فمات يف أرنائه، فعل عنه ما مضى من الشهر، إذا مل
وكذا لو مات وعليه حج منذور، فعل عنه، ولو مل ميكنه فعله يف حياته، جلواز 
النيابة فيه حال احلياة، فبعد املوت أوىل، ومن مات قبل دخول شهر نذر صومه، 

 .هذا مذهب سائر امأئمة، وال أعلم فيه خالفاا: مل يصم، ومل يقض عنه، قال اجملد
هنا تلزم بالنذر، كاحلج يف لزومه، لكن ال يعترب متكنه يف حياته، أي العمرة، يف أ( 2)

على الصحيح من املذهب، ومن مات عليه صوم من كفارة، أو متعة، أو قران، 
 .وحنوه، أطعم عنه من رأس ماله
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 (1)باب صوم التطو 
كل عمل ابن آدم له، احلسنة »حلديث  (2)وفيه فضل عظيم

إال الصوم، فإنه : بعشر أمثاهلا، إىل سبعمائة، ضعف، فيقول اهلل تعاىل
 .(3)«يل، وأنا أجزي به

                                         

تربع  «وتطوع بالشيء»وما هني عن صومه، وذكر ليلة القدر، وما يتعلق بذلك، ( 1)
 .به، وتقدم

 .الصوم أفضل ما تطوع به: ليه اآليات وامأحاديث، وقال أمحدكما دلت ع( 2)
فإنه أحب العبادات إليه، وال ينحصر تضعيفه، ومن الصرب، والصرب روابه ( 3)

وله من  «يدع طعامه، وشرابه من أجلي»اجلنة،وخصه تعاىل بإضافته إليه، قال 
 عبده، ال يطلع عليه الفضائل واملثوبة، ما ال حيصيه إال اهلل، مأنه سر بني اهلل وبني

ا حقيقة، إال وهو خملص يف الطاعة، وقيل مأنه ال : سواه، فال يكون العبد صائما
فلذلك . مجيع العبادات، عبد املشركون هبا آهلتهم، إال الصوم: يدخله الرياء، وقيل

مأنه يدع طعامه، وشرابه، وشهواته، من أجل « إال الصوم فإنه يل»قال اهلل تعاىل 
مأنه مل  «وأنا أجزي به»ة من ال حاجة له يف الدنيا إال رضى اهلل ربه يف صور 

يشاركين فيه أحد، وال عبد به غريي، مأنه ليس يظهر من ابن آدم بلسانه، وال 
يفعل فتكتبه احلفظة، إمنا هو نية يف القلب، وإمساك عن حركة املطعم، واملشرب، 

تصاصه يب، فدل على عظم واجلماع، فأنا أتوىل اجلزاء عليه بنفسي، على قدر اخ
فضل الصوم، واحلث عليه، وكثرة روابه، مأن الكرمي إذا أخرب بأنه يتوىل بنفسه 

 .اجلزاء، اقتضى عظم قدر اجلزاء، وسعة العطاء
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رالرة أيام ( يسن صيام) (1)يموهذه اإلضافة للتشريف والتعظ
ملا روى  (3)(البيض)الليايل ( أيام)وامأفضل أن جيعلها  (2)من كل شهر

إذا صمت من الشهر »قال له  صلى اهلل عليه وسلمأبو ذر أن النيب 
رواه  «رالرة أيام، فصم رالرة عشر، وأربعة عشر، ومخسة عشر

 .(4)الرتمذي وحسنه
                                         

 .كبيت اهلل، وما أضيف إليه تعاىل، كان أشرف وأعظم( 1)
صيامها أجر وحيصل له ب. بغري خالف نعلمه: وفاقاا، ويف الشرح واملبدع وغريمها( 2)

صوم الدهر، احلسنة بعشر أمثاهلا، من غري حصول ما يف صوم الدهر من املشقة، 
صم من الشهر رالرة أيام، فإن »ملا يف الصحيحني أنه قال لعبد اهلل بن عمرو 
مراده أن من فعل، : قال الشي  «احلسنة بعشر أمثاهلا، وذلك مثل صيام الدهر

يصوم من كل شهر »وملسلم . ف امأجرهذا، حصل له أجر صيام الدهر، بتضعي
صيام رالرة : أوصاين خليلي بثالث»وللبلاري من حديث أيب هريرة  «رالرة أيام

رالرة من كل شهر »ومأيب داود، والنسائي وغريمها . احلديث «أيام من كل شهر
فيحصل أصل السنة  «ما يبايل من أي الشهر صام»وملسلم  «أول ارنني ومخيسني
 .أيام الشهربصوم رالرة من 

ويشري . بال نزاع: وهو قول أكثر أهل العلم، وحكاه الوزير اتفاقاا، ويف اإلنصاف( 3)
صفة ملضاف حمذوف، أقيم مقام موصوفها، ويف اإلنصاف كغريه، « البيض»بأن 

ما يشري إىل أن اإلضافة بيانية، وهي الليايل اليت لياليهن مقمرة، وهي ليلة البدر، 
، خصت لتعميم لياليها بالنور املناسب للعبادة، والشكر على وما قبلها وما بعدها

 .ذلك
 ورواه أمحد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه وغريهم، من طرق ( 4)

= 
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يسن صوم ( و) (1)لها بالقمرلياليها ك (*)ومسيت بيضاا لبياض
مها يومان تعرض » صلى اهلل عليه وسلملقوله  (2)(االرنني واخلميس)

وأُحب َأن يعرض عملي وأنا , فيهما امَأعمال، على رب العاملني
 .(3)رواه أمحد والنسائي «صائم

                                         
= 

صيام رالرة أيام »وللنسائي بسند صحيح  «هو كصوم الدهر»متعددة، ويف رواية 
.  يعتلمن داوم على صيامها، مل: وقيل «من كل شهر، صيام الدهر، أيام البيض

مأن الفضالت هتيج يف البدن يف كل شهر، وهذه الليايل أشد، لقوة القمر، 
 .والصوم يذهب فضالت البدن، فمن صامها سلم

أن اهلل تاب فيها : وهو قول أكثر أهل اللغة واحلديث، وذكر أبو احلسني التميمي (1)
يت تليها الغرر، وال: والثالرة امأوىل من الشهر تسمى. على آدم، وبيض صحيفته

النفل، واليت تليها التسع، واليت تليها العشر، واليت تليها البيض، واليت تليها الدرع، 
واليت تليها الظلم، واليت تليها احلنادس، واليت تليها الدآدي، واليت تليها احملاق، 

 : ونظمها بعضهم فقال
ـــــــــــــــــــــــــه قســـــــــــــــــــــــــم  الشـــــــــــــــــــــــــهر ليالي

 
 فلكــــــــــــــل ثــــــــــــــه   ــــــــــــــ  ُســــــــــــــمُ  

 منهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــرر ونفــــــــــــــــل وتســــــــــــــــع 
 

ـــــــــــــــــــــيض ور   لـــــــــــــــــــــمعشـــــــــــــــــــــر    ب
 فحناوســــــــــــــــــــــــــــــــــها فــــــــــــــــــــــــــــــــــدآوؤها 

 
 فمحــــــــــــــــــــــــا  ثــــــــــــــــــــــــم فت تــــــــــــــــــــــــتم 

  
هبمزة الوصل، مسي بذلك مأنه راين امأسبوع، وال يثىن، « واالرنني»بغري خالفة، ( 2)

أمخساء : مأنه خامس امأسبوع، ومجعه« واخلميس»مأنه مثىن، ومجعه أرانني، 
 .وأمخسة

 إن أعمال الناس »: لوكان يصومهما فسئل ع ن ذلك، ف قا: ولفظ أيب داود( 3)
            

 .ال بيضاض: ويف نسلة)*( 
= 
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من صام رمضان، »حلديث  (1)(ست من شوال)صوم ( و)
 .(2)أخرجه مسلم «روأَتبعه بست من شوال، فكأمنا صام الده

                                         
= 

فيه ولدت، وفيه »أرأيت االرنني؟، قال : ، وقال له رجل«تعرض يوم االرنني، واخلميس
فينبغي تعظيمهما بصومهما، والتقرب إىل اهلل . ، رواه مسلم«أنزل علي القرآن

 .بالعبادة فيهما، شكراا هلل
وكرهه مالك وغريه، وعللوه بأنه رمبا : وقال النووي وغريه. بغري خالف: قال املوفق( 1)

ظن وجوهبا، وهو باطل، يف مقابلة السنة الصحيحة الصرحية، وال ترتك السنة لرتك 
بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم هلا، ويلزم ذلك يف سائر أنواع الصوم وغريه، 

 .م الدهروصائمها مع رمضان كأمنا صا. اه . املرغب فيه، وال قائل به
مأن « سدس»أصله « وست»شالت اإلبل بأذناهبا للطراق، : من« شوال»ومسي 

تصغريه سديسة، ومجعها أسداس، وورد يف احلديث الصحيح هكذا بغري تاء، 
واملراد امأيام مأن العرب تغلب يف التأري  الليايل على امأيام، وحيتمل أنه على 

 .«ت ليالوأتبعه بصيام أيام س»: حذف مضافني، التقدير
ورواه أمحد، وأبو داود، والرتمذي، من رالرة أوجه، حىت قيل إنه متواتر، وروى ( 2)

من صام رمضان، شهر بعشرة، وصام ستة أيام بعد »سعيد عن روبان مرفوعاا 
يعين أن احلسنة بعشر أمثاهلا، فذلك سنة كاملة، كما جاء  «الفطر، وذلك سنة

مضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من صيام ر »مفسراا يف رواية، سندها حسن 
أي مثل صيامها، واملراد التشبيه يف حصول  «شوال بشهرين، فذلك صيام السنة

العبادة به، على وجه ال مشقة فيه، وإمنا كره صوم الدهر، ملا فيه من الضعف، 
والتشبه بالتبتل، ولوال ذلك لكان فيه فضل عظيم، الستغراق الزمان بالطاعة 

 .والعبادة
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وكوهنا عقب العيد، ملا فيه من املسارعة  (1)ويستحب تتابعها
أفضل الصيام بعد »حلديث  (3)(شهر احملرم)صوم ( و) (2)إىل اخلري

 .(4)رواه مسلم «رمضان شهر اهلل احملرم

                                         

: أي صوم ستة امأيام من شوال متتابعة، وهو ظاهر اخلرقي وغريه، قال يف الفروع( 1)
يف : وحيصل فضلها متتابعة ومتفرقة، ذكره مجاعة، وهو ظاهر كالم أمحد، وقال

واختاره الشي  وغريه، لظاهر اخلرب، وذكره قول اجلمهور، وذكر . أول الشهر وآخره
ومها يف غري شوال، كما يف خرب روبان، بعض أهل العلم أهنا حتصل الفضيلة بص

ولعل تقييده بشوال، لسهولة الصوم فيه  «وصام ستة أيام بعد الفطر»وغريه 
 .العتياده

ولعله مراد أمحد : واستحبه الشافعي وغريه، واستظهره يف الفروع، وقال( 2)
ومسى بعض الناس الثامن عيد امأبرار، وال جيوز اعتقاده : قال الشي . وامأصحاب

ا، فإنه ليس بعيد إمجاعاا، وال شعائره شعائر العيد  .عيدا
وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وهو أول شهور العام، ومسي احملرم، لكونه ( 3)

ا لتحرميه، مأن العرب كانت تتقلب فيه،  شهراا حمرماا، تصرحياا بفضله، وتأكيدا
 .فتحله عاماا، وحترمه عاماا

أفضل شهر تطوع به  : أهل السنن وغريهم، أي من حديث أيب هريرة، ورواه( 4)
كامالا، بعد شهر رمضان، شهر اهلل احملرم، مأن بعض التطوع قد يكون أفضل من 
أيامه، كعرفة، وعشر ذي احلجة، فالتطوع املطلق، أفضله احملرم، كما أن أفضل 

 يكثر فيه الصوم، صلى اهلل عليه وسلمالصالة بعد املكتوبة قيام الليل، ومل يكن 
ا،   ا وتعظيما إما لعذر، أو مل يعلم فضله إال أخرياا، وإضافته إىل اهلل تعاىل تفليما

 .وهو أفضل امأشهر، يعين بعد رمضان: قال بعض الفقهاء. بيت اهلل: كقوهلم
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لئن » صلى اهلل عليه وسلملقوله  (1)(وآكده العاشر، مث التاسع)
إن : وقال (2)احتج به أمحد «تاسع والعاشربقيت إىل قابل مَأصومن ال

 اشتبه عليه أول الشهر، صام رالرة 

                                         

ومسي عاشوراء، باملد يف امأشهر، وهو اسم . وأفضله العاشر: وعبارة غريه( 1)
شر من احملرم، رواه الرتمذي مرفوعاا وهو العا, إسالمي، ال يعرف يف اجلاهلية

: وصححه، وأمجعوا على سنية صيام عاشوراء، وأنه ليس بواجب، وقال القاضي
وجب مث : حصل اإلمجاع على أنه ليس بفرض، وإمنا هو مستحب، وعن أمحد

نس ، اختاره املوفق، والشارح، والشي ، وغريهم، وفاقاا مأيب حنيفة، وبقي 
 .خبار فيه مستفيضة، أو متواترةاستحبابه إمجاعاا، وامأ

يوماا يطلب  صلى اهلل عليه وسلمما صام رسول اهلل : وسئل بن عباس عن صيامه فقال
يعين رمضان، رواه . فضله على امأيام إال هذا اليوم، وال شهراا إال هذا الشهر

 .مسلم
ئن ل»بإسناد جيد عن ابن عباس، ولفظ مسلم عنه : وغريمها, ورواه هو، واخلالل( 2)

فإذا كان العام املقبل إن شاء »ويف رواية  «بقيت إىل عام املقبل، مأصومن التاسع
صلى اهلل اجلمع بينهما، مأنه : واستحب مجهور العلماء «اهلل، صمت اليوم التاسع

، صام العاشر، ونوى صيام التاسع، ومها أفضل الشهر، وقال بعض عليه وسلم
ويف . ع العاشر، أن ال يتشبه باليهودلعل السبب يف صوم التاسع م: أهل العلم

 «صوموا يوماا قبله، ويوماا بعده»احلديث إشارة إليه، ومأمحد بسند ضعيف 
وهو مقتضى كالم أمحد، وقول ابن عباس : واملذهب كراهة إفراده، قال الشي 
ال يكره إفراده بالصوم، مع مبالغته يف خمالفة : رضي اهلل عنهما، وقال يف موضع

 .املشركني
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، ويسن (2)وصوم عاشوراء كفارة سنة (1)أيام ليتيقن صومهما
 .(3)فيه التوسعة على العيال

                                         

أي التاسع والعاشر، وليس من صوم الشك املنهي عنه يف شيء، فإن صوم ( 1)
الشك املنهي عنه، يف أول رمضان، ومىت شك يف أول الشهر، فليعترب القمر ليلة 
ارين عشر، فإن غاب مع الفجر فذاك، أو تقدم عليه بنحو عشر درج، فهو ليلة 

 .أحد عشر
 .«لى اهلل أن يكفر السنة اليت قبلهإين أحتسب ع»أي ماضية، للحديث اآليت، ( 2)
وكان  –نعم، رواه سفيان، عن ابن املنتشر : وسأل ابن منصور أمحد عنه فقال( 3)

من وسع على عياله يوم عاشوراء، وسع اهلل عليه »أنه بلغه  –أفضل أهل زمانه 
: وقال الشي . ال أصل له، وليس له إسناد رابت: وقال أمحد، أيضاا «سائر سنته
فيما نقل عن سفيان  –وقال . صلى اهلل عليه وسلممكذوب على النيب  موضوع،

ا : بن عيينة، أنه قال إنه ال حجة : -جربناه منذ ستني عاماا، فوجدناه صحيحا
فيه، فإن اهلل أنعم عليه برزقه، وليس يف إنعام اهلل بذلك أن سبب ذلك كان 

ق من املهاجرين التوسيع يوم عاشوراء، وقد وسع اهلل على من هم أفضل اخلل
وامأنصار، ومل يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء خبصوصه، 
وذكر أنه ال يتبع أحد يف شيء، إال أن يكون موافقاا مأمر اهلل ورسوله، وأن ال 

 .تعبد إال مبا شرع
ما يفعل من الكحل، واالغتسال، واحلنا، واملصافحة، وطب  احلبوب، وإظهار : وقال

صلى اهلل عليه ، وغري ذلك، مل يرد يف ذلك حديث صحيح عن النيب السرور
، وال عن أصحابه، وال استحب ذلك أحد من أئمة املسلمني، ال امأئمة وسلم

امأربعة، وال غريهم، وال يعرف شيء من هذه امأحاديث على عهد القرون 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

451 

ما من أَيام »لقوله عليه السالم  (1)(تسع ذي احلجة)صوم  (و)
يا : قالوا «ام العشرالعمل الصاحل فيهن، َأحب إىل اهلل من هذه امأَي

وال اجلهاد يف سبيل اهلل، إال »رسول اهلل وال اجلهاد يف سبيل؟ قال 
 .(2)رواه البلاري «رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء

                                         
= 

ال خلفاؤه، ، و صلى اهلل عليه وسلمالفاضلة، بل من البدع اليت مل يسنها رسول اهلل 
. إن بعض ذلك صحيح: وإن كان يورد بعض أتباع امأئمة فيها آراراا، ويقولون

وقوم : وقال. فهم خمطئون، غالطون بال ريب، عند أهل املعرفة حبقائق امأمور
يستحبون االكتحال، واالغتسال، والتوسعة على العيال، واختاذ أطعمة غري 

الباطل على احلسني رضي اهلل عنه، معتادة، وهو بدعة، وأصلها من املتعصبني ب
ومل يستحب ذلك أحد من امأئمة امأربعة، وال غريهم، وال  «وكل بدعة ضاللة»

عند من استحب ذلك حجة شرعية، بل املستحب يوم عاشوراء الصيام، عند 
 .مجهور أهل العلم

أي ويسن صوم تسع ذي احلجة، وهو قول مجهور أهل العلم، وقال يف ( 1)
 –بكسر احلاء وتفتح  - «وذي احلجة»واتفقوا على فضلهن . نزاع بال: اإلنصاف

 .الشهر الثاين عشر من السنة، مسي بذلك مأن احلج فيه
امأيام التسعة من أول ذي احلجة، : وأهل السنن وغريهم، واملراد بالعشر ههنا( 2)

صيام »وللبيهقي عن ابن عباس . كان يصوم تسع ذي احلجة: وللنسائي وغريه
ما العمل الصاحل يف أيام، أفضل منه يف هذه »ويف لفظ  «ا يعدل صيام سنةيوم منه
فدل على أن العمل يف أيام العشر أفضل من العمل يف غريها، ومن العمل  «العشر

 اهلل،  ما من عمل أزكى عند»فيها صيامها، ويف رواية القاسم بن أيب أيوب 
م ذي احلجة أفضل ، وأيا«وال أعظم أجراا من خري يعمله يف عشر امأضحى

جمموع عشر ذي احلجة، أفضل من : امأيام، وليايل العشر أفضل الليايل، وقد يقال
= 
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 .(2)(لغري حاج هبا (1)يوم عرفة)آكده ( و)
                                         

= 

 .جمموع العشر امأخري
وهن امأيام املعلومات، يف قول أكثر أهل العلم، وأكثر . وهو امأظهر: قال الشي 

بذلك للحرص مسيت َوَيْذُكُروا اْسَم اهلِل ِفي َأيَّام  َمْعُلوَمات  املفسرين يف قوله
على علمها حبساهبا، من أجل وقت احلج يف آخرها، وآخرهن يوم النحر، يف قول 
أكثر أهل العلم، وإمنا مسيت التسع عشراا من إطالق الكل على امأكثر، مأن 
العاشر ال يصام، فإطالق العشر تغليباا، وفيه فضل اجلهاد، ويأيت إن شاء اهلل 

وللمستملي . إال عمل رجل: البلاري أي مأكثر رواه «إال رجل»تعاىل، وقوله 
أي فيكون من مل يرجع  «إال من خرج مباله ونفسه، فلم يرجع من ذلك بشيء»

بشيء من ذلك أفضل من العامل يف أيام العشر، أو مساوياا له، فدل على فضيلة 
 .أيام العشر على غريها من السنة، وختصيصها هبذه املزايا  والعمل فيها ال ينحصر

اعاا، وهو التاسع، مسي بذلك للوقوف بعرفة، وتعارفهم فيها، أو مأن جربئيل إمج( 1)
وغري . لتعارف آدم وحواء هبا: وقيل. قد عرفت: حج باخلليل، فلما أتى عرفة قال

 .ذلك
أي فال يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة، وفاقاا ملالك والشافعي، ومجهور ( 2)

فاروق، وذي النورين، وغريهم، وعن أيب هريرة أهل العلم، وهو قول الصديق، وال
صلى اهلل عليه رواه أبو داود، ولفطره هبا  «هنى عن صيام يوم عرفة بعرفة»مرفوعاا 
صلى أنه حج مع النيب : وهو خيطب الناس، متفق عليه، ويف خرب ابن عمر وسلم

تقوى ولي. ، مث أيب بكر، مث عمر، مث عثمان، فلم يصمه أحد منهماهلل عليه وسلم
. مأنه يوم عيد: على العبادة، والدعاء، يف ذلك اليوم، وكرهه مجاعة، وقال الشي 

يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، »ويشهد له ما رواه عقبة بن عامر مرفوعاا 
رواه اخلمسة إال ابن  «عيدنا أهل اإلسالم، وهي أيام أكل، وشرب، وذكر هلل

واملراد إال املتمتع والقارن عدما اهلدي، : وغريهماجه، وصححه الرتمذي، قال اجملد 
 .فيستحب أن جيعل آخر صيام الثالرة يوم عرفة ويأيت

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

454 

صيام يوم عرفة َأحتسب على اهلل »حلديث  (1)وهو كفارة سنتني
وقال يف صيام عاشوراء  (2)«ليت قبله، والسنة اليت بعدهَأن يكفر السنة ا

 .(3)رواه مسلم «إين َأحتسب على اهلل َأن يكفر السنة اليت قبله»

                                         

 .أي صوم يوم عرفة يكفر سنتني، املاضية، واآلتية، لفضله وشرفه( 1)
أي قبل وقوع املكفر، أو يلطف به بسبب صيامه، فال يأيت بذنب، أو يوفق ملا ( 2)

مأن يوم عرفة حممدي، وعاشوراء : عاشوراء، فقيل يكفره، وجعل على الضعف من
موسوي، وأعمالنا على الضعف، ولو رأى أهل بلد هالل ذي احلجة، ومل يثبت 

هلم أن يصوموا اليوم الذي هو التاسع ظاهراا، وإن كان : عند احلاكم، فقال الشي 
: احلديث وتقدم، وقال «صومكم يوم تصومون»يف الباطن العاشر، حلديث 

ليوم الذي يشك فيه هل هو التاسع أو العاشر، جائز بال نزاع، مأن وصوم ا
 .امأصل عدم العاشر، كليلة الثالرني من رمضان

، وتقدم اإلمجاع على صلى اهلل عليه وسلممن حديث أيب قتادة، مرفوعاا إىل النيب ( 3)
إذا كفرت الصالة، فماذا تكفري اجلمعات، ورمضان، : سنيته، ولو قال قائل

كل واحد من هذه املذكورات صاحل للتكفري، : اء، وعرفة، وحنو ذلك؟ قيلوعاشور 
فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن مل يصادف صغرية، وال كبرية، كتبت به 
حسنات، ورفعت به درجات، وإن صادف كبرية، أو كبائر، ومل يصادف صغرية، 

الصغائر لآلية، فإن مل املراد : رجونا أن خيفف من الكبائر، وقال النووي وغريه
: وقيل. تكن رجي التلفيف من الكبائر، فإن مل تكن، رفعت له به درجات

إطالق القول أنه يكفر، ال يوجب أن يكفر الكبائر بال توبة لقوله إذا اجتنبت 
إن إطالق التكفري بالعمرة، متناول الكبائر، فكذا هو : الكبائر ويأيت قول الشي 

 .اخلرب وحنوه
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 (1)ويلي يوم عرفة يف اآلكدية يوم الرتوية، وهو اليوم الثامن
مأمره عليه  (2)(صوم يوم، وفطر يوم)َأي أَفضل صوم التطوع ( وأَفضله)

 .(3)متفق عليه «هو أفضل الصيام»مرو وقال السالم عبد اهلل بن ع
                                         

رواه أبو الشي ، وابن النجار، عن ابن  «صوم يوم الرتوية كفارة سنة»حلديث ( 1)
عباس مرفوعاا، ومسي رامن عشر ذي احلجة يوم الرتوية، لكون احلاج يرتوون املاء 

 .من مكة ويأيت
 .أي أفضل الصيام صوم يوم بني يومني، والزيادة عليه مفضولة( 2)
فقال إين  «داود، وهو أفضل الصيامصم يوماا، وأفطر يوماا، فذلك صيام »ولفظه ( 3)

ال صام من صام »وقال  «ال أفضل من ذلك»أطيق أفضل من ذلك؛ فقال 
ال صوم »وهنى من يسرد الصوم، وقال  «ال صام وال فطر»مرتني وقال  «امأبد

وإرشاداا هلم إىل مصاحلهم، وحثاا هلم . رفقاا بأمته، وشفقة عليهم «فوق صوم داود
عليه، وهنياا هلم عن التعمق، واإلكثار من العبادات اليت  على ما يطيقون الدوام

عليكم من »خياف عليهم امللل بسببها، أو تركها، أو ترك بعضها، كما قال 
امأعمال ما تطيقون، فإن اهلل ال ميل حىت متلوا، وأحب العمل إىل اهلل ما داوم 

 .ِرَعاَيِتَها َفَما َرَعْوَها َحقَّ وقال تعاىل يف أهل الرهبانية «صاحبه عليه
إين أخاف أن تضعف : -قال . إنك تقل الصيام: ملا قيل له –وقال ابن مسعود 

إن »نفسي عن القراءة، والقرآن أحب إيل من الصيام، وقال عليه الصالة والسالم 
احلديث، وحيرم صيام الدهر إن أدخل فيه العيدين، وأيام  «لنفسك عليك حقاا

عليه، واختاره اجملد وغريه؛ وفاقاا ملالك، التشريق، وإن أفطرها جاز، نص 
يا : والشافعي، وذكر مالك أنه يسمع أهل العلم يقولونه، لقول محزة بن عمرو

إن شئت فصم، وإن شئت »رسول اهلل إين أسرد الصوم، أفأصوم يف السفر؟ قال 
متفق عليه، ومأن أبا طلحة وغريه من الصحابة وغريهم فعلوه، ومأن  «فأفطر

أنه : ر مطلوب للشارع، إال ما استثناه، وأجابوا عن حديث ابن عمروالصيام أم
= 
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وشرطه أن ال يضعف البدن، حىت يعجز عما هو أفضل من 
وإال فرتكه  (1)الصيام، كالقيام حبقوق اهلل تعاىل، وحقوق عباده الالزمة

 .(2)أفضل

                                         
= 

خشية عليه، حىت متىن أنه قبل الرخصة، وال يبعد لو أن شلصاا ال يفوته من 
امأعمال الصاحلة شيء بالصيام أصالا، وال يصوم يومي العيدين، وأيام التشريق، 

 حقه، وظاهر وال يفوته حق من احلقوق اليت خوطب هبا، أن يكون أفضل يف
 .جمموع النصوص أنه خيتلف باختالف امأحوال

أي شرط فضيلة صوم يوم، وفطر يوم، أن ال يضعف عما هو أفضل منه، واجباا  ( 1)
كان أو سنة، فإن تقدمي املفضول على الفاضل ال حيسن إال يف أشياء معدودة، 

 .ويف بعض امأوقات، أو احلاالت
جز عما هو أفضل منه، فرتك ذلك أفضل، أي وإن كان يضعف البدن، حىت يع( 2)

الصواب قول من جعله تركاا لألوىل، أو كرهه، وهلذا : اختاره الشي  وغريه وقال
أشار الشارع إىل ذلك، فإن من حق النفس اللطف هبا، حىت توصل صاحبها إىل 

 .املنزل، وحيرم إذا دخل فيه يوما العيد، وأيام التشريق
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مَأن فيه إحياء لشعار  (1)بالصوم (ويكره إفراد رجب)
 .(3)ه، زالت الكراهةفإن أَفطر منه، َأو صام معه غري  (2)اجلاهلية

                                         

لسنة صامه، وإال فال يصمه متوالياا، بل يفطر فيه، وال من كان يصوم ا: قال أمحد( 1)
 «هنى عن صيام رجب»وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاا . يشبهه برمضان

ا للذريعة اختاذ شرع مل : قال الشي  وكراهية إفراد رجب، وكذا اجلمعة بصوم، سدا
أهل  يأذن به اهلل، من ختصيص زمان، أو مكان مل خيصه اهلل به، كما وقع من

الكتاب، ومسي رجباا من الرتجيب، وهو التعظيم، مأن العرب كانت تعظمه يف 
ا . رجب مضر: اجلاهلية، وال تستحل فيه القتال، ويقال له مأهنم كانوا أشد تعظيما

هو أفضلها، وله فضل على غريه : له، وهو الشهر الفرد من امأشهر احلرم، وقيل
ذو احلجة؛ واختاره ابن رجب، : م؛ وقيلاحملر : من امأشهر اليت ليست حبرم، وقيل

وليس رجب أفضل الشهور عند اهلل، بل شهر رمضان أفضل منه إمجاعاا، وقال 
 .يكفر من فضل رجب على رمضان: الشيح

رأيت عمر يضرب أكف : يعين بتعظيمه، ومأمحد عن خرشة بن احلر، قال( 2)
شهر كانت تعظمه  كلوا، فإمنا هو: املرتجبني، حىت يضعوها يف الطعام، ويقول

: وله عن ابن عمر، أنه إذا رأى الناس، وما يعدونه لرجب كرهه، وقال. اجلاهلية
كلوا، إمنا هو شهر  : وربت عنه أنه كان يضرب فيه، ويقول. صوموا منه وأفطروا

وكل حديث يروى يف فضل صومه، أو : وقال الشي . كانت تعظمه اجلاهلية
من صامه يعتقد أنه : وقال. باحلديث الصالة فيه، فكذب باتفاق أهل العلم

 .أفضل من غريه من امأشهر، أمث وعزر، ومحل عليه قول عمر
 –وإن مل يل ه : ق ال اجمل د -أي أفطر م ن رج ب بعض ه، أو ص ام ش هراا آخ ر مع ه، ( 3)

. م ن ن  ذر ص ومه ك  ل س نة، أفط  ر بعض ه وقض  اه: وق ال الش  ي . زال ت كراه ة ص  ومه
 : ش           هر رج           ب، ق           ال يف املب           دعوال يك           ره إف           راد ش           هر بالص           وم غ           ري 
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ال تصوموا »لقوله عليه السالم  (1)(اجلمعة)كره إفراد يوم ( و)
 .(2)متفق عليه «يوم اجلمعة، إال وقبله يوم، أو بعده يوم

                                         
= 

ال نعل   م في   ه خالفا   ا؛ لألخب   ار، منه   ا أن   ه ك   ان يص   وم ش   عبان : اتفاقا   ا؛ وق   ال اجمل   د
ورمض    ان، ومل ي    داوم إال عل    ى رمض    ان، ومل يس    تحب امأكث    ر ص    يام ش    عبان، ومل 

ترف  ع في  ه أعم  ال الن  اس، »: يس  تكمل غ  ريه، كم  ا رب  ت ع  ن عائش  ة، وغريه  ا، وق  ال
وس   نده ص   حيح، وص   ومه كالراتب   ة م   ع  « وأن   ا ص   ائمفأح   ب أن ال يرف   ع عمل   ي إال

 .الفرائض
السنة مقدمة على : يعين إفراد صومه وفاقاا، إال ما روي عن مالك، وقال النووي( 1)

ما رآه هو وغريه، وقد ربت النهي عن صوم يوم اجلمعة، فيتعني القول به، ومالك 
ا، ولو بلغه مل مل يبلغ هذا احلديث : معذور، فإنه مل يبلغه، قال الداودي مالكا

. ال جيوز: وقال الشي . ال خالف يف كراهة إفراد اجلمعة: ويف اإلنصاف. خيالفه
فإن صام اجلمعة والسبت مل يكره، حلديث أيب هريرة، ويكره إفراد قيام ليلتها، . اه 

يفطر  صلى اهلل عليه وسلمباتفاق أهل العلم، حكاه النووي وغريه، وقلما كان 
ستحب قوم صيامه وقبله يوم، أو بعده يوم، وإن مل يقصده بعينه، يوم اجلمعة، وا

وكان يصوم يوماا، ويفطر يوماا، فإنه يصومه دون ما قبله، وما بعده، لكن يف مجلة 
أيام، أو أراد أن يصوم يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، فكان ذلك يوم مجعة وحنوه مل 

 .فق عادةاتفقوا على كراهته إال أن يوا: يكره، قال الوزير
ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بيان الليايل، وال ختصوا يوم اجلمعة بصوم »وملسلم ( 2)

هنى أن : وعن جابر مرفوعاا «من بني امأيام، إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم
: قالت «أصمت أمس؟»ودخل على جويرية وهي صائمة، فقال هلا . يفرد بصوم

 روامها  «فأفطري»قال . ال: قالت «أتصومني غداا؟»قال . ال
واحلكمة أنه يوم دعاء، وذكر، وعبادة، فاستحب : البلاري، قال النووي وغريه
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ال تصوموا يوم »حلديث  (1)(السبت)كره إفراد يوم ( و)
 .(2)رواه أمحد «السبت، إال فيما افرتض عليكم

                                         
= 

 .الفطر فيه، ليكون أعون عليها، ومأنه عيد امأسبوع
يعين بصوم، ما مل يوافق عادة، أو يصمه عن قضاء، أو نذر، أو حنوه، مأخوذ من ( 1)

ي بذلك النتهاء العدد عنده، وكانت وهو القطع، والسبت الراحة، مس« السبت»
مث « مؤنس»مث « دبار»مث « جبار»مث « أهون»مث « أول»العرب تسمي امأيام 

 .«شيار»مث « العروبة»
ومأن اليهود . صححه امأئمة: ورواه الرتمذي وحسنه، واحلاكم، وقال النووي( 2)

ا هب م، تعظمه، وختصه باإلمساك، وهو ترك العمل فيه، فيصري صومه تشبها
وختصيصه أيضاا باإلمساك عن االشتغال والكسب، من عادهتم، فيشبه تعظيمهم 
ولو بالفطر، ومن مث كره إفراد امأحد إال لسبب، مأن النصارى تعظمه، خبالف ما 

 .لو مجعهما بالصوم
شاذ، أو منسوخ، واختار هو وغريه أنه  «ال تصوموا يوم السبت»حديث : وقال الشي 

ت منفرداا، وأنه قول أكثر العلماء، ومحلوا احلديث على ال يكره صوم يوم السب
وحجة أيب عبد اهلل يف الرخصة يف صوم يوم : وقال امأررم. الشذوذ، أو أنه منسوخ

السبت، أن امأحاديث كلها خمالفة حلديث عبد اهلل بن بشر، منها حديث أم 
ا أحب مها عيدان للمشركني، فأن»أنه كان يصوم السبت وامأحد، ويقول : سلمة

وإسناده جيد، وصححه مجاعة، فإن صام معه غريه مل يكره إمجاعاا،  «أن أخالفهم
هلذا اخلرب، وخرب جويرية، وغريمها، وسبب تعظيم اليهود يوم السبت ملا كان متام 
اخللق فيه، ظنت أن ذلك يوجب فضيلة، وعظمت النصارى يوم امأحد ملا كان 

هذه امأمة احملمدية، فعظمت ما عظمه  بدء اخللق فيه، حبكم عقوهلم، وهدى اهلل
 .اهلل
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وكل عيد للكفار، أو يوم  (1)انوكره صوم يوم النريوز واملهرج
 .(2)يفردونه بالتعظيم

                                         

لئال يوافق الكفار يف تعظيمهما، وقاله الشي  وغريه، مأن العادة هلا أرر يف ذلك ( 1)
اليوم اجلديد، حتل فيه الشمس برج « ونريوز« »مهركان»معرب « واملهرجان»

 أول حلوهلا امليزان، وهو أول السنة القبطية، وهو وقت« واملهرجان»احلمل 
وقت االعتدال الربيعي، أول يوم تنتهي فيه الشمس « والنريوز»االعتدال اخلريفي، 

إىل أول برج احلمل، وقيل الرابع منه، وقيل التاسع عشر منه، ومها عيدان للكفار، 
: فيكره صومهما، ملا فيه من موافقة الكفار يف تعظيمهما، وقال عبد اهلل بن عمر

ومهرجاهنم، وتشبه هبم حىت ميوت، حشر من صنع ببالد امأعاجم نريوزهم، 
 .معهم

وكذلك يوم : قال الشي  وغريه؛ ما مل يوافق عادة، أو يصمه عن نذر وحنوه؛ قال( 2)
اخلميس الذي يكون يف آخر صومهم يوم عيد املائدة، ويوم امأحد يسمونه يوم 

م يف عيد الِفْصح، وعيد النور، والعيد الكبري، وحنو ذلك، ليس للمسلم أن يشاهبه
ال حيل للمسلمني يتشبهون هبم يف شيء مما خيتص : وقال. أصله وال يف وصفه

بأعيادهم، ال من طعام، وال لباس، وال اغتسال، وال إيقاد نريان، وال تبطيل عادة، 
من معيشة، أو عبادة، أو غري ذلك، وال حيل فعل وليمة، وال اإلهداء، وال الصنع 

الصبيان وحنوهم من اللعب اليت يف امأعياد،  مبا يستعان به على ذلك، وال متكني
وال إظهار زينة، وباجلملة ليس هلم أن خيصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل 
يكون يوم عيدهم عند املسلمني كسائر امأيام، ال خيصه املسلمون بشيء من 
خصائصهم، وختصيصه مبا تقدم، ال نزاع بني العلماء يف كفر من يفعل هذه 

 .فيها من تعظيم شعائر الكفر امأمور، ملا
 وقد اشرتط عمر، والصحابة، وسائر أئمة املسلمني أن ال يظهروا أعيادهم يف 
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وهو يوم الثالرني من شعبان، إذا مل يكن  (1)(الشك)يوم ( و)
من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد : لقول عمار (2)غيم وال حنوه

 رواه أبو داود، . صلى اهلل عليه وسلمعصى أبا القاسم 

                                         
= 

ال تتعلموا رطانة امأعاجم : ديار املسلمني، فكيف إذا أظهرها املسلمون، قال عمر
. وال تدخلوا على املشركني يف كنائسهم، يوم عيدهم، فإن السلطة تنزل عليهم

فكيف مبن يفعل ما يسلط اهلل به عليهم، مما هو من شعائر  وإذا كان كذلك
َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن يف قوله تعاىل  –دينهم، قال غري واحد من السلف 

 «من تشبه بقوم فهو منهم»ويف املسند والسنن . أعياد الكفار: -قالوا  الزُّورَ 
 .و أبلغ من ذلكوإن كان يف العادة، فكيف مبا ه« ليس منا من تشبه بغرينا»

أي ويكره صوم يوم الشك تطوعاا، نص عليه، وجزم به امأصحاب، وقال ( 1)
وتقدم، وكذا تقدم كراهة استقبال رمضان بيوم . هو قول أكثر أهل العلم: الرتمذي

أو يومني، يف قول عامة أهل العلم، وظاهر نص أمحد التحرمي، وكذا تقدمه بيوم 
لئال يتلذ ذريعة إىل أن يلحق بالفرض ما ليس أو يومني، أوىل عنده بالتحرمي، 

 .منه
وهو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان، مأنه اليوم الذي يشك : امأوىل( 2)

فيه، هل هو من شعبان، أو من رمضان؟ إذا كان صحواا، فإن كان غيم، أو قرت، 
فحسب،  فعندهم ال يكره، بل عندهم جيب صيامه، وليس مقصوراا على الكراهية 

كما تقدم يف أوائل كتب الصيام، وإن وافق عادة فال يكره وفاقاا، أو كان موصوالا 
ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو »بصيام أيام قبله مل يكره، خلرب أيب هريرة 

أو يكون قضاء، أو نذراا أو كفارة،  «يومني، إال رجل كان يصوم صوماا فليصمه
 .فيصومه لوجوبه
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الوصال، وهو َأن ويكره  (1)والرتمذي وصححه البلاري تعليقاا
 (4)وتركه أوىل (3)وال يكره إىل السحر (2)ال يفطر بني اليومني أو امأيام

 .(6)للنهي املتفق عليه (5)إمجاعاا( العيدين)يومي ( وحيرم صوم)
                                         

هو ما كان سقوطه من مبادئ السند، سواء   –يف اصطالح احملدرني  –املعلق  (1)
ا، أو أكثر، واملراد من صام اليوم الذي يشك فيه، هل هو من : كان واحدا

رمضان، أو من شعبان؟ كأن حيول بينهم وبينه قرت وحنوه، ويتحدث الناس برؤيته، 
وأصول : الشي قال . صلى اهلل عليه وسلمومل تثبت رؤيته؛ فقد عصى أبا القاسم 

الشريعة أدل على هذا القول منها على غريه، فإن املشكوك يف وجوبه ال جيب 
 .فعله وال يستحب، بل يستحب تركه احتياطاا، وتقدم

يف  صلى اهلل عليه وسلمواصل النيب : يف قول أكثر أهل العلم، حلديث ابن عمر( 2)
عن الوصال،  مصلى اهلل عليه وسلرمضان، فواصل الناس، فنهى رسول اهلل 

متفق عليه، ومل  «إين لست مثلكم، إين أطعم وأسقى»: قال. إنك تواصل: فقالوا
حكاه ابن عبد الرب عن امأئمة . حيرم: حيرم، مأن النهي وقع رفقاا ورمحة، وقيل
 .بال خالف: الثالرة وغريهم، وال يبطل الصوم، قال اجملد

رواه  «ل، فليواصل إىل السحرفأيكم أراد أن يواص»حلديث أيب سعيد مرفوعاا  (3)
 .البلاري وغريه

أي ترك الوصال إىل السحر أوىل، للنهي عنه، وللمحافظة على اإلتيان بالسنة، ( 4)
 .وهو تعجيل الفطر

 .حكاه مجاعة ممن حيكي اإلمجاع، منهم ابن املنذر، والنووي( 5)
  «هنى عن صيام يومني، يوم الفطر، ويوم النحر»من حديث أيب سعيد ( 6)

 «ال يصح الصوم يف يومني»وملسلم  «ال صوم يف يومني»ويف لفظ للبلاري 
شهدت العيد مع عمر رضي اهلل عنه، فصلى، مث : وفيهما أيضاا عن أيب عبيد قال

= 
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صلى لقوله  (2)(صيام أيام التشريق)حيرم ( و (1)ولو يف فرض)
رواه  «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر اهلل» اهلل عليه وسلم

 .(3)مسلم
                                         

= 

صلى اهلل عليه إن هذين يومان هنى رسول اهلل : انصرف، فلطب الناس، فقال
تأكلون فيه من عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم اآلخر  وسلم

 .نسككم
حكاه الوزير وغريه إمجاعاا، إال ما روي عن أيب حنيفة من اإلجزاء عن النذر، فإن ( 1)

قصد صيامهما كان عاصياا إمجاعاا، لقصده ارتكاب ما هنى الشارع عنه، ومل جيزئه 
عن فرض، وهو مذهب مالك، والشافعي، الرتكابه النهي املقتضي للفساد، وهو 

زاء، وحكم التطوع كذلك، أما عيد الفطر فحرم متييزاا لوقت العبادة ال جيامع اإلج
عن غريه، لئال يكون ذريعة إىل الزيادة يف الواجب، كما فعلت النصارى، وأكده 
بتعجيل الفطر، وتأخري السحور، واستحباب تعجيل الفطر يوم العيد قبل الصالة، 

صومه مل يكن ملشروعية وعيد النحر لألكل من النسك املتقرب بذحبه، ولو شرع 
وهو  «تأكلون فيه من نسككم»الذبح فيه معىن، فعرب عن علة التحرمي بقوله 

 .يستلزم النحر، وملا يف صومهما من اإلعراض عن ضيافة اهلل تعاىل لعباده
أمجعوا على كراهة صيام أيام التشريق، ومن قصده نقالا فقد : تطوعاا، وقال الوزير( 2)

 .ينعقد مع الكراهة:  أبا حنيفة فقالعصى اهلل ورسوله، إال
من حديث نبيشة اهلذيل، وأعقبها بالذكر، لئال يستغرق العبد حظوظ نفسه، ( 3)

أمرين : وينسى حق اهلل عليه، ومأمحد حنوه من حديث أيب هريرة، وسعد، قال
 أن أنادي أيام مىن إهنا أيام أكل، » صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

وروى الشافعي وأمحد النهي من حديث علي بإسناد  «اوشرب، وال صوم فيه
هنى عن صوم مخسة أيام يف السنة،  صلى اهلل عليه وسلمجيد، وعن أنس أن النيب 

يوم الفطر، ويوم النحر، ورالرة أيام التشريق؛ رواه الدارقطين وغريه، وحكي أنه 
= 
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فيصح صوم أيام التشريق ملن عدم ( إال عن دم متعة وقران)
مل يرخص يف أيام التشريق أن : لقول ابن عمر وعائشة (1)اهلدي

ومن دخل يف فرض ) (2)رواه البلاري. يصمن إال ملن مل جيد اهلدي
 .(3)كاملضيق( حرم قطعه)من صوم َأو غريه ( موسع

                                         
= 

أو : جملدمتواتر، ولعل من صامها، أو رخص يف صيامها، مل يبلغه النهي، قال ا
تأوله على إفرادها كيوم الشك، ومسيت أيام التشريق، لتشريق الناس حلوم 

 .امأضاحي فيها، وهو تقديرها، ونشرها يف الشمس، ويقال هلا امأيام املعدودات
فيصوم الثالرة فيها إذا مل يصمها قبل، وحكي عن مالك يف البدل عن دم املتعة ( 1)

 .فقط
بالبناء  «ويرخص، وُيَصْمنَ »م قبل أيام التشريق، أي مل جيد هدياا، ومل يص( 2)

، فيصوم الثالرة فيها إذا مل يصمها صلى اهلل عليه وسلمللمفعول، أي مل يرخص 
قبل، رخصة ملن كان متمتعاا أو قارناا أو حمصراا، إلطالق احلديث، وعموم اآلية، 

اقاا، خلرب وحكي اتف. ال جيوز: وهو مذهب مالك، والشافعي يف القدمي، وعن أمحد
وهذا احلديث يدل على اجلواز، فإن محل املطلق على  «هي أيام أكل وشرب»

: املقيد واجب، وكذا بناء العام على اخلاص، وأخرج الدارقطين والطحاوي بلفظ
للمتمتع إذا مل جيد اهلدي أن يصوم أيام  صلى اهلل عليه وسلمرخص رسول اهلل 

على صحته، والقول به أقوى، فيصح  وإن كان فيه مقال، فأصله متفق. التشريق
 .صوم أيام التشريق ملن عدم اهلدي، إذا مل يصمها قبل

بغري خالف، وذلك كقضاء رمضان، ومكتوبة يف أول وقتها، ونذر مطلق، ( 3)
 .وكفارة، أو فرض كفاية، كصالة جنازة
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مَأن اخلروج من عهدة  (1)رفيحرم خروجه من الفرض بال عذ
 (3)ودخلت التوسعة يف وقته رفقاا، ومظنة للحاجة (2)الواجب متعني

من ( يف النفل)اإلمتام ( وال يلزم) (4)فإذا شرع تعينت املصلحة يف إمتامه
يا رسول اهلل أُهدي : لقول عائشة. (5)صوم، وصالة، ووضوء، وغريها

رواه مسلم . فَأكل «اَأرنيه، فلقد أصبحت صائما »: لنا حيس؛ فقال
 .(6)وغريه

                                         

وسع،  من دخل يف واجب م: وقال يف الفروع. ال نعلم فيه خالفاا: قال اجملد وغريه( 1)
إن  –كقضاء رمضان، واملكتوبة أول وقتها، وغري ذلك، كنذر مطلق، وكفارة 

 .حرم خروجه منها بال عذر وفاقاا –جيوز تأخريها : قلنا
وإن شرعت يف قضاء رمضان وجب عليها إمتامه، ومل يكن لزوجها : قال الشي 

 .تفطريها، وإن أمرها أن تؤخره كان حسناا، حلقه عليها
 .بال عذر، ولو خالف وخرج فال شيء عليهفحرم قطعه ( 2)
 .قاله اجملد وغريه، وذلك ما مل يشرع فيه( 3)
ا من اخلالف، ومأن به تكمل العبادة، وذلك ( 4) ذكره الناظم، ويسن إمتامه خروجا

مطلوب، وقد جيب قطع الفرض لرد معصوم عن هلكة، وإنقاذ غريق وحنوه، 
 .وهلرب غرمي، وله قلبها نفالا وتقدم

ا من خالف من أوجبه، ولعموم ( 5) وهو مذهب الشافعي، بل يستحب إمتامه خروجا
ْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ قوله وال يلزم يف الصدقة، والقراءة، وامأذكار، : ويف املبدع َوال تـُ

 . بالشروع فيها وفاقاا، وال يقضي من أفطر لعذر ال صنع له فيه إمجاعاا
متر،  –فتح احلاء املهملة، وسكون الياء ب –واحليس . فرواه اخلمسة وغريهم( 6)

 . خملوط بسمن وأقط
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إمنا مثل صوم التطوع، مثل الرجل »وزاد النسائي بإسناد جيد 
وكره  (1)«خيرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها

أي ال يلزم قضاُء ما فسد ( وال قضاُء فاسده) (2)خروجه منه بال عذر
النعقاد اإلحرام  (4)والعمرة، فيجب إمتامهما( إال احلج) (3)من النفل

الزماا
(5). 

                                         

ا هبذا احلديث، فقال: قال طلحة: ويف لفظ( 1) تلك مبنزلة الرجل : فحدرت جماهدا
إمنا »ويف لفظ قال . خيرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها

رج صدقة من مبنزلة رجل أخ –أو يف التطوع  –منزلة من صام يف غري رمضان 
لو نوى الصدقة مبال مقدر، : قال املوفق وغريه «ماله، فجاد منها مبا شاء فأمضاه

وشرع يف الصدقة، فأخرج بعضه، مل يلزمه الصدقة بباقيه إمجاعاا، وكذا القراءة، 
إن »قال هلا  صلى اهلل عليه وسلموامأذكار بال نزاع، ومأمحد عن أم هانئ، أنه 

 .«تقضيشئت فاقضي، وإن شئت فال 
ملا روى أبو داود عن عائشة، قالت أهدي حلفصة طعام، وكنا صائمتني فأفطرنا، ( 2)

أهدي لنا هدية واشتهيناها : ، فقلناصلى اهلل عليه وسلممث دخل رسول اهلل 
أي ال بأس عليكما، أو ال حرج، ويسن إمتام  «ال عليكما»فأفطرنا؛ فقال 

ا من اخلالف  .التطوع، خروجا
مأن القضاء يتبع املقضي عنه، فإن مل يكن واجباا مل يكن القضاء نص عليه، ( 3)

ا من اخلالف، واخلروج من  واجباا بل يسن، هلذا اخلرب، وقصة أم هانئ، وخروجا
 .اخلالف مستحب، بال خالف

 .وفاقاا، وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل( 4)
م اخلروج منهما لظاهر آية االحصار، ومأن نفله كفرضه يف الكفارة إمجاعاا، ولعد( 5)

 .باحملظورات
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وترجى ليلة القدر يف ) (1)فإن أفسدمها أو فسدا، لزمه القضاء
حتروا ليلة » صلى اهلل عليه وسلملقوله  (2)من رمضان( العشر امَأخري

ويف الصحيحني . (3)متفق عليه «القدر يف العشر امأواخر من رمضان
 .(4)«ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إمياناا واحتساباا، غفر له»

                                         

أي إن أفسد احلج أو العمرة، أو فسد احلج أو العمرة، لزمه القضاء وفاقاا، قاله ( 1)
 .بغري خالف نعلمه: يف الفروع وغريه، وقال اجملد وغريه

هذه الصحيح من املذهب، وقول مجهور العلماء، من الصحابة وغريهم، ومذهب ( 2)
ديث الصحاح تدل عليه، وعلى هذا لو نذر مالك، والشافعي، وأكثر امأحا

االعتكاف، أو الطالق يف ليلة القدر، لزمه اعتكاف العشر كلها، ووقع الطالق 
يف آخر ليلة منها، هذا إن صدر قبل مضي شيء منها، فإذا نذر أو علق بعد أن 
مضى ليلة، مل تطلق إال مبضي العشر كلها من العام اآليت، ومل يف بالنذر إال 

ف ما بقي، مع عشر اآليت أيضاا، وليلة القدر يف رمضان وفاقاا، فتطلب باعتكا
 .فيه، لشرفها وعظمها، وبركتها، صرح به املوفق وغريه

من حديث عائشة، أي اطلبوها يف العشر امأواخر، وهلما من حديث أيب سعيد ( 3)
دعا عمر أصحاب رسول اهلل : قال ابن عباس «إهنا يف العشر امأواخر: قيل يل»

، فسأهلم عن ليلة القدر، فأمجعوا على أهنا يف العشر صلى اهلل عليه وسلم
من كان متحريها فليتحرها يف »ويف الصحيحني من حديث ابن عمر . امأواخر

التمسوها يف العشر امأواخر، فإن ضعف أحدكم أو »وملسلم قال  «السبع امأواخر
 .«عجز، فال يغلب على السبع البواقي

 من »قال  صلى اهلل عليه وسلمث أيب هريرة أن رسول اهلل أخرجاه من حدي( 4)
= 
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ومسيت بذلك مأنه يقدر فيها ما  (1)«وما تأخر»زاد أمحد 
أو مأن للطاعات  (3)أو لعظم قدرها عند اهلل (2)يكون يف تلك السنة

ا فيها قدراا عظيما
 .(5)وهي أفضل الليايل (4)

                                         
= 

بالتهجد فيها، والصالة، والذكر والدعاء، والفكر، وهذا صيغة  «قام ليلة القدر
ترغيب، وندب، دون إجياب، وأمجعت امأمة على استحبابه، وحيصل مبطلق ما 

لثواهبا « اواحتسابا »تصديقاا بأنه حق، قصد فضيلته « إمياناا»يصدق عليه القيام 
غفر له »عند اهلل وحده، ال يريد رؤية الناس، وال غري ذلك مما خيالف اإلخالص 

 .«ما تقدم من ذنبه
من قامها ابتغاءها، مث وقعت له، غفر له ما تقدم »أي من ذنبه، وله من عبادة ( 1)

غفر له ما تقدم من ذنبه وما »وللنسائي من حديث قتيبة  «من ذنبه وما تأخر
وإسناده على شرط الصحيح، وقيامها يكفر الذنوب ملن : ل احلافظ، قا«تأخر

 .وافقت له، شعر هبا أو مل يشعر
أي ملا تكتبه فيها املالئكة من امأقدار، وامأرزاق، واآلجال، وما يكون يف تلك ( 2)

 ِفيَها يـُْفَرُ  ُكلُّ َأْمر  َحِكيم  السنة، إىل مثلها من السنة املقبلة، لقوله تعاىل
ول أكثر املفسرين، واملراد التقدير اخلاص، ال التقدير العام، فإنه متقدم على وهو ق

 .خلق السموات وامأرض، كما صحت به امأخبار
 .وشرفها، فهي شريفة معظمة( 3)
 .يضاعف فيها الثواب، فسميت به( 4)
ٌر ِمْن َأْلِف َشْهر  إمجاعاا، ذكره اخلطايب وغريه، لقوله تعاىل( 5) ، أي قيامهاَ يـْ

والعمل فيها، خري من العمل يف ألف شهر خالية منها، وتقدم أن من قامها غفر 
 فيه ليلة خري من ألف شهر، من حرم »له، ومأمحد من حديث أيب هريرة 

= 
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لقوله عليه  (2)(وأوتاره آكد) (1)وهي باقية، مل ترفع لألخبار
لعشر امأواخر، يف رالث بقني، أو سبع بني، أو اطلبوها يف ا»السالم 
 .(3)«تسع بقني

                                         
= 

أفضل أيام امأسبوع يوم : وأفضل امأيام يوم اجلمعة، قال الشي  «خريها فقد حرم
منها، وأفضل أيام العام يوم  اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل اجلنة، وفيه أخرج

رواه أبو  «إن أعظم امأيام عند اهلل يوم النحر مث يوم القر»النحر، كما يف احلديث 
وغري هذا اجلواب ال يسلم صاحبه من االعرتاض الذي ال : قال ابن القيم. داود

 .أفضل امأيام يوم عرفة: وقيل. اه . حيلة له يف دفعه
ونقل مجع من أهل املذاهب أهنا خاصة هبذه امأمة، ومل  املتواترة بطلبها وقيامها،( 1)

أن الشمس تطلع يف : تكن يف امأمم قبلهم، وأمارهتا ما يف حديث أيب وغريه
إهنا صافية، باجلة،  : صبيحتها كالطشت، وهذا أشهر عالماهتا، ومأمحد عن عبادة

حىت  كأن فيها قمراا ساطعاا، ساكنة ساجية، وال حيل لكوكب أن يرمى به فيها
يصبح، وإن أمارهتا أن الشمس صبيحتها خترج مستوية، ليس فيها شعاع، مثل 

وقد يكشف : القمر ليلة البدر، ال حيل لشيطان أن خيرج معها حينئذ، قال الشي 
هذه ليلة : اهلل لبعض الناس يف املنام، أو اليقظة، فريى أنوارها، أو يرى من يقول له

 .املشاهدة ما يتبني به امأمر القدر، وقد يفتح اهلل على قلبه من
أي أوتار العشر امأخري من رمضان، آكد من الشفع، وأبلغ من بقية ليايل الشهر، ( 2)

وهو مذهب مجهور العلماء، وهي احلادية، والثالثة، واخلامسة، والسابعة، والتاسعة 
 .والعشرون

عشر فالتمسوها يف ال»صححه الرتمذي، وحنوه يف الصحيحني، ويف الصحيح ( 3)
فعلى هذا إن كان الشهر تاماا فكل ليلة من : قال الشي  «امأواخر، يف الوتر منها

 العشر وتر، إما باعتبار املاضي، كإحدى وعشرين، وإما باعتبار الباقي 
كالثانية، وإن كان ناقصاا فامأوتار باعتبار الباقي، موافقة هلا باعتبار املاضي، وإذا  
= 
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لقول ابن عباس وأيب  (1)أي أرجاها( وليلة سبع وعشرين أبلغ)
ويدعو ) (3)وحكمة إخفائها ليجتهدوا يف طلبها (2)بن كعب وغريمها

يا : عن عائشة، قالت( مبا ورد) (4)مأن الدعاء مستجاب فيها( فيها
اللهم إنك عفو حتب : قويل»بم أدعو؟ قال رسول اهلل إن وافقتها ف

 .(5)«العفو، فاعف عين

                                         
= 

راها املؤمن يف العشر امأخري مجيعه، كما قال كان امأمر هكذا، فينبغي أن يتح
 .وتكون يف السبع امأواخر أكثر «حتروها يف العشر امأواخر» صلى اهلل عليه وسلم

بغري مهز، وكالمها  «وأرجى»أي مبالغ فيه . رناء أبلغ: أي أكثر، وأشد رجاء يقال( 1)
 .أفعل تفضيل

بأي : سبع وعشرين، فقيل لهكزر بن حبيش، وكان أيب بن كعب حيلف أهنا ليلة ( 2)
أخربنا  صلى اهلل عليه وسلمباآلية اليت أخربنا رسول اهلل : شيء علمت ذلك؟ قال

إهنا يف ليلة : وللرتمذي عنه وصححه. أن الشمس تطلع يف صبيحتها كالطشت
ليلة »سبع وعشرين، ولكن كره أن خيربكم فتتكلوا، ومأيب داود عن معاوية مرفوعاا 

 .«عشرينالقدر ليلة سبع و 
وجيدوا يف العبادة، طمعاا يف إدراكها، بإحياء مجيع ليايل العشر، كما أخفي ساعة ( 3)

 .اإلجابة يوم اجلمعة، واسم اهلل امأعظم، وغري ذلك
 .واالستغفار، والتوبة، لشرفها( 4)
أي جتاوز عين، فال تؤاخذين جبرمي، واسرت على ذنيب، واكفين عذابك، واصرف ( 5)

 .عن عقابك
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ومعىن  (1)رواه أمحد وابن ماجه، وللرتمذي معناه وصححه
سلوا اهلل »وللنسائي من حديث أيب هريرة مرفوعاا  (2)الرتك: العفو

العفو والعافية، واملعافاة الدائمة، فما أُويت أحد بعد يقني خرياا من 
املاضي يزول بالعفو، واحلاضر بالعافية، واملستقبل  فالشر (3)«معافاة

 .(4)باملعافاة، لتضمنها دوام العافية

                                         

أرأيت إن علمت أي : صلى اهلل عليه وسلمأهنا قالت لرسول اهلل : ولفظه عنها( 1)
اللهم إنك عفو حتب : قويل»ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ أي من الدعاء، قال 

 .هذا حديث حسن صحيح: مث قال «العفو، فاعف عين
رك العفو عفو اهلل عن خلقه، والصفح، وت: وترك الشيء ودعه، ويف القاموس( 2)

وهو بناء املبالغة، والعفو الصفح « العفو»وزنه فعول، من . اه . عقوبة املستحق
إذا درسته،  «عفت الريح امأرر»عن الذنوب، وترك جمازاة املسيء، واحملو، من 

 .فكأن العايف عن الذنب ميحوه بصفحه عنه
تحرى فيه ففيه مشروعية سؤال العفو والعافية، واملعافاة الدائمة، كل وقت، فما ي( 3)

 .ليلة القدر آكد لشرفها
فهو من أمجع الدعاء، وينبغي اإلكثار فيها من الدعاء واالستغفار، مأن الدعاء ( 4)

 .فيها مستجاب، ويذكر حاجته يف دعائه الذي يدعو به تلك الليلة
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 (1)باب االعتكاف

 (3)(يعكفون على أصنام هلم)ومنه  (2)لغة لزوم الشيء( هو)
ا  .(4)(لزوم مسجد: )واصطالحا

                                         

االعتكاف سنة وقربة، بالكتاب والسنة واإلمجاع، وهو من الشرائع القدمية، وفيه ( 1)
ملكث يف بيت اهلل، وحبس النفس على عبادة اهلل، وقطع العالئق، عن من القرب ا

اخلالئق، لالتصال خبدمة اخلالق، وإخالء القلب من الشواغل عن ذكر اهلل، 
والتحلي بأنواع العبادات احملضة من الفكر، والذكر، وقراءة القرآن، والصالة، 

قرب، ويف احلديث والدعاء، والتوبة، واالستغفار، إىل غري ذلك من أنواع ال
 «املعتكف يعكف الذنوب، وجيرى له من احلسنات كعامل احلسنات كلها»

وأعقبه الصوم اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه نبه على ذكر االعتكاف بعد ذكر 
الصوم، ويف ذكره بعده إرشاد وتنبيه على االعتكاف يف الصيام، أو يف آخر شهر 

، وأصحابه، صلى اهلل عليه وسلم الصيام، كما هو رابت من فعل رسول اهلل
 .وأتباعهم

عكف على : واالحتباس، واملكث، والوقوف، واملقام، واإلقبال عليه، يقال( 2)
إذا لزمه وأقبل عليه مواظباا . عكفاا: الشيء، يعُكف ويعِكف، عكوفاا، ورمبا قيل

 .لزم املكان، والعكوف اإلقامة يف املسجد «واعتكف»
من االعتكاف اللغوي وقال ( يعكفون)راءتان، أي لفظة بضم الكاف وفتحها، ق( 3)

ُتْم َلَها َعاِكُفونَ تعاىل  .َما َهِذِه التََّماثِيُل الَِّتي أَنـْ
: وغريه، قال الشي  «شرعاا»املراد االصطالح الشرعي ال العريف، وعرب امأكثر ب ( 4)

: وقال الوزير. ويف لسان الشرع عند اإلطالق، خمتصاا بالعكوف هلل وعليه يف بيته
يف االعتكاف  وهو يف الشرع عبارة عن اللبث يف املسجد بنية االعتكاف، والتاء

= 
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ا، ولو  أي لزوم مسلم، عاقل ولو مميزاا، ال غسل عليه، مسجدا
ويسمى جواراا (2)( تعاىللطاعة اهلل) (1)ساعة

(3). 

                                         
= 

تفيد ضرباا من املعاجلة واملزاولة، مأنه فيه كلفة، وملا كان املرء ال يالزم وحيتبس إال 
على من حيبه ويعظمه، شرع اهلل مأهل اإلميان أن يعكفوا على رهبم، وأخص البقاع 

لعبادة له، بيوته املبنية لذلك، ولذلك طهر اهلل املساجد لعبادته، بذكر امسه، وا
وليس شيء من العبادات خمتص باملسجد بأصل الشرع إال االعتكاف، والطواف، 

 .وحتية املسجد
ال نعلم فيه : فال يصح من كافر، وجمنون، وطفل، كصالة وصوم، قال اجملد وغريه( 1)

لعله ما مل حيتج إىل الليث، : ل عثمانفإن كان عليه غسل مل يصح، قا. خالفاا
، «ساعة»مفعول لزوم، وأقل االعتكاف عند مجاعة « ومسجداا»جلواز الليث إذاا 
من ليل أو هنار، وظاهره أن اللحظة ال تسمى « ولو حلظة»وعند الشافعية 

وهي , اعتكافاا، وجزم به املوفق وغريه، فلو نذر اعتكافاا وأطلق أجزأته الساعة، 
يسمى عكوفاا عرفاا، مأن مادة لفظ االعتكاف تقتضيه، ويأيت قول  لبث قدر
من قصد املسجد لصالة أو غريها، ال ينوي االعتكاف مدة لبثه فيه، : الشي 

ا من خالف من يقول  ويستحب أن ال ينقص االعتكاف عن يوم وليلة، خروجا
 .أقله ذلك

وب، وأركانه معتكف، لكان أص. لعبادة اهلل تعاىل: ولو قال« لزوم»متعلق ب ( 2)
 .ومعتكف فيه، ولبث، ونية

وهلما عن أيب . وهو جماور يف املسجد: ال خلوة، ملا يف الصحيحني عن عائشة( 3)
وقال  «جاورت هذه العشر، مث بدا يل أن أجاور هذه العشر امأواخر»سعيد 
 . ال حيل أن يسمى هذا االعتكاف خلوة، واستظهر يف الفروع الكراهة: الوزير
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 (2)كل وقت إمجاعاا( مسنون)وهو  (1)وال يبطل باإلغماء 
 (4)واعتكف أزواجه بعده، ومعه (3)لفعله عليه السالم، ومداومته عليه

 .(6)لفعله عليه السالم (5)وهو يف رمضان آكد

                                         

كنوم، لبقاء التكليف، ولو ارتد أو سكر بطل، ولو طرأ جنون، أو إغماء مل ( 1)
 .يبطل، إن مل خيرج، وحيض ونفاس، وجب اخلروج

ال أعلم عن أحد من أهل العلم : حكاه غري واحد من أهل العلم، وقال أمحد( 2)
فال خيتص بزمان، إال ما هني عن صيامه، لالختالف يف . اه . خالفاا أنه مسنون

 .زه بغري صومجوا
يعتكف العشر  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل : ففي الصحيحني عن عائشة( 3)

وهلما عن ابن عمر حنوه، وإمنا مل جيب مأنه . امأواخر من رمضان، حىت توفاه اهلل
من أحب أن يعتكف »مل يأمر به أصحابه، بل ورد يف الصحيحني وغريمها 

 .«فليعتكف
واعتكفن معه، . مث اعتكف أزواجه من بعده: شة قالتففي الصحيحني عن عائ (4)

ْيِتَي واسترتن بامأخبية، وقال تعاىل َرا بـَ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأْن َطهِّ َوَعِهْدَنا ِإَلى ِإبـْ
ِع السُُّجووِ  فعمت اآلية الرجال والنساء، وال نزاع  ِللطَّاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَّ

 .يف ذلك
 .، ومل يفرق بعضهم بني الثغر وغريهإمجاعاا( 5)
العشر امأواخر من رمضان؛ يف الصحيحني وغريمها، من غري : الثابت من اعتكافه( 6)

 .أراين عبد اهلل املكان الذي يعتكف فيه، وهو معروف اآلن: وجه، قال نافع
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 (2)(بال صوم)االعتكاف ( ويصح) (1)وآكده يف العشر امأخري
رسول اهلل إين نذرت يف اجلاهلية َأن َأعتكف ليلة  يا: لقول عمر

رواه  «أوف بنذرك» صلى اهلل عليه وسلمباملسجد احلرام؛ فقال النيب 
( ويلزمان) (4)ولو كان الصوم شرطاا ملا صح اعتكاف الليل (3)البلاري

 .(5)(بالنذر)أي االعتكاف والصوم ( ويلزمان)
                                         

كان : ، قالت عائشةصلى اهلل عليه وسلمإمجاعاا، مأنه داوم عليه إىل وفاته ( 1)
مث بدا يل أن »وتقدم قوله . ف العشر امأواخر من رمضان، حىت توفاه اهلليعتك

ولغريمها  «أجاور هذه العشر امأواخر، فمن كان معتكفاا معي فليثبت يف معتكفه
 .من امأحاديث، ومأن ليلة القدر تطلب فيها، ولعل احلكمة فيها طلبها

مالك، واملذهب أسعد هذا املذهب، وهو مذهب الشافعي، واشرتطه أبو حنيفة و ( 2)
 .بالدليل

ليس على »وحلديث ابن عباس  «فاعتكف ليلة»وملسلم حنوه، وزاد البلاري ( 3)
ما كان قبل  «واجلاهلية»رواه الدارقطين  «املعتكف صوم، إال أن جيعله على نفسه

 .اإلسالم، وتقدم تعريفها
الصيام كالصالة، مأنه ال صيام فيه، ومأنه عبادة تصح يف الليل، فلم يشرتط له ( 4)

ومأن إجياب الصوم حكم ال يثبت إال بالشرع، ومل يصح فيه نص وال إمجاع، وقال 
ليس يف اشرتاط الصوم يف االعتكاف نص من  : اجملد، والشي ، والشارح، وغريهم

ال اعتكاف : كتاب، وال سنة، وال إمجاع، وال قياس صحيح، وما روي عن عائشة
دوهم، مث لو صح فاملراد به االستحباب، فإن فموقوف، ومن رفعه فق. إال بصوم

 .الصوم فيه أفضل
 هلل علي : إمجاعاا حكاه الوزير وغريه، وإن علقه أو غريه بشرط، حنو( 5)

= 
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ا، أو يصوم معتكفاا، لزمه اجل  (1)معفمن نذر أن يعتكف صائما
من نذر »لقوله عليه السالم  (2)وكذا لو نذر أن يصلي معتكفاا وحنوه

وكذا لو نذر صالة بسورة  (3)رواه البلاري «َأن يطيع اهلل فليطعه
 .(4)معينة

                                         
= 

ا، أو معايف، فصادفه مريضاا، أو مسافراا،  أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما
نذر جلاج، أو فله شرطه، لظاهر اآلية واخلرب، واملراد نذر التربر، ال إن كان 
 .غضب، فيلري بني الفعل والكفارة، كما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل

ليس على املعتكف صوم، إال أن جيعله »أي بني االعتكاف والصيام، حلديث ( 1)
والنكتة : فإن مل جيعله على نفسه مل يشرتط له، ويف حاشية ابن فريوز «على نفسه

إنه إن نذر أن : رد على من يقول –مع أن املؤدى واحد  –يف التعبري مبا هنا 
ا وحنوه لزمه اجلمع، وإن نذر أن يصوم وحنوه معتكفاا مل يلزمه، مأن  يعتكف صائما
الصوم من شعار االعتكاف، وليس االعتكاف من شعار الصوم، يرشحه اخلالف 

هل هو شرط لصحته أم ال؟، وأنت خبري بأن احلال قيد لصاحبها : يف أنه
 .ورة، والقيد معترباملتصف بالصفة املذك

قياساا على الصوم، مأن كال منهما صفة مقصودة يف االعتكاف، فلزمت بالنذر، ( 2)
 .وال يلزمه أن يصلي مجيع الزمان، بل يكفيه ركعة، أو ركعتان

من حديث عائشة رضي اهلل عنها، وامأمر يقتضي الوجوب، وتقدم سؤال عمر ( 3)
وظاهره  «أوف بنذرك»جلاهلية، وقوله عن نذره يف ا صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 .الوجوب
وال جيوز ( تبت)مع ( اإلخالص)من القرآن، فال جيوز غريها، ولو أفضل، ك ( 4)

 تفريقها، ولو فرقها، أو اعتكف وصام من رمضان وحنوه مل جيزئه، 
= 
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وال لقن بال إذن  (1)وال جيوز لزوجة اعتكاف بال إذن زوجها
 .(4)ومن نذر بال إذن (3)وهلما حتليلهما من تطوع مطلقاا (2)سيده

                                         
= 

لكن قال . ال خيتلف يف ذلك الفقهاء: ومىت قطعه فعليه قضاؤه، قال ابن عبد الرب
ومل يقع اإلمجاع على لزوم نافلة . ال يعرف هذا القول عن غريه: ريهاملوفق وغ

 .بالشروع فيها، سوى احلج والعمرة
وفاقاا، لوجوب حقه عليها، وهي مقصورة على طاعته، واالعتكاف يفوت حقه ( 1)

ومينع استيفاءه، وليس واجباا بأصل الشرع، فلم جيز إال بإذن مالك املنفعة وهو 
 .الزوج

حقه عليه، ومنافعه مملوكة لسيده، والعكوف ليس بواجب بأصل الشرع،  لتفويت( 2)
« مدين»و. ال جيوز هلما بال إذن بال نزاع: فلم جيز إال بإذنه وفاقاا، ويف اإلنصاف

 .كهما قياساا عليهما« أجري»و
أي وللزوج والسيد جتريد وإخراج زوجة وعبد من تطوع مطلقاا، سواء أذنا هلما فيه ( 3)

أذن  صلى اهلل عليه وسلمذنا، شرعاا فيه، أو مل يشرعا، بال نزاع، مأنه أو مل يأ
لعائشة وحفصة وزينب يف االعتكاف، مث منعهن بعد أن دخلن فيه، متفق عليه، 
ومأن حق الزوج والسيد واجب، والتطوع ال يلزم بالشروع فيه ومأن هلما املنع 

 .ابتداء، فكان هلما املنع دواماا
رواه  «م املرأة وزوجها شاهد يوماا من غري رمضان إال بإذنهال تصو »حلديث ( 4)

اخلمسة، وحسنه الرتمذي، وملا فيه من تفويت حقهما، فكان لرب احلق املنع منه،  
كمنع مالك غاصباا، وإن مل حيلالمها صح وأجزأ، وليس هلما حتليلهما من منذور 

ال فرق بني : ج، وظاهرهشرعاا فيه باإلذن، لتعينه بالشروع فيه، ووجوب إمتامه كاحل
ا أو مطلقاا، واختار اجملد يف النذر املطلق الذي جيوز تفريقه، كنذر . أن يكون مقيدا

 عشرة أيام متفرقة، أو متتابعة إذا اختار فعله متتابعاا، 
= 
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إمنا امأعمال »حلديث  (1)بنية( إال)االعتكاف ( وال يصح)
ُتْم لقوله تعاىل (3)(يف مسجد)وال يصح إال  (2)«بالنيات َوَأنـْ

َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ 
 .(5)أي تقام فيه اجلماعة( جيمع فيه) (4)

                                         
= 

وأذن هلما، جيوز حتليلهما، ولو رجعا بعد اإلذن، وقبل الشروع، جاز إمجاعاا، 
ل، وملكاتب اعتكاف وحج بال إذن، ما مل حيل واإلذن يف العقد، إذن يف الفع

 .عليه جنم، مأن السيد ال يستحق منافعه، فال ميلك إجباره
 .وفاقاا، وتقدم أن العبادات ال تصح إال بالنية، وما مل ينو فليس بعبادة إمجاعاا( 1)
واالعتكاف عمل، وعبادة حمضة،   «ال عمل إال بنية»متفق عليه، ويف رواية ( 2)

الصالة، وإن كان منذوراا لزمه نية الفرضية، وإن نوى خروجه منه بطل،  كالصوم، و 
 .كصوم وصالة، صححه يف تصحيح الفروع، وهو ظاهر كالم أكثر امأصحاب

إمجاعاا، حكاه ابن عبد الرب وغريه، وجوزه بعض املالكية، وبعض الشافعية يف ( 3)
عهد خلفائه، ولو  ، وال يفصلى اهلل عليه وسلممسجد بيته، ومل يفعل يف عهده 

 .، ورضي اهلل عنهن، حلاجتهن إىل التسرتصلى اهلل عليه وسلمجاز لفعلته أزواجه 
فوصف املعتكف بكونه يف املسجد، فلو صح يف غريها مل خيتص حترمي املباشرة ( 4)

كان   صلى اهلل عليه وسلمفيه، إذ هي حمرمة يف االعتكاف مطلقاا، ومأن النيب 
وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان، : عائشةيعتكف يف مسجده، قالت 

ومأنه كان يدخل رأسها إليها وهو معتكف، فرتجله، وفعله خرج بياناا للمشروع، 
 .ال اعتكاف إال يف مسجد جامع: وتقدم قوهلا

 ول     و م     ن معتكف     ني، وفاقا     ا مأيب حنيف      ة، مل     ا روى س     عيد بس     ند ص     حيح، أن      ه ( 5)
ال »ق    ال  ص    لى اهلل علي    ه وس    لمول اهلل لق    د علم    ت أن رس    : ق    ال الب    ن مس    عود

ومأيب داود ع    ن  «يف مس    جد مجاع    ة»أو ق    ال  «اعتك   اف إال يف املس    اجد الثالر    ة
= 
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أو تكرار  (1)مأن االعتكاف يف غريه يفضي إما إىل ترك اجلماعة
 (3)وهو مناف لالعتكاف (2)ا، مع إمكان التحرز منهاخلروج إليها كثريا 

يصح ( ف)واملعذور، والعبد، ( املرأَة)من ال تلزمه اجلماعة ك ( إال)
 .(4)لآلية( يف كل مسجد)اعتكافهم 

                                         
= 

: وروي ع  ن عل  ي وغ  ريه، ق  ال ال  وزير «وال اعتك  اف إال يف مس  جد مجاع  ة»عائش  ة 
 .أمجعوا على أن كل مسجد تقام فيه اجلماعات، فإنه يصح فيه االعتكاف

 .ا تقدم، وحيرم تكرها، وال يرتك واجب ملندوبواجلماعة واجبة كم( 1)
 .أي من اخلروج إىل اجلماعة باالعتكاف يف مسجد مجاعة( 2)
 .أي اخلروج مناف لالعتكاف، إذ االعتكاف لزوم املسجد للعبادة( 3)
ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ وهي قوله تعاىل ( 4) َباِشُروُهنَّ َوَأنـْ إذ لو صح  َوال تـُ

ا مل ختتص بتحرمي املباشرة، إذ هي حمرمة يف االعتكاف مطلقاا كما تقدم، يف غريه
إنه : وخص من جتب عليه اجلماعة باملسجد اليت تقام فيه، ملا ذكره قبل، وال يقال

يصح االعتكاف يف مسجد البيت بال ريب، النتفاء حكم املسجد عنه يف سائر 
على أنه ال يصح اعتكاف امأحكام، فكذلك هنا، وحكى الوزير وغريه اإلمجاع 

املرأة يف بيتها، إال ما روي عن أيب حنيفة، وحكوا اإلمجاع على أنه يصح 
ال يصح إال يف مسجد تقام فيه : االعتكاف يف كل مسجد، إال أمحد فإنه قال

اجلماعة، واملراد هنا من تلزمه اجلماعة، وأما من تلزمه ففي مسجد جيمع فيه كما 
 وجوب اجلماعة، علم رجحان قول اإلمام أمحد تقدم، ومن تدبر النصوص يف

 .رمحه اهلل
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سوى مسجد ) (1)وكذا من اعتكف من الشروق إىل الزوال مثالا 
ليس وهو املوضع الذي تتلذه لصالهتا يف بيتها، مأَنه  (2)(بيتها

مبسجد حقيقة وال حكماا
، جلواز لبثها فيه حائضاا وجنباا(3)

ومن  (4)
 .(6)ورحبته احملوطة (5)املسجد ظهره

                                         

 .مأنه ال يلزمه منه حمذور، فصح منه يف كل مسجد، وإال فال( 1)
حكاه الوزير وغريه إمجاعاا، إال أن أبا حنيفة جوزه، والسنة الصحيحة أوىل ( 2)

 . باإلتباع
  –ة، وفيه أفضل إذ ال يطلق عليه اسم مسجد إال بقيد اإلضافة، ولو كان حقيق( 3)

أزواجه على زواجه على ذلك،  صلى اهلل عليه وسلملنبه  –كما زعمت احلنفية 
ولو أغىن عن املسجد العتكفت أمهات املؤمنني فيه دون املسجد، ولو مرة، تبيناا 

له حكمه من حترمي املكث فيه وهي جنب، أو هي حائض، : للجواز، وال يقال
 .من غري ما يبيحه

ن جناسة، وروى حرب وغريه، بإسناد جيد، عن ابن عباس، أنه وعدم صونه ع( 4)
: سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف يف مسجد نفسها، يف بيتها، فقال

فال اعتكاف إال يف مسجد تقام فيه . بدعة، وأبغض امأعمال إىل اهلل البدع
ل، الصالة، وسن استتار معتكفة خبباء، يف مكان ال يصلي فيه الرجال، ويباح لرج

 .لفعله وفعل أزواجه
ظهره : ويف اإلنصافِفي اْلَمَساِجدِ وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي، لعموم قوله( 5)

 .منه بال نزاع
: بالتحريك متسع جيعل أمام باب املسجد، ويف الصحاح« والرحبة»منه وفاقاا ( 6)

ساحته؛ وإن مل تكن حموطة فليست منه، وإن كانت حموطة حبيطانه وعليها باب 
 .فمنه
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واملسجد اجلامع  (2)وما زيد فيه (1)ومنارته اليت هي أو باهبا فيه
 .(3)أَفضل لرجل ختلل اعتكافه مجعة

                                         

صوابه : إال ما يف املنتهى، وقال اخللويت« أو»بدل « بالواو»منه، وعبارة غريه ( 1)
ا منه، حبيث ال يستطرق إليها : وقال يف الفروع. العطف بالواو إن كان باهبا خارجا

وهي قريبة منه؛ فلرج لألذان : إال خارج املسجد، أو كانت خارج املسجد، واملراد
 .اإلنصافوحنوه يف . بطل اعتكافه

أي من املسجد يف الثواب، لعموم اخلرب، وهو قول بعض السلف، واختاره ( 2)
وكذا قال اخللويت، . حكم الزيادة حكم املزيد، يف مجيع امأحكام: الشي ، وقال

ويف املسجد ما زيد فيه، فيثبت له مجيع أحكامه، حىت حكم : وعثمان، وغريمها
لو بين هذا املسجد »وعن أيب هريرة مرفوعاا املضاعفة يف الثواب يف املسجد احلرام، 

لو زدنا فيه حىت : -ملا زاد يف املسجد  –وقال عمر  «إىل صنعاء، كان مسجدي
وقد : قال ابن رجب. صلى اهلل عليه وسلميبلغ اجلبانة، كان مسجد رسول اهلل 

إنه ال يعلم عن السلف خالف يف املضاعفة، وإمنا خالف بعض املتأخرين، : قيل
 .ابن اجلوزي، وابن عقيلمنهم 

لئال حيتاج إىل اخلروج إليها فيرتك االعتكاف، مع إمكان التحرز منه، وال يلزمه، ( 3)
وفاقاا مأكثر العلماء، منهم أبو حنيفة، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وحكاه 
النووي عن مالك، مأن اخلروج إليها ال بد له منه، كاخلروج حلاجة، واخلروج إليها 

نه مستثىن، وأمجعوا على أنه جيب على املعتكف اخلروج إىل اجلمعة، معتاد، فكأ
وأن املستحب له أن يعتكف يف املسجد الذي تقام فيه اجلمعة، لئال خيرج عن 

باالعتكاف  –إن وجبت اجلماعة  –معتكفه هلا، حكاه الوزير وغريه، وال يصح 
 .فيما تقام فيه اجلمعة وحدها
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( أو الصالة، يف مسجد غري)أي االعتكاف ( ومن نذره)
( وأَفضلها) (1)مسجد مكة، واملدينة، وامَأقصى( لثالرةا)املساجد 
صلى اهلل عليه لقول  (3)(فمسجد املدينة، فامأقصى (2)احلرام)املسجد 
صالة من مسجدي هذا، خري من ألف صالة فيما سواه، إال » وسلم

 .(4)رواه اجلماعة إال أَبا داود «املسجد احلرام

                                         

 .ريها من سائر املساجدعلى غ –بالشرع  –املفضلة ( 1)
 .وهو مسجد مكة، الصالة فيه مبائة ألف صالة فيما سواه( 2)
باملدينة، املؤسس على التقوى، والصالة فيه بألف  صلى اهلل عليه وسلمفمسجده ( 3)

صالة فيما سواه، فمسجد بيت املقدس، وهو بالشام، والصالة فيه خبمسمائة 
ى لبعده عن املسجد احلرام، وإضافة صالة، رواه البيهقي وغريه، ومسي امأقص
 .املسجد إليه من إضافة املوصوف إىل الصفة

أي رواه البلاري، ومسلم، وأمحد، وأهل السنن امأربعة، من حديث أيب هريرة، ( 4)
وصالة يف املسجد احلرام »إال أبا داود، وله وأمحد من حديث جابر مثله، وزاد 

هو أحسن حديث : ابن عبد الربقال  «أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه
 .روي يف ذلك

ومأمحد من حديث ابن الزبري مثل حديث أيب هريرة، واملراد باملسجد مجيع احلرم، 
خيتص باملوضع الذي يصلى فيه، دون البيوت، : وصححه النووي وغريه، وقيل

 .«مسجدي هذا»وغريها من أجزاء احلرم، ويتأيد بقوله 
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كاف أو الصالة أي مل يلزمه االعت «من»جواب ( مل يلزمه)
لقوله . (2)إن مل يكن من الثالرة (1)أي يف املسجد الذي عينه( فيه)

ال تشد الرحال إال إىل رالرة مساجد، املسجد احلرام، »عليه السالم 
فلو تعني غريها بتعيينه لزمه  (3)«ومسجدي هذا، واملسجد امأقصى

 .املضي إليه، واحتاج لشد الرحل

                                         

اهر كالم أكثر امأصحاب، واستظهره يف الفروع، هذا الصحيح من املذهب، وظ( 1)
وإن نذر إتيان غريها لصالة أو غريها، مل يلزمه غريها بال : وقال احلافظ وغريه

يتعني ما امتاز مبزية : خالف، وحكاه النووي وغريه، واختار الشي  يف موضع
رب، القياس لزومه، لكن ترك للل, بدون شد رحل: شرعية، كقدم وكثرة مجع، واملراد

واختاره ابن عقيل وغريه، وهو مذهب مالك وغريه، مأن اهلل تعاىل مل يعني لعبادته 
 .موضعاا، فلم يتعني بالنذر

: ولعل املراد: فيلزمه، مأهنا تتعني، لفضل العبادة فيها على غريها، قال يف املبدع( 2)
ا، كان يأتيه كل سبت راكباا وماشيا   صلى اهلل عليه وسلمإال مسجد قباء، مأنه 

 .ويصلي يف ركعتني، وكان ابن عمر يفعله، متفق عليه
وذكرها،  «إمنا يسافر إىل رالرة مساجد»متفق عليه من غري وجه وملسلم يف رواية ( 3)

وفيه فضيلة هذه املساجد الثالرة، ومزيتها على غريها، لكوهنا مساجد امأنبياء، 
لتقوى، والثالث كان ومأن امأول قبلة الناس، وإليه حجهم، والثاين أسس على ا

قبلة امأمم السالفة فال يستقيم أن يقصد بالزيارة غريها، وإن نذره لصالة أو غريها 
حيرم شد الرحال إىل غريها، عمالا بظاهر : مل يلزمه، قال الشي  واجلويين وغريمها

 .هذا احلديث
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ف يف جامع مل جيزئه يف مسجد ال لكن إن نذر االعتكا (1)إليه
( امأفضل)العتكافه أو صالته ( وإن عني) (2)تقام فيه اجلمعة
كمسجد ( فيما دونه)اعتكافه أو صالته ( مل جيز)كاملسجد احلرام 
فمن نذر اعتكافاا، أو  (4)(وعكسه بعكسه) (3)املدينة أو امأقصى

 .صالة مبسجد املدينة، أو امأقصى أجزأه باملسجد

                                         

دخوله يف أي فلو كان تعني غريها بتعيينه، للزم شد الرحال إليه، والالزم باطل، ل( 1)
املنهي عنه، ومأن اهلل مل يعني لعبادته مكاناا يف غري احلج، مث إن أراد الناذر 
االعتكاف فيما عينه غريها، فإن كان قريباا فهو أفضل، جزم به يف الواضح، 

. لزومه ما مل حيتج إىل شد رحل: واستظهره يف الفروع، وظاهر املغين وغريه
فال، للنهي، وحكاه النووي عن اجلمهور، خيري، فإن احتاج لشد رحل : واملذهب

 .ومنعه ابن عقيل، والشي ، وغريمها، لللرب
ومن نذر االعتكاف أو الصالة، يف مسجد غري الثالرة : استدراك يف عموم قوله( 2)

أن نذر االعتكاف يف مسجد جامع، يكفي يف غريه؛ : يريد رفع إهبام كون. اخل
فيه، ولو مل يتللل اعتكافه مجعه، مأنه ترك وبيان أنه ال جيزئه إال يف مسجد تقام 

لبثاا مستحقاا التزمه بنذره، وإن ختلله مجعة ومل يعني، فأمجعوا على أنه إذا وجب 
عليه بالنذر اعتكاف أيام، يتلللها يوم اجلمعة، أن املستحب له، أن يعتكف يف 

 .املسجد الذي تقام فيه اجلمعة، لئال خيرج عن معتكفه هلا
جد احلرام أفضلها، احلسنة فيه مبائة ألف حسنة فيما سواه، ملا تواتر عنه مأن املس( 3)

 .يف ذلك صلى اهلل عليه وسلم
 .أي وإن عني املفضول منها أجزأ فيما هو أفضل منه( 4)
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أن رجالا قال يوم : ملا روى أمحد، وأبو داود، عن جابر (1)احلرام
يا رسول اهلل إين نذرت إن فتح اهلل عليك مكة، َأن ُأصلي يف : الفتح

فسأله  «صل ههنا»فسأله فقال  «صل ههنا»بيت املقدس؛ فقال 
كعشر ذي ( زمناا معيناا)اعتكافاا ( ومن نذر) (2)«شْأنك إذاا»فقال 
فيدخل قبيل الغروب،  (4)(قبل ليلته امأُوىل دخل معتكفه) (3)احلجة

 .(5)من اليوم الذي قبله

                                         

 .وإن عني امأقصى أجزأ يف كل من املساجد الثالرة، مأفضليتهما عليه( 1)
على ما سواه من املساجد، فدل على أنه فأمره بالصالة يف املسجد احلرام، لفضله ( 2)

 .جيزئ يف امأفضل، وأنه امأفضل ملزيد فضله
وكعشر رمضان امأخري مثالا، وكشهر بعينه، تعني عليه، لتعيينه له، ومل جيز فيما ( 3)

 .سواه بال نزاع
 .منه وفاقاا، لرؤياه عليه الصالة والسالم ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين( 4)
الزمن املنذور اعتكافه، مأن أوله غروب الشمس، إذ الشهر يدخل  أي قبل ذلك( 5)

بدخول الليلة، بدليل ترتيب امأحكام املعلقة به، وما ال يتم الواجب إال به فهو 
مل . إذا صلى الفجر دخل معتكفه صلى اهلل عليه وسلمأنه : واجب، وخرب عائشة

ا من : يكن نذره، والتطوع يشرع فيه مىت شاء، وقال ابن عبد الرب ال أعلم أحدا
ونوزع بقول امأوزاعي والليث وإسحاق، فيما إذا أراد . الفقهاء قال هبذا احلديث

أن يعتكف العشر امأواخر تطوعاا، فإنه يدخل بعد صالة الفجر أول يوم منه، 
 .يدخل قبل ليلته امأوىل: ومحل على اجلواز، واملنصوص
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أي بعد غروب الشمس آخر ( بعد آخره)من معتكفه ( وخرج)
وإن نذر يوماا، دخل قبل فجره، وتأخر حىت تغرب مشسه (1)يوم منه

(2) 
وإن نذر زمناا معيناا تابعاا ولو أطلق
(3). 

                                         

وإن اعتكف رمضان، أو العشر امأخري  وفاقاا، وخيرج بعد مدة االعتكاف إمجاعاا،( 1)
منه، استحب أن يبيت ليلة العيد يف معتكفه، وخيرج منه إىل املصلى نص عليه، 

وقاله مالك، وذكر أنه بلغه عن النيب . هكذا حديث عمرة عن عائشة: وقال
كانوا : ، وأنه بلغه عن أهل الفضل الذين مضوا، وعن إبراهيمصلى اهلل عليه وسلم

وملا ورد من الرتغيب يف . ليصل طاعة بطاعة: قال اجملد وغريه. يستحبون ذلك
 .إنه السنة اجملمع عليها: قيام ليلة العيد، وقال ابن املاجشون

وإن نذر اعتكاف العشر امأواخر، فنقص أجزأه وفاقاا، خبالف ما لو نذر عشرة أيام 
ج رمضان من آخر الشهر فنقص، يقضي يوماا وفاقاا، وإن فاته العشر فقضاه خار 

يف العشر امأول من شوال، متفق عليه،  صلى اهلل عليه وسلمجاز وفاقاا، لفعله 
ذكره اجملد وغريه، وجزم به غري . مثله من قابل، ال سيما فيه ليلة القدر: وعنه

واحد، ويكفي شهر هاليل ناقص بلياليه، أو رالرون يوماا بلياليها، مأن الشهر 
 .اسم ملا بني اهلاللني

ويف مجيعه، وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي، فإن اليوم اسم ملا بني طلوع الفجر ليست( 2)
جيب : وغروب الشمس، وإن نذر يومني أو ليلتني، أو أكثر، أو أطلق، وقلنا

لزمه ما بينهما من يوم أو ليلة، وفاقاا للشافعي، ومذهب أيب حنيفة . التتابع
وأجيب بأن اهلل نص (. ث ليالرال)يلزمه ما لفظ به مع اإلطالق، لقوله : ومالك

 .عليها، كما يعمل باللزوم وعدمه وفاقاا
أي فلم يقيد بالتتابع، ال بلفظه، وال بنيته وجوباا، وفاقاا ملالك وأيب حنيفة، ( 3)

= 
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كيوم ليلة   (2)يوم نذره وال تدخل ليلة (1)فله تفريقه «وعدداا»
له ( إال ملا ال بد) (4)من معتكفه( وال خيرج املعتكف) (3)نذرها

 .(5)(منه)

                                         
= 

ا  القتضائه ذلك، سواء كان صوماا أو اعتكافاا وحنوه، كما لو حلف ال يكلم زيدا
 .ع، ال بلفظه وال بنيته، لفهمه من التعينيشهراا وحنوه، ولو أطلق فلم يقيده بالتتاب

أي العدد، ولو رالرني يوماا، مأنه مقتضى اللفظ، وامأيام املطلقة توجد بدون ( 1)
تتابع، ما مل ينو تتابعاا فيلزمه، وإن نذر شهراا متفرقاا، فله تتابعه، وفاقاا للشافعي، 

 .وقياس قول أهل الرأي، ومأنه امأفضل
يعتكف، يوم اخلميس مثالا، فال تدخل ليلته يف ذلك، وهو  أي إن كان نذر أن( 2)

: وقال اخلليل. أنه ال بد أن يضيف إليه ليلته: إمجاع، إال ما روي عن مالك
 .اسم ملا بني طلوع الفجر وغروب الشمس« اليوم»

أي وعدم دخول ليلة ذلك اليوم نذر اعتكافه، كعدم دخول ذلك اليوم الذي نذر ( 3)
 .اعتكاف ليلته

إذا عني مدة، أو شرط التتابع يف عدد، حرم خروجه، خمتاراا، ذاكراا، ال ناسياا أو ( 4)
ا بال حق  .مكرها

يعين فإنه ال حيرم وال يبطل، بل رمبا تعني، وليس املراد من نفي احلرمة ربوت اإلمث ( 5)
السنة للمعتكف، أن ال خيرج إال ملا ال بد له : من اإلباحة والكراهة، قالت عائشة

ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان، متفق عليه،  صلى اهلل عليه وسلموكان . همن
 .وإال مل يصح اعتكاف مأحد، مأنه ال يسلم من ذلك أحد: قال الشارح
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وكقيء بغته،  (1)كإتيانه مبْأكل ومشرب لعدم من يْأتيه هبما
وإىل  (4)وغسل متنجس حيتاجه (3)وطهارة واجبة (2)وبول، وغائط

 .(6)وامأوىل أن ال يبكر جلمعة (5)مجعة وشهادة لزمتاه

                                         

وفاقاا مأيب حنيفة والشافعي، من غري أن يأكل أو يشرب يف بيته، وال جيوز ( 1)
هو مذهب أيب حنيفة وغريه، خروجه مأكله وشربه يف بيته، اختاره املوفق واجملد، و 
جيوز، ملا فيه من ترك املروءة، : لعدم احلاجة، إلباحته يف املسجد، وعند الشافعي

 .ويستحي أن يأكل وحده
 .إمجاعاا، حكاه الوزير وغريه( 2)
إمجاعاا، سواء كانت لصغرى، ولو قبل دخول وقت صالة، أو لكربى، مأن اجلنب ( 3)

حملدث ال تصح صالته بدون وضوء، وكذا غسل حيرم عليه اللبث يف املسجد، وا
 .مجعة إن وجب، وإال مل جيز وفاقاا، كتجديد الوضوء

 .مأنه يف معىن البول والغائط، وجيب غسله عند إرادة الصالة( 4)
إن كانت اجلمعة واجبة عليه، والشهادة متعينة، مأداء الواجب، ووجوب اخلروج ( 5)

حاجة : تعينة، واملعتاد من هذه امأعذارإىل اجلمعة إمجاع، وكذا الشهادة امل
اإلنسان، وطهارة احلدث، والطعام والشراب إمجاعاا، واجلمعة منه، وكما ال يبطل 
االعتكاف، فال ينقص مدته، فال يقضى شيئاا منه، مأن اخلروج له كاملستثىن 
عادة، وبقية امأعذار إن مل تبطل ال يقضي الوقت الفائت بذلك، لكونه يسرياا 

ا، أو واجباا، كحاجة اإلنسان، وهو ظاهر كالم أكثر امأصحاب، واختاره مباحا 
 .املوفق والشارح، وصححه يف تصحيح الفروع وغريه

 وسن أن ال يبكر جلمعة، اقتصاراا على قدر احلاجة، : وعبارة املنتهى( 6)
= 
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وقصد  (2)وله املشي على عادته (1)وال يطيل اجللوس بعدها
وغسل يده  (3)بيته حلاجة، إن مل جيد مكاناا يليق به بال ضرر وال منة

ال بول، وفصد، وحجامة بإناء فيه  (4)مبسجد يف إناء، من وس  وحنوه
 .(5)أو يف هوائه

                                         
= 

له التبكري إليها، مأنه خروج جائز فجاز : ويف اإلقناع وغريه. وهو ظاهر كالم أمحد
: وهو مذهب أيب حنيفة، ويف منتهى الغاية. عجيله، كاخلروج حلاجة اإلنسانت

 .احتمال تبكريه أفضل
ويف . وسن أن ال يطيل املقام بعدها، اقتصاراا على قدر احلاجة: ويف املنتهى( 1)

. اه . له إطالة املقام بعدها، وال يكره، لصالحية املوضع لالعتكاف: اإلقناع وغريه
 .الرجوع بعد اجلمعة وغريهاويستحب له سرعة 

 .من غري عجلة مأن عليه فيها مشقة، وال يبطل بدخوله حلاجة حتت سقيفة وفاقاا( 2)
كسقاية، وال حيتشم مثله منها، وال نقص عليه، وإن بذل له صديق أو غريه منزله ( 3)

القريب، لقضاء حاجته، مل يلزمه، للمشقة برتك املروءة، واالحتشام، ويقصد أقرب 
 .لية وجوباا، لدفع حاجته بهمنز 

: كزفر، وكغسل يدي القائم من نوم ليل، ويفرغ اإلناء خارج املسجد، وذكر اجملد( 4)
 .يف غري إناء، ولعله ما مل يتأذ به أحد

وحيرم بوله يف املسجد يف إناء، وكذا فصد : أي املسجد، وعبارة الفروع وغريه( 5)
إن املساجد مل تنب هلذا، إمنا هي »: صلى اهلل عليه وسلموحجامة، لعموم قول 

وجيوز للمستحاضة وفاقاا، مع أمن تلويثه، وإمنا  «لذكر اهلل، وقراءة القرآن، والصالة
 مل متنع املستحاضة إذا أمنت التلويث، مأهنا ال ميكنها ذلك إال برتك

االعتكاف، والفرق بينها وبني احلائض، أن االستحاضة ال متنع من الصالة،  
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

431 

حيث وجب عليه  (1)(وال يعود مريضاا، وال يشهد جنازة)
متتابعاا االعتكاف

 .(3)ما مل يتعني عليه ذلك، لعدم من يقوم به (2)

                                         
= 

 .ض إمجاعااخبالف احلي
وال يزور قريباا، وال حيتمل شهادة، وال يؤديها وال يغسل ميتاا، وحنو ذلك، فال ( 1)

كان ال يعرج للسؤال عن : خيرج لكل قربة ال تتعني عليه وفاقاا، لقول عائشة
وربت عنها أهنا كانت ال تسأل عن املريض إال وهي مارة، . رواه أبو داود. املريض

لفضيلة، قال يف  –وهي النذر  –مأنه ال جيوز ترك فريضة ومأنه منه بد كغريه، و 
وخيرج ملرض يتعذر معه القيام فيه، أو ال ميكنه إال مبشقة شديدة، : الفروع وغريه

بأن حيتاج إىل خدمة أو فراش وفاقاا، وإن كان خفيفاا، كالصداع واحلمى اخلفيفة، 
 .مل جيز وفاقاا

يف الرحبة، فإن مل يكن رحبة رجعت إىل  وخترج املرأة حليض ونفاس وفاقاا، ويستحب
بيتها، فإذا طهرت، رجعت إىل املسجد وفاقاا، وخترج لعدة الوفاة يف منزهلا، وحكاه 
الوزير إمجاعاا، لوجوبه شرعاا ويلزم اخلروج إذا احتيج إليه جلهاد تعني، بال نزاع، وال 

طل بذلك، مأنه يبطل، وكذا إن تعني إلطفاء حريق، أو إنقاذ غريق وحنوه، وال يب
عذر يف ترك اجلمعة، فهنا أوىل، ومن أكرهه السلطان أو غريه على اخلروج، مل 
يبطل اعتكافه، ولو بنفسه، وإن أخرج الستيفاء حق عليه، فإن أمكنه اخلروج منه 
بال عذر بطل وفاقاا، وإال فال، ومىت زال العذر رجع وقت إمكانه، وإن خرج ناسياا 

 .رمل يبطل، لآلية وامأخبا
 .إما لتقييده بالنذر بالتتابع، أو نيته له، أو إتيانه مبا يدل عليه، كشهر( 2)
 .فله اخلروج له، لتعينه كجمعة وشهادة لزمتاه، لوجوهبما بأصل الشرع( 3)
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، أي يشرتط يف ابتداء اعتكافه اخلروج إىل (إال أن يشرتطه)
وماله  (2)وكذا كل قربة مل تتعني عليه (1)عيادة مريض، أو شهود جنازة
وال التكسب  (4)ال اخلروج للتجارة (3)منه بد، كعشاء ومبيت يف بيته

 .(6)وال اخلروج ملا شاء (5)بالصنعة يف املسجد

                                         

. وهو قول مجاعة من الصحابة، ومن بعدهم: فيجوز له بالشرط، قال يف املبدع( 1)
ومأن االشرتاط . وهو الصحيح عندي :وكذا قاله الشافعي وغريه، وقال الوزير

 .كانوا يستحبون للمعتكف هذه اخلصال: يصريه كاملستثىن، قال إبراهيم
 .كزيارة صديق، وصلة رحم، فله شرطه( 2)
فيجوز له اشرتاطه، جزم به املوفق وغريه، وكذا جزم به يف املنتهى، لتأكد احلاجة ( 3)

 .إليهما، وامتناع النيابة فيهما
املعتكف يعود املريض، ويشهد : من غري شرط، ملا روي عن علي قال له ذلك: وعنه

: قال يف املبدع. اجلنازة، واجلمعة، وليأت أهله، وليأمرهم باحلاجة، وهو قائم
على التطوع، لكن امأفضل مقامه على اعتكافه، . إسناده صحيح وهو حممول

 .صلى اهلل عليه وسلملفعله 
ا، وهو مذهب مالك وغريه، مأنه ينافيه،  أي فال يصح اشرتاطه ذلك، قوالا ( 4) واحدا

 .إن كان حيتاجه فال يعتكف: قال أمحد
 .أي فال جيوز اشرتاطه( 5)
 .مأنه ينافيه صورة ومعىن( 6)
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مىت مرضت، َأو عرض يل عارض خرجت، فله : وإن قال
وإن ) (2)وإذا زال العذر، وجب الرجوع إىل اعتكاف واجب (1)شرطه
 .(3)(يف فرج)املعتكف ( وطئ

                                         

أنه جيوز له التحلل، إذا حدث عائق، من مرض أو : كما يف اإلحرام، وفائدته( 1)
ا شرط هنا سقوط القضاء يف ال: وقال اجملد. غريه، ولو مل يكن املرض وحنوه شديدا

العدة املعينة، فأما املطلقة كنذر شهر متتابع، ال خيرج منه إال ملرض، فإنه يقضي 
زمن املرض، إلمكان محل الشرط هنا على انقطاع التتابع فقط، ويكون الشرط 

 .هنا أفاد سقوط الكفارة
رج ملا له مأن احلكم يدور مع علته، فإن أخر رجوعه عن وقت إمكانه فكما لو خ( 2)

نذر اعتكاف أيام غري متتابعة، وال معينة، كعشرة أيام، : منه بد، وله رالرة أحوال
فيلزمه إمتام الباقي من امأيام، حمتسباا مبا مضى، بأن يقضي ما بقي، وعليه كفارة 
ميني، أو االستئناف بال كفارة، أو نذر أياماا معينة، كالعشر امأخري من رمضان، 

 .، ليأيت بالواجب، وكفارة ميني لفوات احمللفعليه قضاء ما ترك
فسد اعتكافه، منذوراا كان أو مسنوناا، إمجاعاا، لآلية، والنهي فيها للفساد، وملا ( 3)

وسنده صحيح، . إذا جامع املعتكف بطل اعتكافه: روى حرب عن ابن عباس
 ولو ناسياا كاحلج؛ وهو مذهب مالك، وأيب حنيفة، والوطء يف: وظاهر إطالقهم

ُتْم َعاِكُفوَن ِفي حمرم باإلمجاع، قال تعاىل: االعتكاف َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوَأنـْ
: أي ما دمتم عاكفني، يف املسجد وال يف غريه، قال ابن كثري وغريهاْلَمَساِجدِ 

هو امأمر املتفق عليه عند العلماء، أن املعتكف حيرم عليه النساء، ما دام معتكفاا 
منزله حلاجة، فال حيل له أن يلبث فيه، إال مبقدار ما  يف مسجد، ولو ذهب إىل

يفرغ من حاجته تلك، وليس له أن يقبل امرأته، وال أن يضمها إليه، وال يشتغل 
 .بشيء سوى اعتكافه
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ويكفر كفارة ميني إن   (1)(فسد اعتكافه)أو أنزل مبباشرة دونه 
كان االعتكاف منذوراا
ويبطل أيضاا  (3) لوطئه، إلفساد نذره، ال(2)

 .(4)اعتكافه خبروجه ملا له منه بد، ولو قل

                                         

أي أو أنزل املعتكف مبباشرة دون الفرج فسد اعتكافه وفاقاا، إال يف أحد قويل ( 1)
م املباشرة يف غري الفرج بال شهوة وفاقاا، الشافعي، وإن مل ينزل مل يفسد، وال حتر 

حترم كشهوة وفاقاا، وحكى الوزير عن أيب حنيفة وأمحد، : وذكر القاضي احتماالا 
أنه قد أساء، مأنه قد أتى ما حيرم عليه، وال يفسد : فيمن قيل، أو ملس بشهوة

 .اعتكافه
شافعي، حكاه ال جتب، وفاقاا ملالك وال: وهي أظهر الروايات عن أمحد، وعنه( 2)

الوزير وغريه يف املنذور املعني، إذا نوى مييناا وغري املنذور، اتفاقاا إال رواية عن 
 .أمحد

ال  –أي ليست الكفارة لوطئه، بل إلفساده نذره، فلو كان التكفري للوطء نفسه ( 3)
للزمته الكفارة به، ولو كان االعتكاف غري منذور، والصحيح من  –مأجل النذر 

أنه ال جيب عليه كفارة بالوطء يف االعتكاف  –واختاره املوفق وغريه  –املذهب 
 .مطلقاا وفاقاا، وجزم به اجملد وغريه، وأمجعوا على وجوب القضاء

يعين زمن خروجه وفاقاا، لرتك اللبث بال حاجة، أشبه ما لو طال، مأنه مل يبق ( 4)
ى، أو سأل عن مريض عاكفاا يف املسجد، ال إن خرج ملا ال بد منه فباع، أو اشرت 

ا يتم  اعتكافه فيه، أو غريه، ومل يعرج أو يقف لذلك، فيجوز وفاقاا، أو دخل مسجدا
أقرب إىل حمل حاجته من امأول جاز، وإن كان أبعد، أو خرج إليه ابتداء بال عذر، 
بطل اعتكافه وفاقاا، لرتكه لبثاا مستحقاا، فإن وقف ملسألة بطل اعتكافه وفاقاا، مأنه ال 

 جزءاا مستحقااز ما يزاد به زمانه مما منه بد، مأنه يفوت به جيو 
= 
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من صالة، وقراءة، وذكر،  (1)(ويستحب اشتغاله بالقرب)
 .(3)بفتح الياء َأي يهمه( واجتناب ما ال يعنيه) (2)وحنوها

                                         
= 

من اللبث بال عذر، كما لو خرج له، وجيوز معه ما ال يزاد به زمانه، غري  
املباشرة، وإن أخرج بعض جسده ملا له منه بد، مل يبطل وفاقاا، لفعل عائشة يف 

ا ب. صلى اهلل عليه وسلمترجيله  طل وإن قل وفاقاا، وإن وإن خرج مجيعه خمتاراا عمدا
خرج لغري معتاد يف املنذور املتابع، وتطاول خروجه، خري بني استئنافه، وإمتامه مع 
كفارة ميني، وإن فعله يف متعني قضى، وإن خرج ملاله منه بد يف التتابع لزمه 

 .استئنافه، وإن فعل يف متعني لزمه الكفارة، رواية واحدة
 .يتقرب به إىل اهلل تعاىل أي يطلب به القرب عندهكل ما : القرب مجع قربة وهي( 1)
كصيام وصدقة، وليس له ذكر خمصوص، وال فعل آخر، سوى اللبث يف املسجد ( 2)

أمجعوا على أنه يستحب للمعتكف ذكر اهلل، : بنية االعتكاف، قال الوزير
. ال يستحب إقراء القرآن والفقه: والصالة، وقراءة القرآن؛ ونقل عن مالك وأمحد

ا وأمحد مل يريا استحباب أن ال يقرأ املعتكف غري : مث قال والذي عندي أن مالكا
القرآن يف حال اعتكافه، إال أنه من حيث أن إقراءه غريه يصرف مهه عن تدبر 
القرآن إىل حفظ على القراء، فيكون قد صرف فهمه عن تدبر أسراره لنفسه، إىل 

ما كانا يريان شيئاا من عمل اللسان حفظ ظاهر نطقه لغريه، وإال فال يظن هبما أهن
للمعتكف يعدل قراءة القرآن يف تدبر له، وهذا كله يشري إىل أن االعتكاف حبس 
النفس، ومجع اهلمة على نفوذ البصرية يف تدبر القرآن، ومعاين التسبيح، 
والتحميد، والتهليل، وذكر اهلل، فيكون كل مجع من الفكر يناسب هذه العبادة، 

 .ط من الفكر ويكثر من اهلم ينافيهاوكل ما يسق
من جدال، ومراء، وكثرة كالم وغريه، مأنه مكروه يف غريه، ففيه أشد كراهة، حىت  ( 3)

 .كره بعض أهل العلم تعليم القرآن كما تقدم
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 (1)«من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه»لقوله عليه السالم 
وتصلح رأسه،  (2) املسجد، وتتحدث معهوال بْأس َأن تزوره زوجته يف

وله أن يتحدث مع من يْأتيه ما  (4)ما مل يتلذذ بشيء منها (3)أو غريه
 .(5)مل يكثر

                                         

من قول أو فعل، والعناية بالشيء شدة االهتمام به، فما ال تتعلق عنايته به، وال ( 1)
من حسن إسالمه تركه، وإذا حسن اإلسالم، اقتضى يكون من قصده ومطلوبه، ف

ترك ما ال يعنيه كله من احملرمات، والشبهات، واملكروهات، وفضول املباحات اليت 
ال حيتاج إليها، فإن هذا كله ال يعين املسلم، إذا كمل اإلسالم، وبلغ إىل درجة 

 .اإلحسان
 .فتحدرت معه، صلى اهلل عليه وسلممأن صفية رضي اهلل عنها زارته ( 2)
صلى اهلل عليه أي تغسل رأسه وترجله، فإن عائشة رضي اهلل عنها رجلت رأسه ( 3)

 .، أو تصلح شيئاا غري رأسه من بدنه كمداواة وحنوهاوسلم
 .من مس أو كالم يتلذذ به، أو مباشرة وحنو ذلك فال، ملنافاته حال املعتكف( 4)
وال يشغله وفاقاا، مأمره عليه الصالة خلرب صفية، وله أن يأمر مبا يريد خفيفاا، ( 5)

والسالم أهله بذلك، وال بأس أن يتزوج، ويشهد النكاح، لنفسه ولغريه، ويصلح 
بني القوم، ويعود املريض، ويعزي، ويصلي على اجلنازة، ويهنئ، ويؤذن ويقيم، كل 
ذلك يف املسجد، وفاقاا للشافعي وأيب حنيفة، إال يف الصالة على اجلنازة، 

ها يف املسجد عندهم، وال بأس أن يتنظف، وال يكره التطيب وفاقاا  لكراهت
كالتنظف، استظهره يف الفروع، ويستحب له ترك رفيع الثياب والتلذذ مبا يباح له 

 .قبل االعتكاف، وال يكره
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وينبغي ملن  (2)وإن نذره مل يف به (1)ويكره الصمت إىل الليل 
قصد املسجد أن ينوي االعتكاف مدة لبثه فيه، ال سيما إن كان 

صائماا
(3). 

                                         

إمجاعاا، إال أنه ال يتكلم إال خبري، ومأنه ليس من شريعة اإلسالم، وظاهر امأخبار ( 1)
تكلمي، فإن : وفق وغريه، ورأى أبو بكر امرأة ال تتكلم، فقالحترميه، حكاه امل

حيرم إذا تضمن : رواه البلاري وقال الشي . هذا ال حيل، هذا من عمل اجلاهلية
ترك واجب، أو تعبد به عن الكالم املستحب، وجيب عن الكالم احملرم، ويسن 

 .عن املفضول، ويكره عن املستحب
رواه أبو داود بسند حسن، ويف الصحيح،  «لليلال صمات إىل ا»حلديث علي ( 2)

لو نذر الصمت يف : وقال الشافعي «مروه فليتكلم»يف الذي نذر أن ال يتكلم 
وال جيوز أن جيعل القرآن بدالا من الكالم، . اعتكافه، مث تكلم، فال كفارة عليه

َدر  يَا ُثمَّ ِجْئَت َعَلى قَ : مأنه استعمال له يف غري ما هو له، كقوله ملن جاء
إن قرأ به عند احلكم الذي أنزل له، أو ما يناسبه : ، وقال الشي ُموَسى

وقوله ( ما يكون لنا أن نتكلم هبذا)فحسن، كقوله ملن دعاه لذنب تاب منه 
عند حديث  –وقال النووي ِإنََّما َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِني ِإَلى اهللِ عندما أمهه
فيه جواز االستشهاد : ْنَساُن ِمْن َعَجل  ُ ِلَق ا ِ وقال: وفيه –الشفاعة 

، صلى اهلل عليه وسلمبالقرآن يف مثل هذا احلديث، ويف الصحيح مثله من فعله 
وََكاَن اِ ْنَساُن َأْكثَـَر َشْيء  ملا طرق فاطمة وعليا، مث انصرف وهو يقول

 .ونظائره كثريةَجَدال  
يكره للمعتكف؛ : علم وحنوه إذا قيلسواء كان لصالة أو غريها، ال إلقراء قرآن و ( 3)

 .من قصد املسجد لصالة أو غريها ال ينوي االعتكاف مدة لبثه فيه: وقال الشي 
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 .(1)وال الشراء فيه للمعتكف وغريه، وال يصحوال جيوز البيع 

                                         

أمجعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على : قال الوزير( 1)
واإلجارة كالبيع، وقطع . اه . اإلطالق، ومنع منه مالك على اإلطالق يف رواية

صحاب بالكراهة، وفاقاا ملالك والشافعي، ملا روى أمحد، وأبو داود، مجع من امأ
 .«هنى عن البيع والشراء يف املسجد». وغريمها

ال : إذا رأيتم من يبيع، أو يبتاع يف املسجد فقولوا»وروى الرتمذي عن أيب هريرة مرفوعاا 
االعتكاف وصحت امأخبار باملنع من إنشاد الضالة، فالبيع يف  «أربح اهلل جتارتك

 .أوىل، ويكره فيه اليسري كالكثري وفاقاا
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 (1)كتاب المناسك

                                         

احلج أحد أركان اإلسالم، ومبانيه العظام، ودعائمه اخلمس، وقواعده، قال اهلل ( 1)
َِ ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَ  ِإَلْيِه َسِبيه  َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ تعاىل َوهلِل َعَلى النَّا

وهلل على الناس فرض واجب حج البيت، فحرف : أياهلَل َ ِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ 
فسمى ( ومن كفر)لإلجياب، ال سيما إذا ذكر املستحق، واتبعه بقوله ( علي)

تعاىل تاركه كافراا فدل على كفره، وحيث دل على كفره، فقد دل على آكدية 
َِ وقال. ركنيته، وأما من مل يعتقد وجوبه فهو كافر إمجاعاا  َوَأذِّْن ِفي النَّا

وللرتمذي وغريه . إن لربكم بيتاا فحجوه: فأذن فيهم اخلليل عليه السالمِباْلَحجِّ 
من ملك زاداا وراحلة تبلغه إىل بيت اهلل ومل »عن علي مرفوعاا  –وصححه  –

 . «حيج، فال عليه أن ميوت يهودياا أو نصرانياا
ومأمحد وذكر احلج،  «بين اإلسالم على مخس»( منها)وورد فيه أحاديث كثرية 

إن هذه امأمة ال تزال خبري، ما عظموا هذه »وغريه بسند حسن عن عياش مرفوعاا 
 .«حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا»يعين الكعبة  «احلرمة

وأمجع املسلمون على أنه ركن من أركان اإلسالم، وفرض من فروضه، إمجاعاا 
واحلكمة ا عن سلف، ضرورياا،وهو من العلم املستفيض، الذي تواررته امأمة خلفا 

كما ذكر اهلل يف  لَِيْشَهُدوا َمنَاِفَع لَُهمْ واهلل أعلم،أنه إمنا وضع البيت، وأوجب حجه
فَِإنَّ كتابه، ال حلاجة به تعاىل إىل احلجاج، كما حيتاج املللوق إىل من يقصده ويعظمه

وم، مأن الصالة عماد وأخر احلج عن الصالة، والزكاة، والصاهلَل َ ِنيٌّ َعِن اْلَعالَِمينَ 
الدين، ولشدة احلاجة إليها، ولتكررها كل يوم مخس مرات، وأول ما يسأل عنه العبد يوم 

 املواضع  أكثر يف القيامة، مث الزكاة لكوهنا قرينة هلا،
= 
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: يقال (2)وهو التعبد (1)مجع منسك، بفتح السني وكسرها
واملنسك يف  (4)وغلب إطالقها على متعبدات احلج (3)تنسك تعبد

 (6)بفتح احلاء يف امأشهر( احلج) (5)امَأصل من النسيكة وهي الذبيحة
 .(8)سنة تسع من اهلجرة فُرض (7)عكس شهر ذي احلجة

                                         
= 

من الكتاب والسنة، ولشموهلا املكلف وغريه، مث الصوم، لتكرره كل سنة، لكن 
ليظ يف تركه، ولعدم سقوطه بالبدل، وترجم البلاري قدم احلج على الصوم، للتغ

 .«احلج»وترجم غريهم ب  «باملناسك»املصنف كاملقنع وغريه 
والكسر . ناسك: فيقال للعابد. فبالفتح مصدر، وبالكسر اسم ملوضع العبادة( 1)

ا على القياس  .على خالف القياس، وقد روي مفتوحا
 .أي التنسك هو التعبد( 2)
ا« ونسك»بد، ينسك أي تع« ونسك»( 3)  .بالضم أي صار ناسكا
املناسك مواضع : لكثرة أنواعها، ملا تضمنته من الذبائح املتقرب هبا، ويف املطالع( 4)

فاملناسك إذاا املتعبدات كلها، وقد غلب إطالقها على أفعال . متعبدات احلج
 .احلج، لكثرة أنواعها

 .ةيعين املتقرب هبا، مث اتسع فيها فصار امساا للعباد( 5)
ال بكسرها يف امأشهر، وبالفتح هو املصدر، وبالفتح والكسر مجيعاا هو االسم ( 6)

 .منه
 .فامأشهر فيه الكسر( 7)
سنة عشر، : عند أكثر أهل العلم، وجزم به غري واحد من أهل التحقيق، وقيل( 8)

 تأخر فرضه إىل سنة تسع، أو عشر، عام تبوك، وهو : قال ابن القيم
= 
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يف  (2)قصد مكة لعمل خمصوص: وشرعاا (1)وهو لغة القصد
زيارة البيت، على : وشرعاا (4)لغة الزيارة( والعمرة) (3)زمن خمصوص
 .(5)وجه خمصوص

                                         
= 

بعد اهلجرة إال حجة واحدة،  صلى اهلل عليه وسلمن، ومل حيج قول مجهور املفسري
وهي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من اهلجرة، بال نزاع، وحج قارنا، لسوقه 

ليبلغ الشاهد منكم »اهلدي، وإمنا مسيت حجة الوداع مأنه ودع الناس فيها، وقال 
مل يبعث : قواعتمر أربع عمر، وكلها يف أشهر احلج، وقال ابن إسحا «الغائب

 .ما من نيب إال حج: وقال غريه. اهلل نبياا بعد إبراهيم إال حج هذا البيت
أي إىل من تعظمه، أو كثرة القصد إليه، ويطلق على العمل أيضاا، وعلى اإلتيان ( 1)

مث تعورف استعماله يف القصد إىل مكة للنسك، : مرة بعد أخرى، قال اجلوهري
الشيء وإتيانه، ومنه مسي الطريق حمجة، ومنه يف  احلج يف اللغة قصد: وقال الشي 

 .احلاجة، وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به: االشتقاق امأكرب
فاملعىن الشرعي جيب اشتماله على اللغوي، بزيادة املناسبة بني املعنيني، فاحلج ( 2)

 .قصد، وهو النية، وزيادة امأفعال، كالصالة، دعاء، وزيادة امأفعال: شرعاا
احلج عبارة عن قصد البيت : يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، ويقال هو( 3)

 .العتيق، بإحرام خمصوص، مشتمل على وقوف وغريه، على وجه خمصوص
ا أصغر»إذا زاره، وتسمى . اعتمره: يقال( 4) ملشاركتها له يف اإلحرام،  «حجا

 .والطواف، والسعي، واحللق، أو التقصري
 ب                زمن خمص                وص : س                عي، وحتل                ل، ومل يق                لب                إحرام، وط                واف، و ( 5)

 –يف االس تعمال الش رعي والع ريف  –مث غل ب : مأهن ا جت وز ك ل وق ت، وق ال الش ي 
عل   ى ح   ج بي   ت اهلل وإتيان   ه، ف   ال يفه   م عن   د اإلط   الق إال ه   ذا الن   وع اخل   اص م   ن 
= 
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َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَم هللِ لقوله تعاىل  (1)(واجبان)ومها 
(2). 

                                         
= 

َرمَ القص  د، مأن  ه ه  و املش  روع، املوج  ود كث  رياا، وذل  ك لقول  ه جَّ َواْلُعْمــ وا اْلَحــ ــ  َوَأِتمُّ
واملقص  ود م  ن احل  ج والعم   رة عب  ادة اهلل وح  ده، يف البق   اع ال  يت أم  ر اهلل بعبادت   ه هللِ 

إمن   ا جع  ل رم   ي اجلم   ار، والس   عي ب   ني الص   فا » ص   لى اهلل علي   ه وس   لمفيه  ا، وق   ال 
ب ل احل ج خاص  ة ه ذا ال دين احلني ف، وس ر التوحي د، ق  ال  «وامل روة، إلقام ة ذك ر اهلل

اءَ يف قول  ه –بع ض املفس  رين  َفــ وجع  ل تع  اىل بيت  ه قياما  ا . أي حجاجا  ا – هللِ  ُحنَـ
للن   اس، فه   و عم   ود الع   امل ال   ذي علي   ه بن   اؤه، فل   و ت   رك احل   ج خ   رت الس   ماء عل   ى 

. ال ي  زال الن  اس قياما  ا، م  ا زال ه  ذا البي  ت حمجوجا  ا: امأرض،كم  ا ق  ال اب  ن عب  اس
ك ان   فهو خاصة احلنيفية، وزيارة احملب حملبوب ه، وإجاب ة دعوت ه، وحم ل كرامت ه، وهل ذا

 .«لبيك لبيك»شعارهم 
أي احلج والعمرة، أما وجوب احلج فبإمجاع املسلمني، بل هو ركن من أركان ( 1)

فذكر حج البيت  «بين اإلسالم على مخس»اإلسالم، املشار إليها يف حديث 
وتقدم، وفرض كفاية كل عام، على من مل جيب عليه عيناا، وأما وجوب العمرة 

لجديد من قويل الشافعي، وقول يف مذهب مالك، وهو فاملذهب وجوهبا، وفاقاا ل
قول أكثر العلماء من الصحابة وغريهم، قاله يف الفروع، والبغوي وغريمها وجتب 
بالشروع فيها، باتفاق أهل العلم، حكاه ابن كثري وغريه، وأمجعوا على أن العمرة 

 .مشروعة، بأصل اإلسالم، وأن فعلها يف العمر مرة واحدة كاحلج
صلى اهلل عليه أنه أتى النيب : احتج باآلية على وجوب العمرة، وسبب نزوهلا( 2)

َوَأتِمُّوا كيف تأمرين أن أصنع يف عمريت؟ فنزلت: رجل وهو باجلعرانة، فقال وسلم
والسائل قد أحرم، وإمنا سأل كيف يصنع؟ وتقدم أنه قد انعقد اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَم هللِ 

فرضها، وإمنا فيها إمتام  وليس يف اآلية: قال ابن القيم اإلمجاع على وجوب إمتامها،
احلج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك ال يقتضي وجوب االبتداء وورد يف فضلها 

 .أحاديث كثرية
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على النساء من جهاد؟ قال يا رسول اهلل هل : وحلديث عائشة
رواه أمحد، وابن  «نعم، عليهن جهاد ال قتال فيه، احلج والعمرة»

 .(1)ماجه، بإسناد صحيح، وإذا ربت ذلك يف النساء، فالرجال َأوىل
                                         

أي إذا ربت وجوب احلج والعمرة على النساء يف اخلرب، فالرجال أوىل بثبوهتا يف ( 1)
ول اهلل نرى اجلهاد أفضل العمل، أفال يا رس: حقهم، وللبلاري عنها، أهنا قالت

دخلت »وملسلم عن ابن عباس  «لكن أفضل اجلهاد حج مربور»جناهد؟ قال 
صلى اهلل وعن أيب رزين العقيلي، أنه أتى النيب  «العمرة يف احلج، إىل يوم القيامة

إن أيب شي  كبري، ال يستطيع احلج والعمرة، وال الظعن، فقال : فقال عليه وسلم
رواه اخلمسة، وصححه الرتمذي، ويف حديث عمر،  «أبيك واعتمر حج عن»

 .«وحتج البيت وتعتمر»عند ابن خزمية وغريه 
ا رخص يف تركها، وليس فيها شيء رابت : وقال الشافعي العمرة ُسنة، ال نعلم أحدا
سنة، وفاقاا مأيب حنيفة، ومالك، وأحد قويل الشافعي، واختاره : وعنه. بأهنا تطوع
ال، وأن »سئل عن العمرة، أواجبة هي؟ قال : ه، حلديث جابر مرفوعااالشي  وغري 

: وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: رواه الرتمذي وصححه، وقال «تعتمر خري لك
امأصلية ال ينتقل عنها ومأن امأصل عدم الوجوب، والرباءة . العمرة ليست بواجبة

اعتضاد امأصل بامأحاديث،  إال بدليل يثبت به التكليف، وال دليل يصلح لذلك، مع
َوهلِل َعَلى القاضية بعدم الوجوب، ويؤيده اقتصاره تعاىل على احلج يف قوله تعاىل

َِ ِحجُّ اْلبَـْيتِ  بين »يف حديث  عليه وسلم صلى اهللواقتصار الرسول النَّا
. ال أزيد عليهن، وال أنقص: على احلج، وقال للذي قال «اإلسالم على مخس

 «دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة»وحديث  «ن اجلنةلئن صدق ليدخل»
يف اآلية مشعر بأنه إمنا جيب بعد اإلحرام، ال قبله، لللرب يف « التمام»ولفظ 

سبب النزول، وأما أهل مكة فالقول بوجوهبا عليهم ضعيف، خمالف للسنة الثابتة، 
 .وهو امأصح عند أمحد، قاله الشي  وغريه
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( على املسلم، احلر، املكلف، القادر)إذا تقدر ذلك فيجبان 
احلج » لقوله عليه السالم (2)واحدة( يف عمره مرة) (1)أي املستطيع

 .(3)رواه أمحد وغريه «مرة، فمن زاد فهو مطَّوَّع
والبلوغ وكمال  (4)فاإلسالم والعقل، شرطان للوجوب والصحة 

                                         

َِ ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتَطاَ  ِإَلْيِه َسِبيه  وَ  لقوله تعاىل ( 1) ( َمنْ ) هلِل َعَلى النَّا
وللسنة املستفيضة، وإمجاع . وهلل على املستطيع: فتقديره( الناس)بدل من 

 .املسلمني، والنتفاء تكليف ما ال يطاق عقالا وشرعاا
اقل، حر، بالغ، أمجعوا على أن احلج جيب على كل مسلم، ع: قال الوزير وغريه( 2)

صحيح، مستطيع، يف العمر مرة واحدة، وأن املرأة يف ذلك كالرجل، وأن الشرائط 
وإذا فقد من هذه الشروط املذكورة واحد مل جيب أصالا، . اه . يف حقها كالرجل

أمجعوا على : وال جيب على من قام به واحد من أضداد هؤالء، وقال ابن املنذر
 .كاحلج، وتقدم الكالم يف وجوهبا  أن من فعل العمرة مرة واحدة

: فرواه النسائي مبعناه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، ومأمحد عن علي حنوه، وفيه( 3)
ويف صحيح مسلم وغريه، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه « ال»أيف كل عام؟ قال 

أكل عام؟ فقال : فقال رجل «أيها الناس، قد فرض عليكم احلج فحجوا»مرفوعاا 
ُمتعتنا هذه : ويف الصحيحني عن سراقة «لوجبت، وملا استطعتم. نعم: لو قلت»

  «واملطَّوَّع» «ال، بل مأبد امأبد»لعامنا هذا أم لألبد؟ قال 
بتشديد الطاء املهملة، وكسر الواو املشددة، أي متنفِّل، غري مفرتض، فإنه مل 

 .يفرض يف العمر إال مرة واحدة
اعاا، وال على مرتد وفاقاا، ويعاقب عليه، وعلى فال جيبان على كافر أصلي إمج( 4)

سائر فروع اإلسالم، كما تقدم، وال جيبان عليه باستطاعته يف حال ردته فقط، 
وفاقاا مأيب حنيفة، ومالك، وال تبطل استطاعته بردته، وإن حج مث ارتد، مث أسلم 
= 
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 .(1)احلرية، شرطان للوجوب واإلجزاء، دون الصحة

فمن كملت له  (1)واالستطاعة شرط للوجوب، دون اإلجزاء
                                         

= 

ا عبادة من وهو مستطيع مل يلزمه، وفاقاا للشافعي، وال يصحان منه إمجاعاا، مأهنم
شرطها النية، وهي ال تصح من كافر، ومأنه ممنوع من دخول احلرم، وهو مناف 
له، وينعقد إحرامه معه ابتداء، خبالف الردة إمجاعاا، وال يبطل إحرامه، وخيرج 

وال َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ منهما هبا، وهو مذهب أيب حنيفة، لعموم
عاا، وال يصحان منه إن عقده بنفسه إمجاعاا، مأنه ال قصد جيبان على جمنون إمجا

وهو مذهب مالك . يصح: له، وقصد الفعل شرط، وكذا لو عقده له وليه، وقيل
والشافعي، وال تبطل استطاعته جبنونه، وال إحرامه به، قياساا على الصوم اتفاقاا، 

 .وال يبطل اإلحرام باإلغماء، والسكر، واملوت
لى الصغري وفاقاا، لللرب، مأنه غري مكلف، والشتمال احلج على املال فال جيبان ع( 1)

والبدن، ويف نيته قصور، وال جيبان على القن وفاقاا، مأن مدهتما تطول، فلم جيبا 
عليه، ملا فيه من إبطال حق السيد، واملشغول باحلاجة امأصلية كاملعدوم شرعاا، 

د، ومعتق بعضه وفاقاا، وحكاه ابن ومأنه ال مال له، وكذا مكاتب، ومدبر، وأم ول
أن امرأة رفعت إىل النيب : اهلمام إمجاعاا، وإن فعال انعقد وفاقاا، حلديث ابن عباس

رواه  «نعم، ولك أجر»أهلذا حج؟ قال : صبياا، فقالت صلى اهلل عليه وسلم
مسلم، ومأن العبد من أهل العبادة، فصحا منه كاحلر، وال جيزئ عن حجة 

ه بعد زوال املانع، وعليهما احلج والعمرة بعد البلوغ والعتق، لقول اإلسالم وعمرت
أميا صيب حج مث بلغ فعليه حجة »قال  صلى اهلل عليه وسلمإن النيب : ابن عباس

رواه أمحد، والشافعي والبيهقي،  «أخرى، وأميا عبد حج مث عتق فعليه حجة أخرى
لم جيزئهم إذا صاروا من وغريهم، واحلاكم وصححه، ومأهنم فعلوا قبل وجوبه، ف

 .أهله، حكاه ابن عبد الرب وغريه إمجاعاا، وهو قول عامة أهل العلم إال شذوذاا
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 (3)بال عذرويْأمث إن أخره  (2)(على الفور)الشروط وجب عليه السعي 
فإن َأحدكم  –يعين الفريضة  –تعجلوا إىل احلج »لقوله عليه السالم 

 .(4)رواه أمحد «ال يدري ما يعرض له
                                         

= 

فلو حج كبري، أو مريض، أو فقري أجزأ إمجاعاا، وحج خلق من الصحابة مع النيب ( 1)
 . وال شيء هلم، ومل يأمرهم باإلعادة صلى اهلل عليه وسلم

مسة، اإلسالم، والعقل، والبلوغ، واحلرية، أي فمن كملت له الشروط اخل( 2)
واالستطاعة، وجب عليه السعي للحج والعمرة على الفور، وهو الشروع يف 
االمتثال عقب امأمر، من غري فصل، وال جيوز له تأخريه، عند أمحد، وأيب حنيفة، 

واحلج على الفور، عند أكثر العلماء، وإذا خاف : وأكثر الشافعية، قال الشي 
 .من يقدر على احلج قدم النكاح، وحكي إمجاعاا، وإال قدم احلجالعنت 

 .مأن امأمر يقتضي الفورية، وملا ورد يف التأخري من التأريم، ومع العذر فال تأريم( 3)
وليست اإلرادة هنا على  «من أراد احلج فليتعجل»وله من حديث الفضل ( 4)

. أراد الصالة فليتوضأمن : التليري، النعقاد اإلمجاع على خالفه، بل كقوله
من »وعن عبد الرمحن بن سابط يرفعه ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيمَ وكقوله

مات ومل حيج حجة اإلسالم، مل مينعه مرض حابس، أو سلطان جائر، أو حاجة 
رواه سعيد، وله طرق توجب  «ظاهرة، فليمت على أي حال، يهودياا أو نصرانياا

لقد مهمت أن أبعث رجاالا إىل هذه : سن، عن عمرأن له أصالا، وعن احل
امأمصار، فينظروا كل من كان له جدة ومل حيج، فيضربوا عليهم اجلزية، ما هم 

رواه البيهقي وغريه، ومأنه أحد مباين اإلسالم، فلم جيز . مبسلمني، ما هم مبسلمني
 .تأخريه إىل غري وقت معني، كبقية املباين، بل أوىل

، هو وأصحابه، بناء على أنه فرض سنة تسع، ى اهلل عليه وسلمصلوأما تأخريه 
= 
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بَأن عتق العبد حمرماا( فإن زال الرق)
بَأن ( اجلنون)زال ( و) (1)

أَفاق اجملنون، وَأحرم إن مل يكن حمرماا
(2). 

                                         
= 

فيحتمل أنه كان يف آخرها، أو لعدم استطاعته، أو حاجة خوف يف حقه، منعه 
وأكثر أصحابه، أو مأن اهلل كره له احلج مع املشركني عراة، أو الستدارة الزمان، أو 

ملا : وقال ابن القيم غري ذلك، ومن مجلة امأقوال أنه فرض سنة عشر، فال تأخري،
. نزل عليه فرض احلج بادر، فإن فرضه تأخر إىل سنة تسع، أو عشر، عام تبوك

وإرداف الصديق بعلي ينادي بذلك مؤذن به، وهو قول مجهور املفسرين، ومل ير 
هذا مع أن احلج واجب على الفور : أمحد بالغزو قبل احلج بأساا، قال الشي 

هاد، كتأخري الزكاة الواجبة، النتظار قوم أصلح من عنده، لكن تأخريه ملصلحة اجل
غريهم، أو تضرر أهل الزكاة، وتأخري الفوائت، لالنتقال عن مكان الشيطان، 
وهذا أجود ما ذكروه إن كان وجب عليه متقدماا، والتقدمي أفضل إمجاعاا، ولو حج 

 .إمجاعاايف آخر عمره ليس عليه إمث باإلمجاع، ولو مات ومل حيج مع القدرة أمث 
 .سواء كان قنا، أو مكاتباا، أو مدبراا، أو أم ولد، أو معتقاا بعضه، أو معلقاا بصفة( 1)
 .قبل جنونه، ال فيه، إذ اجملنون ال يصح إحرامه( 2)
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وهو  (يف احلج)بَأن بلغ الصغري وهو حمرم،  (الصبا)زال  (و)
ومل يكن  (1)قبل الدفع منه، َأو بعده إن عاد فوقف يف وقته (بعرفة)

العمرة )أي َأو وجد ذلك يف إحرام ( ويف) (2)سعى بعد طواف القدوم
فتجزئه عن  (3)(فرضاا)أي احلج والعمرة فيما ذكر ( قبل طوافها صح

 .(5)ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذاا (4)حجة اإلسالم وعمرته

                                         

صح فرضه، وهو مذهب الشافعي، وكذا إن أسلم الكافر، مث أحرم، قبل الدفع ( 1)
كما لو أحرم إذاا، ومأنه أتى   من عرفة أو بعده وعاد فوقف يف وقته، صح فرضه،

 .بالنسك حال الكمال، فأجزأه، كما لو وجد قبل اإلحرام
إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن عتق : واستدل أمحد بأن ابن عباس قال

جبمع مل جتز وعنه، ويلزمه العود إن أمكنه، لوجوب احلج على الفور مع اإلمكان،  
 .كالبالغ احلر

 .ق وأفاق وبلغيعين من عت( 2)
 .وفاقاا مأهنما أتيا بالنسك حال الكمال، فأجزأ عنهما، كما لو وجد قبل اإلحرام( 3)
أي ممن زال رقه وجنونه وصباه يف احلج بعرفة، ويف العمرة قبل طوافها، وال جتزئه ( 4)

 .العمرة بعد طوافها، وال يف أرنائه، وال أرر إلعادته وفاقاا يف الكل
 .قت البلوغ، واحلرية، وزوال اجلنونبالتنوين أي و ( 5)
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فإن كان الصغري َأو القن  (1)وما قبله تطوع، مل ينقلب فرضاا
سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف مل جيزئه احلج، ولو َأعاد السعي، 

خبالف الوقوف، فإنه ال قدر  (2)مأَنه ال يشرع جماوزة عدده، وال تكراره
وكذا إن بلغ أَو عتق يف أَرناء طواف  (4)وتشرع استدامته (3)له حمدود

َأي احلج والعمرة ( فعلهما)يصح ( و) (5)عمرة، مل جتزئه ولو َأعادهال
 .(6)نفالا ( من الصيب)

                                         

وال اعتداد به، قاله املوفق ومن تابعه، وقدمه يف التنقيح، واملنتهى، واإلقناع، وقال ( 1)
. ينعقد إحرامه موقوفاا، فإذا تغري حاله تبينت فرضيته، كزكاة معجلة: اجملد ومجاعة
 .ا أجزألو حج ويف ظنه أنه صيب، أوقن، فبان بالغاا، أو حرا : وقال مرعي

جيزئه إذا أعاد : كما هو املذهب، وقال غري واحد. هو ركن: أي السعي وقلنا( 2)
السعي، ولو كان قد سعى مع طواف القدوم، حلصول الركن امأعظم وهو 

 .الوقوف، فال فرق يف وجود ذلك قبل السعي أو بعده
 .يعين الوقوف، فإنه يكفي ولو حلظة، فال تقدير بساعة أو حنوها( 3)
أي الوقوف، مأن من وقف هناراا وجب عليه أن ال يدفع إال بعد الغروب، مع أنه ( 4)

 .يكفي لو دفع قبله
 . ملضي بعض الركن حال الصغر والرق، وهو ال يشرع جماوزة عدده، وال تكراره( 5)
 : ال يتعلق به وجوب الكفارة، قال الوزير: وفاقاا، إال أن أبا حنيفة قال( 6)

عمال الرب كلها، فهي تكتب له، وال تكتب عليه، ومعىن وكذلك أ. أي يكتب له
= 
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صلى اهلل عليه َأن امرأة رفعت إىل النيب : حلديث ابن عباس
 (1)رواه مسلم «نعم، ولك َأجر»َأهلذا حج؟ قال : صبياا، فقالت وسلم

 .(2)وحيرم الويل يف مال، عمن مل مييز

                                         
= 

ال يصح صحة يتعلق هبا وجوب الكفارات عليه، . ال يصح منه: قول أيب حنيفة
 .إذا فعل حمظورات اإلحرام

حج يب مع رسول : ورواه الرتمذي وغريه وصححه، وعن السائب بن يزيد، قال( 1)
ذلك من امأخبار، قال الرتمذي،  ، وأنا ابن سبع، وغريصلى اهلل عليه وسلماهلل 

أمجع أهل العلم أن الصيب إذا حج قبل أن يبلغ، : وابن عبد الرب، والوزير، وغريهم
فعليه احلج إذا وجد وبلغ، وال جتزئه تلك احلجة عن حجة اإلسالم، وكذا عمرته، 

أميا صيب حج مث بلغ، » صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : لقول ابن عباس
رواه الشافعي والبيهقي، ومأنه فعله قبل وجوبه، فلم جيزئه إذا  «ة أخرىفعليه حج

 .صار مع أهله
عن  –وهو امأب، أو وصيه، أو احلاكم  –أي يعقد اإلحرام ويل الصيب يف املال ( 2)

الصيب غري املميز، حيث مل ميكنه اإلحرام بنفسه، ويقع الزماا، وحكمه كاملكلف 
كاح، كالعم، وابن العم، فإنه ال ينعقد إحرامه هبم، عند اجلمهور، ال الويل يف الن

وإذا عدم الويل يف املال، يقوم غريه مقامه، كما يف قبول الزكاة له، وهو ظاهر قوله 
هل له أب : حيث مل يستفصل، فيسأل «ولك أجر» صلى اهلل عليه وسلم

ا ، ومعنصلى اهلل عليه وسلمحججنا مع رسول اهلل : حاضر، أو ال؟ ولقول جابر
أو من  –رواه سعيد، فيعقد له الويل . النساء، والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان

اإلحرام، ويصري الصغري بذلك حمرماا، دون الويل، وال حيرم الويل عن  –يقوم مقامه 
 .مميز، وفاقاا ملالك، والشافعي، لعدم الدليل
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ويفعل ويل ما  (2)، وحيرم مميز بإذنه(1) حيجولو حمرماا، َأو مل
 .(4)لكن يبدأ الويل يف رمي بنفسه (3)يعجزمها

                                         

ج عن نفسه، وال عن أي ولو كان الويل حمرماا لنفسه، أو نائباا عن غريه، أو مل حي( 1)
 .غريه

أي وحيرم املميز عن نفسه بإذن وليه، مأنه يصح وضوءه، فيصح إحرامه، وال ( 2)
يصح بغري إذن وليه، مأنه يؤدي إىل لزوم مال، فلم ينعقد بنفسه، كالبيع، واختار 

 .يصح كصوم وصالة: اجملد
اه أمحد، وابن لبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم؛ رو : كرمي وتلبية، حلديث جابر( 3)

ماجه، وعن عمر يف الرمي، وأيب بكر، أنه طاف بابن الزبري يف خرقة، روامها 
: امأررم، وعن عائشة، أهنا كانت جترد الصبيان إذا دنوا من احلرم، وقال عطاء
يفعل به كما يفعل بالكبري، ويشهد املناسك كلها، إال أنه ال يصلي عنه، وكل ما 

فعله بنفسه، كالوقوف، واملبيت، لزمه فعله،  –و دونه مميزاا كان أ –أمكن الصغري 
مبعىن أنه ال يصح أن يفعل عنه، لعدم احلاجة إليه، وجيتنب يف حجة ما جيتنب 
الكبري من احملظورات، والوجوب متعلق بالويل، مأن الصغري ال خياطب خبطاب 
 تكليفي، وزيادة نفقته يف السفر عن نفقة احلضر يف مال وليه، عند مجهور

 .امأصحاب
: أي عن نفسه، ال عن غريه، كما يف النيابة يف احلج، وهذا استدراك من قوله( 4)

أنه يبدأ يف رمي مبوليه، فإنه لو بدأ برمي عن موليه : اخل، لدفع توهم. ويفعل ويل
وقع عن نفسه هو، وقيده بعضهم مبا إذ كان حجه فرضاا، وإن أمكن الصيب أن 

وإن أمكن أن يضعها يف كفه فيجعل يده كاآللة يناوله النائب احلصى ناوله، 
 .فحسن، ليوجد من الصيب نوع عمل
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، ويطاف به لعجز راكباا َأو حمموالا (1)وال يعتد برمي حالل
(2) .

 .(3)لعدم املانع( العبد نفالا )يصحان من ( و)

                                         

مأنه ال يصح لنفسه رمي، فال يصح عن غريه، إال الطواف لوجوده من الصيب،  ( 1)
 .كمحمول مريض، ومل يوجد من احلامل إال النية

اف وإن مل ميكنه الطواف ماشياا، فط: كاملريض، ولفعل أيب بكر، قال الشي ( 2)
وتعترب نية طائف به، لتعذر النية منه، إن مل . راكباا، أو حمموالا، أجزأ باالتفاق

يكن مميزاا، فإن مل ميكن الطواف به راكباا، وال حمموالا، طاف عنه وليه، قال 
نويا مجيعاا عن احلامل فقط، فيصح « أحدها»ال خيلو من مثانية أحوال : الزركشي

« الثالث»ا عن احملمول، فتلتص الصحة به أيضاا نويا مجيعا « الثاين»له بال ريب 
نوى كل منهما عن نفسه، فيصح الطواف للمحمول، دون احلامل، جعال 
للحامل كاآللة، وأخذ امأجرة عن احملمول يدل على أنه قصده به، وحسن أبو 
حممد صحة الطواف منهما كل لنفسه، مأنه ال يصرفه عن نفسه، ومأن كال منهما 

حة، كاحلمل بعرفات، وذكر ذلك ابن الزاغوين احتماالا، طائف بنية صحي
نوى « والرابع، واخلامس»قال . وصاحب الفروع قوالا، وهو مذهب أيب حنيفة

السادس، »أحدمها عن نفسه، ومل ينو اآلخر شيئاا، فيصح للناوي، دون غريه، 
 مل ينو أحد منهما، أو نوى كل منهما عن صاحبه، فال يصح« والسابع، والثامن

هو  : لواحد منهما، والسعي كالطواف، صرح به الشافعية، وقال غري واحد
كالعبادات املتنوعة، لتعلقه بأماكن، وأزمان، فيفتقر كل جزء منه إىل نية، وذكر 

 .القاضي وغريه أن نية احلج تشمل أفعاله كلها، إال البدل وهو اهلدي
فعليه احلج إن استطاع،  ولكونه من أهل العبادة، فصحا منه إمجاعاا، وإن عتق( 3)

أمجع أهل العلم على أن اململوك إذا حج يف حال رقه مث عتق، : وقال الرتمذي
 .فعليه احلج إذا وجد إىل ذلك سبيالا، وال جيزئ عنه ما حج يف حال رقه
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 (2)وال حيرم به، وال زوجة، إال بإذن سيد وزوج (1)ويلزمانه بنذره
وال مينعها من حج فرض كملت  (3)عقداه فلهما حتليلهما فإن

 .(4)شروطه

                                         

أي يلزم احلج والعمرة العبد بنذره بال خالف، مأنه مكلف، فصح نذره كاحلر، ( 1)
إن  : لوجوبه، كما لو أحرم بواجب بأصل الشرع، ويف رواية وال جيوز له حتليله منه،

 .كان نذره بإذنه
 .وفاقاا، لتفويت حق الزوج والسيد باإلحرام( 2)
أي فإن عقد قن، أو امرأة اإلحرام بال إذن سيد وزوج، ومل يكن منذوراا، فللسيد ( 3)

العتكاف، والزوج منعهما منه وفاقاا، مأن حقهما الزم، فملكا إخراجهما منه، كا
وإن مل تقبل حتليله أمثت، وله مباشرهتا، ويكونان كاحملصر، مأهنما يف معناه، فإن 
نذره بإذن سيد فليس له حتليله، وال لزوج حتليلها من منذور، ولو مل يأذن فيه، 
ومفهومه أهنما إن فعاله انعقد إحرامهما، مأنه عبادة بدنية، فصحت بغري إذن  

 .كالصوم
لزوج زوجته، من حج فرض كملت شروطه، وال حيللها منه، وفاقاا، أي وال مينع ا( 4)

ليس للزوج منع : مأنه واجب بأصل الشرع، أشبه الصوم والصالة، وقال الشي 
زوجته من احلج الواجب، مع ذي رحم، عليها أن حتج وإن مل يأذن يف ذلك، 

وهذا . جحىت إن كثرياا من العلماء أو أكثرهم يوجبون هلا النفقة عليه مدة احل
مستدرك مما أمجله الشارح قبل، وأفردها بالفرض دون العبد، مأنه ال جيب عليه 
حج حبال خبالفها، ولو مل تستكمل شروطه فله منعها، وإن أحرمت به بال إذنه مل 

 .ميلك حتليلها، ويستحب أن تستأذنه
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 (1)ولكل من أَبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل، كنفل جهاد
من أَمكنه ) (3)املراد فيما سبق( والقادر) (2)وال حيلالنه إن َأحرم

  (4)الركوب

                                         

فرض  أي هلما منعه من نفل احلج، كما أن هلما منعه من نفل اجلهاد، مع أنه ( 1)
املعروف : كفاية، مأن بر الوالدين فرض عني، واستغربه ابن مفلح وغريه، وقالوا

أنه ال يسافر ملستحب إال  –واهلل أعلم  –اختصاص اجلهاد هبذا احلكم، واملراد 
بإذهنما كسفر اجلهاد، وأما ما يفعله يف احلضر حنو ذلك فال يعترب فيه إذن، وإن 

 .مل على خالفه، كصالة النافلةمل يعتربه أحد، وال وجه له، والع
أي باحلج والعمرة، لوجوبه بالشروع فيهما، وال جيوز للولد طاعتهما يف ترك احلج ( 2)

الواجب، أو التحلل منه، وكذا كل ما وجب من صالة وصوم، وكاجلماعة 
واجلمع، والسفر للعلم الواجب، مأنه فرض عني، وهذا املستحب مقدم على فرض 

عتهما يف غري معصية فيحرم، ولو كانا فاسقني يف ظاهر كالم الكفاية، وتلزم طا
فيما نفع فيه هلما وال ضرر عليه، فإن شق عليه ومل يضره : أمحد، قال الشي 

ال طاعة هلما يف مكروه، : ال طاعة هلما إال يف الرب، ويف رواية: ويف رواية. وجب
جب، لكن ليس لألبوين منع ولدمها من احلج الوا: وقال. أو ترك مستحب

إذا وجب على احملجور عليه، مل : وقال. يستطيب أنفسهما، فإن أذنا له وإال حج
وليس لويل سفيه مبذر منعه من . اه . يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي

حج الفرض، وال حيلله، ويدفع نفقته إىل رقة ينفق عليه يف الطريق، ويتحلل بصوم 
 .نفقة اإلقامةإذا أحرم بنفل إن زادت نفقته على 

 .املكلف القادر: أي املستطيع كما تقدم يف قوله عند قول املاتن( 3)
من غري ضرر يلحقه لكرب أو زمانه، أو مرض ال يرجى برؤه، أو رقل ال يقدر معه ( 4)

 .أن يركب إال مبشقة شديدة، أو كان معضوباا كما سيأيت
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ملا روى  (2)(صاحلني ملثله) (1)بآلتهما( ووجد زاداا وراحلة
يف قوله عز  صلى اهلل عليه وسلمين بإسناده عن أَنس عن النيب الدارقط
قيل يا رسول اهلل ما السبيل؟ : قال َمِن اْسَتَطاَ  ِإلَْيِه َسِبيه  وجل 
 .(3)«الزاد والراحلة»قال 

                                         

اعتربت يف حقه، بكراء،  أي آلة الراحلة من رحل، وقتب، وحممل، وحنوها، حيث( 1)
أو شراء، لذهابه وعودته، ويعترب الزاد مع قرب املسافة وبعدها، إن احتاج إليه، 
فإن وجده يف املنازل، مل يلزمه محله، إن وجده يباع بثمن مثله، والزاد ما حيتاج إليه 

ولو قدر  –من مأكول، ومشروب، وكسوة، وتعترب الراحلة مع بعد املسافة فقط 
وهو ما تقصر فيه الصالة، ال فيما دوهنا من مكي وغريه، ويلزمه  –ي على املش

 .املشي إال مع عجز لكرب وحنوه
فاملعترب شرعاا يف حق كل أحد ما يليق حباله، عرفاا وعادة، الختالف أحوال ( 2)

الناس، فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب، وال خيشى السقوط، اكتفي بذلك، 
« وحمارة»، ويف معناه الشقدف املتعارف «اهلودج»وهو وإال اعترب وجود حممل، 

يركب فيها الواحد واالرنان، وما أشبه ذلك مما ال خيشى سقوطه عنه، وال مشقة 
فيه، وإن مل يكن يقدر على خدمة نفسه اعترب من خيدمه، ومن أمكنه من غري 

، أو ضرر يلحق بغريه، مثل من يكتسب بصناعة كاخلراز، أو مقارنة من ينفق عليه
يكرتي لزاده، وال يسأل الناس استحب له احلج، ويكره ملن حرفته املسألة، وهذا 

ليس الزاد والراحلة : مذهب أيب حنيفة، والشافعي، وأكثر أهل العلم، وقال مالك
من شروط وجوبه، فإذا قدر راجال، وله صنعة، أو من عادته السؤال فهو 

 .مستطيع
  احلس           ن ص           حيح، ورواه احل           اكم م           ن ورواه البيهق           ي وغ           ريه، وس           نده إىل( 3)

= 
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من ( بعد قضاء الواجبات) (1)وكذا لو وجد ما حيصل به ذلك
بعد ( و) (3)والنذوروالزكوات، والكفارات،  (2)الديون، حالة َأو مؤجلة

 .(4)له ولعياله( النفقات الشرعية)

                                         
= 

طري  ق آخ   ر ورق   ه أمح   د، وع   ن اب   ن عب   اس عن   د اب   ن ماج   ه وال   دارقطين حن   وه، وع   ن 
: مجاعة من الصحابة، يقوي بعضها بعضاا لالحتجاج هبا، ومنه ا ح ديث اب ن عم ر

ال   زاد »م   ا يوج   ب احل   ج؟ ق   ال : فق   ال ص   لى اهلل علي   ه وس   لمج  اء أع   رايب إىل الن   يب 
وقال شي  اإلسالم بع د س رد . العمل عليه عند أهل العلم: مذيقال الرت  «والراحلة
هذه امأحاديث مسندة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوف ة، ت دل عل ى : اآلرار فيه

ب دل ( من)ومأن اخلطاب إمنا هو للمستطيع، مأن . أن مناط الوجوب الزاد والراحلة
ف م ا ال يط اق عق الا والنتف اء تكلي . وهلل عل ى املس تطيع: ، فتفي د اآلي ة(الناس)من 

وشرعاا، ومأنه عبادة تتعل ق بقط ع مس افة بعي دة، فك ان ذل ك ش رطاا كاجله اد، وم ىت 
 .وصل وفعل أجزأه بال نزاع، فليس شرطاا يف الصحة واإلجزاء كما تقدم

أي القادر من أمكنه الركوب، ووجد من نقد أو عرض، أو غريمها ما حيصل به ( 1)
ن كملك املثمن، ونقل ابن اجلوزي اإلمجاع على أن الزاد والراحلة، مأن ملك الثم

 .اكتساب الزاد والراحلة ال جيب، فتقرر أن حتصيل سبب الوجوب ال جيب
مأن ذمته مشغولة به، وهو حمتاج لرباءهتا، فتجب مقدمة على احلج، وإن ترك ( 2)

 .حقاا يلزمه من دين وغريه حرم وأجزأه، لتعلقه بذمته
 .فرق بني حق اهلل وحق اآلدمي أي الواجبة هلل، فال( 3)
كفى باملرء »وقوله  «ابدأ بنفسك، مث مبن تعول»إىل أن يعود، بال خالف، لقوله ( 4)

ومأن ذلك مقدم على الدين، فألن يقدم على احلج  «إمثاا أن يضيع من يقوت
 .بطريق امأوىل
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بعد ( و) (2)من عقار، َأو بضاعة، َأو صناعة (1)على الدوام
وغطاء،  (3)من كتب، ومسكن، وخادم، ولباس مثله( احلوائج امأصلية)

وال يصري مستطيعاا ببذل غريه له (4)ووطاء، وحنوها
(5). 

                                         

ذهابه إذا ربت واستمر، واملراد هنا مدة . دام يدوم: أي عامه، والدوام مصدر( 1)
طريق التصحيح أن حيمل قوله هنا على ذلك، : ورجوعه، وقال مجهور امأصحاب

وأن يكون له إذا رجع : وميكن أن حيمل علىظاهره صرح به يف اهلداية، حيث قال
ومشى عليه يف اإلقناع، . ما يقوم بكفايته، من عقار، أو بضاعة أو صناعة
والصحيح : ال يف اإلنصافواملنتهى وشرحه وغريهم، لتضرره بذلك كاملفلس، ق

من املذهب أنه يعترب أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته، وكفاية عياله، على 
 .الدوام، وعليه أكثر امأصحاب

أي من أجور عقار، أو ربح بضاعة، أو من صناعة وحنوها، وكثمار، وعطاء من ( 2)
الكفاية ديوان وحنو ذلك، لكن إن فضل عن حاجته، وأمكن بيعه وشراؤه قدر 

 .منه، ويفضل له ما حيج به لزمه
ومسكن للسكىن، أو حيتاج إىل أجرته : مأن املفلس يقدم به على غرمائه، واملراد( 3)

 .لنفقته، أو نفقة عياله
 .كأواٍن، وما ال بد له منه، وإال مل يلزمه، لتضرره بإنفاق ما يف يده إذاا( 4)
كأبيه مالك، ولو كان الباذل له قريبه ماالا أو مركوباا، وهذا مذهب أيب حنيفة و ( 5)

وحنوه، مأجل املنة، كبذل إنسان نفسه ليحج عن حنو مريض مرضاا ال يرجى برؤه، 
املعترب ملكه،  وكل عبادة اعترب فيها املال، فإمنا: وليس له ما يستنيب به، قال الشي 

 ال القدرة على ملكه، كتحصيله بصنعة، أو قبول هبة، أو مسألة، 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

537 

 .(2)بال خفارة (1)ويعترب أَمن الطريق

                                         
= 

يلزمه ببذل ولده، إذا  : ومذهب الشافعي. اه . ن صدقة، أو بيت مالأو أخذ م
كان قد أدى عن نفسه، فإن قبل املال املبذول، وقدر به، وجب عليه احلج 

 .إمجاعاا
للنفس واملال، من ظامل، أو عدو، أو سبع، أو غري ذلك، مأن عدم أمن ذلك ( 1)

العاقل إذا أراد : ن اجلوزيضرر، وهو منفي شرعاا، وال يتأتى احلج بدونه، قال اب
سلوك طريق يستوي فيها احتمال السالمة واهلالك، وجب عليه الكف عن 

ا: واختاره الشي ، وقال. سلوكها وإن غلب مل . أعان على نفسه، فال يكون شهيدا
من ركب »روي مرفوعاا : يلزمه السلوك، وذكره اجملد إمجاعاا يف البحر، قال أمحد

وإن كان غالبه السالمة وجب،  «، برئت منه الذمةالبحر حال ارجتاجه فمات
وفاقاا مأيب حنيفة ومالك، وعن الشافعي رواية كاجلماعة، وهل يستنيب لعدم أمن 

القادر على حج الفرض ال يستنيب، ولو : الطريق وغريه، قال سليمان بن علي
 .مع خوف الطريق

محيته، . فرت الرجلخ: بتثليث اخلاء، والفتح أشهر، اسم جلعل اخلفري، يقال( 2)
فإن اخلائف َمِن اْسَتَطاَ  ِإَلْيِه َسِبيه  وأجرته من طالبه، فأنا خافره، لقوله تعاىل

كظاهر . ولو يسرية: غري مستطيع، فإن مل ميكنه سلوكه إال هبا مل جيب، وظاهره
إذا : املنتهى وغريه، مأهنا نكرة يف سياق النفي، وعليه اجلمهور، زاد املوفق وغريه

ولعله مراد من أطلق، واستظهر بعضهم أهنا ليست من . ن الغدر من املبذول لهأم
قبيل املنهي عنه، مأنه إمنا يبذهلا ليتوصل هبا إىل واجب، فهي جائزة اتفاقاا، وإذا 

اخلفارة جتوز : جازت، وتوقف الواجب عليها، وجبت كثمن الزاد، وقال الشي 
لفر، وال جيوز مع عدمها، كما يأخذه عند احلاجة إليها، إال يف الدفع عن املست

 .السلطان من الرعايا، وقاله أبو اخلطاب وغريه، وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

538 

وسعة وقت، ميكن فيه  (1)يوجد فيه املاء والعلف على املعتاد
كرب، أو مرض ال )عن السعي ( وإن أعجزه) (2)السري على العادة

 .(3)(يرجى برؤه

                                         

أي باملنازل يف امأسفار، مأنه لو كلف محل مائه وعلف هبائمه فوق املعتاد من ( 1)
ذلك مأدى إىل مشقة عظيمة، فإن وجد على العادة، ولو حبمل املاء من منهل 

نهل، والعلف من موضع إال آخر لزمه، مأنه املعتاد، واستمر عمل املسلمني إىل م
 .عليه

أي ويشرتط للوجوب سعة وقت، لتعذر احلج مع ضيق وقته، كما يعترب أمن ( 2)
أن : الطريق، وقاله أبو اخلطاب وغريه؛ وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي، وعنه

اجلاهل، وحنو ذلك من شروط سعة الوقت، وأمن الطريق، وقائد امأعمى، ودليل 
لزوم امأداء، اختاره امأكثر، وفاقاا للمالكية، وصححه يف الفروع، فيأمث إن مل يعزم 
على الفعل، ولو مات قبل وجود هذين الشرطني أخرج من ماله من ينوب عنه، 

من كملت له الشروط سوى هذين، : دون القول أهنما من شرائط الوجوب، واملراد
ن ما كان شرطاا يف الوجوب، إذا مات مل جيب يف ماله، وما كان والفرق بنيهما أ

 .شرطاا يف امأداء وجب
كالسَّل، لزمه أن يقيم من حيج عنه ويعتمر فوراا، من حيث وجبا، قال الزركشي ( 3)

هذان شرطان لوجوب املباشرة بال ريب، وإذا عدمهما، وبقيت الشروط : وغريه
حاجته املعتربة، وافياا بنفقة راكب، وجب عليه موجودة فيه، ووجد ماالا فاضالا عن 

أن يقيم من حيج عنه ويعتمر من بلده، لللرب، أو من املوضع الذي أيسر منه، 
لو رجي : وظاهره أن املرجو برؤه ليس له أن يستنيب كاحملبوس، ويف اإلنصاف
 .زوال علته مل جيز أن يستنيب وهو صحيح، فإن فعل مل جيزئه بال نزاع
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أو كان  (1)أو رقل ال يقدر معه على ركوب إال مبشقة شديدة
 (3)ال يقدر َأن يثبت على راحلة إال مبشقة غري حمتملة (2)نضو اخللقة

فوراا( َأن يقيم من حيج ويعتمر عنهلزمه )
َأي من ( من حيث وجبا) (4)

 .(5)بلده

                                         

بكسر « والثقل»تملة، لزمه أن يقيم من حيج ويعتمر عنه على الفور، غري حم( 1)
 .ففتح، ضد اخلف، وأصله يف امأجساد، مث يقال يف املعاين

بكسر النون واخلاء، وهو املهزول، ويسمى العاجز عن السعي لزمانة وحنوها ( 2)
وهو القطع، كأنه قطع من كمال احلركة والتصرف، « العضب»من « املعضوب»
 .بالصاد كأنه ضرب على عصبه، فانقطعت أعضاؤه: الويق

 .، مبعىن«ومحل، وحتمل، واحتمل»فإن كانت مشقة خفيفة حتتمل فال، ( 3)
ومن أمكنه السعي لزمه ذلك، مأن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب،  ( 4)

كالسعي إىل اجلمعة، ومن وجد االستطاعة وهو معذور، أو طرأ عليه العذر وجب 
اتفاق أهل العلم، ووجه جواز دفع املال أن احلج واجب على املستطيع عليه، ب

 .مباله، فال بد أن خيرج هذا املال يف احلج
أو من املوضع الذي أيسر منه إن كان غري بلده، فتعترب اجلهة، فلو حج عنه من ( 5)

جيزئ من ميقاته، : مل يصح، وقيل –ولو كانت أبعد مسافة  –غري جهة بلده 
مالك، والشافعي، ويقع احلج عن احملجوج عنه، ويؤخذ منه جواز وهو مذهب 

نيابة ارنني يف حجة واحدة، كل واحد يأيت ببعضها، وال بد لفاعل ما بقي من 
 .إحرام

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

511 

يا رسول اهلل إن : إن امرأة من خثعم قالت: لقول ابن عباس
أيب أدركته فريضة اهلل يف احلج شيلاا كبرياا، ال يستطيع أن يستوي على 

احلج ( وجيزئ) (1)متفق عليه «حجي عنه»الراحلة، أفأحج عنه؟ قال 
قبل ( وإن عويف بعد اإلحرام) (2)أي عن املنوب عنه إذاا( عنه) والعمرة

 . (3)فراغ نائبه من النسك َأو بعده

                                         

وحلديث أيب رزين املتقدم، ومأنه عبادة جتب الكفارة بإفسادها، فجاز أن يقوم ( 1)
بله، وهو مذهب الشافعي، غريه فيه، كالصوم، سواء وجب عليه حال العجز أو ق

جيوز للرجل احلج عن : ولو كان النائب امرأة عن رجل، وال كراهة، قال الشي 
املرأة، باتفاق أهل العلم، وكذا العكس، على قول امأئمة امأربعة، وخالف فيه 

وتصح االستنابة عن املعضوب، وامليت يف النفل اتفاقاا، وقال . اه . بعض الفقهاء
يف هذا الباب غري حديث،  صلى اهلل عليه وسلمن النيب قد صح ع: الرتمذي

، وغريهم، صلى اهلل عليه وسلموالعمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب النيب 
إذا أوصى أن حيج عنه حج عنه، ومأنه : وقال مالك. وبه يقول الشافعي، وأمحد

عليه عبادة جتب الكفارة بإفسادها فجاز أن يقوم غريه فيه كالصوم، سواء وجب 
حال العجز أو قبله، وال تشرتط العدالة يف النائب، إن كان متربعاا، أو عينه 
املوصي، وال يستنيب الوصي إال عدالا ولو ظاهراا، فال حيتاج لتزكيته، قال يف 

وجيزئ بال مال، وفاقاا ملالك، والشافعي، وقول للحنفية، لللرب، ولشبهه : الفروع
 .بالدين

 .إىل احلج كرب، أو مرض ال يرجى برؤه وحنوهحيث أعجزه عن السعي ( 2)
: كما لو مل يربأ، وكاملتمتع إذا شرع يف الصوم، مث قدر على اهلدي، قال الشي ( 3)

 .إذا أحج عن نفسه مث برأ ال يلزمه إعادة احلج، من غري خالف أعلمه
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ويسقطان عمن مل  (1)مأنه أتى مبا أمر به، فلرج من العهدة
جيد نائباا
 .(3)ومن مل حيج عن نفسه، مل حيج عن غريه (2)

                                         

نائب وال يرجع عليه مبا أنفق قبل أن عويف، بل بعده، لعزله إذاا، فإن مل يعلم ال( 1)
بزوال عذر مستنيبه، فهل يقع النسك عن النائب، أو عن املستنيب؟ رجح ابن 

أنه لو عويف بعد : نصر اهلل وقوعه عن املستنيب، ولزوم النفقة عليه، ومفهوم عبارته
وذكر غري واحد . وهو كذلك: قال احلجاوي. إحرام أجزأه، ولو كان قبل امليقات

رام النائب عن املعضوب، مل جيزئه حج أهنم اتفقوا على أنه إن عويف قبل إح
النائب عن املعضوب، للقدرة على املبدل، قبل الشروع يف البدل، كاملتيمم جيد 
ملاء، وكما لو استناب من يرجى زوال علته، واجلمهور أيضاا على أنه ال جيزئه ولو 

ظهر وهو امأ: عويف بعد اإلحرام، مأنه تبني أنه مل يكن مأيوساا منه، قال يف املبدع
وهو : قال الشي . الذي ينبغي أن ال جيزئه: وقال املوفق. عند الشي  تقي الدين

 . أظهر الوجهني
فإذا وجد النائب بعد مل تلزم االستنابة إال أن يكون مستطيعاا إذ ذاك، وإال أن ( 2)

 .هو شرط للزوم امأداء، فيبقى يف ذمته إىل أن جيد نائباا: يقال
كرهه أبو حنيفة، ومالك، وكذا من عليه حج قضاء أو وهذا مذهب الشافعي، و ( 3)

نذر مل يصح أن حيج عن غريه، وال عن نذره، وال نافلته، فإن فعل انصرف إىل 
مسع  صلى اهلل عليه وسلمحجة اإلسالم، وفاقاا للشافعي، حلديث ابن عباس، أنه 

حج »قال . ال: قال «حججت عن نفسك؟»لبيك عن شربمة؛ قال : رجالا يقول
وإسناده جيد، وصححه البيهقي  «مث حج عن شربمة»أي استدمه  «نفسكعن 

وغريه، واحتج به أمحد وغريه، ومأنه حج عن غريه، قبل حجه عن نفسه، فلم 
جيزئه، كما لو كان صبياا، والعمرة كاحلج، ويرد النائب ما أخذه، لوقوعه عن 

النائب كاملنوب نفسه، ومن أتى بواجب أحدمها فله فعل نذره ونفله قبل اآلخر، و 
= 
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 (1)ويصح أن يستنيب قادر وغريه، يف نفل حج َأو بعضه
 .(2)ب أَمني فيما يعطاه ليحج منهوالنائ

                                         
= 

 .عنه، ويصح أن ينوب يف احلج من حج عن نفسه مفرداا، مع بقاء العمرة يف ذمته
كالصدقة، ومأهنا ال تلزم القادر، وال غري القادر بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها،  ( 1)

وحملها إذا أدى حجة اإلسالم، : قال يف املبدع. ال يستنيب: كاملعضوب، وعنه
بة عليها بنفسه، أما لو كان قادراا، ومل يؤد الفرض، مل يصح وهو قادر على االستنا

 .أن يستنيب يف التطوع، مأنه ممنوع بنفسه، فنائبه أوىل، ذكره املوفق والشارح
فريكب وينفق باملعروف، ويضمن ما زاد على ذلك، أو على نفقة طريق أبعد من ( 2)

وينفق باملعروف منه،  يركب: الطريق القريب، إن مل يكن عذر، ويف الفروع وغريها
أو مما اقرتضه أو استدانه لعذر، ويرد ما فضل، إال أن يؤذن له فيه، مأنه ال ميلكه، 

من ضمن : وله صرف نقد بآخر ملصلحة، وشراء ماء لطهارته، وقال ابن قندس
احلج بأجرة أو جبعل فال شيء له، ويضمن ما تلف بال تفريط، يعين إن مل يتفق 

نه أحصر أو ضل، أو تلف ما أخذه، أو مات قبل متام احلج، له إمتامها، إما لكو 
 .اه . وال شيء له

، وال صلى اهلل عليه وسلموكرهت اإلجارة، مأن ذلك بدعة، مل يكن على عهد النيب 
ملن استؤجر بدراهم يغزو هبا،  صلى اهلل عليه وسلمعلى عهد السلف، وقال 

ْن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَم مَ وقال تعاىل «ليس لك من دنياك وآخرتك إال هذا»
َيا نـْ َعَمٌل من شرطه أن يكون : وامأجري يبيع عمله ملن استأجره، واحلج. اآلياتالدُّ

قربة لفاعله، فال جيوز االستئجار عليه، كغريه من القرب، وهذا مأن دخوله يف عقد 
 للمستأجر،  اإلجارة، خيرجه عن أن يكون قربة، مأنه قد وقع مستحقاا

ن من شرطه أن يقع قربه، مأن اهلل أوجب على العبد أن يعمل مناسكه  وإمنا كا
كلها، وتعبده بذلك، فلو أنه عملها بعوض من الناس، مل جيزئه إمجاعاا، كمن 
= 
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 (2)وخادمه إن مل خيدم مثله نفسه (1)وحيتسب له نفقة رجوعه
 .(3)(على املرأة وجود حمرمها)َأي احلج والعمرة ( ويشرتط لوجوبه)

                                         
= 

ا  صام أو صلى بالكراء، فإذا عجز عن ذلك بنفسه، جعل اهلل عمل غريه، قائما
بد أن يكون مثله، مقام عمل نفسه، وساداا مسده، رمحة منه تعاىل ولطفاا، فال 

شبهه بالدين يف الذمة، وإمنا تربأ  صلى اهلل عليه وسلمليحصل به مقصوده، مأنه 
ذمة املدين إذا قضي عنه الدين، من جنس ما عليه، فإذا كان هذا العامل إمنا 
يعمل للدنيا، ومأجل العوض الذي أخذه، مل يكن حجه عبادة هلل وحده، فال 

ل، وإمنا تقع النيابة احملضة، ممن غرضه نفع أخيه يكون من جنس ما كان على امأو 
املسلم، لرحم بينهما، أو صداقة، أو غري ذلك، وله قصد يف أن حيج بيت اهلل 
احلرام، ويزور تلك املشاعر العظام، فيكون حجة هلل، فيقام مقام حج املستنيب، 

يعمل، واجلعالة مبنزلة اإلجارة، إال أهنا ليست الزمة، وال يستحق اجلعل حىت 
واحلج بالنفقة كرهه أمحد مرة، مأنه قد يكون قصده اإلنفاق على نفسه مدة احلج، 
فال يكون حجه هلل، وإن كان شيئاا مقدراا، مثل وصية وحنوها، فقد يكون قصده 

 .استفضال شيء لنفسه، فيبقى عامالا مأجل الدنيا
: قال يف الفروعأي بعد أداء النسك، إن مل يقم مبكة، فوق مدة قصر بال عذر، ( 1)

 .فمن ماله، وإن اختذها داراا سقطت. وال عادة به: ويتوجه احتمال
 .مأنه من املعروف، وإن مات أو ضل أو مرض، أو تلف بال تفريط مل يضمن( 2)
أي ويشرتط لوجوب احلج على املرأة شرط آخر، زيادة على ما يشرتط لوجوبه ( 3)

على أهنا يف ذلك كالرجل، وأخر يف  وأما الشروط املتقدمة، فأمجعوا. على الرجل
حقها هذا الشرط، الستيفاء الكالم عليه، وهو قول إسحاق، وابن املنذر، 
= 
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ال تسافر امرأة إال مع حمرم، وال يدخل »حلديث ابن عباس 
 فرق بني وال (1)رواه أمحد بإسناد صحيح «عليها رجل إال ومعها حمرم

 .(2)الشابة والعجوز

                                         
= 

تركوا القول بظاهر : ومذهب أيب حنيفة، ومل يره مالك والشافعي، قال ابن املنذر
يشرتط؛ ملن : احلديث، واشرتط كل واحد ما ال حجة معه عليه، واملراد بقوهلم

 .ختاف أن يناهلا الرجاللعورهتا حكم، 
ويف  «اخرج معها»وفيه إين أريد أن أخرج يف جيش كذا، وامرأيت تريد احلج، فقال ( 1)

انطلق »إن امرأيت خرجت حاجة، وإين اكتتبت يف غزوة كذا، قال : الصحيحني
ال حيل المرأة تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها »ويف الصحيح وغريه  «فحج معها

ا لذري «حمرم عة ما حياذر من الفتنة وغلبات الطباع، وأمجعوا عليه، مع عدم سدا
الرفقة، والنساء الثقات، وأمجعوا على عدم جواز السفر للمرأة بال حمرم، يف غري 
احلج والعمرة، واخلروج من بلد الشرك، ويستثىن مواضع الضرورة، بأن جيد أجنبية 

جيب عليه ذلك، إذا خاف منقطعة يف برية، وحنو ذلك، فيباح له استصحاهبا، بل 
احملرم من : عليها لو تركها بال خالف، حلديث عائشة يف قصة اإلفك، وقال أمحد

 .السبيل، فمن مل يكن هلا حمرم، مل يلزمها احلج بنفسها، وال بنائبها
فيعترب احملرم لكل من لعورهتا حكم، وهي بنت سبع سنني فأكثر، مأهنا حمل ( 2)

يرتفع عن الفاحشة، بالعجوز وغريها، لغلبة شهوته،  الشهوة، ومن السفهاء من ال
حتج كل امرأة آمنة، مع عدم احملرم، : وقلة دينه ومروءته، وخيانته، وعند الشي 

أن : وصحح يف الفتاوى املصرية. هذا متجه يف سفر طاعة: لزوال العلة، وقال
 .املرأة ال تسافر للحج إال مع رفقاء، أو ذي حمرم
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َأو  (2)زوجها)َأي حمرم السفر ( وهو) (1)وقصري السفر وطويله
أو سبب ) (4)كَأخ مسلم مكلف( بنسب (3)من حترم عليه على التْأبيد

 .(5)كَأخ من رضاع كذلك  (مباح

                                         

مل  صلى اهلل عليه وسلمالفرض والتطوع يف ذلك، مأنه  وال فرق بني حج( 1)
ال يعترب احملرم إال يف مسافة القصر، وفاقاا مأيب : وعنه. يستفصل عن حجها

حنيفة، كما ال يعترب يف أطراف البلد، مع عدم اخلوف وفاقاا، وأما إماؤها فيسافرن 
العادة الغالبة، وال يفتقرن إىل حمرم، مأهنن ال حمرم هلن يف : معها، قال الشي 

 .وظاهر إطالقهم اعتباره يف حقهن
وفاقاا، ويسمى حمرماا هلا مع حلها له، حلصول املقصود، من صيانتها وحفظها، مع ( 2)

 .إباحة اخللوة هبا بسفره معها
امأبد الدهر، وامأبد أيضاا الدائم، والتأبيد التلليد، مأن غري املؤبد ال يؤمن ( 3)

 .انقطاعه
 جيب بوجود كافر، مأنه ال يؤمن عليها، خصوصاا اجملوسي وفاقاا، مأنه وفاقاا، فال( 4)

ويتوجه أن مثله : يعتقد حلها، وابن وأب وعم وخال، من باب أوىل، ويف الفروع
مسلم ال يؤمن، وأنه ال يعترب إسالمه إن مل يؤمن عليها، وال جيب بوجود صغري 

ا: وجمنون، لعدم حصول املقصود من حفظها، ويف املنتهى : قال اخللويت. ولو عبدا
ولو كان رقيقاا للغري، وأما عبدها فليس حمرماا بامللك، وعلله شيلنا بأهنا ال حترم 
ا، وبأنه ال يؤمتن عليها، وكذا زوج أختها وحنوه، واشرتط ابن عطوة يف  عليه أبدا

 .حمرم املرأة أن يكون بصرياا
مذهب أيب حنيفة، والشافعي،  أو مصاهرة، كزوج أمها وفاقاا، وابن زوجها، وهو( 5)

ال حيل المرأة تؤمن باهلل أن تسافر سفراا إال ومعها »ملا يف صحيح مسلم وغريه 
 .«أبوها أو ابنها، أو زوجها أو ذو حمرم منها
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وكذا  (1)وخرج من حترم عليه بسبب حمرم، كأُم املزين هبا وبنتها
واملالعن ليس حمرماا للمالعنة (2)وبنتهاأُم املوطوءة بشبهة 

مَأن  (3)
ا عقوبة وتغليظ عليه، ال حلرمتها ونفقة احملرم  (4)حترميها عليه أبدا

وال يلزمه مع بذهلا ذلك  (6)فيشرتط هلا ملك زاد وراحلة هلما (5)عليها
 .(8)ومن أَيست منه استنابت (7)ذلك سفر معها

                                         

 .فال يكون الزاين هبا حمرماا للبنت، وال الزاين بالبنت حمرماا مأمها( 1)
كسائر الرخص، واختار الشي  ربوت مأن احملرمية نعمة، فاعترب إباحة سببها  ( 2)

احملرمية بوطء الشبهة، وذكره قول أكثر العلماء، لثبوت مجيع امأحكام، وذكر هو 
 .وأبو اخلطاب أن الوطء يف نكاح فاسد كالوطء بشبهة

 .من حني متام تالعنهما، وستأيت صفته إن شاء اهلل تعاىل( 3)
 .اليت هي املقصود فال يكون حمرماا هلا( 4)
ي املرأة، ولو كان زوجها، فيجب عليه هلا بقدر نفقة احلضر، وما زاد عليها، أ( 5)

 .مأنه من سبيلها
أي املرأة وحمرمها، لوجوب النسك عليها، وأن يكون الزاد والراحلة صاحلني ملثلهما ( 6)

 .على ما تقدم
عها، سفر م –مع بذهلا له الزاد والراحلة الصاحلني ملثلهما  –أي ال يلزم احملرم ( 7)

للمشقة، كحجه عن حنو كبري وعاجز، وتكون كمن ال حمرم هلا، وأمره عليه 
 .الصالة والسالم الزوج، إما بعد اخلطر، أو أمر ختيري، لعلمه حباله

 أي من أيست من وجود حمرم ظاهر، وعادة، لزيادة سن، أو مرض ( 8)
= 
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أي احلج  (زماهوإن مات من ل) (1)وإن حجت بدونه حرم وأجزأ
وحيج  (3)أوصى به أو ال (2)من رأس املال (ُأخرجا من تركته)والعمرة 

 .(4)النائب من حيث وجبا على امليت

                                         
= 

حىت فقد، أو غريه، مما يغلب على ظنها عدمه، بعد أن وجدته وفرطت بالتأخري 
وحنوه استنابت من حيج عنها، ككبري عاجز، وإن تزوجت فكمعضوب، ومن مل 
جتده فال يلزمها احلج، وال جيب عليها أن تتزوج لتحج، فال استنابة، إال على 

فإن كان حاجاا، فهل يلزمه : القول بأنه شرط للزوم امأداء، قال ابن نصر اهلل
ا منع السفر، وهذا سفر حاصل، ومل صحبتها؟ ظاهر كالمهم هنا لزومه، مأنه إمن

 .يبق إال الصحبة، وليس فيها مشقة غالباا
وفاقاا، كمن حج وترك واجباا يلزمه من دين وغريه، فإنه حيرم عليه ذلك، وجيزئه ( 1)

احلج، وإن مات يف الطريق مضت، مأهنا ال تستفيد بالرجوع، لكوهنا بغري حمرم، 
ال إن اختارت، وجوباا، وإذا كان حج : وحمله إذا تباعدت، وقال ابن نصر اهلل

تطوع، وأمكنها املقام يف بلد، فهو أوىل من سفرها بال حمرم، وهذا واهلل أعلم إمنا 
 .يرتجح إذا كان فيه من تأمن به على نفسها دون رفقتها

ومن وجب عليه، وخلف ماال، : ال من الثلث، وهو مذهب الشافعي، قال الشي ( 2)
من وجب عليه، فتويف قبله، : ويف اإلنصاف. يل العلماءحيج عنه، يف أظهر قو 

 .أخرج عنه من مجيع ماله، حجه وعمرته بال نزاع، سواء فرط أو ال
 .أي أو مل يوص به، كالزكاة والدين( 3)
أي من املوضع الذي وجبا عليه، خبالف النفل، إال إن ضاق ماله، جاز ولو من ( 4)

ن أنه إذا مات يف أرناء الطريق، حج عنه غري مكانه، وليس مبعارض ملا سيأيت، م
 .من حيث مات، مأن املراد هنا إذا مات غري قاصد للحج
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وذلك ملا روى البلاري عن  (1)مأن القضاء يكون بصفة امأداء
يا رسول اهلل إن أمي نذرت أن حتج، فلم : ابن عباس، أن امرأة قالت

نعم، حجي عنها، أرأيت لو  »ال حتج حىت ماتت، أفأحج عنها؟ ق
كان على أمك دين، أكنت قاضيته، اقضوا اهلل، فاهلل أحق 

 .(4)ال عن حي بال إذنه (3)ويسقط حبج أجنيب عنه (2)«بالوفاء

                                         

 .كصالة وصوم( 1)
وأداء الواجبات، فدل على أن من مات وعليه حج، وجب على ولده، أو وليه ( 2)

أن حيج، أو جيهز من حيج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، وقد 
دين اآلدمي من رأس ماله، فكذا ما شبه به يف القضاء، وله حنوه، أمجعوا على أن 

. إن أيب مات وعليه حجة اإلسالم: وللدارقطين. إن أخيت نذرت أن حتج: وفيه
أنه ال فرق بني الواجب بأصل الشرع، أو بإجيابه على نفسه، أوصى به، : وظاهره

ه صلى اهلل عليه أو ال، ومأنه حق استقر عليه، فلم يسقط مبوته كالدين، ومأن
من ناب بال إجازة وال : وسلم شبهه بالدين، فوجب مساواته له، وقال يف الفروع

 .جعل جاز، نص عليه وفاقاا كالغزو
شبهه  صلى اهلل عليه وسلمأي عن امليت بدون مال، وبدون إذن وارث، مأنه ( 3)

 .بالدين
لو معذوراا، كأمره أي ال يسقط احلج عن احلي حبج غريه، بال إذنه إذا ساغ، و ( 4)

حبج فيعتمر، وعكسه، كدفع زكاة مال غريه بال إذنه، خبالف الدين، فإنه ليس 
بعبادة، ويقع عن نفسه، ولو كان احلج نفالا عن حمجوج عنه بال إذنه، وقياس ما 

 .سبق يف اجلنائز صحة جعل رواب حلي وميت
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وإن مات يف الطريق  (1)وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ
 .(2)حج عنه من حيث مات

                                         

بلده، استنيب  أي ومن وجب عليه نسك، ومات قبله، وضاق ماله عن أدائه من( 1)
به من حيث بلغ، أو لزمه دين، أخذ حلج حصته، وحج عنه من حيث بلغ، 

 .«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»حلديث 
هو أو نائبه، مسافة، وقوالا، وفعالا، مأن االستنابة من حيث وجب القضاء، وإن ( 2)

 متنع قرينة، قال ُصدَّ فعل ما بقي، وإن وصى بنفل وأطلق، جاز من ميقاته، ما مل
احلج يقع عن احملجوج عنه، كأنه فعله بنفسه، سواء كان من جهة : الشي  وغريه

املنوب مال أو مل يكن، ويكون الفاعل مبنزلة الوكيل والنائب، مأنه ينوي اإلحرام 
عنه، ويليب عنه، ويتعني النائب بتعيني وصي، ويكفيه أن ينوي النسك عنه، وال 

وإن جهل امسه، أو نسيه، لىب عمن سلم إليه املال ليحج به  تعترب تسميته لفظاا،
إذا مل يعلم النائب حىت أحرم، توجه وقوع احلج من مستنيبه، ولزوم : عنه، وقيل

نفقته عليه، وربوت روابه له، مأنه إن فات إجزاء ذلك عنه مل يفت وقوعها عنه 
 .نفالا، لوقوعها عن إذن

كانا ميتني، أو عاجزين أن حيجا، ويقدم   ويستحب أن حيج عن أبويه، إن: قالوا
أمه، مأهنا أحق بالرب، ويقدم واجب أبيه إلبراء ذمته، وعن زيد بن أرقم مرفوعاا 

إذا حج الرجل عن والديه يقبل عنه وعنهما، واستبشرت أرواحهما يف السماء، »
: وقال ابن عطوة. ، وعن جابر حنوه، روامها الدارقطين وغريه«وكتب عند اهلل براا

وحجه عن نفسه يضاعف، وعن غريه رواب بال مضاعفة، فهو عن نفسه أفضل، 
ختصيص صاحب : وال نزاع يف وصول روابه إليهم، ولكن كما قال ابن القيم وغريه

 . الطاعة نفسه أفضل، ويدعو كما ورد يف الكتاب والسنة، وأمجعت عليه امأمة
احلج والعمرة، فإهنما تابعوا بني »وللرتمذي وصححه، عن ابن مسعود مرفوعاا 

= 
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ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكري خبث احلديد، والذهب والفضة، وليس 
نرى اجلهاد أفضل : ، ويف الصحيح عن عائشة قالت«للحج املربور رواب إال اجلنة

أفال جناهد؟ قال : يعين ملا مسعت من فضائله، يف الكتاب والسنة، فقالت. العمل
وهذا اخلرب حجة ملن فضل نفل احلج، على نفل  «ربورلكن أفضل اجلهاد حج م»

واملربور  «إن النفقة فيه، كالنفقة يف سبيل اهلل، بسبعمائة ضعف»: الصدقة، وجاء
الذي ال خيالطه شيء من اإلمث، قد وفيت أحكامه، فوقع على الوجه امأكمل، 

ظام، وقيل املتقبل وإن احلج يهدم ما كان قبله، ومن وقف يف تلك املشاعر الع
 .وجتلت له امأنوار اإلهلية، علم فضله

واحلج على الوجه املشروع، أفضل من الصدقة اليت ليست واجبة، : قال الشي 
مأنه عبادة بدنية مالية، لكن بشرط أن يقيم الواجب يف الطريق، ويرتك احملرمات، 
ويصلي الصلوات اخلمس، ويصدق احلديث، ويؤدي امأمانة، وال يتعدى على 

 .أحد
 ةتتم

إذا مل يكن حجه فرضاا، ومل يعزم على احلج أو العمرة، وكذا غريمها من امأمور 
فيصلي ركعتني،  –املباحة، فينبغي أن يستشري من يثق به، ويستلري اهلل تعاىل 

هل حيج هذا العام أو  –يدعو يف آخرها أو بعد الفراغ، قبل العزم على الفعل 
عزمه وقبل السالم أفضل، وإذا استقر :  غريه إن كان نفالا، أو ال حيج، قال الشي

فليبادر فعل كل خري، ويبدأ بالتوبة من مجيع املعاصي، واملكروهات، وخيرج من املظامل، 
بردها مأرباهبا، وكذا الودائع والعواري والديون، ويستحل من له عليه ظالمة، ومن بينه 

وج من عهدته، يستطيع اخلر وبينه معاملة يف شيء، أو مصاحبة، ويستمهل من ال 
ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما مل يتمكن من قضائه، ويرتك ملن تلزمه نفقته 
= 
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نفقتهم، إىل حني رجوعه، ويرضي والديه، ومن يتوجه عليه بره وطاعته، وحيرص 
أن تكون نفقته حالالا، ويستكثر من الزاد والنفقة، قال بعضهم يف 

َزوَُّوواقوله ج، ليغنيكم عن احلاجة إىل أزواد أي اختذوا الزاد يف احلَوتـَ
ْقَوىالناس أي التعفف عن أزواد الناس، وليكن زاده طيباا َفِإنَّ َ يْـَر الزَّاِو التَـّ
واملراد اجليد، ويكون طيب النفس مبا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتمْ لقوله

 .ينفقه، ليكون أقرب إىل قبوله
ن اجلند املقطعني ومجع له ما يعينه على كلفة ومن جرد مع احلاج م: قال الشي 

 .الطريق، أبيح له أخذه، وال ينقص أجره، وله أجر احلاج بال خالف
وجيتهد يف رفيق صاحل، يكون عوناا له على نصبه، وأداء نسكه، يهديه إذا ضل، 

اا، فليتمسك بغرزه، ليكون سبباا . ويذكره إذا نسي
وإن تيسر أن يكون الرفيق عامل

غه رشده، وجيب تصحيح النية، فرييد وجه اهلل، وخيرج يوم اخلميس أو يف بلو 
االرنني أول النهار، لفعله عليه الصالة والسالم، ويصلي يف منزله ركعتني، مث 

اللهم هذا ديين، وأهلي ومايل، وديعة عندك، اللهم أنت الصاحب يف : يقول
يف سفرنا هذا الرب والتقوى، السفر، واخلليفة يف امأهل واملال والولد، اللهم اصحبنا 

 .ومن العمل ما ترضى
أستودعك اهلل : ويودع أهله وجريانه، وسائر أحبابه، ويودعونه، ويقول كل منهم

استودع اهلل دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك، زودك : أو. الذي ال يضيع ودائعه
من  اهلل التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك اخلري، حيثما كنت، لألخبار، ويدعو له

أشركنا يف : أو. ال تنسنا يا أخي من دعائك: يودعه، ويطلب منه الدعاء، فيقول
بسم اهلل، »ويتصدق بشيء عند خروجه، ويدعو مبا صح عن أم سلمة . دعائك

توكلت على اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل، اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو 
وعن أنس  «أو جيهل عليأضل، أو أزل أو أزل، أظلم أو ُأظلم، أو أجهل، 

= 
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وإذا أراد ركوب دابته،  «بسم اهلل، توكلت على اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل»
سبحان الذي سلر لنا »وإذا استوى عليها قال  «بسم اهلل الرمحن الرحيم»قال 

ويرافق مجاعة، ملا يف الوحدة من  «هذا، وما كنا له مقرنني، وإنا إىل ربنا ملنقلبون
 .ا ورد من النهي عنهاالوحشة، ومل

إمن ا تك ره مل ن : ق ال الن ووي. وقد اشتهر عن خالئق من الصاحلني الوحدة يف السفر
اس   توحش، فيل   اف علي   ه م   ن اإلنف   راد والض   رر، بس   بب الش   ياطني وغ   ريهم، أم   ا 
الصاحلون فإهنم أنسوا باهلل، واستوحشوا من الناس، يف كث ري م ن أوق اهتم، ف ال ض رر 

مص  لحتهم وراح  تهم فيه  ا، وال يستص  حب كلبا  ا، وال يعل  ق  عل  يهم يف الوح  دة، ب  ل
وال حيم    ل دابت    ه ف    وق . عل   ى دابت    ه جرسا    ا، وال ق   الدة م    ن وت    ر وحنوه    ا، لألخب   ار

طاقته  ا، ويرحيه  ا ب  النزول عنه  ا غ  دوة، وعش  ية، وال ميك  ث عل  ى ظهره  ا، واقف  ة م  ن 
يه  ا، غ  ري حاج  ة، لألخب  ار، وجي  وز اإلرداف إذا كان  ت تطي  ق، وجي  وز االعتق  اب عل

، ويراع  ي مص  لحة الداب  ة يف املرع  ى، والس  رعة والت  أين، ص  لى اهلل علي  ه وس  لملفعل  ه 
وإذا عرس    تم ف    اجتنبوا الطري    ق، فإهن    ا طري     ق »حبس    ب امأرف    ق هب    ا، للل    رب، وفي     ه 

ف  إن امأرض تط  وى . ويس  تحب الس  ري يف آخ ر اللي  ل «لل دواب، وم  أوى هل  وام اللي ل
إذا غاب  ت الش مس، ح  ىت ت  ذهب فحم  ة في ه، وال ينبغ  ي أول  ه، النتش ار الش  ياطني، 

العش اء، وال يك  ره أول ه، ويس  ن مس  اعدة الرفي ق، وإعانت  ه وخدمت  ه، وم ن مع  ه فض  ل 
ظهر، ع اد ب ه عل ى م ن ال ظه ر ل ه، وم ن ك ان مع ه فض ل زاد، ع اد ب ه عل ى م ن ال 
زاد معه، ويس تعمل الرف ق، وحس ن اخلل ق، وجيتن ب امللاص مة، وامللاش نة، ومزامح ة 

ويص ون لس انه م ن الش تم، والغيب ة، . وموارد املاء، إذا أمكنه ذلك الناس يف الطرق،
ولعن الدواب وغريه ا، ومجي ع امألف اظ القبيح ة، ويرف ق بالس ائل والض عيف وال ينه ر 
ا م     نهم، وال يوخب     ه عل     ى خروج     ه ب     ال زاد وراحل     ة، ب     ل يواس     يه مب     ا تيس     ر،   أح     دا

ل ه ذا، يف الكت اب والس نة، ودالئ : ق ال الن ووي وغ ريه. ف إن مل يفع ل رده رداا مج يالا 
 .وأمجع املسلمون عليها
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إذا : ويستحب أن يكرب إذا صعد الثنايا وحنوها، ويسبح إذا هبط امأودية وحنوها، خلرب
اللهم »وإذا أشرف على قرية يريد دخوهلا، قال . صعدنا كربنا، وإذا نزلنا سبحنا

: ، ويف لفظ«فيهاإين أسألك خريها، وخري ما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر ما 
اللهم رب السموات السبع، وما أظللن، ورب امأرضني وما أقللن، ورب »

الشياطني وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خري هذه القرية، وخري 
ويستحب . «أهلها، وخري ما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها وشر ما فيها

 .دعوته جمابة أن يدعو يف سفره يف كثري من امأوقات، فإن
وينبغي احلداء والزجر يف السري، وتنشيط الدواب والنفوس، وتروحيها وتيسري السري، 

يا أرض ريب وربك اهلل، أعوذ باهلل من شرك وشر »وإذا جنه الليل قال . لألخبار
أعوذ بكلمات اهلل التامة، من شر ما »: وإذا نزل منزالا قال. اخل «ما يدب عليك

وينبغي للرفقة االجتماع  «مل يضره شيء حىت يرحل من منزله»لللرب، وفيه  «خلق
إن تفرقكم يف هذه الشعاب إمنا »يف املنزل، ويكره تفرقهم لغري حاجة، لقوله 

أن  –إذا قضى حاجته  –والسنة للمسافر . ، رواه أبو داود«ذلكم من الشيطان
طعامه  السفر قطعة من العذاب، مينع أحدكم»: يعجل الرحلة إىل أهله، حلديث

ويقول . متفق عليه «وشرابه، فإذا قضى أحدكم هنمته من سفره، فليعجل إىل أهله
أنه إذا قفل من احلج أو العمرة، كلما أوىف على : يف رجوعه ما ورد يف الصحيحني
إىل آخره،  «ال إله إال اهلل، وحده ال شريك له»رنية أوَفْد َفد كرب رالراا، مث قال 

 .ويأيت
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 (1)باب المواقيت
ا (2)احلد: امليقات لغة . (3)موضع العبادة وزمنها: واصطالحا

 .(4)بضم احلاء وفتح الالم (ذو احلليفة: وميقات أهل املدينة)

                                         

الزمان واملكان املضروب للفعل، أو هو : مواعيد وميعاد، وهومجع ميقات، ك( 1)
 .الوقت املعني، استعري للمكان املعني

فالتوقيت التحديد، وبيان مقدار املدة، وأصله أن جيعل للشيء وقت خيتص به، ( 2)
التحديد، أو تعليق اإلحرام بوقت : مث اتسع فيه، فأطلق على املكان، واملراد هنا

 .امأماكن، بالشروط املعتربةالوصول إىل هذه 
املكانية املنصوص على توقيتها، أو ما حاذاها، : وهو أشهر احلج، واملواقيت( 3)

بالرفع عطف على املضاف، ال املضاف إليه، وليس من قبيل استعمال « زمنُ »و
ا مشرفاا،  املشرتك، بل من قبيل مجع ألفاظ املشرتك، وملا كان بيت اهلل احلرام معظما

له حصناا، وهو مكة، ومحى،وهو احلرم، وللحرم حرم، وهو املواقيت،  جعل اهلل
ا لبيت اهلل احلرام  .حىت ال جيوز ملن دونه، أن يتجاوزه إال باإلحرام، تعظيما

تصغري احللفة، بفتح أوليه، واحدة احللفات، نبات معروف، وهي قرية خربة، ( 4)
وتسمى وادي : ل الشي قا« أبيار علي»وفيها اليوم عشش قليلة، تعرف اآلن ب 

العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها العامة بئر علي، 
لظنهم أن علياا قاتل اجلن هبا، وهو كذب، فإن اجلن مل يقاتلهم أحد من 
الصحابة، وعلى أرفع قدراا من أن يثبت اجلن لقتاله، وال فضيلة هلذه البئر، وال 

 .حجر وال غريهمذمة، وال يستحب أن يرمى هبا 
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وهي أَبعد املواقيت من . بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة
أهل الشام ومصر )ميقات  (و) (1)بينها وبني مكة عشرة أيام. مكة

 (3)«رابغ»قرب  (2)بضم اجليم وسكون احلاء املهملة( واملغرب اجلحفة
 .(4)بينها وبني مكة رالث مراحل

                                         

عشر مراحل، أو أقل، أو أكثر؛ حبسب اختالف : وقاله الشي  وغريه، ولفظه( 1)
 .الطرق، فإن منها إىل مكة عدة طرق

كانت قرية قدمية، كبرية، معمورة، جامعة، : وقال. وقاله أيضاا الشي  وغريه( 2)
« رابغ»فجحف السيل بأهلها، فسميت اجلحفة، بقرب « مهيعة»وكانت تسمى 

لى يسار الذاهب إىل مكة، وهي اليوم خراب، وهلذا صار الناس حيرمون قبلها، ع
من املكان الذي يسمى رابغاا، ومن أحرم منه فقد أحرم قبل حماذاة اجلحفة، وليس 

 .اإلحرام منه مفضوالا، مأنه لضرورة انبهام اجلحفة على أكثر احلاج، ولعدم مائها
 احلرمني، قرب البحر، بني البزوى واجلحفة، واٍد عند اجلحفة، يقطعه احلاج، بني( 3)

 .منهل حسن، واآلن هو بلدة مشهورة: قال ابن ظهري. دون عزور
فيه نظر ظاهر، وإمنا بينهما مخس مراحل أو ست، وهذا الواقع : قال النووي وغريه( 4)

: قال الشي . بال ريب، وستة أميال من البحر، وست أو مخس مراحل من املدينة
ملن حج من ناحية املغرب، كأهل الشام، ومصر، وسائر املغرب،  وهذا ميقات

لكن إذا اجتازوا باملدينة النبوية، كما يفعلونه اليوم، أحرموا من ميقات أهل 
املدينة، فإن هذا هو املستحب هلما باالتفاق، فإن أخروا اإلحرام إىل اجلحفة ففيه 

 .نزاع
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 (2)بينه وبني مكة ليلتان. (1)(يلملم: أهل اليمن)ميقات  (و)
قرن : ويقال (3)بسكون الراء( قرن)والطائف ( َأهل جند)ميقات ( و)

أهل )ميقات ( و) (5)على يوم وليلة من مكة (4)املنازل، وقرن الثعالب
 .(6)أي العراق، وخراسان، وحنومها( املشرق

                                         

ال ينصرف، وهو جبل من جبال لغتان، وغلب على البقعة، ف. أمللم: ويقال( 1)
واد هناك حيرم منه أهل اليمن وفيه : على البدل، وقيل« يرمرم»هتامة، ويقال 

ما كان عن ميني الكعبة، كما أن الشام بالعكس، والنسبة : مسجد معاذ، واليمن
 .إىل اليمن مياين وميان، وإىل الشام شامي

تى من سواكن إىل جدة، فإن رابغ وكذا قال الشي  وغريه، بينهما مرحلتان، فإذا أ( 2)
ويلملم يكونان أمامه، فيصل جدة قبل حماذاهتما، فيحرم منها، مأهنا على مرحلتني 

 .من مكة
بفتح الراء؛ واملراد جند اليمن، وجند : بال خالف، إال ما غلط فيه اجلوهري، فقال( 3)

عراق ذات أوله من ناحية ال: احلجاز، وهو ما بني جرش إىل سواد الكوفة، ويقال
 .عرق، وآخره سواد العراق

اجلبل الصغري املنفرد، وبه جبل « وقرن»هو قرن املنازل، بلدة، أو اسم الوادي، ( 4)
أو اسم الوادي، ويعرف : صغري منفرد، فلعل القرية مسيت به، ويف القاموس وغريه

: كما يف املصباح« وقرن الثعالب»اآلن بالسيل، لكثرة ممر السيل والغيول به، 
 .جبل مطل على عرفات

 .وهو كذلك. مرحلتان: وقال الشي ( 5)
 .مما يليهما من البلدان، وعلى جهتهما( 6)
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مسي بذلك مَأن فيه عرقاا، وهو  (1)منزل معروف (ذات عرق)
َأي هذه ( وهي) (3)وبينه وبني مكة حنو مرحلتني (2)اجلبل الصغري

ي من غري أَ ( وملن مر عليها من غريهم) (4)املذكورين( مَأهلها)املواقيت 
 .(6)ومن منزله دون هذه املواقيت حيرم منه حلج وعمرة (5)غري َأهلها

                                         

سنه عمر رضي اهلل : قرية قدمية، من عالماهتا املقابر القدمية، ربت بالنص، وقيل( 1)
ميقات : عنه، وتبعه عليه الصحابة، واستمر العمل عليه، وقال ابن عبد الرب

 .باإلمجاع
عرق امأرض السبلة، تنبت الطرفاء، ويعرف اليوم : املشرف على العقيق، وقيل( 2)

 .بريع الضريبة
فالثالرة متساوية، أو متقاربة، وهذه املواقيت كلها ربتت : قاله الشي ، وقال( 3)

 :بالنص واإلمجاع، وقال بعضهم
 يعر  العرا  يلملم اليمن

 
 وذو الحليفة يحرم المدني 

 رت بهاوالشام جحفة إن مر  
 

 

 وألهل نجد قرن فاستبن 
  

 .يعين الذين تقدم ذكرهم( 4)
ا أو عمرة، وجيب عليه اإلحرام منها باإلمجاع، وحيرم تأخريه عنها ( 5) ممن يريد حجا

بال نزاع، ملن أراده، فإن مر الشامي أو املدين أو غريمها، على غري ميقات بلده،  
يقات الذي مر عليه، مأنه صار ميقاتاا كالشامي مير بذي احلليفة، فإنه حيرم من امل

له، وحكاه النووي إمجاعاا، ونوزع خبالف أيب رور، وعطاء، وبعض املالكية، وال 
 .يلتفت إىل خالفهم، الستفاضة النصوص بالتوقيت

أي حيرم من موضعه، ولو من غري أهلها، كأهل عسفان، ال من احلرم، فال جيوز ( 6)
ك، فإن كان له منزالن جاز أن حيرم من أقرهبما إىل دخوله إال حمرماا ملن قصد النس
 .مكة، وامأوىل أن حيرم من البعيد
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لقول ابن  (1)(منها)إنه حيرم  (ومن حج من أهل مكة ف )
مأهل املدينة ذا احلليفة،  صلى اهلل عليه وسلموقت رسول اهلل : عباس

هن »ومَأهل الشام اجلحفة، ومَأهل جند قرناا، ومَأهل اليمن يلملم، 
 (3)ملن أَتى عليهن، من غري َأهلهن، ممن يريد احلج والعمرةو  (2)هلن

 «وكذلك أهل مكة يهلون منها (4)ومن كان دون ذلك فمهلُّه من َأهله
 .(5)متفق عليه «منها

                                         

أي من مكة، وكذا من كان هبا من غري أهلها، وسواء كان مبكة أو يف احلرم، ( 1)
ليس بقيد، إذ من كان هبا من غري أهلها فحكمه كذلك . من أهل مكة: فقوله
 .إمجاعاا

ن ذلك للتشاكل، أي مأهلها، الذين تقدم ذكرهم ، لكن عدل ع«هلم»مقتضاه ( 2)
 .أوجب: حد، مبعىن« ووقت»

أي وهذه املواقيت، مواقيت ملن مر هبن، من غري أهلهن، أي أهل تلك البلدان ( 3)
 .املذكورة، ممن يريد احلج والعمرة، فيجب أن ال جياوزها إال حمرماا باالتفاق

ومن كان دون ذلك »رة أهله، ويف رواية أي يهل باحلج أو العمرة، أو هبما من دوي( 4)
أي فميقاته من حيث أنشا اإلحرام، إذ السفر من مكانه إىل  «فمن حيث أنشأ
 .وهذا متفق عليه: مكة، قال احلافظ

أي يهلون من مكة، فال حيتاجون إىل اخلروج إىل امليقات لإلحرام منه، بل منها،  ( 5)
صلى اهلل عليه أمرنا النيب : برمنها، كاآلفاقي الذي بينها وبني امليقات، وقال جا

ال ترجيح ملوضع على : وظاهره. رواه مسلم. أن حنرم، فأهللنا من امأبطح وسلم
آخر، وعن ابن عمر حنو حديث ابن عباس؛ وملسلم عن جابر حنوه، وعن عائشة 
= 
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. (1)ومن مل مير مبيقات، َأحرم إذا علم أَنه حاذى أَقرهبا منه
ويسن َأن  (2)رواه البلاري. انظروا إىل حذوها من طريقكم: لقول عمر

أي ( وعمرته) (4)فإن مل حياذ ميقاتاا َأحرم عن مكة مبرحلتني (3)تاطحي
 .(5)(من احلل)عمرة من كان مبكة، حيرم هلا 

                                         
= 

وقت مأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود،  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب 
ت عمر، ولعله خفي النص، فوافقه برأيه، فإنه موفق والنسائي، وربت بتوقي

، صلى اهلل عليه وسلمللصواب، والصواب أن هذه اخلمسة منصوصة عن النيب 
معىن التحديد : وقال اخلطايبلألحاديث اجلياد واحلسان، اليت جيب العمل مبثلها، 

 .يف هذه املواقيت، أن ال تتعدى، وال تتجاوز إال باستصحاب اإلحرام
ي ومن كان طريقه بني ميقاتني مثالا، أحرم إذاغلب على ظنه أنه حاذى أقرهبما أ( 1)

منه، حبيث أنه إذا حاذى أحدمها، يبقى بينه وبينه يوم، وإذا حاذى اآلخر يبقى 
بينه وبينه يومان، وهو عند حماذاة أحدمها غري حماذ لآلخر، فيحرم إذا حاذى 

 .امأقرب إليه، ولو كان اآلخر أبعد
 .فانظروا حذوها من طريقكم: ظهولف( 2)
مع جهل احملاذاة، فيحرم من حذو امأبعد، مأن هذا من باب التقدير، ليلرج من ( 3)

العهدة، وكذا من أول كل ميقات، وهو الطرف امأبعد عن مكة، ويتعني االحتياط 
أن جيعل املعدوم كاملوجود، واملوهوم  : عند احملاذاة، إذا مل يظهر له، واالحتياط

قق، وإن أحرم من الطرف امأقرب جاز، إلحرامه من امليقات، وصدق االسم كاحمل
 .عليه، والعربة بالبقعة

 .مأنه ال ميقات دوهنما، واملرحلتان رالرون ميالا ( 4)
 . ومن التنعيم أفضل، وهو أدناه( 5)
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أمر عبد الرمحن بن أيب بكر َأن  صلى اهلل عليه وسلممأن النيب 
حلر مسلم مكلف  –وال حيل . (1)يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه

 .(2)يقات بال إحرامجتاوز امل –َأراد مكة َأو احلرم 
                                         

فدل على أن من كان مبكة حيرم منه، وهو أقرب احلل من احلرم، فالتنعيم من ( 1)
مكة وسرف، على فرسلني من مكة، مسي بالتنعيم، مأن جبالا عن احلل، بني 

ميينه امسه نعيم، وآخر عن مشاله امسه ناعم، والوادي نعمان بفتح النون، وإن أحرم 
من مكة، أو من احلرم انعقد لللرب، ويأيت الكالم على االعتمار من مكة، إن 

 .شاء اهلل تعاىل
جيب، صححه مجاعة، : قيت، وللشافعي قولوقت املوا صلى اهلل عليه وسلممأنه ( 2)

ومأن اإلحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة، فإن اهلل جعل . إلطباق الناس عليه
ا، وجعل املسجد احلرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد احلرام،  البيت معظما
وجعل امليقات فناء للحرم، والشرع ورد بكيفية تعظيمه، وهو اإلحرام على هيئة 

ة، فال جيوز تركه، وهو مذهب أيب حنيفة، ومالك، ومل ينقل عن أحد من خمصوص
ال » -وفيه ضعف  –الصحابة أهنم جتاوزوها بغري إحرام، وعن ابن عباس مرفوعاا 

وصح من قوله رضي اهلل عنه، واختاره امأكثر، مأنه  «يدخل أحد مكة إال بإحرام
النسك فباتفاق امأئمة، من أهل فرض احلج، ولعدم تكرر حاجته، وأما من أراد 

 .حكاه الوزير وغريه
ليس مأحد أن جياوز امليقات، إذا أراد احلج والعمرة إال بإحرام، وإن : وقال الشي 

وظاهر . اه . قصد مكة لتجارة أو لزيارة، فينبغي له أن حيرم، ويف الوجوب نزاع
ي، مذهب الشافعي اجلواز، وعن أمحد حنوه، صححه ابن عقيل، وهو ظاهر اخلرق

واستظهره يف الفروع، لللرب، وحكاه أمحد عن ابن عمر، وأنه ينبين على عموم 
وهو ظاهر النص، وامأصل عدم الوجوب، ومن قال جبوازه : املفهوم، قال الزركشي

= 
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أو حاجة تتكرر، كحطاب،  (1)إال لقتال مباح َأو خوف
 .(2)وحنوه

                                         
= 

كره تركه، إال أن يتكرر دخوله، وأما من ال جيب عليه    –ملن مل يقصد النسك  –
نه ال يلزمه احلج، فألن ال يلزمه اإلحرام كالعبد والصيب، فال يلزمه اإلحرام منه، مأ

عمن جتاوزه غري مريد له، فال . أراد مكة أو احلرم: بطريق امأوىل، واحرتز بقوله
هو وأصحابه، أتوا بدراا مرتني،  صلى اهلل عليه وسلمحيرم بغري خالف، ومأنه 

املسلم وكانوا يسافرون للجهاد، فيمرون بذي احلليفة بغري إحرام، ولو جتاوزه احلر 
املكلف بال إحرام، وهو مريد مكة، مل يلزمه قضاء اإلحرام، جزم به وصححه غري 

عند  –واحد، من امأصحاب وغريهم، ومأنه قد ربت باالتفاق أن احلج والعمرة 
إمنا جتب مرة واحدة، فلو وجب على كل من دخل مكة أن حيج  –من أوجبها 

 .ويعتمر، لوجب أكثر من مرة
يوم فتح مكة، وعلى  صلى اهلل عليه وسلمكة، وبغاة، لدخوله كقتال كفار مب( 1)

، وال عن أحد من أصحابه اإلحرام صلى اهلل عليه وسلمرأسه املغفر، ومل ينقل عنه 
 .يومئذ، وال خالف يف ذلك، وأحلق اخلوف بالقتال املباح

كرسول سلطان، وبريد، وناقل مرية، ولصيد، واحتشاش، وحنو ذلك، لقول ابن ( 2)
ال يدخل إنسان مكة إال حمرماا، إال اجلمالني، واحلطابني، وأصحاب : سعبا

منافعها، احتج به أمحد، وكذا مكي يرتدد إىل قريته باحلل، إذ لو وجب مأدى إىل 
ضرر ومشقة، وهو منفي شرعاا، مث إن بدا له، أو ملن مل يرد احلرم، أحرم من 

له أن املار على موضعه، مأنه حصل دون امليقات، على وجه مباح، وحاص
امليقات، أو ما حياذيه، ال جيوز له جتاوزه بال إحرام، بسبعة شروط، أربعة وجودية، 

القتال املباح، : اإلسالم واحلرية، والتكليف، وإرادة مكة أو احلرم؛ ورالرة عدمية
واخلوف، واحلاجة املتكررة، وإن دخل من ال جيوز له جتاوز امليقات من غري إحرام، 

 .وحلق أو قصر، وقد حل طاف وسعى،
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إن مل خيف  (2)لزمه أن يرجع ليحرم منه (1)فإن جتاوزه لغري ذلك
وإن . (5)وإن أحرم من موضعه فعليه دم (4)أو على نفسه (3)فوت حج

 .(6)جتاوزه غري مكلف

                                         

 .القتال واخلوف، واحلاجة املتكررة: أي من امأعذار املتقدمة( 1)
ا إلمثه أو تقصريه، مأنه واجب، أمكنه فعله، فلزمه، كسائر الواجبات، ( 2) تداركا

ووجوبه بالسبعة الشروط املتقدمة، فإن أحرم منه فال دم عليه، مأنه أتى بالواجب 
 .عليه، كما لو مل يتجاوزه

 .فإن خاف مل يلزمه رجوع، وحيرم من موضعه، وعليه دم( 3)
أو على أهله، أو ماله، وحنو ذلك، فإن خاف ذلك أو شيئاا منه، أحرم من ( 4)

 .موضعه، وعليه دم
من »أي موضعه الذي دون امليقات، لعذر أوال وفاقاا، حلديث ابن عباس مرفوعاا ( 5)

ا فعليه دم رجع حمرماا إىل امليقات، مل يسقط الدم  ولرتكه الواجب، وإن «ترك نسكا
وإن أفسد نسكه هذا، مل . يسقط، إلتيانه بالواجب: برجوعه، وفاقاا ملالك، وعنه

يسقط دم اجملاوزة، ومن مر يف احلرم، قبل مضيه إىل عرفة فال دم، إلحرامه قبل 
 .ميقاته، كمحرم قبل املواقيت، وهذا مذهب أيب حنيفة، والشافعي

: يه، مأنه ليس من أهل فرض احلج، وكذا رقيق، أو كافر، قال الشي فال دم عل( 6)
إمنا جيب اإلحرام على الداخل، إذا كان من أهل وجوب احلج، وأما العبد، 
والصيب، واجملنون، فيجوز هلم الدخول بغري إحرام، مأنه إذا مل جتب عليهم حجة 

 .امأوىلاإلسالم وعمرته، فألن ال جيب عليهم ما هو من جنسه، بطريق 
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وحيج  (2)بل ميقاتوكره إحرام ق (1)مث كلف َأحرم من موضعه
 .(3)قبل أشهره، وينعقد

                                         

مأنه حصل دون امليقات، على وجه مباح، فكان له أن حيرم منه، كأهل ذلك ( 1)
 .املوضع، وكذا رقيق أو كافر

أي كره أن حيرم باحلج أو العمرة، قبل امليقات الذي وقته الشارع، وروى احلسن ( 2)
يتسامع الناس : أحرم من مصر، فبلغ عمر، فغضب، وقال: أن عمران بن حصني

إن : أحرم من مصره، وقال صلى اهلل عليه وسلممن أصحاب رسول اهلل  أن رجالا 
عبد اهلل بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان، المه فيما صنع، 

كره عثمان أن حيرم من خراسان : وقال البلاري. روامها سعيد وامأررم. وكرهه له
م حبله ما استطاع، يستمتع أحدك»أو كرمان، ومأيب يعلى عن أيب أيوب مرفوعاا 

وهو أفضل، ملوافقته امأحاديث الصحيحة،  «فإنه ال يدري ما يعرض له يف إحرامه
، فإنه أخر إحرامه من املدينة إىل احلليفة، صلى اهلل عليه وسلموفعل رسول اهلل 

من السنة أن ال : إمجاعاا يف حجة الوداع، وكذا يف عمرة احلديبية، وقال ابن عباس
ال ينبغي أن حيرم باحلج إال يف »وفيه حديث مرفوع . يف أشهرهحيرم باحلج إال 

قاله ابن كثري وغريه؛ وملا فيه من املشقة، وعدم امأمن . وسنده ال بأس به «أشهره
 .من احملظور

. بغري خالف علمناه: أن حيرم باحلج قبل أشهر احلج، قال يف الشرح: أي ويكره( 3)
. رواه البلاري. احلج، إال يف أشهر احلجمن السنة أن ال حيرم ب: لقول ابن عباس

أشهر : أي وقت احلج أشهر معلومات، أواْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ وقال تعاىل
إليه مقامه، ومأنه أحرم فحذف املضاف، وأقيم املضاف . احلج أشهر معلومات

قبل بالعبادة قبل وقتها، فأشبه ما لو أحرم قبل امليقات املكاين، وينعقد اإلحرام 
امليقات املكاين، وينعقد أيضاا اإلحرام باحلج قبل أشهره، وهو مذهب أيب حنيفة، 

تقدمه على امليقات املكاين، إمجاعاا،  ومالك، وحكى ابن املنذر وغريه الصحة يف
= 
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 .(1)(شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي احلجة: وأشهر احلج)
                                         

= 

. إنه ال يصح: مأنه فعل مجاعة من الصحابة والتابعني، ومل يقل أحد قبل داود
أي معظمه يف أشهره، كقوله ُهٌر َمْعُلوَماتٌ اْلَحجُّ َأشْ ولكنه مكروه، وقوله
 .«احلج عرفة» صلى اهلل عليه وسلم

وميقات العمرة الزماين مجيع العام، وال يكره اإلحرام هبا، يوم عرفة، والنحر، والتشريق، 
يف رمضان أفضل، خلرب : وهو مذهب مالك، والشافعي، وداود وغريهم، واملذهب

 «تعدل»ويف رواية  «حجة معي»ال أو ق «عمرة يف رمضان تقضي حجة»
ويف غري أشهر احلج، مأنه يكثر القصد إىل البيت يف  : وقيل «جتزئ حجة»ومأمحد 

إمنا اعتمر يف أشهر احلج، خمالفة هلدي . صلى اهلل عليه وسلمكل السنة، والنيب 
 . املشركني

 ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة يف أشهر احلج، أفضل من: وقال ابن سريين
وهذا دليل على أن االعتمار يف أشهر : قال ابن القيم. عمرة يف غري أشهر احلج

احلج، أفضل من سائر السنة، بال شك، سوى رمضان، خلرب أم معقل، ولكن مل 
إال أوىل امأوقات، وأحقها هبا، فكانت  صلى اهلل عليه وسلميكن اهلل ليلتار لنبيه 

وهذه امأشهر، قد خصها اهلل هبذه يف أشهر احلج، نظري وقوع احلج يف أشهره، 
 .العبادة، وجعلها وقتاا هلا، والعمرة حج أصغر، فأوىل امأزمنة هبا أشهر احلج

بكسر احلاء على امأش هر، وتف تح، وذو القع دة، ب الفتح، وتكس ر، واحل ديث، رواه ( 1)
اب  ن عم  ر مرفوعا  ا، وه  و م  ذهب أيب حنيف  ة، والش  افعي، وقال  ه مج  ع م  ن الص  حابة، 

: وق  ال مال  ك. وعل  ي واب  ن مس  عود، واب  ن ال  زبري واب  ن عب  اس واب  ن عم  ر م  نهم عم  ر
تعلق ال دم، بت أخري ط واف اإلفاض ة، ع ن : وذو احلجة مجيعه، وفائدة اخلالف عنده

تعل    ق : ج    واز اإلح    رام فيه    ا، وعن    دنا وأيب حنيف    ة: أش    هر احل    ج، وعن    د الش    افعي
 ل                    يس ل                    ه فائ                    دة ختص                    ه : احلن                    ث، وق                    ال ال                    وزير وغ                    ريه

ش   الت اإلب   ل بأذناهب   ا للط   راق؛ وذو القع   دة، : ، م   ن«ش   وال»دم أن وتق   . حكمي   ة
 .وذو احلجة، إلقامتهم احلج فيه. لقعودهم فيها عن القتال والرتحال
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 .(1)منها يوم النحر، وهو يوم احلج امَأكرب

                                         

وأي يوم »حني خطب الناس مبىن،  صلى اهلل عليه وسلمالذي قال فيه الرسول ( 1)
: مرفوعاا وحلديث ابن عمر. بلى: قالوا «أليس يوم احلج امأكرب؟»مث قال  «هذا؟
، وإمنا فات احلج بفجر يوم النحر خبروج وقت «يوم النحر يوم احلج امأكرب»

 .الوقوف، ال خلروج وقت احلج
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 (1)باب ا حرام

مأَنه حيرم على نفسه بنيته ما   (2)نية الدخول يف التحرمي: لغة
ا له قبل اإلحرام، من النكاح، والطيب، وحن : وشرعاا (3)ومهاكان مباحا

 .(5)ال نية َأن حيج َأو يعتمر (4)أي نية الدخول فيه( نية النسك)

                                         

 .والتلبية، وما يتعلق هبما( 1)
كأن الرجل حيرم على نفسه النكاح والطيب، وأشياء من اللباس، كما يقال ( 2)

كاه ابن فارس وغريه، إذا دخل يف الربيع، ح« أربع»دخل يف الشتاء، و« أشىت»
احلرم بالضم : وقال اجلوهري وغريه «حترميها التكبري» -يف الصالة  –ومنه 

 .اإلحرام، وأحرم باحلج
 .كتقليم امأظفار، وحلق الرأس، وأشياء من اللباس، وحنو ذلك مما سيأيت بيانه( 3)
وق مع التلبية، أو س: فال ينعقد بدوهنا، وهو مذهب مالك، والشافعي، وقيل( 4)

اهلدي، وهو مذهب أيب حنيفة، واختاره الشي  وغريه، وقاله الشافعي، ومجاعة من 
 .املالكية

فإن ذلك ال يسمى إحراماا، وكذا التجرد، وسائر احملظورات، ليس داخالا يف ( 5)
حقيقته، بدليل كونه حمرماا بدون ذلك، وال يصري حمرماا برتك احملظورات، عند عدم 

 ع النية، وجوداا وعدماا، قال النية، فذات اإلحرام م
وال يكون الرجل حمرماا مبجرد ما يف قلبه، من قصد احلج ونيته، فإن القصد : الشي 

ما زال يف القلب منذ خرج من بلده، بل ال بد من قول، أو عمل يصري به حمرماا، 
 .هذا هو الصحيح من القولني
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أي ملريد الدخول يف النسك، من ذكر وأُنثى  (سن ملريده)
أمر  صلى اهلل عليه وسلمولو حائضاا ونفساء، مأن النيب  (1)(غسل)

 .(2)رواه مسلم. َأن تغتسل –وهي نفساء  –أمساء بنت عميس 

                                         

مذي وحسنه، وكان ابن عمر اغتسل إلحرامه، رواه الرت  صلى اهلل عليه وسلمفإنه ( 1)
من السنة أن : يتوضأ أحياناا، ويغتسل أحياناا، والغسل أفضل، وللحاكم وغريه عنه

يغتسل إذا أراد أن حيرم؛ ومأنه أعم، وأبلغ يف التنظيف، واملراد منه حتصيل النظافة، 
، وال عن صلى اهلل عليه وسلمومل ينقل عن النيب : وإزالة الرائحة، قال الشي 

ه يف احلج، إال رالرة أغسال، عند اإلحرام، والغسل عند دخول مكة، أصحاب
واملبيت . كالغسل لرمي اجلمار، والطواف  –والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك 

، وال عن أصحابه، وال صلى اهلل عليه وسلمفال أصل له، ال عن النيب  –مبزدلفة 
، وإن كان قد ذكره استحبه مجهور امأئمة، ال مالك، وال أبو حنيفة، وال أمحد

طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة، إال أن يكون هناك سبب يقتضي 
 .االستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس هبا، فيغتسل إلزالتها

فرتكه االغتسال للمبيت، والرمي، والطواف سنة، والقول خبالف ذلك : وقال
امع أهله، أو جاريته، إن كان واستحب بعض احلنفية أن جي. اه . خالف السنة

حتصيناا للفرج، وحفظاا للنظر، وال خالف أن اجلماع مباح قبل اإلحرام بطرفة 
 .عني، وينعقد اإلحرام بال خالف

وغريه، فدل على سنية غسلها، وسنية االغتسال مطلقاا، مأن النفساء إذا ( 2)
 حدث بني غسل أمرت به، مع أهنا غري قابلة للطهارة، فغريها أوىل، وال يضر 

وإحرام، بل حيصل له املسنون، وفيه صحة إحرام النفساء، ومثلها احلائض، وأوىل 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

548 

َأو تيمم ) (1)شة َأن تغتسل إلهالل احلج وهي حائضوأَمر عائ
سن له ( و) (3)أو تعذر استعماله لنحو مرض (2)أي عدم املاء( لعدم
لئال حيتاج  (4)بأخذ شعر، وظفر، وقطع رائحة كريهة( تنظف)أيضاا 

يف ( تطيب)سن له أيضاا ( و. )(5)إليه يف إحرامه، فال يتمكن منه
 .(6)بدنه

                                         
= 

أتينا ذا احلليفة، فولدت أمساء حممد بن أيب : منهما اجلنب، وهو إمجاع، ولفظه
كيف أصنع؟ فقال : صلى اهلل عليه وسلمبكر، فأرسلت إىل رسول اهلل 

 .«اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي»
النفساء، واحلائض، تغتسل وحترم، »متفق عليه، ومأيب داود عن ابن عباس مرفوعاا  (1)

واحلكمة فيه التنظف، وقطع  «وتقضي املناسك كلها، غري أن ال تطوف بالبيت
 .الرائحة الكريهة، وختفيف النجاسة

 .لكان أمشل. لعذر: ولو قال( 2)
اره املوفق، والشارح، ال يستحب له التيمم؛ اخت: وخوف وعطش وتقدم، وقيل( 3)

 .وغريمها، وصوبه يف اإلنصاف
 .رواه سعيد. كانوا يستحبون ذلك: لقول إبراهيم( 4)
أي مما حيتاج إليه، من حنو ظفر، مأن اإلحرام مينع من ذلك، ومأنه عبادة، فسن ( 5)

إن احتاج إليه فعل، وليس من خصائص اإلحرام، ومل : فيه، كاجلمعة، وقال الشي 
 .فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع حبسب احلاجة يكن له ذكر،

ولو امرأة، سواء كان مبا تبقى عينه كاملسك، أو أرره كالعود، والبلور، وماء الورد، ( 6)
 إن شاء احملرم أن : وهو مذهب مالك، والشافعي، وقال الشي 

صلى يتطيب يف بدنه فهو حسن، وال يؤمر احملرم قبل اإلحرام بذلك، فإن النيب 
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كنت : لقول عائشة (2)و ماء ورد، وحنوهاأ (1)مبسك، َأو خبور
إلحرامه قبل َأن حيرم، وحلله  صلى اهلل عليه وسلمأطيب رسول اهلل 

كأين أنظر إيل وبيص املسك، يف : وقالت. (3)قبل َأن يطوف بالبيت
 .(4)متفق عليه. وهو حمرم صلى اهلل عليه وسلممفارق رسول اهلل 

                                         
= 

كراهة تطييب روبه كما سيأيت، : فعله، ومل يأمر به الناس، وظاهره  عليه وسلماهلل
 . وهو املذهب، قاله يف املبدع

وإن كان يبقى أرره، أو تبقى عينه،  . ما يتبلر به من امألوَّة وغريها: بفتح املوحدة( 1)
 .كاملسك، طيب معروف

 .مالك، والشافعي من أنواع الطيب الذي يبقى أرره أو عينه، وهذا مذهب( 2)
رواه البلاري وغريه، واملراد أهنا كانت تطيبه عند إرادته فعل اإلحرام، مأجل ( 3)

أي يدخل يف اإلحرام، واملراد . عند إحرامه، قبل أن حيرم: دخوله فيه، وهلما عنها
 .بدنه، ال ريابه، ملا يأيت من النهي عنه

دامته، ولو بقي لونه ورائحته، فدل على ختصيص البدن بالطيب، واستحبابه، واست( 4)
بفتح الواو، وكسر املوحدة، آخره صاد مهملة، الربيق  «والوبيص»بال نزاع، 

واملراد . الوبيص زيادة على الربيق: برق وملع، وقيل. وبص وبيصاا: واللمعان، يقال
ومذهب : به التأللؤ، فدل على وجود عني باقية، ال الريح فقط، قال ابن القيم

أنه كان يرى وبيص الطيب يف : واز استدامة الطيب، للسنة الصحيحةج: اجلمهور
ومأنه غري متطيب بعد اإلحرام، وحديث صاحب اجلبة . اه . مفارقه بعد إحرامه

عام حنني، سنة مثان، وحديث عائشة عام حجة الوداع، سنة عشر، فهو ناس ، 
أة يديها من السنة أن تدلك املر : ويستحب هلا خضاب حبناء، حلديث ابن عمر

 . يف حناء
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، ما مل ينزعه، (2)لبسهوله استدامة  (1)وكره أن يتطيب يف روبه
ومىت تعمد مس  (3)فإن نزعه فليس له َأن يلبسه قبل غسل الطيب منه

أو نقله  (5)َأو حناه من موضعه، مث رده إليه (4)ما على بدنه من الطيب
سن له ( و) (7)ال إن سال بعرق أَو مشس (6)إىل موضع آخر فدى

 .(8)(جترد من خميط)أيضاا 

                                         

يف روبه، إزاره،  –بأي نوع من أنواع الطيب  –أي كره ملريد اإلحرام أن يتطيب ( 1)
 .أو ردائه، وحرمه اآلجري

ولو بقي لونه ورائحته، عند مجهور العلماء، من الصحابة، والتابعني، قال ابن ( 2)
 .للسنة الصحيحة: القيم

نع الطيب ولبس املطيب، دون االستدامة، أي من الثوب املطيب، مأن اإلحرام مي( 3)
 .«ال تلبسوا شيئاا من الثياب مسه ورس أو زعفران»لقوله 

 .فعلق الطيب هبا فدى، الستعماله الطيب( 4)
 .يعين بعد إحرامه فدى( 5)
 .مأنه ابتداء للطيب، فحرم فعله، ووجبت الفدية( 6)
إىل  صلى اهلل عليه وسلم كنا خنرج مع رسول اهلل: فال فدية، حلديث عائشة قالت( 7)

مكة، فنضمد جباهنا باملسك عند اإلحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، 
 .رواه أبو داود. فال ينهاها صلى اهلل عليه وسلمفرياه النيب 

قبل نية إحرام، ليحرم عن جترد، وجيوز أن يعقد إحرامه قبل جترده، لكن إن ( 8)
فدى، مأن  –وق املعتاد من وقت خلعه ولو حلظة ف –استدام لبس املليط 

والتجرد من اللباس واجب يف اإلحرام، وليس : االستدامة كاالبتداء، قال الشي 
 صلى اهلل عليه شرطاا فيه، فلو أحرم وعليه رياب، صح ذلك، بسنة رسول اهلل 
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كالقميص،   (1)لبوس عليهوهو كل ما خياط على قدر امل
 (3)جترد إلهالله، رواه الرتمذي صلى اهلل عليه وسلممأنه  (2)والسراويل

 . (4)نظيفني، ونعلني( حيرم يف إزار ورداء أبيضني)سن له أيضاا أن ( و)
                                         

= 

وخيلعه وال . اه . ، وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس احملظوروسلم
 صلى اهلل عليه وسلم، وال فدية، مأن يعلى بن أمية أحرم يف جبة، فأمره يشقه

 .ومل يأمره بشق، وال فدية. فللعها من رأسها: خبلعها، متفق عليه، ومأيب داود
 .ويأيت «ال يلبس القميص»يف احملرم  صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 1)
على قدر امللبوس  –وحنوه  من لبد –والربنس، والقباء، والدرع، وحنوه مما يصنع ( 2)

عليه، وإن مل يكن فيه خياطة، واحلكمة أن يبعد عن الرتفه، ويتصف بصفة 
اخلاشع الذليل، وليتذكر أنه حمرم يف كل وقت، فيكون أقرب إىل استذكاره، وأبلغ 
يف مراقبته، وصيانته لعبادته، وامتناعه من ارتكاب احملظورات، وليتذكر املوت، 

تذكر به البعث يوم القيامة، والناس حفاة عراة، مهطعني إىل ولباس امأكفان، وي
ا لبيت اهلل احلرام، وإجالالا وإكراماا، كما تراه يف الشاهد من  الداعي، بل تعظيما
ترجل الراكب، القاصد إىل عظيم من اخللق، إذا قرب من ساحته، خضوعاا له، 

، متللياا عن نفسه، فكذا لزم القاصد إىل بيت اهلل، أن حيرم قبل احللول إجالالا 
 .فارغاا من اعتبارها

 .أي جترد من لباسه إلحرامه، ومأمره بنزع اجلبة كما تقدم( 3)
س   واء ك   ان اإلزار وال   رداء جدي   دين، أو لبيس   ني، وكوهنم   ا نظيف   ني، مأن   ا أحببن   ا ل   ه ( 4)

التنظ  ف يف بدن  ه، فك  ذلك يف رياب  ه، ف  الرداء عل  ى كتف  ه، واإلزار يف وس  طه، وجي  وز 
واح  د، واإلزار ه  و ه  ذا اللب  اس املع  روف، ال  ذي يش  د عل  ى احلق  وين فم  ا  يف ر  وب

 وال          رداء م         ا يرت         دي ب          ه عل         ى املنكب         ني، وب          ني « املي         زر»حتتهم         ا، وه         و 
جي وز أن : الكتف ني، م ن ب رد، أو ر وب وحن وه، جيع ل نص فه عل ى كتفي ه، ق ال الش ي 
ويس  تحب  حي رم يف مجي  ع أجن  اس الثي اب املباح  ة، م  ن القط ن، والكت  ان، والص  وف،

 «خ  ري ري  ابكم البي  اض»يف ر  وبني نظيف  ني، ف  إن كان  ا أبيض  ني فه  و أفض  ل، حل  ديث 
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 «وليحرم أحدكم يف إزار، ورداء، ونعلني»لقوله عليه اسالم 
وال جيوز له لبس السرموزة، . (2)التاسومة: واملراد بالنعلني. (1)رواه أمحد

نفالا، َأو  (إحرام عقب ركعتني)سن ( و) (3)واجلمجم، قاله يف الفروع
 .(4)عقب فريضة

                                         
= 

الس   نة أن حي   رم يف إزار ورداء، س   واء كان   ا خميط   ني أو غ   ري خميط   ني، باتف   اق : وق   ال
امأئم   ة، ول    و أح   رم يف غريمه    ا ج   از، إذا ك    ان مم   ا جي    وز لبس   ه، وجي    وز أن حي    رم يف 

ول و ل بس : وق ال املوف ق. ائزة، وإن ك ان ملونا اامأبيض، وغري امأبيض من امألوان اجل
 .إزاراا موصالا، أو اتشح بثوب خميط، كان جائزاا

وسيأيت ما يف معناه . صلى اهلل عليه وسلمربت ذلك عن النيب : وقال ابن املنذر( 1)
 .إن شاء اهلل تعاىل

عال بالن –بنجد واحلجاز  –باملثناة فوق، فسني مهملة فواو، مشهورة، وتعرف ( 2)
 .ذوات السيور

 .السرموزة، هو البابوج معرب، واجلمجم بضم اجليمني هو املداس، معرب أيضاا( 3)
هو قول مجهور العلماء، وقال : نص عليه، وفاقاا مأيب حنيفة، قال ابن بطال( 4)

عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه قول عامة العلماء، : البغوي
 . لذي يستحبه أهل العلم أن حيرم دبر الصالةوا: وقال الرتمذي
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ونيته ) (1)مأنه عليه السالم َأهل دبر الصالة، رواه النسائي
فال يصري حمرماا مبجرد التجرد، أو التلبية، من غري نية  (2)(شرط

 .(4)«عمال بالنياتإمنا امأ»حلديث  (3)الدخول يف النسك

                                         

صلى يف مسجده بذي : صلى الظهر مث ركب راحلته، وعن ابن عباس: وعن أنس( 1)
 .إذا كان وقتها، وإال فليس لإلحرام صالة ختصه: وقال الشي . احلليفة ركعتني
 فرض أنه صلى لإلحرام ركعتني غري صلى اهلل عليه وسلمومل ينقل عنه : وقال ابن القيم

وإن مل يتفق له بعد فريضة، وأراد أن يصلي، فال يركعهما وقت هني، . اه . الظهر
 .للنهي عنه، وليستا من ذوات امأسباب

: تقدم أن اإلحرام نية النسك، فكيف يقال: كالنية يف الوضوء وغريه، فإن قيل( 2)
أطلق عليها،  ملا كان التجرد هيئة جتامع نية النسك، رمبا: النية شرط يف النية؟ قيل

فاحتيج إىل التنبيه على أن تلك اهليئة ليست كافية بنفسها، بل ال بد معها من 
ا، كما تقدم  .النية، فينوي هبا نسكا

بل ال بد من النية، ونية النسك كافية نص عليه، وهو مذهب مالك، والشافعي، ( 3)
وأصحابه، أو  سلمصلى اهلل عليه و ال بد من النية مع التلبية، كما تواتر عنه : وعنه

سوق اهلدي، وفاقاا مأيب حنيفة وغريه، واختاره الشي  وغريه، وتقدم، وحكي 
يعين « والتجرد»وجوبه عن الشافعي، وحكي اشرتاطه مع التلبية عن مالك وغريه، 

 .يعين باحلج أو العمرة« والتلبية»من املليط 
مبا نواه، ال مبا سبق  وتقدم، واالعتبار. إمنا العمل حبسب ما نواه العامل: أي( 4)

 .أمجع عليه كل من حيفظ عنه من أهل العلم: لسانه إليه وفاقاا، وقال ابن املنذر
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َأي َأن يعني ما  (اللهم إين أُريد نسك كذا: ويستحب قول)
 . (2)وتقبله مين (فيسره يل)وَأن يقول  (1)حيرم به، ويلفظ به

                                         

أي يعني ما حيرم به من عمرة وحج، أو عمرة، أو حج، ويلفظ بالنية مبا أراد من ( 1)
لبيك : حج، أو عمرة، أو متتع بعمرة إىل احلج، أو قرن بني احلج والعمرة، فيقول

ا؛ أو ا، أو عمرة: عمرة؛ أو حجا ومهما قال أجزأ باالتفاق، وال . أوجبت حجا
 .جيب شيء من هذه العبارات وحنوها باالتفاق

هل : هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: تنازع العلماء: قال شي  اإلسالم
مل يشرع شيئاا  صلى اهلل عليه وسلميستحب التلفظ بشيء من ذلك؟ فإن النيب 

ان يتكلم بشيء من ذلك، وال كان يتكلم بشيء من ألفاظ النية، من ذلك، وال ك
لبيك عمرة »ال هو، وال أصحابه، وذكر قصة ضباعة، وكان يقول يف تلبيته 

ا مهل أهل كذا من  »وقال  «مب أهللت؟»وكان يقول للواحد من أصحابه  «وحجا
ا لإلحرام، انعقد : واإلهالل هو التلبية، وقال «كذا إحرامه، بل مىت لىب، قاصدا

 .باتفاق املسلمني، وال جيب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء
ا بعبارة بعينها، وإمنا يقال صلى اهلل عليه وسلمومل يكن النيب : وقال أهل : يأمر أحدا

 لىب باحلج؛ لىب بالعمرة، وهذا تأويل قوله تعاىل: باحلج؛ أهل بالعمرة، أو يقال
ال . إين أريد: اآلية فقولهْن فَـَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفمَ 

ينبغي، مأنه يكون كذباا، إن مل يكن أراد، ويقع إخباراا عن احملقق أنه أراده من غري 
حاجة، وإن نوى بعد النية، فقد أخرب اهلل مبا يف ضمريه، مع أنه عامل به، فيكون 

ا  .مستفهما
يف أداء أركانه، وواجباته، ومستحباته إىل أي يسر يل هذا النسك، مأين حمتاج ( 2)

َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع حتمل املشقة، وتقبله مين، كما قال اخلليل َربَـَّنا تـَ
فيطلب التيسري، مأن سؤال التيسري يكون يف العسري، ال يف اليسري، اْلَعِليمُ 

 .وسؤال القبول يف العمل الذي هو الطريق إىل الوصول
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وإن حبسين حابس، فمحلي حيث )وَأن يشرتط فيقول 
لضباعة بنت الزبري حني قالت  صلى اهلل عليه وسلملقوله  (1)(حبستين

: حجي واشرتطي، وقويل»فقال . ج، وَأجدين وجعةإين أُريد احل: له
زاد النسائي يف رواية  (2)متفق عليه «اللهم حملي حيث حبستين

 .(3)«فإن لِك على ربك ما استثنيت»إسنادها جيد 

                                         

أي يستحب أن يشرتط إن كان خائفاا خاصة، قاله شي  اإلسالم وغريه، وهو ( 1)
قال . ظاهر نص حديث ضباعة، وإن مل يكن خائفاا ال يشرتط، مجعاا بني امأدلة

أن تقول قبل التلبية شيئاا، ال اشرتاطاا وال  صلى اهلل عليه وسلمومل يأمرها : الشي 
ها أن تشرتط على رهبا، ملا كانت غريه، وال أمر بذلك كل من حج، وإمنا أمر 

شاكية، فلاف أن يصدها املرض عن البيت، وإن اشرتط على ربه خوفاا من 
ونقل . اه . كان حسناا. إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين: العارض فقال

إن اشرتط فال بأس، وعند مالك وأيب حنيفة ال فائدة لالشرتاط، مأن : أبو داود
صلى أليس حسبكم سنة نبيكم : اط يف احلج، ويقولابن عمر كان ينكر االشرت 

بكسر « وحمل»رواه النسائي، وصححه الرتمذي، . ، إنه مل يشرتطاهلل عليه وسلم
بفتح احلاء وكسرها، فالفتح : احلاء املهملة، أي املوضع الذي احتلل فيه، ويف املطلع

 .مقيس، والكسر مساع
 «حملي من امأرض حيث حتبسينلبيك اللهم لبيك، و : قويل»ويف السنن قال ( 2)

املقصود هبذا اللفظ أنه أمرها باالشرتاط يف : وصححه الرتمذي وغريه، قال الشي 
 .التلبية

 .أي حتللني بدون هدي وحنوه( 3)
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فمىت حبس مبرض، َأو عدو، أَو ضل عن الطريق، حل وال 
؛  أو إن أفسده مل يقضه (2)َأن حيل مىت شاء: ولو شرط. (1)شيء عليه

وال يبطل اإلحرام جبنون، أو إغماء، َأو سكر   (3)مل يصح الشرط
متتع، وإفراد، : وامأنساك (5)وال ينعقد مع وجود أحدها (4)كموت
 .(7)فاإلفراد، فالقران( وأَفضل امأنساك التمتع) (6)وقران

                                         

إذا قال ذلك، إال أن يكون معه هدي، فيلزمه حنره، فاستفاد باشرتاطه شيئني ( 1)
مىت حل فال دم عليه، وال « اينوالث»أنه إذا عاقه عائق فله التحلل « أحدمها»

والقول ال  «قويل حملي»صوم، وإن نوى االشرتاط، ومل يتلفظ به مل يفد، لقوله 
 .يكون إال باللسان

 .مل يصح الشرط، لوجوب اإلمتام( 2)
 .مأنه ال عذر له يف ذلك( 3)
 .خلرب احملرم الذي وقصته راحلته( 4)
 .أي اجلنون، وما عطف عليه( 5)
من أراد منكم أن يهل حبج »بينها، ذكره مجاعة إمجاعاا، حلديث عائشة وهو خمري ( 6)

 «فليفعل، ومن أراد أن يهل حبج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل
وأهل باحلج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة واحلج، وأهل ناس : قالت
 .متفق عليه. بالعمرة

نزلت : هلل نص عليه يف كتابه العزيز، وقال عمرانفأما التمتع فهو أفضل، مأن ا( 7)
، مث مل تنزل آية صلى اهلل عليه وسلمآية التمتع يف كتاب اهلل، وأمرنا هبا رسول اهلل 

تنسلها، ومل ينه عنها، حىت مات، أخرجاه، وأحاديث التمتع متواترة، رواها عنه 
= 
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= 

، ومجع، وهو أكابر الصحابة، وهو قول عمر، وابن عباس صلى اهلل عليه وسلم
 .املذهب، ومذهب الشافعي

أهل احلديث خيتارون التمتع بالعمرة يف احلج وهو قول الشافعي، : وقال الرتمذي
وأمحد، وإسحاق وإلتيانه بأفعاهلما كاملة، على وجه اليسر والسهولة، والتمتع 
 مأخوذ من املتاع أو املتعة، وهو االنتفاع والنفع، وأما القران فهو أفضل ملن ساق

من كان »: حج قارناا، وقال صلى اهلل عليه وسلماهلدي، اختاره الشي ، مأن النيب 
 .«معه هدي فليهل باحلج مع العمرة، مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعاا

حمال أن يكون حج أفضل من حج خري القرون، وأفضل العاملني : وقال ابن القيم
ق اهلدي، فمن احملال أن مع نبيهم، وقد أمرهم أن جيعلوها عمرة، إال من سا

يكون غريه أفضل منه إال حج من قرن، وساق اهلدي، كما اختاره اهلل لنبيه، فأي 
حج أفضل من هذين، وقد ذهب طائفة من السلف واخللف إىل إجياب القران 
على من ساق اهلدي، والتمتع على من مل يسقه، منهم ابن عباس، لفعله، وأمره 

إلفراد فألن فيه إكمال النسكني، وهو أفضلها عند ، وأما اصلى اهلل عليه وسلم
 .مالك، والشافعي، فهو أفضل هبذا االعتبار

والتحقيق أنه يتنوع باختالف حال احلاج، فإن كان يسافر سفرة : قال الشي 
للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إىل مكة قبل أشهر احلج، ويعتمر، ويقيم 

فاق امأئمة، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، اإلفراد له أفضل، بات: هبا، فهذا
وهو أن جيمع بني العمرة واحلج، يف سفرة واحدة، ويقدم مكة يف أشهر احلج، 
فهذا إن ساق اهلدي فالقران أفضل له، وإن مل يسق اهلدي فالتحلل من إحرامه 

 .بعمرة أفضل
لعلم باحلديث، أن فإنه قد ربت بالنقول املستفيضة، اليت مل خيتلف يف صحتها أهل ا

 ملا حج حجة الوداع هو وأصحابه، أمرهم مجيعهم أن  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
= 
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ال َأشك أنه عليه السالم كان قارنا، واملتعة أحب : قال أمحد
 .(2)صلى اهلل عليه وسلمآخر ما أَمر به النيب  مأنه: وقال (1)انتهى. إيل

                                         
= 

حيلوا من إحرامهم، وجيعلوها عمرة، إال من ساق اهلدي، فإنه أمره أن يبقى على 
قد ساق  صلى اهلل عليه وسلمإحرامه حىت يبلغ اهلدي حمله يوم النحر، وكان النيب 

 . أصحابه، وقرن هو بني احلج والعمرة اهلدي، هو وطائفة من
إال عائشة وحدها،  صلى اهلل عليه وسلمومل يعتمر بعد احلج أحد ممن كان مع النيب 

مأهنا كانت قد حاضت، فلم ميكنها الطواف، فأمرها أن هتل باحلج، وتدع أفعال 
أن  صلى اهلل عليه وسلمالعمرة، مأهنا كانت متمتعة، مث إهنا طلبت من النيب 

 .مرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرمحن، فاعتمرت من التنعيميع
وخلفائه الراشدين أحد خيرج من مكة  صلى اهلل عليه وسلمومل يكن على عهد النيب 

ليعتمر إال لعذر، ال يف رمضان، وال يف غريه، والذين حجوا معه، ليس فيهم من 
لفاء الراشدين، اعتمر بعد احلج من مكة إال عائشة، وال كان هذا من فعل اخل

والذين استحبوا اإلفراد من الصحابة، إمنا استحبوا أن حيج يف سفره، ويعتمر يف 
أخرى، ومل يستحبوا أن حيج ويعتمر بعد ذلك عمرة مكية، بل هذا مل يكونوا 
يفعلونه قط، إال أن يكون شيئاا نادراا، وتنازع السلف هل جتزئه عن عمرة اإلسالم 

 أو ال؟
 .ل بعمرة، يكون قد مجع اهلل له حجة وعمرة ودمااإذا دخ: وقال( 1)
 . أي أمر به أصحابه، الذين كانوا معه يف حجة الوداع، ملا طافوا طواف القدوم( 2)
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ملا  –أمر أصحابه » صلى اهلل عليه وسلمففي الصحيحني أنه 
 .(1)«أن جيعلوها عمرة إال من ساق هدياا –طافوا وسعوا 

                                         

فليبق على إحرامه، وإن مل يسق اهلدي جيعل احلج عمرة، ويصري حالالا بعد فراغه ( 1)
 «ا ما آمركم به فافعلواانظرو »من أفعال العمرة، وال ينقلهم إال إىل امأفضل، وقال 

فلم ينس ، ومن ساق اهلدي فامأفضل له البقاء على  «أنه مأبد امأبد»وأخربهم 
 .، وأمر به، وفضل سوق اهلدي مشهورصلى اهلل عليه وسلمإحرامه، كما فعله 

وزمن إشعار اهلدي إذا وصل إىل امليقات، إن كان ساقه مسافراا به، وإن أرسله مع غريه 
قلد نعلني، وأشعر اهلدي يف الشق امأمين، بذي : ابن عباسوعن . فمن بلده

العمل عليه عند أهل العلم، : صححه الرتمذي، وقال. احلليفة، وأماط عنه الدم
 .وغريهم صلى اهلل عليه وسلممن أصحاب النيب 

. ال تنظروا إىل قول أهل العراق يف هذا، فإن اإلشعار سنة، وقوهلم بدعة: قال وكيع
ينبغي أن يسوقه حىت يشعره، وجيلله بثوب أبيض، ويقلده نعالا، أو  ال: وقال أمحد

؛ وتقليد الغنم مذهب العلماء، صلى اهلل عليه وسلمعالقة قربة، سنة رسول اهلل 
كنت أفتل قالئد هدي رسول اهلل : إال مالكاا، ولعله مل يبلغه احلديث، فعن عائشة

ا  صلى اهلل عليه وسلم العمل عليه عند بعض : الصححه الرتمذي وق. كلها غنما
 .والستتاره بالصوف, واتفقوا على أهنا ال تشعر، لضعفها عن اجلرح. أهل العلم

وأما البقر فيستحب عند الشافعي ومن وافقه اجلمع بني اإلشعار والتقليد كاإلبل، 
واملذهب أنه إن كان هلا أسنمة أشعرت، وإال فال، مأنه تعذيب هلا، وللرتمذي 

ا، مث اغمس نعلها يف دمها، مث خل بني الناس وبينها احنره»فيما عطب 
 .العمل عليه عند أهل العلم: وصححه وقال «فيأكلوها
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لو استقبلت »وتَأسف بقوله . وربت على إحرامه لسوقه اهلدي
 (1)«من أَمري ما استدبرت ما سقت اهلدي، ومَأحللت معكم

 (3)ويفرغ منها (2)َأن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج)َأي التمتع ( وصفته)
 . (4)من مكة، َأو قرهبا، َأو بعيد منها( مث حيرم باحلج يف عامه

                                         

لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت، »بفتح اهلمزة، وسكون احلاء، ويف لفظ ( 1)
مل أسق اهلدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، 

إال بالطواف والسعي والتقصري أو احللق إمجاعاا، وال وال يتحلل  «وليجعلها عمرة
يتأسف إال على امأفضل، فدل على أنه امأفضل إال ملن ساق اهلدي، وهو 

 .مذهب اجلمهور
 .مأنه لو مل حيرم هبا يف أشهر احلج، مل جيمع بني النسكني فيه، ومل يكن متمتعاا( 2)
باحلج قبل التحلل من العمرة أي يتحلل بعد فراغه من أعماهلا، مأنه لو أحرم ( 3)

لكان قارنا، فإذا فرغ منها، ومل يكن معه هدي، أقام مبكة حالالا، وجتزئه هذه 
 .العمرة بال خالف

إذا اعتمر يف أشهر احلج مث أقام فهو متمتع، وإن خرج ورجع فليس : لقول عمر( 4)
مث رجع  وعن ابن عمر حنوه، ومأنه لو أحرم بالعمرة يف غري أشهر احلج،. مبتمتع

من عامه، ال يكون متمتعاا، فألن ال يكون متمتعاا إذا مل حيج من عامه، بطريق 
َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِم ِإَلى امأوىل، ويشرتط أن حيج يف عامه اتفاقاا، لقوله

وظاهره يف عامه، وجزم بعدم التقييد يف املنتهى وغريه، وعليه أكثر اْلَحجِّ 
 . امأصحاب
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والقران أن حيرم  (1)واإلفراد أن حيرم حبج، مث بعمرة بعد فراغه منه
هبما معاا
ن أحرم وم (3)أو هبا مث يدخله عليها قبل شروعه يف طوافها (2)

 .(4)به، مث أدخلها عليه مل يصح إحرامه هبا

                                         

باحلج وحده من امليقات، مث يقف بعرفة، ويفعل أفعال احلج، فإذا حتلل  أي حيرم( 1)
. خيرج إىل التنعيم، فيحرم بالعمرة، ويفعل أفعاهلا، إن مل يكن أتى هبا قبل: فقالوا

وتقدم أن . وهو أجود: قال الزركشي. ال يأيت يف أشهر احلج بغريه: وقال اجملد
مروا بعد احلج، إال ما كان من عائشة، وأصحابه مل يعت صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

وأن الذين استحبوا اإلفراد من الصحابة، إمنا استحبوا أن حيج يف سفرة، ويعتمر يف 
 هل جتزئه أو ال؟ : أخرى، ومل يستحبوا أن حيج ويعتمر بعد ذلك، حىت تنازعوا

لى صأي مجيعاا، ينوي باحلج والعمرة من امليقات، ويطوف هلما، ويسعى، لفعله ( 2)
، كما هو مستفيض يف بضعة وعشرين حديثاا، صحيحة، صرحية يف اهلل عليه وسلم

ذلك، ومن ذكر أنه متمتع، فاملراد متعة القران، وهو لغة القرآن، والقران مصدر 
 .قرنت بني الشيئني: من

أي العمرة قبل شروعه يف طوافها، إال ملن معه هدي، فيصح ولو بعده، وسواء  ( 3)
. أهللنا بالعمرة، مث أدخلنا عليها احلج: ج، أوال، لقول عائشةكان يف أشهر احل

هكذا صنع رسول اهلل : ويف الصحيح أنه أمرها بذلك، وفعله ابن عمر، وقال
متفق عليه، ويقتصر على أفعال احلج وحده، وهذا مذهب . صلى اهلل عليه وسلم
 .مالك، والشافعي

 يصح إحرامه هبا، مأنه مل يرد به أي ومن أحرم باحلج، مث أدخل عليه العمرة، مل( 4)
 أرر، ومل يستفد به فائدة، ومل يصر قارنا، بل مفرداا، مأنه ال يلزمه 
باإلحرام الثاين شيء، وعمل القارن، كعمل املفرد يف اإلجزاء، ويسقط ترتيب 
= 
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وهو من كان مسافة قصر فأكثر من ( على امأٌفقي)جيب ( و)
 . (3)الجربان (2)نسك( دم)إن َأحرم متمتعاا، َأو قارنا  (1)احلرم

                                         
= 

العمرة، ويصري الرتتيب للحج، وتندرج أفعال العمرة يف احلج، قال الشي ، وابن 
إذا التزم احملرم أكثر مما كان لزمه جاز، باتفاق امأئمة، فلو أحرم  :القيم وغريمها

بالعمرة، مث أدخل عليها احلج، جاز بال نزاع، وإذا أحرم باحلج، مث أدخل عليه 
العمرة، مل جيز عند اجلمهور، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأمحد، وجوزه أبو 

لو أراد أن يفس  احلج إىل حنيفة، بناء على أن القارن يطوف ويسعى مرتني، أما 
عمرة مفردة، مل جيز بال نزاع، وإمنا الفس  جائز، ملن نيته أن حيج بعد العمرة، 

 .واملتمتع من حني حيرم بالعمرة فهو داخل يف احلج
وامأفقي بضمتني نسبة إىل امأفق، وهو الناحية من امأرض أو السماء، وقال ابن ( 1)

 .ينسب إىل اجلمع، بل إىل الواحدآفاقي؛ فال : ال يقال: خطيب الدهشة
إمجاعاا يف املتمتع، ونص عليه أمحد يف القارن، وال جيب على املفرد إمجاعاا، قال ( 2)

أمجعوا على أن املفرد إذا مت حجه بشرائطه، وتوقي حمظوراته، مل جيب : الوزير وغريه
 .عليه دم، واتفقوا على استحباب التطوع باهلدي إذا مل جيب عليه

ال نقص يف التمتع جيرب به، ملا تقدم من أفضلية التمتع على غريه، وإال ملا  أي( 3)
: أبيح له التمتع بال عذر، لعدم جواز إحرام ناقص، حيتاج أن جيربه بدم، قال أمحد

اهلدي : قال ابن القيم. إذا دخل بعمرة يكون اهلل قد مجع له بني عمرة وحجة ودم
م النسك، وهو دم هدي، ال دم جربان، يف التمتع عبادة مقصودة، وهو من متا

وهو مبنزلة الضحية للمقيم، ومن متام عبادة هذا النسك، ولو كان دم جربان ملا 
أكل من هديه، ويف  صلى اهلل عليه وسلمجاز امأكل منه، وقد ربت أنه 

َفُكُلوا  الصحيحني أنه أرسل لنسائه من اهلدي الذي ذحبه عنهن، وقال تعاىل
َها َوَأْطعِ   .وهو متناول هدي التمتع والقران قطعااُمواِمنـْ
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ومن هو منه دون املسافة، فال شيء  (1)خبالف أهل احلرم
ُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد َذِلَك ِلَمْن َلْم يَ لقوله تعاىل  (2)عليه

اْلَحَرامِ 
أو مسافة قصر  (4)ويشرتط أن حيرم هبا من ميقات. (3)

 .(5)فأكثر من مكة

                                         

 .فال شيء عليهم إمجاعاا، لكوهنم من حاضري املسجد احلرام املنصوص عليهم( 1)
مأن من دون املسافة من حاضره، إذ حاضر الشيء من حل فيه، أو قرب منه، ( 2)

من كان : هم أهل مكة؛ وقال أبو حنيفة: وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك
 .وكذا عند املوفق ومن تبعه. واقيتدون امل

ومن دون مسافة القصر؛ مأنه ال يعد مسافراا، فال : أي احلرم، فال متعة هلم، وقيل( 3)
شيء عليهم، وإن استوطن مكة أفقي فحاضر، فإن دخلها متمتعاا، ناوياا اإلقامة 
ا هبا، بعد فراغ نسكه، أو بعد فراغه منه، لزمه دم وفاقاا، وإن استوطن مكي ب لدا

ا متمتعاا لزمه دم، جزم به املوفق وغريه، مأنه حال الشروع فيه  ا، مث عاد مقيما بعيدا
 .مل يكن من حاضرها

أن حيرم باحلج « أحدها»أي فيشرتط يف وجوب دم على متمتع سبعة شروط ( 4)
أمجع أهل العلم : والعمرة من ميقات بلده، قال ابن املنذر، وابن عبد الرب، وغريمها

ن أحرم بعمرة يف أشهر احلج، وحل منها، وليس من حاضري املسجد على أن م
 .احلرام، مث أقام مبكة حالالا، مث حج من عامه، أنه متمتع، عليه دم

فلو أحرم من دون مسافة القصر من مكة، مل يكن عليه دم متتع، ويكون حكمه ( 5)
حه يف حكم حاضري املسجد احلرام، واختار املوفق وغريه أنه ليس بشرط، وصح
وهذا : اإلقناع وغريه، وعليه، فيلزمه دم التمتع، وإن سافر، قال يف شرح اإلقناع

 .غري ناهض، مأنه مل يلزم من تسميته متمتعاا وجوب الدم
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فإن سافر مسافة قصر فأحرم فال دم  (1)وأن ال يسافر بينهما
وينويان بإحرامهما  (3)وسن ملفرد وقارن فس  نيتهما حبج. (2)عليه

 .(5)حيحني السابقحلديث الص (4)ذلك عمرة مفردة

                                         

 .«الشرط الثاين»أي بني احلج والعمرة، وهو ( 1)
إذا اعتمر يف أشهر احلج، : أي وليس مبتمتع، وهو مذهب الشافعي، لقول عمر( 2)

وعن ابن عمر حنوه، ومأنه مسافر، . م، فهو متمتع، وإن خرج فليس مبتمتعمث أقا
إن رجع إىل : مل يرتفه برتك أحد السفرين، كمحل الوفاق، وقال أبو حنيفة ومالك

أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام  «والشرط الثالث»أهله فال دم عليه، 
ن ظاهر اآلية املواالة، ومأنه أن حيج من عامه وفاقاا، مأ« والرابع»إمجاعاا، لآلية 

أوىل لو اعتمر يف غري أشهر احلج، مث حج من عامه، وخالف بعض احلنفية 
أن حيل من إحرام العمرة قبل إحرامه باحلج، وإال صار قارناا « واخلامس»
عمرته يف الشهر الذي : أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، وقال أمحد« والسادس»

ي، والقول الثاين يكون متمتعاا إذا طاف هلا يف شوال، أهل فيه، وهو قول للشافع
نية التمتع يف ابتداء العمرة، أو أرنائها، « والسابع»وفاقاا مأيب حنيفة، ومالك 

ال تعترب، لظاهر اآلية، : وعليه أكثر امأصحاب، واختار املوفق والشي  وغريمها
ونه متمتعاا، فإن وهو مذهب الشافعية، وال يعترب وقوع النسكني عن واحد، وال ك

 .املتعة تصح من املكي لغريه، مع أنه ال دم عليه
ا، مفرداا أو قارناا أوالا، فينقض نيته باحلج، سواء طاف وسعى ( 3) حيث قد نوى حجا

 .جيب على من اعتقد عدم مساغه: أو ال، وقال الشي 
 .ال مقرونة حبج، ويفرغ من أعماهلا( 4)
أصحابه ملا طافوا وسعوا، أن جيعلوها عمرة، إال من ، أمر صلى اهلل عليه وسلمأنه ( 5)

 .ساق هدياا، وربت على إحرامه
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ما مل يسوقا هدياا (1)فإذا حال أحرما به ليصريا متمتعني
أو  (2)

فيحرم حبج إن  (4)وإن ساقه متمتع مل يكن له َأن حيل (3)يقفا بعرفة
 (6)فإذا ذحبه يوم النحر حل منهما. (5)طاف وسعى لعمرته قبل حلق

فلشيت )املتمتعة قبل طواف العمرة ( وإن حاضت املرأة) (6)منهما
وجوباا (احلج أحرمت بهفوات 

(7). 
                                         

أي فإذا فرغا من عمرهتما، أحرما باحلج يوم الرتوية، ليصريا متمتعني، منتفعني ( 1)
 .بإقامتهما حالالا، إىل يوم الرتوية

إال من  »وله فإن ساق القارن أو املفرد هدياا، مل يكن هلما فسله، ملا تقدم من ق( 2)
 .ولعدم ورود ما يدل على إباحة ذلك «كان معه هدي

فإن وقفا بعرفة، مل يكن هلما فسله، فإن من وقف هبا أتى مبعظم احلج، وأمن ( 3)
 .من فوته، ولو فسلا يف احلالتني فلغو

صلى متتع الناس بالعمرة إىل احلج، فقال النيب : أي من عمرته، حلديث ابن عمر( 4)
من كان معه هدي فإنه ال حيل من شيء حرم عليه، حىت يقضي » لماهلل عليه وس

 .«حجه
 .أي قبل حتلله باحللق( 5)
أي من احلج والعمرة معاا، خلرب ابن عمر وغريه، ومأن التمتع أحد نوعي اجلمع ( 6)

بني اإلحرامني، كالقران، واملعتمر غري املتمتع حيل بكل حال، إذا فرغ من عمرته 
ها، وإن كان معه هدي حنره عند املروة إن أمكن، وحيث حنره يف أشهر احلج وغري 

 .من احلرم جاز
مأنه مل يكن هلا أن تدخل املسجد وتطوف بالبيت، ملا تقدم يف احليض، وملا ( 7)

سيأيت، وال متنع من شيء من مناسك احلج، إال الطواف وركعتيه إمجاعاا، حكاه 
 رطاا، جلواز إدخال ابن جرير وغريه، وليس كوهنا خشيت فوات احلج ش

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

566 

َأن عائشة كانت متمتعة : ملا روى مسلم (1)(وصارت قارنة)
وكذا  (2)«َأهلي باحلج» صلى اهلل عليه وسلمفحاضت، فقال هلا النيب 

 (4)ومن َأحرم وَأطلق صح، وصرفه ملا شاء. (3)لو خشيه غريها
                                         

= 

احلج على العمرة، بل لوجوبه، مأن احلج واجب فوراا، وال سبيل إليه إال ذلك، 
فتعني، وكالصورة الثانية من القران، إدخال احلج على العمرة، قبل الشروع يف 

 .طوافها، وإن مل خيف فوت احلج
قال . ترفض العمرة: نص عليه، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة( 1)

ومأنه ال . دعي أفعال العمرة: صلى اهلل عليه وسلمومراد النيب . مل يقله غريه: أمحد
طوافك وسعيك » صلى اهلل عليه وسلمجيوز رفض نسك ميكن بقاؤه، مث قال هلا 

 .فأربت هلا عمرة، وإعمارها من التنعيم تطيباا خلاطرها «يكفيك حلجك وعمرتك
، وحديثها أصل يف سقوط طواف القدوم عن مأهنا معذورة، حمتاجة إىل ذلك( 2)

وهو أصح امأقوال، :احلائض، وكانت متمتعة فصارت قارنة، قال ابن القيم
وامأحاديث ال تدل على غريه، ومأن إدخال احلج على العمرة، جيوز من غري 

: ويف اإلنصاف. خشية فوات احلج، فمعه أوىل، مأهنا ممنوعة من دخول املسجد
حاضت، فلشيت فوات احلج أحرمت به، وصارت قارنة، إذا دخلت متمتعة، ف

 .ومل تقض طواف القدوم، بال نزاع فيه كله
غريها إذا خشي فواته، أحرم باحلج  –إذا خشيت فوات احلج  –أي وكاحلائض ( 3)

لتعينه، وصار قارناا، وهو مذهب مالك والشافعي، ومل يقض طواف القدوم، 
 .راجها يف احلج لللربوجيب دم قران، وتسقط عنه العمرة الند

ولو أحرم إحراماا مطلقاا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من : قال الشي : وفاقاا( 4)
حيث اجلملة، وال يعرف هذا التفصيل جاز، ولو أهل ولىب كما يفعل الناس 
ا للنسك، ومل يسم شيئاا بلفظه، وال قصده بقلبه، ال متتعاا، وال إفراداا،   قاصدا

ا من الثالرة، وإن أحرم بنسك ونسيه، وال قراناا، صح حج ه أيضاا، وفعل واحدا
= 
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وإن جهله جعله عمرة،  (1)انعقد مبثله. ومبثل ما َأحرم فالن
َأحرمت يوماا: ويصح (2)هنا اليقنيمأَ 

إن : ال (4)أو بنصف نسك (3)
 .(5)لعدم جزمه. َأحرم فالن؛ فأَنا حمرم

                                         
= 

 .صرفه إىل أي امأنساك شاء
أي انعقد إحرامه، مبثل ما أحرم به فالن وفاقاا، علم به قبل اإلحرام أو بعده، ( 1)

مبا : قال «مب أحرمت؟» صلى اهلل عليه وسلمحلديث علي، ملا سأله رسول اهلل 
صلى اهلل أهللت بإهالك كإهالل النيب :  أنسويف خرب. أحرمت به يا رسول اهلل

وعن أيب موسى أنه أحرم كذلك، ومل يكن ساق هدياا، فأمره أن حيل، . عليه وسلم
« وفالن»ومأنه قصد اإلحرام بصفة خاصة، حىت لو بطل بقي أصل اإلحرام، 

 .مصروف، كناية عن الذكر من الناس
باباا، مأن العمرة اليقني، أي وإن استمر اجلهل به، جعل نسكه عمرة استح( 2)

والتمتع أفضل، وله صرف احلج والقران إليها مع العلم، فمع اإلهبام أوىل، وجيوز 
 .صرفه إىل غريها

وهذا مذهب الشافعي، مأنه إذا أحرم زمناا مل يصر حالالا فيما بعده، حىت يؤدي ( 3)
 .نسكه، ولو رفض إحرامه

نسك لزمه إمتامه، فيقع إحرامه  صح وهو مذهب الشافعي، مأنه إذا دخل يف( 4)
 .مطلقاا، ويصرفه ملا شاء

وإن أحرم حبجتني أو . فيتوجه أن ال يصح وفاقاا: أي باإلحرام، قال يف الفروع( 5)
. بال نزاع: عمرتني انعقد بواحدة، وهو مذهب مالك والشافعي، ويف اإلنصاف

ا، فتجب إحدامها، وال ينعقد هبما كبقية أفعاهلما، وكنذرمها يف عام واحد، وفاقا 
 مأن الوقت ال يصلح هلما، وإن أحرم عن ارنني، وقع عن نفسه 
بال نزاع، مأنه ال ميكن عنهما، وكذا لو أحرم عن نفسه وغريه، وإن استنابه ارنان، 
= 
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وامأصح  (2)قطع به مجاعة (1)(وإذا استوى على راحلته قال)
 .(4)(لبيك اللهم لبيك) (3)عقب إحرامه

                                         
= 

فأحرم عن واحد معني، مث نسيه وتعذرت معرفته، فإن كان فرط أعاد احلج عنهما، 
تركه املوصيني، إن كان النائب من غري وإن فرط املوصى إليه غرم، وإال فمن 

جعل، وإال لزمه، وإن مل ينسه صح، ويؤدب من أخذ عن ارنني ليحج عنهما 
 .عاماا واحداا

لبيك، اخل، حال استوائه على راحلته، والتلبية سنة مؤكدة، وأوجبها : أي قال( 1)
 .مالك، وأبو حنيفة يف ابتداء اإلحرام

 .تبعهم املاتنوجزم به يف املقنع وغريه، و ( 2)
أن السنة ابتداء التلبية عقب إحرامه، قدمه وجزم به يف اإلقناع، : أي وامأصح( 3)

عجباا الختالف : قلت البن عباس: وعن سعيد بن جبري. وصححه يف شرحه
فقال إين مأعلم الناس . يف إهالله صلى اهلل عليه وسلمأصحاب رسول اهلل 

اك اختلفوا، ملا صلى يف مسجد ذي بذلك، إمنا كانت منه حجة واحدة، فمن هن
احلليفة أوجب يف جملسه، فأهل باحلج حني فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه 
أقوام، فحفظوا عنه، مث ركب فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك أقوام، 

فأزال . فحفظوا عنه، وذكر ملا عال على البيداء، وامي اهلل لقد أوجبه يف مصاله
يليب من حني حيرم، سواء ركب دابته أو مل : قال الشي . عنه اإلشكال رضي اهلل

 .يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز
وهلذا كان للتلبية موقع عند اهلل، وكلما أكثر العبد : إجابة لدعوته، قال ابن القيم( 4)

لبيك : منها كان أحب إىل ربه، وأحظى عنده، فهو ال ميلك نفسه أن يقول
 .حىت ينقطع نفسه. لبيك
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لبيك ال شريك ) (1)أنا مقيم على طاعتك وإجابة أَمرك: أي
 .(3)(حلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لكإن ا (2)لك لبيك

                                         

« ولبيك»أي إقامة على طاعتك بعد إقامة، وإجابة مأمرك لنا باحلج بعد إجابة، ( 1)
اجتاهي : إذا لزمه، وقيل« لب باملكان»مصدر مثىن، قصد به التكثري، مأخوذ من 

وامأجود يف اشتقاقها، هو العطف على الشيء، واإلقبال عليه، . وقصدي إليك
وا اجلمع بني رالث باءات، فأبدلوا لببتك، فاستثقل« لبيك»والتوجه حنوه، وأصل 
: إخالصي لك، وقيل معناها: حمبيت لك، وقيل. لبيك: من الثالثة ياء، وقيل

َيْدُعوُكْم اخلضوع، فالتلبية جواب دعاء، والداعي هو اهلل تعاىل، قال جل وعال 
عوة ، وقيل إجابة دصلى اهلل عليه وسلمحممد : وقيل ِليَـْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكمْ 
: لبيك، اخل، ويف لفظ: فأجابوه. أيها الناس أجيبوا ربكم: اخلليل حني نادى باحلج

 .وقطع به البغوي وغريه. إن ربكم اختذ بيتاا، وأمركم أن حتجوه
والتلبية إجابة دعوة اهلل تعاىل خللقه، حني دعاهم إىل حج بيته، على : قال الشي 

ملنقاد لغريه، كما ينقاد الذي لبب لسان خليله إبراهيم، واملليب هو املستسلم ا
إنا جميبوك لدعوتك، مستسلمون حلكمك، مطيعون مأمرك، : وأخذ بلبته، واملعىن

ويف مشروعية التلبية، تنبيه على إكرام اهلل . اه . مرة بعد مرة، إلنزال على ذلك
 .لعباده، بأن وفودهم على بيته، إمنا كان باستدعاء منه سبحانه

نه أراد إقامة بعد إقامة، ومل يرد حقيقة التثنية، وإمنا هو التكثري  كرر التلبية مأ( 2)
 .كحنانيك

« إن»أمجع العلماء على هذه التلبية، وكسر مهزة : قال القرطيب والطحاوي وغريمها( 3)
أوىل عند مجاهري العلماء، وهو كذلك عند احلنفية والشافعية، وحكي الفتح عن أيب 

كسر فقد عم، يعين محد اهلل على كل حال، ومن من  : وقال رعلب. حنيفة وآخرين
بالنصب والرفع، النصب  «وامللك»لبيك مأن احلمد لك : فتح فقد خص، أي

= 
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، يف صلى اهلل عليه وسلمروي ذلك عن ابن عمر، عن النيب 
 . (2)وسن َأن يذكر نسكه فيها. (1)حديث متفق عليه

                                         
= 

عطف على احلمد والنعمة، والرفع باالبتداء، وينبغي الوقف هنا وقفة لطيفة، لئال 
 .يوصل بالنفي بعده فيوهم

مل عليه عند بعض أهل ربتت عن ابن عمر وغريه، والع: وقال الرتمذي وغريه( 1)
وغريهم، وهو قول سفيان،  صلى اهلل عليه وسلمالعلم، من أصحاب النيب 

صلى اهلل عليه وال تستحب الزيادة عليها، مأنه . اه . وأمحد، وإسحاق, والشافعي
 صلى اهلل عليه وسلمكان : لزم تلبيته فكررها، ومل يزد عليها، قال الشي  وسلم

أو  «لبيك ذا املعارج»وإن زاد  «لبيك إله احلق»ي وللنسائ. يداوم على تلبيته
صلى اهلل ، وحنو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون، والنيب «لبيك وسعديك»

 .يسمعهم، ومل ينههم، وكذا جزم به ابن القيم وغريه عليه وسلم
صلى وال تكره الزيادة وفاقاا، ملا يف الصحيحني أن ابن عمر كان يلىب تلبية رسول اهلل 

. لبيك وسعديك، واخلري بيديك، والرغباء إليك والعمل: ، ويزيدهلل عليه وسلما
رواه . لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك لبيك مرغوباا ومرهوباا إليك لبيك: وزاد عمر

ا ورقاا: امأررم، وروي عن أنس أنه كان يزيد وروي عن بعض . لبيك حقاا حقاا، تعبدا
اللهم ال عيش إال عيش : وعن ابن عمر. ةلبيك ال عيش إال عيش اآلخر : السلف
وإن زاد شيئاا من تعظيم اهلل، فال بأس، ومأن املقصود : وقال الشافعي. اآلخرة

 .الثناء على اهلل، وإظهار العبودية له، فال مانع من الزيادة، واستحبها أبو حنيفة
البيك ع: أو. لبيك عمرة متمتعاا هبا إىل احلج: أو. لبيك عمرة: فيقول( 2) . مرة وحجا

ا»يقول  صلى اهلل عليه وسلممسعت رسول اهلل : حلديث أنس  «لبيك عمرة وحجا
وجتزئ . لبيك عن فالن: وعن جابر وابن عباس حنوه، متفق عليه، ويقول النائب

مث ال يبايل أن . إذا حج عن رجل، يقول أول ما يليب، عن فالن: النية، قال أمحد
= 
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وتتأكد إذا عال  (2)وإكثار التلبية (1)وَأن يبدأَ القارن بذكر عمرته
نشزاا
أو هبط وادياا (3)

 .(6)ل أو هنارأو أقبل لي (5)أو صلى مكتوبة (4)

                                         
= 

 .ال يقول بعد
ا: لقارن احلج بالعمرة بذكر العمرة، فيقولأي يسن أن يبدأ ا( 1) . لبيك عمرة وحجا

 .لللرب املتفق على صحته
بالرفع عطفاا على سابقه باعتبار سبكه، أي وسن إكثار التلبية، خلرب سهل ابن ( 2)

ما من مسلم يليب، إال لىب ما عن ميينه ومشاله، من شجر، أو حجر، أو »سعد 
 .رواه الرتمذي وغريه، بسند جيد «ههنا مدر، حىت تنقطع امأرض من ههنا ومن

املكان املرتفع، : بالتحريك «إذا عال نشزاا»أي وتتأكد التلبية واإلكثار منها ( 3)
تقال : إذا علونا سبحنا، والتلبية حال اإلحرام: باتفاق امأئمة، لللرب اآليت، وخرب

 .مكان التسبيح
 .تأكد التلبية وفاقاا، لللرب( 4)
لبية دبر الصالة املكتوبة وفاقاا، ولو يف غري مجاعة، ملا روي عن أي وتتأكد الت( 5)

يليب يف حجته إذا لقي راكباا، أو » صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : جابر، قال
وقال . عال أكمة، أو هبط وادياا، ويف أدبار الصالة املكتوبة، ويف آخر الليل

ة، ويف آخر الليل، وإذا هبط كانوا يستحبون التلبية دبر الصالة املكتوب: إبراهيم
جيزئ : قال أمحد. وادياا، وإذا عال نشزاا، وإذا لقي راكباا، وإذا استوت به راحلته

 .«بعد الصالة مرة، وال يستحب تكرارها يف حالة واحدة، ورالث أحسن
 .وبامأسحار، واختالف امأحوال( 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

571 

أو مسع ملبياا (1)أو التقت الرفاق
أو فعل حمظوراا ناسياا (2)

أو  (3)
أي  (يصوت هبا الرجل) (5)أو رأى البيت (4)ركب دابته، أو نزل عنها

أتاين جربئيل »خلرب السائب بن خالد مرفوعاا  (6)أي جيهر بالتلبية
صححه  «فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل والتلبية

 .(7)الرتمذي
                                         

قيتان، وهو الصحيح كما قبلها تاء، وبعدها تاء، فو « القاف»ب « التقت»اتفاقاا، و( 1)
قبلها تاء فوقية، وبعد الفاء « الفاء»ويف بعض النس  ب . يف اإلقناع واملنتهى وغريمها

 .فوقيتان
 .لىب، فإنه كاملذكر له( 2)
 .إذا ذكره، لتدارك احلج، واستشعار إقامته عليه، ورجوعه إليه( 3)
 .لتغري حاله بالركوب أو النزول( 4)
. اه . تستحب عند تنقل امأحوال به: ويف املستوعب أي الكعبة املشرفة،( 5)

وتستحب يف مكة والبيت، وسائر مساجد احلرم، كمسجد مىن، وعرفات، وسائر 
بقاع احلرم، مأهنا مواضع النسك، وذكر شي  اإلسالم وغريه استحباب اإلكثار 
من التلبية، عند اختالف امأحوال، كما تقدم، إال بوقوفه بعرفة ومزدلفة، لعدم 

 «أن من لىب حىت تغرب الشمس، فقد أمسى مغفوراا له»قد روي : نقله، وقال
ومأن التلبية كالتكبري يف . كانوا يستحبون التلبية يف هذه امأحوال: وقال النلعي

: الصالة، فيأيت هبا عند االنتقاالت من حال إىل حال، وإذا رأى شيئاا يعجبه، قال
 .لبيك إن العيش عيش اآلخرة

 .أهل العلمباتفاق ( 6)
: صاح، وقال أنس. استهل املولود: ومنه. رفع الصوت: وأصل اإلهالل يف اللغة( 7)

ا  رواه البلاري، ومأمحد من رواية . مسعتهم يصرخون هبا صراخا
= 
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ويف  (1)وإمنا يسن اجلهر بالتلبية، يف غري مساجد احلل وأَمصاره
وتشرع بالعربية لقادر، وإال  (2)غري طواف القدوم، والسعي بعده

 .(3)فبلغته

                                         
= 

ا» صلى اهلل عليه وسلمابن إسحاق إن جربئيل قال للنيب  ا رجاجا  «كن عجاجا
 «العج والثج»ضل؟ قال سئل أي احلج أف: وللرتمذي عن أيب بكر، وقال غريب

 .ومأهنا شعار احلج، وليقتدى به. أصل احلديث معروف: وقال أمحد وابن معني
رفع الصوت : التلبية شعار احلج، فأفضل احلج العج والثج، والعج: قال الشي  وغريه

إراقة دماء اهلدي، وهلذا يستحب رفع الصوت هبا للرجل، حبيث « والثج»بالتلبية 
، صلى اهلل عليه وسلمكان أصحاب رسول اهلل : ل أبو حازمال جيهد نفسه، وقا

 .ال يبلغون الروحاء، حىت تبح حلوقهم من التلبية
إذا أحرم يف مصره، ال يعجبين أن يليب حىت يربز، : أي أمصار احلل، قال أمحد( 1)

. إن هذا جملنون، إمنا التلبية إذا برزت: -ملن مسعه يليب باملدينة  –لقول ابن عباس 
تج القاضي وأصحابه، بأن إخفاء التطوع أوىل، خوف الرياء على من ال واح

 .وعرفات، واحلرم، ومكة: يشاركه أحد يف تلك العبادة، خبالف الرباري
أي فيكره رفع الصوت هبا حينئذ، لئال خيلط على الطائفتني، وال بأس فيهما سراا، ( 2)

تع واملعتمر، فيقطعاهنا إذا وأما املتم. ال يظهرها يف احلرم وفاقاا: قال امأصحاب
شرعا يف الطواف، كما سيأيت، إال عند مالك، فإذا دخل احلرم قطعها، وإن أحرم 

ويستحب أن يليب عن أخرس، : قال الشي . من أدىن احلل، فإذا رأى البيت
 .ومريض، وصغري، وجمنون، ومغمى عليه، تكميالا لنسكهم كامأفعال

 در عليها، مأنه ذكر مشروع، فلم يشرع أي وتشرع التلبية بالعربية لقا( 3)
= 
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 (2)صلى اهلل عليه وسلموصالة على النيب  (1)ويسن بعدها دعاء
رها فوق ذلك، ويكره جه (3)بقدر ما تسمع رفيقتها( وختفيها املرأة)

 .(4)خمافة الفتنة

                                         
= 

بغري العربية مع القدرة، كسائر امأذكار، وإن مل يكن قادراا على العربية، لىب بلغته،  
 .كالتكبري يف الصالة

مبا أحب بال نزاع، مأنه مظنة إجابة الدعاء، ويسأل اهلل اجلنة، ويعوذ به من النار، ( 1)
غ من تلبيته سأل اهلل مغفرته، واستعاذ برمحته كان إذا فر : ملا رواه الدارقطين وغريه

 .من النار
، مأنه صلى اهلل عليه وسلمصالة على النيب  –عقب التلبية والدعاء  –أي ويسن ( 2)

،  صلى اهلل عليه وسلمموضع يشرع فيه ذكر اهلل، فشرعت فيه الصالة على النيب 
 .كالصالة وامأذان، وال يرفع بذلك صوته

، وسأل صلى اهلل عليه وسلمعقب التلبية وصلى على رسوله اهلل  وإن دعا: قال الشي 
وكذا قال غري واحد . اهلل رضوانه واجلنة، واستعاذ برمحته من سلطه والنار فحسن

 .من أهل العلم، ويسأل ما شاء لنفسه، وملن أحبه من املسلمني
، وأمجع ويعترب أن تسمع نفسها وفاقاا، فإهنا ال تكون متلفظة بذلك إال كذلك( 3)

 .أنه ال يليب عنها غريها، هي تليب عن نفسها: أهل العلم
أي يكره رفع صوهتا بالتلبية فوق ما تسمع رفيقتها، خمافة الفتنة بصوهتا إذا رفعته، ( 4)

. أمجع أهل العلم، على أن السنة يف املرأة، أن ال ترفع صوهتا: قال ابن املنذر وغريه
 .تحقق مساع أجنيب هلا، وإال فيحرموالكراهة مقيدة مبا إذا مل ي. اه 
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 .(1)وال تكره التلبية حلالل
 آ ر المجلد الثالث من حاشية الروض المربع

 ويليه المجلد الرابع
 «باب محظورات ا حرام»وأوله 

                                         

وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي، ومجهور أهل العلم، مأهنا ذكر مستحب ( 1)
يكره؛ : ويتوجه احتمال: للمحرم، فلم تكره لغريه، كسائر امأذكار، قال يف الفروع

 . وفاقاا ملالك، لعدم نقله، وتكره يف خالء، وحمل جنس، كسائر امأذكار
 .مد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهلل على حم
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 فهَر المجلد الثالث
 من حاشية الروض المربع

 الموضو  الصفحة

 كتاب اجلنائز 1
 أكمل اهلدي هديه صلى اهلل عليه وسلم يف اجلنائز 1
 يسن اإلكثار من ذكر املوت واالستعداد له 4
 ال يكره متين املوت لضرر يف الدين أو وقوع فتنة 7
 يباح التداوي مبباح إمجاعا وال جيب عند مجهور العلماء ولو ظن نفعه 8
 السنة تدل على أن عيادة املريض واجبة أو مندوبة مؤكدة 33
 يف حق املريض يسن التذكري بالتوبة وتتأكد 34
 يسن لقنه ال إله إال اهلل وال يكثر التكرار لئال يضجره 36
 القراءة على امليت بعد موته بدعة خبالف احملتضر فتستحب 38

يوجه إىل القبلة، وإذا مات سن تغميض عينيه وشد حلييه وتليني  33
 مفاصله

 يسن اإلسراع يف جتهيزه إن مات غري فجأة 11
  قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته قبل الصالة عليهجيب اإلسراع يف 15
 فصل يف غسل امليت وما يتعلق به 17
 يغسل امليت املسلم أو ييمم عند تعذره 17

أوىل الناس بغسل الرجل وصيه مث امأقرب فامأقرب وامأنثى وصيتها مث  13
 القرىب فالقرىب

 حيرم أن يغسل مسلم كافرا بل يواريه 14
 وع يف غسل امليتكيفية الشر  16
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 كيف ينجيه، وحكم مس عورته والنظر إليها 13
 يوضئه بعد نية الغسل 41
 ما يغسل به امليت، وكيفية الغسل وعدده 41
 ال يؤخذ من امليت شيء 46

إن خرج منه شيء بعد سبع غسالت اجلم احملل مث غسل ويوضأ  48
 وجوبا

 جتهيز احملرم إذا مات 51
 كة ومقتول ظلماال يغسل شهيد معر  51
 إخل.... الشهداء كثريون منهم املطعون واملبطون 55
 الشهيد بغري قتل يغسل ويصلى عليه 57
 يغسل كل عاص ويصلى عليه إال الغال وقاتل نفسه 53
 يغسل السقط ويصلى عليه 61
 من تعذر غسله ييمم 63
 رناء الناس على امليت جائز 61
 فصل يف الكفن 64
 يت من ماله مقدم على الدين وغريهتكفني امل 64
 يكفن الرجل يف رالث لفائف بيض 67
 تطييب امأكفان وكيفية وضع امليت فيها 63
 حتل العقد يف القرب 71
 تكفن املرأة يف مخسة أرواب 74
 الواجب يف الكفن روب يسرت مجيع امليت 76
 فصل يف الصالة على امليت وهي فرض كفاية ومن أكرب القربات 78
 تسن مجاعة ويقف اإلمام عند صدر رجل ووسط امرأة 73
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 إذا اجتمعت جنائز قدم إىل اإلمام أفضلهم 81
 كيفية الصالة على امليت 81
 ما يدعو به يف الصالة وتوضيح ذلك 86
 ما يقوله يف الصالة على الصغري 83
 ال يقول شيئا بعد الرابعة ويسلم واحدة عن ميينه 33
 فتها ستة أشياءاملطلوب يف ص 31
 يشرتط هلا ما يشرتط للمكتوبة إال لوقت 36
 ال يصلي على من علم منه نفاقا أو زندقة 37
 من فاتته الصالة عليه صلى على القرب 33
 يصلي على الغائب إذا مل يكن صلى عليه 313
 إن وجد بعض ميت مل يصل عليه فككله، إال الشعر والظفر والسن 311
 مام امأعظم على الغال وقاتل نفسهال يصلي اإل 314
 رواب املصلي على اجلنازة واملشيع هلا 317
 فصل يف محل امليت ودفنه 318
 كيفية السري هبا وكون املشاة أمامها، والركبان خلفها 333
 كره جلوس تابعها حىت توضع 334
 اللحد أفضل من الشق 337
 مقدار تعميق القرب  333
 الرجل واملرأة وكيفية وضعه يف القرب ذكر من يقدم لدفن 313
 تلقينه بعد الدفن مكروه بل يستحب الدعاء له 314
 يكره رفع القرب فوق شرب ويكون مسنماا 316
 جتصيص القرب والبناء عليه من وسائل الشرك 317
 يكره اجللوس على القرب والوطء عليه 313
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 ني إزالتهاحترمي إسراج القبور واختاذ املساجد عليها وتع 313
 حيرم دفن ارنني فأكثر معا إال للحاجة 311
 يستحب الدفن قريبا من الشهداء والصاحلني 315
 أحاديث القراءة على القرب كلها ضعيفة 317
 إهداء القرب إىل امليت والتحقيق فيها 318

مل يكن من عادة السلف إهداء الصالة أو الصيام ملوتاهم بل هو  341
 بدعة

 مأهل امليت طعام ويكره هلم فعله للناسيصلح  343
 حيرم الذبح عند القرب 341
 يف زيارة القبور وكوهنا شرعية وبدعية: فصل 344
 حترم زيارة النساء للقبور بال استثناء 346
 ما يقول إذا زار القبور أو مر هبا 347
 علم املزور بزائره وسروره أو تأمله 343
 تعزية املصاب ووقتها 351
 البكاء على امليت والصرب والرضى، واالسرتجاع، وتفصيل ذلك 351
 كره ملصاب تغيري حاله 357
 حكم الندب والنياحة وتأذي امليت بذلك 358
 كتاب الزكاة 361
 حكمها، وتعريفها لغة وشرعا 361
 جتب يف تسعة أشياء بشروط مخسة 364
 من شروط الزكاة متام امللك 368
 ح حوهلما حول أصليهماالنتاج أو الرب 373
 إذا كان له دين على معسر زكاة لسنة 374
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 إن نقص النصاب أو باعه أو أبدله انقطع احلول 378
 جتب يف عني املال 383
 ال يعترب يف وجوهبا إمكان امأداء وال بقاء املال 381
 باب زكاة هبيمة امأنعام 386
 نصاب زكاة اإلبل وما جيب فيما دون النصاب 383
 أسنان زكاة اإلبل 331
 يف امأربعني من اإلبل الكثرية بنت لبون ويف اخلمسني حقة 334
 فصل يف زكاة البقر 338
 نصاب زكاة البقر وسنها وما يتفق فيه الفرضان 333
 فصل يف زكاة الغنم 111
 الضأن واملعز سواء والسوم شرط 111
 جيوز إخراج القيمة للحاجة واملصلحة 117
 طة ضرباناخلل 118
 ال أرر خللطة من ليس من أهل الزكاة 131
 باب زكاة احلبوب والثمار 134
 ما جتب فيه من احلبوب وامأبازير والثمار 134
 ليس يف اخلضروات والبقول صدقة 133
 اشرتاط النصاب وبيان مقداره 111
 فصل يف قدر الواجب يف احلبوب والثمار 116
 الثمر وجبت الزكاة إذا اشتد احلب وبدا صالح 118

جيب العشر أو نصفه على مستأجر امأرض وما جيب يف امأرض  111
 اخلراجية

 يصاب العسل ومقدار زكاته 115
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 الزكاة إمنا تتكرر يف امأموال النامية 116
 مىت جتب الزكاة يف املعدن 117
 الركاز وما جيب فيه 118
 باب زكاة النقدين وحكم املصوغ منهما 143
 در نصاب الذهب باجلنيه والفضة بالريال العريبق 144
 ما يباح للرجال لبسه واستعماله من الذهب والفضة 147
 يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادهتن بلبسه 154
 حكم زكاة احللي 156
 باب زكاة العروض 161
 تقوم عند احلول وال يعترب ما اشرتيت به 164
 باب زكاة الفطر 163
 احلكمة من شرعيتها وبيان من جتب عليه 163
 ال يعترب لوجوهبا ملك نصاب 171
 ال مينعها الدين إال بطلبه 171
 ذكر من جيب اإلخراج عنهم والبداءة بامأقرب فامأقرب 175
 جتب بغروب الشمس ليلة العيد 173
 مىت جيوز إخراجها ومىت يستحب 181
 فصل يف قدر الواجب ونوعه ومستحقه 184
 إخل.... امأفضل متر فزبيب 186
 يعطى اجلماعة ما يلزم الواحد وعكسه 188
 جيوز الرجوع يف الصدقة يف رالث صور 131
 باب إخراج الزكاة 133
 إن منعها جحدا لوجوهبا كفر 131
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 جتب يف مال صيب وجمنون 136
 امأفضل أن يفرقها بنفسه وجيوز دفعها لإلمام 137
 عند دفعها ما يقول هو وآخذها 138
 حكم نقل الزكاة إىل ما تقصر فيه الصالة 111
 بعث السعادة زمن الوجوب لقبضها وتعجيلها وما يشرتط له 114
 ما أخذ العامل باسم الزكاة اعتد به 117
 باب أهل الزكاة وصدقة التطوع وحكم السؤال 118
 أهلها مثانية أصناف ال جيوز صرفها إىل غريهم 118
 لي ال يعطي منها حىت يتوبمن ال يص 113
 الغىن يف باب الزكاة نوعان 133
 ربوت حق املؤلفة قلوهبم عند احلاجة 134
 الغارمون نوعان 137
 الغزاة املتطوعة: وهم( يف سبيل اهلل)من أهل الزكاة  133
 وما يعطى منها" ابن السبيل"املراد ب   111
 أهل الزكاة قسمان 111
 فقرا والتحقيق يف ذلكمن ادعى عياال أو  111
 جيوز صرفها إىل صنف واحد 114
 الذي عليه الدين ال يعطيه ليستويف دينه 116
 فصل فيمن ال جيزئ دفع الزكاة إليه وفضل صدقة التطوع 118
 امأصح إباحة الزكاة لبين املطلب ومواليهم 113
 شرط دفع الزكاة إىل الوالدين والولد 111
 الزوج أو الزوجة حكم دفع الزكاة إىل 114
 حد الغىن املانع من أخذ الزكاة 117
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 فضل صدقة التطوع 117
 الصدقة على اليتيم واملسكني وذي الرحم 141
 من أراد الصدقة مباله كله 141
 تتمة ويف املال حقوق سوى الزكاة 141
 كتاب الصيام 144
 كونه أحد أركان اإلسالم وفرضا من فروض اهلل 144
 م رمضان برؤية هاللهجيب صو  147
 ال جيب صومه قبل رؤية هالله بل يكره أو حيرم 151
 ال أصل لوجوب صوم يوم الثالرني يف كالم أمحد 151
 فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فاصل يف املسألة: قوله 155
 تعيني النية لشهر رمضان فيه رالرة أقوال 155
 تصحيح اعتبار اختالف املطالع 157

رآه مجاعة ببلد فوصلوا آخر الليل إىل بلد آخر بعيدة مل ير اهلالل  إذا 158
 به مل يلزمهم الصوم

 تقبل شهادة الواحد يف الصيام 153
 من رأى وحده هالل رمضان أو شوال والتفصيل يف ذلك 161
 امأصل أن اهلل علق احلكم باهلالل والشهر 165
 مإن اشتبهت امأشهر على حنو مأسور حترى وصا 166
 شروط من يلزمه الصوم 167
 إذا قامت البينة أرناء النهار وجب اإلمساك والقضاء 168
 من أفطر لكرب أو مرض ال يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا 173
 الصوم يف السفر بال مشقة أفضل عند اجلمهور 171
 يفطر املسافر إذا فارق بيوت قريته 176
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 ا أفطرتاما جيب على احلامل واملرضع إذ 176
 أسباب الفطر أربعة 173
 اإلمساك مع النية: الصوم الشرعي 183
 جيب تعيني النية من الليل للصوم الواجب 181
 يصح صوم النفل بنية من النهار إذا مل  يفعل قبلها ما يفطره 185
 باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 183
 التحقيق يف الكحل واحلقنة واملداواة 131
 كم من استقاء أو استمىن فأمىن أو أمذىح 135
 القول بأن احلجامة تفطر وفق امأصول والقياس 138
 إخراج الدم بفصد أو رعاف وحنو ذلك يفطر كاحلجامة 133
 من نسى فأكل أو شرب أو فكر فأنزل أو احتلم مل يفسد صومه 413

حكم من أكل أو شرب أو جامع وهو شاك يف طلوع الفجر أو  415
 الشمسغروب 

 فصل فيما يتعلق باجلماع يف هنار رمضان 413
 كل أمر غلب الصائم عليه فال قضاء وال كفارة 433
 إن جامع دون الفرج أو كانت املرأة معذورة فالقضاء وال كفارة 431
 إذا كرر الوطء يف يوم قبل أن يكفر فكفارة واحدة 435
 يهجيب النزع من اجلماع بطلوع الفجر وال شيء عل 438
 ذكر كفارة الوطء يف هنار رمضان 433
 باب ما يكره ويستحب يف الصوم وحكم القضاء 413

بطل صومه، مبعىن وجب القضاء ال مبعىن أنه ال يثاب على : قوهلم 413
 شيء

 حكم بلع الريق والنلامة 413

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الثالثالجزء 

 

585 

 حكم ذوق الطعام ومضغ العلك القوي 411
 وةحكم قبلة من تباح قبلته إذا كانت بشه 415
 تأكد اجتناب كذب وغيبة وشتم يف كل زمان ومكان فاضل 417
 يسن كثرة قراءة وذكر وكف لسان وتأخري سحور وتعجيل فطر 413
 يسن أن يفطر على رطبان ويقول ما ورد  414
 يستحب القضاء فورا متتابعا وجيوز تأخريه بشرط العزم عليه 416
 مات إن أخر القضاء لعذر فال شيء عليه وإن  418
 ال يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صالة وصوم 441
 إن مات من نذر صوما أو حجا أو اعتكافا لوليه فضاؤه 443
 باب صوم التطوع، وما هني عن صومه وذكر ليلة القدر 445

يسن صيام رالرة أيام من كل شهر، واالرنني واخلميس، واحلكمة يف  446
 ذلك

 ان كصيام الدهرصيام ست من شوال مع رمض 448
 أفضل شهر تطوع بصيامه بعد رمضان شهر اهلل احملرم 443
 موضوع« من وسع عليه عياله يوم عاشوراء»حديث  453
 يسن صوم تسع ذي احلجة وآكدها التاسع لغري حاج 451

.... إذا كفرت الصالة ذنوب العبد فماذا تكفر اجلمعات ورمضان 454
 إخل

 وم وفطر يوم إذا مل يضعف البدنأفضل صوم التطوع صوم ي 455
 كل حديث يروى يف فضل صوم رجب أو الصالة فيه فكذب 457

« ال تصوموا يوم السبت»ربت النهي عن صوم يوم اجلمعة وحديث  458
 شاذ أو منسوخ

 كره صوم يوم النريوز واملهرجان وكل عيد للكفار 461
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 يكره الوصال وقيل حيرم وحيرم صوم العيدين 461
 حكم صيام أيام التشريق 461

من دخل يف فرض موسع حرم قطعه، ويكره لنفل إال احلج والعمرة  464
 فيجب إمتامهما

 ترجى ليلة القدر يف العشر امأخري وهي أفضل الليايل 467
 باب االعتكاف سنيته وحكمته وأقل مدته 471

مسنون كل وقت ويف رمضان يف العشر امأخري آكد ويصح بال   474
 صوم

ال يصح إال بنية ويف مسجد جيمع فيه، إال املرأة واملعذور ففي كل  478
 مسجد

 من نذره أو الصالة يف مسجد غري الثالرة مل يلزمه فيه 481
 من نذر زمنا معينا دخل قبل ليلته امأوىل 185
 ال خيرج املعتكف إال ملا البد له منه 487
 طه ال يعود مريضا وال يشهد جنازة إال أن يشرت  431
 إن وطئ فسد اعتاكفه 431
 يستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما ال يعنيه 434
 يكره الصمت إىل الليل 436
 كتاب املناسك 438
 أمهية احلج وفضله واحلكمة يف وجوبه ومىت فرض 438
 تعريف احلج والعمرة لغة وشرعا وحكمهما 511
 شروط الوجوب واإلجزاء والصحة 514
 ه الشروط وجب عليه السعي على الفورمن كملت ل 515
حيرم الويل عن الصغري دون املميز، وال جتزئهما عن حجة اإلسالم،  513
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 ويفعل الويل ما يعجزها
 نية احلج تشمل أفعاله إال البدل 533
 حج العبد والزوجة بإذن أو عدمه 533
 تعريف القادر على احلج والعمرة وبيان املعترب يف ذلك 531
 زم العاجز أن يقيم من حيج عنه ويعتمر من حيث وجبايل 538
 مىت جتوز االستنابة يف احلج وما يلزم النائب 511
 اشرتاط احملرم للمرأة يف احلج 511
 من يصلح أن يكون حمرما للمرأة 515
 حيج النائب من حيث وجبا 517
 استحباب حجة عن أبويه وختصيص نفسه أفضل 513
 من أراد احلج أو غريه قبل العزم وبعدهتتمة فيما يفعله  511
 باب املواقيت 514
 تعريفها وبيان أماكنها ومقدار ما بينها وبني مكة 514

من مر على املواقيت من غري أهلها، ومن منزله دوهنا، ومن مل مير  517
 مبيقات

 عمرة املكي من أدىن احلل 513
 كحكم جتاوز امليقات بال إحرام والتفصيل يف ذل 541
 ما يلزمه إذا جتاوز امليقات 541
 كره إحرام قبل ميقات وحبج قبل أشهره 441
 ذكر وقت العمرة وتعيني أشهر احلج 544
 باب اإلحرام والتلبية وما يتعلق هبما 546
 تعريفه لغة وشرعا 546
 ذكر استحباب الغسل وعدمه وأخذ الشعر وحنوه والتطيب 547
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 وما يلبسه احملرم التجرد من املليط وحكمته 551
 اإلحرام عقب نفل أو فريضة 551
 ليس لإلحرام صالة ختصه 551
 التلفظ بالنية واالكتفاء بالتلبية لقصد اإلحرام 554
 له أن يشرتط عند اإلحرام إذا كان خائفا 555
 ذكر أفضل امأنساك مع التحقيق يف ذلك 556

مكة ليعتمر إال وخلفائه أحد خيرج من  مل يكن يف عهد النيب  558
 لعذر

 وقت إشعار اهلدي إذا بلغ امليقات، وإن أرسله فمن بلده 553
 صفة التمتع واإلفراد والقرآن 561
 على امأفقي املتمتع دم نسك بشروط سبعة 561
 ما حترم به احلائض إن خشيت فوات احلج 565
 من أحرم وأطلق أو علقه على ما أحرم به فالن 566
 بية عقب إحرامه ابتداء التل 568
 تفسري التلبية وألفاظها 563
 مواضع تأكد التلبية 573
 حكم رفع الصوت بالتلبية يف حق الرجل واملرأة 571
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